সাংবািদকতার সােড় িতন যুগ
।। এবাদত আলী।।
(ছয়) (পূর্ব প্রকােশর পর)
আসেল সাংবািদক শব্দটার মধ্েয েকমন েযন একটা েরামাঞ্চকর ভাব
লুিকেয় রেয়েছ। তাইেতা এর প্রিত মানুেষর েকৗতুহল অেনক েবিশ। তখন
সাংবািদেকর েদখা পাওয়াই িছেলা দুষ্কর। েসসময় সাংবািদকেদর
প্রিতষ্ঠান প্েরসক্লাব পাবনা সদর মহকুমায় িছেলা মাত্র ২িট। পাবনা
ও ঈশ্বরদী েপসক্লাব। পাবনা প্েরসক্লাব প্রিতষ্িঠত হয় ১৯৬১ সােলর
১ েম তািরেখ। আর ঈশ্বরদী প্েরসক্লাব তারও পের। িসরাজগঞ্জ মহকুমায়
িছেলা িসারজগঞ্জ ও উল্লাপাড়া প্েরসক্লাব।

যাক আটঘিরয়ােত সাংবািদকেদর জন্য একিট প্েরসক্লাব গঠেনর িবষেয়
আিমরুল ইসলাম রাঙার প্রস্তাব আমার কােছ একসময় গ্রহণেযাগ্য বেল
মেন হেলা। কারণ এখােন এই মানিসকতার আেরা কেয়কজনেক পাওয়া েগল।
আটঘিরয়ার
রাধাকান্তপুেরর
আব্দুস
সাত্তার
িময়ােক
এব্যাপাের
উৎসািহত করা হেলা। িতিন েছাট েবলা েথেকই েলখা-েলিখর সােথ যুক্ত
িছেলন। িতিন তখন আটঘিরয়া থানা িশক্ষা অিফেসর েহডক্লার্ক পেদ
কর্মরত। অিফেসর কােজর ফাঁেক িতিনও খুলনার ৈদিনক জনবার্তা নােম
একিট পত্িরকায় আটঘিরয়া প্রিতিনিধ িহেসেব সংবাদ পাঠােতন।

আেরক জন িছেলন আটঘিরয়া পশু হাসপাতােলর ডাক্তার আব্দুল কােদেরর বড়
েছেল িসরাজুদ দাহার মাতলু ওরেফ এস দাহার মাতলু। িপতার চাকিরর
সুবােদ আটঘিরয়ার েদেবাত্তেরই থাকেতন। িতিন ও পত্র-পত্িরকার সােথ
যুক্ত িছেলন।

একিদন আিমরুল ইসলাম রাঙা, আব্দুস সাত্তার িময়া ও এস
মাতলুেক িনেয় আমার অিফেস এেলা এবং আটঘিরয়া প্েরসক্লাব

দাহার
গঠেনর

িবষেয় দ্রুত িসদ্ধান্ত িনেত অনুেরাধ করেলা। আেরা এেলন আটঘিরয়া
িবআরিডিবেত কর্মরত েমাঃ হাসান আলী ও শ্রীকান্তপুর সরকাির প্রথিমক
িবদ্যালেয়র সহকাির িশক্ষক েমাহাম্মদ ইয়ািছন।

আিম এতিদেন এই িবষয় িনেয় েবশিকছু িচন্তা ভাবনা কের েরেখিছলাম।
শুধু সমেয়র অেপক্ষায় িদন গুনিছলাম। েসদিনই অিফস ছুিটর পর পড়ন্ত
িবেকেল আমরা েদেবাত্তর প্রাথিমক িবদ্যালয় মােঠ ঘােসর মধ্েয বেস
প্রাথিমক িসদ্ধান্ত েনই। পের েদেবাত্তর বাজােরর একমাত্র চােয়র
েদাকান অর্থাৎ মিজবর রহমান ঠান্ডার চােয়র েদাকােন বেস আটঘিরয়া
প্েরসক্লাব গঠেনর চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত হয়।

এিদনিট িছেলা ১৯৭৮ সােলর ৭ েম। আিমরুল ইসলাম রাঙার প্রস্তােব
সর্বসম্মিতক্রেম আমােক (এবাদত আলী) সভাপিত পেদ অিধষ্িঠত করা হয়
এবং আবদুস সাত্তার িময়া সাধারণ সম্পাদক, আিমরুল ইসলাম রাঙা, েমাঃ
হাসান আলী, েমাহাম্মদ ইয়ািছন ও এস দাহার মাতলু সদস্য হন।

