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Interview details 
Interview with Kazi Zahanara Islam Brishti 
Interviewed by Farhana Razzak  
 
বৃষ্টিঃ  শুনেষ্ি। আমার দাদুভাই দাদুমষ্ি কলকাতায় ষ্িনলে। তার ওখানেই 

জন্ম। এবং আমার দাদুভাই এয়ারন ানসে ষ্িনলে। ওখানে এয়ারন ানসে 
ট্রান্স ার হনয় ষ্তষ্ে যখে ইষ্িয়া বাংলানদশ এবং পাষ্কস্তাে এক ষ্িল 
ষ্িষ্িশ এয়ারন ানসে ষ্িনলে। ষ্িষ্িশ এয়ারন াসে থেনক ষ্তষ্ে  শুরু। 
আমার আবু্বর ওখানেই জন্ম। আবু্ব এবং আমার চাচা  ু ুর সবারই 
ওখানে জন্ম। ’৪৭ এর থয ষ্িষ্ভশে থসিা আমার দাদুভাই ইসলামাবানদ 
যখে এয়ারন ানসে ষ্িনলে তখনেরই, থতা তখে দাদুভাই কলকাতা ষ্ নর 
যাে ো। ষ্িষ্ভশে এর সানে দাদুভাই পাষ্কস্তানেই থেনক যাে। এরপনর 
অনেক সমসযার মুনখামুষ্খ হে থযমে ষ্িষ্ভশে এর কারনি ষ্তষ্ে তার 
কলকাতা থযনত পানরে ো, বাবা মার সানে থদখা করা থেনক শুরু কনর 
থকাে ষ্কিুই আর হনয় উনে ো। থযাগানযাগ অনেকিা বন্ধ হনয় যার। 
এরপর দাদুভাই অনেকবারই মনে কনরে থয কলকাতায় ষ্ নর যানবে 
ষ্কন্তু থযনহতু ষ্তষ্ে গভেেনমন্ট জনব ষ্িনলে এজেয আর ষ্ নর থযনত 
পানরে ো। আর ষ্েনজর কযাষ্রয়ানরর কো ষ্চন্তা কনর আর ষ্ নর যাে 
ো। ওখানেই তানদর োকা সবষ্কিু। এরপর যখে ’৭১-এর পর যখে 
আবার বলা হয় বাঙাষ্ল যারা পাষ্কস্তানে আনিে তারা যষ্দ বাংলানদনশ 
ষ্ নর আনসে তাহনল তানদর একই রকম চাকষ্র থদওয়া হনব বা োকার 
জায়গা থদওয়া হনব তখে আমার দাদুভাই চনল আনসে বাংলানদনশ। 
বাংলানদনশ আনসে, এখানে এনসও কলকাতার জেয একিা িাে 
সবসময় তার ষ্িল। ওখানে একদম চনল থযনত চাে ো তারপরও বাবা 
মার জেয থদখা করার ষ্কন্তু থদখা থগনি থয থদশ থযনহতু থিািাষ্ল ভাগ 
হনয় থগনি। দুইিা থদশ দুইিা আলাদা থদশ যার কারনি যাওয়া আসা 
ওরকম আর হয়ষ্ে। তারপরও এখানে আসার পরও এখানে ষ্েক একই 
রকম এয়ার থ ানসে গভেেনমন্ট জব সবষ্কিু এখানেও থসনিল হয় 
সবষ্কিু থিনল থমনয় সবাই িুকিাক যাওয়া আসা থতা থবষ্শ ো তনব 
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দাদুর কানি থযিুকু শুনেষ্ি থয ওখানের পষ্রনবশ বা সবষ্কিু সম্পনকে 
থশাোই যতিুকু।  ওভানব প্র্যাষ্িকযাষ্ল আমার থদখা হয়ষ্ে।  দাদু ভাইনয়র 
গনে গনে যতিুকু শুনেষ্ি ওখানে আমানদর অনেক বড়  যাষ্মষ্ল। বড় 
 যাষ্মষ্ল বলনত জনয়ন্ট  যাষ্মষ্ল। আমানদর অনেক চাচা,  ু ু আরও 
দাদুভাই দাদুমষ্িরাও আনিে  যানদর সানে আমার এখে অতিা 
থযাগানযাগ থেই ষ্কন্তু দাদুভাই সবসময় চাইনতে আমরা থযাগানযাগ কষ্র 
বা থযাগানযাগ থহাক ষ্কন্তু দুই থদনশর কারনি বা দূরত্ব অনেক হয়ত 
ওখানে থকাে সাম্প্রদাষ্য়কতা হয়ত কষ্মউষ্েষ্ির একিা বযাপার হয়ত 
ষ্িল এজেয কখেও থযাগানযাগ হনয় ওনেষ্ে। এখেও অতিা থযাগানযাগ 
হয়ো। অনেকিাই গযানপর কারনি আমার আমু্ম আবু্ব আমার বড় 
