স্ব-শিক্ষায় উদ্ভাশিত এক অননয িাফল্যয উজ্জ্বয আশনকা রহমান শযশি
১৯৬৭ সালে জন্ম, চার ভাইল ালের মলযে তৃতীয় আনেকা রহমাে
নেনি। া া নিলেে ঊর্ধ্তে
ব সরকানর কমকতব
ব া, নিনিত মা, ভাইল াে
স াই প্রানতষ্ঠানেক সল াচ্চ
ব
নিিায় নিনিত হলয় স্ব স্ব ক্ষিলে
সম্মালের সালে প্রনতষ্ঠষ্ঠত। জন্ম ক্ষেলকই নেনির সােী হলয়নিে
স্পাইো ন নিডা োলমর এক প্রনত নিতা, যা তাাঁলক ক্ষকামলরর নেচ
ক্ষেলক িিাঘাতগ্রস্ত কলর হুইে ক্ষচয়ালর নেভবরিীে কলর ক্ষতালে।
স্কুলে যাওয়ার য়লস ভাইল াে স াই স্কুলে যাওয়া এ ং িড়ালিাোয়
েস্ত, একান্ত ইচ্ছা োকা সলেও প্রানতষ্ঠানেক নিিায় তাাঁর মলতা
প্রনত নি মােুলের নিিার িনরল ি এ ং সুলযাগ ক্ষকােটাই ক্ষেই লে
স্কুলে যাওয়া আর হয়নে নেনির। নেলজর প্র ে ইচ্ছার ক্ষজালর ভাইল ােলের ইখাতা ক্ষঘাঁলট ড় ভাইলয়র
সহায়তা নেলয় নেরেস ক্ষচষ্টায় প্রােনমক নিিার সমমালে নেলজলক নিনিত কলর ক্ষতালেে। িলরর যািগুলো
অতটা কষ্ঠিে নিে ো কারণ ড়লের ইগুলো আর োোন য তেেিে তাাঁর জ্ঞাে অজবলে সহায়ক ভূ নমকা
িােে কলর।
িাঁনচি ির য়লস নেনি ক্ষস্বিালস ক নহলসল ক্ষযাগ ক্ষেে ‘ক্ষসািোে এনসষ্টোন্স এন্ড নরহোন নেলটিে ির নে
নিজজকোেী ভােোলর েস’ (এসএআরনিনভ) োলম প্রনত িী মােুেলের নেলয় কমরত
ব একষ্ঠট ক্ষ সরকানর
প্রনতষ্ঠালে। ক্ষসখালেই প্রনত িী মােুলের উন্নয়লে নেলজলক সম্পৃক্ত করার ইচ্ছাটা ক্ষজলগ উিলত োলক নেনির
এ ং ক্ষসই সালে ক্ষিিাগত জ্ঞাে অজবলে তাাঁলক আলরা আগ্রহী কলর ক্ষতালে। এই প্রজিয়ায় কম্পম্প উটার
প্রযুজক্ত এক ন লিে ভূ নমকা ততনর কলর। কম্পম্প উটালরর িম যমাে
ব
ন তবলের সালে একাত্ব হলয় নেনি তাাঁর
জ্ঞালের িনরনযলক আরও ন স্তৃত কলর ক্ষতালেে। তেেপ্রযুজক্ত নেনির জী লে প্রানতষ্ঠানেক নিিার ঘাটনত
িূরণ কলর তাাঁলক নিনিত কলর তু েলত ন িাে ভূ নমকা িােে কলরলি এ ং কলর আসলি।
১৯৯৪ সাে, ক্ষসন্টার ির নডজোন নেষ্ঠট ইে ক্ষডলভেিলমন্ট (নসনডনড) সৃষ্ঠষ্টর প্রজিয়া শুরু হয়। তখে ক্ষেলকই
নেনি নেলজলক এ প্রজিয়ায় সম্পৃক্ত কলরে। নকিুনেলের মলযেই নেনি নেজলক প্রলয়াজেীয় জ্ঞাে ও েিতার
ন শ্বাস ততনর কলর প্রানতষ্ঠানেক স্নাতলকাত্তর নডগ্রীর সমমালের সহকারী সমন্বয়কারী িেমযাোয়
ব
অনযষ্ঠষ্ঠত
হলয় ক্ষিিাগত কমজী
ব
লে প্রল ি কলরে। অতঃির নসনডনড’র মাে সম্পে েীনতমাো অেুসরলণ যালি
যালি সহলযাগী সমন্বয়কারী, সমন্বয়কারী এ ং তবমালে সহকারী িনরচােক এ ং নসনডনড’র প্রনিিণ
ন ভালগর প্রযাে নহলসল একজে সােক
ব ক্ষিিাজী ীর োনয়ত্ব িােে কলর চেলিে।
প্রনত িী মােুলের উন্নয়লে োোন য প্রনিিণ ও কাযিম
ব
িনরচােোয় সংনিষ্ট সকলের কালি একষ্ঠট
িনরনচত োম আনেকা রহমাে নেনি। ক্ষেলির গজি িানড়লয় আন্তজবানতক প্রনিিণ িনরচােো, জাতীয় ও
আন্তজবানতক ন নভন্ন সভা সমাল লি ন লিেলজ্ঞর ভূ নমকায় অ তীণ ব হলয় প্রমাণ কলরলিে ক্ষয, একজে
প্রনত িী োরী হলয়, প্রানতষ্ঠানেক নিিার াইলর ক্ষেলকও স্ব-নিিায় নেলজলক প্রনতষ্ঠা করা কষ্টসাযে হলেও
অসম্ভ নকিু েয়।