আটঘিরয়া প্েরসক্লাব গঠেনর পর পরই আেরা দুজন, েযমন এইচ েকএম আবু
বকর িসদ্িদক ও েমাসেলম উদ্িদনেক সদস্য করা হয়। পরবর্তীকােল
েটবুিনয়ার আব্দুস সাত্ত্র েচৗধুরী ও আব্দুল কুদ্দুস সাগর এই
প্েরসক্লােবর সদস্য পদ লাভ কেরন।

মিজবর রহমান ঠান্ডার চােয়র েদাকােন আটঘিরয়া প্েরসক্লাব গঠন করা
হেলা িকন্তু সাংবািদকেদর জন্য বসার েকান ব্যবস্থা হেলানা।
ঠান্ডার েদাকােনর উত্তর পােশ িকছুটা ফাঁকা জায়গা পেড় িছেলা। আমরা
প্রস্তাব িদেতই িতিন েসখােন েঢউ িটেনর একিট ছাপড়া ঘর ৈতির কের
িদেলন। নামমাত্র ভাড়ায় আমরা েসখেন প্েরসক্লােবর জন্য অিফস ঘর
বানালাম। িকন্তু েচয়ার-েটিবল পােবা েকাথায়? সকেল িমেল চাঁদা-হাির
তুেল ৭৫ টাকা দের খান কেয়ক েচয়ার এবং ১০০ টাকা দের দুেটা েটিবল
েটবুিনয়ার হাট েথেক ক্রয় কের বসার এবং খাতাপত্র রাখার ব্যবস্থা
করা হেলা। পাটখিড়র েবড়া েদওয়া জানালা িবহীন ভাড়া ঘের বেসই
সংবাদপত্র এবং সাংবািদকতার িবষয় িনেয় প্রিতিদন িবকােল আমরা আলাপ
আেলাচনায় মত্ত হতাম।

প্েরসক্লাব গঠেনর পরপরই এলাকায় ব্যাপক সাড়া পেড় যায়। গন্যমান্য
ব্যক্িতেদর মধ্েয অেনেকই সহেযাগীতা করার জন্য এিগেয় আেসন। িবেশষ
কের েদেবাত্তর ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার
েমাল্লা,
েদেবাত্তেরর
ৈসয়দ
নািসরুজ্জামান,
রাধাকান্তপুেরর

জাহাঙ্গীর আলম ঘুটু প্রমুখ ব্যক্িতগণ প্েরসক্লােবর ব্যাপাের
দারুনভােব উৎসািহ হওয়ায় েচয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার েমাল্লােক
প্রধান উপেদষ্টা এবং ৈসয়দ নািসরুজ্জামান ও জাহাঙ্গীর আলম ঘুটুেক
সদস্য কের একিট উপেদষ্টা পিরষদও গঠন করা হয়।

েকবলমাত্র সাংবািদকেদর সমম্বেয় গিঠত প্েরসক্লাব। এই ক্লােবর
সদস্য হেত েগেল তােক অবশ্যই সাংবািদক হেত হেব। িকন্তু একজন
সরকাির কর্মকর্তা- কর্মচাির সাংবািদকতা করেত পাের িকনা। তেব এর
পক্েষ েয যুক্িত তাহেলা, মফস্বল এলাকায় যারা সাংবািদকতা কেরন
তােদর মধ্েয েবিশরভাগই হেলা েসৗিখন সাংবািদক। পার্ট টাইম জব। এেত
িনেজর কােজ ফাঁিক না িদেলই হেলা।

তেব আমার জন্য িবষয়িট একটু িভন্ন িছেলা। আমার চাকির িছেলা সরাসির
কেলক্টেরেটর অধীেন। অর্থাৎ িনেয়াগ ও বদিলর ক্ষমতা কােলক্টেরর
হােত। তখন পাবনার কােলক্টর বা িডিস িছেলন এম এ জব্বার। অপরিদেক
আমােক বাংলােদশ ভূিম অিফসার্স কল্যাণ সিমিত পাবনা েজলা শাখার
সাধারণ সম্পাদক পেদ িনর্বািচত করা হয়। পাবনা সদর মহকুমা ও
িসরাজগঞ্জ মহকুমা িমেল পাবনা েজলা সিমিতর সাধারণ সম্পাদেকর পেদর
সুবােদ িডিস মেহাদেয়র িনকট আিম িবেশষ পিরিচত িছলাম। িকন্তু
তারপরও েতা কথা থােক। সত্িয কথা বলেত িক আিম তখন এিবষেয় িনেজর
দুর্বলতা ঢাকার পক্েষ নানা যুক্িত দাঁড় করােত থািক। এমন সময়
পত্িরকা মারফত জানেত পাির িকেশারগঞ্েজর মহকুমা প্রশাসক (এসিডও)
িকেশারগঞ্জ প্েরসক্লােবর সভাপিত। িতিন যিদ সরকাির কর্মকর্তা হেয়
প্েরসক্লােবর সভাপিত হেত পােরন তাহেল আিম পারেবানা েকন। তেব আশার
কথা এই েয,এই িবষয় িনেয় েকউ েকানিদন েকান প্রশ্ন েতােলিন। আর
আমরা িনেজেদর দািয়ত্ব েফেল েরেখ েকউই ও পেথ পা বাড়াতাম না।

