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Interview details 
Interview with Tunazzina Sahrin 
Interviewed by Md Mufazzal Hossain Rumon 
 
রুমনঃ  আপনন আপনার পনরবার থেকে োরও োছ থেকে শুনা ১৯৪৭ সাকের থেশভাগ 

ননকে থোন গল্প, ঘটনা নেিংবা সৃ্মনি োেকে আমাকেরকে বেুন। আমরা 
আপনাকে বাধা নেব না। আনম শুধু থনাট ননব, আপনন চানেকে যাকবন। 

 
িুনাজ্নিনাঃ  আমার পনরবাকরর আনম আমার নানুর োছ থেকে ১৯৪৭ সাকের থেশ ভাকগর 

গল্প বা সৃ্মনি থসটা শুকননছ। আমার নানু মাকন এেমাত্র উনন আমাকের 
পনরবাকরর সাক্ষী নযনন ওইভাকব আমাকে বর্ণনা েকরকছন। ১৯৪৭ সাকের 
থেশভাকগর সমেোর সৃ্মনিগুকো বা িার আকগর সৃ্মনিগুকো  বা  থয োরকর্ 
িাকের বাধয হকেনছে ’৪৭ সাকের থেশভাকগর পর  িাকের ননকিকের থেশ 
েেোিা থছকে বািংোকেকশ মুভ েরকি থসই সৃ্মনিগুকো আমার নানুর োছ 
থেকে শুকননছ। আমার নানুর িন্ম ১৯৪০ সাকে। েেোিার নবডন নিকট 
িাকের পপনত্রেবানে নছে। ওখাকনই আমার নানু, নানুর  বাবা মাকের সাকে মাকন 
আমার গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ফাোর ও গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড মাোকরর সাকে োেকিন। িারা নিন 
থবান নছকেন। আর সাকে োেি িাকের চানচ। থিা আমার প্রনপিামহ মাকন 
আমার নানুর বাবার বযবসা নছে েন্ট্র্যােটকরর বযবসা। আর পপনত্রেভাকব িাকের 
নেছু পােকরর বযবসা নছে। িারা  েেোিাকিই বযবসা েরনছে।  নেন্তু থয 
োরকর্ সমসযাটা পিনর হে থসটা ১৯৪৬ সাকের আকগও এবিং ১৯৪৬ সাকে 
নবকশষ েকর খুব নিকোকেন্টনেভাকব নহনু্দ-মুসনেম োঙ্গা হে। ১৯৪৬ সাকে 
থসটার সিংখযাটা খুব  থবনশ থবকে নগকেনছে এবিং এর মাত্রাটাও খুব থবনশ প্রেট 
আোর ধারর্ েকর। থসইরেমভাকব িাকের োছ থেকে শুনা এেনট গল্প হকে 
প্রেকম িাকের পাোে থোন সমসযা হেনন। প্রেমি থযটা হকেনছে িাকের 
পাকশর থয এোো বা পাো থেকে নহনু্দরা চকে একসনছে িাকের পাোে শুধুমাত্র 
মুসেমানকেরকে থমকর থফেকব। থমকর থফেকব নট অননে থমকর থফেকব, িাকের 
মারার ভনঙ্গ নছে িকোোর নেকে থেকট থফো। এবিং এরেমও শুকননছ থয নিে 
ঐ মুহূকিণ থয িারা নসদ্ধান্ত ননকি িারা বাধয হে থয িারা িাকের বানে থছকে 
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চকে আসকব থসটা হকেনছে থয ওটা ঐসমে ঐ ঘটনাকি মসনিকের নভিকরও 
যারা আশ্রে ননকেনছে িাকেরকেও থেকট থফো হকেনছে। এবিং িখন আমার 
নানুর বেস নছে ৬, ১৯৪৬ সাকে। িখন আমার নানু যখন িাকের বাসা থছকে 
আকরেনট বাসাে মাকন আশ্রকের িনয যান িখন িার বর্ণনা নছে থয আমাকের 
বাসার সামকন আমার নানু থেকখনছে থয সানর সানর োশ পকে আকছ এবিং ঐ 
োশগুকো থপনরকে বাসা থেকে থবর হকি হকে এবিং আশ্রকের িনয িারা 
থযই  বাসা যাকে থসই বাসাকি িাকের ঢুেকি হকে। িখন রােট শুরু হনেে 
১৯৪৬ সাকে থসটা  হকে নগকে আমার প্রেমি হকে নহনু্দরা অযাটাে েকর এবিং 
বারবার বকেনছে থয  মুসেমানকের থেকট থফেকি হকব। িখন আমার  নানুর 
বাবা থযকহিু অকনে পুরাকনা বানসন্দা এবিং ওখাকনই োকে, উনন নচন্তা েকরনছে 
থয আমরাকিা অকনেনেন ধকরই ভােনছোম, নহনু্দ-মুসনেম এেসাকে। হেি বা 
িাকের োকছ অনুকরাধ েরকে বা িাকের সাকে থোন েো বেকে হেি এটার 
থোন সুরাহা হকব। এবিং উনন এটা নচন্তা েকরই যানেকেন।  অনযপাো থেকে 
যারা একসকছ িাকের সাকে নমটমাট েরকি। নেন্তু থসইসমকে আমার নানুর 
বাসাে প্রনিনেন নযনন  েুধ নেকিন থয থগাোো উনন নবষেটা বুঝকি পাকর এবিং 
িাকে হাি ধকর থটকন ননকে যাে  িার বানেকি এবিং উনন নহনু্দ নছকেন এবিং 
উনন থযই েোনট বকে থসটা আমার নানু এখনও বকে  ‘োো আপনন েরকছন 
নে? ওরা আপনাকের থোন েো শুনকবনা, আপনাকে থেকট থফেকব...' বকে 
উনাকে ননকে যাে এবিং িার ঘকর নানুর বাবাকে িাো বন্ধ েকর  আটকে থরকখ 
থেে  বকে, আপনন এখাকন ঘুনমকে  োকেন। থিা ওই ঘটনার  বাইকর মারামানর 
োটাোনট হকে। িখন আমার নানুকের  োকছ খবর চকে থগকছ থয, নানুর 
বাবাকে থেকট থফো হকেকছ। িখন হকে থয নানুর মা, নানুর নিন থবানকে  
ননকে এবিং নানুর চানচ, উনন ননঃসন্তান নছকেন, এই েকেেিনকে ননকে বাসা 
থেকে থবর হকে যাওোর নসদ্ধান্ত থনন। মাকন িাকের নবডন নিট এর পপনত্রে 
