
My Parents’ World - Inherited Memories 

          Page 1 of 28 
 

Interview details 
Interview with Dolly Akter 
Interviewed by Mahde Hasan 
 
 
ডলি -  দাদা এবং দালদদদর কাছ থেদক যতটুকু শুদেলছ – আমার দাদার বাবা 

লযলে লছদিে উলে হদেে লবহাদরর। উলে লবহার থেদক যখে কিকাতায় 
লিফট হে তখে হদে উলে অদেক ইয়াং। যখে উলে কিকাতায় লিফট 
হে, কিকাতায় লিফট হওয়ার পর ওোদক… মাদে আমার দাদার মার 
সাদে থদখা হয় এবং ওখাদে ওোদদর লবদয় হয়। লবদয় হওয়ার পর কদয়ক 
বছর পর যখে হদয়দছ তাদদর থছদি সন্তাে হয় মাদে আমার বড় দাদা 
হে, তারপর হদে আমার দাদা, তারপর হদে আর লতে থবাে, ওোরা 
সবাই পাাঁচজে, থমাট পাাঁচজে হওয়ার পদর থদখা যায় থয, মুসলিম 
এবং লহনু্দ লেদয়, কিকাতায় মুসলিম এবং লহনু্দ লেদয় একটা মাদে 
থতািপাড় শুরু হদয় থেদছ। থতা ওোরা হদে থকাদোমদতই হদে 
কিকাতায় মুসলিমদদরদক োকদত থদদব ো। থতা যার ফদি হদে আমার 
দাদার বাবা তার সব পাাঁচজে সন্তােদক লেদয় এই পূবব পালকস্তাদে লিফট 
হয়। এবং এখাদে যখে তারা আদসে লিক থতমলে হদে এখাদে 
থমাহাম্মদপুর বসবাস কদরে এবং অদেক বছর। থসই তখে থেদক এখে 
পযবন্ত হদে আমরা বাংিাদদদিই আলছ। এবং তখে আমার দাদা হদেে 
খুব থছাট। প্রায় উলে যখে এখাদে আদসে তখে হদে বাদরা-থতদরা বছর 
ওোর হদব। থতা দাদা বদিদছে থয ওোরা আদে থমাহাম্মদপুর োকদতে। 
থমাহাম্মদপুর োকার পর হদে যখে যুদ্ধ শুরু হয়, যুদদ্ধর ইয়া… যুদদ্ধর 
আদে, দুই লতে বছর আদে ওোর হদে আমার দালদর সাদে… আমার 
দালদ হদে সাভার থেদক, ওোর গ্রাদমর বালড় হদে সাভার, থতা উলে 
সাভার থেদক আমার দালদদর পছন্দ হয় এবং তারপর তার সাদে লবদয় 
হয়। এবং হদে আমার দাদার যত ভাইদবাে আদছ তারা সবাই হদে 
বাংিাদদদির থমদয়দক লবদয় কদরে। লকন্তু শুধুমাত্র আমার বড় দাদা মাদে 
আমার দাদার বড় ভাই উলে হদে কিকাতার এক থমদয়দক লবদয় কদর।  
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যখে কিকাতা ঘুরদত যাে তখে ওখাে থেদক একটা থমদয়দক লবদয় কদর 
লেদয় আদসে এবং ওখাে থেদক ওোরা হদে বাংিাদদদি লিফট হদয় যায়। 
তারপর আমার দালদর সাদে লবদয় হওয়ার পর আমার দালদ হদে 
থমাহাম্মদপুর চদি আদসে। থমাহাম্মদপুর ওোরা োকা শুরু কদরে লকন্তু 
যখে হদে উলেিদিা… মাদে যুদ্ধ শুরু হয়, উলেিদিা একাত্তর সাদি যখে 
যুদ্ধ শুরু হয়, থসই যুদদ্ধর টাইদম… তখে লবহালর একটা থসফ থজাদে 
রাখার জেয একটা বযবস্থা কদর থয  এরা হদে এখাদে োকদব। থতা তখে 
হদে আমার দাদারা হদে থমাহাম্মদপুদরর থকাে এক কযাদে লছি, ঐ 
কযাদের োম আমার মদে োই। থতা ঐ কযাদে তারা থসফ  থজাদে লছি 
এবং যুদ্ধর থিদে তাদদরদক হদে লমরপুর লিফট করা হয়। লমরপুদর থয  
একলট লবহালর থোষ্ঠী আদছ ঐ থোষ্ঠীর এলরয়া, এলরয়া ভাে কদর থদওয়া 
হয় থয এ  এলরয়াটুকুদত হদে লবহালররা োকদত পারদব। তখে হদে 
আমার দাদা … ওখাদে বালড়,  জায়ো পাে,  প্রায়  হদে লতে চার কািার 
মদতা জায়ো পাে এবং হদে ওখাদে বালড় তুদি োকা শুরু কদরে। যখে 
হদে আমার বাবার উলেি বছর হদয় যায় তখে হদে আমার বাবা 
োরায়ণেদে হদে এক মলহিা মাদে োরায়ণেদে আমার এক ফুলফ 
োদকে,  আলম জালে ো উলে থকমে ফুলফ, লকন্তু দূর সেদকবর ফুলফ, দাদা 
বদিদছে এটা থতামার ফুলফ, ততক্ষণ থেদক ওোদক লচলে। থতা ওখাদে 
হদে আমার দাদা যখে যায়, যাওয়া আসা শুরু কদর ওখাদে হদে আমার 
মার সাদে দাদার থদখা হয়। থতা আমার মা খুব থছাট,  থতদরা বছর হদব 
আমার মার, তখে হদে আমার দাদা আমার মাদক পছন্দ  কদর এবং 
তার বড় থছদির পুত্রবধূ লহদসদব… মাদে বদি থয ওটা আমার পুত্রবধূ 
হদব। থতা থবলসকযালি হদে আমার মা োরায়ণেে থেদক, োরায়ণেে 
চাোড়া। থতা ওখাদে  হদে আমার দাদা হদে লফক্সড কদর থফদি লবদয় 
হদব। থতা এই থয থদখা যায় থয  উোরা হদে লবহালর একটা থোষ্ঠী লকন্তু 
তারপরও হদে বাংিাদদদি োকাকািীে হদে বাঙালি থোষ্ঠী… বাঙালি 
থোষ্ঠীর থমদয়র সাদে লবদয় হদে এবং থদখা থেদছ থয আমার  দাদার বাবা 
উলে হদেে কিকাতার থমদয়দক লবদয় কদরে। আমার দাদা হদে সাভাদরর 
থমদয়দক লবদয় কদরে এবং হদে আমার বাবা উলে হদেে োরায়ণেদের 
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থমদয়দক লবদয় কদরে। থতা লবদয় করার পর যখে হদে আমরা মুড়াপাড়া 
োলক, লমরপুর বাদরাদত মুরাপাড়া একটা থোষ্ঠী একটা এলরয়া আদছ 
থযখাদে ওটা মুরাপাড়া কযাে বিা হয়। তারপর হদে আপোর কািলির 
এখাদে থযটা থসটা হদে কুলমবদটািা কযাে বিা হয়। তারপর বাদরা োম্বার 
ঐপাদি একটা আদস থসটা হদে কািাপালে কযাে বিা হয়। এরকম 
এলরয়া ভাে করা থয এদককটা কযাে হদে লবিং করা। থতা যখে আমার 
বাবা হদে, আমার বাবা থবলসকযালি মুরাপাড়ার, থতা মুরাপাড়া োদকে থতা 
হিাৎ কদর হদে লকছু বাঙালি থোষ্ঠী বিা থযদত পাদর তখে হদে আপোর 
আওয়ালমলিদের একটাই লছি থতা ওোরা হদে থসই দালয়ত্ব পািে 
করদতে বিা থযদত পাদর থয,  আমরা বলি ো থয বড় মাো, এরকম 
একটা িব্দ আদছ থয বড় মাো বিা থযদত পাদর,  থতা ঐ এলরয়ার হদে 
বড় মাো লকছু লছদিে, থতা তারা হদেে আমার দাদার জায়োটুকু, একদম 
থমইে রাস্তার পাদিই লছি,  থযটার দাম  অদেক থবলি হদত পারত। এখে 
থসটার দাম কত, বাদরা থেদক পদেদরা িাখ টাকা থসই বালড়টার দাম। 
থতা এখে দাদা হদেে দাদাদক হদে আমার বড় বাবা মাদে আমার বাবা 
সহ ওোরা হদে পাাঁচ ভাই এবং হদে দুই থবাে এবং থমাটমাট ওোরা 
েয়জে  লছদিে। থতা ওখাে থেদক মারা যাে কদয়কজে এবং হদে এখে 
হদে ওোরা পাাঁচজে দুইজে - সাতজে। এই সাতজদের মদধয থেদক 
আমার বাবা, আমার বাবা হদে সবার বড়, আমার বাবাদক লেদয় যায়, 
ওোদক ধদর এবং হদে আমার থছাট ফুলপদক লেদয় যায়। আমার থছাট 
ফুলপ তখে হদে লতে বছদরর,  লেদয় যায় ওোদক, লেদয় লেদয় হদে োে 
হদে মাোর থভতর ধদর রাদখ আর বদি থয এই থটাটাি জলমজমা হদে 
আমাদদর োদম কদর লদবা আর েইদি হদে তারা তাদদরদক দুইজেদক 
আমরা ছাড়ব ো। থতা দাদা ভদয় লক কদরে থযসব মাদে ওোদদর যা লছি 
ওোরা সব হদে তাদদর োদম কদর থদে এবং তারা হদে কুলমবটুিা কযাদে 
এখে আমরা থযখাদে োলক কািলি ওখাদে হদে আমার দাদাদদরদক দুইটা 
রুম লকদে থদয়। জাস্ট রুম। থয এই দুইটা রুম হদে থতামাদদর। অত 
টাকার জলমজমা লেদয় তাদদরদক জাস্ট দুইটা রুম ধরায়া থদয়। তখে 
দাদা লকছুই বদি ো। কারণ তখে হয়দতা বা দাদা হদেে অতটুকু িলি 
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বা পাওয়ার ওোর লছি ো থয উলে ওোদদর সাদে যুদ্ধ করদবে বা 
িড়দবে। থতা দাদা হদে তখে লিফট হদয় যায়। লিফট হওয়ার পর 
