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জাহিদুর রিমান বাাংলাদদদের একজন ছাত্র হিএইচহি করদছন UNSW তে। অকস্মাৎ অসুস্থ িদে যাবার ির জানদে িাদরন 

োাঁর হকিনী দুদ াই নষ্ট িদে তেদছ - মাত্র ৭% কাজ করদছ। জাহিদদর হকিনী প্রহেস্থািন দরকার। আনমুাহনক ৫০ িাজার 

িলাদরর প্রদোজন। ইহেমদযে প্রাে ১৮ িাজার িলার সাংেৃিীে িদেদছ। এক ু এহেদে আসুন না। আমরা তো অদনকদকই 

সািাযে কদরহছ। এবার না িে জাহিদদর জনে এক ু করলাম। কে বড় বড় হবোল হৃদদের স্পন্সর আদছন আমাদদর 

কমুেহনট দে। আমরা ইনোল্লাি িারদবা জাহিদদক বা াঁচাদে। হনদচ জাহিদ সাংহিষ্ট হবস্তাহরে েথ্ে তদো আদছ এবাং তিাদন  করার 

জনে একট  তেসবুক একাউন্টসি আদরা অনোনে বোাংদকর উৎস তদো আদছ। তযখাদন আিনার সুহবযা িে তসখাদন দান 

করুন। করুণামে আিনার মঙ্গল করুন। 

 

 

 

হনদচর তলখনীট  জাহিদদর এক বনু্ধর তযখাদন জাহিদ এবাং োর হচহকৎসা সাংক্রান্ত আদরা েথ্ে িাওো যাদব : 
 
 

েল্পট  উত্তরবদঙ্গর নওোাঁর প্রেেন্ত অঞ্চদলর এক ভূহমিীন কৃষদকর বড় তছদলর; েল্পট  সদে হববাহিে এক যুবদকর; তয হকনা 

উচ্চহেক্ষার জনে অদেহলোর একট  নামকরা হবশ্বহবদোলদে হিএইচহি করদছ। নওোাঁর দুবলিা ী রাজা িরনাথ্ উচ্চ 

হবদোলদের একট  ছাদত্রর অদেহলোর মে তদদে, নামকরা একট  হবশ্বহবদোলদে হিএইচহির জাহন ি া খুব সিজ নে; বরাং এই 

তছদলট র জনে এক ু তবহেই চোদলঞ্জাং হছল। তছদলট  েৃহিনী মা আর অসুস্থে বাবাদক তদখাদোনার িাোিাহে তছা  

ভাইদবানদদর িড়াদলখার দ্বাহেত্ব কাাঁদয হনদে িাবনা হবজ্ঞান ও প্রযুঞ্ি হবশ্বঃ ও বাাংলাদদে প্রদকৌেল হবশ্বহবদোলে তথ্দক 

বোদচলর ও মাস্টাদস ি অভূেিূব ি েলােল কদর; যার তপ্রহক্ষদে হেক্ষাবহৃত্ত হনদে অদেহলোে হিএইচহি'র সুদযাে িাে। 
. 

বলহছলাম আমার ইউহনভাহস িট র (UNSW) মোদ হরোল সাইদন্স হিএইচহি অযেেনরে তছা ভাই তমাঃ জাহিদুর রিমাদনর কথ্া। 

এদকবাদর হু  কদরই দুদ া হকিহনর ত া াল ৯৩% নষ্ট যরা িরদলা হকছুহদন আদে ! োর মাদন দা াঁড়াদে এই "ক্রহনক হকিহন 

তরাদের" এদকবাদর "এন্ড তস্টদজ" আসার িরই জাহিদ জানদে িারদলা মাত্র ৭% এর মে কম িক্ষম হকিহন োর তদদি অবহেষ্ট 

আদছ। এখানকার িাসিাোল তথ্দক োদক দ্রুে হকিহন ট্রান্সপ্লাদন্টর িরামে ি হদদেদছ। আর োর আদে সপ্তাদি হেনবার কদর 

িাোলাইহসস কদর তযদে িদব। হক ভোংকর অবস্থা ! 
. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225191298343209&set=a.10203879782288627&__cft__%5b0%5d=AZW-pBHlm_enAhjG2pi0c03VV9xhNJ45Wv7PbFQX-09k29t28_la1hNdHIq8NR6nlTEyTbZyBLqZHFkEVKDKttfwyHONAgjqok72U_SCOcqlhBekqcOzC8n69I-c1yMmsJI&__tn__=EH-R


তকন ভোংকর তসই া এক ু বলহছ। অদনদকই জাদনন এই তদদে বসবাসকারী প্রদেেদকর "তিলথ্ ইন্সুেদরন্স" থ্াকা বাযেোমূলক 

। ইন্টান িোেনাল হিএইচহি স্ ুদিন্টরা তযই প্রাইদভ  তিলথ্ ইন্সুেদরন্স হকদন থ্াদক ো হদদে িালকা জ্বর-স্বহদি-কাহের হচহকৎসা 