বানে থেকে। থবর হকে িারা িখনোর োনার থয পুনেশ অনফসার মাকন োনার 
ওনস নছকেন িার োকছ আশ্রে থনন।  উনার নাম নছে নসনিে সাকহব এবিং উনন 
মুসেমান নছকেন। োরর্ উনন নছকেন আমার নানুর চাচার বনু্ধ। ওনার োকছ 
নগকে আশ্রে থনন। ঐ োনাকি িাকেরকে এেটা ঘকর বনসকে রাকখ এবিং আশ্রে 
থেে। অবস্থা এেটু যখন শান্ত হে এেনেন বা েুইনেন পকর িখন িারা 
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িাকেরকে পাকশর এেনট পাোকি নশফ্ট েকর। ওই পাোনট নছে মাকোোনর 
পাো। মাকোোনর পাোকি অকনেগুকো বানে খানে পকেনছে। এবিং বানেগুকো 
থযকহিু মাকোোনরকের বাসা, অকনে বে বে রুম। ওনস সাকহব মাকন এভাকবই 
নডনিনবউট েকর থয এে এেটা পনরবাকরর িনয  আশ্রে থিা অকনকেই 
ননকেকছ, পুকরা পাোই অেকমাস্ট মুসেমানকের খানে েকর চকে একসকছ। থয 
িারা বানেকি এে এেটা পনরবাকরর িনয এে এেটা ঘর বরাি। এবিং 
মাকোোনর পাোকি থযই বাসাে িারা আশ্রে পাে, থসই বাসার ননচিোে এেটা 
েঙ্গরখানা থখাো হকেনছে। উপরিোর ঘরগুনেকি এে এেটা পনরবাকরর িনয 
বরাি থেওো হে। িারা োেি এবিং ননচিোে খাবাকরর িনয েঙ্গরখানা থখাো 
হে এবিং থসখাকন রান্না হি। এটা চেকি োকে যিক্ষর্ রােটটা পারনসস্ট 
েরনছে। আর এেটা নিননস খুব থনাট মাকন আমার  থমমনরকি  োগ োকট 
থসটা হে থসই ওনসর োকছ যাওোর আকগ িারা এেটা বানেকি নেছুক্ষকর্র 
িনয আশ্রে পাে, িাকের পাকশর বাসাে এে নহনু্দ  বাসাকি এবিং িারা িখন 
িাকেরকে িাকের পূিার ঘকর আটকে থরকখনছে।  পূিার ঘকর নভিকর 
ঢুনেকে বাইকর থেকে িাো নেকে থেে, যাকি মকন না হে পূিার ঘকর থোন 
মুসেমান পনরবার বা মুসেমান থোন মানুষ আশ্রে ননকেকছ। এটা হকে িাকের 
ননিস্ব প্রনিকবশীকের োছ থেকে আশ্রেটা পাে।  িার পর িারা োনাকি মুভ 
েকর এবিং োনা থেকে িারা েুইনেন পর মাকোোনর পাোকি নশফ্ট েকর। 
এরপর এখাকন িারা থবশ নেছুনেন োকে। ওই পুনেশ অনফসারকে পকর 
সাসকপন্ড েরা হে।  িার নবরুকদ্ধ অনভকযাগ নছে থয নিনন অকনে মুসেমানকের 
বাাঁনচকেকছন, অকনেকেই িাকের পাো থেকে পানেকে থযকি সাহাযয েকরকছন। 
ওই পুনেশ অনফসারকে মাকন সাসকপন্ড েরা হে।  ওইসমে এরপর োঙ্গাটা 
যখন থেকম যাে িখন আমার নানু, নানুর বাবা-মা, িাকের চানচ ও নিনকবান 
েেোিা থছকে নশেিং-এ মুভ েকর। নশেিং-এ নছে আমার নানুর ফুফুরা োেি। 
ওনাকের বাসাে িারা আশ্রে থনে। োরর্ েেোিাে অেকমাস্ট িাকের পপনত্রে 
বযবসা থযটা নছে থসটা থশষ। আমার নানুর বাবার থয েন্ট্র্যােটকরর বযবসা থসটা 
থশষ।  বানে অেকমাস্ট খানে, েুট হকে থগকছ। েখে হকে নগকেনছে।  আমার 
নানুর চাচার নেকেটাকরর বযবসা থসটাও িখন নছে। িার নেছুনেন আকগই উনন 
মারা যান। পকর আমার নানুর চানচ নানুকের সাকেই োেকিন। এরপর সবাই 
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িারা নশেিং-এ মুভ েকর এবিং িারা নশেিং নেছুনেন থস্ট েকর। ইনি মকধয  নানা 
োরকর্ মূেি অেণনননিে োরকর্  নচন্তাে, িারপর নিন থমকের, পনরবাকরর 
নানারেম নচন্তাে  আমার নানুর বাবার থিাে হে। এবিং িখন িারা নশেিং-এ 
নছে। থিাে েরার পর থবনশনেন না হকেও মাস ছকেে পযণন্ত নবছানাে 
শযযাশােী নছকেন।  িারপর নিনন মারা যান। নশেিং-এ মারা যাে। িারপর 
আমার নানুর মা আবার উনাকেরকে ননকে েেোিাে নফকর আকসন। এিনেকন 
পনরনস্থনি নেছুটা িাণ্ডা। নফকর আকস িারা পােণ সােণাকসর োকছ, আমার নানুর 
চানচর বাসাে। আকগ নছে েেোিার নবডন নিকট আর এখন িারা নফকর 
আসে পােণ সােণাকসর োকছ। িখন আমার নানুর মা নচন্তা েরনছকেন িার নিন 
থমকেকে ননকে নিনন নে েকর সামকনর নেনগুকো োটাকবন... এরেম 
অননশ্চেিা। অবস্থা নেছুটা শান্ত হকেও িখন সব নেছুর সুরাহা হেনন। মানুষরা 
অকনে রেম ভে, নানা রেম ভীনিের েো বেি থয, আসকে থয থোন সমে 
হামো হকি পাকর। উপরন্তু িার স্বামীও মারা থগকছ। িখন আমার নানুর মা 
নচন্তা েরে থয, েেোিা থছকে বািংোকেকশ চকে আসকবন। এবিং থযকহিু আমার 
নানুর চানচ ননঃসন্তান নছকেন, থসইসমে নিনন  খুব আের েরকিন আমার নানুর 
থমি থবানকে। িাই নানুর মা আসার সমে িার থমি থমকেকে উনার োকছ 
নেকে আকসন এবিং  ননকে আকসন িার েুই থমকেকে। নানুকে এবিং নানুর থছাট 
