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ময়মনিসংহ মিডেকল কেলেজ যাগদান-১ম বার 

 
১০/১/১৯৯২ তািরেখ নকলা থেক িরিলজ িনেয় পেরর িদন ময়মনিসংহ আসলাম যাগদান করেত। 
আমার অডাের িলখা িছল ভাষক, প াথলিজ ও মাইে াবােয়ালিজ িবভাগ, ময়মনিসংহ মিডেকল 

কেলজ, ডাঃ ওবাই ল আলম-এর িবপরীেত। আিম িবেকেল তার ল ােব সৗজন  সা াৎ করেত 

গলাম। সালাম িদেয় পিরচয় িদেয় সামেন বসলাম। িতিন বলেলন 

- েনিছ আমােক বদলী করা হেয়েছ গৗিরপেুর। অডারটা আমার কােছ আেস িন।  
-আমার কােছ আেছ। দখেবন? 

-পের দেখ িনব ন। 
বুঝলাম আমার মেধ  খশুী খশুী ভাব থাকেলও তার মেধ  থাকার কথা না। িতিন আমার আেগর মত 

উপেজলার উপ ালায় পরেবন। আিম চেল আসলাম। ি ি পাল অিফেস যাগ িদেত গলাম। অিফস 

বলেলন ওবাই ল সাব িরিলজ না িনেল আপিন যাগদান করেত পারেবন না। ঘূরািফরা কির। িবিভ  

িবভােগ িগেয় িবিভ  িটচােরর সােথ পিরিচত হই। কান কান িবভােগ পিরিচত ডা ার পাই। 
আমােদর িবভােগ আমার ৬/৭ বছেরর িসিনয়র ডাঃ আিনস ভাইেক ভাষক িহসােব পলাম। জানেত 

পারলাম তার বািড়ও টাংগাইল। িতিন তাই আমােক বশী বশী খািতর করেলন। ওবাই ল ভাই 

িরিলজ নয়ার আলামত দখাে ন না। আমােক এভেয়ড করা  করেলন। আিনস ভাইেক আিম 

বললাম 

-ওবাই ল ভাই তা িরিলজ িনে ন না। তাই আিম যাগদান করেত পারিছ না। িক করা যায়। 
-আপনােদর অডাের তা া  িরিলজ লখা নাই। তাই ওিন িরিলজ িনেত বাধ  না। যতিদন পােরন 

থাকেবন। 
-আিম তা িরিলজ িনেয় এেসিছ। আমার াি শন পিরয়ড আজই শষ। িবপেদ পরলাম দিখ। 
-আপিন ি ি পাল স ারেক খেুল বেলন। 
আিম ি ি পাল অধ াপক মাফাখখা ল ইসলাম স ােরর েম গলাম। বললাম 

-স ার, আিম আপনার ছা । এম-১৭ ব াচ। ১৯৮৪ সেন আপনার সাে  পাস কেরিছ। ১৯৮৫ সেন 

এমিবিবএস পাস কেরিছ। আমার এখােন ভাষক পেদ অডার হেয়েছ। আিম ১০/১/৯২ তািরেখ 

িরিলজ িনেয়িছ। আজ যাগদান করার শষ িদন। ঐ পাে  ডাঃ ওবাই ল ভাই আেছন। ওনােক 

গৗিরপরু বদলী করা হেয়েছ। িরিলজ িনে ন না। স ার, আমার তা সমস া হেব। 

স ার, বল িটপেলন । িপওন আসল। 

-স ার। 
-প াথলিজ িবভােগর ভাষক ডাঃ ওবাই ল আলমেক সালাম দাও। 
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ওবাই ল ভাই আসেলন। 
-আসসালাম ুআলাইকুম, স ার। 
-ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডাঃ ওবাই ল, ওর আজ যাগদােনর শষ িদন। তুিম িরিলজ না িনেল ও 

যাগদান করেত পারেব না। তুিম আজ িরিলজ নাও। 
-আ া, স ার। 
আিম ১৪/১/৯২ তািরেখ যাগদান করলাম। একই সময় আমার ব াচেমট ডাঃ এেকএম 

মসুা(শাহীন)ও প াথলিজ এ  মাইে াবােয়ালিজর ভাষক পেদ যাগদান করল। পরুাতন ব ু 
পলাম একই িডপােমে  । অধ াপক ডাঃ ফজলরু রহমান স ার িছেলন সহেযাগী অধ াপক ও 

িবভাগীয় ধান । েফসর ডাঃ মীজা হািম ল হক স ার ও েফসর ডাঃ জামেসদ হায়দার িসি কী 
স ার িছেলন সহকারী অধ াপক। আিম ও মসুা ফজলরু রাহমান স ােরর িনকট িনেদশনা চাইলাম। 
িতিন আমােদরেক িকছুিদন পড়া না করেত বলেলন। ভাল পড়ােত হেল ভাল জানেত হেব। মসুা 
মাইে াবােয়ালিজ আর আিম প াথলিজ িটউেটািরয়াল াস নয়ার িস া  িনলাম।  

তখন এম-২৪ ব ােচর প াথলিজ ফাইনাল াি ক াল পরী া চলিছল। একটা মজার ঘটনা হেয়িছল। 
ওটা আগামী পেব "ময়মনিসংহ পব-১" এ িলখব। 
==== 
ডাঃ সােদকুল ইসলাম তালকুদার 

ফইসবুক পা  

িৃতর পাতা থেক 

১৩/৭/২০১৭ 

 


