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দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর দপররতে 
দেল। ঠিক পাঁচ বছর আতে এমনই 
শরতের আবতে পথ চলা শুরু েতেরছল 
দবঙ্গল টাইমতের। দেবার অবশ্য যাত্া 
শুরু েতেরছল পুত�ার পর। ফতল, 
দেবার পুত�া েংখ্যা দবতরাতনার 
দকানও প্রশ্নই রছল না। পতরর বছর, 
অথ্াৎ ২০১৫ দথতক ঠিকঠাক যাত্া 
শুরু। দেবার মাত্ পাঁচরেতনর দচষ্াে 
োর�র েতেরছল শারেীে েংখ্যা। 
োরপর কখনও েীপাবরল, কখনও 
উত্তম েংখ্যা, কখনও ভ্রমণ 
েংখ্যা— এভাতব রবতশষ েংখ্যা 
েতেতছ।
 েংখ্যাগুরল পাঠকমেতল রবতশষ 
েমােরও দপতেতছ। দু বছর আতে 
দথতকই দচষ্া রছল, দেনরদিন রবরভন্ন 
রফচার আপতলাতের পাশাপারশ 
প্ররে েপ্াতে যরে একটা কতর ই 
ম্যাোর�ন করা দযে!  নানা কারতণ 
দেটা বাস্তবারেে েরছিল না। এবার 
মোলো দথতক োেে কতর পা 
বারিতেই দফললাম। আপােে 
মাতে দুতটা কতর। �ানুোরর দথতক 
মাতে চারটি, অথ্াৎ প্ররে েপ্াতেই 

োর�র েতব দবঙ্গল টাইমতের ই 
ম্যাোর�ন। 
োরা েপ্াে �ুতি নানা ধরতনর 
রফচার আপতলাে েে। অতনক েমে 
ব্যস্তোর কারতণ পাঠকরা পতি 
উঠতে পাতরন না। রকছু নেুন রফচার, 
েতঙ্গ দবঙ্গল টাইমতের ওতেবোইতট 
প্রকারশে রকছু দলখা। েবরমরলতে 
একটা ২৫– ৩০ পাোর ই ম্যাোর�ন 
দেরর করাই যাে। দেখাতন োরেে্য, 
রা�নীরে, রবতনােন, ভ্রমণ, দখলা, 
দপেশাল রফচার— েবরকছুই �ােো 
দপতে পাতর। আবার দকানও দকানও 
বার রবতশষ েংখ্যাও েতে পাতর। 
আপােে দবরশ প্ররেশ্রুরের 
ফুলঝুরর না ছুটিতে পথ চলা শুরু 
করা যাক। এবাতরর দলখাগুতলা 
নেুন– পুরতনা রমরশতে। দপ� 
দমকআপ ও দলআউতট দটকরন-
ক্যাল রকছু েমে্যাও আতছ। ইতছি 
কতরই কতলবর রকছুটা দছাট 
করা েল। পতরর েংখ্যা দথতক 
আরও পররকল্পনামারফক ও আরও 
ঝকঝতক দচোরাে োর�র েওোর 
ইতছি রইল।

েম্ােকীে 



সময়ের একটা নিজস্ব গনি আয়ে। 
আমরা অয়িয়কই সসই গনির 
সয়গে িাল নমনলয়ে চলার সচষ্া 
কনর। আধুনিক প্রযুনতি সেয়ক শুধু 
কয়র আধুনিকিার িািা উপাদাি 
আমায়দর হায়ির মুয়�াে। নকন্তু 
বনহরয়গে যিখানি আধুনিকিা এয়সয়ে, 
সেিয়র সেিয়র নক আমরা সনিযিই 
িিখানি আধুনিক!  এই সময়ের 
বুয়ক দাঁনিয়েও আমরা নবধবা 
নববায়হর কো োবয়ি পানর িা। 
এখায়ি– ওখায়ি নবধবা নববাহ 
হয়ছে ঠিকই। নসয়িমা– নসনরোয়লও 
সদখা যাে। নকন্তু আমায়দর পািাে, 
আমায়দর গ্ায়ম সচরাচর সদখা যাে 
িা। বরং, সকউ করয়ল, আমরা িায়ক 
একটু বাঁকা সচায়খই সদনখ। অেচ, 

সদিয়�া বের আয়গ একটা মািুষ 
োবয়ি সপয়রনেয়লি। শুধু োবিায়ি 
সীমাবদ্ধ রায়খিনি। সমায়জর সয়গে 
লিাই কয়র সসই আইি প্রণেি 
করয়ি সপয়রনেয়লি।
এখিও মায়ে মায়েই খবয়রর 
কাগয়জ সদনখ, িাবানলকার নবয়ে 
রুয়খ নদল   প্র�াসি। কি সস্বছোয়স-
বী সংগ�ি বালযি নববায়হর নবরুয়দ্ধ 
প্রচার চালায়ছে। অেচ, িারীয়দর 
এই    সমসযিাটির কোও সদিয়�া বের 
আয়গ একজি মািুষ োবয়ি সপয়রনে-
সলি। সসই নিম্মম বালযিনববাহ রুখয়ি             
সমকালীি সমায়জর নবরুয়দ্ধ প্রাে একাই 
লিাই কয়র সগয়েি। সসই মািুষটি আর 
সকউ িি, ইশ্বরচন্দ্র নবদযিাসাগর।
সোটয়বলাে বণ্মপনরচে নদয়ে িাঁর সয়গে 
আমায়দর পনরচে। প্রেম অক্ষরটাই স�খা 
িাঁর সসৌজয়িযি। সসই অক্ষয়রর নসঁনি 

সবয়েই জীবয়ির পয়ে আমরা এিটা 
এনগয়ে এয়সনে। সময়েরা মহাকায়� 
পানি নদয়ছে, সময়েরা সদ� ও রায়জযির 
সিিৃত্ব নদয়ছে। সময়েরা কয়লজ
– ইউনিোনস্মটিয়ি পিায়ছে। সময়েরা 
ডাতিার, ইনজিনিোর,     বযিানরস্ার 
হয়ছে।  সময়েরা মাধযিনমক– উচ্চ 
মাধযিনময়ক প্রেম হয়ছে। আজয়কর 
নদয়ি এটা খুবই স্বাোনবক একটা 
নবষে। এগুয়লা সদয়খ আমরা সকউ 
আর অবাক হই িা।   
আজ রাস্াে, বায়স, বানির অন্দর 
মহয়ল সময়েয়দর হায়ি সমাবাইল। 
সাধারণ গৃহবধূরাও দূরয়দয়�র 
সকািও বন্ুয়ক সময়সজ পা�ায়ছে। 
কি সহয়জই সস সদ� নবয়দয়�র িািা 
খবর সজয়ি নিয়ছে। সময়েরা এিটা 
এনগয়ে যায়ব, সদিয়�া বের আয়গ 
এটা সকউ কল্পিাও করয়ি পায়রিনি। 

  এমি বন্ু আর সক আয়ে! 
নিনি কী কী সানহিযি রচিা 
কয়রয়েি, বাংলা গদযিয়ক 
কিখানি সাবলীল কয়রয়েি, 
সসসব সানহয়িযির গয়বষকরা 
বলয়বি। সমাজ সংস্ায়র 
কিটা দৃঢ়িা সদনখয়ে-
সেি, সসকোও কারও 
অজািা িে। নকন্তু সসসয়বর 
পা�াপান� বলয়িই হে, এই 
সদয়� সময়েয়দর এি বি 
বন্ু আর আয়সনি। নলয়খয়েি 
মধুজা মমত্র।



