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Interview details 

Interview with Kazi Zahanara Islam Brishti 

Interviewed by Farhana Razzak  

 
নিঝুম:  বানির কাররা কাছ থেরক ভারত বা পনিম বাাংলা নিরে থকাি গল্প শুরিরছি নক? 

আর আপনি বলরত োকুি, এরেরে আনম থকাি বাধা নিব িা থেফ নকছু থিাট 
নিব। 

 
িাতাশা:   আমার বাবা মা িুজরিরই… মারি থিরশর বানি বলরত আমরা থেটা বুনঝ থেটা 

ভাররত; পনিম বাাংলাে। থতা আনম িুজরির কাছ থেরকই শুরিনছ, নকন্তু আমার 
বাবার কাছ থেরক থবনশ শুরিনছ। কারণ আমার বাবার জন্ম ওখারি এবাং জীবরির 
শুরুর নিরক থবশ অরিকটা েমে উনি ওখারি কানটরেরছি, উিার শশশব শকরশার 
পিাশুিা অরিকখানি... ওখারিই। থতা উিার কাছ থেরক আনম অরিক গল্পই শুরিনছ 
েবরেরক থবনশ থেটা শুরিনছ থেটা খুবই স্বাভানবক ওিার বাবা-মার কো... আমারির 
পূববপুরুষরির থে পনরবারটা এবাং থে গ্রামটা থেই গ্রারমর কো উনি, আমার েতিূর 
মরি হে… এমি নিি কমই োে থেনিি উনি থেেব নিরির কো বরলিিা। ... 
থছাটরবলা থেরকই আনম আমার থবাি িুজরিই এগুরলা শুরি আেনছ।... থেটা হে, 
থে বেে বািার োরে োরে মািুষ থতা আরও থবনশ সৃ্মনতকাতর হরে োে, আমার 
বাবা-মারের থেরেও থেটা অিে া হেনি। এখি আরও হেরতা আরগর থেরে থবনশই 
বরলি বা পুররিা মািুষজি থপরল থবনশ বরলি, থছাটরবলাে আমরা থেগুরলা থবনশ 
শুরি এেনছ থেগুরলা হরে… তারির শশশরবর সৃ্মনত… ওখারি তারির 
আত্মীেস্বজরির কো। আমার িািা-িাদি, আমারির ওখারি নবশাল পনরবার। মারি 
(হানে),  েনত  কো বলরত নক ঐ পুররা গ্রামটাই থকাি িা থকাি ভারব আমারির 
োরে েম্পনকবত। মারি ঐ গ্রারমর োরে নহরেব করর বার কররল েবাই থকাি িা 
থকাি ভারব আমারির আত্মীে থবর হরে োরব।... ঐ গ্রারমর েবাই আমারিররক 
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মারি আমারির ঐ বানিটারক বি বানি বলরতা। আমার িািার... মারি ধানমবক নিক 
থেরক েবাই তারক খুব  মািত।  হ াাঁ? সুদি বলরতা।… বাবা গল্প কররতা থে তার 
কারছ অরিরক পানিপিা  নিরত আেত। (মৃিু হানে) লাইি নিরে িাাঁনিরে োকত। 
িাদির কো বলরতা অরিক থে, ... নবরশষ করর থেগুরলা আমরা েবরেরে থবনশ 
শুরিনছ থেগুরলা হরে থে... আমারিররক েখি থকাি নকছু... নশখারিার ব াপার হরতা 
বা আমরা পিাশুিা করনছ আমারির ইরে… তখি  বাবা েবেমে তার নিরজর 
স্ট্রাগলটা বা তার নিরজর  থছাটরবলার  োরে  আমারিরটা  কম্পেয়ার  কররতা, থে 
আনম এরকম অবস্থা থেরক পিাশুিা করর বি হরেনছ, এখারি আমরা আেনছ, 
এখারি আমারির থকাি আত্মীেস্বজি  িাই, আমরা  এখারি েনি আমারিররক নকছু  
ভারলা করর ইরে কররত হে েনি  প্রনতনিত হরত হে পিাশুিা কররত হরব। 
পড়াশুিার থকাি নবকল্প িাই, কারণ এই থে এত বছর ধরর নবরিরশ োনক, এই 
কোটা আমারক েবেমে খুব স্ট্রাইক কররতা থে এত বছর হরে থগরছ থিশভারগর, 
এখিও বাবার কারছ এটা নবরিশ মরি হে। আমার কারছ েনিও মরি হেিা, 
আনম... এটাই আমার থিশ আনম এখারিই জরন্মনছ, এখারি বি হরেনছ বাট্ বাবার 
