My Parents’ World - Inherited Memories
Interview details
Interview with Farhana
Interviewed by Sanchoee
ফারহানাাঃ

আমার নানার বাবা উনন, উনারা ববনিক্যানি ইনিয়ান নিি। ব া বক্ান
ক্াজের পারপাজি এ অথবা অনয বক্ান ক্াজের পারপাজিই উনন
পানক্স্তান বরনেয়নে আিজি মাজন এই বরনেয়নটায় আিনিি।

ারপর

বথজক্ই যখন ’৪৭-এর ভাগ হি ওরা পানক্স্তাজন পজর বগি, আর যখন
’৭১-এর ভাগ হি

খন ওরা বাাংিাজেনি হজয় বগি আর নক্। ’৪৭-এর

ভাগ ননজয় ব মন বক্ান গল্প শুনননন ক্ারন
মামারাও

খন আম্মু রাই নিি না, আর

খন নিি না; নক্ন্তু ’৭১-এর ভাগ ননজয় অজনক্ গল্প শুজননি।

আর ইনিয়ায় ওজের এটাই শুজননি বয ইনিয়ায় অজনক্ প্রপানটি নিি
বযিব েখি হজয় নগজয়জি, বযজহ ু ওরা আর বযজ

পাজর নন এেনয।

আর ’৭১ ননজয় অজনক্ গল্প অযাক্চুয়ানি; বযমন এই যখন যু দ্ধটা হয়
খন আমার নানা, নানন এবাং উনাজের ৯টা চাইল্ড; আর আমার নানার
নাননর বাবা-মা মাজন আম্মু র োো োনে উনারা থাক্জ া। ব া যখন
যু জদ্ধর শুরুর নেজক্ ব মন বক্ান প্রজেম হয় নন যখন যু জদ্ধর মাঝামানঝর
নেজক্ হঠাৎ ক্জর নানা এক্নেন হারায় যায়, মাজন অনফজি যাওয়ার েনয
ববর হয় আর নফজর নন,

ারপর বথজক্

খন আমার নানন অযাক্চুয়ানি

বপ্রগনযান্ট, নি মান্থি বপ্রগনযান্ট উনন এক্টু এজক্ ব া ৯টা বাচ্চা আর
২টা বুড়াবুনড় উনন এক্টু পাগি টাইপ হজয় নগজয়নিি।
ভাইজয়রা নিি নক্ন্তু ক্নটযাক্ট ক্রজ
চজি যায়। এক্টা
ারপর

ারপর উনার

পারজ নিি না। এেনয ওরা ক্যাজে

বমাটামুনট পি িাইফ বিখান হঠাৎ ক্জর ক্যাে।

ারা যখন ওরা

বািা বিজড় বেওয়ার আজগ, ওজের

বনইবররাই, বনইবররাই, এজি এজি নেননিপত্র ননজয় যায়, এটা আনম
নননি, ওটা আনম নননি। আমার আম্মু বজি বয আমার অজনক্ নপ্রয়
এক্টা ডি হাউি, ক্াজঠর বযটা আব্বা বানায় নেিি, ওটা আমার বেি
এজি ননজয় যায় ব া এটা অজনক্ খারাপ এক্টা… (ক্রন্দনর ) িনর।
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ারপর ক্যাজে যাওয়ার পজর ওজের িাইভনিহুডই এক্টা বক্াজয়জেন।
আমার মামা

খন খুব বিাট; খুবই বিাট মাজন ১৪/১৫ হজব হয় , নক্ন্তু

বিই িবজচজয় বড়, বিই মযান অফ ো হাউি আর নক্।

খন

ার নক্

ক্রজব পড়াজিানা ব া অবনভয়ািনি িু জট বগজি। আর এিব ননজয় নক্
ক্রজব মামাজের িাজথও ব মন ক্নটযাক্ট হজ
নক্িু ব া এক্টা ক্রা িাগজব ব া বি

পারজ জি না। আর

খন নিদ্ধ নডম নবনক্র ক্জর,

ারপর ববাঝা উঠায়, োস্ট ফর িাইভনিহুড আর নক্।
যা এরক্ম ক্জরই অজনক্

খন

ারপর এমজন

স্ট্রাগি আর নক্। অজনক্ স্ট্রাগজির এর

বস্টানর। আর আম্মু জের মাজন

খন ববানটা হয় মাত্র, ওরও

অজনক্ খারাপ । ওর বপজট ক্ৃনম টৃনম থাজক্ এক্েম। মাজন
ক্জের িাইফ। আজি, নক্িু নক্িু পনরনচ
বযমন মামাজের এক্েন পনরনচ

মানু ষ বেখা ক্রজ

অবস্থা
খন খুবই
আজি।

আজেি, বি আিনিি। বিজ জি বয

ব ামার মামারা পাঠাইজি খবর বনওয়ার েনয বক্মন আি ব ামরা।
বিজি বয অজনক্ ক্জে আনি যনে উনাজেরজক্ বজিন, যনে ননজয় বযজ
পাজর এখান বথজক্।

খন বিজি বয আিা হযাাঁ বচো ক্রজ জি, যখনই

অবস্থা ভাি হজব এজি ননজয় যাজব ব ামাজেরজক্। ব া বিজ জি আমার
মামাজক্ বিজি ব ামার মামা আমাজক্ বিজি ব ামার িাইজক্িটা
আমাজক্ নেজয় নেজ ।

খন মামা বিজি বয িাইজক্ি আনম নেজয় নেব

বক্ন। বিজি বয -না। ব ামার মামা বিজি নেজ

হজব। পজর যাবার

িময় বিটাও ননজয় বগজি আর নক্। ব া মাজন এরক্ম মাজন বার বার,
বার বার। মাজন মানু জষর এক্ বার েুই বার হয়। মাজন প্রন বার এজি
এজি বক্উ এক্েন নক্িু , যা যা অযাজিট নিি বমাট ক্থা নক্িু ই নাই
আর নক্। ব া

ারপর িাজস্টর নেজক্ মামাজের িজে ক্ন্টযাক্ট হজ

পারজি। উনারা এজি ওরা বযখানটায় থাক্ , উনারাও মাজন ইজয় বথজক্
ইনিয়ান অনরনেনই নক্ন্তু ওজের ব মন বক্ান িমিযা হয় নাই। মাজন
ওজের নরজিনটভরা মাজন ওজের বনইবরিরা মজন হয় খুব ভাি নিি ।
ওজের ব মন বক্ান প্রজেম হয় নাই । ওরা বযখাজন নিি বিখাজনই নিি।
ইজভন বিজ

হজব বয আজিপাজির বাঙানিরাই ওজেরজক্ প্রজটক্ট ক্রজি
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বয না এখাজন নক্িু ক্রা যাজব না। আর আমাজের বক্ি এখানটায় এক্টু
উল্টা। ব া

ারপর ওরা চজি যায় ওখাজন বিজষর নেজক্ ব া ভাগ হয়।

এইটাই আর ব মন বক্ান গল্প; এইিব স্ট্রাগি এর গল্প িাড়া ব মন
বক্ান গল্প নাই।
িঞ্চয় াঃ

আিা ব া ব ামার নানা বয এজিনিজিন ’৪৭-এ বযটা বিজি বিটা বক্ান
পারপাজি এজিনিজিন?

ফারহানাাঃ

’৪৭-এ আমার নানার বাবা, উনন েব পারপাজি আিনিি।

িঞ্চয় াঃ

আিা আর ু নম বিজি বয ব ামার নাননর ৯ েন বিজিজমজয় নিি

ফারহানাাঃ

হযাাঁ

িঞ্চয় াঃ

ব া বিজেজত্র ক্যাজে এজি মাজন িাইজফর পনরব িনটা বক্মন নিি

ারপর উনন বপ্রগনযান্ট নিি ’৭১-এর িময়

িাইক্ আজগ বক্মন নিি এবাং এরপর এজি বয এক্টা বচঞ্জ হি বিই
নবষজয় যনে আজরক্টু নডজটি বিজ ।
ফারহানাাঃ

ওরা যখন আজগ, নানা যখন নিি

খন ব া ববি পি এক্টা িাইফ।

মাজন বমাটামুনট আজিপাজি মানু ষেন আজি পনরষ্কার পনরিন্ন। বড়
এক্টা বািা। িবাই খুব খাওয়াোওয়ার বক্ান প্রজেম নাই, নক্িু নাই।
এটাই আর ক্যাজে হঠাৎ ক্জর এজি ব া মাজন বিভাজব আম্মু
ববনি বড়ও না ৩ বির িাজড় ৩ বির নিি হয় ব া অ
পাজর না। নক্ন্তু বিজ

খন

নিয়ার বিজ

পাজর বয হযাাঁ খুবই বাজে এক্টা োয়গা নিি

বক্ওয়াে নিি, ময়িা নিি। অজনক্ নক্িু জ ই প্রজেম নিি। এটাই
ওরক্ম বক্ান বমজমানর নাই বয... মাজন আনম পাই নাই বয বক্ান...।
এইিব প্রজেম িাড়া আনম ব মন নক্িু শুনননন ।
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িঞ্চয় াঃ

আম্মু র োয়গাটা বথজক্ োনজ

চানিিাম মাজন ে বনটা ক্যাজে বথজক্

আবার নক্ ক্জর শুরু হি? বা ব ামার বিাটজবিাটা বক্মন নিি? বাবা
মার স্মৃন গুজিা বক্মন নিি? বিটা এক্টু োনজ

চাইনিিাম বয এগুিার

বক্ান এজফক্ট পজড়নিি নক্না ব ামার ে বজন।
ফারহানাাঃ

হযাাঁ মাজন আম্মু ... মাজন আম্মু র ক্াজি ব মন বক্ান আনম শুনজি; বযটা
শুননি বয বযমন ধর অজনক্ িময় হয় না বয ২৫ মাচি অথবা ১৬
নডজিম্বজর বযিব বেখায় না নটনভজ

বয হযাাঁ এরক্ম বস্টানরে বয পাক্

হানাোর হানবেনব নবহানররা এরক্ম নিি বিরক্ম নিি। ব া আম্মু
এক্নেন নরমানি বজি নটনভ বেখজ নি বািায়