ভাইয়ারা সবাই কলকাতা ঘুনর আসনি আমার কখেও যাওয়া হয়ষ্ে 
এবং তানদর কানি যতিুকু শুনেষ্ি ওখানেও আমানদর চাচা  ু ু আত্মীয় 
স্বজে দাদুভাই দাদুমষ্ি যারাই আনিে তারা আমানদরনক অনেক আপে 
মনে কনরে। ষ্কন্তু থযনহতু ষ্িস্ট্যান্সিা অনেক থবষ্শ, দুইিা থদশ বাঙাষ্ল 
হনয়ও আত্মীয় হনয়ও রনের সম্পনকেও থদখা যায় অনেকিা দূরত্ব। এিা 
শুধু মাত্রই দুইিা থদনশর কারনি এিাড়া আর ষ্কিুই ো। যষ্দ হয়ত দুিা 
থদশ ো হত তাহনল হয়ত এতিা দূরত্ব হত ো। তারপরও সবসময় 
একিা িাে োনক থয ওখানে যাওয়ার থযাগানযাগ করার ষ্কন্তু থযাগানযাগ 
একিা সময় ষ্িল, আনস্ত আনস্ত যাওয়া আসা ো হওয়ার কারনি 
থযাগানযাগিা আনস্ত আনস্ত কনম যায়।  দাদুভাই মারা যাবার আগ 
পযেন্ত অনেকবারই ষ্েনজর বাবা মার কানি থযনত থচনয়নিে ষ্কন্তু থযনত 
পানরে ষ্ে। আমার দাদুমষ্িও থযনত থচনয়নিে এরপর অসুস্থ হনয় পনড়ে 
অসুস্থ শরীনর এতদূর যাওয়া এিা খুব সমসযার এজেয থযনত পানরে 
ো।  ষ্কন্তু দাদুমষ্িও মারা যাবার আগ পযেন্ত থযনত থচনয় ষ্িনলে তার 
ভাইনবাে ভানে ভাষ্ে সবাইনক থদখনত থযনত। এখে আমরাও মানে 
মানে থচটা কষ্র থয কত থযাগানযাগ করার বা ওখানে যাওয়ার বা ষ্কন্তু 
এতিাই দূরত্ব থয হয় যাওয়া হনয় উনে ো থযাগানযাগ করনল উোরা 
আমানক ষ্চেনবেও ষ্কো এিাও একিা বযাপার থযনহতু দাদুভাই 
দাদুমষ্ির সানেই পষ্রচয়, দাদুভাই দাদুমষ্ির অেয যারা ভাইনবাে তারা 
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হয়ত থেই এখে শুধু চাচা  ু ুরা আনিে বা তানদর থয থিনলনমনয় 
আমানদর থয কাষ্জে তারা আনিে তারা কতিুকু আমানদর ষ্চেনবে 
বুেনবে বা ষ্চেনত চাইনবে এিাও একিা বযাপার। এজেয একিা 
অষ্েশ্চয়তার মত থয কতিাই আমানদর সম্পকে এখে ওরকম আনি বা 
আমানদরনক তারা ওরকমভানব এক্সনসপ্ট করনবে এজেয হয়ত 
থযাগানযাগিা ওভানব করা হনয় উনে ো। তারপরও ওখানে যাওয়ার বা 
দাদুভাই-এর কাি থেনক যতিুকু শুনেষ্ি ভাইয়ানদর কানি থয অনেক 
সুন্দর বাষ্ড় বা আমানদর গ্রামিা অনেক সুন্দর এবং সবাই একসানে 
োনকে একিা জনয়ন্ট  যাষ্মষ্ল। অনেক ষ্কিুই আনি। ওখানে থগনলই 
সবার সানে খুবই ভানলা লানগ  থযিা এখানে হয় ো । এখানে থযমে এ 
আমরা খুব থিাট্ট একিা পষ্রবার ষ্কন্তু ওখানে আমানদর অনেক বড় 
একিা পষ্রবার থযখানে থযনত অনেক ইনে কনর যষ্দ থযনত পাষ্র বা 
হয়ত অনেক কাষ্জে আনিে তানদর সানে োকনত পারব তানদর সানে 
হয়ত দূরত্ব অনেক থবষ্শ হনলও যষ্দ একবার হয়ত থদখা হত বা ওভানব 
থযাগানযাগ করা থযত তাহনল হয়ত সম্পকেিা আবার আনগর মত হনয় 
থযনত পানর। ষ্কন্তু  দাদুভাই দাদুমষ্ির ওরকম ইনে ষ্িল এখে আমানদর 
মানে মানে মনে হয় থয থযনত পারনল ভানলা হত বা ওখানেও থসনিল 
হওয়া ো ষ্কন্তু তার পরও থযাগানযাগ োকা আত্মীয় স্বজে থযনহতু 
আনিেই । এই আর ষ্ক।   