থবানকে। এেটা থমকেকে উনার িাকের োকছ থরকখ েুই থমকেকে ননকে 
নিনন  নচটাগািং-এ মুভ েকরন প্রেকম। নচটাগািং-এ এে আত্মীকের োকছ নিনন 
েকেেমাস োকেন। িারা নিে রকের সম্পকেণর আত্মীে না, ধকমণর সম্পকেণর 
আত্মীে নছে। থসখাকন নেছুনেন োোর পকর উনন নচটাগািং  থেকে বগুোে মুভ 
েকরন। বগুোে নানুর মার েুই নবঘা নছে।  ধানন িনম। উনন নেছুনেন বগুোে 
োেকেন। এবিং এই সমে নিনন চেনছকেন িার গেনার নবনির টাোে। 
থযগুকো উনার গেনা নছে, থসগুকো উনন  পাোবার সমে সাকে েকর ননকে 
একসনছকেন। বানেনট িখনও নবনি হেনন। বানেনট ইন্টযাক্ট নছে। গেনার নবনির 
টাোকি উনন নবনি েকর েকর চেনছকেন। এবিং নেছুনেন পর উনার এেিন 
আত্মীে োকছ  শুকনন, উনন মাকঝমাকঝ আবার েেোিাে থযকিন। আমার নানুর 
থমি থবানকে থরকখ একসনছকেন থিা উনাকে থেখকি, বানে থেখকি েেোিাে 
থযকিন। থিা উনন খবর থপকেন থয বানে নছে নবডন নিকট ওইখাকন উনারা 
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ভাোনটো আকছ। িারপর উনন থেখকি থগকেন। এবিং শুনকেন ওইখাকন 
ভাোনটো আকছ এবিং িাকের োছ থেকে ননেনমি টাোও িুো হে।  পকর উনন 
নিকেস েরকেন থে টাো িুকে। পকর শুনা থগে আমার নানুকের এে আত্মীে 
বাসানট পনরিযে না অেণাৎ মােনেন চকে থগকছন এই  সুকযাকগ ভাোনটো 
বনসকেকছন এবিং িাকের োছ থেকে মাকসর পর মাস ভাোর টাো িুেকছন। 
িখন আমার নানুর মা ভাোনটোকের সাকে নডকটেস েো বকেন এবিং বকেন 
এই বাসার ভাো থযন পরবিণীকি আর যাকি অনয োউকে ভাো না থেওো হে। 
এইরেমভাকব আকের এেটা সিংস্থান হে। এরপর নিনন েকেে মাস েেোিাে 
নগকে নগকে ভাোর টাো ননকে  আসকিন।  প্লাস সঞ্চে নহসাকব গেনা নছে। 
থসগুকো নবনি েকর েকর চেনছে। নেছুনেন পর উনার মকন হে এভাকব 
প্রনিবার ভাোর টাো থিাোর িনয বগুো থেকে েেোিা যাওো সম্ভব নে। 
িখন যািাোি বযবস্থাও এিটা সুনবধার নছেনা।  এবিং থসটা নচন্তা েকর নিনন 
বানেনট নবনি েরার নসদ্ধান্ত থনন।  বানে নবনি েকর থফকেন। নেন্তু বানে 
নবনির টাোটা থোকটণ িমা নেকি হে। োরর্ থোকটণর ভাষয নছে থযকহিু িার 
নিনটা থমকে নাবানেো, এবিং উননও নবধবা, নেন্তু খুব ইোিং নছকেন। ২২ বছর 
বেকস আমার নানুর মা নবধবা হকেকছন। উনন যনে পরবিণীকি আবার নবকে 
েকরন বা িার নিন থমকেকে থরকখ চকে যান থসকক্ষকত্র এই নিন 
থমকের  থেখাশুনা বা ভনবষযৎ নে হকব? থসইিকনয বানে  নবনির টাো থোটণ  বা 
সরোর থেকে নানুর মাকের হাকি থেেনন। িারা থোকটণ থরকখনছে টাোটা। 
থোটণ থেকে প্রকিযে মাকস মাকস এেটা নননেণষ্ট পনরমার্ টাো মাকন  নিনটা 
থমকের ভরর্-থপাষকর্র নহকসকব যি টাো হে এই নহকসকব  টাো থেওো হি। 
এভাকবই চেকি োগে। ইনিমকধয বগুোকি  নানুর মার োো ভাে োগে না। 
োরর্  িখন খুবই  প্রিযন্ত নছে এোো। েেোিা েম্পাকরনটভনে থবটার 
নছে। থয োরকর্ েেোিা থেকে মুভ েকর িারা থোোও েম্ফটণ পানেে না। 
চট্টগ্র্াম, বগুো থোোও একসই আরাম পানেে না। িারপর বগুোকি  িার  থয 
িনম নছে িনম নবনি েকর থেন এবিং নবনি েকর  ঢাোে চকে আকসন। ঢাোকি 
উনন োেকিন নানরন্দাকি। িখন নিনন  এেটা এননিও, থসই সমেোর প্রেম 
এননিও ‘নভকেি এইড’-এ চােনর েকরন। িখন অেকমাস্ট ঢাো শহকরর 
আশপাশ গ্র্ামই নছে। উনন গ্র্াকম নগকে থমকেকের নবনভন্ন থসোই নশখাকিন, এবিং 
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নবনভন্ন থছাটখাট  োি নশখাকিন।  মাকন  ‘নভকেি এইড’ বেি। থসখাকন উনন 
চােনর থনন এবিং োি েরকি োকেন।  িখন আমার নানু ও িার েুই থবান 
সু্ককে পেি। এরপকর এভাকবই চেকি োকে প্রাে অেকমাস্ট ৮ বছর। ১৯৫৫ 
সাকে আমার নানুর নবকে হে। িখন আমার নানুর বেস ১৫ বছর। নবকের পর 
আমার নানুর মা িখন আমার নানু ঢাোকিই োেি নেন্তু আোো হকে 
নগকেনছে।  িখন আমার নানুর োকছ মাকঝমাকঝই নানুর থছাট থবানটা োেি। 
আবার  মাকঝমাকঝই উনন আবার নানুর মাকের সাকে মুভ েরি। উনাকে মাকঝ 
মাকঝই নবনভন্ন িােগাে থযকি হি। ঢাোর বাইকর, ঢাোর আকশপাকশ থযকি 
হি। িখন ও সমেটা আমার নানুর োছ থেকে থশানা িার থছাটকবাকনর 
িীবনটা থবনশ িাগে নছে।  োরর্ খুব থছাট বেকস িার থিা আকগরোর থোন 
সৃ্মনি থনই।  নেন্তু থস েননটনুযোস মুভ েরকছ িার মাকের সাকে। থস এিই 