খন আম্মু বজি বয শুধু

এক্ নেক্ নেজয় বেখজিই হজব িাফার নক্ শুধু ওরাই ক্রজি, আমরা নক্
ক্নরনন, আমরাও ব া অজনক্ িাফার ক্রনি। মাজন আমাজের

খন আম্মু

হঠাৎ ক্জর নরমানি এক্টা নিনভাং রুজম বজি আনি নটনভ-টানভ বেখজ নি
ব া হঠাৎ ক্জর আম্মু বিজ

বিজ

বজি বয আমার িবনক্িু ননজয় চজি

বগজি। আমার পু ু জির বক্সটা ননজয় চজি বগজি আমার বেি, এজিই
হুট ক্জর ননজয় চজি বগজি অযাি ইফ এটা ওরই নিি। ব া

ারপর এই

নেননস্টা আম্মু বার বার বজি আমার পু ু জির বক্সটা ননজয় চজি বগজি।
এ

িু ন্দর এক্টা পু ু জির বক্স; এটা মজন হয় আম্মু র অজনক্ বফভানরট

নক্িু

নিি বযটা নক্না এ

বয়জিও ভুিজ

পাজর না আর নক্। ব া

এটাই আমরা যখন ভাগ টাগ হজয় যাওয়ার পর, আমরা ননজেজের বািা
বেখজ

আনি। যখন বাাংিাজেি হজয় বগজি আর নক্। ননজের যা যা

নেননিপত্র ভাবনি বয যা এক্টু ববজচ আজি ননজয় যাই।

খন বেনখ বয

বািা ব া পুরা খানি। বনইবরজের বািায় বগনি বেনখ ওজের ৬টা
বটনবজির বভ র এক্টা বটনবি আমাজের, ৬টা বচয়ার এর বভ র এক্টা
বচয়ার আমাজের। অনয বনইবজরর বািায় আজরক্টা বচয়ার। এরক্ম
এগুিা বেজখ আমরা এক্টু অজনক্টা িক্ড । এটাই মাজন বমজমানর।
এিাড়া আমার থটিগুজিা আম্মু র বথজক্ এইিব আনম ক্যানর ক্রনি
আর আমার আব্বু হজি এক্েন মুনিজযাদ্ধা। ব া বি আবার যখন যু দ্ধ
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হয়

খন ২১। ব া বি আমার আব্বু রা ৪ ভাই। শুধু োেু নিজিন, োো

অজনক্ আজগই মারা বগজিন। আব্বু রা েনমোর ফানমনি বথজক্ নবিাং
ক্রনিজিন। ব া যখন ’৭১-এ হয়,

খন আব্বু চজি যায় মাজন আিাম

চজি যায়। আমার এক্টা চাচার িাজথ চজি যায় বিম এে এর নিি,
ওরা চজি যায় আর নক্ আিাজম। ব া ওখাজন বেননাং বটননাং বনয়। আর
আব্বু জের বয ৩ ভাই বানক্ েুইটা ভাই ব া এক্েম বিাট বিাট। ব া
বমে ভাইটা আিজ

চায়

খন আব্বু বজি বয

আিজি আম্মাজক্ বক্ বেখজব? ওজেরজক্
বেজখ বয এক্টু পনরনস্থন

ু নম আইিনা

ু নম

ারপর ওজের ননজয় যখন

খারাপ হজয় যাজি বা বযজহ ু েনমোর নিি

ব া বেখা যায় বয নমনিটানর আিজি আমাজের এনেক্টাই ববনি আিজ া;
ভাব

বয এখাজন থাক্ার োয়গা হজব বা এরক্ম নক্িু হজব। োেুজক্

ননজয় আমার বমে চাচা আব্বু র ইনমনডজয়ট বিাট উনন আর আমার েুইটা
চাচারা ওরা গ্রাজমর বানড়র নেজক্ চজি বগজি। ওজের আর ব মন বক্ান
প্রজেম হয় নন। ওজের ব মন িমিযা হয় নন। ডাক্ান

হইনিি বািার

নেননিপত্র ননজয় চজি বগনিজিা। এিাড়া আর ব মন নক্িু হয় নন। আর
আব্বু র িাফানরাংি হি ওই বয ’৭১-এ অজনক্ বড় নরস্ক ননজয় বগি।
এটাজ া আিজি মন খারাপ ক্রার ম ন বক্ান ইজয় না; এটা ব া
অযাক্চুয়ানি অজনক্ই বেভানর এর এক্টা গল্প। আনমও প্রাইড বনই বয
হযাাঁ আমার আব্বু এরক্ম মুনিজযাদ্ধা। ব া আনম আিজি বিজ

চাই

বয, বযজহ ু আনম বাঙানি; আনম ননজেজক্ বাঙানি ভানব আর নক্। ব া
আনম োনন বয ’৭১-এর িময় পানক্স্তাননরা এক্টু ইনেযানস্টি ক্রনিি
আমাজের িাজথ বা

ার আজগ অজনক্ ইনেযানস্টি হনিি। এিব শুজন

আিজি আমারও গাজয় আগুন িাজগ। যু দ্ধটা হওয়া খুব স্বাভানবক্ নিি।
নক্ন্তু

ারপজর বয ওই নরমাি নপপি বয িাফানরাংি নিি এটাজ া

বক্াথাও বিা হয় না। মাজন আনম েুইটাই োনন। েুইটার খারাপ নেক্টাই
োনন। ওটাও োনন এটাও োনন। ব া এটা আমার েনয আনম বিজ
পানর না বয এটা ভাি হইজি ’৭১-এ ভাগটা হওয়াজ
ক্ারণ ’৭১-এ ভাগ হওয়াজ

খুব ভাি হইজি।

আম্মু জের অজনক্ ক্ে; ঐ নেক্ নেজয় নচন্তা
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ক্রজি মজন হয় ভাগটা না হজিই ভাি হ ;
ভাি পনেিজন থাক্জ

পার

াহজি ওরা আরও অজনক্

ক্ারণ বার বার বার বার ইজক্াননমক্যানি

বক্উ যনে ওনাজক্ এভাজব বভজে বেয়

াহজি ওজের অবস্থাটা বক্াথায়

যায়। ওরা, ওরা ব া এরক্ম না, নিি না এ

মাজন ওরা বয এরক্ম

িাইফ পাইজি। আম্মু রা ব া এরক্ম বক্ান পি িাইফ পায় নাই, খুব
স্ট্রাজগনিাং এক্টা িাইফ পাইজি। এখন এজি মামারা ভাি হইজি। বাট
ার আজগ ব া এরক্ম স্ট্রাগি নিি। আবার এই োয়গাটা বযখাজন
মামারা বািা বানাইজি এইখানটা হজি আমার নানার আব্বা উনার নাজম
রাখা হজয়নিি। উনার নিগজনচার নিি উেুিজ । উেুজি

নিগজনচার হওয়ার

ফজি এই োয়গাটা গভনিজমন্ট নেনিিনা মামাজেরজক্। ব া আমার বাবা
আর নক্ নবজয়র পর পর, আমার আব্বু র বযজহ ু এক্টু পনরনচন

আজি

ব া আমার আব্বু এটাজক্ নরক্ভার ক্জর বেয়। নক্ন্তু আমার আব্বু বজি
বয এ

টাক্া িাগজি এটাজক্ নরক্ভার ক্রজ

এ

ঘুষ বেওয়া িাগজি

ওননি নবক্ে ঐ নিগজনচারটা আর বক্ান িমিযা নিি না শুধুমাত্র ওজের
নিগজনচার বক্ন উেুিজ , এটার ক্ারজণই এটাজক্ নরক্ভার ক্রজ
ঘুষ বেওয়া িাগজি, এ

এ

টাক্া বেয়া িাগজি। বিজি বয ব ামার মামারা

ব া পারজি এরক্ম আর এক্টা োয়গা নক্জন বফিজ

পার , এ

ক্ে

ক্রার নক্ নিি। নক্ন্তু আমার নানন বিজি না না, আমার োমাইজয়র
এক্মাত্র স্মৃন । আনম এটা িাড়বনা, আনম এখাজনই বানড় চাই। েরক্ার
হয় ব ামরা যা ইজি

াই ক্জরা নক্ন্তু এখাজনই বানড় চাই। ব া নাননর

নেজের েনয আিজি এই প্লটটা উদ্ধার ক্রজি।
িঞ্চয় াঃ

ব ামার নানার পনরবার নানা নাননর পনরবার বয এখাজন এজি নিফট
ক্রজিন,

ারপর বিই নিফট ক্রার গল্পটা এক্টু োনজ

চানিিাম।

এবাং এরপর বয উনারা এখাজন এজি মাননজয় ননজিন বিই গল্পগুজিা
আজরক্টু নডজটি এ োনজ

চনিিাম।
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ফারহানাাঃ

’৪৭-এর টাইজম আমার নানার বাবা উনন চাক্নরর পারপাজি এই
নরনেয়নটায় চজি আজি ব া পানক্স্তান নরনেয়জন চজি আজি।
আমার নানা এখাজনই বড় হয়। বিাট নিি
এখাজনই বড় হয়।

ারপর

খন যখন চজি আজি।

ারপর পড়াজিানাও এখানটায়।

ারপর উনন চাক্নর

পায় বরিওজয় ইনঞ্জননয়াজরর। ব া উনন আবার উনার োন্সফার হজয় যায়
ইস্ট পানক্স্তাজন বাাংিাজেজি আরনক্। আমার নাননর িাজথ উনার বেখা
হজয়জি অযাক্চুয়ানি বক্াথায় বিজ

পারবনা নক্ন্তু আমার নানন

পানক্স্তাজন থাক্জ া বম নব বক্াথাও।

খন

খন উনন অজনক্ বিাট। উনার

ফযানমনি বমইননি নক্িু নক্িু ইনিয়ান মাজন আজি, এটা নিয়ার না।
উনাজের ফযানমনি ববনিজক্নি থাক্জ া,

