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Interview details 

Interview with Anushree Biswas  

Interviewed by Prama Mukhopadhyay 

 
অনুশ্রীঃ আমার বাড়ি ড়িঙ্গলগঞ্জ। ড়িঙ্গলগঞ্জ বর্ডার এরিয়ায়। ড়িঙ্গলগঞ্জ  রিসরিক্ট, মানে ড়িঙ্গলগঞ্জ 

পুড়লশ স্টেশে। ড়িন্তু আমার বাড়ি, ড়িঙ্গলগঞ্জ স্টেনি আরও স্টেতনর। আরও প্রায় স্টেি ঘণ্টা 
েু ঘণ্টা স্টেনত িয়। আমার বাড়ি স্টেনি বাাংলানেশ বর্ডার স্টেটা, স্টেটা পনেনরা ড়মড়েট েূনর। 
এবার ওখানে স্টেই এিটা স্ট াট্ট েেী ড়েনয় বর্ডার িরা িনয়ন । বর্ডার বলনত স্টে এিটা 
িাাঁটাতার-ফার স্টেেব ড়ি ু, শুধু শুনেড় । ড়িন্তু িাাঁটাতার বলনত আনেৌ স্টেখা োয় ো 
স্টেোনব। স্ট াট আন  ড়ি ু। ড়ি ুটা জায়গায়। স্টে স্টবড়শ জায়গায় ো। স্টতা ওখানে পুড়লশ 
স্টতা োরাক্ষণ োনিই। আর বিডাি বলনত স্টেোনব স্টে আলাো িনর, অনেি ড়ি ু এিটা 
বযাপার, স্টলানি-স্টে োনব ো, বিডাি মানে ড়েশ্চয়ই ড়ি ু আন , স্টেরিম ড়ি ু স্টেই। শুধু 
এিটা স্ট ানটা েেীর বযবধাে, আরড়ি, েুনটা স্টেনশর মনধয। এিটা স্ট াট েেী স্টপরনলই 
আরিকটা স্টেশ! স্টে স্টেশটা স্টিবল আমরা স্ট ানখই স্টেখনত পাই েূর স্টেনি। এনতাটাই 
িান । আর স্টেোনব... ওই আমরা ড়িোনব  নল এনেড়  স্টেই েব ঘটোগুনলাই টুিটাি 
শুনেড় ।  

 
প্রমাীঃ সসগুর াই এিটু বল। স্ট াটনবলা স্টেনি স্টিমে শুনেন া, স্টি ড়িরিম োনব  নল এনেড় ল... 

ড়িরিম ড়ি শুনেন া, এিটু খাড়ে েড়ে বল আমানের... 
 
অনুশ্রীঃ আমার ঠািুরো  নল এনেন ে, ’৭১-এর আনগই। োেু পিাশুো ড়শখনতই  নল আনে। 

ওখানে স্টেনিতু মুেড়লমনের উৎপাত ড় ল... েীষণোনব অতযা ার িরনতা মুেড়লমরা। স্টতা 
পিাশুোর পড়রনবশটা স্টেোনব ড় ল ো। ক্লাে ৯-এ েখে আমার োেু পনি, তখে ওখাে 
স্টেনি  নল আনে। এইবার এখানে এনেই পিাশুো িনরে, এখানে এনেই  ািড়র  েুনে 
োরা জীবে এখানেই স্টেনি োে, এখানেই ড়বনয়, েমস্ত ড়ি ু এখানে। তারপর স্টেনি, 
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আমার স্টে োেুর বাবা-মা, ওোরা ওখানেই ড় নলে, ড়িন্তু ওখাে স্টেনি স্টোগানোগ ড় ল, 
িারণ তখে স্টতা অখণ্ড োরত ড় ল, অখন্ড বাাংলা ড় ল, তখে োগ িয়ড়ে। তারপর েখে 
োগ িল, পূবড বাাংলা, পড়শ্চম বাাংলা োনম  নল আেনলা, োরা ওখানে োিনতে, তারা 
ওখানেই স্টেনি স্টগনলে। তানের োনে আর ওইোনব স্টোগানোগ স্টেই। োেু স্টেনিতু এখানে 
োিল, তাই আমরা পড়শ্চমবনঙ্গর বাড়েন্দা িনয় স্টগলাম। আর ওখাে স্টেনি আনরা অনেনি 
এনেন  ফ্যারমর ি, তারা পনর এনেন ... আর এখানেই তারা বেবাে শুরু িনর। েব  
’৭১-এর আনগ। ’৭১-এর পনর আমানের স্টিউ আমানের ফ্যারমর ি স্টিউ আনেড়ে।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, োইনিাি... এইবার স্টেটা বযাপার, তুড়ম স্টে এই বলড় নল, ‘এনেন ’... এই আো 

ড়েনয় স্টিাে গল্প শুনেন া িখেও? এই ধর, ড়িরিম োনব এনলা, স্টিাে েমনয় এনলা, স্টেই 
েমস্ত ড়েনয় স্ট াট স্টবলা স্টেনি ো ো শুনেন া, এিটু েড়ে বল। 

 
অনুশ্রীঃ এই লুড়িনয় লুড়িনয়... স্টে তখে েুনটা এ ড় ল... এিটা িনচ্ছ ড়ি, রাজ...ওরাও ড় ল, 

মুড়িনফৌজ এিটা েল ড় ল, আর এিটা... সামর িং ড়ি ু ড় ল, স্টতা েুনটা স্টগাষ্ঠীর মনধয 
েীষণ োনব দ্বন্দ্ব ড় ল। এিজে ড় ল মুেড়লম সার াটডাি আর এিজে োনলা িাজ িরনতা। 
স্টতা েুনটা েল… স্টতা এিজে... ড়িনু্দনেরনি স্টমনর স্টেওয়ার স্ট ষ্টা িরনতা, ড়িনু্দনের  বাাঁ নত 
স্টেনব ো। মুেড়লমরা োি, মুেড়লমনেরনি অতযা ার িরনতা ো। ড়িন্তু ড়িনু্দ ফ্যারমর , 
ড়বনশষ িনর মা স্টবানেনের উপর এতটাই অতযা ার িনতা, স্টে ওখাে স্টেনি েবাই  নল 
আেনতা। স্টতা তখে েখে  নল আেন , আমার ঠািুরমা... আমার ঠািুরমার বাড়িও 
বাাংলানেনশ ড় ল। ড়বনয়র পনরও বাাংলানেনশ স্টেনিই ড়বনয় িনয়ন । ড়িন্তু ড়বনয়র পনর 
বাাংলানেশ স্টেনি  নল আনে। স্টেও মুেড়লমনের অতযা ানরই  নল আনে। ওখাে স্টেনি 
েখে  নল আেন , স্টেই ড়জড়েে পে েমস্ত... আমার োেুর োনমই, মানে শুধু মাে োেুর 
োনমই িত, সসরেনরট টু ড়বনঘ জড়ম ড় ল ওখানে। স্টেই েম্পড়ি স্ট নি ড়েনয়  নল আনে। 
এখানে ড়ি ু ো ড়েনয়ই  নল আনে। মানে পুনরা বলনত স্টগনল খাড়ল িানত। এইবার োর 
ওখানে আমানের ফ্যারমর র োনলা অবস্থা ওখানে, ড়িন্তু এখানে স্টতা ড়ি ু স্টেই, মুেড়লমরা 
এখাে স্টেনি স্টে মুেড়লমরা ওখানে স্টগন , তারা ড়িন্তু েব েম্পড়িগুনলা পানচ্ছ। ড়িন্তু এনের 
এখানে ড়ি ু স্টেই। এখানে পুনরা ফাাঁিা। এখানে পুনরা খারাপ অবস্থায় জীবে োপে িরনত 
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িনয়ন । আমার ঠািুমারা েখে  নল আেন , তখে স্টেই পুনরা ড়জড়েে-পে টািা পয়ো, 
িীোনব  নল আেন  ড়েনয়, স্টেই  ুনলর মনধয,  ুনলর স্টে স্টখাাঁপা িরন , স্টমনয়রা, স্টেই 
স্টখাাঁপার মনধয স্টোো োো ঢুড়িনয় ড়েনচ্ছ, ড়েনয় স্টখাাঁপাটা োনলা িনর এাঁনট স্টবাঁনধ ড়েনচ্ছ। 
ড়েনয় মাোনয় িাপি তুনল ড়েনচ্ছ, িারণ, তখেিার স্টরওয়াজ ড় ল, স্টে মা ায় িাপি ড়েনত 
িনব। স্টতা মাোয় িাপি ড়েনয় ড়েনচ্ছ, স্টিউ বুঝনত পারন  ো স্টে  ুনলর মনধয ড়ি ু আন । 
তারপনর স্টতাঁতুল স্টেটা, মানে টি স্টেটা, তার স্টখালাটা তার মনধয স্টোোর ড়জড়েে ঢুড়িনয় 
ড়েনচ্ছ। তারপনর ড়ি বড়ল, ড়বড়েন্ন োনব, ড়জড়েেপে ড়েনয় পারাপার িরন , েতটুিু 
পারাপার িরা োয়, িারণ পুনরা খাড়ল িানত, স্টোোর ড়জড়েেটা ড়বড়ি িনর ড়েনয় তবু, 
এখানে  ালানো োনব। োিনল ড়িোনব এ িরনব এখানে এনে, ড়ি ু স্টতা িরার স্টেই 
এখানে, আর িঠাৎ িনর তখে ড়জড়েে-পে ড়ি ু স্টেই। স্টে োনব েত ড়েে  নল, এই জেয, 
ওোনব ড়েনয় আনে। তারপর ঠািুমানের বাড়িনতও শুনেড় , স্টে জড়মোর বাড়িনত, স্টে 
জড়মোর বাড়ি  ড় ল ওখানে... স্টতা স্টেই েমস্ত স্ট নি ড়েনয় এখানে  নল আনে। স্টতা এখানে 
ঠািুমারা স্টপনয়ন  ড়ি ুটা... মুেড়লমনের ওখানে অনেি েম্পড়ির পড়রবনতড, মুেড়লমনের 
স্টেই ওয়ান সফ্া ড ব র ও  নল। এনতা িম স্টপনয়ন  এখানে এনে, ঠািুমারা। আর োেু 
এখানে এনে পনর  ািড়র স্টপনয়ন । এখানে পিাশুো িনর, োেুর েমস্ত ড়ি ু সারটডরফ্রকট 
এখােিার। এখােিারই বাড়েন্দা িনয় োয় োেু, এখানেই  ািড়র পায়,  ািড়র েূনেই 
আমরা এখানে। আমার বাবারও এখানেই জন্ম। আর আমানের স্টতা অবরেয়াসর … 

 
প্রমাীঃ তুড়ম বলড় নল, এটা ’৭১ োনলর পনর, োড়ি ’৪৭ োনলর পনর ? 
 
অনুশ্রীঃ ো, ’৭১ োনল। োেু এেন , ’৪৭-এর আনগ, আর ’৭১ োনলর পনর এনেন , আর েবাই।  
 
প্রমাীঃ আর বাড়িরা, ’৪৭ স্টেনি ’৭১, ওই ড়েনিই ড় ল? 
 