       
 ারহাোিঃ   আো। থতা তুষ্ম একিা কো বলনল থয সাম্প্রদাষ্য়কতা থযাগানযানগর 

থেনত্র একিা বাধা ষ্িল। এিা ষ্ক একিু খুনল বলনব  তুষ্ম 
মানে  সাম্প্রদাষ্য়কতা... 

 
বৃষ্টিঃ   আমরা থমইেষ্ল কলকাতা বাংলানদশ দুইিা থদনশরই বাঙাষ্ল আমরা 

ষ্কন্তু এখে থযনহতু থদশ ভাগ হনয় থগনি থসনহতু এখে থসনহতু ওোরা 
ষ্েনজনদরনক ভারতীয় বনলে এবং আমরা বাংলানদষ্শ। থতা এইিা একিা 
বযাপার থযিা বাঙাষ্ল থতা বাঙাষ্ল। যখে আমার  দাদুভাই কলকাতা 
থেনক পাষ্কস্তাে চনল যায় তখে কলকাতার বাঙাষ্লই ষ্িনলে এবং যখে 
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’৭১-এর ষ্িষ্ভশাে এর পর যখে বলা হল থয বাঙাষ্লরা যারা 
বাংলানদনশ চনল আসনবে পাষ্কস্তাে থেনক  তানদরনক তানদরনক থসম 
 যাষ্সষ্লষ্িজ থদওয়া হনব তখে দাদুভাই ষ্কন্তু চনল আনসে। থতা ষ্েনজ 
বাঙাষ্ল মনে কনরই বাংলানদনশ আনসে ভারতীয় মনে কনর বাংলানদনশ 
আনসে ো। ষ্তষ্ে মনে কনরে থয আষ্ম বাঙাষ্ল আষ্ম ওখানেই যাব। থতা 
আনগ যখে ষ্তেিা থদশ এক ষ্িল তখে এ বযাপারিা ষ্িল ো থয 
বাংলানদষ্শ ো ভারতীয় এ বা পাষ্কস্তাষ্ে এিানতা ষ্িল ো। বাঙাষ্ল থতা 
বাঙাষ্ল  ষ্িল।  ষ্কন্তু থদশ ভাগ হনয় যাওয়ার কারনি এই ষ্জষ্েসিা এই 
থয সাম্প্রদাষ্য়কতা এিা বা থদশ বলনত থযিা বুষ্ে থসিা থতা থদশ ভাগ 
হবার কারনিই হনয়নি। োহনল আনগ থতা বাঙাষ্ল বাঙাষ্লই ষ্িল। 
আমানদরনকও বলা হয় ইষ্িয়া থেনক আসা। অেয যখষ্ে থকউ শুনে 
তখে অেয থকাে ভানবও হয়ত আমানদরনক সনবাধে কনর থয আমরা 
বাঙাষ্ল ো বা অেয থকাে কো ষ্দনয় থবাোয় আমরা বাংলানদষ্শ ো 
কলকাতা থেনক আসা বাঙাষ্ল। অবশয বাংলানদনশও ওইিানক একিা 
আলাদা করা হয়। দুইিা দুই, আমরাও বাঙাষ্ল তাও বাংলানদনশর 
বাঙাষ্ল আর কলকাতার বাঙাষ্লনক থকাে ো থকাে ভানব আলাদা কনর 
কোয় আলাদা করা হয়।  

  
 ারহাোিঃ   থতা থতামার আনরকিা কো থযিা ইন্টানরষ্স্ট্ং লাগল থসিা মানে থতামার 

চাচা  ুপুনদর থয একিা ষ্বষয় থসিা হনে থয পাষ্িেশাে হবার পর 
পাষ্রবাষ্রক সম্পকেগুলা একিু থচঞ্জ হনয়নি।  

  
বৃষ্টিঃ   পাষ্িেশাে হবার পর পাষ্রবাষ্রক সম্পকে একিু ো অনেক থচঞ্জ হনয়নি। 

থযমে হয়ত এিা এরকম হনত পানর থয আমার দাদুভাই কলকাতায় 
ষ্ নর ো থযনয় বাংলানদনশ চনল আনসে এিানক হয়ত অেযভানব থদখা 
হনয়নি থয  যাষ্মষ্লর প্র্ষ্ত থকাে ভালবাসা থেই তার এজেয ষ্তষ্ে চনল 
আনসে বাংলানদনশ ষ্কন্তু এরকম বযাপারিা ষ্িল ো।  যখে থয থযই 
ষ্সচুনয়শাে এ োনক দাদুভাই সবসময় বলনতে তার বাবা মা ভাই থবাে 
তার থদশনক অনেক ভালবানসে বলনত যখে দাদুভাই এয়ারন ানসে 
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জনয়ে কনরে তার এিা ষ্িল ো থয ইষ্িয়া বাংলানদশ পাষ্কস্তাে - ষ্তষ্ে 
থদনশর জেযই কনরে এবং ষ্তেিা  থদশনক এক মনে কনরই কনরে। 
ষ্কন্তু পরবতেীনত ষ্তষ্ে যখে থযই পষ্রষ্স্থষ্ত থমাকানবলা কনরনিে তখে 
তার সমু্মখীে হনয়নিে এবং থসভানবই ষ্জষ্েসিা ষ্েনয়নিে।  ষ্কন্তু হয়ত 
আমানদর  যাষ্মষ্লর ষ্কংবা আমার চাচা  ুপুরা দাদুভাই দাদুমষ্িনদর মনে 
থয দাদুভাই শুধু ষ্েনজর জেযই ষ্চন্তা কনরনিে তানদর কো ষ্চন্তা 
কনরেষ্ে। এজেয এভানব হয়ত এনক্সপ্ট কনরেষ্ে মনে কনরনিে থয 
অেয থদশ থেনক আনস ঘুনর ষ্ নর চনল যানব এরকম ষ্কিু। হয়ত 
ওভানব আপে কনর থেেষ্ে। এিা তানদর থমন্টাষ্লষ্ি হনত পানর।  আর 
হয়ত হওয়ািাও স্বাভাষ্বক। থযনহতু থদশ ভাগ হনয় যাওয়া এবং দূরত্ব 
অনেক ষ্কিুই থচঞ্জ কনর থদয় এবং সম্পকেিাও থচঞ্জ কনর থদয়। 

 
 ারহাোিঃ   থতা থতামার যারা চাচা  ুপু আনিে, তারা থতা হনেে থতামার বাবার 

ভাইনবাে থতা উোনদর সানে থকমে একিা ষ্লয়ানজা ষ্িল বা সম্পকের 
জায়গািা থকমে ষ্িল পনর?  