ারা ইনিয়ান অনরনেন নক্ন্তু

থাক্জ া, পানক্স্তাজন থাক্জ া। নাননর ভাইরা িবাই পানক্স্তাজন থাজক্ ৪
ভাই; েুইটা ভাই ওই বয চাক্নরর পারপাজি বাাংিাজেজি মাজন ইস্ট
পানক্স্তাজন চজি আজি। ’৭১-এর ভাজগর িময় ২ ভাই এখাজন রজয় যায়,
এই ববানটা রজয় যায়। আর বানক্ বয েুই ভাই আর এক্টা ববান আবার
নবজয় হজয় যায় ইনিয়ায়, ব া ঐ ববানটা ইনিয়া থাজক্। আমার নাননর
আবার বানক্ বয েুই ভাই উনারা আবার পানক্স্তাজন থাজক্। এরক্ম আর
নক্ িবাই ভাইজবান ন ন বেজি ভাগ হজয় যায়।
িঞ্চয় াঃ

নাননর িেজক্ি আজরক্টু োনজ

চানিিাম। মাজন উনার উপর নেজয়ই

ব া আিজি স্ট্রাগিটা বগি আর নক্ বযটা ু নম বিজি বয, এভাজব আিা
ারপর ৯টা বাচ্চা। ব া নানন এবাং খািা উনাজের ে বনটা বা এ
পনরব িজনর ে বনটা িেজক্ি যনে আজরক্টু বিজ ।
ফারহানাাঃ

নানন আমার উনন হজিন উনন পুরাপুনর মাজন ইনিয়ান। উনন বচো ক্র
বাাংিা বিার, খুব বচো ক্র । আম্মু জেরজক্ বি

যখন এক্টু হইজি

খন যনে েরোয় ববি বােজি যনে বক্উ ‘ক্ওন?’ নেজেি ক্রজি,
আম্মু রা যনে নেজেি ক্রজি ক্ওন নানন খুব বরজগ বয
ক্ওন বক্ন? নেজেি ক্রজি বিবা বক্ বক্।

বি

বক্ন

ারপর উননও বচো
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ক্র । নক্ন্তু উনারটা এক্েমই হ

না মাজন উনার মরার আগ পযিন্ত

উনন পার ইনা বিজ । নক্ন্তু বচো ক্র । ঐ বয বযভাজব ইজয়রা বজি
আর নক্ আমরা বয বেনখ নবহানর বাঙানিরা বযরক্ম ক্জর বজি, এক্টু
নবক্ৃ ভাজব বাাংিাগুজিা বজি বযভাজব আর নক্, ওরক্ম ক্জরই বি ।
নক্ন্তু আম্মু রা এক্েম স্পেই ক্থা বজি। আমার নানন উনার িাইফ
স্টাইিটা এরক্মই নিি মাজন

এক্েমই ঐ বেনি রুনট খাজব রাজ

অথবা ক্াপড় বচাপজড়র স্টাইি, ওনার বািার নেননিপত্র িবনক্িু
ওইখানক্ার মাজন বাঙালিয়ানা টাচ এজক্বাজরই নাই বযটাজক্ বজি; মাজন
পিন্দই ক্র

না নানক্ চাই

না আিু ক্ বা এরক্ম। এরক্ম নিি

খাওয়াোওয়ার স্টাইি টাইি িব ওরক্ম নিি। উনার বযটা ধারণা নিি
বয মাজন বাঙালিব

নবজয় ক্রা যাজব না, নবজয় বাঙালিব

ননজেজের ক্নমউনননটজ ই থাক্জ

হজব না।

হজব আর নক্। ব া আমার মামাজের

িবার নবজয় খুজাঁ ে খুজাঁ ে উনন নবহানর ববর ক্রজি, এবাং নবহানরজ ই নবজয়
নেজি। আমার এক্ মামা উনন শুধু উনন িাভ মযাজরে ক্রজি নরনিাংনেজ
মানম হজি নরনিাংনের। ব া উনাজক্ বমজনই বনওয়া হয় নন এজক্বাজর।
মাজন উনাজের যখন বমজয়টা যখন ৪ বিজরর আর বিজিটা ১ বিজরর না
৫ বিজরর বমজয়

খন ওজেরজক্ বমজন বনওয়া হইজি। আিা নঠক্াজি

এবার চজি আি ফযানমনিজ ।

খন আমার নাননও মারা বগজিন।

ার

আজগ উনাজক্ বমজনই বনওয়া হয় নন। আম্মু জের বযাপার হজি নবজয় নেজব
হজি মাজন আমার নানন বি
বাঙালিব

ক্ বয “মার ডাজিজে”; মাজন

যনে

নবজয় বেই বমজয়জক্ মজন হয় অ যাচার ক্জর বমজরই বফিজব;

বিজিজক্ও হয়

মার ডাজিজে। মাজন এরক্ম আর নক্ বয নবজয় বেওয়া

যাজব না বমজর বফিজব ননজয় নগজয় আর নক্। ব া আম্মু ই ফাস্টি আম্মু
হজি ববানজের মাজঝ ৩ নম্বর, ব া আম্মু ই ফাস্টি পুরা ভাইজবানজের
মাজঝ যার বাঙানিজ

নবজয় হইজি।

ারপজর আব্বু র িাজথ বমিার পর

আর আব্বু নিি ওনার খুব বফভানরট মানু ষ, এক্েম বিজির ম ন। ব া
আব্বু র িাজথ বমিার পর আর আমার োনের িাজথ আমার নাননর খুব
ভাি িেক্ি নিি এক্েম িাইক্ বেিি। নবজয়র পজরই অবিয এমন
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ারপর আমার নানন আবার খুব

হইজি। ঘটক্ দ্বারা নবজয় হইজি।
ঘুরজ

পিন্দ ক্র

বযজহ ু বি মাজন ঢাক্ায় থাক্জি ব মন বক্াথাও যায়

নাই, বি গ্রাম বেজখ খুব ফযানিজনজটড, িু জযাগ পাইজিই বি বমজয়র
বানড়জ

চজি যাই । এমন বক্ান ইজয় নিি না বমজয়র বানড়জ

থাক্জ

পারবনা বা এরক্ম নক্িু । আর আমার োনেও খুব ওজয়িক্াম ক্র ।
ব া ঊনন ননজের নহনন্দজ

ক্থা বিজ জি আমার োনেও বাাংিায় মাজন

এজক্বাজর োহ্মণবানড়য়ার খাি ভাষায় ক্থা বিজ জি, ব া এটার
খুব মোর নিি।

ক্নভারজিিন বেখজ

আমার নানন খুব পিন্দ ক্র । ব া

মানু ষেন বেখজ , ধান টান বেখজ
ওখাজন চজি যাই

ারপর আবার গ্রাজমর

প্রায়ই প্রায়ই। নক্ন্তু আিার আজগ আম্মু জক্ আবার ৫

টাক্া / ১০ টাক্া নেজয় আি

বয না বমজয়র বানড়জ

এ নেন থাক্া যায়

না। এটা হজি আনম বয খাইিাম এ নেন থাক্িাম ওইটার টাক্া আর
নক্। আচার টাচার বানায় টানায় ওখান বথজক্ ননজয় আি ; ওটার
আবার টাক্া নেজ া আিাো ক্জর ৫ টাক্া ২ টাক্া ওরক্ম নেজি বয
রাখ রাখ। আব্বু খুব রাগ ক্র
বি

বয আম্মা আপজন নক্ ক্রজ জিন?

বয না না এ নেন থাক্া যায় না বিজির বানড়জ । নবজয়র পজর

এক্টা ক্াস্টম হয় না বয োমাই বাোর ক্জর; হযাাঁ আমার নানন ক্খজনা
আমার আব্বু জক্ বাোর ক্রজ

বেয় নাই। বয নি নি এটা নক্ হয়,

আমার োমাই বক্ন বাোর ক্রজব। আমার আব্বু বজি বয আজর এটা
ব া রুি এটা ব া ক্াস্টম। বজি নক্ বয োনন না রুি ক্াস্টম; নক্ন্তু
এটা ক্রা যাজব না

ু নম নক্ভাজব বাোর ক্রবা এখাজন? আর আমার

বাবার িাজথই পনরচয় হওয়ার পজর মজন হয় আমার আম্মু জের মাজন
আমার নাননজের আিজি বাঙালির প্রন

বয ধারণাটা বয ওরা বমজর

বফিজব, বা ওরা অজনক্ খারাপ হজব, আমাজের িহয ক্রজ
এই নেননিটা এক্েম িজর বগজি।
আমার খািার বাঙানিজ

পাজর না,

ারপর বথজক্ বয েুইেন নবজয় হইি

নবজয় হইি, এরপর আমার বিাট খািা বয

ারও বাঙালিব ই নবজয় হি। আর এখন ব া আমার মামারাই ইজভন
বজি বয না বাঙানিজ ই নবজয় নেব; মাজন নবহানর এক্টু ঝাজমিা হয়,
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ওরা এক্টু......। না নবহানর নটহানর নেব না, বাঙালিরাই ভাি হয় ববনি।
মাজন ওজের এখন এমনই ধারণা হজয় বগজি। আর আম্মু রাও এখন বজি
বয না বাঙানিজ ই, বাঙানিজ ই বেওয়া উনচ । এরপজরর বেনাজরিন
য

নবজয় হইজি িব বাঙানিজ ই এই পযিন্ত

আর নক্ বাঙানিজ ই

হইি। এইটাই আর ...
িঞ্চয় াঃ

আিা, আজরক্টা নবষয় খুব োনজ

ইজি ক্রনিি বিটা হজি, এই বয

চজি আিি নানন এবাং বিজি বয নক্িু মামারা রজয় নগজয়নিি নক্াংবা
নক্িু আত্ম য় রজয় নগজয়নিি। ব া এজের িাজথ িেক্িটা আিজি
নক্ভাজব রো হজয়নিি নক্াংবা হয় নন নক্াংবা বচো ক্জরনিজি? এই
গল্পগুজিা যনে এক্টু
ফারহানাাঃ

হযাাঁ নাননর িাজথ উনার ভাইজবানজের ২টা ভাই এখাজন আজি নাননর
িাজথই রজয় বগি। আর বানক্ ২টা ভাই পানক্স্তাজন, এক্টা ববান আবার
ইনিয়ায়। ব া বযই ববানটা ইনিয়ায় নিি ওর িজে পুরাপুনর মজন হয়
ক্াট আপ হজয় যায় এজক্বাজর। মাজন অিজমাস্ট মাজন নানন আমার
মজন হয় না ববাঁজচ থাক্জ

