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Interview details 

Interview with Shan Bhattacharya  

Interviewed by Disha Raychaudhuri 

 
দিশা :  তুদি বাদির কারুর থেকক পূবব বাাংলা দিকে থকাকিা গল্প শুকিছ বি হবার সিে? যদি 

শুকি োককা তাহকল থসগুকলা একটু থশোর কর আিাকির সাকে। আদি দকছু ইন্টারাপ্ট 
করবিা এখি, জাস্ট  দলখকত োকব ককেকটা দজদিস।  

 
শাি :  আিার িাকি ঠাকুরিা এবাং ঠাকুিা িুজকিই পূবব বাাংলার থলাক। থতা আিার ঠাকুরিার 

জন্ম হকেদছল থশালধি বকল একটা গ্রাকি থতা থসটা ঢাকা থজলার িকধে পকর। আর 
আিার ঠাকুিার জন্ম হকেদছল কাউলজাদি গ্রাকি থসটা আকগ িইিিদসাং-এর আন্ডাকরই 
দছল তকব এখি শুকিদছ ওটা টাঙ্গাইল িতুি দিদিক্ট হকে যাবার পকর ওটা টাঙ্গাইল 
দিসদিকক্টর িকধে পিকছ। থতা এিদিকত পূবব বাাংলার গল্প বলকত আিার ঠাকুিা িাকি, 
পাদটবশাকির সিে আিার ঠাকুিার বেস দছল ১২, যখি ওিারা চকল আকসি। আর 
আিার ঠাকুরিার তখি বেস অ্োরাউন্ড থটাকেদন্ট, থতা আিার ঠাকুরিা থয অ্োকচুোদল 
পাদটবশাি এর কারকেই এসদছকলি সবদকছু তাকির জদি জিা থছকি দিকে, পুকরা 
ফ্োদিদলকক দিসকেসি হকে এখাকি চকল আসকত হকেদছল, বোপারটা থসরকি দছল 
িা। আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদল ইি দরেোদল পাদটবশাকির পকরও থশালধকিই রকে 
থগদছকলি। দকন্তু আিার ঠাকুিার ফ্োদিদলকক অ্োকচুোদল পাদটবশাকির জিেই ওখাি 
থেকক দিসকেসি হকে চকল আসকত হকেদছল। থতা থসটা দিকে একটা গল্প আদি 
থছাটকবলাকতও শুকিদছ, তারপর পরবতবীকাকলও যখি আদি আিার এই কাজটা 
করদছলাি আকরকবার আিার ঠাকুিা আিাকক ওই গল্পগুকলা বকলদছকলি, থয 
অ্োপাকরন্টদল যখি পাদটবশাকির খবর গ্রাকি গ্রাকি ছদিকে থগল আর দক তখি 
কাউলজাদি গ্রাকির কাকছ বাসাইল বকল একটা জােগা দছল থতা থসইখাকি দহনু্দ 
িুসদলি একটা কিদিক্ট হকেদছল থতা তাকত অ্কিক বাদি ঘকর আগুি-টাগুি ধদরকে 
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থিওো হকেদছল আর দকছু থবাধে খুি-টুিও হকেদছল, িাকি থসটা উদি ভাকলা বলকত 
পাকরিদি। বাট থসই খবর থপকে আিার ঠাকুিার বাবা, আিার ঠাকুিার বাবা দছকলি 
ওখািকার থলাকাল িাদ্রাসার থহিিাস্টার। িাকি দহনু্দ ফ্োদিদলর হওো সকেও উদি 
িাদ্রাসার থহিিাস্টার দছকলি থতা এবাং আকশপাকশ যারা িুসদলি ফ্োদিদল যারা দছল 
আর দক থতা তারা আিার ঠাকুিার বাবাকক ওিাকক আশ্বাস দিকেদছল থয িা চক্রবতবী 
িশাই আপদি যাকবি িা, আিরা োককত আপিার থকাকিা ভে টে থিই। দকন্তু এই 
বাসাইকলর গন্ডকগাকলর খবর থপকে উদি আর ভরসা িা করকত থপকর িাঝরাদির 
থবলা আিার থযকহতু বাদিকত কি বেদস থিকে প্রচুর দছল োস আিার ঠাকুিার 
ফ্োদিদল হাউস থযটা দছল থসটা একটা পাকা বাদি দছল। গ্রাকি ওই চত্বকর আর 
কারুর পাকা বাদি দছলিা। থতা এই সিস্ত দিকক ভে থপকে উদি দঠক করকলি থয 
ফ্োদিদল শুদু্ধ পুকরা ভারতবকষবর দিকক, িাকি কলকাতার দিকক চকল আসকবি। থতা 
থসই সিে পাদকস্তাি থেকক িাকি থয তখি ওই জােগাটা অ্লকরদি পাদকস্তাি, থতা 
পাদকস্তাি থেকক এখাকি ফ্াইণ্ড করকত দগকে ওিাকির দতি বার আর দক িান্সকপাটব 
থচঞ্জ করকত হকেদছল। প্রেকি আিার ঠাকুিা আর ঠাকুিার িা এবাং ওিাকির বাদিকত 
অ্িোিে থিকে যারা দছকলি, তাকিরকক পাদিকত ককর বাসাইল অ্দি পাদঠকে 
দিকেদছকলি। থসখাি থেকক একটা থঘািার গাদিকত ককর টাঙ্গাইল দসদট অ্দি ওিারা 
এসদছকলি রাদিরকবলা। তারপর পকররদিি সকালকবলা থিকি ককর, থসই থিকির 
িকধে িাদক, আিার ঠাকুিা গল্প বকলকছি, থয ঠাকুিাকক জািলার িকধে দিকে থিকি 
ঢুদককে থিওো হকেদছল এত দভি দছল এটকসটরা এটকসটরা। থতা তারপকর থসই 
থিি একস  আদিকিটদল  কলকাতা একস থপৌঁছে। ইদতিকধে আিার ঠাকুিার বিিা 
দযদি দছকলি, আিার বি িািু, উদি অ্লকরদি কলকাতাে চাকদর করকতি। থতা 
কলকাতাে ওিার একটা োকার বকন্দাবস্ত  দছল থতা প্রেকি িু এক রাদি ওই 
কলকাতার থিকসই সিস্ত ফ্োদিদল একস উকঠদছল। তারপকর ওখাি থেকক বাকস  ককর 
ওিারা হাবিাকত চকল যাি এবাং হাবিাকত ঐসিে একটা অ্োপাকরন্টদল একটা 
এক্সকচঞ্জ দসকস্টি দকছু হদিল থয হাবিার, হাবিা গ্রাকির দকছু  িুসদলি  ফ্োদিদল 
তারা চকল যাদিকলি বিবার থপদরকে পাদকস্তাকি এবাং তারা তাকির থয জদিজিাগুকলা, 
থসইগুকলা যাকত বিবাকরর ওপাশ থেকক দহনু্দরা একস ঐখািটাে োককত পাকর এরকি 
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একটা বেবস্থা করা দছল। থতা থযকহতু আিার ঠাকুিার বেস ১২ দছল থতা অ্োকচুোদল 
কতটা এই এক্সকচঞ্জটা কতটা থফ্োর দছল বা এর িকধে আর থকাকিা পোরাদিটারস 
দছল দকিা থসটা উদি জাকিিিা, দকন্তু তারপর থেকক ওিারা হাবিাে োককত শুরু 
ককরি এবাং আসকত আসকত ফ্োদিদলর অ্িািে থিম্বাররাও ওই কাউলজাদি থেকক 
দশফ্ট ককর হাবিাে চকল আকসি। আর আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদলকত, িাকি 
ঠাকুরিার ফ্োদিদলর বাদকরা থশালধকিই পকি রকেদছকলি, আিার ঠাকুরিা 
অ্োকচুোদল এসদছকলি ল পরার জিে কলকাতাে। থসটা পাদটবশাকির একিি 
ইদিদিকেটদল পকর িা, ককেক িাস চকল যাবার পকর, অ্োরাউন্ড ’৪৮ দক এন্ড ’৪৮ 
অ্েবা আদলব ’৪৯ উদি কলকাতা আকসি। উদি এখাকি আসার পকর কলকাতা পুদলশ 
থফ্াকসব উদি একটা চাকদর থিি এবাং তার সাকে সাকে ককলকজ পিাকশািা চাদলকে 
থযকত োককি। থতা অ্োরাউন্ড ’৫১ উদি একবার বাাংলাকিকশ থফ্রত থগদছকলি, ওিার 
গ্রাকি, থশালধি। থতা ইি দরেোদল থফ্রত যাবার অ্কিকগুকলা কারে দছল, তার িকধে 
একটা থিজর কারে দছল থয িাকি ওিার ফ্োদিদলকক উদি হেত কিদভন্স করাকত 
চাইদছকলি থয িাকি কলকাতার দিকক চকল আসার জিে। দকন্তু থশালধি  গ্রাকি এই 
পাদটবশাি  দিকে এই ধরকির থকাকিারকি িাকি থকাকিা আিটুওোিব ইদন্সকিন্ট বা 
থকাকিা থিজর থকাকিা রাইভোলদর দকছু দছলিা থযটার জিে অ্োকচুোদল আিার 
ঠাকুরিার ফ্োদিদল, থি ওোর থকাোইট কম্পকফ্বাকটবল ওভার থিোর। থতা বাদকরা 
ঐজিে তারা আর ফ্াইণ্ড করকত চািদি। থতা আিার ঠাকুরিা থগদছকলি ওখাকি, 
আিার ঠাকুরিা ছদব টদব তুলকত ভালবাসকতি, গ্রাকি, থশালধি  গ্রাকি দগকে সবার, 
গ্রাকি যত থলাকজি আকছ সবার ছদব টদব তুকল দিকেদছকলি। গ্রাকির থলাক থকািদিি 
আকগ থকাকিা কোকিরা থিকখ দি, তারা সব ৩০-৩৫ জি একসাকে থপাজ দিকে ছদব 
টদব তুকলদছল। থতা থশালধকির থলাককশিটার জিে, ঢাকা শহকরর কাকছ হবার জিে, 
থশালধকির িকধে কিুেিাল ভাকোকলন্স খুব থবদশ দছল িা। এটা আিার ঠাকুরিার যা 
থিিদর আকছ, থসখাি থেকক উদি এটা অ্কিকবার এটা বকলকছি। দকন্তু আিার 
ঠাকুরিার সু্কল থযখাকি দছল, থসটা দছল টাঙ্গাইল থজলাকত িাহিুিিগর বকল একদট 
জােগাকত, থতা থসইখাকি উদি একটা থরদসকিিদসোল সু্ককল উদি পিাকশািা 
ককরদছকলি। থতা এবার ওিার লাজবার ফ্োদিদল, িাকি সাি দরকলদটভস, তারা ওই 
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শহকরই, িাকি িাহিুিিগকরই োককতি। থতা তাকির িকধে থকউ থকউ অ্লকরদি রকে 
থগকছি এবাং থকউ থকউ এখাকি চকল এসদছকলি। থতা অ্োপাকরন্টদল যারা এখাকি 
চকল এসদছকলি তারাও আর পরবতবীকাকল ওদিকক আর থফ্রত থযকত চািদি, বা যারা 
ওখাকি থেকক থগদছকলি তাকিরও ওখাকি িকি হেদি থয ওখাকি থকাকিা প্রবকলি 
হকি, এখাকি চকল আসা উদচত। থতা থিইিদল আিার ঠাকুরিার ঠাকুিার কাকছ 
পাদটবশাি  ইকভন্টগুকলার বোপাকর এই গল্পগুকলাই শুকিদছ।  

