My Parents’ World - Inherited Memories
Interview details
Interview with M Haque
Interviewed by Iffat Anjum
এম হক -

আসলে আমার কথা বেলে গেলে গেটা হয় গে এখল া পুলরাপুরর আমরা আমালের
পররবালরর সবাই বাাংোলেলে এলস গপৌছায়
আসা হলব

াই। এবাং গরাবাবরে আর কখল া

া। োই আমালক মালে মালেই ইরিয়ালে গেলে হয়। গো পররবালরর

েল্প বেলে আমার ইরিয়ালে গেলয়ই গো া। পররবালরর গবরেরভাে মা ু ষই ওই
রেলকই থালক। এখাল গ ই। এখাল আমালের বেলে মামা আলছ, েুই মামা, োরা
আমালের কুরিয়ার পালে গমলহরপুলর থালক, আমরা আরছ, আমার গবা আলছ, োর
মাল আমরা রে ভাই, আর এখাল েুই মামা, এই হলে আমালের ব্লাড কাল লেড
আত্মীয়-স্বজ । এছাড়া আর একটু েুুঃসম্পকক আলছ। খােু আলছ

এখাল , আপ

খােু। োর গছলে গমলয়রা আলছ। গো োলের কাছ গথলক েেটুকু গো া বা
গবরেরভাে গো াটাই হলে ইরিয়া গথলক, বা গেখা। গো গেখা েরে বেলে হয়
োহলে পলর ওলের কােচার বা আমালের কােচারলো রডফালরন্ট। গো আমার চলে
আসা হলে ১৯৮৭ এর গফব্রুয়াররর রেলক। গো ’৮৭ এ আরম এখাল এলস ক্লাস
গসলভল

ভরেক হই। কুরিয়ারই একটা গ্রালম আমার গবাল র বারড় গেখাল । গো

আমার গেখা হলে ইরিয়ার কােচারাে রডফালরন্স

আর আমালের কােচারাে

রডফলরন্স অল ক। রবলেষ কলর মা রসকোর। গো মা রসকো এগুো মল হয় গে
ওরা অল কটাই মল হলয়লছ গে মযালটররয়ারেরিক। মাল এলকবালর রবষয়রভরিক।
এখাল আমরা, গেম আমালের মা রসকোর অল ক পররবেক আমার কালছ মল
হয়। গেম আমরা মা রবক মূ েযলবালের জায়োটা অল ক উোর। গসলেলে ওলের
ওখাল আমার কালছ মল হয় া গসটা ওরকম মা রবক মূ েযলবাে খুব গবরে উোর।
গবে ক জারলভরটভ। এই টাইলপর পাথককযই, আর এমর সামারজক পাথককয বেলে
ওরা ওলের মে কলরই চলে, ওলের মে কলর চো বেলে বুোরে গে ওলের
মা রসকো এলকবালরই কঞ্জালিড আমার কালছ মল

হয়। আমার জীব

রেলয়
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গবাো। গসলেলে আমালের এখা কার গোকজ

অল ক গবরে উোর। এরকমই।

আর েল্প বেলে আলরা েরে খুব গবরে গেরসরফক রকছু আপর

বেলে চা

বা

জা লে চা োহলে পলর গসটা আরম বেলে পারর।
ইফফাে -

আো আরম জা লে চারেোম গে ’৪৭ সালে গে পারটকে টা হলয়রছে ওই টাইলম রক
আপ ার গকা

আত্মীয় স্বজ

রকাংবা আপ ার ফযারমরের গকউ এপালর মুভ

কলররছে?
এম হক -

আমালের ১৯৪৭ গে মুভ কলরর । গেটা হলয়রছে গে ১৯৪৭ এ েখ গেেভাে হয়
েখ

আরম আমার বাবার কাছ গথলক শুল রছ গে উর ও গসই রমরছলে অাংেগ্রহ

কলররছলে , আ ন্দ রমরছলে। আর আমালের গে এোকাটা গস এোকায় অেলররড
পারকস্তাল র পোকা র লয় োরা রমরছে কলরলছ গে এটা পারকস্তাল র সালথ এড হলয়
োলে। গো গসভালব সময় েখ আ ন্দ রমরছে করে এবাং োর পরবরেকলে েখ
ররলয়রে জা লে পারে গে া ওই এোকাটা েখল া ভারলের মলেয রলয় োলে এবাং
আেরটলমটরে োই গেলছ । এবাং েল্প গো া োয় এরকম গে ওইখাল

সম্ভবে

মুরেকোবালের গে ইলয় রছে, সম্ভবে কালজম আরে রমজকা সামরথাং এরকম রকছু হলব,
উ ার বাবা গকা ভালবই গহাক, ভারে সরকালরর সালথ করমউর লকট কলর মযাপ
রছে এরকম গে এখ গে মযাপটা আলছ পদ্মা েীর পাে রেলয় জেরি বা ওই সাইড
রেলয় মাল

রেয়ার আেপাে রেলয় পদ্মা

েীর এখ

গে ভাে গস ভােটা এটা

রপরছলয়রছে, হলে েিা গেটা বলে বহরমপুলরর উপর রেলয় গেটা েিা গেলছ গসই
েিা রেয়ায় এই সাইডটা আসার কথা রছে হলে পারকস্তাল র সালথ এড হওয়া।
ভারে েখ ভাে হয় ’৪৭এ েখ পারকস্তাল র সালথ এই সাইডটা এই রেলক চলে
আসলব গো গসই রহসালব োরা মল কলররছে এটা পারকস্তা হলয় োলে এবাং গস
আ ন্দ রমরছেও গবর হয়। পরবেকীলে জাল

গে হয়র

এবাং ফেশ্রুরেলে গেটা

হলয়লছ গে আমালের আত্মীয়-স্বজ গেলহেু এই গকরিক গসা আমালের গবে রকছু
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আত্মীয়-স্বজ এবাং োলের সম্পে এইরেলক চলে আসলছ েীর এপালর। এবাং োর
কারলে আমার া ালের চলে আসা, আমার মামার এখাল থাকা। আমার খােুলের
এখাল

চলে আসা। গো শুেুমাে এই সম্পরির কারলে। গো সম্পরি আমালের

রডভাইড কলর রেলয়লছ। এবাং আমালের আসার ইরেহাস হলে গে আমরা েখ
১৯৭৮ এর রেলক সম্ভবে েভ কলমন্ট গচঞ্জ হয়, গেটা আলে রছে হলছ কাংলগ্রস
েভ কলমন্ট ওইটা পরবেকীলে বামফ্রন্ট। আরম সােটা একুযলরট বেলে পারব া, বাট
আমার মল হয় ’৭৮ এর রেলক । গো গসই সােটার সময় আমরা কাংলগ্রলসর সালথ
অল কটা েু ক্ত রছোম। আমালের পররবালরর মযারিমাম গোকজ ই গমাটামুরট
পরেরটকারে এিারব্লেড রছলো। ওই এোকায় েখ

গররসলডন্ট বো হে। গো

আমালের া া, া া রছলো গররসলডন্ট। আমার চাচা রছলো গররসলডন্ট। ওই এখাল
গেটালক ইউর য় পররষে বো হয়। ইউর য় পররষলে গেম

গচয়ারমযা , ওখাল

েখ গ্রাম পঞ্চালয়ে রছলো। গ্রাম পঞ্চালয়লের আলের গে রসলিম রছে ো হলে
রসলেকো

রসলিম। কাংলগ্রস োরা এোকায় গমাটামুরট রভাব রাখে োলেরলক

রসলেে কলর রেে গে এরা উন্নয় করলব এবাং রোসর ক করমউর লকো টা ওলের
মােযলম হলব। গো চাচা রছলো গররসলডন্ট, আমার

া া রছে। োর আলে আমার

োোর বড় ভাই রছে। গো এর পলর েখ গচঞ্জ হে সরকার, সরকার গচঞ্জ হবার
পলর রকছু সম্পরিেে রবষলয়র রকছু পররবেক আসে। পররবেক বেলে গে, রথলম
রছে ৭২ রবঘা সম্পরি রাখার পলর সব সম্পরি এটা েভ কলমন্টলক রেলয় রেলে হলব,
গভি হলয় োলব। এবাং গসটা ভূ রমহী

গে কৃষক রছে গস কৃষকলক রবরে কলর

রেলব। গো ’৭৮ এ সরকার গচঞ্জ হবার পলর আরম েখ

অল ক গছাট। েখ ও

আরম রকছু বুেোম া, বুেলে রেরখর । ’৮০ সালের রেলক বা ’৮২ / ’৮৩র রেলক
আরম েখ

গমাটামুরট, আমার রকছু কথা মল

পলড়। েখ

গেখোম গে গ্রালম

রমরছে হে। গো রমরছে হলে েখ গেখা গেে গে গোকজ আসে। এলস এলস
রমরছে করে এবাং রমরছলের গলাো আলে গলা হে। বাট আমালের বারড়র সামল
এলস গজালর হলয় গেে এবাং আমার বাবার

