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১৬ লক্ষ চশমা! 
আহমদ মমাশত্াক রাজা ম ৌধুরী  

 

২০০৪ সালের কথা। আমার তখন ননউইয়লকের কেনিয়া ইউননভানস েটিলত নভজজটিিং প্রলেসর নহলসলব কাজ করার 

প্রায় দু’বছর পূর্ ে হলয়লছ। সহকমী এলেনা এডামস-এর সলে নমলে আনম দুলিা মকাস ে পড়াতাম। একটি নছে ‘মহেথ 

ইকুইটি‘ এবিং  অপরটি ‘কমুযননটি পাটিেনসলপশন‘। কেনিয়ালত মাস্টাস ে ইন পাবনেক মহেথ বা এমনপএই  করলত 

োলে পুলরা ২ বছর। নকন্তু হাভোডে বা জন হপনকন্স নবশ্বনবদযােলয় একই মকাস ে করলত োলে ১ বছর। এই ননলয় 

কেনিয়ার মমইেমযান সু্কে অব পাবনেক মহেথ-এর নডন এলেন রলজননেল্ড বা মনতৃস্থানীয়লদর সলে কথা হজিে 

মে, এই মকালস ের জনয দু‘বছর অতযনধক এবিং এিার হয়লতা প্রলয়াজনও মনই। নকন্তু আলমনরকার বলননদ 

নবশ্বনবদযােয়গুলো তালদর স্বীয় ঐনতহয আর ইনতহাস ধলর রাখলত সদা সল ষ্ট বলে তারা কানরকুোম কাঠালমালত 

সহলজ খুব একিা পনরবতেন আনলত  ায় না। তাই কেনিয়ালত আজও এমনপএই  পড়ালনা হয় ২ বছর মময়ালদ। 

ব্র্যাক ইউননভানস েটিলত েখন আমরা এমনপএই   ােু করোম, তার পনরসর নকন্তু ১ বছলরই সীনমত মরলখনছ। ব্র্যাক 

ইউননভানস েটির ‘মজমস্ নপ গ্র্যান্ট সু্কে অব পাবনেক মহেথ‘ নবশ্বমালনর একটি মসরা প্রনতষ্ঠান নহলসলব স্বীকৃত। ব্র্যাক 

ইউননভানস েটির এমনপএই  মকালস ের নশক্ষাথীলদর মাঠপে োলয় মে সমযক জ্ঞান ও অনভজ্ঞতা মদওয়া হয়, তা পৃনথবীর 

অনযলকালনা প্রনতষ্ঠালন মদওয়া হয় বলে আমার জানা মনই। 

কেনিয়া শুধু েুক্তরালের নয় বরিং নবলশ্বর মসরা নবশ্বনবদযােয়গুলোর অনযতম। এটি ‘আইনভ নেলে‘র অন্তভভ েক্ত 

একটি এনেি ইউননভানস েটিও বলি। এখালন কাজ করার সুবালদ ননউইয়কে নেরীলত অবনস্থত অলনক নবশ্বখযাত 

প্রনতষ্ঠালনর সলে আমার পনর য় ঘলি। একবার একটি ন টঠ মপোম কাউজন্সে অন েলরন নরলেশন্স বা নসএেআর 

মথলক। তালদর ননউইয়লকের অনেলস স্বাস্থযলক্ষলে উলদযাক্তা বা মহেথ অন্ট্রালপ্রনারনশপ ননলয় একটি সভায় আমালক 

ব্র্যাক সম্পলকে একটি উপস্থাপনা করলত বো হলো। ন টঠর মেখক নসএেআর এর মলাবাে মহেথ পনেনস মপ্রাগ্র্ালমর 

আহ্বায়ক জডেন কাসালো। কাউজন্সে অন েলরন নরলেশন্স আলমনরকার একটি শীর্ ে এবিং অতযন্ত প্রভাবশােী 

সিংেঠন। ১৯২১ সালে প্রনতটষ্ঠত নসএেআর একটি সদসযনভনিক প্রনতষ্ঠান। এর সদসযলদর মলধয  রলয়লছন মদলশর 

প্রনথতেশা সব বযজক্তবে ে মেমন : প্রাক্তন মপ্রনসলডন্ট, পররােমন্ত্রী, ডাকসাইলি অধযাপক, সািংবানদক বা উজ্জ্বে 

ন ে তারকা। প্রভাবশােী সামনয়কী ‘েলরন নরলেশনস‘ নসএেআর-এর একটি প্রকাশনা। 

নসএেআর মথলক আমন্ত্রর্ মপলয় মবশ েনব েত ও উৎেুল্ল হলয়নছোম। তালদর দু‘মিা অনেলসর একটি ননউইয়লকে 

অবনস্থত। অনযটি মদলশর রাজধানী ওয়ানশিংিলন। ননধ োনরত নদলন দুপুর সালড় নতনলির নদলক মপৌৌঁছাোম ননউইয়লকের 

মযানহািলনর নসএেআর এর কাে োেয় ‘মহরল্ড মপ্রি হাউস‘-এ। নবশাে এক স্থাপনা। জডেন কাসালো আমালক স্বােত 

