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ধানম ী, ি য়াংশুর জ  eকিট শহর কাঁদেছ  
পীর হািববুর রহমান 

 

ি য়াংশু চ বত  সুনামগ  সরকাির জুিবিল u  িব ালেয়র প ম ে িণর ছা । ei েল াস ি  েথেক আমরা দুi ভাi eসeসিস 
পয র্  পড়ােশানা কেরিছ। 243 বছেরর পুরেনা লিটর সে  আমােদর গভীর আেবগ-aনুভূিত জিড়েয় আেছ। েদেশর eকিট 
ঐিত বাহী ল িহেসেব eর জে র সুনাম রেয়েছ। ি য়াংশু eখন ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর েদাতলার 21 নমব্র েবেড 
aিনি ত জীবেনর মুেখামুিখ কয্া ার িবভােগর ডা. েরজানুর রহমােনর aধীেন িচিকৎসাধীন। েখলাধুলা হািসখুিশেত েয জীবন ভের 
থাকার কথা েসিট eখন িনেভ যাoয়ার আশ ায়। বািড়েত তার মা িতন বছর ধের প াঘাত  হেয় শ াশায়ী। তার বাবা জনসব্া য্ 
েকৗশল িবভােগর চতুথ র্ ে িণর কম র্চারী। ি য়াংশুর বড় েবান াস নাiেন পড়ােশানা করেছ। গিরব দির  পিরবারিটর পে  

ি য়াংশুর িচিকৎসা করার েকােনা সাম র্ েনi। তার ডান হােতর কাঁেধর কােছ িটuমার ধরা পেড়েছ। িচিকৎসকরা বেলেছন কয্া ােরর 
াথিমক ে েজ আেছ ি য়াংশু। তার ফুসফুেস পািন জমেতo শুরু কেরেছ। u ত িচিকৎসা য়বহুল। পিরবার যখন aসহায়, 

ি য়াংশুর u ত িচিকৎসা যখন aিনি ত তখন জুিবিল েলর প ম ে িণর ব রা সি িলত হেয় মানুষেক জাগােনার uে াগ 
িনেয়েছ। তারা ে াগান তুেলেছ- ‘ েয়াজেন র  িবি  করেবা তবু েতােক বাঁচােবা’। ei ে াগান িনেয় আমােদর জুিবিল েলর 
য়াত ধান িশ ক যার গভীর ¯ে œহ o মমতা েপেয়িছ েসi হিরচরণ তালুকদােরর েছেল সং িত a েনর পিরিচত মুখ মনীষ 

তালুকদার বা  ei মানিবক চারণায় যু  হেল আমার দৃি েগাচর হয়। আিম িনেজ আেবগা ত হেয় পিড়। িনেজর স ােনর মুখ 
ভােস। ি য়াংশুর িববণ র্ েচােখর িদেক তাকােল ভাষা হািরেয় েফিল। তার বাবা-মা’র aসহায় দুিট েচাখ িবষাদ  কের। েয শহেরর 
বুকিচের বiেছ সুরমা, েয শহর শুেয় আেছ েমঘালেয়র েকােল eবং েয শহেরর চারিদকজুেড় হাoেরর aৈথ জলরািশ, েয শহের 
রেয়েছ ধম র্-বণ র্ িনিব র্েশেষ মায়া-মমতায় ভরা গভীর স ীিত, েসi শহরেক কতবার আিম হৃদয় িদেয় েডেকিছ ে েমর শহর বেল। 
কিবতা o গােনর শহর আ া o জল েজাছনার শহর সুনামগে র রাজৈনিতক েনতৃতব্, বসায়ী সমাজ, েদশ-িবেদেশ ছিড়েয় থাকা 
মানিবক মানুেষরা সাড়া িদেল ি য়াংশু নােমর িশশুিট েফর তার শহের, তার েলর পাঠকে  হািসমুেখ িফের েযেত পাের। ি য়াংশুর 
জ  আজ জুিবিল লi নয়, েযন েবদনায় সুনামগ  শহর কাঁদেছ। ি য়াংশুর u ত িচিকৎসার জ  মাননীয় ধানম ীসহ িবেবকবান 
মানুেষর িত সহেযািগতার হাত বািড়েয় েদoয়ার িমনিত করিছ। ি য়াংশু ে েচ েগেল তার পিরবার ে েচ যায়। eকিট জীবনi ে েচ 
যােব না, eকিট সব্  eিগেয় যােব। তার ব েদর মুেখ তােক িফের পাoয়ার আন  u ল হেয় েদখা েদেব। eকিট শহের তার ি য় 
সব্জনেদর জীবেন েযমন সব্ি  িফের আসেব েতমিন মানুষ মানুেষর জ  ei মানিবক a ীকার িনেয় সমাজ আরo সামািজক দািয়তব্ 
পালেন uৎসাহ েবাধ করেব। 

েদশ-িবেদেশ ছিড়েয় থাকা জুিবিলর সােবক ছা েদর আজ ei িশশুিটর পােশ দাঁড়ােনার সময়। তার িচিকৎসার সাহা  aথ র্ পাঠােনার 
জ  িবকাশ পারেসানাল aয্াকাu  1282651৯666 o ডাচ্ বাংলা েমাবাiল াংিকং : 1282651৯6669 েদoয়া হেয়েছ। মাননীয় 
ধানম ীর কােছ যখন যারা িচিকৎসা সাহা  েচেয়েছন েকu খািল হােত িফের আেসনিন। aনাথ হৃতদির  aসংখয্ মানুেষর জীবেনর 

দািয়তব্ িতিন েযমন িনেয়েছন েতমিন aেনেকর জীবন বাঁচােত মানিবক ভূিমকা েরেখেছন। কখেনা কাপ র্  কেরনিন। ব ব ক া েশখ 
হািসনার কােছ আমােদর িনেবদন, ি য়াংশুর জ  eকিট শহর কাঁদেছ। মাননীয় ধানম ী আপিন তার u ত িচিকৎসার ব া কের 
িদেত পােরন। 

 