াম রছে গরজাউে হক, গো ওখাল

গেখা গেলো বেে গরজাউলের কালো হাে, গভলি োও, গুুঁরড়লয় োও। আরম
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শু োম। েখ আরম খুব গছাট রছোম, এখ কালো হাে আরম বুেোম া, কালো
হাে কালক বলে। েখ আরম বুেোম গে আমার বাবা গো এে কালো া, োইলে
কালো হাে গক
কাউলক বেোমও

বলে। েখ

আরম রমোলে গচিা করোম , গছাট গো। গো

া। গো আরম গেখোম গে হালের এই ক ু ই এর জায়োটা

আমার কালছ মল হইলস কালো । গো এই কালো হাে হইলছ োরা রমরছে কলর
োলের হাে গো আলরা কালো। োইলে গক

এই কালো হাে গভলি রেলে বো

হলব। গো োই গহাক, পরবেকীলে আমালের আব্বা রচন্তা কলররছলো গে এভালব
আসলে থাকা োলব
এখাল

া, গেভালব অেযাচার হলে। গো গসলেলে আমালের গেলহেু

রকছু আলছই আত্মীয়-স্বজ

গসা গটাটােটাই রেফট কলর বাাংোলেলে র লয়

চলে আসলব। গো গসই গসলন্সই এখা কার োরা রহন্দু চলে গেলে চায়, েখ গো
বডকার ওলপ রছলো। চলে গেলে চায়, গো োলের সালথ করমউর লকট করা হে।
গো আমালের এোকাটা গবরসকযারে মুসরেম রো । গো আমরা রকছু জরম ট্রান্সফার
কলররছোম। জরম ট্রান্সফার করার পলর আমালের আর গবে রকছু জরম ওখাল রলয়
োয়। গো রলয় োওয়ার পলর আমরা আর কলয়কজল র সালথ গমাটামুরট কথা
হলয়রছলো। োর মলেয একজল র সালথ রায় ফাই াে হলয় রেলয়রছলো। গো এরা
োওয়ার পলর ওই এোকা গেখার পলর োরা আর র লে চায়র । কারে ওরা গে
সু রবোর জ য এ গেে গছলড় ওইলেলে োলব, ওইখাল গেলয় গস ওখাল আর ওই
পররলবে পালব া। কারে পুরাটাই মুসরেম রেলয় গঘরা। ইলভ এরকম গরফালরন্স
গে আমালের সালথ োরা রেলয়রছলো আরও রকছু আমালের সালথ োলের পাররবাররক,
মাল মযাচ কলর া এম পেকালয়র গোকও রেলয়রছলো। োলের সালথ জরম ট্রযান্সফার
কররস। গো োরা আবার আমালের জরম আমালের কালছ গফরে রেলয়
রেলক চলে োয়। কারে ও এলস এখাল

রেয়ার

গফভার পায়র । বরাং এখা কার গচলয়

ওখাল গস আরও খারাপ রছলো। ওখাল গেলয়। গো পলর আমালের আর ওইভালব
ট্রযান্সফার হলয় আসা হয়র । োর ফলে আমারা েুই ভাই আর এক গবা
সু লে এখাল
মা ু ষজ

চলে আসরছ। এটাও আবার কারহ ী আলছ গে ১৯৭১ েখ

রববাহ
এখাল

রকছু ওইলেলে গেল্টার র লয়রছলো গসই গেল্টালরর সময় আমরা আশ্রয়
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রেলয়রছোম। আশ্রয় গেওয়ার পর গসখা

গথলক গেখা গেে একটা ফযারমরে

করমটলমন্ট রছে। আমরা গেলহেু এরকম মা ু লষর সালথই এরকম ইলয় কররছ, মাল
রক বেব অবো

বেলে পালর । গো গসখা

গথলক োরা আমালের পছন্দ

কলররছলো, গো আমারই খাো গস বলেরছে গে আরম গোমালের বারড়র একটা গমলয়
আমালের বারড়লে র ব। গস রহসালব আমার খাোলো ভাইলয়র সালথ আমার গবাল র
রবলয়। গো এরা চলে আসে। গো আেরটলমটরে এ কারলে আমালের আর সবার
আসা হয়র । এজ য আমালক মালে মালে গেলে হয়। এ হলে আমালের েল্প।
ইফফাে -

আো আপ ার মামালের গেলে বেলে
গেলেও বেলে

গে সম্পরির কারলে এবাং আপ ার

পরেরটকযাে রকাংবা অ যা য কারলে গে গসলটেলমন্টটা হলয়রছলো

এপালে, গো আরম জা লে চারেোম গে আরেক গসলটেলমন্ট রপররয়লড রকাংবা
পরবেকীলেও গে, মাল আপ ারা গে মুভটা করলে োরপর এখাল এলস রাররম্ভক
জীব টা গকম

রছলো, বা এটা রক রকম রছে? বা রক েরল র রসচুলয়ো

গফস

কলরলছ েখ ?
এম হক -

আো। রথলম হলে, আব্বা রচন্তা কলররছলো গে আমরা চার ভাই। চার ভাই এর
মলেয গমজ ভাইলক র লয় আসলব। আর োর ইরমরডলয়ট গে গসলজা, আমার চাইলে
গস ৫ বছলরর বড় োলক র লয় আসলব। গমজ ভাই েখ এলেলে আলস েখ গস
ওখাল

অেলররড ইন্টাররমরডলয়ট পাস কলরলছ। গো পাস কলর আসার পলর গো

এখাল েখ গস ভরেক হলে োয় েখ

যাে যারেরট রলব্লম গেখা রেে। যাে যারেরট

রলব্লম এ গেটা হলব গে পরবেকীলে েভ কলমলন্টর অল ক রবষলয়ই গস আর ঐভালব
ফযারসরেরট বা বযাররয়ার গেখা গেলো আসলে পালর। গো এখাল
গমাটামুরট গকা রকছু র গররজলেো

ক্লাস

াই লকই

রহসালব েরা হয়। মা ু লষর গবস েরা হয়

এডুলকে ারে গো আমার কালছ মল
আমার ইরমরডলয়ট গে ভাই গসও েখ

হয় ক্লাস

াই । গো পলর আমার ভাইও,

অেলররড মযারট্রক পাস কলর গেলছ। োর

মাল োলক এখাল আসলে পলর আবার গসই েু কলর শুরু করলে হলব। গো
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আরম েখ ক্লাস রসলি পরড়, জাি রসি পাস করব। েখ আব্বা রচন্তা করে গে
োহলে পলর ওলক পারিলয় গেওয়া োয়। গো আরম গকা রকছু ই জার
গকা

অ ু মরে

াই, বা গকা

আলোচ া

া। আমার

াই। সরাসরর আমালক বেে গোলক

বাাংোলেলে গেলে হলব। গো বাাংোলেলে, গকা

কথা

াই, আব্বালক রচণ্ড ভয়

গপোম। গো আর কথা বোর সাহস হয় াই। গো সরাসরর চলে আসোম। গো
এখাল আমার গে গবাল র বারড় ো এলকবালর বডকালর। কুরিয়ার এলকবালর বডকার
গেৌেেপুলর ঐখাল । গো গেলহেু গমাটামুরট একটু রভাব ররেপরি রালখ, স্কুলে
ভরেক হলে গেম গকা অসু রবো হয়র ।ক্লাস গসলভল এলস এখাল ভরেক হলয় োই।
গো েহলর এরি র লে গেলেলো পলর ট্রযান্সফার সারটকরফলকট েরকার বা
ডকুলমলন্টে

েরকার, পলর ডকুলমলন্টে

াই োই গ্রালম আরস। গ্রালম আসলে

েখ গ্রালমর স্কুলে ভরেক হই। ওখাল গসলভ এইট ক্রস করার পলর ওখা গথলক
ট্রযান্সফার সারটকরফলকট র লয় কুরিয়ালে আমালের বারড় আলছ, কুরিয়ালে আমরা
ওখাল গসলটে হই এবাং কুরিয়ালে আসার পলর আমালের বা আমার বযারক্তেেভালব
কখ ও গকা

রবলেম গফস করলে হয়র । শুেু মাে এখাল

রকছু কােচাোর

গেসব ইলয় আলছ কলমন্টস আলছ গসগুলো ছাড়া। আর গসটাও খুব পারলসা ারে
গকউ কাউলক রহট কলর

া। গেম

েলর

োরা ইরিয়া গথলক আলস োলের

কােচাোর ইলয়র কারলে অল লক বলে, ঘরট টরট বলে বা অ য অল ক রকছু বলে।
মাল োরা অল ক সাংকীেক মা রসকোর বা র লজলেরলক র লয় চলে এই টাইলপর
রজর সগুলো। এটা মাল

অল ক গজ ালররে বো হে বাট পারস ারে রহট কলর

আমার েরে করলব এরকম কলর গকা বাোর সম্মু খী আরম কখ ও হইর ।
ইফফাে -

আো। োরপলর এই গে রডফলরন্সগুলো এটার কারে রহলসলব গো মূ েে
গেেভােটালক েরা হয়। গো এটাই জা লে চারেোম গে আপ ার জীবল
গেেভােটা আসলে রক অথক বহ কলর।
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এম হক -