একজি সপয়রনেয়লি। নিনি ইশ্বরচন্দ্র 
নবদযিাসাগর। এই মািুষটাই আমায়দর 
সদয়� সময়েয়দর লিাইয়ক অন্তি 
একয়�া বের এনগয়ে নদয়েয়েি। 
একনদয়ক চলয়ে সমাজ সংস্ার। 
অিযিনদয়ক, নিনি উপলনধি করয়লি, 
িারী জানিয়ক যনদ উন্নেয়ি �ানমল 
িা করা যাে, িাহয়ল সমাজও 
এয়গায়ি পায়র িা। আর িারীয়ক 
এনগয়ে নিয়ে যাওোর সসরা পন্া 
হল, িায়দর ন�নক্ষি করা। িায়দর 
সু্য়ল পা�ায়িা। নকন্তু সয সমাজ 
িখিও পুয়রাপুনর সিীদায়হর সর� 
কাটিয়ে উ�য়ি পায়রনি, সস সমায়জ 
িখিও িারী পদ্মািসীি, সয সমায়জ 
বালযিনববাহ, বহু নববাহ িামক 
প্রো রমরনময়ে চলয়ে, সসখায়ি 
িারী ন�ক্ষার উয়দযিাগ সিওো 
খুব সহজ নেল িা। সমায়জর 
বি একটা অং�ই নেল রক্ষণ-
�ীল, সগাঁিা। সসই সগাঁিানমর 
প্রাচীর সেয়ে সময়েয়দর এনগয়ে 
নিয়ে যাওোর কো োবয়িও 
বুয়কর পাটা লায়গ। ১৮৪৯ সায়ল 
সবেুি সায়হয়বর সাহাযযি নিয়ে মিনর 
করয়লি নহন্দু বানলকা নবদযিালে। শুধু 
কলকািাে িে, শুধু বাংলাে িে, সগাটা 
োরিবয়ষ্ম এটাই নেল সময়েয়দর প্রেম 
সু্ল। অন্তি এই একটা বযিাপায়র বাংলা 
সারা োরিয়ক পে সদনখয়েনেল।   
নবদযিাসাগর নেয়লি এই সু্য়লর 
সম্াদক। পয়র এই সু্লটি সবেুি 
সু্ল িায়ম পনরনচি হে। 
নকন্তু ন�ক্ষা নক শুধু কলকািাে আটয়ক 
োকয়ব?  নবদযিাসাগর উপলনধি করয়লি, 
সজলাে সজলাে মনহলায়দর ন�ক্ষায়ক 
েনিয়ে নদয়ি হয়ব। ১৮৫৭ সায়ল 
বধ্মমায়িও মিনর হল মনহলায়দর 
সু্ল। ঠিক পয়রর বেরই বধ্মমায়ির 

পা�াপান� সবয়ে নিয়লি সমনদিীপুর, 
হুগনল, িদীো সজলায়ক। এই চার 
সজলাে এক বেয়র মিনর হল ৩৫ 
টি মনহলায়দর সু্ল। মাত্র ে বেয়রর 
ময়ধযি বাংলাে মনহলায়দর সু্য়লর 
সংখযিা দাঁিাে ২৮৮। নিয়জর গ্ায়মও 
মায়ের িায়ম মিনর কয়রয়েি েগবিী 
নবদযিালে। 
একনদয়ক সদ�জুয়ি নসপাহী নবয়্ায়হর 
আবহ, অিযিনদয়ক সমািিায়ল চলয়ে 
ন�ক্ষায়ক এনগয়ে নিয়ে যাওোর 
লিাই। সমাজ সংস্ায়রর পা�াপান� 
সজলাে সজলাে িারী ন�ক্ষাে সযি 
সজাোর আসয়ি লাগল। সমায়জর 
ভ্রুকুটি উয়পক্ষা কয়র সময়েরা সু্য়ল 
সযয়ি লাগল। একটা সমে বানির 
অনেোবকরাও বুেয়লি, সময়েয়দর 
ন�ক্ষার আয়লাে আিয়ি হয়ব। 
িাঁরাও সময়েয়দর সু্য়ল পা�ায়ি 
নবিধা করয়লি িা। এি এি সু্ল 
সিা হল। নকন্তু বই সকিা সেয়ক 
শুরু কয়র, ন�ক্ষকয়দর মাইয়ি 
সদওো, নবন্ডং মিনর করা— এর 
সিা খরচ আয়ে। সকািও নকেুই 
সেয়ম োকল িা। আগায়গািা 
সলয়গ রইয়লি নবদযিাসাগর। নিনি 
জািয়িি, এই নবরাট কম্মকাণ্ড 
নিনি একা চানলয়ে নিয়ে সযয়ি 
পারয়বি িা। এরসয়গে রাষ্ট্র�নতি-
সক যুতি করয়ি হয়ব। ইংয়রজ 
সায়হবয়দর সয়গে সযাগায়যাগয়ক 
কায়জ লানগয়ে নবনেন্ন সু্লয়ক 
এয়ি নদয়লি আনে্মক সাহাযযি। 
আবার কখিও নিয়জর টাকা 
সেয়কই বই নকয়ি নদয়েয়েি 
োত্রীয়দর। কখিও বই নকিয়ি 
নগয়ে, কখিও সু্ল মিনর করয়ি 
নগয়ে ঋয়ণর জায়লও জিায়ি 
হয়েয়ে।

এসব করয়ি নগয়ে কম 
বাধার ময়ধযি পিয়ি হেনি।                   
পুরুষ�ানসি সমায়জ 
সময়েয়দর ব্ািযি রাখাই 
সযখায়ি অনলনখি নিেম, 
সসখায়ি নিনি সময়েয়দর 
িুয়ল আিয়ি চাইয়েি পাদ-
প্রদীয়পর আয়লাে। সমায়জর 
অয়িক বি বি মাো নবষে-
টায়ক োল সচায়খ সদয়খিনি। 
িািা কুৎসা ও সমায়লাচিা 
সধয়ে এয়সয়ে িাঁর নদয়ক। 
নকন্তু প্রবল বাধার মুয়খ 
দাঁনিয়েও নিয়জর লয়ক্ষযি 
অনবচল োকয়ি সপয়রনে-
সলি। সসনদি নিনি সসই 
লিাইটা করয়ি সপয়রনেয়লি 
বয়লই আজ সময়েরা মাো 
িুয়ল দাঁিায়ি পায়র। আজ 
সময়েরা স্াট্ময়�াি হায়ি 
সারা পৃনেবীর সয়গে নিয়জয়ক 
জনিয়ে রাখয়ি পায়র। 
সসই মািুষটার জয়মের দুয়�া 
বের। নিনি কী কী সানহিযি 
রচিা কয়রয়েি, বাংলা গদযিয়ক 
কিখানি সাবলীল কয়রয়েি, 
সসসব সানহয়িযির গয়বষকরা 
বলয়বি। সমাজ সংস্ায়র কিটা 
দৃঢ়িা সদনখয়েয়েি, সসকোও 
কারও অজািা িে। নকন্তু 
সসসয়বর পা�াপান� বলয়িই হে, 
এই সদয়� সময়েয়দর এি বি বন্ু 
আর আয়সনি। 
আসয়ল, নিনি সমকায়লর সেয়ক 
অয়িকটাই এনগয়ে নেয়লি। িাই 
সমকাল িাঁর মূলযিােণ করয়ি 
পায়রনি। এই দুয়�া বের পয়রও নক 
আমরা িাঁর ঠিক�াক মূলযিােণ 
করয়ি সপয়রনে?  



ভাগ্যিস মূগ্তিটা ভভঙেগিল
্াই ভ্া ভলাঙে গিনল! 