ওখাদে হদে আমার মা আমার দাদা ওরা সবাই োকা শুরু কদর। তখে 
থেদক এ পযবন্ত। লকন্তু যুদদ্ধর কো দাদার মুদখ যতটুকু শুদেলছ ওোরা 
হদেে বাংিাদদদি বিা হয় রাজাকার লকন্তু ওোরা ওরকম থকাে লকছুই 
ো। কারণ ওোরা থদখা থেদছ থয কিকাতা থেদক বাংিাদদদি, পূবব 
পালকস্তাদে একমাত্র এই কারদণ লিফট হইলছদিে কারণ হদে ওখাদে ধমব 
লেদয় একটা থতািপাড় চিলছি এবং বাংিাদদিও যখে হদে পূবব 
পালকস্তাে থেদক যখে বাংিাদদি স্বাধীে হওয়ার কো লছি তখে হদে 
ওোরা জাস্ট লেদজর থদিটাদকই ভাদিাদবদসদছে। লকন্তু বিা থযদত পারদব 
ো থয আলম এই থদি কলর, আলম অেয থদি কলর। থতা দাদার কাদছ যখে 
থছাটদবিায় েল্প শুেতাম দাদা বিদতে থয,  হয়দতা বা অদেদক মদে কদর 
থয লবহালররা হদে রাজাকার লছি। তারপর হদে তারা হদে বাঙালিদদর 
লেযবাতে কদরদছ, এই কদরদছ … লকন্তু আমার দাদা যখে থমাহাম্মদপুদর 
োদকে তখে ওোদদর কাদছ, ওোদদর আন্ডাদর লকছু বাঙালি লছি, ওোরা 
চাইদি তাদদর ধরাদয় লদদত পারদতে, যারা লমলিটালর লছদিে, থতা তারা 
লক কদরদছে দাদা হদে লেদজর বাসায় আশ্রয় লদদয়দছ এবং বদিদছ এটা 
আমার ভাই, এটা আমার থবাে, লবহালর পলরচয় লদদয়দছে থয, আমরা হলে 
লবহালর লবিং কলর, এরা হদে এটা। থতা দাদা বিদতে থয, থদি মাদে 
থকাোয় থকাে োম হদয়দছ থসটা ফযাক্ট ো। থসটা হদে আলম থকাে থদদি 
োকলছ থসটা হদে ফযাক্ট। থতা যখে যুদ্ধ থিে হদয় যায় তখে হদে দাদারা 
লিফট হইদত পাদর ো, তারা বাংিাদদদিই থেদক যাে। কারণ ঐ কাদি 
যখে... এখে থয পালকস্তাে আদছ পলিম পালকস্তাে থযটাদক ই কদর, আর 
এটা থতা পূবব লছি, থতা ওখাদে হদে লকছু বাঙালি চদি যায়। তা ঐ 
বাঙালিগুদিা আর বাংিাদদদি আসদত পাদর ো। আর বাংিাদদদি থয 
লবহালরগুিা োদক থসগুদিা হদে আর ইয়াদত যাইদত পাদর ো। তখে 
হদে আমাদদর লবহালরদদর থয কদয়কজে বড় মাো আদছে তারা হদে 
থস দালয়ত্বটা থেয়। তারা লক কদরে - থসটা হদে একটা এলরয়া থবস কদর 
এবং এ এলরয়া থবস কদর বাংিাদদদির সরকাদরর সাদে কো বদি এবং 
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এদদর যা যা দরকার থসটা হদে পলিম পালকস্তাদের সাদে একটা লডি 
হয় থয, আপোরা হদে আমাদদর এ কয়টা মােুেদক রাখদবে এবং আমরা 
হদে আপোদদর এতগুদিা বাঙালিদক পালকস্তাদে জায়ো থদব। আমরা 
হদে তাদদরদক পািালে ো এবং আপোরা তাদদর ওপর থকাে ধরদের 
অতযাচার করদবে ো, আমরা হদে আপোদদর বাঙালির ওপর থকাে 
ধরদের অতযাচার করব ো। এ রকম একটা সমদ াতায় আদস। যখে 
হদে বাবা কুলমবটুিায় োদকে, সলর যখে বাবা মুরো পাড়ায় োদকে, তখে 
বাবার বয়স যখে উলেি থতা মা’র সাদে তখে ওোর লবদয় হয়। আমার 
মাদয়র বিা থযদত পাদর-আমার মাদয়র বািযলববাহ হদয়দছ। কারণ পদেদরা 
বছদর থতা একটা থমদয় স্বাবিলম্ব ো। থতা লবদয় হয়। লবদয়র…অদেক 
বছদরর মদধয, মাদে দুই লতে বছদরর মদধয তাদদর একটা কাডব করা হয়, 
িাি কাডব, বিা থযদত পাদর থরিে কাডব থযটা। তারা হদে ঐ থরিে 
কাদডবর মাধযদম েম, তারপর হদে আটা, চাি এগুিা হদে অেয থদি 
থেদক থপত এবং কুরবালের টাইদম হদে আমরা থযটাদর বলি দুম্বা, ঐ 
দুম্বার মাংস হদে বাংিাদদদি ট্রান্সফার হইত এবং ঐ কাডব থদদখ থদদখ 
সবাইদক লদদয় লদত। থতা ঐ কাডবটা হয় এখে যখে বাংিাদদি সরকার 
কািলি থরাডটা কদর। কািলি থরাদডর টাইদম অদেক বালড় মাদে প্রায় 
বিা থযদত পাদর অদেক লবি হাজাদররও থবলি মােুদের ঘর ভাঙ্গা পদড় 
ঐ রাস্তাটার জেয। থতা যখে েভণবদমদের সাদে যখে হদে লবহালরদদর 
বড় মাোরা আদছ কো বদি, এসলপলজআরলস বিা থযদত পাদর থয 
এসলপলজআরলস’র থয মােুেগুলি আদছে তারা হদে আমাদদর লবহালরদদর 
থমইে, থতা ওোরা হদেে ইে থটাটাি কো বাতবা বদিে এবং বিার পর 
েভণবদমে এই লসদ্ধান্ত থেয় থয লিক আদছ, আমরা তাদদর ঘর থযদহতু 
ভাঙলছ আমাদদর থদিদক উন্নত করার জেয, তাহদি হদে যাদদর িাি 
কাডব োকদব তাদদর হদে আমরা বাসা লদব। মাদে যাদদর যাদদর িাি 
কাডব আদছ তারা হদে বাসা পাদব আর যাদদর থেই তারা পাদব ো। থতা 
যাদদর চার রুম ধদরে চার রুম যাদদর লছি, যাদদর থছদি-থমদয় সহ চার 
রুম লছি থতা তাদদরদক হদে লতেরুদমর বযবস্থা কদর লদদয়দছ এবং তারা 
লক কদর কুলমবটুিার ঐ অপলজদট সাগুফতার লদদক থয রাস্তাটা থেদছ তার 
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ডাে লদদক একদম থকায়টবার লসদস্টম, আমরা থকায়াটবার লসদস্টম থযমে 
থদলখ ঐ ভাদব বালড় কদর থদয় এবং হদে বদি থয, এখে হদে থতামরা 
এখাদে োকদত পাদরা। ইে থটাটাি তারা হদে ওখাদে চদি যায়, লিফট 
হদয় যায় এবং তখে ওটা েতুে োম থদওয়া হয়, থসটা হদে েতুে কযাে 
বদি। পুরাতে কযাে থভদঙ্গ েতুে কযাে হইদস, ঐটার োম হদে েতুে 
কযাে। থতা েভণবদমে এখেও যলদ হদে আমাদদর, আমরা থয জায়োটায় 
আলছ-কুলমবটুিা কযাদে, আমাদদর সবাইদক চাইদিও আমাদদর যাদদর 
িািকাডব আদছ থিা অফ করদত পারদব তাদদরদক হদে েভণবদমে 
জায়োর বযবস্থা কদর থদদব, োকার বযবস্থা কদর থদদব। অেযোয় যাদদর 
হদে োই, তাদদর হাজার ঘর থভদঙ্গ থেদিও েভণবদমে লকছু করদব ো। 
এটা হদে আমার বাবা যখে থবাঁদচ লছদিে ২০০৭-এ, থতা বাবা থেদক 
শুদেলছ থয, ওোদদর একটা তাাঁত লসদস্টম আদছ। তাাঁত সলমলত থযটাদক 
বিা হয়, তাাঁলতদদর সলমলত থযটা। আর আমাদদর লবহালররা যারা আদছে 
থবলির ভাে হদে তাাঁত লবিং কদরে, মাদে হদে তাদদর হদে সবার 
তাাঁদতর কারখাো আদছ। থতা এখে এই তাাঁত সলমলত যখে করা হয় তখে 
ওদদর লজদেস কদর থয… একটা সলমলত করা হয়, থযমে দু’হাজার কদর 
লতে হাজার কদর আলম টাকা লদলে এই টাকাটা অেুযায়ী আমার জায়ো 
রাখা হদব। বাংিাদদদির মদধয জায়ো রাখা হদব থয থকাোয় থক কত 
কািা কদর পাদে। থতা এখে ঐ সলমলতর মদধয প্রায় আড়াই থেদক লতে 
হাজার মােুে আদছ, থয সলমলতগুদিা চািাদে এবং ঐ সলমলতর মদধয 
অবিযই তাাঁদতর... যাদদর তাাঁদতর বযবসা আদছ তারা তাাঁদতর বযবসাটা 
োকদত পারদব। এখে বাবার, আমাদদর হদে তাাঁদতর চারটা কারখাো 
লছি, থতা চারটা কারখাো বিদত চারটা িালড় বুদে এমে ই লছি, থতা 
ওখাে থেদক বাবা হদে আড়াই কািা জলমর জেয অযাপ্লাই কদরলছদিে, 
থতা ওটা সাদক্সসও হয়। এখে হওয়ার পর হদে েভণবদমদের সাদে লিক 
কদর ঐ টাকা হদে তারা লকলস্ত মদতা লদদব এবং এই লকলস্ত মদতা থদওয়ার 
পর তারা যখে হদে িহীদ হদয় যাদব তখে তারা এই টাকাগুলি পাদব। 
এইভাদব হদে আমাদদর এখাদে থয লবহালররা আদছ তাদদর জীবে-যাপে 
চিদছ অযান্ড আমাদদরটাও।  
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থমদহদী -  আো। থতা আপলে বিলছদিে থয আপোর দাদার কো, কিকাতায় যখে 