থছাট নছে থয িাকে সু্ককে নেকব থসইরেমও থনই।  এমনও হকেকছ থয িাকে 
মানুকষর বাসাে থরকখ চােনর েরকি থযকি হকেকছ। উনার োইফটা অকনে 
িাগকের েম্পাকরটভনে আমার ননকির নানুর।  ইনিমকধয ১৯৬০ সাে পযণন্ত 
আমার নানু ঢাোে নছে। এরপর আমার নানা বেনে হকে যাে যকশাকর। এরপর 
১৯৬০-১৯৬৩ সাকে আমার  থছাট নানুর  নবকে হে। নবকে হওোর পর আমার 
নানা নযনন নছকেন অেণাৎ আমার থছাট নানুর হািকবন্ড  নানুর মাকে চােনর 
থেকে ছানেকে থনন।  থয উনার নিন থমকের নবকে হকে থগকছ িাই থেন উনাকে 
েষ্ট েকর থেন আর চােনর েরকি হকব। িাই িখন আর নিনন চােনর 
েরকিন না। উনন আমার নানুর থছাটকবাকনর সিংসাকরই োেকিন।  মাকঝমাকঝ 
নানু িি নেকন যকশাকর ট্রান্সফার হকে থগকছ আমার নানা। মাকঝমাকঝ ওখাকন 
োেি। মাকঝমাকঝ ঢাোে োেি। আবার মাকঝমাকঝ  থমি নানুর োকছ 
েেোিাে থযকিন। এভাকব উনন মুভ েরি... এরপর আমার নানুর োছ থেকে 
পরবিণীকি  যা থশানা আমাকের নানুকের োইফটা থমাটামুনট থসকটে হকেও 
িাকের মকন থয ওই সমকের থয খারাপ বা েুঃখ বা সৃ্মনি বা অনভকযাগ থসগুকো 
আনম আমার খুব থবনশ পনরমাকর্ থেকখনছ।  মাকন এখনও আনম যনে মাকঝমাকঝ 
নানুকে নিকেস েনর থয থিামার নে মকন হে থেশভাগ ভাে বা খারাপ মাকন 
থিামার নে মিামি। িখন আমার নানু আমাকে এেটা েোে বকে থয, নেছু 
এেটা োেি। আমার বাবাও মারা থগে আবার থেশও চকে থগে। আমার 
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নানুর োকছ থয নিননসটা আমার োকছ খুব থবনশ ইম্পরটযান্ট মকন হে,  থয 
থেশকপ্রমটা খুব থবনশ ইম্পরটযান্ট োরর্ আমার নানু  অকনে নেছুই বুকঝ না 
নেন্তু থস বারবার এটা থফাোস েকর িাকে িাকের থেশ ছােকি হকেকছ। এটা 
খুব  নসগনননফকেন্ট মকন হে। এবিং এটা থস খুব থিার নেকে বকে থয আমাকে 
আমার থেশ ছােকি হকেনছে।  আনম  চকে আসনছ, আনম প্রাকর্ থবাঁকচ থগনছ। 
নেন্তু  যনে আমার থেশটা োেি আমার ননকির থোেকের আত্মীেকের... আনম 
অকনে ভাে নফে েরিাম। এটা উনন বেকি চাে।  ইকভন পরবিণীকি আনম 
নবনভন্ন সমে নানাভাকব আমরা থিা এখন মুকখর েোে ইনিনে বনে থয থোন 
এেনট অকেশন থপকে হেি আমরা আমাকের িািীে পিাোর রকে থেস পকর 
বনে থয আমরা খুব থেশকপ্রনমে। নেন্ত প্রেৃি থেশকপ্রম বেকি এেচুকেনে আনম 
থেনখ আমার আমার নানুর মকধয। আমার োকছ নশক্ষর্ীে মকন হে থয নিননসটা 
থস বুকঝ না, থয নিননসটার সম্পকেণ িার থোন আইনডো থনই, নেন্তু থস শুধু 
ওই নিননসটাকে এভাকবই নবচার েরকব, থয থসটা িার ননকির থেশ নেনা। 
যখনন থোন টনপে আকস ভারি ননকে বা অনয থয থোনও টনপে োকে আমার 
নানু সবার আকগ থমনশন েরকব থসটা িার ননকির থেশ এবিং থস থসটাকেই 
সাকপাটণ েরকব। থসটা থখো হউে থহাোকটভার োেচারাে অনুষ্ঠান হউে, 
অেবা  অকেশন হউে থস ওটাকেই থমিার েরকব। আমাকের োকছ এটা 
শুকননছ থয, খাবার-োবার, রান্না-বান্না সবনেছু েকম্পোর েরকি। এখানোর 
মানুষ এভাকব রান্না েকর, ওখাকন আমরা ওইভাকব রান্না েনর। নবকের অনুষ্ঠাকন 
থোোও নগকেনছ নেন্তু থস ওইভাকবই বেকি োেকব, থয এখন এইভাকব হে, 
েেোিাে আমরা এইভাকব েরিাম না। অনুষ্ঠানটা এইভাকব েরিাম। 
এখনকিা থলাবাোইকিশকনর যুকগ সব নেছু এে হকেকছ। ওখানোর নেছু 
নিননস আমরা গ্র্হর্ েকরনছ, আর আমাকের নেছু ওরা।  থয নিননসগুকো মাকন, 
মাকন, খুবই েন্সটযান্ট োকে, থসইধরকনর নিননসগুনে থস বেকি োেকব। থয 
এই নিননসগুকো েেোিাে হি থযটা এখাকন হেনা।  খাবাকরর থবোে থেকখনছ 
নমনষ্টর  প্রাধানযটা এেটু থবনশ।   েেোিার রান্নাে নমনষ্ট এেটু  বযবহার েরা 
হে, থস খুবই নমনষ্ট নিননস থবনশ পছন্দ েকর। এবিং পরবিণীকি যনে িার থোন 
নিননস মকনামি না হে থয আনম এই নিননসটা এইভাকব পছন্দ েনরনা। 
বািংোকেকশর থোেরা এইভাকব েকর। এবিং এটা নানে আমার নানুর মাও প্রােই 
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বেি, েেোিার সাকে এখানোর মানুকষর অকনে অকনে পােণেয। িারা 
েেোিা থেকে থেকখ থেকখ অকনে নেছু নশখকছ। এই নিননসটা িাকের মন 
থেকে  েখনই মুকছ থফো যােনন থয এইটা িাকের  অনরনিনাে থেশ না। িারা 
ওইখাকনর মাইকগ্র্ন্ট। িারা  বাধয হকেনছে মাইকগ্র্ট েকর এখাকন আসকি। মাকন 
থসটা থভৌগনেে োরকর্ হউে বা রািনননিে থয থোন োরকর্ই হউে, 
এইকিা।   