অনুশ্রীঃ হুম 
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প্রমাীঃ ’৪৭ োনলর  ারটডশন, বা এই েমস্ত ড়ি ু ড়েনয় িখে ড়ি ু শুনেন া? এই স্টে েুনটা স্টেশ, 
োগ িনয় স্টগনলা েখে... তখে ড়ি... স্টতামার োেু স্টতা তখে এই ড়েনিই ড় ল।  

 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। 
 
প্রমাীঃ তখে স্টতার োেুর িান  বা িারুর িান , শুনেড় ে? তখে ড়িরিম ড় ল? উড়ে তখে 

োিনতে স্টিাোয়? রিঙ্গ গরেই োিনতে? 
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। ড়িঙ্গলগনঞ্জর স্টগাড়বন্দিাড়ট গ্রানমই োিনতে। ো। তার আনগ োেু... োেু আেন  

ড়িোনব, স্টে গায়ি ড়িনশার িুমার ড়েড়ে, ওোরও স্টতা পূবড বাাংলায় জন্ম। স্টতা োেু এি 
েনঙ্গ পিাশুো িরনতে, ওোরা। এবার োেুরও গানের ড়েনি েীষণ েযাি ড় ল। এবার 
ওোর োনে বনু্ধনের েুনে  নল আনেন এখানে। আোর পনর এখানে ড়িনশার িুমার স্টতা, 
গানের লাইনে  নল োে, আর োেু পিাশুোর লাইনেই স্টেনি োয়। এবার স্টোগানোগ ড় ল, 
তারপর, োেু, এখানে েুনরন্দ্রোে িনলনজ পিাশুো িনর। েুনরন্দ্রোে ড়িাংবা বঙ্গবােী 
েুনটার এিটা স্টেনিাে। স্টতা এখানে পিাশুো িনর স্টগাড়বন্দিাড়টনত  নল োয়। স্টগাড়বন্দিাড়ট 
সু্কনল স্টেনিতু  ািড়রর েূনে আনে, স্টেই জেয, োেু ওখানে, স্টগাড়বন্দিাড়ট গ্রানমই বেবাে 
শুরু িনর।  

 
প্রমাীঃ ’৪৭ োল োগাে তখেিার স্টিাে গল্প শুনেড় ে?  
 
অনুশ্রীঃ ’৪৭ োল, তখে স্টতা ইাংনরজনের অেম্ভব অতযা ার। ইাংনরজ, মুেড়লম, েব অেম্ভব এিটা 

অতযা ার। স্টতা ওইেময়  ারটডকু াি আমার ফ্যারমর ি স্টিাে স্টেরিম োনব গল্প শুড়েড়ে। 
মুেড়লমনের শুনেড় , স্টে মুেড়লমরা অতযা ার িরনতা, এইটুিুই  শুনেড় । আর স্টে েখে 
তখে লুঠতরাজ  ুড়র িরা, তার পর মুেড়লমরা এি এি েমনয় বাড়ির মনধয  নল এনেন , 
স্টে েখে স্টেখন  স্টে বাড়ি ফাাঁিা, ড়বনশষ িনর, োো ড়িাংবা বাবা এরা স্টেই বাড়িনত, বাড়ির 
স্টমনয়রা আন , তখে স্টঢািার স্ট ষ্টা িনরন । আর স্টমনয়নেরনি স্টতা স্টবনরানতই ড়েনতা ো। 
ড়েনের স্টবলাই স্টমনয়রা ঘনরর মনধয োিনতা। স্টে এিটা,  মানয়র িান ই এটা শুনেড় , স্টে 
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মানয়রা েখে মামার বাড়িনত স্টগন , মানয়র মামার বাড়িনত, স্টেই এিটা েীড়ঘ ড় ল, স্টেই 
েীড়ঘ স্টেনি জল ড়েনয় আেনত িত। স্টেই েীড়ঘনত মানি স্টেনত ড়েনতা ো, স্টিে ো, মা 
ওখানে, তখে িার তুলোয়, মা স্টবশ, স্টেখনত শুেনত োনলা ড় ল, এবার স্টেখনত োনলা 
ড় ল বনল, মুেড়লমরা েীষণ োনব, ড়েন্দা-মন্দ স্টতা িরনতাই, তা ািা ওরা োড়ি ড়বড়েন্ন 
েময়, ড়ি বড়ল, ফ্যারমর স্টত  নল আোর স্ট ষ্টা িরনতা, বাড়ির মনধয  নল আোর স্ট ষ্টা 
িরনতা। ওই জেয মানি স্টবনরানত ড়েনতা ো। ড়িন্তু মা স্টতা তখে স্ট াট ড় ল, অতটা মা 
বুঝনতা ো। মা েবার োনে স্টেনত  াইনতা। বাড়ির বউরা েখে স্টবনরানব, স্টেও মুনখ 
এনতাটা িনর মাোয় িাপি তুনল ড়েনয় স্টবনরানব, তাও আবার েনন্ধযর পনর স্টতা স্টবনরানতই 
ড়েনতা ো ওনের স্টি। ড়েনের স্টেই েতটুিু েমনয় স্টবনরানব, েনঙ্গ স্ট নলরা োিনব, স্টমনয়রা 
এিা এিা স্টবনরানব ো। েড়ে স্টমনয়রা স্টবনরায় অনেি স্টমনয়রা এিোনে োিনব, এইরিম 
োনব স্টবড়রনয়, স্টেই গুনলা শুনেড় ... 

 
প্রমাীঃ এটা ড়ি এপানর? মানে, মানয়র মামার বাড়ির িো বলড় নল, স্টেটা ড়ি  
 
অনুশ্রীঃ ো, ওখানে।  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা, স্টিাে জায়গায়, এটা। 
 
অনুশ্রীঃ ওটা িনচ্ছ, পরাণপুর, এনিবানর, বিডাি স্টপড়রনয়ই ওপারটা। েেী স্টপড়রনয়  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা, আর এই স্টে আো িল, তখে ড়ি েেী স্টপড়রনয়ই আো িনয়ন ? মানে... 
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। 
 
প্রমাীঃ আো ড়েনয় স্টিাে গল্প শুনেড় ে? 
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অনুশ্রীঃ েখে আেন , তখে এরিম েেীর পানশ, ওই স্টে মুড়িনফৌজ আর ড়ি স্টেে, রাজা... ওর 
োম িন ... োমটা এই মুিূনতড মনে িরনত পারড়  ো, স্টতা োমটা এিটু পনর মনে আেনল 
বলড় ... স্টতা এই েুনটা েল ড় ল। আর এখে স্টে সশখ িাড়েোর বাবা, সশখ িাড়েোর বাবা 
ড়েড়ে, তখে ওখােিার শােি পনে, উড়েই ড় নলে। ওোর েনল োরা ড় ল, স্টেই 
মুড়িনফৌজরা, ওরা োনলা ড় ল। ড়িন্তু, উড়ে স্টতা মুেড়লম রাষ্ট্র ড়িনেনব স্টঘাষণা িরনলে, স্টেই 
জেয ড়িনু্দনেরনি পারাপানরর জেয েীষণ োনব ঝানমলা িনর। আর  মানয়র স্টে োেু, 
আমার মানয়র োেু, মানে ড়েোর বাবা, উড়ে, তখে গ্রানমর স্টে প্রধাে  টাইর ি স্টেটা ওটা 
উড়ে ড় নলে।  উড়ে োনলা িাজ িরনতে। মুেড়লমরা ওটা েিয িরনতা ো। এবার স্টেোনবই 
স্টিাি, মুেড়লমনের িানে  নল আনে, স্টে, আমার মানয়র োেুরা এখানে  নল আেন । 
এবার োেু ড়ি িনর, োেুর িান ও ওই খবরটা োয়, স্টে মুেড়লমরা এটা স্টজনেন , স্টতা োেু 
ড়ি িনরে, োেু ড়েনজ বাড়িনত োনিে, আর ড়েনজ ো স্টবড়রনয়, বাড়ির এি এি িনর 
েবাই স্টি, ফ্যারমর  সমম্বািরেিরক েবাইনি এি এি িনর পারাপার িরন ।  ড়িোনব? ো, 
স্টেই লুড়িনয় লুড়িনয়, রাড়িনরর অন্ধিানর। েখে জােনত পারন , তখে গুড়ল িনর স্টমনর 
ড়েনচ্ছ। এরিমও িনয়ন । োেু আনে এরিম, অনেি রাড়ির স্টবলা এিড়েে, অনেি 
স্টলািজে গািড  িনর োেুনি পার িনর স্টেয়। এ ারি। আর েখে পার িনর ড়েনচ্ছ, আমার 
ড়েোর িান  এটা শুনেড় , স্টে েেীর জলটা, জনলর স্টে স্বাোড়বি কা াি স্টেটা স্টেখা োনচ্ছ 
ো। শুধু লাল আর লাল। আর স্টেৌিায় িনর, েত জে িয় আরড়ি। এিটা স্টেৌনিায় 
েতজেনি স্টতালা েম্ভব, স্টে োনব স্টিাি উনঠন , উনঠ পারাপার িরন । এ ারি আোর 
স্ট ষ্টা িরন । স্টতা মা স্টেখন  স্ট াট্ট বাচ্চা, স্টেওয়া েম্ভব িনচ্ছ ো, স্টরনখ  নল আেন । স্টে 
অেম্ভব। মারধর স্টতা িরন ই, লাড়ঠ ড়েনয় স্টপটানচ্ছ, গুড়ল িরন , এেব। মা তার বাচ্চানি 
স্টরনখ  নল আেন । আমার ড়েোর িান  শুনেড় , স্টে ড়েোনের স্ট ো পড়রড় তনের মনধয 
অনেি বউরাই এরিম িনরন , স্টে স্টিানলর বাচ্চানি স্টরনখ ড়েনয়  নল এনেন । তখে  
স্টেওয়ার মনতা পড়রড়স্থড়ত স্টেই, স্টেনব ড়ি িনর? স্টেৌিাটায় উনঠন , বাচ্চাটা স্টি স্টেনব, 
স্টেৌনিা স্ট নি ড়েনয়ন । বাচ্চা স্টেওয়ার স্টিাে উপায় স্টেই। এরিমও িনয়ন । 

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, তুই েখে বলড় ড়ল, মুনখ স্ট ানখ বুঝনত পারড় লাম, তুই রফ্  িরড় ে  
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অনুশ্রীঃ িযাাঁ... 
 
প্রমাীঃ এই আজনিও স্টে তুই এনতাড়েনের আনগিার এিটা বযাপার। ’৭১ স্টতা তুই ড়েনজ স্টেড়খে 

ড়ে। ’৪৭ স্টতা তুই স্টেড়খেই ড়ে। এই পুনরা েময়টা জুনি এই স্টে  ারটডশন বা স্টেশ োগ 
স্টতার িান  মনে িনচ্ছ খুব র রেিং স্টতা এটা ড়েনয় স্টতার ড়ি ু বলার আন , এিটু বল, স্টে 
এখে তুই ড়ি মনে িড়রে। 

 
অনুশ্রীঃ এটাই মনে িয় স্টে স্টেশ োগটা স্টতা  সমইনর  ইাংনরজনের জেযই িনয়ন । ইাংনরজরা োনত 

আবার ড়ফনর আেনত পানর। ওরা স্টতা ওই িারনণই এটা িনর স্টগন । স্টেনিতু এটা ওনের 
েুড়বধানেড িনয়ন ... স্টতা এই স্টেশ োগটা েড়ে ো িনতা। আনগ স্টতা অখণ্ড বাাংলা েখে ড় ল, 
পুনরা এনতা বি এিটা বাাংলা ড় ল, তখে আমানের, মানে ড়ি বনল, ওখানে েখে আমরা 
বেবাে িরতাম, েবার মনধয স্টে এিতাটা ড় ল। আমরা এিই ফ্ারমর ি সমম্বাি, মানে 
আমার ঠািুরোর োইরয়ি স্ট নল োরা, তারা ওখানে স্টেনি স্টগন , তারা স্টতা আমানের 
সির রটরেি মনধযই, আমনের রনির েম্পিড। ড়িন্তু তারা এখে ওখানে, েমূ্পণড বলনত 
স্টগনল ওরা আমানের িান  ড়বনেশী। বাাংলানেশ মানে আলাো এিটা স্টেশ। আলাো এিটা 
রাষ্ট্র। স্টতা ওরা অেয স্টেনশর আমানের িান । ড়বনেনশর স্টলাি বনল পড়রড় ত। আমানের 
িান । তানের োনে স্টিাে স্টোগানোগ স্টেই। এনতা িা ািাড় র েম্পিড ড়িন্তু িতটা েূনরর, 
স্টেই ড়েি স্টেনি খুব খারাপ লানগ। আবার আমার মানয়র মামারবাড়ি, স্টেটাও ওখানে, 
ওোরা এখে ওখানেই আন ে স্টিউ স্টিউ। ওোরা েখে এখানে আনেে, তখে স্টেনখড়  
স্টেই, স্ট ারাই পনে স্টিাি, ড়েো িনর স্টিাি,  ড়েো িনর িয়নতা এি মানের, েখে এি 
মাে টাইম োনি, তখে এি মানের মনধযই স্টেনত িনয়। স্টতা তার স্টিাে এড়েি ওড়েি 
িরা োয় ো। স্টতা স্টিমে খারাপ লানগ, স্টে এনতা ড়েিট আত্মীয়, অে  িা ািাড়  এনে 
োিনত পারনব ো। স্টতা অনেনি মানয়র োরা মামারা আন , এখানে, তারা এনে, স্টে 
তানের িান  োিনব, তানের স্ট নল স্টমনয়নের িান  োিনব, স্টেটুিুও  পারনব ো বাবা মা। 
ড়েড়েডষ্ট ড়েনের মনধয  নল স্টেনত িনব।নতা খারাপ লানগ খুব স্টে এনতাটা িা ািাড় র িনয়ও 
এনতাটা েূনরর েম্পিড বিে িরনত িয়।  
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প্রমাীঃ আর এই ধর তুই বলড় ড়ল, স্টে স্টিউ রনয় স্টগন , বা অনেনি  নল এনেন , িখে শুনেড় ে, 
স্টে োরা রনয় স্টগড় ল, তানের স্টিাে গল্প, তারা ড়িোনব রনয় স্টগল, তানেরও স্টতা ড়েশ্চই 
এিই রিম েমেযা সফ্স িরনত িনয়ড় ল।  

