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উবিশ’শ একচবলিশ িাললর ১১ই অল্াির যখি বিবিবি থেলক প্রেম িাংলা 
ভাষায় অিুষ্াি প্রচার হয়, তখি থকউ বক থভলিবিললি ৭৫ িির পর এই 
ভাষায় শুধু থরবিও িা, থেবলবভশি এিং বিবিোল মাধ্যলমও িংিাদ পবরলিশি 
করা হলি? হয়লতা অলিলক মলি কলরবিললি, ববিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থশষ হললই এই 
িাবভভি লির আর থকাি প্রলয়ািি োকলি িা। বকন্তু যুদ্ধ থশলষ বরিটিশ িাম্াি্য দ্রুত 
গুটিলয় পড়লত শুরু করললও, বিবিবির বিলদবশক িম্প্রচার বিভাগ থকাি হুমবকর 
মুলখ পলড় বি। অি্যাি্য ভাষা বিভালগর মত িাংলা বিভালগর ভবিষ্যৎ বিভভি র 
করবিল বিবিবির ি্যিস্াপক এিং বরিটিশ িরকার কী বিদ্ধান্ত থিলি, তার ওপর। 
বিবিবির ি্যিস্াপিায় যারা বিললি, তালদর মলধ্য থয থিশ কলয়কিি দূরদশশী 
মািুষ বিললি, তা বিলয় থকাি িলদেহ থিই। তাঁরা ভাল কলরই িুলেবিললি, বিলশ্ব 
বরিলেলির প্রতাপ ক্রমশ কমলত োকলি; বকন্তু বিবভন্ন থদলশ, বিলশষ কলর প্রাক্তি 
কললাবি এিং বিশ্ব মািবচলরে উদীয়মাি রাষ্ট্রগুললালত প্রভাি িিায় রাখলত 
বিবিবির মত একটি প্রবতষ্াি ি্যাপক অিদাি রাখলত পালর। এই দূরদশশী মািুষরা 
এোও িুেলতি থয, শুধু মারে বরিটিশ িমাি, রািিীবত িা অেভিিীবত িম্পলকভি  ভুবর 
ভুবর খির বদললই িা বরিলেলির গুণ গাইললই বিবিবি কালরা আস্া অিভি ি করলি 
িা। থিোর িি্য বিবিবিলক একটি স্াধীি ভূবমকা পালি করলত হলি। বিভুভি ল এিং 
বিরলপক্ষ িংিালদর িি্য মািুলষর থয চাবহদা আলি, একবিষ্ভালি থিই চাবহদা 
থমোলিার থচষ্া করললই মািুষ বিবিবির ওপর আস্া রাখলি – এিং থিই িূরে 
ধলর বরিলেলির ভািমূবতভি র উন্নবত হলি।

িস্তুবিষ্ িংিাদ থয কীভালি মািুলষর আস্া অিভি ি করলত পালর, থিো িি 
থচলয় ভাল থিাো যায় িংকলের িময় – যখি বিভুভি ল, বিভভি রলযাগ্য তলে্যর 
প্রলয়ািি িি থচলয় থিবশ, যার ওপর মািুলষর িাঁচা-মরার বিষয় বিভভি র করলত 
পালর। িাংলালদলশর িি্য থিই িংকেময় িময় আলি ১৯৭১ িালল। থদলশ তখি 
একবদলক িাঙাবল স্াধীিতাকামীলদর দমলি পাবকস্াি থিিািাবহিীর অবভযাি ও 
ি্যাপক হত্যাযজ্ঞ, অি্যবদলক িাঙাবল থিিা এিং থগবরলালদর প্রবতলরাধ। একই 
িালে লক্ষ লক্ষ মািুলষর উবিাস্তু হলয় ভারলত চলল যাওয়া। থিই িময় বিবিবি 
িাংলালদলশর থভতর থেলক িািা িূলরে তে্য িংগ্রহ কলর যতদূর িম্ভি িত্যতা 
যাচাই কলর খির পবরলিশি কলর। পূিভি পাবকস্ালির িাঙাবললদর িি্য বিবিবি 
িাংলা তখি হলয় দাঁড়ায় ‘লাইফ-লাইি িাবভভি ি’। থিই যুলদ্ধর িময় বিবিবির 
প্রবত থয আস্া এিং ভালিািা িাংলালদলশর মািুষ অিুভি কলরি, থিো 
স্াধীিতার চার-পাঁচ দশক পলরও বিলীি হলয় যায়বি। এর পলরও িংকলের িময় 
এলিলি যখি িাংলালদলশর মািুষ িঠিক তলে্যর িি্য বিবিবির ওপর বিভভি র 
কলরলি – থযমি ১৯৮৭ এিং ১৯৯০ িালল বস্রাচার বিলরাধী আলদোলি আর 
২০০৬-৭ িালল রািনিবতক িবহংিতা এিং ১/১১-র িামবরক হস্লক্ষলপর 
মাধ্যলম িরুবর অিস্া থ�াষণা।

এই িমলয়, বিলশষ কলর ১৯৯০-র দশলক ি্যবক্তমাবলকািাধীি ি্যালেলাইে 
থেবলবভশলির ি্যাপক প্রিার হলল ভারলতর পবচিমিলগে বিবিবির ওপর বিভভি রতা 
কলম যায়। তলি ভারলতর দুটি রাি্য – আিাম এিং বরেপুরায় িাংলাভাষীলদর 

বপঁাদদে থথকে : মপাসুদ হপাসপান খপান, মপানসী বডুযপা, সপাদবর মুস্পাফপা, শপাদেল আকনপাযপার, দমজপানুর রহমপান খপান, পুলে গুপ্ত, থমপাযপাকজেম থহপাকসন (ছদব – থহনদর ইডন)
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মালে বিবিবি একটি বিভভি রলযাগ্য িূরে বহলিলিই রলয় যায়। বকন্তু িাংলালদলশ 
প্রাইলভে থি্লর থেবলবভশি এিং এফ এম থরবিও দ্রুত িম্প্রিাবরত হললও 
বিবিবি িাংলার প্রািবগেকতা কলম যায়বি। থরবিওলত থ্াতা িংখ্যা কলম থগলি, 
বকন্তু বিবিোলল িাড়লি, থেবলবভশলিও বতবর হলছে বিবিবি িাংলার দশভিক, 
থযমি থদলখবি ২০০৫ থেলক ২০১৫ িাল পযভিন্ত ‘িাংলালদশ িংলাপ’ িামক 
অিুষ্াি ব�লর। পরিতশীলত থদলখবি ‘বিবিবি প্রিাহ’ িামক িামবয়ক প্রিলগের 
অিুষ্াি বিলয়। এর কারণ থিাো খুি কঠিি কাি িা।

িাংলালদলশ থেবলবভশি, থরবিও এিং অিলাইি বিউি থপােভি াললর উপবস্বত 
থিলড়লি, প্রবতলযাবগতা হলয়লি থিারাললা। বকন্তু এই বভলড়র মালে মািুষ 
বিবিবিলক বিভভি রলযাগ্য মাধ্যম বহলিলিই থদলখ আিলি। মািুলষর চাবহদা 
িদলললি, মািুষ কীভালি, থকান্ মাধ্যলম িংিাদ িংগ্রহ করলি থিোও িদলললি 
– বিবিবি এই িি পবরিতভি ি আমলল বিলয় িংিাদ পবরলিশিার ধরি এিং মাধ্যলম 
ি্যাপক পবরিতভি ি িাধি কলরলি। বকন্তু একটি িায়গায় বিবিবি এখলিা চললি 
িিাতিী কায়দায় – থিো তার িম্পাদকীয় িীবত। বিবিবির িাংিাবদকতার 
মূল্যলিাধ শুরু থেলক যা বিল, তাই আলি – িঠিক তে্য, বিরলপক্ষতা এিং 
িিার প্রবত িুবিচার কলর িস্তুবিষ্ পবরলিশি। পঁচাত্তর িিলরর থশলষ দাঁবড়লয় 
িলা যায় আগামীলত বিবিবি িাংলায় আরও পবরিতভি ি আিলি, মািুলষর চাবহদা, 
অভ্যাি এিং প্রযুবক্ত ঠিক কলর থদলি পবরিতভি লির ধরিগুললা। বকন্তু থিই িতুি 
অিকাঠালমার বভবত্ত হলি িিাতিী িম্পাদকীয় মূল্যলিাধ, যার মাধ্যলম বিবিবি 

িাংলা তার িাংিাবদকতা, তার প্রািবগেকতা আরও থিারদার করলত িক্ষম হলি 
িলল আমালদর বিশ্বাি। বিগত ৭৫ িিলরর বিবভন্ন িমলয় যারা বিবিবি িাংলার এই 
অিাধারণ যারোয় িলগে বিললি, এিং আগামী িিরগুললালত যারা িােী হলিি, 
তালদর িিাইলক শুলভছো এিং ধি্যিাদ িাবিলয় এই স্মরবণকা উপলভাগ করার 
আমন্ত্রণ িািাবছে।

িাবির মুস্াফা

অল্াির ২০১৬

সপামকনর সপাদরকে বপঁাদদে থথকে : আেবর থহপাকসন, ফপারহপানপা পপারভীন, নপাদফসপা আখেপার েদল, রপাদেব হপাসনপাে, শপাযলপা রুখসপানপা
মপাকের সপাদরকে বপঁাদদে থথকে : সপাগর সপাকরপাযপার, শপামীমপা আক্পার, শপারদমন রমপা, সপাইকযদপা আক্পার, অদ চ্ি  অেদ্রিলপা, রপাকসল আকরদফন, শপাহনপাজ পপারভীন, মীর সপাদবির
দপছকনর সপাদরকে বপঁাদদে থথকে : মকনপাযপার সপাহপাদপাৎ দপচিন, আহরপার থহপাকসন, আবুল েপালপাম আজপাদ, েপাদদর েক্পাল, ওযপাদলউর রহমপান দমরপাজ, থসদলম দমযপা, সপাকযদুল 

ইসলপাম (ছদব: ইযপাদসন েবীর জয)
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িাবির মুস্াফা
আবম থযবদি বিবিবিলত থযাগ থদই, থিবদি ভবিষ্যৎ বিলয় খুি একো ভািবিলাম 
িা। িলতলরা িির পলরও থয বিবিবিলত রলয় যালিা, থি থতা দূলরর কো। বকন্তু 
শুধু থয রলয়ই থগলাম তাই িয়, বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির অংশ বহলিলি বিবিবি 
িাংলা থয ি্যাপক পবরিতভি লির মধ্য বদলয় থগলি, তালত অংশ বিলত থপলরবি এিং 
থকাি থকাি থক্ষলরে উলদ্যাগ গ্রহণ করলত থপলরবি।

থিবদি বিল মাচভি  মালির ১৮ তাবরখ। দু’বদি আলগ লন্ডলি এলি থপৌঁলিবি। 
বরিলেলির িালে আবম আলগই পবরবচত বিলাম – ১৯৭৬ িালল সু্লল পড়লত 
আবি, রলয় বগলয়বিলাম ১৯৮৮ িাল পযভিন্ত। তখি পড়া-থশািার কারলণ 
এলিবিলাম িলল স্ায়ী িিিালির থকাি িুলযাগ বিল িা। এিালরা স্ায়ী িিিালির 
পবরকল্পিা কলর আবিবি।

বিবিবি িাংলায় প্রলযািক বহলিলি চাকবরর িি্য যখি িাক্ষাৎকার বদবছেলাম 
তখি তৎকালীি বিভাগীয় প্রধাি বিয়দ মাহমুদ আলী এিং দবক্ষণ এবশয়ার 
ি্যিস্াপিা িম্পাদক ি্যাম বমলার িাবিলয় থদি, থয চাকবরর থময়াদ হলি 
বতি িির এিং থিো িাড়ালিার থকাি িুলযাগ োকলি িা (যবদও থকাি থকাি 
থক্ষলরে দু’িির িাড়ালিা হলত পালর)। বিবিবি িাংলায় তখি (আবম িহ) ১৪িি 
পূণভিকালীি কমশীর মলধ্য মারে বতিিলির স্ায়ী চুবক্ত বিল।

বিবিবির তৎকালীি মহা পবরচালক িি িােভি  ‘িতুি রলক্ত’ বিশ্বািী বিললি – 
বতবি মলি করলতি বিবিবির মত একটি িমৃিিশীল িংস্ালক গবতশীল রাখলত 
বিয়বমত িতুি এিং তরুণ কমশী বিলয়াগ করলত হলি। বকন্তু থিো করার িি্য 
অলিক বিলয়াগ স্ল্পলময়াদী করা হলয়বিল, যার ফলল অলিলকর চাকবর িীিলি 
অবিচিয়তার িমৃবষ্ হলয়বিল।

মহা পবরচালক পলদ তাঁর উত্তরিূবর থগ্রগ িাইক বিললি িমূ্পণভি বভন্ন থমিালির 

মািুষ। বতবি এই ‘িতুি রক্ত’ িীবত থেলক দ্রুত থিবরলয় আলিি ।

িির বতলিলকর মলধ্যই পবরিতভি লির হাওয়া িইলত শুরু করল। প্রেলম িতুি 
িি চাকবর স্ায়ী বহলিলি অফার করা হললা, যার িি্য স্ল্প থময়ালদর কমশীলদর 
আিুষ্াবিক আলিদি, পরীক্ষা, িাক্ষাৎকার ইত্যাবদ ধাপ থপবরলয় আিলত হয় 
(এভালিই আমালক ২০০০ িালল স্ায়ী বভবত্তলত বিবিয়ার প্রলযািক পলদ 
বিলয়াগ করা হয়)।

কলয়ক িিলরর মলধ্যই বিবিবিলত স্ল্প থময়ালদর প্রকল্প িা বিবদভি ষ্ িমলয়র িি্য 
থযিি পদ প্রলয়ািি, থিগুললা িাড়া থমাোমুটি িি থক্ষলরেই স্ায়ী চুবক্তর 
বভবত্তলতই বিলয়াগ শুরু হয়। বিবিবি িাংলা যখি তার ৭৫ িির পূবতভি  উদযাপি 
করলি, তখি লন্ডি, ঢাকা, বদবলি আর কলকাতায় থমাে ২৬িি কমশীর িকললই 
স্ায়ী।

তলি চাকবর থক্ষলরের পবরিতভি ি বিবিবির অভ্যন্তরীণ কাযভিক্রলমর িি্য অত্যন্ত 
গুরুত্বপূণভি হললও, থ্াতালদর িি্য গুরুত্বপূণভি পবরিতভি িগুললা এলিবিল 
অিুষ্ালির ধরি, থমিাি, দৃবষ্ভবগে ইত্যাবদলত। এিি পবরিতভি লির িি্য 
িম্পাদকীয় বিলিচিা এিং থ্াতালদর চাবহদার বিিতভি ি থযমি িড় ভূবমকা 
পালি কলরলি, থতমবি কলরলি প্রযুবক্ত। (এই স্মরবণকার অি্যাি্য পাতায় 
আমার িহকমশী মািিী িড়ুয়া, মািুদ খাি এিং ওয়াবলউর রহমাি আললাকপাত 
কলরলিি কীভালি বিবিবি পবরিতভি লির মলধ্য বদলয় এবগলয় থগলি)।

বিবিবি িাংলার হীরক িয়ন্তী িিলর আমরা থয িিলচলয় িড় পবরিতভি ি থদখলত 
পারবি থিো হললা বিবিোল বমবিয়ার উত্াি। বিলশ্বর প্রায় িি অঞ্ললই 
বিবিোল বমবিয়ার কম-থিবশ উত্াি হলয়লি, িাংলালদশ তালত ি্যবতক্রম িয়। 
বিবিোল বমবিয়া িম্প্রিারলণ বিবিবি িাংলা একেু থিবশ িময় বিলয়লি, থযলহতু 
থরবিও থ্াতালদর চাবহদাও থমোলত হলয়লি। একই থলাকিল বদলয় বদবিক 
চারটি থরবিও অিুষ্াি ধলর থরলখ, অিলাইি এিং িামাবিক মাধ্যলম িতুি 

বুশ হপাউকস দবদবদস বপাংলপার েপাযচি পালকয দুই সহেমমীর সকগে সম্পাদে সপাদবর মুস্পাফপা 
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পাঠক গলড় থতালা িহি কাি বিল িা। বকন্তু ২০১৪ িাললর পর থেলক বিবিবি 
িাংলালক তাই করলত হলয়লি এিং ২০১৬ িাললর িুলাই মালি আমালদর 
িাফলল্যর একটি বচরে থদখলত থপলাম।

তার আলগর দু’িির ধলরই িামাবিক মাধ্যলম, বিলশষ কলর থফিিুলক আমালদর 
ফললায়ালরর িংখ্যা ি্যাপক হালর থিলড়লি। িির বতলিক আলগ আমালদর 
থফিিুক ফললায়ার ৫০,০০০-ও বিলিা। বকন্তু ২০১৬ িাললর মাো-মাবে িমলয় 
তা ৮৭ লাখ িাবড়লয় থগলি।

শুধু ‘লাইক’ িয়, এিলগিলমন্ট, অেভিাৎ বিবভন্ন থপালটে লাইক, কলমন্ট, থশয়ার 
ইত্যাবদর বদক থেলকও পাঠকলদর ি্যাপক তৎপরতা আলি বিবিবি িাংলার 
থফিিুক থপলি। এই তৎপরতার থঢউ অবিিাযভিভালি এলি পলড় আমালদর 
ওলয়িিাইে, অেভিাৎ bbcbangla.com – এ।

বিগত িিরগুললালত কলয়কটি �েিা আমালদর ওলয়িিাইলে ট্রাবফক হঠাৎ 
িাবড়লয় থদয়। থযমি, ২০১৩ িাললর ২৮থশ থফব্রুয়াবর আন্তিভি াবতক অপরাধ 
আদাললত িামায়াত থিতা থদললায়ার থহালিি িাঈদীর ফাঁবির রালয়র বদি; 
একই িিলর, ৬ই থম’র থভালর ঢাকার শাপলা চত্বর থেলক থহফািলত ইিলাম 
িামক মাদ্ািা-বভবত্তক িংগঠলির িমেভিকলদর হটিলয় থদয়ার �েিা; এিং ২০১৪ 
িাললর পলহলা িলভম্বলর িারা িাংলালদলশ বিদু্যৎ বিভ্াে �োর বদি।

বকন্তু পলহলা িুলাই-এ যা �েললা, থিোর িি্য হয়লতা থকউই প্রস্তুত বিল িা। 
ঢাকার গুলশালির একটি থরলস্ারাঁয় থয হত্যাকাণ্ড �লে থগল, তার বিবিভিচার 
িমৃশংিতা িিাইলক হতিাক কলর বদল। আরও অিাক কলর বদল হত্যাকারীলদর 
পবরচয় – পাঁচিি বশবক্ষত তরুণ, যালদর ভবিষ্যৎ থিশ উজ্জ্বল বিল িলল ধলর 
থিয়া যায়।

িি তে্য থযাগ বদলয় পবরষ্ার হলয় থগল থয এো িাংলালদলশর ইবতহালির িি 
থচলয় ভয়ািহ িন্ত্রািী হামলা। আক্রমলণর লক্ষ্যিস্তু – কূেনিবতক পাড়ায় এমি 

এক থরলস্ারাঁ, থযখালি বিলদশীরা বিয়বমত যাি – বিবচিত করললা এই �েিা 
খিলরর বদক থেলক বিশাল গুরুত্ব পালি। �েিার গুরুত্ব আমালদর থরবিও থ্াতা 
িা অিলাইি পাঠকরা দ্রুত উপলবধি করলত থপলরবিললি, যার প্রবতফলি আমরা 
থদখলাম আমালদর থফিিুক এিং ওলয়িিাইলে।

আমালদর বিবিোল প্্যােফমভিগুললালত তৎপরতা তাৎক্ষবণকভালি থদখার িি্য 
আমরা দুলো অ্যাপ ি্যিহার কবর – থিাশাল বমবিয়ার িি্য থিাশাল থ্া আর 
অিলাইলির িি্য চােভি বিে। থয থকাি স্াভাবিক বদলি, থিাশাল থ্ালত আমরা 
থদখলত পাই আমালদর থফিিুলক হািার দুলয়ক থেলক হয়লতা ১৫,০০০ 
পাঠলকর আিা-থগািা। বকন্তু থিবদি গভীর রালত – িাংলালদলশ তখি রাত বতিো 
পার হলয় থগলি – থদখা থগল ৭৫,০০০-এরও থিবশ থলাক আমালদর থফিিুক 
িাইলে িবক্রয়। চােভি বিে-এর তে্য থেলক থিাো থগল আমালদর ওলয়িিাইলের 
ট্রাবফকও িম্ভিত আলগর িি থরকিভি  ভগে করলি – এিং তাই হললা।

িুলাই মালির ২ তাবরলখ আমালদর ওলয়িিাইলে প্রায় ৬০০,০০০ পাঠক 
িা ইউবিক বভবিের আলিি। তার আলগ থরকিভি  বিল ৯৬,০০০। গুলশালির 
থরলস্ারাঁয় আক্রমলণর পর িাংলালদশ, ফ্ান্স এিং তুরলস্ পর পর কলয়কটি 
�েিা �লে থযগুললা বিলয়ও পাঠকলদর মালে থিশ আগ্রহ বিল। ফলল, িুলাই 
মালি অিলাইি এিং থিাশাল বমবিয়া বমলল প্রায় ৬০ লক্ষ পাঠক বিবিবি 
িাংলার কিলেন্ট ি্যিহার কলরি। িুলাই মাি পবরষ্ার কলর বদল থয িাংলালদলশ 
বিবিোল বমবিয়ার পূণভি উত্াি হলয়লি এিং বিবিবি িাংলা এই িতুি পাঠক 
িমালির চাবহদা থমোলিার িি্য প্রস্তুত।

পবরিতভি লির হাওয়া িতুি কলর িইলত শুরু কলরলি। এই হাওয়া িতুি একটি 
বিবিবি িাংলা িমৃবষ্ করলি। বকন্তু থিই িতুি ভবিষ্যৎ গড়লত অলিক পুরলিা বকন্তু 
বপ্রয় বিবিি হয়লতা বিলীি হলয় যালি।

(িম্পাদক, বিবিবি িাংলা)

দডকসম্বর ২০০৮ সপাকল বপাংলপাকদকশ সপাধপারণ দনবচিপা্কনর পর ঢপােপা সু্দডওকে সপাদবর মুস্পাফপা।



দবদবদস বপাংলপা: েীভপাকব বদকলকছ সম্প্র্পাকরর ধপারপা

৮ bbcbangla.com

নবিইকযর দশকে দবদবদসর সু্দডওকে 
প্রকযপাজে সুভদ্পা ঊদমচিলপা মজুমদপার।

মািিী িড়ুয়া
বিবিবি িাংলার অিুষ্ালির িলগে প্রেম যুক্ত হলয়বিলাম এক থিতার িােলক ভীরু 
বিপদগ্রস্ এক িাবলকার চবরলরে অবভিয় করার পরীক্ষায় পাশ করার িুিালদ। 
অবভিয় করার বকিুই তখি িুেতাম িা। মাইলক্রালফালির িামলি কো িলার 
থিোই বিল আমার িলি্য হালত খবড়। মাইলক্রালফালির মলধ্য বদলয় ঈোর 
তরলগে থভলি যালি আমার কো- িবড়লয় পড়লি দূর দূরালন্ত – এর থেলক িড় 
উলত্তিিা িীিলি আর কী হলত পালর! থিবদি থেলকই মলির বিভমৃ লত একটি 
িািিা লালি করলত শুরু কলরবিলাম মাইলক্রালফালির িামলি বিলিলক দক্ষ 
কলর তুলি। বকন্তু কীভালি? িাংিাবদকতালক থপশা বহিালি থিওয়ার একো 
অদম্য িািিা অলিকবদি থেলকই বিল। মলি হল থরবিও িাংিাবদকতাই থিই 
িুলযাগ এলি বদলত পালর।

বিবিবির িাংলা বিভালগ তখি থদলখবি িংিাদ, িংিাদ বিললেষণ, ভাষ্য এিি 
পবরলিশলির থকৌশললর ওপলরই থিার থদওয়া হলতা থিবশ। িংিাদ িংগ্রহ করা 
িা িংিাদ িংগ্রহ কলর তা বিলয় বরলপােভি  বতবর করা তখি বিবিবি িাংলা বিভালগর 
কমশীলদর মূল কাি বিল িা। বিবিবির মূল ধারায় থযিি ইংলরি িাংিাবদক কাি 
করলতি, তালদর িংগমৃহীত খির িা তালদর থলখা ভাষ্য অিুিাদ কলর তারা 
তা পবরলিশি করলতি। তখি কণ্ঠস্র, িাচিভগেী, স্র প্রলক্ষপণ, উচ্ারণ, ও 
পবরলিশি বশলী এগুললাই বিল িম্প্রচালরর মূল হাবতয়ার। ইংলরবি ও িাংলা 
দুই ভাষায় দক্ষতা, দ্রুত ও বিভুভি ল অিুিালদর ক্ষমতা আর মাইলক্রালফালির 
িামলি িচ্ছ্বদে ও িািলীলভবগেলত কো িললত পারাো তখি অপবরহাযভি বিল। 
তলি বিবিবির িাংলার প্রলযািকলদর মলধ্য তখি থদলখবি িংিালদর িাইলর 
িািাধরলির বিলিাদিমূলক অিুষ্াি, বকিু বশক্ষামূলক অিুষ্াি ও িােক বতবরর 
দক্ষতা। আবম তখি বিবিবি িাংলায় থরবিও িাংিাবদকতার িলগে যুক্ত হলয়বি, 
যবদও িািভিক্ষবণকভালি িয়। থিো বিল িত্তলরর দশলকর থশষ বদলকর কো।

তখি থদলখবি খির পড়ার একো বিলশষ টোইল। বিবিবি িাংলার যারা পুরলিা 
থ্াতা তালদর মলি আলি হয়ত িূরুল ইিলালমর ভরাে কলণ্ঠ িংিাদ পালঠর 
টোইল। িাংলালদশ ও ভারলত িাংলা থিতার থক্রিগুললালত িংিাদপালঠর 
তখি ওই টোইলোই চালু বিল। তলি ভাষার ি্যিহালর, উচ্ারলণ ও পবরলিশিা 
টোইলল বিবিবি িাংলার থয স্কীয়তা বিল, তা এই থিতার প্রবতষ্ািলক আলাদা 
একো মযভিাদা বদলয়বিল িললল থিাধ হয় অতু্যবক্ত হলি িা। তলি বিবিবির 
িিবপ্রয়তার মূল বভতো বকন্তু বিল তার বিভভি রলযাগ্য, িস্তুবিষ্ ও বিরলপক্ষ 
িংিাদ পবরলিশিার িীবত।

আবশর দশলক একই ধারা িিায় োকললও প্রলযািকরা থিই িময় থেলকই িািা 
ধরলির বফচার বতবরর িুলযাগ থপলত শুরু কলরি। বকিুো হললও শুরু হয় মূল 
িাংিাবদকতার িুলযাগ। বকন্তু তখিও বদিবদেি িংিালদর িি্য বিবিবি িাংলার 
প্রলযািকলদর বিভভি র করলত হলতা বিবিবির মূল ধারায় কমভিরত িাংিাবদকলদর 
উপর। তালদর পাঠালিা খির ও প্রবতলিদি অিুিাদ করার থরওয়াি চালু বিল 
অলিকবদি।

িব্বইলয়র দশলকর মাোমাবে থেলক থদলখবি পবরিতভি লির একে িড় হাওয়া। 
আবম ততবদলি বিবিবি িাংলায় পূণভিকালীি প্রলযািক পলদ থযাগ বদলয়বি। তখি 
ভাষা বিভালগর িাংিাবদকরা আলগর তুলিায় িংিাদ িংগ্রলহর িুলযাগ থপলত 
শুরু কলরলিি আলগর তুলিায় অলিক থিবশ। তখি ভাষা বিভাগগুললা তালদর 
এলাকায় বিিস্ িংিাদদাতা বিলয়াগ করলত শুরু কলরলি। িাংলা বিভাগও 
তখি িাংলালদশ ও ভারলতর খিলরর িি্য বিিস্ িাংলাভাষী িংিাদদাতালদর 
উপর বিভভি র করলি। এমিকী আমালদর এলাকার িংিাদ বিললেষলণর িি্যও 
অিুিাদ-বভবত্তক বিললেষলণর িদলল আমরা বিিস্ বিললেষকলদর কালি থযলত 
শুরু কলরবি।

আমার মলি আলি থকাি িংিাদ বিললেষলণর িি্য বিবিবির বিললেষকলদর 
থলখা ভাষ্য অিুিাদ করার থয িাধ্যিাধকতা এক িময় বিল, তা তখি অলিক 
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বশবেল হলয়লি। বিলশ্বর থকাোও িড় থকাি খির হলল তা বিললেষলণর িি্য 
আমরাই আবগেক বিিভিাচি কলর বিললেষক ঠিক করতাম। অ-িাংলাভাষী থিইিি 
বিললেষলকর িক্তি্য বিলয় আমরাই বতবর করতাম বিললেষণধমশী প্রবতলিদি। এো 
বিল যুগান্তকারী একো পবরিতভি ি ভাষা বিভাগগুললার িলি্য।

থিইিময় থেলক বিবিবি িাংলায় মূল িাংিাবদকতার উপর থিার থদওয়া শুরু 
হয়। িত্তর আবশর দশলক থযমি থদলখবি থয থকাি থপশার মািুষ যারা ভাল 
থিতার উপস্াপক বিললি, যালদর কণ্ঠ বিল িুদের, যারা িুদক্ষ পবরলিশিার 
মাধ্যলম থ্াতা আকষভিলণর ক্ষমতা রাখলতি, তারা বিবিবি িাংলায় প্রলযািক 
হলয় এলিলিি। িব্বইলয়র দশলকর মাোমাবে িময় থেলক তারাই শুধু বিবিবি 
িাংলায় প্রলযািক হলয় এললি যারা থপশায় িাংিাবদক িা যালদর িাংিাবদকতার 
অবভজ্ঞতা আলি। িম্প্রচার ও পবরলিশিার কলালকৌশল তালদর প্রবশক্ষলণর 
মাধ্যলম রপ্ত করলত হলয়লি।

যুলগর পবরিতভি লির িলগে থ্াতা ও দশভিকলদর চাবহদাও দ্রুত িদলল যালছে। 
িাংিাবদকলদর িি্য এখি চ্যাললঞ্জ শুধু আর কণ্ঠস্র, িাচিভবগে আর পবরলিশিার 
কলালকৌশললর মলধ্যই িীবমত থিই। মািুষ এখি চায় একবদলক িবলষ্ ও দক্ষ 
উপস্াপক, অি্যবদলক বযবি িাংিাবদক বহিালিও তুলখাড়। কালিই ৭৫ িির 
আলগ থয গুণ বিলয় আমরা থ্াতালদর মিিয় করলত পারতাম, আি থিখালিও 
থললগলি পবরিতভি লির হাওয়া।

বিবিবি িাংলার িাংিাবদকলদর িি্য কালির থক্ষরে এখি অলিক বিস্মৃ ত। আমরা 
শুধু আর থিতালর িীমািদ্ধ থিই। বকিুো িীবমত পবরিলর হললও থেবলবভশলির 
পদভি ালতও আি আমরা দশভিকলদর িামলি। বিশ্ব আি মািুলষর হালতর মুলঠায়। 
থমািাইল িা মুলঠালফালির পদভি ায় থযমি একবদলক থভলি উঠলি আমালদর কণ্ঠ, 
অি্যবদলক বভবিওলত িবি, থতমবি অিলাইলিও িবিলত, হরলফ োকলি িািা 
খিলরর িম্ভার। আর তাই িি প্্যােফলমভিই িাংিাবদকতার থযাগ্যতা অিভি ি এখি 
আমালদর িি্য অিশ্য কতভি ি্য হলয় দাঁবড়লয়লি।

প্রযুবক্তও আি িমািতালল এবগলয় চলললি। মািুলষর কালি িতুি ভালি খির 
থপৌঁলি থদওয়ার িি্য এিি িতুি প্রযুবক্ত বিলয় আিলি বিত্যিতুি আকষভিণ। 
এখি আর শুধু কণ্ঠস্লরর যাদু মািুষলক মন্ত্রমুগ্ধ করলি িা। থয ঈোর তরলগে 
কণ্ঠ ভাবিলয় ৭৫ িির আলগ যারো শুরু কলরবিললি বিবিবি িাংলার থিিময়কার 
কমশীরা, আি প্রযুবক্ত ও পবরিতভি লির থিায়ালর গা ভাবিলয় তালদরই উত্তরিূরীরা 
থমাকালিলা কলর চলললিি আিলকর িাংিাবদকতায় বিত্য িতুি চ্যাললঞ্জ। 
থ্াতা দশভিকলদর চাবহদা আর দ্রুত এবগলয় চলা প্রযুবক্তর িলগে পালিা বদলয় 
বিলিলদর প্রবতবিয়ত িতুি কলর বতবর কলর বিলছেি তারা।

(বিবিয়ার থপ্রাবিউিার, বিবিবি িাংলা, লন্ডি)

দবদবদসর ‘মুদক্-২০১৪’ দশকরপানপাকম দবকশষ থমৌসুকম দবদবদস অদফকসর ্ত্বকর অস্পাযী সু্দডওকে দবদবদস বপাংলপার দবকশষ আকলপা্নপা অনুষ্পান: অংশগ্রহকণ- ব্পাকরপাকনস পলপাউদদিন 
এবং এনপাম আদল।

দবদবদস বপাংলপা: েীভপাকব বদকলকছ সম্প্র্পাকরর ধপারপা
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মািুদ হািাি খাি
িির বিলশক আলগ িাংলা বিভালগ থযাগদালির প্রেম ক’বদলির মলধ্যই িলড়া 
ধরলির এক ধাক্া থখলয়বিলাম। তার আলগর িির, অেভিাৎ ১৯৯৫ িালটি আমার 
থকলেবিল মাবকভি ি যুক্তরালষ্ট্র। থফললাবশপ বিলয় ইউএিএ েুলি িালমর এক 
িংিাদপলরে কাি কলরবিলাম। ইউএিএ েুলি-র প্রধাি দফতর ওয়াবশংেি 
বিবিলত। পবরেকাটির প্রেম পাতা থদখলল মলি হলি থযি একটি কালার টিবভ 
হঠাৎ কলরই েমলক বগলয়লি। েকেলক এই িাতীয় বদবিলকর প্রকাশিার 
থপিলি বিল িমস্ আধুবিক প্রযুবক্তর িমাহার। যালহাক, থিখাি থেলক যখি 
বিবিবিলত থযাগদাি কবর, কলয়ক িপ্তাহ পর িাংলা বিভালগর উপ-প্রধাি 
বিয়দ মাহমুদ আলীলক বিলজ্ঞি কলরবিলাম আমার বিলির িি্য একটি 
ইলমইল অ্যালরেি কীভালি থপলত পাবর? বতবি আমার প্রশ্ন শুলি একেু অিাকই 
হলয়বিললি। িললবিললি, পুলরা বিভালগ ইন্টারলিে িংলযাগ বিল একটি, আর 
একটিমারে ইলমইল অ্যালরেি িরাদ্দ করা বিল, এিং থিো বিল বিভাগীয় প্রধালির 
িালম! এই থগৌরচব্রিকাটি করলত হললা এমি এক িময় তুলল ধরার িি্য যখি 
বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির িম্প্রচার প্রযুবক্তলত আমূল পবরিতভি ি �েলত যাবছেল।

ববিতীয় বিশ্বযুলদ্ধর পর থেলকই বিবিবিলত িবলষ্ িাংিাবদকতার পাশাপাবশ 
রিিকাটে প্রযুবক্তর উদ্ািলির বদলক িির থদয়া হয়। এর থপিলি একো িলড়া 
কারণ বিল থয বিশ্বযুলদ্ধর িময় িামভিাি িাংিাবদকলদর িালে বিবিবির ওয়ার 
কলরিপলন্ডন্টলদর এক অিম প্রবতলযাবগতায় িামলত হলয়বিল। থি িময় থযিি 
িামভিাি িাংিাবদক ফ্লন্ট থযলতি তালদর িালে োকত থপালেভি িল থেপ থরকিভি ার। 
িাম তার ম্যাগলিলোফি। এলত শব্দ ধারণ করা হলতা প্াবটেলকর থেলপ, যা 
িহি করা বিল িহি। এিি থেপ এবিে করাও বিল িহি। থলেি বদলয় থেপ 
থকলে অপ্রলয়ািিীয় অংশ থফলল বদলয় বটেবক থেপ বদলয় থেলপর দু’প্রান্ত 
িহলিই িুলড় থদয়া থযত। অি্যবদলক, বিবিবির িাংিাবদকরা ি্যিহার করলতি 
থয থপালেভি িল থরকিভি ার তার িাম লে্যােিারলফাি। তার থেপ বিল বটেললর বতবর। 
এমিবক এবিে করার িময় বটেললর থেলপর দুই প্রান্ত থিালিার কলর থিাড়া 
লাগালিার িি্য থেপ থরকিভি ালরর িালে থিাে একটি ওলয়বর্ং যন্ত্রও লাগালিা 
বিল। িাংিাবদকলদর বিউি থটোবর থলখার পাশাপাবশ ওলয়বর্ং-এর ি্যিহারও 
িািলত হলতা! এর পর থেলকই িম্প্রচার প্রযুবক্তলত িারা বিলশ্ব বিবিবি বিলিই 
একো থিতমৃ লত্বর স্াি বতবর কলর থিয়।

বুশ হপাউকজ সু্দডওকে অনুষ্পান সম্প্র্পার ্লকছ। (ছদব: রজপার উইলমপাট)

১৯৬৭ সপাকল ওযপার্চি  সপাদভচি কসর এেটি সু্দডও। ছদব: রজপার উইলমপাট পপাশপাপপাদশ দপঁাডপাকনপা এ ধরকনর দরভক্স এবং সু্ডপার থমদশকন এে সময দবদবদসর 
সপাংবপাদদেরপা থটপ এদডট েরকেন।
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এগুললা িিই বিল অ্যািালগ প্রযুবক্ত। বকন্তু থরবিও িম্প্রচালরর থক্ষলরে বিবিোল 
প্রযুবক্তর পরীক্ষা-বিরীক্ষা এিং প্রিার �লেবিল বিবিবির িাইলর। আবম যখি 
বিবিবিলত িলয়ি কবর তখি অ্যািালগ প্রযুবক্তর বদি থশষ হলয় আিবিল। থি 
িময় বিবিবি িাংলার অিুষ্ািগুললা প্রচাবরত হলতা িুশ হাউলির টুেবিও থেলক 
অ্যািালগ যন্ত্র ি্যিহার কলর। আবম খিলরর কাগলির থলাক। থরবিও িাংিাবদকতা 
িম্পলকভি  থকাি ধারণাই বিল িা থি িময়। মলি আলি প্রােবমক থট্রবিং শুরু 
হওয়ার আলগই যখি প্রেমিালরর মত টুেবিওর থভতর পা বদলয়বিলাম, তখি 
িাবর িাবর যন্ত্র থদলখ গা কাঁো বদলয় উলঠবিল। বকন্তু মলি আলি থিবদি একটি 
খুি িাধারণ যন্ত্র থদলখ খুিই অিাক হলয়বিলাম। আর থিটি হললা ‘কফ-িােি’।

ধরুি, লাইভ অিুষ্াি চললি। আপবি টুেবিওলত িলি আলিি। মাইলক্রালফালি 
কো িললিি। হঠাৎ কলরই আপিার খুি কাবশ থপল। তখি কী করলিি আপবি? 
লাইভ অিুষ্াি চলার িময় খক খক কলর কাবশ থদলিি? থিই িমি্যার িিাি 

বিল এই কফ-িােি। এই থিাতামটি এমিভালি িিালিা থয এলত চাপ বদলল 
টুেবিওর িি মাইক একিালে অফ হলয় যালি। আপবি থিাতাম থচলপ কাবশ বদলয় 
আিার থিাতাম থিলড় বদলল মাইকগুললা আিার িচল হলয় উঠলি। থ্াতারা 
�ুণাক্ষলরও থের পালি িা আপবি কী করললি। টুেবিওলত এত যন্ত্রপাবতর মালে 
থিাট্ট একটি থিাতালমর এমি অিাধারণ ক্ষমতা থদলখ থিবদি খুিই ইমলপ্রিি 
হলয়বিলাম। পলর কফ-িােি ি্যিহার কলরবি িহুিার, এিং প্রবতিারই বিবিবির 
এই প্রযুবক্তটির প্রবত কমৃ তজ্ঞ হলয়বি। শুলিবি, কফ-িােি বিল বিবিবির বিিস্ 
আবিষ্ার।

িব্বই-এর দশলকর থগাড়া থেলক বিবিবি িাংলার িাংিাবদকতার ধাঁলচও থিশ 
পবরিতভি ি �েবিল। থপশাদার িাংিাবদক বিলয়ালগর ওপর থিার থদয়া হবছেল। 
বিবিবির ইংলরবিভাষী িাংিাবদকলদর থলখা বরলপােভি , বিললেষণ ইত্যাবদ 
তিভি মা কলর প্রচালরর থচলয় ‘অবরবিিাল িািভিাবলিম’-এর ওপর থিার থদয়া 

ইদডএস থমদশকন েপাজ েরকছন এেজন সপাংবপাদদে।

থটদবকলর ওপর দেনকট থছপাট দপরপাদমকডর ডপান দদকেরটি হকছে েফ-বপাটন। বপাদে দুকটপা 
দসগনপাল লপাইট।

বুশ হপাউকজর এেটি থসল্ফ-অপ সু্দডও। ্ট জলদদ থরেদডচি ং-এর জন্।
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এই থসপাদন-থপ্রপা থপপাকটচি বল থটপ 
থমদশনগুকলপা দছল দবদবদস সপাংবপাদদেকদর 

প্রধপান হপাদেযপার।
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দবদবদস বপাংলপার থফসবুে সপাইকটর এেটি পুকরপাকনপা প্রছেদ।
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দনউ ব্রডেপাদস্ং হপাউকজ দবদবদস বপাংলপার নেুন অদফকসর এেটি সু্দডও।

হবছেল। আর এই কালি িতুি িতুি থেকলিালবির ি্যিহারও শুরু হলয়বিল। 
থগাড়ার বদলক িড় িড় থেললক্স, থেবলবপ্রন্টার আর কািভিি থপপার বিল বিবিবি 
িাংিাবদকতার গুরুত্বপূণভি হাবতয়ার। বকন্তু কবম্পউোর প্রযুবক্তর বিকাশ খুলল 
বদলয়বিল অিন্ত এক িম্ভািিার বিার। িুশ হাউলির প্রেম কবম্পউোরাইলিশি 
শুরু হলয়বিল ১৯৭৬ িালল। থি িময় Electronic Distribution System িা 
EDS িালম িংিাদ বিতরলণর থয পদ্ধবত চালু হলয়বিল তা িীমািদ্ধ বিল শুধু 
ইংলরবি ভাষায়। ফলল িুশ হাউলির অি্যাি্য ভাষার বিভাগগুললা এর িুবিলধ 
খুি একো থভাগ করলত পালরবি। থি িময় ইবিএি বিলটেম এিং অ্যািালগ 
থেপ থমবশলির মাধ্যলমই বিবিবির িাংিাবদকরা থ্াতালদর মি ভরালতি।

বিবিবি িাংলািহ বিবিবির ভাষা বিভাগগুললার থরবিও িাংিাবদকতায় 
ইললকট্রবিক যুলগর িূচিা �লে ১৯৯২ িাললর িািুয়াবর মালি। এিময় EdiT 
(Editorial Distribution and Translating System) িালমর প্রযুবক্ত 
ল্যাংগুলয়ি িাবভভি িগুললা প্রেমিালরর মলতা ি্যিহার করলত শুরু কলর। কবেত 
আলি, িুশ হাউলির ৩৭টি ভাষা বিভালগর কবম্পউোর থিেওয়াকভি  বতবরর িি্য 
থয ফাইিার অপটিক ও কপার থকিল িিালিা হলয়বিল তার থমাে বদ�ভি্য বিল 
১০০ বকললাবমোর।

িারা বিলশ্বর কবম্পউোর ইবতহালি ১৯৯৫ বিল খুিই গুরুত্বপূণভি িির। থি িিরই 
মাইলক্রািফে িািালর বিলয় এলিবিল Windows 95 প্্যােফমভি। বিবিবিলতও থি 
িময়োলতই বিদ্ধান্ত থিয়া হলয়বিল থয এর প্রবতটি কমশী পালিভিািাল কবম্পউোরর 
মাধ্যলম একটি িমৃহৎ থিেওয়ালকভি র অংশ হলি। থিই ধারণালক কালি লাবগলয় 
১৯৯৫ িাললর থফব্রুয়াবর মালি চালু করা হয় ENPS িা Electronic News 
Processing System। অিশ্য িুশ হাউলি ইললকট্রবিক প্রযুবক্ত দ্রুত িবড়লয় 
পড়ললও মালঠ ময়দালি কাি করলতি থযিি িাংিাবদক তালদর বকন্তু তখিও 
থিই অ্যািালগ থেপ থমবশিই ি্যিহার করলত হলতা। আর থিই প্রযুবক্তলত 

পবরিতভি ি �েলত তালদর অলপক্ষা করলত হলয়বিল আরও প্রায় পাঁচ িির।

উবিশশ’ িব্বইলয়র দশলক আরও একো উললিখলযাগ্য �েিা �েবিল িারা 
দুবিয়ালত। আর তা বিল ইন্টারলিলের প্রিার। তলি বিবিবির মলতা িমৃহদায়তি 
প্রবতষ্ালি ইন্টারলিে প্রযুবক্ত গ্রহণ করার গবত বিল থিশ ধীর। থগাড়ার বদলক 
ইংলরবি ভাষায় কলয়কটি অিুষ্াি ইন্টারলিলের মাধ্যলম িম্প্রচার করা হলতা। 
১৯৯৮ িাললর কিলভা িঙ্কে এিং তারপর িাবিভিয়ার ওপর থিলোর বিমাি 
হামলার খির িাবিভিয়া, ম্যাবিলিাবিয়া এিং আললিবিয়ার থ্াতারা প্রেমিালরর 
মলতা থরবিওর পাশাপাবশ ইন্টারলিলেও শুিলত থপলয়বিললি। অিলাইি িংিাদ 
পবরলিশলি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি ইংবলশ বিল প্রেম কাতালর। এরপর ২০০০ িাললর 
প্রেমভালগ আরবি, চীিা ম্যান্ডাবরি, রুশ এিং স্্যাবিশ ভাষায় ওলয়িিাইে 
বতবর করা হয়। ২০০৬ িাল িাগাদ ওয়ার্ভি  িাবভভি ি ওলয়িিাইলের মাধ্যলম ৩৩টি 
ভাষায় অিলাইি িংিাদ পবরলিশি শুরু কলর।

দু’ হািার দুই িাললর থগাড়ার বদলক বিবিবি িাংলা থেলক ইন্টারলিলে শুধুমারে 
অবিও কলন্টন্ট পবরলিশি করলতা। এর বতি িিলরর মলধ্য বিবিবি িাংলার পূণভিাগে 
ওলয়িিাইে বতবর হয়, এিং থেক্সে এিং অবিও-বভিুয়াল কলন্টন্ট পবরলিশি 
শুরু হয়। পরিতশীকালল থিাশ্যাল বমবিয়ার মাধ্যলম িংিাদ পবরলিশি িিবপ্রয় 
হলল বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির অি্যাি্য বিভালগর মলতা বিবিবি িাংলাও িামাবিক 
থযাগালযালগর মাধ্যলম থিিা প্রদাি শুরু কলর। বিবিবি িাংলার থফিিুক পাতার 
আত্মপ্রকাশ �লে ২০১১ িাললর ১লা অল্াির। এর পে ধলর েুইোর এিং 
ইউটিউলির মলতা মাধ্যলমও বিবিবি িাংলা বিউি কলন্টন্ট প্রচার শুরু কলর। 
আর তার িাবক ইবতহাি িিারই িািা।

(বিবিয়ার থপ্রাবিউিার)
(কমৃ তজ্ঞতা স্ীকার: থিলরবম থলা, থেবরিা থগার্ি্যান্ড, ি্যাবি কক্স, রিার উইলমাে, িাইলি 
িুে, অ্যবললটেয়ার থিবভি, অ্যাবন্ড পপারওলয়ল এিং আলরা অলিলক)
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ওয়াবলউর রহমাি বমরাি
বিবিবি িাংলা বিভালগর িালে আমার থচিািািার শুরু একিি থ্াতা বহলিলি। 
থিশ অলিক িির আলগ, সু্ল িীিলির থশলষর বদলক। যখি িারা বিলশ্বর িংিাদ 
বকংিা িংিাদ ভাষ্য িািার িলি্য বিভভি রলযাগ্য উৎি খুি থিবশ বিলিা।

তখি আবম বিলাম বিবিবি িংিালদর একিি কিবিউমার। বকন্তু একিি থ্াতা 
বহলিলি এই খির িািার কািটি বিল থিশ আয়ািিাধ্য। বতি ি্যালন্ডর একটি 
থরবিওলত থিশ কিরত কলর শুিলত হলতা বিবিবি। কারণ বিল শেভি ওলয়লভ 
বিবিবির প্রচার। থযিি বমোর ি্যালন্ড থশািা থযত, তালত টিউি করা খুি িহি 
কাি বিল িা। তলি কািটি িহলি করার িলি্য এক িময় বমোরি্যালন্ডর �লর 
দাগ থকলে রাখার কািটি কলরবি।

অেভিাৎ িস্তুবিষ্, বিরলপক্ষ এিং িরকাবর-প্রচার-যলন্ত্রর-িাইলরর-খির আর তার 
বিললেষলণর িলি্য িাংলালদলশর থ্াতারা থিশ কষ্ কলরই থরবিওলত বিবিবি 
শুিলতি। ১৯৯০-এর দশলকর মাোমাবে থকিলমারে ঢাকার ভাগ্যিাি থ্াতারা 
িিার আলগ িুলযাগ পাি এফএম-এ পবরষ্ার শলব্দ বিবিবি থশািার।

বকন্তু বিবিবির িংিালদর থপ্রািাকশি িা বতবরর বিষয়টি থিাধকবর এ িমলয় খুি 
একটি পবরিবতভি ত হয়বি। প্রায় িির বিলশক আলগ যখি বিবিবির িলগে প্রেম 
িবড়লয় পবড়, তখি থযভালি থেলপ থরকবিভি ং হলতা, বিবিয়ারলদর কালি শুলিবি 
আলগও ঠিক থতমিটি চলত। বরভক্স িালমর অবিও এবিটিং থমবশলি দুই বদলক 
দুলো থেপ স্পুল লাবগলয় শব্দ িম্পাদিা - বিবচিতভালিই থিশ থদখার মলতা 
ি্যাপার বিল।

তলি থদখলত থযমি লাগুক িা থকি, কািটি বিল থিশ কষ্িাধ্যই। িূক্ষ্মভালি 
শলব্দর এবিে করা বিল থিশ িড় রকলমর চ্যাললঞ্জ। যারা থিটি পারলতি, 
তালদরলক িিাই মলি মলি হললও ঈষভিা করতাম। বিড়ম্বিাও বিল। অলিকবদি 
থদলখবি - থকউ হয়লতা থেপ থেলক এমি একটি খণ্ড থকলে বিলচ থেলপর 
িগেলল থফলল বদলয়লিি যালত রলয়লি কালরা িক্তলি্যর থকাি একটি শব্দ িা 
িাক্যাংশ, পলর উিু হলয় থেলপর থিই অংশটি আিার খঁুলি থির করলত প্রাণান্ত 
থচষ্া চালালছেি। িংিাদ বতবরর পর থিটি লন্ডলি পাঠালিা বিল আলরক চ্যাললঞ্জ 

– ভরিা বিল থকিল থেবললফাি।

তলি বিউি থপ্রািাকশলির থক্ষলরে িড় পবরিতভি ি আলি বকিুবদি পলরই। 
কবম্পউোলর কুল এবিে থপ্রা িা পলর অ্যািবি অবিশি ি্যিহার কলর অত্যন্ত 
িূক্ষ্মভালি শব্দ িম্পাদিার কাি বিবিবির ঢাকা িু্যলরালত পুলরাদলম শুরু হলয় 
যায় িতুি শতলকর থগাড়ার বদলকই। আর তা লন্ডলি পাঠালিার িলি্য ি্যিহার 
শুরু হয় এফটিবপ-র, ফলল শলব্দর মাি িিায় থরলখই মাঠ থেলক পাঠালিা 
বরলপােভি  িম্প্রচার করা িম্ভি হলয় ওলঠ।

থিরা মালির থরবিও িাংিাবদকতার িলি্য িুপবরবচত বিবিবি িাংলা বিভালগর 
িলি্য িাঁক িদললর িিরটি হললা ২০০৫ িাল। থি িিরই শুরু হয় িতুি ধাঁলচর 
থেবলবভশি অিুষ্াি -িাংলালদশ িংলাপ। আেটি অিুষ্াি হলয়বিল প্রেম দফায়। 
পলরর িিরই অিশ্য িাংলালদশ িংলাপ বিয়বমতভালি বফলর আলি দশভিকলদর 
কালি, িতুি আবগেলক – িমিামবয়ক �েিািলীর ওপর িমিমাে বিতকভি  অিুষ্াি 
বহলিলি।

কলয়ক দফায় বিরবত বদলয় িাংলালদশ িংলাপ প্রায় দশ িির িময় িুলড় 
চলললি, আর এর প্রলযািক বহলিলি দাবয়ত্ব পালি করলত বগলয় থদলখবি এই 
একটি অিুষ্াি বিলয় িাংলালদলশর িািা প্রালন্তর মািুলষর কী বিপুল আগ্রহ - 
িমিামবয়ক বিষলয় কো িললত, বিলিলদর মতামত তুলল ধরলত, থয িুলযাগ 
তাঁরা িাংলালদলশর প্রচবলত গণমাধ্যলম থপলতি িা িলললই চলল।

বিবিবি িাংলার িহলযাগী প্রবতষ্াি বিবিবি বমবিয়া অ্যাকশলির িহলযাবগতায় 
থশষ দফায় বিবিবি িাংলালদশ িংলাপ চলললি োিা প্রায় বতি িির। আর এর 
একো িড় অংশ আমরা পার কলরবি রািনিবতকভালি উত্তাল িমলয়র মধ্য 
বদলয়। ফলল একটি িমিামবয়ক বিষলয়র িংিাদ-বভবত্তক অিুষ্াি বহলিলি 
এটি বিল িাংলালদশ িংলালপর িলি্য একটি দারুণ িময়। তলি আমরা যারা 
অিুষ্ািটি বিমভিালণর িলগে িবড়ত বিলাম, তালদর িলি্য কখিও কখিও তা 
দুুঃস্লনেও পবরণত হলয়বিল।

একো উদাহরণ বদই। ২০১৪ িাললর ৫ই িািুয়াবর বিল িাতীয় িংিদ বিিভিাচলির 
থভাে গ্রহণ। তার ঠিক আলগর অিুষ্ািটি থরকিভি  করার বিধভিাবরত বদি বিল 

প্রপায দশ বছর সময জুকড দবপুল 
জনদপ্রযেপা দনকয ্কলকছ বপাংলপাকদশ 

সংলপাপ।
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বিলিম্বর মালির ২৯ তাবরখ। আিার ঐবদি ঢাকা অিলরাধ শুরু করার কমভিিূবচ 
থ�াষণা কলরবিল বিএিবপর থিতমৃ ত্বাধীি ২০-দলীয় থিাে। ঢাকায় থিবদি িং�ষভি, 
িবহংিতা বিল চরম মারোয়। শহলরর অলিক িায়গায় এমিবক আগুিও জ্বলললি। 
ঢাকায় আমালদর অিুষ্াি থরকিভি  করার ঠিক আলগ বতিিি প্যালিবলটে আমালক 
এলক এলক িািাললি থয তাঁরা অংশ বিলত পারলিি িা, কারণ িাইলর থির 
হওয়া বিরাপদ িলল তাঁরা মলি করলিি িা। আলরকিি থতা এমিবক থফািই 
ধলরি বি। আমরা পুলরা আলয়ািি থশষ কলর িলি আবি, অলিক দশভিকও েঁুবক 
বিলয় থভিু্যলত চলল এলিলিি। থশষ পযভিন্ত আমালদর অলিকো িংগ্রাম কলর 
বিকল্প খঁুলি প্যালিল বতবর করলত হলয়বিল।

িাংলালদশ িংলালপর আলরকটি বিলশষত্ব – িংলাপলক ঢাকার িাইলর এলকিালর 
থিলা পযভিালয় বিলয় যাওয়া – থিটিও আমরা প্রায় হারালত িলিবিলাম থি িমলয় 
রািনিবতক অবস্রতার কারলণ। কো বদলয়ও অলিকিার আমালদর ঢাকার 
িাইলরর অিুষ্াি িাবতল করলত হলয়লি।

তলি িািা রকম চ্যাললঞ্জ আর েবক্র পরও বিবিবি িাংলালদশ িংলাপ বিলয় 

আমালদর তুবষ্র একটি িায়গা আলি। কারণ আমালদর এই অিুষ্ািগুললা 
িাংলালদলশর লক্ষ লক্ষ দশভিক-থ্াতা থদলখলিি িা শুলিলিি। আর যারা অংশ 
বিলয়লিি, তাঁরা এটিলক একটি থপ্রবটেবিয়াি অিুষ্াি বহলিলি থিলিই অংশ 
বিলয়লিি।

এবদলক, গত প্রায় থদড় দশলক িাংলালদলশ থেবলবভশি মাধ্যলমর প্রিার এতোই 
�লেলি থয থিশীরভাগ মািুষই এখি থকিল্ টিবভ থদখার িুলযাগ পালছেি। 
বিবিবি িাংলাও শুরু কলরলি বিিস্ থেবলবভশি অিুষ্াি – বিবিবি প্রিাহ। 
বিবিবির বিবভন্ন ভাষা বিভালগর টিবভ অিুষ্ািগুললা লন্ডলি বতবর হললও বিবিবি 
প্রিালহর পুলরা অিুষ্ািটি বিমভিাণ করা হয় বিবিবির ঢাকা িু্যলরালত।

তলি গণমাধ্যলমর িলি্য িময় থিশ দ্রুতই পাল্ালছে। িতুি প্রযুবক্তর কারলণ 
থফাি-ে্যালি-ল্যাপেলপ চলল আিলি িি খির। তাই বিবিবি িাংলালতও আমরা 
এখি শুরু কলরবি বিবিোল িাংিাবদকতা।

(ঢাকা িু্যলরা এবিের)

“গণমপাধ্কমর জকন্ সময থবশ 
দ্রুেই পপাল্পাকছে। দবদবদস বপাংলপাকেও 
আমরপা এখন শুরু েকরদছ দডদজটপাল 
সপাংবপাদদেেপা।”

বপাংলপাকদকশর লক্ষ লক্ষ দশচিে থ্পােপা বপাংলপাকদশ সংলপাকপর অনুষ্পানগুকলপা থদকখকছন বপা শুকনকছন।
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আবিিুজ্ামাি
িত্তর দশলক বিবিবি লন্ডলির িাংলা বিভালগ একদল গুণী িম্প্রচারকমশীর 
িমালিশ হলয়বিল। বিভালগর প্রধাি বিললি িি ক্্যাপহ্যাম – বতবি এক িমলয় 
পবচিমিলগে বমশিাবর বহলিলি কাি কলরবিললি এিং থিই িূলরে িাংলা ভাষা 
রপ্ত কলরবিললি। তারপর বিললি কমল থিাি – িহুবদলির অবভজ্ঞতািম্পন্ন 
িম্প্রচারক। বিয়দ শামিুল হক রহি্য কলর িললতি, িুশ হাউলির বভত কাোর 
পলর রািবমব্রি যখি প্রেম ইঁেো িিালত থগলি, তখি থি লক্ষ করল, তার 
গালয়র ওপর লম্বা একো িায়া পলড়লি। থপিলি তাবকলয় থি যাঁলক থদখলত 
থপল, বতবিই কমল থিাি।

বিরািুর রহমাি মূলত বিললি মুদ্ণ-মাধ্যলমর মািুষ, তলি অবচলরই িম্প্রচার 
মাধ্যমলক কব্া কলর থিি। আর বিললি শ্যামল থলাধ, িূরুল ইিলাম ও দীপঙ্কর 
থ�াষ। ১৯৭২ িালল তাঁলদর িলগে থযাগ বদললি বিয়দ শামিুল হক। মুবক্তযুলদ্ধর 
িমলয়ই বতবি ঢাকা থিলড় চলল বগলয়বিললি লন্ডলি। বিবিবি িাংলার অিুষ্ালিও 
অংশ বিলতি িাইলর থেলক। ১৯৭২ িালল বিয়বমত কমশী বহলিলি থযাগ বদললি 
থিখালি। তারপর একোিা ি িির থিখালি কাি কলর ক্ষান্ত হললি।

রুটিিমাবফক অি্যাি্য কাি – যো িংিাদপাঠ- িাড়া তাঁলক ভার থদওয়া 
হলয়বিল িংস্মৃ বত বিষলয় একটি িাপ্তাবহক অিুষ্াি করার। থয অিুষ্ািটি বতবি 
বিয়বমত পবরচালিা করলতি, তার িাম বিল বশল্পপ্রাগেণ। িংস্মৃ বতচচভি ার খিরাখির 
পবরলিশলির িলগে িলগে গুণী বশল্পী িাবহবত্যক – িংস্মৃ বতলিিীর িম্পলকভি  এলত 
থয আললাচিা করা হলতা, থিোই বিল খুি আকষভিণীয়। পবরকল্পিা, তে্যিংগ্রহ, 
অংশগ্রহণকারী িািাই - িিই বিয়দ হক করলতি। অিুষ্ািটিলত যাঁরা বিয়বমত 

অংশ বিলতি, তাঁলদর মলধ্য আশুলতাষ িলদে্যাপাধ্যায়, েরিা থগারলল ও মািিী 
িড়ুয়ার কো বিলশষভালি মলি পলড়। এঁরা িকললই বিললি বিভালগর িাইলর 
থেলক আিা অংশগ্রহণকারী। বিয়দ শামিুল হলকর ভািিাবচন্তার িলগে এঁলদর 
থলখা ও িলার এমি িাযুি্য �লেবিল যা অিুষ্ািটিলক উচ্ মযভিাদায় প্রবতবষ্ত 
কলর। পলর বিমাই চলট্টাপাধ্যায় বিবিবি িাংলায় থযাগ বদলল, বশল্পপ্রাগেলণর দাবয়ত্ব 
তাঁর প্রবত অবপভিত হয়। বতবিও ভাল কলরবিললি, তলি তাঁর অিুষ্ালির ধরি বিল 
আলাদা।