 
দিশা :  আিা আর এই থয তুদি বলদছকল িা থয ঠাকুিার িাগলটা অ্কিক থবদশ দছল, ঠাকুিা 

এবাং ঠাকুিার ফ্োদিদলর অ্োজ কিকপোরি টু থতািার ঠাকুরিা। থতা এরকি থকাকিা 
থেদসদফ্ক গল্প শুকিছ দক? িাকি এখাকি একস যদি ওকিরকক দকছু অ্িেরকি দকছু 
থফ্স করকত হকেদছল, বা ওখাি থেকক এখাকি একস দক থকাকিা লাইফ্ থচঞ্জ হকেদছল 
থসরকি ভাকব? িাকি স্টািিারি অ্ফ্ দলদভাং বল... 

 
শাি :  হোাঁ, িাকি ইদিদিকেটদল  থিখকত থগকল আিার ঠাকুিার ফ্োদিদল থিাটািুদট ওকেল-টু-

িু  দছল, পাদকস্তাকি, সদর, িাকি বাাংলাকিকশ। থতা থযটা আকগ বললাি আর দক থয 
অ্ন্তত দতিকট পাকা বাদিওলা ফ্োদিদল দছল, তার িকধে একটা দছল আিার ঠাকুিার 
ফ্োদিদল. অ্কিক ওকেলথ্, অ্কিক টাকাপেসা ওখাকি থরকখই তদিঘদি ককর চকল 
আসকত হকেদছল এদিকক। থতা এখাকি একস যদিও আিার বি িািু উদি চাকদর 
করকতি কলকাতাে, এবাং আিার ঠাকুিার থিজিা িাকি আিার থিজ িািু, দতদি 
একটা হাবিাকত দকছুদিি পর একটা কাপকির থিাকাি দিকেদছকলি। থতা তার জিে 
ইদিদশোল  ২-৩ বছকরর পর থেকক আসকত আসকত ফ্াইিািদশোল থয প্রবকলিটা 
ওিারা থফ্স করদছকলি, থতা থসটা আকস্ত আকস্ত ইট ওোকবি আউট, কারে 
অ্বদভোসদল একটা জােগা থেকক হঠাৎ ককর থকািরকি দপ্রপাকরশাি িা দিকে আর 
একটা িতুি জােগাে একস থসট ল করকল ইদিদশোদল ফ্াইিািদশোল থয প্রবকলি 
হকব, োকা টাকার থয প্রবকলি হকব, এবাং আকশপাকশ থকাকিা ফ্োদিদলককই ওিারা 
কাউকক দচিকতি িা এবাং ওই গ্রাকির িকধে আরও থবশ ককেকটা ফ্োদিদল ওই 
একই ককেক সপ্তাকহর িকধে  একস আর দক তারা একসাকে থসট ল ককরকছ। থসা 
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থসদিক থেকক থিখকত থগকল িাকি যারা ওখািকার প্রদতকবশী, যারা ওখািকার 
প্রদতকবশী হকলি, থসই প্রদতকবশীরা সবাই থি আর দিসকভাদরাং ইচ আিার থিি 
ওিদল। থতা থসখাকি একটা এিজাস্টকিকন্টর দিক থেকক একটা ইদিদশোল একটা 
প্রবকলি হকেদছল। থতা থসইটা আকস্ত আকস্ত ওোকব আউট, ককর যাে। দকন্তু আিার 
ঠাকুরিার প্রবকলিটা হকেদছল একটু অ্িে টাইকপর এর কারে আিার ঠাকুরিা 
একিি গ্রাকির থছকল, একসকছি কলকাতা শহকর একস, আর আিার ঠাকুরিার 
ফ্োদিদল, থশালধি গ্রাকি আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদল খুব একটা পেসাওলা ফ্োদিদলর 
থলাক দছকলি িা, দিম্ন িধেদবিই বলা যাে। থতা থসই জিে হেত কলকাতার 
স্টোিিািব অ্ফ্ দলদভাং করকত আিার ঠাকুরিার একটু প্রেকি অ্সুদবধা হদিল থয 
কারকে ওিাকক চাকদরটা দিকত হে পিাকশািা চাদলকে যাবার সাকে সাকে। থতা আর 
প্রেকি উদি আশ্রে থিি আিাকির এক িূর সম্পককবর দরকলদটভ তার বাদিকত। 
তারপকর উদি ফ্াইণ্ড ককরি তালতলার কাকছ একটা িোকট, একটা বাদিকত ঘর 
ভািা দিকে। থসখাকিও একটা ফ্াইিািদশোল িূরাবস্থার িকধে দিকে দকছুদিি থযকত 
হকেদছল। তারপকর আকস্ত আকস্ত দবকের আকগ একটু টাকাপেসা জদিকে ওিার থসই 
প্রবকলিটা সটব আউট হে কারে এটা আিার ঠাকুরিার িুখ থেকক থযটা আদি যা 
শুকিদছ থয গ্রাকি োকার সিে থয আউটলুক, থয থিন্টাদলদট, যা ওকে অ্ফ্ দলদভাং -
এর থয এদলকিন্টসগুকলা দতদি গ্রাকি যা থফ্স করকতি, কলকাতাে একস একসাকে 
এত এদলকিন্ট থিকখ ইদিদশোদল ওিার একটা এদলকেকিশি হকেদছল, একটা থসন্স 
অ্ফ্ এদলকেকিশি হকেদছল। দকন্তু আিার িকিহে থসটা খুব তািাতাদি উদি থসটা 
ওভারকাি ককর উঠকত থপকরদছকলি। আিার কাকছ একটা িাকি আিাকির বাদিকত 
একটা পুরকিা িকুকিন্ট আকছ, আিার ঠাকুিা এসিস্ত আর দক পুরকিা িকুকিন্ট 
সাংগ্রহ ককর রাকখি। থতা একটা ওরকি িকুকিন্ট আকছ থযখাকি আিার ঠাকুরিা 
খুব থিদটকুলাসদল তখি িাকসর দহকসব রাখকতি। এবাং থসই, িাকস বলদছ, সপ্তাকহর 
দহকসব একটা কাগকজ থিদটকুলাসদল দলকখ রাখকতি। থতা থসটা যখি বাাংলাকিকশ 
োককতি তখি ওবদভোসদল থসগুকলা দলকখ রাখার িরকার পকিদি, দকন্তু যখি 
ওিাকক এখাকি একস দিকজকক, দিকজর পেসাে একস োককত হকি তখিই এই 
দহকসব দিকককশর থকাকেকেিটা আকস। থতা থসখাকি কতগুকলা জােগাকত থিখা 
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যাকি থয, িাকি থিকখদছ থয, সাবাি দককিকছি, শোমু্প দককিকছি, টুেব্রাশ দককিকছি, 
এগুকলা সব আলািা আলািা ককর থলখা। দসকিিা রদববার এক টাকা, এক টাকা 
িে, ওটা আরও কি হকব র োিার, এক পেসা প্রবোবদল । এক থলখা আর দক। থতা 
এই দজদিসগুকলা, এই খরচগুকলা থতা ওিার গ্রাকি দছলিা, থতা এইগুকলা থিকন্টি 
করকত দগকে প্রেকি থয ফ্াইিািদশোল প্রবকলিটা থযটা দছল আর দক থতা থসটা 
আকস্ত আকস্ত ওোকব আউট ককর যাে। 