 
রুমনঃ  আপনন থিা বকেকছন আপনার নানু  বািংোকেকশ যখন একসকছন িখন অকনে 

প্রনিেূে অবস্থার সমু্মখীন হকেকছন।  থিা থসই িােগাে  থবকে উিা,  হিাৎ 
েকর এখাকন চকে আসা এবিং পনরকবকশর সকঙ্গ খাপ খাইকে থনওো। নেিংবা 
পো-থেখার এেটা বযাপার নছে, চােনরর এেটা বযাপার নছে। থিা ওই 
পনরকবশ থেকে এই পনরকবকশ একস উনন থয প্রনিেূে অবস্থার সমু্মখীন 
হকেকছন, ওটা নিনন নেভাকব োনটকে উকিকছন? 

 
িুনাজ্নিনাঃ প্রনিেূে পনরকবকশর সৃনষ্ট হকেনছকো মূেি েেোিাকিই। মাকন বািংোকেকশ 

আসার পকর বািংোকেকশর মানুষিন মাকন আনম যিটুে শুকননছ  মাকন যকেষ্ট 
থোঅপাকরনটভ নছে।  থয িাকের পানরপানবণে মানুষকের োছ থেকে থোন 
ধরকনর অসুনবধার মুকখামুনখ হেনন।  সবাই িাকের থে যকেষ্ট সাকপাটণ েকরনছে 
োরর্ িারা িানি থয িারা বাধয হকেকছ িাকের বানেঘর ছােকি। বািংোকেকশ 
মুভ েরকি। নেন্তু বািংোকেকশ থস থয প্রনিেূে অবস্থার থফস েরকি হকেকছ 
নিুন েকর, সবনেছু, নিুন েকর শুরু েরা।  মাকন শূনয থেকে আবার নিুন 
েকর শুরু েরা বেকি যা বুনঝ।  আর থযকহিু িখন মাকন মাোর ওপর 
মাকন মুরুনি বেকি থেউ নছেনা, মাকন আমার নানুর বাবা নছকেন না, মাকন খুব 
নরকসণ্টনে উনন মারা থগকছন। ৬ মাস ১ বছর আকগ মারা থগকছন। থসটাই 
সবকচকে বে সমসযা। নেন্তু আকশপাকশর মানুষকের োছ থেকে  থয অসুনবধা যা 
পিনর হওো বকেন বা প্রনিকবশী বকেন নিুন পনরকবশ থসইরেম সমসযা 
েম্পাকরনটভনে খুব েমই পেকি হকেকছ বািংোকেকশ। মাকন সবাই িাকের যকেষ্ট 
সহানুভূনির সাকে িাকেরকে সমেণন েকরকছ থয িারা বাধয হকেকছ 
িাকের সবনেছু থছকে চকে আসকি। নিুন িােগাে মুভ েরকি। ধকমণর 
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োরকর্... থেকশর রািনননিে োরকর্। নেন্তু বািংোকেকশর মানুকষর প্রনি িাকের 
মাকন ওই ধরকনর থোন সমসযা খুব এেটা থবনশ থফস েরকি  হেনন।  

 
রুমনঃ  আপনার োকছ এখন প্রশ্ন হকে আপনন থিা িাকনন থয আমাকের েুই বািংোকে 

বডণার নামে এে চার থেোে দ্বারা নঘকর রাখা হকেকছ। যনেও আমরা এেই 
ভাষাভাষী মানুষ, আমাকের োেচারাে নেে নেকেও অকনে নমে আকছ। থিা 
থসই বডণারনটকে আসকে আপনন নেভাকব থেকখন?  