জাননলয় ননলয় মেলেন সভাকলক্ষ। মবশ বড় কক্ষ। সম্ভবতঃ পঞ্চাশটির মলতা ম য়ার মোেলিনবে নঘলর বৃিাকালর 

সাজালনা। আমার সলে আরও দু‘জন বক্তা। তালদর একজন একুযলমন োলের প্রনতষ্ঠাতা  জযাকুনেন নলভাগ্র্াজ। 

নতনন বেলেন, তার প্রনতষ্ঠালনর দশ েন তথা কাে োবনের কথা। তালদর নবশ্বাস এনশয়া ও আনিকার উন্নয়নশীে 

মদশগুলোলত মছাি পনরসলরর মোকলসবামূেক দান েনরবী হিালত নবলশর্ কাে েকর হলত পালর। নিতীয় বক্তা নছলেন 

স্বয়িং জডেন কাসালো। নতনন স্কলজা োউলেশন নালম একটি মসবামূেক প্রনতষ্ঠালনর সহ-প্রনতষ্ঠাতা এবিং ননলজ 

ননউইয়লকের একজন প্রনতটষ্ঠত অপলিালমটিস্ট বা  শমার ডাক্তার। তৃতীয় বক্তা আনম। আমার বক্তৃতায় ব্র্যাক 

কীভালব দানরদ্র্য ননমূ েে করার জনয নবনভন্ন কাে েক্রম হালত ননলয়লছ, তার একটি বর্ েনা নদোম। দানরদ্র্যলক পুলরাদলম 

দরূ করলত হলে দানরলদ্র্যর মূে মেসব কারর্ মেমন : অনশক্ষা, নারীর ক্ষমতাহীনতা, দুব েে স্বাস্থয, মবকারত্ব ইতযানদ 

নবর্লয় নবলশর্ মজার নদলত হলব। ব্র্যাক একটি মবসরকানর সিংস্থা, নকন্তু এর কাে েক্রম বািংোলদলশর মকাটি মকাটি 

মানুলর্র িালর মপৌৌঁলছলছ এবিং মদলশর দানরদ্র্য দরূীকরলর্ নবলশর্ অবদান মরলখ  লেলছ। তখন সলবমাে ব্র্যাক 

আেোননস্তালন তার কাে েক্রম নবস্তৃত কলরলছ। এই সুলোলে তাও বেোম। বক্তলবযর মশলর্ ব্র্যালকর ওপর নননম েত 

১৫ নমননলির একটি নভনডও প্রদশ েন কলরনছোম। নতনটি উপস্থাপনার মশলর্ প্রলনাির পব ে। প্রনবান  নছে আমার 

নদলকই মবশী। মলন হজিে অনুষ্ঠালন উপনস্থত নসএেআর-এর সদসযলদর খুব কম সিংখযকই ব্র্যাক সম্পলকে 

জালনন। মসজনয আমার বক্তবয তথা ব্র্যালকর নবশাে কম েসূন র ওপর নবশ্বাস স্থাপন করলত তালদর মবশ মবে মপলত 

হজিে।  ‘িভ  গুড িভ  নবনেভ‘। কীভালব একটি বািংোলদনশ এনজজও এতসব কাজ করলত পালর? একটি নমশ্র অনুভূনত 



ননলয় মসনদন অনুষ্ঠান মথলক নেলরনছোম। পরনদন নডন এলেন রমজননেলল্ডর সলে এই বযাপালর আোপও 

কলরনছোম। নতনন অভয় নদলয় বলেনছলেন মে, এলত মনঃকু্ষর্ œ হওয়ার মকালনা কারর্ই মনই। োরা সভায় এলসলছন 

তালদর ধারর্া হলো মে এনজজওরা আকালর মছাি হয় এবিং সাধারর্ত স্বল্প পনরসলর মছাি মছাি কম েসূন  গ্র্হর্ কলর 

থালক। ব্র্যালকর মলতা মহীরুহ এলদর কল্পনালত মনই। বরিং এলদর কাউলক কাউলক বািংোলদলশ ননলয় মেলে তালদর 

ভভে ভােলব। কথায় আলছ, নসইিং ইজ নবনেনভিং। আজ আনম অলনকিা আশ্বস্ত এই মভলব মে, মস সমলয়র ন ে এখন 

আর মনই। আলমনরকা তথা সারানবলশ্ব ব্র্যাক এখন শুধু একটি নাম নয়, এটি একটি দশ েলনর সেে রূপান্তর এবিং 

সাথ েক বাস্তবায়ন। ২০০৬ সালে এলেন রলজননেলল্ডর মপৌলরানহলতয ব্র্যাক ইউএসএ প্রনতটষ্ঠত হয়, ো ব্র্যাকলক 

আলমনরকায় পনরন ত করলত নবলশর্ অবদান মরলখলছ। এলেন রলজননেল্ড আজ আর মবেঁল  মনই। পৃনথবীর মায়া 

কাটিলয় নতনন ওপালর  লে মেলছন। ব্র্যালকর অকৃজেম বনু্ধ এবিং আমার এক ননঃস্বাথ ে শুভাথী এই মনীর্ীর প্রনত রইে 

অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এ ছাড়াও আরও নকছভ  বযজক্ত ব্র্যাকলক আলমনরকায় পনরন ত করলত অবদান মরলখলছন। তালদর 

একজন হলেন সুসান মডনভস। ব্র্যাক-ইউএসএ-র প্রথম ননব োহী। নব্বই দশলক মোডে োউলেশলনর প্রধান নহলসলব 

সুসান ঢাকায় কলয়ক বছর কাটিলয়নছলেন। নতনন আলমনরকায় গ্র্ামীর্ িালষ্টর ম য়ারপাস েন নহলসলবও কাজ 

কলরলছন। 

মসনদলনর নসএেআর-এর সভার মধয নদলয় জডেন কাসালোর সলে আমার হৃদযতা েলড় ওলঠ। জডেন প্রথলম 

আমালক তার স্কলজা োউলেশলনর কাে োেলয় এবিং পরবতীলত আমার স্ত্রী-সন্তানসহ তার বাসায় মনমন্তন্ন œ কলরন। 

আমালদর উভলয়র মমধয একটি নবর্লয় একাত্মতা এবিং মলনর নমে নছে। দনরদ্র্ জনলোষ্ঠীর অবস্থার উন্ননত কীভালব 

ত্বরানিত করা োয়, এ ননলয় জডেলনর মালে একটি নবলশর্ অনুভূনত নছে েক্ষর্ীয়। জানোম মে,  স্কলজা োউলেশন 

পৃনথবীর কলয়কটি মদশ মেমন ভারত এবিং এে-সােলভডলর নামমাে মূলেয নরনডিং লাস বা  শমা নবতরর্ করলছ। 

ম ালখর একটি সমসযা   ‘মপ্রসবালয়ানপয়া‘ ো বয়ঃবৃজদ্ধর সলে সম্পকৃ্ত। বয়স ৩৫-৪০ বছর অনতক্রান্ত হওয়ার পর 

মথলক মবনশরভাে মোলকরই দৃটষ্ট সমসযা মদখা মদয়। এর েলে কালছর জজননস অস্পষ্ট হলত থালক। ধারর্া করা হয় 

মে,  বতেমালন পৃনথবীলত প্রায় ৫২ মকাটি মোক ম ালখর এই সমসযায় আক্রান্ত। ‘মপ্রসবালয়ানপয়া‘-র কারলর্ মানুলর্র 

উৎপাদনশীেতা হ্রাস পায়। অলনলক এ কারলর্ আবার মাননসক অশানন্তলত মভালেন। মকউবা ননতযকার কাজ 

মেমন: সিংবাদপে পাঠ, মকারআন মতেওয়াত, েীতা বা অনয ধম েগ্র্ন্থ পাঠ করলত পালরন না।    ‘মপ্রসবালয়ানপয়া‘-

র কারলর্ পৃনথবী জলুড় অথ েনননতক ক্ষনত বছলর আনুমাননক ২০ হাজার মকাটি ডোর। এই সমসযা মথলক উিরলর্র 

সহজ, ননরাপদ এবিং বযয়সাশ্রয়ী সমাধান হলো নরনডিং লাস-এর বযবহার। অপলিালমটিস্ট হওয়ার কারলর্ জডেন  

মজলনলছন মে, কীভালব  নরনডিং লালসর বযবহার একজন মানুলর্র জীবনলক পুলরাপুনর বদলে নদলত পালর। তাই নতনন 

এবিং তার োউলেশন ভাবনছে কীভালব নরনডিং লাসলক দানরদ্র্য নবলমা লনর কালজ বযাপকভালব বযবহার করা মেলত 

পালর। এই কাজটি করলত মেলে অনযতম  যালেঞ্জ হলো কীভালব নরনডিং লালসর ধারর্ালক দনরদ্র্ মানুলর্র 

মদারলোড়ায় ননলয় োওয়া োয়। সলে সলেই আমার মলন এলো হাজার মাইে দলূর বািংোলদলশ কম েরত ব্র্যালকর 

হাজার হাজার স্বাস্থযলসনবকার কথা। জডেলনর অনেলস বলস মকবেই মলন হলত োেে নরনডিং লালসর মলতা ৭শ 

বছলরর পুরলনা একটি অনত সাধারর্ এবিং োেসই প্রেুজক্ত মকন আমরা  দনরদ্র্ জনলোষ্ঠীর নাোলের মলধয আনলত 

পারব  না।  মলন পড়ে আলয়শা আলবদ োউলেশন তথা আড়িং-এর হাজার হাজার কানরের বা আটিেসালনর কথা, 

োলদর মূে সম্পদ হলো তালদর ম াখ। জানতাম, ম ালখ কম মদখার কারলর্ অলনলকই সুক্ষ্ম কাজ করলত নেলয় 

মবকায়দায় পলড়ন। এর েলে অলনলকর মরাজোর কলম মেত, এমননক মকউ মকউ কাজও হানরলয়লছন। ম ালখর 

ডাক্তালরর শরর্াপন্ন হলে হয়লতা একিা নবনহত হলতা, নকন্তু তা নছে মবনশরভাে মোলকর সালধযর অতীত।  