 
দিশা :  আর এই থয িকুকিকন্টর কো বলছ, থতা এই িকুকিন্টগুকলা থতািার ঠাকুিা থয 

এখকিা থরকখ দিকেকছি, িাকি এখকিা উদি দকরকি দফ্ল ককরি? িাকি অ্কিককাল 
আকগকার দজদিসপি থতা এখকিা ওিার দফ্দলাংস দক, িাকি থিকটদরোল থয 
দজদিসপিগুকলা রকেকছ এখকিা? 

 
শাি :  অ্োকচুোদল এই িকুকিন্টগুকলা িাকি উদি থরকখ দিকেকছি বলকত থয এটা থরকখ 

দিকেকছি আউট অ্ফ্ হোদবট, িাকি উদি থকাকিা পুরকিা কাগজপি, িদলল, ছদব, 
এগুকলা উদি থকািদিিই থফ্কলিিা। থতা এগুকলা অ্কিকদিি যাকক বকল বাদরি দছল 
অ্িোিে কাগজপি, অ্িোিে দজদিসপকির তলাে। থতা আিার প্রকজক্টটা করার সিে 
আদি আিার ঠাকুিাকক, িাকি আিার দিকজর থিকটদরোকলর িরকার পকিদছল থতা 
থসইজিে আদি ঠাকুিাকক বদল থয ওগুকলা তুদি থবর কর, িাকি পুরকিা ছদব টদবর 
সাকেই কারে আিার ঠাকুরিার থয দপ্রন্টস্ আর থিকগদটভস্  এর থয বাঞ্চ থযগুকলা 
সিস্ত দছল আর দক, থতা থসগুকলা থযখাকি রাখা দছল এই িকুকিন্টসগুকলা তার 
সাকেই রাখা দছল। থতা এগুকলা থবর করার পকর আদি একটা দজদিস থিকখদছ থয 
আদি যখি পুরকিা ছদব বা পুরকিা িদললগুকলা থয এসটদিশকিন্ট, থয থসন্স অ্ফ্ 
ওোন্ডার দিকে আদি অ্োদপ্রদশকেট করকত পাদর, আিার ঠাকুিার থিিাদর থেকক ওই 
দজদিসগুকলা পুকরাপুদর হাদরকে থগকছ আর দক। উদিও অ্োকচুোদল আিরা যখি 
কাগজপিগুকলা যখি থবর করলাি, উদিও এইগুকলা দরদিস্কভার করকলি।  

 
দিশা :  আর তুদি থয প্রকজক্টটার কো বলছ, থসটা দিকে যদি  বল? 
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শাি :  প্রকজক্টটা বলকত আিার ঠাকুরিা িারা যাি থবদসকোদল ২০১২-র দিকসম্বাকর। থতা তার 