আমার কালছ মল

হয়

া গেেভাে গকা

কােচারাে রডফলরন্স বা এর সালথ

জরড়ে। আমার বযরক্তেে মোমে। গেেভাে হবার পলর গেটা হলে গে আমার
কালছ মল

হলে গেেভাে হলে পলর রলেযকটা গেলেরই র জস্ব রকছু পরেরস

থালক। গসই পরেরসর উপর গবস কলরই ওই গেলের কােচারাে সবরকছু মাল ো
রকছু জীবল র সমস্ত ঘট া র য়রিে হয় সরকালরর পরেরস দ্বারা। এখ

েরে

সরকার মল কলর গে এই রাষ্ট্রটালক আরম সমাজোরিকভালব চাোলবা, োর মাল
ররেটা মা ু লষর জীব োো রকন্তু গচঞ্জ হলয় োলব। ভারলে রক হলয়লছ, ভারলে গেখা
গেে গে গসিাে েভ কলমন্ট রছে হলে গডলমালক্ররস। আবার পরিম বাাংো অথকাৎ
আমার গেখাল
এখাল

বারড় গসখাল

রকন্তু রছে হলে গসােযারেজম। গো গসােযারেজম

হবার পলর রক হে এখাল

অযাডরমর লেে

আমার কালছ মল

সব রকছু ভাে কলর রেে। আর ওখাল
হয় বাাংোলেলের চাইলে অল ক গবরে কড়া।

কড়া বেলে বেরছ কলিাে গবরে। কলিাে হবার কারলে রক হলে গে এখাল গেম
ওলপ সবরকছু , ওলপ বেলে বুোরে গে একজ রবজল স করলছ উইোউট এর
গট্রড োইলসন্স। এখাল একজ একটা ইলয় করলছ রাইজ রফরিাং করলছ উইোউট
এর পরেরস। মাল আমার এখ মল হলে গে আমার োম গবরে র লে হলব, এখ
রডমাি গবরে গসা আরম র লে পারর। গো গকা রকম গকা গেখা গেে ক রজউমার
এলসারসলয়ে এর গকা রকছু

াই, ে এর ইমরিলমলন্টে

াই। গসা এই গেলে

গেখা গেে এই গে ই কামটা অবাররে, খরচটাও অবাররে। ইরিয়ালে রকন্তু েরে
আপর

মল

কলর , আমার েখ কার েৃ রিভরি বেরছ গে, গস ফর আরম একটা

সরকালরর পররবেকল র কথা শুল রছ এরকম গে শুেুমাে গপুঁয়ালজর োম বৃ রির
কারলে ওই এোকার সরকার গচঞ্জ হলয়লছ। কারে রক? কারে গপুঁয়ালজর োম ১০
টাকা, আরম এেজযােরে মল করলে পাররছ া, গেখা গেলো ২০ টাকার গপুঁয়াজ ৪০
টাকা বা ৬০ টাকা আসলো। গক হলব, েভ কলমন্ট রক করলছ? এই জবাবরেরহোর
সলচে ো জ েলের মলেয আলছ। ঐখাল গেখা গেে গে একজ , গস ফর এখা
গথলক গমাহাম্মােপুর বাসিযাি এর ভাড়া ২০ টাকা হওয়া উরচে, ররিাভাড়া।
এখ আমার কাছ গথলক ৫০ টাকা োরব করলে আরম রকন্তু রচন্তা করব আো ৫০
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টাকা গো, এক রে ই গো, আরম রেলয় চলে োব। আরম এখা াকার গমন্টারেরটর
কথা বেরছ, ঐখাল রকন্তু গস গসই রচন্তা করলব া। আরম আজলক েরে গেই োহলে
গস কােলক আবার রজলেস করলব। েখ

বেলব ৫০

এটরেি ৪০ েরলব। রকন্তু আরম েরে আজলক

া, ৬০ রেলে হলব। বা

া গেই োহলে আজলকর ২০টা

২০ই থাকলব। এভালব ওরা রচন্তা কলর গসা ওলের ই কাম করাও খুব করি । োর
কারলে ওরা সব রকছু রচন্তা কলর ঐভালব। ওরা আমার কালছ মল হলয়লছ গে ১০
টাকা ই কাম করলে ওখা

গথলক পলর হয়ে ১২ টাকা োর খরচ। আমালের

এখাল গেখা গেে ১২ টাকা খরচ হলেও আমারা রকন্তু গেভালবই গহাক ১২ টাকাই
খরচ করর। ও েরে ১০ টাকা ই কাম কলর োইলে ৮ টাকা খরচ করা আর ২
টাকা গসরভাংস এ োলব। পাথককয হলে এই। কারে োর ওই ই কাম করাটা করি
আমার কালছ মল হলয়লছ। আমালের ই কাম করাটা সহজ।
ইফফাে -

আো। আরম আবার একটু গপছল রফলর োরে। আপর বলেরছলে গে আপ ার
েুই মামা এবাং সম্ভবে এক খােু মাল
এলসরছলে । গো উ ালের সম্পরককে গকা

জায়ো জরম সম্পরককে রবষলয় এপালর
কারহ ী বা গকা

গেরসরফক কারহ ী

েরে বলে বা উ ালের েল্পটা।
এম হক -

আো। খােু এখ ও জীরবে। খােু হলে বয়স রায় ৯৮ বছর। হাুঁটা চোলফরা
কলর । গো খােু, আপর
োহলে গেখলব

েরে গেৌেেপুলরর কুরিয়ার ওইরেককার মযাপ গেলখ

গে জেরি আর হলে গেৌেেপুলরর গেষ অাংে ওইরেলক একটা

েী গেলছ, ওই পালে সম্ভবে ওইটার াম হলে, ামটা রিক মল করলে পাররছ া,
পাুঁলচর পর এম রকছু । গো ঐখাল রচুর জরম রছে। আর পড়ালো া করে উর
বগুড়া গমরডলকে কলেলজ। উর গ্রাময ডাক্তার ওই গে এেএমএফ বা সামরথাং রকছু
এই টাইলপর পড়ালো া করে। গো বগুড়া গমরডলকলে পড়ে এখ
োর এইরেকটায় গবরে রলয় রেলয়রছলো। গো এখাল
চলে আলস ওখা

পড়ার পলর

োওয়ার পলর ওলের বাবা

গথলক এখা টায়। বডকার গথলক ১০ রকলোরমটার েূ লর
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বাাংোলেলের রভেলর। গকা

কারলে বগুড়া গমরডলকলে থাকা অবস্থায় েখ

হলে

আমার খাোর সালথ আমার খােুর রবলয় হলয় োয়। এবাং গেলহেু োরা গটাটাে
ফযারমরে চলে আলস এখাল সম্পরি র লয়, গস রহসালব োরা এলেলে চলে আসলছ।
আেরটলমটরে েখ গেে ভাে হলয় োয় ওটা েযাপ্স হলয় রেলয়রছলো। এরকমভালবই
োরা চলে আসলছ। পড়ালো ার কারলে, গেম আমার বাবা, বাবা া, আমার

া া

পড়ে হলে রাজোহী কলেলজ। আমার চাচা পড়ে রাজোহী কলেলজ। কারে
আমার বারড় গথলক রাজোহী কলেজ এয়ালরর রডিযান্স েরে রচন্তা কলর গো কে
এভালরজ ১৭ টু ২০ রকলোরমটার এরকম হলব। এখ োরা পড়ে আর ওইরেলক
রকছু আত্মীয়-স্বজ

বাট একটু েূ র সম্পলককর রডিান্স ররলেরটভ। আর মামারা

এলসলছ, মূ েে আমার এক া া থালক গমলহরপুলর। আমালের পাররবাররক ইরেহাস
হলে গে খুবই রহাংসার ইরেহাস। আমালের অল ক জরম টরম রছেও। গো জরম
থাকার কারলে গেখা গেলো র লজরলের ওই গে স্বাথক সাংরিি রবষলয় অল ক োলমো
হে। োলমো হওয়ার কারলে চাইে আলেকার গোকজ গে আমরা েরে র লজলের
ভাইলবা লক আোো কলর রারখ োহলে পলর সম্পককটা ভালো থাকলব। গসা ওখাল
েরে গকা , গেম গমলহরপুলর আমালের একটা গছাট রপারটক রছে গস রপারটক আমার
গবােহয় া ার। রপারটক থাকার কারলে রচন্তা কররছলো গে েুজ লক আরম ওখাল
পারিলয় গেই। ওখাল

থাকলে পলর এই মামা ওই মামা োোয়ায়ে করলব, েূ র

গথলক আসলে পলর ইলয় করলব এলিপলটন্স ভালো থাকলব গসই গসলন্স পারিলয়
গেওয়া।
ইফফাে -

রকন্তু আসার পর রক গকা েরল র পররবেক মাল উ ালের এিলপররয়ান্স করলে
হয়র ?