অলনলকরই তখন জানা নছে না মে, ম ালখর এ অসুনবধা ননরসলনর জনয মকালনা ম ালখর ডাক্তালরর (োলদর বো 

হয় অপথােলমােজজস্ট) প্রলয়াজন মনই। উন্নত মদশগুলোলত এই সমসযা সমাধালন একটি আোদা বযবস্থা প্র নেত  

রলয়লছ। একজন অপলিালমটিস্ট ম াখ পরীক্ষা কলর  শমা মদন আর অপথােলমােজজস্ট (স্বীকৃত ম ালখর  ডাক্তার) 

মানুলর্র ম ালখ অনযলকালনা ধরলনর জটিে সমসযা মদখা নদলে তার ন নকৎসা কলরন এবিং প্রলয়াজলন অপালরশনও 

কলর থালকন। ‘িায়াে এবিং এরর‘-এর মাধযলম আমালদর মদলশ ম ালখর ডাক্তাররা ননর্ েয় কলরন কার কত পাওয়ালরর 

 শমা োেলব এবিং মস অনুোয়ী তারা পরামশ ে মদন। জডেন  জানালেন মে, তালদর মদলশ ম ালখর ডাক্তার বা 

অপথােলমােজজস্ট কখনও মপ্রসবালয়ানপয়া ননলয় মাথা ঘামায় না। এিা অপলিালমটিস্ট-এর কাজ। এই প্রেুজক্তটি 

এতই সহজ এবিং ননরাপদ মে, মে মকউ োলম েনসলত সাজালনা নবনভন্ন পাওয়ালরর  শমা মদলখ ননলজই টঠক কলর 

ননলত পালর মে, মকান  শমা তার জনয সটঠক বা উপেুক্ত। উন্নত নবলশ্বর নযায় ভারলত অলনক নবশনবদযােলয় 



অপলিালমটিলত উচ্চতর নশক্ষা কাে েক্রম  ােু হলয়লছ। বািংোলদলশ কলয়কটি সিংস্থা মেমন : ইসোনময়া  কু্ষ 

হাসপাতাে এবিং নবএনএসনব এক বছলরর একটি নডললামা কাে েক্রম পনর ােনা করলছ, োর মাধযলম নকছভ  নমড 

মেলভে অপথােনমক প্রলেশনাে বা এমএেওনব ততনর হলি। এরা মূেতঃ ম ালখর ডাক্তার বা 

অপথােলমােজজস্টলদর সহকারী নহলসলব কাজ কলর থালকন। বািংোলদলশ নবশ্বনবদযােয় পে োলয় অপলিালমটি নশক্ষা 

 ােু করা খুবই প্রলয়াজনীয়। এিা সমলয়র দাবী। এর মধয  নদলয় এ ধরলনর মসবাপ্রানি সহজেভয হলব এবিং ম ালখর 

ডাক্তারলদর আরও জটিে কালজ মলনাননলবশ করার সুলোে ততনর হলব। 

জডেলনর সলে আলো না মশলর্ বাসায় নেলরই মোন করোম ঢাকায়। বনু্ধ োরুক আহলমদ তখন ব্র্যালকর 

স্বাস্থয কম েসূন র পনর ােক। তার সলেই প্রথলম কথা হলো। সব শুলন তালক মবশ মকৌতূহেদীি মলন হলো। মস 

বেে, ননশ্চয়ই আমরা স্বাস্থযলসনবকার মাধযলম নরনডিং লালসর প্র েন পরীক্ষা কলর মদখলত পানর। আমালদর মদলশ 

স্বাস্থযলক্ষলে দক্ষ কমীবানহনীর অপ্রতভেতা সব েজন নবনদত। এই ঘািনত বা অভাব পূরর্ করলত ব্র্যাক সির দশলকর 

মশর্নদক মথলক বািংোলদলশ স্বল্প নশনক্ষত মনহোলদর স্বাস্থযলসনবকা নহলসলব প্রনশনক্ষত করার কাে েক্রম শুরু কলর। 

এক পে োলয় এই সিংখযা ১ োখ ছানড়লয় োয়। ব্র্যালকর এই কম েসূন  আন্তজোনতক অেলর্ অলনক আগ্র্লহর সটৃষ্ট 

কলরলছ, োর েলে উোো, আেোননস্তান, োইলবনরয়াসহ নবনভন্ন মদলশ আজ এটি বযানি োভ কলরলছ। কলয়কটি 

সহজ এবিং সাধারর্ মরাে ছাড়াও মসনবকারা নকছভ  কটঠন মরাে মেমন : েক্ষ্মারও সেে ন নকৎসা কলর থালকন। 

২০০৪ সালের মশর্নদলক ননউইয়কে মথলক মদলশ নেলর ব্র্যাক ইউননভানস েটির সু্কে অব পাবনেক মহেথ প্রনতষ্ঠার 

কালজ প্র ণ্ড বযস্ততায় ডভ লব নছোম। মরজজস্ট্রার সাহভ ে আেজালের অক্লান্ত পনরশ্রলম সরকানর অনুলমাদন মপলয় 