আকগ উদি প্রাে বছর িুকেক খুবই অ্সুস্থ দছকলি, থবিদরকিি দছকলি। এবাং 
ঠাকুিাকক ওবদভোসদল তার জিে অ্কিকটা থপ্রশার দিকত হকেদছল এবাং িাকি ওই 
িু’বছর আিার ঠাকুিাও বাদি থেকক থবকরািদি, সারাক্ষে ঠাকুরিার সাকেই দছকলি। 
এবাং একটা চাদরদিক, িাকি থিন্টাল অ্োন্ড দফ্দজকাল, িুকটা দিক থেককই দশ ওোজ 
এক্সজকস্টি. থতা আিার ঠাকুরিার কাজ থশষ হওোর দকছুদিি বাকি আদি 
ঠাকুিাকক আিার িকি হকলা এবার ঠাকুিার একটু থবকরাকিা থটকরাকিা উদচত কারে 
এতদিি বাদিকত থেকক, আদিই প্রস্তাব দিলাি  ঠাকুিাকক থয থকাোও একটা ঘুকর 
আদস চল বা কালকক আিার দি আকছ তুদি যদি থকাোও থযকত চাও। থতা 
আিাকির আিরা আিার ঠাকুিা িা বাবা থযখাকি োককি থসটা হকি থসািপুর খিিা 
ওই অ্ঞ্চকল। থতা থসই বাদিকত আসার আকগ িাকি থসই বাদিটা আিার ঠাকুরিা 
ককর যাবার আকগ ওিারা োককতি িািলপ পুদলশ থকাোটবাকর। থতা আিার 
ঠাকুিার ওই জােগােটা আর দক খুবই দপ্রে জােগা, থতা ঠাকুিা আিাকক বলকলি 
একবার িািলকপ ঘুকর আদস, থিদখ আদস জােগাটা এতদিকি দক হকেকছ। থতা এই 
জােগাটার থেকক প্রকজক্টটা থস্টি আউট ককর থয আিরা একদিি আিরা এরকি 
বললাি থয শুধু িািলকপ থকি, কারে িািলকপর আকগ ওিারা োককতি 
থবলগাদছোকত একটা িোকট, পাইকপািার কাকছ। এবাং ওখাকি অ্লকরদি আিাকির 
একটা িাকি ঠাকুিার থিজ দিদি আর দক থতা ওিার ফ্োদিদল অ্লকরদি ওই 
থবলগাদছোকত অ্লকরদি ওখাকি োকক। থতা আিরা থবলগাদছোও যাই। থতা এই 
থেককই আিার িকধে আইদিোটা হকলা থয িাকি আিার ঠাকুরিা বাাংলাকিশ থেকক 
কলকাতাে আসার পকর প্রাে কলকাতাে ঘুদরকে দফ্দরকে ৮/৯টা জােগাকত ওিারা 
থেকককছি। আিার ঠাকুরিা এখাকি একস প্রেকি উঠকলি ওই তালতলার কাকছ 
একটা িোকট। থসখাি থেকক চকল থগকলি বাগবাজার। বাগবাজার হাদি গদল বকল 
একটা জােগা আকছ ওই গদলকত একটা বাদিকত ওিারা দছকলি। থসখাি থেকক 
ওিারা চকল যাি দচৎপুর। দচৎপুকর প্রাে বছর চার/পাাঁকচক দছকলি। দচৎপুর থেকক 
ওিারা চকল যাি থবলগাদছো। আর থবলগাদছো থেকক এই বাদি। থতা আিার িকি 
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হকলা থয যদি আিার ঠাকুিাকক দিকে এই সবকটা জােগাকতই আিরা থযকত পাদর, 
থয পুরকিা বাদিগুকলা আকছ িাদক, ওিার থকাকিা থিিাদর এই এখিকার থচহারা 
থিখকল থকাকিা দিগার হে দকিা, থতা থসগুকলা এক্সকোর করবার জিে। আর থসইটা 
শুরু করার পকর যখি আিার ঠাকুিা যখি দজকেস করকলি থয থকি তুই দক ছদব 
টদব দকছু তুলদব, থতা এই থকাকেেিটা খুব আিার ঠাকুিার পকক্ষ খুব িোচারাল 
দবকজ িাকি আিার ঠাকুরিা উদি খুব একজি অ্োদভি শকখর ফ্কটাগ্রাফ্ার দছকলি 
আর দক। িাকি ’৪৮-এ একসই আর দক এদিকক পকককট পেসা থিই অ্েচ প্রেি 
সোলাদর দিকেই একটা থক দব ১০ থকািাক ব্রাউদি একটা দককি থফ্কলকছি। থতা 
িাকি চুদটকে ছদব তুকল চকলকছি। প্রাে তখি থকািাক ব্রাউদিকত ইউজ হত ৬২০  
দফ্ল্ম, থতা ৬২০ দফ্ল্ম, যখি থেকক অ্বকসাদলট হকে যাওো শুরু করকলা আর দক, 
থতা তখি থেকক থসটা দিি থসকভদন্টস, থতা ততদিি অ্দি উদি থরগুলার ছদব 
তুকলকছি। এবাং এই প্রকতেকটা জােগাে, থযখাকি ওিারা থেকককছি আর দক, থসই 
সিস্ত জােগাে ওিার থতালা ছদব আকছ আর দক, িাকি ফ্োদিদল থিম্বাকরর ছদব, 
তারপকর থকাোও থবিাকত থগকছি থসখািকার ছদব, ইি থজিাকরল লোন্ডকস্কপ, বা 
আিার ঠাকুিা িাকি আিার ঠাকুিা-ঠাকুরিার থযখাকি দবকে হকেদছল হাবিাকত, 
হাবিাকত িাকি শ্বশুরবাদিকত দগকেও প্রচুর ছদব তুকলকছি। থতা থসই সিস্ত ছদব টদব 
আদি থিকগদটভগুকলা থরকস্টার করা বা থয দপ্রন্টগুকলা িষ্ট হকে থগকছ যদি থিকগদটভ 
োকক থসগুকলা থেকক আবার দপ্রন্ট থবর করা, এই কাজগুকলা আদি তখি শুরু 
কদর। থসটা করকত করকত আদি থিখলাি থয আিার ঠাকুরিার ছদবর দরকপোরটা 
অ্কিক ইউদিক এবাং ওভার িে ইোরস্ ওিার ছদব থতালার স্টাইল, ওিার ছদব 
থতালার সাবকজক্ট, ওিার দফ্লজদফ্ দবহাইন্ড থটদকাং আ ফ্কটাগ্রাফ্ এগুকলা ওভার িে 
ইোকসব প্রচুর থচঞ্জ  হকেকছ। উদি ৪৮-এ থযভাকব ছদব তুলকতি, ৬৮-এ উদি 
থসভাকব ছদব তুলকতি িা। এবাং ওিার ছদব থতালার বোপাকর থকাকিা বাছদবচার 
দছলিা। এবাং এরকিও থিকখদছ থয আিার ঠাকুিার সাকে দবকে হবার আকগ যখি 
আিার ঠাকুরিা একজি এদলদজবল্ বোকচলর উদি পািী থিখকত দগকে উদি পািীর 
ওই থসই থিকেদটর ছদব তুকল দিকে চকল এসকছি এরকি ৩/৪থট ইন্সটোন্স আকছ 
আর দক। তার সাকে দবকেটা আর হেদি, বাট ছদবটা আকছ। থতা এইগুকলা  
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কম্পাইল করকত করকত আদি দঠক করলাি থয আিার প্রকজক্টটাকক এরকি একটা 
থশপ থিব থয থযখাি দিকে আদি এই যারা িাকি বাাংলাকিশ থেকক চকল এসকছি 
এই থরদফ্উদজ দিিল ক্লাস, থতা কলকাতাে এদিকক চকল আসার পকর ওিার িাকি 
ছদবর প্রকগ্রশি থিকখ আিার িকি হকেকছ থয এই থরদফ্উদজ দিিল ক্লাকসর একটা  
আপওোিব থসাশোল হকেকছ। থতা থসইটা ওই ’৪৮ থেকক দিি থসকভদন্টস, অ্বদধ 
ছদবগুকলা প্রকগ্রদসভদল থিখকল আিার ওই িদবদলদটটা খুব থচাকখ পকি। থসটার সাকে 
সাকে আদি আিার ঠাকুিাকক দিকে যখি থিখলাি থয কলকাতার সিস্ত 
জােগাগুকলাকত দগকে আদি ওিার ছদব টদব তুললাি, ইকভি  হাবিাকতও থযখাকি 
পুরকিা গ্রাি দছল থসখাকিও থগদছলাি। থতা তার পকর আিার িকি হকলা থয, আদি 
ঠাকুিাককও অ্ফ্ার করলাি থয তাহকল আিরা বাাংলাকিকশও যাই, দগকে আিার 
ঠাকুরিা থয সু্ককল পকিকছি ওটা থরদসকিদন্সোল সু্কল, থসা উদি থেককদছকলি, থতা 
ওখাকি যাই, ওই  জােগাটাও থিদখ, ওখাকিও ছদব তুদল, োস থশালধি থয গ্রাকি 
আিার ঠাকুরিার জন্ম, থসখাকি দগকেও ছদব তুদল। থতা আিার ঠাকুিা এককোে 
রাদজ হকে থগকলি, থতা ওিাকক দিকে চকল থগলাি ওখাকি। দগকে িাহিুিিগকর ছদব 
তুললাি, আিার থশালধকি ছদব তুললাি, আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদলর িাকি আিার 
দিস্টোন্ট দরকলদটভরা আর দক ওই থয ফ্োদিদল ওখাকি রকে থগদছল, তাকির 
দিকসন্ডোন্টসরা এখকিা ওখাকি োকক, বাাংলাকিকশ োকক। ওিারাও প্রচুর থহল্প 
ককরকছি। থতা আদি থযটা করদছলাি থসটা হকি থয আিার ঠাকুরিার থতালা প্রচুর 
দকছু ছদব আর আিার থতালা অ্ল্প দকছু ছদব থতা থসগুকলা দিদলকে একটা 
কিপাইকলশি।  

 
 
দিশা :  থতা এই ঠাকুিাকক দিকে থয দবদভন্ন জােগাে থগকল থতা ওিার অ্দভেতাটা দকরকি 

দছল থসটা দিকে যদি দকছু বল? 
 