  
বৃষ্টিঃ   আমার চাচা  ুপুনদর সানে সম্পকে ো  ুষ্পনদর সানে সব চাচানদর 

সানেই ভানলা সম্পকে ষ্কন্তু আমার থয চাচারা একিু মানে কলকাতার 
প্র্ষ্ত থবষ্শ িাে ষ্িল। বা মনে করনতে থয ো আমারা কলকাতায় 
থযনয়ই থসনিল হব বা ওখানেই থগনল হয়ত আমরা বাংলানদনশ 
বাঙাষ্লনদর থচনয়ও ওখানে থযনয় ষ্কিু তখে যখে আমার দাদা ’৭১-এ 
চনল আনসে বাংলানদনশ তখে আমার দাদা আমার চাচা  ুপুরা অনেক 
স্ট্রাগল কনরনিে। মানে তা এমে অনেক ষ্কিু থ স কনরনিে থযিা 
তারা হয়ত তখে তানদর মনে হনয়নি থয এই থদশ তানদর একনসপ্ট 
করনি ো তখে আমার চাচানদর মনে হনয়নি থয কলকাতায় ষ্ নর থগনল 
তানদর একনসপ্ট করা হনব। ষ্কন্তু যতিুকু আমরা থদনখষ্ি ওখানেও 
আমার চাচারা আমার থয জনয়ন্ট  যাষ্মষ্ল থসখাে থেনক আলাদাই 
োনকে। আমানদর সানেও োনকে ো, এমে কলকাতায় থযনয়ও ওখানে 
থয জনয়ন্ট  যাষ্মষ্ল থসখানেও োনকে ো। তারা থিািাষ্ল থসপানরি 
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োনকে। যখে আমার চাচারা ওখানে থগনলে তখে তানদরও ওভানব 
একনসপ্ট করা হয়ষ্ে। তানদরনকও বলনত  যাষ্মষ্লনত এি করা হয়ষ্ে। 
তানদরনকও আলাদাই রাখা হনয়নি।  

 
 ারহাোিঃ   আো থতা দাদা থয চনল আসনলে বাংলানদনশ তখে ষ্ক ওোর এিজাস্ট্ 

করনত সমসযা হয়ষ্ে বা উষ্ে ষ্ক ধরনের স্ট্রাগলগুনলা থ স কনরনিে 
আসার পনর? 

 
বৃষ্টিঃ   স্ট্রাগলগুলা - দাদুভাই আসার পর পরই থতা তার জব হয়ষ্ে, গভেনমন্ট 

জব থযিা কষ্মিনমন্ট থদওয়া হনয়ষ্িল থসিা হয়ষ্ে।  দাদুভাই এখানে 
আসার পর  ানস্ট্ে ষ্শনপ আনসে।  ষ্শনপ এনস ষ্চিাগাং থযখানে থসখানে 
থস্ট্ কনর ষ্কিুষ্দে ওখাে থেনক ষ্সনলি, ষ্সনলি থেনক বষ্রশাল, এরকম 
আনস্ত আনস্ত মানে এনকক জায়গায় ইনয় ট্রানভল কনর কনর ঢাকায় 
আনসে। তারপনর অনেক ষ্লঙ্ক আনপর দরকার হয় থযমে অনেক 
মােুনষর সানে থদখা করার প্র্নয়াজে হয়। তখে যুনের পর পর সময় 
ষ্িল থকাে ষ্কিুই থগািানো ষ্িল ো।  বাংলানদনশর থকাোয় থগনল ষ্ক 
হনব এরকম থকাে ষ্েশ্চয়তা ষ্িল ো। থতা অনেক সময় থদখা থগনি 
োকার জায়গাও থেই। থতা হয়ত অেয থকাে বাঙাষ্ল থস হয়ত 
কলকাতারই বাঙাষ্ল থস হয়ত আমার দাদুভাই দাদুমষ্িনক োকার জায়গা 
ষ্দনলে থসখানে। ষ্কিুষ্দে থেনক বুেনলে থয থকাোয় ষ্তষ্ে আবার 
ষ্েনজর কমেস্থলিা করনত পারনবে। আনস্ত আনস্ত এরকম কনয়কিা 
জায়গায়ই দাদুমষ্ির কাি থেনক শুনেষ্ি থয দাদুমষ্িরা হয়ত ষ্িনলে 
ষ্কিুষ্দে, হয়ত ষ্দে ষ্িনলে মাস ষ্িনলে। এমে ষ্ক ঢাকায় আসার পরও 
ষ্কিুষ্দে থতজগাাঁওনয় দাদুমষ্িরা একিা বাসায় ভাড়া ষ্িনলে। তখেও 
আমার দাদুভানয়র চাকষ্রিা হয়ষ্ে থযিা এখাে থেনক থদওয়ার কো 
ষ্িল। এর পর কনয়ক মাস োকার পর আনস্ত আনস্ত সরকানরর 
অষ্ নসর ঘুরনত ঘুরনত হয়ত অনেক আনস্ত আনস্ত হয়ত ষ্েক 
এয়ারন ানসেরই ষ্কন্তু ষ্রিায়ারনমনন্টর পনরর থয জবিা থসিা হয়।  এ 
সম্ভবত এ ষ্রিায়ারনমনন্টর পনর থতা অষ্ ষ্শয়াল জব ষ্িল থসিা আর ষ্ক 
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একদম থিািাষ্ল ষ্কন্তু হয়ত ওিা োিেক্লাস অষ্ সানরর জব ষ্িল। 
ওরকম।  ওই জব থদওয়া হয় এবং আমানদরনক ষ্মরপুনর একিা 
গভেেনমন্ট বাষ্ড়ও থদওয়া হয়। অযালি করা হয়। ওখানেই আমার 
দাদুভাই দাদুমষ্ি এখানে এনসই আর ষ্ক ওখানেই ষ্েনজনদর পারমানেন্ট 
জীবে শুরু কনরে। তারপর ওখােনকই থবস কনর থসখানে ষ্মরপুনর 
আমার বাবার থদাকাে পড়ানলখা আমার চাচা  ু ু সবার পড়ানলখা শুরু 
হয় ওখাে থেনকই। 

 
 ারহাোিঃ   থতা এখানে আসার পনর এখানে যারা থলাকাল হযাাঁ থলাকাল 

মােুষজেনদর সানে উষ্ে ষ্কভানব মাষ্েনয় থেে আনস্ত আনস্ত? 
 
