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বন্ধু িব  

 
ডাঃ নজ ল ইসলাম। বতমােন টাংগাইেলর নামকরা চ ু  িবেশষ  এফিসিপএস সাজন। তার 
সােথ আমার পিরচয় ও বন্ধু   হয় ১৯৭৭ সেন কািলহািতর আউিলয়াবােদ আলাউ ন 
িস কী কেলেজ ভিত হবার পর থেকই। হাে েল পাশাপািশ েম থাকতাম। একসােথ 
বড়াতাম, মন খুেল গ  করতাম। পালাকের গান গাইতাম। ওেদর বাড়ীেতও িগেয়িছ। খালা ার 
হােত রা াও খেয়িছ। 

বন্ধু  আরও ঘিন  হল যখন আমরা দুইজনই ১৯৮০ সেন ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ 
চা  পলাম। থাকা  হল একই েম। এক সােথ খতাম, পড়তাম, ঘুরতাম, িসেনমা 
দখতাম, ঘুমেথেক উঠতাম, ােশ যতাম, ছ টেত বাড়ী যতাম। একই রকম জামা পরতাম। 
াশ মটরা বলত দুই ভাই। একই রকম রজা  করতাম। ির া ভাড়া শয়ার করতাম, তাই 

হাত খরচ কম লাগেতা। এই রকম ায় সব িকছেতই আমােদর দা ণ িমল িছল। 

১৯৮৫ সেন দুইজনই এম িব িব এস পাস কের দুই জনই সাজািরেত িবেশষ ই ানশীপ 
ইিনং িনলাম ভিবষ েত সাজাির িবেশষ  হবার আশায়। িকন্ত বা েব স আজ চ ু  

িবেশষ  আর আিম প াথল জ িবেশষ । 

ই ান ইিনং শষ কের দুই জনই বকার হেয় গলাম। দুই জনই মিডেকল অিফসার 
িহসােব টাংগাইেলর একমা  াইেভট হাসপাতাল নাহার নািসং হােম কাজ  করলাম। 

১৯৮৮ সেন নলাম আমােদর মিডেকল অিফসার িহসােব সবারই সরকাির চাকিরর অডার 
হেয়েছ। আমােদর দুইজনেকই খুলনা িবভােগ ন া  করা হেয়েছ। জলুাইর ১ তািরেখ আমরা 
এক সােথ খুলনা গলাম। রাত ১১ টায় খুলনা পৗছলাম। সকাল ১০ টায় া  িবভােগর 
িডিভশনাল ডাইের র অিফেস গলাম। দখলাম পাি ং অডার সাইন হেয় গেছ। আমােক 
িদেয়েছ বিরশাল জলার বােকরগ  উপেজলার চরাম  ইউিনয়ন সাব স াের। নজ লেক 
িদেয়েছ খুলনা জলার ব টয়াঘাটা উপেজলার কান এক সাব স াের। অডার হােত পেয় দুই 
বন্ধু িবমষ ভােব তািকেয় রইলাম। কউ একজন বলেলন " দরী না কের তাড়াতািড় যাগদান 
কের ফলুন। থম সরকারী চাকুরী, একই িদেন সবাই যাগদান না করেল িসিনয়র জিুনয়র 
সমস া হেব। িবেকল বলায় আমরা দুইজন দুইিদেক রওনা িদলাম। আিম পুব িদেক গলাম, 
নজ ল প ম িদেক গল। এই য দুই বন্ধু িব  হলাম এখন পয  িব  অব ায় 
আিছ। কথা হয়, দখা হয়, মাবাইল হয়, ফইসবুক হয়, চট হয়।
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