এই নজনিেটা আমারক… আমার েবেমে খুব.. মারি নক বলরবা কারি এরে 
লাগরতা - টক করর। আনম বুঝতাম থে মািুষ থেখারি জন্মাে, থেখারি তার নশকি, 
থেটা থতা োকরবই নকছুটা। আর থেেব গল্প শুিতাম ওখারি আমারির থখত 
খামানরর গল্প। আমার বাবার োো ওইেমে অরিক আরগই থমনিকুরলশি পাশ 
কররনছরলি। আরশপারশ িুই নতিটা গ্রাম থেরক তারক থিখরত আেনছরলা, থেেব 
গল্প।…  আমার িাদির কো খুব বলরতি,… আমার ফুপুরির কো বলরতি োরা 
ওপারশ ররে থগরছি  তারিররক... তারির কো বলরতি। আমার  বাবার পনরবারটার 
থেরে থেটা হরেরছ, তারা   অরিকগুরলা ভাইরবাি নছরলি তারা িুইপারশ ভাগ হরে 
থগরছি আর দক। তখি ব াপারটা অরিক েহজ নছল। কারণ তখি নভো লাগরতা 
িা এত লম্বা েমে পেবন্ত।... োওো আো করাটা ইদি নছল। বা তখি আেরল এত 
িুররর কো থকউ ভারবনি থে একিম িুরটা আলািা থিশ হরে োরে, এটার নক 
প্রভাবটা পিরব এ পনরবারটার উপরর আমার মরি হে থেটা তখি তারির মাোে 
আরেনি। কারণ… এটা আমার মরি হরেরছ আমার বাবা আমার োো িুজরির 
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থেরে আমার থেটা মরি হরেরছ আমার োো এখারি োরকি, োকরতি আর দক, 
উনি মারা থগরছি। িুজরির থেরেই আমার মরি হরেরছ থে োরাজীবি তারা মরির 
মরধ  ঐ... কাাঁটাটা তারির োরাজীবিই নছল। আমরা এখারি একভারব আনছ, 
আমারির ভাইরবাি ওখারি আররকভারব আরছ। তারা আররকটা থিরশ োরক। 
োইরলই আমরা থেরকম আমারির পনরবাররর থেরে নক হে, আমার থবাি, আমার 
োোত থবাি, আমার ভাই, মামাত ভাই-থবাি োরাই থহাক তারা েবাই অন্তত 
কাছাকানছ আরছ দি আর দেদর অ্যাদিম্পসবল্ তারিররক েহরজই োইরল থোগারোগ 
করা োে। আর এখি থতা  তাও থোগারোগ অরিকটা েহজতর হরেরছ - ইন্টাররিট 
থমাবাইল এেরবর কল ারণ নকন্তু শুরুর নিরক তখি ইনিোরত থফাি করা মারি 
একটা নবরাট ব াপার। আরগ থেরক িাঙ্ক কল বুক কররা। বুক করর আধাঘণ্টা ধরর 
বরে োরকা। বরে োকার পরর কল আেরল থজারর থজারর নেনিরে নমনিট পাাঁরেক 
কো বরল নবরলর কো নেন্তাভাবিা করর থফাি থররখ িাও। এই  নজনিেগুরলা 
তারিররক েবেমে পীিা নিরেরছ এটা  আনম বুঝরত পারতাম। আর মািুষ থতা 
আেরল েবেমে তার থছাটরবলার জােগাটার কো েবেমে মরি োরক, ঐ 
জােগাটাে থে তারা থেরত পাররছ িা, এই নজনিেটাও তারিররক খুব… খুব নবাঁধত। 
এটা আমার মরি হরেরছ, এটা আমার বাবার থেরেও মরি হরেরছ, োোর থেরেও 
মরি হরেরছ। আর... আর ওইভারব একিযাক্টদল গল্প করার বলরত - আমারির 
ওখারি বি একটা আমবাগাি আরছ, এখিও আরছ আেরল। ঐ আমবাগারি আমার 
িািা-িাদির কবরও আরছ। থতা ঐ আমবাগারির কো আনম অরিক শুরিনছ। 
এখিও ইনিযাক্ট... আমার... আমারির একটা পানরবানরক ব াপার থেটা আরছ থে,  
এরককজরির িারম গাছ লাগারিা হে। থতা আমার থমদিা  োো নেনি পনিমবাাংলাে 
োরকি বারাোরত, থতা উনি আমার িারম একটা আমগাছ  লানগরেনছরলি। আমার 
এখিও মরি আরছ থে, উনি প্রেমবার েখি গারছ আম হল, প্ররত ক বছরই থফাি 
কররি, ঐ বছর থফাি করররছি থে “কনে আেরবিা? কনে থতামার গারছ আম 