২০০৫ সালের জানুয়ানর মাস মথলক এমনপএই -এর প্রথম বযাল র োো শুরু হয়। এই নবর্লয় অবশয অনয পনরসলর 

আরও মেখার ইিা রইে। নকন্তু এত বযস্ততার মালেও নরনডিং লালসর কথা ভভ লে োইনন। োরুক এ বযাপালর আলবদ 

ভাইলয়র সলে নকছভ িা আোপ কলরনছে। নেলর এলস আনম আবারও নবর্য়টি তােঁর নজলর আনোম। একইসলে উপ-

ননব োহী পনর ােক সালেহউদ্দীন আহলমদ এবিং আনমনুে আেলমর সলেও কথা হলো। তারা সকলেই পরম 

উৎসালহ এ উলদযালে সায় নদলেন। উলল্লখয, ব্র্যালকর এত প্রনসজদ্ধর মপছলন অনযতম শজক্ত হলি তার উলদযােী 

কমীবানহনী, তালদর কম েস্পৃহা ও উদ্ভাবনী  ন ন্তা। আর আলবদভাই নছলেন সব নকছভ র মপছলনর মূে  ানেকা শজক্ত। 

নতননই সব উদ্ভাবন এবিং ইলনালভশলনর আধার, োলক বো োয় ‘োদার অব অে ইলনালভশন‘। আলবদ ভাইলয়র 

 নরলের আলরকিা নদক নছে অলনযর মতামত আগ্র্হভলর মশানা। নতনন নছলেন ওস্তাদ নেলসনার। নরনডিং লালসর 

কথা বেলতই নতনন সলেসলে রাজী হলয় মেলেন। বেলেন, একটি পাইেি কলর মদখ আমালদর মসনবকারা এই 

কাজটি সটঠকভালব করলত পালর নকনা। আমার মতা এবার মহাখুনশ হওয়ার পাো। 

অনেলস নেলরই জডেলনর সলে মোোলোে করোম। অপর প্রালন্ত তার উলিজনা আনম অনুভব করলত 

পারনছোম। মস জানালো মে, আমালদর সলে এই নবর্লয় কাজ কলর কম েসূন  প্রর্য়লনর জলনয তার এক সহকমীলক 

শীঘ্রই বািংোলদলশ পাঠালব। নকছভ নদলনর মলধযই নীে ব্েুলমনথাে নালম স্কলজা োউলেশলনর এক ননব োহী এলস 

উপনস্থত হলেন ঢাকায়। আমরা পরম উৎসাহভলর পাইেি কম েসূন র কালজ মেলে মেোম। টঠক হলো পাইেিটি 

ব্র্যালকর স্বাস্থয কাে েক্রলমর অধীলন পনর ানেত হলব এবিং এর মাঠ পে োলয়র দানয়লত্ব থাকলবন তজযষ্ঠ বযবস্থাপক 

আব্দসু সাোম (পরবতীলত োইলবনরয়ায় ব্র্যালকর মদশীয় প্রনতনননধ এবিং কক্সবাজার মরানহো প্রকলল্পর প্রধান)। এ 

উলদযালে সাোলমর প্র ণ্ড আগ্র্হ নছে েক্ষর্ীয়। আমার বেলত নিধা মনই মে, সাোম মস সময় দৃঢ়ভালব হাে না 

ধরলে আজ আমরা এতিা সােেয অজেন করলত পারতাম না। ব্র্যালকর একিা নবলশর্ত্ব হলো মে, মাঠ পে োলয়র 

কমীরা প্রনতটি দানয়ত্বলকই ননলজর কাজ নহলসলব ের্য কলর তা বাস্তবায়লন মনরয়া হলয় ওলঠ। বো বাহভ েয, এমন 

কমীবানহনী না থাকলে ব্র্যাক মকালনাভালবই আজলকর অবস্থালন মপৌৌঁছলত পারত না। কমীরাই ব্র্যালকর শজক্ত, তারাই 

স্থাপন কলরলছন এলকর পর এক ব্র্যালকর  সােলেযর মসাপান। মলন পড়লছ ২০১৩-২০১৪ সালে আনিকার ইলবাো 

সিংকলির কথা। ইলবাো আক্রান্ত দু‘টি মদশ োইলবনরয়া এবিং নসলয়রা নেওলন ব্র্যালকর অলনক কম েসূন   েনছে। 

ইলবাোর কারলর্ মসই কাজগুলো সামনয়ক বন্ধ কলর েত নবলদশী কমী নছে তালদরলক উোো এবিং বািংোলদলশ 

মেরত ননলয় আসা হয়। অন লরই আমরা বুেলত পারোম মে, এই কাজটি সটঠক হয়নন, কারর্ ওই মদশগুলোর 

সাধারর্ জনের্ এবিং ব্র্যালকর স্থানীয় কমীলদর মেলে আসা মাননবক মানদলণ্ড সমথ েনীয় নয়। নবলব নালন্ত টঠক 

হলো ব্র্যাককমীরা আবার নেলর োলব। ইলবাো ননলয় তখন খুব ভয় ও আতঙ্ক নবরাজ করনছে। এই পনরলবলশ 