এম হক -

ঐখাল আরম শুর র কখ ও গে এখা গথলক গকা বযাররয়ার তেরর হলয়লছ। গেটা
হে গে ভালো োোর রবষয় বা থাকার রবষয়। আমার র লজর গছাটলবো হলে গে
আরম এখাল

এলস থাকলে চাইোম

া। আরম গকা

কারলেই গহাক আরম গছাট
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থাকলে আরম েরে গেোম আরম আর আসলে চাইোম
গছাটলবোটা গেখা গেলো গে টা ে গে আমার ওখাল

া। কারে আমার

থাকা েরকার। গো গকা

এক কারলে গেখা গেলো গে আর থাকা হয়র । গেখা গেলো বাবা চাইে া কারে
আমার গকররয়ার বা রফউচার

ি হলব, পড়ালো া করলে হলব। এক পেকালয়

গমাটামুরট বুেোম েখ গে া আমালক এখাল ই থাকলে হলব গো গসই রহসালবই
করা। গো মামালের গেলে আরম শুর র
ওখাল

েলব একটা ঘট া এরকম গে আমার

এলসরছে বড় মামা এবাং গমজ মামা, োরা একটা পেকালয় এলস থাকলে

থাকলে, ওরা রকন্তু এখাল

থাকরছে

া।

া ার রসিালন্ত এখাল

আসলছ। গো

আসার পলর োরা এখাল

বযবসা করে। বযবসা করলে করলে, একটা পেকালয়

রথলম গো োরা বযবসা করে া, া ার ওখাল সালপাটক র লয় থাকে, পড়ালো া
করে। গো গমজ মামা হলে চলে গেলো একবার। গেলয় উর

আর আসলব

া।

আলস া আলস া োর পলর বড় মামা গেলছ এি গমজ মামা সরাসরর বেে গে
আরম আর বাাংোলেলে োব া। গো বড় মামা হয়েবা বােযেে রছে া ার। গো
োর পলর আরম রিক কারহ ীটা সরিক রক া জার

া, পলর শু োম গে পুরেে

আসরছলো। পুরেে আসার পলর বড় মামালক পুে বযাক করা হলয়লছ। গস ও আসলব
া, পুে বযাক করা হইলস এবাং গমজ মামা েখ গস গ্রাম গথলক সলর রেলয়রছে।
এবাং পুরেে োলক খুুঁলজ পায়র । োর কারলে মামা গেভালবই গহাক গস মযাল জ
কলর এখাল

আলসর । েুে ামূ েক আলরকটু সরে মাল

রম গমজালজর মা ু ষ

হলে গমজ মামা। গসা পরবেকীলে আবার রসিান্ত গচঞ্জ কলর বড় মামা এবাং গসজ
মামালক পািাল া হলয়রছে। এবাং গসজ মামা েলথিই ভালো। গো গসজ মামা এখ
এখাল আলছ বাট আরম োলের এখাল এলস থাকার পলর গে গকা বযাররয়ার তেরর
হলয়লছ এবাং সামারজকভালব গকউ বাো সৃ রি করলছ এরকম কখ ও শুর র ।
ইফফাে -

আো আর আপ ার গেলে েল্পগুলো গকম

রছে? আপ ার গছাটলবোয় এখাল

আসার গেলে?
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এম হক -

আমার গছাটলবোয় আমার গো বোর খুবই আলছ, আরম আব্বালক রচুর ভয় গপোম
বেোমই। হিাৎ কলরই আমালক রসিান্ত মাল আরম এ জাি গেরে আসব ১৯৮৭
এর সম্ভবে

গফব্রুয়াররর গকা

একরেল । আরেক গফব্রুয়ারর হয়ে হলব। গো

গফব্রুয়াররলে, োর আলের রে

আমালক জাি বেে চাচালো ভাই, গোলক

বাাংোলেলে গেলে হলব। আব্বাও বলের , করমউর লকট কলরর । গোলক বাাংোলেলে
গেলে হলব, গক

গোর আব্বা বলেলছ। সাইলকলে কলর এলস আমালক গবাল র

বারড়লে গরলখ গেলছ, সাইলকলে আমালের এখা

গথলক, আমালের বারড় গথলক

গবাল র বারড় এবাউট গেড় ঘণ্টা। গেড় ঘণ্টা সাইলকলের পথ। গো সাইলকলে জাি
সরাসরর বডকার ক্রলসর আলে একটু গখাুঁজ গ ওয়া গে রব রবরডআর রবএসএফ এর
োই টালক রক্লয়ালরন্স আলস রক া। এই ই, ইলভ

আরম কে ’৯৫ বা ’৯৬, ’৯৭

পেকন্ত ঐভালবই গেোম। আমার কখ ও োওয়ার ইো হলে পলর জাি গেোম,
গবাল র বারড় একরে

থাকোম পলরর রে

সকােলবো উলি বারড় গেলয়

াস্তা

করোম। এরকম। জাি সাইলকে র লয় বা ভযা র লয় কাউলক বেোম গে গরলখ
আলসা, ওখা

গথলক আসার পলর আরম ওখাল

বাস রছে একটু(...) সব রমরেলয়

হয়ে এক রকলোরমটালরর মে হাুঁটা োলে। েরে সাইলকে থালক সাইলকে, োর
গেভালব এলরঞ্জলমন্ট রালখ। কখ ও মটরসাইলকলে গো একঘন্টার মলেয গবাল র
বারড়। গে এই করোম। গো আরম কুরিয়া থাকলে পলর েখ আরম জাি আলের
রে

গবাল র বারড় গেোম পলরর রে

সকাে গবো চলে গেোম এইভালবই। গো

এমর লে গকা অসু রবো এখাল হয়র । তেেব গথলক এক জায়োলে চলে আসলে
পলর বন্ধুবান্ধলবর বা সামারজক অবস্থা, গস ম খারাপ ছাড়া আর রকছু াই। এখাল
আলস্ত আলস্ত এডজাি হলয় গেলো। এখাল েখ ক্লাস াইল ভরেক হই ভরেক হবার
পলর এলকবালর গেলহেু

েু পাড়ার গছলে রেলয় শুরু োরা পাড়ায় থালক োলের

রেলয় শুরু হে, োরপর গেলয় কুরিয়ালে, ো হয় আর রক সালককে তেরর হলয় োয়।
ঐভালবই সালককে তেরর হলয় গেলস। এই ই।
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ইফফাে -

আো। আপ ার

া ার বযাপারটা খুব ফযারসল রটাং, আপর

বেলছ

উ ার েুই

গছলেলক পারিলয় রেলয়লছ এই রেলক, গো উ ার সম্পলকক েরে আরও গকা

েল্প

থালক োহলে একটু।
এম হক -

া ার েল্প হলে আমালের মযারিমাম আত্মীয়ই আলে গথলক আত্মীয়। া া এরকম
হলব গে আমার োোর চাচালো ভাই। এই টাইলপর বযাপারগুো হলব। এবাং ঐখাল
আমালের, আরম আসলে সরিক ইরেহাস বেলে পারব

া। আমার মল

হয় গে

আমালের জরমোরর এক পুরুষ বা েুই পুরুষ টাইলপর জরমোরর রছে। ওখাল
জরমোর ফযারমরে বো হয়। আমালের একটা েহলর বারড় আলছ গসখাল গরাডটার
ামও জরমোরর গরাড, আমালেরই ইলয়র ালম বহরমপুর েহলর। গো আমালের ওই
এোকাটা রে লট ভালে রবভক্ত রছে। রে লট ভাে বেলে এটালক োেুক বো হে,
গেভালব োেুক বলে া, এই টাইলপর। গো ঐখাল মহাে বা সামরথাং রকছু বলে।
েলব আরম অল ক গছাটলবোয় চলে আসরছ গো, োই জাি গো া বা র লজর মে
কলর বার লয় গ ওয়া মহাে বলে। আমালের এখ গে জায়োটায় বারড় গসটা হলে
ফররেপুর, ৬

াং গ্রাম পঞ্চালয়ে, রিক পালেই একটা আলছ গমাল্লা পাড়া। গসটা

রজেপুর গমাল্লাপাড়া, রজেপুর গমাল্লাপাড়া হলে আমালের অরররজ । রকন্তু আমার
োোর জন্ম ফররেপুলর। োর বাবার জন্ম হলে রজেপুর গমাল্লাপাড়ায়। ওখা গথলক
গস ট্রযান্সফার, মাল

রবলয় কলর এখাল । এ জায়োটায় একটা মহাে রছে। গসই

মহালে এলস একজ লক রবলয় কলর। রবলয় করার পলর একজ চলে আলস ওখা
গথলক মাল

আমার োোর বাবা চলে আলস রজেপুর গমাল্লাপাড়া গথলক এখাল ।

আলরকটা মহাে রছে আমার

ার র বারড়র ঐরেলক, কুরচয়ালমাড়া। কুরচয়ালমাড়ায়

একটা মহাে, রজেপুর গমাল্লাপাড়ায় আলরকটা মহাে, আর হলে ফররেপুলর একটা
মহাে। এই রে লট মহাে হলে আমালের আত্মীয় স্বজ লের মলেয। োর মাল
খাজ াটা েখ এখা গথলক কালেে কলর রিরটেলেরলক গেওয়া হে। গো একবার
া ার খাজ া ররলেলটড রলব্লম হে গে গস খাজ া রিরটেলেরলক রেলে পারলছ া।
েখ এটা র োলম উিলব। র োলম উিার আলে েখ গস রচন্তা করে এই মহােটা
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েরে আমার োোর ভাই, উর