হরেরছ, আেরবিা?। এবাং আদিম্পেটদল থেটা হল, উনি েখি পরর আেরলি উনি 
োরে করর একটা আম নিরে আেনছরলি। ঐ গারছর আম থে… থেি আনম থখরত 
পানর। থতা এই নজনিেগুরলা... আনম এটা থেরক এটাও বুঝরত পানর থে ওপারর 
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োরা আরছি তারিররকও োরােণ এই নজনিেগুরলা একটু একটু করর  কামিাে 
থে, আেরত পাররছ িা। আমারির োরে থোগারোগ কররত পাররছ িা বা আমরা ো 
থিখনছ আমরা ো পানে আমারির থেরেও থেমি েনত , তারির থেরেও থতমি 
েনত । থে আমরা থশোর কররত পারনছ িা থেটা একটা পনরবাররর মরধ  খুব 
স্বাভানবক হওোর কো নছল নকন্তু থেটা আমারির জি  স্বাভানবক হেনি। তার কারণ 
হরে থিশভাগ... আর নক বলরবা, আমার মারের কাছ থেরক আনম খুব থবনশ শুনিনি 
কারণ আমার মারের জন্ম এখারিই। বরঞ্চ আনম আমার িানির কাছ থেরক টুকটাক 
শুরিনছ েখি... িাদনর োরে নবরশষ করর বাবা গল্প কররতি, এখিও েখি কররি। 
তখি এই নজনিেটা খুব থবনশই হে। পুরারিা নজনিে নিরে আরলােিা, পুরারিা 
নজনিে নিরে কোবাতবা বলা, ওখািকার খাবার – হ াাঁ? - থেগুরলা এখি এখারি 
হেরতা অরতা অ্যাম্পেম্পলম্পবল িা।  গ্রারমর সৃ্মনত, আমার মা আর বাবার গ্রাম হরে 
পাশাপানশ গ্রাম। দসা, তারির একটা মারি োধারণ সৃ্মনত আরছ থেটা তারা এরক 
অরি র োরে ভাগ করর নিরত পাররি। থতা থেই নজনিসটাও   আনম শুরিনছ নকছু 
নকছু নকছুটা নকছুটা। মারের এ ব াপারর খুব একটা সৃ্মনত থিই, থেরহতু মারের জন্ম 
এখারিই। বাবার কাছ থেরকই থবনশ থশািা হরেরছ আেরল। আর নকছুটা শুরিনছ 
আমার বি  োোর কাছ থেরক আর ওপার থেরক েখি আমার দেম্পিা োো, থছাট 
োো তারা েখি এেরছি, আমার ফুপুরা েখি এেরছি তারির  কাছ থেরক 
অরিকখানি থশািা থগরছ। আর... আর থেটা এখি থেটা এখি মরি হে এই বেরে 
এরে থে, এখি বেে বািার োরে োরে উিারির এই কষ্টটা আর একটু থবনশ-ই 
হরে োরে। কারণ ওপাম্পর আমারির োরির আত্মীে-স্বজি আরছি তারিরও  বেে 
 হরে। ... থকউ থকউ মারাও থগরছি। থতা এখি ঐ নজনিেটা খুব স্ট্রাইক করর থে 
মািুরষর েত বেে বারি তরতা অ্থতা এইেব নজনিেগুরলার প্রনত একটা ভেও 
শতনর হে, এই থে ভাইরবািরক থিখরত  পারব নকিা - থকমি আরছ? শরীর থকমি 
আরছ?... আনম থতা ডাক্তার, থতা থিখা োে থে  এখারি আমার পনরবাররর েবার 
স্বারস্থ র ব াপারর থখাাঁজখবর থিওোটা আনমই কনর। বা কাররার নকছু একটা হরলই 
থফাি কররলা, “এই িাতাশা এটা হরেরছ নক কররবা, ওটা হরেরছ নক কররবা?” 
বাট্ এই নজনিেটা নকন্তু আমার ওপাম্পরর আত্মীেরির জি  েম্ভবপর হে িা। ওিারা 
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েখি এখারি আরেি তখি বেরের োরে োরে থতা দেলথ্ প্রবরলমটা খুব 
স্বাভানবক। এখারি েখি আরেি তখি আনম করর নিরত পানর েতটুকু আমার পরে 
েম্ভব নকন্তু এই থে অ্যাদিদসদবদলদটর অভাবটা এটা আনমও থটর পাই। থে আনম 
এখারি েতখানি তারিররক োহাে  কররত পারনছ, ওপাম্পর োরা আরছি খুব 
স্বভাবতই তারিররক আনম অতখানি োহাে  কররত পারনছিা, কখরিা পারবও িা। 
এই আর নক।        