বিবিবি িাংলা বিভালগর থভতলরর কমশী ও িাইলরর অংশগ্রহণকারী বমলল থিশ 
একো পবরিালরর মলতা গলড় ওলঠ। অিুষ্াি করার পর এলঁদর অলিলকই িুশ 
হাউলির থিিলমলন্ট বিবিবি ক্ালি আড্া বদলতি। থিখালি পািলভািি বিল 
বিবমত্তমারে- আড্াোই বিল প্রধাি।

বিরািুর রহমাি, শ্যামল থলাধ ও িূরুল ইিলাম বিললি এলঁদর মলধ্য প্রধাি। 
িাইলর থেলক আিলতি িাবির আহমদ, শবফক থরহমাি, তাললয়া থরহমাি, 
িলরশ ি্যািাবজ্ভি , েরিা থগারলল, মািিী িড়ুয়া, তার স্ামী িলরাি িড়ুয়া। এঁলদর 
মলধ্য অলিলকই বিললি অলকশিাল কব্রিবিউের- ওবি, অলিলকই এলকিালর 
ঠিলক। আড্াটি বিল অবত মলিারম। আবমও তালত অলিক িমলয় থযাগ 
বদলয়বি, তারপর প্রায়ই শ্যামললর িলগে ওয়াোরলু পযভিন্ত এলিবি। থিখাি থেলক 
শ্যামল বরিটিশ থরল ধরলতি, আবম বিতাম লন্ডি আন্ডারগ্রাউলন্ডর িদভি াি লাইি। 
শ্যামললর থট্রলির থদবর োকলল ওই থটেশলিই আমালদর আলরক দফা আড্া 
হলতা। থিই আড্ায়, থকি িাবি িা, বিয়দ হক থযাগ বদলতি কম। অিুষ্াি িা 
বিউটি থশষ কলর বতবি িাধারণত গমৃহাবভমুখী হলতি। 

বিবিবিলত কাি করার িমলয়ও বিয়দ হক বিলির িমৃবষ্শীলতার কাি 

 দবদবদস বপাংলপায দশল্প-সপাদহকে্র 
অনুষ্পাকনর যপাত্রপা শুরু হকযদছল সসযদ 

শপামসুল হকের হপাে ধকর।
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অি্যাহত থরলখবিললি। কবিতা, কোিাবহত্য, িােক- িিই তাঁর কলম থেলক 
স্লতাৎিাবরত হবছেল। এিলির মলধ্য িিলচলয় উললিখলযাগ্য িমৃবষ্ বিল কাি্যিাে্য 
‘পালয়র আওয়াি পাওয়া যায়’- যার প্রেম পাঠক বিলাম আবম। গণিায়কও 
বতবি বলখলত শুরু কলরি এখালি অেভিাৎ লন্ডলি, তার িমাবপ্ত হয়ত পলর �লে। 

লন্ডলির পেভূবমলত থলখা তাঁর দুটি অলপক্ষাকমৃ ত হ্রস্-কললির উপি্যাি – 
‘িাবলকার চ্রিযাি’ ও ‘তুবমই থিই তরিাবর’-থত বিলির অবভজ্ঞতা িবল 
আর পযভিলিক্ষণ িবল, তার বিপুণ পবরচয় আলি। এ-দুটিলত বিয়দ হলকর 
উদ্ািিশবক্তরও একো উললিখলযাগ্য বদক উদ�াটিত হলয়লি। পারেপারেীর 

ইংলরবি িংলাপলক বতবি রূপ বদলয়লিি িাংলার িাধুরীবতলত। আমালদর িােলক 
িালহিরা থয কমৃ বরেম িাংলায় কো িলল, তা িয়। ইংলরবি িংলাপ অলিকখাবি 
িুলড় োকলল বিিদৃশ হলতা, আিার িাংলা িংলাপ থেলক তা আলাদা করারও 
দরকার বিল। তাই এই ি্যিস্া।

এিিও বিবিবির কল্যালণ �লেলি িললই আবম মলি কবর। তাই বিবিবির িলগে 
তাঁর িম্পকভি  থকিল মাইলক্রালফালির িামলি িয়, তার িাইলর িহুদূর প্রিাবরত।

(এবমলরোি অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এিং িভাপবত, িাংলা একালিবম)

১৯৭৬ সপাকল রবী্রিসগেীে দশল্পী েদণেপা 
বক্দ্পাপপাধ্পাকযর সপাক্ষপাৎেপার থনন সসযদ 

শপামসুল হে।

১৯৭৬ সপাকল লন্ডকন ওযপার্চি  অফ 
ইসলপাম থফদস্ভ্পাল দনকয অনুষ্পান 
সেদর েকরদছকলন সসযদ শপামসুল হে।



অনুষ্পান- থ্পােপা-দশচিে সমপাকবশ
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দবদবদস বপাংলপার প্রথম থ্পােপা দশচিে সমপাকবকশ অদডকযন্স থশপা-১৯৬৯ সপাকল এটি আকযপাদজে হয ম্পানক্স্পার শহকর।

দীপঙ্কর থ�াষ
বিবিবি িাংলা বিভালগর থগৌরিময় ঐবতহ্যগুললার মলধ্য িতুি একটি িংলযািি 
�লেবিল ১৯৬৯ িাললর থগাড়ার বদলক – আবম বিবিবিলত থযাগ থদিার প্রায় িির 
বতলিক আলগ। তলি িাংলালদশ স্াধীি হিার অল্প বকিুবদি পলর প্রয়াত িুরকার 
ও িগেীতবশল্পী থহমন্ত মুলখাপাধ্যায়লক বিলয় আলয়াবিত থ্াতা-দশভিক িমালিলশ 
একটি অিুষ্াি প্রেম িিলচলয় থিবশ আললাড়ি তুললবিল। পরিতশী থ্াতা –
দশভিক অিুষ্ািগুললার তুলিায় থি অিুষ্ািটি আকালর থিাে হললও থহমন্ত 
মুলখাপাধ্যালয়র মলিাগ্রাহী িগেীত পবরলিশিায় একটি অিিদ্য পবরলিশ িমৃবষ্ 
হলয়বিল থিবদলির থ্াতা-দশভিক িমালিলশ। বিলশষত িদ্যমুক্ত িাংলালদশলক 
বিলয় পবচিম িাংলায় তখি থয িতুি িতুি গাি রবচত হলয়বিল, থিই গািগুললাই 
অি্যাি্য গালির িলগে থহমন্ত মুলখাপাধ্যায় স্ল্প িংখ্যক থ্াতা-দশভিলকর িামলি 
পবরলিশি কলরবিললি। িাণী-িদ্ধ করা থিই অিুষ্ািটি ও িাক্ষাৎকার ‘বিবিধ’ 
িালম অিুষ্ালি িত্তলরর দশলক িারিার প্রচাবরত হলয়বিল বিবিবি লন্ডি থেলক।

থ্াতা-দশভিক িমালিলশ িাংলা অিুষ্ালির ধ্যািধারণা অিশ্য বিবিবির মূল 
কাঠালমা থেলক থিওয়া। আমরা যারা থরবিও থেলক থদলশর থ্াতালদর িি্য 
বিশ্বিংিাদ এিং চলবত �েিাপ্রিালহর বিললেষণ প্রবতবিয়ত প্রচার করতাম, 
বিলদলশ িিিািকারী মািুলষর কালি আমরা প্রায় অলচিাই থেলক থযতাম। অেচ, 
িাঙাবল থ্াতারা িিিময়ই আগ্রহ থদখালতি বিবিবি িাংলা বিভালগর অিুষ্াি 
পবরলিশকলদর িম্বলন্ধ আরও বকিু িািলত, পবরবচত হলত। ি্যবক্তগতভালি 
প্রলত্যলকর িলগে পবরবচত হওয়ার িুলযাগ িমৃবষ্ করা িম্ভিপর বিল িা। থি �ােবত 
পূরলণর িি্য অিুষ্াি প্রচালরর িি্য িরাদ্দ অেভি থেলকই িাড়বত অেভি থির করলত 
পারলল বতি-চার িির িালদ িালদ –কখিও িা আরও �ি�ি থ্াতা-দশভিক 
িমালিলশর আলয়ািি করা হলতা।

প্রেম বদলক লন্ডি শহর এিং আলশপালশর এলাকার মািুষলদর আমন্ত্রণ িািালিা 
হলতা এই অিুষ্ািগুললালত থযাগ থদিার িি্য। তলি থ্াতা-দশভিলকর িংখ্যা 
িীবমত রাখার িি্য বিিভিাবচতভালিই অবতবে আমন্ত্রলণর ি্যিস্া করা হলতা। পলরর 
বদলক অেভিাৎ আবশর দশলকর থশষবদলক লন্ডি শহলরর িাইলরও থ্াতা-দশভিক 
িমালিলশর আলয়ািি করা হলয়লি।

মলি পলড়, প্রয়াত িহকমশী বিরািুর রহমালির উলদ্যালগ ইংল্যালন্ডর 
মধ্যাঞ্লল িাবমভিংহাম শহলর থিশ িড় একো থ্াতা-দশভিক িমালিশ হলয়বিল 
বিবিবির মূল অবফি ভিলির বিশাল একটি অবিলোবরয়ালম। িাবমভিংহাম, লুেি, 
উলভারহ্যাম্পেি এিং ম্যালিলচটোর থেলক আগত থ্াতা-দশভিক থিই অিুষ্ালি 
অংশ গ্রহণ কলরি। ইংল্যালন্ডর মধ্যাঞ্ললর িাঙাবল অবধিািীলদর বদিবদেি 
িীিিযারো থকমি, তালদর িীবিকা, িাফল্য ও হতাশার বদকগুললা, থিই িলগে 
থদশী পবরলিশ ও িীিলির ধারািাবহকতা িিায় রাখলত তারা কীভালি বিলিলদর 
িংগঠিত কলরি, এইধরলির বিবভন্ন িাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পলর থিগুললালক 
ভাঙা ভাঙা অংলশ ভাগ কলর বিবভন্ন অিুষ্ালির মাধ্যলম িাংলালদশ, ভারত ও 
বিলশ্বর িািা অংলশ িিিািরত িাঙাবল থ্াতালদর উলদ্দলশ্য প্রচার করা হয়।

থয কোো থগাড়ায় িলবিলাম- এই থ্াতা-দশভিক িমালিশ অিুষ্াি িা অবিলয়ন্স 
থশা বিবিবির স্ািীয় থেবলবভশি ও থিতার িম্প্রচালরর পরম্পরা অিুিরণ কলরই 
শুরু হলয়বিল। পলর অিশ্য বিবিবির প্রাচ্য বিভালগ অি্যাি্য ভাষার িহকমশীরাও 
এই ধরলির থ্াতা-দশভিক উপবস্বতলত অিুষ্াি িাণী-িদ্ধ কলর পলর থিতার 
মারফত তা পবরলিশি করলতি। থযমি বিবিবির বহবদে বিভাগ আলয়াবিত 
অবিলয়ন্স থশা-থত িগেীত বশল্পী থমলহদী হািাি এিং থগালাম আলীলক বিলয় 
অিুবষ্ত এলককটি থ্াতা-দশভিক িমালিলশ বিবিবির িতভি মাি প্রধাি থকল্রির 
একটি হলল হািালররও থিবশ থ্াতা-দশভিলকর িমাগম থদখা থযত। বিবিবির 



থরবিও ওয়াি, থরবিও েু এইধরলির অিুষ্াি িাণী-িদ্ধ করা শুরু কলরবিল 
তারও অলিক আলগ।

এইধরলির আলয়ািি করা হলতা িমালির বিবভন্ন স্লরর মািুষলক থরবিও 
অিুষ্াি শুিলত আগ্রহী কলর থতালার লক্ষ্য বিলয়। তালদর থদখালিা হলতা 
কীভালি থিতার অিুষ্াি িাণী-িদ্ধ কলর তালদরই মলিারঞ্জলির িি্য পবরলিশি 
করা হয়। ৬০, ৭০ এিং ৮০-র দশলক থিতার অিুষ্ািলক িিবপ্রয়তার শীলষভি 
বিলয় যাওয়ার ি্যাপালর বিবিবির উৎকষভি ও িাফলল্যর থপিলি এইধরলির 
অিুষ্াি খুিই লাগিই হলয়বিল। ইোলর স্র থভলি আিার থপিলি কতো 
কাি করলত হয়, কতো পবর্ম করলত হয়, কতো িাংগঠবিক ি্যিস্াপিার 
প্রলয়ািি হয়, থ্াতালদর কালি থি খির থপৌঁলি থদিার একটি উপযুক্ত মাধ্যম 
বিল ‘থ্াতা-দশভিক িমালিশ’।

উবিশশ’ বিশ থেলক বতবরলশর দশলক বিবিবির পািবলক িাবভভি ি রিিকাবটেং 
কাযভিপদ্ধবতর রূপলরখা বিধভিারলণর িময় বিবিবির প্রবতষ্াতা িি বরে এধরলির 
িিিংলযালগর বিষয়ো মলি থরলখবিললি। পরিতশী িমলয় অিশ্য িিিংলযালগর 
ি্যাপারোলক আরও তীক্ষ্ণ ও ফলপ্রিূ করা হয়। আর তারই প্রবতফলি �লে বিবিবি 
িাংলা বিভালগর অিুষ্ািিূবচলতও। িাংলা বিভালগ এধরলির িিিংলযালগর 
প্রধাি মাধ্যম বিল এই অবিলয়ন্স থশা-গুললা। এলত িাংলালদশ, ভারত ও 
বিলশ্বর িািা িায়গায় িবড়লয় োকা িহু িাঙাবল থ্াতার কো থযমি মাোয় রাখা 
হলতা, থতমবি মলি রাখা হলতা স্ািীয় অেভিাৎ বরিলেলি অবভিািী িাঙাবললদর 
কো। অিশ্যই বিত্যকার �েিািহুল িংিাদ ও িংিাদ বিললেষলণর মলধ্য 
বদলয় এই থযাগালযাগ বতবর করা িম্ভি বিল িা। তাই থ্াতা-দশভিক অিুষ্ালি 
অংশগ্রহণকারী মািুষিলির ভাি আদািপ্রদালির এই অিুষ্ািগুললা িািালিা 
হলতা গািিািিা, কুইি, ও িােকিহ িািা বিবচরে্যময় আলয়ািি বদলয়, যবদও 
এিি আলয়ািিই করা হলতা মূলত ইংল্যালন্ডই।

একমারে ি্যবতক্রম হলয়বিল বিবিবি িাংলা বিভালগর ৫০ িির পূবতভি  উপললক্ষ 
১৯৯১ িালল ঢাকা ও কলকাতায় অিুবষ্ত দুটি িড়ধরলির বিলশষ থ্াতা-দশভিক 
িমালিশ। থিিময় লন্ডি, ঢাকা এিং কলকাতালক িংযুক্ত কলর লন্ডলির টুেবিও 
থেলক িরািবর প্রচাবরত হয় একটি দী�ভি অিুষ্াি। ৯০এর দশলক িাংলালদশ ও 
ভারলতর প্রেম িাবরর থিশ বকিু বশল্পী ও গুণীিি অংশ বিলয়বিললি ওই থ্াতা-
দশভিক িমালিলশ। লন্ডি টুেবিও থেলক থিেওয়াকভি  বলংবকং অেভিাৎ ি্যালেলাইে 
থযাগালযালগর মাধ্যলম ঢাকা ও কলকাতায় থ্াতা-দশভিকলদর উপবস্বতলত 

অিুষ্ািটি িম্প্রচাবরত হলয়বিল। এইধরলির একো লাইভ অিুষ্াি বিবিবি 
িাংলা বিভাগ কলরবিল ১৯৯১এরও আলগ ১৯৮৬ িালল। থি িির বিবিবি প্রেম 
কলকাতা িইলমলায় অংশ থিয়। আইবলি মাললি িালম বিবিবির িিিংলযাগ 
ও প্রচার বিভালগর একিি ঊর্ভি তি কমশীর উলদ্যালগ কলকাতা ময়দালি একটি 
অস্ায়ী টুেবিও বতবর কলর পরপর কলয়কবদি স্ল্প িমলয়র িি্য িরািবর বিবিবির 
লন্ডি টুেবিওর িলগে যুক্ত কলর থিখাি থেলক অিুষ্াি প্রচার করা হলয়বিল।

পুরলিা বদলির থযিি থ্াতা এখিও বিবিবি িাংলা থশালিি, তালদর মলি োকলত 
পালর থয ‘কালরন্ট অ্যালফয়ািভি’ িাদ বদলয় থ্াতা-দশভিক িমালিলশ থরকিভি  
করা িগেীত-িন্ধ্যা, িােক, থকৌতুক িক্সা এিং কুইি িম্প্রচালরর কো। থিতার 
িােক যালক আিকাল িলা হয় শ্রুবত িােক তা তখি বিলশষভালি িিবপ্রয় 
হলয় উলঠবিল। তািাড়া, থিতুিন্ধি িালম একটি অিুষ্ািও বিল খুিই িিবপ্রয় 
যা িাংলালদশ যুলদ্ধর িময় বিবছেন্ন হলয় যাওয়া পবরিার পবরিিলদর মলধ্য 
খিরাখির থলিলদলির অিুষ্াি বহিালি প্রচাবরত হলতা। ওই অিুষ্ালির িি্য 
কখিও কখিও থ্াতা-দশভিক িমালিলশ িাক্ষাৎকারও িাণী-িদ্ধ করা হলয়লি।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক ও ঊর্ভি তি প্রলযািক: ১৯৭২- ১৯৯৫)
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অনুষ্পান- থ্পােপা-দশচিে সমপাকবশ

১৯৬৯ সপাকল দবদবদস বপাংলপার প্রথম অদডকযন্স থশপাকে গপান গপাইকছন নপাজপাদবন খপান।

লন্ডকন দবদবদস দথকযটপার হকল ১৯৭৫-এ আকযপাদজে অদডকযন্স থশপাকে থবেপার কুইজ প্রদেকযপাদগেপা।
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েরিা থগারলল
বিবিবি িাংলা বিভালগর িালে আমার প্রেম থযাগালযাগ ১৯৬৪-৬৫ িালল। আবম 
তখি লন্ডি বিশ্ববিদ্যাললয়র গলিষণার িারেী। আমার িনু্ধ বশপ্রা রায়, পরিতশীকালল 
বযবি কলকাতা থেবলবভশি থিন্টার দূরদশভিলির ভারপ্রাপ্ত হলয়বিললি, তার 
থিৌিলি্য, তৎকালীি বিবিবির পূিভি পাবকস্াি বিভালগর বিরািুর রহমালির িালে 
আমার পবরচয় হয়। থি িময় বিরালির পবরচাবলত িােলক অংশ বিলয়বি, তার 
িাবড়লত অলিক থিমন্তন্নও থখলয়বি, বকন্তু পড়াশুলিার চালপ ঐ থযাগালযাগ 
বিন্ন হলয় যায়। এর িির দলশক িালদ, ১৯৭৩ িাললর থশলষ আবম যখি আিার 
পাকাপাবকভালি লন্ডলি বফলর আবি, থলাকমুলখ থিকো িািলত থপলর বিরাি 
তখুবি আমায় বচঠি থললখি, “েরিা থমমিাব্ এখুবি চলল আিুি”। এরপলরর 
�েিা িংবক্ষপ্ত। ১৯৭৪ িাল থেলক আবম িাংলা বিভালগ কাি শুরু কবর, প্রেলম 
ক্যািুয়াল, তারপর ফুলোইমার।

বিবিবির বিলদশ দপ্তর তখি থদশবভবত্তক প্রচার িা কলর ভাষাবভবত্তক িংিাদ 
প্রচার শুরু কলরলি। উপমহালদলশর উলদ্দলশ্য চারটি ভাষায় তখি প্রচার হয় 
–িাংলা, বহবদে, উদুভি আর তাবমল। কলয়কিির িালদ আফগাবিস্ালি রুশ হামলা 
শুরু হলল পশতু ভাষায়ও প্রচার শুরু হয়।

লন্ডলির অর্উইচ এলাকায় ভারতীয় হাইকবমশলির দপ্তর ইবন্ডয়া হাউলির 
ঠিক পালশই বিল িুশ হাউি, আর থিখালিই বিল বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি তো 
বিলদশ দপ্তলরর আস্ািা। বিরাে িয়-িাত তলা িাবড়- িাউে, িেভি আর থি্রিাল 
বতিটি দালালি বিভক্ত। বদিরাবরে কমভিি্যস্তা। এর মালের দালালির পাঁচ তলায় 
বিল উপমহালদশীয় ভাষাগুবলর দপ্তর। কবরলিার বদলয় হাঁেলল একিারও 
মলি হলতা িা বিলদলশ আবি। এখালি উদুভি, পালশ বহবদে, মালে তাবমল, আর 
কবরলিালরর িিলশলষ িাংলা।

িাংলা থিকশাি থেলক থি িময় বদলি দুইিার িংিাদ প্রচাবরত হলতা- লন্ডি 
িময় দুপুর থিলায় আর মােরালত। প্রিাহ আর থফবর। আমালদর িকাল িন্ধ্যার 
কালির থিবশ অংশো িুলড়ই বিল িংিাদ অিুিাদ আর িংিাদপ্রচার। বিলদশ 
থেলক বিবিবির িংিাদদাতারা িংিাদ িংগ্রহ কলর পাঠালতি – থযমি ঢাকা 
থেলক আবতকুল আলম আর আতাউি িামাদ আর বদবলি থেলক মাকভি  োবল। 
বিউিরুলমর এবিেরলদর কাি বিল এই িংিালদর কী প্রচার হলি, কী হলি িা, 
তা বস্র কলর ভাষা বিভাগীয় কতভি ালদর পাঠালিা। তারা আিার থিগুবল থমাো 

কললম কাোকুটি কলর ফাইিাল রোফট্ যখি আমালদর হালত তুলল বদলতি, 
তখি থিিপ্যালচর থকাোয় থলি আর থকাোয় মাো তা থিাো মুশবকল হলতা।

থিতালর িংিাদ প্রচালরর একো িড় িমি্যা হলছে িংিাদ িদলল যািার িম্ভািিা। 
ভারত, িাংলালদশ, পাবকস্াি, শ্রীলংকায় রািনিবতক িা প্রাকমৃ বতক বিপযভিয় 
�েলল, আমালদর িদািতকভি  োকলত হলতা থযি এক �ন্টার পুরলিা খির 
প্রচাবরত িা হয়। আমরা িািতাম রািনিবতক বিপযভিলয়র িময়, বিলশষ কলর 
থ্াতারা বিবিবির খির থশািার িি্য উদগ্রীি হলয় োকলিি। িতুি োেকা খির 
অলিক িময় থশষ মুহূলতভি  আমালদর হালত এলি পড়ত। ততক্ষলণ থিতারপ্রচার 
শুরু হলয় থগলি, হালত কললম অিুিাদ করার িময় আর থিই। িংিাদ প্রচার 
চলাকালীিই ইংলরবি িুললটিি হালত ধলর মুলখ মুলখ তার িাংলা রূপান্তর কলর 
িললত হলতা। যাঁরা অবভজ্ঞ থিতার প্রচারক, তালদর কালি এো থকালিা িমি্যাই 
বিল িা, বকন্তু আমরা যারা িতুি কালি ঢুলকবি, তালদর কালি এো বিল মহা 
আতংলকর কারণ।

মলি আলি বিবিবিলত আমার িিভিপ্রেম িংিাদপাঠ বিল মধ্যরালত। বিরািুর 
রহমালির ওপর ভার বিল আমালক থদখাশুলিার। অিুিাদ থশষ কলর মাইলকর 
িামলি িলি আবি, পালশ বিরাি। লাল আললা জ্বলল উঠল, আবমও পাঠ শুরু 
করলাম। বদবি্য গড়গবড়লয় পলড় যাবছে, হঠাৎ থগলাম আেলক একো বিলদবশ 
িালমর উচ্ারলণ- Schlesinger। িালমর প্রেমেুকু যবদ িা মুখ বদলয় িার হললা, 
থশষেুকু আর িার হয় িা। এবদলক থিতালর এক একটি মুহূতভি  মালি এক এক যুগ। 
বিরাি বিপদ থদলখ খেখে কলর কাগলি িাংলায় বলখললি ‘থলে- বিন্-িার’। 
আবমও েেপে িামো পলড় বদলাম। বিরািুর রহমাি বিললি অত্যন্ত িনু্ধিৎিল। 
থিতার প্রচালর থকাি বিভ্ালের িম্ভািিা থদখলল, তখুবি পালশ এলি দাঁড়ালতি।

থি যুলগ, িাংলালদলশর মুবক্তযুদ্ধ চলাকালীি থিশ বকিু িুবদ্ধিীিী, িাংিাবদক, 
থিতার প্রচারক, থলখক ও কবি, পাবকস্াি থেলক প্রায় এক িল্রি লন্ডি চলল 
এলিবিললি। এলদর অলিলকই বিবিবিলত কাি করলতি। িূরুল ইিলাম বিললি 
তালদর একিি। িিিময় হাবিখুবশ, রবিক, ঠাট্টা ইয়াবকভি  কলর আমালদর িন্ধ্যার 
ক্ালির আির িরগরম কলর রাখলতি। থিতার প্রচালর তার বিল অিাধারণ 
দক্ষতা। যাই পড়লতি- তাই তার িাচিভবগেলত আকষভিণীয় হলয় উঠলতা। থিতার 
প্রচালরর মাধ্যম থয িহি কো িলার ভাষা তা বশলখবিলাম িূরুল ইিলালমর 
কাি থেলক।

দবদবদস বপাংলপার থরদডও অনুষ্পান : বপাম 
দদে থথকে েপাকলযপা থরহমপান, েরনপা 
থগপারকল, লুলু দবলদেস বপানু, দীপঙ্কর 

থ�পাষ, েপাজী নুরুস থসপাবহপান, ব্পাদর মস 
ও দমজপানুর রহমপান থশলী
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িংিাদ প্রচালরর িালে িালে প্রবতবদিই একটি ম্যাগাবিি থপ্রাগ্রাম োকত। 
থকািবদি িাপ্তাবহক রািনিবতক বিষয়, থকািবদি মবহলালদর িা বশশুলদর িি্য 
বিলশষ অিুষ্াি, থকািবদি বিজ্ঞাি, থখলাধুললা অেিা �লর িলি ইংলরবি থশখার 
আির। আমালদর এলকক িলির ওপর ভার োকত এই অিুষ্ািগুবলর পবরচালিা 
ও প্রলযািিার। এই অিুষ্ািগুবলর িময় বিধভিাবরত োকত। এক থিলকণ্ড এবদক 
ওবদক হিার উপায় বিল িা। বকন্তু বপ্র-থরকবিভি ংএর পর অলিকিময় থদখা 
থযত অিুষ্াি বিধভিাবরত িমলয়র থেলক অলিক িড় হলয় থগলি। তখি আিার 
তালক থকলে থিঁলে থিাে করা হলতা। থযলহতু থপ্রাগ্রামগুবল প্াবটেলকর থেইলপ 
শ্রুবতিদ্ধ করা হলতা, তার িি্য ‘বফলত কােলত হলি’ িলল আমালদর মলধ্য 
একো িয়াি চালু বিল। প্রায়ই থদখা থযত রালত থিলগ আমরা ‘বফলত কােবি’।

বফলত কাোর ি্যাপালর ওস্াদ বিল শ্যামল থলাধ। থি একো ‘আ’-এর আকার 
থকলে বিলয় ‘ি’-এর থপিলি িবিলয় ‘িা’ িাবিলয় বদলত পারলতা। দবক্ষণ 
কলকাতার থিলল বিল শ্যামল। হাবিখুবশ, প্রচণ্ড আড্ািাি আর থিইিালে 
একো বিষম দরাি গলা। আমরা িলতাম, শ্যামল িািার বহলিি পড়ললও তা 
রিী্রিিালের কবিতার মত থশািালি। শ্যামল উপবস্ত িা োকলল আমালদর থকাি 
আিরই িমত িা। িুটিলত বগ্রলির িমুলদ্ িাঁতার কােলত বগলয় এই অিাধারণ 
প্রাণিন্ত থিললটির মমৃতু্য �লে।

থিতালর বিবিবির িংিাদ প্রচালর, অিুিাদ আর কণ্ঠদাি িাড়া আমালদর আর 
থকাি ভূবমকা বিল িা। বকন্তু ম্যাগাবিি থপ্রাগ্রামগুবললত আমালদর প্রায় অিাধ 
স্াধীিতা বিল। তার িি্য আমালদর থদৌড়োঁপও প্রচুর করলত হলতা। উপযুক্ত 
বিষয় বস্র করা, লাইলরিবরলত বগলয় তাই বিলয় গলিষণা, পুরলিা িংিাদপরে 

আর িামবয়কী থেলক বিষলয়র পেভূবম িন্ধাি, বিলশষজ্ঞলদর ইন্টারবভউ, অংশ 
থিিার িি্য উপযুক্ত থলাক থিাগাড় – িিই আমালদর করলত হলতা। এর িি্য 
আমালদর িপ্তাহ খালিক িময় থদওয়া হলতা। ফলল খুি দ্রুত কাি করলত হলতা। 
িাংলা বিভালগর আলরকটি বিবশষ্্য বিল থিতার িােক পবরলিশিায়। থিবশরভাগ 
িােকই বিরািুর রহমালির পবরচালিায় হলতা। থিড়াললর ভালগ্য বশলক থিঁড়ার 
মত আমার ভালগ্যও বকিু িােক পবরচালিার ভার পলড়বিল। থিবভি কপারবফর্ 
থিগুললার একটি। এর দরুণ ভারত ও িাংলালদলশর িহু থলালকর িালে পবরচয় 
হলয়লি- িহু থলাক আমার পবরচাবলত িােলক অংশ বিলয়লিি।

এিিই আি থেলক বরেশ িবরেশ িির আলগকার কো। গত শতাব্দীর িত্তর ও 
আবশর দশলক বিবিবি িাংলা বিভালগ অলিক গুণী ও কমৃ তী ি্যবক্তর িমালিশ 
�লেবিল। তালদর মলধ্য ভাষা িাড়াও আলরকটি গভীর থযাগিূরে বিল। এরা িিাই 
অবিভক্ত ভারলত িলন্মবিললি ও থলখাপড়া বশলখবিললি, আর যুদ্ধ, দুবভভি ক্ষ, 
রািনিবতক আলদোলি ও পবরলশলষ থদশভালগর বিদারুণ অবভজ্ঞতার মলধ্য 
বদলয় িড় হলয়বিললি। তাই এলদর থিাধ ও মািবিকতায় একো অন্তরগে বমল 
বিল। থয কলয়ক িির িুশ হাউলি বিবিবির িাংলা বিভালগ কাি কলরবি, আবম 
থিই অন্তরগেতা আর িনু্ধলত্ব পুষ্ হলয়বি। িুশ হাউিলক অিুিালদ মিা কলর 
আমরা িলতাম ‘িগেল িাবড়’। আি বিবিবির িাংলা বিভাগ আর িুশ হাউলি 
থিই- িগেল িাবড়র থিই দগেলও আর থিই। আলি শুধু স্মমৃবত।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৭৭-১৯৮৪; 
পরিতশীলত বশক্ষক বহিালি অিির বিলয় থলখাললবখলত যুক্ত)

দবদবদসর সু্দডওকে গপাকনর অনুষ্পাকনর থরেদডচি ং- দশল্পী থফরকদৌসী রহমপান, েপঁার বপঁা-পপাকশ দশল্পী শবনম মুশেপারী (১৯৭৯)। থপছকনর সপাদরকে দবদবদস বপাংলপা দবভপাকগর প্রকযপাজেরপা।
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রাবিউল হািাি
উবিশশ’ ষাে িাললর থফব্রুয়াবর মালি আবম ইংল্যালন্ড বগলয়বিলাম উচ্তর 
থলখাপড়ার িি্য। বকিুো অেভিনিবতক বিলিচিা থেলক খঁুলি থিড়াবছেলাম বিকল্প 
আলয়র পে। এমি িময় একবদি মাচভি  মালির হাড় কাঁপালিা শীলত বিবিবির িুশ 
হাউলি িাংলা বিভালগর িাবির আহমলদর কাি থেলক িাক থপলাম তার িালে 
থদখা করার িি্য।

থিিময় বিবিবির িাংলা বিভাগ থেলক দুলো ভালগ িাংলা অিুষ্াি হলতা। একটির 
িাম বিল “আঞু্জমাি” যার কণভিধার বিললি িাবির আহমদ এিং এই অিুষ্ািটি 
বিল তদািীন্তি পূিভি পাবকস্ালির থ্াতালদর িি্য এিং অি্য অিুষ্ািটি হলতা 
পবচিম িাঙলার িাঙাবললদর উলদ্দলশ্য। থিিময় থিবশরভাগ অিুষ্ািই হলতা 
বরিলেলির িীিিযাপলির বিবভন্ন বদক বিলয় কবেকা এিং িাক্ষাৎকার প্রচালরর 
মাধ্যলম। আমার মত আরও অলিক িারে এিি অিুষ্ালি বিবভন্নভালি অংশগ্রহণ 
কলর বকিুো আবেভিক িুবিধা আদালয় িলচষ্ বিলাম।

ইবতমলধ্য িাবির আহমদ বিদায় বিলয় চলল থগললি এিং তাঁর স্লাবভবষক্ত 
হললি বিরািুর রহমাি, বযবি একিময় ঢাকায় বরিটিশ ইিফরলমশি িাবভভি লি 
কাি করলতি । ওবদলক পবচিম িাংলার িাঙাবললদর উলদ্দলশ্য প্রচাবরত 
অিুষ্ালির কণভিধার বিললি কমল থিাি। ধীলর ধীলর অিুষ্ািমালায় পবরিতভি ি 
আিল, অিুষ্ালির কললির িমৃ বদ্ধ থপলত োকল। িংলযাবিত হললা বরিলেলির 
বদিবদেি িীিি িাড়াও বিবভন্ন তে্যবভবত্তক �েিািলী থযমি থখলাধুলা, 
গািিািিা আর রািনিবতক পে পবরিতভি লির খিরাখির। এিাড়াও তখি ‘লাইফ 
ইি বরিলেি’ িালম একটি অিুষ্াি বিয়বমত প্রচাবরত হলতা, থযখালি অংশ বিলতি 
মূলত উভয় িাংলার বিবশষ্িলিরা যারা বরিলেি িফলর আিলতি।

আবম এিং আমার মত আরও কলয়কিি িারেিারেী যারা মালে মালে বিবিবির 
অিুষ্ালি অংশগ্রহণ করতাম, তালদর প্রধাি কাি বিল বিবভন্ন বিষলয়র কবেকা 
অিুিাদ ও পাঠ করা। থিিময় আমালদর বিবভন্ন অিুষ্ালির অিুিালদর মাি রক্ষার 
িি্য বিবিবি বিলয়াগ কলর বমুঃ থিাল্ি িালম একিি অধ্যাপকলক। বতবি বিললি 

সু্ল অফ ওবরলয়ন্টাল অ্যান্ড আবফ্কাি টোবিস্ িামক বশক্ষা প্রবতষ্ালির প্রাচ্য 
বিভাগীয় ভাষাতল্বের অধ্যাপক এিং িাংলা ভাষার একিি বদকপাল। বিবিবির 
িাংলা অিুষ্ািমালার থ্াতা িংখ্যা তখি ক্রমশ িাড়বিল বিলশষ কলর পূিভি 
িাংলার থ্াতা িংখ্যা। এরপর ১৯৭১ িালল িাংলালদলশর �েিািলীর থপ্রক্ষাপলে 
বিবিবি িাংলার িিবপ্রয়তা ভীষণভালি থিলড় যায় এিং থিিময় আবমও 
বকিুবদি – প্রায় বতি মাি- ফুলোইম কাি করার িি্য চুবক্তিদ্ধ হই। এরপর 
িািা বিলিচিায় আিার বফলর যাই খণ্ডকালীি কমভি তৎপরতায়।

থ্াতালদর প্রলশ্নর উত্তর থদিার িি্য একো অিুষ্াি বিল ‘প্রীবতভািলিষু’ থয 
অিুষ্ািটি এখিও থ্াতালদর কালি িমাদৃত। তলি ১৯৭১ িাললর থশলষর বদলক 
যখি পাবকস্াি ও িাংলালদলশর িাক থযাগালযাগ িমূ্পণভিরূলপ িন্ধ হলয় যায় 
তখি কমল থিাি প্রস্াি করললি ‘থিতুিন্ধি’ িালম একটি অিুষ্াি শুরু করার 
িি্য, থযখালি পাবকস্ালি আেলক পড়া িাঙাবলরা এিং িাংলালদলশ অিস্ািরত 
থ্াতারা তালদর আত্মীয়স্িিলদর উলদ্দলশ্য িাতভি া পাঠালত পালরি। থিই 
আললাচিা বিঠলক আবম থফাড়ি কােলাম থয অিুষ্ািোর িাম ‘থিতুিন্ধি- 
িাগর পালরর িাণী’ করা থযলত পালর। িিাই আমালক িমেভিি করললি এিং 
থিই িালমই অিুষ্ািটি প্রচাবরত হলত োকল। প্রেম প্রেম অলিলকই তালদর 
আত্মীয়স্িিলদর উলদ্দলশ্য কুশল িাতভি া পাঠালতি এিং ধীলর ধীলর অিুষ্ািটি 
খুিই িিবপ্রয় হলয় উঠল । থদখা থগল অিুষ্ািটির পরেিংখ্যা বিশাল থ্ালতর 
আকার ধারণ কলরলি।

কলয়কটি �েিা এতবদি পলরও মলি পড়লি। থযমি একিার িাংলালদলশ 
অিস্ািরত এক থ্াতা পাবকস্ালি আেলক পড়া তার আত্মীয়লদর িািালত 
িলললি থয তালদর কবিষ্ পুলরের বিিাহ ঠিক হলয়লি। কলয়কমাি পলরই থিই 
একই ভদ্ললাক আিার িািালত অিুলরাধ করললি থয থিই পুলরের িধূ গ্রালমর 
পুকুলর থগািল করলত বগলয় িপভিদংশলি মারা থগলিি। ি্যাপারো আমালদর 
মমভিাহত করললও খিরো িািালিা হলয়বিল।

আমরা অলিক ি্যবক্তগত অিুলরাধও থপলয়বি। থযমি অলিলকই িািালতি 
থয তারা বিতান্তই অেভিকলষ্ আলিি, যবদ বকিু িাহায্য করা যায়। বকন্তু বিবিবি 

পদচিম বপাংলপার বপাঙপাদলকদর জন্ 
অনুষ্পান ‘দবদ্ত্রপায’ সপাক্ষপাৎেপার দদকছেন 
এেজন দশল্পী। 



িীবতমালার প্রবত ্দ্ধাশীল থেলক আমরা বকিুই করলত পাবর বি। আমালদর 
কাি বিল শুধু তালদর িি্য িাতভি ার আদািপ্রদাি- িাতভি া পবরলিশি । এই 
‘থিতুিন্ধি- িাগর পালরর িাণী’ অিুষ্ািটি িাংলালদশ স্াধীি হিার পরও থিশ 
বকিুবদি চললবিল। আি মলি হয় মািবিক বিলিচিায় এই অিুষ্ািটির মাধ্যলম 
প্রচুর থ্াতার মিিয় করা িম্ভি হলয়বিল, যবদও অিুষ্ালির মাধ্যলম িিার িি 
অিুলরাধ রাখা িম্ভি হয়বি। থিিময় বিল িা থকালিা কবম্পউোর বকংিা ইলমল। 
থ্াতালদর িুবিধার িি্য আমরা ঢাকায় এিং ইিলামািালদ অিবস্ত থপাটে 
িলক্সর িহায়তা বিতাম, যালত িালকর খরচ িাঁচালিা যায়।

যখি িাংলালদলশর মুবক্তযুদ্ধ ভীষণভালি চললি, তখি পাবকস্ালি এক থিিা 
ক্যাম্প থেলক একটি িাঙাবল থমলয় বচঠি বলখল, বকন্তু থি বিলশষভালি অিুলরাধ 
কলরবিল থযি তার িাম ও পাবরিাবরক িমৃত্তান্ত প্রচার করা িা হয়। তার অিুলরাধ 
বিল িাংলালদলশ অিস্ািরত তার ভালিািার মািুষটিলক থযি িাবিলয় থদওয়া 
হয় থয িি বকিুই একো অবিচিয়তার মলধ্য পলড়লি এিং কী করলত হলি এই 
বিষলয় থকালিা বিদ্ধান্ত থযি হুে কলর থিওয়া িা হয়। আমরা একেু বিরিতকর 
অিস্ায় পড়লাম, কারণ বিবিবির িীবতমালা অিুিালর িামহীি কালরা িাতভি া প্রচার 
করা যালি িা। তিু অলিক কলষ্ কমলদালক রাবি কবরলয় ওই িাণীটি প্রচার 
করা হললা। যবদও আমরা িািতাম িা যার উলদ্দলশ্য এই িাতভি া বতবি আমালদর 
থ্াতা বকিা- আমালদর অিুষ্াি থশালিি বকিা। মিার ি্যাপার হললা, বকিুবদি 
পলরই যালক উলদ্দশ্য কলর থিই িাণী, বতবি িািাললি থয বতবি প্রলয়ািলি 
অবিবদভি ষ্কাল অলপক্ষা করলিি। আমরা বকিুো স্বস্র বিুঃশ্বাি থফললাম থয 
থ্াতার উপকালর একো ভাল কাি করলত থপলরবি। এরপর থেলক কমল থিাি 
আমালক “�েক ঠাকুর” িলল িলম্বাধি করলতি।

(বিবিবি িাংলায় ১৯৬০ থেলক ১৯৭৩ পযভিন্ত খণ্ড ও পূণভিকালীি পলদ কমভিরত)
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১৯৭৩ সপাকল হপাকে থলখপা দবদবদস বপাংলপার 
অনুষ্পান সূদ্।

১৯৭২ সপাকলর অনুষ্পান সূদ্ থথকে- থযখপাকন দছল বপাংলপা অনুষ্পাকনর েকলবর বমৃ দধির 
থ�পাষণপা।
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তাললয়া থরহমাি
বিবিবি িাংলা বিভালগর ‘প্রতু্যষা’ শুিলত শুিলত বলখবি আমালদর দু’িিার - 
আবম তাললয়া ও শবফক থরহমালির বিবিবি-র স্মমৃবতকো। দী�ভি িময় থিই ১৯৫৭ 
থেলক ১৯৯০ পযভিন্ত িংবলেষ্ বিলাম িািাভালি বিবিবি িাংলা বিভালগর িালে। 
আমার আলগ ১৯৫৭ িাললই শবফক থরহমাি লন্ডলি চােভি ািভি  অ্যাকাউলন্টবন্স 
পড়ার িময় িাংলা বিভালগর িািাবিধ অিুষ্ালির িালে িবড়ত হলয়বিল। থি 
িময় থিবশরভাগ তরুণ িাঙাবল উচ্ বশক্ষার িি্য লন্ডলি থযত এিং তালদর 
মলধ্য অলিলকই বিবিবি িাংলা বিভালগর অিুষ্ালি অংশগ্রহণ করলতা। ১৯৬৫ 
িাললর আলগ পযভিন্ত অিুষ্ালি িংিাদ প্রচার থিভালি শুরু হয়বি। তলি বিবচরে্য 
আিার িি্য োকলতা প্রবেতযশা ি্যবক্তলদর িালে আলাপ আললাচিা। আকষভিণীয় 
অিুষ্াি বিল ইংলরবি ক্াবিক িােক প্রচার। িাংলায় অিুিাদ করলতি বিরািুর 
রহমাি ও বিয়দ শামিুল হক। অলিক অবভলিতা এিং অবভিলয় উৎিাহীরা 
এলত অংশগ্রহণ করলতি। এইিি িােলক িারাবদিি্যাপী অবভিয় থরকিভি  
করার িময় আমরা খুি আিলদে িময় কাোতাম। থশখার িুলযাগও অলিক 
থপলয়বি থকিিা, আমালদর িালে োকলতি িাংলালদশ ও পবচিম িাংলার 
স্িামধি্য অবভলিতা িুরুি থিািহাি, িাবির আহমদ, িূরুল ইিলাম, অবিত 
িলদে্যাপাধ্যায় প্রমুখ।

ঢাকা ও চট্টগ্রালমর িাংস্মৃ বতক অগেলি আমার আিালগািা বিল। ১৯৬০ িালল 
একটি িােলক অবভিলয়র মাধ্যলমই আমার বিবিবি িাংলায় প্রলিশ। িােকটির 
িাম মলি পড়লি িা। তারপর থেলক বিবভন্ন অিুষ্ালি অংশগ্রহণ করতাম। পলর 

সু্ল বশক্ষকতা শুরু করলল থতমি িময় থপতাম িা। বকন্তু প্রবত শবিিার প্রভাতী 
অিুষ্ালি খির পড়তাম। শবফক থরহমাি থিবশরভাগ িময় িাংলালদলশই 
োকত, বকন্তু লন্ডলি এললই থি বিবিবির িালে িম্পমৃক্ত হলতা। বিলশষ কলর 
থস্ােভি ি অিুষ্াি ‘মালঠ ময়দালি’ প্রবত শবিিার অিুষ্ালি অংশ বিলতা। একটি 
কো হয়লতা আলগই িলা উবচত- আমরা যখি বিবিবিলত প্রলিশ কবর তখি 
িাংলা অিুষ্াি দুভালগ বিভক্ত বিল। ভারলতর পবচিম িাংলা ও পূিভি পাবকস্ালির 
িি্য মারে পলির বমবিলের অিুষ্াি পমৃেক পমৃেকভালি প্রচাবরত হলতা।

দী�ভি পঁচাত্তর িির যািত িাংলা ভাষায় বিবিবির িাংলা অিুষ্াি প্রচাবরত হলছে। 
প্রেলম একটিই অিুষ্াি প্রচাবরত হলতা। ববিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালল যুলদ্ধর 
খিরাখির প্রচালরর িি্যই- যতদূর িাবি- শুরু হলয়বিল এই উলদ্যাগ। তখি 
অিুষ্াি পবরচালিা করলতি কমল থিাি । ১৯৪৪ িালল আমার প্রেম পবরচয় হয় 
বিবিবির কমল থিালির কণ্ঠস্লরর িালে। অবত �লরায়াভালি কো িললতি বতবি। 
পলর তার িালে অিুষ্াি করার থিৌভাগ্য হলয়বিল আমার। আমার মা বিললি এই 
অিুষ্ালির একাগ্র থ্াতা। থিই থেলক থকািবদি বতবি বিবিবি শুিলত থভাললি 
বি আমমৃতু্য।

দুলো িাংলা অিুষ্াি এক হওয়ার িময় থয িয়-িাতিি প্রলযািক চুবক্তলত 
বিবিবিলত বিযুক্ত বিললি, তারা পূিভি পাবকস্াি ও ভারলতর পবচিম িাংলা থেলক 
আলিি। বিলয়ালগর থক্ষলরে দুই িাংলার থরবশও তখি িমাি িমাি রাখা হলতা। 
বিবিবির বিরলপক্ষতা ও ি্যাল্যান্স রক্ষার অতুলিীয় িীবত এখিও পবরলবক্ষত হয়। 
িমগ্র িাংলা বিভালগর পবরচালিার দাবয়লত্ব ইংলরিরাই োকলতি বকন্তু তালদর 
িাহায্য করলতি বিরািুর রহমাি, িলগে বিললি শ্যামল থলাধ, দীপঙ্কর থ�াষ, 

ভপারকের প্রদেদষ্ে ও প্রথম সপাদরর 
নমৃে্দশল্পী দ্ত্রপা দবকবেবেরকনর সপাক্ষপাৎেপার 

দনকছেন েপাকলযপা থরহমপান (১৯৮০)
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বিমাই চলট্টাপাধ্যায়। এরা স্ায়ী প্রলযািক বহিালি কাি করলতি। চুবক্ত বভবত্তলত 
অলিলকই বিলাম - েরিা থগারলল, থমালশভিদা কবরম (বযবি অত্যন্ত থশাচিীয়ভালি 
মমৃতু্যিরণ কলরবিললি) আর আবম। শবফক থরহমাি স্ল্পলময়াদী চুবক্তলত বিললি 
দুিার । এ িাড়াও থপ্রাগ্রালমর িি্য অি্যাি্য অলিলকই খণ্ডকালীিভালি আিলতি। 
বিবিবি িাংলা বিভাগ একটি পবরিালরর মলতা বিল। আমরা যারা একিালে কাি 
করতাম তালদর িলগে আিীিলির িম্পকভি  স্াবপত হলয় থগলি। এখিও আমালদর 
পরস্লরর িালে থযাগালযাগ আলি। আমালদর মলধ্য অিশ্য কলয়কিি পমৃবেিীর 
মায়া কাটিলয় চলল থগলিি পরপালর।

স্ামী ্রিী দুিলিই বিবিবিলত োকাকালীি একই থপ্রাগ্রালম দুিি এক িলগে খুি 
থিবশ োবক বি। এোর একো কারণ বিল আমালদর থিাে থিললটির থদখালশািার 
বিষয়। তলি প্রিাহ-থত মালে মলধ্য দুিিই োকতাম। িাধারণত আবম িংিাদ পাঠ 
করতাম আর শবফক িংিাদ বিললেষলণ থযাগ বদলতা। শবফক বকিুবদি থখলাধুলার 
অিুষ্াি মালঠ ময়দালি পবরলিশি কলরলি। শবিিার দুপুলর অিুষ্ািটি প্রচাবরত 
হলতা। থিবশর ভাগ িময়ই খণ্ডকালীি িহলযাগী রিিকাটোর অিুষ্ালি তার িলগে 
োকলতি। তলি তারা অিুপবস্ত োকলল আমার িাক পড়লতা। িহলিই পাওয়া 
যালি িলল িাক পড়ত থশষ মুহূলতভি । অিুষ্াি ঠিকই করতাম বকন্তু পলর িাবড় 
বগলয় এভালি থিাোিুটি করালিার িি্য মলির থক্ষাভ থমোতাম শবফর ওপর 
ভাললা কলরই। বকন্তু িললতই হলি অিুষ্াি বিলয় আমালদর মলধ্য থকালিাবদি 
থকািও েগড়াোঁটি অেিা এলক অলি্যর িমাললাচিা হয়বি। দুিলিই অত্যন্ত 
প্রলফশিাল বিলাম। এলক অি্যলক িমিাি ও থিই িলগে িাহায্যই কলরবি। দুিলি 
দুিলির কাি থেলক বশলখবি।

স্মমৃবতচারলণ মুবক্তযুলদ্ধর িময় বিবিবি িাংলার ভূবমকা ও থি ভূবমকায় আমার 
ও শবফক থরহমািিহ অি্যাি্যলদর ভূবমকার কো িা িললল বিবিবির অিমািিা 
করা হলি। িাংলালদলশর মুবক্তযুলদ্ধ বিবিবির িাংলা বিভাগ এক মহাি ভূবমকা 

থরলখবিল। ১৯৭১ িাললর আলগ বকিুবদলির িি্য আমরা ঢাকায় বিলাম। িুি 
মাি পযভিন্ত আমরা পূিভি পাবকস্ালিই বিলাম। পাক হািাদার িাবহিীর পাশবিক 
অত্যাচার, হামলা ও বিযভিাতলির মলধ্য মুবক্তলযাদ্ধালদর ওষুধপরে, রিদ ইত্যাবদ 
িরিরাহ করবিলাম আমরা। বকন্তু থশষ পযভিন্ত পালালতই হললা বিবিবির িি্যই। 
বিবিবিলত বিলাম িলল পাক িরকার আমালদর দুিিলকই থরবিও পাবকস্ালি 
তালদর মবহমা প্রচালরর িি্য িমি পাঠিলয়বিল। থিো আমরা িীিি থগললও 
করলত পারতাম িা। তাই িীিি িািী থরলখ আবম, শবফক ও আমালদর একমারে 
িন্তাি িুবমতিহ পালালত িক্ষম হলাম এিং বফলর থগলাম লন্ডলি । থি িময় 
বিবিবির িবলষ্ িংিাদ ও িংিাদ পযভিাললাচিার কালি িবড়ত হলত থপলর 
বিলিলদর গবিভিত অিুভি করতাম আমরা।

িারা িাংলালদলশর িংিাদ মাধ্যম িললত তখি বিল শুধু বিবিবি িাংলা ও 
আকাশিাণী কলকাতা। বিবিবির অিংখ্য বরলপােভি ার মুবক্তলযাদ্ধালদর অগ্রগবতর 
কো তুলল ধরত। অত্যন্ত উলবিগিিক িময় থকলেলি তখি। বকন্তু আমার িীিি 
িােভিক হললা ১৬ বিলিম্বর ১৯৭১-এ িাংলালদলশর িমৃবষ্ ও বিিলয়র থ�াষণা ও 
িংিাদ পবরলিশলির িালে আবম থিবদি িম্পমৃক্ত োকায়। বিবিবি আমালক ও 
আমালদর িমগ্র িাবতলক এক িতুি পবরচলয়র িংিাদ পবরলিশি করলত বদলয় 
আমালদর িকললর হৃদলয় এক অিি্য স্াি অবধকার কলর বিলয়লি এিং তা 
োকলি বচরকাল। এই অমূল্য িুলযাগ আমালদর থদয়ার িি্য বিবিবিলক ধি্যিাদ।

বিবিবির িাংলার শতিলষভির িময় হয়লতা আমরা এ পমৃবেিীলত োকলিা িা বকন্তু 
বরিটিশ বমবিয়ায় এই িিবপ্রয় ও িমিাবিত অিুষ্াি এিং তার িীবতবিধভিারলকরা 
িাংলালদলশর থকাটি থকাটি থ্াতার কালি থতমবি িিবপ্রয় ও িরণীয় হলয়ই 
োকলি িলল আশা কবর।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৭৯-১৯৮২; 
পলর লন্ডলি বশক্ষকতা ও িতভি মালি িাংলালদলশ একটি এিবিও িংস্ার প্রধাি) 

বপাংলপাকদকশর ভপাষপা আক্দপালন দনকয এে আকলপা্নপা অনুষ্পাকন বপাম দদে থথকে অধ্পাপে মুস্পাফপা নুরুল ইসলপাম (রপাজশপাহী দববেদবদ্পালয),আদবদ থহপাকসইন (দবদবদস), শদফে 
থরহমপান (দবদবদস), ড: থমপাহম্মদ মদনরুজেপামপান (ঢপােপা দববেদবদ্পালয), প্রকযপাজে দসরপাজুর রহমপান ।



দবদবদস’র েপাকছ আমপার েমৃ েজ্ঞেপার অবদধ থনই

২৬ bbcbangla.com

িাগর থচৌধুরী
অতু্যবক্ত িয় থমালেই, তলি কী কারলণ কমৃ তজ্ঞতা থিো ক্রমশুঃ প্রকাশ্য।

‘বিবিবি’, অেভিাৎ বরিটিশ রিিকাবটেং কলপভিালরশি-এর িলগে অল্পবিস্র পবরচয় 
বিল থদলশ োকলতই, থরবিওলত খির থশািার পুরলিা অভ্যালির িুিালদ। আর 
আমার দী�ভি বিললত প্রিালির িূচিা প্রায় িির বতবরশ আলগ, বিবিবি ওয়ার্ভি  
িাবভভি ি-এর হাত ধলরই। এই বিশ্বখ্যাত থিতার িম্প্রচারক প্রবতষ্ািটির িাংলা 
বিভালগর অিুষ্ািমালার একিি প্রলযািক-উপস্াপক মলিািীত হওয়ার পর 
আবম লন্ডলি প্রেম পা থরলখবিলাম িলভম্বর মালির থশষ িপ্তালহর এক অবত 
শীতল িকালল। বহেলরা বিমািিদেলরর শুল্ক ও অবভিািি দফতলরর থিড়া 
থপবরলয় বিবিিপরে বিলয় িাইলর আিলত আিলত পািবলক অ্যালরেস্ বিলটেলমর 
থ�াষণায় শুিলত থপলাম থিই িাতিকাললই আমার িি্য অলপক্ষা করলিি 
দীপঙ্কর থ�াষ িালম থকউ একিি। থদখা ও আলাপ হওয়ার পর িািলাম বতবি 
িাংলা বিভালগর পুরলিা িদি্য এিং কলকাতারই থলাক, স্তুঃপ্রিমৃত্ত হলয়ই 
আমালক স্াগত িািালিার দাবয়ত্ব বিলয়লিি। দীপঙ্করদা আমালক তাঁর গাবড়লত 
তুলল বিলয় থগললি মধ্য লন্ডলির থিইিওয়াোর এলাকায় অিবস্ত বিবিবি-র 
হলটেলল, থযো তখি বিল এই প্রবতষ্ালির িতুি কমশীলদর এিং দুবিয়ার িািা 
িায়গা থেলক আিা অবতবেলদর অস্ায়ী আস্ািা।

হলটেলল থপৌঁিালিার পর আমার িামধাম থলখালিার পালা িাগে হলল দীপঙ্করদা 
বিদায় বিললি, িলল থগললি থিলার বদলক যবদ আবম খুি থিবশ ক্ান্ত থিাধ িা 
কবর তাহলল থযি িুশ হাউি-এ চলল যাই। থিই িমলয় মধ্য লন্ডলির বকংিওলয় 
িামক রািপেটির এক প্রালন্ত অিবস্ত িুশ হাউিই বিল বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি-
এর িদর দফতর, ইংলরবি িাড়াও িাংলািহ আলরা বতবরশটির থিবশ ভাষায় 
থিতারািুষ্াি িম্প্রচাবরত হলতা এই িাবড় থেলকই। ২০১২ িালল, ওয়ার্ভি  িাবভভি ি 
িুশ হাউি থিলড় থগলি, তার িতভি মাি ঠিকািা অক্সলফািভি  ব্রিলের কালি বিবমভিত 
বিিস্ ভিলি।

হলটেললর থদাতলায় আমার িি্য বিবদভি ষ্ �লর ঢুলক বকিুো থগািগাি করার পর 
মলি হললা আবম থমালেই ক্ান্ত থিাধ করবি িা, িুতরাং িুশ হাউি-এ যাওয়া 

থযলতই পালর। তখি িকাল িালড়-ি’ো, একতলায় বরলিপশি থিস্ থেলক 
পেবিলদভি শ থিলি বিলয় থিলা এগালরাো িাগাদ কু্যইিিওলয় টিউি থটেশি 
থেলক থি্রিাল লাইলির থট্রি ধলর থহািিভি থটেশলি বগলয় িামলাম, থযখাি 
থেলক িুশ হাউি পাঁচ-িাত বমবিলের হাঁোপে, থটেশি থেলক থিলরাললই থদখা 
যায়। িুশ হাউলির বরলিপশি থিলস্ বিলির িাম এিং ‘থিগেবল থিকশি’ 
িললতই একিি কমশী থেবললফালি খির বদললি। বমবিে পাঁলচলকর মলধ্যই একটি 
থগালগাল হাবিখুবশ কমৃ ষ্াগেী তরুণী, িাংলা বিভালগর তৎকালীি থিলক্রোবর, 
এলি আমালক পাঁচতলায় বিলয় থগল। িাংলা িাড়াও বহবদে ও উদুভি বিভাগও 
থদখলাম ঐ তলালতই, পাশাপাবশ। তালদর বিপরীলত, যতদূর এখি মলি পড়লি, 
থিপাবল ও পশতু বিভাগও। িাংলা বিভালগ তখি উপবস্ত আে-দশিি কমশী, 
তাঁলদর মলধ্য দীপঙ্কর থ�াষ থতা বিললিই, আরও বিললি বিভাগীয় প্রধাি বপোর 
ম্যািলগার্, উপ-বিভাগীয় প্রধাি বিরািুর রহমাি এিং অি্যাি্যরা।

দীপঙ্করদাই িকললর িলগে আমার পবরচয় কবরলয় বদললি, তলি ঐ িমলয় 
প্রলত্যলকই ববি-প্রাহবরক অিুষ্াি িম্প্রচালরর প্রস্তুবত বিলয় ি্যস্, তাই বিস্াবরত 
আলাপচাবরতা তখিকার মলতা মুলতুবি রাখলতই হললা। একমারে আমারই থকাি 
কাি বিল িা চুপচাপ িলি অি্যলদর কাি লক্ষ্য করা িাড়া, থিোই করলাম 
�ণ্া দুলয়ক ধলর। িম্প্রচালরর িময় হলল কীভালি থিো করা হয় তাও থদখলাম 
টুেবিও-িংলগ্ন কুঠুবরলত িলি। িদ্যলধি িহকমশীলদর দু-বতিিলির িলগে ভাললা 
কলর আলাপ হললা িম্প্রচার থশষ হওয়ার পর ক্যাবন্টলি িলি লাঞ্ খাওয়ার 
িময়।

এর বকিুক্ষণ পলরই শুরু হলয় থগল থিবদলির থশষ িম্প্রচালরর প্রস্তুবতপিভি। 
িকললই আিার ি্যস্ হলয় পড়ললি বিলির বিলির কালি, আবমও আলগর 
মলতাই দশভিলকর ভূবমকা পালি কলর চললাম িম্প্রচার থশষ হওয়া পযভিন্ত। 
ততক্ষলণ আবম অিশ্য খাবিকো ক্ান্ত থিাধ করলত শুরু কলরবি, িম্ভিত 
দী�ভি বিমািযারোর প্রবতবক্রয়ায় থিেল্যাগ-এর কারলণ। তাই ঠিক করলাম থয 
হলটেললই বফলর বগলয় একেু বি্াম কবর। িুশ হাউি থেলক থিবরলয় রাস্ায় 
থিলম থদবখ বদলির আললা কখি থযি মুলি থগলি, থযো চারবদক িন্ধ পাঁচতলার 
�র থেলক থমালেই থের পাওয়া যায়বি। যলেষ্ ঠাণ্ডা, তার ওপর গুঁবড় গুঁবড় 
িমৃ বষ্ও পড়লি আর আমার গালয় থতমি ভারী বকিু শীতি্রি থিই। যাই থহাক, 

মধ্ লন্ডকনর দেংসওকয রপাজপকথর এে 
প্রপাকতে বুশ হপাউকস দছল দবদবদস ওযপার্চি  

সপাদভচি কসর সদর দফের।
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দবদবদস’র েপাকছ আমপার েমৃ েজ্ঞেপার অবদধ থনই