বৃষ্টিঃ   প্র্েম প্র্েম অনেকিাই সমসযা হয় যখে জােনত পানর আমার দাদুভাই 

দাদুমষ্িরা হনেে কলকাতার বাঙাষ্ল। তখে প্র্েম ষ্দনক থকউই 
একনসপ্ট করনত চায় ো যারা থলাকাল এষ্রয়ার ষ্িনলে তারা। আমানদর 
সানে খুব থতমে একিা ষ্মশনতে ো, যতিুকু দাদুমষ্ির কানি শুনেষ্ি। 
আনস্ত আনস্ত যখে থদখা থগনি আমার দাদুভাই দাদুমষ্িরা অনেক 
থেিষ্ল। আনরকিা বযাপার ষ্িল থসিা এরকম অনেনকই ষ্িল ঢাকার 
মনধয যারা আমার দাদুভাই দাদুমষ্ির মতে থতা তানদর সানে আবার 
দাদুভাই দাদুমষ্ির সম্পকে আবার ভানলা ষ্িল এবং আমানদর এলাকা 
ওরকম ষ্িল। থতা আনস্ত আনস্ত তানদর সানে ইন্টর যাকশাে হনত হনত 
এলাকার সবার সানেই আনস্ত আনস্ত মযাচ হনয় থগনি। ষ্কিু সময় 
থলনগনি ষ্কন্তু হনয় থগনি আর ষ্ক।  

 
 ারহাোিঃ   থতা থতামার োেুনদর সম্পনকে থতা ষ্কিু বলনল ো...  
  
বৃষ্টিঃ    োেুউউ...  
 
 ারহাোিঃ   উোনদর জাষ্েেিা সম্পনকে থকমে ষ্িল   
 



My Parents’ World - Inherited Memories

     Page 8 of 14 
 

বৃষ্টিঃ   োেুনদর জাষ্েেিা এ খুব আলাদা, এ এিার থদশ ভানগর সানে থতমে 
থকাে একিা সম্পকে ষ্িল ো, তাও ষ্িল থযমে আমার োেুভাই চনল 
আনসে কারি তখে কলকাতার অবস্থািা এমে ষ্িল থয ওখানে থকাে 
একিা কাজ কনর বা কাজ করািা খুব িা  ষ্িল। ষ্েনজর প্র্ষ্তষ্দে 
জীষ্বকা অজেে করািা আমার োেুভাই ভালই ষ্িনলে ষ্কন্তু আমার বড় 
খালামষ্ি ষ্বনয় হওয়ার পর ঢাকায় চনল আনসে থতা আমার োেুভাইও 
চনল আনসে আমার বড় খালামষ্ির সানে। এনস এখানেই থসনিল 
হে,  থসনিল হনয় আমার োেুও স্ট্রাগল অনেক কনরনিে থয তারা 
এখানে আসার পর  ানস্ট্ে এখানে বাষ্ড় ষ্কেনত থচনয়ষ্িনলে থসিায় 
তানদর খুবই প্র্বনলম হনয়নি থযনহতু তারা বাঙাষ্ল ো অেয থদশ থেনক 
এনসনিে। তানদরনক বাষ্ড় ষ্দনত চাষ্েনলে ো ষ্বষ্ি করনত চাষ্েনলে 
ো, বলষ্িনলে তানদর থকাে পষ্রচয় থেই বা অেয থদনশর মােুষনদর 
কানি এভানব থদওয়া যানব ো বা এরকম অনেক ষ্কিুই থ স 
কনরনিে, তারপর আনস্ত আনস্ত কনর আমার খালা খালু থয আমার খালু 
তার ষ্লনঙ্কর মাধযনম থয বাষ্ড়িা তারা ষ্কেনত পানরে। ওখানে যারা 
ষ্িনলে এবং আনশ পানশ যারা ষ্িনলে তারাও প্র্েমষ্দনক অনেকিাই 
োেুভাই বা োেুমষ্ের সানে অনেকিাই খারাপ ষ্বনহভ করনতে যতিুকু 
শুনেষ্ি। এবং একিা িাইনম োেু ভাই মনেও কনরষ্িনলে থয আবার 
কলকাতায় ষ্ নর যানবে। ষ্কন্তু তারপর ষ্চন্তা কনরে থযনহতু এখানে 
এনসনিে থসনিল হওয়ার ষ্চন্তা ভাবো কনর আবার ষ্ নর থগনলও হয়ত 
থকাে ষ্বপনদ পড়নত পানরে। এজেয আর ষ্ নর যাে োই। এরপর 
আনস্ত আনস্ত সবই ষ্েক হনয় থগনি কারি তখে বযাপারিা এমে ষ্িল থয 
একিা যুনের পনরর থদশ থতা সব ষ্দনকই একিা ষ্েষ্ি ভাব ষ্িল সবার 
মনধযই একিা চাওয়ার ভাব বা থদনশর অবস্থাও খুব একিা ভানলা ষ্িল 
ো তার উপর বাইনর থেনক থকউ আসনল তানক একনসপ্ট করািা 
এনদনশর মােুনষর জেয িা  ষ্িল। হয়ত অনেনক চাইত ো বা থকাে 
একিা রাগ ষ্জদ সবষ্কিুই কাজ করত হয়নতা বা থদশিা যষ্দ ’৪৭-এ 
ভাগ ো হত তাহনল হয়নতা বা বাংলানদনশর অবস্থাও ’৭১-এ এরকম 
হত ো। থতা সবষ্কিু ষ্মনলই তখেকার সময় আর তখেনতা এখেকার 
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সমনয়র মত মােুষ এত কালচািে ষ্িল ো খুব প্র্াষ্িকযাষ্ল ষ্চন্তা করত ো 
ইনমাশোষ্ল থবষ্শ ষ্চন্তা করত। আর থদশিানক - ষ্তেিা থদশনকই আপে 
মনে করত। ইষ্িয়া বাংলানদশ পাষ্কস্তাে... ষ্তেিা থদশনকই আপে মনে 
করত এবং ষ্েনজনদরনক মনে করত একিা থদনশর মােুষ এরকম মনে 
করত। থতা আনস্ত আনস্ত এখে এনস ো বযাপারিা সবার মনধয থয ো 
আমরা ষ্তেিা আলাদা থদনশর মােুষ। থতা তখে ওই খুব ভানলা অবস্থায় 
ষ্িল ো খুব খারাপ ো ষ্কন্তু আমার দাদুভাইনদর থযমে স্ট্রাগল করনত 
হনয়নি এখানে এনস আমার োেুভাইনদরও স্ট্রাগল করনত হনয়নি 
এখানে থসনিল হনত। 