েস যাক। প্েরসক্লাব গঠেনর পরপরই অর্থাৎ ১৭ েম-১৯৭৮ তািরেখ
রাষ্ট্রপিত েজনােরল িজয়াউর রহমান আটঘিরয়া কেলেজ আগমণ করেবন এবং
কেলজ মােঠ জনসভায় ভাষণ িদেবন। আটঘিরয়ার রাজৈনিতক েনর্তৃবৃন্েদর
পরামর্শ েমাতােবক আটঘিরয়া প্েরসক্লােবর পক্ষ হেত প্েরসক্লােবর
সভাপিত উক্ত জনসভায় বক্তব্য েরেখ রাষ্ট্রপিতেক আটঘিরয়া বাসীর
অভাব
অিভেযাগ
িনরেপক্ষভােব
তুেল
ধরার
পাশাপািশ
আটঘিরয়া
প্েরসক্লাব সম্পর্েক তাঁর দৃষ্িট আকর্ষণ করা হেব। রাষ্ট্রপিত

েজনােরল িজয়াউর রহমােনর আগমেণ আটঘিরয়া প্েরসক্লােবর পক্ষ হেত
একিট ব্যানার েলখা হেলা। ব্যানারিট িলেখ েদন প্েরসক্লাব সদস্য
আর্িটষ্ট আব্দুল কুদ্দুস সাগর।

আিম একজন মুক্িতেযাদ্ধা িহেসেব মহান স্বাধীনতা যুদ্েধর েসক্টর
কমান্ডার রাষ্ট্রপিত েজনােরল িজয়াউর রহমােনর সান্িনধ্েয যাবার
সুেযাগ পােবা ভাবেত েবশ ভােলাই লাগিছেলা। তাছাড়া আেরকিট অিভপ্রায়
িছেলা স্বাধীনতা যুদ্েধর সুচনালগ্েন ১৯৭১ সােলর ২৭ মার্চ িযিন
চট্রগ্রােমর কালুরঘাট েবতার েকন্দ্র হেত স্বাধীন বাংলােদেশর
স্থপিত
জািতর
জনক
বঙ্গবন্ধু
েশখ
মুিজবুর
রহমােনর
পক্েষ
বাংলােদেশর স্বাধীনতার েঘাষণাপত্রিট পাঠ কেরিছেলন, এবং িতিন মহান
মুক্িতযুদ্েধর েসক্টর কমান্ডার ও েজড েফার্েসর অিধনায়ক িছেলন
িবধায়
এই
িবেরািচত
ব্যক্িতেক
সংবর্ধনা
জানােনার
জন্য
প্েরসক্লােবর পক্ষ েথেক একিট মানপত্র প্রদােনরও িসদ্ধান্ত হয়। এ
ব্যাপাের আটঘিরয়া প্েরসক্লােব এক
রাষ্ট্রপিতর অনুষ্ঠােন যাবার সময়

জরুির সভা অনুষ্িঠত হয়।
প্রত্েযক সাংবািদেকর জন্য

আটঘিরয়া প্েরসক্লােবর ব্যাজ এবং একিট ব্যানার থাকেব। জনসভায়
সাংবািদকেদর বসার জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা কথা িমিটংএ জানােনা
হয়। সভায় মানপত্র প্রদােনর িবষয় িনেয় আেলাচনা হয়। েযেহতু নব গিঠত
প্েরসক্লাব তাই এব্যাপাের েকউ েকান দ্িবমত েপাষন করেলন না। সভায়
আিমরুল ইসলাম রাঙার ওপর এই মানপত্রিট েলখা এবং বাঁধােনার ভার
েদওয়া হেলা। (ক্রমশ:)।

এবাদত আলী
সাংবািদক ও কলািমস্ট
সদস্য পাবনা প্েরসক্লাব