 
নিঝুম:  থতা একটা ব াপার থেটা আেরল আনম পাদটিকুলারদল জািরত োনে থে আপিার 

পনরবাররর একটা অাংশ এখারি োইম্পেট করর এরেরছ। থতা থেটা থকি এরেরছ, 
তারির আোর কারণটা মূলত নক নছল? আররকটা অাংশ ররে থগরছ।  

 
িাতাশা :  ...আেরল... এখি থতা এটা োইম্পেশন্ মরি হরে, তখি থতা এটা  একটাই থিশ 

নছল, হ াাঁ? থতা আমারির এপারশও নকছু জনমজমা নছল। আমার বিোো এখারি 
পিারশািা কররত এেনছরলি। এখারি োকনর বাকনর কররতি। থতা... অরিক 
ভাইরবাি... আমার কারছ থেটা মরি হরেরছ, আমার… আনম জানিিা এটা আেল 
কারণ নকিা। বাট্ আমার… আই নেঙ্ক আমার িািা-িাদির সাইম্পকালদিটা নছল 
এরকম থে - এতগুরলা  থছরলরমরে, ওখারি একটা থছরল একলা পরি আরছ নকছু 
থছরল-থমরে ওপারশও োকুক। ঐ থে বললাম তখি তারা আেরল এটার 
েুিূরপ্রোরী প্রভাবটা তখিও এরতা দসরায়াসদল থকউ থিরখ িাই। তখিও এটা... 
তারির পরে থিখাটা আমার মরি হে েম্ভবও নছল িা। কারণ তারা থতা ওটারক 
একটা থিশ নহরেরবই থিরখ আেরছি। তারির জি  - তারির মরি হরত পারর থে 
এটা আর করতা কনিনই বা হরব, থোগারোগ করাটা। একই পনরবাররর একই 
মারের থপরটর ভাইরবাি করতা কনিন হরত পারর। আো নিক আরছ, ওখারি আমার 
বি থছরল একলা আরছ… তুনম থতামার থবািও ওখারি েরল োও। জনমজমা থিখা... 
রেণা-থবেরণরও একটা  ব াপার োরক। কারণ মািুষ িা োকরল এগুরলা থবহাত 
হরে োওোটাও েম্ভব। দসা, ঐ… ঐ ইেু টা আমার মরি  হে কাজ করররছ। তখি 
ঐ থে বললাম থেরহতু নভো লাগরতা িা। তখি োতাোতটা অরিক েহজ নছল। 
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এখিকার মতি এরতা লম্বা একটা প্রনিোর মরধ  নিরে থেরত হরতা িা। থতা এটা 
তখিকার থেরে এটাই কারণ নছল। আমার মরি  হরেরছ থে...  আররকটা ব াপার 
থতা অবশ ই নছল থেটা, থেটা থিশভারগর নভনি। এই নহনু্দ-মুেনলম ব াপারটা থতা 
নছলই। ো ওখারি একটা নহনু্দ প্রধাি থিশ, এটা একটা মুেনলম প্রধাি থিশ। এটা 
পরর থকাি প্রভাব পিরব নকিা। এটা একটা ইরে োকরত পারর বরল আমার মরি 
হরেরছ। থে তারা হেরতা থভরবরছি পরবতবী প্রজন্মর েনি থকাি েমে া হে 
ওখারিও একটা বযাকআপ  োকুক। হরত পারর। ি াট দে দব িযা দকস। আর... 
আমার মরি হে থেটা তখি থেটা  হরেরছ থে... মারি… এখিও... আমার... আনম... 
বারবারই এই একটা কোই আমার মরি হে থে ঐ… প্রভাবটা আেরল  তারা 
বুঝরত পাররিনি, থে এটা একটা পরর একটা েত হরে োকরব বা এটা আেরল 
িুইটা পনরবার একিম আলািা হরে োরে, িা থবাঝাটা খুব স্বাভানবক। তাই িা? 
কারণ, ওটাও তারির বানি, এখারিও তারির জনমজােগা আরছ। েবই থতা তারির 
নিরজর। দসা িুটা নিরজর জােগার মরধ  ভাগ করাটা থতা কদিন। থকাি ভাগটা 
আনম রাখব, থকািটা আনম থছরি নিব আমার মরি হে এই কাররণ তারা নকছুটা 
ইরে করররছি থে, এপাম্পরও নকছু োকল, ওপাম্পরও নকছু  োকল। এটা একটা 
ব াপার হরত পারর। আমার োরে আমার িািা িাদির, খুব থছাট… আনম িাদিথক 
থতা থিনখইনি, আমার িািাও আমার খুব অল্প বেরে মারা থগরছি। দসা, তারির 
কাছ  থেরক েরােনর তারির মুখ থেরক আমার থশািা হেনি। বাট এখি েনি আনম 
নেন্তা কনর, আনম েনি তারির জােগাে োকতাম আনমও এভারবই হেরতা নেন্তা 
করতাম। আমার কারছ এটাই নিক মরি হরতা থে, আনম েতটুকু পানর আমার 
নজনিগুরলারক আমার নিরজর কারছ রানখ - িুই পারশই ছনিরে নছনটরে োকুক। এটা 
একটা ব াপার হরত পারর।     

 
নিঝুম:  থিশভারগর পরর থতা পনরবারগুরলা থে এপারশ েরল আেরলা… থতা… স্বাভানবক নকছু 

েমে া হেই বা অ্যাডিাস্ট কররত অরিক রকম স্ট্রাম্পগল কররত হে। তা আপিার 
পনরবাররর থেরে অ াডজাস্ট কররত নক থকাি েমে া হরেনছল?       
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িাতাশা:  উমম… নকছুটা েমে া থতা অবশ ই হরেরছ। েমে ার থেরে একটা বি ব াপার 
নছল... প্রেম কো হরে, নিরজর পনরবাররর একটা অাংশরক আররকটা থিরশ এরে, 
নিরজ আর একটা থিরশ এরে োকা। থমাটামুনট নশকি উপরি আররকটা জােগাে 
িতুি নশকি  বোরিা। থেটা কখওই খুব েুখপ্রি অনভজ্ঞতা আমার এটা মরি হে 
িা। এখিও আমরা োরা  থেেব বাাংলারিনশ োরা নবরিরশ নগরে োরকি প্রেুর 
 বাাংলারিনশ আরছি োরা বাইরর নগরে নিরজরির এখি পাকারপাক্ত ভারব োরকি। 
তারির জি ও ব াপারটা েহজ বরল আনম মরি কনর িা। আর থিশভাগ থতা 
থমাটামুনট একটা ট্রোদটক এিদপদরম্পয়ন্স নছল কারণ... এখি োরা বাইরর নগরে  
োরকি তারির এটা হরে নিরজর চম্পয়ি। বাট্ থিশভাগ থতা থকাি েরেদির ব াপার 
নছলিা। এটা একটা… োনপরে দিওয়া ব াপার নছল। এমি নকছু জােগা থেরক 
দডদসশন্ এরেরছ থেটার উপরর োরা… োরা এই থিশভারগর কাররণ প্রভানবত 
হরেরছ তারির থতা েরােনর ওখারি থকাি বলার নকছু নছলিা।       