কমীলদর মেরত পাঠালনা সহজ কাজ নছে না। নকন্তু না। মদখোম, কমীলদর অলনলকই এক পালয় খা েঁড়া এবিং তার 

অগ্র্ভালে দা েঁনড়লয় সাোম। 



োলহাক, এবার মসই সাোলমর মনতৃলত্বই নরনডিং লাস পাইেি প্রকল্প োো শুরু করে। প্রথলম নরনসিংদীর মাধবদী 

এবিং পলর মাননকেলঞ্জ। মধাবদীর পাইেি শুরু হয় ২০০৬ সালের জানুয়ানর মালস। মাে এোলরাজন স্বাস্থযলসনবকা 

এবিং দুজন তদারক কমী ননলয় প্রথম প্রনশক্ষর্ শুরু হয়, োর মনতৃলত্ব নছলেন নীে ব্েুলমনলথে এবিং আব্দসু সাোম। 

মদখা মেে মে, স্বাস্থযলসনবকারা মবশ সহলজই গ্র্ালমর মোকলদর ম াখ পরীক্ষা করলছ এবিং সটঠক  শমা নদলি। 

প্রথম পাইেি মাধবদীলত করার একিা উলদ্দশয নছে। এ অঞ্চেটি তােঁত নশলল্পর জনয প্রনসদ্ধ। এখালন ঘলর ঘলর 

রলয়লছ শত শত তােঁতকমী। আমালদর ধারর্া নছে মে, এলদর মলধয অলনক তােঁতকমীর হয়লতা  শমার প্রলয়াজন 

হলব। প্রনশক্ষলর্র স্বল্প নদলনর মলধযই ১শ  শমার সবগুলোই নবজক্র হলয় োয়। আমালদর ধারর্া সটঠক নছে বলে 

প্রতীয়মান হলো। 

এই প্রকলল্পর অলনক  যালেলঞ্জর মলধয একটি নছে  শমার মোোন মদওয়া। তখন সব নরনডিং লাসই  ীন মথলক 

আসত, বািংোলদলশ এটি উৎপানদত হলতা না। পাইেলির জনয সাোম পুরাতন ঢাকার বািংোবাজার মথলক নবনভন্ন 

পাওয়ালরর ১শ  শমা নকলন আনে। প্রনতটির দাম পলড়নছে ৬০ িাকা, ো মসনবকারা ১শ িাকায় নবজক্র কলরনছে। 

ব্র্যালকর মসনবকারা ননয়নমত মকালনা মবতন পায় না। তাই এই নবজক্র মথলক বাড়নত িাকার নকছভ  অিংশ মসনবকালদর 

মদওয়া হয় প্রলর্াদনা বা ইনলসনটিভ নহলসলব। এই পাইেি প্রকলল্পর মাধযলম আরও নকছভ  নবর্য় পরীক্ষা করা হয়। 

নরনডিং লালসর জননপ্রয়তা বৃজদ্ধ এবিং মসনবকালদর নতভন দক্ষতা (ম ালখর পরীক্ষা) প্র ারকলল্প একটি মপাস্টার বা 

প্র ারপে ততনর করা হয়। এোলরাজন মসনবকার সকলের বানড়লত একটি সাইনলবাডেও মশাভা পায়, োলত মেখা 

নছে, এখালন ম াখ পরীক্ষা কলর  শমা মদওয়া হয়। পাইেি প্রকলল্পর সােলেয আমরা সবাই উৎেুল্ল এবিং 

দারুর্ভালব উৎসানহত মবাধ কনর। 

আমরা ভাবোম আলরকটি পাইেলির কথা। টঠক হলো মাননকেলঞ্জ এিা  ানেত হলব। মধাবদীর অনুরূপ 

সােেয মপোম মসখালন। এখন আর মক আিকায়? মপছলন নেলর তাকালনার সময় মনই। পরবতী কম েপনরকল্পনা 

ততনর করার জনয সকলে নমলে মেলে মেোম। অনভলক্ষপর্ বা প্রলজকশন ততনরলত নীে ব্েুলমনথাে আমালদরলক 

সহায়তা করলেন। টঠক হলো  ীন মথলক ৬ হাজার  শমা ননলয় আসা হলব। স্কলজা োউলেশলনর সহায়তায় আমরা 

মসিা অডোর করোম এবিং একইসলে বািংোলদলশ মস পর্য প্রলবলশর আমদানীপে সিংগ্র্হ করা হলো। মদখোম 

 শমা আমদানীলত অলনক োলমো রলয়লছ এবিং এিার জনয বড় অলঙ্কর আমদানী শুল্ক নদলত হয়। পরবতী পে োলয় 

তৎকােীন অথ েমন্ত্রী আবুে মাে আবদুে মুনহত-এর কেযালর্ জাতীয় রাজস্ব মবালডের কালছ আলবদনপে জমা নদলয় 

 শমা আমদানীর শুল্ক ছাড় মপলয়নছোম। তলব মসটি নছে  মাে ১ বছলরর জনয। বতেমালন নমরপুলর একটি  শমা 