আসদিে, উলে থতা লবহার থেদক এসলছদিে, উলে থতা উদুবভােী লছদিে। 
থতা কিকাতায় আসার পর ঐখাদে উলে লবদয়ও কদরে, এই  সেদকব 
আপলে লকছু জাদেে? আর লক উলে কিকাতায় আসদিে, েতুে একটা 
কািচার ঐটার সদঙ্গ লকভাদব হদে উলে… ওোর সেকব ততলর হি, আপলে 
লক থকাে েল্প শুদেদছে? ঐটা একটু বদিে আমাদদর। 

 
ডলি -  আমার দাদার বাবা লযলে লছদিে ওোর িাভ মযাদরজ হদয়দছ। থতা উলে... 

আমার দাদার বাবা লযলে, ওোর থঘারার খুব ইো লছি। থতা উলে হদেে 
লবহার থেদক লদল্লী, তারপর হদে… ঐখােকার জায়োগুদিা ঘুরদতে। 
কারণ হদে উলে ইমদপাটব-ট্রান্সদপাদটবর বযবসা করদতে থতা। এখােকার 
লজলেস এখাদে, এখােকার লজলেস ওখাদে ওরকম করদতে। থতা… ঐ 
দাদা ঘুরদতে। হিাৎ কদর উলে কিকাতায় যখে আদসে তখে হদে থম 
লব পূজার টাইম লছি। এখে থকান্ পূজার টাইম লছি আলম জালে ো। 
লকন্তু দাদা বদিদছে থয …আমার বাবার থেদক শুদেলছ থয তখে পূজার 
টাইম লছি। থতা পূজার টাইদম হদে থমদয়রা থতা খুব সুন্দর কদর িালড়-
টালড় পদর, ই কদর। ওখাদে মুসলিম যারা লছদিে থতা আমার বড় মা 
লযলে, মাদে আমার দাদার মা… থতা উলে হদেে… ওোর থেন্ডরা যারা 
লছদিে তাদদর হদে থবলির ভােই লহনু্দ লছি। থতা তাদদর সাদে হদে 
থদখা করদত লেদয়লছদিে। থতা ঐ টাইদম হদে থমিার মদধয দাদার সাদে 
ওোর ফাস্টব… মাদে আমার বড় বাবার সাদে ওোর ফাস্টব থদখা হয় অযান্ড 
এই থদখার পরই হদে ভাদিা িাদে। উলে হদে আর কিকাতা ছাদড়ে 
ো। আর আমার বড় বাবা লযলে লছদিে ওোর হদে থকাদো থবাে লছি ো, 
আর থকাদো ভাইও লছি ো। উলে ওোর বাবা-মাদয়র একজেই লছদিে। 
থতা তখে হদে ওোর পছন্দ মদত উলে হদে কিকাতায় চদি আদসে 
এবং তার বাবারা যারা লবহাদর লছদিে তাদদরদক হদে বদি থয আমার 
একটা থমদয় পছন্দ হদয়দছ, থতা এখে আলম ওদক লবদয় করব। উলে 
লবহালর লছদিে, লবহালর ভাো বিদতে। থতা কিকাতার থতা তখে হদে 
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থটাটাি থয বাংিা কো বিত তা ো, ওরাও হদে লবহালর কো বিত মাদ  
মদধয। থতা ওরা হদে ঐ আন্ডারস্টযালন্ডং-এ হদে শুরু হয়। আলম এতটুকুই 
জালে। আর তারপর হদে, এই থতা লবদয় হয়, থদে হদে যখে থতািপাড় 
শুরু হয় তখে হদে পূবব পালকস্তাে চদি আদস।  

 
থমদহদী -  আো যখে হদে ঐ রায়ট বা থতািপাড় শুরু হয় তখে হদে আপোর 

দাদার বয়স কত লছি?  
 
ডলি -  আমার দাদা যখে বাংিাদদদি আদস তখে হদে বাদরা থেদক থতদরা বছর 

হদব। 
 
থমদহদী -  আো উলে লক রায়ট সেদকব আপোদদর সদঙ্গ লকছু বদিদছে? আর লক 

ওোর থকাে অলভেতা আদছ লক ? 
 
ডলি -  দাদার থেদক যতটুকু শুদেলছ দাদাদদর বদি হদে িুকাদয় রাখদতে। 

হদে… থযমে হদে খাট আদছ, খাদটর লেদচ ই কদর রাখদতে যখে হদে 
অেয থকউ ওদদর খুাঁজদত আসত, ই করদত আসত। আর তখে বদি হদে 
বড় বড় দা লেদয় তারা ঘুরদতে। মাদে যারা লহনু্দ তারা হদে বড় বড় দা 
লেদয় ঘুরদতে। থকে? থসটা হদে মুসলিমদক তারা রাখদবে ো। তারা 
যলদ থদি থছদড় চদি যায় তাহদি থতা চদি থেদিাই। আর যলদ ো যায় 
তাহদি হদে তাদদরদক থকদট থফদি থদওয়া হদব, এরকম লসদস্টদম। থতা 
থকাে এক রাদত হদে আমার বড় বাবা হদেে লিফট হে অযান্ড বড় বাবা 
হদেে পূবব পালকস্তাে োকাকািীে মারা যাে।   

 
থমদহদী -  যখে দাদা আসদিে এ পাদি, উলে থযদহতু খুব কম বয়সী একটা মােুে, 

থতা উলে লকভাদব ওোর এখাদে জীবেযাত্রাটা শুরু করদিে আসদি? লবদয় 
অলব্দ, লবদয় পযবন্ত লকভাদব উলে স্ট্রােিটা করদিে? ... েতুে থদি… 
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ডলি -  দাদা থতা এখাদে আদসে হদে বাদরা থতদরা বছদর। থতা উলে এদসই 
এখােকার থমাহাম্মদপুদর োকদতে। থতা হিাৎ কদর হদে মাদে... উলে 
ওখাদে পড়াদিখা করদতে, লকন্তু যখে পূবব পালকস্তাে চদি আদসে ওোর 
পড়াশুো বন্ধ হদয় যায় এবং পড়াশুো বন্ধ হদয় যাওয়ার পর দাদা হদেে 
উোর বাবার মত একটু ঘুরাদফরা পছন্দ করদতে, থতা উলে হদে 
ইমদপাটব-ট্রান্সদপাদটবর… মাদে বাবার সাদে বাবা থয রকম কাজ করদতে 
উলে অিওদয়জ হদে বাবার সাদে োকদতে। আর বাবার সদঙ্গ যখে 
োকদতে তখে হদে বাবা থকাোয় যাদেে ো যাদেে, লক লক করদতদসে, 
উলে থটাটািটাই হদে ওোর সাদে থিদখ এবং এইভাদব হদে ওোর 
িাইফ স্টাইি শুরু হয়। মাদ  মদধয হদে ওোরা হদে লবহার থযদতে। 
এখাে থেদক লবহার থযদতে। এলেহাউ লবহার থযদতে। থতা ওখাে থেদক 
আবার চদি আসদতে। তারপদর যখে আমার দাদার হদে আিাদরা বছর 
তখে থতা হদে… দাদার থেদক শুদেলছ উলে হদে থপ্লে, মাদে থয থপ্লে 
চিাচি হয়, ওখাদে হদে একটা সালভবদস জব করদতে। ওখাদে লেদয়লছি 
ওখাদে। ওোর হাইট, তারপর ওোর ই থদদখ, ই স্মাটবদেস থদদখ ওোদক 
পছন্দ কদরলছি। থতা ওোর ওখাদে জব হয় এবং থপ্লদে থয জবটা হয় 
থসখাদে হদে লতে বছর কাজ কদরে এবং লতে বছর কাজ করার পর 
ওোর আর ওটা পছন্দ হয় ো। উলে থভদব লেদিে থয - আলম এটা আর 
করব ো। তারপর হদে উলে আবার বাসায় চদি আদসে। থতা বাসায় 
চদি আসার পর উলে লক করদিে, উলে হদে বাংিাদদদি থয আিাদা 
আিাদা জায়োগুদিা আদছ উলে থসগুলি থঘারা শুরু করদিে। এখে থঘারা 
শুরু করদিে, পূবব পালকস্তাে োকাকািীে, থতা থঘারা শুরু করদিে, এখে 
ঘুরদত ঘুরদত উলে হদে একটা কাদজ… ওোর বাবা হয়ত বা সাভাদরর 
থকাে এক জায়োয় লকছু মাি ট্রান্সফার করদত বদিলছদিে… থতা উলে 
যখে ওখাদে যায়, তখে আমার দালদর সাদে ওোর থদখা হদয় যায়। উলে 
বাদরা থতদরা বছর থেদক জাস্ট একুি বছর পযবন্ত উলে থখিাধূিা করদতে 
থেন্ডদদর সাদে আর সবদচদয় থবলি টাইম থেন্ড কদরদছ তার বাবার 
সাদে। তার বাবা মারা যায় যখে উলেি বছদর, তখে হদে উলে ইদয়দত 
… থপ্লদে জব করার লসদ্ধান্ত থেয় আর ওোর বড় ভাই লযলে, মাদে আমার 
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বড় দাদা, আমার বড় দাদা হদেে তখেকার হদে মাদে আই.এ. পাস। 
মাদে উলে পড়াশুো কদরদছে। যতলকছু হদয়দছ উলে পড়াশুো কদরদছে। 
আর আমার দাদা লক কদরদছে, তার সংসারটাদক থদদখদছে। পড়াশুো 
বাদ হদে বাবার সাদে তার সংসার লকভাদব চিদব, আদয়র জায়োটা 
থদদখদছে।  

 
থমদহদদী -  ওোরা থতা লবহাদর থদখা করদত থযদতে, মাদ  মদধয লবহাদর থযদতে 

আপোর দাদা। থতা ঐখাদে থকউ লক লছদিে?  আর লক তাদদর সদঙ্গ 
থযাোদযাে করদতে লবহাদর? 

 
ডলি -  মাদে আমার বড় বাবা মাদে আমার দাদার বাবা, থতা উলে থতা লবহার 

থেদক ওোর ইদোটব-ট্রান্সদপাদটবর বযবসাটা হইত। উলে লবহার থেদক সব 
লজলেস সব জায়োয় সাপ্লাই করদতে। থতা ওোর থয থেতারা-লবদেতারা 
আদছ তাদদর থেদক মাি লকেদতে, অযান্ড থদে হদে ট্রান্সফার করদতে-
এ রকম। আর শুদেলছ থয বড় বাবা লযলে লছদিে, ওোর একজে খািাত 
থবাে লছি, উলে হদে লবহাদর োকদতে, অেয থকউ ো। আর আমার দাদার 
এক থবাে আদছ লযলে হদে থদিভাদের টাইদম উোদদর থেদক একটু 
আিাদা হদয় যায়। আিাদা বিদত যখে পূবব পালকস্তাে হয় তখে হদে 
উলে হারাদয় যাে এবং হদে হারাদয় যাওয়ার পর যখে হদে বডবার েস 
হয়, তখে উলে পলিম পাদি চদি যাে আর ওোরা পূবব পাদি থেদক যায় 
এবং কিকাতায়… মাদে বাোরাস থযটাদক বদি দাদার হদে থকমে থবাে 
যারা লবহাদর োকদতে তারা হদে বাোরাস ট্রান্সফার হইদস। উোর 
সেদকবর থকমে ফুফাত … সলর খািাত থবাে হয়, ঐ খািাত থবােরা হদে 
বাোরাদস োকদতে। থতা এখেও হদে উলে আদছে। বাট আমাদদর সাদে 
কখেও থদখা হয় োই। আমার ফুলপ একজে হদে মাদ  মদধয বাংিাদদদি 
আদসে। বাংিাদদদি আদসে এবং চদি যাে। আর পলিম পালকস্তাদে থয 
আমার দালদ আদছে ঐ দালদ হদেে… ওোদদর সাদে আমাদদর থকাে 
থযাোদযাে হয় ো। লকন্তু থযাোদযাে হয় শুধুমাত্র আমার থছাট দালদ লযলে 
আদছে, মাদে আমার দাদার থবাে, তার সাদে।  
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থমদহদী -   থছাট দালদ থকাোয় োদকে ? 
 