 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। তানেরও এিই রিম েমেযা সফ্স িরনত িনয়ন , ড়িন্তু, ড়ি িনয়ন , োরা মুেড়লমরেি 

োনে তাল স্টমলানত স্টপনরন  তারা োিনত স্টপনরন , োরা তাল স্টমলানত পানরড়ে তারা 
োিনত পানরড়ে। আমার এিজে স্টজঠু আন ে। উড়ে, উড়ে এখে ওখােিার ড়ি বনল ওটা, 
ড়ি বনল ওটা, উড়ে  ইয়াি ওখােিার, স্টতা উড়ে মুেড়লমনের োনে ড়েশ্চই তাল... ওোর 
োনে আমার স্টিাে ড়েে িো িয় ড়ে, সফ্স টু সফ্স স্টিােড়েে। ওোনি স্টেড়খড়ে আড়ম। 
ড়েশ্চই উড়ে মুেড়লমনের েনঙ্গ তাল ড়মড়লনয়  লনত স্টপনরন ে, বনলই ওখানে আন ে। 
োিনল মুেড়লমনের এনতা অতযা ার, তারপরও স্টেনিন ে ড়ি িনর? োিা অেম্ভব। স্টেমে 
আমার োেু োিনত পানরেড়ে। োেু ওখানে পিাশুো িরনত পানরড়ে, োেু  নল আেনলে, 
ড়িন্তু, উড়ে ড়েশ্চই স্টেনিন ে, বনলই স্টতা  ািড়রটা স্টপনয়ন ে, এমড়ে এমড়ে স্টতা  ইয়াি 
িনত পানরেড়ে। স্টেখানে ওনি মাড়েনয় ড়েনয় পিাশুো িরনত িনয়ন , এেব প্রবর মগুর া 
সফ্স িনর। আমার মনে িয়, আমার ড়েজস্ব মতামত এটা, ড়েশ্চই মুেড়লমনের েনঙ্গ এমড়ে, 
মানে, মাড়েনয় ড়েনত স্টপনরন ে আরড়ি, স্টেই জেয তারা স্টেনি স্টগন ।  

 
প্রমাীঃ আর তুই বলড় ড়ল, বিডাি স্টতার বাড়ির খুব িান , বিডাি তুই খুব িা  স্টেনি  
 
অনুশ্রীঃ এিটা স্ট াট্ট েেী।  
 
প্রমাীঃ িযাাঁ 
 
অনুশ্রীঃ মানে খুব  িােযির লানগ। এিটা স্ট াট্ট েেী। েেীটার, মানে,  এই োইর্টায় োরনতর 

স্টলািজে োনম, আমরা োমনত পাড়র। আর ওড়েিটায়... েেীর মাঝখানে স্টিউ আেনত 
পারনব ো। েেীর ওড়েিটায় বাাংলানেসশর স্টলাি োমনব, এড়েিটায় ইনয়র স্টলাি োমনব, 
োরনতর স্টলাি োমনব। আর োরাক্ষণ পুড়লশরা স্টতা গার্ড-এ োনিই। ও ারিও োনি, 
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এ ারিও োনি। স্টতা েেীর জল ড়ঠি আন , েখে কািরফ্উ িনব, েেীর জনল স্টতা স্টিউ, 
অনেি েূনরর িো, েেীর রাস্তানত স্টিউ উঠনত পারনবো। এিটা স্ট াট্ট মানে, ড়ি বড়ল, 
েেীটা এনতাটাই স্ট ানটা, স্টে ও ারির স্টলািজে স্টি স্টেখা োয়। পুনরাপুড়র। িাাঁটন , গািী 
োনচ্ছ, আমরা পুনরাপুড়র  স্টেখনত পাই।  

 
প্রমাীঃ তুই বলড়ল, এিটা িো, ‘কািরফ্উ’ িনব, এটা ড়ি ড়জড়েে? 
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ কািরফ্উটা িনচ্ছ, এ... েখে স্টেখা োনচ্ছ অড়তড়রি গরু পারাপার, িয়ো... ওখানে 

ঈরেি েমনয় স্টতা োরত স্টেনি গরু োয়। এবার োরত স্টেনি স্টে গরুটা োয়, পুড়লশ স্ট ষ্টা 
িনর, স্টে গরু পারাপার ো িনর। ওরা গার্ড স্টেয়। োরা োধারণ স্টলািজে, ওখানে স্টতা 
অনেনিই আন , ওখােিার জীবে োপে স্টতা েীষণ মানে  িষ্টির। ওখানে স্টতা  াষবােই 
প্রধাে, ড়িন্তু  াষটাও ড়ঠিঠাি িনর িয়ো োর জেয আড়েডি অবস্থা েীষণ খারাপ ওখােিার 
স্টলািজনের। তা অনেনি খুব িম িষ্ট িনর েড়ে টািা ইনকাম িরনত পানর স্টেই স্ট ষ্টা 
িনর। স্টতা গরু পারাপার িনর এই স্ট ষ্টাটা িনর, গরু, ড় ড়ে, তারপনর মা । স্টতা গরু েখে 
পারাপার িনর েড়ে িিা গার্ড োনি, তািনল পারাপানরর প্রবর ম িয়। এবার এই েময় 
ড়ি িয় েখে স্টিাে িিা গার্ড োয়, তখে িারড়ফউ জাড়র িয়। এনতা গরু পারাপার হুনচ্ছ, 
 বন্ধ িরনব ড়ি িনর? বন্ধ িরার জেয স্টিাে এিটা, ড়ি ু এিটা েরিার। তখে িারড়ফউ 
জাড়র িয়। িারড়ফউ িনল রাস্তায় স্টিউ আেনবো। িারুর োিে স্টেই রাস্তায় ওঠার। োরা 
রাত পুড়লশ পািারা োিনব। স্টতা তখে িারড়ফউটা িনর েবাইনি আটনি স্টেওয়া িয়। 
বলনলা, েনন্ধয ৭ টার পর স্টেনি স্টিউ আর রাস্তায় আেনব ো। তাই েতই প্রবর ম স্টিাি, 
স্টিউ আর রাস্তায় আেনবো। স্টেখা োনচ্ছ এমেও িয়, ফ্যারমর রে স্টিউ অেুস্থ। র্ািানরর 
িান  ড়েনয় স্টেনত িনব। তখে স্টতা স্টবনরানতই িনব। তখে ড়ি িরনব? তখেিার ড়েয়ম, 
এটা েীষণ িােযির লানগ, িানত এিটা লন্ঠে োিনত িনব। আনগ ড় ল লন্ঠে, আড়ম েখে 
স্ট াট তখে স্টেনখড় , লন্ঠে। আর এখে স্টেখড়  িানত ট ড োিনত িনব, লাড়ঠ োিনত িনব, 
আর ওই, মানে আড়ম স্টে ওখােিার বাড়েন্দা, এিটা আই রি োিনল আর ড়ি ু েরিার 
স্টেই। তুড়ম স্টেনত পারনব। পুড়লশ ধরনল, তবু স্টেড়খনয়, িযাাঁ আড়ম, স্ট নি স্টেনব আমানি। 
ড়িন্তু এগুনলা েড়ে ো োনি, ওরা ড়েনয় োনব।  
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প্রমাীঃ আচ্ছা, আর তুই, ওই স্টে বলড় ে স্টে গরু পারাপার এটা ড়ি ওই জল পনেই?  
 
অনুশ্রীঃ জল পনেই িয়। আমার বাড়ির োমনে ড়েনয়ই রাস্তা আন , স্টেই উড়িষযা স্টেনি গরুগুনলা 