থকািমলত কাঁপলত কাঁপলত থহািিভি থটেশলি বগলয় থট্রি ধলর কু্যইিিওলয় 
থটেশলি থপৌঁিলাম, থিখাি থেলকও আিার কাঁপলত কাঁপলত হলটেললর দরিায়।

এর পলরর চার-পাঁচ বদি আমালক থকাি অিুষ্াি িম্প্রচালর িরািবর অংশ বিলত 
হললা িা, িহকমশীলদর কািকমভি মি বদলয় লক্ষ্য কলর থিাোর থচষ্া করলাম িময় 
হলল কী ধরলির কাি কীভালি আমালক করলত হলি। িম্প্রচালর ি্যিহালরর িি্য 
দু-একো থিােখালো থরকবিভি ং অিশ্য আমালক বদলয় করালিা হললা। থি িমলয় 
পাঁচতলারই এক পালশ থগাো বতলিক থিাে টুেবিও বিল থযগুবলর যন্ত্রপাবত 
বিলিরাই চাবললয় প্রলয়ািিমলতা অিুষ্ালির অংশবিলশষ থরকিভি  কলর থিওয়া 
থযলতা, এবিটিং িা িম্পাদিাও করা থযলতা। এগুবললক িলা হলতা ‘থিলফ্-
অপালরটিং টুেবিও’ িা িংলক্ষলপ ‘থিলফ্-অপ্’। থেবললফালি িহু দূলর অিবস্ত 
থকাি ি্যবক্তর িলগে কোিাতভি া থরকিভি  করার ি্যিস্াও বিল এগুবললত। িি বকিুই 
থরকিভি  করা হলতা থেপ-এ, ঐ থেপ-ই দরকারমলতা এবিটিং থমবশলি থকলে 
ও থিাড়া বদলয় িম্প্রচালর িািালিার উপযুক্ত কলর থিওয়া হলতা। আিলকর 
‘বিবিে্যাল’ প্রযুবক্ত তখিও চালু হয়বি।

কলকাতার আকাশিাণী ভিলি মালেমলধ্য দু-একো অিুষ্ালি অংশ বিলয়বি, 
থিখালিও তখি বিবভন্ন বিষয় থেলপ থরকিভি  কলরই ি্যিহার করা হলতা। তলি 
আকাশিাণীর অিুষ্ালির প্রস্তুবত ও পবরলিশি পদ্ধবতর িলগে, বিলশষ কলর িংিাদ 
পবরলিশলির থক্ষলরে, বিবিবি-র অিুিমৃত পদ্ধবতর একো উললিখলযাগ্য পােভিক্য 
লক্ষ্য করলাম। আকাশিাণীলত থযমি িংিালদর বিষয় বিিভিাচি ও িংগ্রহ করলতি 
একিি, িংিাদভাষ্য বলখলতি আলরকিি এিং মাইলক্রালফালির িামলি িলি 
ঐ ভাষ্য পাঠ করলতি তমৃ তীয় এক ি্যবক্ত। বিবিবিলত এই বতিটি কািই করলত 
হলতা একিিলকই, অেভিাৎ থি্রিাল বিউিরুলমর িরিরাহ করা ইংলরবি িংিাদ 
থেলক থিলি থিওয়ার পর তার িাংলা অিুিাদ ও মাইলক্রালফালির িামলি িলি 
পাঠ করার দাবয়ত্ব পালি করলতি একিিই। প্রলয়ািিীয় বকিু ভাষ্য থেপ-এ 
থরকিভি  ও িম্পাদিার কাি হয়ত অি্য থকউ কলর বদলতি। িংিাদ িাড়াও 
অি্যাি্য প্রবতলিদি পবরলিশলির থক্ষলরেও থমাোমুটি একই পদ্ধবত অিুিরণ করা 
হলতা। প্রবতো অিুষ্াি পবরলিশলির িলগে যুক্ত োকলতি প্রলযািক/উপস্াপক 
িাড়াও আরও থয দুই থেলক বতিিি, তাঁলদরও অিুিাদ ও পাঠ এই দুলো 
কািই করলত হলতা। িতভি মালি এই কািগুবল কীভালি করা হলয় োলক তা 
অিশ্য িঠিক িাবি িা।

অবচলরই আমার িরািবর িম্প্রচালর অংশ থিওয়ার পালা শুরু হললা। 
মাইলক্রালফালির িামলি িলি বিলির তিভি মা করা প্রবতলিদি পাঠ করায় আবম দু-
এক বদলির মলধ্যই স্ছেদে হলয় উঠলাম। আকাশিাণীর অিুষ্ালি অংশ থিওয়ার 

অবভজ্ঞতা হয়লতা আমার কালি থললগবিল, তলি আমার িহকমশীরা িকললই 
যলেষ্ আন্তবরকভালি আমালক িাহায্য কলরবিললি। তাঁলদর কাি থেলক আবম 
অলিক বকিু বশলখবি এিং তাঁলদর িহলযাবগতা িাড়া কািো আমার পলক্ষ 
িহি হলতা িা বিচিয়ই। একো কো এখালি িলা দরকার মলি করবি, থিো 
হললা এই থয আমালদর বদিবদেি অিুষ্াি িম্প্রচালরর প্রস্তুবত ও পবরলিশলির 
থক্ষলরে বিবিবি-র ঊর্ভি তি কতমৃভি পলক্ষর তরলফ কখলিাই িরািবর হস্লক্ষপ করা 
হলতা িা। বিভাগীয় প্রধালির িলগে আললাচিার বভবত্তলত অিুষ্ালির বিষয়িস্তু 
বিিভিাচলি আমালদর প্রায় িমূ্পণভি স্াধীিতা বিল। থকাি ভুল হলল তার িমাললাচিা 
হলতা অিশ্যই, তলি থিো হলতা গঠিমূলক িমাললাচিা, তার থিবশ বকিু িয়, 
বতরস্ার থতা কখলিাই িয়। িুতরাং আমালদর কালির ি্যাপালর আমরা িকললই 
থমাোমুটি িন্তুষ্ বিলাম। িামবগ্রকভালি বিবিবি-থত কালির পবরলিশ বিল 
চমৎকার, মালেমলধ্য একো-দুলো বিবছেন্ন �েিা িাড়া থতমি বিলরাধ-বিতলকভি র 
দৃষ্ান্ত থদখা থযলতা িা। বিবভন্ন বিভালগর মলধ্য িম্পকভি ও বিল যলেষ্ থিৌহাদভি ্যপূণভি।

িির দুলয়ক পলর আমালক দাবয়ত্ব থদওয়া হললা ‘ইংবলশ িাই থরবিও’ িা 
থিতার িম্প্রচালরর মাধ্যলম ইংলরবি ভাষা বশক্ষার অিুষ্ািটি িাংলা বিভালগর 
হলয় উপস্াপিা করার। এটি বিল একটি অত্যন্ত িিবপ্রয় অিুষ্াি, িাংলালদশ 
ও পবচিমিগে উভয় অঞ্ললরই থ্াতালদর কালি। এই অিুষ্াি উপস্াপিা 
করা আবম বিলিও খুিই উপলভাগ কলরবি। থযভালি আবম অিুষ্াি পবরলিশি 
করতাম তা থ্াতালদরও বিচিয়ই পিলদের বিল, কারণ তালদর কাি থেলক 
বিয়বমতভালি প্রশংিািূচক বচঠি আিলতা বিবিবি-র কালি। একিি থ্াতা 
থযমি বললখবিললি: “িাগর থচৌধুরীর পবরলিবশত এই অিুষ্াি শুিলত শুিলত 
মলি হয় বতবি থিাধহয় আমালদর থদশ থেলক brain drain-এর প্রকমৃ ষ্ উদাহরণ। 
ইংলরবি থশখালিার িি্য এমি বশক্ষক যবদ থদলশ অধ্যাপিায় বিযুক্ত োকলতি 
তাহলল কী ভাললাই িা হলতা!” এই ধরলির কলয়কো বচঠি এখিও আমার কালি 
রলয়লি।

এই অবকবঞ্ৎকর আত্মকেি থশষ করার আলগ আবি বিবিবি-র কালি আমার 
কমৃ তজ্ঞতার কারণ প্রিলগে, যার উললিখ থগাড়ালতই কলরবিলাম। আমার িুশ 
হাউলি পদাপভিলণর প্রেম বদলিই িাংলা বিভালগর যাঁলদর িলগে পবরচয় হলয়বিল 
তাঁলদর মলধ্য বিললি বিলশষ একিি, বযবি আমার বিললতিালির িূচিা থেলক 
শুরু কলর আিও পযভিন্ত আমার িীিলির একান্ত আপি ও িিলচলয় মূল্যিাি 
প্রাবপ্ত। বিবিবি-থত থযাগ থদওয়ার িুলযাগ িা থপলল আমার এই প্রাবপ্ত থকাি 
বদিই �েত িা, তাই এই প্রবতষ্ালির প্রবত আমার কমৃ তজ্ঞতালিাধ অপবরিীম।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক : ১৯৮৮- ১৯৯৩)

“সহেমমীরপা সেকলই যকথষ্ট আতেদরেভপাকব আমপাকে সপাহপায্ েকরদছকলন। েপঁাকদর 
েপাছ থথকে আদম অকনে দেছু দশকখদছ।”
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থগালাম মুরবশদ
বরিলটের িলন্মর দু হািার িির পূবতভি  হললা ২০০০ িালল। হািার িির পূণভি হওয়া 
একো বিলশষ িির। িাংলা ভাষায় এই উপললক্ষ একো িতুি শব্দ বতবর হললা 
– িহ্াব্দ। থরাি থরাি এমি িির আলি িা। হািার িির পলর অেভিাৎ আমালদর 
প্রায় ৪০ প্রিন্ম পলর আিার আিলি ৩০০০ িাল। আমরা খুি থিৌভাগ্যিাি 
থয, আমরা এমি একো িহ্াব্দ থদখলত থপলরবি। এই িহ্াব্দ - যালক 
ইংলরবিলত িলল বমললবিয়াম – উদযাপি উপললক্ষ বিবিবি শত-শত অিুষ্াি 
কলরবিললা। গত হািার িিলর কী কী হলয়লি এিং ভবিষ্যলত কী কী হলত পালর 
- তার বহলিি-বিলকশ কলরলি এিি অিুষ্ালি। জ্ঞাি-বিজ্ঞাি, িাবহত্য-িংস্মৃ বত, 
ইবতহাি-ভূলগাল, পমৃবেিী এিং মহাবিশ্ব ইত্যাবদ িািা বিষয় বিলয় আললাচিা 
হলয়লি এিি অিুষ্ালি। এিি বিষয় বিলয় অলিক ব্রিপ্ট থলখা হলয়বিললা। বকন্তু 
আমরা বিবিবির িাংলা বিভালগ থকিল পাচিাত্যলক বিলয় আললাচিা করলিা 
থকি? থিো আমালদর থ্াতারাই িা কলতাো উপলভাগ করলিি?

এই বিলয় আললাচিা করার িলি্য তখিকার বিভাগীয় প্রধাি ি. বিয়দ মাহমুদ 
আলী একবদি আমালক থিলক পাঠাললি। আবম তখি িংস্মৃ বত, বিজ্ঞাি আর 
িাধারণ জ্ঞালির - এই বতিটি িাপ্তাবহক অিুষ্াি করতাম। আবম থলখাপড়া 
কলরবিলাম িাংলা ভাষা ও িাবহত্য বিলয়। তারপর বপএইচবি কলরবিলাম উবিশ 
শতলকর িামাবিক-িাংস্মৃ বতক ইবতহাি বিলয়। কালিই ি. মাহমুদ আলীর 
ধারণা হলয়বিললা থয, এ অিুষ্ািো করা আমার িলি্য িহি হলি। িহ্াব্দ 
উপললক্ষ িংস্মৃ বতর অিুষ্ালি আমরা িাংলা বিভাগ কী করলত পাবর, তাই বিলয় 
আমালদর আললাচিা হয়। আমরা দুিলিই একমত হই থয, পবচিমা িংস্মৃ বত 
বিলয় অিুষ্াি িা-কলর আমরা িাঙাবল িংস্মৃ বত বিলয় একো ধারািাবহক অিুষ্াি 

করলল থিো থিবশ আকষভিণীয় হলি। বকন্তু হািার িিলরর িাংস্মৃ বতক অগ্রগবত 
এিং বিিতভি ি বিলয় আললাচিা করলিা কলতাগুললা পলিভি? মাহমুদ িলললি, 
আবম যলতাগুললা খুবশ পলিভি এ অিুষ্ািো করলত পাবর। অেভিাৎ বতবি ভরিা কলর 
আমালক একো লে্যাংক থচক বদললি। আবমও ভািলাম অিুষ্ািো শুরু থহাক, 
তারপর পিভি িম্পলকভি  ধারণা হলি। দু হািার িাল শুরু হিার পর থিাধ হয় মাচভি  
মালি এ অিুষ্াি শুরু কলরবিলাম।

অিুষ্াি শুরু করলত বগলয় িুেলত পারলাম, এ বিষলয় আমার থলখাপড়া 
োকললও কািো অলতা িহি িয়। কারণ িংস্মৃ বতর অলিক বদক বিলয়ই আমার 
িািা থিই। থযমি, িমৃত্যবশল্প বিলয় আমার থযেুকু িািা আলি, তা যলেষ্ িয়। তার 
থেলকও িলড়া িমি্যা হললা, যা আবম িাবি, থি কোগুললা আমার বিলির মুলখ 
িললল থ্াতারা বিরক্ত হলয় যালিি। থরবিওর অিুষ্াি মালি হললা িািািলির 
কণ্ঠস্লর প্রচাবরত অিুষ্াি এিং থিই িলগে োলক গালির েুকলরা অেিা বিষয় 
অিুযায়ী িাউন্ড-এলফ্। থযমি, তুকশীরা িগেলদশ আক্রমণ কলরবিললা থ�াড়ায়-
চড়া বিি্যলদর বিলয়। থিই কো িললত বগলয় একদল থলালকর থ�াড়ায় চলড় 
যাওয়ার শব্দ থপিলি িািালাম। এিি থিাগাড় করলিা থকালত্লক? বিবিবির 
অিশ্য খুি িলড়া িাউন্ড আকভি াইভ আলি। থিখালি হািার হািার বিবচরে শলব্দর 
থরকিভি  আলি। মলি আলি একিার একো মশার শব্দ ি্যিহার কলরবিলাম, যা 
থরকিভি  করা হলয়লি থমবদিীপুর থেলক ১৯৪৯ িালল। িাউন্ড আকভি াইভলির 
থদৌললত থি মশার কীবতভি  আিও অমর হলয় আলি।

িাউন্ড-এলফ্ িা-হয় থিবশর ভাগ থিাোলত পারলাম আকভি াইভি থেলক। বকন্তু 
িাংলা গালির েুকলরা? স্ীকার করলিা, থিো আবম থিবশর ভাগই থপলয়বিলাম 
আমার বিলিরই িংগ্রলহ। তা িাড়া, তখি এই অিুষ্ালির িলি্য আবম অলিক 
থরকিভি  বকলিবিলাম।

বপাঙপাদলর নববষচি উদযপাপকনর প্রপা্ীন সংস্মৃ দে যুকগর সকগে েপাল দমদলকয অকনেটপাই বদকল থগকছ। ঢপােপায ্পারুেলপার বণচিপাঢ্ মগেল থশপাভপাযপাত্রপা এখন নববষচি উদযপাপকনর মূল 
অংশ হকয দপঁাদডকযকছ। (ছদব এএফদপ)
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হপাজপার বছকরর বপাঙপাদল সংস্মৃ দে

িিলচলয় িলড়া িমি্যা হলয়বিললা, বিলশষজ্ঞলদর িাক্ষাৎকার থিাোলিা। িাঙাবল 
িংস্মৃ বতর বিবচরে বদক বিলয় থকাোয় পালিা এলতা বিলশষজ্ঞ? তাঁলদর প্রলত্যলকর 
কালি থতা যাওয়া িম্ভি িয়! তা িাড়া, িিার থেবললফাি িাম্বার থিাোলিার 
িমি্যা। থিাোলত পারললও থদখা থগললা উলল্া বদক থেলক উত্তর আিলি িা। 
এললও থদখা থগললা লাইি ভাললা িয়। িা বিলশষজ্ঞ যা িলললি, তা যলেষ্ িয়, 
অেিা গ্রহণলযাগ্য িয়।

আবম যাঁলদর িাক্ষাৎকার বিলয়বিলাম, তাঁলদর মলধ্য িিলচলয় উললিখলযাগ্য 
অক্সলফািভি  বিশ্ববিদ্যাললয়র অধ্যাপক তপি রায়লচৌধুরী। কলয়ক দফা অক্সলফালিভি  
তাঁর িাবড়লত বগলয় িামিািামবি তাঁর িাক্ষাৎকার থরকিভি  কলরবিলাম। বতবি 
থযমি িািা বিষলয় িািলতি, থতমবি কো িললতি থিশ দ্রুত গবতলত। ফলল 
তাঁর থরকিভি  থিবশ এবিে করলত হলতা িা। আমালদর বিভাগ থেলক থেবললফাি 
কলরও তাঁর অলিকগুললা িাক্ষাৎকার বিলয়বিলাম। তপি রায়লচৌধুরীর উলল্া 
বিললি আমার একিি ্ দ্ধাভািি বশক্ষক। বতবি এলতা ধীলর ধীলর কো িললতি 
থয, প্রায় প্রবতো শলব্দর মােখালি আমার খাবিকো থেইপ থকলে তলি তাঁর 
কোগুললা একেু দ্রুতগবতলত থশািালত পারতাম। ধীলর ধীলর কো িললল 
থ্াতারা বিরক্ত হি। িময়ও থিবশ লালগ। থি যাই থহাক, আবম এক তপিদার 
িাক্ষাৎকার ি্যিহার কবরবি। বিবভন্ন বিষয় বিলয় অক্সলফালিভি র ি. থকতকী 
কুশারী িাইিি, থিায়ালির ি. উইবলয়াম রাবিবচ, যুক্তরালষ্ট্রর বমবিলিাো 
বিশ্ববিদ্যাললয়র ি. থিইবভি কফ, অল্রিবলয়ার থমললিাণভি বিশ্ববিদ্যাললয়র 
অধ্যাপক বশিিারায়ণ রায়, কলকাতার ি. রিী্রিকুমার দাশগুপ্ত, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যাললয়র ি্র আবিিুজ্ামাি, অল্রিবলয়ার থহািােভি  বিশ্ববিদ্যাললয়র ি. 
অিীম রায় ইত্যাবদ অলিক পবণ্ডলতর িাক্ষাৎকার বিলয়বিলাম। িগেীত বিলয়ও 
একাবধক পবণ্ডত ি্যবক্তর িাক্ষাৎকার বিলয়বিলাম, তাঁলদর মলধ্য একিি বিললি 
িুধীর চক্রিতশী। বকন্তু িবত্য িললত কী, এখি অলিলকর িামই মলি থিই।

এিি ইন্টারবভউলক বিষয় অিুিালর িাবিলয় প্রবত িপ্তালহ একটি কলর দশ 
বমবিলের অিুষ্াি বতবর করলত হলতা। অিুষ্ালির থরকবিভি ং হলয় থগলল তা দশ 
বমবিলে িাবমলয় আিার িলি্য থফর এবিে করলত হলতা।

এমবি কলর িুলাই মালির থশষ পযভিন্ত প্রায় বিশটি অিুষ্াি প্রচাবরত হয়। তখি 
িাংলালদলশ যালিা িলল পাঁচ-িটি অিুষ্াি িাড়বত বতবর কলর বিভাগীয় প্রধালির 

হালত িমা বদলয় যাই। বকন্তু িাংলালদলশ যািার দুবদি আলগ আমার একো হােভি -
অ্যাোক হয়। িুস্ হলত কলয়ক িপ্তাহ থললগবিললা। তলতাবদলি থয-বকবস্গুললা 
বতবর বিললা, তা প্রচাবরত হলয় যায়। থমাে চবব্বশটি। আবম তখিও এলতাো িুস্ 
হইবি, যালত তকু্ষবণ িতুি অিুষ্াি বতবর কলর বদলত পাবর। থিাধ হয় ি িপ্তাহ 
িন্ধ োলক। মাহমুদ আলী তখি আমালক একো থেইপ এবিে করার থমবশি 
থিাগাড় কলর থদি, যা আবম িাবড়লত িলিই ি্যিহার করলত পাবর। আর আবম 
অিুষ্ািো ইবতহালির থয-িায়গা পযভিন্ত বিলয় এলিবিলাম, তালত থিাধহয় ঠিক 
মলতা করলল আরও পলিলরাটি বকবস্ হলতা। বকন্তু মাহমুদ আলীলক িবল থয, 
আবম িংলক্ষলপ আরও িটি বকবস্লত ধারািাবহক অিুষ্ািটির উপিংহার োিলিা। 
এভালি বতবর হলয়বিললা ৩০ পলিভির হািার িিলরর িাঙাবল িংস্মৃ বতর ইবতহাি।

এখালি আর-একো কো িা-িললল বকিুলতই অিুষ্ািটির প্রবত িুবিচার করা 
হলি িা। অিুষ্াি করার িমলয় িাঙাবল িংস্মৃ বতর বিবভন্ন বদলকর কো িলললও, 
িি বদলকর কো িললত পাবরবি। থযমি, স্াপত্য। অেচ স্াপত্য িংস্মৃ বতর একো 
প্রধাি অগে। থখলাধুললা এিং উৎিলির কোও িললত পাবরবি। অলিক বদক বিলয় 
িলার মলতা িইপরেও বিললা িা। তা িাড়া, বতবরশ বকবস্লত ধরা যাক আড়াই থশা 
বমবিলে এক হািার িিলরর িংস্মৃ বতর ইবতহাি িলাও যায় িা। তাই ২০০৪ িালল 
ঠিক করলাম এ বিষলয় একো িই বলখলিা। তাই এ বিষলয় আরও গলিষণা কলর 
একো িই থলখার কাি আরম্ভ কবর। দু িির পলর হািার িিলরর িাঙাবল িংস্মৃ বত 
িালম থিই থমাো িইটি প্রকাবশত হয় ঢাকা থেলক। কালিই বিবিবির িলি্য আবম 
থয-ধারািাবহক কলরবিলাম, আর আবম িাঙাবল িংস্মৃ বতর থয-ইবতহাি রচিা 
কবর, তা আলদৌ এক িয়। এলদর বমল থকিল িালম। আবম আমার িইলয়র িামটি 
‘হািার িিলরর িাঙাবল িংস্মৃ বত’ই রাবখ, কারণ এ িামো অলিলকর কালিই 
পবরবচত বিললা। তা িাড়া, এো বিললা একো িুৎিই িাম। আমালক এ অিুষ্াি 
করলত িা-বদলল পরিতশী িমলয় িংস্মৃ বত িম্পবকভি ত আমার িইটি আবম বলখতাম 
বকিা, িলদেহ হয়।

এ অিুষ্াি পুলরা স্াধীিতা বিলয় করলত থদওয়ায় আবম বিবিবি িাংলা বিভালগর 
কালি কমৃ তজ্ঞ, বিলশষ কলর কমৃ তজ্ঞ ি. মাহমুদ আলীর কালি।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৮৪-৯০,তলি বিবিবির িি্য অিুষ্াি কলরলিি ২০০৩ পযভিন্ত;
 বশক্ষক বহিালি অিির বিলয় এখি গলিষণা ও থলখার কালি যুক্ত)

্পারুেলপা অনুষকদর ঐদেহ্বপাহী মগেল থশপাভপাযপাত্রপায বপাংলপার থলপাকেপাসংস্মৃ দের দবদভন্ন 
দদে েুকল ধরপা হয। (ছদব থফপােপাস বপাংলপা)

বপাংলপার ঐদেহ্বপাহী জপামদপানী শপাদড। (ছদব এএফদপ)
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পঙ্কি িাহা
আবশর দশলকর থশষ পাঁচটি িিলর যখি আবম আমার চাকবর িীিি কাটিলয়বি 
বিবিবি-থত থিই িময়লক থযি দূর ইবতহাি িলল মলি হয়।

থদলশ বফলর যাওয়ার পলর অলিক িময় লন্ডলি এলল বিবিবিলত অিুষ্ালি 
অংশগ্রহলণর িাক পড়লতা। থযমি ‘ক্যালকাো’ থেলক থযবদি অবফবিয়াবল 
আমালদর মহািগরীর িাম হললা ‘কলকাতা’ থিই ২০০১ িাললর পয়লা িািুয়াবর 
বদিটিলত আবম লন্ডলি বিলাম িলল আমালক িাক্ষাৎকালরর িলি্য আহ্াি 
িািালিা হয়। পবচিমিলগের বিধািিভায় থযবদি রািধািীর এিং রালি্যর িাম 
িদললর প্রস্াি গমৃহীত হয়, থিবদলির �েিািলীর িলগে আবম ি্যবক্তগতভালি যুক্ত 
হলয় বগলয়বিলাম এিং িি রািনিবতক দললর থিতারা আমার থদওয়া প্রস্াি 
থমলি থিি- তাই বিবিবির থ্াতালদর িাবিলয়বিলাম থিই থিপে্য কাবহিী।

মলি পড়লি অমতভি ্য থিি যখি থিালিল পুরস্ার পাি আবম তাঁর িলগে টেকলহালম 
বগলয়বিলাম। থিখাি থেলক লন্ডলি এলি বিবিবিলত আমার অবভজ্ঞতার 
কো িবল। আবম থ্াতালদর িািাই কীভালি িুইলিলি িাতবদলির থিালিল 
থিবরমবি পুলরাোই দূরদশভিলির িি্য থরকিভি  কবর। টেকলহালম অমতভি ্য থিিলক 
যখি ইন্টারবভউ কবর বতবি কী কী িললবিললি। অমতভি ্য থিি থিালিল পুরস্ার 
পাওয়ার পর, বিবিবিলত কালির অবভজ্ঞতা এিং বিবিবির মাধ্যলম পাওয়া বিবভন্ন 
িিিংলযাগলক কালি লাবগলয়, আলমবরকা থেলক তাঁলক ইন্টারবভউ কলর প্রেম 
প্রচারমাধ্যম বহলিলি িম্প্রচার করার অবভজ্ঞতার কো িবল। থদলশ বফরলল যখি 
বিবিবির বিয়বমত থ্াতারা আমালক িািাললি থয তাঁরা বিবিবি িাংলা অিুষ্াি 
থেলকই আমার এইিি অবভজ্ঞতার কো শুলিলিি তখি মলি হল দূরদশভিি ও 
বিবিবি, আমার কালির এই দুলো িগৎ থযি বমলশ থগল।

কলকাতা দূরদশভিি থকল্রির প্রেম িহকারী থটেশি বিলর্ার বশপ্রা রালয়র কো 
বিলশষভালি মলি পলড়। বতবি পড়ালশািা করলত লন্ডলি যাি, থিই িময় বিবিবি 
িাংলা বিভালগর িলগে তাঁর থযাগালযাগ হয়। বশপ্রাবদরই প্রিল উৎিালহ আবম 
বিবিবিলত চাকবরর দরখাস্ কবর। বিবিবি আমালক থপশা িীিলির থরফালরন্স 
বহিালি একিলির িাম পাঠালত িললবিল। আবম িত্যবিৎ রালয়র িাম পাঠালাম। 
িত্যবিৎ রায় আমালক খুি পিদে করলতি এিং আমালক খুি থনেহ করলতি। 
বিবিবির বচঠি থপলয় আমালক তাঁর িাবড়লত থিলক খুি িকুবি বদলত আরম্ভ করললি। 

িলললি, থতামার বক মাো খারাপ হলয় থগলি! এলতা ভাল কাি করলিা, এখি 
বিলললত থযলত চাইলিা! থদলখা, ওিি বিলললত বফলললত বগলয় বকিিু হলি িা। 
ভাললা কাি করলত চাইলল িাল ভাত থখলয় এই িাংলার মাটিলত িলিই ভাল 
কাি করলত হলি। আমালক িালকবি হবলউলি? আবম বক থগবি? িললাম একেু 
পাচিালত্ত্যর কািকমভি, িীিিো থদলখ আিলত চাইবি। বতবি িলনেলহ িলললি, 
তুবম থযলত চাইলল, আবম থতা থতামার িম্পলকভি  ভাললা কো িি বললখ পাঠালিা। 
বকন্তু বফলর এলল থতামালক আর ঢুকলত থদলি িা। তখি বকন্তু আমার িাবড়লত 
এলি িলি োকলি িা, িললি িা, মাবিকদা কাউলক একেু িলল বদি।

বিবিবির কালির িূলরে কলকাতার বতিলশা িির বিলয় অিুষ্াি করার িলি্য 
িত্যবিৎ রালয়র িাক্ষাৎকার বিলত যখি তাঁর িাবড়লত থগলাম, প্রেলমই িলললি 
থদলশ বফরলিা কলি? বিবিবির চাকবরর বিলয়াগপরে পাওয়ার পর বকিুলতই 
আর থদশ িাড়লত মি চাইলি িা। তখি থেবলবভশলির দশভিকলদর আবম খুি 
বপ্রয়িি। আমার ‘িিিলষভির বিঠক’ ‘দশভিকলদর দরিালর’ কলকাতা দূরদশভিলির 
িিলচলয় িিবপ্রয় অিুষ্াি। এবদলক বিয়বমত থফাি আলি বিবিবি থেলক িািিার 
িি্য থয আবম কলি যাবছে। এর মলধ্য িাংলা বিভালগর তখিকার প্রধাি িি 
থরিার কলকাতায় এললি আমার িলগে থদখা করলত। কলকাতা আন্তিভি াবতক 
িইলমলা থদখালত বিলয় থগলাম তাঁলক। থমলায় ঢুকলতই আবম মিড্ হলয় যাবছে। 
থলালকরা আমার কালি আিলি অলোগ্রাফ চাইলত, একিলগে িবি তুললত। এর 
মলধ্য ভারলতর িতভি মাি রাষ্ট্রপবত, তখি থক্রিীয় মন্ত্রী, প্রণি মুলখাপাধ্যায়, তাঁর 
িই থদখা, িই থকিার মলধ্য আমালক থদলখ িাকললি। আবম িি থরিালরর িলগে 
তাঁর পবরচয় কবরলয় বদলাম। িি এইিি থদলখ িলললি তুবম কলকাতা থিলড় 
মলি হয় থযলত পারলি িা। বকন্তু থশষ পযভিন্ত বিলি থিার কলর বিদ্ধান্ত বিলয় 
লন্ডলি এলি থপৌিঁলাম।

বহেলরালত থিলমই মি খারাপ হলয় থগল। লন্ডলির থম�লা অন্ধকার টিপ 
টিপ িমৃ বষ্র মলধ্য িুশ হাউলি এলি পালিভিালিল অবফিার অ্যাি থিলন্টর কালি 
কালি থযাগ বদলয় প্রেম প্রশ্ন করলাম, আবম যবদ পলরর িপ্তালহ বফলর থযলত 
চাই আমালক কীধরলির ক্ষবতপূরণ বদলত হলি। অ্যাি থহলি িললবিললি, তুবম 
িামলির িামার পযভিন্ত থেলক যাও, তখি থতামার ভাল লাগলত শুরু করলি। 
একেু একেু কলর ভাল লাগা শুরু হল। িুশ হাউিলক মলি হলত লাগল িমস্ 
বিশ্ব থযি এই রািকীয় িাবড়লত িীড় থিঁলধলি। িমস্ খির এলকিালর বিভুভি ল 

েলেপােপার দেনকশপা বছর দনকয 
অনুষ্পাকনর জন্ সে্দজৎ রপাকযর 
সপাক্ষপাৎেপার দনকছেন পঙ্কজ সপাহপা।



এিং বিরলপক্ষভালি বিলশ্ব িিার আলগ থ্াতালদর থপৌঁলি থদিার িি্য তৎপরতা 
ও বিষ্া, একইিলগে দুই িাংলার িহকমশীলদর িলগে কাি করার অবভজ্ঞতা, 
অিুষ্ালির মাি উন্নত রাখার িলি্য প্রবতমুহূলতভি র টিমওয়াকভি  ভাল লাগার কারণ 
হলয় উঠলত লাগল। বকন্তু খুি বমি করলত লাগলাম অবিও বভিুয়াল কালির 
চ্যাললঞ্জ ও আিদে।

পলর যখি বিবিবি থেবলবভশলি বিবভন্ন বিভালগ অ্যাোচলমলন্ট কাি কবর, থিো 
থেলক অলিক বকিু বশলখবি এিং আিদে থপলয়বি। ‘বিউি িাইলে’ যখি 
অ্যাোচলমলন্ট বিলাম তখি আমালক িািালিা হয় এই অিুষ্ালির দশভিকিংখ্যা 
িমগ্র বিবিবি টিবভর দশভিকলদর মারে দুই শতাংশ, বকন্তু িালিে ি্যাংশাি বিবিবি 
থেবলবভশলির িমগ্র িালিলের প্রায় পঁবচশ শতাংশ। তার কারণ এই অিুষ্াি থদলখি 
বরিলেলি পমৃবেিীর বিবভন্ন থদলশর রািনিবতক ি্যবক্তত্ব এিং পবলবি থমকাররা।

আধুবিক থেবলবভশি বিউিরুলম কাি করার অবভজ্ঞতা আবম বিবিবিলতই 
থপলয়বিলাম। বিউলির থমকআপ রুলম থদলখবিলাম িমস্ বিউি বরিারলদর 
িালম িালম উইগ িা পরচুলা রাখা আলি। থমকআলপর িময় তাঁলদর উইগ পরালিা 
হয়- তাঁলদর ি্যবক্তলত্বর ত্রুটি কালরকশালির িি্য। থদলশ বফলর আবম টিবভ 
থমকআপ বিভালগ এই কালরকশাি ভািিা িবড়লয় থদিার প্রয়াি কলরবিলাম।

িােক বিভালগর িলগে যখি যুক্ত বিলাম তখি থয িােকটি বিলয় কাি হবছেল 
তার িাবয়কা বিললি এমা েমিি। আবম কলকাতা থেলক এলিবি থিলি বতবি 
কলকাতা িম্বলন্ধ অলিক কো আমার কাি থেলক িািলত চাি। িললি, থতামালক 
কো বদলাম আবম একবদি কলকাতায় যালিা, থিখালি থতামার িলগে থদখা হলি। 
তাঁর িলগে অবভিয় বিলয় কালির ফাঁলক ফাঁলক অলিক কো হয়। িুলেবিলাম 
এমা েমিি থকিল একিি অবভলিরেী িি, বতবি প্রকমৃ ত অলেভি বক্রলয়টিভ 
ি্যবক্তত্ব। এবশয়াি টিবভ থপ্রাগ্রালমর িলগে যুক্ত হলয় মলি হলয়বিল এরা প্রকমৃ ত 
অলেভি প্রলফশিাল িি। তখি বরিলেলি কলয়কটি চ্যালিল চললি বকন্তু দশভিকরা 
বিবিবির অিুষ্ািলকই বিলশষ গুরুত্ব বদলতি। একো দৃষ্ান্ত মলি পড়লি। লন্ডি 
সু্ল অফ ইকিবমলক্স আমার বরিাচভি  গাইি ি: েম িবিোর প্রেলমই িললবিললি 
তুবম থয বরিাচভি  করলত চাইলিা, তার িি্য প্রেলম থতামালক বরিটিশ িমাি ও 
িংস্মৃ বতলক িুেলত হলি, আর তার িি্য িিলচলয় িড় িহায় হলছে বিবিবি 
থেবলবভশলির িােকগুললা থদখা, তালত বিখঁুতভালি বরিটিশ িমাি, িংস্মৃ বত, 
পরম্পরালক তুলল ধরা হয়।

আমার থেবলবভশলির কালির অবভজ্ঞতালক থযমি আবম বিবিবি থিতালরর 
কালি লাবগলয়বি থতমবি বিবিবি থিতালরর কালির অবভজ্ঞতালক আবম থদলশ 
বফলর দূরদশভিলির অিুষ্াি বিমভিালণর কালি লাবগলয়বি। আমার থেবলবভশলির 
কালির িিলচলয় ফলপ্রিূ িমলয় আবম বিবিবিলত চলল আবি। আবম িািতাম 
আবম থকিল এখালি থদখলত, িািলত, বশখলত এলিবি। বফলর বগলয় আবম থিই 
িািা এিং থদখালক আমার কালি প্রবতফবলত করলত থপলরবিলাম কখিও 
পলরাক্ষ, কখিও প্রত্যক্ষভালি। কলয়কো থিাে থিাে দৃষ্ান্ত উললিখ কবর।

আমার বপ্রয় ও ্লদ্ধয় িহকমশী শ্যামল থলালধর অকাল প্রয়ালণর পলর তাঁর 
প্রলযািিায় িিবপ্রয় অিুষ্াি ‘িপ্তবিঙা’ প্রলযািিার দাবয়ত্ব আমালক থদওয়া 
হয়। দূরদশভিলি আমার িিবপ্রয়তম অিুষ্াি ‘িিিলষভির বিঠলকর’ আদলল 
আবম অিুষ্ালির িাম বদই ‘রবিিালরর বিঠক’। িিিলষভির বিঠলকর থমিাি, 
মবিভি , ফরম্যাে আবম এই অিুষ্ালি প্রলয়াগ করলত শুরু কবর। এখালি একো 
কো িলা দরকার। আবম বিবিবি িাংলা বিভালগ থযমি বশবক্ষত, িুমাবিভি ত, 
প্রলফশিাল িহকমশীলদর থপলয়বিলাম থতমবি িাইলর থেলক এলি যাঁরা আমার 
অিুষ্ালি বিয়বমত অংশগ্রহণ করলতি তাঁলদর মলধ্য অলিক গুণী প্রবতভািাি 
প্রবতভাময়ীলদর থপলয় আিবদেত বিলাম। তালদর মলধ্য বিয়দ মাহমুদ আলী থতা 
এক িমলয় বিবিবি িাংলা বিভালগর প্রধাি হি।

বিবিবি িাংলা বিভালগর িি্য ‘গালির থখাঁলি’ িালম একটি ধারািাবহক অিুষ্াি 
কলরবিলাম। অলিক িির আলগ দূরদশভিলির িি্য একইধরলির অিুষ্াি করলত 
পবচিমিলগের বিবভন্ন প্রালন্ত িাঁওতাল, রাভা, থমচ ইত্যাবদ িম্প্রদালয়র প্রত্যন্ত 
গ্রালম গ্রালম আর িাউল ফবকরলদর আখড়ায় আখড়ায় ক্যালমরা বিলয় �ুলরবিলাম, 
থিিি িায়গালতই আবম বিবিবির মাইলক্রালফাি বিলয় উপবস্ত হলয়বিলাম।

ভারলতর স্াধীিতার চবলিশ িির উপললক্ষ বিবিবিলত একটি বিলশষ অিুষ্াি 
করিার িি্য বরিটিশ আমলল ভারলত কমভিরত থযিি বিবভবলয়াি তখিও 
থিঁলচবিললি তাঁলদর থখাঁি কলর তাঁলদর কালি বগলয় তাঁলদর মতামত, 
স্মমৃবতচারণ এিং িাক্ষাৎকার থরকিভি  কবর। এমি বরিটিশ বিবভবলয়ািলক পাই 
বযবি আমালক পবরষ্ার িাংলায় িললি “িমস্ার, আিুি, িিুি। আপিার িাত 
কী?” আলরকিিলক থপলয়বিলাম বযবি থিতািী িুভাষচ্রি িিুলক থগ্রপ্তার 
কলরবিললি। বকন্তু পলর ভারতীয়লদর ভাললিলি থফলায় তাঁলক বরিলেলি থফরত 
পাঠালিা হয়। ভারলতর স্াধীিতার পঞ্াশ িিলর দূরদশভিলি বিলশষ অিুষ্াি 
করিার িময় এইিি অবভজ্ঞতার বিষয় কালি লাগাই।

ইিার লন্ডি এিুলকশি অেবরটি থিই িময় লন্ডলি বশক্ষাি্যিস্ার দাবয়লত্ব 
বিল। তালদর ‘িাংলা ভাষা’ এিং ‘এবশয়াি থপালয়ট্রির’ ক্াি বিলত বগলয় আবম 
যালদর িারেিারেী বহলিলি থপতাম তালদর ‘রবিিালরর বিঠক’ অিুষ্ালি আহ্াি 
িািাতাম। িািা থদলশর মািুষ আমালদর ভাষা এিং কবিতা িম্পলকভি  থকমি 
আগ্রহ প্রকাশ কলরি থিো তাঁলদর অংশগ্রহলণ ধরা পড়ত। যখি কলকাতা 
দূরদশভিলির বিলর্র বহলিলি কাি করবি তখি ২০০৬ িালল ‘িিিলষভির বিঠক’ 
অিুষ্ালির বিষয় থরলখবিলাম একইধরলির ভািিা থেলক।

দূরদশভিি থেলক যখি আমালক থিলক পাঠালিা হল, তখি আমার বিদায়িভায় 
বিবিবির িাউে এবশয়া বিভালগর উইবলয়াম ক্রবল তাঁর িক্তমৃ তায় িলললি, 
ভারলতর একিি িুপবরবচত টিবভ পারলিািাবলটি পঙ্কি িাহালক এলি আমরা 
তার পবরবচবত ও খ্যাবতলক কালি লাগালত থপলরবি, বকন্তু একো বিবিি আমরা 
পাবরবি, তালক বরেঙ্ক করালত পাবরবি। একো িলল বতবি িােকীয়ভালি থেবিললর 
উপর থেলক একো িাদা চাদর োি থমলর িবরলয় বদললি, থদখা থগল বরেঙ্কলির 
িািাধরলির গ্ালির থিে। িলললি, তাই এো তালক আমালদর বিদায়ী বগফে। 
যালত থদলশ বগলয় পঙ্কি বিয়বমত বরেঙ্ক করা শুরু কলর। বপ্রয় িহকমশীরা হাবি 
এিং হাততাবললত হল�রটি মুখবরত কলর তুলললি। আি এত িির পলরও আবম 
থিই হাবি ও করতাবল থযি শুিলত পাই।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক : ১৯৮৪-১৯৮৮;
কলকাতা দূরদশভিলির বিলর্ার পদ থেলক অিির বিলয় এখি থলখাললবখলত যুক্ত)
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ঊবমভি রহমাি
বিশ্ববিদ্যাললয়র থশষ পরীক্ষা থশষ কলরই িীবিকার িন্ধাি করবিলাম। তখি 
প্রখ্যাত িাংিাবদক িহুর থহালিি থচৌধুরীর িুপাবরলশ, থিাট্ট একটি িাক্ষাৎকালরর 
পর বদবিক িংিালদ ঢুলক পবড়। থিই আমার কমভিিীিি এিং িীবিকার শুরু। 
তারপর ১২ িির ঢাকায় িাংিাবদকতা কলরবি। কমভিিীিলির বিবচলরে্যর পাশাপাবশ 
ি্যবক্তগত িীিলি ওঠািামা বিল। তাই থয আবম িিিময় বিলদশিালির বিলরাধী 
বিলাম, থিই আমালকই থদশ িাড়ার বিদ্ধান্ত বিলত হল। ভাগ্য িুপ্রিন্ন বিল। 
একই িালে বরিটিশ রিিকাবটেং কলপভিালরশি এিং িামভিাবির িয়লচ থভলললত 
চাকবর থপলাম। অলিক থভলিবচলন্ত বিবিবির চাকবর বিলয় লন্ডি যাওয়া মিস্ 
করলাম। বিবিবি থচিা পবরবচত ও িিবপ্রয় থিতার থক্রি আর বিললত থতা 
আমালদর আনশশি থচিা, থিখালি িা বগলয়ও মলি হয় আমরা লন্ডি শহরো 
বচবি।

আবম তখি বিগেল মাদার। বশশুপুলরের হাত ধলর স্লদশ ত্যাগ করলাম আর 
থিো দুরু দুরু িলক্ষ। কারণ এক যুগ ধলর িাংিাবদকতা করবি ঠিকই। বকন্তু 
থিো বপ্রন্ট বমবিয়ালত। ইললকট্রবিক বমবিয়ার িালে িম্পকভি  থতমি বিল িা। 
িাংলালদশ থিতালরর িি্য বকিু কবেকা থলখা িা এক-আধো অিুষ্ালি অবতবে 
বহলিলি অংশ থিিার িাইলর আর থকাি িম্পকভি  বিল িা। প্রািবগেকভালি মলি 
পড়ল আমালক একিার পবরবচত একিি আমলা বিজ্ঞািা কলরবিললি, 
আবম থেবলবভশি বিউলি কাি করলত চাই বকিা। িিালি িললবিলাম, আবম 

ইললকট্রবিক বমবিয়ালত কাি করলত আগ্রহী িই। পলর বিবিবিলত কাি শুরু 
করার পর থভলিবিলাম, কখলিা িড়াই কলর বকিু িললত থিই। কার ভালগ্য কী 
�লে, থিো থকউ িললত পালর িা।

থফব্রুয়াবর মালি িরফ ঢাকা লন্ডলি এলি িামলাম। মিো একেু খারাপই বিল। 
স্লদলশর বচর-থচিা পবরলিশ, ভাইলিাি-িনু্ধ-িহকমশীলদর থিলড় আিলত খারাপ 
লাগারই কো। তার িলগে যুক্ত হলয়বিল অবিচিয়তার ি্যাপারো। কাউলক বচবি 
িা, থয কািো করলত হলি, থিো িম্পলকভি ও থকাি অবভজ্ঞতা থিই। এর আলগ 
শুধু িাক্ষাৎকালরর িূলরে থহি অি িাবভভি ি উইবলয়াম ক্রবল, িাংলা বিভালগর 
প্রলযািক শ্যামল থলাধ আর িাংলা বিভালগর প্রধাি িি থরিালরর িালে স্ল্প 
আলাপ হলয়বিল। বকন্তু আমার িমস্ উলবিগ দূর হলয় থগল যখি প্রেম বদি িুশ 
হাউলি পা রাখলাম। িহকমশীরা িিাই, িািভিক্ষবণক িা যাঁরা িাইলর থেলক এলি 
অিুষ্াি করলতি, িিাই আপি কলর বিললি। বভি থদলশর বভন্ন পবরলিশ ও বিরী 
আিহাওয়ায় আমার কী দরকার থিিি িািাললি। প্রােবমক কতভি ি্য িম্পাদলির 
িি্য থকাোয়, কার কালি থযলত হলি, িি িুবেলয় বদললি।

তারপরই এললা আিল কাি থশখার পালা। রিিকাটোর হওয়া এিং রিিকাবটেং-
এর উপলযাগী ব্রিপ্ট বতবর করা। এতকাল বশলখবি কীভালি বরলপােভি , বফচার 
এিং উপ-িম্পাদকীয় বলখলত হয়। বরলপােভি  থলখার িময় গুরুত্ব অিুযায়ী থকান্ 
বিষয়ো থকাোয় অন্তভুভি ক্ত করলত হয়। বশলরািাম কত শলব্দর মলধ্য হওয়া 
িাঞ্ছিীয়। কতো ক্যাবচ হওয়া দরকার। বকন্তু এর থকািোই এখালি কালি লাগলি 

ব্রডেপাদস্ং-এর সব দেছুই সযকনে 
দশদখকযদছকলন সহেমমীরপা – ঊদমচি রহমপান
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দপ্রন্ট দমদডযপা থথকে ইকলেট্রদনে দমদডযপাকে

িা। এ প্রিলগে উইবলয়াম ক্রবলর একো কো মলি পড়ল, যা থমাোমুটি বিবিবির 
িক্তি্য – “আমরা থলখকলক রিিকাটোর িািালত পাবর, বকন্তু এর উলল্াো করা 
িম্ভি িয়।”

বিবিবিলত কাি করলত বগলয় থদখলাম, আমার মত বপ্রন্ট বমবিয়ার িাংিাবদক 
থতা আলিিই, এমিবক বভন্ন থপশার মািুষও আলিি, যাঁলদর িালে 
িাংিাবদকতারই থকাি িম্পকভি  বিল িা। তালত িাহি খাবিকো থিলড়বিল। 
আমালক বিবিয়ার িহকমশীলদর হালত িঁলপ থদওয়া হল। মূল কবপগুললা থযলহতু 
ইংলরবিলত আলি, তাই িাংলা বিভালগ থিগুললা অিুিাদ কলরই পড়লত 
হয়। থদলশ িংিাদপলরে কাি করার িময়ও থেবলবপ্রন্টালর কবপ ইংলরবিলতই 
আিত। বিবিয়ার িহকমশীলদর একিি আমালক কবপগুললা বিকলেশলির মত 
িলল বদলত থচলয়বিললি। আবম তালত আপবত্ত িািাই। কারণ অিুিাদো ভালই 
পারতাম। বতবি খাবিকো অিন্তুষ্ হললও থমলি বিলয়বিললি। তলি কীভালি 
মাইলক্রালফালির িামলি কো িললত হলি, খিরগুললা পড়লত হলি, থকাি 
শলব্দর ওপর থিার বদলত হলি বকংিা িালক্যর থশষ শব্দো কতো স্ষ্ এিং 
থিারাললাভালি উচ্ারণ করলল থিো শেভি ওলয়ভ থরবিওলত হাবরলয় যালি িা, 
থিিিই িযলনে বশবখলয়বিললি িহকমশীরা।

বিলির পালঠর ওপর বিলির খুি একো আস্া বিল িা। মলি হত আরও ভাল 
করা উবচত বিল। বকন্তু ধীলর ধীলর বশখলাম। থয কািো ভালভালি পারতাম, 
থিো আউেলিার বরলপাটিভি ং। ব্রিপ্ট িাড়া মাইলক্রালফালি কো িলাো ভালভালি 
বশলখ বগলয়বিলাম, যালক িলল এক্সলেমলপার। পরিতশী িমলয় িহকমশী িুভদ্া 
ঊবমভিলা মিুমদালরর িলগে িারী িংক্রান্ত ম্যাগাবিি অিুষ্ালি আমরা দু’িলি 
অলিকিারই কলোপকেলি িারীর অিস্াি, অবধকার ও লড়াইলয়র কো তুলল 
ধলরবি, যা দশভিকরা খুি পিদে কলরলিি। এই প্রিলগে িাংলা বিভালগর প্রেম বিবরি 
অিুষ্ালির কো িলা যায়। একুলশর গালির রচবয়তা আবু্দল গাফফার থচৌধুরী 
(বতবি তখি আমালদর িালে বিবিবির অিুষ্ালি অংশ বিলতি) ও শ্যামলদার 
(থলাধ) উৎিালহ আবম ও িহকমশী দীপায়ি চ্যাোবিভি  বিবরিটি কলরবিলাম। 

লন্ডলির পূিভিাঞ্লল িিিািকারী িাঙাবললদর বিলয় থিই অিুষ্ািমালার িাম বিল 
‘বরিকললি’।

পলর বিবিবি ও ঢাকার িাবহত্য প্রকালশর থযৌে প্রকাশিায় এই বিষয়টি বিলয় 
একটি িই থির হয়, তার িাম বিল ‘বরিকললি: বিলললতর িাঙাবললোলা’। িামটি 
িহকমশী বিমাই চলট্টাপাধ্যালয়র থদওয়া। আবম ও বিমাইদা একবদি বরিকলললি 
থেঁলে থেঁলে থিখািকার মািুষ, থদাকাি, িাংলা িাম, িাংলা িাইিলিািভি , িবব্, 
গালির িুর ইত্যাবদ বিলয় কো িললবিলাম আর থরকিভি কমৃ ত থিই কলোপকেিই 
িইটিলত অন্তভুভি ক্ত করা হয়, যা অলিক পাঠক পিদে কলরবিললি।

বিবিবিলত কাি করার িািা রকলমর অবভজ্ঞতা হলয়লি। এখালি একটি �েিার 
উললিখ করলত পাবর। তখি িাইে বশফলে বিউি বরবিং-এর প্রবশক্ষণ হলতা। 
হঠাৎ থের থপলাম, িিাইলক রালতর পালায় বিউটি থদওয়া হলছে, আমালক 
িাড়া। উললিখ্য, তখি আবম বিলাম একমারে িািভিক্ষবণক মবহলা টোফ। একবদি 
এই খেকা দূর করার িি্য বিভাগীয় প্রধাি িি থরিারলক বিজ্ঞািা করলাম, 
আমালক রালতর পালায় কাি থদওয়া হলছে িা থকি? অত্যন্ত ভদ্ললাক বিললি 
িি। অিাক হলয় িলললি, ‘থতামার অিুবিধা আলি শুলিবি।’ িুেলাম, আবম 
বিগেল মা িলল পুরুষ িহকমশীলদর থকউ কোো িিলক িলললিি। হয়ত আমার 
ভালর কো থভলিই! আবম িিলক িললাম, ‘আবম বক থতামালক থিকো 
িললবি?’ িি খুি লজ্া থপলয় িললবিললি, “িা, তুবম িললাবি।” তারপরই 
অিশ্য আমালক রালতর পালায় কাি থদওয়া হল।

থিই িময় িহকমশীলদর প্রচুর িাহায্য থপলয়বি। তাঁলদর অলিলকর িাবড়লত থিলল 
রূপকলক থরলখ কালি বগলয়বি। একো বিবিি িুলেবিলাম, প্রিাি িীিলি এরাই 
পরমাত্মীয়। আর থিই িম্পকভি  আিও িিায় আলি, বিবিবি এিং বিললত িাড়ার 
এতবদি পলরও। বিবিবিলত কাি করার অবভজ্ঞতা আমার িীিলির একটি উজ্জ্বল 
িংলযািি।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক : ১৯৮৫-১৯৯১)

‘দব্রেকলন’ দসদরকজর জন্ বপাংলপাকদদশ থদপােপাদনকদর সপাক্ষপাৎেপার দনকছেন দীপপাযন ্্পাটপাদজচি  ও ঊদমচি রহমপান। (১৯৮৫ সপাকল থেপালপা ছদব)
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কািী িাওয়াদ
মািিিত্তা িমলয়র িমবষ্ – বিশাল িলের প্রবিবদ্ধ ‘কাললর িাক্ষী’ িালম থযমি। 
এলককটি অিয়ি যাবপত িমলয়র অবলবখত ইবতহাি। যালক িাঁধা যায় বতি শলব্দ। 
িন্ম, িীিি ও মমৃতু্য। মালের শব্দটিলতই যত বিস্ার। বকন্তু এক মহাি িীিিও 
কলয়ক শলব্দই থশষ কলর থদওয়া যায়। থযমি রুটির থদাকালির কমভিচারী থেলক 
িাতীয় কবি িা কাঠবমব্রি থেলক থপ্রবিলিন্ট। ঐ মািুলষর িীিিই িাংিাবদক 
বহলিলি আমালক আকমৃ ষ্ কলরলি। খঁুিলত থচলয়বি আদললর বপিলি কী লুবকলয়। 
থপশা-িীিলির শুরুলত ম্যাগিাইিাই পুরস্ার পাওয়া িাংিাবদক অবমতাভ 
থচৌধুরীর কাবহবিগুললা পলড় খুি প্রভাবিত হলয়বিলাম।

উবিশশ’ চুরািব্বই িাললর গ্রীলমে, পবরক্রমা অিুষ্ালির পর বিবিবি িাংলা 
বিভালগর মাবিক িভা। বিভাগীয় প্রধাি বপোর ম্যািলগার্ বিবভন্ন বিষলয় 
আললাচিার মলধ্য িলললি, “থ্াতা িাড়ালিার িি্য অিুষ্াি করলত হলি।” 
অলিকো হঠাৎ কলরই িলললি, “কািী তুবম বক িললা?” থিো বিলয় বচন্তা করার 
থকাি িময়ই বিলিা। তিু িললাম, “যালদর িি্য আমরা খির প্রচার কবর তালদর 
বিলয়ই বকিু করা থযলত পালর। তালদর িীিি যাপি - িুখ দুুঃলখর কো বিলয় 
একো প্রামাণ্য ধারািাবহক করা যায়”। উপবস্ত থক একিি িলল, “কািীই 
থিো ভাললা করলি।” বিদ্ধান্ত হললা এিং আমালক অিুষ্ালির বিস্াবরত বতবরর 
বিলদভি শ থদওয়া হললা।

দক্ষতা িমৃ বদ্ধর িি্য আমালদর প্রবত িির অন্ততুঃ একটি প্রবশক্ষণ বিলত হলতা। 
িপ্তাহখালিক আলগই শব্দ বম্লণর উচ্তর প্রবশক্ষণ বিলয়বিলাম। তাই অিুষ্াি 
শব্দ িম্ভালর িািালিার বচন্তা মাোয় ভর কলর োকত। তার িলগে বমলশল থখললা 
িাধারণ মািুলষর িীিি। ভািবিলাম িামাি্য বকিু অক্ষলরর িন্ধলি যবদ িীিি 
কাবহবি িলল থদওয়া যায় থতমবি তা বক পাবরপাবশ্বভিক শব্দমালায় তুলল ধরা যালি? 
থিোই আমার লক্ষ্য হলয় থগল – থকমি কলর তা করা যালি? মাোয় তখি বচন্তা 
িাত পাঁচ। প্রস্ািিায় বকিু কো বললখ অিুষ্ালির কাঠালমা একো থদওয়া হললা। 
বকন্তু িািতাম িা কী করলত যাবছে। িীিলির প্রবতছেবি িািালত হলি এমি একো 
ধারণা মাোয় কাি করলি। িীিিািলদের কাি থেলক তাই অিুষ্ালির িামটি 
ধার বিলাম – ‘িাংলার মুখ’। থয কারলণ প্রেম গন্তি্য িীিিািলদের স্মমৃবতমাখা 
িবরশাল। থযখালি িন্ম তাঁর। থয সু্লল, থয কলললি বতবি পলড়লিি এিং পলর 
পবড়লয়লিি – িললত গিভি হয় থিখালি আবমও িারে বিলাম।

২৮থশ থিলপ্টম্বর ঢাকার উলদ্দলশ্য যারো। িালে িবি প্রলফশিাল থেপ থরকিভি ার 
ও একটি মাইক, িগেী িীিিিবগেিী থিাবিয়া - অিুষ্ালি যার থকাি ভূবমকা 
বিধভিাবরত থিই। তাই তার স্বিভভি র যারো।

িবরশালল কালির ি্যাপালর িাংিাবদক মাইিুল হািাি (সু্লিীিলি আমার 
িহপাঠী, প্রয়াত) িি ি্যিস্া কলর থরলখলিি। এক িন্ধ্যায় িাগর -৭ ললঞ্ 
চাপলাম। এরই মলধ্য অিুষ্ালির আবগেক অলিকো ঠিক কলর থফললবি। থ্াতা 
িমৃ বদ্ধর লক্ষ্যলক িামলি থরলখ িীিলির িলগে িিপদও থিাড়া হললা। ললঞ্র 

বদরশপাকলর সন্ধ্পা রপানী জপানপাকলন স্পামী দনরুদদিষ্ট হকয যপাবপার পর েপার থবঁক্ থপােপার ও সপাবলম্বী হওযপার েপাদহদন।
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বপাংলপার মুখ – পচিপাৎপট

কামরায় িিলতই শুবি িাগর ৭-এ চড়ার তারস্র আহ্াি – একটি িির দলশলকর 
থিলল এিং এক যুিার ঐকতাি চমৎকার শব্দ থদ্যাতিা িমৃবষ্ কলরলি। এই থতা 
আবম চাইবিলাম। িলগে িলগে তা ধারণ করা হললা। রালত থদবখ ললঞ্র বভবিওলত 
ভারতীয় বহবদে বিলিমা চললি, িািলি িিবপ্রয় গাি ‘তু বচি িবড় হ্যয় মস্ মস্’ 
– থিোও ধারণ করলাম। িকালল মাইিুল এললা থহালেলল, িালে এক বিপবিলপ 
তরুণ। পবরচয় বদল- িাম শওকত বমল্ি, িবরশাললর িাংিাবদক। বতিবদি 
আমালদর িলগে িায়া হলয় োকলি। পলর কোো থি প্রমাণ কলর থিলড়লি।

যাই থহাক, আমালদর কাি শুরু হললা িীিিািলদের স্মমৃবত বিিবড়ত রিিলমাহি 
কলললি (িতভি মালি বিশ্ববিদ্যালয়)। এক বিতল কাললা বদ�ীর পালর মহুয়া গালির 
বিলচ কবির বিষয় বিলয় িবরশাললর মািুলষর প্রত্যাশা িািাললি একিি অধ্যাপক। 
আর থিাবিয়া বিলিই তাঁর ভূবমকা ঠিক কলর বিললা – অনিতবিক আললাকবচরেী। 
আরও কলয়কিলির িলগে কো িলল থশষ হললা থিবদলির কাি। বদলির কালির 
পযভিাললাচিায় – তুষ্ হলত পারলাম িা। ধারণ করা িাক্ষাৎকারগুললা িবরশাল 
িিপলদর প্রামাণ্য বহলিলি চললি, বকন্তু িীিলির িবি তালত থিই। মাইিুললক 
আমার হতাশার কো িািালাম। আমালক আশ্বস্ করার থচষ্ায় থি িলল – কাল 
আমরা গ্রালম যাি এক মবহলার মুরবগ খামালর। আমার আশংকা হল তা আিার 
উন্নয়ি প্রচারণার বিরি কাবহবি হলয় িা যায়।

িকালল মাইলক্রািালি প্রায় দশ বকললাবমোর দূলরর বিল্বগ্রালম যাই। গালির িায়ায় 
থ�রা একটি িাবড়লত িাবম। গাবড় থেলক থিলমই শুবি অগুবিত পাবখ িি কলর 
রি। থিই কাকবল থকারালি আমার শব্দ বপয়ািু কাি উতলা। ধারণ করার িি্য 
মাইলক্রালফাি উঁবচলয় ধরলতই িুিিাি বিুঃশব্দ্য আিমৃত কলর চাবরপাশ। বিষণ্ণ 
ি্যেভিতায় আছেন্ন আবম। বফলর আবি খামার মাবলক িন্ধ্যা রািীর বভলেয়। দুলো 
কঁুলড় �র লালগায়া মুরবগর থখাঁয়াড়। িামলি উলঠালি কলয়কটি ‘গুিাক তরু’। 

আমালদর থদলখ িন্ধ্যা রািী ি্যস্ হলয় ওলঠি। থকমি আলিি প্রশ্ন করলতই িাঁধ 
ভাগো আলিলগ থচালখ তার ্ািলণর ধারা। বকিুো শান্ত হলয় িন্ধ্যা রািী তালক 
থফলল থরলখ স্ামীর বিরুবদ্দষ্ হওয়ার, বিলির থিঁলচ োকার ও স্ািলম্বী হওয়ার 
কাবহবি িলললি। আবম থপলাম কাবঙ্কত থিই িীিি ও িীিলির শব্দ।