 
দসা, একনিি েকালরবলা উরি েবাই থিখল থে এখি পারশর বানির রনহম আনল 
এখি অি  থিরশর মািুষ হরে থগরছ তারক থিখরত, থিখরত এখি আমার বডবার 
পার হরত হরব, এখি আমার নভো লাগরব এখি আমারক থেক করর ইরে কররত 
হরব। হুম? থতা আররকটা ব াপার থেটা হল থে একটা জেগাে, আমরা থেটা 
পনরবার বলরত থেটা বুনঝ। বাাংলারিরশ বা এই সাব্-কনন্টরিদে আমরা থতা খুব 
পনরবার নভনিক মািুষ। আমারির েবারই… অরিক ডালপালা। আমার থেটা মরি 
হরেরছ আমার বাবা এবাং োো আর ফুপু, এক ফুপু এখারি আরছি তারা েখি 
এখারি এরে বেরলি বা এখারি এরে… নক বলরবা তারির আবাে শতনর কররত 
শুরু কররলি, তারা থিখরলি থে তারির ডালপালাগুরলা েব ছাাঁটা হরে থগরছ। দি 
আর অ্ল অ্যালন। হ াাঁ? এই নজনিেটা তারিররক খুব অ্যাম্পিক্ট করররছ। আরগ 
একটা নকছু হরল ডাক নিরল িশটা মািুষ েরল আেরতা। এখারি থকউ িাই। আরগ 
তারির একটা পনরেে নছল। অমুক ফ ানমনলর থছরল অমুক ফ ানমনলর থমরে। তারির 
একটা বযাকগ্রাউি নছল। এখারি থেই বযাকগ্রাউিটা িাই। এখারি তারিররক থকউ 
 থেরি িা। এই থে িতুি করর শুরু করা স্ট্রাগলটা এটা অবশ ই তারিররক অরিক 
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ভুনগরেরছ। ...আবার এটাও নিক থেরহতু, থেরহতু এখি এখারি একটা িতুি থিশ 
নছল একটা ইমানজিড্ কাদি থেটার থেরে আমার মরি হে, তারা নকছুটা 
লাভবািও হরেরছি। কারণ অরিক জােগা থখালা নছল। তারা নিরজর থোগ তা এবাং 
থমধা অিুোেী থেই জােগাগুরলারত থপৌঁরছ থেরত থপরররছি। ভাররতর মতি একটা 
বি থিরশ থেটা েম্ভব িাও হরত পারত। আনম জানিিা েম্ভব হরতা নক হরতা িা। 
বাট আমার মরি হে এটার পনেনটভ নিকও নছলও আবার থিরগনটভ নিকও  নছল। 
পনেনটভ নিক এটা থে উিারা জািরতি এখারি উিারিররক েনি প্রনতনিত হরত হে 
নিরজরির থোগ তাে নিরজরির কাজ করর নিরজরির পনরশ্রম নিরে প্রনতনিত হরত 
হরব। দসা, দি ওোকবড োচ্ হাডবার. তারির মরধ  েবেমে এটা একটা োনলকা 
শনক্তর মতি কাজ করররছ। থে আমারক কররত হরব। আমারক এইখারি একটা 
নিকািা শতনর কররত হরব। এটা আনম খুব শুরিনছ ইনিযাক্ট আনম েখি থছাট নছলাম, 
এটা আমারির নিরজরির বানি, আনম েখি থছাট নছলাম, তখি আনম বাবারক প্রােই 
বলরত শুরিনছ থে, আমারির থকাি স্থােী নিকািা িাই, আমারির থকাি স্থােী নিকািা 
িাই। নিকািা থেটা নিরত হরব এটা েবেমে বতবমাি নিকািা, থকাি স্থােী নিকািা 
িাই। এই নজনিেটা তারক খুব স্ত্রাইক কররতা। আমার োোর থেরেও আনম শুরিনছ 
থে আমার একটা নিরজরির একটা নিকািা থতা আরছ অন্তত। আমার োো আরগ 
বানি করররছি আমরা পরর কররনছ। থতা োো এটা বলরতা থে অন্তত একটা 
নিকািা থতা শতনর কররত থপররনছ। নবরিশ-নবভূাঁইরে থেটা কম নক? ঐ নজনিেটা 
েবেমে নছলও তারির মরধ । এটা এখি নবরিশ, এটা এখি নবরিশ, এটা এখি 
নবরিশ...  

 
নিঝুম:  আো, থতা আপনি একটা কো বলরলি থে ট্রোদটক এিদপদরম্পয়ন্স থিশভাগ। থতা 

আপিার কারছ পারম্পসানযাদল থিশভাগ নজনিসটা নক দেদনিং বহি করর?     
 