আনে। খুব বি বি গরুগুনলা। রাড়ির স্টবলা শুধু স্টশাো োয় গরু োনচ্ছ আর মােুষ  তার 
স্টপ ে স্টপ ে োনচ্ছ। স্টিাে... শুধু গরুর আওয়াজ পাওয়া োনব। আর ওইটা ড়ি িনর, 
স্টেৌিা, স্ট াট স্ট াট স্টে ড়র্ড়ি স্টেৌিা গুনলা। স্টেৌিা স্টত মােুষ োনি, গরু গুনলা, অনেিগুনলা 
গরু এিোনে এিটা স্টমাটা েড়ি ড়েনয় বাাঁনধ। স্টবাঁনধ ওনেরনি জনল োড়মনয় স্টেয়। ড়েনয় 
জল ড়েনয় স্টটনে স্টটনে ড়েনয় োয়। স্টেনিতু স্ট াট েেী। এবার, এনতাটা এগুনলা খারাপ লানগ, 
গরু, ওরও স্টতা এিটা জীবে আন , ওরও স্টতা েয় আন । েখে পুড়লশ েখে জােনত 
পানর, স্টে গরু পারাপার িনচ্ছ, েড়ে পুড়লশ... ওরা ড়ি িনর, ঘুষ স্টতা স্টেয়। ওরা স্টতা টািা 
ড়েনয় পারাপার িনর। োিনল ড়ি িনর পুড়লশ োিা েনেও বর্ডার এলািায়, এরিম গরু 
পারাপার িনব?  স্টতা ওরা েখে...জােনত পারনব স্টে এরিম গরু ড়েনয় োনচ্ছ, আটনি ড়েল; 
মােুষগুনলা স্টেৌিা স্টেনি স্টেনম স্টগল। োাঁতার ড়েনয়  নল স্টগল। গরুগুনলানি স্ট নি স্টেনব। 
গরুগুনলা মরনলা ড়ি বাাঁ ল স্টেখনব ো ওরা। আর েড়ে স্টপনয় োয় গরুগুনলা স্টি, কযারে 
ড়েনয়  নল োনব, আটনি রাখনব। মােুষগুনলানিও আটনি রাখনব। এবার মােুষনের স্টতা 
অত ধরনত পারনলা ো। স্টেখা োনচ্ছ গরুগুনলানিই ধরনত পারনলা। অনেনি স্টতা োনি, 
গরু, অতগুনলা গরু, ৫০টা, ৬০টা, ১০০টা গরু। এনতাগুনলা গরু, ওনের স্টতা স্টলািোে 
িয়। েবাই স্টতা প্ররফ্টটা  ায়, তাই ো! এবার স্টলািোে িল, ওরা ওই গরু  ািাের জেয 
আবার কযারে োয়। পুড়লশনি টািা স্টেয়, ড়েনয় গরুগুনলানি  াড়িনয় ড়েনয় আনে। 
গরুগুনলার গানয় মাকড িরা োনি। িযাাঁ। েখে পুড়লনশ ড়েনয় োয় ওরা আনরি রিম মািড 
িনর। মানে, এিজে মােুষ তার গরুগুনলানি, অনেনি স্টতা এইোনব গরু ড়েনয় োয়, স্টি 
িার গরু ড় েনব ড়ি িনর? েবার এিটা ড়েড়েডষ্ট এিটা ইনয় োনি, স্টেটা ড়েনয় ওরা ড় েনত 
পানর ওনি, এিটা রসম্ব  ড়েনয় রানখ। পুড়লনশ তার ওপর আনরিটা রসম্ব  িনর স্টেয়। 
োর জেয আমরা স্টেনখই বুঝনত পাড়র। আমরা আনগ স্টতা, এখে স্টতা তবু এিটু িম স্টেড়খ, 
আনগ স্টতা স্টেনখ স্টেনখই আমরা বুঝনত পারতাম, স্টে এটা পুড়লনশ ধনরন , ধনর স্টফরত 
ড়েনয় োনচ্ছ। স্টে গরুটা ড়েনয় োনচ্ছ বাাংলানেনশর ড়েনি, স্টেটা আবার েখে ওই রাস্তা ড়েনয় 
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বযাক িরন , তখে বুঝনত পাড়র এটা পুড়লনশ ধনরন , ড়েনয় স্টেনত পানরড়ে। তারপর আমরা 
শুড়ে স্টে, এরিম এিটা গযািং োনি। িয়নতা ১০-১২ জে, ড়ি ১৫ জে এরিম এিটা গযািং 
োনি। ওরা েখে গরু পারাপার িনর বর্ডার এলািায়, কািরফ্উ স্টতা েব েমনয় িয় ো; 
বর্ডার এলািায় ওরা িাাঁটনত োনি। ওনের ড়েড়েডষ্ট রিসটযান্স, এই ধরুে ২ ড়মড়েট, ৩ ড়মড়েট 
রিসটযারন্স োাঁড়িনয় োনি। পুড়লশ আন । ড়িন্তু পুড়লশ স্টি বুঝনত স্টেনবো স্টে ওরা আন । 
আর বর্ডার এলািায় ড়ি িয়, পুড়লশ োনি, ওনের স্টতা রিউরট টাইম োগ িরা োনি।  এ 
১ ঘন্টা োিনব, ও তারপনরর ১ ঘন্টা োিনব। স্টতা এিজে োিনলা। স্টে ড়েশ্চয়ই 
এতজেস্টি স্টেনখ বুঝনত পারনবো। িয়রো এিজেস্টি স্টেখন । স্টেনখ োবন , এমড়ে 
স্টবাধিয় োাঁড়িনয় আন  েনন্ধযনবলা, ড়ি রাড়েনবলা োাঁড়িনয় আন , স্টিাে িারনণ। আর অনেি 
েমনয় স্টতা ওরা ড়েনজরা স্টেনিই স্টতা পারাপার িরায়। এমড়ে ড়ি ু বনল ো। গরু েখে 
পার িনর, ওনের এরিম োংনিত স্টেওয়া োনি, স্টিাে এিটা আওয়াজ িরনব। িরনল 
বুঝনত পারনব স্টে পুড়লশ আেন । েনঙ্গ েনঙ্গ েব পালানব, গরু ড়েনয়। গরু ড়েনত পারনল, 
েড়ে গরু ড়েনত পারল স্টতা পারল, েনয়নতা ড়েনজরাই পালানব। আনগ ড়েনজনের জীবে, 
তারপর, গরু স্টতা োি। ড়েনজরা বাাঁ নত পারনল পনর আবার গরু িনব। এরিম এিটা 
বযাপার ওনের। আর আমরা আনগ স্টতা স্টেনখড়  স্ট াট স্টবলায়, েনন্ধযনবলায় স্টেই স্টবনরানবা, 
েব গাড়ি োনচ্ছ, মানে ড় ড়ে আর মা । স্টোর স্টবলা উনঠ োরা মরনডিং ওয়ারক স্টবনরানব তারা 
স্টেখনব িাস্তায়  মা  পুনরা েড়তড। আর তার বাজানর োওয়ার েরিার স্টেই। বি বি মা  
 েব রাস্তায় পনর আন , ড় ড়েনতও রাস্তা োো িনয় আন । এরিম।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, মা  গুনলা ড়ি স্টতানের ওই োমনের স্টেৌনিার, মানে, সরি, োমনের েেী স্টেনিই 

আনে, োড়ি?  
 
অনুশ্রীঃ এটা জাড়েো।ন াট স্টবলা স্টেনি স্টেনখ আেড় । এখে মা  স্টেখনত পাইো। এখে গরুটাই 

স্টেখনত পাই। তাও মানে ওই -- ে রা র োয়ো। ওরা স্টিাে পে ড়েনয় ড়েনয় োয়, 
বুঝনতও পাড়রো।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, আচ্ছা। আর 
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অনুশ্রীঃ আর ওখানে েরনবড়িয়া বনল এিটা জায়গা আন । েরনবড়িয়াটা এড়েনি। ড়িন্তু স্টেখানে 

প্র ুর গরু রাখা োনি। বলন  প্র ুর িিা গার্ড। পারাপার স্টেই। ড়েশ্চয়ই গরুগুনলানি 
উড়িষযানত পাড়ঠনয় ড়েনচ্ছ ো আবার। গরুগুনলানি স্টতা পারাপারই িরন । ড়ি ুক্ষণ পর 
স্টেখা োনব স্টেই গরুগুনলানি আর স্টেই। ওরা িখে পারাপার িনর, আমরা ড়িচু্ছ বুঝনত 
পাড়রো। এমেও িনয়ন  অনেি বার,  মানে, পুড়লনশর তািা স্টখনয়ন  এিড়েে ড়ি িনয়ড় ল, 
েনন্ধয স্টবলা পিড় । েনন্ধয স্টবলা, ো, ওই োনি ১০টা, ১১টার ড়েনি পিড় । িঠাৎ এরিম 
পানশর বাড়ির িািুর গলা স্টপনয়ড় । আর আমানের োমনে ড়েনয় ইট ড়ব ানো। ইনটর উপর 
ড়েনয় স্টিউ  ুনট স্টগনল স্টেমে আওয়াজ িয়,  ওরিম আওয়াজ স্টপনয়ড় । বাবা েনঙ্গ েনঙ্গ 
ঘর স্টেনি স্টবড়রনয় স্টেখনলা,  ড়ি ু স্টেখনত স্টপনলা ো। বুঝনত স্টপনরন , স্টে স্টিউ এিজে 
 ুনট   নল স্টগন । পানশর বাড়ির িািু ঢুিড় ল বাড়িনত। বৃড়ষ্ট িনচ্ছ। স্টতা েযানখ আমানের 
পনের ওখানে এিজে বনে আন  স্টঝানপর মনধয। িািু  াইরট স্টেখনত স্টপনয়ন । স্টেখনত 
স্টপনয় বলন , ‘ড়ি বযাপার এখানে’? েনঙ্গ েনঙ্গ বনলন , ‘ ুপ,  ুপ,  ুপ’। ‘স্টিাে িো 
বলনবে ো। পুড়লশ আন ’। বনল স্টে িাত স্টজাি-স্টফাি িরন । স্টতা িািু আবার তানি 
স্ট নি ড়েনয়ন । ড়ি িরনব? ধড়রনয় ড়েনয় ড়ি লাে? স্টেই স্টতা ড়ি ু ড়েে পনর আবার টািা 
ড়েনয়  নল আেনব। বি স্টজার ড়ি ু মার খানব।  নল স্টতা আেনব। িািু স্ট নি ড়েনয়ন ।  

 
প্রমাীঃ এই ধর, এই স্টে এনতা পারাপার িনচ্ছ...তুই বুঝনত পারড় ে, গরু োনচ্ছ, ড় ড়ে োনচ্ছ,মা  

োনচ্ছ, তুই স্টেনত পারড় ে ো।  
 
অনুশ্রীঃ ো... 
 
প্রমাীঃ এইটা ড়েনয় স্টতার ড়ি ু মনে িনয় ো, স্টে...  
 
অনুশ্রীঃ অনেনি োয়। অনেনিই োয়। ওখানে স্টতা পুনরা এিটা স্ট াট েেী স্টেনিতু, রাড়েনবলা 

ওনের টাইম সমনশন োনি। স্টে এই টাইম  স্টেনি এই টাইম, গার্ড িম আন । পারাপার 
িনর স্টেনবা। ওরা  ার িাজার, ড়ি পাাঁ  িাজার, এরিম স্ট াট স্ট াট, োর িান  েত স্টবড়শ 
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 ারগজ োিনব, তার িা  স্টেনি তত স্টবড়শ টািা ইনকাম িরনব। েড়ে খাড়ল িানত োয়, 
িম টািা। ওই স্ট াট এিটা েেীর জেয, ওরা স্টেৌিা পারাপার িনর স্টেনব, আিাই িাজার, 
ড়তে িাজার,  ার িাজার, পাাঁ  িাজার, োর িা  স্টেনি েত ড়েনত পানর। এোনব পারাপার 
িনর। ড়িন্তু আমার িা  স্টেনি, আমার স্টতা স্টেরিম স্টিাে ড়েে স্টিাে েুনোগ িয়ড়ে। আর 
তা ািা বাবা-মা  ািনবও ো। স্টেনিতু, স্টমনয় বনল এিটা িো ো। স্ট নল িনল, ও োনচ্ছ 
োি। ড়ি ু িনব ো। আর স্টমনয়। অত রাড়ির স্টবলা বাবা মা স্টতা  ািনব ো। আড়ম ড়গনয়ড় , 
স্টেই আিাই ব র বনয়নে। আমার মনে পনরো।  

 
প্রমাীঃ স্টিাোয় ড়গনয়ড় ড়ল? আিাই ব র বনয়নে ড়ি বলড় ড়ল? 
 
অনুশ্রীঃ আমার বাড়িনত, স্টেনশর বাড়ি স্টেখানে আন , স্টেখানে। 
 
প্রমাীঃ আচ্ছা, এই স্টে তুই বলড় ে স্টেনশর বাড়ি আন  আমার ওখানে, এবার ধর েড়ে আজনি 

িঠাৎ িনর স্টতানি ড়জজ্ঞাো িনর, “স্টতামার বাড়ি স্টিাোয়?” তুই প্রেম, স্টতার ড়ি মনে 
িনব? বাড়ি স্টিাোয় বা স্টেশ স্টিাোয় এই িোগুনলা... 

 
অনুশ্রীঃ োরত। 
 
প্রমাীঃ োরত? িখে-ও মনে িয় ো স্টে ওই ড়েিটায় ড়ি ু আন , ো আন ? 
 