আলগর রালতই থপলের পীড়ায় আক্রান্ত হলয়বিলাম। শওকত রেস্ হলয় ওলঠ 
আমালক িালির পাবি খাওয়ালত। কালির থিাট্ট িািালর হাবির হই। গাবড়লত 
িলিই শুবি ঠং ঠং ঠ্যাক্ার - ঠং ঠং ঠ্যাক্ার - কামালরর থিহায় হাতুবড়র আ�ালতর 
শব্দ। থযি থকাি ধাতি ঢালকর িাবদ্য। থিােলিলায় কাবতভি লকর রালত থশািা কামার 
িাবড় থেলক থভলি আিা থিই শব্দ থযি স্মমৃবত থেলক িাস্লি থিলম এলিলি। 
শলব্দর উৎি খঁুিলত গাবড় থেলক থিলম আবি। এক িাবর থদাকাি থপরুলতই 
থদবখ থিাে চালা �লর িু্যজ্ববপঠ িয়স্ কামার হাঁপালত হাঁপালত হাপর োিলিি 
আর হাতুবড় চালালছেি। থযি থলাহার মত কঠিি িীিি িালগ আিার থচষ্া। কো 
িলার অিুমবত বিলাম। বকন্তু শব্দ ধারলণর িময় ভািিা হললা শেভি ওলয়ভ তরলগে 
তা থকমি থশািালি। মাইলক্রালফালির অিস্াি িদলল িদলল শব্দ িহিীয় মারোয় 
বিলয় এলাম। তারপর তার কাবহবি। অি্য মািুলষর উপর বিভভি রশীল দুুঃখ থক্লশর 
িীিি – তালতই তার পরম তমৃ বপ্ত। আমারও তমৃ বপ্ত থিবদলির কালি।

িন্ধ্যায় িবরশাললর িাে্যকমশীলদর িলগে িময় কাোলিার িূবচ। থযলয় থদবখ 
আমালক িংিধভিিা থদিার আলয়ািি। তাঁলদর বিলিচিায় আবম িবরশাললর কমৃ তী 
িন্তাি। অিুষ্ালির থশলষ গাি। স্ািীয় বশল্পী িুিীল থ�াষ গাইললি িীিিািলদের 
কবিতায় িুর করা গাি – আিার আবিি বফলর, ধাি বিঁবড়টির তীলর - - -। তাঁর 
দরদ ভরা কলণ্ঠ আবম অবভভূত। তখবি ঠিক করলাম এোই হলি অিুষ্ালির 
িমাবপ্ত িংগীত।

মপানুকষর জীবকনর প্রদেছেদব েুকল আনকে হকব এই লক্ষ্ দনকযই শুরু হকযদছল যপাত্রপা। 
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িবরশাললর থশষ বদলি থপলের পীড়ার িলগে জ্বর প্রচণ্ড হলয় এল। স্ািীয় 
িাক্তার কড়া অ্যাবন্টিালয়াটিলকর ি্যিস্া বদললি। আমার িলগে শব্দধারক িবি 
প্রলফশিালও বিকল। িবরশালল তার থকাি ি্যিস্া হললা িা। ঢাকায় একিি 
থমকাবিক পলর তা িাবরলয় বদলয়বিললি। বকন্তু পলরও তা অলিক ভুবগলয়বিল।

এরপর যারো চট্টগ্রালম। িলগে বিললি িাংিাবদক িাবহদুল কবরম। শহুলর 
মািুষলদর, িাহাি ভাগো বশলল্পর ্বমকলদর িীিি বিলয় চমৎকার কাি হললা 
– শহর চাঁেগা, ভাটিয়াবর আর িালয়বিদ থিাস্াবমর মািালর। একটি উপিাতীয় 
পবরিালরর িলগে আলাপ হললা, যালদর কাবহবি িাংলাভাষীলদর িীিি-থ্ালতর 
িলগে বমলশ যাওয়ার। পটিয়া থেলক থফরার পলে থখাঁি কবর থকাি প্রিািীর 
িাবড়। ইয়াকুিদবণ্ড গ্রালম পাওয়া থগল মালিদা থিগমলক, যার মি চায় প্রিািী 
স্ামী থদলশ বফলর এলি তার িলগে িংিার করুক। বকন্তু হায় “কলপাত শুবিল 
িা কলপাতীর বমিবত”। পালশর িাবড়লত থযলয় থদবখ এক মবহলা কুললায় ধাি 
োড়লিি। ঐ শব্দ ধারণ করা হললা - যা িূচিা িগেীলত ি্যিহার করা হয়।

পলরর গন্তি্য থিরেলকািার ভারত িীমান্তিতশী দুগভিাপুর উপলিলার বিবরবশবর। 
গালরা উপিাবত অধু্যবষত এলাকা। যারোপলে িড়লকর থিহাল দশা। শরৎচল্রির 
িমুলদ্র েলড়র িণভিিা িাগোয় তুলল আিলল যা হলত পালর তাই। ভীষণ ক্ান্ত 
হলয় পলড়বিলাম। ক্াবন্ত বিলয়ই রওয়ািা হলাম বিিয়পুর িীমান্ত থচৌবকর পলে। 
বিবরবশবরর পালশ থিালমশ্বরী িদীর উপর দবড়োিা থফবরলত গাবড় পারাপালরর 
ি্যিস্া। পার হলতই িন্ধ্যা হলয় থগল। িীমান্ত থচৌবকো একো টিলার উপর – ওঠার 
িি্য িরু পলে ১০৪টি ধাপ কাো হলয়লি। তালত একিি থযলত পালর। টিলায় 

উলঠ িীমালন্তর ওপার থেলক িি্য হাবতর গিভি ি শুিলাম। ধিল চাঁলদর আললায় 
িাংলালদশ রাইলফললির একিি িওয়ালির িলগে আলাপ শুরু করলতই খির 
এললা থিাবিয়া খুি অিুস্, উলঠ আিলত পারলি িা। গুরুত্ব বিলিচিায় বিলচ 
থিলম থদবখ থপলের ি্যোয় থি কাতরালছে। বফলর আিলত হললা বিবরবশবর। 
থিালমশ্বরীর থফবর�ালের একমারে চালয়র থদাকালি থদবখ বিবিবির প্রিাহ শুিলিি 
িিা বিলশক থ্াতা। খুি ভাললা লাগল। এও ভাবি থয িাংলার মুখ যখি শুিলিি 
তখি তারা িািলিিও িা অিুষ্ালির প্রলযািক তাঁলদর িামলি বদলয়ই �ুলর 
থগলি।

িকালল থিাবিয়া বকিুো িুস্ -তাই আিার কাি শুরু। একটি গালরা পবরিালরর 
িলগে আলাপ হললা। প্রালণাছেল তরুণী িুদেরী থরমা, চুবড়-ভাগো হাবি বমবশলয় 
িণভিিা বদললি তাঁলদর থপ্রলমর বিলয়র এিং িলললি গালরা বিলয় আর বরিষ্াি বিলয়র 
পােভিক্য। তাঁর িািার িলগে আলাপ হললা গালরালদর কমৃ বষকাি, আবেভিক অিস্া 
বিলয়। ঢাকায় বফরলাম থিবদিই বিলকলল। মলি ববিধা রলয়ই থগল উপিাতীয় 
িংস্মৃ বতলত আধুবিকতার প্রলিশ বিলয়।

থিাবিয়ার অিুখ িটিল হলয় ওঠায় িাদ বদলত হললা পবচিম িাংলা আর পাবকস্াি 
িফর। তাঁলক স্ালস্্যাদ্ধালরর িি্য ঢাকায় থরলখ থগলাম িাংলালদলশর উত্তর 
িিপদ রংপুর ও পলর মধ্যপ্রালচ্য। রংপুলর িহায়তা করললি স্ািীয় িাংিাবদক 
আবু্দি শবহদ মনু্ট। দুিাইলত প্রিািী অবভমািী বিজ্ঞািী িুঃ আলী থরিা িগে 
বদললি। তাঁর িলগে �ুরলাম আিুধািী, আল আইি, রাি আল খাইমা। বতবি বিলয় 
থগললি ওমালির এক মরূদ্যালিও। থিখালি দূর থেলক িাংলা গাি শুলি আকমৃ ষ্ 
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ওমপাকনর মরূদ্পাকন শুনলপাম প্রবপাসী েমমীকদর দপাসত্ব জীবকনর দেছু েরুণ গল্প। 
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হই, বকন্তু থখিুর গালির আড়ালল বশল্পীলক খঁুলি থপলতই তার িমৃিিীধারা িন্ধ। 
শুিলাম তার ঋণ-িদেী হওয়ার কাবহবি- দাবরলদ্র দবড় যার স্লদশ-বিলদশ 
দুইই থিঁলধলি িিরূপ দািলত্ব। থি কাবহিী বিক্ত কলর অিুভিিশীল মিলক। 
থিিুলরা কলণ্ঠ স্রবচত গাি ‘বচঠি বদও পরে বদও’ তালক ক্ষবণক মুবক্ত এলি থদয় 
– হয়লতা োকার বহলিলি িারা িীিি কাি কলরও তা তার অধরাই থেলক 
যালি। দুিাই, িারিাহ-র প্রিািীরা িািাললি িািা অবভলযাগ ও কলষ্র কো। 
থিখালি িহায়তা কলরি টে্যান্ডািভি  চােভি ািভি  ি্যাংলকর অিুি-প্রবতম িনু্ধ শাফকাত 
আহলমদ। কলকাতার কাি থিলর বদললি অম্বর মুখাবজ্ভি । পাবকস্ালি আর 
যাওয়া হললািা।

মাঠ পযভিালয়র কাি থিলর লন্ডলি থফরা। অিুষ্াি গ্রন্থিার িি্য প্রবত পলিভির িরাদ্দ 
আে �ণ্া। প্রচার িময় দশ বমবিে। িকাল আেো থেলক রাত এগারো পযভিন্ত কাি 
কলরও এক পলিভির কাি এক বদলি থশষ করা িম্ভি হয়বি। এরই মলধ্য একবদি 
থশখ হাবিিা এললি বিবিবি কাযভিাললয়। িম্পাদিার টুেবিওলত িুিীল থ�ালষর 
িমাবপ্ত িংগীত শুলি মুগ্ধ হলয় তার একটি কবপ থচলয় বিলয়বিললি। বিভালগ 
অিুষ্ালির িংবক্ষপ্ত পযভিাললাচিা হললা। িহকমশীরা িিাই ভাললা িলললি।

বিবিবি বিশ্ব থিিার ি্যিস্াপিা পবরচালক প্রবত িির একটি বিভালগর অিুষ্াি 
পযভিাললাচিা করলতি। থিিার থগাপি বদি-চয়লি িাংলা বিভালগর অিুষ্াি এিং 
থিইিালে ‘িাংলার মুলখর’ বিবরবশবর পিভি বিধভিাবরত থহাল। তারই অংশ বহলিলি 
থ্াতা িবরলপ অিুষ্ািটি খুিই প্রশংবিত হয়। পযভিাললাচিা থিালিভি র িিাই 
অিুষ্ালির প্রশংিা করললি। যার ফলল দবক্ষণ এবশয়া বিভালগর পবরচালক ি্যাবর 
ল্যাংবরি িি অিুষ্ালি শব্দ বিবচরে্য িংলযািি করার উপর গুরুত্ব বদলত িললি। 
প্রবশক্ষণ বিভাগ তা বফচার অিুষ্াি বহলিলি প্রামাবণক অিুষ্ািমালায় যুক্ত কলর। 
আর বিয়ত বিয়লম ‘িাংলার মুখ’ যুক্ত হয় আমার অিয়লির িময় িমবষ্লত।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৯১- ১৯৯৭ )
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আফিাি থচৌধুরী
অলিকক্ষণ ধলর যািার পরও থকাি �িিিবত থচালখ পড়বিল িা। আমরা থির 
হলয়বি থশরপুর শহর থেলক িকাললিলা। ঢাকা থেলক িািা পে বদলয় মধুপুর 
িগেল পার হলয় গত িন্ধ্যায় এলিবি এই থিাে শহলর। আমার পে প্রদশভিক 
থিাহাগপুর বিলয় যালছে। তালক ধার বদলয়লিি উবিবিলগর ফবরদা আক্তার। বতবি 
প্রেম থিাহাগপুলরর কো আমালক িািাি। কীভালি থিখালি গণহত্যা হয়, 
থগাো গ্রালম থকিল বিধিা িারীর িাি ইত্যাবদ।

থযলত থযলত আমার মলি হলয়বিল - এতদূলর থকি পাক আবমভি আিলি, একো 
বির্রি, বিরীহ গ্রালম আক্রমণ করলত? গালরা পাহালড়র থকাল থ�ঁলষ একটি প্রায় 
বিবছেন্ন িিিিবত। রাস্াোও উলপবক্ষত, থিাো যায় উন্নয়ি দাবি করার মত 
থকাি িিলগাষ্ী থিই কািাকাবি। কািাকাবি িাবলতািাবড় িািার। িি বমবললয় 
ভীষণ দবরদ্ এলাকা। এর কালিই থিাহাগপুর।

থিাহাগপুলরর গ্রালমর মািুলষর িলগে যখি কো হলয়বিল তখি আমার মলি 
হলয়লি আমালদর একাত্তলরর ইবতহাি চচভি ায় িাধারণ মািুষ থকিল বিহত িা 
ধবষভিতা হললই স্াি পায়। বিরন্ন অিহায় মািুষ থয একাত্তলরর গলভভি  িন্ম লাভ 
কলরলি তার খির আমরা ততো রাবখ িা। পাক থিিারা থযমি হত্যা ও িখম 
কলরলি, বিরন্ন করাোও তালদর বিযভিাতলির অংশ বিল। বকন্তু আমালদর ইবতহাি 
চচভি ায় এইিি তে্য তুলিামূলকভালি অিুপবস্ত। বিযভিাতলির থয িহুমাবরেকতা 
থিো বিলয় আমরা ততো িবল িা। এো আমালদরই িীমািদ্ধতা।

এই থদখলত থশখার বপিলি বিবিবি-র ভূবমকা িড় মালপর। থিবদক থেলক আবম 
একিি বশক্ষােশী। বিবিবি-র এই কাি আমার িি্য িািা ও িািালিার িংবম্ণ।

এই কালির কারলণই বদবলিলত যখি থিিালরল িগবিৎ বিং অলরারার ঠিকািা 
খঁুিবি তখি ভারতীয়লদর মলধ্য থেলক আমালক থকউ থিো বদলত পারবিল 
িা। থশষ পযভিন্ত থপলাম িাংলালদলশর দূতািালি কমভিরত আমার িনু্ধ ওয়াবশ 
আহলমিলদর কাি থেলক। ও বকিুো দু:থখর িালে িলল থয ভারতীয়লদর থচলয় 
িাংলালদবশরাই তার থিবশ খির রালখ। অিশ্য এোই স্াভাবিক। কারণ অলিক 
ইবতহালির মলধ্য ‘১৯৭১’ ভারলতর দী�ভি ইবতহালির একটি অংশ মারে, আমালদর 

মত প্রধাি ইবতহাি িয়।

তািাড়া আমালদর কালি ১৯৭১-এর বিষয়টি পাবকস্ালির উপর বিিয় অিভি লির 
ইবতহাি। আমালদর রাষ্ট্র গঠলির ইবতহাি। বকন্তু ভারলতর কালি এটি পাবকস্ালির 
একটি অংশলক বিবছেন্ন ও পযুভিদস্ করার ইবতহাি। পাবকস্ািলক পরাবিত করার 
ইবতহাি। থিই যুদ্ধ শুরু হলয়লি ১৯৪৭ িাল থেলক। এখিও চললি। তালদর 
কালি ১৯৭১ পাবকস্ালির পরািলয়র কাল, আর আমালদর কালি িাংলালদলশর 
বিিলয়র মুহূতভি ।

থিিালরল অলরারা োলকি মহারািিাগ এলাকার একটি ্্যালে। অবভিাত 
এলাকা, িয়ি হলয়লি িাবড়গুললার, খুি পাকালপাক্ত থদখলত। থ্বণ ও 
আবভিালত্যর একধরলির ভাি আলি তালদর মলধ্য। বতবি বিপনেীক, একাই 
োলকি। িিিার �লর ঢুকলতই আমার এক অদু্ত অিুভূবত হল থদয়ালল োঙালিা 
িবিো থদলখ। পাবকস্ালির আত্মিমপভিলণর মুহূলতভি র িবিো। এটি আমালদর িিার 
থচিা বচরে, বকন্তু অলরারার থদয়ালল েুলল থেলক িবিো িাড়বত বকিু মালি বতবর 
কলর। িিলত িিলত বতবি �লর এললি। িয়ি হলয়লি, বকিুো ক্ান্ত, বকন্তু িুপ্রিন্ন 
মািুষ।

আলাপকালল বতবি দুটি কো িললবিললি আমার মলি রাখার মলতা। ভারলতর 
থকাি পবরকল্পিা বিল িা পূিভি পাবকস্ালির িদ-িদী কাদা ভরা মাটিলত যুদ্ধ করার। 
তাই থকািও মািবচরে বিল িা িাংলালদলশর। এো িাংলালদলশর িাধারণ মািুষ 
িাহায্য কলরি ভারতীয়লদর বতবর করলত, পে থদবখলয় বিলয় থযলত। অি্য 
কোটি আমার কালি আরও থিবশ গুরুত্বপূণভি মলি হলয়বিল। বতবি িললবিললি 
িাংলালদলশর িাধারণ মািুষ তালদর িহায়তা িা করলল এ যুলদ্ধ থিতা িম্ভি 
হলতা িা। তারা যবদ বিপলক্ষ োকত, থযৌে িাবহিী আগালত পারত িা। মুবক্ত 
িাবহিীর আক্রমলণর মাধ্যলম পাবকস্াি থিিািাবহিীও বকিুো দুিভিল হলয় 
বগলয়বিল।

িায়াহ্ন-কাললর এই মািুষটিলক থদখার ও কো িলার িুলযাগ হলয়বিল আমার 
বিবিবি-র কালির িূলরে। এই কলোপকেি থেলক থিাো যায় যুলদ্ধর ি্যাপকতা, 
বিস্মৃ বত ও থিিাপবতলদর িড় িড় বিদ্ধান্ত কতো বিভভি র কলর প্রায় অদৃশ্য িাধারণ 
িিলগাষ্ীর ভূবমকার উপর।

পপাদেস্পান বপাদহনীর আত্মসমপচিকণর 
মুহূেচি - আত্মসমপচিকণর দদলল স্পাক্ষর 

েরকছন পপাদেস্পান সশস্ত্র বপাদহনীর ইস্পানচি 
েমপাকন্ডর প্রধপান থল: থজনপাকরল এ থে 

দনযপাদজ, পপাকশ থযৌথ বপাদহনীর েমপান্ডপার 
থল: থজনপাকরল জগদজৎ দসং অকরপারপা।
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থসপাহপাগপুর েই? দবদবদস’র সপাকথ এেপাত্তকরর সন্ধপাকন

“বপাংলপাকদকশর মপানুকষর েপাকছ এেপাত্তকরর মুদক্যুধি পপাদেস্পাকনর উপর দবজয অজচি কনর ইদেহপাস”। (ছদব : থগটি ইকমকজস্)

তলি বকিুো অদু্ত িাক্ষাৎকালরর অবভজ্ঞতা বিল িতভি মাি ভারতীয় থপ্রবিলিন্ট 
প্রণি মুখাবিভি র িালে। কংলগ্রি তখি িরকাবর ক্ষমতায় থিই। অিশ্য বতবি 
োকলতি িরকাবর ভিলি। বদবলির বিবিবি অবফলি িুপ্রকালশর কাি থেলক 
িািলাম বতবি কলয়কিার থখাঁি বিলয়লিি আবম কখি যাি থিই বিষলয়। তাই 
খুি আগ্রহ বিলয় থগলাম। বকন্তু যখি িাক্ষাৎকার বিলত বগলয় প্রশ্ন বিজ্ঞািা 
করলাম বতবি িলললি “আবম থতা থগাপিীয়তার শপে বিলয়বি। আবম থতা 
বকিুই িললত পারলিা িা।” তাহলল িাক্ষাৎকালর থকি রাবি হললি থিো থিাো 
থগল িা। যাই থহাক আলাপ করলত বগলয় এক পযভিালয় িািাললি একাত্তলরর 
থশষ বদলক একটি কূেনিবতক িফলর বতবি যাি। থিই িময় ওঁিালক বিবভন্ন রাষ্ট্র 
থিতারা িললবিললি থয িাংলালদশ থয হলি থিো িিার িািা। বকন্তু ভারত থযি 
থগাো পাবকস্ািোলক বিলয় িা থিয়। যাই থহাক যার কাি থেলক যা পাওয়া যায়। 
এভালিই কাি করলত হয়।

আমরা ধারণা করলত পাবর িা যুলদ্ধর পবরির ও িটিলতা বিলয়। আমালদর বচন্তা-
ভািিা িা িয়াি এত িরলনরবখক হলয় যায় থয িাস্লির িালে কখিও কখিও 
বমল োলক িা। আমালদর িি-কল্পিা, আমালদর ইবতহালির �েিার থচলয় মালে 
মলধ্য থিবশ প্রভািশালী হলয় ওলঠ। এই দুটির মলধ্য বিন্দ্ব থেলক িমি্যা িমৃবষ্ হয়।

এইিি িটিলতা থিই িগন্নাে হললর িারীলদর কোয়, যালদর স্ামীলদর হত্যা 
করা হলয়বিল মালচভি র রালত। এত িির ধলর এত মািুলষর কাি থেলক এত কো 
শুলিবি তিু এইিি িারীলদর কো শুিলল অিম্ভি অিহায় থিাধ হয়। তালদর 
�লর িলি আবম থরকিভি  করবি তালদর কো, মাো বিচু কলর। কারণ আবম যা 
শুিবি থিো ধারণ করার িাহি িা ক্ষমতা আমার থিই। তিু শুিবি ও থরকিভি  
করবি প্রায় অিলহ্যর িীমািায় দাঁবড়লয়। থিিার আমালক উদ্ধার কলরবিললি 
অি্য এক বিধিা, বযবি িলললি “তুই োম, একেু বিরা, অলিক থতা হইললা”। 
আমালদর ইবতহালির িামলি আমরা এভালি অিহায় রলয় থগবি।

স্ামীলক ধলর বিলয় যািার প্রবতটি খবণ্ডত কাললর স্মমৃবত বতবি মলি থরলখলিি, 
িললি। আমরা এইিি স্মমৃবত িি িময় শুিলত পাই িা, শুিলত চাইও িা। এই 

কালির িুলযালগই আবম বকিুো শুলিবি, শুবিলয়বি।

আবম অলপক্ষা কলরবি দরিায় কড়া িাড়ার শলব্দর িি্য। থক িাড়লি থিো িাবি 
িা বকন্তু অলপক্ষা কবর কারণ থকাি িা থকাি বদি আওয়াি শুলি আবম দরিাো 
খুলল থদি এিং িািলত পারলিা ‘১৯৭১’ িললত বক থিাোয়। আবম অলপক্ষা 
কবর, কারণ পালয়র আওয়াি পাওয়া যায়। মলি হয় দরিার িামলি অিুধািলির 
িাতভি া বিলয় থকউ দাঁড়ায়, আিার হাবরলয় যায়। এই ৪০ িির ধলর একটি প্রয়াত 
কাললর অিয়লির িন্ধাি করবি। বিবিবি-র িি্য বিবভন্ন িময় করা ১৯৭১-এর 
ইবতহাি বিষয়ক কাি আমার িাংিাবদক এিং ইবতহালির গলিষলকর পবরচয়লক 
এক কলর বদলয়লি।

উত্তরাঞ্ললর এক মািুষ একিার আমালক িাবিলয়বিল থয ‘িাংলালদশ ৭১’ 
বিবরিো বতবি থেপ কলর থরলখলিি। “আবম বিলি শুবি, থিলললমলয়লদর 
শুবিলয়বি, ওলদর থিলললমলয়লদর ওরা থশািালি।” তখি থ্াতা, িাক্ষাৎকার-
দািকারী ও গ্রহণকারী একিাে হলয় যায়। থিোই ইবতহাি চচভি া, থিোই 
অবভজ্ঞাি।

যখি থিাহাগপুর থিলড় আমরা থশরপুলরর বদলক থফরত যািার িি্য রওিা হলাম 
তখি থিলা থিলমলি। িায়গাো বিরাি লালগ। “আমরা িিাই বিধিা, তাই এোলক 
বিধিার গ্রাম িলল”। কোগুললা যখি শুলিবি, ধারণ কলরবি তখি ১৯৭১থক 
িািার আমালদর িুলযাগ ও অবধকার িমৃবষ্ হয়। মািুলষর স্মমৃবতলক পাহারা থদিার 
দাবয়ত্ব আলি। যতই থিাহাগপুলরর থফলল থদওয়া অিহায় মািুলষর অদৃশ্য হলয় 
যাওয়া কিলরর উপর ধাি গাি ির ির কলর িাতালি আওয়াি তুলুক, আমালদর 
ইবতহািো িািা হলয় থগলি। ইবতহািো এখি আমালদর। আমরা ও ঐ ইবতহাি 
একাকার হলয় থযলত পাবর।

ধি্যিাদ বিবিবি।

(বিবিবির িংিাদদাতা- ১৯৯৩-৯৪, বিবিবি িাংলার িি্য বিবভন্ন অিুষ্াি প্রলযািিা -১৯৯৫-
২০০২; িতভি মালি িাংিাবদক ও রি্যাক ইউবিভাবিভিটির বশক্ষক)
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িুিীর থভৌবমক
িাঙাবলর তমৃ তীয় ভুিি ভারলতর উত্তর পূিভিাঞ্ল। আিাম, বরেপুরা, থম�ালয়িহ 
‘িাতলিাি’-এর এই অঞ্লল কম কলর থিায়া থকাটি থেলক থদড় থকাটি িাঙাবলর 
িাি- বহদুে, মুিলমাি বমবললয়। এলদর অলিলকই ভারলতর িি-গণিার িময় 
বিলিলদর অিমীয়া পবরচয় থদি, বকন্তু িাবড়লত এরা িিাই িাংলায় কো িললি। 
আবম ১৯৮৬ িাল থেলক বিবিবি উত্তর পূিভিাঞ্ললর ব্রিংগার এিং ১৯৯৪ িাল 
থেলক বিবিবির কলকাতা িু্যলরা প্রধাি বহিালি কাি শুরু করার পর থেলক 
িাঙাবলর এই তুতীয় ভুিি বিবিবি-র িম্প্রচালর একো িায়গা কলর থিয়। আর 
এই অঞ্ল থেলক িংিাদ থপ্ররলণ অি্য বমবিয়ার চাইলত আমরা অলিকো 
এবগলয় োকার ফলল বিবিবি িাংলার বিয়বমত থ্াতা হলয় ওলঠি অিমীয়া, 
বরেপুরী, গালরা অেিা খাবি িম্প্রদালয়র মািুষ, যারা িাঙাবল িাবতর থভৌগবলক 
প্রবতলিশী- িাংলা থিালেি, অলিলক িললত পালরি কমলিবশ। এোই আমার ১৭ 
িিলরর বিবিবি কমভিিীিলির িিলচলয় িড় প্রাবপ্ত।

আবশর দশলক আিালমর রক্তক্ষয়ী আলদোললির িময় বিবিবি িাংলা উত্তরপূিভি 
ভারতলক খুি দায়িারাভালি কাভার করত। মাকভি  োবল, িতীশ থিকিরা িড় বকিু 
হলল বদবলি থেলক আিাম িুলে থযলতি, তালদর ইংলরবিলত করা িংিাদ অিুিাদ 

কলর িাংলা বিভালগ পড়া হলতা। কলকাতায় ১৯৯৪-র িািুয়াবর মালি বিবিবি 
িু্যলরালত থযাগদাি করার পর থদখলাম, প্রলযািকরা চায় মূলত পবচিমিলগের 
খির। তারা অলিলকই পবচিমিলগের- অেিা িাংলালদলশর। উত্তর পূিভিাঞ্ল 
িম্পলকভি  খুি একো িালি িা, থকউ থকউ িািলতও চায় িা। অিুবিধা হললও 
এিি কলকাতা ঢাকার প্রলযািকলদর আবম একো পবচিম িাংলার খির বদলত 
থচষ্া করতাম আর িালে একো উত্তরপূলিভির খির। দুপুরলিলা িম্ভাি্য িংিাদ 
তাবলকাভুক্ত করার িময় কলকাতা থেলক দুলো খির কম কলর থঢাকালত 
থচষ্া করতাম- একো পবচিম িাংলার, একো আিাম অেিা বরেপুরা অেিা ওই 
অঞ্ললর অি্য থকািও রালি্যর। ২০০৪-এ িুিাবমর পর থেলক আবম এিং আমার 
িহকমশী অবমতাভ ভট্টশালী এর পাশাপাবশ আদোমালির খিরও বদলত শুরু 
করলাম- কারণ থিখালির থিবশরভাগ মািুষ িাঙাবল।

উত্তরপূিভি ভারত বিবিবি িাংলার থ্াতা-িবরলপ অন্তভুভি ক্ত বিল িা, কারণ 
বিবিবি কতভি ালদর ধারণা বিল িা ওখালি এত িাঙাবল িাি কলর। বকন্তু আমার 
ওই অঞ্ললর িংিালদর িহর িাড়ালিার ফলল থিখাি থেলক থ্াতালদর 
বচঠিপরে আিা থিলড় থগল। আর উত্তর পূিভিাঞ্ল িিিময় িং�াত-প্রিণ, 
একাবধক বিবছেন্নতািাদী আলদোললির অবস্ত্ব থিখালি রলয়লি। তাই খিলরর 
থকািও কমবত থিই। প্রেম িংিালদর িহর ওই অঞ্ল থেলক িাড়ালিার পর 

ভপারে ও দমযপানমপার সীমপাতেবেমী এে গ্রপাকম মদণপুরী ও আলফপা থগদরলপাকদর টহল । 
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েমৃ েীয ভুবকনর ডপাে

ব্পাংেকে ১৯৯৬ সপাকল নপাগপা দবদছেন্নেপাবপাদী থনেপা থুইগপাকলং মুইভপার সপাক্ষপাৎেপার 
দনকছেন সুবীর থভৌদমে। 

অি্যভালিও থিই এলাকার িীিলির চালবচরে বিবিবির তরলগে তুলল আিলত 
িফল হই। ১৯৬০ িাললর ১৯থশ থম বশলচর থরল থটেশলি ১১িি িাংলা ভাষা 
শহীলদর কাবহবি আমার িহকমশীলদর িমুলখ তুলল ধরার পর িাংলা বিভালগর 
প্রধাি িাবির মুস্াফা প্রচণ্ড উৎিাহ বিললি পুলরা ি্যাপারটিলত। আবম বিবিবিলত 
োকা পযভিন্ত ১৯থশ থম প্রবতিির উবি বশলচর থেলক আমায় ি্যালেলাইে থফাি 
লাবগলয় বদলির �েিাপ্রিালহর িরািবর িম্প্রচালরর অিুমবত থদি। আি থয 
ভারলতর িাংলাভাষীলদর মলধ্য এিং িাংলালদলশ অমর একুলশর পালশ িরাক 
পালরর উবিলশ থম একো িায়গা কলর বিলয়লি, তার িি্য থিাধহয় বিবিবি িাংলা 
বিভালগর বকিুো হললও কমৃ বতত্ব রলয়লি। এর িি্য আবম মলি কবর িাবির মুস্াফা, 
থতৌবফক ইমলরাি খাবলদী, িালিি আফলরাি, মািুদ হািাি খাি অেিা শাবকল 
আলিায়ালরর মত অলপক্ষাকমৃ ত তরুণ প্রিলন্মর িাংিাবদকলদর একো ভূবমকা 
রলয়লি। কাি্য িা িাবহত্য করার থেলক গুরুত্ব চলল আলি িাংিাবদকতার ওপর। 
খির িড় মালপর হলল তার িায়গা হলত শুরু কলর বশলরািালম।

আমার বিবিবির কমভিিীিলি িহু িড় বিউিলরিক কলরবি অি্য িি বমবিয়ালক 
পরাস্ কলর। কলকাতায় মাদার থেলরিার মমৃতু্য, িামভিার থিিা থগালয়দো প্রধাি 
থিিালরল বখি বিউিৎ-এর গবদচু্যত হওয়া, ঢাকায় আলফার অিুপ থচটিয়া 
অেিা মবণপুরী থগবরলা থিতা রািকুমার থমল�লির থগ্রপ্তার, পুরুবলয়ায় বপোর 
বলেলচর অ্রিিষভিণ, কলকাতার আলমবরকাি থিন্টালর বিহাবদ হামলা- এিি খির 
প্রেম আবম বিবিবি থেলক থরিক কবর অি্য থদশী বিলদশী বমবিয়ার অলিক 
আলগ। আর উত্তর পূিভিাঞ্ললর খিলরর ওপর আমার একো একাবধপত্য গলড় 
উলঠবিল। কারণ বিবিবি আমার থদওয়া এই অঞ্ললর িি খির গুরুত্ব বদলয় 
িম্প্রচার করার ফলল আমার প্রচুর থযাগালযাগ বতবর হলয় যায় অল্প িমলয়র 
মলধ্য। বিবিবি থ্াতালদর উপবস্বত থযলহতু মবন্ত্রিভা থেলক থক্ষতখামার িিভিরে, 
তাই এরা অলিলকই হলয় ওলঠ আমার িড় থিািভি। িড় খির আবম আলগ থপলত 
শুরু কবর- িিার আলগ।

এিাড়াও থযলহতু আবম বিবিবিলত অলিকগুললা ভাষায় স্কলঠে িম্প্রচার 
করতাম, থরবিও, থেবলবভশি, অিলাইি-এ বিল আমার অিাধ বিচরণ, তাই 
অলিলকই খিলরর ি্যাপক প্রচালরর িি্য বিবিবিলক থিলি বিলতি। কারণ স্ািীয় 
ভাষায় িম্প্রচালরর প্রভাি থদলশ আর ইংলরবিলত িম্প্রচালরর প্রভাি িারা বিলশ্ব- 
বিবিবি িাড়া আর কার পলক্ষ এইরকমো করা িম্ভি? উত্তর পূিভিাঞ্লল থগবরলা 

থিতারা িিাই বিবিবি শুিলতি, খির বদলতি আমায় িিার আলগ। আলফার 
পলরশ িড়ুয়া যখি িললতি, “িুিীরিািু, খির থযি িলন্ধ্য িালড় িাতোয় যায়,” 
তখি িুেলত অিুবিলধ হলতা িা থয উবি িাংলালদলশ অিস্াি করলিি। থি 
ঢাকায় িরকাবর মুখপারে যাই িলুি িা থকি। আি চট্টগ্রাম অ্রি মামলায় িি 
তে্য ফাঁি হলয়লি, আমার থদওয়া খিলরর িত্যতা প্রমাবণত হলয়লি। অেচ এক 
িমলয় িাংলালদলশ থকািও ভারতীয় বিবছেন্নতািাদী থিতার উপবস্বত বিলয় খির 
করললই িমি্যা হলতা ি্যাপক। থেবললফালির বস্কারলফাি অি কলর তার ওপর 
মাইক ধলর এিি অলিক আত্মলগাপিকারী মহারেীলদর কণ্ঠ আবম বিবিবিলত 
িম্প্রচার কলরবি।

এর ফলল অলিক িময় এিি থগবরলালদর বিারা অপহরণ করা থলাকিলির 
আত্মীয়রা আমার শরণাপন্ন হলয়লি এলদর বফবরলয় আিার িি্য। অলিকলকই 
িাহায্য কলরবি। আর বিবিবি থেলক অিির থিওয়ার বকিুবদি আলগ পবচিমিগে 
পুবললশর এক িাি ইন্সলপ্রলক মাওিাদীলদর হাত থেলক িাড়ািার পর বিবিবি 
ম্যালিিলমন্ট আমায় থশাকি কলর তালদর অিুমবত িাড়া বিবমি উদ্ধালর যুক্ত 
হওয়ার িি্য। উত্তলর িললবিলাম, একটি বিরীহ মািুষলক িাঁচালত পারলল িাঁচালিা 
িা, এমি বশক্ষা থতা বিবিবির থকউ আমায় থদয় বি। পুবলশ আমায় অিুলরাধ 
কলরলি ওই িাি ইন্সলপ্রলক উদ্ধার করলত, আর মাওিাদীরা আমার কো 
শুলি তালক থিলড়লি- এর থেলক প্রমাণ হয়, বিবিবি এিং তার িাংিাবদকরা 
িিার কালি কতো গ্রহণলযাগ্য।

১৯৯৮ –এ আিালম িামবরক অবভযাি িম্পলকভি  একটি খির বিলয় বিতলকভি র থিলর 
বিবিবির দবক্ষণ এবশয়া প্রধাি আললকিান্ডার েমিি আমার িালে থগৌহাটি যারো 
কলরি িলরিবমলি �ুলর থদখার িি্য। বতি বদি তালক স্ািীয় ইিোবললিন্স 
িু্যলরার যুগ্ম অবধকতভি া, থিিার থকার কমান্ডার, আলফার উপ-থিিাপ্রধাি িহ 
অলিলকর িাক্ষাৎ করাই। বমুঃ েমিিলক এরা িিাই িললি, আমরা প্রেম খির 
বিবিবিলক থদই, কারণ থতামালদর আমরা বিশ্বাি কবর। িং�াত-প্রিণ অঞ্লল 
এো কম িড় কো িয়।

(বিবিবির কলকাতা িু্যলরা-প্রধাি : ১৯৯৪- ২০১১ ;
িতভি মালি গলিষণা ও থলখাললবখর িলগে যুক্ত ) 

আগরেলপা দবমপানব্দকর ১৯৯১ সপাকলর ১৯থশ থম সপাকবে ভপারেীয প্রধপানমন্তী রপাজীব 
গপান্ধীর সপাক্ষপাৎেপার দনকছেন সুবীর থভৌদমে। (ছদব: েপন থদবনপাথ)
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আলী রীয়াি
পমৃবেিীর থয িি িংিাদ প্রবতষ্াি বিভভি রশীলতার িলগে দ্রুত িংিাদ প্রচার করলত 
পালর বিবিবি তার অি্যতম। ফলল বিবিবি িলললই থ্াতা-দশভিকলদর মলি 
প্রেলমই আলি চেিলবদ খির পািার কো। বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি ১৯৩২ িালল 
প্রবতবষ্ত হিার পর থেলক ক্রমান্বলয় িারা পমৃবেিীর থকাটি থকাটি মািুলষর কালি 
থপৌঁলি বদলয়লি খির, এমিবক এমি িমলয়ও যখি তাঁলদর পলক্ষ আর থকালিা 
বিভভি রলযাগ্য িূরে থেলক, থক্ষরে-বিলশলষ থকািও িূরে থেলকই, খির পািার উপায় 
বিল িা। প্রবতষ্ার পর থেলকই বিবিবি িাংলা বিভালগর মূল আলিদি হলছে 
তার িংিাদ প্রচার, তলি এলকিালর িব্বইলয়র দশলকর থগাড়া পযভিন্ত িংিালদর 
পাশাপাবশ বিবভন্ন ধরলির অিুষ্াি প্রচাবরত হলয়লি। তা িল্বেও বিবিবি িাংলা 
বিভালগর ইবতহালির িিলচলয় থগৌরিিিক অধ্যায়গুললা যুক্ত িংিাদ, িংিাদ 
ভাষ্য, িাক্ষাৎকার প্রচালরর িলগে। িাংলালদলশর মুবক্তযুলদ্ধর িময় বিবিবি িাংলা 
বিভালগর ভূবমকা বকংিদন্তীলত পবরণত হলয়লি, আবশর দশলক িাংলালদলশ 
এরশাদ বিলরাধী গণতাবন্ত্রক আলদোললির িময় এমি কো চালু বিল থয, বিলরাধী 
থিােগুললার িাকা কমভিিূবচর িংিাদ স্ািীয় গণমাধ্যলম থিন্সরবশলপর িলি্য 
প্রচাবরত িা হললও বিবিবি িাংলা বিভালগ প্রচাবরত হওয়াই কমভিিূবচর িাফলল্যর 
িলি্য যলেষ্।

িংিাদ মাধ্যম হললও বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির বিবভন্ন ভাষায় প্রচাবরত অিুষ্ালি 
এর িাইলরও অলিক বকিুই প্রচাবরত হলতা, থযমি এখিও হয়। ১৯৯৫ এর 
মাোমাবে থেলক ২০০০ িাললর মাোমাবে পযভিন্ত িাংলা বিভালগ কাি করার 
িময় খুি কালি থেলক থদখার িুিালদ বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির একটি বদক আমার 
কালি মলি হলয়লি বিবশষ্্যিূচক এিং গুরুত্বপূণভি; তা হল থরবিও িকুলমন্টাবর 

প্রচার। থকি তা আমার কালি গুরুত্বপূণভি মলি হলয়লি থি প্রিলগে আিার আলগ 
বভন্ন আলরকটি বদলকর কো িবল।

থয থকাি প্রবতষ্াি িমলয়র িলগে িলগে িদলায়, থয প্রবতষ্াি যত থিবশ 
প্রািবগেক, তালত পবরিতভি ি আলি ততোই। িদলল যািার মধ্য বদলয়ই প্রবতষ্াি 
তার প্রািবগেকতা, আলিদি ও িিবপ্রয়তা িিায় রালখ। ফলল আিলকর বদলি 
অিুষ্াি শুলি মলি িা হললও এো িত্য থয এক িময় বিবিবি িাংলা বিভাগ 
থেলক ধারািাবহক িােক প্রচাবরত হলতা। িপ্তালহর বিবদভি ষ্ বদলি রাবরেকালীি 
অিুষ্ালি প্রচাবরত ধারািাবহক এই িি িােলকর কলাকুশলীরা বকন্তু িাে্যিগলতর 
বশল্পী বিললি িা, বিললি প্রধািত বিবিবি িাংলা বিভালগর বিয়বমত িাংিাবদক, 
িংিাদপাঠক, প্রলযািকরাই। একো শুলি যবদ মলি হয় এগুললা বিল 
অ্যালমচাবরশ, অলপশাদাবর তা হলল িিলচলয় িড় ভুল করা হলি। শ্যামল থলাধ, 
িুরুল ইিলাম, িাবির আহলমদ, দীপঙ্কর থ�াষ িা িলরশ িলদে্যাপাধ্যায় তালত 
অবভিয় কলরলিি। মািিী িড়ুয়া তার বিবিবি িীিলির থগাড়ালত এিি িােলক 
অংশ গ্রহণ কলরলিি এো থকিল তার কালিই থশািা িয়, তার প্রমাণ বহিালি 
থেপও শুলিবি। এগুললার মাি থি িময়কার িাে্যচচভি ার থক্ষলরে মাি-বিধভিারলকর 
ভূবমকা পালি কলরলি।

িত্তলরর ও আবশর দশলকই এই িি িােলকর থরকবিভি ং হলয়লি থিবশ, তলি 
িব্বইলয়র দশলকর থশষভালগ যখি আবম িাংলা বিভালগ কাি কলরবি থি িময় 
এই িি িােলকর পুিুঃপ্রচার হলয়লি বিয়বমতভালি এিং থিগুললা থ্াতালদর 
কালি বিলশষ আকষভিণ বহলিলিই বিলিবচত হলয়লি। ১৯৭২ িালল বিয়দ শামিুল 
হলকর হাত ধলর বশল্প িাবহলত্যর অিুষ্ালির িূরেপাত হলয়বিললা তার অংশ 
বহলিলিই এইিি অিূবদত িােক প্রচালরর িূরেপাত হলয়বিল িললই বিবিবির 

ভপারে ভপাকগর সময উদ্পাস্তু হকয পদচিমবকগে পপাদলকয আসপা বহু মপানুষ এখনও থদশভপাকগর দু:সহ স্মৃ দে বহন েকর জীবন েপাটপাকছেন সীমপাতে সংলগ্ন এলপােপাগুকলপায । 
(ছদব এএফদপ)
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ইবতহাি থ�ঁলে িািলত পাবর। ১৯৯৫-৯৬ িাললর এক প্রাবন্তলক েমাি হাবিভি র 
‘থেি’ িােকটির অিুিাদ ‘অপাপবিদ্ধা’ প্রচার করা হলয়বিল িললই স্মরলণ 
আলি। বশশুলদর িলি্যও অিুষ্াি প্রচালরর ধারা িব্বইলয়র দশলকও বিল।

বিলিাদিমূলক এই ধারার পাশাপাবশ বিল থরবিও িকুলমন্টাবর। বদল�ভি্যর 
বদক থেলক এগুললা বিলিাদি অিুষ্ালির মলতাই হলতা, প্রচাবরত হলতা 
ধারািাবহকভালি কলয়ক িপ্তাহ ধলর। এই থরবিও িকুলমন্টাবরগুললার প্রধাি 
লক্ষ্য বিল িমকালীি বকংিা ঐবতহাবিক �েিালক, বকংিা বিষয়লক গভীরভালি 
বিললেষণ করা, িাধারণ মািুষ থেলক শুরু কলর বিলশষজ্ঞলদর মতামলতর 
আললালক থ্াতালদর ভািিা-বচন্তায় উৎিাবহত করা। তে্যমূলক এইিি 
অিুষ্ালির মধ্য বদলয় �েিা িা প্রিণতালক, িামাবিক িা রািনিবতক বিষয়লক 
আরও বিস্াবরতভালি তুলল ধরার থচষ্া বিল। অলিক িময় এগুললা বিল এক 
ধরলণর চ্যাললঞ্জ, একটি গভীর বিললেষণলক হািার হািার মাইল দূলরর িাধারণ 
থ্াতালদর কালি থরবিওলত আকষভিণীয় করা খুি িহি কাি বিল িা।

কালির িূলরে থদলখবি থয িাংলা বিভাগ থেলক প্রচাবরত হলতা বতি ধরলণর 
থরবিও িকুলমন্টাবর। প্রেমত থযগুললা ইংলরবি ভাষায় থক্রিীয়ভালি রবচত 
ও প্রচাবরত। এই ধরলণর অলিক িকুলমন্টাবর থেলক বিিভিাচলির িুলযাগ োকত, 
যা িাধারণত বিভাগীয় প্রধাি িা উপ-প্রধািই করলতি। থিগুললার ব্রিপ্ট এিং 
থেপ িরিরাহ করা হলতা, আমালদর কাি হলতা তার িাংলা অিুিাদ বতবর 
কলর, থরকিভি  কলর প্রচার করা। িামাি্য পবরিতভি লির িুলযাগ োকললও এগুললার 
বিষয়িস্তু বিধভিারণ বিভালগর হালত োকলতা িা, বিষলয়র বদক থেলক এগুললা 
হলতা বিবশ্বক বকন্তু িাংলা ভাষার থ্াতালদর িলি্য তার প্রািবগেকতা বিচার 

কলরই এগুললা থিলি থিওয়া হলতা।

থযমি ১৯৯৫ িাললর িুলাই মালি িাংলা বিভালগ থযাগদালির পলর আমালক 
প্রেলমই থয ধারািাবহক িকুলমন্টাবরটি অিুিাদ ও প্রলযািিার দাবয়ত্ব থদয়া 
হয় থিটি বিল রািিীবতলত থিিািাবহিীর ভূবমকা প্রিলগে - ‘িমরাবধিায়কলদর 
রািিীবত’। এই ধারািাবহকটি ইংলরবিলত প্রচাবরত হয় থিই িমলয় এিং আবম 
থযাগদালির আলগই িাংলায় তা প্রচালরর বিদ্ধান্ত হয়। কাকতালীয় ি্যাপার হলছে 
এই থয, তার মারে দুই িির আলগ আবম িাংলালদলশ িামবরক শািি বিলয় 
আমার বপএইচবি গলিষণা থশষ কলরবি, এই গলিষণা িই বহিালি প্রকাবশতও 
হলয়লি। ফলল এখালি থযিি বিষয় বিলয় আললাচিা বিল তার অলিক বকিুই 
আমার িলি্য বিল িািা। ঐ ধারািাবহলক যালদর িাক্ষাৎকার থিওয়া হলয়বিললা 
তাঁলদর কালির িলগে একধরলির পবরচয় আমার বিল। অিুিাদ করলত বগলয় 
িাংলালদলশর বিষয়টি থদলখ বিভাগীয় উপ-প্রধাি বিয়দ মাহমুদ আলীর কালি 
যখি িললাম আমালদর উবচত হলি এই অংশটি আরও িাড়ালিা এিং আমালদর 
বিলিলদর অংশ তালত থযাগ করা, তালত বতবি িািলদে িমিবত বদলয়বিললি।

ববিতীয় ধরলির িকুলমন্টাবরগুললা বিল িাংলা বিভালগর থ্াতালদর িলি্য 
একান্তভালি করা, বিষয় বিিভিাচি বিভালগর এিং তার অবধকাংশ বিবিি বিভাগীয় 
প্রলযািকলদর গলিষণার ফল; তার প্রধাি অংশই লন্ডলি িলি করা হলতা। এর 
বকিু অংশ িাংলালদশ িা ভারলত বিবিবির প্রবতবিবধলদর মাধ্যলম িংগ্রহ করা 
হলতা আর বকিু অংশ বরিলেলির িা যুক্তরালষ্ট্রর গলিষকলদর িাক্ষাৎকালরর 
বভবত্তলত বতবর হলতা, বকিু অংশ থেবললফালি ধারণ করা। ‘কার িহ্াব্দ?’ 
িলল এই রকম একটি ধারািাবহক আবম বতবর কলরবিলাম যা প্রচাবরত হলয়বিল 

ভপারে বপাংলপাকদশ সীমপাকতে টহলদপার দবএসএফ-এর জওযপান। (ছদব এএফদপ)
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২০০০ িাললর িূচিার বদিগুললালত।

তমৃ তীয় ধরলণর িকুলমন্টাবর হলছে বিভালগর থ্াতালদর িলি্য বতবর করা, 
বিভালগর প্রলযািকরা তা বতবর করলতি িা বিভালগর পক্ষ থেলক দাবয়ত্ব 
বদলয় িাংলালদশ ও ভারলতর িাংিাবদকলদর বদলয় বতবর করা হলতা এই িি 
িকুলমণ্াবর। িব্বইলয়র থশষ বদলক এমি িকুলমন্টাবরই করা হলয়লি থিবশ। 
এিি িকুলমন্টাবরর িিলচলয় িড় বদক বিল থয এগুললার থপিলি বিল গলিষণা, 
বিল দী�ভি প্রস্তুবত।

এই ধরলির থিশ কলয়কটি ধারািাবহক করার িুলযাগ আমার হলয়লি। এর মলধ্য 
অি্যতম হলছে ১৯৯৯ িাললর অল্াির থেলক প্রচাবরত িয় পলিভির ধারািাবহক 
‘এপার-ওপার’। িাংলালদশ-ভারত এিং ভারত-পাবকস্াি িীমালন্তর মািুষলদর 
িীিি বিলয় করা এই ধারািাবহলক তাঁলদর থচালখ িীমান্ত কী, বদিবদেি িীিলি 
কী তার প্রভাি তাই বিল বিষয়। এর িলি্য আবম ১৯৯৯ িাললর থগাড়ার বদলক 
এক মালির থিবশ িময় ধলর িীমালন্তর বিবভন্ন গ্রালম �ুলর থিবড়লয়বি, িাক্ষাৎকার 
ও তে্য িংগ্রহ কলরবি। তার আলগ প্রস্তুবত বহলিলি ১৯৪৭ িালল কী কলর িীমািা 
বিধভিারণ হলয়বিল থিই বিষলয় িািা ও থিাোর িলি্য ইবতহাি, স্মমৃবতকো 
হাতলড় থিবড়লয়বি, িকুলমলণ্র িন্ধালি ইবন্ডয়া অবফি লাইলরিবরলত িময় 
থকলেলি অলিক।

এই ধারািাবহক করলত বগলয় অলিক ধরলির অবভজ্ঞতা িঞ্য় কলরবি। িীমান্ত 
িললত বিবভন্ন থদলশর রািধািীলত, রািিীবতবিদ আর িীবতবিধভিারকলদর কালি 
যা মলি হয় তার িলগে অলিক থক্ষলরেই িাস্লির বমল িামাি্যই। থযমি পবচিম 
িাংলার িিগাঁর কালি থপট্রালপাল িীমালন্তর কালি এক গ্রালম বগলয় হাবির 

হলাম আবম আর আমার িহলযাগী িুিীর। স্ািীয় থলাকিি িািলত চাইললি 
থকাো থেলক এলিবি আমরা, আমালদর আিার উলদ্দশ্য কী। “আবম োবক 
লন্ডলি, িীমান্ত থদখলত এলিবি” এই কো শুলি থিখািকার গমৃহিধূলদর মলধ্য 
হাবির কললরাল উঠললা। “এ বক কো? িীমান্ত থদখার বক আলি” এই িলল 
হািলত হািলত এক গমৃহিধূ আমালদর বিলয় থগললি তাঁর উলঠাি থপবরলয় িাবড়র 
থপিলির আবঙিায়। থিখালি পুকুরলর বদলক আগুেল তুলল িলললি “এই থয 
িীমান্ত”। হ্যাঁ, উলঠালির থপিলির একটি পুকুর ভাগ কলর বদলয়লি দুই থদশ – 
ভারত আর িাংলালদশ।

িি অবভজ্ঞতাই থয িুখকর বিল তা িয়। পবচিমিলগের উত্তর চবব্বশ পরগণার 
বিোরী অঞ্ললর িীমালন্ত থগলাম িকাললর বদলক; িলগে কলকাতা থেলক আমার 
িগেী একিি স্ািীয় িাংিাবদক। এবদক থিবদক দু’একিলির িলগে কো িলা থশষ 
করলতই থকাো থেলক বিপ হাঁবকলয় উপবস্ত হললি বিএিএফ-এর িওয়ািরা। 
আমার িগেীলক থদলখ তাঁলদর ধারণা হলয়বিল আমরা এলিবি কলকাতা থেলক। 
তাঁলক অিংখ্য প্রশ্নিালণ িিভি বরত হলত হবছেল। োলমলা িাঁধল যখি তাঁলদর 
মলিালযাগ এল আমার বদলক - িািললা আবম লন্ডি থেলক এলিবি এিং বিবিবির 
িাংিাবদক। মুহূলতভি র মলধ্য আমরা হলয় উঠলাম িলদেহভািি থলাকিি। প্রায় 
আেক করার অিস্া। আবম খাবিকো বিরুপায় হলয় বিজ্ঞািা করলাম তাঁলদর 
অবফিার থক। িওয়ািলদর ভাষ্য হল তাঁলদর অবফিার স্ািীয় থচৌবকলত আলিি 
এিং তাঁর অিুলমাদি িাড়া এখালি কালরা িাক্ষাৎকার থিওয়া যালিিা। ফলল 
তাঁলদর গাবড়লত কলর থযলত হল থচৌবকলত। ভাগ্যক্রলম অবফিার িজ্ি ি্যবক্ত। 
তাঁলক থিাোলাম থয আবম থকাি অিগেবতর খির থপলয় আবিবি, িরঞ্ মািুলষর 
কো শুিলত এলিবি। অবফিার থযলহতু বিবিবি’র বিয়বমত থ্াতা, তাঁর কালি 

থরদডও ডকুকমন্টপাদর : অতেরপাকলর েথপা

উদনশশ’ সপাে্দ্শ সপাকল থদশভপাকগর পর বহু মুসদলম ্কল যপান পপাদেস্পাকন আর দহ্ুদরপা পপাদলকয যপান ভপারকের মূলে অমমৃেসর শহকর। (ছদব এএফদপ)
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খাবিকো িহািুভূবত পাওয়া থগললা। থশষািবধ এই যারোয় আেক হওয়ার িদলল 
চা-বিসু্লে আপ্যায়ি।

আলরকটি অবভজ্ঞতা বিল পাবকস্ালি বিনু্ধর হায়দ্ািালদর প্রত্যন্ত এলাকায় 
ইিলামলকালে; বিকেিতশী বমঠঠী গ্রালমর এক এিবিও অবফি থেলক আমার 
থদাভাষী বহলিলি থদওয়া হল ইয়ািবমি িাগরীলক। আমার িলগে ইয়ািবমি 
কাি করলিি বতি-চারবদি, িীমালন্তর িগরপারকার গ্রালমর মািুলষর অলিলকর 
িীিলির কাবহবি শুিলাম যালদর পবরিালরর এক অংশ পাবকস্ালি আলিি 
আলরক অংশ আলিি ভারলত, তাঁলদর মলধ্য থযাগালযাগ থিই; আমার প্রলশ্নর 
উত্তলর তাঁলদর িলা কো অিুিাদ কলর থশািাি ইয়িাবমি।

পবরিার ভাগেলির কাবহবি শুলিবি িাংলালদলশর িীমালন্ত, ভারলতর পবচিমিলগে, 
শুলিবি পাঞ্জালি। প্রলত্যকটি �েিা শুলি থচাখ আদ্ভি  হলয় ওলঠ। একালেভি একই 
কাবহবি, বকন্তু প্রলত্যকটিই আলাদা। ইয়ািবমলির অিুিালদ শুিলাম বিনু্ধর 
মািুলষর কাবহবি। আিিার বদি হঠাৎ কলর মলি হল ইয়িাবমলির থচালখর 
থকালণ থযি িললর থরখা; থি বক এই িি থিদিার কাবহবি শুলি আপ্লুত 
হলয়লি? থিই প্রশ্নো করলতই থি আমার বদলক তাবকলয় োকললা বকিুক্ষণ – 
“িা, আমার খুি মালয়র কো মলি হলছে, খালালদর কো মলি হলছে”। থকি? 
“আবম খালালদর থকািবদি থদবখবি থতা তাই”। ইয়ািবমলির পবরিালরর থকিল 
তাঁর িািা-মা’ই থদশ বিভবক্তর িমলয় পাবকস্ালি থেলকলিি, অলি্যরা চলল 
থগলিি ভারলত। “আমালদর সু্ল িীিলি গ্রীলমের িুটিলত আমালদর িনু্ধ িান্ধলিরা 

িললতা চাচা-মামা-খালার িাবড়লত যালিা, বকন্তু আমার আর আমার ভাইলয়র 
থকািবদি থিকো িলার িুলযাগ হয় বি”। আবম িুেলত পারলাম িা, আমার বক 
িলার আলি; থেপ চাবললয় ইয়ািবমলির কোগুললা থরকিভি  করলাম; বকন্তু মলি 
হল থয থিদিার স্মমৃবতগুললা হয়লতা থি থপিলি থফলল এলিবিল আবম এলি 
থিই স্মমৃবতলত িাড়া বদলাম। গত চারবদলি ইয়ািবমি একিারও থি কো িললবি। 
থিখাি থেলক হায়দ্ািাদ বফরলাম, করাচী হলয় লন্ডলি। বকন্তু আি ১৭ িির 
পলরও অবিস্মমৃত ইয়ািবমলির িীিলির কাবহবি।

আবম ২০০০ িালল বিবিবির কমভিিীিলি ইবত থেলি বরিলেলিই বশক্ষকতার িীিলি 
প্রত্যািতভি ি কবর; এক িির পলর শুরু হয় আিার যুক্তরালষ্ট্রর প্রিাি িীিি। বিবিবি 
িাংলার অিুষ্াি থশািা হয় অবিয়বমত। তারপলরও যতো িুেলত পাবর এই ধরলির 
গলিষণা বভবত্তক এিং মাঠ পযভিালয় তে্য এিং িাক্ষাৎকার িংগ্রহ কলর দী�ভি এিং 
ধারািাবহক িকুলমন্টাবর প্রচালরর িংখ্যা কমলত শুরু কলরলি। ইবতমলধ্য বিবিবি 
িাংলার অিুষ্াি, কাঠালমা ও বিষলয় পবরিতভি ি এলিলি; এখিকার থ্াতালদর 
চাবহদা অিুযায়ী িািালিা অিুষ্ালি আলি থিাে আকালরর িকুলমন্টাবর, বকন্তু 
ললক্ষ্যর পবরিতভি ি থিই – বিষলয়র গভীলর বগলয় থিাোর প্রলচষ্া থদখলত পাই। 
মালে মালে থিগুললা শুিলত বগলয় স্মমৃবতলত িাড়া পলড়।

(বিবিবি িাংলার প্রলযািক ও ঊর্ভি তি প্রলযািক: ১৯৯৫- ২০০০; িতভি মালি যুক্তরালষ্ট্রর ইবলিয় 
থটেে ইউবিভাবিভিটির রািিীবত ও িরকার বিভালগর অধ্যাপক)

বুশ হপাউকসর ছপাকদ- বপাম দদে থথকে আলী রীযপাজ, ঊদবচি বসু ও সঞ্জয দপাসগুপ্ত।
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িাবির মুস্াফা
বিবিবি িাংলা তার ৭৫ িির ইবতহালি অলিক গুরুত্বপূণভি অিুষ্াি কলরলি, 
থযগুললার ি্যাপক িিবপ্রয়তা বিল। বকিু অিুষ্ািলক হয়লতা যুগান্তকারীও 
িলা থযলত পালর। বকন্তু থিগুললার থিবশর ভাগ বিল ইবতহালির থকাি একটি 
বিলশষ িমলয় খিলরর বিলশষ চাবহদা থমোলিার ি্যাপার। থযমি, ১৯৭১ িালল 
িাংলালদলশর স্াধীিতা যুলদ্ধর িময় প্রবত বদলির খির। িাংলালদলশর যুদ্ধ-
অিরুদ্ধ মািুলষর কালি থিিময় প্রবতটি খিরই থযি বিল এক একটি যুগান্তকারী 
অিুষ্াি।

তারপর আবশর দশলকর থশষ বদলক যখি তৎকালীি িামবরক শািক থিিালরল 
হুলিইি মুহামিদ এরশালদর বিরুলদ্ধ তার রািনিবতক প্রবতপলক্ষর আলদোলি 
তুলগে ওলঠ, তখি বিবিবির গুরুত্ব আিার হলয় ওলঠ অপবরিীম। হরতাল, 
বমবিল, বমটিং, আলদোললির খির যালত িিগলণর কালি িা থপৌঁিয়, থিোই 
বিল িরকালরর লক্ষ্য। থি ললক্ষ্য থদলশর বমবিয়ার ওপর আলরাপ করা হয় 

থিন্সরবশপ, এমিবক বিবিবির বিলদশী িংিাদদাতালক থদশ থেলক থির কলর 
থদয়া হয়, আর স্ািীয় প্রবতবিবধ আতাউি িামাদলক থিয়া হয় কারাগালর। এমি 
অিস্ায় বিবিবি িাংলার ওপর মািুলষর বিভভি রতা প্রচণ্ড ভালিই থিলড় যায়।

একই বিবিি হললা ১৯৯০ িাললর থশষ মাোয়, যখি থপ্রবিলিন্ট এরশালদর 
বিরুলদ্ধ আলদোলি গণঅভু্যত্ালি রূপ থিয়। বিবিবি িাংলার িংিালদর ওপর 
মািুলষর বিভভি রতা আমরা আলরকিার থখয়াল করলাম ২০০৬ িাললর অল্াির 
মালির ি্যাপক িবহংিতা, থকয়ারলেকার িরকারলক ব�লর রািনিবতক িংকে, 
অচলািস্া এিং িামবরক হস্লক্ষলপর মাধ্যলম বিিভিাচি স্বগত আর িরুবর অিস্া 
থ�াষণার মধ্য বদলয়।

তলি এিি বিল �েিা-বিভভি র, বদিবদেি িংিাদ পবরলিশলির ি্যাপার। থকাি 
একক বিষলয়র ওপর একটি অিুষ্ািমালা, যার িালে িামবয়ক �েিার থকাি 
থযাগালযাগ থিই, থযোলক থকািভালি ‘খির’ িলা যালি িা, থিরকম থকাি 
বফচার িচরাচর আললাড়ি িমৃবষ্ কলর িা, আললাচিার িস্তু হলয় দাঁড়ায় িা। তলি 
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২০০৪ িালল ঠিক তাই হলয়বিল।

অিুষ্ািমালার িাম বিল ‘িিভিকাললর িিভিল্ষ্ িাঙাবল’ এিং তার প্রভাি বিল 
অভূতপূিভি, অভািিীয়। দু’হািার বতি িাললর িলভম্বর মালি ঢাকায় বিবিবির 
িতুি অবফি উলবিাধি করা হয়। এই প্রেম ঢাকায় বিবিবির দুটি টুেবিও স্াপি 
করা হললা থযখাি থেলক লাইভ অিুষ্াি করা যালি। এই টুেবিওর যালত 
িবি্যিহার করা হয়, বিলশষ কলর থভালরর অিুষ্াি প্রভাতীলত ঢাকা থেলক 
অিুষ্ালি থযাগ থদয়া যায়, থি ললক্ষ্য বকিু প্রবশক্ষলণর আলয়ািি করা হয়। 
প্রবশক্ষলণর অংশ বহলিলি বিবিবি িাংলার কমশীরা িতুি অিুষ্ালির রূপলরখা 
বতবর কলরি, যার একটি উলদ্দশ্য বিল অিুষ্ালি থ্াতালদর িম্পমৃক্ততা কীভালি 
িাড়ালিা যায়, থিো থদখা। তালদর একটি প্রস্াি বিল থ্াতালদর অংশগ্রহলণর 
মাধ্যলম একটি িবরপ। বিষয়? িিভিকাললর িিভিল্ষ্ িাঙাবল।

বিষয়ো বিলয় বকিুো বচন্তা করলাম। এই িবরলপর মাধ্যলম শুধু থ্াতালদরলকই 
থয অিুষ্ালির িালে িম্পমৃক্ত করা হলি তাই িা। িাঙাবলর ইবতহালির থিরা 

ি্যবক্তত্বলদর বিলয় অিুষ্াি করার অপূিভি িুলযাগও বতবর হলি। থকান্ ি্যবক্তত্বলদর 
বিলয় অিুষ্ািমালা বতবর হলি, থিোও ঠিক হলয় যালি এই িবরলপর মধ্য বদলয়।

িাংলালদলশ তখি রািনিবতক উত্তাপ থতমি থিই। গণতাবন্ত্রক ভালি বিিভিাবচত 
িরকার থদশ চালালছে। বিলরাধীদল হাল্কা আলদোললির মলধ্য োকললও, থদলশ 
থকাি অবস্রতা থিই, থকাি অবিচিয়তা থিই। এই িমলয় িাঙাবলর ইবতহালির 
মিীষীলদর বিলয় অিুষ্ািমালার থচলয় ইবতিাচক পদলক্ষপ আর কী হলত পালর?