ততনরর কারখানা স্থানপত হলয়লছ, োর েলে নবলদলশর ওপর ননভেরতা অলনকািংলশ হ্রাস মপলয়লছ। 

২০০৬ সালের নডলসিলর মালস সাোম ব্র্যাক আনিকায় বদেী হলে এই কাে েক্রলমর হাে ধলরন তপন মবাস 

এবিং প্রয়াত শাহ আেম সদোর। মনতৃলত্ব থালকন োরুক আহলমদ এবিং জাোেউদ্দীন আহলমদ। বতেমালন 

মমারলশদা ম ৌধুরী ও আনরেুে আেম-এর মনতৃলত্ব এই প্রকল্প এনেলয় োলি। ব্র্যালকর একটি নবলশর্ত্ব হমো তার 

কম েসূন র বযানি বা ‘মস্কে‘। ব্র্যালকর প্রায় সকে কাে েক্রমই নছে নবশাোকায়। ব্র্যাক নবশ্বাস কলর, মেলকালনা 

কাে েক্রম েনদ কাে েকর হয় তলব তা মেন সকলের কালছ মপৌৌঁলছ। আজ তাই ব্র্যালকর নবনভন্ন কাে েক্রম বািংোলদলশর 

প্রনতটি মজো-উপলজো, গ্র্ালম-েলঞ্জ প্রায় ১০ মকাটি সুনবধাবজঞ্চত মানুলর্র কালছ মপৌৌঁলছলছ। নরনডিং লাস প্রকল্প 

শুরুর সময় আমালদর মলধয মসই ন রায়ত আকাঙ্ক্ষাই কাজ কলরনছে। এই মস্কে আর এর প্রনতটি পে োলয়ই নতভন 

নতভন  যালেলঞ্জর সম্মুখীন হলত হলয়লছ, ো মথলক উিরর্ সম্ভব হলয়নছে ব্র্যাককমীলদর একননষ্ঠতা আর উদ্ভাবনী 

শজক্তর মাধযলম । মালে মালে এই কাে েক্রমলক প্রননবদ্ধ করা হলয়লছ এই বলে মে, মসনবকারা এই কালজর জনয 

মমালিই উপেুক্ত নয়। স্বাথ োলির্ীলদও এসব  যালেঞ্জ মমাকানবোয় আমরা স্থানীয় ম ালখর ডাক্তারলদর 

(অপথােলমােজজস্ট) শরর্াপন্ন হলয়নছ। তারা মসনবকালদর প্রনশক্ষর্ স্ব লক্ষ অবলোকন কলর এর পলক্ষ সায় 

নদলয়লছন। 

েত কলয়ক বছলর নরনডিং লাস প্রকল্প মদলশর ৬১টি মজোয়  নবস্তৃনত োভ কলরলছ, োর মাধযলম ২৫ হাজালররও 

মবনশ স্বাস্থযলসনবকা গ্র্ামাঞ্চলে  কু্ষ পরীক্ষা এবিং  শমা নবতরর্ কলর  লেলছন।  কু্ষ পরীক্ষায় মপ্রসবালয়ানপয়া ধরা 

পড়লে  শমা মদওয়া হয়, নকন্তু অনয সমসযা হলে তালক ম ালখর ডাক্তালরর কালছ মরোর করা হয়। প্রায় ৮০ েক্ষ 

মোলকর  কু্ষ পরীক্ষালন্ত এ পে েন্ত প্রায় ১৬ েক্ষ মজাড়া  শমা নবতরর্ করা হলয়লছ। ব্র্যাক মিকসই উন্নয়লন দৃঢ়ভালব 

নবশ্বাসী এবিং একইসলে একটি স্বাবেিী ব্র্যাক আমালদর কাময। নরনডিং লাস প্রকল্প তাই নবলদশী অনুদালনর ওপর 

আর ততিা ননভেরশীে নয়।  শমার দাম দনরদ্র্ মানুলর্র নাোলের  মলধয মরলখই প্রকল্পটি এনেলয়  লেলছ। এর 



মাধযলম বািংোলদলশর সাধারর্ মানুর্ মেমন উপকৃত হলি একইসলে মসনবকালদরও একটি আলয়র পথ উনু্মক্ত 

হলয়লছ। সম্প্রনত একটি নননবড় েলবর্র্া কালজর মাধযলম এই প্রকলল্পর প্রভাব ননর্ েয় করার ম ষ্টা করা হয়। মদখা 

মেলছ মে,  শমা বযবহারকারীলদর আয় োরা  শমা বযবহার করলছন না তালদর আলয়র  াইলত শতকরা ২৩ ভাে 

মবনশ।  শমা বযবহারকারীলদর মাননসক স্বালস্থযর প্রভূত উন্ননত সানধত হলয়লছ। ভাবলত ভালোই োলে মে, গ্র্ালমর 

একজন বয়স্ক মনহো এখন স্বীয় ধম েগ্র্ন্থ অনায়ালস পাঠ করলত পারলছন। এিা সম্ভব হলয়লছ এই প্রকলল্পর 