শাি :  ওিার এক-একটা জােগাে দগকে এক-এক রকি দরঅ্োকশি হকেকছ। সদতে কো 

বলকত দক, বাাংলাকিকশ যখি থগলাি, বাাংলাকিকশ থশালধকি দগকে দশ গট থভদর 
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ইকিাশািাল আর দক কারে উদি একবার কারে িাঝখাকি আিার ঠাকুরিা যখি থবাঁকচ 
দছকলি আর দক তখি ওিারা একবার বাাংলাকিশ থগদছকলি দকন্তু থসটা বহুদিি আকগ। 
এবাং দগকে উদি,  তখি একজোক্টদল ওিার দক দরএকশোি দছল থসটা আদি জাদিিা। 
দকন্তু আদি যখি দিকে থগলাি তখি, থযকহতু থশালধকির পুরকিা ছদব আিার কাকছ 
দছল, ’৫১-এর আিার ঠাকুরিা যখি থফ্রত থগদছকলি, থতা থসই সিস্ত ছদব গ্রাকির 
ছদব থযকহতু আিার কাকছ দছল, থতা থসগুকলা আিার ঠাকুিা ইদতিকধে থিকখ 
দিকেকছি। ওই ছদবগুকলা দিকে দরকসন্টদল কাজ হকি। থতা আিার ঠাকুিা থসই 
ছদবগুকলা থিকখকছ, এবাং পুরকিা ছদব থেকক দকছু দকছু থলাককক আদিকিটদল ককরকছ, 
এটা অ্িুক ওটা তিুক একিরকক আদিকিটদল ককরকছ। তার িকধে একটা ঘটিা আদি 
বদল কারে এই ঘটিাটা খুবই ইন্টাকরদস্টাং। আিার ঠাকুরিার থতালা একটা ছদব 
আকছ থযখাকি আিার ঠাকুরিার বাবা, আিার ঠাকুরিার িা এবাং তারা বাদির সািকি 
িাওোকত বকস িুদি িাখকছি। আিার ঠাকুরিার িা িুদি িাখকছি আর আিার 
ঠাকুরিার বাবা বকস হুাঁককা খাকিি। আর পাকশ একদট বািা থস িুকখ হাত দিকে 
িাদিকে আকছ হাদস হাদস িুখ ককর। থতা আিার ঠাকুিা অ্কিক্ষে ধকর ওই ছদব থিকখ 
আর দক, আদি সবাই থক দজকেস করদছলাি ঠাকুিাকক থিদখকে ছদবগুকলা থিদখকে থয 
একির িকধে কাউকক থচি দক িা, োককল তাকির িাি। থতা আিার ঠাকুিা একটা 
ছদব থিকখ, ওই বাচ্চাদটকক থিকখ বলকলি এ থতা হাদস। আদি বললাি ইদি থক? থতা 
বলকলি ইদি হকিি থয আিার ঠাকুরিার দিস সম্পককব। থতা আদি বললাি ইদি দক 
এখাকি চকল এসকছি িা বাাংলাকিকশই? থতা আিার ঠাকুিা বলকলি থয যদু্দর জাদি 
ইদি বাাংলাকিকশই আকছি, হাদস থতা বাাংলাকিকশই দছল, এখি থকাোে আকছ বলকত 
পারবিা। থতা আিরা থশালধকি এই যাকির যাকির ছদব পাওো থগকছ বা পুরকিা 
থলাকজি যারা ওখাকি োককতি ওই ফ্োদিদলর থলাকজি তারা সবাই থশালধি থেকক 
ফ্াইণ্ড ককর থগকছি। থশালধকির যারা বাদিকত িাকি আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদলর থয 
থপারশিটা রকে থগদছল, তাকির দিকসিিান্টস্রা এখি আর থশালধকি োককিা, তারা 
ঢাকা শহকর চকল এসকছি। থতা থশালধকির ওই বাদিগুকলাকত এখি থলাকাল  
িুসদলি  ফ্োদিদল তারা োকক। থতা এবার তাকিরককও আিরা িু-একজিকক দজকেস 
করলাি থয এখাকি এিারা োককি থকাোে,  এবার আিার অ্লকরদি ফ্োদিদলর যারা 
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দিকসিিান্টস্ তার ওখাকি দছকলি, আিার সম্পককব দযদি থজঠু হি, উদি দছকলি। থতা 
উদি বলকলি থয আদি দকছু দকছু, কারু কারুর খবর আদি জাদি। থতা বকল আিরা 
ওখাি থেকক তার পাকশর গ্রাকি থগলাি। থসখাকি অ্োপাকরন্টদল ওই ফ্োদিদলর 
অ্লকরদি দকছু দকছু দিকসিিান্টস্ এখকিা অ্োপাকরন্টদল রকেকছি। থতা থসখাকি আদি 
ঘটিাচকক্র থয সিেটাে থগদছলাি থসই সিেটা দছল িুগবা পুকজা। থতা ওই গ্রাকির িুগবা 
পুকজাি ন্ডকপ, এবাং বাাংলাকিকশ গ্রাকির িুগবা পুকজা খুব অ্দূ্ভত ভাকব হে আর দক, 
ওখাকি থপ্রাকজক্টর দিকে দিকি িদহষাসুর িদিবিীর থয দভদিওটা থসটা থিখাকিা হে 
এবাং থসটা থিকখ থলাকজি িাকচ, এদিকক পোকন্ডকলর প্রদতিা োকক, প্রচুর 
খাওোিাওো হে আর গ্রাকির সিস্ত দহনু্দ কদিউদিদট ওখাকি োকক। থতা থসখাকি 
আিরা, এবার বাাংলাকিকশর থলাকজিকির আদতদেেতার তুলিা হেিা। আিরা ওখাকি 
একজি থিিজাকরর বাদিকত দগকে উঠলাি, থসখাকি খাবার িাবার থখলাি, আিরা 
ইদন্ডো থেকক আসদছ শুকি ওিারা থবাধে একটু থবদশই একটু আপোেি করকলি। থতা 
থসইখাকি হঠাৎ একজি থপ্রৌঢ়, থপ্রৌঢ় বলা যাকবিা, বৃদ্ধাই, বৃদ্ধা ভদ্রিদহলাকক থিকখ 
আিার ঠাকুিা বলকলি এিাকক থতা থচিা থচিা লাগকছ। এবাং থিখা থগল ইদিই 
হকিি থসই হাদস। এবাং তারা একক অ্পরকক দচিকত পারকলি কারে এই হাদস দযদি 
ইদি অ্োজ আিার ঠাকুিাকক থিকখকছি ঠাকুিার দবকের সিে। যখি দবকে হকেদছল 
তখি বাাংলাকিশ থেকক আিার ঠাকুরিার ফ্োদিদলর থলাকজি হাবিাকত এসদছকলি 
এবাং তারা পকর আবার বিবার থপদরকে চকল থগদছকলি। থতা থসই সিে উদি, এই 
হাদস, উদি আিার ঠাকুিাকক অ্োজ থিকখি। এটা ১৯৫৪ থতা আর এই থিখাটা হকলা 
২০১৪-এ। থতা এই ঘটিাটাকত আিার ঠাকুিা খুবই ইকিাশিাল হকে পকিদছকলি। 
আর অ্িোিে জােগাকত আিার ঠাকুরিার সু্কল থিকখ, িাকি আিার ঠাকুরিার সু্কল 
আিার ঠাকুিার কাকছ আলািা ককর থকাকিা দিদিাং কোদর ককর িা। থতা ওই জােগাটা 
ওিার কাকছ আর পাাঁচটা িতুি জােগার িতই। দকন্তু দবকে হবার পকর ওিারা থয থয 
জােগাগুকলাকত থেককদছকলি, থসই জােগাগুকলাকত যখি আিার ঠাকুিাকক দিকে থগদছ, 
তখি থসই জােগাগুকলাকত থিকখদছ থয এক-একটা এদরো থিকখ এক-একটা থিিদর 
দিগার ককরকছ। থযরকি দচৎপুকরর থয বাদিটাে ওিারা োককতি থতা থসটাে ওিার 
িোটটা দছল টু থিাকর। থতা থসখাকি আদি আিার ঠাকুিাকক বললাি থয থযই দসাঁদিটা 
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দিকে অ্োককসস করা যাে, থসটা খুবই িাকি দিিেিশা যাকক বকল থসটার। থতা আদি 
ঠাকুিা থক বললাি থতািাে এখি আর দরস্ক দিকে এটার ওপর দিকে উঠকত হকবিা, 
আিরা ছদবটা বরঞ্চ... থতা আিার ঠাকুিা বলকলি িা এতিূর এসদছ, ওপকর উদঠ। 
থতা আদি ওিাকক অ্িে একটা দসাঁদি দিকে ওপকর দিকে থগলাি। দিকে দগকে থয 
ঘরটাে ওিারা োককতি থসটাে দগকে থিখলাি থয থসটা এখি একটা খাদিকির 
থগািাউি হকে থগকছ, থসখাকি আর োকার বকন্দাবস্ত থিই। থতা থসইটা থিকখ উদি 
খুব... থয এখাকি আর থকউ োককিা... কারে এর আকগ থয জােগাগুকলাকত থগদছলাি, 
থবলগাদছো বা িািলপ পুদলশ থকাোটবার, থসখাকি অ্লকরদি থকাকিা িা থকাকিা 
ফ্োদিদল োকক, আিার ঠাকুিা থসখাকি দগকে তাকির সাকে গল্পগুজব ককরকছি এবাং 
তারাও... দকন্তু দচৎপুকরর জােগাটাে যখি থগলাি ওটা একটা থগািাউি হকে থগকছ 
োকার জােগাটা থসটাও ওিার কাকছ বোপারটা ভাকলা িকি হেদি আর দক। থতা আর 
তার সাকে আকরকবার একটা থযরকি ওই বাগবাজাকর হাদি গদলকত থয বাদিটাে 
ওিারা অ্ল্প দকছুদিকির জিে দছকলি, থসখাকি বাদিটার িকধে উদি ঢুককতই চািদি 
কারে ওই বাদিকত থয িাদলক এবাং তাকির থয ফ্োদিদল দছল তাকিরকক উদি আবার 
পছন্দ করকতি িা। থতা থসখাকি আদি বললাি থয দঠক আকছ আিরা বাদিটা বাইকর 
থেকক থিকখই চকল আসব। থতা এরকি িাইভারস দরএকশোি হকেকছ আিার 
ঠাকুিার।  