ডলি -   থছাট দালদ এখে বতবমাদে োরায়ণেে োদকে। েযান্ডালরয়া থযটা।  
 
থমদহদী -   থতা আপোর দাদা… আপলে থতা সাত বছর বয়স পযবন্ত দাদাদক 

থদদখদছে। থতা একাত্তর সাদি ওোরা থতা প্রেদম এখাদে আসদিে পূবব 
পালকস্তাদে, এরপর ওোদদর অলভেতাটা থকমে হি। যখে এই থয যুদদ্ধর 
বযপারটা বা ভাো আদন্দািদের সময়ও থতা ওোরা এখাদে লছদিে 
বায়াদন্নাদত, ঐ সময়কািটা যলদ আমাদদরদক একটু বদিে। একাত্তর সাদি 
ওোদদর অলভেতা, আর লক ওোরা এখাদে লকভাদব তখে এটাদক থফস 
করলছদিে, এই সময়টাদক?  আপোর বাবাও লছদিে তখে।  

 
ডলি - একাতু্তদর যখে হদে যুদ্ধ হয় তখে হদে আমার বাবার থদড় বছর। থতা 

দালদর মুদখ শুদেলছ যখে যুদ্ধ হয় তখে খুব কষ্ট কদর। আমার দালদ 
বাঙালি আর আমার দাদা লবহালর। এখে প্রবদিম হদয় থেি ো?  যুদ্ধ থতা 
হদে, এখে ওোরা থতা থকাে পদক্ষই ো। কারণ হদে থয, ওোরা থদদি 
োদকে। এক থতা হদে ওোরা কিকাতা থেদক লিফট হইদসে। তারপর 
থেদক পূবব পালকস্তাদে োকদছে, তখে হদে… বাঙালি থমদয়দক আলম লবদয় 
করিাম, এখে হদে যুদ্ধ, যুদ্ধ কাদদর লেদয়, লবহালর এবং বাঙালিদদর 
লেদয়। লকন্তু ওোদদর বাসায় থতা দু’জে লবিং করদতদস। থতা ওোদদর 
সবদচদয় কষ্ট হইত কখে থসটা হদে আমার দালদদক খুব কষ্ট কদর লবহালর 
কো লিখদত হইদস। আর বায়াদন্নাদত যখে মাদে ভাো আদন্দািে হয় 
তখে হদে আমার দাদা তার সন্তােদদরদক বাাঁচাদোর জেয আপোর হদে 
ওোদদরদক বাঙালি কো থিখায় এবং তার মা থয বাঙালি লছদিে, আমার 
দাদার মা থতা কিকাতার বাঙালি লছদিে, থতা তার কাছ থেদক খুব কষ্ট 
কদর বাঙালি কোটা থিদখ। আদারওয়াইজ তারা থতা সবসময় লবহালর 
কো বিদতে। বাসায় থহাক, বালহদর থহাক, থয এলরয়াটাদত তারা োকদতে 
সব সময় হদে লবহালর কো বিদতে। থতা এখে… ঐ থয লমলিটালররা 
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আসত তখে হদে লহলন্দ কো বিদতে থয - আমার স্ত্রী এটা, আমরা থতা 
লবহালর। দযাটস ইট। লকন্তু যখে হদে বাঙালিরা হদে তাদদর ওপদর 
অযাটাক করার প্লযাে লছি তখে থতা হদে বাসার থভতদর ঢুদকই করত। 
তখে হদে আমার দালদ দাাঁড়াদয় বিদতে থয আমরা বাঙালি। থতা এইভাদব 
হদে আমার বাবাদক হদে ওোরা যুদদ্ধর সময় বাাঁচাদয় রাখদস। ওোরা 
বিদসে থয, যলদ আমরা ঐ কাজটা ো করতাম তাহদি হদে থদখা থযত 
থয আজ আমরা থকউই থবাঁদচ োকদত পারতাম ো। কারণ ওোদদর বদি 
দুই থেদক লতেবার অযাটাক হইদস। লকন্তু যখলে লমলিটালররা ওোদদর 
লজদেস করদস তখলে আমার দাদা দাাঁড়ায়া বিদস থয, আমরা থতা লবহালর, 
লবহালর লবিং কলর। লকন্তু যখলে বাঙালিরা অযাটাক করত তখে হদে 
আমার দালদ দাাঁড়াদয় বিত আমরা থতা বাঙালি, আমাদদরদক থকে অযাটাক 
করদব। থতা এই কেলফউসদে হদে থকউই হদে তাদদরদক লকছু করদত 
পাদর োই। থতা লহসদটালর হদে এতটুকুই শুদেলছ। আর খুব মজার 
বযাপার, আলম খুব হাসতাম দাদার কো শুদে। আলম দাদাদক বিতাম - 
তুলম থতা সুলবধা পালটব। বিত – কযাে? বিতাম - এই থয লবহালররা আসদি 
বিত আলম লবহালর আর বাঙালিরা আসদি বিত আলম বাঙালি। থতা এটা 
সুলবধা পালটব ো! পদর আমরা বিতাম - দাদা আমাদদরদক থকউ যলদ 
লজদেস কদর আমরা তাইদি লক বিব? বিবা আমরা থতা ঘলটবালট। বলি 
– মাদে? কয় - এই থয লবহালর কো জাদো, বাঙালি কোও জাদো এবং 
থতামার বড় মা যারা তারা হদে কিকাতা থেদক, তাহদি? এবং হদে 
আমার বাবা হদেে এক সময় কিকাতার োেলরক হদয় যাে। মাদে যখে 
লবহার থেদক ট্রান্সফার হয় ওদদর থতা একটা কাডব োকত ঐ কাডব অেুযায়ী 
দাদার হদে, মাদে আমার বড় বাবার হদে মূি লিকাো আমরা থযটাদক 
বলি, থয স্থায়ী লিকাো থকােটা তখে হদে উলে স্থায়ী লিকাো কিকাতা 
লবিং কদর এবং এখেও আমাদদর থরিে কাদডব লকন্তু কিকাতা থিখা 
আদস। তা আমাদদরদক এখে লজদেস কদর থয - থতামরা এখে ইলন্ডয়া 
লবিং কর? বলি - হযাাঁ কলর। লকন্তু ইলন্ডয়া লবিং করদি ওটা থকাোয়? থতা 
ওটা হদে কিকাতা এবং যলদ েযািোলিলটর জায়ো থেদক লচন্তা কলর, 
আমার বাবা বাংিাদদদি জন্ম, মাদে পূবব পালকস্তাদে জন্ম হওয়া স্বদেও 
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লতলে বাংিাদদদির োেলরক। আমার মা অযাকচুযয়ালি বাংিাদদদির 
োেলরক। আর আলম থতা আলছই।  

 
থমদহদী -  আমরা থতা এতক্ষণ েল্প শুেলছিাম। আবার ঐ েদল্পর জায়োটায় আসব। 

তার আদে একটা লজলেস জালে থসটা হদে, এই থয বডবারটা হি তৎকািীে 
সমদয় বা এখেও বডবার আদছ, আমরা থদখদত পাই বডবার আদছ। বডবাদরর 
লবেয়টাদক আপলে লকভাদব থদদখে? ঐ সমদয় লকভাদব থদদখে, ঐ সমদয় 
থয বডবারটা হদয়লছি থসটা আসদি থকমে? আর লক এই থয, পূবব পালকস্তাে 
করা হি, ভারত করা হি - এটাদক লকভাদব থদদখে আপলে? 

 
ডলি -  অযাকচুযয়ালি আদে থযটা করা হইদস থয, আমাদদর বাংিাদদিটা থতা পূবব 

পালকস্তাে লছি আর ঐ পািটা পলিম পালকস্তাে লছি। থতা পলিম 
পালকস্তাদের যারা েভণবদমে লছদিে তারা লকছুদতই স্বীকৃলত লদলেদিে ো 
থয বাংিাদদি বদি একটা থদি হদব। ওোরা চালেদিে থয, ো ওটা 
আমাদদর আন্ডাদরই োকদব। এবং… 

 
থমদহদী -  ো, আলম জােদত চালে থয, থফালটব থসদভদে থয ভােটা হি আর লক। 

বাংিাদদদির প্রসদঙ্গ আসব আমরা। তখে আপোর দাদাদদর থয 
এক্সলপলরদয়ন্সটা হি থস সময়টাদক আপলে লকভাদব থদদখে আসদি? থযমে 
আপোদক এখে বিা হি থয, আপলে এখে আর এখােকার োেলরক ো 
বা আপলে ঐ পাদি চদি যাে। আর লক আপোর থয এক্সলপলরদয়ন্সটা হদব 
ওোদদর লক রকম এক্সলপলরদয়ন্স হদয়লছি বা আপলে লকভাদব মদে কদরে, 
থসটাদক থদদখে লকভাদব আপলে ? 

 
ডলি -  আো থসটা হদে, এই থয থদিভাে হদে বা লবলভন্ন সমসযা হদে, 

তখেকার সময় থকউ এপার থেদক ওপাদর থযদত পারদব ো, আবার হদে 
ওপার থেদক এপাদি আসদত পারদব ো। দাদাদদর থক্ষদত্র আলম যতটা 
শুদেলছ, দাদা বিদতে থয - মুসলিম হওয়ার কারদণ হদে লেজ থদি থছদড় 
অেয জায়োয় চদি আসা হইি। থতা এটা একটা কষ্ট ো ! লেদজর থদিদক 
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থছদড় আলম অেয থদদি চদি থেিাম। অেয এক জায়ো, থযখাদে েতুে 
সবলকছু। তাদদর সাদে খাপ খাইদয় থেওয়া। এটা আসদি আমার মদত 
হদে থমাদটও উলচৎ ো। কারণ আলম থয ধমবই পািে কলর ো থকে আলম 
থয থদদির োেলরক থস থদদির থটাটািটা আমাদক থদখদত হদব। থতা দাদা 
বিদতে, মাদে দাদার মুদখ যতটুকু শুদেলছ, আলম যতটুকু অেুভব কলর, 
এই থয বডবার থদওয়া, এরা হদে আিাদা ওরা হদে আিাদা, এটা থমাদটও 
উলচৎ ো। 

 
থমদহদী -  আো। আর এখে বডবার আপোর কাদছ লক মদে হয়? এখেও থতা বডবার 

আদছ। আপোর হয়ত লবহাদর আত্মীয় আদছ, পালকস্তাদে আদছ। এই 
বডবারটাদক আপলে এখে লকভাদব থদদখে, এই সমদয়? 