 
 ারহাোিঃ   থতা এখে থতা তুষ্ম ষ্বলং করি বতেমাে প্র্জনন্ম। দুনিা  থজোনরশাে 

চনল ষ্গনয়নি। থতা থতামার কানি এই মুহূনতে থদশ ভাগ ষ্ক ষ্মষ্েং বহে 
কনর? 

 
বৃষ্টিঃ  থদশ ভাগ যতিুকু বুষ্ে এখেকার সমনয় আমরা থযিুকু পাষ্ে থস 

ষ্হসানব আষ্ম সব সময় ষ্েনজনক বাঙাষ্লই বলব। বাঙাষ্ল বাংলানদনশর 
বাঙাষ্লই বলব কারি থদশভাগ হয়ত যষ্দ ো হত তাহনল ষ্তেিা থদশ 
এক োকনল ওয়ানডের সবনচনয় থবষ্শ পাওয়ার ুল  একিা থদশ হত। 
এবং এ ষ্তেিা থদনশর যা আনি তা আলাদা করার পর অনেক কনম 
থগনি অনেকিাই। ষ্তেিা থদশ থসপানরি হবার পর থযমে আমরা যষ্দ 
থদষ্খ তাহনল থদষ্খ ইষ্িয়ার ভানগ সবনচনয় থবষ্শ আর পাষ্কস্তানের 
থেনত্র এখে হয়ত অবস্থা অনেক অনেক অনেক খারাপ পাষ্কস্তানের। 
বাংলানদশ হয়ত একিু মাো উাঁচু কনর উেনত পারনি ষ্কন্তু বাংলানদনশর 
অবস্থাও অনেক খারাপ ষ্িল। থতা ষ্তেিা থদশ যষ্দ ভাগ ো হত তাহনল 
থতা ’৭১-এর যুেিাও হত ো। এবং আমরা অনেক ষ্কিু হাষ্রনয়ষ্ি 
অনেক ষ্কিু হাষ্রনয়ষ্ি এবং বাংলানদশ অনেক ষ্কিু হাষ্রনয়নি ’৭১-এ। 
থতা অবশযই এিা একিা থেনগষ্িভ বযাপার। হয়ত এিা হওয়া উষ্চত 
হয়ষ্ে, ো হনল অনেক ভানলা হত। আর এখে থয আমরাও থয 
পষ্রষ্স্থষ্তনত আষ্ি থযমে একিা বাঙাষ্ল ষ্কন্তু দুইিা ভাগ, একিা 
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কলকাতার বাঙাষ্ল আনরকিা বাংলানদনশর বাঙাষ্ল, হয়ত এিা হত 
ো।  হয়নতা বা আমরা অনেক বড় একিা জনয়ন্ট  যাষ্মষ্লনত োকনত 
পারতাম। থয জনয়ন্ট  যাষ্মষ্লিা আমানদর এখে থেই। থতা অনেকগুনলা 
দাদা দাদু। আমার দাদা দাদু মারা ষ্গনয়নিে থতা ষ্ক হনয়নি? আমার 
আরও থতা দাদা দাদু আনিে। আষ্ম তানদর আদর থপনত পারতাম। 
আরও চাচা  ু ু আনিে তানদর আদর থপনত পারতাম।  কাষ্জেরা ষ্িল 
তানদর সানে োকনত পারতাম। থদশ ভানগর জেযই এিানতা এখে সম্ভব 
হনে ো।  চাইনলও আমরা এখে কানেি করনত পারষ্ি ো। আর 
যতিাই মিোোইজি থহাক ো থকে আমানদর লাই  তারপরও দূরত্ব 
আর দুিা থদশ থতা দুিা থদশই। আর সবারই সবার থদনশর প্র্ষ্ত 
আনবগ আনি থযমে আষ্ম বাংলানদনশ োষ্ক বাংলানদনশ জন্ম তাই এই 
থদশিার প্র্ষ্তই আমার আনবগিা থবষ্শ। আষ্ম আমানক বাঙাষ্ল বষ্ল। 
তার মানে আষ্ম যষ্দ আমার কাষ্জেনদরনক বষ্ল থকে থতামরা আমানদর 
সানে ষ্মশনব ো তারা বলনব থয ো আমরা থতা ভারতীয় আমরা 
থতামানদর সানে ষ্মশব ো তানত থতা আর বলার ষ্কিু থেই। যষ্দ থদশিা 
ভাগ ো হত তাহনল আমানদর মনধয আর এই কেভারনসশােিা হত 
ো। তখে আমরা একই থদনশর মােুষ হতাম এবং আমরা একজে 
আনরকজেনক হয়ত অষ্ধকার ষ্েনয় ষ্কিু বলনত পারতাম। এখে থযনহতু 
দুই থদনশর তাও যত ভানলা সম্পকে থহাক রনের সম্পকে থহাক আর 
আত্মীয়তার সম্পকে থহাক তাও হয়ত এতিা অষ্ধকার থেই একজনের 
উপর আনরকজনের । অবশযই এিা হওয়ািা ষ্েক হয়ষ্ে। এিা ো হনল 
হয়ত ’৭১-এ যুেও হত ো আর হয়ত এ বাঙাষ্ল দুই থদনশর 
বাঙাষ্লরাও হয়ত আলাদা হত ো। 