িাতাশা:  (িীঘবশ্বাে)... আেরল আনম থতা েরােনর আনম থতা ট্রোটা থিনখনি। আমারটা থেটুকু  

অনভজ্ঞতা থেটা বাবার কারছ শুরি, আমার িাদনথক থিরখ আমার এই িুই 
ফ ানমনলরক থিরখ, বই পদড়, নেরিমা থিরখ েতটুকু আনম জািরত থপররনছ থিশভাগ 
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েম্পরকব। আমার কারছ েবেমে মরি হরেরছ... এটা এমি একটা েত থেটা হেরতা 
কখিওই শুকারব িা। কারণ আপনি েখি িুরটা একটা পনরবাররক... েীমািা নিরে 
আলািা করর থিরবি তারা আর কখওই আরগর পেবারে থেরত পাররব িা। ইট উইল 
অ্লওম্পয়ি দব অ াি ইরভন্ট।  থিশভারগর আরগ থিশভারগর পরর। এটা একটা 
ড্রাোদটক বাউন্ডাদর হরে োকরব েবেমে। এটা কখিও এমি হরব িা থে এটার 
থকাি এম্পিক্ট থিই। হেরতা দট্রকল্-ডাউন এম্পিক্ট হরব। কমরত োকরব, কমরত 
োকরব, কমরত  োকরব। বাট নকছুটা বযাক লগ্ োকরবই েবেমে। নকছুটা 
নপছুটাি, একটা োকরবই। আর িমাটারতা  আেরল আমার বাবা-মা বা আমার িািা 
িাদিথির জি  থবনশ হরেনছরলা োরিররক ঐ েমে নেদ্ধান্তগুরলা নিরত হরেরছ, থকাি 
 নিরক  োব। এপাম্পর োব িা ওপাম্পর োব। বা থকাি িােগাটা ভারলা হরব। আমারক 
েনি এখি থকউ বরল সাম্পপাম্পসডদল থে – “থশারিা থতামার এখি এই থে বাাংলারিশ, 
এটা িুই ভারগ ভাগ হরে োরব তুনম নিক কররা তুনম থকাি নিকটাে োকরব”। 
আমার জি  খুব দডদিকাি হরে োরব ব াপারটা। আনম নিক... আনম েনি থকাি 
নেদ্ধান্ত থিইও, আমার মরধ  েবেমে একটা অনিিেতা োকরব।  আনম নক নিক 
করলাম? আমার পররর প্রজন্ম নক নিক... নিকভারব োকরব? এটার নক প্রভাব 
পিথব? এটা নক আেরল করাটা নিক হরে? আনম েনি িা োই তাহরল নক হরব? 
থগরল নক হরব? এই টািারপািিটারতা েবেমেই োকরব আমার মরধ । নিিেই 
থেটা আমার আরগর প্রজরন্মর মরধ ও নছল। হেরতা তারা এখিও ভারব থে ঐ থিরশ 
থেরক থগরল নক ভারলা হরতা? ওইখারি েনি আমরা িা আেতাম এপারটাে েনি... 
ই... করতাম তাহরল নক নিক হরতা? িযাট উইল অ্লওম্পয়ি দব দিয়যার, অ্যান 
আনআন্সারড দকাম্পেন. এইটা েবেমে োকরব। এই প্ররের কখিও থকাি েনিক 
উির পাওো োরব িা। এবাং আমার মরি হে এই নজনিেগুরলা এক একটা মািুরষর 
জীবরির এক একটা দডিাইদনিং দোম্পেে, থে এটা কররনছ এই জি  এটার পররর 
এম্পিক্টগুরলা এরকম হরে। খুব কম ঘটিা আরছ থেটা মািুরষর পররর লাইফরক 
এভারব এম্পিক্ট কররত পারর। থিশভাগ থেরকম একটা এথফক্ট নছল। এবাং ট্রোটা 
থে নকরকম থেটা অরিরকর থতা খুব বীভৎে অনভজ্ঞতা আরছ, রক্তাক্ত অনভজ্ঞতা 
আরছ। আমারির পনরবাররর জি  অনভজ্ঞতাটা রক্তাক্ত িা হরলও অত ন্ত 
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থবিিািােক থেটা থতা েবেমে থবাঝা োে কারণ তারির ঐ িািী দ েঁিার েতটা 
আেরল শুকাে িা। থেটাই আর নক।     

 
নিঝুম:  আো, থতা থিশভাগ হরে থগরল থতা একটা বডবার শতনর হে। বাাংলারিশ ও 

ভাররতর মরধ  বডবারটা এখি আরছ। থতা আপিার কারছ বডবারটা আেরল নক মরি 
হে?  