 
দিশা :  আিা থতািার ঠাকুিার বাবার কোটাে আসদছ, তুদি বলকল থয উদি থহিিাস্টার 

দছকলি একটা িাদ্রাসার, িাকি দহনু্দ ফ্োদিদলর হওো সকেও। থতা ওিার এটার জিে 
থকাকিা প্রবকলি হকেদছল বা এই সাংক্রান্ত থকাকিা গল্প শুকিছ দক ঠাকুিার কাকছ, িাকি 
ওিার বাবার সম্পককব?  

 
শাি :  আদি যদু্দর জাদি থয, িাকি উদি থযটুকু বকলকছি আিার কাকছ, আিার যতটুকু িকি 

আকছ তার িকধে, থয ওই গ্রাকি, কাউলজাদি গ্রাকি, প্রাে ২০-৩০% দহনু্দ োকত। থতা 
এবাং িুসদলিকির িকধেও একটা, দকছু দকছু ফ্োদিদল দছল যারা বেবসা টোবসা ককর 
থি ওঅ্োর থকাোইট ওকেল অ্ফ্। থতা এবার থযকহতু গ্রািটা একিি ইিকটদরের-এ 
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এবাং থসখাকি িাদ্রাসা দছল একটাই, এবাং গ্রাকি থয দশদক্ষত থলাক খুব থবদশ দছল তা 
িে ওই সিে, থতা থযকহতু আিার ঠাকুিার বাবা ওখািকার থহিিাস্টার দছকলি 
থসইজিে থহিিাস্টার হওোর জিে ওিাকক থকাকিা থরদসোল বা দরদলদজোস থকাকিা 
প্রবকলি থফ্স করকত হেদি। আিার যা শুকি িকি হকেকছ। এবার ওখািকার বাদক 
দহনু্দকির দক কিদিশি দছল থসটা আদি বলকত পারবিা।  

 
দিশা :  থতািার কাকছ থিশভাগ বা পাদটবশাি দক দিি ককর? 
 
শাি :  থকাি টাইকপর পাদটবশাি? শুধু এই ভারত-বাাংলাকিশ পাদটবশাি িাদক এদি পাদটবশাি? 
 
দিশা :  িুকটাই, তুদি ’৪৭-টা দিকেই বল? 
 
শাি :  আিার কাকছ দিকরক্টদল থিশভাগ একটা দহসকটাদরকোল ইকভন্ট ছািা আর দকছুই িা। 
 
দিশা :  থছাট থেকক থতা এত গল্প শুিছ, এতটা ইিিুকেন্স আকছ, তা সকেও এটা শুধুই একটা 

দহসকটাদরকোল ইকভন্ট ছািা দকছু িকি হেিা?  
 
শাি :  িােকরক্ট ইিিুকেন্স আিার জীবকি বা আিার ওোর্ল্বদভউকত থিশভাকগর দকছু আকছ 

বকল আদি দিকজ থেকক দকছু আদিকিটদল করকত পাদরিা। হেকতা, হোাঁ, িাকি আিার 
ফ্োদিদলর কিদিশি, আিার এই থয ফ্কটাগ্রাদফ্কত আিার ইন্টাকরস্ট এগুকলা আিার 
ঠাকুরিার থেকক দকছু দকছু আদি থপকেদছ। থতা আিার এরকি হকত পাকর থয আিার 
ঠাকুরিা হেত যদি থশালধকিই পকর োককতি তাহকল হেত উদি কোকিরাটা দকিকতি 
িা। ওিার ছদব টদব থত থকাকিা ইন্টাকরস্টই হতিা, আদি বাাংলাকিকশ বি হতাি, 
আিার বি হওো অ্িেরকি হত, থসটাও হকত পাকর। দকন্তু অ্োজ অ্ফ্ িাও, আদি 
দিকরক্টদল দকছু  আদিকিটদল  করকত পাদরিা।  

 
দিশা :  আর এই ভারত বাাংলাকিকশর িকধে থয বিবার বোপারটা, এটাকক তুদি দকভাকব থিখছ?  
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শাি :  দকভাকব থিখদছ বলকত? 
 
দিশা :  িাকি, অ্োজ ইি, একটা দিদভসি, ধর থসটা দভসা অ্োজকোরট এর থক্ষকিই থহাক, 

িাকি থয একটা থিশ, িুকটা থিশ আকগ এক দছল, তারপকর থয ভাগ হকে থগল, এই 
িুকটা থিশকক থযখাকি আলািা করা হকি, িাকি থসটা দফ্দজকোল থপ্রকজন্স বল বা 
থতািার কাকছ যদি অ্িে থকাকিাভাকব থসটা অ্োকফ্ক্ট ককর, একটা বিবাকরর থপ্রকজন্স, 
থসটা তুদি দকভাকব থিখছ? 