 
 ারহাোিঃ   থতা এখে থয এই বিোরিা ততষ্র হনয়নি থদশভানগর পনর  দুইিা 

থদনশর মােখানে এই বিোরিা থতামার কানি ষ্ক মনে হয়? 
 
বৃষ্টিঃ   বিোরিা আমার কানি মনে হয় থযনহতু ভাগ হনয়ই থগনি থসা  এিানক 

এমেভানব কনর থদওয়া উষ্চত যানত যারা এখানে আনি তারা শুধু এ 
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থদনশরই হনয় োকুক আর যারা ওখানে আনি তারা শুধু ওনদনশরই হনয় 
োকুক। আর এখেও পযেন্ত বাংলানদষ্শনদর উপর এখে এমে অনেক 
ষ্কিুই হনে হয়ত থিাি থদশ এই জেয হয়ত দুবেল থদশ এই জেয 
এইসব বিোনরর জেযই হনে। বিোরিা এমেভানবই কনর থদওয়া উষ্চত 
যানত এরকম থকাে ষ্কিু আর ো হয়। বাঙাষ্ল ষ্হসানব বা বাংলানদষ্শ 
ষ্হসানব আষ্ম বলব থয আষ্ম চাই বিোরিা এমেভানবই থহাক থযনহতু 
হনয়ই থগনি দুইিা থদশ হনয়ই থগনি থতা এমেভানবই আলাদা হনয় যাক 
যানত ওই থদনশর থকাে থেনগষ্িভ ইমপযাি এই থদনশ ো পনড়। বা এই 
থদশ অতিাই পাওয়ার থদখানত পানর যতিা ওই থদশ আমানদর উপর 
থদখায়।   

 
 ারহাোিঃ   আো থতামানক এখে আষ্ম যষ্দ ষ্জনেস কষ্র থতামার বাষ্ড় থকাোয় 

থতামার থদনশর বাষ্ড় থকাোয় বা তুষ্ম থকাোকার তুষ্ম  ষ্ক বলনব... 
 
বৃষ্টিঃ    আষ্ম বলব... 
  
 ারহাোিঃ   বা থকে বলনব?    
 
বৃষ্টিঃ   আষ্ম বলব আষ্ম ঢাকার থলাকাল। কারি আমার জন্ম এখানে, আমার 

বাবা মা-রা এখানেই বড় হনয়নিে পড়ানলখা কনরনিে। আষ্ম থিািনবলা 
থেনক এখানেই, মানে বড় হনয়ষ্ি এখােকার বাতানসই ষ্েিঃশ্বাস ষ্েনয়ষ্ি 
তাই আষ্ম বলনত চাই আষ্ম ঢাকার থলাক। কারি এইিা ো থয বলনল 
থকাে সমসযা। বাঙাষ্লরা মানে বাংলানদষ্শরা অনেক ভানলা। কখেও 
থকাে থেনগষ্িভ ষ্কিু আষ্ম এ পযেন্ত ষ্ ল কষ্রষ্ে। যখেই কাউনক বষ্ল 
আমার দাদা দাষ্দর বাষ্ড় কলকাতা তখষ্ে তারা কখেও থকাে থেনগষ্িভ 
ষ্কিু বনলষ্ে প্র্েনম তানদর মনধয থকৌতূহল বা জাোর একিা আগ্রহ থয 
ষ্কভানব চনল আসল বা ষ্ক করি এখানে বা থতামার দাদুভাই ষ্কভানব 
আসল জাোর থকৌতূহল ষ্কন্তু কখেই থেনগষ্িভ থকাে ষ্কিু এ পযেন্ত 
বনলষ্ে।  তাই মানে আষ্ম প্র্াউিষ্ল বলনত চাই আষ্ম ঢাকার থলাকাল। 
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 ারহাোিঃ   আো আি থযনহতু এতষ্দে এখানে বা অনেক ষ্কিুই  বদনল থগনি 

ষ্কন্তু এমে থকাে আচার অেুষ্ঠাে বা খাবার দাবার বা থকাে থসষ্লনিশাে 
ষ্ক রনয় থগনি থযিা ওপানরর ষ্িল যা এখেও থতামার লাইন  আনি বা 
থতামার  যাষ্মষ্লনত আনি। 

 
বৃষ্টিঃ    থসষ্লনিশাে খাবার দাবার আনি থযনহতু আমানদর  দুইিা   যাষ্মষ্লই 

কলকাতার থসনহতু আমু্মর রান্নার ধাাঁচ পুনরািাই কলকাতা ধরনের 
আবার আমার দাদুমষ্ির রান্নার ধাাঁচিা পুরাই কলকাতা। অনেক ষ্কিুই 
এমে খাবার থযিা হনে অেযরা অেযভানব খায় বা সবার সানে ষ্মশনল 
তখে থবাো যায়। আর এমষ্ে থকাে কালচারাল থকাে বযাপার থেই বা 
থ ষ্স্ট্ভযানলর থকাে ষ্কিুও আমরা ওভানব পালে কষ্র ো। থযিা 
কলকাতায় আনি বা আমরা পালে করষ্ি এমে ষ্কিু ো, বাংলানদনশর 
যা থসিাই। খাওয়া দাওয়ািা অনেকিাই কলকাতার রান্নাবাড়ার মতই। 
আর থযই থতামার আমানদর ভাষািা আর ষ্ক। ভাষািা সবাই খুব বনল 
থয অেয থকাে িাে থেই থযমে অনেনকই শুনে বনল থয বুেনত পানর থয 
আমরা কলকাতার হয়ত।  