উনার িজে ২ / ১ বাজরর ববনি ক্থা বিজ

পারজি। মাজন খুবই, আর উননও পাজরনন ইজয় ক্রজ । নক্ন্তু ঐ বয
পানক্স্তাজন বয েুইেন ভাই নিি ওজের িাজথ বমাটামুনট এক্টা
নচনঠপজত্রর নরজিিন নিি ক্ারণ আমার এখাজন বয েুইটা মামা নিি
উনারা আবার মাজঝ মাজঝ যাওয়া আিা ক্র । ব া এেনয নক্িু
নচনঠপজত্রর নরজিিন নিি।

ারপর যখন বফান চজি আিি ব া মাজঝ

মাজঝ বফাজন বটাজন ক্থা হ , বরয়ারনি আর এখন আমাজের মাজঝ
নরজিন্টনি বফিবুক্ নেজয় পুরান নরজিনটভ আিা নঠক্াজি হযাাঁ ও ব া
আমার নরজিনটভ হয় এেনয ওনাজক্ অযাড ক্জর বনই ব া মাজঝ মাজঝ
ক্থাবা িা; খুব টুক্টাক্ হাই হযাজিা। নরজিন্টনি আমাজের ফযানমনিজ
এক্টা নবজয় হইনিি। ব া আমার আম্মু র বিাট মামার

বমজয়র নবজয়

হজয়নিি। বিাট মামার বমজয় বি নেে ক্রজি বয আমার িব চাচা ফুপু
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যারা আজি

াজেরজক্ ননজয় আিজ

হজব। ঐ বয ফুপুটা বযটা নক্না

ইনিয়ায় রজয় বগনিজিা উনাজক্ আনা হয়

খন আমরা ফাস্টি বেখজ

পানর বয আিা এরক্ম আমার নানন আজি। উনন খুব ক্ান্নাক্ানট ক্জর বয
ে বজন ব ামাজেরজক্ বেনখইনন,

ারপজর অজনক্ ইজমািনাি হজয় যায়।

ারপর আমার পানক্স্তাজন বয েুইটা নানা আজি উনাজের ব মন বক্উ
ববাঁজচ বনই শুধু এক্েন চানচ ববাঁজচ আজি, উনাজক্ আম্মু জের মানম আর
নক্; উনাজক্ ননজয় আিা হয়। আর

ারপর এখাজন আর নক্।

খন োনা

যায়। এখন এক্টু নরজিিন আমাজের বমাটামুনট আজগর বচজয় ববটার।
ক্ারণ এক্টু স্কাইজপ ক্থা হয় এক্টু আিা নানন বক্মন আজি। এরক্ম
এখন এক্টু এক্টু ক্থা হয়। নক্ন্তু নানন ববাঁজচ থাক্ার টাইজম ভাইজের
িাজথ শুধু নচনঠপজত্রজর নরজিিন আর ববাজনর িাজথ ব মন বক্ান
নরজিিনই নিি না।
িঞ্চয় াঃ

এই বয, এক্টা বযাপার খুব ফযানিজননটাং িাগি বিজি বয এ
ফুপু এজিনিজিন, ব া আনম োনজ

বির পর

চানিিাম বয উনন বয আিজিন

উনার ব ামাজের িাজথ এভাজব ক্জর মাননজয় ননজ

নক্ বক্ান ক্ে

হজয়নিি নক্াংবা নক্ ধরজনর পাথিক্য বচাজখ পজড়নিি উনার আর
ব ামাজের মাজঝ। এক্ইজ া হজ
ফারহানাাঃ

পার ; নক্ন্তু হয় নন বিগুজিা এক্টু

উনারা যখন আিজিন, ব া উনারা ব া এক্েম িু ন্দর উেুি ক্থা বজি।
উেুি বযমন অজথননটক্ উেুি - হাম, আপ, এরক্ম ক্জর; খুব ওয়াডিিগুিা
খুব িু ন্দর আর নক্। আম্মু রা বযটা বজি বিটা হজি এক্টু নবক্ৃ ; নবক্ৃ
নহনন্দ, নবক্ৃ

উেুি বয - মযায় ু ম এরক্ম ক্জর। আম্মু রাও নহনন্দ বজি,

নহনন্দ আর উেুি নমক্স : আর আম্মু জের হজি এক্টু বযমন ধজরন বমজর
িে চাজিা, িে ব া এক্টা নহনন্দ ওয়াডি অযাক্চুয়ানি ব া িাথ হওয়ার
ক্থা। ব া এইিব ক্থা শুনজি আম্মু র বয চানচ ফুপু এরা খুব হািাহানি
ক্র

বয এটা নক্ ভাষায় ক্থা বি ব ামরা।

ারপর আমরা বয এক্েম

বাাংিায় বিজ নি, আমরা বুনঝ িবই। আম্মু রা ব া আমাজের িাজথ
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নহনন্দজ

ক্থা বজি-উেুিজ

ক্থা বজি মাজঝ মাজঝ আর আমরা আনিার

বেই হজি আবার বাাংিায়, বাাংিায় আনিার বেই। আমরা ব া এক্েমই
বাাংিা, ব মন ভাি পানর না আর নক্ নক্ন্তু বুনঝ িবই । উনারা আিার
পর বযটা হজি ওরা বাাংিা নক্িু নক্িু হয়

বুজঝ, হয় ,

বক্াননেন এই অঞ্চজি নিি, বা আিা যাওয়া হইজি,
এক্েম িব না ।

বযজহ ু

াই নক্িু নক্িু বুজঝ

ারপর আমরা ব া িবই বুনঝ ওজের ক্থা। আমরাও

বিার বচো ক্নর, বযজহ ু নটনভ আজি, অজনক্টা প্রযাক্নটি আজি। ব া
আমরা নহনন্দ উেুি নমিাজয় নক্িু এক্টা বিার বচো ক্নর। ব া ওরা
আম্মু জেরজক্ বিজি “বননহ বননহ ইজয় বহু
বিাগজক্া নিখানা চানহজয়, আপনা বা

গি

বা

বহ, বাজচ্চ

নিখানা চানহজয়। আপনা েবান বহ

ইয়ার”। ননজেজের ভাষা ব ামরা এটা নেি না বক্ন ওজেরজক্।
ওজেরজক্ না নেজি ওরা নক্ভাজব এ নেননিটাজক্ আগাজব। আম্মু রা হাজি
বজি বয ওরা ব া এখাজনই। বননহ বননহ ইজয় বহু

গি

বা

বহ

আপনা েবান নিখানা চানহজয়। আমাজেরজক্ বজি নিখবা নেননিটা
নিখজ

হজব ব ামাজের ননজেজের ভাষা এটা। আমার ক্ানেনজের বজি,

আমাজক্ও বিজি। আনম বিনি - “নানন্ন হাম ব া বাঙানি বহ"। “ব া
বক্য়া হুয়া ? ু মহারা আনম্মজ া পানক্... ইনিয়ান বহ না, আনম্মক্া েবান
বননহ নিখনগ?” ওটাজ া নিখজ নি এই বয বিজ নি বয এনটই ব া হজব।
"বননহ বননহ অর আজিজি নিখনা চানহজয়।" উনন হজি এরক্ম। এখন
ওজের িাজথ যনে ক্থা হয় বফাজন হযাাঁ বনি এই বয ভাো ভাো নহনন্দ উেুি
নমিাজয় নক্িু এক্টা বনি, ওরাও বুজঝ যায় হয় । ওজের ভাষাটা
আজরক্টু িু ন্দর হয়। এটাই আর নক্ এভাজবই ক্নমউননজক্ট ক্নর
আমরা।
িঞ্চয় াঃ

আিা ব া এই বয এজিনিজিন, এই বয বিজি এক্নট নবজয়র বপ্রাগ্রাজম
এজিনিজিন ব া খাওয়াোওয়া নক্াংবা নবজয়র বয আচার অনু ষ্ঠান এটা
বেজখ নক্ উনাজের বক্ান ধরজনর ক্ািচারাি িক্ বযটা বনি আমরা বয
নডফাজরন্স এরক্ম নক্িু হজয়নিি উনাজের বা মজন হজয়নিি ব ামাজের?
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ফারহানাাঃ

নবজয়র অনু ষ্ঠানগুজিাজ
যা ইনিয়ান নবজয়জ

ব া ব মন বক্ান হয় নন ক্ারণ ঐ বয মাজন যা
উনারা ক্জর ওটাই আমরা ক্নর বয, ক্াপড় ধজর

ননজয় আিা বউজক্, অথবা বমজহনন্দ ক্রা ব া এ ো য় ব মন বক্ান
িক্ পায় নন; নক্ন্তু হযাাঁ ওরা খাওয়াোওয়ার বযাপারটায় অজনক্ িক্
পাইজি। মাজন ওনারা বি
বহু

খাজ

বয "ইজয় বাঙানি বিাগ বহ

হযাাঁ ইয়ার। িারা নেন নক্জচন বম পজড় বরহজ

খাজ

হযাাঁ,

হযাাঁ"। ওরা

ব া োস্ট, হামারা ব া বাি এক্ ডাি বহা যাজয় চাউি বহা যাজয় বাি
অর ক্ুি বননহ, িক্ািজবিা হজি এক্টা রুনট আর ডাি, রাজ র ববিাও
রুনট ডাি, অথবা এক্টা িবনে অথবা এক্টা বগাস্ত ভা
এক্টা

হজি বক্ান

রক্ানর। বজি বয "ইজয় বিাগজক্া ব া ডাি নভ চানহজয়, িবনে

নভ চানহজয়, বগাশ্ত নভ চানহজয়, মািনি নভ চানহজয়।" িব িাজগ এজের
িাক্ও িাজগ। এক্ ববিায়

ব ামরা / ৪টা আইজটম বক্ন ক্জরা,

আমাজের ব া বাি এক্টা নবনরয়ানন বহা যাজয় আর এক্টা েই বহা
যাজয়। েযাটি ইট, আর নক্িু িাজগ না। ব ামরা এ
ভ িা ক্রজ ি।
বািায় োওয়া