রোপোেী রছলে , আমার োো খুব একটা

রোপোেী রছে া। আমার োোর ভাইলক বো হে েুরম আমার কাছ গথলক এটা
পারলচজ র লয় াও বা একটা এলরঞ্জলমন্ট কলর গস একটা গসে গেরখলয় রেলে গস
গে আরম আর খাজ া রেব
েেরে

া, খাজ া ওরা রেলব। েুরম েরে খাজ া রেলে পার,

েুরম খাজ া রেলে পার েেরে

েুরম এটা গোমার অরেকালর রাখ। গো

েখ এটা ওলের ালম কলর রেে এখ োোর ভাই গস োর র লজর ালম া র লয়
োর মালয়র ালম র লো গটাটাে গিটটা। ওটালক রবরব কুেফুলন্নসা ওয়াকফ গিট
এর আিালর, োলে গকউ রবরক্র করলে া পালর, এটা ওয়াকফ গিট এটালো উর
হয়ে জাল গে এটা ট্রযান্সফার হয় া। জাি খারে পরবেকীলে গকয়ারলটকার গচঞ্জ
হয়। একটা করমরট থালক করমরটলে বারড়র গে সবলচলয় ভালো গছলে বড় গছলে গস
হলে বাংে পরম্পরায় গটকলকয়ার করলব। গো রবরব কুেফুলন্নসা ওয়াকফ গিট
করে। করার পলর রকছু রে পলর উ ারা আবার এটা গফরে গচলয়লছ েখ ওলের
মল হলয়লছ গে এটা গফরে েরকার েখ এটালক আর গফরে গেয়র । গফরে া
গেওয়ার ফলে রক হে গে এখ ররলেো গুো আরম একেম রক্লয়াররে বেলে পারব
া। কারে ওই গে আমার

া া, চাচালো ভাই হলে পালর আমার োোর, এই

টাইলপর অল ক কাছাকারছ গসা রে লট জায়োয়ই আমালের গোকজ । গো
পরবেকীলে গেখা গেলো গে আমার া ার বারড়র সামল রেলয় ওখা কার েে ফসে
রছে গসগুলো আমালের গোকজ গেলয় ওখা গথলক গকলট র লয় চলে আসলছ, পলর
গেখা গেে গস েরজা োরেলয় কাুঁেে গে আমার এোকারই আমার রজর স গস
এখা গথলক গকলট র লয় চলে োলে। গো আেরটলমটরে রক হে বাংে পরম্পরায়
আমালের োলমো শুরু হলয় গেলো গে আমরা আসলে এলক অল যর সালথ খুব
সু ন্দর কলর এলক অল যর সালথ রমলে রমলে থাকলে পারর া। েখ গস রচন্তা করে
এইরকম ররলেরটভ েরে এইরকম কলর আর আেরটলমটরে সম্পরির কারলেই
রডভাইলডো গুো হলব। এবাং ফেশ্রুরেলে েখ , গেম
কলরলছ

আমার

া ার মে

আমার আব্বা রচন্তা

আমরা েুই ভাইলক আোো কলর, ওরা রকছু রে
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থাকলব ওখাল , আমরা চলে আসব গসা ররলেো গুলো ভালো থাকলব এই গসলন্স
চলে আসা।
ইফফাে -

আো এই গে রে পুরুলষর জরমোরর এে স্মৃরে এগুলো গছলড় গে হিাৎ কলর চলে
আসলে গো আলের কথা বা ওখা কার কথা মল পড়ে া বা ম খারাপ হে
া?

এম হক -

আরম কখ ও জরমোরর গেরখর

। রে

পুরুলষর

া আমার কালছ মল

হয়

মযারিমাম েুই পুরুলষর। আরম োর আলের ইরেহাস পাইর বাট রে লট এোকায়
রছে । এোকায় রে লট ভালে ভাে করা রছে হয়ে। জরমোরর বো োলব া কারে
জরমোরর থাকলে পলর আরম গেসব জরমোর বারড়লে রভরজট করর বা গকা রকছু
করর গসখাল রকন্তু অল ক পূ বকপুরুলষর ছরব থালক, একটা স্মৃরে একটা ইলয়, একটা
গমলমাররয়াে হে থাকা উরচে বা গকা
গেরখর । োর কারলে আমার কালছ মল
রভাব থাকার কারলে মল
আমার কালছ গকা
গকা

ইলয়

রকছু । আরম গসরকম গকা
হলয়লছ গে জরমোর

রকছু কখ ও

া বাট এোকায়

কলর অল লক গে জরমোর বেলে পছন্দ কলর, বাট

এরভলডন্স

াই জরমোর, বাট জরম টরম গে রছে গস বযাপালর

াই। গো গস মহাে গথলক এবাং আমার কালছ মল

হয় গে ওলের

সম্পরি গুলো রকভালব আসলছ গস র লয় ডাউট আলছ। ডাউট বেলে এই গে
রিরটেরা আজলক গেখা গেে খাজ া গপে া, আলরকজ লক রেলয় রেে গে খাজ া
রেলে পালর বা গে অরফস গমইলন্ট করলে পালর। গস জ য আমার কালছ মল হয়
গে পূ বকপুরুলষর ঐরেহারসক গকা

জরমোরর রভরি

াই, গকা

কারলে এক পুরুষ

আলে আমার োোর আলের পুরুষটা গকা ভালবই গহাক গস ইলয় রিরটেলের
গমইলন্ট কলর গকা ভালবই গহাক গস ওটা োর ালম র লয় র লয়লছ। এবাং গসখা
গথলকই শুরু আমার মল হলয়লছ। এই আর রক।
ইফফাে -

আো
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এম হক -

গো স্মৃরে আমার গসরকম াই। জরমোররর গকা স্মৃরে াই। জাি েল্প গো া গে
আমরা আমালের এখ বেকমাল গে বারড়টা গস বারড়টা শুরু হলয়রছে রে লট রুম
র লয়, রে লট রুম রছে হলে আমালের আব্বার আপ

রে

ভাইলক ভাে কলর

গেওয়া। রভাবোেী রছে আমার োোর বড় ভাই। গস আমালেরলক ইলয় কলর
রডরাইভ কলর আমালের রে লট ঘর রেলয় গেয় গোরা রে লট ঘলর থাক। এবাং
গসটা রছে কাচারর বারড়। এবাং এখ ও গসই বারড়র ইলয় রপোরগুলো আলছ। গো
গসই রপোরগুলোলে গেখা গেলো গে মা ু ষজ লক অেযাচার টেযাচার করে, খাজ া
গেওয়া বা গছাটখাট রডিাবক মল হয় করে। এই আররক। এটুকুই খারে জার বাট
কখ ই গেখা হয়র বা গকা এরভলডন্স াই। শু রছ এই আর রক। বাট আরম েখ
গথলক আমার বুরি হলয়লছ েখ

গথলক আমার কালছ মল

মা ু ষ আমালেরলক খুব ভালো গচালখ গেলখ বা সম্মা

হয়র

গে ওখা কার

কলর। কারে কালো হাে

গভলি গেওয়াই শু রছ। এই জ য আমার কালছ খুব ঐভালব ভালো স্মৃরে আমার
কালছ টাল

া। কারে আরম গেখরছ গে আরম েখ ক্লাস রি বা গফালর পরড় েখ

গেখা গেে বাাংো বন্ধ হে, বাাংো বন্ধ বেলে এখাল

গেটালক হরোে বো হয়।

গো বাাংো বন্ধ হলে কারও উপর কারও অেযাচার

াই সব অেযাচার আমালের

উপলর। আমালের জরমলে গক োঙে রেলে বা গক ইলয় কররছ বা এই গস রে
গকা

রকছু ই করা োলব

া। মাল

গবরসকারে োলে আমালের গকা রকছু

া হয়।

এবাং জরম েখে হলয় োওয়া গেখরছ গে আমালের জরমগুলো েখে হলয় োলে, হিাৎ
কলর গেখা গেে রডলক্লয়ার করে আজলক গ্রালমর সব গোক আসলছ, এলস বেে গে
সরকার জরমটা গভি কলর রেলয়লছ আমালক রেলয় রেলে হলব। ওই গেখা গেে
খুুঁরটটুুঁরট কলর, গেখা গেলো গছাট বারড় টারড় কলর েখে কলর র লয়লছ। েখে কলর
র লয় থালক। গো এই অেযাচারগুলো গেখরছ। রকন্তু আমালেরলক গে খুব সমীহ কলর
বা খুব অ ার কলর এরকম আরম কখ ও গেরখর ।
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ইফফাে -