িাগিগিঙে হঠাৎ েঙিই গিিযিাসা্িঙে গনঙে িিতিা ভিঙে ভ্ঙি। ভেউ মূগ্তি ভােঙি, ভেউ মূগ্তি 
্েঙি। ২০০ িিি িঙল েথা। এেটু ধুমধাম ভ্া হঙিই। স্বনামধনযি নন্দ ভ�াষও হাগিি। এ্ 
প্রশগতিি মাঙে গ্গন দু– িািঙট েো েথা শুগনঙে গিঙলন স্বেং গিিযিাসা্ি মশাইঙে।

আপগন নাগে গিিযিাসা্ি। 
্া, এমন নামটি ভে গিঙেগিল 
মশাই ? ভেই গিঙে থাকুে, 
আপগন এেিািও িািণ 
েিঙলন না? সিাই আপনাঙে 
গিগিযি গিিযিাসা্ি িঙল গিঙন 
ভ্ল। আপগন মঙন মঙন ভিশ 
মিা ভপঙলন। পিিী উঙে 
ভ্ল। ন্ুন পিিী এঙস 
ভ্ল। গিিযিা নাগে গিনেী 
েঙি। আপনাি ভ্া মশাই 
অঙনে গিিযিা গিল। ্াহঙল 
গিনেী হনগন ভেন ? ভেন 
গনঙিঙে গিিযিাসা্ি িঙল 
ঢাে ভপটাঙ্ন ? এেিাি ভ্া 
িািণ েিঙ্ পািঙ্ন।
আপনাি সঙগে মশাই এেিঙনি 
খুি গমল পাগছি। এেটা সুলভ 
ভশৌিা্াি উঙ্াধন েিঙ্ 
গ্ঙেও পাোি োউগসিলিঙিি 
িলঙ্ হে, অমুঙেি অনুঙপ্র-
িণাে িনসাধািঙণি িনযি এই 
ভশৌিা্ািটি েিা হল। সি গি-
জ্াপঙন ্াঁি িে িগি। িে িে 
ভহাগ্তিংঙে গ্গন। গ্গন এেিাি 
িািণ েিঙলই িন্ধ হঙে োে। 
গেন্তু গ্গন িািণ েঙিন না। 
শুঙনগি, ভোন িগিটা ভোন 

গিজ্াপঙন োঙি, গনঙি নাগে 
ভিঙি ভিন। গ্গন সিাি অনুঙপ্র-
িণা। এখন িুেগি আসল নাঙটি 
গুরু আপগন। আপগন ভিাধ হে 
্াঁি অনুঙপ্রিণা।
আপগন নাগে মাঙেি ্াঙে 
সাো গিঙে িাঙমািি ভপগিঙে-
গিঙলন। োিা দু্তিাপুি িযিাঙিি 
গিঙে ভপগিঙেঙি, ্ািা ভাঙি 
িাঙমািি মাঙন ভিাধ হে গিশাল 
গেিু। আপগন ভে িাঙমািি 
ভপগিঙেঙিন, ভসটা ভমাঙটই 
িওো নিী নে । টাগল নালাি 
ভথঙে এেটু িে। ভসই নিী 

ভপগিঙে এ্ িলাি েী আঙি 
মশাই ? োিা আপনাঙে গনঙে 
গ্ন– িাি লাইন িাঙন, ্ািাও 
িাঙন আপনাি নিী ভপঙিাঙনাি 
েথা। এই িাংলাি ে্ ভলাে 
ইংগলশ িযিাঙনল ভপগিঙে ভ্ল, 
ভেউ ্াঁঙিি ভখাঁিও িাঙখ 
না। আি আপগন এেটা নালাি 
মঙ্া নিীি ভপগিঙেঙিন (সগ্যি 
গেনা সঙন্দহ আঙি), ভসটা 
গেনা ভটক্সট িুঙে এঙস ভ্ল। 
এিাি িুেগি, ভেন ভেউ ভেউ 
গনঙিঙে গসঙলিাঙস আনঙ্ 
িাইঙিন।



েলো্া আসঙ্ আসঙ্ মাইলঙ্ান ভিঙখ আপগন 
নাগে সংখযিা গিঙনগিঙলন ( ভেউ ভেউ অিশযি িঙল, মাইল 
গিঙনগিঙলন) । ভািুন, ে্ গপগিঙে গিঙলন। এখন দু 
িিঙিি এে ভিােিা গেনা ভমািাইল ভ্মস ভখলঙি। 
িাি িিঙি িযিাট, ভহাোটস আপ েিঙি।
ভোন এে সাঙহঙিি মুঙখি উপি আপগন ভটগিঙল 
িুঙ্া ্ুঙল িঙসগিঙলন। ভসই সাঙহি ভনহা্ ভদ্রঙলাে 
গিল। ভস গনঙিি ভুল িুেঙ্ ভপঙি অনু্প্ত হঙেগিল। 
এখন েগি িুঙো িেঙস গপএইিগ্ েিা গশক্ামন্তী 
ঢুে্, পািঙ্ন ওই ভাঙি িঙস থােঙ্ ? গশক্ামন্তী 
ভ্া অঙনে দূঙিি েথা মশাই। প্রঙেসি িঙ্কু িা ভোনও 
‘িাগেত্বশীল’ িাত্রঙন্া ঢুে্, হাঙে হাঙে ভটি ভপঙ্ন। 
আপনাি হাে গহম হঙে ভে্।
হে্ আপনাি ভভাঙট িাঁোঙনাি শখ হল। আপনাি 
িীিগসংহগ্াম ভোথাে ? ভখাঁি গনঙে ভিখলাম, 
�াটাঙলি োিাোগি। ভসখান ভথঙে আপগন টিগেট 
ভপঙ্ন ? ভোনও িাসি ভনই। ওখাঙন ‘ভিি’ আঙি। 
ভিি থােঙ্ ভলাঙে আপনাঙে টিগেট ভিঙি ভেন ? 
অ্এি, আপনাঙে থােঙ্ হ্ ‘গনষ্ফঙলি, হ্াঙশি 
িঙল’। নইঙল ‘আেুি েল টে’ এি মঙ্া িলঙ্ হ্, 
িািনীগ্ খুি খািাপ গিগনস।
গু্ল ভিাঙেন?  এেিাি গনঙিি নাম সািতি েঙি ভিখুন। 
মশাই, আপগন ভেউ নন। আপনাি েীগ্তিও গেিুই নে। 
িুেঙিন, আপনাি এেটা মূগ্তি গিল। ভসটা ভেউ িা োিা 
ভভঙেগিল। ্া গনঙে ভভাঙটি িািাি সি্িম হঙেগিল। 
ভসই োিঙণই আপনাি ভেটুকু পািগলগসটি। আপনাি 
মূগ্তিটা েগি না ভাো হ্, এই প্রিঙমেি ভিঙলঙিােিা 
হে্ িানঙ্ও পাি্ না, এই নাঙম এেটা ভলাে গিল।  
িাঙ্ �ুগমঙে ভেঙ্ পাঙিন, এই আশঙ্াে আপগন টিগে 
ভিঁঙধ িাখঙ্ন। ভেন �ুগমঙে ভ্ঙলই টান পঙে। এখন 
োউঙে টিঁগে ভিঁঙধ িাখঙ্ হে না। ওিা অঙনে িা্ 
পেতিন্ত ভিঙ্ থাঙে। গিশ্াস না হঙল, ্ভীি িাঙ্ ওঙিি 
ভেসিুে িা ভহাোটস আপ ্যিাটাস ভিখুন। ভিখঙ্ 
পাঙিন, ‘অনলাইন’। আপগন অিশযি পুিাঙনা েুঙ্ি 
মানুষ। এসি িুেঙিন না।
আপগন নাগে লযিাম্প ভপাঙ্ি গনঙি িঙস পেঙ্ন। এখন 
এই দৃশযি হাঙমশাই ভিখঙ্ পাই। শহঙিি নানা িাে্াে 
ওই লযিাম্প ভপাঙ্ি ্লাে ভমািাইল গনঙে সািাক্ণ 
এেিল ভিােিা েী ভেন েঙি োে। এটুকু িলঙ্ পাগি, 

িই হাঙ্ আপনাি ে্ না গনষ্া গিল, স্াটতিঙোন হাঙ্ 
এই ভিােিাঙিি ‘গনষ্া’ আপনাি ভথঙে ভঢি ভিগশ। 
আপনাি ্িু লযিাম্প ভপাঙ্ি আঙলা িিোি হ্। 
এঙিি আঙলাি িিোি হে না। আঙলা না থােঙলও 
এঙিি গনষ্াে ভোনও �াটগ্ আঙস না।
্াহঙল েী িাঁোল। আপগন এোই গিিযিাসা্ি নন। 
আপনাি মঙ্া গিিযিাসা্ি এখন পাোে পাোে। 
্াহঙল খাঙমাখা আপনাঙে মহাপুরুঙষি আসঙন িসাঙিা 
ভেন ?