 
ডলি -  থসটা হদে থয, আমরা লবলভন্নভাদব পলত্রকা থেদক শুলে, লটলভদত থদলখ থয 

বডবাদর হদে কদয়কজে ধরা পদড়দছ লবলভন্ন লজলেস লেদয়। থতা এখে 
একটু ভাদিা হদয়দছ। কারণ হদে থয আমাদদর বাংিাদদদির থয 
লজলেসগুদিা আদছ থসগুদিা থচারা ভাদব অেয থদদি চদি যাদে, তাহদি 
থদখা যাদে লেদজর থদদির সেদগুদিা েষ্ট হদয় যাদে। অেয থদদির 
মািামাি হদয় যাদে। লকন্তু একটা কষ্ট আদছ থয, তাদদর সাদে থদখা 
করদত থেদি আমরা যারা েরীব ফযালমলিদত লবিং কলর, মধয ফযালমলি 
যারা তাদদর কাদছ এত টাকা হয় ো থয তারা হদে তাদদর কালজেদদর 
সাদে তাদদর আত্মীয়দদর সাদে এত টাকা খরচ কদর থদখা করদত যাদব। 
আলম ভােযেদম বাংিাদদদির বাইদর থেদিও লকন্তু সাদে থদখা করার 
সুদযােটুকু হয় োই। কারণ হদে আলম জালেই ো তারা থকাোয় োদকে। 
থতা এক তরফ থেদক এটা ভাদিা আবার এক তরফ থেদক এটা খারাপ। 

 
থমদহদী -  থতা এই থয আপলে থয জাদেে ো থক থকাোয় আদছ, আর লক এটা লক 

জােদত ইো কদর থয আমার যারা লরদিলটভ তাদদর সাদে থদখা করার 
লক থকাে ইো হয়? 
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ডলি -  অবিযই। থযদহতু আমার লরদিলটভ অতএব লরদিলটদভর সাদে থতা থদখা 
করার খুব ইো োদকই। কারণ আমার দাদা-দালদর মুদখ, আমার বাবার 
মুদখ যতটুকু শুদেলছ তার থবাে আদছ। তাদদরদক অবিযই থতা থদখার 
একটা ইো োদক তাদদরদক থদখব। লকন্তু লকভাদব থদখব থসটা হদে 
একটা কষ্টকর, কারণ এত থবলি কস্ট ্পদড় যায় যার ফদি তাদদর সাদে 
কেলটলেউ থযাোদযাে করা বা তাদদর কাদছ যাওয়া, তাদদর আসা পলসবি 
হয় ো। 

 
থমদহদী -  থতা আপোর দাদা বা আপোর বাবা ওোরা সবাই লছদিে লবহালর বা 

থবোরলস হযাাঁ, লকন্তু আপোর দালদ, মা সবাই হদেে বাংিাদদলি বা 
কিকাতার বাঙালি। থতা আপোর বাসায় থয কািচারাি থযসব প্রযাকলটস 
হত - ধদরে রান্নাবান্না যলদ ধলর আলম, একটা হদে বাঙালি রান্না বা 
বাংিাদদলি  বা আদরকটা হদে লবহার বা ঐ জাতীয় রান্না; আমরা থতা 
জালে থয লবলভন্ন টাইদপর রান্নাবান্না বা প্রযাকলটস হয়। লবদয়টা অেযরকম 
হয়, দুইটা লবদয় থতা লভন্ন, আপলে থতা জাদেে লেিয়ই, থতা এটা আপলে 
লকভাদব থদদখদছে ? দুইটা থতা দুই রকম … 

 
ডলি -  আো। আলম আমার দালদর লবদয়টুকু জালে ো। লকন্তু মাদয়র লবদয়র কো 

শুদেলছ। মাদয়র লবদয় থিাোর পর খুব হালস পালেি থয, এটা থকমে লবদয় 
হইি। থসটা হদে, কিকাতার থয লসদস্টমটা তারা হদে... এবং আমাদদর 
এখাদে লবহালরদদর লবদয় হয় থসটা হদে থযলদে লবদয় মাদে হদে থছদি 
এবং থমদয়দক সাতলদে ধদর হিুদ িাোদব। তাদদর রুিস হদে সাতলদে 
হিুদ িাোদব। তারপর হদে, কিাোছ হদে চারপাদি থরদখ পদর থমদয়দক 
মা খাদে বসাদয় তারপর থোসি করাদব। এখে থোসি করাদোর পর 
থমদয়দক… ঐ থয আমরা থযমে বাঙালিরা থমদয়দদর থমদহলদ-থটদহলদ থদই 
ওরাও তাই করদব। লকন্তু লবদয়র লদে লক করদব, লবদয়র লদে হদে লবদয়র 
টাইদম লহনু্দরা থযমে লসাঁদুর পরায় ওরা লক করদব, ওরা হদে লকন্তু ঐ 
লসাঁদুর ো, একদম িাি টকটদক লসাঁদুর ো, হািকা একটা লসাঁদুর, মাদে লক 
বদি ওটা… কমিা কািার থযটা থদখা যায় ঐ লসাঁদুরগুিা লবহালররা ইউজ 
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কদর এবং লবদয়র লদে যতক্ষণ পযবন্ত ঐ লসাঁদুর িাোদো ো হদব ততক্ষণ 
পযবন্ত তারা মদে কদর থয লবদয়টা লিক ভাদব হইি ো। তারা অবিযই 
হদে লবদয়র লদে লসাঁদুর িাোদব। থমদয়দকও িাোদব এবং হদে যাদদর 
লববাহ হদয় থেদছ তারা সবাই িাোদব। এক রুিস থেি। এখে থসদকদন্ড 
রুিস হদে, থমদয়র হদে ওরা লক কদর চুি… আমরা এখে পািবাদর 
থেদি বলি থয চুি পাে করব বা চুদি ো করব, থবলণ পাে করব… 
থতা থবলণ পাে থযভাদব হয় থবলণ পাদের মত কদর চুিদক একদম থছাট 
থছাট কদর থবলণ কদর। একদম থটাটাি চুিদক থছাট থছাট থবলণ কদর, 
আর এত পলরমাদণ বযো হয়, মা বদিদছে থয - যখে আমার থবলণ করদত 
থেদস অদধবক থবলণ করার পর আলম থবহাঁি হদয় থেলস। থকে? থসটা হদে 
থয, এত পলরমাদণ বযো হয় থয বিার বালহদর। আর পাাঁচজে ছয়জে হদে 
একটা চুি বাাঁধার মদধয পদড়। তাহদি থবাদ েই থতা লক কষ্টকর। থতা 
বাাঁদধ, বাাঁধার পর হদে পাে লেদয় যায়। থছদির বাসা থেদক আবার পাে 
ো লেদয় থেদি হদে থদাে, থকে পাে লেদয় যায় োই। থতা থছদির বাসা 
থেদক পাে লেদয় যায় এবং থছদিরা যারা বাসা থেদক যায়, যারা লববালহত, 
তারা পাাঁচজে লমদি হদে ওয়াইফদক... মাদে ঐ থবৌটাদক সাজায় এবং 
সাজাদোর পদর থতি, চুপচুপা থতি মাোর থভতদর লদদয় শুধু থোদপ শুধু 
থোদপ, আর বদি… লক বদি লিক বুল  ো… থতা বদি আর একদম থতি 
মাোর থভতদর থদয়, এটা হদে তাদদর রুিস। থতা মাদক যখে লবদয় 
করাইদত লেদয় থেদস… মা থতা বাঙালি… এখে মাদক যখে লবদয় করাইদত 
লেদয় থেদস মাদক হদে লসাঁদুর লদদস, লসাঁদুর থদওয়ার পর মা থতা ে’, 
কান্নাকালট শুরু করদস, আল্লা আমাদর থতা লহনু্দর সাদে লবদয় লদদয় লদি। 
থতা বিদতদস - ো এটা হদে রুিস। আো লিক আদস এটা রুিস। 
এখে মাদয়র যখে থবলণ করদতদস মা থতা অদধবক থবলণ করার পর থবহাঁি। 
লকদর বাবা লক হইি? পালে টালে থদওয়া হইি। এত পলরমাদণ থতি থদওয়া  
শুরু করি, মাদয়র হদে এখাে থেদক, ঘাড় থেদক, থপছে থেদক খালি 
থতিই পড়দতদস। থতা পদর মা হদে বিদতদস, োেুদক বকা লদদে - 
থকমে একটা থছদির সাদে লবদয় লদদতদস, লক করদতদস ো করদতদস। 
আর োরায়ণেদের সবাই বিদতদস... আমার োেুর োম হদে সাদিহা… 
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থতা োেুদক বিদতদস - সাদিহা তুলম এটা থকাে কাজ করিা। এক 
থবধমবীর সাদে লেদজর থমদয়র লবদয় লদদয় লদিা। লেদজর ধদমবর কাউদর 
পাইিা ো। মাদে তারা মদে করদতদস এইটা। লকন্তু তাদদর থয কািচারই 
এরকম থসটা তারা জাদে ো। এখে মাদক থতা খুব কষ্ট কদর ই করাইদস... 
আমাদদর বাঙালিদদর মদধয বরদক লকন্তু জুতা লেফট কদর ো। টাকা লদদয় 
থদয় থয তুলম লকদে লেও। থতা জুতা লেফট কদর োই,  াড়ু লেফট কদর 
োই। এখে আমাদদর লবহালররা বিদতদস থয থছদির জুতা কই। থছদির 
জুতা ছাড়া থকাদেদক যাদব। থছদিদক থয টাকা লদদয় লদদস থয তুলম জুতা 
লকদে লেও থসটা থতা থবা া যায় োই। এখে প্রদতযকটা লজলেস, আমরা 
থয রান্না করার পর িুসলে লদদয় োমাই - সালফ সহ থটাটাি সব লদদয়দছ 
শুধুমাত্র জুতা থদয় োই আর একটা  াড়ু লেফট কদর োই। থকে থদয় 
োই এটা লেদয় একদম থতািপাড় শুরু হদয় থেদছ। লবদয় থতা বন্ধ। লবদয় 
থভদঙ্গ যাদব। আমাদদর লবহালরদদর মদধয এরকম একটা লসদস্টম োদক। 
লবহালরদদর আদরকটা রুিস োদক। ওয়াইফদক যখে ফাস্টব ঘদর ওিাদব 
তখে হদে থকাদি কদর, হাজদবন্ড হদে থকাদি কদর লেদয় ঘদর ঢুকদব। 
এখে সবাইর সামদে আমার মাদক থকাদি লেদব এটা থকমে থযে থদখা 
যায় ো। আমার মার থতা কান্নাকালট শুরু। লক অবস্থা, আলম যাব ো। আর 
থছাট আমার মা। মা যখে থচাদ্দ বছর তখে মার লবদয় হয়। থতা এখে 
বিদতদস থয - ো থতামাদক যাইদতই হদব, উিাইদতই হদব। এখে 
উিাইদস, উিাদোর পর লেদয় থেদস, লেদয় িাস কদর লবছাোর উপর থফদি 
লদদস। বসায় োই, িাস কদর থফদি লদদস। এটা হদে ওদদর রুিস। 
এখে থয আসদব ঘদরর থভতর তার পা ধদর সািাম করদত হদব। এখে 
মা বদি - আলম থতা লবরি হদয় থেলস। কত মােুেদক সািাম করব। উিা-
বসা, উিা-বসা করদত করদত মা এক পযবাদয় লক করি খাট থেদক লেদচ 
োমি। োমার পর লেদচই বইসা রইি। লেদচই বইসা আদস। বিদতদস 
থয - লক বযাপার, ওি তুলম। মা বদি থয - ো লেদচই বইসা োলক। ঐ 
কোগুিা ভাবদি আমার এখেও হালস পায়। থতা মাদক বিদতদস থয - 
তুলম লেদচই বইসা োক। বাবা লজদেস করদতদস - কযাে। সবাই তখে 
বিদতদস - বারবার উপদর উিা লেদচ োমা ো কইরা লেদচই োক, সািাম 
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করা যাদব ইলজলি। পদর মাদক হদে থদখদত আসদছ, মা থতা এত বড় 
থঘামটা লদদস, এখে থঘামটা থদওয়ার পর ওোদক বিদতদস - থয আসদব 
থঘামটা তুদি থদখদব, তারপর টাকা লদদয় চদি যাদব এবং সািাম করদত 
হদব। মা থতা থছাট মােুে, উলে থতা থবাদ  ো। আলম থয সাইদজর আমার 
মা লিক থসম সাইদজর লছি যখে মাদয়র লবদয় হয়। এখে িালড় পরাইদস 
ওোদর, এমে ভাদব িালড় পরাইদস মাদে আজব রকদমর, বাঙালিরা 
কখেও এভাদব িালড় পদর ো। এখে থঘামটা খুিদতদস টাকা লদদতদস, 
এক কাদি মা থতা ভাবদতলসি থস পদড় যাদব, আর তার িালড় খুদি পদড় 
যাদব। লবহালরদদর কত থয রুিস থসটা থবা াে দায়। বাঙালির মদধয এক 
রুিস কাজ কদর ো। আড়াই লদদের লদে থছদি থমদয়র বাসা থেদক 
আসদব, থছদিদক আবার কাপড় থচাপড় লেফট করদব, লেফট করার পর 
থমদয়দক লেদয় যাদব। আর আমাদদর বাঙালির মদধয থতা মুলড় - খই লেফট 
কদর, লেদয় যায় আড়াই লদদের লদে। লকন্তু ওমা মুলড়-খই থকে লেদয় 
থেদস, এটা তারা রাখদব ো। বদি - আমাদদর বাসায় থতা অেয লসদস্টম। 
থতামরা এ লসদস্টম করস কযাে, আমরা থতা এ লসদস্টম রাখব ো। মাদে 
আমার মাদয়র লবদয়কািীে সময় থেদক শুরু কদর থবৌভাত পযবন্ত 
এককািীে একটা েযাোম। কারণ দুইজে দুই কািচাদরর। থতা তারা 
বু দতদস ো থয ওরা লক চায়, ওরাও বু দতদস ো এরা লক চায় এবং 
আমাদদর এখাদে থয লবহালররা হয় ওদদর লবদয় থদদখ খুব মজা পাই। ঐ 
থয বিিাম থতি পড়দত োদক। থমদয় হদে একদম লবরি হদয় যায়। 
বাঙালি থমদয়রা লবদয়র মদধয লেদজর পছন্দ মত থযমে করদত পাদর 
লবহালরর মদধয এটা োই এবং ওরা হদে থযলদে থেদক লবদয় স্টাটব হদব 
থসলদে থেদক থমদয় ঘর থেদক থবর হইদত পারদব ো। থযমে লফক্সড হদয় 
থেদছ থয পদেদরা লদে পদর আমার লবদয় তাহদি হদে আোমী পদেদরা 
লদদের মদধয আলম ঘর থেদক থবর হইদত পারব ো, থকােমদতই ো। 
আমার যলদ যব োদক, লকছু োদক তাহদি থসটাও বাদ। আলম থকােমদতই 
থবর হইদত পারব ো। থতা এরকম হদে আমার মাদয়র লবদয় হয়। আবার 
লবহালরদদর মদধয কুসংস্কারটা একটু থবলি কাজ কদর। আমরা যারা বাঙালি 
আলছ তাদদর মদধযও কাজ কদর, তদব লবহালরদদর মদধয একটু থবলি কাজ 
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কদর। অযাজ িাইক ধদরে হদে, হাজদবন্ড হদে... আমার মাদয়র থক্ষদত্র 
থযটা হদয়দছ, আমার মা থতা খুব থছাট তখে, ওোর হদে থবলব হত ো। 
ওোর লবদয়র লতে বছর পর চার বছর কাদি আলম হলে ওোর ইদয়দত… 
থস্টামাদক। থতা এখে মাদক বিদছে … মাদে শ্বশুর বালড় থেদক থটাটাি 
অতযাচার শুরু। অতযাচার বিদত লক ওোর থছদি মাদে আমার বাবা যখে 
কাদজ থবর হদবে তখে আমার মাদক ঘর থেদক থবর হইদত থদয় ো। 
থসদকন্ড রুিস হদে, যখে সবাই লমদি থখদত বসদব তখে উলে থখদত 
পারদবে ো। োডব রুিস হদে, যখে আড়াই লদদের পর… মাদে লবদয়র 
পদরর লদে যখে রান্না করদব তখে থকউ থহল্প করদব ো। মাদে আমাদদর 
বাঙালিদদর মদধয থযমে ফাস্টব রান্না হদে বউদক একটু থহল্প কলর বা লকছু, 
লকন্তু ওোরা লকছু ো। থটাটািটাই হদে ওদক একা করদত হদব। মাদে 
ওরা এটা থবাদ  ো। ওরা বদি থয-ো, থযদহতু ওর ফাস্টব রান্না থসদহতু ও 
একাই করদব। ওদক থকউ থহল্প করদব ো এবং থবলব ো হওয়ার থয 
লবেয়টা থসটাদকও হদে ওোরা দুলেয়ার খারাপ ভাদব লবিং করদতে থয 
- এটা হইদস, ওটা হইদস; লকন্তু আদদৌ থদখা যাইত থয অদেক আদে 
থেদক, থসই যুদদ্ধর আদে থেদক শুরু কদর এ পযবন্ত একটা লজলেসই থদখা 
যায় থসটা হদে থবলব ো হইদি থটাটািটাই থদাে পদড় একটা থমদয়র 
ওপর। থকে থবলব হয় োই, এটা-থসটা, এ কারদণ হদে আমার বাবাদক 
থসদকন্ড লবদয় লদদত চাইদস। ঐ আমার বড় দাদা লযলে লছদিে, তার থমজ 
থমদয়র সাদে। পুতুি আলে, পুতুি আলের সাদে লবদয় লদদত চাইদস। 
আবার আমার থছাট চাচা আবার ঐ পুতুি আলেদক িাভ করদতে, এটা 
আমার দাদারা আবার জােদতে ো। লকন্তু আমার বাবা জােদতে চাচার 
কো। থতা বাবা লক করদসে থছাট চাচাদক পােলড় টােলড় পরাদয় লদদসে। 
ফুি টুি লদদয় একাকার, থচহারাই থদখা যায় ো। থবা ার উপায় োই 
থকােটা কার থচহারা। থতা বাবা ওোদক ঐভাদব থরদখ লেদজ চদি থেদস। 
এখে লবদয় লটদয় থিে। থছদির থচহারা থদখদতদস তখে থদদখ লক থয ঐটা 
আমার থছাট কাকা। থতা থদখা থেদস থয একটা সন্তাে ো হওয়ার কারদণ... 
এবং থবলির ভাে হদে থয লবহালররা আদছ তাদদর কািচাদরর মদধয 
সবদচদয় থবলি থমদয়দদর টচবার করা হয়। অদেক ভাদব, অদেক ভাদব। 