ারপর ওজেরজক্ যখন োওয়া

নক্িু বক্ন ক্জরা।
বেওয়া হই , িবার

বেওয়া হইজি ব া িবাই বেনাজরনি যা ক্জর, অজনক্

আইজটম ক্জর; নবনরয়াননর িাজথও অজনক্ আইজটম ক্রজ জি

ারপর

বপািাওর িাজথও অজনক্ আইজটম ক্রজ জি। ওরা ব া বেজখ বেজখ
এজক্বাজর অনস্থর অনস্থর হজয় যায়। এ

বক্ন খাও ব ামরা! এ

নক্িু

বক্ন ক্রজ

বগি ব ামরা। ওরা ফাজস্টি ফাজস্টি মজন ক্রজি বয বযজহ ু

আমরা এ

বির পর আিনি এেনয হয়

বুঝজ

এরক্ম নক্ন্তু পজর ওরা

পারজি বয না ওরা এক্চুজয়নি ওরা এরক্মই ক্জর, এটাই ওজের

ক্ািচার। এটা খুব মোর নবষয়। ব া আমার মামার বািায় এক্নেন
োওয়াজ

আিনিি ব া ওজেরজক্ ভা

খাওয়াইজি। ভা

খাওয়াইজি;

শুটনক্র ভ িা নিি, শুটনক্র চচ্চনড় টাইজপর বযটা হয় বিটা নিি। আনম
শুটনক্ খাই না, আমার অজনক্ ক্ানেনরাই শুটনক্ খায় না; পিন্দ ক্জর
না এক্েম, গন্ধ আজি বেজখ। উনারা না ঐ শুটনক্টা এক্টু নননিি।
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ননজয় খাইজি, খাজয় ব া ওজের অজনক্ মো িাগজি। এটা নক্ নেননি,
এটা ব া খুব মো। ওরা এখাজন এজি খানি মাি খায় বজি আমরা
ওখাজন মাি পাই না, মাি পাই না, খানি মািই খায় এখাজন। শুটনক্
খাওয়ার পর আমরা এক্টু অবাক্ হনি আজর পানক্স্তানন শুটনক্ খাজি,
ইনিয়ান মানু ষ শুটনক্ খাজি। আমরা ব া মো ক্জর বেখজ নি। ওরা
ব া বখজয়ই যাজি। আজর বজি নক্ এটা ব া খুব মোর নেননি আমরা
ব া বিজ নি বয আল্লাহ "বেখ বেখ নানন্ন শুটনক্

খাজি।" আর

িবাইজক্ বডজক্ বডজক্ বেখানি। উনারা খুব অবাক্ “হাম বননহ োনজ
ভাইয়া ইি শুটনক্ ক্া ইয়াহা পার বক্য়া ওয়ক্াে হযাাঁয়, পার হাজম ব া
বহু

আিা িাগ রাহা হযাাঁয়’’ - এটার বয নক্ ভযািু এখাজন ব ামরা

এ

অবাক্ হি বয আমরা শুটনক্ খানি োনন না, নক্ন্তু আমার ব া

এটা খুব পিন্দ হইজি, আমাজের ব া খুব মো িাগজি। ইজভন ওরা
ননজয়ও বগজি পজর বজক্স ক্জর, রান্না ক্রা শুটনক্। ওখাজন িবাইজক্
খাওয়াব আর নক্। এটাই খুব মোর নেননি। এইটাই আর নক্ খাওয়াোওয়া ননজয় ওরা খুব, এ

বক্ন খাও ব ামরা?

ারপজর আমার এক্টা

মামা পানক্স্তাজনই থাক্জ া, ব া উনন এক্নেন োহ্মণবানড়য়া আিনিজিন।
আমাজের বািায় আিনিজিন, ব া আম্মু অনবনভয়ািনি অজনক্ রান্না বান্না
ক্রনিি বেনাজরনি আমরা বাঙানিরা বযটা ক্নর আর নক্ ননেয়ই এক্
রক্ানর নেজয় খাই না। ব া এক্টা নবজয়র োওয়া
ফাাংিজনও বগনিজিন। নরমানি নবজয়জ

নিি। নবজয়র

যা হয় বপািাও, বরাস্ট, গরুর

মাাংি, েেিা এ ো য় নেননি। ব া উননজ া খুবই এজক্বাজর নপ্লেড।
এ

খাওয়া

এখানক্ার নবজয়জ , এক্টা গ্রাজমর নবজয়জ , আনমজ া

এক্সজপক্টই ক্নর নাই এ

খাওয়াজব। আমরা বিনি বয এটাজ া

স্বাভানবক্ খাবার, ও িবনেও নিি। এইটাই বিট বমনু হয়, আমাজের
বাাংিাজেজির িব নবজয়জ

এগুিাই হয়। বজি বয আজর না এটাজ া পুরা

রােক্ য় খাবার, ওজের ব া এ
খাওয়াইজি। পানক্স্তাজন

বড়জিাক্ িাজগ না বেখজ , য

নগজয় নানক্ বিজি বয "বা ু ন ব া এক্েম

ঠাক্ুরাইন হযায়।" বা ু ন ক্া

হােজবি ব া এক্েম

েনমোর হযাাঁয়।
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বা ু ন ব া এক্েম ঠাক্ুরাইন হযায় মাজন এ
বানড়টা আরনক্, আর প্রন

ববিায় এ

এ

বড় বািা ওজের গ্রাজমর
রান্না ক্জর, আর এ

ক্াজের মানু ষ টানু ষ আজি। পানক্স্তাজন ব া ওরক্ম ক্াজের মানু ষ ওরা
পায় না। ব া এ

ও ব া "পুরা

ক্াজের মানু ষ টানু ি আজি ব া

ঠাক্ুরাইন হযায়" ব া আম্মু জের এখন ইজমে এরক্ম হজয় বগজি,
আম্মু জক্ যনে এখন বক্উ বফান ক্জর ওখান বথজক্ আম্মু জক্ ঠাক্ুরাইনই
বজি, বজি "বক্য়া হাি

হযায় ঠাক্ুরাইন।" নক্ন্তু অযাক্চুয়ানি

এরক্ম নক্িু ই না। এটা ব া খুবই স্বাভানবক্। গ্রাজমর বানড়জ

ব া
মানু ষ

থাক্জব , ক্াে ক্রজব , ধান চাি আিজব, অথবা ক্জয়ক্ পজের ভ িা
ট িা হজব, এটা ব া খুবই স্বাভানবক্। ওজের ক্াজি এটা খুব বড় এক্টা
নক্িু । ব া এটা, এইিব আর নক্। মোর ইজয় িাজগ। আর আমার মাজন
নানন বানড়র ওরা ইজয় পিন্দ ক্জর না মাজন বাঙানি ক্ািচার খুব এক্টা
ননজ

পিন্দ ক্জর আর নক্। বস্পিানি পজহিা ববিাখ। পজহিা ববিাখ

মাজন ওরা বজি বয এটা নহন্দুজের, এটা আমাজের না এটা নহন্দুজের।
আমরা বযরক্ম থাডি

বেনাজরিন আমরা পজহিা ববিাখ অবনভয়ািনি

আমরা অজনক্ পিন্দ ক্নর । পজহিা ববিাখ আিজি বেি বানাজ

হজব।

আর নক্িু না বহাক্ িক্াি িক্াি বগািি ক্জর এক্টা ভাজিা বেি
পরজ

হজব, ব া নবজক্ি ববিা এক্টু ঘুরজ

যাইজ

হজব। ববনি নক্িু

ক্নর না আমরা, এইটাই ক্নর আমরা ক্ানেনরা। ব া আনম এরক্মই
মাজন ক্র াম।

আর আমার আব্বু ? অজনক্ পিন্দ ক্জর পজহিা

ববিাখ। পজহিা ববিাখ মাজন

ার অজনক্ নক্িু । মাজন বাোর টাোর

ক্জর ননজয় আিজব, িক্ািজবিা পান্তাভা

খাজব, এটা বিটা ক্রজব। ব া

আমার আব্বু এক্বার পজহিা ববিাজখর িময়, নবজয়র পর পর ঢাক্ায়
নিি, আম্মু নিি বানড়জ । আব্বু ঢাক্ায় চজি আিজি। ব া আমার
মানমজক্ িক্ািজবিা না রাজ র ববিা বিজি বয – ভানব, রাজ র ভাজ
পানন নেজয় নেজবন। ক্ািজক্ ব া পজহিা ববিাখ, পান্তা ভা
ব া আমার মানম ববচানর

খাজবা।

াই ক্রজি। িক্ািজবিা মানম ঘুম বথজক্ ঊজঠ

বেজখ বটনবজির মাজঝ পুরা নিয়ার এক্টা ভা , ভাজ

এক্েম স্বি
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পানন। মানম বিজ জি বয আনম ব া গরম ভাজ
স্বি ক্ ভাজব আজি ভা টা?
এরক্ম বক্ন হজয় বগি?
ইজয় হযায়, পুরা ভা

পানন নেনিিাম! এ

খন ইজয় এজি বজি, বজি - আেযি এটা

খন আমার নানন এজি বিজ জি বয, " ইজয়
ব া িার গায়া থা। োমাই িারা হুয়া ভা

খাজয়গা?" এেনয আনম এটাজক্ ক্চিায় ধুজয় পনরষ্কার ক্জর নেনি।
ারপর এখন িাো পানন নেজয় বরজখ নেনি বয োমাই এটা খাজব । ব া
আব্বু এজি বিজ জি – এটা নক্? বধায়া ভা
িারা হুয়া ভা

!