 
িুনাজ্নিনাঃ বডণারটাকে আমার োকছ মকন হে  শুধুমাত্র থভৌগনেে এবিং রািনননিেভাকবই 

উপস্থাপন েরা হে। োরর্  পনশ্চমবািংো িো বািংোকেশ অেকমাস্ট ভাষা এেই 
রেম। আঞ্চনেেিার নভনিকিও নেন্তু বািংোকেকশর নবনভন্ন িােগাে বািংো 
ভাষার নবনভন্ন প্রচেন রকেকছ। থসইভাকব হেি েেোিা, উনেষযা, মুনশণোবােও 
নেছুটা নডফাকরন্স োকে।  শুধুমাত্র বডণার নেকে এেই ভাষার েুইটা এোোকে 
ভাগ েকর নেকব বা এেই অঞ্চকের মানুষ যাকের অেকমাস্ট এেই োেচার 
থমইকন্টইন েনর। এেই থপাশাে, এেই খাবাকরর খােযাভযাস। িাই সব নেে 
নেকে আমার োকছ মকন হে না এই বডণারটা মাননসেভাকব শে মাকন নেছু 
পিনর েরকি পাকর। োরর্ শুধুমাত্র থভৌগনেে ও রািনননিেভাকব আমার োকছ 
মকন হে।  িাই বডণার থযটা বো হে থভৌগনেেভাকব েরা হকেকছ এবিং 
রািনননিেভাকব এটাকে বযবহার েরা হকে।  

 
রুমনঃ  আপনন থিা বকেকছন থয আপনার নানু থসখানোর অকনে নবষেগুকোই 

আপনাকেরকে বেকছন, থয খাবাকর নমনষ্ট থেওো বা  োেচাকরর নেে নেকে বা 
খাবাকরর নেে নেকে, এই সম্পকেণ  নডকটেস যনে আমাকেরকে এেটু বেকিন... 

 
িুনাজ্নিনাঃ থযই নিননসগুকোর েো উনন খুব মাকন বারবার বকেন, থসটা হকে এেটা 

নবকের অনুষ্ঠাকনর এেটা িুেনা নিনন সবসমে  থেে থয েেোিার নবকের 
অনুষ্ঠান গুকোকি যখন থগস্ট আকস থগস্টকে নানে প্রকিযেকে নানে আোো 
েকর নমনষ্ট ও শরবি নেকে আকগ আপযােন েরা হি। িার পকর মূে খাবার বা 
মূে নডসটা থেওো  হি। নেন্তু বািংোকেকশ থিা সবসমে মাকন এখন হেি বা 
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এটা এরেমভাকব প্রযােনটস েরা হে, নেন্তু নরমযানে আকগ ওরেমভাকব 
প্রযােনটস েরা হি না। এটা থস আমাকে অকনেবারই বকেকছ থয েেোিার 
থেউ আসকে বরপক্ষ আকগ নমনষ্ট থেওো হকব শরবি থেওো হকব িারপকর 
িাকে মূে খাবার থেওো হকব। নডকরক্ট ননকে মূে খাবাকরর ওখাকন ননকে বসাকে 
থেওো হকবনা থযটা এখাকন হে। এটা িার মকনর এেটা বযাপার। নদ্বিীে েো 
হকে থপাশাে আশাকের বযাপাকর থস নেছুটা বকে থয মাকন আমরা এখাকন থয 
এটা খুবই নসগননফকেন্ট থয আমরা, বািংোকেকশর মানুষরা নানে এটা বুনঝ না 
থোোে থোন থপাশােটা পরকি হকব। বাইকর যাওোর মাকনই খুব ঝেমকে 
োপে পকর চকে যাওো এটা থস রেম না। মাকন  থস  বেকি চাে থয 
েেোিার মানুষিকনর এিটুেু থসন্স আকছ মাকন িার থেকশর মানুকষর এিটুেু 
থসন্স আকছ থয িারা থবাকঝ থয ডাোকরর োকছ থযকি হকে থোন থপাশাে 
পরকি হকব, নবকেকি থগকে থোন থপাশাে পরকি হকব, থবোকি থগকে থোন 
থপাশাে পরকি হকব, থযটা নানে আমরা বুঝকি পানরনা বািংোকেকশর মানুকষরা। 
এবিং আকরেটা বযাপাকর থস মাকঝমাকঝ বকে, অনুষ্ঠাকন মাকন সব নেছু ফকো 
েরা েরা হি। থযটা বািংোকেকশর মানুষ খুব একেবাকরই সব নেছু থসকর 
থফেকি চাে। মাকন োেসারা থগাকছর, সিংকক্ষকপ। নেন্তু েেোিাকি থসটা 
েখনই হকবনা। েেোিাকি সব অনুষ্ঠাকনই নানে  থস্টপ বাই থস্টপ েরকি 
হকব। আসকে বািংোকেকশর মানুষরা িাকের অেণনননিে োরকর্ নচন্তা েকর 
থয সিংকক্ষকপ সব নেছু মযাকনি েরা। নেন্তু এটা িার োকছ এেটা পােণেয িুকে 
ধকর। আর খাবাকরর বযাপারটা হকে  থস িাস্ট  আমাকের োকছ থশোর েকর, 
নেন্তু িা েরার িনয আমাকের উপর েখনই চানপকে থেে না।  িা আনম আমার 
মাকের োকছ থেকখনছ, নেিংবা মানমর োকছ শুকননছ। েখনই আমাকের উপর 
চানপকে থেেনা। ইনফযাক্ট থয থযভাকব চেকি চাে, থস শুধু থশোর েকর। নেন্তু 
েখনই োউকে এভাকব এটাই েরকি হকব, এই রেম থোন অভযাস আমার 
নানুর থনই।   

         
রুমনঃ  মাকন উনন নে আর বকেকছন, থয ওই খাবারগুো, থসই সমকের েেোিার 

খাবার বা ওই নিননসটা থবনশ  প্রচেন নছে। আমরা থসই সমকের গান শুনিাম। 
িার ছনব শুনিাম। থিা থসইগুকো... 
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িুনাজ্নিনাঃ  িার গান থযগুকো থস শুনি গান বা থয ছনব থস থযগুকো থেকখ অভযস্ত থসগুকো 