অনুশ্রীঃ ো। ফােড ওটা মনে িনব ো। সসরকন্ড এটা মনে িয়। িারণ, ওখানে স্টেনিতু আন  

আত্মীয়স্বজে, স্টেই জেয মনে িয়, ড়িন্তু, মনে িনলও ড়ি ু িরনত পাড়রো। আমার ড়েনজর 
খুব ইনচ্ছ িনর স্টে এইনতা স্ট াট্ট এইটুিু এিটা েেী। তািনল  নল োই। স্টেনত স্টতা 
পারনবা। এিবার েুনোগ িনয়ড় ল। আমার অনেি বনু্ধরা ড়মনল োড়চ্ছল। ওরা স্ট ারাই 
পনেই োড়চ্ছল। স্টতা বলল,  ল োই। িঠাৎ িনর স্টপনয় স্টগন  েুনোগটা। বাড়িনত বাবা 
মানি জাোনো িয়ড়ে। োর জেয স্টেনত পাড়রড়ে। ওই এিবারই েুনোগ এনেড় ল। আর 
স্টিােড়েে আনেড়ে।  
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প্রমাীঃ ো, এই ধর এই স্টে ড়েো, পােনপাটড, মানে এই েেী স্টপনরানত স্টগনল, েড়তযিানরর পে 

ড়েনয় স্টেনত িনল ড়েো পােনপাটড লাগনব। আোিওয়াইস স্টতামানি স্ট ারাই পনে স্টেনত 
িনব।  

 
অনুশ্রীঃ হুম। 
 
প্রমাীঃ এইটা ড়েনয় স্টতার খারাপ লানগো, স্টে এটার ড়ি মানে?  
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। োরা স্ট ারাই পনে োনচ্ছ, ওরা স্টতা জীবে োংশনয় োনি, েড়ে ধরনত পানর। আর 

আমানের বর্ডার এলািায়, মানে ওরা স্টতা, স্টেনিাে মুিূনতড ওনের স্টতা গুড়ল  ালানোর 
 ািরমশান োনি। স্টতা অনেি েময় ওরিম িয়। পুড়লশ স্টেখনত পায়, েখে আরড়ি, 
রমর টারি েখে খুব োনলা িিা গার্ড স্টেয়। ড়ি িয়, ওনের স্টতা গুড়লর  ািরমশন োনি, 
ওখানে িিা গার্ড োিনত স্টেয়ো। ওখােিার মােুষরা িিা গার্ড োিনত স্টেয়ো। স্টমনর 
স্টেয়। আড়ম স্টেনখড় , আমানের ওখানে এিজে পুড়লশ ড় নলে। খুব োনলা উড়ে। আর 
এনতা সিসরিকশন ওোর। ওোর েমনয় স্টিউ পারাপার িরনত পারনতা ো। স্টতা তানি 
স্টমনর স্টেয়। ওখােিার োরা আরড়ি... পুড়লশ  সফ্াসডরাই স্টমনর স্টেয় ওনি। খুে িনর স্টেয়।  

 
প্রমাীঃ িারা মানর স্টেয় বলড়ল? বুঝলাম ো। 
 
অনুশ্রীঃ পুড়লনশরাই স্টমনর স্টেয়।  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। 
 
অনুশ্রীঃ ওনেরই স্টলািজে ওই পুড়লশনি স্টমনর স্টেয়। আর পারাপার বলনত, রাড়ির স্টবলা ড়ি িয়, 

ড়েড়েডষ্ট টাইরমি মনধয স্টতা পারাপার িনর, আর স্টেই টাইরমি পনর িনল, ওরা বনলই স্টেয়, 
স্টে আপোনের আমরা এখাে স্টেনি ওখানে োড়মনয় স্টেনবা। জঙ্গনলর মনধয োড়মনয় স্টেনবা, 
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উনঠ োওয়ার োড়য়ে আপোনের। এটা বনলই স্টেয় ওরা স্টে েড়ে ড়ি ু িনয় োয়, তার োয়ী 
আমরা োিব ো। স্টেনত পারনবে স্টতা এইোনব? আর েড়ে তানত রাড়জ োনি স্টতা স্টেনত 
পানর, োিনল স্টেনত পানরো। স্টেখা োনচ্ছ এরিমোনবও মােুষ ড়েনয় োনচ্ছ, স্টেখনত পানচ্ছ 
স্টে রিি সবারট পুড়লশ আেন । েনঙ্গ েনঙ্গ স্টেখানে ইনচ্ছ স্টেখানে, েেীর মাঝখানেও 
োড়মনয় ড়েনয় স্টে স্টেড়েনি ইনচ্ছ উনঠ োয়। আর স্টে োাঁতার জানেো, স্টে ওই েেী স্টপরনোর 
িো োবনতও পারনব ো। আর পােনপাটড, ড়েো িনর োরা োয় স্টেটা িনচ্ছ বেগাাঁ বর্ডার। 
বড়েরিাট আমানের ওখানে। বড়েরিাট স্টেনি বেগাাঁ বর্ডার ড়েনয় োয়। 

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, এই স্টে এনতা স্টলাি, এনতা জীবনের ঝুাঁড়ি ড়েনয় এরিম োনব েল স্টবাঁনধ, 

এরিমোনব োয় স্টিে? 
 
অনুশ্রীঃ িারণ পােনপাটড, ড়েো িরনত স্টতা টাইম লাগনব, অনেনির স্টেখা োনচ্ছ আত্মীয়-স্বজে 

আন । আরজডন্ট, স্টেনতই িনব তার। আর এটা বযয়োনপক্ষ। এনতা টািা ড়েনয় িারুর 
োওয়ার, অনেনির স্টতা োনিো, এনতা টািা ড়েনয় স্টেনত পানরো। স্টতা এটা ড়েনয় িম 
টািায়  নল োয়। ওখাে স্টেনি স্টিাে ড়জড়েে পে ড়েনয় আো। তারপনর ড়ি ু ড়শনখ আো। 
ওখানে স্টোোর িাজটা, বাাংলানেসশ স্টোোর িাজটা খুব োনলা িয়। অনেনি স্টোোর িাজ 
স্টশখার জেয ওখানে োয়। ড়গনয় ওখাে স্টেনি ড়শনখ এনে ড়েনজ বযবো স্টখানল।এরিমও 
িয়। 

 
প্রমাীঃ আর তুই বলড় ড়ল স্টতার অনেি আত্মীয়-স্বজে ওখানে আন , বনু্ধ-বান্ধবও রনয়ন , স্টতা 

এইটা িখে মনে িয়ড়ে, স্টে এিটা ড়েো পােনপাটড িরানলই স্টতা ওড়েনি োওয়া োয়?  
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ ড়িন্তু স্টিাে স্টতা এিটা রিজন স্টেখানত িয় স্টে আড়ম ড়ি জেয োড়চ্ছ। স্টতা আড়ম ড়ি 

রিজন স্টেখানবা? আমার স্টিাে ড়েে এখেও স্টেরিম িয়রন।  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা, এই স্টে তুই বলড় ড়ল, ড়েিঃস্ব িনয়  নল এনেড় ল ওরা েবাই। ড়ি ুই অ রমাস্ট ড়েনয় 

আেনত পানরড়ে। খাড়েি স্টোোর ড়ি ু েড়ে, এখানে ওখানে। এখানে এনে তারপনর 
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জীবেটা শুরু িল ড়ি িনর? িখনো শুনেড় ে? ড়ি স্ট্রাগ  িনর, ড়িরিম োনব উনঠ 
এনেন ?  

 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। আমার োেু েখে  নল আনে, োেু স্টতা এখানে পিাশুো িনরন । আনগই বললাম। 

স্টতা  ািড়র এখানে পাওয়ার পনর, মানে  ািড়র পাওয়ার আনগই ড়বনয় িয়। ড়বনয় িওয়ার 
পনর ঠািুমা বানপর বাড়িনতই োিনতা, োিনতে আর ড়ি। ড়ি ু ড়েে ওখানে োিার পনর 
োেু েখে এখানে পুনরাপুড়র সসট রমন্ট িনয় োয়,  ািড়র স্টপনয় োয়, তারপনর ঠািুমা স্টি 
ড়েনয় আনে। তারপর ওখাে স্টেনি, এখানে োেু  ািড়র স্টপনয় স্টগনলে, স্টে জেয োেুর 
অতটা প্রবর ম িয়রন। ড়িন্তু আমার মানয়র বাবারা, ওখাে স্টেনি েখে  নল আনে এখানে, 
মুেড়লমরা ওখানে জড়ম ড়েনয় স্টেয়, আর এখানে তার পড়রবনতড এখােিার জড়ম ওরা ড়েনয় 
োয়। স্টে জড়মটা ড়েনয় োয়, স্টে জড়মটা এনতাটাই খারাপ ড় ল, স্টেখানে  াষ িরার মত 
উপেুি ো। জড়মটা এবনিা স্টখবনিা উাঁ ু-ড়ে ু, এরিম। স্টিাে জায়গায় আবানে, বেত 
বাড়ির মত, ড়ঢড়প মতে িরা। স্টতা এরিম জায়গায় স্টতা বাড়ি িনর, এ...  াষ বাে িরা 
েম্ভব ো। আর িাাঁটা, প্র ুর িাাঁটা বে। িাাঁটা বনের মনধয জড়ম। এখানে এনে জ্বালাড়েরও 
েীষণ অোব। স্টে রান্না িরনব স্টে জ্বালাড়ের অোব। স্টতা িাাঁটা বে স্টিনট স্টিনট গা  স্টিনট 
স্টিনট স্টপািানোর বযাবস্থা িনর। এরিমও িনয়ন , স্টে এনতাটাই খারাপ জায়গা স্টে, গা টা-
োপ, েীষণ বি এিটা... মানে, মানয়র িান  আড়ম, ইনয়, ড়েোর িান  আড়ম গল্প শুনেড়  
োপটা োড়ি এনতাটার মত স্টমাটা িনব। আর পুনরা স্টগাল িনয়, মাোটা উাঁ ু িনর, ও মনর 
আন  ওই িাাঁটার মনধয। িনয়নতা িাাঁটা আটনিই মারা স্টগন , এমেও িনত পানর। স্টতা গা  
িাটনত িাটনত ওর মনধয স্টপনয়ন । এনতাটাই খারাপ জড়ম ড় ল স্টেখানে। োপ েড়তড। 
এখানে এনে েীষণ িষ্ট িনর, তাই এখানে এনে আড়েডি অবস্থা েীষণ খারাপ িনয় োয়। 
আমার োেু  ািড়র স্টপনয় োয়, োেু এখানে পিানশাো িনর।  স্টেইড়েি স্টেনি ড়ঠিই ড় ল। 
ড়িন্তু মানয়র বাবানের অবস্থা েীষণ খারাপ িনয় োয়।  

 
প্রমাীঃ ওোরা ড়ি িনর, মানে ওোরা তারপনর... 
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অনুশ্রীঃ ওই  াষ-বাে িনর, িাাঁটা-বে পড়রষ্কার িনর আনস্ত আনস্ত ড়বড়েন্ন রিম িাজ িনর... মানে 
ও ািাও,  াষ বাে স্টতা ড় লই তা ািা োনের আরড়ি, অনেযর বাড়িনত িাজ িরা, তারপনর 
আরড়ি, এরিম ধরনণর িাজ িনর জীবে  ালায়।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, আর তুই এই স্টে বলড় ড়ল স্টে জড়ম এক্সরেে এর িো বলড় ড়ল। এইটা ড়ি িনর, 

এই রি টা ড়ি িনর িনয়ড় ল? িখে শুনেড় ে?  
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ।আমার ড়েো’র িান  এটা শুনেড় । ড়েোনের ওখানে োনি ড়তেশ ড়বঘার উপনর জড়ম 

ড় ল। স্টেই জড়মটা স্ট নি ড়েনয়, ওরা োড়ি এখানে িত ৩৫ ড়বঘা, ৩৫ ড়বঘার এিটু িম 
জড়ম ওরা এখানে পায়। ড়িন্তু স্টেই জড়মটার অবস্থাও এনতাটা খারাপ।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা। 
 
অনুশ্রীঃ আর, ওখানে আমানের স্টে বাড়ি ড় ল, আমানের ো, মানয়র স্টে বাড়ি ড় ল, মানয়র... 

মামারবাড়ি, স্টেটা, স্টেই বাড়িটা খুব োনলা ড় ল। োজানো স্টগাছাে ঘর বাড়ি খুব োনলা। 
ড়িন্তু এখানে মুেড়লমনের বাড়ি এনে স্টেখন , পুনরা, মানে, েীষণ স্টোাংরা, আর এিটুও 
স্টগা ানো ো। ঘরবাড়িও োনলা ো। এরিম পড়রড়স্থড়তনত এনেন । এক্সরেে  বলনত এই।  

 
প্রমাীঃ মানে এই স্টে মুেলমাে এই বাড়িটার িো ড়ি ওরা আনগ স্টেনিই জােনতা স্টে এখানে 

আেনব? মানে িো িনয়ড় ল স্টিাে োনব, োড়ি... মানে স্টিাে রি  িনয়ড় ল োড়ি জাস্ট 
এমড়ে এনে... 