 
িাতাশা:  আমার কারছ েীমািা েীমািাই। আমার কারছ এটা মারি... আমার মরধ  নকন্তু এই 

ব াপারটা থিই থে ওটা আমার থিশ এটা আমার থিশ িা। আমার মরধ  এটা থিই। 
আর িশটা মািুরষর থেরকম মরি হে, আমার কারছও েীমািাটা এরকমই। তরব 
হ াাঁ, থেটা হে থে, থেরহতু ভাষার িূরত্বটা থিই এই জি  আনম পনিম বাাংলাে েখি 
োই আনম... আই দিল দকায়াইট অ্যাট দোে, আমার কারছ অরতা পর পর লারগ 
িা। নকন্তু থেটার োরে আরও ব াপার আরছ থে, আমারির একটা কমি নহনি আরছ 
থতা। থেরহতু আমরা একই থিশ নছলাম, আমারির োংগ্রারমর  ইনতহাে, োাংসৃ্কনতক 
ইনতহাে, ধরমবর ইনতহাে, অেবনিনতক ইনতহাে েবনকছুর উৎপদি নকন্তু একটা 
জােগা থেরক। থতা থেটা একটা কমি বদন্ডিং থতা কাজ কররই। থেটা এই োব-
কদেম্পনম্পে েব কেটা থিরশর মরধ ই কম থবনশ আরছ। আমার মরি হে ভারত আর 
বাাংলারিরশর মরধ  থেটা আরও অরিক থবনশ। ইনিযাক্ট ভারত বলাটা আেরল নিক 
হরব িা। পনিম বাাংলা আর বাাংলারিরশর মরধ  থবনশ। কারণ ভাররতর  অি  
প্ররিরশর মািুষজি আমার কারছ অরিক থবনশ  দবম্পিদশ, কলকাতার মািুষরির 
আমার... আমার কারছ অ্থতা দবম্পিদশ কখিওই মরি হরব িা। হ াাঁ? আমার মরি হে 
এটা োইদস োসিা। তারির কারছও েনত । ঐ থে বললাম, থেরহতু আমারির 
োাংসৃ্কনতক, অেবনিনতক এবাং ভাষাগত িূরত্বটা খুব কম। এই জি  এই অাংশটার 
হেরতা আমার কারছ মারি অ্ম্প া… অ্ম্প া দডদিকাি মরি হে িা। নকন্তু দিন, 
এম্পগযইন আনম েনি এখি রাজস্থারির কাররা কারছ – ই - কনর, মািওোনর কাররা 
োরে আমার কো হে, েনি আমার োরে এখি... অেনমো কাররা োরে থকাি কো 
হে বা মনিপুরী কাররা োরে কো হে, আমার কারছ েীমািাটা তখি েীমািার 
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মরতাই োকরব। থেটা আমার একজি নিনটশ এর োরে কো বলরত থগরল থেমি 
হরব। একজি আরমনরকাি এর োরে কো বলরত থগরল থেমি হরব - জাস্ট লাইক 
ি াট। কলকাতার থেরে বা পনিম বাাংলার থেরে ব াপারটা আলািা। কারণ হরে 
থে, থেটা আপিারক আনম বললাম। থেটা।        

 
নিঝুম:  আো থতা এখি েনি আনম আপিারক নজরজ্ঞে কনর থে আপিার বাদড় থকাোে? 

আপনি নক বলরবি? এখি অ্যাট দেম্পিে।  
 
িাতাশা:  আমার বানি বাাংলারিশ।... েবেমে। েবেমে। তাই োকরব। 
 
নিঝুম:   আো। নিক আরছ। থতা আপনি থেরহতু একটা দিনাম্পরশম্পন নবলাং কররছি, োর 

আরগ একটা এিদপদরম্পয়ন্স আরছ থিশভারগর।    
 
িাতাশা:  হুম...  
 
নিঝুম:  থতা এখি এখারি োকরছি, এখািকার লাইফস্টাইল এগুলা দেনম্পটইন কররছি 

নকন্তু এখারি নক থেটার থকাি প্রেন্ন প্রভাব আরছ?  
 
িাতাশা:   অবশ ই আরছ।   
 
নিঝুম:   থেটা নক?   
 
িাতাশা:  অবশ ই আরছ কারণ হরে থে আপনি এখি থে জীবিটা কাটারেি তার থতা বীজ 

থরানপত হরেরছ শশশরব। আর আমার শশশবটা থকমি হরব থেটা থতা আেরল নিক 
করর নিরেরছি আমার বাবা-মা। থতা তারির থে নেন্তাভাবিা, তারির কোবাতবা 
তারির তারির থে মূল রবাধ বা তারির নবশ্বাে, তারির খাি াভ াে েবনকছু আমারক 
আজরকর আনম করর তুরলরছ। থতা থে থেরে থেটা হরে থে... থেই থছাট থছাট 
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এথফক্টগুরলা থতা আমরা থটর পাই-ই। আমারির কোবাতবার মরধ  োরক নকছুটা। 
খাওো িাওোর অভ ারের মরধ  োরক। এই েব আর নক।     

 
নিঝুম:  থতা আররকটু দডম্পটইলস্-এ েনি বলরতি নক ধররির খাওো-িাওো বা নক ধররির 

আোর-অিুিািগুরলা আপিারা ফরলা কররছি থেটা?   
 