(নন্দ ঘ�োষের কড়চো। ননছকই একটি মজোর কলোম। 
নিদ্োসোগরষক অসম্োন করোর িো ঘছোট করোর 
ঘকোনও স্পর্োই আমোষদর ঘনই। যোঁরো ননয়নমত 
পষড়ন, তোঁরো জোষনন। নকন্তু যোঁরো নতুন পোঠক, তোঁরো 
এই কলোমষক মজো নিষসষিই ঘদখুন। এই ঘলখো 
ঘেষক ঘযন ঘকোনও ভুল িোত্ো নো যোয়।)









এন আর সি সনয়ে অয়েতুক 
আতঙ্ক ছড়ায়ে কার োভ?  

এন আর সি সনয়ে অয়েতুক 
আতঙ্ক ছসড়য়ে যায়ছে। সিয়েসির 
উয়দেশ্য না েে বিাঝা যাে। সকন্তু 
তৃণমূে, িাম, কংয়রেি বকন 
বিই ফাঁয়ে িা সেয়ছে?  িারাক্ষণ 
এনআরসি– এনআরসি কয়র 
তায়ক প্ািসগিক করার োসেত্বটা 
বযন তাঁরাই সনয়ে সনয়েয়ছন। তাই 
এই আতঙ্ক ছড়ায়নার বিছয়ন 
তায়ের ভূসমকাও কম নে। 
সেয়েয়ছন সিপ্লি সমশ্র। 

এই রায়ে্য এন আর সি চােুর বকানও  
িম্ািনা আয়ছ?  িয়র কী েয়ি, িো মুশসকে। তয়ি, 
আিাতত বতমন বকানও িম্ািনা বনই। বকন্দ্র 
চাইয়েও নে। রাে্য সিয়েসি োফাোসফ করয়েও নে। 
তােয়ে, এন আর সি সনয়ে এতোসন আতঙ্ক ছসড়য়ে 
বেে কীভায়ি?  এই আতঙ্ক ছসড়য়ে যাওোর বিছয়ন 
সিয়েসি যত না োেী, তার বেয়ক বের বিসশ োেী 
তৃণমূে। এমনকী িাম িা কংয়রেিও সিসছয়ে বনই। 
তাঁরাও সিসভন্ন িভা িসমসতয়ত এন আর সি সনয়ে 
অয়েতুক িমে নষ্ট করয়ছন। অয়েতুক আতঙ্ক ততসর 
করয়ছন। যায়ত আয়েয়র োভ েয়ছে সিয়েসির। 
রায়ে্য ক্ষমতার োতিেে ঘটয়ে কী েয়ি, িো 
মুশসকে। সকন্তু যতক্ষণ না সিয়েসি আিয়ছ, ততক্ষণ 
সনশ্চে এন আর সি প্সরিো শুরু েয়ি না। তােয়ে, 
আে িাসড়য়ে সিধানিভাে তা নসেিদ্ধ করার কী েরকার 
সছে?  এন আর সি সনয়ে যত আয়োচনা েয়ি, তায়ত সি-
বেসিরই োভ। তারা উন্নেয়নর মানেয়ডে সিসছয়ে সেয়ে 
কেনও কাশ্ীর, কেনও িাসকস্ান, কেনও সেন্ু, 

কেনও এন আর সি এিি কয়র গুসেয়ে সেয়ত চাইয়ছ। 
বিই ফাঁয়ে সিয়রাধীরাও িা সেয়ছে। তাঁয়ের আয়োচনা 
বেয়কও উন্নেন োসরয়ে যায়ছে। বযিি আয়োচনা 
সিয়েসি চাে, বিই আয়োচনায়ত সিয়রাধীরাও বময়ত 
োকয়ছ। 
সিয়েসি যতই োসি তুেুক, এই োসিয়ক সিয়শষ 
িাত্া বেওোরই েরকার বনই। যত আয়োচনা েয়ি, 
তত সিয়েসিরই িুসিধা। িুয়ঝ বোক, না িুয়ঝ বোক, 
অয়নয়ক বিসেয়কই ঝঁুয়ক যায়িন। সিধানিভাে এটা 
নসেিদ্ধ েয়ে বেে মায়ন, িাংোে এই িাস্িতায়ক 
কায্যত স্ীকার কয়র বনওো েে। ৬ েয়নর সিরুয়দ্ধ 
প্স্াি আনয়ত সকনা িি েেয়ক এক েয়ত েে!  
তৃণমূে, িাম, কংয়রেি — িিাই একয়যায়ে িেয়ত 
শুরু কয়রয়ছ, িাংোে এন আর সি মানি না। আয়র 
িািা, িাংোে এন আর সি আনয়ছটা বকন? মানার 
প্শ্নটা আিয়ছই িা বকন?   নােসরক আইন িংয়শাধন 
করার আয়ে এন আর সি আনার ময়তা মূে্যাসম 



সিয়েসি বেোয়ি িয়ে ময়ন 
েে!  সিয়েসি ভাে কয়রই 
োয়ন, মুিসেম বভাট তায়ের 
িায়সে েুি একটা আিয়ি না। 
তাই িাসক সেন্ু বভাটয়ক 
একসেয়ক বটয়ন আনার একটাই 
রাস্া, অনুপ্য়িয়শর োওো 
ছসড়য়ে োও। িাশািাসশ সেন্-ু
বের আশ্বস্ করা েয়ছে, সচন্ার 
সকছু বনই। বতামায়ের ভে 
িাওোর বকানও কারণ বনই। 
সিয়েসি োয়ন, মুিসেময়ের 
েব্দ করা েয়ছে শুনয়েই োত 
তুয়ে িমে্যন করার বোয়কর 
অভাি েয়ি না। তেন িি 
অিকম্য োকা িয়ড় যায়ি। 
িি ি্যে্যতা বিছয়নর িাসরয়ত 
চয়ে যায়ি। এই আয়োচনায়তই িিাই মশগুে 
োকয়ি। 
সকন্তু সিয়রাধীরা িুয়ঝও িুঝয়ত চাইয়ছ না। উয়টে 
আয়িাে– তায়িাে িকয়ত সেয়ে মানুয়ষর বেয়ক 
আরও দূয়র িয়র যায়ছে। সিয়েসির ততসর ইিু্য 
সনয়ে অকারয়ণ েইচই কয়র বিটায়কই প্ািসগিক 
কয়র তুেয়ছ। সিয়রাধীতা করয়ত সেয়ে শািয়কর 
িয়ক্ষ েনমত ততসর কয়র সেয়ছে। ইসতময়ধ্যই বিশ 
কয়েকেন নাসক এনআরসি– র দুসশ্চন্াে 
আত্মঘাতী েয়েয়ছন। কােয়ে িড় কয়র বিিি েির 

বিয়রায়ছে। িরকাসর ক্ষসতিূরণ বেওোর বোভ 
িামোয়ত িারয়ি না। আয়স্ আয়স্ এটা মোমাসরর 
আকার বনয়ি। িাধারণ কারয়ণ আত্মেত্যা েয়েও 
তা এন আর সি– র নায়ম চাোয়না েয়ি। কারণ, 
একিার এন আর সি ি্যািারটা োইয়ে সেয়ত 
িারয়েই ক্ষসতিূরণ সনসশ্চত। চাকসরও েুয়ট বযয়ত 
িায়র। 
তাই, এন আর সি সনয়ে আতঙ্ক ছড়ায়না িন্ধ 
বোক। শুধু আয়িেন োনায়েই েয়ি না। ক্ষসতিূরণ 
বেওোর, োততাসে বনওোর বোভটাও িামোয়ত 
েয়ি। নইয়ে, এটাও িু্যয়মরাং েয়ে উঠয়ি।