 
অনুশ্রীঃ ো। রি  িনয়ড় ল ওখাে স্টেনিই।  
 
প্রমাীঃ স্টেটা ড়িরিম? ড়ি ু শুনেড় ে িখে? 
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অনুশ্রীঃ স্টেনিতু আনগ স্টতা স্টেনিতু অখন্ড বাাংলা ড় ল। ওখােিার স্টলানির োনে এখােিার স্টলানির 
স্টোগানোগ ড় ল। স্টেই েূনে েখে স্টেখন  স্টে োগ িনয় োনচ্ছ,  নল আেনত িনব মুেড়লমরা 
 ওখানে োনব। তখে এনের েনঙ্গ িো িয়। এইোনব আনে। স্টে েখে স্টে োনব স্টপনরন  
আরড়ি, স্টে স্টেোনব  নল এনেন । স্টতা এটা শুনেড়  স্টে ওখাে স্টেনি স্টলািজে আেন , 
জােনত পারন  েখে, ওই রাজািাররা েখে জােনত পারন , তখে গুড়ল িনর স্টমনর ড়েনচ্ছ, 
ড়পড়টনয় মারন । আর োরা স্ট ারাই পনে আেনত পারন , োনলা। মানে স্ট ারাই পে বলনত, 
লুড়িনয় আেনত পারন , ওনের ো জাড়েনয় তারা োনলা োনব আেনত পারন । আর ওই 
স্টে, মুড়ি স্টফৌজ োরা ড় ল, ওরা সিল্প িরনতা।  নল আোর জেয সিল্প িরনতা ড়িনু্দনের।  

 
প্রমাীঃ আচ্ছা, আর এই স্টে ধর এই, এনতা ড়েনের এিটা িনয় োওয়া ড়জড়েে, স্টেটা ড়ি আজনিও 

তুই রফ্  িরনত পাড়রে? স্টতার কা োি, স্টতার স্টরাজিার ড়েনের গল্প, গল্প স্টতা শুনেড় ে 
বনটই, পুনজা আচ্চা, পাবডণ, স্টরওয়াজ, ইতযাড়ে, ইতযাড়েনত িখে বুঝনত পাড়রে, স্টে িযাাঁ 
আড়ম খুব বািাল। এই বযাপারটা খুব বুঝনত পাড়রে ড়ি? 

 
অনুশ্রীঃ ো। বািাল বুঝনত পাড়রো। স্টেনিতু আনগ েখে অখণ্ড বাাংলা ড় ল। তখে স্টতা বািাল বনল 

ড়ি ু সমনশন ড় ল ো এরিম। আর অখণ্ড বাাংলা িওয়ার আনগই, মানে বাাংলা োগ িওয়ার 
আনগই, আমরা  নল এনেড় । আমার জন্ম এখানে, বাবার জন্ম এখানে, োেুও এখানে  নল 
আনে। োেু ক্লাে ৯-এ  নল আনে। মানে অনেিটাই স্ট াট। তাই বািাল বনল স্টে এিটা 
ইনয়, এটা স্টিােড়েে আড়ম পাইড়ে।  

 
প্রমাীঃ ো, এই ‘বািাল বলনত এিটা ইনয়’, মানে ড়ি বলড় ে?  
 
অনুশ্রীঃ ‘ইনয়’ বলনত, বািাল বলনত স্টেটা স্টবাঝায়, স্টেটা আড়ম স্টিােড়েে আমার ফ্যারমর ি মনধয 
পাইড়ে। তনব বাাংলানেশ-এর রীড়ত-েীড়ত’র মনধয বলনল, এিটা ড়জড়েে পাই, ওই স্টে স্টপৌষ মানে 
বামড়ে স্টেওয়া, স্টেই ড়ি িুল পাতা ড়েনয়, তারপনর ধাে ড়েনয় আর িযাাঁ, এরিম মাড়টর প্রেীপ 
বাড়েনয় আর আতপ  ানলর আলপো এাঁনি ওর মনধয ওই প্রেীপগুনলা বোনো। এটা বামড়েটা 
স্টেওয়া িয়, শীত িানল, মানে স্টপৌষ মানে স্টেওয়া িয়। এইটা স্টেনখড় । আর েরস্বতী পুনজা িনল 
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এিমাে স্টেই, েরস্বতী পুনজার ড়েে ড়পনঠ খাওয়া। আর িনচ্ছ... ো ড়পনঠ খাওয়া িনচ্ছ বামড়ের 
ড়েে, সরি, ড়পনঠটা বামড়ের ড়েে আর েরস্বতী পুনজার ড়েে িনচ্ছ গুি আর গুি আর ওটা ড়ি বনল, 
ড় াঁনি। ড় াঁনি-গুি খাওয়াটা এই ড়েনে িনব। েরস্বতী পুনজার ড়েে। ওটা স্টখনতই িনব।  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। আর িখে মনে িনয়ন , আস্টশপানশর স্টলানিরা বািাল বনল ড়িরিম এিটা এ 

িরন , তুই এিড়েে বলড় ড়ল আমানি, বািাল... আমরা বািাল েই। এই ধরনণর এিটা 
িো। এইটা স্টিে বলড় ড়ল? মানে বািাল বনল ড়ি িখে স্টিােড়েে ড়ি ু, অস্বড়স্ত স্টবাধ 
িনরড় ে, স্টে আনশ-পানশর স্টলানিরা এিটু ড়ে ু স্ট ানখ স্টেখন । বািাল, এটা ড়ঠি েয়। 

 
অনুশ্রীঃ ো, আমানের স্টিাে ড়েে বািাল বনল রফ্  িড়রড়ে স্টে অেয স্টিউ ড়ে ু স্ট ানখ স্টেখন । ড়িন্তু 

েখে আড়ম বনু্ধনের বনলড় , আমার বনু্ধনের  স্টে, এখানে েখে আড়ম  নল আড়ে, পিাশুোর 
জেয, োমখাোনত, ক্লাে ১১-এ, তখে েখে শুনেন  স্টে আমানের বাাংলানেসশ বাড়ি ড় ল, 
তখে ওরা বনল বািাল। আড়ম বড়ল, ো, আড়ম স্টতা স্টিাে ড়েে শুড়েড়ে স্টে, আমানের 
ফ্যারমর স্টি বািাল বনল। স্টতা ওনের িান  স্টেনখড়  স্টে বািাল বনল এিটু স্টিমে িনরন । 
ড়িন্তু আড়ম স্ট াট স্টেনি, োরা বািাল, আড়ম শুনেড় , আড়ম ড়েনজ স্টিমে িনরড় । ওনের 
কা োি, ওনের িো বাতডা েমূ্পণড আলাো। আর ওনের স্টে, স্টেগুনলা ইউস িনর স্টে 
োষাগুনলা, স্টেই গুনলা স্টেে ড়ঠি-ঠাি োনলা ো। খুব অোংেত োষাগুনলা। এইবার, 
আমানের পানশই এিজনের ড়বনয় িনয়ন , বািাল বউ এনেন । তার িো গুনলা এিটুও 
োনলা ো। স্টিউ তানি প ন্দ িনর ো। এইরিম। 

 
প্রমাীঃ এইটা ড়ি বািাল বনল োড়ি... 
 
অনুশ্রীঃ ো বািাল বনলই। েবাই বনল বািাল বউ স্টতা। েবার িোর মনধযই োনি, ‘এ বািাল বউ 

স্টতা, আর স্টিমে িনব!’  
 
প্রমাীঃ ড়িন্তু স্টতার স্টতা, ড়েনজরই আত্মীয় স্বজে বাাংলানেসশ আন । তারাও স্টতা স্টেোনব স্টেখনত 

স্টগনল বািাল? তািনল তানের স্টক্ষনে? 
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অনুশ্রীঃ িযাাঁ।ড়িন্তু আমার বাবা-মা, আড়ম এইটা বাবা’র িা  স্টেনি জােলাম স্টেড়েে, বাবানি 

বললাম। বাবা বলন , “স্টেখ, আমরা স্টতা োগ িওয়ার আনগই  নল এনেড় । তখে োগ 
িওয়ার আনগ স্টতা বািাল বনল আলাো ড়ি ু ড় ল ো। িারণ তখে পড়শ্চমবঙ্গ, পূবডবঙ্গ বনল 
আলাো িনয় ড়ে। তখে বািাল বনল এই টামডটা আনে ড়ে। বািাড়ল বনল এটাও আনেড়ে। 
আমরা স্টতা তার আনগই  নল এনেড় । তার মানে আমরা বািাড়লর মনধযই পড়র। আমরা 
বািাস র মনধয পড়র ো। আর, ঠািুরো এনেন  স্টেনিতু। ঠািুরো ো িনয় েড়ে আড়ম 
আেতাম, তবু োিয় বািানলর স্ট াাঁয়া োিনতা ড়ি ু। স্টতা ঠািুরো এনেন , ক্লাে  
৯-এ। তারপর আমার জন্ম এখানে, তুই স্টতা এখানেই। তাই বািাস ি স্টিাে স্ট াাঁয়া 
আমানের মনধয স্টেই”, এটা বাবা বনল।  

 
প্রমাীঃ আর মামারবাড়ি? ওরা স্টতা এনেন ? 
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ স্টতা মামানেরও স্টতা স্টেই এিই অবস্থা। মামারও এখানে জন্ম। তারপর মামা, োেু স্টে, 

স্টে এখানে  নল এনেন । 
 
প্রমাীঃ আচ্ছা, আচ্ছা। মানে বািানল বউ স্টেরিম তুই োবড় ে স্টতারা স্টেরিমটা েে? 
 
অনুশ্রীঃ ো! েবাই বনল। ো, বািাল বনল স্টিাে কা োি আমানের মনধয স্টেই।  
 
প্রমাীঃ বািাস  বউ স্টিমে িয়? 
 
অনুশ্রীঃ স্টে এিটু ড়খটড়খনট টাইর র। তার  যাঙু্গরয়জটা খুব খারাপ ধরনণর। মানে এনতাটাই খারাপ 

 যাঙু্গরয়জ ইউজ িনর োরাক্ষণ, তার স্টে ফ্যারমর  সমম্বাি আন , তানের স্টে এিটু েম্মাে... 
আমরা ড়ি িড়র, স্টে বি স্টের েম্মাে ড়েনয় িো বড়ল, স্টে আমার স্টেনি ড়ে ু, বনয়নে, বনয়ে 
িম, তার োনে স্টেমড়ে এিটা স্টেনির োব োনি, স্টে েব ড়ি ু তার মনধয পাওয়া োয়ো। 
স্টে গনি এিরিম, তার িান  স্টেে এই িাউনি েম্মাে স্টেওয়ার স্টিাে বযাপার স্টেই। 
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তারপর োনলাবাোর স্টিাে বযাপার স্টেই। োরাক্ষণ স্টেে ড়খটড়খট িরনত োনি। তার মনধয 
স্টিামলতার স্টিাে োব পাওয়া োয় ো। স্টে এিটু অেয ধরনের স্টেে। আর তার িো 
বাতডাও আলাো। তার িো গুনলা আমরা ড়ঠি বুঝনত পাড়রো ড়ি বনল!  

 
প্রমাীঃ স্টে বাাংলানেসশ স্টিাো স্টেনি এনেন  জাড়েে? 
 
অনুশ্রীঃ ো ো।  
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। স্টতা তুই বলনত  াইড় ে স্টে বািাল কা োি স্টতানের মনধয খুব এিটা স্টেই, ওই 

স্টেটা তুই বলড়ল স্টেটা  ািা? 
 
অনুশ্রীঃ ো, ওই েুনটা  ািা আর ড়ি ু স্টেড়খড়ে। 
 
প্রমাীঃ আর স্টিাে ড়ি ুনত স্টেড়খে ড়ে, স্টেমে ড়বনয় বা অেয স্টিাে ড়েয়ম, স্টেটা... 
 