সহায়তায় নরনডিং লাস বযবহালরর মাধযলম। 

২০০৮ সালে স্কলজা োউলেশলনর নাম পনরবতেন কলর নতভন নাম হলয়লছ ‘নভশন স্প্রিং‘। সম্প্রনত বনু্ধ জডেন 

কাসালো তার সিংস্থার মবাডে সদসযলদর ননলয় বািংোলদশ সের কলর মেলেন। সেলরর মশর্নদন অথ োৎ ৪ঠা মা ে 

২০২০ তানরখ নছে  সমাপনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠালন জানালনা হয় মে, ‘নভশন স্প্রিং‘-এর সহায়তায় বািংোলদলশর 

ততনর মপাশাকনশলল্প নরনডিং লাস প্রকল্প শুরু হলয়লছ, ো নশলল্পালদযাক্তারাই পনর ােনা করলবন। এর েলে প্রনতবছর 

প্রায় ১ োখ মপাশাক শ্রনমক  কু্ষ পরীক্ষার সুলোে পালবন। আর ব্র্যালকর স্বাস্থযলসনবকা  ানেত প্রকল্প মতা  েলবই, 

প্রনতবছর প্রায় ৮০ হাজার  কু্ষ পরীক্ষা। আমরা আশা করলত পানর মে, অন লরই মপ্রসবালয়ানপয়ার প্রলকাপ  মথলক 

বািংোলদলশর অনধকািংশ মানুর্ মুজক্ত পালব। 

সম্প্রনত ব্র্যালকর এই কাে েক্রম উোোলত সম্প্রসানরত হলয়লছ। মসখালন মদড় হাজালররও মবনশ স্বাস্থযলসনবকা 

ননলয় মদশবযাপী ম াখ পরীক্ষা এবিং  শমা নবতরর্ কাে েক্রম শুরু হলয়লছ। এই কম েসূন  স্থানীয় জনলোষ্ঠীর মলধয 

বযাপক সাড়া জানেলয়লছ।  বািংোলদলশর এই উলদযােটি এখন সুদরূ আনিকায় সমাদৃত হলি, ো মসই মহালদলশ 

দানরদ্র্ নবলমা লনর মক্ষলে অবদান মরলখ  লেলছ। সমাপনী এই অনুষ্ঠালন জডেলনর সলে আনম একটি স্মনৃত মরামন্থন 

মসশলন মোে নদলয়নছোম। আমরা মসখালন স্মরর্ করনছোম ননউইয়লকে নসএেআর-এর মসই অনুষ্ঠান মথলক োো 

শুরু কলর  ড়াই-উৎরাই মপনরলয় ১৫ বছলরর তবন েময় পথোোর ইনতকথা। নরনডিং লাসলক মানুলর্র মদারলোড়ায় 

মপৌৌঁছালনার সােলেয ২০০৬ সালে েুক্তরালের নব্র্েহাম ইয়িং ইউননভানস েটি জডেন এবিং আমালক ‘ইলনালভির অব 

নদ ইয়ার‘ পুরস্কালর ভূনর্ত কলর। তখন সলবমাে ব্র্যালক পাইেি প্রকলল্পর প্রস্তুনত  েলছ। পুরস্কারটি এলসনছে টঠক 

ওই সমলয়। এ মেন আমালদরলক এক ধরলনর উৎসাহ প্রদালনর উলদযাে। ২০০৯ সালে মপ্রনসলডন্ট ননব োন ত হওয়ার 

কলয়ক মালসর মলধযই বারাক ওবামালক মনালবে শানন্ত পুরস্কার প্রদান করা হলয়নছে। সম্ভবতঃ এিা ঘলিনছে এই 

ধারর্া মথলক মে, এই দুে েভ পুরস্কার োলভর মধয নদলয় নবশ্ব শানন্ত স্থাপলন নতনন আরও উৎসানহত হলবন। জানননা 

বারাক ওবামা মপ্রনসলডন্ট নহলসলব নবশ্ব শানন্তলত কতিা অবদান রাখলত মপলরনছলেন। নকন্তু ব্র্যাক এবিং নভশন স্প্রিং 

নব্র্েহাম ইয়িং ইউননভানস েটিলক ননরাশ কলরনন তা ননঃসিংশলয় বো মেলত পালর। অনুষ্ঠালন জডেন মকৌতভক ছলে 

বলেনছলেন মে, মেলহতভ  আমরা এই ক ’বছলর দৃশযত অলনক অজেন কলরনছ, মসই নবলব নায় তালদর উন ত হলব 

আমালদরলক আবারও পুরসৃ্কত করা! তলব আজ মলন হয় মে, আনম মতা নবপুেভালব পুরসৃ্কত হলয়নছ। ব্র্যালকর এই 

প্রকল্প বািংোলদলশর কলয়ক োখ কম েজীবী মানুর্লক রক্ষা কলরলছ ক্ষনয়ষু্ণ দৃটষ্টশজক্তর গ্র্াস মথলক। তালদর জীবন 

সিংগ্র্ালম েুনেলয়লছ নতভন আশার আলো। মসই পনরতৃনিই মতা আমার জনয সলব োচ্চ পুরষ্কার।  
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