একবার একটা সেমিনারর অির্ত্য সেন বরেমিরেন, যররকি 
ভ্রিণ কামিনী পরেমি, রার ির্্য সেরা িে সেয়দ িুজরাবা 
আমের সদরে মবরদরে। শু্ু বাংো ভাষা নয়, পৃমিবীর সকানও 
ভাষায় এই ্ররনর বই সেখা িরয়রি বরে িরন িয় না। মকন্তু 
বাঙামেরা এই বইটি সেভারব পরেই সদখে না।
আজ সেই সেয়দ িুজরাবা আমের জন্মমদন। সদরে মবরদরে 
এখনও করেজ ম্রিরটর পুররনা বইরয়র সদাকারন পাওয়া যায়। 
রাস্ায় সেরে সযেব বই মবমরি িয়, সেই স্তূপ ঘাঁটরে িয়র 
সপরয়ও যারবন। অরনক জায়গাররই এরকিভারবই পরে 
িাকরর সদরখমি িতূে্যবান এই বইটি। প্রিরি রাস্া সিরকই 
বইটি মকরনমিোি। পরর এক বন্ুরক সদওয়ার জন্য আরও 
একবার মকরনমিোি। সেবারও রাস্া সিরক। অরনক সভরব 
সদরখমি, বইটি রাস্ার ্ারর এর সবমে পাওয়া যায় সকন?  
আেরে, অরীরর এই বই েক্ষ েক্ষ কমপ মবমরি িরয়রি। যাঁরা 
মকরনরিন, কদর বুরেই মকরনরিন। মকন্তু মরমন িারা যাওয়ার 
পর পরবরতী প্রজন্ম এর িতূে্য সবারেমন। ঘর োফাইরয়র নাি 
করর সকমজ দরর মবমরি করর মদরয়রিন।
অির্ত্য সেরনর ওই সেমিনারর িামজর িওয়ার েুরযাগ না িরে 
িয়র আিারও ওই বই সকনাই ির না। িয়র ওই বই সকনার 

কিা ভাবরািও না। কর সোরকই সরা কর বই সেরখ। 
কটা বইরয়র খবর আিরা রামখ!  বইটা পোর পর 
বুরেমিোি, কী অিতূে্য এক েম্পদ। মকন্তু ভারী অবাক 
করার িররা মবষয় িে, বইটা মেরখমিরেন আফগা-
মনস্ারন কাটিরয় আোর অন্তর কুমে বির পর। প্রিরি 
সবমররয়মিে সদে পমরিকায় ্ারাবামিকভারব। পরর 
সেটাই বই মিরেরব িামজর িয়। মনশ্চয় োে– রামরখ 
সেখা মিে। মনশ্চয় সকানও ডারয়মরর োিায্য মনরয়রিন। 
পাঠক মিরেরব েবার আরগ এটাই িরন িওয়ার কিা। 
মকন্তু ভারী অদ্ুর একটা কিা বরেমিরেন িুজরাবা 
আমে। রাঁর সকানও ডারয়মর মিে না। সকািাও সকানও 
রি্য মেরখও রারখনমন। কুমে বির পর, পুররাটাই মেরখ-
মিরেন মনরজর স্ৃমর সিরক।
মরমন বরেমিরেন, সয িুিতূরর্ত রুমি সকানও ঘটনা মেরখ রাখরব, 
জানরব সরািার িািা সিরক সেটা িামররয় সগে। রুমি মনরজর 
স্ৃমরর ওপর ভরো কররর পাররামন বরেই মেরখ রাখরর 
িরয়রি। রুমি জারনা, সেটা সেখা আরি, েিয় িরে সদরখ 
সনওয়া যারব, রাই রুমি পরর সেটা ভুরে যাও। মকন্তু যখন 
রুমি মেরখ রাখরব না, রখন রা সরািার স্ৃমররর সিরক যারব। 
এভারবই অরনক মবষয় স্ৃমররর োমজরয় রাখরর িয়।
কিাটা আপারভারব খুবই োিান্য। মকন্তু রাৎপয্তটা 
সবাোর সেষ্া করুন। আিরা অরনক মজমনে মেরখ 
রামখ। িািা সিরক িয়র সেগুরো েমর্যই িামররয় যায়। 
আেরে, আিরা সবা্ িয় স্ৃমরর ওপর ভরো রাখররই 
মেমখমন। সদরে মবরদরে– র োমির্য গুণ সকিন, রা গুণী 
িানুরষরা মবোর কররবন। মকন্তু শু্ু স্ৃমরর ওপর ভরো 
করর এিন বই সেখা যায়!  এই কাররণই সবা্ িয় 
অন্যরদর সিরক মরমন অরনকটা এমগরয়।

 

স্ৃমর সিরকই মেরখমিরেন সদরে মবরদরে! 
আফগামনস্ারন োকমর জীবন কাটিরয় 
আোর অন্তর কুমে বির পর সেখা িরয়মিে 
সদরে মবরদরে। পুঙ্ানুপুঙ্ মববরণ। অিে, 
সকািাও সকানও ডারয়মরর োিায্য সননমন। 
পুররাটাই মেরখমিরেন স্ৃমর সিরক। উরঠ 
এে সিিন্ত রারয়র সেখায়।



গোটা েকাে সিরক খুব খুেখুে কররি। পুরজার পর এই 
েিয়টা ভাে নয়। রার আর সভাররর মদরক একটু একটু ঠান্া 
পরে। আজ সভারর উরঠ একটু সেঁরটমিরেন োিরনর রাস্ায়। 
ঠান্া সেরগ সগে কী? সরাজ েকারে িাঁটার অভ্যাে সনই 
প্ররবা্বাবুর। আজই সভার সভার ঘুি সভরঙ সগে আর খুব 
ইরছে িে বাইরর সবররারর।
এখন দুপুররবো। সবৌিা, নামররক মনরয় ঘুিারছে।
একটু ো সপরে গোর খুেখুোমনটা কির। কান্তা িাকরে এখন 
আদা মদরয় ো বামনরয় মদর। করমদন িে কান্তার েরে যাওয়া? 
পাঁে বিরররও সবমে িরয় সগে। এখন রাঁর েত্তর েেরি। 
সভরবমিরেন কান্তারক িাো কী ভারব িাকরবন। পাঁে বির খুব 
কি েিয় নয়। আরিন সরা!
সবৌিারক একবার সডরক বেরবন? নাহ্ িাক। একরাে মবরমতি 
মনরয় উঠরব। িরন িরন গাে মদরর মদরর ো কররব। িাক।
েরন্্যরবোয় এক কাপ ো প্ররবা্বাবু পান। সিরে অমফে 
সিরক আোর পর সবৌিা বানায়। খুব দামি ো।
# # # 
আছো ো'টা মনরজ বামনরয় মনরে সকিন িয়? কান্তা িারে োরে 
বারপর বামে সগরে মরমনই সরা রান্া করর মনররন। ভারর 
ভার। সিাটরর েুজনও সযর িারয়র েরগে। বে িওয়ার পর 
আর সযর না। বাপ সবটায় আরপ োরের ভার, মঘ আর আেু- 
মডি েব সেদ্ধ একেরগে সিরখ সেরটপুরট সখররন।
# # # 
নাহ্ মনরজ করার দরকার সনই। আ্ুমনক রান্াঘর। কী সযন বরে 
িডু্যোর মকরেন। রান্াঘরর েুকরে রাঁর সকিন মবরদে– মবভুঁই িরন 
িয়। েব োঁ েকেরক, আর কত্ত মকিু। রাঁরদর েিয় এরেব মকিুই 
োগর না। একটা গ্যাে ওরভন িারনই মবোমেরা। আরও আরগ 
গুে, কয়ো, রারও আরগ কাঠ। ওহ্ সেেব কী মদন মিে। রান্া 
করা সরা নয়, সযন যুদ্ধ!
কারজর সিরয়টা খুব ভাে। ি্ুর িা। এই নািটাই জারনন। সিরের 
পমরেরয় পমরেয়। রার কাজ মনরয় কিা, নাি জানরর বরয় সগরি 
কারুর।
ি্ুর িা সক বেরেন, "আিারক একটু ো খাওয়ারর পাররা?"
ি্ুর িা বেে, "সবৌমদরক বমে?"
-- "না িাক। সবৌমদরক বেরর িরব না।"
ি্ুর িা মকন্তু মকন্তু করর বেে, "আিার ঘরর স্াভ আরি, োও 