My Parents’ World - Inherited Memories 

          Page 20 of 28 
 

থসদকন্ড লবদয়, একটা বউ োকা স্বদেও থসদকন্ড লবদয় করা লকন্তু রুিস-
এ োই। তারপরও তাদক থসদকন্ড লবদয় করাদব। থকাে রুিস মাদে ো, 
থকাে লকছু কদর ো। থতা এক সময় যখে জােদত পারি আলম আমার 
আমু্মর থস্টামাদক থতা তখে হদে ঐ আদের মতই সবাই অদেক আদর 
করা শুরু করদিে থয, ো োক চদি আসদছ, ওর থকাে সমসযা োই, থবলব 
হদব। থতা তারপর থেদক আমার আমু্মর িাইফস্টাইি আবার আদের মত 
অেযরকম হদয় যায় এবং আদস্ত আদস্ত থদখা যায় থয আমার দাদারা যারা 
লছি … আমার দাদা থতা আমার সাত বছর বয়দস মারা যায়। থতা আদস্ত 
আদস্ত থদখা যায় লবহালর কািচারগুদিা আমাদদর এখাে থেদক বাদ হওয়া 
শুরু হয়, আমাদদর ফযালমলি থেদক; অেয ফযালমলির কো জালে ো লকন্তু 
আমাদদর ফযালমলি থেদক বাদ হওয়া শুরু হয়। কারণ আমার যতগুিা 
কালক আদছ আমার চারটা কাকার মাদে আমার একটা কাকার লবদয় হয় 
লে -- ওোর ২১ বছর -- একটা কাকার লবদয় হয় োই -- লতেদট কাকার 
থয লবদয় হইদস সবাই হদে বাঙালি। থতা আমার মাদক লবদয় করাদয় থযমে 
লিক্ষা পাইদস লিক থতমলে হদে লক করদব... এখে মা বিদতদস থয 
আপোরা থয জেয আমাদর লবদয় করাইদসে আলম থতা থতমলে লবদয় করাব 
ো। থতা মা’র ঘাদড় পড়দস দালয়েগুিা। থতা মা লক করি, একদম বাঙালি 
রুিদস সবাইদক হদে লবদয় করাইি। থতামার একটা কো আমার খুব 
পছন্দ হয়। থসটা হদে থয, এত রুিস-থরগুদিিেস ো থমদে আমরা যলদ 
েরমালি হদে তারা লক চায় থস অেুযায়ী যলদ আন্ডারস্টযােলডং হয় তাহদি 
ওটা ভাি। থতা থদখা যায় থয, আমার মার সাদে আমাদদর অদেক ভাি 
বদে। অযাজ িাইক আমাদদর থেন্ড বিা থযদত পাদর। মা হদে থকাে লদে 
তার কািচার থকমে চিদছ থকমে ই হদব থসটার ওপর লডদপন্ড কদর 
ো।  থযমে আদেকার লবহালররা, লবদিে কদর আমাদদর এিাকায় থয 
লবহালরগুিা এখেও আদছ এইট, ফাইভ, থসদভে - এই পযবন্তই তারা 
পড়াদিাো করায়, তার ওপদর লকন্তু পড়াদিাো করায় ো এবং আমার থছাট 
ফুলপ, আমার থমদজা ফুলপ যারা আদছে তারা লকন্তু থবলি পড়াদিাো কদর 
োই। আমার বড় ফুলপর লহসদটালর বলি - বড় ফুলপ হদে থকারাে িলরফ 
পড়দব, আর আরলব পড়দত যাদব, দাদা হদে… রুিস হদে… থমদয় মােুে 
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ঘর থেদক থবর হওয়া যাদব ো। এই একটা রুিস তাদদর মদধয হদে 
কাজ করত। আো লিক আদস, পড়দত যাইদতও পারদব ো। এখে লক 
করদব। বিদতদস-আলম আমার বান্ধবীর বাসা থেদক একটু ঘুদর আলস। 
উলে এই রকম হদে িুকাদয় িুকাদয় পড়াদিাো করদসে। পদর দাদা যখে 
মারা যাে আমার থছাট ফুলপ তখে হদে একটু বড় হদয় যায়। আমার 
থছাট ফুলপ হদে আমার থেদক চার থেদক সাদড় চার বছদরর বড় – 
হাইদয়স্ট, এর থচদয় থবলি ো -- থতা থছাট ফুলপদক হদে যখে দাদা মারা 
যাে -- দাদা মারা যাবার লকছুলদে আদে যখে অসুস্থ োদকে তখে বাবা 
হদে তাদক সু্কদি ভলতব করাদয় থদে। অযান্ড উলে এসএসলস পযবন্ত 
পড়াদিাো কদরে। থতা আমাদদর এিাকায় মাদে এত… থমদয়দদর জেয 
এত রুিস-থরগুদিিেস, লকন্তু থছদিদদর জেয লকছু থেই। পড়াদিাো 
করুক থছদিরা থকাে প্রবদিম োই।  লকন্তু থমদয়রা করদব ো। অযাজ 
িাইক এখে আলম ইোরলমলডদয়ট পাি করলস, আমাদদর থহাি এিাকায় 
আমরা সাতটা থমদয়। পুদরা কুলমবদটািা, বগুড়া লমিাদয় আমরা হদে সাতটা 
থমদয় এবার ইোর পরীক্ষা লদলস। আমাদদর কাদরা পড়াদিাো বন্ধ হয় 
োই। আর থটাটাি থয সাতজে আলছ এই সাতজে হদে ইেলসলডে 
বাংিাদদি থেদক পাি করা। আমরা একসাদে সু্কদি  ভলতব হদয়লছ ওয়াদে, 
একসাদে এইট পাি কদরলছ, োইে-থটে পদড়লছ, ইোর পদড়লছ, এখে 
হদে সবাই ইউলেভালসবলটর জেয অযাপ্লাই করলস। এই সাতজেই হদে 
আমরা থসইম ইউলেভালসবলটদত অযাপ্লাই কদরলছ থয আমরা সাতজে থসইম 
ইউলেভালসবলটদত পড়ব। থতা আমাদদর থয স্ট্রােিটা থসদক্ষদত্র হদে 
লবহালরদদর মদধয লকছু লকছু বাবা-মা অদেক থবলি সাদপাটব কদর। কারণ 
তাদদর সাদপাটব যলদ ো োকত তাহদি এটা সম্ভব হত ো। থযমে আমার 
বাবার একটা স্বপ্ন লছি থয, আমার থমদয় হদে পড়াদিাো করদব। উলে 
মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আদে আলম পালকস্তাে থেদক ঘুদর আলস। িাস্ট 
পালকস্তাে আলম যখে দুই হাজার সাদত যাই। ঘুদর আলস... ঘুদর আসার 
পর বাবা হদে মাদক বিদস - ও যতটুকু পড়দত চায় ওদক পড়াবা। ো 
ওর লবদয়র কো বিবা, ো হদে থকাে লজলেদস ওদক বাধা লদবা। তাদদর 
লবহালর থক্ষদত্র তাদদর লকন্তু একটা স্ট্রং সাদপাটব আমাদদর সদঙ্গ লছি। এই 
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সাদপাটবটার একমাত্র কারণ হদে এই বাঙালিদদর সাদে চিদত চিদত 
তারা থদখদছ তারা তাদদর থমদয়দক আটকাদয় রাখতাদস ো, তাহদি আমরা 
থকে আমাদদর থমদয়দক আটকাদয় রাখব। তারা থযদহতু তাদদর থমদয়দক 
হদে আদে বাড়াদয় লদদে। তাহদি থস থক্ষদত্র থতা আমাদদর থকাে লকছু 
আটকাবার দরকার পদড় ো। ঐ থয একটা কলেলটিে কাজ কদর থয 
তাদদর থমদয় এতটুকু পড়ি আমাদদর থমদয় থকে পড়ি ো। এই 
কলেলটিদের কারদণ আজদক থদখা যাদছ থয আমরা আজদক এতদূর 
পদড় আসিাম। এই ভাদব কালটদয়লছ।  