অনুশ্রীঃ ো। ড়বনয় এখানে স্টেমে িনয়, আমানেরও স্টতমেই িয়। পুনরাপুড়র। আলাো ড়ি ু স্টেই। 
 
প্রমাীঃ মানে, বািাল, আর ধর, এই স্টে এনতা ড়েে ধনর এনতা সলা িরন , তুই ড়ি  াইড়ব, স্টতার 

পনরর প্রজন্ম, তারাও ড়ি এইগুনলা, এই আইরিয়াগুনলা ড়েনয়ই  লুি? স্টে এই বািাস  বউ 
খুব খারাপ িয়। এই ধর, এই স্টে সৃ্মড়তগুনলা আন  স্টতার, তুই স্টে বলড় ে, স্টে স্টতার ড়েো 
এরিম োনব এনেন ে, এনতা িষ্ট িনর এনেন , স্টেখানেও স্টতা এিটা স্ট্রাগ র গল্প 
আন । তুই স্টতার পনরর প্রজন্মনি ড়ি স্টিাে স্টিাে, বা ড়ি জােীয় সৃ্মড়ত  াস অন িরনত 
 াইড়ব। আনেৌ ড়ি  াইড়ব, োড়ি বলড়ব অনেি ড়েে িনয় স্টগন ... 

 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। অবশযই সৃ্মড়ত স্টতা  াস অন িরনত  াইনবা। ড়িন্তু বািাল বনল, ওরা স্টতা মােুষ। 

মােুষ স্টতা তারা। স্টতা তানের মনধয বািাল বনল স্টে আলাো এিটা োগ, এটা আমার প ন্দ 
িয় ো। এটা আমার বযড়িগত মতামত, স্টে িনতই পানর স্টে বািাল। স্টে এি জায়গায় 
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োনি বনল তার জেয িনত পানর, ড়িন্তু তার মানেই স্টে স্টে খারাপ, এরিম বযাপারটা স্টিে 
িনব? এই ড়জড়েেটা সেে িরনত  াই। এটা আমার োনলা লানগো। 

 
প্রমাীঃ মানে তুই পনরর প্রজন্মস্টি... 
 
অনুশ্রীঃ োনলা সৃ্মড়ত গুনলা অবশযই ড়েনত  াই। তা  ািা ড়িোনব মােুষ এনেন , তারা িতটা 

স্ট্রাগ  িনর আজ এখানে এই োনলা পড়রড়স্থড়তটা স্টেখনত পানচ্ছ। োনলা জীবে িাটানত 
পারন , এগুনলা বলনত  াই। 

 
প্রমাীঃ ড়িন্তু স্টতার এিটা িোনতই তুই বারবার িনর ড়ফনর আেড় ে, স্টেটা িন , ড়িনু্দ-মুেলমাে। 

মুেলমানেরা এই িনরন , স্টেই িনরন । মানে, এটা স্টতা অনেি ড়েে আনগ ো িনয় স্টগন  
িনয় স্টগন , স্টতার ড়ি মনে িয় পনরর প্রজন্মনি এইগুনলা বলা েরিার আন , স্টে, মানে, 
এই পুনরা ড়জড়েেটা, এরিম োনব িনয়ড় ল, এইগুনলা মনে রাখার েরিার-অেরিার, স্টতার 
ড়ি মনে িয়? ড়িরিম ড়ি মনে িয়? 

 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ। মুেড়লমনের েড়তয আমার, মানে আমার ড়েজস্ব এিেম, মুেড়লমনের এিেম আড়ম 

োনলাবাড়েো। িারণ ওনের মনধয এিটা ড়জড়েে োনি। স্টে ো পানবা েনঙ্গ েনঙ্গ খানবা। 
এিটু ড়িাংস্র প্রিৃড়তর িয়। মানে, আমরা ড়ি িড়র, আজনি োল আড় , মানে িালনির 
 াইফ্টাও স্টেে এরিম োনলা োনি, স্টেই স্ট ষ্টা িড়র আমরা। ড়িন্তু ওনের স্টেটা ো। 
আজনি আড় , মানে আজনিই স্টখনত িনব। িালনির জেয, িালনির োবো পনর। 
িালনি স্টতা আগামী ড়েে। আজনি স্টবাঁন  আড়  মানে িালনি োও বাাঁ নত পাড়র। ো 
আজনি আড়  মানে আজনি োনলা িনর স্টখনত িনব, পিনত িনব, এরিম এিটা বযাপার। 
এটা আমার প ন্দ িয় ো। ওরা ড়িাংস্র প্রিৃড়তর, স্টেটাও প ন্দ িয়ো। আর বািাল 
মুেড়লমনের স্টেনখড় । এিটা অেম্ভব ড়মনেয বনল, স্টেটা আড়ম েিয িরনত পাড়রো। 
প্রনতযিটা িোয় িোয় স্টেে ওনের ড়মনেয োনি। তাই বনল আড়ম বলব ো স্টে মুেড়লম 
মানেই েবাই খারাপ। োনলাও আন । ড়িন্তু আমার পানশই স্টে মুেড়লমরা আন , আমার 
স্টেনি এই ১০ ড়মড়েট মত স্টগনল এিটা মুেড়লম পািা স্টেখা োয়। এিটুও োনলা লানগো।  
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প্রমাীঃ ওরা স্টিাো স্টেনি এনেন ? মুেলমাে পািা বলড় ে? 
 
অনুশ্রীঃ জাড়েো। জাড়েো স্টিাো স্টেনি এনেন । ড়িন্তু এিটা স্টবশ স্টমাটামুড়ট, স্টিাঁনট, িাাঁটা পনে 

এিটা পািা পনর, তা এই আধ ঘন্টা মত িনব। স্টগাটা এিটা পািা। 
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। মানে তুই পনরর প্রজন্মনি এই সৃ্মড়ত গুনলা ড়েনয় স্টেনত  াে। মুেলমাে ড়িনু্দ ো 

োিুি, স্টেগুনলা েমস্ত ড়মড়লনয়ই ড়েনয় স্টেনত  াে। 
 
অনুশ্রীঃ হুম 
 
প্রমাীঃ ড়িন্তু তখে মনে িনয় ো স্টে এটা স্টতা অনেি ড়েে আনগর গল্প। আবার স্টিে এইগুনলানি 

ড়েনয় ঘাটাঘাড়ট, ড়ি লাে? এরিম িখে মনে িয় ো? োড়ি মনে িয় এগুনলা জাো এিটা 
মােুনষর খুব েরিার? 

 
অনুশ্রীঃ িয়নতা স্টিাে িানজ লাগনব ো। ড়িন্তু স্টজনে রাখুি স্টে আমানের আনগ বাাংলানেনশ বাড়ি 

ড় ল। এইোনব আমরা এনেড় । তারপনর এই োনব জীবে িাড়টনয়ড় । এগুনলা তারা 
জােনল োনলা। স্টেনিাে ড়েে েড়ে এরিম স্টিউ ড়জজ্ঞাো িনর, আজনি স্টেমে আমার িল 
আড়ম স্টতা বাাংলানেসশ স্টেোনব স্টিােড়েে োইড়ে। স্টেই এিবার স্টিাোয় আিাই ব ি 
বনয়নে ড়গনয়ড় , স্টে আমার মনেও পনরো। তা আমার আজনি এটা প্রনয়াজে িল। আমার 
পনরর প্রজন্ম স্টে, তারও স্টতা এরিম প্রনয়াজে িনত পানর। স্টতা স্টেইড়েে স্টেে স্টে পুনরা 
ব্ল্যাঙ্ক ো োনি। ড়ি ু অন্তত জােুি, োনত স্টে িারুর োমনে বলনত পানর। স্টজনে রাখাই 
োনলা। িানজ লাগনল স্টে প্রিাশ িরনব। ো লাগনল স্টে প্রিাশ িরনবো।  

 
প্রমাীঃ এই বলনত পারার মনধয িখে শ্লাঘা স্টবাধ িড়রে ড়ে, স্টে ো আড়ম বািাল। আড়ম বলনত 

পারড়  স্টে আড়ম বািাল, আড়ম বাাংলানেশ স্টেনি এনেড় । আড়ম জাড়ে আমার এখানে এইটা। 
মানে এই স্টে এিটা আইরিরন্টরটর িো স্টতা তুই বলড় ে? মানে এই ধর, বলনত পারা 
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মানে ড়ি, এিটা আইরিরন্টরট র ো িরনত পারা। এইটার মনধয িখে শ্লাঘা স্টবাধ িড়রে 
ড়ে? স্টে িযাাঁ আড়ম বলড়  আড়ম এখানে োিতাম, আমার এনতা ড়বনঘ জড়ম ড় ল?  

 
অনুশ্রীঃ ো ো! আমার স্টিাে ড়েে মনে িয়ড়ে। বরাং আমার োনলা স্টলনগন , আড়ম বাাংলানেশ স্টেনি 

এনেড় । এটা আমার োনলা লানগ। বাাংলানেসশ এখে আমার পূবডপুরুষরা আন । তানের 
েনঙ্গ স্টোগানোগ স্টেই, ো আন  স্টফাসন, তানেরনি স্টিােড়েে আড়ম স্টেড়খড়ে। এিজেনি মনে 
িয় স্টেনখড় , তাও এখে স্টেখনল ড় েনত পারব ো। তবুও োনলা লানগ, স্টে ো ওখানে 
আমরা ড়বনেশী, ড়বনেশ পুনরা আমার িান  বাাংলানেশটা, তবু স্টেখানে আমার স্টিাে 
রির রটে আন । আড়ম স্টেখানে স্টেনতও পারনবা। েড়বষযসে স্টিাে ড়েে, েড়ে  োন্স িয়। 

 
প্রমাীঃ স্টগনল ড়ি স্টতার ড়বনেশ বনল মনে িনব, ো স্টেশ বনল মনে িনব? 
 
অনুশ্রীঃ স্টেশ বনল মনে িনব। 
 
প্রমাীঃ িনব? 
 
অনুশ্রীঃ িারণ এনতাটাই িা ািাড় । স্টেখনত স্টতা পাই। ড়বনশষ িনর পুনজার েময়গুনলানত। 

আমানের ওখানে ড়ি িয়, এিটা স্টমলা িয়। এিটা স্টমলা িয়, স্টেটা িনচ্ছ,  াাঁিালখাড়ল 
গ্রাম। গ্রামটানত এিটা স্টমলা িয়, ওই স্টমলাটা িাড়ি স্টমলা োনম েবাই বনল। ড়িন্তু 
ঐড়তিাড়েি স্টমলা োনম ওটা পড়রড় ত। ওখানে অনেি বি বি ড়শল্পীরা োয় আর খুব োনলা 
সপ্রাগ্রাম িয়। পুড়লশ স্টতা োনিই। ড়িন্তু ওইড়েেটা  াি োনি, োনত বাাংলানেনশর স্টলািজে 
এনে এই স্টমলাটা স্টেখনত পারনব। ড়িন্তু স্টেই স্টমলাটায় ড়ি িনর অনেনি, ওই ড়েনে, 
পুনরাপুড়র  নল আনে। োর েতটুিু ড়েনত পানর। আরড়ি এিটা ফ্যারমর ি । েতটুিু ড়েনত 
পানর। ওই ড়েনে স্টে লুড়িনয়  নল আনে। িারণ এিটা স্টেশ স্টেনি আনরিটা স্টেসশ 
আেনব। পুনরাপুড়র। তািনল তার স্টতা স্টেরিম ড়ি ু  াই। স্টেরিম ড়ি ু প্রুে ড়েনয় সো স্টে 
আেনত পারন ো। আর ওখাে স্টেনি এখানে  নল আেনত স্টগনল, স্টে অনেি, ড়ি বড়ল, 
পুনরাপুড়র মাইরগ্রট িনত িনব তানি। তার জেয খর  েরিার, তা ািা আরও অনেি ড়ি ু 
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েরিার। অনেনি এেব  ায় ো, এেব ঝানমলা িরনত। ওখাে স্টেনি এখানে িাজ িরনত 
িরনত আনস্ত আনস্ত, মানে, ড়ি বড়ল, টািা ড়েনয় স্টে আইিার্ড ঠাইিার্ড িনর স্টেয়,  স্টে 
আড়ম এখানকার বাড়েন্দা বনল, আইিার্ড িনর স্টেয়। স্টতা স্টেরিম োনব অনেনি  নল 
আনে। এিটা ড়েড়েডষ্ট টাইম োনি, এই টাইম স্টেনি এই টাইম, বাাংলানেনশর স্টলাি 
আেনত পারনব, আবার তানি ড়ফনর স্টেনত িনব। পুড়লশ োনি। স্টতা স্টেই েমনয় লুড়িনয় 
অনেনি পুনরাপুড়র  নল আনে। আচ্ছা, েুগডাপুনজার ড়েে িসব ড়ি িয়, ড়বেজডসনর ড়েেটা, 
ওই স্টে েেীর ওপারটায় বাাংলানেনশর পুনজার প্রড়তমা ড়বেজডে িয়। আর এপাশিার 
স্টলািজে ওপানশ প্রড়তমা ড়বেজডে স্টেয়। স্টতা স্টেৌিায় িনর স্টঘারানত স্টঘারানত েুনটা স্টেনশর 
প্রড়তমা পাশাপাড়শ িনর স্টঘারানো িয় এিোনে। তখে ড়ি িত আনগ, প্রড়তমা ড়বেজডনের 
েমনয় ড়জড়েে-পে, স্টলাি এপাি স্টেনি ওপাসি  নল স্টেনতা। ড়জড়েে-পে পারাপার িনতা 
এোনব। স্টতা এখে স্টেটা পুড়লশ জােনত স্টপনর স্টেটাও িনত স্টেয় ো। মাঝখানে গার্ড োনি 
আর ওপাসিরটা ওড়েনিই ড়বেজডে িয়, আর এড়েনিরটা এড়েনিই ড়বেজডে িয়। খুব আশ্চেড 
লানগ। স্টে এিটা পুনজা, মানে স্টেটা ওনেরও েুগডা পুনজা, আমানেরও েুগডা পুনজা। ড়িন্তু 
েুনটা প্রড়তমা এিোনে, পুড়লশ জােনত স্টপনর, স্টেটাও আলাো িনর ড়েনয়ন । স্টে োমােয 
েুনোগ ড় ল, স্টেটাও আনস্ত আনস্ত আর োিন  ো। 