আরি। ররব খুব ভাে নয়, করর সদব বাবু?"
ি্ুর িার জন্য একটা আোদা ঘর বরাদ্দ আরি। মেঁমের নীরে 
সিাট্ট ঘর। স্াভ সররখরি। িয়ররা কখনও মনরজ ো-টা করর 
খায়।
-- "ি্যাঁ ি্যাঁ করর দাও। আিার একটু গরি মকিু সখরর ইরছে 
কররি।"
-- "আপনার কাপ সরা.."
-- "সকন সরািার বােমর কাপ সরা আরি আিারক রাররই 
মদও।"
-- "আছো আমি কাপ ভাে করর গরি জরে ্ুরয় সদব।"
# # # 
োরয় েুিুক মদরর মদরর প্ররবা্বাবুর িরন িে সেই পুরারনা 
মদরনর ো। গো খুেখুরের কিা শুরন সিরয়টা আদা সজাগাে 
করর োরয় মদরয়রি। োরয় সরিন সলেভার সনই। এিন ো'ই সরা 
সখররন রাঁরা।
ি্ুর িা খুব আগ্রি মনরয় মজরগ্যে করে, "ভাে িরয়রি বাবু?'
-- "খুব ভাে িরয়রি ি্ুর িা। আজ বহুমদন পর আদা সদওয়া ো 
সখোি। আছো, সরািার নাি কী?"
-- "আিার নাি করমদন সকউ ্ররমন বাবু। সেই ি্ুর বাবা িারা 
যাওয়ার পর সিরক আর সকউ সে নারি ডারকমন। আিার নাি 
রামন।"
-- "রামন বাহ্ েুন্দর নাি। আিার সিরয়রক আিরা প্রিরি রামন 
বরেই ডাকরাি রারপর রামন করব সযন রানু িরয় সগে।"
# # # 
রামরিরবোয় প্ররবা্বাবুর সবৌিা প্ররবা্বাবুর সিরেরক বেে, 
"সরািার বাবা সরা রীমরিররা রােেীো শুরু করররি ি্ুর িা'র 
েরগে। জারনা আজ দুপুরর ি্ুর িা মনরজর স্ারভ ো করর মনরজর 
কারপ বাবারক ো খাইরয়রি। রুমি ভাবরর পারি জে করদূর 
গমেরয়রি?"
েুজন পাে মফররর মফররর বেে, "আরর বুরোরদর অিন িয়। 
রুমি বরং ি্ুর িারক িামেরয় অন্য একটা কারজর সিরয় রারখা।"
প্ররবা্বাবু বািরুরি মগরয়মিরেন। সফরার েিয় েব কিা স্পষ্ 
শুনরর সপরেন।
রীব্র ব্যিায় িুেরে উঠে বুক। এক কাপ েস্ার আদা-োরয়র এর 
ক্ষিরা? এভারব ক্ষর-মবক্ষর করর মদরর পারর?
টরোিরো পারয় প্ররবা্বাবু এরগারেন রাঁর ঘররর মদরক..

এক কাপ আদা– ো
বােু িুরখাপা্্যায়



প্রশ্নঃ আপমন নামক সকানওমদনই 
সু্রে যানমন!
েরানঃ না, একবার মগরয়মিোি। 
রার আরগ বামেরর মেখরর 
মেরখমিোি। সু্রে সগোি। 
ে্যার মেখরর মদরেন। আমি 
মেখোি। উমন খুব খুমে িরেন। 
রারপরর একমদন আোরক েরগে 
মনরয় সু্রে সগোি। আো রখন 
খুবই সিাট। ে্যার ্িক মদরেন, 
বেরেন, ওরক সকন েরগে 
এরনরিা ? আিার খুব খারাপ 
সেরগমিে। রারপর সিরক আমি 
আর সু্রে যাইমন। সেখাপো 
সেখাই আর িে না।
প্রশ্নঃ কখনও ইরছে কররমন ?
েরানঃ ইরছে িাকরেও উপায় 
মিে না। অল্প বয়রেই বাবারক 
িামররয়মিোি। পাঁে ভাই-সবারনর 
ির্্য আমিই েবার বে। পমরবা-
সরর দাময়ত্ব এরে পেে আিার 
ঘারেই। আিার বয়ে রখন 
িারি এগাররা। সনরি পেরর িে 
অমভনরয়। স্েন সিরক ্ুমডও 
অরনকটা পি। মকন্তু সেঁরটই 
সযরাি। পঞ্াে পয়ো বাঁমেরয় 
বামের জন্য েবমজ মকনরাি। 
মবশ্াে করুন, অমভনয় এরকবা-
সরই ভাে োগর না। ইরছে করর 
গান কররর। পরর অবে্য সলে 
ব্যাক করার েুরযাগ এে।
প্রশ্নঃ আোর েরগে মক রখন 
সিরকই মবরছেদ ?

েরানঃ ি্যাঁ, এটা ঘটনা, দীঘ্তমদন 
আোর েরগে আিার সকানও 
সযাগারযাগ মিে না। ও খুব অল্প 
বয়রে একজনরক মবরয় করর 
বামে সিরক েরে যায়। ওর 
এভারব েরে যাওয়াটা আমি 
বা বামের সকউই সিরন মনরর 
পামরমন। রবুও সযাগারযাগ 
িাকর। মকন্তু আোর স্ািী োয়মন 
সে আিারদর েরগে সকানওরকি 
সযাগারযাগ রাখুক। আিার েম্প-
সক্ত অরনক উর্াপা্া বুমেরয়-
মিে। পরর ওরদর মডরভাে্ত িরয় 
যাওয়ার পর আোও আিারদর 
বামেররই মফরর এে। রারপর 
সিরক আর সকানও েিে্যা সনই।
প্রশ্নঃ রখন সবমেরভাগ ভাে 
গানই সরা আপমন সপররন। 
নাময়কার মেপ িারনই আপমন। 
আো নামক সরিন কাজ করার 
েুরযাগ পানমন।

েরানঃ এটা এরকবাররই ভুে 
্ারনা। ও সরা েব ্ররনর 
গানই সগরযরি। এররকরির 
গান সরা আমি গাইরাি না। ও 
মপ নাইয়াররর কিাই ্রুন। 
উমন সরা শু্ু আোরক মদরয়ই 
সরকড্ত করাররন। এেমড বি্তরণর 
েুররও আমি খুব সবমে গান 
গাওয়ার েুরযাগ পাইমন। উমন 
সরা আোরক মদরয়ই গাওয়াররন। 
আর আোর িররা এিন ভারে্ত-
টাইে মেগোর এ সদরে আর সক 
আরি ? েব্ররনর গারনই পা-
রদেতী। ও আিার িায়ায় িাকরব 
সকন ? ওর গান আর আিার গান 
এরকবাররই আোদা। মনরজর 
গারন ও একইরকি উজ্জ্বে।
েেীন সদববি্তরণর েরগে নামক 
আপনার সেইেিয় খুব েগো 
েেমিে?
েরানঃ েগো নয়, ররব একটা 

সেনা েরা, অরেনা েরা
 নব্বই বির সপমররয় এরেন েগেীর মকংবদমন্ত েরা িরগেেকর। জীবরনর অরনক অজানা কিা উরঠ এে 
একটি োক্ষাৎকারর। সেই োক্ষাৎকার রুরে ্রা িে সবগেে টাইিরের পাঠকরদর জন্য।।