থিা থস  এখকনা ওভাকবই মাকন নটনভকি যখন হে, বা নসনড আমরা মাকন 
থেখাকি পানর, খুব আগ্র্হ ননকে থেকখ, এবিং থস থমনশন েরকি পাকর থোন 
ছনব, থোন নশল্পীর ছনব, এবিং থস এটা খুব থমনশন েকর আমার নানুর চাচার 
নেকেটাকরর বযবসা নছে। নেকেটাকরর বযবসা থযটা এখন েেোিা সরোর ননকে 
ননকেকছ নমউনিোম বানাকনার িনয – আপনারা হেি নাম শুকন োেকবন নমনাভণা 
নেকেটার ওটাকে থিা নমউনিোম বানাকনা হকেকছ থযটার চারিন মানেকের মকধয 
এেিন মানেে নছকেন আমার নানুর চাচা। থিা ওনারা নস্টে থশোর েকর থয 
িারা আমার নানুকে ননকে  আমার নানুর মা িাকে নেকেটার থেখকি ননকে 
থযি। িাকের িনয আোো েকর পেণাকঘরা গানে আসি। যাকি বাইকরর থেউ 
িাকেরকে না থেকখ নেন্তু িারা নেকেটার থেখকি থযি। নশল্পীর ছনব, নপ্রে নশল্পীর 
ছনব এবিং গান িারা  এখকনা নটনভকি যখন হে থসটা থমনশন েকর থেখকব থয 
না আিকে মান্নাকের গান হকে বা আিকে সুনচত্রা থসকনর ছনব হকে – এরেম 
বেকব – আমরা যনে চযাকনে থচঞ্জ েরকি চাই এটা নেন্তু থস নেন্তু থস খুব বকে 
থয না এটা আনম আনম থেখব এটা আমার খুব পছন্দ। অেবা যখন আমরা নসনড 
ননকে আনস িখন ওটা থস বকস বকস থেকখ। থস আকগর মুনভগুো নরেে েকর 
নেন্তু নিুন যা একসকছ িা থস থেখকব না। গানও থসইরেম। রবীন্দ্রনাকের গান 
হকে থস খুব আগ্র্হ ননকে থশানকব, এবিং বেকব থয আিকে রনবিােুকরর গান 
আকছ নটনভকি – থসই অনুষ্ঠান থেখকব। নবকশষ েকর মান্নাকের গান হকে বা 
সন্ধযা মুখািণীর গান হকে এগুকো খুব আগ্র্হ ননকে থশাকন। এবিং আকগ থিা নটনভ 
নছেনা িখন থিা থস থরনডওকি থরগুোর থসইসব গান শুনি। 

 
রুমনঃ  নানুকে যনে প্রশ্ন েরা হে থয আপনার থেশ থোোে  বা আপনার ঘর থোোে 

িাহকে আপনন যনে প্রশ্ন েকরকছন নেিংবা েরকে উনন নে বকেকছন? 
 
িুনাজ্নিনাঃ  উনন খুব থেনসনফোনে উির থেে, আমার বাকপর বানে েেোিা, আমরা 

েেোিা থেকে এখাকন একসনছ। এবিং আমার বশুরবানে হকে এখানোর 
নসকেকট। থস েখনই বকেনা আমার বানে নসকেকট বা ঢাোে। থোননেন আনম 
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শুনননন এই পযণন্ত থয েইিন মানুষ িাকে  নিকেস েকরকছ থস 
প্রকিযেকেই  এই উিরটা নেকেকছ। আোো েকর থেনসনফে েকর উির 
নেকেকছ আমরা চকে আসনছ েেোিা থেকে এই বািংোে, বািংোকেকশ, নেন্তু 
আমার বানে হকে েেোিাে। আমার বাকপর বানে েেোিাে। নেন্তু 
আমরা থমকেরা অকনকেই বশুরবানেকে বাকপর বানে বকে নেন্তু থস েখনই িা 
বকে না। 

 
রুমনঃ আপনার োকছ নে মকন হে, আনম যনে আপনাকে প্রশ্ন েনর আপনার থেশ 

থোোে, আপনার  ঘর থোোে, আপনার বানে থোোে িাহকে? 
 
িুনাজ্নিনাঃ  আমার োকছ যনে নিকেস েরা হে আনম থিা অবশযই বেব বািংোকেশ। 

োরর্ আনম থিা বািংোকেকশ িকন্মনছ, বািংোকেকশ বে হকেনছ, বািংোকেকশই 
থেকেনছ। আমার নানুর োকছর থশানা সৃ্মনিগুকো আমার োকছ খুব ইম্পরটযান্ট। 
োরর্ আমার িীবকন আমার বাবা মাকের থচকে থবনশ গুরুত্বপূর্ণ হকেন আমার 
নানু। োরর্ আনম থবনশর ভাগ সমেই িার োকছই থেকেনছ। এইিনয এি 
থেনসনফে হেি বা নডকটেকস ঘটনাগুকো বেকি পারোম। এই ঘটনাগুকো থিা 
আনম অকনেবার শুকননছ। হেি খাপছাোভাকব শুকননছ নেন্তু অকনেবার থশানার 
ফকে এটা আমার থবনশ মকন আকছ। নেন্তু আমার থেশ বা আমার ঘর অবশযই 
আনম বািংোকেশই বেব। 

 
রুমনঃ  থিা  আপনার নানুর থয সৃ্মনিগুকো ১৯৪৭-এর পানটণশকনর পর বা পানটণশকনর 

আকগর থয সৃ্মনিগুকো  থসগুকো নে আপনার পরবিণী  থয থিনাকরশকনর আসকব 
িাকের োকছ নে থপৌঁকছ নেকবন?  বা নেকে নেভাকব থপৌঁছাকবন নেকবন? থোন 
সৃ্মনিগুকো? 