 
শাি :  িা থসই দিক থেকক থিখকত থগকল থকাকিা থিকশর িকধেই বিবার োকক এটা আদি 

পছন্দ কদরিা। বাাংলাকিশ থযকত দগকেও থস আিাকক অ্োজকোরট অ্দফ্স, 
অ্োজকোরট জিা দিকে দভসার জিে অ্োোই করকত হে, ইওকরাপ থযকত থগকলও 
তাই করকত হে। আদি িকি কদরিা এগুকলা োকা উদচত। অ্োন্ড আই থহাপ থয ইি 
ফ্ার দফ্উচার এই ধরকির দিভাইদসভ পদলদসগুকলা োককবিা। িাকি বাাংলাকিশ বকল 
আিার আলািা ককর থকাকিা দরকগ্রট থিই আর দক, থয বিবার একদজস্ট ককর।  

 
দিশা :  থতািাকক যদি দজকেস করা হকে থতািার বাদি থকাোে, থতা তুদি দক বলকব? 
 
শাি :  খুব সদতে কো বলকত থগকল, িাকি, আিার পারকসািাল ওদপদিেি বলকত আদি 

থযখাকি োদক, থসটাই আিার বাদি। আজকক আদি কলকাতাে আদছ, দকছুদিি আকগ 
আদি থসািপুকর দছলাি, আিার ফ্োদিদল ও এক-এক জােগা থেকক এক-এক জােগাে 
ঘুকরকছি আর দক, থকাকিা জােগাে পারিাকিন্টদল োককিদি আর দক, থসই জিে ওই 
থসন্স অ্ফ্ দবলঙদগাং, এই বাদি বলকত, থহাি বলকত থয থসন্স অ্ফ্ দবলঙদগাং হে থসটা 
আিার িকধে থিই। িাকি আদি খুব র োিিি র োিিি জােগাে দগকে আিার এই অ্োট 
থহাি দফ্ল হে। পাহাকি থগকল, পাহাকি একটা গ্রাকি আদি িাকঝ িকধে যাই, থসখাকি 
থগকল আিার িকি হে এটাই আিার বাদি। থসখাকি আদি োদক, এক থিি িাস 
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থেকক আদি চকল আদস। থতা িাকি আিাকক যদি দজকেস করা হে থয থতািার বাদি 
থকাোে আদি এই একটা জােগার িাি আদি করকত পারব িা। 

 
দিশা :  থযকহতু থতািার ঠাকুরিা ঠাকুিা সবাই ওপার বাাংলা থেকক এদিকক চকল এসকছি, 

থতািার ওখািকার থকাকিা কালচারাল প্রোকদটস বল, থসটার ইিিুকেন্স দক তুদি 
এখকিা থিখকত পাও দিকজর ফ্োদিদলকত?  

 
শাি :  হো, ওবদভোসদল, কারে, আিার দিকজর িকধে অ্তটা থিই দকন্তু আিার ঠাকুিা, 

আিার বাবা িা থয িাছগুকলা থখকত পছন্দ ককরি, থসগুকলা থিাস্টদল বাাংলাকিকশর 
ইিিুকেন্স আকছ আর দক। বা আিার ঠাকুিা থতা িাকঝ িকধে আিার থিজ দিিা বা 
উদি যখি ওিার বাকপর বাদির ফ্োদিদলর থলাকজকির সাকে কো বকলি, অ্কিক 
সিে বাঙাল ভাষাে কো বকলি। সবসিে থয বকলি তা িে তকব অ্কিকসিে 
বকলি। থতা এই ধরকির ইিিুকেন্স দকছু আকছ। োস এরকিও থিকখদছ থয, এটা 
আিার ঠাকুিার িতািত, আদি এটাকক আলািা ককর আদিকিটদল করকত পাদরিা, থয 
এই পুকজাআচ্চার দিেিকািুি িাদক বাঙালকির সাকে ঘদটকির অ্কিক দিফ্াকরন্স 
আকছ। থতা থসইটা আিার ঠাকুিা একবার আিার িকি আকছ, িাকি আিাকিরই এক 
আত্মীে, পরবতবীকাকল আত্মীে আর দক, আিার এক দপদসর ফ্োদিদল আর দক, থতা 
তারা ঘদট। থতা তার বাদিকত দগকে একটা পুকজার অ্িুষ্ঠাি দছল, থতা আিার ঠাকুিা, 
এই ঘটিাটা আিার দিসদটঙ্কটদল িকি আকছ কারে এটা থবদশদিি আকগর ঘটিা িে। 
থতা ওখাকি দগকে আিার ঠাকুিা পুকজার দিেিকািুি থিকখ বলকলি ওফ্, এরা থতা 
আবার ঘদট, ঘদটরা এরকিভাকব পুকজা ককর। আই থগস এইগুকলাই।  

 
দিশা :  থতািার লাইকফ্ থকািভাকব এই ইিিুকেন্সগুকলা আকসদি? তুদি থতািার ঠাকুরিা 

ঠাকুিার কো বলকল, দকন্তু থতািার লাইকফ্ থকািভাকব ইিিুকেন্স ককরকছ দক এই 
প্রোকদটসগুকলা?  
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শাি :  িট দরেোদল ইি ফ্োক্ট, আদি যখি বাাংলাকিশ থগলাি, আিার বাাংলাকিশ, ঢাকাে থতা 
আর োদকদি, আদি থেককদছ এই গ্রািগুকলার িকধে। থতা আিার ওই গ্রািগুকলাে দগকে 
আিার ঠাকুরিার থযরকি ওই গ্রাি থেকক কলকাতাে একস থয থসন্স অ্ফ্ 
অ্োলাকেকিশিটা হকেদছল, আিার ওই বাাংলাকিকশ দগকে একিি দসদিলার একটা 
অ্োলাকেকিশি হকলা। থয আদি এখািকার কালচার, এখািকার একিাি লাঙু্গকেজটা 
দসদিলার, বাঙাল যদিও খুব একটা দসদিলার িে বাাংলার সাকে, তবুও যতুটুকু যা 
দসদিলার আকছ, থসই লাঙু্গকেজ দসদিলাদরদটটা ছািা আদি িাকি থযককাকিা দবকিকশর 
থলাককর সাকে কো বলকল থযরকি িকি হে, আিারও ওখাকি দগকে ওখািকার 
থলাকককির সাকে ইন্টারঅ্োক্ট ককর একই রকি িকি হকেদছল। িাকি দকছু দকছু 
কালচারাল প্রোকদটস আিার থিকখ িকি হকেকছ থয এটার থপছকি লদজকটা দক, 
থহাোট ইজ িে র োশকিল দবহাইন্ড দিস? থতা থসটা আিার থযরকি িাকন্স দগকেও 
হকেকছ, বাাংলাকিকশ দগকেও হকেকছ, থসা... 

 
দিশা :  এই থয অ্োলাকেকিশকির কো বলকল, থতা এটার একটা এক্সাম্পল দিকত পারকব, 

িাকি দক দক ঘটিাে থতািার এরকি থেদসদফ্কোদল খুব অ্োলাকেকিকটি িকি 
হকেদছল? 