প্রবশক্ষলণর িময় আমার িহকমশীরা একটি িগেীত িািাই কলরবিললি এই 
অিুষ্ািমালার থ�াষণা িা থট্রলালরর িালে িািালিার িি্য। িগেীতটি গতািুগবতক 
থকাি িাংলা গালির িুর বিল িা। বরিলেলির রি্যািলফালিভি  িন্ম থিয়া এিং লন্ডলি 
থিলড় ওঠা দুই বিললটি ভাই, ফারুক এিং হারুি শমলির-এর ি্যান্ড ‘িয়’-
এর ‘দ্য িাবিভি’ টিউিটিই আমরা থিলি থিই িিভিকাললর িিভিল্ষ্ িাঙাবলর িূচিা 
িগেীত বহলিলি।
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প্রবশক্ষণ থশলষ আমরা যখি িবরপটি করার বিদ্ধান্ত বিই, তখি কলয়কটি 
প্রশ্ন আমালদর িামলি আলি। প্রেমত: কয়ো পিভি হলি, অেভিাৎ কয়িি থিরা 
িাঙাবললক বিলয় অিুষ্ািমালা হলি? উত্তর: ২০িি ি্যবক্ত, ২০টি পিভি। ববিতীয় 
প্রশ্ন: পিভিগুললা বক বদবিক হলি িাবক িাপ্তাবহক? উত্তর: থ্াতার মলি দাগ 
কাোর িি্য বদবিক প্রচারই থ্য়। তমৃ তীয় প্রশ্ন: কীভালি এই পিভিগুললা প্রচার 
করা হলি? উত্তর: কাউন্টিাউি পদ্ধবতলত এগুললা প্রচার করা হলি – অেভিাৎ, 
প্রেম বদি ২০ িম্বর, ববিতীয় বদি ১৯ িম্বর, তমৃ তীয় বদি ১৮ ইত্যাবদ। এর ফলল এক 
ধরলির উলত্তিিা এিং প্রতীক্ষার আলমি িমৃবষ্ হলি। চতুেভি প্রশ্ন: এই ২০টি পিভি 
কখি প্রচার করা হলি? উত্তর: ক্যাললন্ডালরর বদলক তাকালতই একটি িময় মলি 
হললা লাফ বদলয় থিবরলয় আিললা – মাচভি  মালির ২৬ তাবরখ থেলক এবপ্রললর ১৪ 
তাবরখ, ঠিক ২০ বদি। অেভিাৎ, িাংলালদলশর স্াধীিতা বদিলি শুরু কলর িাংলা 
িিিলষভির বদলি থশষ। ইবতহালির থিরা িাঙাবললদর িীিি বিলয় অিুষ্ািমালা 
প্রচার করার িি্য এর থচলয় ভাল িময় আর কী োকলত পালর?

তলি এই অিুষ্ালির িম্ভাি্য েঁুবক িম্পলকভি  আমরা অিগত বিলাম। প্রেমত, 
িাংলালদলশর বমবিয়ালত এধরলির তাবলকা মালে-মলধ্য প্রকাশ করা হয়, যা 
বিলয় হয় বিতকভি  হয়, িা হয় থিগুললালক তাবছেল্য করা হয়। তার থচলয় িড় েঁুবক 
বিল ফলাফল বিলয় বিতলকভি র িম্ভািিা। থযমি, থট্রলার চলাকালল িাংলালদলশর 
একিি থ্াতা বচঠি বললখ বিলজ্ঞি করললি, “এই িবরলপর ফলাফল প্রকালশর 
িাহি বক আপিালদর আলি?” বকন্তু এখালি িাহলির বকিু বিল িলল আমার 
মলি হয়বি। আিার, পবচিমিলগের একিি থ্াতা এই িবরপ িন্ধ করার থিার 
আলিদি িািাললি। তাঁর যুবক্ত: রিী্রিিাে ঠাকুর এিং িুভাষ চ্রি থিালির মলধ্য 
একিিলক থিলি বিলত িলা তাঁর কালি হঠকাবরতা।

েঁুবকগুললা আমরা বিলিচিা কলর অিুষ্াি চাবললয় যািার বিদ্ধান্ত বিলাম। এখালি 

আমরা বিলিলদর থকাি মিগড়া তাবলকা বতবর করবি িা। এখালি থ্াতারা 
স্প্রলণাবদত হলয় বিলিলদর মতামত িািালিি, এিং থিই মতামলতর বভবত্তলত, 
থকাি রকম মারপ্যাঁচ িাড়াই ২০িি থিরা িাঙাবলর তাবলকা বতবর করা হলি। 
স্প্রলণাবদত অংশগ্রহলণর বভবত্তলত করা িবরপ ‘বিজ্ঞািিমিত’ িাও হলত পালর। 
থিো বভন্ন বিষয়। বকন্তু এই তাবলকা থয বিরলপক্ষ এিং িস্তুবিষ্, তা বিলয় থকাি 
প্রশ্ন উঠলত পালর িা।

মাচভি  মালির ২৬ তাবরলখ যালত অিুষ্ািমালা শুরু করা যায়, থি ললক্ষ্য প্রবতবদি 
থরবিও অিুষ্ালি থ�াষণা িা থট্রলার িািালিা হললা, যার মাধ্যলম িয়-এর 
দ্য িাবিভি টিউিটি থ্াতালদর কালি পবরবচবত লাভ কলর। থফব্রুয়াবর মালির 
থশষ পযভিন্ত বচঠি এিং ইলমইল গ্রহণ করা হয়। প্রবত থ্াতালক পাঁচিি কলর 
ি্যবক্তলক িািাই করলত অিুলরাধ করা হয়। তালদর ক্রমািুিালর পলয়ন্ট থদয়া 
হয় – থযমি প্রেম স্ালি বযবি তাঁলক ৫ পলয়ন্ট, ববিতীয় স্ালি চার, ইত্যাবদ। িি 
পলয়ন্ট থযাগ কলর পূণভি তাবলকা বতবর করা হয়, যালত শতাবধক ি্যবক্তর িাম স্াি 
পায়। তাবলকার প্রেম ২০িিলক বিলয় বতবর করা হয় ২০ পলিভির অিুষ্ািমালা 
‘িিভিকাললর িিভিল্ষ্ িাঙাবল’।

এই অিুষ্াি বিলয় আমরা থকাি মালকভি টিং তৎপরতা চালাই বি। এমিবক থকাি 
পবরেকালক একটি থপ্রি বরবলি পযভিন্ত থদয়া হয় বি। বকন্তু প্রেম পিভি – অেভিাৎ ২০ 
িম্বলর রািিীবতবিদ থহালিি শহীদ থিাহরাওয়াদশীর িাম প্রচার হিার পলর থদখা 
থগল ঢাকার একটি বদবিক পবরেকায় অিুষ্ালির িারমমভি িাপা হলয়লি। বকিু বদি 
পর আরও দু’বতিটি পবরেকা থ্ষ্ িাঙাবলর ‘কাউন্টিাউি’ কাভার করলত শুরু 
করললা। অিুষ্াি যখি তাবলকার ১০ িম্বলর থপৌিঁয়, তখি আে-দশটি িাতীয় 
পবরেকা থগাো অিুষ্ািই তালদর প্রেম পাতায় তুলল ধরবিল। থশলষর বদলক 
থমাোমুটি িি পবরেকাই থযাগ থদয়।

সপাডপা জপাগপাকনপা থ্ষ্ বপাঙপাদল
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সপাডপা জপাগপাকনপা থ্ষ্ বপাঙপাদল

তাবলকার প্রেম স্াি, অেভিাৎ িিভিকাললর িিভিল্ষ্ থ�াষণা বিলয় বকিুো বিপালক 
পড়লত হলয়বিল। এবপ্রললর ১৩ তাবরলখর অিুষ্ালি ববিতীয় স্ালি রিী্রিিাে 
ঠাকুলরর িাম থ�াষণা করা হয়। পলরর বদি, িাংলা িিিলষভির প্রভাতী অিুষ্ালি 
আিলি প্রেম স্াি। বকন্তু তার পলরর বদি, ১৫ই এবপ্রল থকাি পবরেকা থির হলি 
িা। দু’বদি পর, ১৬ তাবরলখ থ্ষ্ িাঙাবলর প্রেম স্াি আর ‘তািা খির’ োকলি 
িা। তাই ১৩ তাবরলখ থিশ কলয়কটি পবরেকা থেলক আমালদর ঢাকা অবফলি 
থফাি কলর প্রেম স্ালির িামটি বিবচিত করার অিুলরাধ করা হললা, যালত তারা 
১৪ তাবরলখর পবরেকালতই থিই খির প্রকাশ করলত পালর।

বকন্তু আমরা বিলিলদর মলধ্য বিস্াবরত আললাচিা কলর বিদ্ধান্ত বিলাম, ১৪ 
তাবরলখর আলগ এই প্রেম স্াি আমরা পবরেকালদর িাবিলয় বদলত পাবর িা। 
অিুষ্াি করা হলয়লি আমালদর থরবিও থ্াতালদর িি্য, তালদরই থদয়া 
‘থভালে’ বতবর এই তাবলকা। কালিই প্রেম তাঁরাই শুিলিি তাঁরা কালক 
িিভিকাললর িিভিল্ষ্ িাঙাবল মলিািীত কলরলিি।

থভার িালড় ি’োর অিুষ্ালি িাংলালদলশর প্রবতষ্াতা থশখ মুবিিুর রহমালির 
িাম থ�াষণা করা হয়, তাঁর িীিি কাবহবি প্রচার করা হয়। তার আলগর বদিই 
িিাই িুলে থগলিি প্রেম স্ালি কার িাম োকলত পালর – যার িাম আলগর ১৯টি 
স্ালি আলি বি। বকন্তু তারপরও, আমালদর অিুষ্ালি থ�াষণা িা আিার আলগ 
থকউ থিো থিলপ থদি বি।

এই অিুষ্ািমালা ব�লর বমবিয়া এিং িাধারণ মািুলষর মলধ্য থয আগ্রহ এিং 
প্রতীক্ষার উলত্তিিা বিল,তা বিবিবি িাংলার অি্য থকাি অিুষ্াি িা বিবরি 
ব�লর হলয়বিল িলল আমার িািা থিই। এবপ্রললর ১৬ তাবরলখর পবরেকা থদলখ 
মলি হয়বি খিরটি ‘িাবি’ হলয় থগলি। একিালর তািা খিলরর মতই অলিক 

পবরেকালতই থ্ষ্ িাঙাবল বিল শীষভি খির। একটি পবরেকা পুলরা ২০টি পিভি বিলয় 
বিলশষ থক্রাড়পরে প্রকাশ কলর।

থদলশর প্রচুর মািুষ এলত আিবদেত হলয়বিললি, আিার বকিু থলাক থিশ কু্ষধিও 
হলয়বিললি। থশখ মুবিলির রািনিবতক প্রবতপলক্ষর অিুিারীরা এখালি একটি 
‘ষড়যলন্ত্রর’ আভাি খঁুলি থপললি। রিী্রি-ভক্তরা প্রশ্ন করললি, কীভালি অি্য 
থকাি িাঙাবল বিশ্বকবির ওপলর স্াি পাি। অলিক পবরেকা এই অিুষ্ািমালালক 
ইবতিাচক দৃবষ্লত থদলখ তাবলকার শীলষভি থশখ মুবিলির স্ালির গুরুত্ব বিললেষণ 
কলর থলখা-থলবখ প্রচার কলর। অি্যবদলক দু’ বতিটি পবরেকা এই িবরপলক 
রািনিবতক উলদ্দশ্যপ্রলণাবদত িলল আখ্যাবয়ত কলর।

বিবিবির বহবদে বিভালগর একিি বিবিয়ার িহকমশী আমালক িলললি, রিী্রিিাে 
প্রেম স্ালি িা আিায় বতবি অিাক হলয়লিি। আবম িিালি িললাম, ৩০ িির 
আলগ এই িবরপ হলল রিী্রিিাে বি:িলদেলহ থ্ষ্ িাঙাবল মলিািীত হলতি। 
বকন্তু এই ৩০ িিলর একটি যুগান্তকারী �েিা �লে থগলি – বিশ্ব মািবচলরে 
িাংলালদশ িামক একটি স্াধীি থদলশর আবিভভি াি হলয়লি, যার প্রবতষ্াতা থশখ 
মুবিি। এই িবরলপর ফলাফল থিই িাস্িতারই প্রবতফলি।

(িম্পাদক, বিবিবি িাংলা)
[িবি: থিৌিলি্য- থগটি ইলমলিস্ (বকলটোি, হালল্াি আকভি াইভ, এএফবপ), উইবকবপবিয়া 
(বিলয়ওয়া, কদমপা থিৌদ্ধ বিহার, অধ্যাপক রবফকুল ইিলাম),  
barishalimage.blogspot.com] 
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১৯৪৪ এর অগপাকস্ প্রথম পূণচিেপালীন েমমী হকয থযপাগ দদকলন 
থরখপা আলী (ছদবকে)। এেই সমকয আরও থযপাগ দদকলন 
েমল থবপাস।
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বিবিবি িাংলা বিভ
ালগর প্রেম িাঙাবল বিভ
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১৯৬৯ সপাকল থশখ মুদজবুর রহমপাকনর ইংল্পান্ড সফকরর সময েপঁার সপাক্ষপাৎেপার দনকছেন 
দবদবদসর প্রপা্্ দবভপাকগর প্রধপান মপােচি  ডড।
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 কু

বমলিা।

ঢপােপার বপাইকর আরও ্পারটি শহকর এফএম সম্প্র্পাকরর জন্ ্ুদক্ সই েরকছন (বপঁাদদে 
থথকে) বপাংলপাকদশ থবেপাকরর েৎেপালীন মহপাপদর্পালে মপাহবুবুল আলম এবং দবদবদস 

ওযপার্চি  সপাদভচি কসর এদশযপা অঞ্চকলর েৎেপালীন দবজকনস থডকভলপকমন্ট প্রধপান দনকযল েপাদর । 
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প্রবপাহ টিদভর ্ুদক্কে সই েরকছন (বপঁাদদে থথকে) ্্পাকনল আই-এর পদর্পালে (বপােচি পা) 
শপাইখ দসরপাজ, দবদবদস ওযপার্চি  সপাদভচি কসর পদর্পালে ফ্্পান আন্সওযপাথচি, দবদবদস বপাংলপার 

সম্পাদে সপাদবর মুস্পাফপা। 
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২০০৬ সপাকল রংপুকর দবদবদস বপাংলপাকদশ সংলপাপ দবদবদস বপাংলপার সংবপাদ দভদত্তে সপাপ্তপাদহে টিদভ অনুষ্পান দবদবদস প্রবপাহ-র প্রথম অনুষ্পান - 
উপস্পাপে শপারদমন রমপা ও অদেদথ আইনমন্তী   আদনসুল হে।
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িুপ্রকাশ থ�াষাল
�েিার আকবস্মকতায় অবভভূত হলয় পড়া আর যারই থহাক িাংিাবদকলদর 
িালি িা। কারণ, �েিাল্াত থতা িলয় চলললি বিরন্তর, থিাে, িলড়া, মাোবর, 
িমুলদ্র থঢউলয়র মলতা থি ক্রমাগত আিলড় পড়লি আমালদর থচতিায়, 
অবভজ্ঞতায়। আর থিই বিরামহীি �েিাল্ালতর বহলিি রাখা যালদর কাি, 
তালদর থিাধহয় থকালিাবকিুই আর থতমি কলর অিাক কলর িা। থি রাষ্ট্রবিপ্িই 
থহাক বকংিা প্রাকমৃ বতক বিপযভিয়। থপশাদারী মি বিলয় থিই �েিার িস্তুবিষ্ িণভিিা 
বকংিা চুললচরা বিচারই তখি িবত্যকালরর চ্যাললঞ্জ হলয় িামলি এলি দাঁড়ায়। 
বিস্মলয়র, বিলাবিতার অিকাশ থিখালি োলক িা। তিু তারই মলধ্য কখিও 
কখিও এমি বকিু বকিু �েিা �লে যা শুধু বিস্ময় িয়, বগ্রক ট্র্যালিবির মলতা 
মািুলষর মলি ক্যাোরবিি �োয়। একো অিুভূবত থয, পমৃবেিীলত থকািও বকিুই 
অিম্ভি িয়।

ঠিক থিইরকমই অিুভূবত হলয়বিল ২০০১এর িুি মালির এক বিষণ্ণ বিলকলল 
যখি থিপাললর রািধািী কাঠমানু্ডলত বগলয় থিলমবিলাম, ভয়ংকর একো 
খিলরর দু;িহ ভার িহি কলর। রািার থনেলহর পুত্তলী রািপুরে, তো যুিরাি, 
তার বিলির িািা মা এিং পবরিালরর প্রায় িমস্ মািুষলক বিলির হালত এক এক 
কলর হত্যা কলরলি, মারে কলয়ক বমবিলের অিকালশ।

�েিাো �লেলি বিখ্যাত িারায়ণবহবত প্রািালদর অভ্যন্তলর, থযখালি এক 
থভািিভার আলয়ািি কলরবিললি রািা তারই পবরিালরর িদি্যলদর িলি্য। 
আর থিই আিদেযলজ্ঞ যালদর বিমন্ত্রণ তালদর মলধ্য স্াভাবিকভালিই বিললি 
রািা িীরবিক্রম িীলর্রি শাহ থদিিাহাদুলরর থিষ্্যপুরে এিং উত্তরাবধকারী যুিরাি 
দীলপ্রি। তারই ওপর ি্যস্ বিল অবতবেলদর বিরাপত্তার ভার।

অেচ িারায়ণবহবত প্রািালদর দীপ বিলভ থগল থিই দীলপ্রির হালতই। স্য়ংবক্রয় 
িদুেক হালত বিলয় অভ্যাগতলদর ওপর গুবল চালাললি দীলপ্রি। থশািা যায় রািা 
িীলর্রি বিলি িাধা বদলত এবগলয় বগলয়বিললি দীলপ্রির বদলক, আর তালতই 
তাঁর পাঁির োঁেরা হলয় বগলয়বিল তার িন্তালির বিলির হাত থেলক িুলে আিা 
গুবললত। প্রায় একইভালি লুটিলয় পলড়ি দীলপ্রির মা রাণী ঐশ্বযভি। তারপর এলক 
এলক আরও অলিলক। শুধু থশষ দৃলশ্য প্রত্যক্ষদশশীরা অিাক হলয় থদলখবিললি 
একো আলগ্নয়া্রি হালত দীলপ্রি বিলি এবগলয় থগললি প্রািালদর এক প্রালন্ত 

একো েরিার ওপর থয থিাট্ট একখাবি থিতু আলি তার বদলক। আর তারপর 
আরও ভয়ংকর এক মুহূতভি । থিই থিতুর ওপর দাঁবড়লয় যুিরাি দীলপ্রি বিলির 
মাোয় গুবল চালাললি। লুটিলয় পড়ললা তার থদহ ওই েরিারই পালড়।

বকন্তু থকি? কাঠমানু্ডলত বগলয় যখি থপৌিঁলাম এক অদু্ত বি:শব্দ্য তখি 
গ্রাি কলরলি থগাো শহরলক। িিাি থদলি থক? থযি বিশাল থকািও দাগো হলয় 
বগলয়লি িারা শহর িুলড় আর তালত আতংক িবড়লয় পলড়লি থগাো এলাকায়। 
মািো বিল িুি, গরম কাল আর কাঠমানু্ডলক যতেুকু বচবি, তালত িললত পাবর 
শীলতর থদশ হললও গরলমর বদিগুললালত অন্তত থিশ রাত পযভিন্ত মািুষিি 
পলে �ালে থ�ালর, থমালড় থমালড় চালয়র থদাকালি চলল গল্পগািা, আড্া।

বকন্তু, এ কাঠমানু্ড থি কাঠমানু্ড িয়; এ থযি এক ভূলত পাওয়া িগরী। 
মহাভারলত পলড়বিলাম পঞ্পাণ্ডি একিার থকািও এক িগলর প্রলিশ কলর 
থদলখবিললি থগাো িগরী িুিিাি। থকউ থকাত্াও থিই। কারণ? কারণ, 
িকরাক্ষি এলি িলিলি তালদর িগলরর বিালর আর তার প্রলশ্নর ঠিক ঠিক িিাি 
বদলত িা পারললই থি শহরিািীলক িধ করলি। তাই আতংলক শহর থিলড় 
পাবললয়লি িকলল। কাঠমানু্ডলত ঢুলক থিই গল্পোরই থযি িাস্ি রূপ থদখলাম। 
তলি, আিলল থতা পালায় বি থকউ, শুধু িকললই �রিদেী, থগাো শহরোই 
েমেলম, বিস্ধি । রািপ্রািালদর কািাকাবি বিশাল চওড়া রািপে বদলয় থেলক 
থেলক পুবলশ-বমবলোবরর দ্রুত যাতায়াত। থহালেললর বরলিপশলি পযভিন্ত চাপা 
গলায় কোিাতভি া, গলা তুলল কো পযভিন্ত িললত চাইলি িা থকউ।

তারপর যখি থিবরলয় পড়লাম খিলরর থখাঁলি, িুেলাম কাঠমানু্ড শহলর তখি 
খিলরর আকাল; তার িদলল আলি শুধু গুিি আর রািরািড়ালদর িীিি বিলয় 
িাধারণ মািুলষর বচরাচবরত কল্পিাবিলাি -বকংিদন্তী, অধভিিত্য আর প্রািাদ-
ষড়যলন্ত্রর থরামহষভিক গল্প ।

থপ্রলমর ফাঁলদ পলড়ই িািামালয়র িলগে মতান্তলর িাবক এমি কাণ্ড �টিলয়লিি 
যুিরাি দীলপ্রি, ঠাণ্ডা মাোয় গুবল কলরলিি মহারািা িীলর্রিলক, বিলির 
থনেহময় বপতালক কলরলিি রািহত্যা, বপতমৃ হত্যা। এবদলক, িরকাবর িূলরেও তখি 
খিলরর থরশবিং চললি; শুধু এইেুকু িািা থগলি থয, হত্যাকাণ্ড চাবললয় বিলির 
মাোয় গুবল চাবললয়ও থিঁলচ আলিি যুিরাি দীলপ্রি, অত্যন্ত আশংকািিক 
অিস্ায়। বকন্তু, থযলহতু যুিরাি তখলিা িীবিত তাই িীলর্রির মমৃতু্যলত তালকই 

থনপপাকলর যুবরপাজ দীকপ্রি দনকজর বপাবপা 
মপা সহ পদরবপাকরর প্রপায সবপাইকে হে্পা 
েরপার পর মপানুকষর মকন সেদর হকযদছল 
নপানপা প্রশ্ন। (ছদব-থগটি ইকমকজস্)
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রািা থ�াষণা করা হললা। তলি তা খুিই কম িমলয়র িলি্য থিহাতই বিয়মরক্ষার 
খাবতলর। যুিরালির মমৃতু্যর খির আিলত থদবর হললা িা, আর তখিই িািা থগল 
রািপবরিালররই একিি িবরষ্ বকন্তু প্রায় অপবরবচত ি্যবক্তর িাম---জ্ঞালি্রি। 
বিহত মহারািা িীলর্রিরই এক ভাই বযবি এিার িিললি থিপাললর বিংহািলি 
। থশষ হললা এক অধ্যায় আর িতুি একটি অধ্যালয়র িূচিার আলগ প্রস্তুবত শুরু 
হললা বিহত রািা, রাবি এিং রািপবরিালরর বিহত মািুষলদর থশষকমৃ লত্যর।

এমি অদু্ত একো পবরলিশলক কী কলর বিলির বরলপালেভি  ফুটিলয় থতালা যায় তা 
ভািলত ভািলত থপৌঁিলাম রািপ্রািালদর কালি। ধালরকালি থকউ থিই িলললই 
চলল, থকিল মবলি মুলখ কিি িয়স্ মািুষ �ুলর থিড়ালছে এবদক থিবদক। এক 
িমৃদ্ধ থিপাবল প্রায় স্গলতাবক্তর মলতা িলললি: “কী হললা এলদর, এলদর থতা 
িিই বিল, খ্যাবত, অেভি, ক্ষমতা, বিলাি, যা আমালদর থকালিাবদি বিল িা। তিু 
থকি এলদর এমি কলর মরলত হললা”?

এ প্রলশ্নর উত্তর খঁুলিবিলাম রািালক যারা থদলখবিললি খুি কাি থেলক 
তালদর কালি, বকিু রািিীবতক আর থিপাললর অবভিাত িমালির মাো রাণা 
পবরিারগুবলর কলয়কিলির কালি। এলদর মলধ্য প্রাক্তি কলয়কিি মন্ত্রীও 
বিললি। তারা িলললি িি রািপ্রািালদর অবললদেই অন্ধকালর �াপটি থমলর োলক 
বকিু ষড়যন্ত্রী আর কুচক্রী। কখিও তারা কাি কলর ক্ষমতার ি্যাপারীলদর স্ালেভি, 
কখিও িা থিহাতই ি্যবক্তগত িীিলির অন্ধকারময় িািাি িািিা-কামিায়। এ 
িােলক িায়ক আলি, খলিায়ক আলি, আলি মন্ত্রী-যন্ত্রী-িলিাদ। আর তার িলগে 
রলয়লি অলঢল বিলাি-বিভলি থিলড় ওঠা বকিু মািুলষর পিভিতপ্রমাণ অহংকার। 
থযি িুপ্ত এলককটি আলগ্নয়বগবর। তালত কখি থয বিল্ারণ �লে, এিং থকি, 
তা থকই িা িললত পালর। তাই বফলর আিলত আিলত মলি হললা িারায়ণবহবত 
প্রািালদর ওই পােলরর থদওয়ালগুললালত তখলিা থযি মাো খঁুলড় মরলি বগ্রক 
ট্রালিবির িায়ক রািা ঈবিপালির থিই মমভিন্তুদ হাহাকার: “বিয়বত, তুবম বক 
কঠিি, বক বিষু্র, অলমা�”।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৯৩-১৯৯৮; বদবলিলত বিবিবি িাংলার বরলপােভি ার: ১৯৯৮-২০০৩)

দনহে মহপারপাজপা বীকর্রিরই এে ভপাই জ্ঞপাকন্রি এরপর বসকলন থনপপাকলর রপাজ-দসংহপাসকন। (ছদব-থগটি ইকমকজস্)

থনপপাকলর রপাজপা বীরদবক্রম বীকর্রি শপাহ থদববপাহপাদুকরর থজ্ষ্পুত্র ও দসংহপাসকনর 
উত্তরপাদধেপারী দছকলন যুবরপাজ দীকপ্রি। (ছদব-থগটি ইকমকজস্)
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কাবদর কললিাল
বচলমারীর একটি হালে কললি পড়ুয়া একিি তরুণ আমার িালে থিলবফ তুলল 
িালে িালেই স্মােভি -থফাি বদলয় তাঁর থফিিুক পাতায় তা থপাটে কলর বদললি। 
আবম থতা অিাক। িদ-িদী �ুলর �ুলর প্রবতবদি িন্ধ্যায় বিবিবি িাংলা থরবিওলত 
িরািবর আললাচিা করলিা স্ািীয় থলাকিলির িালে। এবিলয় আমার থকািও 
ভয় বিল িা। বকন্তু আবম থয িদীলত যালিা, থিই িদী বিলয় অিলাইলি বকিু 
বলখলত হলি, িবি তুলল এিং বভবিও কলর তা থপাটে করলত হলি থফিিুলক। 
এ বিলয়ই বিল আমার যত অবস্রতা। িবত্য-কো হললা, থেকলিালবি বিলয় ভয় 
আমালক তাড়া কলর। থিই যারোয় মলি িাহি থপলয়বিলাম ঐ তরুণ থিালায়মাি 
থশখলক থদলখ। হালেই তাঁর িালে পবরচয় হলয়বিল।

হালে রিহ্মপুলরের চর এিং তীরিতশী এলাকাগুললা থেলক থিাে থিাে থিৌকায় 
কলর গরু-িাগল আিা হলছে বিবক্রর িি্য। থিৌকা ভলর আিলি বিবভন্ন ধরলণর 
কমৃ বষপণ্য। থিৌকা থেলক পণ্য িাবমলয় হালে থিওয়ার ি্যস্তা হালের ি্যিিায়ীলদর। 
েলর েলর িািালিা হলছে পণ্য। থক্রতালদর বভড় অলিক। যাই থদখবি, িবি তুলল 
যাবছে। িমলয়র প্রবত থকািও ভ্রুলক্ষপ থিই। আিার থিই থিালায়মাি থশখ কালি 
এলি িলললি, “িবি থতা অলিক তুলললি। বকিু থফিিুলক থপাটে কলরি, 
থদখলিি অলিক কলমন্ট পালিি।” তাঁর কোয় মলি হললা, তাইলতা থিলা থয 
অলিক হললা। তখি বকিু িবি থপাটে করার িালে িালে কলমন্ট আিলি। বক 
থয আিদে!

“ওবক গাবড়য়াল ভাই, হাঁকাও গাবড় তুই বচলমারীর িদেলর”—আব্বািউবদ্দলির 
গাওয়া অমর এই গািটির িালে িবড়লয় আলি উত্তলর কুবড়গ্রালমর বচলমারী 
িদেলরর অতীত ঐবতহ্য। আলগর থিই থগৌরি এখি আর থিই। অলিক আলগই 
প্রবিদ্ধ পুরলিা িদের হাবরলয় থগলি রিহ্মপুলরে। এখি রিহ্মপুলরের িাি্যতা কলম 
যাওয়ায় িি্যা এিং ভাগেি বচলমারীর মািুষলক বি:স্ কলর থফললি। থরবিওলত 

িরািবর আললাচিায় থিখািকার মািুষ তাঁলদর আলক্ষপ আর হতাশার কো 
তুলল ধলরি। মিার ি্যাপার হললা, থরবিও-র অিুষ্ালির পর তালত অংশ থিওয়া 
স্ািীয় একিি ি্যিিায়ী িলললি, তাঁলদর কোগুললা থযি ভাল কলর থলখাও 
হয়। আবম িালে িালে থফিিুলক থপাটে করা থিখািকার িবি থমািাইল থফালির 
মাধ্যলম থদখাই। তাঁলদর মলধ্য এক ধরলণর তমৃ বপ্ত থদখলাম।

আমার িদী- এই বশলরািালম িপ্তাহি্যাপী বিলশষ আলয়ািি বিল বিবিবি 
িাংলার অিলাইি এিং থরবিওলত ২০১৬-র এবপ্রলল। িহকমশীরা বিবভন্ন িদী 
�ুলর অিলাইি এিং থরবিও-র িি্য আলগই বরলপােভি  বতবর কলরবিললি। এই 
আলয়ািলি িরািবর মাঠ থেলক অংশ থিওয়া বিল আমার কাি। যারোর শুরুো 
বিল রংপুলরর কাউবিয়ায় বতস্ার পাড় থেলক। িীমালন্তর ওপালর ভারত িাঁধ 
বিমভিাণ করায় শুষ্ থমৌিুলম প্রকে পাবি িংকে োলক। আর িষভিায় িদী হলয় ওলঠ 
খরল্াতা। থিখািকার মািুলষর মূল কো বিল, িদীর পবরিতভি লির িালে তাঁলদর 
তাল বমবললয় চললত হয়।

িগুড়ার িাবরয়াকাবদেলত িাগোলী িদী, োগোইললর ভুয়াপুলর যমুিা িদীর পূিভি 
তীর এিং পদ্ার পালড় থলৌহিং হলয় থম�িার চর গিাবরয়ায় এলি যারো 
থশষ কলরবিলাম। িদী ভাগেি িহ কত িমি্যা থয থপাহালত হয় িদীর পালড়র 
মািুষলক। পদ্ার পালড়র কমৃ ষক রজ্ি আলী তাঁর চবলিশ িিলরর িীিলি আে 
িার ঠিকািা পাবল্লয় থশষপযভিন্ত ঠাঁই বিলয়লিি িাঁলধ। িদীর পবরিতভি লির িালে 
িাঁধা তাঁর িীিি।

পবরিতভি লির িালে তাল বমবললয় চলা বকন্তু থিশ কঠিি। থয থকািও পবরিতভি িলক 
আবম িহলি থমলি বিলত পাবর িা। আর থিকারলণ িদীপলে চললত বগলয় 
থরবিও-র আলগ অিলাইি িা িামাবিক থিেওয়ালকভি র িি্য কাি করার 
বিষয়োলক কঠিি চ্যাললঞ্জ মলি হলয়বিল। এখালি থম�িার মালে থিাে একটি 
চলরর অবভজ্ঞতার কো িললতই হয়। আমার কালির বিষলয় িহলযাবগতার 
ি্যাপালর থিই চলর িাত-আেিি তরুলণর িালে িলিবিলাম। কো িলার এক 

ব্রহ্মপুকত্রর নপাব্েপা েকম যপাওযপায বন্পা আর ভপাগেন দ্লমপারীর মপানুষকে দনঃস্ েকর দদকযকছ - থসই হেপাশপা আর আকক্ষকপর েথপাই েপাকদর েকঠে। 
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পযভিালয় থদবখ, আবম িাড়া অি্য িকললরই মলিালযাগ তালদর থমািাইললর 
ব্রিলি। বিশ্ব তালদর হালতর মুলঠায়।

গণমাধ্যমলকও িড় পবরিতভি লির মধ্য বদলয় থযলত হলছে। িদীর পালড় িা চলর 
�ুলর আমার মলি হলয়লি, থিখালিও মািুষ থদলশর থয থকািও প্রালন্ত থকািও 
�েিা �োর িালে িালে তা থিলি যাি। এখালি থমািাইল থফাি, িামাবিক 
থিেওয়াকভি  মূল ভূবমকা রাখলি। একো বিধভিাবরত িমলয় কখি থরবিওলত খির 
হলি, অেিা আলয়ািি কলর িলি বিধভিাবরত িমলয় থেবলবভশলি খির থদখা, 

এমি অভ্যাি কলম আিলি। এখি এোই িাস্িতা।

িদী বিলয় বিবিবি িাংলার বিলশষ আলয়ািলির থক্ষলরে অগ্রাবধকার বিল অিলাইি 
এিং িামাবিক থিেওয়ালকভি র মাধ্যলম মািুলষর কালি থপৌঁিি। এই অিুষ্ালির 
অলিকবদি পর ঢাকায় আমার এক িরকাবর কমভিকতভি া িনু্ধ িললবিললি, বিবিবি 
িাংলার অিলাইি এিং থফিিুক অিুিরণ কলর বতবি আলগই থিলি থযলতি, 
আবম বক বিষয় বিলয় কখি থকান্ িদীলত যাবছে। তখি বকন্তু থিশ ভাল থললগবিল।

(বিবিয়ার বরলপােভি ার: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

্র ও েীরবেমী এলপােপাগুকলপা থথকে থনৌেপা ভকর আসকছ নপানপা পণ্। 

থম�নপার ্র গজপাদরযপা দছল নদীপকথ 
যপাত্রপার থশষ গতেব্ । 
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শুভলি্যাবত থ�াষ
বিবিবি িাংলার িলগে আমার এযািত প্রায় পলিলরা িিলরর িম্পলকভি  দুদুলো িড় 
মালপর বিশ্বকালপর আির কভার করার িুলযাগ হলয়লি। একো ফুেিললর, 
অি্যো বক্রলকলের – বকন্তু �েিাচলক্র দুলোই দবক্ষণ আবফ্কায়, আর িাত 
িিলরর ি্যিধালি। ২০০৩ িালল আইবিবি-র বিশ্বকাপ আর ২০১০থয় বফফার 
বিশ্বকাপ – দুলোই বিল আবফ্কা মহালদলশ যোক্রলম বক্রলকে আর ফুেিললর 
প্রেম বিশ্ব আির, আর আমালদর বিভাগ দুলো েুিভিালমন্টই কভার কলরবিল বিরাে 
গুরুত্ব বদলয়।

দবক্ষণ আবফ্কার মলতা প্রাকমৃ বতক থিৌদেলযভি ভরা থদশ িারা দুবিয়ালতই খুি কম। 
আর িাদা-কাললা-খলয়বর-িাদাবম িািা রলঙর মািুলষর এই থরইিলিা থিশি 
অদু্ত থখলাপাগলও িলে। বক্রলকে বকংিা রাগবি, ফুেিল বকংিা থেবিি – 
িলিলতই তালদর উৎিাহ বিপুল, থদলশর িি্য গলা ফাোলতও তালদর থকািও 
ক্াবন্ত থিই।

থকপ োউলির বিউল্যান্ডি থটেবিয়ালম বিখ্যাত থেিল মাউলন্টিলক 
থপিলি থরলখ থপ্রাটিয়ালদর (থি থদলশর বক্রলকে দল) থখললত থদখা বকংিা 
থিাহালিিিালগভির িকার বিটিলত িাফািা িাফািা-র (দবক্ষণ আবফ্কার ফুেিল 
দল) থয থকািও ম্যাচ থখলাধুললার িগলত থিরা দৃশ্যগুললার মলধ্য পলড় – আর 
বিশ্বকাপ ঠিক থিগুললার িলগেই িারা দুবিয়ার ক্রীড়ালমাদীলদর পবরচয় কবরলয় 
বদলয়বিল। দবক্ষণ আবফ্কা থয পমৃবেিীর থিরা থস্াটিভি ং থিশিগুললার মলধ্য পলড় 
– এই দুলো বিশ্বকাপ আর তার আলগ ১৯৯৫র রাগবি বিশ্বকাপ থিই িবত্যো 
দারুণভালি প্রবতষ্া কলর থদয়।

তলি বিরাপত্তা বিলয় দবক্ষণ আবফ্কার িদিাম আলি িরািরই। িারিালির 
িমুদ্নিকলত ভারত মহািাগর থ�ঁলষ িার িার থহালেল, বকন্তু থহালেল থেলক 
থিবরলয় শুধু রাস্াো থপবরলয় আপবি বিলচ যালিি তার থিা থিই – কারণ 
থহালেললর বিবকওবরটি গািভি রা আপিালক িললিি রাস্ায় বিিতাই হলল আমরা 
বকন্তু বকছুেটি করলত পারি িা! িহু িাংিাবদকলক িুবর থদবখলয় ল্যাপেপ িা 
ক্যালমরা বিবিলয় থিওয়ার �েিাও কালি এলিলি প্রায় প্রবত বদিই। ফলল দবক্ষণ 

আবফ্কায় আমালদর প্রবতটি মুভলমন্ট করলত হত বিবিবির বিরাপত্তা বিলশষজ্ঞর 
িলগে পরামশভি কলর ও তার অিুমবত বিলয় – ইলছেমলতা চলালফরা করার 
স্াধীিতা বিল িা। বকন্তু তার পলরও বিশ্বকালপর মিা লুেলত অিশ্য বিদুেমারে 
অিুবিলধ হয়বি।

দুই হািার থতলরার বক্রলকে বিশ্বকাপো িাংলালদলশর িি্য এলকিালরই ভাল 
যায়বি। গ্রুলপ দুিভিল ক্যািািা ও থকবিয়ার কালিও হারলত হলয়বিল তালদর – 
থকািও চমক থতা দূলরর কো, ওলয়টে ইবন্ডলির িলগে একো পবরত্যক্ত ম্যাচ 
িাদ বদলল িাবক িিগুললালত থহলর গ্রুলপ িিার বিলচ থশষ কলর তারা। বক্রলকে 
টিম থদলশ থফরার আলগই দললর এই ি্যেভিতার কারণ খঁুিলত তদন্ত কবমটি িিায় 
িাংলালদশ বক্রলকে থিািভি । তখি দললর ক্যালপ্টি খাললদ মািুদ পাইলে – আর 
ম্যালিিার বিললি এক িাঁদলরল িালিক থিিা কমভিকতভি া, িামো ভুলল থগবি। তা 
ম্যালিিালরর িামলি িলিই পাইলে বিবিবিলক ইন্টারবভউ বদলত বগলয় িলললি, 
“তদন্ত কবমটিলক ভয় পাই িা, ওিালদর যা িলার িলি। বকন্তু িালিি থতা, ভয় 
পাই রািশাহীর বরক্সাওলালদর – ওরা যখি িলল থতামার ওো হুক িা-কইরা 
িামলি খ্যালি উবচত বিল, তখি কী িললত হলি িবত্যই িাবি িা! ”

ওই একই বিশ্বকালপ থিঞু্বরয়লি হাই-থেিশি ম্যালচ পাবকস্ালির রাি তাড়া 
কলর থপৌলি বতিলশারও থিবশ কলর বিলতবিল ভারত। ম্যালচর পর থশালয়ি 
আখতার-ওয়াবিম আক্রমরা মালঠই কান্নায় থভলঙ পলড়ি, থেবলবভশলি িাবতর 
কালি পুলরা টিম ক্ষমা চায়। পরবদি িকালল টিম থহালেল, থিািালগভির ি্যান্ডেি 
িালি বগলয় থদবখ লবিলত মবহলা ভক্তলদর িলগে চুটিলয় আড্া মারলিি আক্রম, 
থহা থহা কলর হািলত হািলত তরুণীলদর গালয় ঢলল পড়লিি থশালয়ি। ম্যালচ 
হারার পর তখি িলিমারে কলয়ক �ন্টা হলয়লি – আবম ভািবিলাম কাল রালতর 
কান্নাকাটি বক তাহলল পুলরাোই থমবক? বিবিবির এক িতীেভি িাংিাবদক িলললি, 
“থপশাদার বক্রলকোররা কতক্ষণ থশাক বিলয় িলি োকলি? যা করলি থিশ 
করলি – মালঠর আলিগ মালঠই থরলখ এলিলি। ি্যাি!”

বিশ্বকালপর অবভজ্ঞতা এমি িািা থিাে থিাে অেচ অমূল্য স্মমৃবতলত ঠািা। 
থকায়ািুলু-িাোলল এক িাংলালদবশ িংলশাদু্ত দম্পবতর িলগে আলাপ হলয়বিল, 
থিায়াখাবল থেলক যালদর দাদা এলি দবক্ষণ আবফ্কায় িিত কলরি। িণভিিাদ 

থনলসন ম্পাকন্ডলপার আদদ দনবপাস, 
ম্পাকন্ডলপা হপাউকসর সপামকনও দববেেপাকপর 

হপাজপাকরপা পসরপা।
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দববেেপাকপ দবদবদস বপাংলপা

বিলয় কো প্রিলগে তারা িললবিললি, “আমালদর প্রবভলন্সর একো মুিবলম 
থিলল অিম্ভি ভাল ি্যাে করলি – বকন্তু িাতীয় দলল িুলযাগ পালছে িা। িণভিিাদ 
আিলল িালিি এখিও পুলরাো যায়বি”। ওই বক্রলকোলরর িামো তালদর মুলখই 
প্রেম শুবি – হাবশম আমলা। ঠিক পলরর িিরই দবক্ষণ আবফ্কার হলয় প্রেম 
থেটে থখললি আমলা, আর িাবকো িিাই িালিি – ইবতহাি।

িাত িির িালদ যখি ফুেিল বিশ্বকাপ কভার করলত দবক্ষণ আবফ্কায় থগলাম 
– তখি আমালদর স্াগত িািাল ভুভুলিলার বিকে আওয়াি। বিয়াবশর বফফা 
বিশ্বকাপ দুবিয়ালক উপহার বদলয়বিল থটেবিয়ালমর থমবক্সকাি ওলয়ভ – আর 
দবক্ষণ আবফ্কা বদল ভুভুলিলা। লম্বা িরু থচাঙার মলতা বিবিিো থেলক থয কী 
িাঙ্াবতক তীক্ষ্ণ আওয়াি থিলরালত পালর, থি িা-শুিলল বিশ্বাি করা কঠিি। 
আর থগাো থটেবিয়াম যখি দবক্ষণ আবফ্কার িি্য এক িলগে বমলল ভুভুলিলা 
িািালত োলক, তখি ফুেিলল মি থদলি থি িাধ্য কার! ইংল্যান্ড দললর এক 
িমেভিলকর কোয়, পাঁচলশা হাবতর পাল একিলগে িাতকমভি করলল থয শব্দো 
হলি – ভুভুলিলার থকারাি অলিকো তার কািাকাবি তুলিা! দবক্ষণ আবফ্কার 
িমেভিকলদর অিশ্য তালত থকািও বিকার থিই, আমালক একিি িললবিললি 
“এতবদি থতা বচিলতি শুধু আমালদর ম্যালন্ডলা – এখি বচিুি ভুভুলিলা! ”

থিিালরর বিশ্বকালপই থদলখবিলাম কীভালি ফ্যাি থিািগুললা দখল কলর 
থরলখলিি আলিভি বন্টিার ভক্তরা। থিশ গবরি থদশ আলিভি বন্টিা, অলিলকরই 
থহালেলল োকার পয়িা থিই – বকন্তু তালত কী, মালঠ তাঁিু খাটিলয়, হইচই 
কলর আর গাি থগলয়, থমবি-মারালদািা-বহগুলয়ইিলক বিলয় তুমুল তকভি  কলর 
(মারালদািা থিিার দললর থকাচ) বদবি্য তারা কাটিলয় বদললি থগাো বিশ্বকাপো। 
এলদর মলধ্য এমি অলিলক বিললি যারা হয়লতা খুি িামাি্য িরকাবর চাকবর 
কলরি – বকন্তু চার িির ধলর একেু একেু কলর থপ্লির ভাড়াো িবমলয় থপৌলঁি 
যাি পমৃবেিীর থয থকািও প্রালন্ত আলিভি বন্টিার থখলা থদখলত। থদলশর ফুেিললর 
িি্য এমিই মারাত্মক োি!

লাবতি আলমবরকার দলগুললা – িা আরও স্ষ্ কলর িললল রিাবিল আর 

আলিভি বন্টিার িি্য ঢাকা ও কলকাতাও থয পাগল, থিো শুলি তারা প্রেলম 
বিশ্বািই করলত চাি িা। পলর িবি-েবি থদখালত �াড় থিলড় িললি, “আলর এলতা 
ভািাই যায় িা! বভভা আলিভি বন্টিা, বভভা আলিভি বন্টিা!”

বিখ্যাত বক্রলকে থলখক থিবভল কািভি াি একিার িললবিললি, ‘বক্রলকলের 
থি কীই িা থিালে থয শুধু বক্রলকে থিালে?’ বিশ্বকাপ প্রিলগেও ঠিক একই 
রকম ভালি িলা যায়, বিশ্বকালপর থি কতেুকুই িা থদলখলি, থয শুধু বিশ্বকাপ 
থদলখলি? এ েুিভিালমলন্টর যতো মিা মালঠর থভতলর, ততোই িা তার থচলয়ও 
থিবশ থয মালঠর িাইলর!

দুলো দারুণ ওয়ার্ভি কাপ অ্যািাইিলমলন্টর মলধ্য বদলয় এই চমৎকার িবত্যো 
িাবিলয় থদওয়ায় বিবিবি িাংলার কালি আমার কমৃ তজ্ঞতার থশষ থিই।

(বরলপােভি ার, বিবিবি িাংলা, বদবলি)

েমৃ ষ্পাগে-অধু্দষে থসপাকযকটপার রপাস্পায এেদল যুবকের সকগে দবদবদস বপাংলপার েকথপাপেথন।

দদক্ষণ আদফ্েপায দববেেপাকপর জন্ আসপা সবপাইকে স্পাগে জপানপাকছেন থপ্রদসকডন্ট 
জুমপা আর স্যং ম্পাকন্ডলপা!
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মািিী িড়ুয়া
থি িির আলমবরকার থপ্রবিলিন্ট বিিভিাচি বিলয় িারা বিলশ্ব চললি তুমুল 
মাতামাবত। িিভি  িাবলেউ িুলশর িমেভিি তখি তলাবিলত। ২০০৮ িাললর ওই 
বিিভিাচলি থিলমাক্রাে দললর পলক্ষ থপ্রবিলিন্ট পদপ্রােশী একিি কমৃ ষ্াগে 
আলমবরকাি। ইবতহাি বতবরর পলে বিলশ্বর িিলচলয় শবক্তধর রাষ্ট্র। থগাো বিবিবি 
িুলড় িাি িাি রি। িাংলা বিভালগও চললি ঐবতহাবিক ওই বিিভিাচি কভালরর 
প্রস্তুবত। িম্পাদক িাবির মুস্াফা যখি দাবয়ত্বো বদললি, তখি গুরুত্বপূণভি এই 
বিিভিাচলির থকান্ বদকগুললা আমালদর থ্াতালদর িি্য তুলল ধরি থিো গুবিলয় 
থিওয়াই বিল প্রেম িড় চ্যাললঞ্জ।

প্রেম গন্তি্য বিল বিউইয়কভি । খুিই কিলমাপবলোি শহর- িািা িাবতধলমভির 
মািুলষর িাি। পলে �ালে �ুলর �ুলর িহু িলণভির মািুলষর িলগে কো িললবি। থিাোর 
থচষ্া কলরবি হাওয়া থকান্ বদলক? থকান্ ইিু্যলত থভাে থদলিি আলমবরকািরা? 
বিউ ইয়লকভি র থিবশরভাগ মািুষ তখি পবরিতভি লির িি্য মুবখলয় । অলিলকই 
িললিি গত আে িির িিভি  িুলশর পররাষ্ট্রিীবতর কারলণ বিলশ্ব আলমবরকার 
ভািমূবতভি  কু্ষণ্ন হলয়লি। তারা থহায়াইে হাউলি ক্ষমতার মিিলদ আমূল পবরিতভি ি 
থদখলত চাি।

ওই বিিভিাচলি প্রচারণার থক্রিবিদুেলত বিল ধলি পড়া অেভিিীবতলক পুিরুদ্ধার 
করলত কী পবরকল্পিার প্রবতশ্রুবত বিলয় আিলিি িারাক ওিামা ও তাঁর 
বরপািবলকাি প্রবতপক্ষ িি ম্যাকলকইি। বিউইয়লকভি  িহু থিােখাে ি্যিিায়ী 
আমালক িললবিললি অেভিনিবতক মদোর ধাক্া িামলালত তারা তখি বহমবশম 
খালছেি – থিাে থদাকািদারলদর অলিকলক ি্যিিা থগাোলত হলয়লি। একই 
কো শুলিবি ওহালয়া অগেরালি্যর বক্ভল্যান্ড আর কলম্বাি শহলর- অলপক্ষাকমৃ ত 
স্ছেল থ্াবরিালতও অেভিিীবতর িািার মদো । অেভিিীবতর রমরমা অিস্ায় িাবড় 

বকলি বিবিলয়াগ কলরবিললি িহু মািুষ। এখি বকবস্ থশাধ করলত িা পারায় িাবড় 
হাতিাড়া হলয়লি অলিলকর। িহু িাবড়লত তালা েুললি- পলে িলিলিি িহি 
মুিাফার থলাভ কলরবিললি এমি িহু বিবিলয়াগকারী। শতকরা প্রায় িব্বইভাগ 
মািুষ িলললিি অেভিনিবতক ইিু্যলত তারা থভাে বদলছেি। বকন্তু ইিু্য যাই থহাক্ 
িা থকি – প্রায় িিার মুলখই শুলিবিলাম একোই কো- পবরিতভি ি চাই- আমূল 
পবরিতভি ি- আর থিই পবরিতভি লির বদশারী তালদর থচালখ বিললি িারাক ওিামা।

বিউইয়লকভি র কুইলন্স একিি আলমবরকাি িাংলালদবশ ি্যিিায়ী থতা আমালক 
িললই বদললি, আলমবরকার িি্য িতুি ‘অিতার’ হলয় আিলিি ওিামা। বতবি 
িি িদলল থদলিি – আলমবরকার অেভিিীবত, িমািিীবত থেলক শুরু কলর বিশ্ব 
রািিীবতর থপ্রক্ষাপেও।

বমবশগাি অগেরালি্যর বিয়ারিিভি শহলর িিিংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই মুিলমাি 
আর এলদর অবধকাংশই আরি আলমবরকাি। এরা মূলত ি্যিিায়ী এিং দী�ভিবদি 
ধলর বরপািবলকাি িমেভিক। ২০০৪-এর বিিভিাচলি এরা থভাে বদলয়লিি িিভি  
িুশলক। বিয়ারিলিভির ইিলাবমক থিন্টার অফ আলমবরকার কাযভিাললয়, শহলরর 
থলিািী থরলস্ারাঁ ও ক্যালফলত, আরি আলমবরকাি স্ািীয় পবরেকাগুললার 
অবফলি যতিলির িলগে আমার কো হল, িকললই িলললি – এিার তারা 
িমেভিি পাল্ালছেি। অেভিনিবতক িঙ্কে থতা আলিই। বকন্তু ইরাক যুদ্ধ আর 
আলমবরকার পররাষ্ট্রিীবত তালদর কালি এিার প্রধাি বিলিচ্য বিষয়। তারা এিার 
ওিামার পলক্ষ।

আরি আলমবরকাি িাতীয় যাদু�লরর একিি কমভিকতভি া, থলিািী িংলশাদু্ত রি 
আলমলির িয়ি িত্তর িঁুই িুইঁ। আমার িাম শুলি খুি মিা থপললি। মািুিী? 
থি থতা আমালদর থলিািী রুটির িাম? আবম িললাম- আমার িাম মািিী। 
উবি িলললি – ওই হললা –চললা, থতামালক মািুিী খাওয়াই। কালিই একো 

দডযপারবকনচির ে্পাকফকে এেজন থলবপানী বংকশপাদু্ে আকমদরেপাকনর সকগে।
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ক্যালফলত বিলয় থগললি। িলললি কবফ থখলত থখলত থরকভি বিং কলরা। থদাকালির 
তালক হলরক রকলমর ‘মািুিী’- উচ্ারণো আিলল মািউিী- অলিকো থিাে 
থিাে বপৎিা রুটির মত –ওপলর িািাধরলির মুখলরাচক েবপং- রি িলললি 
আমালদর থলিািলি পলে�ালে পালি এই খািার। থরিকফালটে আমালদর খুি 
বপ্রয়। কবফর িলগে মািুিী থখলত থখলত রি িলললি – আলমবরকায় মুিলমািলদর 
এখি িািাভালি হয়রাবি করা হলছে। িমালি থযি তারা দাগী হলয় থগলিি। 
তালদর অযো িলদেহ করা হলছে – যখি তখি থযখালি থিখালি চললি তলিাবশ। 
“মুিলমািরা এখি প্রছেন্ন বিষলম্যর বশকার- বরপািবলকািরা এিার আমার থভাে 
পালছে িা”।

এই বিয়ারিলিভি আমার একো মিার অবভজ্ঞতা হলয়বিল। ২০০৮-এর ওই বিিভিাচি 
কভার করলত যখি �ুলর থিড়াবছে আলমবরকার বিবভন্ন শহলর- তখি একো 
বিবিি অিুভি করবিলাম থয আলমবরকার বিবভন্ন অগেরাি্যগুললা থচহারায় আর 
চবরলরে খুি আলাদা। আবম অলিকো অলন্ধর মতই পলে থিলমবি। থরািই একো 
িা একো অবভজ্ঞতায় ভরলি আমার েুবল। বিয়ারিলিভি এক থলিািী থরলস্ারাঁয় 
লাঞ্ থখলয় যাি ‘আরি আলমবরকাি বিউি’ িালম স্ািীয়ভালি গুরুত্বপূণভি এক 
পবরেকার অবফলি িম্পাদলকর িাক্ষাৎকার বিলত । পে িাতলল বদলয়বিললি 
থরলস্ারাঁর মাবলক – থিািা যালি- তারপর হালতর িািবদলক তমৃ তীয় রাস্ায় 
পড়লি পবরেকার অবফি। থিািা হাঁেলত হাঁেলত মাইল খালিলকর থিবশ পে 
থপবরলয় এলিবি। হালতর িালি থকালিা রাস্াই থচালখ পড়লি িা। তলি বক পে 
হারালাম? একো থমােরগাবড়র থদাকাি থদলখ ঢুকলাম- আবম যতই পলের 
বিশািা চাই- থদাকালির কমশী ততই িািলত চাি – আমার গাবড়ো থকান্ 
মুলখ রাখা! থশষলমশ একেু অনধযভি হলয়ই িললাম- গাবড় থকাোয় – আবম 
থতা হাঁেবি। থদাকাি িুলড় শুরু হলয় থগল হািাহাবি- বহনচ- “আলর আলর 
শুিি – এই মবহলা হাঁেলি!” “মালি? – এখালি বক থকউ হাঁলে িা?” – আমার 
প্রশ্ন। ভদ্ললাক িলললি- “থযখালি থযলত চাইি- থেঁলে থিখালি থযলত দু�ণ্া 
লাগলি।” িদয় হলয় তারাই একিলির গাবড়লত তুলল আমালক গন্তলি্য থপৌলঁি 
বদলয়বিললি।

একো বিবিি িুলেবিলাম। আলমবরকায় মািুলষর িীিি গাবড়র উপর বিভভি রশীল। 
অেভিিীবত যতই খারালপর বদলক যাক্, থভাোররা আমায় িললবিললি, থয 
িরকার থপট্রললর দাম (তালদর ভাষায় গ্যালির দাম) কম রাখলত পারলি- থিই 
িরকারলকই আমরা থভাে থদি। পবরলিশ আর জ্বালাবি িীবত বিলয়ও গরম 
গরম প্রচারণা শুিবিলাম দুই প্রােশীর মুলখই। মারে বতি িির আলগ ২০০৫ িালল 
বির্ংিী �ূবণভিেড় ক্যাট্রিিা লণ্ডভণ্ড কলর বদলয়বিল বিউ অবলভিন্স। কালিই িলিায়ু 

পবরিতভি লির প্রবত�াত থয আলমবরকালতও পড়লত শুরু কলরলি তা স্ষ্। কািভিি 
বিগমভিি, জ্বালাবির িা্য় এিি বিলয় কী ভািলিি আলমবরকািরা? বিউইয়লকভি র 
োইমি থস্ায়ালর িলি একিি থভাোর িরািবর আলমবরকািলদর মলির কোোই 
থিাধহয় তুলল ধরললি – থদলখা, আমরা আলমবরকাি – ক্যাবিলাক, মাবিভিবিলির 
মত িড় গাবড় আমালদর পিদে- থতল খায় খাক্- বকন্তু িড় গাবড় আমরা পবরলিশ 
রক্ষার খাবতলরও িাড়লত পারি িা!