 
িুনাজ্নিনাঃ আনম থিা এটা অবশযই থচষ্টা েরব থয এই ইনফরকমশনগুকো  বা সৃ্মনিগুকো 

আমাকের পরবিণী প্রিকন্মর োকছ মাকন আমার থছাট থয ভাই, থবান 
নেিংবা  পরবিণী আমার ভাইকের থছকে থমকে নেিংবা আমার থয পরবিণী প্রিন্ম 
আসকব িাকের োকছ থপৌঁকছ নেকি। এখন হুবহু এেটা েো আনম থযভাকব বেব 
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আমার নানুর েো নেন্তু হুবহু থসভাকব বেকি পারব না। থসটার িনয আমরা 
থযটা েকরনছ আমরা আমাকের মাকন ভাইকবানরা আমাকের নানুকে বকেনছ িুনম 
এেটা খািাে থিামার থছাটকবোর যিটুে থমমনর আকছ সবনেছু নেকখ রাখ। 
োরর্ আমরা বেকি পারব নেন্তু থিামার ভাষাে িুনম নেভাকব থেকখছ থসটা 
নেন্তু আমরা নরকপ্রকিন্ট েরকি পারব না। থিা থস নানে এই রেম নেকখ 
থরকখকছ, থস বেকছ িার মরার পর ওই থসই খািাটা থযন আমরা খুনে। মাকন 
িার যা ইনফরকমশন, িার যা বোর, থস এই খািানটকি নানে নেকখকছ। এবিং 
আমরা বনে থয থিামার যা মকন আকছ িুনম এই খািানটকি নেকখ রাখ থযন 
থোন ইনফরকমশন নমস না হে।  

  
রুমনঃ  আো, আমাকের ১৯৪৭-এর থয থেশভাগ, থসই থেশভাগটা আপনার োকছ 

নে  অেণবহন েকর? 
 
িুনাজ্নিনাঃ  আমার োকছ থয ১৯৪৭-এর থেশভাগটা  শুধুমাত্র এেটা অেণই বহন েকর থয 

বাইকরর এেটা শনে থচকেনছে আমাকেরকে নডভাইড েকর, েুবণে েকর 
ননকিকের সুনবধা েুটকি।  আমার োকছ সবকচকে বে অেণ এটাই নমননিং েকর। 
োরর্ এেই ভাষাভাষী, এে োেচারা বহন েকর এইরেম নেছু মানুষকে নে 
শুধুমাত্র থভৌগনেেভাকব আোো েকর থেওো যাে? আমার োকছ মকন হেনা 
থসটা খুব এেটা গুরুত্বপূর্ণ, খুব এেটা থবনশ আোো আসকেই েরা যাে। িকব 
রািনননিে সুনবধা পাকব।  যিকবনশ নডভাইড হব আমরা িি থবনশ েুবণে হকে 
যাব। আর ধকমণর নেে নেকেও যনে িারা নডভাইড েরকি চাে, িাহকে থিা 
অকনে থেশকেই আমরা এেভাকব নচন্তা েরকি পানর। বািংোকেশও মুসনেম 
প্রধান োনন্ট্র্। নিে এেইভাকব পানেস্তানও িাই, থসৌনে আরবও িাই। নেন্তু 
থসই নহসাকব থসৌনে আরব, পানেস্তান, বা আফগাননস্তাকনর সাকে নে 
বািংোকেশকে আমরা বেকি পানর থয আমরা সবাই এে িানি, এেকেশ। এটা 
থিা সম্ভব নে। ধকমণর নভনিকিও যনে আোো েরা হে, থসটাও নেন্তু থোন 
েন্সটযান্ট মানেণ্ড হকি পাকরনা। থোন িানিকে আোো েরার িনয। আমার 
োকছ শুধু এটাই মকন হে, খুব মাকন চিুরভাকব োিটা েরা হকেনছে, আমাকের 
পুকরা ভারিীে উপমহাকেকশর মানুষগুকোকে মানুষকে েুবণে েকর থেওোর িনয। 
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এবিং আমাকের িখন োরকর্ িারা হেি আমার থবাঝার ভুে হকি পাকর, বুঝকি 
পাকরনন, থয আমাকের প্রচুর েুবণে, আমাকের োছ থেকে প্রচুর  পনরমাকর্ সুনবধা 
ননকব এভাকব আমাকেরকে নিন ভাকগ ভাগ েকর। এবিং আমার োকছ মকন হে 
অনভন্ন ভারি োোটাই হেি সকচকে ভাে হি।   

 
রুমনঃ আপনন নে আর নেছু বেকবন যা আকগ বেকি পাকরননন? আর নেছু বোর 

আকছ... 
 
িুনাজ্নিনাঃ  না আমার আসকে ওইরেম থসইরেম নেছু বোর থনই িকব শুধু এইটুেুই 

বোর থয এই নিননসটা বেকি থপকর আনম খুব খুনশ োরর্ আমার নানুর 
সৃ্মনিগুকোও অন্তি থোোও এেটা থরেডণ মাকন থোোও এেটা মাকন  োেে। 
োরর্ এই নিননসগুকো আমার নানু বেকছ নেকখ রাখকি,  যাকি এই 
নিননসগুকো হানরকে না যাে।  এেবার বোকি এেবার হকেও আমার 
পুকরাটা থমমরাইি হকে থগে থয িার নিননসগুকো থয আনম িানন।  আর 
এেচুকেনে এখাকন এই েোগুকো বোকি আনম শুধু এিটুেুই ইকে েরোম 
আনম আমার পূবণপুরুষকের োকছ যিটুেও শুকননছ, িার েিটুেু আনম আমার 
নভিকর মকন রাখকি থপকরনছ, বা এটাকে গুরুত্ব নেকি থপকরনছ থসটাকেই আমার 
োকছ খুব ভাে মকন হে। থয আনম িার েোটা শুকন অিটুেু মকন রাখকি 
পারোম নেনা। এখনোর আমাকের যা অবস্থা আমাকের এিটুেু সমে নেন্তু 
হেনা পনরবাকরর নসননেরকের সাকে বকস িাকের অিীি ননকে গল্প মাকন েো 
থশানার মি সমে নেন্তু এেচুকেনে হেনা। 

  
রুমনঃ  ধনযবাে আপনাকে আপনার মূেযবান সমে থেওোর িনয। 
 
িুনাজ্নিনাঃ  আপনাকেও ধনযবাে। 
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