হি কহরদে তনো যাে। হকন্তু যখন তস্পোলাইজি িক্টদরর কাদছ তযদে িে, েখন িদক  তথ্দক কাহড় কাহড়  াকা জাস্ট িক্টদরর 

হেদেই হদদে িে। এছাড়া আদছ অহে উচ্চ মূদলের ওষুদযর খরচ। সমসো িদলা, শুযুমাত্র হিএইচহি এর স্কলারহেদি তযই  াকা 

িাওো যাে, োর ৭০% ই চদল যাে বাসা ভাড়াে। খাওোদাওো আর আনুসহঙ্গক খরদচর ির িাদে িেে মাত্র কদেক া িলার 

থ্াদক যা হদদে আর যাই তিাক িক্টদরর হে তদোর মে "হবলাহসো" এইখাদন করার কথ্া ভাবাও যাে না। োই এই তদদে একজন 

অভাো হিএইচহি স্ ুদিন্টদক উিরওোলার হদদক োহকদে থ্াকদে িে তযন ভুদলও হনদজর িদক  তথ্দক খরচ কদর িািার 

তদখাদনার মে তকান অসুখ না িদে যাে। 
. 

এবার জাহিদদর কথ্া া ভাবনু। অেেন্ত বেেবহুল অষুদযর িাোিাহে সপ্তাদি হেনবার িাোলাইহসস করাদনা লােদছ ( যহদ ও 

িাোলাইহসদসর খরচ ইন্সুেদরন্স বিন করদব; েদব হকিনী ট্রান্সপ্লান্ট হরদলইদ ি তকাদনা খরচ ওরা হদদব না) ! মাত্র ২৭ বছর 

বেদসর িহরবাদরর বড় তছদলট  তযখাদন তদদে োর স্ত্রী, বাবা-মাদের একমাত্র ভরসার যােো, তসই তছদল হু  কদর জানদে 

িারদলা োর িাদের েলার মাট  খবু দ্রুে সদর যাদে ! কী ভীষণ যন্ত্রণাদােক অবস্থা।  
. 

আমার মন খারাদির েল্পদো বললাম, এইবার বুক ভরা আোর কথ্া বহল। আহম হবশ্বাস কহর, আিনারা যারা তদদে হকাংবা 

প্রবাদস আদছন, োরা জাহিদদক বা াঁচাদে এহেদে আসদবন । আমাদদর এই তছা  ভাই এর "তিলথ্ ইন্সুেদরন্স" িদে যাদবন এই 

আিনারাই। হু  কদর তযই হবিদ জাহিদদর কাাঁদয তচদি বদসদছ, আিনাদদর েে েে কাাঁয তসই হবিদদক তেদল সহরদে হদদবন। 

তদদে অদিক্ষারে জাহিদদর স্ত্রী, বাবা-মা ও িহরবাদরর সকল দুঞ্িন্তা হমদলহমদে ভাে কদর হনদবন সবাই; ইনো আল্লাি। 
. 

জাহিদদর জনে এখন হেন া ঞ্জহনস খুব দ্রুে প্রদোজন : 

১/ ইঞ্ন্ডো/ বাাংলাদদদে হকিহন ট্রান্সপ্লাদন্টর জনে নূনেেম ৩০-৩৫ লক্ষ  াকা ! (অদেহলোে এই অিাদরেদনর খরচ তকাট র 

উিদর এবাং ঝহি আরও বহুগুণ তবহে িদব।)  

২/ হকিহন ট্রান্সপ্লাদন্টর জনে B+ তিানার।  

৩/ অিাদরেদনর আে িয িন্ত িাোলাইহসস আর অষুদযর জনে খরচ ! 

োই, তয তযভাদব িারুন যেবার িারুন একজন ভাই, একজন তবান, একজন বাবা, একজন মা, একজন বনু্ধ িদে আমাদদর 

তছা  ভাই জাহিদদর িাদে এদস দা াঁড়ান। সকদল হমদল তচষ্টা করদল এই সমসো তকান সমসোই না।  
--------------------------------------- 

সাদিা ি িাোদে িাদরন হনদচর উিাদে: 

#বোাংক_একাউন্ট:  

১/ বাাংলাদদে : 
Bank: Islami Bank Bangladesh Ltd  
Pabna Branch 
A/C name: Farjana Mou  
A/C no: 20501150205836402 
. 

২/ অদেহলো:  
ING Bank  
A/C name: Islam Md. Rizwanul Fattah, 
BSB: 923 100, 
A/C no: 34763746 
. 

৩/তেইসবুক োণ্ডদরইজার: 
https://www.facebook.com/donate/2097295727111670/ 
. 

#হবকাে:  
01706234688 
01744259920 

#রদক : 
017062346880  
015317589440 
. 
#Paypal: https://paypal.me/rizwanfattah 

**সািাযে িাোদনার সমে "Support for Zahid" হলদখ হদদবন দো কদর। 

তিাস্ট কৃেজ্ঞোঃ Saiful Haque Misha 
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