 
থমদহদী -   এই থয থরিে কাদডবর কো হলেি থয, উলে কিকাতার োেলরক, আবার 

মা বাংিাদদলি। এখে আপোদক যলদ লজদেস করা হয় আপোর বালড়টা 
থকাোয়, আপলে তখে লক বিদবে? 

 
ডলি -   আো থসটা হদে, প্রদতযক সন্তাে তার বাবা মাদয়র আইদডলেলফদকিে 

লদদয় চিাদফরা কদর। থতা আলম যতটুকু বিব আমার মা লকন্তু 
বাংিাদদদির োেলরক। আমার বাবাও লকন্তু বাংিাদদদির োেলরক 
হদয়লছদিে। কারণ ঐ িাি কাডবটা থকাে ফযাক্ট কদর ো। ওটা থকাোয় 
ফযাক্ট কদর যখে হদে লবহালরদদর আিাদা কাজ আদছ লকছু তখে কাজ 
করদব। অেযোয় সু্কি কদিজ বদিে বা বাংিাদদদির যতগুলি কাজকমব 
আদছ ওখাদে লকন্তু িাি কাডব চদি ো। েভণবদমে লফক্সড করদস থয 
যাদদর িাি কাডব আদছ তারা বাংিাদদদির োেলরক হইদত পারদব ো, 
থতা যখে থভাটার লিস্ট করা হইদস তখে একদম থিে লসদ্ধান্ত হইদস থয 
ো লিক আদস যারা লবহালর আদস যাদদর িাি কাডব আদস তারা 
বাংিাদদদির োেলরক হইদত পারদব এবং তাদদর আইলড কাডব হদব। থতা 
যখে আইলড কাডব হয় তখে হদে আমাদদরদক থকউ লজদেস করদি 
আমরা বলি আমরা বাংিাদদলি। এখে আমাদদরদক থকউ যলদ লজদেস 
কদর... আমার বাবার জন্ম এখাদে, আমার মাদয়র জন্ম এখাদে তাহদি 
আলম থকে বিব থয আলম বালহদরর। আমাদক থকউ এখে লজদেস করদি 
- আলম বাংিাদদলি। কারণ আমার আইদডলেলফদকিদের থটাটািটাই হদে 



My Parents’ World - Inherited Memories 

          Page 23 of 28 
 

বাংিাদদদি করা। আর এদক্ষদত্র লবহালরদদর থকাে প্রদেম হয় ো। কারণ 
লবহালরদদর থয বড় মাোগুদিা আদছ তাদদর থয বাইদরর কাজগুদিা… 
থটাটাি হদে তাদদর থভাটার  আইলড কাডবগুদিাই থিা কদর। থতা থযদহতু 
থিা অফ কদর তাহদি থসদক্ষদত্র তাদদরও থকাে বাধা লদদে ো। আমার 
যখে চাইদস আমার বােব সালটবলফদকট থিা করা িােদস। োইদি হদে 
বাংিাদদদি থকাে জায়োয় লবহালররা থকাে সাদপাটব পাদব ো। যলদ তাদদর 
থভাটার আইলড কাডব ো োদক। থতা থসদক্ষদত্র আলম বাংিাদদলি ো! 

 
থমদহদী -  আইদডলেলটটা আপলে লকভাদব থদখদবে?  আপলে লক লবহালর ো বাঙালি? 

কারণ হদে লবহালর কািচার থতা লকছু আপোর মদধয আদছ আবার বাঙালি 
কািচারও আদছ। থতা এ দুদয়র মা খাদে আপলে লেদজদক লকভাদব 
আলবষ্কার কদরে?  শুধু বাংিাদদলি োলক অেবা লবহালর? এটা একটু 
এক্সদপ্লইে করদবে? 

 
ডলি - যলদ... ঐভাদব যলদ ধরা হয়… আলম যখে থসইভ দয লচিদেদে যাই থকউ 

থকউ লজদেস কদর - ডলি তুলম থতা কািলি োদকা, তুলম লবহালর ো 
বাঙালি?  আবার সু্কদি যখে লছিাম আলম ক্লাস ওয়াদে তখে ইেলসলডে 
বাংিাদদি শুধু লবহালর লিশুদদর পড়াইত। তখে লকন্তু আমাদক অযাডলমিে 
থদয়। কারণ আমার বাবা হদে িাি কাডব থিা করদস। থকউ যখে লজদেস 
কদর, ঐ থয দাদা একটা কো লিখাদয় লদদস - বিবা তুলম কিকাতার। 
জাস্ট আলম এটাই বলি থয - আলম কিকাতার। আর যলদ থকউ েযািোলিলট 
লজদেস কদর তাহদি থডলফলেটলি আমার েযািোলিলট হদে বাংিাদদলি। 
কারণ আলম থযখাদে জন্মগ্রহণ কদরলছ থসটাই আমার থদি। থসটাই হদে 
আমার েযািোলিলট। 

 
থমদহদী -  আপলে লবদয়র কো বিলছদিে, থট্রলডিেযাি লবলভন্ন এলিদমেস-এর কো। 

থতা আপলে যলদ খাবার-দাবার প্রসদঙ্গ লকছু বদিে আমাদদরদক… 
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ডলি -  েরমালি হদে খুব থবলি লডফাদরন্স োদক ো। থসটা হদে ওরা লবহালররা 
হদে উপমা কদর। তারপর সকাি থবিা হদে রুলট খায়। ভাত খায় ো। 
বাঙালিরা থযমে হদে ভাত খায়, ভাতটা পছন্দ কদর। থতা আমাদদর 
এখাদে সবাই হদে রুলটটা পছন্দ কদর। সকাি থবিা একটু রুলট হইদি, 
এবং যারা লপওর লবহালর তারা লক কদর, তারা হদে সকাদি রুলট খাদব, 
রাদত্র রুলট খাদব, সকাদি হদে ভাত খাদব। এটা হদে তাদদর লসদস্টম। 
আর আমাদদর বাসায় হদে আমরা মাদ  মদধয সকাি থবিা রুলট খাই। 
আর আমাদদর বাসায় থকউ ভাত খাইদত চায় ো। সকাি থবিা সবাই 
একটু রুলট খাব, আমু্ম রুলট রান্না কদর লদদব। সু্কদি লটলফে থেওয়ার সময় 
ভাত থদওয়া থযদহতু পলসবি ো, তাই আমু্ম হদে রুলট কদর লদত। দুপুদর 
ভাত খাই। রাদত্রও হদে ভাত খাই। মাদ  মদধয আমু্ম যখে অেয লডদিস 
ততলর কদর তখে হদে রাদত্র রুলট খাওয়া পদড়। লকন্তু অেযো অেয লকছু 
ো। আবার আদরকটা লজলেস থদখা যায় থয, বাঙালিরা অদেক লকছু মাদে 
অেযােয লডদিস ততলর কদর, লিক থতমলে লবহালররাও লকন্তু অেযােয লডদিস 
ততলর কদর। থযমে আমরা যলদ িদববরাদতর কো লচন্তা কলর, িদববরাদত 
আপোরা বাঙালিরা থযমে বুদটর হািুয়া কদরে, লবহালররাও হদে এরকম 
কদর তদব তারা হদে আদরা অেযােয লকছু অযাড কদর। থযমে োজদররটা 
লদদয় কদর। তারপর হদে আপোর মুশুদরর ডাি থবদট তারা হদে লবলভন্ন 
লডজাইদের… িদববরাদতর লদে তারা বাোয় এবং মুহররম মাস চিদতদস 
আমরা বাঙালিরা হদে থরাজা রালখ, তারপর হদে থদায়া-কািাম কলর; 
লকন্তু লবহালররা লক কদর... আপলে এখে কািলি থরাদড যায়া থদখদবে 
আোমী সাত তালরখ, কািদক ওরা হদে সবাই যাদদর মােলত োদক… 
তারা এটাদক অদেক লবলিফ কদর, হাসাে-থহাদসেদক অদেক লবলিফ 
কদর… থতা তারা হদে তার োদম লজলকর করদব, তারপর রাস্তা ঘাদট 
থদখদবে একটা বড় লেিাে লেদয় থদৌড়াদো শুরু করদব এবং দি তালরখ 
রাদত্র সারা রাত থখিা হদব। তারপর থযলদে তালজয়া থডাবাদো হদব দি 
তালরদখ, তালজয়া থডাবাদোর লদে তারা ই করদব। আর আমরা মহররম 
মাদস লবহালররা লক কলর… মাদে আমরা বাঙালি যারা আলছ তারা লক কলর... 
আমরা মাছ খাই, িাক খাই। লকন্তু যারা লবহালর আদছ তারা চাাঁদ ওিার 