আো। গো ওখা কার আপ ার গছাটলবোর সম্পলকক আরও রকছু জা লে চারেোম
গে রক রকম আচার অ ু ষ্ঠা হে বা বারড়র পররলবেটা গকম রছে।

এম হক -

আমার গছাটলবো গো আরম গে গ্রালম থাকোম গসটা হলে ১০ বছর অবরে। গো
১০ বছর অবরে গছাটলবোয় স্কুলে, আমালের পালেই স্কুে, গেখা গেে এই গেড়ে
একে রমটার রডলিলন্স বারড় গথলক স্কুে হলে, রাইমারর স্কুে একে রমটার
রডলিলন্স। গো স্কুলে গেোম গো গ্রালম গো মযারিমামই হলে মাল

েররব। গো

গেলহেু আমালের বারড়র পালে স্কুে এবাং আমার আব্বা স্কুলের মযাল রজাং করমরটর
গসলক্রটারর রছে। গো একটাই কথা বড়লোলকর গছলে, আর রকছু শুর র , গসরকম
গকা

স্মৃরে

াই, আর েভ কলমন্ট গথলক রকছু হলে খাবার রেে। গেখা গেে গে

েুপুরলবো খাবার জ য গে েম ভািা বা সামরথাং জােীয় একটা রজর স রছে। গো
গসই খাবার আমার কখ ই গসভালব খাওয়া হয়র । গো আরম আমার মল হয় গে
এ পেকন্ত েুই রে

আরম গখলয়রছ এবাং গসটা গেোেই রছে। আোো কলর গেখা

গেে গে গপুঁয়াজ গটয়াজ গভলজ আোো কলর গেওয়া রছে। গকা কারলে গকউ হয়ে
গখলে গচলয়রছে বা আমালক ওই রলপাজ কলররছে গে একটু ভালো কলর খালবা েুই
বলে রেলে হলব োহলে। এরকম রকছু একটা ঘট া রছে। গো খাবারগুলো
আমালের বারড়লেই থাকে। ওই গেখা গেে গে েম ভািা বা সামরথাং রকছু একটা
এই টাইলপর খাবার রেে। আর োর সালথ রলয়াজ ীয় গেে গটে ো োলে, রান্না
টান্না করে, মালে মালে হয়ে ইম্প্রু ভড ডালয়ট রেে। গো গসগুলো গখে, গো
আমার কালছ মল

হলয়লছ গে গস খাবারগুলো খুবই অেলে থাকে। গছাটলবোয়

গো আসলে ওভালব ভাবা হয়র , গো এখ

আমার কালছ মল

হয় গে আসলেই

গসই খাবালর গপাকা গটাকা থাকে গভেলর। গো আমালের েুইটা রুম গছলড় গেওয়া
রছে গে বাইলরর, গেখা গেে গে তবিক ঘলরর পালে গো ওখাল

োোোরে কলর

গেখা গেে একসালথ েখ গবরে েলটর মাে আসে গসটা গেখা গেে বস্তায় আসে,
গেখা গেে খুলে রাখা হে একসালথ একটু ড্রাই হয় গো গসখাল গেখা গেে গপাকা
গটাকা থাকে। গেখা গেে গে গমলয়টা রান্না কলর গস ররেরে

এলস ো রলয়াজ
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গ য়। ওর রলয়াজ অ ু োয়ী গস র লয় গেে। গো ওগুলো রান্না কলর গখে। এই
গো স্কুলে গসরকম বাো আসলে গকা

ইলয় হয়

াই, আর েরে আরম রহন্দু

মুসরেলমর কথা বরে ওই গফ্রি োইলে পলর আমালের স্কুলে রহন্দুলের সাংখযা খুবই
েেয রছে। পুলরা এোকাটায় রহন্দু রছে কলয়কটা ফযারমরে। গো গেই কারলে
ওলের সালথ আমালের কখ ই এই টাইলপর গকা রবলেম হয়র এসব র লয়। আর
কম্পালররটভরে ওরা ভালো িুলডন্টই রছে। গো রটচাররাও গমাটামুরট আের টাের
করে, এই আর আমালের সময় এই রে জ িাফই রছে মুসরেম। এই মােখাল
একজ রহন্দু রটচার রছে আরম পাইর , ভাইলয়রা গপলয়রছে। আেরটলমটরে আমার
কালছ ওরকমভালব গসরকম গকা স্মৃরে াই। এই।
ইফফাে -

আো োর পর গে হিাৎ কলর

েু

একটা জীব

শুরু হে,

েু

একটা স্কুে,

গসখা কার পররলবেটা গকম রছে, গসখা কার েু বন্ধুরা গকম রছে?
এম হক -

এ আরম গো গসখা

গথলক চলে আরস, ওখা

গথলক পাে কলর ক্লাস গসলভল

এখাল এলস গে গ্রালমর স্কুেটায় ভরেক হই মরহষকুিী হাই স্কুে। গো মরহষকুিী হাই
স্কুলে এখাল ও হলে আরম গে আমার গবাল র বারড় থাকোম গসখাল

উ ালের

গমাটামুরট একটা রভাব রছে গেলহেু উ ার বাবা ডাক্তার। গ্রাময ডাক্তার েরেও। গো
উ ালক অল লকই সম্মা

করে গে ডাক্তার সালহলবর ররলেরটভ। গো স্কুলের

রটচাররাও রচ ে বা জা ে গে এটা আমার েুোভাইলয়র াম হলে মরফেুে, গো
মরফেুলের োো। গো সবাই জা ে, রটচাররাও জা ে। গো এখাল ও এম গকা
রকছু রবলেম হয়র , গেটা রবলেম হে গে আরম রমেলে চাইোম া কালরা সালথ।
গো ইরিয়ালে স্কুলের োরা গছলে রছে োরা স্কুলে ক্লাস গফার পাে করে রসি
গসলভ ফাইভ রসি গসলভ ওখাল পড়রছ ক্লালস গফালরর পর স্কুে গচঞ্জ হে। গো
ওখাল ওই এখাল গেম রবীি ালথর রকছু বযাে টযাে থালক া সারহলেযর বযাে
টযাে গো ওইরকম আমার একটা স্কুলের বযাে রছে। গো আমার ওই বযােটা আরম
ওখা

গথলক এখাল

র লয় আসরছোম। গো র লয় আসার পলর মরহষকুিী স্কুলে
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আরম ভরেক হই। গো ভরেক হওয়ার পলর ওই বইগুলো ওই বযালের মলেয র লয় আরম
স্কুলে গেোম। গো গেলহেু েু গছলে গো ওখাল গো আমার ঐভালব গফ্রিরেপ
েলড় উলির । গো ওরা গমাটামুরট এটা র লয় খুব মজা গপে। রথম গো বুেোম া
গে এটা মজা পাওয়ার গকা

রবষয়, গসটালো আরম বুরের । গো ওই বযাে গেখা

গেে মালে মালেই বইগুলো গবর কলর গরলখ বযােটা সররলয় গফেে। আরম কালক
বেব। গক খুুঁলজ রেলব। গেখা গেে রটচারলক গেলয় বেোম গে সযার আমারলো বযাে
হাররলয় গেলস। রটচারলো বুলে কারা এটা করলে পালর। গেখা গেে গডলক গটলক
বেে। একরে
োওয়া রিক হলব

েুইরে

োওয়ার পলর োরপলর আসলে বুরে গে বযােটা র লয়

া, পলর আরম আর বযাে র লয় োই

াই। এবাং আেরটলমটরে

এখাল গেম গবরে গফ্রি েলড় ওলির । ওখাল েুই রে জল র কথা মল আলছ।
এছাড়া আর োওয়াও হয়

া। আরমলো েুই বছর রছোম ঐখাল । গো রথম

বছরলো ঐভালব পররচয় হলয় উিার আলেই বছর গকলট গেে পরবেকীলে েখ হে
েখ

গো আরম ওখা

গথলক চলে আসরছ। চলে আসরছ কুরিয়ালে। এই, গসা

ওইখা কার এরিলে খুব গবরে বন্ধু বান্ধলবর কথা ঐভালব মল
এবাং োরা পরবেকীলে, একজ

াই, েুই একজ

ইউর ভারসকরটর রটচার, রাজোহী ইউর ভারসকরটর,

ডেলরট অেলসা, আলরকজ ওইখাল ই পরেলটকর লক পাে করা, পলর জব কলর,
একটা এ রজও চাোয়। পলর ো হয় আর রক, করমউর লকে গো গেলভে ওয়াইজ
হয়, গো ওখাল