 
প্রমাীঃ স্টমলাটার িো ড়ি বলড় ড়ল, এিটু বল, স্টমলাটায় ড়ি িয় বলড় ড়ল? 
 
অনুশ্রীঃ স্টমলাটায় েবাই বাাংলানেনশর স্টলািজে আনে। ওনেরনি স্টেখার জেয ওই স্টমলাটা। স্টেনিতু 

ঐড়তিাড়েি স্টমলা োনম ওটা খযাত, স্টেইজেয ওরা োনত স্টেখনত পায়, ওইজেয ওনের 
অযা াও িনর। স্টেখার েুনোগ স্টেয় আরড়ি, পুড়লশ।  

 
প্রমাীঃ ঐড়তিাড়েি স্টমলা মানে? 
 
অনুশ্রীঃ ঐড়তিাড়েি স্টমলা মানে, জাড়েো। ওটানি স্টিে ঐড়তিাড়েি স্টমলা বনল জাড়েো। অনেি 

আনগ স্টেনি ওই স্টমলাটা  নল আেন । আর আনগ মাড়টর ড়জড়েে ড়বড়ি িত েীষণোনব। 
আর ওখানে, স্টেই গ্রানমর প্রেম োো, আনগ স্টতা োো ড়জড়েেটা খুব ড়বখযাত ড় ল, স্টেই 
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োোটা প্রেম ওইখানে আনে। স্টেটা অনেি আনগ। আর... আরও ড়ি ু ড়ি ু িারনণ, 
ওখানে এিটা মড়ন্দর আন । স্টেই মড়ন্দরটাও বনল এটা খুব জাগ্রত মড়ন্দর। স্টেইেব 
ড়মড়লনয়, আর ড়ি ড়ি িারনণ স্টে ঐড়তিাড়েি স্টমলা আড়ম জাড়েো। 

 
প্রমাীঃ আর ওই ড়েি স্টেনি আনে েখে,নেটা অযা াউি? পুড়লশ জানে তখে? স্টে আনে? 
 
অনুশ্রীঃ োরত স্টেনি স্টেনত স্টেয় ো। ড়িন্তু বাাংলানেশ স্টেনি আেনত স্টেয়। 
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। আর োরত স্টেনি োওয়ার এরিম স্টিাে েময় স্টেই, স্টেখানে োরনতর স্টলানিরা 

স্টেনত পানর? 
 
অনুশ্রীঃ ো ো ো। 
 
প্রমাীঃ িখনোই স্টেটা িয় ো? 
 
অনুশ্রীঃ ো। 
 
প্রমাীঃ আচ্ছা। তুই বলড় ড়ল স্টে তাই জেয, েড়ে এিবার োে, স্টতার তখে মনে িনব এটা ড়বনেশ 

েয়। স্টেশই। 
 
অনুশ্রীঃ হুম। এমে ড়ি আরও এিটা জায়গা আন । শামেুর েগর বনল। স্টেখাে স্টেনি োড়ি 

আমানের সির রটে ওখানে স্টিউ মনর স্টগড় ল। স্টতা, র্াি ড়েনয়, েেীর ওপাি স্টেনি স্টিাঁনি 
বনল ড়েনচ্ছ স্টে, ওর এই ইনয় মারা স্টগন । োংবােটা স্টপৌঁড় নয় ড়েনয়া। এনতাটাই িা ািাড়  
স্টে এিটা েেীর ওপানশ, এিটা স্টেনশর মােুষ আনরিটা স্টেনশর মােুনষর েনঙ্গ স্টিাঁনি শুধু 
মাে, খাড়ল গলায়, স্টিাঁনি িো বলন ।  

 
প্রমাীঃ স্টতার এরিম এক্সর রিরয়ন্স িনয়ন ? স্টে তুই ওপাশ স্টেনি... 
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অনুশ্রীঃ ো। শুনেড়  শুধু অেযনের িান । 
 
প্রমাীঃ তুই বলড় ড়ল স্টতার বনু্ধ োনি ওখানে ড়িরিমোনব? 
 
অনুশ্রীঃ বনু্ধ এখানে োনি। আর বনু্ধর বাবা-মা ওখানে োনি। বনু্ধর বাবা স্টেনিতু ওখােিার সু্কল 

ড়ট ার। ড়িন্তু ওনেরও প্র ুর অতযা ার শুনেড় । বাড়িনত োড়ি এরিম এি এি েময় 
ওনের েীমাোর মনধয মুেড়লমরা এনে, ওই, ড়ি বনল ওটা, মানে র  াি পুাঁনত ড়েনয় োয়। 
মানে ওটা ওনের েীমাো। গানয়র স্টজানর ড়েনয় স্টেওয়ার স্ট ষ্টা িনর। স্টে েীষণ ঝানমলা 
িনর, জড়মনত  াষ-বাে িরনত স্টেয় ো। জড়ম স্টবড়শ স্টেই, অল্প এিটুই জড়ম আন , ড়িন্তু 
স্টেও োড়ি  াষ িরনত স্টেয়ো। আর স্টেনিতু ওর বাবা ওখােিারই ইসু্কল মাোর, এখানে 
এনে স্টতা ড়ি ু িরনত পারনব ো। এখানে এনে  ািড়র বািড়র পানব ো। স্টতা এখানে এনে 
ড়ি িরনব? স্টেই জেয ওখানেই স্টেনি স্টগন । েত ড়েে  ািড়র আন , ওখানেই োিনব। 
 ািড়র স্টশষ িনল এখানে  নল আেনবে। স্ট নলরা োনত েড়বষযসে এরিম সফ্স িরনত ো 
িয়, স্টেই জেয স্ট নলনের এখানে পাড়ঠনয় ড়েনয়ন । েুই স্ট নল। েুই স্ট নলই এখানে পিাশুো 
িনর। এিজে স্ট নল িনচ্ছ, ড়িঙ্গলগনঞ্জ স্টে িনলজ আন , ড়িঙ্গলগঞ্জ ড়ব-এর্ িনলজ, এখে 
 ালু িয়রন, ওই িনলসজ োড়ি জরয়ন িরনব শুনেড় । আড়ম ড়ঠি ঠাি ড়ি ু জাড়েো এটা, 
ওই িনলনজ জরয়ন িরনব বনল, ওখানেই োিন । আর স্ট াট স্ট নল, স্টে আমার বনু্ধ আর 
ড়ি, ও স্টোোরপুনরই োনি। আর ওর িান ই শুনেড় , স্টে ওর বাবার েতড়েে  ািড়র আন , 
ততড়েে ওখানে োিনবে।  ািড়র স্টশষ িনয় স্টগনল এখানে  নল আেনব স্ট নলনের িান । 

 
প্রমাীঃ ওখানে োিনত পারন ো বনল  নল আেনব? 
 
অনুশ্রীঃ ো। ওর মামা তারপনর ওর আর োরা আন , তারা েবাই  নল এনেন । শুধুমাে ওর 

বাবাই স্টেনি স্টগন । বাবা আর এিজে স্টজঠু।  
 
প্রমাীঃ খুব অেুড়বধা ওনের... 
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অনুশ্রীঃ েীষণ অেুড়বধা। মুেড়লমরা োরাক্ষণ অেুড়বধা িনর। স্টেই রাস্তায় স্টবড়িনয়ন , বাবা সু্কস  

োনচ্ছ, আটনি ড়েনলা, স্টেনত স্টেনব ো। আবার ড়ফনর আেনত িনচ্ছ। স্টিাে গাড়ি স্টেই, স্টে 
স্টিাে েমনয় বন্ধ স্টর্নি ড়েল। এেব িনর ওরা খুব। 

 
প্রমাীঃ আর তুই মানে এইনে এনতা ড়েনের গল্প শুেড় ে? এই গল্পগুনলা শুেনত োল লানগ? ো ড়ি 

মনে িয়? 
 
অনুশ্রীঃ খুব োনলা লানগ।  
 
প্রমাীঃ স্টিে োনলা লানগ স্টিে? 
 
অনুশ্রীঃ ড়ি বড়ল, এটা োনলা লানগ স্টিে, এটা আড়ম স্টিােড়েে বুড়ঝ ড়ে। ড়িন্তু ড়িরিম মনে িয় 

বাাংলানেশটা আমার খুব িান র। খুব আপে। ওখানে...তনব িযাাঁ, ওখানে ড়ি ু িনল আমার 
েতটা ো আনগ িষ্ট লানগ ড়েনজর, ড়িন্তু এখানে েড়ে স্টিাে ক্ষয়-ক্ষড়ত িয়, স্টবড়শ িষ্ট 
লানগ। স্টেনিতু আমার জন্ম এখানে। ড়িন্তু তবুও ওখানে ড়ি ু িনল মনে িয়, ো, ওটা 
আমারই স্টেশ। এরিম এিটা স্টেে রফ্  িয়। স্টিে িয়, বুঝনত পাড়রো। 

 
প্রমাীঃ এি োষায় িো বনল, এি রিম... 
 
অনুশ্রীঃ িযাাঁ িযাাঁ িযাাঁ। োজনপাশাি এিরিম প্রায়, অনেিটাই িা ািাড় ... িোও অনেিটাই 

িা ািাড় , মানে বলনত স্টগনল েব এিই... 
 
প্রমাীঃ মাঝখানে এিটা েেীর ফারাি। 
 
অনুশ্রীঃ স্ট াট্ট এিটা েেী। তাও আবার িাাঁটাতার ড়ি ুটা জায়গায়। ড়ি ুটা জায়গায় তাও স্টেই।  
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প্রমাীঃ িাাঁটাতারটা স্টিাোয় আন ? মানে েেীর... 
 
অনুশ্রীঃ রাস্তায়। 
 
প্রমাীঃ রাস্তায়। আচ্ছা। স্টেই িাাঁটাতার ড়েনয়ও, এই স্টে গরু পারাপার িয়, িাাঁটাতার ড়েনয়ও োয়? 
 
অনুশ্রীঃ িাাঁটাতার স্টতা ড়ি ু জায়গায়। বােবাড়ি জায়গায় স্টতা স্টেই, বােবাড়ি জায়গায় স্টতা েেী 
 
প্রমাীঃ েেী। আচ্ছা। 
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