 
শাি :  এরকি ঘটিা অ্কিকগুকলাই, থযরকি থছাটখাকটা ঘটিা বলকত থয সকালকবলা আদি 

যাকির বাদিকত দছলাি আিরা সকালকবলা থিখলাি থয আিাকির থখকত থিওো হকলা 
প্রাে এক থবাল ভদতব দবসু্কট। িাকি এত দবসু্কট থলাকক দক ককর খাে? িাকি একটা 
থলাকক এত দবসু্কট দক ককর খাে আই হোভ থিা আইদিো তার িকধে ৬/৭ রককির 
দবসু্কট আকছ ২/৩ থট ককর। এবাং বাাংলাকিকশ ওই পাউরুদট থেকক বািাকিা এক 
টাইকপর দবসু্কট হে থযটা থিাজ দপপল িাস্ট হোভ লাইক দরোদল, থি িাস্ট হোভ দবি 
দরোদল ফ্ন্ড অ্ফ্ ইট আর দক কারে ৫/৬টা ককর দিকে থগকছ। এবাং আদি একটা 
িুকটা ককর দিকে থখলাি, এবাং ওখািকার থলাক থিদখ সবাই পুকরাটা সাবার ককর 
দিল। থসা আদি আিার ঠাকুিার দিককও িুখ চাওো চাওদে করলাি। আদি ঠাকুিাকক 
পকর দজকেস করলাি থয থতািাকির সিে দক থছাটকবলাে এত দবসু্কট খাবার চল 
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দছল? ঠাকুিা বলল ওবদভোসদল িট, দবসু্কট থকি খাকব এত। এটা পরবতবীকাকল 
হেত এটা থিভলপ ককরকছ ইি দরকসন্ট টাইিস। তারপকর ওখািকার িাদফ্ক িাকি 
থসটা দিকে আর এক্সকেি িা-ই করলাি আর দক। ওখািকার হাইওকেকত আদি 
ঘুকরদছ থতা, আর ওই থয সিেটাে থগদছ থসই সিেটা হকি িুগবা পুকজা, িাকি ঈি-
এর দঠক আকগ। থতা সিস্ত গ্রাি থেকক িাক িাক থবাঝাই গরু আর দক সব ঢাকার 
দিকক একগাকি। এবার ঢাকাকত থঢাকার আকগ একটা জােগাে একটা এদরো দছল, 
িািটা আদি এই িুহুকতব ভুকল থগদছ ওই জােগাটার িাি, থতা থসখাকি প্রাে এই 
িেিাকির িত সাইজ পুকরা এদরোটার। থসটা একটা ওকপি হাট ফ্র বাইাং কোকটল 
থতা আদি থসখাকি একদিি আিার জোঠা দযদি দছকলি, থসখাকি আদি আিার জোঠা 
থক বললাি থয এই জােগাটা একটু থিখকত যাই দবকজ আিার িকি হে এখাকি 
একটু অ্িেরকি এক্সদপদরকেন্স হকব। থতা আিার জোঠা বলকলি থয চল, থতা থগলাি 
ওখাকি, দগকে থিদখ ওখাকি থলাকক পুকরা ঢাকা থেকক থটকম্পা ককর সবাই এক একটা 
থছাট খাকটা থটকম্পা বা ঐ থযগুকলা দস এি দজ’র থয থটকম্পাগুকলা থসগুকলা দিকে সবাই 
এসকছ। এবার যারা দকিকছ তাকির িকধে িাদসবদিজ দিকেও থলাক এসকছ আবার বাকস  
ককরও থলাক এসকছ। ইটস্ লাইক আ দফ্র্ল্ কোকটল থফ্োর থযখাকি সবাই গরুকক 
ধকর টকর এদিক ওদিক থচকপ থটকপ িাি দঠক করকছ। থিাকাকির থলাক বলকছ থয 
এটা ইদন্ডোর গরু, এটার িাি এক লক্ষ টাকা। থতা ওখাকি িরিাি হকি থয ৮৫-র 
থবদশ থিবিা। থতা  আদিকিটদল  ৯০-থত রফ্া হকি। থসই গরুটাকক থটকম্পাকত তুকল 
দিকে ওিারা বলকলি থয দঠক আকছ তাহকল আিরা বকল ওিারা িাদসবদিকজ ককর দযদি 
দকিকলি উদি থবদরকে চকল থগকলি। থস থটকম্পাকত ককর পকর গরু দগকে থপৌঁছল। 
থতা এিদি ককর আিরা একটা ফ্োদিদলকক আদিকিটদল করলাি থযটা হকি থয 
আিার থয থজঠু থযখাকি োককতি আর দক থসই গ্রাকির, থসটা সাভাকরর কাকছই, থসই 
গ্রাকির িাকি তাকির পাকশর বাদিকতই ওিারা োককি, থতা তাকির সাকে আিাকির 
থিখা হকলা। থতা আিার থজঠু ওিাকক দজকেস করকলি, “দক, দকিকসা? উদি বলকলি 
দকিদস। এক লক্ষ িশ।” “তাকল থতা ভাকলা িাল পাইকসা।” “পাইদস থতা।” “থিখাও 
দকরকি।” থতা থিখলাি একটা লাল থবশ বি দক বলব, থকাোইট ওকেল এিিাওি 
একটা গরু উদি দককিকছি এবাং থসটা পর দিিকক দিকে যাওো হকলা এবাং ঈি এর 
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দিিকক থপছকি বাদির থপছকি োসদটক থপকত আর দক ওটাকক হালাল করা হকব। 
থতা এই বোপারগুকলা িাকি আদি শুধু বাাংলাকিশ ছািাও অ্িািে থযককাকিা থয সিস্ত 
থিকশ থগদছ থস সিস্ত থিকশ দগকে থকাকিা িা থকাকিা জােগাে এরকি থকাকিা িা 
থকাকিা ইকভন্ট থিকখদছ থযগুকলা িাকি, ইটস্ থভদর ইন্টাকরদস্টাং। িাকি আিার সাকে 
তার থকাকিা দরকলসি থিই, বাট িাকি অ্ল দিজ কালচারাল প্রোকদটস, থসটা 
বাাংলাকিকশও থযরকি এক টাইকপর কালচারাল প্রোকদটস, থযটা আিার সাকে 
থকাকিারকি থিকলিা, অ্িািে থিকশও আকছ, ইটস্ িাদোং দিফ্াকরন্ট িোট ওকে। 

 
দিশা :  আর তুদি দক চাইকব থয থতািার এই সৃ্মদতগুকলা, থতািার ঠাকুিা ঠাকুরিা বা অ্িে 

ফ্োদিদল থিম্বারকির থেকক থযগুকলা থপকেছ, থসগুকলাকক থতািার পরবতবী প্রজন্মকক 
পাস অ্ি করকত? 

 
শাি :  হোাঁ থস থতা বকটই, দবকজ িাকি, দহদি থযটাকক আিরা কিকভিসিাদল পদি থসটা 

একটা খুব িোকরা আর দক, থসটা একটা খুব িোকরা থেকিািকক ধকর। ভািবাকুলার 
দহদি থযটা িাকি আিার ঠাকুরিার ছদব দিকে আদি যখি কাজ করদছলাি তখি আদি 
থিখদছলাি থয এখি িাকি এখি ফ্কটাগ্রাদফ্র দিক থেকক দরকসন্ট থিন্ড হকি থয 
ভািবাকুলার ফ্কটাগ্রাদফ্কক দরকপ্রাদিউস ককর বা দরপাবদলশ ককর থসটা থেকক একটা 
দিসককাসব দক্রকেট করা। থতা থসটার জিে, এই িাকি থসটা ওরাল দহদিই থহাক, 
দরটি থহাক, দলটাকরচার থহাক, ফ্কটাগ্রাদফ্ থহাক, তাকির িুকখ বকল যাওো কো 
থহাক, ফ্োদিদলকত থশািা গল্প থহাক, এই তার এই ভািবাকুলার অ্োসকপক্টটা যদি 
থিক্সট থজিাকরশি জািকত পাকর থিি থি শুি দব িাকি, িে চাকন্সস অ্ফ্ থিি 
দরকলদটাং টু অ্ল দিস উইল দব িাচ হাোর।  

 
দিশা :  আর থকাকিা থেদসদফ্ক গল্প আকছ থযগুকলা তুদি পাস অ্ি করকত চাও? 
 
শাি :  থেদসদফ্ক, এই থেদসদফ্ক গল্প দিকে বলকত থগকল থযটা বলকত হে থয আদি একটা 

দজদিস আদি একটা দজদিস এইটা ফ্াস্টব িু’বছর ধকর করকত দগকে বুঝলাি থয যতই 
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আিার গল্পটা একটা ফ্োদিদলর গল্প থহাক িা থকি, বাট এই িাকি এরকি প্রচুর 
ফ্োদিদল, এবাং সবাই আর দক থিাটািুদট ঘুকর দফ্কর একই গল্প তাকির সবার থকাকিা 
থকাকিা জােগাে একটু তফ্াত হে, থকাকিা, থসটা িাইভাোদলদটস, বাট  আদিকিটদল  
উই আর থগাইাং থ্রু িে থসি দোং । 
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