
আলহামদুললল্লাহ্! মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে লাখ, লাখ শুকলরয়া যে, আলম অবছেছে লেক্ষক বাতায়ছনর যেরা 

কছেে লনম মাতা হছত যেছরলে। যে মুহুছতমর জন্য আলম রাছতর ের রাত লনর্ঘ মম কাটিছয়লে যে মছহন্দ্রক্ষণ অবছেছে 

আমার কাছে ধরা লিল প্রোলির োয়া হছয়। আজ যেছক প্রায় চার বের পুব ম যেছক কছেে লনম মাণ শুরু করছলও 

লেক্ষক বাতায়ছন েলিয় হওয়া হছয় উছেলন। লেক্ষক বাতায়ছন আমার েলিয় হওয়ার লেেছন যে লবেয়টি েবছচছয় 

বড় অবিান যরছখলেল তা হল শ্রছেয় হাোন হালিজুর রহমান (কযালিয়ান হাোন) স্যাছরর যেরাছির বচন েছড়। 

মূলত তারের যেছকই লবদ্যালছয় ল্যােটে, প্রছজক্টর লকছুই না োকা স্বছেও লনজ উছদ্যাছে একটি ল্যােটে লকছন 

শুরু হছলা আমার কছেে ততলর। প্রেম লিছক আমার কছেেগুছলা আমার কাছেই ভাছলা লােত না। যিখতাম 

অছনক স্যারেণ অছনক সুন্দর সুন্দর কছেে আেছলাড যিন। দূে মম হাওর অঞ্চছল বেবাে হওয়ায় কাছরা কাে 

যেছক যে োহায্য যনব, যে ব্যবস্থাও লেল না। হোৎ একলিন যিেবুছক যিখলাম, হাোন স্যার যিেবুছক ইংছরলজ 

লবেছয় তার ৬৯ টি মছডল কছেে আেছলাড লিছয়ছেন। আলম োছে োছে তা ডাউনছলাড করলাম এবং কছেে 

গুছলা খ ুঁটিছয় খ ুঁটিছয় যিখলাম। অবাক হলাম কত েহছজ স্যার কত কঠিন, দুছভ মদ্য লবেয়ছক েহজ কছর তুছলছেন। 

তারের যেছক আমার কছেে লনম মাছণ যোে হয় নতুন মাত্রা। শুরু হছয় োয় যেরা হওয়ার প্রলতছোেীতা। এছক 

এছক লত্রেটি কছেে আেছলাছডর ের অছেক্ষা করছত লােলাম যেরা হওয়ার। লকন্তু েপ্তাছহর ের েপ্তাহ চছল োয়  

আমার প্রতীক্ষার প্রহর যেন যেে হয় না। লনছজই স্বাক্ষী হলাম, আমার েছর কত লেক্ষক বাতায়ছন এছলন এবং 

লবজছয়র মালা লনছয় যবর হছয় যেছলন। এমন স্যারছকও যিখলাম লেলন মাত্র দুই মাছে ১০ টি কছেে আেছলাড 

লিছয় লবজছয়র মালা েছড়ছেন। হতাে হছয় একলিন আমার েবগুছলা কছেে গুেল ড্রাইছভর মাধ্যছম এিলবছত 

আেছলাড লিছয় আহ্বান জানালাম আমার ভুলত্রুটি গুছলা ধলরছয় লিছত। আলম আজ কৃতজ্ঞলচছে স্মরণ করলে যেই 

স্যার যক লেলন যেলিন আমার োছে এছে িালড়ছয়লেছলন। জনাব যমেবাহুল হক, রাজোহী। লতলন আমার 

কছেেগুছলা যিখছলন এবং যিান লিছয় আমাছক লবস্তালরত লিক লনছি মেনা লিছয়লেছলন। মূলত তারের যেছকই 

আমার কছেে লনম মাছণ আছরা একটি নতুন মাত্রা যোে হয়। স্যাছরর এই লনছি মেনাগুছলা আছরা আছে যেছল 

আমাছক হইছতাবা এতলিন অছেক্ষা করছত হত না। োই যহাক “তধে মলতক্ত িল মধুর।”  

আজ এই আনন্দক্ষণ মুহুছতম আলম ধন্যবাি জানালি আমার েহধমীলনছক, যে োরাক্ষণ আমার োছে যেছক 

আমাছক উৎোহ প্রিান কছরছে। অছেে ধন্যবাি জানালি জনাব জালকর যহাছেন স্যার (তারাইল) এবং জনাব 

যমরাজুল হক স্যার (আজছমরীেঞ্জ) োরা আমার চরম হতাোর মুহুছতম আমার োছে এছে িাঁলড়ছয়লেছলন। কৃতজ্ঞ 

রইলাম লেক্ষক বাতায়ছনর েকল স্যার ও ম্যাডাছমর প্রলত োরা আমাছক যরটিং প্রিান কছরছেন। অেংখ্য ধন্যবাি 

ও কৃতজ্ঞতা জানালি েম্মালনত প্যাডাছোজী স্যারছিরছক োরা আমাছক এই েপ্তাছহর যেরা কেে লনম মাতা লহোছব 

লনব মালচত কছরছেন। ধন্যবাি জানালি আমার লবদ্যালছয়র প্রধান লেক্ষক জনাব লনোর সুলতানাছক লেলন েব মক্ষণই 

আমাছক উৎোহ প্রিান কছর কছরছেন। ধন্যবাি জানালি আমার উেছজলার েকল লেক্ষকছক োরা েব েময় 

আমাছক উৎোহ প্রিান কছরছেন। েতলিন আলে, লেক্ষক বাতায়ছনর োছেই আলে এবং োকব ইনোল্লাহ! েবার 

সুস্বাস্থয কামনা কছর লবিায় লনলি…………… 

যমাোঃ যরজাউল হাোন, এ েপ্তাছহর যেরা কছেে লনম মাতা (২০/১২/২০১৯)।   

েহ লেক্ষক  

২৯ নং আিমপুর েরকালর প্রােলমক লবদ্যালয়।  

অষ্টগ্রাম, লকছোরেঞ্জ।         