খন বিজ জি – “ ু ম

খাওজগ?” এেনয আনম ব ামাজক্ পনরষ্কার ক্জর বরজখ

নেিাম। ব া এটাই আর মাজন, মানজ ই চায় না বয পজহিা ববিাখ বয
নক্িু এক্টা আজি। আমার মানমরা এখনও নবরি হয় বয পজহিা ববিাখ
বক্ন আমাজের, এটাজ া আমাজের না। আমরা বনি বয, আনমজ া
বাঙানি, বযজহ ু আমার বাবা বাঙানি, ইজভন আমার নানন বানড়র বযিব
ক্ানেনরা, ওরাও ভাবজ

পিন্দ ক্জর বয ওরা বাঙানি। ইজভন বযমন

ধজরন বয, বক্ান মযাচ হি ইনিয়া – বাাংিাজেজির, োজন বয বাাংিাজেি
হারজব, যখন আজগর অবস্থা নিি, যখন বাাংিাজেি ববনিক্যানি হার ই।
ব া

খন,

খনও ওরা বাাংিাজেিজক্ই িাজপাটি ক্র , হারজি হারুক্,

বাাংিাজেিই আমাজের বেি। এরক্ম,

ারপর ওরা ইজভন এইটাও

অযাক্নজিে ক্জর বয ’৭১-এ বযিব পানক্স্তানন, ওই ক্ােগুজিা আিজিই
খারাপ নিি, বয পানক্স্তান বযিব ক্রজ নিি বাাংিাজেি এর উপর,
ওইিব ডনমজননটাং ওই ক্ােগুজিা খুব খারাপ নিি। ব া ওরাও এিব
বজি, অযাক্নজিে ক্জর। হজ

পাজর ওজের অনরনেন ইনিয়া বা অনয

নক্িু , নক্ন্তু ওরা পুজরাপুনর বাঙানি, এক্েম হাটি এি বফি এবাং ওরা
এখন এটাই পিন্দ ক্জর। এবাং নরজিন্টনি আমার এক্টা ক্ানেন বি
ইনিয়াজ

বগিি। আমার আম্মু জের এক্টা ফুনপর নরজিনটভ এর বািা,

ওখাজন বগিি ইনিয়া। ব া ওখাজন িবাই বিজ নিি, "বক্য়া হযায় ইজয়
ু মজিাজগাক্া," এক্টা ভাইয়া আরনক্ বিজ জি বয বাাংিাজেি ই না
প্রাইড নক্উ বিজ
আহামনর বয এ

হযাাঁয়? ওজের ক্ািচার, ওজের ভাষা এমন নক্
প্রাইড ননজ

হজব? ব ামাজের মাজঝ আজি নক্ এ
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প্রাইড বনওয়ার? খানি গবিই ক্র, খানি গবিই ক্র,
ফাজস্টি নক্িু েণ শুনজি,

খন বি বিজ জি,

ার ব া পুরা, রি গরম, বজি আমার ব া পুরা

রি গরম হজয় বগজি, মাজন উনন ক্জরাি ক্রজ

পাজর নাই, পজর বিজি

বয নক্ নাই বাাংিাজেজি আপনন আমাজক্ নেজেি ক্জরন?

খন বি

এক্টু নটটক্ানর ক্জরই বিজি বয, নক্ নাই বিজ া? বি ব া পুরা এক্েম
পুরা – হাোরটা নিস্ট ধরায় নেজি বয আমরা এজ া অন নথপরায়ণ,
আমরা এজ া মাজন ওরা ওখাজন নগজয় নফি ক্রজি বয ইনিয়ানরা এক্টু
বক্মন মাজন খানি মাজন আনম যখন, ও যখন আিজি, আনম নেেি
ক্রনি বয – বক্মন ঘুরিা ইনিয়া?

খন বিি – এক্ বাজক্য বিব? ব া

আনম বিনি বয – হযাাঁ বি এক্ বাজক্যই বি।
বেজির রানন বি বয আমার েন্মভূ নম।

খন বজি নক্ বয – িক্ি

আনম ব া বহজি নেনি – বয

ইনিয়া নগজয় এই উপিনি হইজি ব ামার? বজি নক্ বয – হযাাঁ মাজন
ইনিয়া এ

েঘনয োয়গা মাজন মানু ষেন মাজন এক্েম বক্াঅপাজরনটভ

না, এক্টা োয়গা নেজেি ক্রজ নি মাজন অযাজেি নেজগযি ক্রজ নি,
বিটাও

াজের বিজ

ক্ে। বহাজটজি খাইজ

বিনি, আমাজের এখাজন

ব া বঝাি চাইজি এক্টা নপিিহ বঝাি নেজয় বেয়, ওরাজ া বঝািও
নেজব না, বিনি নপাঁয়াে নেজ , বজি নক্ নপাঁয়াে অজনক্ োনম হয়, নপাঁয়াে
আমরা খাই না। মাজন নপাঁয়ােও বেয় নাই ওরা, এরক্ম অজনক্ বাজে
বাজে ইজয় হইজি মাজন এনক্াউন্টার হইজি এবাং ইনিয়া এক্েম পিন্দ
ক্নর নাই আমরা।

ারপর ওইখাজন আবার ওই ক্ানেনটার িাজথ পুরা

ঝগড়াই বিজগ বগজি বাাংিাজেি – ইনিয়া ননজয়,
বিজ জি বয হযাাঁ এ

খন ওই ক্ানেনটা

বয প্রিাংিা ক্রজ ি, েযা গ্রাি ইে অজিাজয়ে

নগ্রনার অন েযা আোর িাইড,

খন বি বজি নক্, আোর িাইড আর

থাক্ি বক্াথায়, আমরা ব া এখন বাঙানিই হজয় বগনি, এই িাইজডই
আনি, আমরা ব া এমন না বয আমরা ইনিয়া নক্াংবা বাাংিাজেিজক্ ওই
পার বথজক্ বেখজ নি, বয মজন হজি বাাংিাজেিটাই ববনি ভাজিা, আনম
ব া বাাংিাজেজির বভ জরই ঢুজক্ বগনি, ওখানক্ার মানু জষর িজে নমজি
বগনি, ওখানক্ার মানু ষ আমাজের ফযানমনিজ

ঢুজক্ বগজি, আমরা ব া
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বেখজ নি, আমরা ব া ক্মজপয়ার ক্রজ নি বয বাঙানি মানু ষজের
বমন্টানিনট নক্রক্ম হয়, আর ইনিয়ান মানু ষজের বমন্টানিনট নক্রক্ম
হয়। এখন ওজের এরক্ম এক্টা ধারণা হজয় বগজি বয বাঙানিরাই মজন
হয় ভাজিা। হযাাঁ, ওজের বাঙানিজের, নবজয় ক্রজব ওরা বাঙানিজেরই নবজয়
ক্রজব, নাইজি নবজয় ক্রজব না। আর নরজিন্টনি মাজন এক্টা
বপ্রাজপাোিও আিনিি, আমার ক্ানেজনর েনয মাজন বি ইনিয়া বথজক্
এম নব এ ইনিয়াজ

থাজক্, ইনিয়া শুজন বিজি – না না না, ইনিয়ায়

নবজয় ক্রবনা, ওরা বক্মন বযন হয়। এটাই আরনক্, এরক্ম থটি এখন
আরনক্ আমাজের মাথায় আজি।
িঞ্চয় াঃ

আিা ব া েুইটা বযাপারই বিজি বয ওখান বথজক্ এখাজন এজিনিি
আবার এখান বথজক্ ওখাজন নগজয়নিি, ব া আজরক্টু বযটা োনজ
চানিিাম বয ব ামার আত্ম য়রা যখন ওখাজন যায়,

খন ওখানক্ার

আত্ম য়জের িাজথ নক্ আিজি বক্ান ক্ন্টযাক্ট হয়? হজিও

খন

এক্সজপনরজয়ন্সটা বক্মন হয় বা নডফাজরন্সগুজিা বক্মন হয়?
ফারহানাাঃ

হযাাঁ, ওখাজন ওরা যখন যায়, মাজন এখাজন যখন আিজি

খন ব া ওরা

ববি িক্ পাইজি আমরা বক্ন বাাংিায় ক্থা বনি না, মাজন বক্ন
নহনন্দজ

ক্থা বনি না, খাওয়া োওয়া বক্ন এমন ক্জর, এিাড়া ব মন

বক্ান িক্

ারা বিভাজব ক্জর পায় নন। আর ওরা যখন ঐখানটায় যায়,

ব া ওরাও এই ো য় িক্ই পায়, মাজন, বিজ জি বয – আমরা
বগিাম, শুধুমাত্র এক্টা নবনরয়ানন আর নক্িু না। আচার নেজয় নেি,
নবনরয়ানন নেজয় নেি, আনম ব া অবাক্, বয এটা নক্ খাজবা, হযাাঁ, অথবা
েই নেজয় নেি, এটাই হজি ওজের মযানক্সমাম, আমাজের বযমন,
আমাজের যনে বক্উ আজি, ে বজনও এক্টা নবনরয়ানন নেজয় ক্াভার
ক্রব না, অজনক্ নক্িু ক্রার বচো ক্রব। ওজের ওইটাই ক্ািচার, য
বড়ই নক্িু হজয় যাক্, ইজভন যনে োমাইও চজি আজি, ওজের ওই
এক্টাই, এটা আনম বুঝিাম নক্ভাজব, আনম বযনেন নিিাম

ারপজরর

Page 18 of 25

My Parents’ World - Inherited Memories
নেন উনার বমজয়র োমাই আিজি,

ারপজরও ওই এক্ নবনরয়ানন আর

আচারই রাখজি, এই হজি ওজের মযানক্সমাম ইজয় আরনক্। ওরা এই
রক্ম, বাাংিাজেিজক্ ওরা এক্টু বহয় ক্জর বেজখ, এটা খুব এক্টা পিন্দ
ক্জর না বয বাাংিাজেিজক্ বহয় ক্জর, মাজন ওরা মজন ক্জর বস্পিানি
বযটা হয় ওরা মজন ক্জর বাাংিাজেনি মানু ষরা এক্টু, এক্টু খযা ,
বাাংিাজেনি মানু ষরা এক্টু খযা । এইটা ওর অজনক্ গাজয় িাগজি বয
অজনক্ গাজয় িাগজি বয খযা

বক্ন মজন ক্রজব আমাজের, খযা

বক্ন

ভাবজব, নক্ মজন ক্জর? আমরা, নক্ আমাজের ক্াপড়জচাপজড়র বক্ান ইজয়
নাই? নানক্ আমাজের স্টাইি বিন্স নাই? আমাজেরই ব া ববনি স্টাইি
বিন্স, আমাজের িানড়ই ব া ইনিয়া ননজয় যায়, ওখাজন নগজয় ওজের
নটনভজ