My Parents’ World - Inherited Memories 

          Page 25 of 28 
 

সাদে সাদে যাদদর বাসায় মােলত োকদব তারা লকন্তু মাছও ধরদব ো, 
িাকও ধরদব ো। থযমে আমাদদর বাসায় লক হয়, আমার থছাট ভাইদয়র 
মােলত লছি। আমার থছাট ভাই অদেক অসুস্থ োকত থতা তাই। থতা 
ওোরা এটা লবলিফ করদতে। অদেস্টলি বিদত আলমও লবলিফ কলর। থতা 
ওোরা হদে পাইপ লসদস্টম কদর বাধাইত, ঐটাদক পাইপ বদি, লকন্তু 
কাপড় হদে পাইদপ পযাাঁচাদয় তারপর বাাঁধদতা। থতা যখে বাাঁধদব তখে 
ওরা িবে খাইদত পারদব ো। মাদে আিাদা থকাে িবে খাইদত পারদব 
ো। তারপর হদে মাছ থতা ধরদতই পারদব ো। িাক খাইদত পারদব ো। 
তারপর থযলদে থেদক চাাঁদ উিদব থসলদে থেদক হদে জুতা পরদত পারদব 
ো। থতা লবহালররা লক কদর এই মহররম মাদসর দিলদে - আটলদে আদছ 
তারা লক কদর, সু্কি থেদক ছুলট লেদয় আদস। যাদদর মােলত আদস তারা 
থতা জুতা পরদত পারদব ো, তাই সু্কদি যাওয়া পলসবি ো, তারা লক কদর 
সু্কি থেদক ছুলট লেদয় আদস। এই থয আিাদা আিাদা লকছু লসদস্টম আদছ 
এগুলিই লবহালরদদর মদধয একটু আিাদা। থতা তখে হদে তারা লবলভন্ন 
ধরদের খাবার ততলর কদর, লবলভন্ন ধরদের লডদিস কদর এবং যারা পাইপ 
বাাঁদধ, পাইলপয়াে তাদদর বদি, সবাই এক রকম োদক, টুলপ পদর, োমাজ 
পদড়, ই কদর … তারা অদেক দূর থেদক থদৌড়ায়া থদৌড়ায়া আদস, 
তাদদরদক হদে িরবত খাওয়ায়। থতা তারা মদে কদর এটা থেদক অদেক 
থবলি পুণয পাওয়া যায়। থতা এটা হদে তাদদর কািচারাি লসদস্টম। লকন্তু 
আমাদদর বাঙালিদদর মদধয এটা হয় ো এবং দুেবা পূজার সময় হদে, 
যারা হদে লহনু্দ তারা অদেক লকছু মদে কদর, থযমে েবরালত্র শুরু হদয় 
যায়, েয়লদে তারা থটাটাি পূজা কদর। উপাস কদর, এটা কদর, থসটা 
কদর। থতা আমাদদর এখাদেও হদে বাঙালিরা অদেক লকছু কদর ো, লকন্তু 
লবহালররা হদে কদর। এই হদে কািচারাি লডফাদরন্স। ঈদদর লদে থযমে 
সবাই হদে সবার বাসায় যায় এবং থসমাই রান্না কদর… যারা বাোরাস 
থেদক লবিং কদর... আমাদদর পাদির বাসার যারা, তারা সবাই হদে 
বাোরাদসর। থতা খুব মজা পাই। তাদদর এক চামচ থসমাই খাইদত হইদি, 
মাদে যাদদর ডায়াদবলটস থরাে োই তাদদরও ডায়াদবলটস হদয় যাদব। এই 
পলরমাণ লমলষ্ট োদক। এক পা থসমাইদয়র মাদ  আধা থকলজর ওপদর হদে 
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শুধুমাত্র লচলেই োদক এবং থছাট থবিায় ফাস্টব টাইম আলম ওখাদে থেলস… 
আমাদক দাওয়াত লদদস, বিদস - আসবা আমাদদর বাসায়… আলম আমু্মদক 
বিলস - আমাদক এতটুকু থসমাই লদদস খাব ো আলম, থকে লদদস। থতা 
আমু্ম বিদতদস - খাও, থদখ লক হয়। এখে আলম থতা লজদ, খাবই ো। 
আমাদর এতটুকু লদদস থকে। একদম খুব সামােয। অেয থকউ বাঙালি হদি 
থদখদব থয থবইজ্জলত করদতদস আমাদদর। লকন্তু ওটা এত পলরমাণ লমলষ্ট 
োদক এক চামচ থকউ মুদখ লদদি থসদকন্ড চামচ খাইদত তার লচন্তা করদত 
হদব, খাব লক খাব ো। এই জেয হদে তারা অল্প একটু থদয়। েষ্ট করদি 
থতা অেয থকউ খাদব ো। থতা কািচারগুদিা এরকম চদি।  

 
থমদহদী –  এখে… এগুিাই লছদিা আমাদদর লজোসা করার। থতা আদরকটা থছাট্ট 

প্রশ্ন, থসটা হদে বাসায় লক বাবা-মা ওোরা লক উদুবদত কো বিদতে োলক 
বাংিা উদুব দুইটা লমক্সড লছি?  আর আপলেও পাদরে লকো দুইটাই? 

 
ডলি -  আলম দুইটাই পালর। মজার লবেয় হদে লবহালর ভাো লিখাদত আমার ভাি 

একটা উপকার হইদস। থসটা হদে আলম যখে ২০০৫-এ পালকস্তাে যাই… 
খুব মজার একটা লবেয় হদে… ওখাদে থসভ দয লচিদেদের একটা আলপ 
লছদিে ইলন্ডয়া থেদক লবিং করদতে, ভবােী লদ… থতা ভবােী লদ আমাদক 
থদখদসে, আলম তখে খুব থছাট, পুদরা বাংিাদদি থেদক ওখাদে আলম 
থরলপ্রদজলেলটভ… থতা ওখাদে লেদয় আমার ভবােী লদ’র সাদে থদখা হয়; 
থতা ওখাদে এলিয়ার মদধয যতগুিা থদি আদস সবাই আসদছ। আর 
ওখাদে সবাই একটা িযাঙু্গদয়জ জাদে থসটা হদে লহলন্দ, কারণ থকাে ো 
থকাে মদত তারা লহলন্দ লসলরয়ািগুদিা থদদখ এবং তারা ো বিদত পারদিও 
তারা থবাদ । থতা এখে হদে, আমাদদর ভবােী লদ আমার সাদে কো 
বিদতদসে। উলে থতা বাংিা পাদরে ো। ইংলিি বিদব েয়দতা লহলন্দ 
বিদব। থতা লজদেস করদস, আপ কযায়সা থহ? থতা বদি উলে েতমত 
খাইদসে থয - আলম বিব, লকন্তু ও থতা বু দব ো। তারপর আবার লজদেস 
করদস - হাউ আর ইউ? থতা আলম লহলন্দদত লরপ্লাই করলস - মযায় লিক 
হাঁ, আপ কযায়সা থহা? থতা উলে বিদতদস থয - আপদকা লহলন্দ আলত থহ? 
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থতা বিিাম – হাাঁ, মুদ  লহলন্দ আলত থহ, থতা থকয়া প্রবদিম থহ? উলে 
বিদিে - থেলহ, থকাই প্রবদিম থেলহ থহ। হামাদর লিদয় অর আো হয়া। 
থতা ভবােী লদ থক জাোদো হি আলম লবিং কলর লবহালরদত। এটা জােদত 
থপদর উলে বদিে - ইদয় থতা হামাদর লিদয় বহত আো থহা োয়া, থযা 
লহলন্দ আলত থহ। হামাদর লরদপ্রদজলেলটভ করদে কা টাইম থতা বহত কাম 
আদয়দঙ্গ। উলে পুদরা এলিয়াটা থদখদতদস… আমাদদর সদঙ্গ থয ভাইয়া - 
আপুরা থেদস ট্রান্সদিট করদত তারা হদে বদস আদছ, কাজ হদে আমার। 
এখে কাজ লক। কাজ হদে, বাংিাদত আমরা আমাদদর থপ্রদজদেিে 
করলস সারা রাত বদস। থতা ওরা বাংিা বিদতদস আলম লহলন্দ ট্রান্সদিট 
করদতলস। থতা আমাদদর সদঙ্গর ভাইয়া একলদে ইংদরলজদত ট্রান্সদিট 
করদত থেদস থতা একজে দাাঁড়াদয় বিদস - থকাই জরুরত থেলহ থহ, হাদম 
সামা দম আলত থহ। থতা এই লজলেসটা ভাি, কলমউলেদকিে করার জেয 
আমার একটা ভাো থবলি। যলদও বাঙালিরা দুটা িযাঙু্গদয়জ থিদখ… বাংিা 
আর ইংলিি। আর আমার থক্ষদত্র একটা িাভ হদে থয আমার মাতৃ ভাো 
বাংিা হইদিও আলম লহলন্দও বিদত পালর, উদুবও বিদত পালর, আর 
আদরকটা হদে ইংলিিও বিদত পালর। আলম লবহালর বদিই এটা সম্ভব 
হইদস। লবহালর ো হইদি আলম এতদূর আসদত পারতাম ো। অদেদক 
এখে বিদত িাই লফি কদর থয থস লবহালর। লকন্তু এটা লিধা থবাধ কলর 
ো। বাংিাদদিদক খ্ুব ভাদিাবাসদিও আমার লহলস্ট্র হদে এটা, এটা 
কাউদক বিদত আলম িজ্জা থবাধ কলর ো। কারণ হদে আমার থযটা আদস 
থসটা আদস। 

 
থমদহদী -  আো আদরকটা হদে থয, এই থয দাদার কাছ থেদক শুদে আসা েল্প, 

বাবার কাছ থেদক শুদে আসা েল্প, এটা লক পরবতবী থজোদরিদের কাদছ 
আপলে থপৌঁদছ লদদত চাে লকো, ভলবেযদত কখেও? 

 
ডলি -  আমরা হদে … আলম হলে আমার বাবার সবদচদয় বড় থমদয়। আমার 

বাসা থেদক যারা থছাট তারা থকউ আমার দাদাদক থদদখ োই। সবাই 
ছলবদত থদখদস। এখে হদে থছাটদদর আলম মাদ  মদধয বলি, বইসা বইসা 
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েল্প বলি - দাদা এইটা করত জাদো, দাদা ঐটা করত। আবার মাদক বলি 
মা থতামার লবদয়র সাইদডর েল্পগুদিা একটু বি আমরা শুলে। থেন্ডদদর 
সাদে এই লবেয়গুিা লেদয় মাদ  মদধয েল্প কলর। থতা অবিযই, থকে ো… 
আমাদদর বযাকগ্রাউন্ড থযটা লছি থসটা লেদয় েল্প করদতও মজা িাদে। থসা 
বিদত থকাে প্রবদিম োই। আলম ট্রাই করব থয, যখে আমার লবদয় হদয় 
যাদব, যখে আমাদদর সংসার হদব, তখে আমরা আমাদদর থবলবদদরদক 
বিব থয - আমার বাবা এরকম লছদিে, জাদো থতামার োো এরকম 
লছদিে, দাদা এরকম লছদিে … থসা, থকাে প্রবদিম োই। 
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