 
 ারহাোিঃ   খাবার দাবারিা একিু খুনল বলনল ভানলা হত আর ষ্ক আমরাও জােনত 

পারতাম।  
 
বৃষ্টিঃ   খাবার দাবার বলনত থগনল থযমে আষ্ম কখে বাংলানদনশর যারা অেযােয 

ষ্িষ্স্ট্রনির ওনদর সানে কখেও ওভানব থমশা হয়ষ্ে বা তানদর খাবার 
সম্পনকে জাষ্ে ো।  বাি অনেক এমে ষ্কিু আনি থযিা খাবানর ইউজ 
কষ্র ো আমরা খাবানর তারা ইউজ কনর।  অত ষ্ক্লয়ারষ্ল আষ্ম ষ্েক 
বলনত পারব ো। যতিুকু কলকাতার খাবার সম্পনকে জাষ্ে থসিা হনে 
মাংস ষ্দনয় আমরা একিা বাাঁধাকষ্প রান্না কনর খাই বা পালং শাক থযিা 
রান্না কনর খাই পষ্ের ষ্দনয় আর মিরিা পষ্ের ষ্দনয় খাওয়া হয়। আলু 
পরিািা খাওয়া হয়। আর থবসনের লাডু্ড খাওয়া হয় আর এগুনলা 
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সবই কলকাতার আষ্ম যতিুকু জাষ্ে।  দাদুমষ্ির কাি থেনক আমার 
আমু্ম ষ্শনখনি এই আর ষ্ক। আর োেুমষ্ের কাি থেনকও।  

  
 ারহাোিঃ   আো থতামানদর এত গে এত কট এত ঘিো সুখ সৃ্মষ্তও আনি। থতা 

তুষ্ম ষ্ক চাও থতামার এ গেগুনলা আসনল পরবতেী প্র্জন্ম জােুক? বা 
জােনল থকাে গেগুনলা তুষ্ম জাোনত চাও? 

 
বৃষ্টিঃ   গেগুনলা থযনহতু এখেকার প্র্জন্ম অনেক  ষ্সষ্ভলাইজি  তানদর একিা 

ষ্ক্লয়ার থসন্স োকা উষ্চত দুই থদনশর ভাগ সম্পনকে বা এখে দুই থদনশর 
সম্পকে থকমে বা থকমে হওয়া উষ্চত। অবশযই সব জাো উষ্চত যানত 
তারা ষ্েনজনদর মনধয একিা পানসোোল ষ্ভউ আনি এিার উপর থয আষ্ম 
ষ্ক করনত চাই বা আষ্ম ষ্েনজনক থকাে  থদনশর বনল ষ্বনবচো করনত 
চাই বা ওই থদনশর সানে থকমে সম্পকে বজায় রাখনত চাই। থতা 
অবশযই ষ্ উচানর অেয থয থজোনরশাে তানদর অবশযই জাো উষ্চত বা 
বুেনত হনব থয তারা ষ্ক চায় বা তারা ষ্কভানব এ ষ্জষ্েসিানক থদখনব 
থতা তানদর অবশযই এ বযাপারগুনলা জাো উষ্চত ষ্ক্লয়ারষ্ল জাো উষ্চত। 
থেনগষ্িভ পনজষ্িভ খারাপ ভানলা সবষ্কিুই কারি এখেকার সময় 
আমরা সব থদনখই সব ষ্কিু ষ্বনবচো কষ্র। থতা খারাপিাও জাো উষ্চত 
ভানলািাও জাো উষ্চত যানত তারা ষ্েনজরাই বলনত পানর থয তানদর ষ্ক 
করনত হনব বা তানদর ষ্ক করা উষ্চত বা তারা ষ্েনজনদর ষ্কভানব 
এক্সনপ্র্স করনত চায় এ বযাপারিার সানে। 

 
 ারহাোিঃ  আো তুষ্ম ষ্ক আর ষ্কিু বলনত চাও বা এক্সট্রা ষ্কিু এি করনত চাে 

বা থকাে মন্তবয এষ্েষ্েং থতামার মনের কো?       
 
বৃষ্টিঃ  মনের কো বলব থয যারা বাংলানদনশ রনয় থগনি তানদর এখানের হনয়ই 

োকা উষ্চত একিা থদশ মােুষনক অনেক ষ্কিু থদয় অনেক ষ্কিুই থদয় 
ো চাইনতই থদয়।  থতা ওই থদনশর প্র্ষ্ত িাে থরনখ আনরক থদনশ োকা 
কখেও থকাে মােুনষর জেয উষ্চত ো। তাহনল থকাে থদনশরই হওয়া 
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যায় ো।  থসা থয থকাে একিা থদনশরই হনয় োকা উষ্চত। বাঙাষ্ল থতা 
বাঙাষ্ল এখে আষ্ম থকাে একিা থদনশর োকনল আষ্ম থস থদনশর জেয 
লয়াল োকনত পারব, অনেস্ট্ োকনত পারব। আর যষ্দ অেয থদনশর 
িােও থেনক যায় তাহনল আষ্ম কখেই থয থদনশ আষ্ি থস থদনশর জেয 
লয়ালও হনত পারব ো অনেস্ট্ও হনত পারব ো।       
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