গো গ্রালমর এলকবালর, পরবেকীলে আর ওলের সালথ গোোলোে

াই। কুরিয়ালে চলে আসার পর গো কুরিয়া স্কুলে একই ভালব শুরু হে, ক্লাস
াই , াইল র পলর গফ্রিরেপ েলড় ওলির গসই গসলন্স, পাড়ার গছলে রেলয় শুরু,
গো স্কুলের বন্ধুবান্ধলবর সালথ োরা একই স্কুে গথলক কলেলজ চলে আসলছ োলের
সালথই পরবেকী করমউর লকো গুলো রলয় রেলয়লছ। আর স্কুলে োরা রছে গেখা
গেে গে স্কুলে রছে রায় গেড়ে জল র মে আমালের বযালচ।গেড়ে জল র মলেয
গেখা গেে আমার সালথ আমার কলেলজ আসলছ ৪০-৫০ জ । গসই ৫০ জল র
সালথ আমার করমউর লকো টা পরবেকীলে রছে। োরপলর গস েখ আমার কলেজ
গথলক ইউর ভকারসরটলে গেলছ ইউর ভকারসরটলে োলের সালথ আরও োং রছে।
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এভালবই, োর মাল বাছাই হলে হলে এম অবস্থায় গেলছ গে স্কুে গথলক আরম
েরে কলেজ ইউর ভকারসরট োইফ রেলয় গেষ করর োইলে বা ৫ জ

বা ১০ জ

আমার সালথ পরবেকীলে গফ্রিরেপ গুলো রলয় রেলয়লছ। মযারিমাম গফ্রিরেপ হলে
পাড়ার বন্ধুবান্ধব।
ইফফাে -

আো। গকা েরল র পাথককয রক রছে গেম বেলে গে ওখাল বড় বালপর গছলে
বেে বা এরকম রকছু এখাল

এলস হয়ে ওরকমটা রছে

া। গো এই েুই

গছাটলবোর মলেয আসলে গকা পাথককয রক করলে পালর ?
এম হক -

আসলে ওইগুলো গো শুল অভযস্ত রছোম োর কারলে আমার মল আোো কলর
ইলয় করে া। এলফে করে া, গে আরম বড়লোলকর গছলে এইটা আমার কালছ
মল

হে

া। আমার কালছ এইটা মল

হে আমার

াম ডালকর মে গেম

আমালক বাই গ ম গোলক বেে গমলহরে আমার কালছ মল হে গে আমার ওইটা
াম হলয় রেলয়লছ গে এইটা বড় বারড়র গছলে এবাং আমার াম বোর েরকার াই
ওলের। এইজ য আমার আোো কলর ওইটার গকা ইলফে রছে া। আর এখাল
এলস গো আরম, আরম র লজই আসলে একটু অন্তমুকখী টাইলপর গছলে োর কারলে
আমার এম রকছু মল হে া। গো মল
ছাপ পলড়র

া হওয়ার কারলে আসলে ঐভালব গকা

আমার গে আোো কলর গকউ গকা

রকছু ভাবুক বা আমালক গক

ভাবলছ া এগুো র লয় আরম কখ ও ভারবর ।
ইফফাে -

আো। এবার একটু রভন্ন োরার রশ্ন করর। ভারে আর বাাংোলেলের মেযকার গে
বডকারটা, রফরজকযারে গহাক বা গমন্টরে গহাক এটালক আপর রকভালব গেলখ ?

এম হক -

ভারে বাাংোলেলের বডকারটা ঐভালব গকালি করলে খুব স্বাথকপলরর মে েরে বরে
োহলে পলর বেব বডকারটা হওয়া রিক হয়র । কারে এই বডকারটাই হলে আমালের
পররবারলক ভাে কলর রেলস। এজ য বেব গে রিক হয়র । আর েরে বলে বডকার
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টা হওয়া জরুরর কারে বডকার গো অবেযই গকা
গো গসটা েরে জরুরর মল

রভরির উপর োুঁরড়লয়ই হলয়লছ

কলর োরা কলরলছ, কারে হয়ে েখ

রহন্দুস্তা

পারকস্তা করা েরকার রছে। গসই েরকালর েরে হলয় থালক োইলে পলর বেব গে
রেয়া, মুরেকোবাে, মােো গেটা আলে ভাে করা রছে এটা বেলে পরবেকীলে গচঞ্জ
করা হইলস। গসটা এরেলক হলে পলর ভালো হে।
ইফফাে -

গক ভালো হে?

এম হক -

রথম কথা হলে গে েরে া ভাে হয় োইলে সবচাইলে ভালো। োর মাল রক?
আরম আমার এরেলকর গহাক আর ওই জায়োর গহাক সব জায়োর ররলেরটভস
র লয় আজলক আরম গেই ইন্টাররভউ রেলে োলবা গস ইন্টাররভউর রলয়াজ পড়ে
া। রিক একই কারলে আলরকটু স্বাথকপলরর মে ভাবলে ভােটা গেখাল অবেযম্ভাবী
গসখাল

ভােটা আলরকটু রপরছলয় গেওয়া গেলে গে আরম অল কটাই গসফ গজাল

থাকোম। আমালক আর বেলে হে

া আপর

রক পরিম বাাংোর েল্প শুল লছ

রক া, েখ গো এটা আপর ও জা লে পরিম বাাংোর েল্প ো এখা কার েল্পও
োই। গসই গসলন্সই বো গে আসলে হলে আমালের এরেকটা হওয়া উরচে রছে।
ভাে হইলস গো রদ্বজারে েলের উপলর। রদ্বজারে েলের উপলর েরে ভাে হয়
োইলে পলর আমার এখা গথলক গে রহন্দু ট্রযান্সফার হলয় োলে ওখাল , গস গক
আমার ওখাল

থাকলছ

া। থাকলছ

া কারে পররলবেটা পুলরাটাই এরকম

আমালের, আমার কুরিয়ার কােচার এবাং ইরিয়ার কােচার, এমর লে মা ু লষর কথা
বো বা কৃরষকাজ এগুলোলে গো গকা পাথককয

াই। পাথককয হইে োর ই কাম

গেলবলে। পরিম বাাংো আমার কালছ মল হয় গে ভারলের গে রাজযগুলো আলছ গস
রাজযগুলোর মলেয রপরছলয় পড়া রাজয। সরকালরর এটার উপর গ ক
আমার কালছ মল

জর

াই

হয়। গসই েুে ায় আরম েরে কুরিয়ার কথা বরে বা খুে া

রবভালের কথা বরে অল ক এরেলয় আলছ। ওখা কার ই ফ্রািাকচার আর আমালের
ই ফ্রািাকচালরর মলেয অল ক পাথককয। আমালের ওই গ্রালমর একটা গছলে গেখা
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গেে গে কেকাোলেও োয়র । গহায়ালরস কুরিয়ার এম গকা গছলে াই গে োর
ঢাকালে একটা ররলেরটভস াই। কারে এখাল ১৬ গকারট বা ১৭ গকারট মা ু লষর
গেলে ২ গকারট গোক এখাল থালক। মল কর ররে ৮ জল একজ বাাংোলেলে
এখাল

থালক। গসা গকা

া গকা

ভালব োর ররলেরটভস ঢাকালে আলছই। গস

ঢাকালেই গথলক গেলছ, একটা রাজো ীর গে এডরমর লেরটভ ইলয় বা ফযারসরেরট
গসই ফযারসরেরটর সালথ োরা সরাসরর কাল লেড। হয়ে কুরিয়ার একটা গ্রালম
অযালপালোলে রট্রটলমন্ট করায়র

রকন্তু অযালপালোলে গেলস বা অযালপালোলে রক

রট্রটলমন্ট আলছ গস রকন্তু জাল । রকন্তু আরম কেকাোর গে এোকার কথা বেরছ গস
এোকায় কেকাোর অযালপালোলে রক হলে গস এটা রচন্তাও করলে পালর া। এই
হলে পাথককয। শুেুমাে ই কাম গেলভে োলেরলক এভালব ই কলর রাখলস। োর
মাল আমরা গে েভ কলমন্ট, রমরডয়ালে গে ইরিয়া গেরখ গস ইরিয়া রকন্তু ইরিয়া া।
গসটা গভেলরর ইরিয়া। রকন্তু োর সারাউরিাং এররয়ায় েে গেখা গেলো োর সব
৫টা বা ১০ টা রালজযর কথা োরা এখ ও রেোর আলোও রিকমে পায়র আমার
কালছ মল হয়।
ইফফাে -

আো আমালের সবারই গো একরট বারড় বা গেলের বারড় আলছ গো গসলেলে
আপ ার বা আপর রক মল কলর আপ ার গেলের বারড় গকা টা?