থচৌঠা িলভম্বর ২০০৮-এর থপ্রবিলিন্ট বিিভিাচলি িারাক ওিামার বিপুল বিিয়- 
আলমবরকায় ইবতহাি িমৃবষ্করা বিিভিাচিী ফলাফলল মািুলষর উন্মাদিা, উদ্দীপিা 
থদলখবিলাম। এরপর ২০১২ িাললর থপ্রবিিন্ট বিিভিাচি কভার করলত আিার বফলর 
বগলয়বিলাম আলমবরকায়। বফলর বগলয়বিলাম বিয়ারিলিভি- িািলত থিখািকার 
মািুষ থয প্রত্যাশা বিলয় ওিামালক িয়যুক্ত কলরবিললি চার িির আলগ, তালদর 
থিই প্রত্যাশা কতো পূরণ হলয়লি। বিয়ারিিভি, বিউইয়কভি , ওহালয়া, অ্যাবরলিািা 
িি িায়গালতই মািুষ িলললিি তালদর িি প্রত্যাশা িারাক ওিামা পূরণ করলত 
পালরি বি। তারপলরও ২০১২র বিিভিাচলি থিলমাক্রােলদর বদলকই পালিা বিল 
ভারী। অলিলকর যুবক্ত বিল ওিামার প্রবতশ্রুবত রক্ষার পলে িড় িাধা কংলগ্রলি 
বরপািবলকািলদর আবধপত্য।

দু’ হািার িালরায় প্রচারণার থমিাি বিল আলাদা। মািুলষর মলধ্য ২০০৮-
এর থিই িাঁধভাঙা উচ্ছ্বাি থদবখবি। তলি ওিামা তাঁর িিবপ্রয়তা ধলর রাখলত 
পুলরাপুবর ি্যেভি থয হি বি – তার িমুিা অলিক িায়গালতই থদলখবি। আিার 
এও থদলখবি িমেভিি োিলত ওিামার হলয় প্রচালর থিলমলিি বিল বক্ন্টি। 
ভাবিভি বিয়ালত থপ্রবিলিন্ট ওিামার একটি প্রচার িমালিলশ বগলয়বিলাম থযখালি 
তাঁর িলগে মলঞ্ বিললি বিল বক্ন্টি। রাত িালড় দশোয় িভা শুরু। িভার 
মাইলখালিক িাইলর বদলয় বিরাপত্তা থিষ্িী। গাবড় থঢাকা বিলষধ। �ুে�ুলে 
অন্ধকালর মাইলখালিক পালয় থেঁলে িভায় ঢুকলত হলি। একমাি দুমাি িয়লির 
বশশুলদর িুলক থিঁলধ যালছেি মালয়রা। িমালিলশ থপৌঁলি থদবখ হািার হািার 
মািুষ- থযি গভীর রালত থমলা িলিলি। বিিভিাচিী ি্যািার, ি্যাচ, টিশােভি , েুবপ 
িািাধরলির বিিভিাচিী িুলভ্যবিলয়লরর টেল িবড়লয় বিটিলয়। গািিািিা চলবিল 
�ন্টাখালিক ধলর। এর মলধ্য বিল বক্ন্টিলক বিলয় িারাক ওিামা মলঞ্ এলি 
উঠলত থি কী উন্মাদিা- থযি তারা পপটোর! থি কী বহনচ হষভির্বি। রাত প্রায় 
িালরাোয় িভা থশলষ একিি মা আমালক িলললি আমার এক মাি িয়লির 
বশশুটি ইবতহালির িাক্ষী হলয় রইল! ভািলাম আলমবরকার বিিভিাচলির এই 
উত্তাপ আর উদ্দীপিা বরিলেলি কখিও থদবখবি।
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শুভবিত িাগচী
দুহািার আে িালল বিবিবি িাংলার িলি্য কাশ্ীর বিলয় অবিও-িকুলমন্টাবর 
করার কোো ২০১৬ িালল আিার িতুি কলর মলি পড়লি। কারণ ঠিক এখিকার 
মতই ২০০৮-এও ভারত-শাবিত কাশ্ীলর পবরবস্বত অবগ্নগভভি  হলয় উলঠবিল, 
অমরিাে তীলেভির িবম অবধগ্রহণলক থক্রি কলর। অলিক থিবশ মািুষ মারা 
বগলয়বিললি থিই িমলয় আর তার মলধ্যই শুরু হলয়বিল এিং চললবিল বিবিবি 
িাংলার দী�ভি অবিও িকুলমন্টাবরর থরকবিভি ং-এর কাি।

ওই গণ্ডলগাললর িমলয়, িম্ভিত িিলচলয় িড় থয িমি্যাো হলয়বিল, তা হললা 
থহালেল িা িাবড় থেলক থিরলত িা পারার িমি্যা। োিা কারবফউ চলার কারলণ 
এক িায়গা থেলক অি্যরে যাওয়ার প্রায় থকািও উপায়ই বিল িা। থকািও 
গাবড়র মাবলকই তালদর গাবড় রাস্ায় িামালত রাবি বিললি িা, আর চালক 
পাওয়াও বিল থিশ মুশবকল। কারণ অবধকাংশ গাবড়র চালকই ঈলদর িমলয় 
গ্রালমর িাবড়লত বগলয় আেলক পলড়বিললি। থি িময় িা তার আলগর বকিু িিলর 
ধারািাবহকভালি কাশ্ীর যাওয়ার ফলল আমার থিশ বকিু িনু্ধ হলয় বগলয়বিল।

থতমিই এক িনু্ধর িাম শবফ- বযবি ২০০৫ িাল থেলক (থয িির ভারত ও 
পাবকস্ালি ভয়ািহ ভূবমকম্প হয়) আমালক বিলয় বিস্র �ুলরবিললি। আমার 
িমি্যার কো শুলি একরকম প্রাণ হালত বিলয়ই শবফ শ্রীিগলর এলি পলড়ি। 
এরপলর আমরা বকিুো রাস্ায় থিরলিার, থলাকিলির িলগে কোিাতভি া িলার 
িুলযাগ পাই। বকন্তু থিখালিও বিল িমি্যা।

প্রেমত, রাস্ায় থিরললই বিলশষত বিবিবির মাইলক্রালফাি ও থরকিভি ার হালত 

- বিরাপত্তারক্ষীরা আমালদর দাঁড় কবরলয় িািাি প্রশ্ন করবিল। এ িমলয়ই আবম 
িুেলত পাবর ভারত ও কাশ্ীর দু’টি আলাদা িায়গা- কাযভিত পমৃেক থদশ। আবম 
বিরাপত্তারক্ষীলদর কালি ‘ভারতীয়’। কারণ, ভারলতর বিবভন্ন প্রান্ত থেলক আিা 
আধা-িামবরক িাবহিীর িদি্যলদর কালি আবম বদবলি থেলক আিা এক ভারতীয় 
িাংিাবদক। বকন্তু, আমার গাবড়র চালক- শবফ – কাশ্ীবর। ফলল আমালক বিলশষ 
বিজ্ঞািািাদ িা করললও শবফলক ধারািাবহকভালি থিরা করবিল শ্রীিগলরর 
বিরাপত্তা িাবহিী। এিং তা করবিল রাস্ায় দাঁড় কবরলয়ই।

কাশ্ীলরর মািুলষর থক্ষালভর একো িড় কারণ এই রাস্ায় দাঁড় কবরলয় 
বিজ্ঞািািাদ করা িা তলিাবশ চালালিা। কাশ্ীবরলদর থক্ষালভর এইরকম আরও 
িািাি কারণ আলি। বকন্তু এলক্ষলরে থযো িড় িমি্যা হলয় দাঁবড়লয়বিল তা হললা 
আমার পলক্ষ কাি করা প্রায় অিম্ভি হলয় পলড়বিল। ফলল বকিুবদি পলর আবম 
শবফলক িাড়াই থেঁলে থেঁলে শ্রীিগলরর িাবিদোলদর িলগে কো িলা শুরু কবর।

আমার অবিও-িকুলমন্টাবরর বিষয় বিল কাশ্ীলরর িমি্যার কারণ খবতলয় থদখা। 
ঠিক কী কারলণ এই িমি্যার িূরেপাত, এর বিস্ালরর ি্যাখ্যা কী এিং আলদৌ 
থকািও বদক বিলদভি শিা থদওয়া বক িম্ভি যা িাস্িিমিত ও িিপলক্ষর কালি 
গ্রহণলযাগ্য? িি পক্ষ িললত আমরা বতি পক্ষলক িুবেলয়বিলাম- পাবকস্াি, 
ভারত ও কাশ্ীলরর মািুষ। থযলহতু, পাবকস্ালির িলগে কো িলা থি িমলয় প্রায় 
িম্ভি বিল িা, তাই তালদর িক্তি্য ভলয়ি-ওভালরর মাধ্যলম তুলল ধরা হললও 
কালরার িাক্ষাৎকার থিওয়া হয়বি। মূলত, ভারলতর অিস্াি িা বদবলির অিস্াি 
ও কাশ্ীলরর মািুলষর িক্তি্য তুলল ধরা হলয়বিল।

কাশ্ীলরর িাধারণ মািুষ িা িারেলদর িক্তি্য তুলল ধরলতই িমি্যা হলয়বিল 

েপাশ্ীকরর মপানুষ এখনও স্পাধীনেপার দপাদবকে দবকু্ষব্ধ (ছদব - থগটি ইকমকজস্)
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িিলচলয় থিবশ। কারবফউ চলার কারলণ থদাকািিািার, সু্লকললি, পযভিেলির 
ি্যিিা- িিবকিুই বিল িন্ধ। রাস্ায় দাঁবড়লয় কালরার িাক্ষাৎকার থিওয়াো 
কারবফউ-এর কারলণই িম্ভি বিল িা। থরবিও িকুলমন্টাবরর একো িরুবর বিষয় 
হললা ‘ভক্স-পপ’ িা থিশ বকিু মািুষলক একরে কলর এলকর পর এক দ্রুত তালদর 
িলগে কো িলল যাওয়া। কারবফউ-এর কারলণই থিো করা িম্ভি হবছেল িা, 
ফলল আবম ক্রমশই বধযভি হারাবছেলাম।

অিস্াো অিলশলষ এমি একো িায়গায় থপৌঁিল থয আবম একো এমি কাি 
কলর িিলাম থযো থকািও অিস্ালতই আমার করা উবচত হয়বি। �েিাো বিল 
এইরকম। লাগাতার কারবফউ অগ্রাহ্য কলর কলয়ক হািার কাশ্ীবর – যালদর 
প্রায় প্রলত্যলকরই িয়ি ৩০-এর বিলচ- তারা হািালর হািালর লালচক যাওয়ার 
পবরকল্পিা বিলয়বিল। একবদি দুপুলরর বদলক হািার কলয়ক থিললর দল যাবছেল 
লালচলক। থকািও িড় ধরলির প্রবতিাদ িা িমালয়ত করলত হলল লালচলক 
যাওয়ার একো থরওয়াি কাশ্ীলর আলি। বিবিবির অবফিও বিল লালচলক। 
থিই অবফলির িাইলর দাঁবড়লয় বিবিবির কাশ্ীলরর থিিমলয়র িংিাদদাতা 
আলতাফ হুলিি ও আবম এই দী�ভি বমবিল থদখবিলাম। বমবিল থদখলত থদখলত 
আমার মলি হললা ‘ভক্স-পপ’ থিওয়ার এই িুলযাগ হারালিাো ঠিক হলি িা। 
থযমিই বচন্তাো মাোয় এললা, আবম ি্যাগ থেলক মাইলক্রালফাি, থহিলফাি ও 
থরকিভি ার িার কলর ওই বমবিললর বদলক এবগলয় থগলাম।

এরপলরই কলয়কশ থিলল আমালক ব�লর বচৎকার কলর ভারত রালষ্ট্রর বিরুলদ্ধ 
তালদর থক্ষাভ উগলর বদলত শুরু করল। তারা ক্রমশ আরও উলত্তবিত হলয় 
পড়ল। অবিছোকমৃ ত ভালিই তারা তালদর িক্তি্য থশািালিার িলি্য আমায় হাত 
ধলর োিলত শুরু করল, মাইলক্রালফাি ও থরকিভি ার বিবিলয় বিললা। একো িময় 
অিস্া এমি দাঁড়াল থয আবম প্রায় মাটিলত শুলয় পড়লত িাধ্য হলাম, আর প্রায় 
কলয়কলশা থিলল আমার উপলর। িীিলি থয িার বতলিক আমার মলি হলয়লি – 
িাংিাবদকতার কারলণ – মারা থযলত পাবর, ওই মুহূতভি ো অিশ্যই তার অি্যতম।

তলি বিপদ িুলে আলতাফ হুলিি ও অি্যাি্য বকিু িাংিাবদক ওই বভলড়র 
মলধ্য োঁবপলয় পলড়ি এিং কাযভিত একো িুড়গে বতবর কলর আমালক িার কলর 
আলিি। আলতাফ িালহি ও িনু্ধিান্ধিরা থিো িা করলল আবম বিুঃিলদেলহ ওই 
লালচলকই থদহ রাখতাম, ২০০৮-এর আগলটেই। তলি মলি রাখা প্রলয়ািি, 
বিবিবি কাশ্ীলর এখিও যলেষ্ িিবপ্রয় িললই থিললরা আমায় ব�লর ধলরবিল। 
তালদর কো থশািালিাোই উলদ্দশ্য বিল, আমায় আ�াত করা িয়।

দী�ভি এই িকুলমন্টাবর িািালিার িূলরে িম্ভিত একলশারও থিবশ িাক্ষাৎকার 
বিলয়বিলাম, যতদূর মলি পলড়। যালদর মলধ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূণভি অলিক মািুষ 
বিললি। উপমহালদলশর রািিীবতর িলি্য এঁলদর প্রলত্যলকর িক্তি্য থশািা িা তা 
আকভি াইভ-িদেী কলর রাখাো থিাধহয় িরুবর। থযমি হুবরয়ত কিফালরলন্স একটি 
থগাষ্ীর প্রধাি বিয়দ আবল শাহ বগলাবি, বিবছেন্নতাকামী আর এক থিতা ইয়াবিি 
মাবলক িা কাশ্ীলরর বশয়া স্লার আগা আশরফ আবল। বিল ভারলতর তরলফ 
ওয়ািাহাত হাবিিুলিার িাক্ষাৎকার- বযবি একিমলয় কাশ্ীলরর বিবভশিাল 
কবমশিার বিললি। এমিকী বিল থিিালরল এি থক বিিহার িাক্ষাৎকারও, 
বযবি থি িময় কাশ্ীলরর রাি্যপাল বিললি এিং অমরিাে তীেভিলক্ষলরের িংলগ্ন 
অঞ্লল িবম অবধগ্রহণলক থক্রি কলর যাঁর থিশ বিতবকভি ত ভূবমকা বিল। বিল 
অিংখ্য িাধারণ মািুষ, যাঁরা পবরিালরর িদি্যলদর হাবরলয়লিি িা িালিক 
িবগেলদর অলিলকর িাক্ষাৎকার। অেচ এখি বলখলত বগলয় থদখবি, থয িমস্ 
িাক্ষাৎকারই থকাোয় হাবরলয় বগলয়লি। এখি মলি হলছে, থি িময় বিবিবির এক 
িহকমশীর পরামশভি থশািাই উবচত কাি হলতা। বযবি িললবিললি, িকুলমন্টাবরর 
বভবত্তলত – িা িকুলমন্টাবরর িলি্য থিওয়া িাক্ষাৎকার এিং আকভি াইভ থেলক 
িংগমৃহীত তলে্যর বভবত্তলত – কাশ্ীর বিলয় একো িই আমার বললখ থফলা উবচত। 
থিই উবচত কািো িা করার িলি্য এখি বিস্র আফলিাি হলছে, বিুঃিলদেলহ।

(বিবিবি িাংলার বদবলি বরলপােভি ার ২০০৪-২০১২)

শ্রীনগকর েপারদফউ-এর সময ভপারেীয েপাশ্ীদর মুসলমপান ও ভপারেীয পুদলকশর মকধ্ সং�পাে (ছদব: থসকটেম্বর ২০০৮ - থগটি ইকমকজস্)
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িুিালয়দ আহলমদ
চবব্বলশ এবপ্রল, ২০১২। িকাল ি’োয় িালির িি্য অলপক্ষা করলত করলত 
েুইোলর িাংলালদলশর একটি খির থদখলাম। ঢাকার কালি িাভালর একটি 
িহুতল ভিি ধলি পলড়লি। িহু থলাক হতাহত হলয়লি িলল আশংকা করা 
হলছে। �ণ্া খালিক পলর যখি অবফলি থপৌঁলি িাংলালদলশর বিউি বফি 
আিার থখাঁি করলাম, িাভালরর রািা প্ািা ধলির �েিাটি ততক্ষলণ একটি িড় 
আন্তিভি াবতক খিলর পবরণত হলয়লি।

হালত থগািা কলয়কটি অঞ্ল িাড়া পমৃবেিীলত এমি থকাি িায়গা থিই থযখালি 
বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির অিুষ্াি থশািা যায় িা। আর তাই িাংলালদলশর খির 
িারা বিলশ্বর থ্াতালদর কালি থপৌঁলি থদওয়ার থক্ষলরে বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির 
মত ভূবমকা আর থকাি িংিাদ মাধ্যম রালখ িা িললই আমার মলি হয়। এলক্ষলরে 
ওয়ার্ভি  িাবভভি লির আন্তিভি াবতক থ্াতালদর কালি িাংলালদলশর থযাগিূরে বহলিলি 
বিবিবি িাংলা বিভালগর ভূবমকা থিশ গুরুত্বপূণভি।

পমৃবেিীর বিবভন্ন থদলশ প্রবতবদি এত ধরলির খির �লে থয থিগুললার মারে অল্প 
কলয়কটি থকাি আন্তিভি াবতক িংিাদ মাধ্যলমর মূল খিরগুললার মলধ্য িায়গা 
পায়। আর তাই িম্পাদিার বদক থেলক অলিক বচন্তাভািিা কলর বিদ্ধান্ত থিওয়া 
হয় থয ঠিক থকাি খিরগুললা আন্তিভি াবতক অিুষ্ালি স্াি পালি।

বিবিবিলত আমার িাংিাবদকতা িীিি শুরু কলরবিলাম বিবিবি িাংলা বিভালগ। 
এরপর আবম বিবিবির ইংলরবি িংিাদ অিুষ্ালি থযাগ বদই। একিি িাংলালদবশ 
আর িাংলা বিভালগর িালিক কমশী বহলিলি ২৪থশ এবপ্রললর ঐ বদিটিলত 

িাংলালদলশর খির বিবিবির ইংলরবি িংিাদ অিুষ্াি বিউি আওয়ালরর 
থ্াতালদর কালি থপৌলঁি থদওয়ার মূল দাবয়ত্ব থদওয়া হললা আমালক। এর 
পরিতশী বদিগুললালত আমরা বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির ইংলরবি থ্াতালদর 
িি্য িাংলালদলশ বগলয় িাভার থেলক বিলশষ বকিু অিুষ্াি প্রচার করলাম। ঐ 
পুলরা িময়ো আমালদর িিভিলশষ তে্য আর কাবরগবর িহায়তা বদলয় িাহায্য 
কলরবিললি বিবিবি িাংলা বিভালগর িহকমশীরা।

শুধু িাংলালদশ িয়, বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির িাংিাবদক বহলিলি পমৃবেিীর অলিক 
থদলশই আমার কাি করার িুলযাগ হলয়লি। আর থিই অবভজ্ঞতা থেলক অন্তত 
থয একটি বিষলয় আবম বিবচিত, থিটি হলছে থয িাধারণ মািুলষর িমি্যা, দুুঃখ 
আর আকাঙ্কা িি িায়গালতই এক।

দু’ হািার িালরা িালল পূিভি ইউলরালপর থদশ িিবিয়া, থিখািকার রািধািী 
িারালয়লভা বিলির ২০ িির পূবতভি  পালি কলরবিল। িারালয়লভা দখললর থচষ্া 
বিল িিবিয়ার মুিবলম, িািভি আর থক্রায়াে িাবিদোলদর মলধ্য গমৃহ যুলদ্ধর শুরু। 
১৯৯৫ এর থিয়েি শাবন্ত চুবক্তটির মাধ্যলম থিই যুলদ্ধর অিিাি �লে, বকন্তু 
ততবদলি থিখালি প্রাণ হারাি হািার হািার মািুষ আর এলদর থিবশর ভাগই 
বিললি মুিবলম। থিই যুলদ্ধর ২০ িির পর ২০১২-থত যখি িারালয়লভা বগলয় 
থপৌিঁলাম, বিবভন্ন দালালির গালয় তখিও িুলললের গতভি  থদলখ িবত্যই অলিক 
অিাক থললগবিল। একটি যুদ্ধ যতই অল্প িমলয়রই থহাক, তার প্রভাি থেলক 
যায় িহুবদি।

থিই িময় এবমিা িালমর ২৪ িির িয়িী এক তরুণী আমালদর অিুিাদলকর 
কাি করবিললি। কালির ফাঁলক ফাঁলক তার িম্পলকভি ও অলিক কো িািলাম। 

যুকধির ২০ বছর পর এখনও সপারপাকযকভপার দবদভন্ন দপালপাকনর গপাকয বুকলকটর গেচি । (ছদব: থগইটি ইকমকজস)
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যুদ্ধ যখি শুরু, তখি তার িয়ি বিল চার। থিই িময় বিরাপত্তার িি্য এবমিা 
আর তার িয় িিলরর িড় ভাইলক বিলয় তালদর িািা মা চলল বগলয়বিললি গ্রালম 
িািা িািীর কালি। বকন্তু একবদি িািভি িাবহিী এলি থিই গ্রালমর িি পুরুষলক 
ধলর বিলয় যায়। এবমিার িািা থকািবদি বফলর আলিি বি। তার ভাই থচালখর 
িামলি িািালক ধলর বিলয় যািার আ�াত থেলক এখিও থিলর ওলঠিবি, তালক 
বিয়বমত ভালি মািবিক থরালগর ওষুধ থখলত হয়। পুলরা িংিালরর দাবয়ত্ব এখি 
এবমিার কাঁলধ।

এবমিার কািাকাবি িয়লিরই এক তরুলণর িালে আলাপ হলয়বিল উগান্ডার 
রািধািী কাম্পালায়। এিগালরর িন্ম উগান্ডা আর িুদালির িীমািার কালি 
একটি শরণােশী বশবিলর। িুদাি আর দবক্ষণ িুদালির গমৃহযুলদ্ধর কারলণ তার 
িািা-মা আ্য় থিি প্রবতলিশী থদশ উগান্ডায়। এিগার থকািবদি দবক্ষণ িুদালি 
যাি বি। উগান্ডায় িন্মালিার িুিালদ থিখািকার িাগবরকত্ব থিওয়ার িুলযাগ 
োকললও এিগার মলি-প্রালণ বিলিলক িুদািী ভালিি। তার স্নে - পড়ালশািা 
থশষ কলর দবক্ষণ িুদালি যািার, বিলির থদশ গড়ার কালি হাত থদিার। বকন্তু 
দবক্ষণ িুদাি স্াধীিতা পািার পর থি থদলশর অ্রিধারী দলগুললার মলধ্য ক্ষমতার 
লড়াই এিগালরর থিই স্নে িার িার বপবিলয় বদলছে।

িম্প্রবত এমি আলরক স্নেভলগের কো শুিলাম যুক্তরালষ্ট্রর বিউ হ্যাম্পশায়ালরর 
বিব্রুক শহলর। ম্যালক্সর িয়ি ২৬, থি বিিাবহত, দুই িন্তালির িািা। তার থপশা 
কাঠবমব্রির। অলিক থিাে থিলা থেলকই তার স্নে কাঠ বদলয় িড় িড় িাবড় 

িািািার। বকন্তু আিকাল িিলর বতি চার মাি িালদ থিবশর ভাগ িময়টিই বতবি 
থিকার কাোি। বিউ হ্যাম্পশায়ালরর অেভিিীবতর থয অিস্া থিখালি ম্যালক্সর 
থপশার থলালকর চাবহদা এলকিালর থিই িললিই চলল। তার িীিি বিলয় বতবি 
চাইলিি এমি থকাি প্রবতশ্রুবত, এমি একটি িড় পবরিতভি ি, যা তালক এই 
কমভিহীি িীিলির গণ্ডী থেলক থির কলর আিলত পারলি। তার মলত থিািার্ 
ট্রাম্প থিই থলাক।

ম্যালক্সর িালে আমার থদখা হয় বিব্রুলকর একটি ে্যােু পালভিালর। ে্যােু বশল্পী তখি 
তার পালয়র থপিলি থিািার্ ট্রালম্পর থচহারার িবি আঁকবিললি। থিািার্ 
ট্রালম্পর ওপর ম্যালক্সর এতোই ভরিা থয বতবি বিলির গাঁলয় পুলরাপুবর স্ায়ী 
ভালি ট্রালম্পর িবি িিালত বতবর। মাবকভি ি যুক্তরাষ্ট্র বিলশ্বর িিলচলয় উন্নত 
থদশগুললার মলধ্য একটি, বকন্তু বিউ হ্যাম্পশায়ালরর ঐ তরুণটির স্নে িিবিয়া িা 
উগান্ডার তরুণ-তরুণীর থচলয় খুি একো অি্যরকম িয়।

বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির হলয় বিলশ্বর বিবভন্ন থদলশ, বিবভন্ন পবরবস্বতলত ভ্মণ 
আর অিুষ্ালির িি্য থিখািকার মািুলষর অবভজ্ঞতা িংগ্রহ করা একবদলক 
থযমি থিশ িড় একটি চ্যাললঞ্জ, অি্য বদলক থিই থদশগুললা িম্পলকভি  িািা আর 
থিখািকার মািুলষর িলগে থমশার িুলযাগ থতমবি একটি দুলভিভ প্রাবপ্ত।

(বিবিবি িাংলায় প্রলযািক: ১৯৯৯-২০০৩;
২০০৩ থেলক কাি করলিি বিবিবির ইংলরবি িংিাদ অিুষ্ালি)

যুকধির সময এদমনপার বযস দছল ্পার। (ছদবকে জুনপাকযদ আহকমকদর ডপাকন এদমনপা) ম্পাকক্সর পপাকযর থপছকন থডপানপার্ ট্রপাকম্র থ্হপারপার ছদব আঁেদছকলন ট্পাটু দশল্পী।
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আকির থহালিি
দু’হািার থতলরা িাললর ১০ই থম। ঢাকার কালি িাভালর ধলি পড়া রািা প্ািার 
উদ্ধার তৎপরতার থশষ বদি বিল এটি। উদ্ধার কালির িমাবপ্ত থ�াষণা করলত 
কলয়ক �ন্টা িাবক তখিও। বিবিবি িাংলা বিভালগর িি্য িংিাদ িংগ্রহ করলত 
আবম তখি থিখালিই বিলাম। দুপুর আড়াইো িাগাদ হঠাৎ কলরই উদ্ধারকারী 
দললর িদি্যলদর ি্যাপক বচৎকার শুিলাম। তালদর কলয়কিি িলবিললি 
র্ংিসূ্লপর থভতর থেলক তারা িীবিত একিলির কণ্ঠ শুিলত পালছেি। প্রায় 
এক�ণ্া পর থয ি্যবক্তটিলক থভতর থেলক উদ্ধার করা হললা তার িাম থরশমা 
থিগম।

রািা প্ািার �েিা বিলয় বিশ্ব গণমাধ্যলম এমবিলতই ি্যাপক আগ্রহ বিল। তার 
উপর ১৭বদি পলর একিিলক িীবিত উদ্ধালরর খির আরও থিবশ আললাড়ি 
থতালল। তখি অবফি থেলক আমালক থেবললফাি কলর িািালিা হললা, বিবিবি 
িাংলা বিভালগর পাশাপাবশ বিবিবি ইংলরবি অিুষ্ালির িি্যও আমালক বরলপােভি  
করলত হলি। কারণ, বিবিবি ইংলরবি বিভালগর িংিাদদাতা তখি িাংলালদলশ 
থিই- ওই িময় কলয়কবদলির িুটিলত বতবি বিললি িাংলালদলশর িাইলর। আবম 
থযলহতু �েিাস্লল বিলাম, থিিি্য আমালকই থিলি থিওয়া হললা।

লন্ডি থেলক বিবিবি-র ইংলরবি অিুষ্ালির প্রলযািকরা এলকর পর এক আমালক 
থেবললফাি করলত লাগললি। একিলির িালে যখি কো িলবি তখি অি্য িি 
কল ওলয়টিং-এ। বিবিবি ওয়ার্ভি  টিবভ এিং অি্যাি্য থরবিও অিুষ্ািগুললার িি্য 
থেবললফালিই �েিাস্ল থেলক লাইভ িণভিিা বদলাম। িলা যায়, থরশমালক উদ্ধালরর 
থিই �েিা আমার ক্যাবরয়ালরর থমাড় �ুবরলয় বদল। থিই থেলকই পুলরাদলম িাংলার 
পাশাপাবশ বিবিবি ইংলরবি অিুষ্ািগুললার িি্যও কাি করলত শুরু করলাম।

দু’ হািার পাঁচ িালল যখি বিবিবি িাংলা বিভালগ থযাগ বদই, থি িময় থদলখবি 
ঢাকা থেলক বিবিবি-র ইংলরবি বিভালগর িি্য খিরাখির পাঠালতি একিি 
বরিটিশ িাংিাবদক। বিবভন্ন িময় তার অিুপবস্বতলত েুবকোবক দুই-একটি কাি 
কলরবি। যতদূর মলি পলড় ২০০৬ িাললর মাোমাবে তৎকালীি বিবিবি-র ইংলরবি 
িংিাদদাতার অিুপবস্বতলত ইংলরবি থরবিও অিুষ্ালির িি্য থদড় বমবিলের 
একটি প্রবতলিদি কলরবিলাম। বকন্তু এ ধরলির কাি বিল এলকিালরই অবিয়বমত। 

বিবিবির ইংলরবি অিুষ্ািগুললার িি্য ি্যাপকভালি কাি করার িুলযাগ আলি 
২০১৩ িাললর এবপ্রল মালি যখি রািা প্ািা ধলি পলড়। থি িময় ইংলরবি 
বিভালগর িি্য ঢাকায় একিি আলাদা িংিাদদাতা োকললও এলতা িড় �েিার 
খিরাখির তুলল ধরার িি্য বতবি একা যলেষ্ বিললি িা।

দু’হািার থতলরা িাললর আলগ থেলকই বিবিবিলত িাইবলগুেয়াল িা দুটি ভাষায় 
বরলপােভি  করলত পালরি এমি িংিাদদাতালদর বিলয়াগ ও প্রবশক্ষলণর কাি শুরু 
হলয়বিল। অেভিাৎ একিি িাংিাবদক বযবি তার বিলির ভাষায় বিলির িাবভভি লির 
িি্য থযমি িাংিাবদকতা করলিি, থতমবি ইংলরবি ভাষার অিুষ্ািগুবলর 
িি্যও কাি করলিি। ২০১৪ িালল পমৃবেিীর বিবভন্ন থদলশ বিবিবির িাইবলগুেয়াল 
িাংিাবদকলদর িি্য বিবভন্ন ধালপ প্রবশক্ষলণর ি্যিস্া করা হয় লন্ডলি। এই 
প্রবশক্ষলণর মূল উলদ্দশ্য বিল িাংিাবদকলদর ইংলরবি অিুষ্ালির িি্য গলড় 
থতালা।

আবম ২০১৪ িাললর থশলষর বদলক এ প্রবশক্ষণ থিই। বিবিবি-র বিবভন্ন ইংলরবি 
অিুষ্ািগুললা কীভালি কাি কলর থি িম্পলকভি  পূণভিাগে একটি ধারণা থপলয়বি 
থিই প্রবশক্ষলণর মাধ্যলম। এিাড়া ইংলরবি ভাষায় দক্ষতা অিভি লির িি্য আলাদা 
প্রবশক্ষণও থদওয়া হলয়লি। এই প্রবশক্ষলণর আলরকটি গুরুত্বপূণভি বদক বিল – 
থকাি থরিবকং বিউলির থক্ষলরে বিবিবি-র ইংলরবি অিুষ্ালির িালে কীভালি 
িমন্বয় করলত হলি।

িাধারণত থকাি থরিবকং বিউি িা িড় ধরলির �েিা �েলল থিটি একইিালে িাংলা 
এিং ইংলরবিলত পবরলিশি করার আলাদা চ্যাললঞ্জ রলয়লি। কারণ দুলো ভাষার 
দশভিক িা থ্াতালদর চাবহদা বভন্ন-বভন্ন। িাংলাভাষার দশভিক িা থ্াতারা বিলির 
থদলশ থকািও �েিা �েলল থিই �েিা এিং তার পেভূবম িম্পলকভি  স্ভািতই 
অলিক ধারণা রালখি। িুতরাং তালদর িি্য িংিাদ পবরলিশলির ভাষা ও ধরি 
থয রকম হলি, থিটি ইংলরবি ভাষার দশভিকলদর িি্য প্রলযাি্য হলি িা। ইংলরবি 
ভাষার থ্াতা ও দশভিকলদর িি্য মূল বিষয়টি একই থরলখ, �েিার িণভিিার থক্ষলরে 
িাড়বত ি্যাখ্যা ও পেভূবম থযাগ করলত হলি।

িাধারণত থযবদি িাংলালদলশ িড় থকাি �েিা োলক, থিবদি থি খিলরর প্রবত 
িিার আগ্রহ োলক। বিবিবি িাংলা বিভালগর পাশাপাবশ অি্যাি্য ইংলরবি ভাষার 

“গুলশপান হপামলপার খবর টিদভ ও 
থরদডওর জন্ ফপাইল েকরদছ টপানপা ১২ 

�ন্টপা।”
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থরবিও এিং থেবলবভশিও থিটি কভার করলত চায়। পুলরা বিষয়টি িমন্বলয়র িি্য 
লন্ডলি একটি ইউবিে কাি কলর। থিই ইউবিলের দাবয়ত্ব হলছে বিবভন্ন ইংলরবি 
অিুষ্ািগুললার িালে আমার কালির িমন্বয় করা। থরিবকং বিউি িাড়া অি্য 
থকাি বিলশষ প্রবতলিদি বতবরর থক্ষলরে আলগ িংবলেষ্ ইংলরবি বিভাগগুললার 
কালি িািলত চাওয়া হয় বিষয়টি বিলয় তালদর থকাি আগ্রহ আলি বকিা। 
উদাহরণস্রূপ – িলিায় ুপবরিতভি লির কারলণ িাংলালদশ কতো েঁুবকলত আলি? 
এ বিলয় ইংলরবিলত যবদ থকাি প্রবতলিদি করলত চাই, তাহলল এ বিষয়টিলত 
ইংলরবি বিভাগগুললার থকাি আগ্রহ আলি বকিা থিটি িািলত চাওয়া হয়।

এ কািটি করার িি্যও লন্ডলি একটি ইউবিে কাি কলর। প্রবতলিদি বতবরর থক্ষলরে 
তারা আমালক িহলযাবগতা কলর। দুই ভাষার িংিাদদাতা বহলিলি কাি করলত 
বগলয় ২০১৫ এিং ২০১৬ িাললর িুি মাি পযভিন্ত বিল আমার িি্য উললিখলযাগ্য 
িময়। এই থদড় িিলর বিবিবি ইংলরবি থেবলবভশি এিং ইংলরবি থরবিওলত 
আমার অিংখ্য প্রবতলিদি প্রচাবরত হলয়লি। এ িময়কালল িাংলালদলশ এলকর 
পর এক হত্যাকাণ্ড (বিলশষ কলর লেগার এিং ধমশীয় িংখ্যাল�ু), যুদ্ধাপরাধীলদর 
ফাঁবি কাযভিকর বিশ্ব গণমাধ্যলমর িির থকলড়লি। বিবিবিও থিখাি থেলক বপবিলয় 
বিল িা। এই থদড় িিলর বিবিবি ওয়ালর্ভি  িাংলালদশ যতিার িংিাদ বশলরািালম 
উলঠ এলিলি, এর আলগ কখিও এতো হয়বি িলল আমার ধারণা।

তলি িাইবলগুেয়াল িাংিাবদক বহলিলি আমার িি্য িিলচলয় িড় �েিা বিল ২০১৬ 
িাললর ১লা িুলাই ঢাকার গুলশালি থহাবল আটিভি িাি থিকাবরলত িবগে হামলার �েিা 
কভার করা। এর আলগ িাংলালদশ থেলক খির বিবিবি-র ইংলরবি অিুষ্ািগুললালত 
এলতা ি্যাপকভালি কভার করা হয়বি। পলহলা িুলাই রাত িালরাো থেলক ২রা 
িুলাই অেভিাৎ পলরর বদি রাত ১০ো পযভিন্ত বিবিবি-র ওয়ার্ভি  থেবলবভশলি গুলশাি 
হামলার খির বিল এক িম্বর বশলরািালম। এই ২২ �ণ্া িমলয়র মলধ্য আবম প্রেম 
১২ �ণ্া বিবিবি ওয়ার্ভি  থেবলবভশলির িি্য প্রবত�ন্টায় িরািবর িাক্ষাৎকার বদলয়বি। 
বিবিবি ইংলরবি টিবভ এিং থরবিওর অিংখ্য অিুষ্াি রলয়লি। গুলশালি একিার 
যখি লাইভ করলত ক্যালমরার িামলি দাঁবড়লয়বি, থিই একই লাইি ি্যিহার কলর 
একোিা টিবভ-থরবিও বমলল অন্তত বতিটি লাইভ িাক্ষাৎকার বদলয়বি। অেভিাৎ 
প্রবত�ন্টায় অন্তত ২৫ থেলক ৩০ বমবিে লাইভ িাক্ষাৎকার বদলত ি্যস্ বিলাম। 
থিটি থশষ করা মারে হালত ২০ বমবিে িময়। তারপর আিার লাইভ। অন্তিভিতশী এই 
িমলয়র মলধ্য �েিার আপলিে িািলত ি্যস্ বিলাম।

একবদলক থেবললফাি বরবিভ করা, অি্যবদলক ক্রমাগত ই-থমইল থচক করা এিং 
থিগুললার উত্তর থদওয়া - এই বিল প্রেম ১২ �ণ্ার বচরে। পবরবস্বত এমি বিল, 
আবম এিং আমার িহকমশী িালমাি িাঈদ (প্রলযািক/ ক্যালমরাম্যাি) ১২ �ণ্া 
থকাি খািার িুলযাগ পাইবি। পবরবস্বত যাই থহাক িা থকি, প্রবত�ন্টায় ক্যালমরার 
িামলি দাঁড়ালতই হলি। কারণ, পুলরা বিশ্ব গুলশালির বিবমি দশা িািার িি্য 
উদগ্রীি হলয়বিল। এই িমলয় আবম বিবিবি ইংলরবি বিভাগগুললার িি্য যতগুললা 
প্রবতলিদি বতবর কলরবি, িংখ্যার বিচালর এর আলগ কখিও এত প্রবতলিদি 
হলয়লি িলল আমার মলি হয় িা। বকন্তু থিিি্য বিবিবি িাংলা বিভালগ আমার 
কাি থেলম োলকবি। থিই প্রবতলিদিগুললা একই িালে িাংলা এিং ইংলরবি- 
উভয় ভাষার িি্য কলরবি।

িাইবলগুেয়াল বহলিলি কাি করলত বগলয় আমার কালি িিলচলয় থিবশ চ্যাললবঞ্জং 
মলি হয় দ্রুত এক ভাষা থেলক অি্য ভাষায় বিলিলক পবরিতভি ি করা। আবম িাংলা 
বিভালগর িি্য যখি থকাি প্রবতলিদি বতবর কবর, তখি আমার বচন্তা ও থচতিা 
োলক িাংলায়। তখি বিষয়টি িাংলায় উপস্াপি করা আমার িি্য যতো িহি, 
ইংলরবিলত পবরলিশি করা ততো িহি িয়। িাংলা অেিা ইংলরবি - থয থকাি 
একটি ভাষায় প্রবতলিদি বতবর করা যতো িহি, দ্রুত এক ভাষা থেলক অি্য 
ভাষায় বিলিলক পবরিতভি ি কলর প্রবতলিদি করা ততো িহি মলি হয়িা।

তলি একোও ঠিক থয, বিষয়টি ভাললাভালি িািা োকলল কািটি ততো কঠিিও 
িয়। অেভিাৎ থয বিষলয় আবম বরলপাটিং করবি থি বিষলয়র আলদ্যাপান্ত যবদ আমার 
ভাললাভালি িািা োলক তাহলল দু’ভাষালতই িমািতালল পবরলিশি িম্ভি। 
তািাড়া িাংলা এিং ইংলরবি – দু’ভাষালতই প্রবতলিদি বতবর করললও থিিি্য 
আমালক খুি একো িাড়বত তে্য িংগ্রহ করলত হয় িা। িাংলা বিভালগর িি্য থয 
ি্যবক্তর িাক্ষাৎকার বিই, থিটিই ইংলরবির িি্যও ি্যিহার করলত পাবর। িাংলা 
বিভালগর িি্য থযিি তে্য িংগ্রহ কবর, থিগুললা ইংলরবির িি্যও ি্যিহার 
করলত পাবর। এটি এক ধরলির িুবিধাও িলে।

আমার কালি মলি হয়, িাইবলগুেয়াল িা থদাভাষী িাংিাবদক গলড় থতালা বিবিবি-র 
একটি অিি্য প্রলচষ্া।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

রপানপা প্পাজপা ধকস পডপার সকের দদন পর থরশমপা থবগমকে জীদবে উধিপার েরপার খবর 
ব্পাপে আকলপাডন থেপাকল। (ছদব-থগটি ইকমকজস্)

গে থদড বছকর দবদবদসর ওযপার্চি  দনউকজ বপাংলপাকদশ বহুবপার সংবপাদ  
দশকরপানপাকম উকঠ একসকছ।
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হািাি মািুদ
একুলশ অগাটে ২০০৪ । বদিো বিল শবিিার। দুপুর দুলো থেলক আবম িগেিনু্ধ 
অ্যাবভবিউলত তৎকালীি প্রধাি বিলরাধী দল আওয়ামী লীলগর প্রবতিাদ িভা 
কভার করার িি্য িলি আবি, যবদও িভা শুরু হিার কো বিলকল ৪ োয়। তখি 
আমার বিবিবিলত িাংিাবদকতার থময়াদ মারে ৫ মালির। আলগর বদি শুক্রিার 
িহকমশী কাবদর কললিাল আমালক িলললি থয আবম থযি পলরর বদি আওয়ামী 
লীলগর প্রবতিাদ িভায় যাই, কারণ শবিিার তাঁর িুটি।

দুপুর থেলকই ঢাকা ও তার আলশ পালশর বিবভন্ন বদক থেলক এলকর পর এক শত 
শত বমবিল আিবিল প্রবতিাদ িভায়, থযখালি তৎকালীি বিলরাধী দলীয় থিরেী 
এিং িতভি মাি প্রধািমন্ত্রী থশখ হাবিিার ভাষণ থদিার কো। বতিো থেলক ভাষণ 
শুরু হললা যবদও িিার িক্তি্য বিল একই। এবদলক এত িড় একো িভার িি্য 
থয বিরাপত্তার দরকার বিল, থিো প্রেম থেলকই থিাো যাবছেল। থিলা িালড় 
চারোর বদলক থশখ হাবিিা এললি এিং ট্রালকর উপর বিবমভিত মলঞ্ আিি গ্রহণ 
করললি। তাঁর িালে বিললি, প্রাক্তি রাষ্ট্রপবত বিলুির রহমাি, তাঁর ্রিী আইবভ 
রহমাি, তৎকালীি ঢাকার থময়র থমাহামিাদ হাবিফ িহ দললর িি শীষভি থিতারা।

প্রলত্যলক তৎকালীি িরকালরর বিরুলদ্ধ িবগেিাদ ও থমৌলিাদ থপাষলণর 
অবভলযাগ এলি তার তীরি প্রবতিাদ করবিললি। িিলশলষ থশখ হাবিিা তাঁর 
ভাষণ শুরু করললি। িামায়াতুল মুিাবহদীি িাংলালদশ িা থিএমবিিহ বিবভন্ন 
িবগে িংগঠলির উপর বিএিবপ িরকালরর ‘মদদ’ এর কড়া িমাললাচিা কলর 
ভাষণ থদিার িময় শুরু হল থগ্রলিি হামলা।

প্রেলম দলীয় কাযভিাললয়র িাদ এিং পলর উলল্া বদলক রমিা ভিলির পালশর 
ভিি থেলক শুরু হললা থগ্রলিি িষভিণ।

আবম বিলাম অস্ায়ী মলঞ্র ১০-১২ গি দূলর। প্রেম থগ্রলিলির পতলির িময় 
তার আওয়াি শুলি আবম - একিি প্রাক্তি থিিা কমভিকতভি া বহলিলি – িুেলত 
পাবর এো থগ্রলিি। তখি আবম দ্রুত উপুড় হলয় শুলয় পবড়। এর পর প্রায় ১০ 
বমবিে ধলর চলল চাবরবদক থেলক িমৃ বষ্র মতি থগ্রলিি িষভিণ । িবগেলদর লক্ষ্যিস্তু 
থয থশখ হাবিিা বিললি তালত আমার থকাি িলদেহ বিল িা। প্রাক্তি রাষ্ট্রপবত 
বিলুির রহমালির ্রিী এিং মবহলা আওয়ামী লীলগর িভালিরেী আইবভ রহমাি িহ 
থমাে ২২ িি এই �েিায় মমৃতু্য িরণ কলরি।

হামলা থেলম যািার পলরও আইি শমৃঙ্খলা িাবহিীলক আবম থতমি তৎপর হলত 
থদবখবি। থদলখবি চাবরবদলক রক্ত, মািুলষর বিের থদহ, থকউ পলড় আলিি 
আহত হলয়, কারও হাত থিই, কারও পা থিই। বিলশষ কলর আইবভ রহমালির 
কো আবম থকািবদি ভুললত পারি িা। এর পর আমার গাবড় বিলয় আবম অবফলি 
বফলর আবি অলিক ি্যাম থপবরলয়। িাউন্ড কবম্পউোলর থতালার িমলয়র পর 
থেলক আর বকিু বলখি িা।

একুলশ অগাটে, ২০০৪, আমার িীিলির িি থচলয় ভয়ািহ একো স্মরণীয় বদি 
যা থভালার িা।

(বিবিবি িাংলার িংিাদদাতা : ২০০৪- ২০০৮; িতভি মালি অবভলিতা)

২১থশ অগপাস্ ২০০৪- ঢপােপায আওযপামী লীকগর জনসভপায থগ্রকনড দবক্পারকণর পর (ছদব : এএফদপ)
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থগ্রকনড হপামলপায আহে রপাজননদেে 
থনেপােমমীরপা হপাসপপােপাকল দ্দেৎসপাধীন 
২২থশ অগপাস্ ২০০৪। (ছদব : এএফদপ)

েৎেপালীন দবকরপাধী দলীয থনত্রী থশখ হপাদসনপা হপামলপার পরদদন ২২থশ অগপাস্ েপঁার বপাসভবকন েথপা বকলন সপাংবপাদদেকদর সকগে। (ছদব: এএফদপ)
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স্পাধীনেপার সূকযচি পাদয
অবমতাভ ভট্টশালী
আমার যা িয়ি, তালত ১৯৪৭ িালল ভারলতর স্াধীিতা থদখার িুলযাগ হয় বি। 
আিার এোও কখিও ভাবি বি থয থচালখর িামলি থকািও ভূখণ্ডলক ‘স্াধীি’ 
হলত থদখি। ২০১৫ িাললর ৩১িুলাই আর পয়লা অগালটের মধ্যরালত থিই 
অবভজ্ঞতাই হলয়বিল। ভারলতর পতাকা উলঠবিল িাংলালদবশ বিেমহল 
মশালিাগোয়। কলয়ক হািার মািুষ তখি স্াধীিতা পাওয়ার আিলদে, আলিলগ 
ভািলিি। অলিলকর থচালখ িল – লড়াই থিতার আিদোশ্রু।

‘স্াধীিতা’ই িলে – িাগবরকত্বহীি অিস্া থেলক স্াধীিতা। পবরচয়হীি িীিলির 
িমাবপ্ত। ‘বিেমহলিািী’ তকমা থেলক মুবক্ত। ভারত আর িাংলালদলশর মলধ্য 
১৬২টি বিেমহল হস্ান্তবরত হলয়বিল থিই রালত। থিই রালত যখি মশালিাগোর 
�লর �লর �ুরবিলাম, অেিা পলরর বদি থভালর িদ্য ভারতীয় গ্রাম হওয়া 
থপায়াতুরকুটিলত, িাধারণ মািুলষর প্রবতবক্রয়া বিলত, ‘বিবিবি িাংলা’র থরকবিভি ং 
যলন্ত্র মািুলষর থিই আলিগ ধরা পড়বিল।

বিেমহলগুললার িলগে আমার িম্পলকভি র শুরুো তার িির দলশক আলগ - 
কলকাতার রািভিলির িামলি। বিেমহললর একো প্রবতবিবধদল রাি্যপাললর 
কালি একো থিপুলেশি থদলিি, থিই িংিাদ িংগ্রহ করলত বগলয়বিলাম। 
আলাপ হলয়বিল দুই িমৃলদ্ধর িলগে – দীপক থিিগুপ্ত আর অমর রায়প্রধাি। 
দুিলিই পবচিমিলগের পবরবচত িামপন্থী থিতা। প্রেমিি প্রাক্তি বিধায়ক আর 
ববিতীয়িি প্রাক্তি িংিদ িদি্য। বিেমহললর বিষলয় কলকাতার প্রায় িাবক িি 
িাংিাবদলকর মলতাই বিলশষ বকিু িািতাম িা – একো ভাষা ভাষা জ্ঞাি বিল 
শুধু। বম. থিিগুপ্ত আর বম. রায়প্রধাি প্রায় বতি�ণ্া ধলর আমালক িুবেলয়বিললি 
বিেমহল কী -- তার ইবতহাি, ভূলগাল, রািিীবত।

কলয়কমাি পলর পাবড় বদলয়বিলাম থকাচবিহালর। িলগে বিললি থিখািকার 
বিবিয়ার িাংিাবদক থগৌতম িরকার। বতবি বিেমহলগুললা হালতর তালুর 
মলতা থচলিি, দী�ভিবদি ধলরই ওই িমি্যা বিলয় বিয়বমত খির কলরলিি। থয 
থপায়াতুরকুটি গ্রালমর কো একেু আলগই বলখলাম, থিই বিেমহললই প্রেম পা 
থরলখবিলাম। থকািও কাঁোতালরর থিড়া থিই, বিএিএফ – বিবিআর (তখিও 
বিবিবি হয় বি) থিই, পািলপােভি  –বভিা লাগল িা, অেচ ভারত থেলক এক পা 
িাবড়লয়ই ঢুলক পড়লাম িাংলালদবশ ভূখলণ্ড!

গ্রালমর মিিুর বমঞাঁ, িালহি আবল িহ আরও অলিলকর িলগে কো হলয়বিল। 
িািলত থপলরবিলাম কীভালি িাপ-মালয়র িাম িদলল থফললত হয় বিলের 
িাচ্ালদর সু্লল-কলললি ভবতভি  হওয়ার িি্য; িন্তািপ্রিলির িি্য হািপাতালল 
ভবতভি  হলত থগলল স্ামীর িাম পালল্ থফললত হয়; গ্রালমর ওপর বদলয় পালশর 
ভারতীয় গ্রালম বিদু্যলতর লাইি থগললও বিলিলদর �লর থিই আললা আলি িা; 
িািার করলত থগললও িাংলালদবশ িাগবরক িলল অলিলকর ঠাঁই হয় ভারলতর 
থিলল।

আিার থদলখবিলাম বিেমহললর থভতলর বিেমহলও ! চারবদলক ভারত – তার 
মলধ্য একেুকলরা িাংলালদশ – তার মলধ্য আিার থিাট্ট একো ভারতীয় পাড়া। 
থিলিবিলাম থকাচবিহালরর রািা আর রংপুলরর িিালির মলধ্য পাশা থখলায় 
হারবিলতর িমলয় এই গ্রামগুললালক িাবি ধরা হত িলল থয গল্পো প্রচবলত, 
থিো আিলল অিার। বিবিয়ার িাংিাবদক থগৌতম িরকার বদলয়বিললি বিেমহল 
বিলয় থলখা Waiting for the Esquimo িালমর প্রামাণ্য গলিষণাপরেটি। 
দুই থদলশর বিেমহলগুললা আর থিখািকার মািুষলদর তাবলকা থদলখবিলাম 
থিিালরই - বদিহাো শহলর দীপক থিিগুলপ্তর িাবড়লত। একো বিরাে লাল 
িাব্দা খাতায় তুলল রাখা হলয়বিল বিেমহললর প্রেম থিিরকাবর িিগণিার 
তে্য।

দু’ হািার ি’ িাললর পবচিমিগে বিধািিভা বিিভিাচলির িমলয় ভারলতর উপ মুখ্য 

২০১৫ র ৩১থশ জুলপাই- ১লপা অগপাকস্র মধ্রপাকে ভপারকের পেপােপা উকঠদছল বপাংলপাকদদশ দছটমহল মশপালডপাগেপায।
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দছটমহকলর অবসপান : দবদবদসর থ্পাকখ

বিিভিাচি কবমশিারলক প্রশ্ন কলরবিলাম থযিি ভারতীয় িাগবরক িাংলালদলশর 
থভতলর োকা বিেমহলগুললালত রলয়লিি, তাঁরা থতা থভাে বদলত পারলিি িা, 
তাহলল কীভালি ‘বফ্ এন্ড থফয়ার’ বিিভিাচি পবরচালিা করা যালি? বিেমহল 
বিলয় ভারতীয় কমভিকতভি া আর রািিীবতবিদলদর উদািীিতা থদখার থিোই শুরু। 
বরলপােভি  করবিলাম থিইিি।

অি্যবদলক বিেমহলগুললার মািুষলদর কোও আরও থিবশ কলর বিবিবি িাংলায় 
উলঠ আিলত োকল - শতিষভি থপরলিা আিগার আবল এিং ৭৫ িিলরর মিিুর 
বমঞাঁর মত বিেমহলিািীলদর কো – যারা িীিৎকাললই বরিটিশ ভারত, পূিভি 
পাবকস্াি আর িাংলালদশ – বতি থদলশর িাগবরক হলয়লিি খাতায় কললম। 
অেিা প্রেম বিলির িাপ-মালয়র পবরচলয় ভারলতর হািপাতালল িন্ম থিওয়া 
বিেমহললর িন্তাি থিহাদ হুলিি ওিামার কো। বিেমহলগুললালত আরও 
িহু মািুলষর িলগে থদখা হলয়লি, কো হলয়লি – চা-িল, পাি-িুপাবর থয কত 
িাবড়লত থখলয়বি, তার বহিাি থিই।

িমলয়র প্রলয়ািলি বিেমহলগুললালত ততবদলি থললগলি ‘বিবিোল’ থিাঁয়া। 
‘বিবিোল বিেমহলল’র কলয়কিি তরুণ ততবদলি আমার থফিিুক িনু্ধ 
হলয় থগলিি – িয়িাল, িাদ্দাম, রহমাি, ‘বিউ িাদ্দাম’( দুই িাদ্দালমর মলধ্য 
থফিিুক থপ্রাফাইলল ফারাক থিাোলিার িি্য এই িাম)।

বিেমহল বিবিমলয়র থয দাবি অলিকবদি আলগ থেলকই তুললত শুরু কলরবিললি 

দীপক থিিগুপ্তরা, থিই দাবি থিারাললা হলত োকল – আমালদর খিলরর 
িংখ্যাও িাড়লত লাগল। আলদোললির হাল ততবদলি ধলরলিি দীপক থিিগুপ্তর 
থিলল দীবপ্তমাি। বিেমহললর মািুষ যত আপি কলর বিলয়লিি আমালক, ততই 
আমালক বিলির িলগে লড়াই কলর বিতলত হলয়লি, যালত িংিাদ প্রচালর 
িস্তুবিষ্ োকা যায়, যালত ি্যবক্তগত পবরচয়, আলিগ – এিি ফুলে িা ওলঠ 
খিলরর মলধ্য, যালত থকািও আলদোললির মুখপারে িা হলয় ওলঠ বিবিবি।

অিলশলষ রািিীবতবিদলদর িির পড়ল বিেমহললর বদলক। বদবলি আর ঢাকায় 
শুরু হল তৎপরতা। বিেমহললর মািুষ আশায় িুক িাঁধলত শুরু করললি – কলি 
আিলি মুবক্তর বদি। িািা োলিাহািা আর িরকাবর প্রবক্রয়ার থশলষ বদিক্ষণ 
চূড়ান্ত হল। থশলষর বদলক বকিু মািুষ বিেমহল বিবিমলয়র বিলরাবধতা করলত 
শুরু করললি। বরলপােভি  করলত হলয়লি থিোও।

িি িাধা কাটিলয় অিলশলষ থিই মধ্যরালতর স্াধীিতা। ‘বিবিবি িাংলা’র িি্য 
বিেমহললর মািুলষর থয অিাবরত বিার, থশষ বদলি তা আিার িুলেবিলাম। 
একিি রালত িাবড়লত োকলত বদললি, রাত িালরাোর ওই ঐবতহাবিক �েিার 
বরলপােভি  বতবর করলাম তাঁর িাবড়লত িলিই – িাবড়র করেশী চা কলর খাইলয়বিললি 
রাত দুলোর িমলয়। থিো বিল আমার দুদশলকরও থিবশ িমলয়র িাংিাবদকতা 
ক্যাবরয়ালরর এক অিি্য অবভজ্ঞতা।

(বরলপােভি ার, বিবিবি িাংলা, কলকাতা)

দছটমহকলর সতেপান থজহপাদ হুকসন ওবপামপার সকগে।
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৬৮ বছকরর পরপাধীন জীবন থথকে মুদক্ 
দমকলকছ েপাই ৬৮টি থমপামবপাদে।

নেুন জীবকনর শুরু
ফারহািা পারভীি
�েিার একবদি আলগ অেভিাৎ ৩০ থশ িুলাই আবম খুি িকালল রওিা হই ঢাকা 
থেলক কুবড়গ্রালমর উলদ্দলশ্য। ৩১থশ িুলাই ২০১৫, রাত ১২ ো এক বমবিলে 
আিুষ্াবিকভালি বিবিমলয়র কো বিল ভারত ও িাংলালদলশর মলধ্যকার 
বিেমহলগুললার। িাংলালদলশর মলধ্য োকা ভারলতর িিলচলয় িড় বিেমহল 
দাবশয়ারিড়া বিল কুবড়গ্রালমর, ফুলিাবড় ইউবিয়লির অংশ। এিাড়া আরও 
থিশ কলয়কটি বিেমহল বিল আলশপালশই। আর িািা আিুষ্াবিকতা মূলত এই 
বিেমহললই হওয়ার কো বিল, তাই আমার গন্তি্যস্ল বিল বিবদভি ষ্। দুপুর একো 
িাগাদ আবম থপৌলঁি যাই দাবশয়ারিড়ায়। �ণ্া বতলিক আবম গ্রালমর িাবড় িাবড় 
বগলয় মািুলষর কালি িািলত থচলয়বিলাম তালদর থকমি লাগলি, কারণ আর 
একবদি পলরই তারা িাংলালদলশর িাগবরক হলয় যালছে িতুিা ভারলতর। এই 
থখাঁি খির বিলত থযলয়ই িািলত পারলাম অলিলক অবভলযাগ করলিি তারা 
ভারলত থযলত চাি বকন্তু তালদর ভয়-ভীবত থদবখলয় িাংলালদলশ োকার তাবলকায় 
িাম থলখালিা হলয়লি। অন্তত দশটি পবরিালর আবম এমি বচরে থদখলাম।

বিষয়টি দাবশয়ারিড়া থেলক থেবললফালি থযাগ বদলয় আবম বদলির প্রেম 
িম্পাদকীয় বমটিং-এ িািালাম। বিবভন্ন পলক্ষর িাক্ষাৎকার বিলয় ধািলক্ষলতর 
মলধ্য িলি ব্রিপ্ট বললখ ও ভলয়ি বদলয় এবিে কলর থরবিওর িি্য প্রবতলিদি 
বতবর করলাম। িমি্যা হল ইন্টারলিে কালিকশি বিলয়। এত প্রত্যন্ত অঞ্লল 
থকাি কালিকশি ঠিক মত কাি করবিল িা। তাই িময়মত প্রবতলিদি 
পাঠালিাো েবক্র বিষয় বিল। এর পলর িন্ধ্যা িালড় িাতোর প্রিাহ অিুষ্ালি আবম 
ি্যালেলাইে থফালির মাধ্যলম িরািবর যুক্ত হই, থিখািকার মািুলষর উচ্ছ্বাি, 
আলয়ািি ও মািুলষর অবভলযালগর বিষয়গুললার কো িািালত। অিুষ্াি থশষ 
হওয়ার পর পলরই আমালক থিশ কলয়কিি স্ািীয় িাংিাবদক িািাললি বিবিবি 
প্রেম এই খিরটি বদল। তারা আমালক িললবিল “আমরা বিষয়টি থিলিও িািা 
কারলণ িংিাদমাধ্যলম প্রকাশ করলত পাবরবি”।

আলগই িললবি ইন্টারলিে কালিকশলির কো। তার আলগ িলা উবচত বিেমহলল 
থকাি বিদু্যলতর ি্যিস্া বিল িা। শহলরর মলধ্য বিবছেন্ন একো িিপদ থযখালি 

িাগবরক িুলযাগ িুবিধার থকাি বকিুই থিই। আমার কালি োকা থমািাইল 
থফাি, ল্যাপেপ, ক্যালমরা এিং অি্যাি্য যন্ত্রপাবত চািভি  থদওয়ার িি্য কুবড়গ্রাম 
শহলর থযলত হলতা। আর বদলির চারটি অিুষ্ালি িরািবর থযাগ থদওয়ার িি্য 
িি যন্ত্রপাবতর ি্যাগ কাঁলধ বিলয় গ্রালমর মলধ্য ফাঁকা মাঠ িা থক্ষলতর িন্ধালি 
িামলত হলতা। থকিিা ি্যালেলাইে থফালির িি্য পূিভি আকালশর একো ফাঁকা 
স্াি দরকার, যার িামলি থকাি গািও পড়লি িা। থতা থতমি একটি বিস্ীণভি ফাঁকা 
িায়গার িন্ধাি করলত হলতা প্রবত থিলায়। আর প্রবত থিলালতই ধািলক্ষলতর 
আইললর ওপর দাঁবড়লয় লাইভ অিুষ্াি কলরবি।

একবরেলশ িুলাই িকাল থেলক বিেমহললর বচরে িদলল থযলত োলক। মািুলষর 
উচ্ছ্বাি-আিদে আর বিেমহল থিলড় যাওয়ার থিদিা থদখবিলাম আলগর 
বদি থেলকই। দাবশয়ারিড়ায় কাবলরহালে থয থিাে িািার বিল থিখালিই িি 
আলয়ািি কলরবিল িাংলালদশ-ভারত বিেমহল বিবিময় িমন্বয় কবমটি। প্যালন্ডল 
োবঙলয় গাি-িািিার আলয়ািি, স্মমৃবতচারণ, বিলিলদর অংশগ্রহলণ মঞ্িােক 
আরও অলিক বকিু।