পজড় বা ক্

নক্িু ক্জর, ব া এরক্ম ব া নরজিন্টনি এরক্ম

আজমনরক্ায় এক্টা নবজয় হনিি। আমার মামাজ া ববাজনর। ব া আমার
খািার মাজন আমার বিাট খািা বয বি যাজব আর নক্ নবজয়জ , ব া বি
অনফি বথজক্ িু নট ননজি, বি যাজি

ার ফযানমনি ননজয়। ব া বি বয

যাজি বিটা ননজয় আনম আর আমার ক্ানেন েুইেজনই খুব ক্নিানিড
হজয় বগনি ক্ারণ আজমনরক্ায় আমার ইনিয়া বথজক্ও ক্ানেন আিজব
আবার পানক্স্তান বথজক্ও ক্ানেন আিজব, ক্নিানিড হজয় বগনি এইেনয
বয ও নক্ নক্ ক্াপড় ননজি, ওরা বয আমাজেরজক্ খযা
এটা আমাজেরজক্ প্রুভ ক্রজ
আমরা মাজন প্রন

মজন ক্রজি,

হজব বয আমরা বমাজটই খযা

না। ব া

া ফাাংিন এর েনয বক্ানটা বক্ানটা ক্াপড় পড়বা,

ক্ ভাজব ক্ ভাজব িােবা, এই িব আমরা ন ন েন চারেন নমজি
নডিাইড ক্রনি। ও এরক্ম বিজ নিি, বয এই নেননিটা না, ওই
নেননিটা পড়জব, ব া আনম বিিাম বয না না না, এইটাই পড়া যাজব
না ক্ারণ ওইটা এক্টু বযাক্জডজটড মজন হজি, এক্টু খযা
না এইভাজব ব ামার িােজ
পাঠাইনি।
ক্রবা।

মজন হজি

হজব। এগুজিা িব ওজক্ বুঝায় টুঝায় নেজয়

ারপজর বিনি বফিবুজক্ প্রন টা ফাাংিজনর িনব আপজিাড
ারপর যখন আিজি –

বচাপড় বেজখ নক্ বিজি?

খন নেজেি ক্রনি –ব ামার ক্াপড়

খন ও বিি বয, না ভািই বিজি। ব া
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ারপর ওরা মাজন আমরা প্রমাণ ক্রার বচো ক্রনি বয, না ভাই আমরা
খযা

না হযাাঁ? ব ামরা বয

ননজেজের এ

ইজয় মজন ক্র, আমরা

আিজি এরক্ম না, মাজন আমাজের মাজঝ এক্টা গ্রুনপাং হজয় বগজি, বয
আমরা ননজেজেরজক্ নক্িু এক্টা প্রুভ ক্রজ
এক্টা প্রুভ ক্রজ

চাই, ওরা আমাজের নক্িু

চায়, এইভাজবই। বযজহ ু এক্টা ফযানমনি

ারপজরও

বক্মন বযন এক্টা নডিটযান্স আজি আর নক্।
িঞ্চয় াঃ

আিা ব া, বফিবুক্ শুজন মজন পড়ি,

ু নম এক্টু আজগ বিনিজি বয

বফিবুক্, ভাইবার এগুজিার মাধযজম এখন যারা ক্ানেনরা থাডি
বেনাজরিন

াজের িাজথ ক্ন্টাক্ট ক্রার বচো ক্র, এজখজত্র নক্

ইননফনরয়র নফি ক্রাজনার বচো নক্াংবা পাথিক্যগুজিা নফি ক্র ক্ন্টাক্ট
এর বেজত্র? এই এক্টু –
ফারহানাাঃ

ইননফনরয়র নফি ক্রাজনার বচো ক্খনও ক্নর না নক্ন্তু আমরা প্রুভ
ক্রার বচো ক্নর বয ব ামরা বযটা ভাজবা আমাজের, আমরা বিরক্ম না।
ওরা মাজন হযাাঁ বাাংিাজেিজক্ ওরা এক্টু বহয় ক্জর, বহয় ক্জর ক্ারণ
ওরা মজন ক্র
বহয় ক্নর

নক্, ওরাও ব া ইনিয়ানই। আমরা যনে বাাংিাজেিজক্

াহজি, ওজের বয এ

গাজয় িাগজব এটা ওরা নচন্তা ক্রজ

পাজর নন। মাজন বুজঝ নাই আর নক্। ওজের মজ , ওরা ব া ইনিয়ানই,
আিা বযখাজন থাক্ বিখানটা ননজয় এক্টু যনে নটি ক্নর, আমরা আবার
এজ

খুব বেজপ বটজপ যাই আর নক্। আর বফিবুজক্ও খুব ফরমাি,

মাজঝ মাজঝ যনে ক্থা টথা হজয় যায় আরনক্ পািাপানি বজি, মাজঝ
মাজঝ আরনক্ এক্টু-আক্টু হজয় যায়। বিটা িব ক্ানেনজের মাজঝই
হজয় যায়, এমন নক্িু না বয বিার ম ।

জব ওরা আিজি এইেনযই,

এটাই ভাজব, বয ব ামরা ব া, ব ামরা ব া ইনিয়ান। ব ামাজের এ
গাজয় িাজগ বক্ন যখন বাাংিাজেজির বযাপাজর নক্িু বনি । এইটাই –
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িঞ্চয় াঃ

আজরক্টা বযাপার এক্টু বপিন বথজক্ নেজেি ক্নর,

ু নম বিজি বয

ব ামার বাবা নিি ব ামাজের পনরবাজরর প্রথম বাঙানি োমাই, পজহিা
ববিাজখর গল্পগুজিা বিনিজি, ব া োনজ

চাইনিিাম এই ধরজনর আরও

মাজন উনার অযাডোিজমজন্ট উনার নেক্ বথজক্ও আবার ব ামাজের নেক্
বথজক্ও নক্ ধরজনর িমিযা বা ইন্টাজরনস্টাং ক্ানহন যনে থাজক্ –
ফারহানাাঃ

আব্বু -- ব মন মাজন আব্বু ব া আর এখানটায় নগজয় থাজক্ নন, আম্মু ই
না ওখানটায় নগজয় বথজক্জি। আব্বু রা বযরক্ম খুব নিেজি খাবার
োবার ক্র , আম্মু ওখানটায় নগজয় এখানক্ার ক্ুইনেন বযমন ধজরন
ইনিয়ান ক্ুইনেনরা এর এগুজিা রান্নাবান্না ক্র । মাজন এগুজিা ক্র ,
ওটাজ

িবাই মাজন আর নক্, খুবই অবাক্ এবাং নপ্লেড। িবাই খুব খুনি

বয, ওহ মাই গড, এরক্ম এক্টা বউ পাইজি। নক্িু নক্িু মানু ষ আবার
নিি, বযমন আমার োনের নক্িু নরজিনটভ নিি, এরা বি
বমজয় ননজয় চজি আিজি।

- ইনিয়ান

ারপর এরক্ম নবহানর ননজয় চজি আিজি।

খন আমার োেু খুব রাগ ক্র

– বিজ া বয আমার বড় বউ খুবই

ভাজিা, ইনিয়ান বহাক্, নবহানর বহাক্, আই বডান্ট বক্য়ার ও অজনক্
ভাজিা। আম্মু র রান্নার অজনক্ প্রিাংিা ক্র , ইজভন এখন পযিন্ত, বয
আম্মু র ম

বক্উ রান্না ক্রজ

পাজর না। আম্মু ব া অজনক্ রক্ম পজরাঠা

বানায় – বগানব পজরাঠা, মূ িা পজরাঠা, আিু পজরাঠা, ডাি, ভাটজর নক্
বরানট,

ারপর এইিব এইিব। আম্মু ই ফাস্টি, বয প্রথম হানিম বানায়।

মাজন ওইখানক্ার মানু ষ
বািায় বানায়,

খন বাইজর নগজয় হানিম বখ , এখন আম্মু

নিঙারা নটোরন , ইনিয়ান িবনক্িু ই – নবনরয়ানন,

নবনরয়াননর এক্টা নডফাজরন্স আজি, মাজন বযটা বাঙানিরা ক্জর বিটার
িাজথ অজনক্ বড় এক্টা নডফাজরন্স হয়, বযমন ওজেরটা এক্টু অনযরক্ম
হয়, আম্মু রটা এক্টু অনযরক্ম হয়। ব া এটা আবার ওরা খুব পিন্দ
ক্র । ব া ওরা অজনক্ ইজয় ক্জর, মাজন অযানপ্রনিজয়ট ক্জর। নক্িু নক্িু
মানু ষ নিি –শুরুজ

আম্মু জক্ বি

– হযাাঁ – নবহানর নবহানর। আমার

োনের খুব স্ট্রাং স্টযাি নিি, বি আমার বউ, বযাি। এটাই

ার পনরচয়,
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বি নবহানর নক্ বাঙানি, আই বডান্ট বক্য়ার। আর এটা ননজয় বক্উ বযন
বক্াজনানেন নক্িু বিার িাহি না পায়। ব া এক্টা মোর ঘটনা আজি,
আম্মু এক্নেন রান্না ক্রজ নিি নক্ বযন, ব া আমার োনে মাজঝ মাজঝ
নক্িু নক্িু নেননি আম্মু র পিন্দ ক্র

না , বি

বয – শুজনা, আনম

এইিব ননহানর নবহানর খাব না। ননহানর নবহানর। ননহানর বযটা বানাই
আম্মু , ওই পায়া আর নক্, ব া

ওটা রান্নাটা মজন হয় আমার োেুর

পিন্দ হজ া না, বয এজ া বক্ন মিিা বেওয়া? আমার োেু খাই
বপ্লইন, বপািাও নেজয় খাজব বি। আর আম্মু ক্র
ওটার মজধয অজনক্ মিিা নে