িাতাশা:  আোর-অিুিাি থতা থেরকম আেরল থিই তরব... আমার মরি হে আমরা খুব 

দসকুলযার মূল রবাদে বি হরে উরিনছ তার একটা কারণ হরত পারর থিশভাগ।... 
আমার বাবা-মা িুজরির মরধ ই এটা খুব বি ভারব নছল।... আমরা নটপ পনি। িযাট 
ইি ওয়ান দ িং, এটা হরত পারর, েনিও এটা এটা থিশভারগর োরে েরােনর 
েম্পনকবত তা-িা। অরিরকই পরর,  বাাংলারিরশ। এটা আমারির... কমি োাংসৃ্কনতক 
বযাকোউন্ডটারকই দোর িযাট থিানটফাই  করর।  খাওো-িাওোর অভ ারের মরধ  
অরিক নকছু আরছ। আমরা থেভারব রান্না কনর, কারণ আমার মা রান্না নশরখরছি 
িাদনর কাছ থেরক। আর আমার িাদনর রান্না স্টযাইল থতা অবশ ই, নতনি তার 
মারের কাছ থেরক নশরখরছি। থো ওইখাি নিরে আমরা অরিকখানিই আমরা 
খাওোটা  অরিখানি আমারির রান্নার স্টাইল বা আমারির থকািটার োরে থকািটা 
নিরে রান্না হরব থেটার মরধ  অরিক নকছু োরক থেটা ওপার বাাংলার োরে নমরল 
োে। হ াাঁ? তরব এটাও নিক থে... এপার বাাংলার অরিক নকছুই আমরা অ্যাডপ্ট 
করর নিরেনছ থেটা আমার মা খুব শুাঁটদক থখরত  ভালবারেি। থেটা (হানে) ওপাম্পর 
 থতা খাওোটা খুব স্বাভানবক িা। আবার আমার বাবা মাছ থখরত... আমার বাবা 
আর আমার থবাি মাছ থখরত থমারটই পছন্দ করর িা। তারা মুরগীর ভক্ত। থতা 
মারি এখি এটা একটা কালোরাল নক বলরবা… অ্যাোলম্পগম্পেশন্ এর মরতা হরে 
থগরছ। নকছু এটা নকছু ওটা েবনকছু নিরে আমরা আমারির নিরজরির মরতা 
নিরজরির েুরোগ েুনবধার মতি নিরজরির পছন্দ মতি আমরা ওটারক আত্মস্থ করর 
নিরেনছ। খুব আলািা করর থেটা থোরখ পরার মতি আমার মরি হে িা।       
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নিঝুম:  থতা, একটা ব াপার নক অরিক নকছু আপিারা থপরেরছি আপিারির আরগর 
থজিাররশথির কাছ থেরক। থতা োমরি থে থজিাররশিগুরলা আেরব তারির কারছ 
আপনি ওপাম্পরর থকাি দেম্পোদরগুরলা পাস কররত োি? থকিই বা পাস কররত োি 
থেগুরলা?    

 
িাতাশা:  সৃ্মনত েনি পাস্ কররত হে অবশ ই আনম আমার বাবা-মারের সৃ্মনতগুরলা তারিররক  

জািাব। কারণ আমারির থতা পনরবাররর একটা অাংশ আরছ ওখারি। তারির োরে 
কতটুকু থোগারোগ োকরব আনম জানিিা, নকন্তু অন্তত আমারির একটা অাংশ থে 
অি  আররকটা জােগাে আরছ, বি হরে আমারির ররক্তর েম্পরকবর মািুষজি, 
থেটা জািার অনধকার এবাং  প্ররোজিীেতা িুরটাই আরছ বরল আনম মরি কনর। 
এটারক এনিরে োবার বা বাি থিওোর বা অবরহলা করার থকাি েুরোগ থিই। 
আবার... এটা নিরে খুব... খুব থবনশ নক বলরবা মারি… খুব থবনশ নেনন্তত হওোর 
েুরোগ থিই কারণ এরতা নিি হরে থগরছ এটা এখি একটা িযাক্ট। আমরা 
আমারির জীবরি থেমি মানিরে নিরেনছ, তারাও মানিরে থিরব। এটা থগল সৃ্মনতর 
নিক থেরক আর মূল রবারধর নিক থেরক আনম থেটা মরি কনর থিশভাগ থেরক... 
থিশভাগ আেরল আমারিররক নক থশখাে? থিশভাগ আেরল... থিশভাগটা থতা 
আেরল প্রধািত হল েখি আমরা স্বাধীিতা থপলাম নিনটশ োম্রারজ র কাছ থেরক 
তখি - থিশভাগ আেরল আমারিররক থশখাে থে... শানেত জিরগািীর পনরণনতটা 
নক রকম হে। আনম আমার… আনম েনি নশখারত োই আনম আমার েন্তািরিররক 
নশখাব থে কখিও থতামরা এমি নকছু কররা িা োরত থতামারির উপর অি  থকউ 
 ছনি থঘারারত পারর। থেমিটা নিনটশরা আমারির উপরর থপররনছল। কারণ থেটা 
েনি িা হরতা তাহরল থতা আজরক এই প্ররের জবাব আমারক নিরত হরতা িা। হ াাঁ? 
আনম তারিররক এটা নশখাব থে - ডু নট দলট দিি েযাম্পপন এম্পগযইন, আবার 
কাউরক এরে ধরমবর িারম… নবশ্বারের িারম তারপরর এ দনদসদটর িারম আলািা 
হরে থেরত নিও িা। কারণ একটা থিশ এই েবনকছু নিরে শতনর এবাং এটার থেরক 
বি একটা শনক্ত। হ াাঁ? থতা এটাই আনম মরি কনর। এই মূল রবাধটা আনম আমার 
পররর প্রজন্মরক নশখারত োইথবা। 
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