ভুে সবাোবুমে িরয়মিে। প্রায় সোদ্দ বির আমি 
রাঁর িমবরর গান গাইমন। আেরে, আিারদর ইন্া-
ম্রিরর নানারকি সোকজন আরি। রারা এরককজ-
সনর কারন এরককরকি িন্ত্র োরে। আিার কারিও 
অরনরক অরনকরকি বের। আমি কারন রুেরাি 
না। িয়র উমন প্রভামবর িরয়মিরেন। বো িরযমিে, 
আমি নামক বি্তণদার েুরর গান গাইরর োই না। পরর 
অবে্য উমন মনরজ সিরকই সফান কররন। েম্পক্ত 
অরনকটাই স্াভামবক িরয় যায়।
প্রশ্নঃ িিম্মদ রমফর েরগেও সরা দীঘ্তমদন গান 
গানমন। রাঁর েরগে কী মনরয় মবরক্ত ?
েরানঃ ি্যাঁ, এটাও েমর্য ঘটনা। ররব ঘটনাটা 
োিান্যই। আিারদর ির্্য রয়্যােটি মনরয় একটা 
মবরক্ত িরয়মিে। বয়ে িরয় সগরে অরনক মেল্পীই 
অেিায় িরয় পরেন। রাঁরদর উপাজ্তন বরে মকিু 
িারক না। আিরা সেরয়মিোি, মেল্পীরাও সযন 
গারনর রয়্যােটি পান। রমফ োরিব বরেমিরেন, গান 
সগরয় এককােীন যা পাই, এর সবমে মকিু োওয়া 
ঠিক নয়। আিারদর যুমতি মিে, ক্যারেট সকাম্পামন 
যমদ পায়, সপ্রামডউোর যমদ পায়, রািরে মেল্পীরা 
বমঞ্র িাকরব সকন? মবরেষ করর যারদর আমি্তক 
অবস্া ভাে নয়, রারদর অন্তর সদওয়া সিাক। 
একটা েুস্ মবরক্ত। উমন িঠাৎ করর সররগ সগরেন। 

আিারক ‘িিারানী’ বরে কটাক্ষ কররেন । রারপর 
েবার োিরন সেঁমেরয় বেরেন, আিার েরগে আর 
সকানওমদন গান গাইরবন না। মবষয়টা আিারও 
ভাে োরগমন। আমিও বরে সফরেমিোি, আপনার 
েরগে আমিও আর গাইব না। রারপর মরন বির এই 
মবরছেদ েরেমিে। সকউ কারও েরগে ডুরয়ট গাইমন। 
পরর েঙ্কর-জয়মকরেরনর ি্্যস্রায় মিটিাট িয়। 
ওঁরা বেরেন, আিরা দুজন একেরগে না গাওয়ায় 
ইন্াম্রির অরনক ক্ষমর িরয় যারছে। অরনক ভাে 
গান িামররয় যারছে। রখন সফর একেরগে গাইরর 
শুরু করোি।
প্রশ্নঃ আপমন পামকস্ারনও এর জনমপ্রয়। ওরা নামক 
বের, েরারক মদরয় মদন, কাশ্ীর মনরয় মনন।
েরানঃ ি্যাঁ, সকউ সকউ এিন বের। আিার কারনও 
এরেমিে। ওগুরো মনিক িজা। ররব পামকস্ারনও 
েগেীররর একটা আোদা ঘরানা আরি। সিরিমদ িাোন, 
গুোি আমে সরা মিরেনই। আিার মপ্রয় গাময়কা নুরজা-
িানও পামকস্ারন েরে যান। পরররমদরক এরেন নুেরর 
ফরর আমে খান। ওরদর েবার গান আমি শুনরাি। 
অরনকমকিু সেখার সেষ্া কররাি। মবশ্াে কররবন মকনা 
জামন না, আিার কখনও পামকস্ারন যাওয়া িয়মন। দুবার 
যাওয়ার কিা িরয়মিে। সেষপয্তন্ত আর িরয় ওরঠমন। খুব 
আরক্ষপ সিরক সগরি।



প্রশ্নঃ গজরের দুমনয়ায় 
আপনারক সেভারব সদখা সগে 
না সকন?
েরানঃ আমি সরা গজে 
সগরয়মি। ররব আরও গাওয়া 
উমের মিে। সিরিমদ িাোন 
বা গুোি আমের গান যখন 
শুমন, িুগ্ধ িরয় যাই। আিারদর 
সদরের জগমজৎ মেংরয়র 
কিাই দরুন। কী উদাত্ত গো! 
ওরদর িররা যমদ গাইরর 
পাররাি! আেরে এখন গান 
কি িয়, বাজনাই সবমে। আরগ 
মেগোররদর একটু সর্ মদরর 
বাজনা ির। এখন উর্াটা। 
যারা বাজায়, রারদর সর্ মদরর 
এখন গাইরর িয়। মদনমদন 
গানবাজনার পমররবেটাই 
সকিন সযন িামররয় যারছে। 
সিরোমড সনই। এর জন্য আমি 
অবে্য স্ারারদরও মকিুটা দায়ী 
কররর োই। রাঁরা এেব গান 
শুনরিন বরেই গাওয়া িরছে।
প্রশ্নঃ আো সয ্ররনর গান 
সগরয় িারকন, আপমন সকন 
সেষ্া কররনমন ? এটা মক 
আপনার েীিাবদ্ধরা নয় ?
েরানঃ জামন না। িরব িয়ররা। 
আেরে, েব ্ররনর গান 
আিার ভারোও োরগ না। 
আমি সযটুকু পামর, সেটুকুই 
করার সেষ্া কমর। গান বািার 
সক্ষররি আমি খুব খুঁরখুঁরর 
মিোি। পিন্দ িরে ররবই 
গাইরাি। সয যা গাইরর 
বেে, সগরয় সফেোি, 
এিনটা কখনই কমরমন। পররর 
মদরক েুরকাররাও সজরন 
সগরেন, আমি কী ্ররনর গান 
পিন্দ কমর।

প্রশ্নঃ এখন যখন মনরজর গান 
মনরজ সোরনন, রখন কী িরন 
িয় ?
েরানঃ একটা েমর্য কিা বেব ? 
মবশ্াে কররবন ? আমি মনরজর 
গান এরকবাররই শুমন না। 
শুনরেই িন খারাপ িরয় যারব। 
িরন িরব, এটা এভারব না করর 
অন্যভারব কররে ভাে ির। 
িরন িরব, এই েুরটা অন্যরকি 
িরর পারর। োররর দেরক যা 
ভাে সেরগমিে, এর বির পর 

রা ভাে নাও োগরর পারর। 
রাই মনরজর গান সিরক আমি 
দূরর দূররই িামক।
প্রশ্নঃ পরররমদরক আপমন আর 
মফল্ম সফয়ার অ্যাওয়াড্ত মনররন 
না। এটা সকন ?
েরানঃ আমি সরা অরনকবারই 
সপরয়মি। িরন িে, এবার নরু-
নরদরও পাওয়া উমের। একটা 
পুরস্াররর িতূে্য অরনক। একটা 
পুরস্ার সপরে েুরকাররা সেই 
মেল্পীরক েুরযাগ সদন। আবার 
েুরকার পুরস্ার সপরে পমর-
োেকরা রাঁরক সনন। রারদর 
কারি এই পুরস্াররর গুরুত্ব 

আরি। আিারক এর বির পর 
মনশ্চয় পুরস্ার মদরয় মনরজরক 
সেনারর িরব না। ওটা নরুনরা 
সপরেই ভাে। রাই মনরজরক 
েমররয় মনরয়মি।
প্রশ্নঃ এর োফে্য। রবু এর 
মননঃেগে। কখনও একা োরগ 
না ?
েরানঃ যা িওয়ার, রাই িয়। 
েবমকিুই সবা্ িয় আরগ 
সিরক মন্্তামরর িারক। 
সিাটরবো সিরক গানরকই 