রুনট নেজয় খাওয়ার,

বি। মাাংজির মিিা টিিা নেজয়

বানাই । বজি নক্ – ননহানর নবহানর আনম খাব না। আমাজক্ নরমাি
ভা
ক্র

নেজয় োও। মাজন এরক্ম ক্জর মাজঝ মাজঝ আমার আম্মু জক্ ইজয়
মাজন বখাাঁচা নে

এজক্বাজরই নাজন ইজয় ক্র

নক্ন্তু আমার োেু খুব িাজপাটি ক্র ।
না। আর আমার নানন বয যাই , ব া

ওজের মাজঝ ব মন বক্ান ক্ািচারাি নডফাজরন্স নাই, মাজন এইটাই
মাজন হযাাঁ উঠা–বিা, চাি–চিন, ক্থা-বা িা এগুজিাজ

বচজঞ্জি নিি, নক্ন্তু

এিাড়া ব মন বক্ান ইজয় নাই বা বচজঞ্জি পাইনন। আম্মু ওইখাজন বরঞ্চ
অযানপ্রনিজয়টই হইজি, ব মন বক্ান িমিযা হয় নন, আর এক্টু এক্টু,
এক্টু এক্টু হইনিি ক্খনও ক্খনও, নক্ন্তু ওইটা আমার আম্মু
এজক্বাজরই পাত্তা বেই নাই, ক্ারণ আমার োনে এজক্বাজরই পাত্তা
নেজ ন না। আর আব্বু রও অযাডোস্ট ক্রজ

ব মন বক্ান িমিযা হয়

নন ক্ারণ বাঙানিজের ম ই আম্মু জের িাইফ স্টযাইি নিি। ব া ওরক্ম
বক্ান বচঞ্জ নাই আিজি, ববনিক্যানি

আমরা বুনঝ বয ইনিয়ানরা আজি,

বাঙানিরা আজি, ওজের মজন হয় িাইফ স্টাইজি অজনক্ বচঞ্জ আজি,
আিজি ব মন বক্ান বচঞ্জ নাই, ওই খাবারোবাজরই এক্টু, রান্না-বাড়ার
বযমন আমরা এটা বনি বয বাঙানিজের বিমাই, ইজভন এটা আনমও বনি,
বয ক্াজরা ওখাজন বিমাই খাইনি, ব া বনি এক্েম বাঙানি টাইপ নিি,
এক্েম বাঙানিজের বিমাই টাইজপর নিি। ওরা অজনক্ িময় এক্টু
গরম মিিা নেজয় বেয় বিমাইজ , এইিবই বচজঞ্জি। ব মন বক্ান বচঞ্জ
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নাই নক্ন্তু িাইজফ আর নক্। খুব ভািভাজবই

েুেজন ইননফউে হজয়

বগজি।
িঞ্চয় াঃ

আিা, ব া এ

বয গল্প ক্রনি, আিজি শুরু ব া এক্টা োয়গা

বথজক্ই, বিটার নবষজয়ই ব ামার পাজিিানাি এখন োনজ
ব ামার মজ

চাইব। বয

বেিভাগ নক্াংবা পানটিিন আিজি ব ামার ে বজন নক্ অথি

বহন ক্জর?
ফারহানাাঃ

বেিভাগ হয়। এটা পনিনটক্াি এক্টা বযাপার। নক্ন্তু মানু ষ বয িাফার
ক্জর। হাইনি িাফার ক্জর, আিজি এটা আিজি বক্ান এক্টা পজের
বগইন না। মাজন ইজভন এরক্ম ওখাজন অজনক্ আজি বাঙানি, বযজহ ু
আমাজের নরজিনটভ আজি, ওজের আজিপাজির বনইবর রা বাঙানি, যারা
ওজের এখাজন নহউে বপ্রাপানটি বরজখ ওখাজন চজি যায়, মাজন আমাজের
ম ই প্রবজিম। আম্মু রা অখান বথজক্ বিজড় এখাজন চজি আিজি, ওরা
এখান বথজক্ বিজড় ওখাজন চজি বগজি। ব া এটা হয়

অযাপাজরন্টনি

বেখজি মজন হয়, বয নঠক্ আজি, পনিনটক্াি এক্টা ভাগ হজয় বগজি।
নক্ন্তু নভ র বথজক্ বক্উ যনে বেজখ নেননিটা,

াহজি অজনক্ এক্টা

েমা. আর এটা আমার, ’৪৭-এর টাইজম অজনক্খানন ওখাজন িু জট বগজি,
মাজন নরজিনটভ বি আর িবনক্িু বজিন, িব ওখাজন িু জট বগজি। ’৭১এর টাইজম পানক্স্তাজন অজনক্ নক্িু িু জট বগজি। ব া এই অজনক্ েমা
আমার ক্াজি মজন হয় এটা। আর আমার আব্বু র নেক্ নেজয় বেখজি,
যনে আমরা এক্টা বাঙানি হজয় বেনখ আমরা, ব া ওটা এক্টা বগইন,
বেি ভাগ হইজি, ফাইনযানি আমরা আিাো হইনি, আিনটজমটনি আমরা
এক্টা ইনিজপনজডন্ট বস্টট এখন এটা। আর আনম আমার আম্মু জের
িাফানরাংিগুিা বেখজি বনি বয এটা এক্টা েমা এটা আমার েনয খুব
এক্টা ডাইজিমা, আনম বিজ
হইজি

পারব না বয এটানক্ আিজি ভাজিা

না খারাপ হইজি। আনম আিজিই মাজন ভানব বয,

ারপরও

আনম ভানব বয বডিার, হযাাঁ, এখন আমার ক্াজি খুবই নরমাি মজন হয়।
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নরমযানি আমারা এক্টা নিনভিাইে বস্টট, বডিার ব া হজবই, থাক্জবই।
ওইপার

বযজ

হজি পািজপাটি িাগজব, এটাই স্বাভানবক্, ওইখাজন

এরক্ম মাজন ওইখাজন যাইজ

হইজি আমাজের নভিা, আমাজের

নরজিনটভ এর িাজথ বেখা ক্রজ
থাক্জ

হজব, ওজয়ট ক্রজ

হজি আমাজের ২/৩ মাি োাঁড়ায়

হজব নভিা এর েনয, ব া এইটা আমার

ক্াজি স্বাভানবক্ মজন হয়। আর আমার ক্ানেনরাও ইজভন অজনক্
স্বাভানবক্ এই বযাপারটা ননজয়। বডিার ওজের েনয ব মন ফযানিজননটাং
নক্িু না। আমার আম্মু জের েনযও এখন ব মন নক্িু না। হযাাঁ, হইজ
পাজর, আমার নাননরা খুব ফযানিজনজটড হই
এখন। এখন ওখাজন যাইজ

বয, বডিার হজয় বগজি

ননেয়ই ক্ে হয়।

খন ব া আরও ববনি

ঝাজমিা হই , এই আর নক্ মাজন...
িঞ্চয় াঃ

আিা, ব া, ব ামাজক্ যনে এখন আনম প্রশ্ন ক্নর বয, ব ামার বানড়
বক্াথায়?

ু নম নক্ মজন ক্র, ব ামার বেজির বানড় বা বেজির বানড়

বক্াথায়?
ফারহানাাঃ

আমার বানড় ব া বাাংিাজেি। আমার বানড় ব া বাাংিাজেি, ইজভন আমার
বযিব ক্ানেনরা এখাজন থাজক্
বাঙানিই বিজ

ারাও ননজেজেরজক্ বাঙানি বজিই বজি।

পিন্দ ক্জর। বাাংিাজেনিই বজি ওরা, নক্ন্তু হযাাঁ, যনে

ক্হনও বক্উ নেজেি ক্জর বফজি বয বেজির বানড় বক্াথায়?

খন ওরা

েযানক্নি বজি বেয় বয, আমরা ইনিয়ায়, ইনিয়ায় বেজির বানড়। নক্ন্তু
আমার মামারা আবার এটা এক্েমই বিজ

চায় না, মামারা বজি বয,

উনারা ননজেরা ননজেজেরজক্ বাঙানি প্রুভ ক্রজ , ওরা িুক্াইজ

চায়

ননজেজের আইজডনন্টনট বয ওরা ইনিয়ান, বযমন ধজরন ওরা বজি বয,
আমরা ফনরেপুজরর, আম্মু রা মযানক্সমাম টাইম ফনরেপুজর নিি, আমার
আম্মু রা এক্টা মাজন মামা িবিময় এটা িুক্াইজ
ইজয়ই আর নক্, খািারাও আরনক্ িুক্াইজ

চায়, মামা বক্ন, িব

চায় বয ওরা ইনিয়ান। বযই

বটইিজরর ক্াজি আমরা যাই, মাজন আমাজের খািারা বয যায়, বটইিজরর
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খুব নক্উনরনিনট, ওজেরজক্ বেখজি ব া নরমাি মজন হয় না, ওজেরজক্
বেখজি ব া, এক্টু ইনিয়ান ইনিয়ান মজন হয়, খানি নেজেি ক্জর বয,
আপা, আপনাজের বেজির বানড় বক্াথায়? ব া আমার খািা বজি না,
খানি ফনরেপুর ফনরেপুর বজি, ব া এক্নেন আনম আমার ক্ানেজনর
িজে বগনি, নগজয় বিনি বয, এমনন বটইিজরর ক্াজি বগনি, ব া বি
বিজ জি আপা এক্টা িনত্তয ক্জর ক্থা বজিনজ া, আপনারা
বক্ানখানক্ার? ব া আনম বিনি বয আমরা ইনিয়ান। ব া ইনিয়ান বিার
পজর, বিাক্টা বিজ জি বেখজিন, আনম বিনিিাম, আনম োন াম
আপনারা ইনিয়ান, নক্ন্তু আপা আপনার ফুনপ আমাজক্ বিজ ই চায় না
বয আপনারা ইনিয়ান।
িঞ্চয় াঃ

আিা, ব ামার ক্াি বথজক্ প্রচুর খাবাজরর গল্প শুনিাম, ব া এটাও যনে
আজরক্টু বি, এবাং ওখানক্ার ভাষা এবাং আচার অনু ষ্ঠান এখনক্ার
ে বজন নক্ পািন ক্রা হয় বা বক্ান ইমপযাক্ট আজি?

ফারহানাাঃ
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