বিলকললর বদলক বিবভন্ন রািনিবতক দললর স্ািীয় থিতারা আিলত লাগললি 
মলঞ্, উলদ্দশ্য যারা িাংলালদশ োকলিি তালদর স্াগত িািালিা। এভালিই 
বিকাল িলন্ধ্য পার হল। অিলশলষ এললা থিই মালহ্রিক্ষণ। রাত ১২ো বমবিলে 
থ্াগালি থ্াগালি মুখবরত হলয় উঠললা পুলরা এলাকা। মশাল হালত হািার 
হািার মািুষ িললত োকললা ‘আর িয় বিে-িািী আমরা এখি িাংলালদবশ’। 
িালে থকক কাো, ৬৮টি থমামিাবত প্রজ্বলি। ৬৮ িিলরর পরাধীি িীিি থেলক 
মুবক্ত বমলললি তাই ৬৮টি থমামিাবত। িারা রাত ধলর চলল দফায় দফায় এই 
বমবিল আর মাইলক গাি। িারারালতর পবরবস্বত িািা িায়গায় �ুলর �ুলর 
থদখবিলাম িকালল প্রভাতী অিুষ্ালির িি্য প্রবতলিদি বতবর করলিা িলল। এর 
মলধ্য হঠাৎ একিি পাশ থেলক িািলত চাইল আপিার খাওয়া-দাওয়া হলয়লি? 
থখয়াল করলাম উলত্তিিায় রালতর খািার খাওয়া হয়বি। বমিািুর রহমাি িালম 
থিই ি্যবক্ত থিার কলরই তার িাবড়লত বিলয় থগললি।

রাত তখি অলিক, িাবড়র মলধ্য ঢুলক থদখলত থপলাম কলয়কটি ি্যাগ থগািালিা। 
কো প্রিলগে িািলত পারলাম বতবি ভারলত থযলত চাি। িন্ম থেলকই এই 
বিেমহলল তার োকা, িড় হওয়া আর এখি ভারলত চলল যাওয়ার বিদ্ধালন্ত তার 
মলির গভীর দু:থখর কো িািাবছেললি। থি এক অদু্ত মুহূতভি । থভার রালতর 
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“�ণ্পা দেকনে আদম গ্রপাকমর বপাদড 
বপাদড দগকয মপানুকষর েপাকছ জপানকে 

থ্কযদছলপাম েপাকদর থেমন লপাগকছ।”

বদলক শুরু হল েুম িমৃবষ্, তাই উৎিলি হঠাৎ কলরই থযি আগ্রহ হারাললি থকউ 
থকউ। িূলযভিাদলয়র পরপরই ফুলিাবড় উপলিলার ইউএিও দাবশয়ারিড়ালত 
িাংলালদলশর পতাকা উড়াললি। আিদে উলিালি থফলে পড়ললা চারবদক। উপবস্ত 
িিাই িাতীয় িংগীত থগলয়, বিলিলদর িাংলালদলশর িাগবরক বহলিলি পবরচয় 
বদলয় আত্মতমৃ বপ্ত থিাধ করবিললি থযি। থচাখ মুখ আত্মবিশ্বালি ভরা। িকাল িালড় 
িয়োর প্রভাতী অিুষ্ালির িি্য প্রবতলিদি পাঠিলয় প্রস্তুবত বিবছেলাম িরািবর 
অংশ থিওয়ার। বকন্তু তুমুল িমৃবষ্র কারলণ কালিকশি থপলত িমি্যা হল। িমৃবষ্র 
মলধ্য মাোয় িাতা ধলর আিার একই কায়দায় িরািবর িািালাম থিখািকার 
িিভিলশষ পবরবস্বত।

িারারাত থিলগ োকায় বকিুো ক্াবন্ত ভর করবিল। তাই কলয়ক�ন্টা বি্াম বিলয় 

আিার থিবরলয় পড়লাম িতুি অবভজ্ঞতার িন্ধালি। থিাে থিাে আিদে থিদিার 
খির থপলাম বকিু। থযমি এক পবরিালর ভাই যালছেি ভারলত, বকন্তু থিাি থেলক 
যালছেি িাংলালদলশ তালদর থিদিার কো। এক পবরিালর ্রিী থযলত চাি িা, বকন্তু 
স্ামী যালিি, তালদর মিকষাকবষর কো। এিি বিলয় একটি প্রবতলিদি কলর 
পাঠালাম ১ তাবরলখ। থদািরা অগাটে িকালল রওিা বদলাম ঢাকার উলদ্দলশ্য। 
বিবিবি িাংলা বিভালগ কাি করা আর প্রবতবদি িতুি িতুি অবভজ্ঞতার মুলখামুবখ 
হওয়া এোই স্াভাবিক, বকন্তু িাংলালদশ ভারলতর মলধ্য বিেমহল বিবিমলয়র 
থিই ঐবতহাবিক মুহূতভি  কভার করলত থযলয় আমার থয অবভজ্ঞতা হলয়লি থিো 
আমার মলি োকলি িি িময়।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)
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বমবেলা ফারিািা
বিবিবিলত থযাগ থদওয়া আমার ২০০৮ এর প্রায় থশলষর বদলক। একবদলক 
‘বিবিবি’থত কাি করার আিদে আর আলরকবদলক থেবলবভশি থেলক থরবিওলত 
আিা আবম মলি মলি বরি , েু ,ওয়াি, বকউ-এর বিরলহ ভুগলত োবক। যখি 
বিবিবিলত কাি শুরু কবর তখি ‘বিবিবি িংলাপ’ িামবয়কভালি িন্ধ বিল। িলল 
রাখা ভাল, অিুষ্ািটি থযলহতু ফান্ড পাওয়ার ওপর বিভভি র করত, তাই বিবিবিলত 
কাি করার প্রায় ি’মাি পর আিার িংলাপ চালু হিার িম্ভািিা বতবর হয়।

যাই থহাক িংলাপ হয়ত চালু হলি, বকন্তু তার িালে আমার িম্পকভি  কী? যারা 
এর িঞ্ালিা কলরি তারা দী�ভি িময় ধলর বিবিবি লন্ডলি কাি করলিি, আমার 
থচলয় িয়লি ও অবভজ্ঞতায় অলিক িড় এিং িিাই পুরুষ। বকন্তু আমালক এিং 
হয়ত আরও অলিকলক অিাক কলর বদলয় থশািা থগল ঢাকা িু্যলরালত স্ায়ী 
কমশী, থেবলবভশলির অবভজ্ঞতািম্পন্ন এিং িারী, এিি কারলণ আমালকই ভািা 
হলছে পরিতশী িংলাপ িঞ্ালক বহিালি।

তারপর শুরু হল এর প্রস্তুবত । যতই টিবভলত কাি কলর আবি িা থকি িংলাপ 
এলকিালর এক বভন্ন বিষয়। প্রায় থদড়লশা দশভিলকর উপবস্বতলত, দশভিলকর প্রলশ্ন 
থয অিুষ্াি তালত িঞ্াললকর ভূবমকা পুলরাপুবর ‘থিাগেলর’র। দুই িড় দললর 
দুিি িাড়াও, দুিি বভন্ন িগলতর অবতবে এিং দশভিক- এরা বমললই িংলাপ।

প্রস্তুত হওয়ার প্রেম পাঠ হললা িংলাপ থদখলত যাওয়া , অেভিাৎ থরকবিভি ং এর 
িময় িলি োকা। কী হলছে , কীভালি হলছে তা থদখা এিং থিাোর থচষ্া করা। 
বকন্তু থদলখ যবদ থিাো থযত কািটি কীভালি করলত হয়, তাহলল িীিি অলিক 
িহি হত।

এই থলখাো যখি বলখবি, তখি িতুি কলর থয বিষয়গুললা মলি হলছে তা হললা, 
িতুি একটি কাি থশখাই হয়ত তখিকার িড় চ্যাললঞ্জ বিল িা, চ্যাললঞ্জ বিল 
দললর িামলি, অবতবেলদর িামলি এিং দশভিকলদর িামলি িতুি এিং ‘িারী’ 
িঞ্ালক ‘হলয়ও’ এক দৃঢ় ি্যবক্তত্ব বহিালি বিলিলক প্রবতবষ্ত করা।

প্রেম অিুষ্াি বিল রািশাহীলত, থমাোমুটি িিা বিলশলকর একো দল । যারা 
থপ্রািাকশি দলল, তারা আলগই চলল থগলি । আর আবম, প্রলযািক ওয়াবলউর 
রহমাি বমরািিহ কলয়কিি বমলল অিুষ্ালির আলগর বদি বগলয় উপবস্ত 
হলাম রািশাহীলত। কামাল আহলমদ, শাবকল আলিায়ালরর িায়গায় আমালক 
থমলি থিয়াো কতো িহি বিল দললর িি্য এখলিা আমার কালি থিো একো 
প্রশ্ন।

যাওয়ার পর প্রেম থযো িুেলাম, থমলয় িঞ্াললকর িি্য থয একো বভন্ন ি্যিস্া 
লালগ থিো কালরা মাোয় থিই। থকাি থরেবিং রুম থিই, থমকাপ রুম থিই , 
এিি্য িাহায্য করার থকউ থিই। যাই থহাক, িহুবদি টিবভলত োকার িুিালদ 
বিলি বিলিই যা পাবর তাই করলাম। রোই রাি শুরু হললা, দশভিকলদর িামলি 
থরলখ আর টুেবিওলত অিুষ্াি করার মলধ্য পােভিক্য আলি, থিই িাধা দূর করার 
িি্যই থিশ কলয়কিার রোইরাি করা হললা। এ প্রিংলগ িললত চাই, িিাই থচষ্া 
করবিল িাহায্য করার, যালত অিুষ্ািটি ভাল হয়।

যালহাক, থমাোমুটি ভালয় ভালয় থশষ হয় প্রেম পিভি। তারপর শুরু হয় ‘িািার 
িয়িী অবতকেলি আক্রান্ত’ রািিীবতবিদলদর বিয়ন্ত্রণ কলর ৬০ বমবিলের মলধ্য 
অন্তত পাঁচটি প্রশ্ন বিলয় আললাচিা করলত পারার িংগ্রাম। এটি িঠিকভালি করার 
িি্য অলিক থক্ষলরেই থিশ কলঠার হলত হয়, বকিু বকিু থক্ষলরে রূঢ়। ‘িয়ি 
এিং স্ভাি’ থিাধকবর দুলোই আমার িাধা হলয় দাঁড়াবছেল। তাই পরপর দুলো 

েক্সবপাজপাকর বপাংলপাকদশ সংলপাকপর প্রস্তুদে পকবচি। 
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সংলপাপ সঞ্চপালনপার ্্পাকলঞ্জ দছল অন্রেম

অিুষ্ালি পারলাম িা পাঁচো প্রশ্ন বিলত। লন্ডি থেলক িম্পাদক কারণ িািলত 
চাইললি। আমার কালি থতা থকাি উত্তর থিই। আবম িুেলত পারবি িা থকি 
িময় চলল যালছে - আবম বিয়ন্ত্রণ করলত পারবি িা!

িম্পাদক উলড় এললি ঢাকায়। প্রলযািকিহ আমালক বিলয় বমটিং-এ িিললি। 
িলললি আমালক আলরা ‘থরািাটে’ হলত হলি। অবভধাি খুলল এর থযিি মালি 
থদখলাম তার থকািোই আবম িই। বিিলয়র িংলগ িললত চাই, আবম এখলিা 
মলি কবর পবচিমা িমালি, থয দৃঢ়তালক প্রশংিিীয় িলল গণ্য করা হয় তা 
অলিক িমলয়ই আমালদর কালি থিয়াদবি। গণমাধ্যম িমালিরই আয়িা, তাই 
পবচিমা গণমাধ্যলমর িঞ্ালকলদর কলঠারতা দশভিক বহিালি এখালি অলিলকর 
ভাললা লাগললও থদলশর থমলয়র এই একই আচরণ থিবশরভাগ অবতবে-
দশভিলকরই পিদে হয় িা।

আি এত িির পরও আবম থচষ্া কবর, ‘অলিক কঠিি প্রশ্ন বিিলয়র িালে করা 
যায়’ এই িীবতলত িঞ্ালিা করলত। হয়লতা কখলিা পাবর, কখলিা পাবর িা। তলি 
থিই িমলয় আমার িমগ্র থচষ্া থক্রিীভূত হয় ‘থরািাটে’ হওয়ালত। একিময় 
হয়ত বকিুো িফল হলয় উঠি, িময় বিয়ন্ত্রণ, অবতবে বিয়ন্ত্রণ িহি হলয় ওলঠ।

তলি আমার অবভজ্ঞতার িিলচলয় িড় অংশ ‘লন্ডি িংলাপ’। িংলাপ আবম 
শুরু করার মাি দুএক পলরই ‘লন্ডি িংলাপ’ করার িি্য লন্ডি যাই এিং 
অিাক হলয় থদখলত পাই কত ধরলণর আপবত্ত উঠলত পালর। থকি ঢাকা থেলক 
িঞ্ালক এললা এিং থকি এই িিীিতর িঞ্ালক- এই প্রশ্ন যখি কািা�ুষার 
মত আমার আলশপালশ �ুরলি তখি আলরক অদু্ত প্রলশ্নর মুলখামুবখ হই আবম। 
স্ািীয় িাংিাবদকলদর িালে এক মতবিবিময় িভায় তারা প্রশ্ন থতাললি আবম 
বিললটি ভাষা িাবি বকিা এিং প্রলয়ািলি বিললটি ভাষায় করা প্রশ্ন অিুিাদ করা 
হলি বকিা। িারা িাংলালদলশর এত িায়গায় অিুষ্াি করলাম, থকাি অঞ্ললর 

ভাষার িি্য এরকম দাবি থদবখবি , আর আমার কালি বিললটি ভাষা অি্য থয 
থকাি আঞ্বলক ভাষার মতই তাই এই দাবির কারণ আমার কালি থিাধগম্য 
িয়। যালহাক থিিি িামাল বদললি প্রধাি িম্পাদক িাবির মুস্াফা। তলি আচিযভি 
হওয়ার আলরা িাবক বিল। বিভাবিত িাংলালদলশর রািিীবতলত অবতবেলদর 
বিলয় যত িমাললাচিা োকুক থকাি প্রবতিাদ থদবখবি, বকন্তু লন্ডলি থদখলাম 
একিি প্যালিল িদি্যলক বিলয় থিার আপবত্ত এিং তালক িাবতললর দাবি। 
অবতবে বিিভিাচি বিবিবির িম্পাদকীয় স্াধীিতা, তাই পবরিতভি লির প্রশ্নই ওলঠ িা। 
বকন্তু িম্ভািিা থেলক থগল এই বিলয় একো িমি্যা িমৃবষ্ হওয়ার। আমালক ধারণা 
থদয়া হললা িম্ভাি্য করণীয় িম্পলকভি ।

তারপরও আমার দৃঢ় বিশ্বাি বিল আিলল থতমি বকিু হলি িা , বকন্তু হললা। 
থিই বিলশষ অবতবে কো িললত শুরু করার িালে িালেই চাবরবদলক বহনহ শুরু 
হলয় যায়, ক্ষবণলকর িি্য ভড়লক বগলয় আবম িামলল তুবল বিলিলক। ‘থরািাটে’ 
হওয়ার পাঠ কালি লালগ, দৃঢ় কলঠে িললত োবক অিুষ্াি প্রলয়ািলি িন্ধ হলয় 
যালি এিং হলিাকারীলদর থির কলর থদয়া হলি। অিুষ্াি বিয়ন্ত্রলণ আলি, আিলক 
মলি হয় থিবদি থেলকই আবম থিাধহয় িবত্য িবত্য বতবর হলয়বিলাম এধরলির 
থশা করার িি্য।

ধি্যিাদ তাই বিবিবিলক, বিবিবি আমালক বশবখলয়লি বকভালি বিয়মতাবন্ত্রক ভালি 
কাি করলত হয়, বশবখলয়লি হঠকারী মুহূলতভি  িম্পাদকীয় িীবত কী কলর মাোয় 
রাখলত হয়। আশা কবর বিবিবি িাংলা তার িুিাম এিং িম্পাদকীয় থযৌবক্তকতা 
িিায় রাখলি। হয়ত আিার কখলিা িময় িুলযাগ থপলল কাি করা হলি বিবিবির 
িালে। বিবিবি িাংলার পেচলায় বিরন্তর শুলভছো।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: ২০০৮-২০১১; বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

লন্ডকনর দসটি হকল থপেশপাল লন্ডন সংলপাপ।
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থযখপাকন থযপাগপাকযপাগ থনই, থসখপাকনও আমরপা আদছ 

আহরার থহালিি
দু হািার থচাদ্দ িাললর বিলিম্বর মালির এক িকাল। কুয়াশার চাদর ফুলো কলর 
িূযভিো থকিল উঁবক বদলত শুরু কলরলি। আর আমরা প্রচণ্ড গবতলত িুেবি। মালি 
আমালদর িহিকারী িাংলালদশ িি বিভালগর থিাট্ট েুইি ইবঞ্জি থকবিি কু্রিারটি 
দ্রুত এবগলয় চললি পশুর িলদর পাবি থকলে। ক্রলমই আমরা থপিলি থফলল 
যাবছে িভ্যতা, থমািাইল থফালির থিেওয়াকভি  আর ইন্টারলিলের কভালরি 
এলাকা। আমালদর গন্তি্য িুদেরিলির দূরিতশী িীলকমল থরলঞ্জর গহীি িিাঞ্ল। 
দুধালর িুিীল িলরাবশ। তার মলধ্য থেলক থেলক ভুি কলর উলঠ আিার িুি 
বদলছে িলবফি। আমরা িবল শুশুক। অলিক অলিক দূলর অস্ষ্ িদী-তীলর 
িুদেরী, থগওয়া, গরাণ আর থকওড়ায় ঠািা িিাঞ্ললর আকাশলরখা। আমার 
যন্ত্রপাবতর থোলায় বিবিবির থরকিভি ার, মাইলক্রালফাি, পযভিাপ্ত ি্যাোবর আর 
পবরপূণভি চািভি  থদয়া একটি িিভিাধুবিক প্রযুবক্তর স্মােভি -থফাি। এরই মলধ্য এটি 
কাযভিকাবরতা হাবরলয়লি। অিশ্য এো বদলয় আমার িফলরর িবি এিং বভবিও 
থতালা যালি। বকন্তু আফলিাি, থিগুললালক বিবিবি িাংলার থফিিুক পাতায় 
থপাটে করলত আমালক অলপক্ষা করলত হলি বফলর আিা পযভিন্ত!

আমার গাইি ও িহযারেী িি বিভালগর কমভিকতভি া িাবহদুল কবিলরর হালত অিশ্য 
একটি থিাে বিবপএি যন্ত্র রলয়লি। পুরলিা মলিললর এই বিবপএি যন্ত্রখাবি 
মালে মালেই পে ভুল কলর। বিবপএলির থদখালিা পলে এলগালত বগলয় 
একিার আমালদর হালকা থকবিি কু্রিারটি আেলক থগল িদীর অগভীর অংলশ 
থিলগ ওঠা চলর। িাবহদুল কবির িলললি, এর আলগও বতবি এই িায়গাটিলক 
বিবপএি মািবচলরে বচবহ্নত কলরলিি, বকন্তু তারপরও থি ভুল করল। থশষ পযভিন্ত 
আমালদর িালরংলক কুবমলরর ভয় অগ্রাহ্য কলর িামলত হললা পাবিলত। বতবি 
থঠলল কু্রিারটিলক বিলয় থগললি পাবির গভীরতর অংলশ।

আরও দুএকটি বিপদ আপদ উতলর কলয়ক �ণ্া িালদ আমরা থপৌঁিলাম 
িীলকমল থরলঞ্জ কমভিকতভি ার কাযভিাললয়। পযভিেকলদর কালি স্ািটির িিবপ্রয় 
িাম বহরণ পলয়ন্ট। আমরা থয দুপুরলিলায় িীলকমলল থপৌঁিই, থিবদি আবমই 
একমারে িবহরাগত থিখালি। থমািাইল থফালির থিেওয়াকভি  থিই। থযাগালযালগর 
একমারে ি্যিস্া ওয়্যারললি থরবিও। বকন্তু এখালি িিবিভালগর থয থরবিও 

িংলকত গ্রহলণর িুউচ্ োওয়ারটি বিল, থিটি ২০০৭ িালল বিির িালম 
এক ভয়াল �ূবণভিেলড় িুদেরিলির আরও অলিক বকিুর িালে থভলঙ থগলি। 
থিই থেলক িীলকমল থরঞ্জ আধুবিক থযাগালযাগ বিবছেন্ন। এখাি থেলক যারা 
মূল ভূখলণ্ড যাি, তারা খির বিলয় যাি আর যারা আলিি তারা বিলয় আলিি 
বিলদভি শ, রিদ এিং মূল ভূখলণ্ড োকা পবরিালরর পাঠালিা খিরাখির, বচঠি। ফলল 
িীলকমললর িালে িভ্য দুবিয়ার মািুলষর থযাগালযাগ �েলত কখলিা একবদি, 
কখলিা বতিবদি, কখলিা পুলরা িপ্তাহ থললগ যায়। অিশ্য মমৃতু্যিংিাদ িা অি্যাি্য 
িরুবর আিহাওয়া-িবিত খির থপৌঁিলিার িি্য এরা থিি িীলকমল থরলঞ্জই 
োকা থিৌিাবহিীর �াঁটির থরবিও ওয়্যারললি। এো অিশ্য থঠকা থিলঠকার 
ি্যিস্া। বিবমবত্তক খির পাঠালিার িি্য থতা আর বিত্যবদি থিৌিাবহিীর �াঁটিলত 
বগলয় ধিভিা থদওয়া যায় িা!

এক কোয় এই যুলগ এমি থযাগালযাগ বিবছেন্নতার কো বচন্তা করা যায় িা। 
অন্তত আমরা যারা িারাক্ষণ থযাগালযালগর মলধ্য রলয়বি, হালত বিলয় �ুরবি 
থযাগালযালগর বিলদিপলক্ষ একটি যন্ত্র, যালত িাতলল থদওয়া আলি বিশ্বি্যাপী 
থযাগালযালগর হািালরা পে, তালদর পলক্ষ এরকম বিরুপায় হলয় পড়া থয কতো 
অস্বস্দায়ক, থিো শুধু তারাই িুেলিি যারা এরকম পবরবস্বতলত পলড়লিি। 
এলহি থযাগালযাগ-বিবছেন্ন এক স্ালি থপৌঁলি আমার অিস্াও তনেিচ। এরই 
মলধ্য থযাগালযাগহীি হলয় পড়ার কারলণ িমৃবষ্ হলয়লি আলরক পবরবস্বতর। থি 
ি্যাপালর িলি এই বিিলন্ধর থশষভালগ।

থকবিিকু্রিার থেলক িীলকমল থরঞ্জ কমভিকতভি ার কাযভিাললয় যাওয়ার িি্য িাবম 
একো কালঠর থিটিলত। আমার এখালি আিার উলদ্দশ্য িুদেরিলি চলমাি িা�-
শুমাবর িলরিবমলি প্রত্যক্ষ করা এিং বফলর বিবিবির পাঠক থ্াতার কালি থিই 
অবভজ্ঞতা তুলল ধরা। কলয়কমাি ধলর ক্যালমরা থপলত থতালা হলছে িুদেরিলির 
িাল�র িবি। িবি থতালার িি্য খািালরর থোপ বদলয় অেভিাৎ ট্র্যাপ কলর িা�লক 
বিলয় আিা হলছে ক্যালমরার িামলি। পলর িাল�র থতালা িবি আর পালয়র 
িাপ কবম্পউোলর বিললেষলণর মাধ্যলম থিবরলয় আিলি িুদেরিলি োকা িাল�র 
আিুমাবিক এিং প্রায় কািাকাবি একটি িংখ্যা। এই পদ্ধবতটিলক গণিাকারীরা 
িললিি ক্যালমরা ট্র্যাবপং পদ্ধবত। আমার এই িফর থশষ হওয়ারও ি’মাি পর 
এই গণিা থশষ হয় এিং তখি আমরা থিলিবিলাম িুদেরিলি থয পবরমাণ িা� 

সু্দরবকন বপা�-শুমপাদর দকলর সকগে।
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থযখপাকন থযপাগপাকযপাগ থনই, থসখপাকনও আমরপা আদছ 

আলি িলল আমরা এতবদি িািতাম, আিলল িাল�র িংখ্যা তার অলধভিলকরও 
কম।

কালঠর থিটিলত থিলম থদবখ, িাল থফলল িামলির খাল থেলক মাি ধরলিি 
কলয়কিি থিলল। তালদর খালুইলত খলিল করলি িদ্য পাবি থেলক তুলল আিা 
িীিন্ত কলয়কটি মাি। আমরা িামলতই থেলম থগল তালদর কমভিকাণ্ড। িাবহদুল 
কবিরলক তারা থচলিি। তাই মাি ধরা োবমলয় তারা লম্বা িালাম ঠুকললি। আর 
আবম ততক্ষলণ থললগ থগবি স্মােভি -থফালির ক্যালমরায় িবি তুললত, বভবিও 
করলত। পযভিেক থভলি আগ্রহী এক থিলল আমার বদলক এবগলয় এললি। পবরচয় 
শুধললি। পবরচয় বদলতই িহালি্য এবগলয় এলি আমার হাত দুটি ধলর িলললি, 
আপিালর আবম বচবি। এিার আমার আঁতলক ওঠার পালা।

-আমালক থচলিি?

-হ, এইহালি আমরা যারা আবি তালগার িল্ালবি আপিালর বচবি। আপিালগার 
বিবিবির িল্ালবিলর বচবি।

এই িলল িহকমশীলদর হাঁক থিলড় িাকললি িুদেরিলির থিলল। “থদবখ যাও 
থকিা আবিলি আমালগা মবদ্দ”! িিাই তখি দুদ্দাড় কলর িুলে এলি আমালক 
ব�লর ধলর। এরা িিাই িমস্লর বিবিবিলত আমার িহকমশীলদর িাম িললি। িিার 
িাম। বিভুভি ল। এই থিলললদর একিলির িাম বিল িিরুল। িাম মলি রাখলত 
আমার থিিায় বিপবত্ত। আে-দশিি থিললর মালে আি শুধু তাঁর িামটিই মলি 
আলি। থরালদ থপাড়া তামালে গালয়র রঙ। খালো কলর লুবগে পড়া। ঊর্ভি ালগে শত-
তাবলর একটি থিাংরা পুরলিা থিালয়োর। তালতই আবম মুগ্ধ। এতই িলমিাবহত 
বিলাম, তালদর িালে একো িবি পযভিন্ত তুললত ভুলল থগবি। বকন্তু কো হলয়বিল 
অলিকক্ষণ। িিরুলই থিবশ কো িলললি। িািাললি, এই থযাগালযাগহীি 
মুলুিলক বিবিবির কল্যালণ তাঁরা ঢাকার এিং পমৃবেিীর িি খিরই প্রবতবদি পাি।

থিৌকা থেলক একিি তালদর িড়িড় থরবিওটি এলিও থদখাললি। এমি 
থরবিও িির পঁবচলশক আলগ আবম আমার চাচার হালত থদলখবি। প্রবতবদি 
িন্ধ্যায় িড়চাচা তাঁর ভাষায় থিই ‘ে্যািবিটোর’ বিলয় থিলম থযলতি উলঠালি। 
তারপর তালক থদখা থযত থিোলক হালত বিলয় উঁচু কলর দাঁবড়লয় োকলত, 
আিার ওই উলঠালির এ থকাণায় থতা ওই ও থকাণায় িুলোিুটি করলত। আিার 
কখলিা িলিালর থরবিওর উপর বকল �ঁুবষও মারলতি। এিি কমভিকালণ্ডর পর 
চাচার পুরলিা থরবিওখাবি থেলক খ্যাড়খ্যালড় আওয়ালির িালে থভলি আিলতা 
িাংলা ভাষার খির। বিবিবির খির। খ্যাড়খ্যালড় শলব্দর মলধ্য আমার প্রয়াত িড় 
চাচা বক িুেলতি থক িালি! থিলললদর এই থরবিওখাবি থদখলত থিরকম। 
তালদর থরবিওখাবিও খ্যাড়খ্যাড় শব্দ কলর। এই খ্যাড়খ্যালড়র মলধ্যই তারা 
শেভি ওলয়ভ প্রচার তরলগে চার থিলা বিবিবি িাংলার অবধলিশি থশালিি।

তালদর িিচাইলত পিলদের অিুষ্াি প্রতু্যষা। কারণ এই অিুষ্ালি আলি 
িংিাদপরে পযভিাললাচিা। প্রতু্যষার কল্যালণ তালদর ঢাকার আর দশ িালরাো 
পবরেকার খিরও পড়া হলয় যায়। িিরুললর ভাষায়, “থপাবত্তষা িা োকবল আমরা 
থপপার ক্যাম্বায় পড়বত পাতাম কি বদবহবি! আমরা থতা থকািবদি থপপার চবক্ষ 
থদবহ িা”। এই থিলললদর কোয় গলিভি িুকখািা ি’হাত হলয় থগল। িির পাঁলচক 
ধলর িকাললর দুই অবধলিশি প্রভাতী আর প্রতু্যষা থয আমরা ঢাকা থেলকই 
কবর! অিশ্য ঢাকার িহকমশীলদর থয এিি্য কত বিবিদ্ রিিী পাবড় বদলত হয় 
তা আর িিরুললদর িলা হয় িা।

দুবদলির থযাগালযাগহীিতা থেলক থকবিি কু্রিালর কলর আিার থলাকাললয় 
বফরবি। মংলার কািাকাবি আিলতই থমািাইল থফালি থিেওয়াকভি  থফরার বচহ্ন 
থদখা থগল। িালে িালে এললা ঢাকা থেলক উববিগ্ন ্রিীর থফাি। তার পরপর এললা 
িহকমশী কাবদর কললিাললর থফাি। তার কোয় িুেলাম আমার িালে থযাগালযাগ 
িা করলত থপলর দুবিয়া থতালপাড় কলর থফলললি আমার ্রিী। খুলিা থেলক 
িিবিভালগর আলরকো থিাে রওয়ািা হলয়লি আমার িি্য খির বিলয়। আবম 
থয এতো থযাগালযাগহীিতার মলধ্য চলল যাি থিো িুেলত পালরবি আমার ্রিী। 
আবমও বিলিও িুেলত পাবরবি।

আমার স্বস্ বফলর এলিলি। থফালির ব্রিলির থকাণায় থদখা যালছে ইন্টারলিে 
িচল হওয়ার বচহ্ন। দ্রুত বিবিবির ওলয়িিাইলে বগলয় থদলখ বিলাম আিলকর 
খিরাখির। থফিিুলক বিবিবি িাংলার পাতাটিলতও একেু ঢঁু মারলাম। আমার 
থফালি এফএম থরবিও আলি। থিখালি িাংলালদলশর দশটি শহর থেলক 
থশািা যায় বিবিবির অবধলিশি। অিশ্য ইন্টারলিে োকলল পমৃবেিীর থয থকাি 
িায়গায় িলি বিবিবি িাংলা থরবিও আবম শুিলত পাবর। দু িির পর আি 
বিবিবির ইন্টারলিে বভবত্তক কাযভিক্রম আরও শবক্তশালী। িবি, বভবিও, তে্য-
যখিই পাই তখিই আমরা তুলল থদই অিলাইলি, থফিিুলক, েুইোলর। বকন্তু 
যতিারই আমার িুদেরিলির থিলল িিরুললদর কো মলি হয়, তখিই িামলি 
থভলি ওলঠ থরালদ থপাড়া, খালো কলর লুবগে পড়া, শত-তাবলর থিালয়োর গালয় 
িিরুললর কো, “থপাবত্তষা িা োকবল আমরা থপপার ক্যাম্বায় পড়বত পাতাম 
কি বদবহবি! আমরা থতা থকািবদি থপপার চবক্ষ থদবহ িা”।

পঁচাত্তর িিলরর বিবিবি িাংলা বিভালগ থমালে পাঁচ িির কাি করিার অবভজ্ঞতা 
বিলয় আবম আি ববিধাহীি বচলত্ত িললত পাবর, আমরা েুইি ইবঞ্জি থকবিি 
কু্রিারটির মত দুদভি ান্ত গবতলত িুেবি, প্রচণ্ড গবতলত এবগলয় চলবি আগামীর 
প্রযুবক্তর হাত ধলর, বকন্তু হাত িাড়বিিা থপিলি থফলল আিা িিরুললদর।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

সু্দরবকনর দুগচিম নীলেমল থরঞ্জ আধুদনে থযপাগপাকযপাগ দবদছেন্ন এেটি এলপােপা। এই ে্পাকমরপা থপকেই থেপালপা হকছে সু্দরবকন বপাক�র ছদব। 
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শাহিাি পারভীি
দু’হািার থতর িাললর ২৪ থশ এবপ্রল। থিবদি িকাল িোর বদলক �লেবিল 
িাংলালদলশর স্মরণ কাললর ইবতহালি িিচাইলত ভয়ািহ বশল্প দু�ভিেিা। িকাল 
িোর বদলক বক মলি কলর থযি থমািাইল থফালি থফিিুক ্রিল করবিলাম। হঠাৎ 
একো থপাটে থদখলত থপলাম। িাভালর িয় তলা একটি ভিি ধলি পলড়লি। 
িালে িালে িলড় চলড় িিলাম। বকন্তু তার মলধ্যই অবফি থেলক থফাি এললা। 
মািুদ হািাি খাি থফালির অপর প্রালন্ত। থকাি একো কালি ঢাকায় এলিবিললি। 
আমার থিবদি বরলপাটিভি ং বশফে বিল। মািুদ ভাই িলললি, “শাহিাি আপিালক 
িাভার থযলত হলি।”

িালে িালে থরকবিভি ং-এর যন্ত্রপাবত, ক্যালমরা, থিােিুক আর কলম থগািালত 
শুরু করলাম। বকিুো অবস্র থিাধ করবিলাম। থিবদি বিলরাধী দললর িালক িারা 
থদলশ হরতাল চলবিল। রাস্া�াে পুলরাোই ফাঁকা। বকিুক্ষলণর মলধ্যই বিএিবি 
অলোবরকশা বিলয় িুেলাম �েিাস্ললর বদলক। আবমিিািার পার হলয় বকিুদূর 
থযলতই হঠাৎ শুিলত থপলাম থপিি থেলক বিকে িাইলরলির শব্দ আিলি। দ্রুত 
গবতলত আমার অলোবরকশালক পাশ কাটিলয় িাঁইিাঁই কলর যাবছেল অ্যামু্বললন্স 
আর উদ্ধার কমশীলদর যািিাহি। কী থযি তাড়া তালদর। িামলি ভয়ািহ কী থযি 
অলপক্ষা করলি, থিোই থযি িািাি বদবছেল। আবমও ভয়ািহ বকিুর মুলখামুবখ 
হওয়ার িি্য মলি মলি প্রস্তুত হবছেলাম।

�েিাস্ললর অলিক দূর থেলক থদখলত থপলাম হািার হািার মািুলষর বভড়। 
দু�ভিেিাস্ললর অলিক দূর থেলক ঢাকা আবরচা রাস্া িন্ধ কলর থদওয়া হলয়লি। 
মািুষিলির বভড় এবড়লয় অ্যামু্বললন্স িুলে যালছে হািপাতালল। অ্যামু্বলললন্সর 
দরিা খুলল হ্যালন্ডল ধলর েুলল আলিি একিি কলর থস্ছোলিিী। হালত লাঠি 
বিলয় বভড় িামাল বদলয় তারা আহতলদর হািপাতালল থপৌঁলি থদওয়ার থচষ্া 
করলিি। একেু পর পর বচৎকার কলর িিাইলক িলর থযলত িললিি। বকিুো 
ধাতস্ হলয় িামলি এগুলত শুরু করলাম। থয ভয়ািহ দৃশ্য থদখি িলল মলি 
মলি প্রস্তুবত বিবছেলাম তারই মুলখামুবখ আবম। িয় তলা ভিিটি তখি শুধুই ইঁে, 
িুরবক, কাঁচ আর বিলমলন্টর সূ্প। কাত হলয় পলড় আলি থমাো থমাো বপলার। 
িািা বদক বদলয় থির হলয় আলি িাঁকা হলয় যাওয়া রি। কালিই দাঁবড়লয় োকা 

িহু মািুষিলির শরীর ধুললায় িাদা হলয় আলি।

ভিিটিলত ফ্যান্টম এ্যপালরলি িালম একটি গালমভিন্টলি কাি করলতি থমািারক 
আলী। তার থচাখ মুখ দাঁলত পযভিন্ত ধুললা িাবল। হতবিহ্ল এই ্বমক িলবিললি, 
“ভাঙা থদয়াললর ইেঁ যত িরাই, ততই থদবখ আরও িাইিা যাইতালি। খাবল 
আলিাহ িিীর িাম বিবি।” থমািারক আলী থিবদি িললবিললি, “চারপালশ চাপা 
পড়া িহকমশীলদর কান্না আর আতভি  বচৎকার শুিবি।”

রািা প্ািা ধলি পড়ার খির িবড়লয় পড়ার পর থেলকই �েিাস্লল এলি বভড় 
করলত োলকি থিখালি কমভিরত ্বমকলদর আত্মীয়-স্িি। থচালখ মুলখ কান্নার 
িাপ আর উৎকণ্ঠা বিলয় দাঁবড়লয় বিললি তারা। কমলা রলঙর থিারাকাো থপাশাক 
পরা উদ্ধার কমশীরা থ্রিচালর কলর যতিার ধলি পড়া ভিিটি থেলক কাউলক থির 
কলর আিলিি, ততিারই থদৌলড় যালছেি স্িলিরা। যবদ তার বপ্রয়িিলক থপলয় 
যাি থিই আশায়।

রািা প্ািা ভিিটি বিল িাভার িাি টে্যান্ড লালগায়া। অি্যবদি থয িায়গাটিলত 
একেু পর পর যারেীিাহী িাি দাঁড়ালিা োলক, িরগরম োলক পেচারীর চলাচল 
আর থদাকাবিলদর বভলড়, থিই িায়গাটিলত থিবদি বিল বভন্ন এক ি্যস্তা। 
মািুলষর প্রাণ িাঁচালিার আকুবত। থিখালি বিল িরুবর উদ্ধারকারী িাবহিী, 
িাংলালদশ ফায়ার িাবভভি ি ও বিবভল বিলফলন্সর লাল রলঙর গাবড়, িালে পুবলশ 
ও থিিািাবহিীর অিংখ্য গাবড়। অিংখ্য উদ্ধার-কমশী আর িাধারণ মািুষ এক 
িালে কাি করলিি। বিল থরি বক্রলিন্ট আর আঞু্জমালি মবফদুল ইিলালমর 
কমশীরা। থদখলত থপলাম র্ংিসূ্লপর কালিই থখালা হলয়লি বচবকৎিা িাউবি। 
আমার মলি আলি থিিািাবহিীর একিি বচবকৎিক থমির ফখরুল িলবিললি, 
“আহতলদর িি্য রক্ত লাগলি, রক্ত। আপিারা থয থযভালি পালরি খিরো প্রচার 
কলরি।”

উদ্ধার-কমশীরা মরলদহ িয়, আহতলদর থির করার ি্যাপারোলক থিবদি প্রাধাি্য 
বদলয়বিললি। বকন্তু ধীলর ধীলর িাড়লত লাগল মমৃতলদলহর িংখ্যা। থিগুললা বিলয় 
যাওয়া হবছেল কালিই অধরচ্রি মাধ্যবমক বিদ্যাললয়। থিখালি িারাদোয় ও মালঠ 
মরলদহগুললা লাইি বদলয় রাখা হলয়বিল। আর আহলদর থিবশরভাগলকই বিলয় 
যাওয়া হবছেল কালি এিাম থমবিলকল কললি হািপাতালল। ্ বমকলদর স্িিরা 

২০১৩ সপাকলর ২৪ থশ এদপ্রল �কটদছল 
বপাংলপাকদকশর স্রণ েপাকলর ইদেহপাকস 

সব্পাইকে ভযপাবহ দশল্প দু�চিটনপা।
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িুলোিুটি করবিললি �েিাস্ল আর আশপালশর হািপাতালল। ভাললািািার 
মািুষটি িম্পলকভি  থকাোয় একেু তে্য পালিি থিই আকুবত তালদর থচালখমুলখ। 
থিবদি থচষ্ার থকাি কমবত িা োকললও শুরুলত আতংক, উলবিগ আর �েিার 
ভয়ািহতায় বিহ্ল হলয় পলড়বিললি উদ্ধার-কমশী ও থস্ছোলিিীরা। িিবমবললয় 
একো চরম বিশমৃঙ্খলা থচালখ পলড়বিল।

রািা প্ািা বিল আে তলা একটি ভিি। তলি একদম উপর তলায় কলয়কটি 
�র বিল তাই অলিলক এটিলক িললি িয় তলা ভিি। থিখালি পাঁচটি থপাশাক 
কারখািা বিল। ভিিটির একটি বপলালর ফােল ধলরলি, থিখির আলগর বদিই 
থিলিবিললি ্বমকরা। তারপরও তালদর থিার কলর কালি থঢাকালিা হলয়লি 
িলল অলিক ্বমকই থিবদি অবভলযাগ কলরবিললি।

রািা প্ািা ধলির পর উদ্ধার কাি চললবিল োিা ২১ বদি। প্রেম কলয়কবদি 
যািার পর র্ংিসূ্লপর িহু দূর থেলক পাওয়া বগলয়বিল গবলত মমৃতলদলহর গন্ধ। 
তার মালেই এক ধরলির ফাঁকা দৃবষ্ বিলয় দাঁবড়লয় োকলত থদলখবি বিলখাঁি 
্বমলকর স্িিলদর। আর কাঁদলত পারলিি িা তারা। থচালখর অশ্রু থযি শুবকলয় 
থগলি। পুলরা িময়ো বিলখাঁি ্ বমকলদর আত্মীয়রা ক্যাম্প কলরবিললি অধরচ্রি 
সু্ললর মালঠ। িািা িাবহিীর িালে অিংখ্য িাধারণ মািুষও ঐ পুলরা ২১ বদি 
থস্ছোলিিলকর কাি কলরবিললি।

(রিিকাটে িািভিাবলটে, বিবিবি িাংলা, ঢাকা)ভপাকলপাবপাসপার মপানুষটি সম্কেচি  থেপাথপায এেটু েথ্ পপাকবন থসই আকুদে দছল 
্দমেকদর স্জনকদর থ্পাকখমুকখ। (ছদব: থফপােপাস বপাংলপা)

থসছেপাকসবীরপাই দভড সপামপাল দদকয আহেকদর হপাসপপােপাকল থপৌঁকছ থদওযপার থ্ষ্টপা েরদছকলন।
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ফারহািা পারভীি
থদািরা িুলাই ২০১৬। থভার ৪ো। গুলশালির ৭৯ িম্বর রাস্ায় থপৌিঁির িালে 
িালেই একদল িাংিাবদক িুলে এললি আমার কালি। হালত কাগি কলম, কালরা 
হালত মাইলক্রালফাি। আমালক উলদ্দলশ্য কলর প্রশ্ন িিার একোই। আপবি বক 
বিবমিলদর পবরিালরর থকউ? আমার উত্তলরর অলপক্ষা িা কলরই আলরকিি 
প্রশ্ন করললি আপিার পবরিালরর থক আেলক আলি বভতলর? তলি প্রলশ্নর 
উত্তর তারা থপলয় থগললি বকিুক্ষলণর মলধ্যই। আমার িুললেপ্রুফ ি্যালকে 
আর থহললমে মাোয় থদওয়ার প্রস্তুবত থদলখ। ি্যালকলের উপলর থলখা আলি 
থপ্রি। িুলে থগললি আবমও শতাবধক িাংিাবদলকর মত থিখালি উপবস্ত হলয়বি 
িংিাদ িংগ্রহ করলতই।

থভালরর আললা তখিও থফালেবি, আলশ পালশর কলয়কটি িাবড়র গাবড় িারাদোর 
আললালত একিি আলরকিলির মুখ থদখবিলাম। কলয়কিি থচিা মুখ 
থদখলতই তালদর কালি িািলত চাইলাম থক কতখাবি িালি পবরবস্বত িম্পলকভি । 
কালরা কালিই িতুি থকাি খির থিই। রাতভর আমার বিবিবির িহকমশীলদর কাি 
থেলক থয তে্য আবম থিলিবি থিোই তখি পযভিন্ত িিার িািা।

অতএি আবম শুরু করলাম আমার মত কলর তে্য িংগ্রলহর কাি। এর মলধ্য 
টিপটিপ কলর িমৃ বষ্ হলছে। গুলশাি-২ এর ৭৯ থরালির এক মাোয় থহাবল আটিিাি 
থিকাবর, থযখালি আলগর বদি রাত থপৌলি িয়ো িাগাদ �লেলি এক িবিরবিহীি 
�েিা। থয �েিার িালে আইিশমৃঙ্খলা িাবহিী থেলক শুরু কলর হয়ত থগাো 

থদলশর থকউই পবরবচত িয়। থরটুেলরন্টটিলত থখলত আিা মািুষলদর উপর 
হামলা কলরলি একদল িদুেকধারী। থিখালি থিশ কলয়কিি বিলদশী বিললি 
িললও ততক্ষণ পযভিন্ত িািা যাবছেল। ইবতমলধ্য দুইিি পুবলশ কমভিকতভি া বিহত 
হলয়লিি। থশািা থগলি গুবল ও বিল্ারলণর আওয়াি। পুলরা এলাকা ব�লর 
থরলখলি বিপুল িংখ্যক আইিশমৃঙ্খলা িাবহিী। থিিরকাবর টিবভগুললালক বিলষধ 
করা হলয়লি লাইভ রিিকাটে করলত। এ পযভিন্ত িিার িািা।

বকন্তু বভতলর আিলল কী হলছে থি িম্পলকভি  কালরা থকালিা ধারণাই থিই। 
িাতালি ভািলি িািা গুঞ্জি। কলয়কিি আইিশমৃঙ্খলা িাবহিীর িদলি্যর িালে 
কো িলবিলাম িাবিভিক পবরবস্বত বিলয়। এলদর একিি একেু পলর িলর এলি 
কো প্রিলগে আমালক িািাললি বভতলর অন্তত িাতিি বিহত হলয়লিি যালদর 
িিাই বিলদশী। বকন্তু বিভভি রলযাগ্য থকাি উৎি িা হওয়ায় বিলির কালিই রাখলাম 
তে্যটি।

এর মলধ্য িয়ো িািললা। আর আধ�ণ্া পর বিবিবি িাংলার িকাললর প্রেম 
অবধলিশি প্রভাতী, থিখালি আবম �েিাস্ল থেলক িরািবর থযাগ থদি । িালড় 
িয়োয় অিুষ্ালির শুরু ও থশলষ থিখািকার পবরবস্বত বিলয় িািালাম। িালড় 
িাতোয় ববিতীয় অবধলিশি। ভািবিলাম িতুি কী তে্য থদওয়া যায়, কারণ তখি 
পযভিন্ত একটি শব্দও থকাি বিভভি রশীল িূরে থেলক পাওয়া যাবছেল িা।

িকাল থিায়া িাতোর বদলক হঠাৎ কলরই আইিশমৃঙ্খলা িাবহিী িলড় চলড় উঠল। 
তালদর গবতবিবধ হলয় থগল আলরা িতকভি । থগালয়দো পুবললশর উপ-কবমশিার 
কমৃ ষ্পদ রায় িহ একদল পুবলশ কমভিকতভি া িাংিাবদকলদর কালি এবগলয় 

সপারপা রপাে গুলশপাকনর ওই এলপােপা দ�কর থরকখদছল আইনশমৃঙ্খলপা বপাদহনীর দবপুল সংখ্ে সদস্।



bbcbangla.com ৭৯

গুলশপান হপামলপা: ‘আপদন দে দজদম্মকদর পদরবপাকরর থেউ’?

আিললি, আবম ভািবিলাম বভতলরর অিস্া িম্পলকভি  হয়ত অবফবিয়াবল বকিু 
িািালিি। বকন্তু বতবি এলি উপবস্ত িিাইলক অিুলরাধ করললি ৭৯ থরািটি 
পুলরা ফাঁকা কলর বদলত, যালত থকউ এর আলশপালশও িা োলক। িুলে থগলাম 
বকিু একো হলত চলললি। এবদলক আইিশমৃঙ্খলা িাবহিী থকি িারা রালত থকাি 
অ্যাকশলি থগল িা থিো বিলয় িািা িলির মুলখ প্রশ্ন উঠবিল। ঠিক থি মুহূলতভি  
িি িাবহিীর অিস্াি এিং দাঁড়ালিার ভবগেও পবরিতভি ি হলয় থগল। িিাই িতকভি , 
এমিবক �াড় �ুবরলয়ও থকউ কাউলক থদখলিি িা।

এর মলধ্য শুরু হল প্রতু্যষা। শুরুলতই িািালাম এই পবরিতভি িেুকু। থফাি 
লাইি থকলে বদলয় দ্রুত অি্য আলরকটি রাস্ায় থগলাম থযখাি থেলক একেু 
দূর থেলক হললও থদখা যায় ৭৯ িম্বর থরাি। থদখলাম থিিািাবহিীর আেটি 
িাঁলিায়া যাি, যা এবপবি িালম পবরবচত, থিগুললা থহাবল আটিভি িালির বদলক 
যালছে। তার বপিলিই চার গাবড় থিিািাবহিীর কম্যালন্ডা দল, একটি অ্যামু্বললন্স, 
একটি ফায়ার িাবভভি লির গাবড়। অবফলি থফাি কলর িললাম অিুষ্ালি আমালক 
যুক্ত করলত। অিুষ্ালির মােখালি িািালাম িিভিলশষ পবরবস্বত। আর িললাম 
থশলষ আলরকিার আমালক যুক্ত করলত। অেভিাৎ পুলরা আধ�ণ্া বিল োিোি 
উলত্তিিার। িারা রালতর পর থযি িি �েিার অিিাি হলছে এই আধ�ণ্ার 
মলধ্যই । এর মলধ্য শুরু হলয় থগল অবভযাি। মুহুমুভিহু গুবলর শব্দ আিলত 
োকল, িালে ভাবর বিল্ারলণর শব্দ। কালরা মুলখ থকাি কো থিই। �েিার 
আকবস্মকতায় স্ধি িিাই। আবম আিার থফালি থযাগ বদলাম প্রতু্যষালত।

পলিলরা থেলক ২০ বমবিলের অবভযাি থশষ হললা। এর পর িািা প্রশ্ন- কারা 
বিহত হলয়লিি -কারা থিঁলচ বফরলিি এিি খিলরর িি্য আিার থিাোিুটি। 
এরই মলধ্য থদখলাম একো গালির তলায় অল্পিয়িী একো থমলয় দাঁবড়লয়, কালি 
থযলয় িািলত চাইলাম থি এখালি থকি? বিলজ্ঞি করলতই তার থচাখ পাবিলত 
ভলর উঠল, িািাল তার স্ামী বমরাি থহালিি ঐ থরটুেলরলন্টর িািুভিবচ, যার 
িালে রাত িালড় চারোর বদলক তার থমািাইলল থশষ কো হলয়লি- এখি তার 
থমািাইল িন্ধ। আরও একটি থমলয়র থদখা থপলাম, যার িািা বিল থিখািকার 
দালরায়াি। থমলয়টি িলল তার িািার িালে চার থেলক িালড় চারোর মলধ্য কো 

হলয়লি, িলললিি একটি িােরুলম আেলক আলিি তারা কলয়কিি। এখি তার 
িািার থফািটিও িন্ধ। িললত িললত থমলয়টি ফঁুবপলয় থেঁলদ উঠল। থযৌেিাবহিীর 
অপালরশি থশষ হললও মালে মালে ভাবর বিল্ারলণ পুলরা এলাকা থেঁলপ 
উঠবিল। িকাল িালড় দশোর বদলক দুইিি মবহলা বচৎকার করলত করলত থির 
হলয় এললি থহাবল আটিভি িালির বদক থেলক।

আিার থদৌলড় থগলাম, িািলত পারলাম তারা থরটুেলরন্টটির পালশর িািায় 
বিললি। িারা রালতর ভয়ািহতার পর এখি িািা থিলড় থির হলয় যালছেি। 
এভালি িািা �েিা �েলত োকললা। খির আিবিল িািা রকলমর। বকন্তু অলপক্ষা 
করবিলাম আইিশমৃঙ্খলা িাবহিীর পক্ষ থেলক থকাি আিুষ্াবিক িক্তি্য আলি 
বকিা তার িি্য। অিলশলষ দুপুর থদড়োয় আন্তুঃিাবহিীর িিিংলযাগ পবরদপ্তর 
িা আইএিবপআর িংিাদ বরিবফং-এর আলয়ািি কলর। তারা িািায়, বিহত 
হলয়লিি ২০িি ও ১৩িিলক িীবিত উদ্ধার করা হলয়লি। ঢাকা থিিাবিিাি 
থেলক থিই িংিাদ বরিবফং-এর খির বিলয় আিার থগলাম গুলশালি। বকন্তু দুপুর 
বতিো পযভিন্ত থেলক থেলক ভাবর বিল্ারলণর শব্দ শুধু শুিলত থপলাম। এিার 
আবম অবফলি বফলর এলি িম্পাদকীয় বিঠলক িািালাম আমার কালি কী 
তে্য আলি। বিদ্ধান্ত থমাতালিক প্রবতলিদি বতবর করা শুরু করলাম িন্ধ্যার 
প্রিাহ অিুষ্ালির িি্য। প্রবতলিদি িািালত িািালত খির থপলাম প্রধািমন্ত্রী 
থশখ হাবিিা িাবতর উলদ্দলশ্য ভাষণ থদলিি িন্ধ্যা িালড় িাতোয়। অেভিাৎ 
আমালদর প্রিালহর োইলম। প্রবতলিদি থশষ কলর লন্ডলি পাঠিলয় ফললা করলত 
োকলাম প্রধািমন্ত্রীর ভাষণ। বতবি বতি বদলির রাষ্ট্রীয় থশাক থ�াষণা করললি। 
তখিও প্রিাহ চললি, তাই থিই খির িািালত টুেবিওলত িরািবর থযাগ 
বদলাম। থদািরা িুলাইলয়র পর প্রায় প্রবতবদি এই �েিা বিলয় বতবর হলয়লি 
িািা প্রশ্ন, আপলিে আর ফললাআপ, প্রবতলিদি বতবর কলরবি মাি ভর। বকন্তু 
িাংলালদলশর ইবতহালির িবিরবিহীি একটি িবগে হামলার �েিার িংিাদ িংগ্রহ 
করার অবভজ্ঞতা আমার মলি োকলি অলিকবদি।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

রপােভর আইনশমৃঙ্খলপা বপাদহনী থেপান অ্পােশপাকন যপায দন, যপা দনকয েখন উকঠকছ নপানপা প্রশ্ন।
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অবচভি  অতব্রিলা
িাংলালদলশর থকাটি থকাটি মািুলষর মত আবমও একিময় বিবিবি শুিতাম। 
থদখতাম থয পবরিালর থকউ িিার িি খির রাখলল তালক বিবিবি িালম িাকা 
হয়। রি্যান্ড বহলিলি িিিময় বিভভি রলযাগ্য থিই বিবিবির িালে িরািবর পবরচয় 
হল ২০১১ িাললর থম মালি। রি্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেলক ইন্টািভিবশপ করলত 
আলিদি করার পর প্রেম িুলযাগ থপলয়বিলাম এক মালির। প্রলয়ািলি থিো 
গড়ায় বতি মালি। তখি বিবিবি িাংলা ৭০ িিলরর থদারলগাড়ায়। মলি হলয়বিল, 
৭০ িিলরর লবগ্নলত োকলত পারলিা িা থিাধহয়। এো থিৌভাগ্য থয ৭০ থপবরলয় 
৭৫ িির থচালখর িামলিই পার হলত থদখবি।

এই পাঁচ িিলর বিবিবির িালে থেলক অলিক বকিু বশলখবি। বিবিবির পবরবচত 
িামলদর থপলয়বি িহকমশী বহলিলি। �েিার িালে িালে িহকমশীলদর অক্ান্ত 
পবর্ম থযমি থদলখবি, থতমি কালির ফাঁলক িািা হাি্যরলি কালির স্মৃহা 
িাড়লতও থদলখবি। িুলযাগ থপলয়বি গুরুত্বপূণভি ি্যবক্তিলগভির কািাকাবি বগলয় 
িাক্ষাৎকার থিিার, থযিি মািুষলক শুধু দূর থেলক িা থেবলবভশলিই থদখতাম ।

থিরকমই গুরুত্বপূণভি একটি িাক্ষাৎকার থিিার িুলযাগ হলয়বিল ইন্টািভি 
োকাকাললই। থিটি প্রয়াত কোবশল্পী হুমায়ূি আহলমলদর। থযাগালযালগর আলগ 
মলি ভয়ও বিল, কারণ শুলিবিলাম বতবি িহলি ইন্টারবভউ বদলত চাি িা, 
তাঁলক বিলয় আলগ থেলক বকিু িলাও যায় িা। িাধারণত থিশ অলিক ধরলির 
ইন্টারবভউ থিিার পর িিাই এমি িড় িালমর বদলক যায়, আবম থতা তখি িলি 
বশক্ষািবিশ। বিলিই অিাক হলয় বগলয়বিলাম বতবি রাবি হলয় যাওয়ায়। তলি 
িি ভয় দূর হলয় থগল থলখলকর আন্তবরকতায়। ইন্টারবভউ-এর থচলয় গল্পই 
করললি থিবশ। তাঁর পরলির শালেভি র থিাতাম লাগালিা বিল এক �র ওপলর বিলচ। 
তলি গরলমর মালে ফ্যাি িন্ধ কলর থরকবিভি ং করায় দুবিভিষহ এক পবরবস্বত থদখা 
বদলয়বিললা। দ্রুত থশষ করলত প্রবত প্রলশ্নর উত্তর বদলয় িলবিললি ‘থিক্সে’। 
উত্তরও বদবছেললি এত িংলক্ষলপ থয মলি হবছেল উত্তলরর থচলয় আমার প্রশ্নই 

িুবে থিবশ িড়।

আগটে মালি থি ইন্টারবভউ-এর এক মালির মাোয় তাঁর ক্যািিার ধরা পলড়। 
ভয়ািহ ধাক্া থখলাম। এর অেভি যখি আবম তাঁলক থদলখবিলাম তখিও বতবি এই 
ভয়ংকর থরালগ আক্রান্ত বিললি, শুধু থকউ থিো িািলতা িা।

বতবি িাক্ষাৎকালরর থশলষ িললবিললি, তাঁর থগাপি ইছো থয মমৃতু্যর এক �ণ্া 
আলগও থযি বতবি একলাইি িাংলা গদ্য বললখ থযলত পালরি। কী িাক্য থিোও 
বতবি থভলি থরলখলিি বকন্তু আমালক িললিি িা। এখিও আমালক অলিলক 
বিলজ্ঞি কলরি থিরকম থকাি বকিু বতবি বলখলত থপলরবিললি বকিা। উত্তরো 
আমারও িািা থিই।

হুমায়ূি আহলমদ ইন্টারবভউ-এর থশলষ আমালক িললবিললি “তুবম ভাললা 
থেলকা এিং মািুলষর ইন্টারবভউ বিলয় থিড়ালত োলকা, যাও।” আশীিভিাদো 
ভাললাই কাি কলরলি আমার থিলায়। বিবিবির িালে িাপ্তাবহক অিুষ্াি গাি-
গল্প করলত কত ইন্টারবভউই িা কলর থিবড়লয়বি আবম।

গাি-গল্প আমার িি্য একটি গুরুত্বপূণভি অধ্যায়, কারণ বতি িিলররও থিবশ 
িময় ধলর এ কািটি কলরবি আবম। একটি অিুষ্ািলক প্রাণিন্ত করলত কতো 
প্রস্তুবত ও দক্ষতার দরকার হয়, থিো এখাি থেলক বশলখবি। থদড়শর থিবশ 
পিভি বতবর করলত বগলয় থযমি িুলযাগ থপলয়বি অলিক িামী বশল্পী, গীবতকার ও 
িুরকালরর কো কালি থেলক থশািার, থতমিই অবভজ্ঞতা হলয়লি িািা িাধা-
বিপবত্ত থপবরলয়ও প্রবত িপ্তালহ একটি অিুষ্াি িমূ্পণভি বিলি প্রলযািিা করার। 
আমার ১০০তম অিুষ্ালির পর থতা প্রীবতভািলিষুলত বচঠির উত্তলর একরকম 
িাক্ষাতকারই বদলয়বি বিলির অবভজ্ঞতা িণভিিা কলর।

গাি-গলল্পর যবদ িিলচলয় উললিখলযাগ্য থকাি একটি অবভজ্ঞতার কো িললত 
যাই, থিটি হলি িাংলালদলশর বকংিদন্তী বশল্পী রুিা লায়লার িাক্ষাৎকার। তাঁর 
থিলায়ও শুলিবিলাম তাঁর িাক্ষাত িা িাক্ষাৎকার পাওয়া হলি কঠিি একটি 

হুমপাযূন আহকমদ েপঁার সপাক্ষপাৎেপাকরর থশকষ বকলদছকলন, েপঁার থগপাপন ইছেপা থয মমৃ েু্র এে �ণ্পা আকগও থযন দেদন এেলপাইন বপাংলপা গদ্ দলকখ থযকে পপাকরন।
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কাি। তিু থভলি থরলখবিলাম যত কঠিিই থহাক িা থকি, থললগ োকিই আবম।

আিারও আমার অিাক হিার পালা, থিশ িহলিই িময় বদললি বতবি, থযো 
অি্য অলিক থক্ষলরেই হয়বি। এতোই দ্রুত হল থয িম্পাদক িাবির মুস্াফা 
িলললি, “আর একেু আলগ িািলল এটি অিলাইলির িি্য বভবিও ইন্টারবভউ 
করা থযত।”

যালহাক, রুিা লায়লার থদখা থপলাম তাঁর িািালত আর তাঁর ঐ িময়েুকু বিল 
শুধুমারে আমার িালে কো িলার িি্য। থযেুকু িময় কো হল, তাঁর আন্তবরকতা 
থদলখও থিাোর উপায় বিল িা থয িাংলালদলশর আন্তিভি াবতক পযভিালয়র কত িড় 
বশল্পী বতবি। ইন্টারবভউ থশলষ তাঁর িবি থতালার পর একিিলক িাকও বদললি 
তাঁর িালে আমার িবি তুলল থদয়ার িি্য।