ভােরবরে এরেমি। একা-
কীত্বই আিার গারনর প্রমর 
অনুরাগ বামেরয় মদরয়রি। 
রািাো, সে অরি্ত আমি একা 
সকািায় ? ভাই সবানরা সরা 
আরি। রারদর েরগে আড্া 
িামর, গল্প কমর। মবরয় না করার 
জন্য আিার িরন সকানও 
অনুরোেনা সনই। িরেই িয়র 
অরনকমকিু রােরগাে পামকরয় 
সযর। কী জামন, িয়র দু 
বিররর িািায় মডরভাে্ত িরয় 
সযর। রখন সেই দুনঃখ বরয় 
সবোরর ির। রার সেরয় এই 
বরং ভাে আমি। 



অভিরূপ কুমার
ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট ড�া বলতে যা ডবাঝায়, ো নয়। 
এমনকী, প্রথম সপ্াতেও নয়। একটু ডেভরতেই 
ড�াত্র ডেখলাম। এমভনতে নভদিো– ভ�বপ্রসাতের 
ডকানও ছভব ভমস কভর না। পতর েতলও ডেতখভছ। 
েতল না েতলও ইউটিউতব ডেতখভছ। োই এই 
ছভবটা ডেখব, আত� ডথতকই ঠিক কতরভছলাম। ভকন্তু 
যা েয়, নানা ব্যস্তো সামতল ডেতখ ওঠা েভছিল না।
সমাতলাচকরা যা ডলখার, প্রথম সপ্াতেই ভলতখ 
ডফতলন। আভম সমাতলাচক নই। ডবাদ্াও নই। 
ভনোন্তই সাধারণ এক ে�স্টক। না েয় একটু পতরই 
ডেখলাম। ডসই পতর 
ডেখার অনুিূভেটাই 
ডবঙ্গল টাইমস 
মারফে েুতল 
ধরভছ।
প্রথতমই বতল রাভখ, 
ছভবটা অসাধারণ 
ডলত�তছ। ভবত�ষ 
কতর এই সমতয় 
োঁভিতয়। এটা যভে 
ে� বছর আত� 
েে, েয়ে এেটা 

িাল লা�ে না। কারণ, েখনও ধমস্টতক ভিতর 
চারপা�টা এেটা ভবভষতয় যায়ভন। েখনও চাতয়র 
ডোকান ডথতক অভফস, ডমত্া ডথতক ডসলুতন এে 
কাশ্ীর, পাভকস্তান, ভেদিু, �রু— এসব ব্যাপারগু-
ডলার ব্যাপক চচস্টা েে না। সময়টা বি অভথির। োই 
এই সমতয় এই জােীয় ভসতনমা বি ডবভ� প্রতয়াজন।
ছভবর �ল্প এেভেতন অতনতকই ডজতন ড�তছন। 
ভরভিউতয় ডসগুতলা ডলখার েরকার ডনই। েতব 
কতয়কটি সােভসকোর কথা না বতল পাভর না। 
ডকন্দীয় চভরত্র অনসূয়া মজুমোর!  িাবতে ড�তলও 
সােস লাত�। অনসূয়া একজন চমৎকার অভিতনত্রী। 
ভকন্তু বাংলা ছভব োঁতক ডসিাতব ব্যবোর করতেই 
পারল না। সােস ডেভখতয়তছন ভ�বু– নভদিো। এর 
জন্য স্যালুট জানাতেই েতব।
ভবিেীয় গুরুত্বপূণস্ট চভরত্র নাইতজল আকারা। বাস্ততবই 
ভযভন ডজতলর অন্ধকাতর জীবতনর অতনকটা সময় 
কাটিতয়তছন। কারা�ারতক বলা েয় সংত�াধনা-
�ার। েবু ডজলতফরে শুনতলই আমরা ডকমন 
ভ্রু কুঁচতক োকাই। োতক আর ভবশ্াস কভর না। 
ভকন্তু ভ�বু– নভদিো োঁতের প্রথম ছভব মুক্তধা-
রাতে নাইতজলতক ভনতয় চমক ভেতয়ভছতলন। 
এই ছভবতেও অতনকটা অং� জুতি নাইতজল। 
অসাধারণ অভিনয়। চভরত্রটাতক ডব� ভবশ্াসতযা�্য 
কতর েুতলতছন। নাইতজতলর োরাতনা সম্ান ডযন 
অতনকটাই ভফভরতয় ভেল এই পভরচালক জুটি।
একজন ভেদিু রমনীর পভরচযস্টায় একজন মুসভলম 
যুবক। সব ধতমস্টর বাধা ডিতস ভ�তয়, এ ডযন 

 খুঁে ডখাঁজার 
নয়, ডেখার 
ও ডেখাতনার 
ছভব ‘ ড�াত্র’



মানবোর জয়�ান। নমাজরে োতরক আভলতক 
ডেতখও ‘ োরক’  িাবতে ডকানও অসুভবধা েয় 
না ঝুমারও। পািার ডপ্রাতমাটার যখন োতরতকর 
ধমস্ট ডটতন ডলাক ডষেপাতনার ডচষ্া কতর, েখন 
রুতখ োঁিাতলন ভেনরাে ড�াভবনতের পুতজা করা 
‘ মাভসমা’ । বুভঝতয় ভেতলন, িারতের পরম্প-
রার ভ�কি কেটা �িীতর। েয়ে সংলাপগুতলা 
ভকছুটা িাষণ ড�াতছর, েবু শুনতে মদি লা�ভছল 
না। এই কিা কথাগুতলা আসতল শুধু ডপ্রাতমাটার 
বাভপর জন্য নয়, মতন মতন ভবতবিষ পুতষ রাখা 
ে�স্টকতের জন্যও।

খুঁে ধরতে চাইতল, অতনক উপাোন েয়ে 
আতছ। ভকন্তু সতচেনািাতবই ডসগুতলাতক 
উতপষো কতরভছ। এই ছভব অসঙ্গভে ডখাঁজার 
ছভব নয়। এই ছভব ডেখার ও ডেখাতনার 
ছভব। িাল ছভবর প্রে্যা�া পূরতণ পুতরাপুভর 
সফল ভ�বু– নভদিো। োরকা ছািাও েতল 
মানুষ ডটতন আনা যায়, ডসটা োঁরা আবার 
ডেভখতয় ভেতলন। এিাতবই অভিনব সব 
ভবষয়তক োঁরা ডবতছ ভনন। আ�ামীভেতনও 
এই জুটির কাতছ আরও িাল িাল ছভবর 
প্রে্যা�া রইল।

  ঝটিকা সফর
মোলয়া ডথতক শুরু েতছি ডবঙ্গল টাইমতসর 
ভবত�ষ ই– ম্যা�াভজন। দেনভদিন নানা ভফচাতরর 
পা�াপাভ� আপােে মাতস দুবার প্রকাভ�ে েতব 
এই  ই– ম্যা�াভজন। জানুয়াভর ডথতক মাতস চারবার। 
অথস্টাৎ, প্রভে সপ্াতে। 
ই– ম্যা�াভজতন অব�্যই গুরুত্ব পাতব ভ্রমণ। প্রভে সংখ্যাতেই 
একটি বা দুটি ভ্রমণ সংক্ান্ত ডলখাতক জায়�া ডেওয়া 
েতব। আপনারাও ভলখতে পাতরন আপনাতের ডবিাতনার 
অনুিূভে। শুধু কীিাতব যাতবন, ডকাথায় থাকতবন মাকস্টা 
�িপিো ভ্রমণ নয়। আপনার অনুিূভেটাও উতঠ আসুক। 
ভচঠির ডমািতক, োতয়ভরর ডমািতকও েতে পাতর। 
ভবত�ষ ডকানও চভরত্রতক ভিতরও েতে পাতর। ডকানও 
মজার অনুিূভে ভনতয়ও ডলখা েতে পাতর।
 সমাতলাচনা বা ভবত�ষ পরাম�স্টও থাকতে পাতর। 
২০০ �তদের ডলখাও েতে পাতর। আবার ১০০০ 
�তদের ডলখাও েতে পাতর। সতঙ্গ আকষস্টণীয় ছভবও 
পাঠাতে পাতরন। 

ডলখা ও ছভব পাঠাতনার ঠিকানা:  

 bengaltimes.in@gmail.com