এম হক -

এইটার আসলে খুব রডলিামযারটক উির রেলে হলব। আরম এখ

আমার এ

োবৎকালের গে আমালক রজলেস কলরলছ সবাইলকই একটা কথা বলেরছ গে আমার
বারড় কুরিয়ায়। এখ েরে আমার বাবা গকাথায় থালক? আমার বাবা ইরিয়ায় থালক।
োহলে আমালক রক বেলে হলব আরম েরে ঐভালব োই োহলে পলর বেলে হলব
আমার গেলের বারড় ইরিয়ায়। রকন্তু আরম র লজ রফে করর আমার বারড় কুরিয়ায়
কারে আমার র লজর

ালমই ওখাল

বারড় আলছ। এজ য আমার বারড় আমার

গেলের বারড় কুরিয়ায়। এজ য খুব রডলিামযারটকযারে আমালক বেলে হয় আমার
বাবার বারড় ইরিয়ালে রকন্তু আমার বারড় আমার গেলের বারড় কুরিয়ালে কারে
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আমার সমস্ত আরম েরে আমার গছলেলবো বা তেেব বা গেৌব পেকন্ত আরম রচন্তা
করর োইলে আমার সবচাইলে গবরে সময় গকলটলছ কুরিয়ালে, আমার সবচাইলে
আমার জীবল রভাব, বন্ধুবান্ধলবর েে রভাব সব কুরিয়ার।
ইফফাে –

আো

এম হক -

োর এিাম্পে গেই, আমালক েরে বো হয় রবলের গকা জায়োয় েুরম ঈে করলে
োবা? গোমালক ঈলের ছু রট গেওয়া হে েুরম গকাথায় ঈে উেোপ করবা। আরম
অবেযই বেব কুরিয়ালে। গসকারলে আমার বাবা মা াই গকউ াই রকন্তু আরম ঈে
করলে োই কুরিয়ালে এবাং কুরিয়ার আমার গে বারড় গস বারড়লেই,

ট অ য

জায়োয়। োর মাল রক? আমার ওই ওই এোকার গোকজ বা ওই চোলফরা বা
আমার বন্ধুবান্ধব োরা আমালক কালছ টাল ।
ইফফাে -

আো োহলে ওখা কার খােযাভযাস রকাংবা গকা আচার অ ু ষ্ঠা বা গকা কােচার
এগুোর গকা রভাব রক এখ ও আপ ার জীবল আলছ ?

এম হক -

এটা

াই বেলেই চলে । আমার কালছ মল

হয়। েলব আলরকটু গেরসরফকারে

বেলে হয়ে আমার উির রেলে সু রবো মাল কােচার বেলে মাল ...
ইফফাে -

হয়ে গকা একটা...

এম হক -

...রক জা লে চালে ?

ইফফাে -

...রান্না খুব পছন্দ কলর গখলে
এখাল এলস পালে

আপর

ওখাল

গছাটলবোয়। এটা আর হয়ে

া। বা গকা একটা অ ু ষ্ঠা হয়ে ওপালর গেভালব গসরেলিট

Page 22 of 25

My Parents’ World - Inherited Memories
করা হে এখাল

গসভালব করা হলে

া। গসখা টায় মাল আপ ার জীবল

গসই

োরাগুলো েলর রাখলে গচিা কলর ?
এম হক -

আমার কালছ মল

হয়

া গে ইরিয়া মাল

পরিম বাাংোর গ্রামীে জীবল

গসরেলিেল র আোো কলর খাওয়া োওয়া রবষয়ক গকা

মাল

আলছ। আমার

বযরক্তেে মোমে। আমার কালছ মল হয় া এরা খাওয়া োওয়া গেম আরম গেরখ
গে ওখাল ঈে হলে। আরম ওখাল একটা ঈে কলররছ বা পুজা হয় একটা গ্রালম
ওখাল । গো গসই পুজায় বা ঈলে ঈলের ামাজ পলড় আসার পলর আমালক গকউ
ই ভাইট কলর া ঐভালব। গে েুরম আমার বাসায় এস বা গোমরা আলসা। ঐভালব
কলর

া। আরম োই, োওয়ার পর গেখা গেে গে সিে কারলেই ওরা ২/১ টা

রমিান্ন খাবার টাবার কলর। গেখা গেে গে অযাজ এ সু ন্নে োরা পাে

কলর গে

ামাজ পড়লে োবার আলে রমরিমুখ কলর গেলে হয়। গো গসগুলো ওরা কলর মাল
খুরব রমর মাে। এখাল

গেম

ঈে মাল

এক সপ্তাহ আলে গথলক গবাো োলব,

গরাজার ঈলে গো এক সপ্তাহ আলে গথলক গবাো োলব এক সপ্তাহ পলরও গবাো
োলব গে একটা উৎসব উেোপ হে। গসটা ওখাল হয়ে পুজা হয়। গো ঈলের
েলে ওখাল

এ গসই গো খাওয়া োওয়ার গেম

গেখরছ া। কারলে আমালক েরে গকউ ই ভাইট

গকা

ভূ রমকা গো আরম

া কলর, আমালক েরে োওয়ার

পলর গেখা গেে গে েুইটা আইলটম গো আমার কালছ মল হয় া খুব গবরে রকছু ।
েুইটা আইলটম রক খুব গবরে রকছু । আমার বাসায় আসলে পলর আপ ার ঈে
োেলব

া, এমর লেই েুইটা আইলটম গখলে পারলব । গসা আমার কালছ মল

হলয়লছ গে আোো কলর খাওয়া োওয়ার গকা ইলয় াই। গো আমার কালছ ওলের
খাওয়া োওয়ার গেম গকা ইলয় াই। েলব হযাুঁ গছাটলবোয় আমালের গেটা হে
গে আমালের বারড়লে সররষা গেে রেলয় রান্না হে, রান্নার আোো একটা ইলয়
থালকই গে স্মৃরে থালক গে গেখা গেে কম খাবার থাকলে বা আোো কলর খাবার
থাকলে গস খাবার গকা এক সময় ভাে গেলে োয়। গো গসই ভালো োো গথলক
মালে মালে মল হয় আো মুররের মাাংসটা গেরে মুররে সররষা গেে রেলয় রান্না
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করর োইলে পলর হয়ে আমার মালয়র মে হলে পালর। গো এইটা খাবার ভালো
গেলেরছে। গো গসইটা ভালো োো বাট গসটা করন্টর উ করলে হলব আরম গসটা
রফে করর া। গেখা গেে মালে মালে আমার সররষা গেলের খাবার খাওয়া েরকার
আরম গেরখ গো এইটা গকম

োলে বা একটা োজা মাছ রক োম োজা মাছটা

মল কলর আমালের পুকুর রছে। োজা মাছটা রকভালব রান্না করলে হয়, গেরখ গো
গসই গটি পাওয়া োয় রক া। েল্প শুর আমালের পুকুলর অল ক গটরি মাছ রছে।
বাট আরম কখ ও খাইর বা পাইর , ো আমার কালছ মল হয় গে গসরকম রকছু
া। এই সররষার গেে এটাই মালে মালে মল হয়। েলব ঢাকালে গো আর চুোয়
রান্না করা সম্ভব া। গসা চুোর গটিও াই, এটা রমেলবও া। গসা েু রক্ত রেলয়ও
েরে রচন্তা করর োইলে পলর ওইটা গকা

ভালবই এটালক কযারর ফলরায়াডক করা

োলব া। গসা এটা আমার কালছ গসরকম গকা রকছু রম কলর া।
ইফফাে -

আো ভালো গহাক খারাপ গহাক োরপরও অল ক রকছু গো স্মৃরেলে আলছ । এখ
আপর রক চাইলব

গে এ স্মৃরেগুলো আপ ার পরবেকী রজন্ম জা ু ক? আর েরে

জা লেই হয় বা জা ালেই হয় োহলে গকা েল্পগুলো আপর জা ালে চাইলব ?
এম হক -

ঐভালব উলল্লখলোেয গকা

আমার কালছ মল

হয়

া আমার পরবেকী জা াল ার

আমার োইলফ রকছু । কারে আরম অল ক গছাটলবোয় চলে আসরছ। এখ আমার
সন্তা েরে জা লে চায় গে আমার োোর ইরেহাস বা ওর োোর ইরেহাস োহলে
পলর হয়ে আমালক গস েল্পগুলো বেলে হলব গে আমার োো এরকম রছে বা
গোমার োো এরকম রছে, এই োর পররলবে পরররস্থরে রছে। গস হয়ে গকা রকছু
গেখলে চাইলে পলর সােী রহসালব আরম গসখাল র লয় গেলে পারব গে এ জায়োটা
হলে গোমার োোর ইলয় বসবাস বা আমার োো এখাল এলসরছে, এই গেখাল া।
রকন্তু আমার কালছ মল হয় া গে, আমার কালছ সবসময় গ লেরটভই মল হলয়লছ
ইরিয়ার েে কােচার আমার কালছ গ লেরটভই মল হইলস । গসইটা েরে মা রবক
মুেযলবালের জায়োয় েরে আরম আমার গমলয়লক োলের সব ইরেহাস বরে োহলে

Page 24 of 25

My Parents’ World - Inherited Memories
পলর আমার কালছ গ লেরটভ ইলফে পড়লব বলে মল

হয়। আরম চাইব গসটালক

সেলে এরড়লয় গেলে এবাং গেটা আরম আমার ওয়াইলফর গেলেও করর গে আমার
ইরেহাস আমার পূ বকপুরুলষর ইরেহাস সবখার

ওর জা ার েরকার

াই। গেটা

ভালো গসটা গেলখ গেে একটু জা ে। বাট পুলরাপুরর আমার কালছ মল

হয়

ওখাল গেম রকছু রছে।
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