আমার িি্য এই পে এতো িহি হিার প্রধাি কারণ হল বিবিবির মত িংস্ার 
িালে কাি করলত পারা, থয িামটির খ্যাবত রলয়লি িাংলালদলশর িলন্মরও 

আলগ থেলক।

এই িংস্ার িালে শুধু থরবিওলতই িয়, কাি করলত থপলরবি থেবলবভশি 
অিুষ্ালিও। থযমি অবভজ্ঞতা হলয়লি িিবপ্রয় অিুষ্াি বিবিবি িাংলালদশ 
িংলালপ লম্বা িময় ধলর কাি করার, থতমিই এখি গলিষণার কাি করবি 
বিবিবি প্রিাহ টিবভ অিুষ্ালির িি্য। বরলপােভি  করলত বগলয় কাি থেলক থদলখবি 
ফুেিল বিশ্বকালপর ট্রবফ। থদলখবি রািা প্ািা ধলির ভয়ািহতার বচরে।

বিবিবিলত কাি কলর থের থপলয়বি কালির মলধ্য কত বিবচরে োকা িম্ভি। এো 
থকাি থ্াতহীি িদীর মত িা। প্রবতবিয়ত িতুি িতুি চ্যাললঞ্জ আর পবরিতভি লির 
মধ্য বদলয় থযলত হয় আমালদর। িহকমশীলদর থিৌহাদভি ্য আর অমাবয়ক িহলযাবগতা 
কঠিি পবরবস্বতলক কলর থতালল িহি। আবম উপলভাগ কবর বিবিবির কািলক, 
কালির পবরলিশ এিং বিবচরেলক।

(গলিষক, বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

রুণপা লপাযলপার আতেদরেেপা থদকখ থবপােপার উপপায দছল নপা থয বপাংলপাকদকশর আতেজচি পাদেে পযচি পাকযর েে বড দশল্পী দেদন।
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িালয়দুল ইিলাম
ঢাকা থেলক বিকালল রওিা হলয় োগোইলল বগলয় থপৌঁিলত থপৌিঁলত িন্ধ্যা 
থিলম এললা। কাদোপাড়া থযৌি-পলিীর িামলি যখি থপৌঁিলাম, থিটিলক মলি 
হললা বিরাি একটি মাঠ। ইেঁ বিলমলন্ট �রিাবড় যা বিল, িি থভলঙ িবরলয় থদয়া 
হলয়লি। শাি িাঁধালিা পাকা থমলেলত পবরষ্ার ফুলে আলি থিইিি থদয়াললর 
বচহ্ন। চারবদলক িাঁলশর থিড়া। থিশ কলয়কিি পুবলশ িদি্য িায়গাটি পাহারা 
বদলছেি। তালদর কলয়কিলির িলগে কো িললাম। তালদর িলা হলয়লি, এখালি 
থযি থকউ ঢুকলত িা পালর।

থদড়শ’ িিলরর পুরলিা এই কাদোপাড়া থযৌি-পলিীটি উলছেলদর থতাড়লিাড় 
চলবিল অলিকবদি ধলরই। তলি ২০১৪ িাললর ১২ই িুলাই এটি পুলরাপুবর 
উলছেদ কলর থদয়া হয়। এক রালতর মলধ্যই অলিকো থগাপলি এই পলিীর প্রায় 
িয়লশা থযৌিকমশীলক তাবড়লয় বদলয় পুলরা িায়গাটি খাবল কলর থদয়া হয়।

এর দুইমাি পর আিার এখালি থিই থযৌিকমশীরা বফলর আিার থচষ্া করলল 
িতুি কলর উলত্তিিা বতবর হলয়লি। থিো থদখলতই আবম োগোইলল এলিবি। 

খির থপলয়বিলাম, বফলর আিা থযৌিকমশীরা কাদোপাড়ায় তাঁিু োবঙলয় োকলত 
শুরু কলরলিি।

বকন্তু আলশপালশ খঁুলিও এখািকার িালিক িাবিদোলদর কাউলক থপলাম িা। 
স্ািীয় কলয়কিি িাবিদো িািাললি, িকাললই তালদর আিার এখাি থেলক 
িবরলয় থদয়া হলয়লি। িািলত পারলাম, এখািকার অলিক থযৌিকমশী স্ািীয় 
একটি থিিরকাবর িংস্ার আ্লয় রলয়লিি।

ততক্ষলণ প্রায় িালড় ৭ো িািলত চলললি। একেু পলরই বিবিবির প্রিাহ অিুষ্াি 
শুরু হলি। থিখালি আমালক লাইভ েু-ওলয় করলত হলি। খিরাখির িংগ্রলহর 
িি্য আবম থেবললফালি ওই থিিরকাবর িংস্াটির কমভিকতভি া এিং কলয়কিি 
থযৌিকমশীর িলগে কো িলল তালদর অিস্ার একটি ধারণা বিলাম। স্ািীয় োিা 
এিং থিলা প্রশািলির কলয়কিি কমভিকতভি ার িলগেও কো িললাম। আপাতত 
েু-ওলয়র িি্য এই প্রস্তুবত, রালতর অিুষ্াি পবরক্রমায় একটি পূণভিাগে প্রবতলিদি 
বতবর করার িি্য তালদর অলিলকর িলগে িরািবর কো িললত হলি।

কাদোপাড়ার একটি বিবরবিবল অংলশ দাঁবড়লয় প্রিালহ িািালাম থিখািকার 
িিভিলশষ পবরবস্বত।

েপা্দপাপপাডপার এই থযৌন-প্ী থথকে প্রপায নযকশপা থযৌনেমমীকে েপাদডকয পুকরপা জপাযগপাটি খপাদল েকর থদযপা হয। (ছদব- থগটি ইকমকজস্)
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টপাগেপাইল থযৌন-প্ী উকছেকদর পর সকরজদমকন

অিুষ্াি থশলষ শহলরর একটি অংলশ ওই থিিরকাবর িংস্াটির থগটে হাউলির 
বদলক রওিা হলাম, থযখালি ৩০িলির থিবশ থযৌিকমশী আ্য় বিলয়লিি। 
িংস্াটির কমভিকতভি ালদর িহলযাবগতায় একটি কলক্ষ তালদর িলগে আমার থদখা 
হললা। অলিলকর িলগেই থিাে থিাে থিলল থমলয়। তালদর িিার থচালখমুলখ 
ভীবত আর অিহায়ত্ব।

থকউ থকউ িািাললি, উলছেলদর িময় তালদর িমালিা োকাপয়িাও তারা 
আিলত পালরিবি, এক কাপলড়ই থিবরলয় আিলত হলয়লি কাউলক কাউলক। 
রালতর মলধ্যই পলিীটি থিলড় থদয়ার িি্য তালদর ভয়ভীবত থদখালিা হয়। এরপর 
দুইমাি ধলর তারা িািা িায়গায় োকার থচষ্া কলরলিি, িািা কালির থচষ্া 
কলরলিি। বকন্তু থকাোও থকাি গবত হয়বি। এমিকী থকাোও তালদর িাবড় 
ভাড়াও থদয়া হলছে িা।

তারা িললিি, এই থপশা িাড়া তারা আর বকিু থশলখিবি। িমািও তালদর 
গ্রহণ কলর িা। তালদর যবদ এই থপশা থেলক িরালতই হয়, তাহলল থযি তালদর 
প্রবশক্ষণ আর িময় বদলয় িরালিা হয়। তালদর দাবি, হয় তালদর পুরলিা থপশায় 
বফলর থযলত থদয়া থহাক, িা হলল তালদর রুবি থরািগালরর ি্যিস্া কলর থদয়া 
থহাক।

থিিরকাবর িংস্াটির একিি কমভিকতভি া িািাললি, তারা থযৌিকমশীলদর প্রবশক্ষণ 
থদয়ার একটি প্রকল্প শুরু কলরলিি। বকন্তু এত থিবশ কমশীলক একিলগে, এত কম 
িমলয় প্রবশক্ষণ থদয়াোও তালদর একার পলক্ষ িম্ভি িা। এখাি থেলক থিবরলয় 
এ বিলয় স্ািীয় িাবিদোলদর িালে কো িললাম। তালদর মলধ্য এ বিলয় রলয়লি 
িািামত। থকউ থকউ এই উলছেলদ খুবশ। কারণ এই পলিীটির ফলল শহলর মাদক 
ি্যিিা, অপরাধ িালড়, তরুণরা বিপলে যায় িলল তারা মলি করবিললি। আিার 
অলিলকর মলত, এভালি হঠাৎ কলর, বিকল্প ি্যিস্া িা কলর তালদর উলছেদ করা 
হলল থযৌিকমশীরা বিবভন্ন স্ালি িবড়লয় পড়লিি, যা আরও ক্ষবতকর হলত পালর।

এবদলক আমার হালত িময় কলম আিলি। রাত ১০োর মলধ্য একটি থরবিও 

বরলপােভি  বতবর কলর ইন্টারলিলের মাধ্যলম লন্ডি পাঠালত হলি।

ওখাি থেলকই রওিা হলাম োগোইললর থিলা প্রশািলকর দপ্তলর। বতবি থফাি 
থপলয় িলগে িলগেই তার িািভিলি আিলত িলললি। থিখালি বগলয় থদবখ, এই 
বিষয়টি বিলয় কো িললত রািনিবতক দললর থিতা, এিবিও প্রবতবিবধ, স্ািীয় 
িুশীল িমালির আরও অলিলকই আলিি।

তলি থিলা প্রশািক মাহিুি হািাি আমালক আলাদাভালি বিলির একটি কলক্ষ 
থিলক বিলয় থগললি। বতবি িািাললি, তারা িিলচলয় থিবশ গুরুত্ব বদলয়লিি 
থযৌিকমশীলদর বিরাপত্তার বিষয়টি। তালদর িবমিমা থযি তারা থফরত পাি, থি 
বিষলয় একটি কবমটি গঠি করা হলয়লি। তালদর িি্য বিকল্প থপশার ি্যিস্া করা 
হলছে, তলি তারা যবদ তালদর পুরলিা থপশালতই থফরত থযলত চাি, থিোও 
তারা পারলিি। বতবি িলললি, কাদোপাড়ার িবমর মাবলকলদর তালদর িায়গা 
িুবেলয় থদয়া হলি। তারপলর থিখালি তারা কী করলিি, থিো তারাই ঠিক 
করলিি।

তাঁর িািভিি থেলক থিবরলয় কািাকাবি একটি বিবরবিবল রাস্ার একপালশ 
আমালদর গাবড় দাঁড় করালিা হললা। থিখালিই ল্যাপেপ থির কলর বরলপােভি  
বলখলত শুরু করলাম। এতক্ষণ যালদর িলগে কো িললবি, তালদর িিার িক্তি্য 
থেলক মূল কোগুললা িািাই কলর থকলে বিলাম। মাইলক্রালফালি বিলির ভলয়ি 
থরকিভি  কলর পুলরা বরলপােভি টি বমক্স করলত শুরু করলাম। এর মলধ্যই অিশ্য লন্ডি 
থেলক কলয়কিার বরলপালেভি র তাগাদা এলি থগলি। িিবমবললয় বরলপােভি টি বতবর 
করলত করলত দশো থিলি থগল। বকন্তু যখি পাঠালত শুরু করলাম, তখি 
ইন্টারলিলের থ্া গবতর কারলণ ঠিক িমলয় পাঠালত পারলিা বকিা, তা বিলয় 
একো আশংকা বতবর হললও থশষপযভিন্ত তা পাঠালত থপলরবিলাম।

অিলশলষ রাত িালড় দশোয় আিার ঢাকার উলদ্দলশ্য রওিা হলাম।

(রিিকাটে িািভিাবলটে: বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

উৎখপাে হওযপা অকনকের সকগেই থছপাট থছপাট থছকল থমকয। েপাকদর সবপার থ্পাকখমুকখ 
ভীদে আর অসহপাযত্ব। (ছদব- থগটি ইকমকজস্)

অকনে থযৌনেমমী আ্য দনকযদছকলন স্পানীয এেটি থবসরেপাদর সংস্পার আ্কয। 
(ছদব- থগটি ইকমকজস্)
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শারবমি রমা
যতদূর মলি পলড়, আবম তখি ক্াি বরি’থত পবড়। আমার ি্যিিায়ী িািার 
ি্যস্তা বিল অলিক থিবশ। মা-ই িিিময় িাবড়লত আমালদর বতি ভাই-থিািলক 
িামলালতি। বকন্তু বিলকল থিলা িািা িাবড় থফরার পর থেলক তার িময়ো বিল 
এলকিালরই আমালদর িি্য, যতক্ষণ িা থরবিওলত বিবিবি-র অিুষ্াি থিলি 
ওঠার িময় হত। থিই থিাট্টলিলা থেলক শুরু কলর আমার িড়লিলা অবব্দ িািা 
যতবদি থিঁলচবিললি, িিিময়ই তালক খুি গভীর মলিালযালগ বিবিবি শুিলত 
থদলখবি। বিবিবি-র িলগে পবরচয় এভালিই। িািা চাইলতি িরকাবর চাকুলর 
হই, বকন্তু আবম চাইতাম অি্যবকিু। সু্ললর িুটির বদিগুললালত প্রায় িকাললই 
িারাদোয় িািার থরলখ যাওয়া এললালমললা খিলরর কাগিটি বিলয় উচ্স্লর 
পড়লত শুরু করতাম। ভািখািা বিল থযি থরবিও িা থেবলবভশলি িংিাদ পাঠ 
করবি। িাবড়লত থরবিওলত যখি বিবিবি-র অিুষ্াি থশািা থযত, একো বিবিি 
ভীষণ োিত আর তা হল, প্রবতটি শলব্দর উচ্ারণ।

ইংলরবি িাবহলত্য নোতলকাত্তর বিবগ্র থশষ করার আলগই ঠিক কলর থফললাম, 
িািা যাই িলুি িা থকি, আমালক িাংিাবদক হলত হলি। স্ািীয় একটি থিিরকাবর 
থেবলবভশি চ্যালিলল প্রেলম অিুষ্াি উপস্াপিা বদলয় শুরু, তারপর িংিাদ 
পাঠ। বিলদলশও একটি থেবলবভশি চ্যালিলল কলয়ক িির কাি কলর থদলশ 
বফলর বফ্-লান্সার বহলিলি থযাগ বদলাম থয প্রবতষ্ািটি আমার িি্য িরািরই 

একো স্লনের মত, থিই বিবিবি-থত।

আমালদর িিার িীিলিই থিাধহয় খুি ভাল বকিু িা বকিু োলক, যার িি্য 
আপবি, আবম, আমরা িিাই Thankful িা কমৃ তজ্ঞ। বিবিবি িাংলায় অবিশি 
বদলত যাওয়ার বদিটিলক আমার িীিলির এমি ভাল বকিুর একো অিশ্যই িলা 
যায়। বিবিবি-থত িাংিাবদকতা করলত বগলয় থপলয়বি থরবিও, অিলাইলি কাি 
করা িহ বিবিবি িাংলার থেবলবভশি অিুষ্াি বিবিবি িংলালপর কলয়কটি পলিভি 
িঞ্াললকর দাবয়ত্ব পাললির িুলযাগও।

এখি আবি িাম্প্রবতক �েিািলী বিলয় বিবিবি িাংলার িংিাদবভবত্তক থেবলবভশি 
অিুষ্াি প্রিালহর উপস্াপিা ও প্রলযািিা িহকারীর দাবয়লত্ব। ২০১৫ িাললর 
িুি থেলক থেবলবভশলি যারো শুরু কলর প্রিাহ। এই অিুষ্ালি আমরা থযিি 
প্রবতলিদি প্রচার কবর, থিিলির অলিকগুললাই খুি স্শভিকাতর; যা বকিা 
প্রায় িময়ই দশভিকলদর পাশাপাবশ একিি িংিাদকমশীলকও িীিি িম্পলকভি  
অি্যভালি বচন্তা করলত থশখায়। থযমিো আমালক বশবখলয়লি; যখি আবম 
বহিড়া িম্প্রদালয়র িীিিযারো বকংিা িম্পবত্তর উপর থমলয়লদর অবধকালরর 
মত বিষয় বিলয় প্রবতলিদি বতবর কলরবি। িাংিাবদক বহলিলি বিলির কতভি ি্য 
বিলয় অলিক থিবশ ভািলত বশলখবি যখি ধষভিলণর মত বিপীড়লির বশকার িারীর 
বিচার পাওয়ার প্রবক্রয়া বিলয় ওঠা প্রশ্নগুললা প্রিাহ অিুষ্ালি িংবলেষ্ মন্ত্রণাললয়র 
দাবয়ত্বপ্রালপ্তর িামলি তুলল ধরলত থপলরবি। একই অিুভূবত হলয়লি যখি 

“প্রবপাহ টিদভর মে এেটপা অনুষ্পাকনর সঞ্চপালে হওযপাটপা দন:সক্দকহ থযমন আনক্দর, থেমদন ্্পাকলদঞ্জং।”
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দবদবদস এবং আদম

বিেমহল প্রিলগে পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, রািি-রাবকলির মত বশশু হত্যার থপ্রক্ষাপলে 
স্রাষ্ট্রমন্ত্রী বকংিা পুবললশর িবগেিাদ-বিলরাধী বিলশষ অবভযাি বিলয় পুবললশর 
মহাপবরদশভিলকর একান্ত িাক্ষাৎকার বিলয়বি। এরকম একো অিুষ্ালির িঞ্ালক 
হওয়াো বি:িলদেলহ থযমি আিলদের, থতমবি চ্যাললবঞ্জং। িলিভিাপবর বিবিবি-র 
িাংিাবদক বহলিলি দাবয়ত্বশীলতার পবরচয় থদয়াো এখালি খুিই গুরুত্বপূণভি।

বফলর যাই থিােলিলার থিই গলল্প, যখি বিবিবি শুলিবি িািার পালশ িলি। িাবি, 
িাংিাবদক হওয়ার ইলছেো তখিই আমার উপর ভর কলরবিল। বিবিবি প্রিাহ 
তাই আমার িি্য শুধুই থপশার খাবতলর করা একটি অিুষ্াি িয়, একো স্নে 
পূরণও িলে।

(রিিকাটে িািভিাবলটে, বিবিবি িাংলা, ঢাকা)

পুরকনপা ঢপােপার থহপাসপাইনী দপালপান ইমপামবপাডপায ঢপােপা দববেদবদ্পালকযর সহকযপাগী অধ্পাপে একেএম খপাকদমুল হকের সকগে।



আপদন থযখপাকনই আকছন, দবদবদস আপনপার পপাকশই আকছ 
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রালিল আলরবফি
বিবিবিলত ২০০৯ িাললর গ্রীলমে যখি আবম থযাগ বদই, তখিও বিবিবি থ্াতালদর 
পালশই বিল, তলি থ্াতালদর পলক্ষ বিবিবির পালশ োকাো ইছো োকা িল্বেও খুি 
একো িহি বিল িা। কারণ, তখি বিবিবি মািুলষর কালি থপৌিঁত মূলত থরবিওর 
মাধ্যলম, প্রবতবদি চারটি অবধলিশি বদলয়, যা বকিা শেভি ওলয়লভর পাশাপাবশ ঢাকা 
িাড়া িয়টি িড় শহলর এফএম তরলগে প্রচার হলতা স্ল্প পবরবধলত। এিাড়াও বিবিবি 
িাংলার তখি অপবরপূণভি একটি অিলাইি িাবভভি ি এিং থেবলবভশলি ‘িাংলালদশ 
িংলাপ’ িালমর তুমুল িিবপ্রয় একো অিুষ্াি হলতা।

ঢাকায় ১৯৯৪ িাল থেলক অলপক্ষাকমৃ ত িমৃহত্তর পবরবধলত এফএম িম্প্রচার 
োকললও রািধািীর িাইলরর মািুলষর িি্য ২০০৮ িাললর আলগ শেভি  
ওলয়ভই বিল একমারে ভরিা। বকন্তু মািুলষর িীিিমালির উন্নয়ি আর দ্রুত 
পবরিতভি িশীল প্রযুবক্তর কারলণ শেভি  ওলয়লভ থরবিও থশািার ি্যাপারো ‘বিলুবপ্তর 
আশঙ্কায় োকা’ তাবলকালত উলঠ বগলয়বিল তখিই। ঢাকার িাইলর বিবিবির 
এফএম িম্প্রচার িীবমত বিল মূলত বিভাগীয় শহরগুললা এিং কুবমলিালত। এই 
িম্প্রচালরর পবরবধ খুি একো থিবশ বিল িা, তাই মূলত শহর এলাকার থ্াতারাই 
এর িুবিধা থপলতি।

২০০৮ সপাল থথকে ঢপােপার বপাইকর 
অন্পান্ শহকর এফএম সম্প্রসপারকণর 

েপাজ শুরু হয। 



প্রশ্নাতীতভালি, িমগ্র বিলশ্বই এখি থরবিও থশািার িিলচলয় িিবপ্রয় মাধ্যম 
হলছে এফএম তরগে। িাংলালদলশও এর িিবপ্রয়তা অলিক। তাই থরবিওর মাধ্যলম 
থ্াতালদর বিবিবির পালশ ধলর রাখলত বকংিা িলা যায়, বিবিবিলক থ্াতালদর 
পালশ ধলর রাখলত এফএম িম্প্রচালরর আওতা িমৃ বদ্ধ করাো বিল ‘িমলয়র দাবি’। 
আর এই দাবি পূরলণ িাংলালদলশ বিবিবির এফএম িম্প্রচার পােভি িার িাংলালদশ 
থিতালরর িালে এফএম িম্প্রচালরর এলাকা িমৃ বদ্ধর প্রস্াি বিলয় কাি শুরু কবর 
২০১১ িালল। বকন্তু কািটি থমালেই িহি বিল িা। অলিকগুললা চ্যাললঞ্জ িামলি 
চলল আলি শুরুলতই। প্রেমত, বিবিবির চাবহদা অিুযায়ী িম্প্রচার এলাকা িমৃ বদ্ধর 
িি্য থয অিকাঠালমা প্রলয়ািি, তা বতবরর কাি তখি পযভিন্ত থশষ কলর উঠলত 
পালরবি িাংলালদশ থিতার কতমৃভি পক্ষ। িুতরাং অলপক্ষা করা িাড়া উপায় বিল িা।

এই িময়োলত আমরা বিদ্ধান্ত বিই, িতুি আরও বতিটি শহলর বিবিবি এফএম 
িম্প্রচার শুরু করলি। বিদ্ধান্ত হয়, কক্সিািার, িবরশাল এিং ঠাকুরগাঁওলক 
অন্তভুভি ক্ত করার। একইিলগে অি্য শহরগুললালত িম্প্রচার এলাকা িমৃ বদ্ধর িি্য 
আলগর ি্যিহার করা এিং িিপবরবচত বফ্লকালয়বন্সগুললা পবরিতভি লির কারলণ 
থ্াতালদর উপর তাৎক্ষবণক িম্ভাি্য থিবতিাচক প্রভাি কাটিলয় উঠলত করণীয়ও 
ঠিক করা হয়। একমারে ঠাকুরগাঁও িাড়া ঢাকার িাইলরর িাবক িি শহলর এফএম 
িম্প্রচালরর িি্য িাংলালদশ থিতালরর ১০ বকললাওয়াে ক্ষমতািম্পন্ন ট্রান্সবমোর 
ি্যিহালরর বিদ্ধান্ত হয়। আর ঠাকুরগাঁওলয় ি্যিহার করা হলি ৫ বকললাওয়াে 
ক্ষমতািম্পন্ন ট্রান্সবমোর। এই ট্রান্সবমোরগুললাই বিল িাংলালদশ থিতালরর 
িিলচলয় িতুি এিং থিইিি শহলরর িিভিাবধক ক্ষমতািম্পন্ন ট্রান্সবমোর।

িাংলালদশ থিতালরর অিকাঠালমা প্রস্তুত হলয় থগলল ২০১৩ িাললর থশলষর 
বদলক বিবিবির পক্ষ থেলক থিগুললা ি্যিহালরর িি্য চুবক্ত করার আিুষ্াবিক 
প্রস্াি থদওয়া হয়। বকন্তু চ্যাললঞ্জ বহলিলি থদখা থদয় বিবিবির অভ্যন্তলর থিই 
িমলয় চলমাি ‘ি্যয় িংলকাচি’ িীবত। িম্প্রচার এলাকা িাড়ালিার িি্য ি্যয় 
িমৃ বদ্ধও অিশ্যম্ভািী বিল। তাই ‘ি্যয় িংলকাচি’ িীবতর কারলণ থকািভালিই থযি 
এই চুবক্তটি ক্ষবতগ্রস্ িা হয়, থিই চ্যাললঞ্জ বিলত হলয়বিল। অিলশলষ, ২০১৪ 
িাললর ১লা িািুয়াবর িাংলালদশ থিতালরর িালে চুবক্তটি আললার মুখ থদলখ 
এিং একই বদি থেলক শহরাঞ্ললর িাইলরও বিস্মৃ ত এলাকার থ্াতারা এফএম 
তরলগে বিবিবি থশািার িুবিধা পাি।

এফএম তরলগে মািুষ থরবিও শুিললও অলিলকই তা থশালিি থমািাইল 
থিে ি্যিহার কলর। থমািাইল এখি িাংলালদলশর মািুলষর হালত হালত। তাই 
থমািাইললর মাধ্যলমও মািুলষর কালি োকলত ২০১০ িাললর থশলষর বদলক 
চালু করা হয় ‘বিবিবি থমািাইল বিউি িাবভভি ি - ১৬২৬২’। এই থিিার মাধ্যলম 
থ্াতারা িাংলালদলশর থযলকালিা থমািাইল অপালরেলরর িংলযাগ থেলক 
১৬২৬২ িায়াল কলর প্রবত �ণ্ায় বিবিবির আপলিে শুিলত এিং মতামত 
বদলত পারলতি। এিাড়াও একই িাম্বালর এিএমএি কলর মতামত িািালিার 
ি্যিস্াও বিল। বকন্তু মািুলষর দ্রুত পবরিতভি িশীল প্রযুবক্ত অভ্যালির কারলণ এই 
থিিা তার িিবপ্রয়তা হারালত োলক। মািুষ এখি ইন্টারলিে, িামাবিক মাধ্যম 
এিং এিএমএি-এর মাধ্যলম খির থপলত ভালিালি- থমািাইললর বক-থিািভি  
িায়াল কলর িয়। তাই ২০১৬ িাললর পয়লা এবপ্রল থেলক এই থিিাটি িন্ধ কলর 
থদওয়া হয়।

িাংলালদলশ এখি িিলচলয় শবক্তশালী প্রচারমাধ্যম হলছে থেবলবভশি। গত 
থদড় যুলগ থদশটিলত ি্যালেলাইে টিবভ থিিার থক্ষলরে িললত থগলল একরকম 
বিপ্ি �লেলি। অতীলতর থযলকালিা িমলয়র তুলিায় থদশটিলত এখি অলিক 
থিবশিংখ্যক মািুষ টিবভ থদলখ। ি্যালেলাইে টিবভ এখি গ্রাম পযভিন্ত বিস্মৃ ত। 
থরবিও থযখালি বদলি বদলি থ্াতা িংখ্যা হারালছে, থেবলবভশলি থিখালি 
দশভিক িংখ্যা থিলড়ই চলললি। কালিই থেবলবভশি িগলত পা রাখাো বিবিবি 
িাংলার িি্য একরকম অিশ্যম্ভািী হলয় ওলঠ। পবরবস্বতর গুরুত্ব বিলিচিা 

কলর বিবিবি িাংলা কতমৃভি পক্ষ ‘বিবিবি প্রিাহ’ িালম ২৫ বমবিলের একটি ‘বিউি 
অ্যান্ড কালরন্ট অ্যালফয়ািভি’ টিবভ থপ্রাগ্রাম করার বিদ্ধান্ত থিয়। আমার উপর 
দাবয়ত্ব পলড় থপ্রাগ্রামটি প্রচালরর িি্য িাংলালদলশ িম্ভাি্য টিবভ পােভি িারলদর 
িলগে বিয়বমত থযাগালযাগ রক্ষা এিং প্রলয়ািিীয় তে্যাবদ ঢাকা থেলক বদবলি এিং 
লন্ডলি আদাি-প্রদাি করার।

চ্যালিল আই, আলগ থেলকই বিবিবির একটি িিবপ্রয় বিতকভি  অিুষ্াি ‘িাংলালদশ 
িংলাপ’ প্রচার করলতা। ২০০৫ িাল থেলক শুরু হওয়া এই থপ্রাগ্রামটি মালে 
দুই িির বিরবত বদলয় প্রায় আে িির ধলর চললবিল চ্যালিল আইলত। অতীত 
িম্পকভি  োকায় িতুি প্রস্াবিত থপ্রাগ্রামটির িি্যও আমরা পােভি িার বহলিলি 
চ্যালিল আইলক পাওয়ার িি্য প্রস্াি পাঠালাম। আমালদর আগ্রহলক িািলদে 
গ্রহণ করললি চ্যালিলটির শীষভি ি্যবক্তরা। এরপর যািতীয় দাপ্তবরক কাি থশলষ 
২০১৫ িাললর ২০থশ এবপ্রল িতুি থপ্রাগ্রালমর িি্য বিবিবি এিং চ্যালিল আই 
আিুষ্াবিক চুবক্ত স্াক্ষর কলর। বিবিবির বদক থেলক বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি 
গ্রুলপর পবরচালক ফ্্যাি আন্সওয়ােভি চ্যালিল আই কাযভিালয় পবরদশভিি থশলষ 
চুবক্ত স্াক্ষর কলরি। এই চুবক্তর ফলল ২০১৫ িাললর ১১ই িুি থেলক চ্যালিল 
আইলত িাপ্তাবহকভালি প্রচার শুরু হয় বিবিবি িাংলার বিউি অ্যান্ড কালরন্ট 
অ্যালফয়ািভি টিবভ থপ্রাগ্রাম ‘বিবিবি প্রিাহ’।

(বিিলিি থিলভলপলমন্ট অবফিার,
এবশয়া-প্যাবিবফক অঞ্ল, বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি ি)
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আপদন থযখপাকনই আকছন, দবদবদস আপনপার পপাকশই আকছ 

“থরদডও থযখপাকন দদকন দদকন থ্পােপা সংখ্পা হপারপাকছে, থটদলদভশকন থসখপাকন দশচিে 
সংখ্পা থবকডই ্কলকছ।”
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বপাংলপাকদকশর প্রদেষ্পােপা রপাষ্ট্রপদে থশখ মুদজবুর রহমপাকনর ১৯৭৪ সপাকলর ওযপাদশংটন সফর েপাভপার েকরদছল ভকযস অফ অ্পাকমদরেপা। থহপাযপাইট হপাউকস থপ্রদসকডন্ট থফপাকডচি র 
সকগে সবঠকের পর থশখ মুদজবুর রহমপাকনর সকগে এে অতেরগে মুহূকেচি  ইেবপাল বপাহপার থ্ৌধুরী (বপাকম)।

ইকিাল িাহার থচৌধুরী
১৯৭৩ িাললর থম মালি ভলয়ি অফ আলমবরকালত থযাগদালির িি্য ঢাকা 
থেলক ওয়াবশংেি আিার পলে, লন্ডলি কলয়ক বদলির যারোবিরবতকালল, আবম 
প্রেম বিবিবি িাংলা বিভালগ যাই। বিবিবি তখি লন্ডলির িুশ হাউলি। িাংলা 
বিভালগ থিই িময় ফুল োইম কাি করলতি – কমল থিাি, বিরািুর রহমাি, 
িূরুল ইিলাম, বিয়দ শামিুল হক, শ্যামল থলাধ আর দীপঙ্কর থ�াষ। আরও 
বিললি আবিদ থহালিি, শবফক থরহমাি ও তাললয়া থরহমাি। এঁলদর থিবশর 
ভাগ আমার পূিভি পবরবচত।

িুশ হাউলি থিিার গল্প, আড্া হললা অলিকক্ষণ। পলর থিখালি এললি িাবির 
আহমদ। আমালদর িিার িাবির ভাই। বতবি তখি আর বিবিবিলত ফুল োইম 
কাি কলরি িা। তলি প্রায়ই আিলতি আড্া বদলত। যতদূর িাবি িাংলালদশ 
স্াধীি হিার আলগ বতবিই ঢাকা থেলক প্রেম ফুল োইম টোফ বহলিলি বিবিবি 
িাংলা বিভালগ থযাগ থদি এিং কলয়ক িির থিখালি কমভিরত বিললি।

থিিার শ্যামল থলাধ বিবিবির িি্য আমার একো িাক্ষাৎকার বিলয়বিললি। 
শ্যামল বিললি স্মােভি , হ্যান্ডিাম, আড্ািাি, আকষভিণীয় একিি মািুষ। তাঁলক 
আমার ভাল থললগবিল। আবিদ থহালিি- আমালদর আবিদ ভাই- আর একিি 
মািুষ – যাঁলক থভালা যায় িা। আির িমালিার থক্ষলরে তাঁর তুলিা হয়িা। িুশ 
হাউলি থদখলাম বতবি খুি িিবপ্রয়। থদশী বিলদশী িি থিতার-কমশীরাই তাঁলক 
ভালিালি।

কমল থিাি আর বিরািুর রহমাি বিললি িিার বিবিয়ার। িূরুল ইিলাম 
িালহলির বিল অত্যন্ত িবলষ্ ও আকষভিণীয় কণ্ঠস্র। বিবশষ্ থলখক বিয়দ শামিুল 
হলকর থরবিও ব্রিপ্ট িা থলখা অিাধারণ। চার দশলকর থিবশকাল আলগ বতবি 
থযিি থলখা বললখলিি বিবিবির িি্য, যার মলধ্য বিল ধারািাবহক বকিু িােক, 
থিগুললালত িূরুল ইিলাম ও অি্যাি্যরা কণ্ঠ বদলয়লিি। এিি অিুষ্াি বিল 
থিশ িিবপ্রয়। এর পলর অলিকিারই লন্ডি থগবি এিং বিবিবি িাংলা বিভালগর 
অলিলকর িালে থদখা হলয়লি।

বিবিবি আর বভওএ- এই দুই প্রবতষ্ালির িাংলা বিভালগর কমশীলদর মলধ্য িরািরই 
একো থযাগালযাগ ও িম্পকভি  বিল। িামভিাবি, িাপাি, চীি, রাবশয়া ও আরও বকিু 
থদশ থেলক িাংলা অিুষ্াি প্রচাবরত হলয় আিলি। বকন্তু বিবিবি আর বভওএ-ই 
থ্াতালদর কালি িিলচলয় িিবপ্রয়। ফলল এই দুই থিতার প্রবতষ্ালির মলধ্য 
একো প্রবতলযাবগতার ি্যাপারও বিল এিং তা আিও আলি িলল মলি কবর।

িাংলালদলশ িাম্প্রবতক কালল টিবভ থরবিও িম্প্রিারলণর ফলল িাংলালদলশর 
খির িািার িি্য থ্াতালদর এখি আর বিবিবি িা বভওএ-র উপর ততো বিভভি র 
করলত হয়িা। বকন্তু একো িময় বিল যখি এই দুই প্রবতষ্ািই বিল িঠিক 
িংিালদর প্রধাি িূরে। থিই িময় আমালদর মলধ্য প্রবতলযাবগতা, প্রবতবিবন্দ্বতা 
বিল খুি থিবশ। িরকাবর থিতার, থেবলবভশলির উপর বিভভি র িা কলর, থ্াতারা 
বিবিবি আর বভওএ শুিত। ঢাকা থেলক আমালদর িংিাদদাতালদর বরলপালেভি র 
িি্য থ্াতারা অলপক্ষা করত অধীর আগ্রলহ। আমালদর উপর তালদর বিল 
দারুণ আস্া। আমরা বিবিবি কী িললি, তা িািার থচষ্া করতাম আর বিবিবিও, 
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বভওএ-র অিুষ্াি িা বরলপালেভি  কী িলা হলয়লি িািলত চাইত। তলি িড় কো 
আমালদর িম্পকভি ো বিল িুস্, িুদের আর প্রলফশিাল। ি্যবক্তগত পযভিালয় তা বিল 
অত্যন্ত িনু্ধত্বপূণভি।

একিার লন্ডলি থিড়ালত থগবি। হঠাৎ কলরই িুশ হাউলি বিবিবি টুেবিওলত 
িাবির ভাইলয়র একো িাক্ষাৎকার বিলাম বভওএ-র িি্য। বিবিবির টুেবিওলত 
বভওএ-র িি্য িাক্ষাৎকার থরকিভি  করা- একো অদু্ত ি্যাপার। আমালদর মলধ্য 
িুিম্পলকভি র কারলণই এো িম্ভি হলয়বিল।

আর একো �েিা মলি পড়লি। প্রায় বতবরশ িির আলগ ১৯৮৭ িালল 
িাংলালদলশর িালিক রাষ্ট্রপবত আিু িাঈদ থচৌধুরী লন্ডলি মারা যাি। আবম তখি 
থিখালি থিড়ালত থগবি। মমৃতু্য িংিাদ শুলি আমার মলি হললা – আিু িাঈদ 
থচৌধুরী লন্ডলি মারা থগললি, আবমও লন্ডলি, এখাি থেলক বভওএ-র িি্য 

একো বরলপােভি  পাঠালল খুি ভাল হলতা। বকন্তু আমার িালে থেপ-থরকিভি ার িা 
বরলপােভি  বতবর কলর পাঠালিার অি্যাি্য িুলযাগ িুবিলধ বকিুই থিই। থিািা বিবিবি 
িাংলা বিভালগ থগলাম। থিখািকার থেবললফাি আর তে্য িংগ্রলহর িি িুলযাগ 
িুবিলধ কালি লাবগলয়, বিবিবি টুেবিও থেলক, তালদর টুেবিও এিবিবিয়ালরর 
িাহালয্য, বভওএ-থত আিু িাঈদ থচৌধুরীর মমৃতু্য িংিালদর উপর তাৎক্ষবণক 
বরলপােভি  পাঠালাম। এো িম্ভি হলয়বিল আমালদর মলধ্যকার িুিম্পলকভি র িি্য।

বিবিবি িাংলার ৭৫ িিলর িাংলা বিভালগর িকললক িািাই অবভিদেি ও 
প্রাণঢালা শুলভছো।

িংিাদ প্রবতষ্াি বহলিলি বিবিবি িাংলা তালদর দক্ষতা, থযাগ্যতার প্রমাণ 
বদলয়লি িরাির।

(ভলয়ি অফ আলমবরকায় িাংলা বিভালগর িালিক প্রধাি)

ভকযস অফ অ্পাকমদরেপায বপাংলপা দবভপাকগর প্রধপাকনর পদ থথকে ইেবপাল বপাহপার থ্ৌধুরী অবসর থনন ২০১০ সপাকল। 
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িাবির মুস্াফা
বিবিবিলত থযাগ থদি ১৯৯৯ িাললর ১৮ই 
মাচভি , এিং ২০০১ িাল থেলক বিবিবি িাংলার 
িম্পাদলকর দাবয়ত্ব পালি করলিি। মালে 
প্রায় দু’িির বতবি বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির 
এবশয়া এিং প্রশান্ত মহািাগরীয় অঞ্ললর 
বিিভিাহী িম্পাদলকর দাবয়ত্ব অস্ায়ীভালি 
পালি কলরি। ঢাকায় প্রায় ১২ িির ইংলরবি 
পবরেকায় কাি করার পর থযাগ থদি িাংলা 
থরবিওলত। তার িাংিাবদকতার িীিি শুরু 
হয় ঢাকায় ১৯৮৮ িালল, ইংলরবি বদবিক দ্য 
িাংলালদশ োইমি-এ । এরপর কাি কলরি 
িাপ্তাবহক িায়ালগ-এ, বদবিক দ্য থিইবল 
টোর-এ এিং িাপ্তাবহক ঢাকা কুবরয়ার-এ। 
অেভিনিবতক বদবিক দ্য ফাইিাবন্সয়াল 
এক্সলপ্রি-এ প্রায় পাঁচ িির কাটিলয় আিার 
বফলর যাি দ্য থিইবল টোর-এ, থিখাি থেলক 
বিবিবি। একই িমলয় বতবি থিশ কলয়ক 
িির আলমবরকাি িাতভি া িংস্া ইউিাইলেি 
থপ্রি ইন্টারি্যাশিাল িা ইউবপআই-এর 
িাংলালদশ িংিাদদাতা বহলিলিও কাি 
কলরি। ইংল্যালন্ডর িেভি টে্যালফািভি শায়ার 
পবললেকবিক (িতভি মালি টে্যালফািভি শায়ার 
বিশ্ববিদ্যালয়) থেলক আন্তিভি াবতক িম্পলকভি  
বিবগ্র লাভ কলরি। তার আলগ বতবি ঢাকায় 
ধািমবন্ড গভিভিলমন্ট িলয়ি হাইসু্ল, 
থলিািলির রািধািী বিরুলত ম্যাির হাউি 
থিকােভি , ইংল্যালন্ডর থিিলটোি সু্ল এিং 
লািললা কললি ইত্যাবদলত পড়ালশািা 
কলরি। মালে পাবরিাবরক কারলণ ইরালকর 
রািধািী িাগদালদ এক িির িাি কলরি।

মািিী িড়ুয়া
বিবিবিলত থযাগ থদি ১৯৯৩ িাললর থফব্রুয়াবর 
মালি এিং উর্ভি তি প্রলযািলকর দাবয়ত্ব 
থিি ১৯৯৪থয়। এর আলগ বিললি বরিটিশ 
িরকালরর বিলদবশক উন্নয়ি বিভালগ বিবিয়ার 
ম্যালিিলমন্ট পলদ। পবচিম আবফ্কায় 
ববিপাবক্ষক িহায়তা প্রকল্প পবরচালিা এিং 
বরিটিশ িরকালরর উন্নয়ি প্রকলল্প পবরলিশ 
িীবতর িম্বন্বয়িাধি ত্বোিধালির দাবয়লত্ব 
বিললি বতবি। কলকাতার থপ্রবিলিবন্স 
কলললি বিজ্ঞাি বিষলয় থলখাপড়া করললও 
থলখাললবখর প্রবত োি আর খিলরর থভতলর 
যািার তাড়িা থেলক িাংিাবদকতায় আিা। 
বিবিবি িাংলায় বফ্লান্স িাংিাবদকতা শুরু 
৯৩ িাললর আলগ থেলকই। থিােলদর 
িিবপ্রয় অিুষ্াি কাকবললত বিয়বমত গল্প 
থশািালতি কু্ষলদ থ্াতালদর, বিবিবি িাংলার 
অলিক িােলক অবভিয় কলরলিি। তরুণলদর 
অিুষ্াি রংমশাল ও মবহলালদর অিুষ্াি �লর 
িাইলর প্রলযািিা কলরলিি থিশ কলয়ক 
িির। কাি কলরলিি বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির 
ইংলরবি িংিাদ অিুষ্াি বিউিআওয়ালর 
এিং পরিতশী িমলয় ি্যিস্াপিা পবরচাললকর 
বিবিয়ার িম্পাদকীয় উপলদষ্া বহিালি। বিবভন্ন 
ইংলরবি অিুষ্ািও উপস্াপিা কলরলিি িািা 
িমলয়। ২০০৫-এ িাংলালদশ িংলালপর শুরুর 
অিুষ্াি প্রলযািিা কলরলিি, বতবর কলরলিি 
বিবভন্ন বিষলয় আকষভিণীয় প্রামাণ্য ধারািাবহক, 
বিবিবি িাংলার বিবিোল রূপান্তরিহ িািা 
গুরুত্বপূণভি কমভিকালন্ড িম্পাদলকর অি্যতম 
একিি িহলযাগী বহিালি কাি করলিি।

মািুদ হািাি খাি
িাহাগেীরিগর বিশ্ববিদ্যালয় থেলক ইংলরবিলত 
এমএ। বকন্তু িাংিাবদকতার থিশা কললি 
িীিি থেলকই। হালত কললম থশখার কাি 
শুরু িাতভি া িংস্া ইউএিবিলত। এরপর ১৯৯১ 
িালল থযাগ থদি দ্য থিইবল টোর পবরেকায় 
টোফ কলরিপিলিন্ট বহলিলি। কায়লরালত 
িাবতিং� আলয়াবিত িিিংখ্যা বিষয়ক 
শীষভি িলমিলি, বকংিা থকালপিলহলগলির 
উন্নয়ি বিষয়ক শীষভি িলমিলি থযমি কাভার 
কলরলিি, থতমবি শবক্ত-িললয়র িাইলর 
োকা িাংলালদলশর গ্রামীণ মািুষলদর বিলয়ও 
বরলপােভি  কলরলিি িমাি আগ্রলহ। একই 
কাগলি বিবিয়ার টোফ কলরিপিলিন্ট পলদ 
কাি করার িময় ১৯৯৫ িালল অ্যাললফ্ি 
থফ্ন্ডবল থপ্রি থফললাবশপি বিলয় বতবি 
যুক্তরালষ্ট্র দ্য ইউএিএ েুলি পবরেকায় কাি 
কলরি। বিবিবিলত থযাগদাি কলরি ১৯৯৬ 
িালল। িহু গুরুত্বপূণভি খির ও �েিা কাভার 
করার পাশাপাবশ বিবিবি থেলক প্রচাবরত 
থিাবি-থরবিও পুরস্ার-বিিয়ী অিুষ্ািমালা 
‘িদীপলে িাংলালদশ’-এ বতবি বিললি 
িম্পাদকীয় িমন্বয়কারী। বিবিবি ওয়ার্ভি  
িাবভভি লির বিবভন্ন ইংলরবি অিুষ্ালিও বতবি 
িম্পাদকীয় দাবয়ত্ব পালি কলরলিি। বকিুবদি 
বিিহালা ভাষা বিভালগর িম্পাদক পলদও 
বিললি। বিবিবি িাংলার িিবপ্রয় ‘িাংলালদশ 
িংলাপ’ অিুষ্ালির উপস্াপকলদর মলধ্য 
বতবি একিি। বিবিবি িাংলালক একটি পূণভিাগে 
বিবিোল িংিাদমাধ্যলম রূপান্তলরর প্রবক্রয়ায় 
বতবি এখি মুখ্য ভূবমকা পালি করলিি।

ওয়াবলউর রহমাি 
বমরাি
বিবিবিলত পূণভিকালীি কমশী বহলিলি থযাগদাি 
২০০০ িালল, তলি বফ্লান্সার বহলিলি 
কালির শুরু ১৯৯৬ িাললর মাোমাবে 
থেলক। িতভি মালি বিবিবি িাংলার ঢাকা িু্যলরা 
এবিের বহলিলি দাবয়ত্ব পালি করলিি। 
বিবিবিলত প্রেম থযাগ বদলয়বিললি ওয়ার্ভি  
িাবভভি লির দবক্ষণ এবশয়া বিভালগর ঢাকা 
িংিাদদাতা বহলিলি। পলর িাংলা বিভালগ 
থযাগ থদি ২০০৭ িাললর থগাড়ার বদলক। 
বিবিবির িলগে িংবলেষ্তার পর থেলকই বতবি 
িাংলা বিভালগর একিি বিয়বমত বরলপােভি ার 
বহলিলি কাি কলরলিি। একই িালে দী�ভি 
িময় ধলর দাবয়ত্ব পালি কলরলিি বিবিবি 
িাংলার িিবপ্রয় থেবলবভশি বিতকভি  অিুষ্াি 
িাংলালদশ িংলালপর প্রলযািক বহলিলিও। 
বিয়বমত িাংিাবদকতার শুরু ১৯৯২ িাললর 
থশলষর বদলক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র 
গণলযাগালযাগ ও িাংিাবদকতা বিভালগর 
িারে বহলিলি নোতলকাত্তর পরীক্ষায় অংশ 
থিওয়ার পরপরই। প্রেম কমভিলক্ষরে থিিরকাবর 
িাতভি া িংস্া ইউএিবি। এরপর কাি কলরলিি 
অ্যালিাবিলয়লেি থপ্রি অি িাংলালদশ িা 
এবপবি এিং ইংলরবি অেভিনিবতক বদবিক ‘দ্য 
বফিাবন্সয়াল এক্সলপ্রি’-এ।
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কাবদর কললিাল
বিবিবি িাংলায় থযাগ থদি উবিশ িির আলগ 
– ১৯৯৭ িাললর মাচভি  মালি। থিই থেলক 
ঢাকায় বিবিবি িাংলার একিি বরলপােভি ার 
বহলিলি কাি করলিি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র 
িারে োকার িময়ই িাপ্তাবহক পবরেকা একতা, 
খিলরর কাগি, এই িময়, পূিভিাভািিহ 
বিবভন্ন পবরেকায় কাি কলরলিি। ১৯৯১ িালল 
থফব্রুয়াবর মালি আিলকর কাগি িালম 
একটি িাংলা বদবিক থির হয়। শুরু থেলকই 
এই কাগলির িালে যুক্ত বিললি। এরপর 
১৯৯৩ িালল িতুি আলরকটি পবরেকা থভালরর 
কাগলির িালে যুক্ত হি। থিখাি থেলকই 
বিবিবি’থত থযাগদাি। িাংলালদলশর বিবভন্ন 
রািনিবতক আলদোলি, যুদ্ধাপরাধীলদর বিচার 
কাযভিক্রম এিং উললিখলযাগ্য অলিক �েিার 
িংিাদ তুলল ধলরলিি এই িাংিাবদকতার 
িীিলি।

শাবকল আলিায়ার
িাংিাবদকতায় ২৮ িির পার কলরলিি শাবকল 
আলিায়ার। থপশার শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয় 
পড়ার িময় থেলক। ১৯৮৮ িালল 
িাংিাবদকতা বিভালগ মাটোিভি পড়ার িমলয় 
িুবিয়ার বরলপােভি ার বহলিলি থযাগ থদি িাতভি া 
িংস্া ইউএিবিলত। ১৯৯৬ িাললর থগাড়ার 
বদলক ইউএিবি থিলড় থযাগ থদি িাতভি া িংস্া 
রয়োলিভির ঢাকা িু্যলরালত। িির দুলয়ক পর 
১৯৯৮ এর মাোমাবে থেলক বিবিবি িাংলালত 
কাি করলিি বতবি। িাংিাবদকতার িি্য 
পমৃবেিীর িািা থদলশ �ুলরলিি। িহু িামী-দাবম 
মািুলষর িালে থদখা হলয়লি, কো হলয়লি। 
গািার মত বিপজ্িক িায়গায় বগলয় 
হামাি থিতা ইিমাইল হাবিলয়র িাক্ষাৎকার 
বিলয়লিি। থতল আবিলি িলি থিালিল িয়ী 
ইিরালয়বল থপ্রবিলিন্ট বশমি থপলরলির 
িালে কো িলললিি। আিার িাংলালদলশর 
মািুলষর িীিি ও িীবিকার ওপর িলিায়ু 
পবরিতভি লির প্রভাি থদখলত �ুলরলিি বিেুম 
বিীপ, চর ফ্যাশলির মত প্রত্যন্ত উপকূলীয় 
িায়গুললালত। অলিক অবভজ্ঞতা, অলিক 
প্রাবপ্ত এিং তমৃ বপ্ত, বকন্তু তারপরও থকািও 
আলক্ষপ? মালে মলধ্য ইদািীং তার মলি হয় 
– িাংিাবদকতা িাড়া আর থকািও থপশার 
স্াদ িািা হললা িা।

শুভলি্যাবত থ�াষ
শুভলি্যাবত থ�াষ বিবিবি িাংলার বদবলি 
িংিাদদাতা বহলিলি কমভিরত আলিি গত 
বতি িিলররও থিবশ িময় ধলর। এর আলগ 
প্রায় এক যুগ বতবি লন্ডলি প্রলযািক বহলিলি 
যুক্ত বিললি, আর এই দী�ভি িমলয় থখলাধুললা 
থেলক রািিীবত, িািা বিষলয়ই বিবিবির 
িি্য অি্ অিুষ্াি কলরলিি বতবি। বিবিবি 
িাংলার হলয় থদলশ-বিলদলশ বিবভন্ন গুরুত্বপূণভি 
বিিভিাচি, ফুেিল ও বক্রলকে বিশ্বকাপ কাভার 
করা িা প্রামাণ্য ধারািাবহক বিমভিাণ করারও 
িুলযাগ হলয়লি তাঁর। পদােভিবিদ্যার িারে হললও 
থলখাললবখর প্রবত োি আর পালয়র তলায় 
িলষভিই তালক থেলি এলিবিল িাংিাবদকতায়, 
নোতলকাত্তর পড়াশুলিার পিভি বমেলতই বতবি 
থযাগ বদলয়বিললি কলকাতার আিদেিািার 
পবরেকায়। দী�ভি িিির থিই খিলরর কাগলির 
বদবলি িংিাদদাতা বহলিলি কাি কলরলিি, 
এখি আিার বতবি বফলর থগলিি বিলির থিই 
পুরলিা কমভিলক্ষলরে – তলি বিবিবি িাংলার 
হলয়। িাংিাবদকতার প্রবত বিখাদ ভালিািা 
আর দুবিভিিার থিশালতই বিগত থদড় দশক 
ধলর শুভলি্যাবত িবড়লয় আলিি বিবিবি 
িাংলার পবরিালর।

থমায়ালজ্ম থহালিি
থমায়ালজ্ম থহালিি বিবিবিলত কাি করলিি 
গত ১৬ িিলরর থিবশ িময় ধলর। ২০০০ 
িালল বতবি ঢাকায় বিবিবির িংিাদদাতা 
বহলিলি কাি শুরু কলরি। পরিতশীলত ২০০৪ 
িালল বতবি লন্ডলি িাংলা বিভালগ প্রলযািক 
বহলিলি থযাগ থদি। িাংিাবদকতায় হালত-
খবড় ১৯৮৮ িালল ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয় িারে 
োকাকালল। ঢাকার থিশ কলয়কটি বদবিক 
িংিাদপলরে এক দশলকরও থিবশ িময় কাি 
কলরলিি বরলপােভি ার বহলিলি। ১৯৯১ িালল 
অিুিন্ধািী িাংিাবদকতার িি্য বফবলপি 
পুরস্ার পাি। গণলযাগালযাগ ও িাংিাবদকতায় 
উচ্ বশক্ষা বিলয়লিি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এিং 
যুক্তরালি্যর বলিি বিশ্ববিদ্যাললয়।
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পুলক গুপ্ত
িন্ম ১৯৬২ িালল িাংলালদলশর ময়মিবিংলহ। 
ঢাকা বিশ্ববদ্যাললয়র িাংিাবদকতা বিভাগ 
থেলক নোতক ও নোতলকাত্তর বিবগ্র 
বিলয়লিি। িাংিাবদকতা থপশায় আলিি 
১৯৮৫ িাল থেলক, কাি কলরলিি একাবধক 
পবরেকা, িংিাদ িংস্া ও থেবলবভশলির িি্য। 
বিবিবি িাংলায় থযাগ থদি ২০০৪ িালল। 
িাংিাবদকতার িাইলর আগ্রহ িগেীত, বিলিমা, 
ও বচরেকলায়।

অবমতাভ ভট্টশালী
অবমতাভ ভট্টশালী কলকাতায় বিবিবি 
িাংলা বিভালগর িংিাদদাতা বহিালি কালি 
থযাগ থদি ২০০৪ িাললর বিলিম্বর মালি। 
তার আলগ বতবি ভারলতর ইটিবভ-র িংিাদ 
বিভালগ প্রলযািক বহিালি অলিক বদি কাি 
কলরলিি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেলক 
িাংিাবদকতায় নোতলকাত্তর বিবগ্র পাওয়ার 
পলর অবমতাভ িংিাদপরে, থেবলবভশি আর 
িিলশলষ থরবিও – বতিটি মাধ্যলমই কাি 
কলরলিি। বিবিবি িাংলার কলকাতা দপ্তর 
থেলক কাি করললও অবমতাভ িির রালখি 
থগাো পবচিমিলগের খিরাখিলরর ওপলরই। 
পাশ্বভিিতশী ভারতীয় রাি্যগুবল – বিলশষত 
উত্তর-পূিভি ভারলতর খির থযমি তালক 
পাঠালত হয়, থতমিই িাতীয় �েিািলীর 
বদলকও িির রালখি বতবি। কলকাতায় 
বিবিবি িাংলার দপ্তর থেলক থযমি মালে 
মালে অবমতাভ িরািবর অিুষ্ালি থযাগ 
থদি, থতমিই দু�ভিেিা, প্রাকমৃ বতক বিপযভিয় িা 
গুরুত্বপূণভি রািনিবতক খিলরর উৎিস্লল 
থগলল �েিাস্ল থেলকই ি্যালেলাইে 
থেবললফালির মাধ্যলম লন্ডি িা ঢাকায় খির 
পাঠালত হয় অবমতাভলক। থরবিও-র িলগেই 
বিয়বমত বিবিবি িাংলা ওলয়িিাইলের িি্যও 
খির পাঠাি অবমতাভ।

আকির থহালিি
২০০৫ িাললর অল্ািলর বিবিবি িাংলা 
বিভালগ থযাগ থদি। বিবিবিলত থযাগ থদিার 
পূলিভি বতবি ঢাকার ইংলরবি বদবিক দ্য থিইবল 
টোর পবরেকায় িাংিাবদকতা কলরলিি। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র গণলযাগালযাগ এিং 
িাংিাবদকতা বিভালগ পড়ালশািা কলরলিি 
আকির থহালিি। বিবিবি িাংলায় থযাগদালির 
পর থেলক বিবভন্ন গুরুত্বপূণভি �েিািলীর মলধ্য 
কাভার কলরলিি ২০০৭ িালল িাংলালদলশ 
িরুবর অিস্া িাবরর পর রািনিবতক 
�েিাপ্রিাহ , িাইলক্াি বিির , আইলা এিং 
২০০৮ িাললর িাধারণ বিিভিাচি। এিাড়াও 
িাংলালদলশ মািিতা বিলরাধী অপরালধর 
বিচার কাি, বিবভন্ন িমলয় িবগে হামলার 
�েিািলী কভার কলরলিি। রািনিবতক 
খিরা-খির িাড়াও িাংলালদলশর বিবভন্ন আেভি-
িামাবিক ইিু্যলত আকির থহালিলির বতবর 
অলিক প্রবতলিদি বিবিবি িাংলায় প্রচাবরত 
হলয়লি। ২০১৩ িাল থেলক বতবি বিবিবি 
িাংলা বিভালগর পাশাপাবশ বিবিবি ইংলরবি 
খিরাখিলরর িি্যও কাি করলিি। বিবিবি 
ওয়ার্ভি  থেবলবভশলি িাংলালদলশর বিবভন্ন 
গুরুত্বপূণভি �েিািলী বিলয় বতবি বিয়বমত 
বরলপােভি  কলরি। ২০১২ িাললর িলভম্বর 
মাি থেলক ২০১৫ িাললর থিলপ্টম্বর পযভিন্ত 
বিবিবি িাংলার থেবলবভশি অিুষ্াি বিবিবি 
িাংলালদশ িংলালপর ১৩৫ টি পিভি উপস্াপিা 
কলরলিি।

বমিািুর রহমাি খাি
বমিািুর রহমাি খালির িন্ম িাংলালদলশর 
মুবক্তযুলদ্ধর িময়, গ্রালমর িাবড় কুবমলিায়। তলি 
থিলড় উলঠলিি িতুি ঢাকায়। থলখাপড়া 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়, বিষয় িাংিাবদকতা। 
থপশাগত িীিি শুরু হলয়বিললা িংিাদপলরে 
কাি করার মধ্য বদলয়। িাপ্তাবহক বিবচরো, 
িাপ্তাবহক ২০০০ ও থিইবল টোলরও কাি 
কলরলিি বতবি। তারপর গত থদড় যুগ 
ধলর থিতার িাংিাবদক। প্রলযািক বহলিলি 
বিবিবিলত থযাগ বদলয়লিি ২০০৫ িালল। 
থকাললি িামভিাি থিতার িলয়লচ থভলললতও 
কাি কলরলিি পাঁচ িির, িম্পাদক বহলিলি। 
অিুিন্ধািী িাংিাবদকতায় থপলয়লিি 
িুরিাহাি স্মমৃবত পুরস্ার, বিবচরোয় প্রকাবশত 
‘ফলতায়ািাি’ প্রছেদ প্রবতলিদলির িলি্য। 
বমিািুর খাি িালম থলখাললবখ কলরি বতবি। 
বললখলিি দুলো িই। একাত্তলরর গণহত্যার 
ওপর তার একটি িই বিউ ইয়কভি  থেলক 
ইংলরবিলত অিূবদত হলয়লি। মুবক্তযুলদ্ধর 
ওপর রবচত তার একমারে উপি্যাি ‘থিািার 
পরমতলা’ থপলয়লি ‘কাবল ও কলম িাবহত্য 
পুরস্ার’। ি্যবক্তগত িীিলি বতবি এক কি্যা 
ও এক পুরে িন্তালির িিক। িপবরিালর 
িিিাি করলিি লন্ডলি।
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আহরার থহালিি
বিবিবি িাংলায় থযাগ থদি ২০১১ িাললর মাচভি  
মালি। িন্ম ১৯৮০ িাললর ৬ই িলভম্বর। বশশি 
থকলেলি বপতা-মাতার আিাি িালগরহালের 
কচুয়া উপলিলায়। বকলশালর চলল যাি 
খুলিা পািবলক কলললির হলটেলল। থিখালি 
মাধ্যবমক ও উচ্ মাধ্যবমক থশষ কলর ১৯৯৯ 
িালল ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র িাংিাবদকতা 
বিভালগ ভবতভি  হি। একই িমলয়ই শুরু কলরি 
ঢাকার বিবভন্ন িাতীয় বদবিক ও িাপ্তাবহলক 
বফ্লাবন্সং। থদড় দশক ধলর কাি কলরলিি 
িংিাদপরে, থেবলবভশি, থরবিও, অিলাইি 
– গণমাধ্যলমর িকল শাখালতই। বফ্লাবন্সং 
থিলড় ২০০৪ িালল বিয়বমত টোফ বহলিলি 
কাি শুরু কলরি িাংলালদলশর িাতীয় 
বদবিক প্রেম আললালত। এখালি বিললি িহ-
িম্পাদক। ২০০৬ িাললর িািুয়াবরলত থযাগ 
থদি এিটিবভলত। থেবলবভশি িাংিাবদক 
োকাকালল থদলশর এক প্রান্ত থেলক আলরক 
প্রালন্ত চলষ থিবড়লয়লিি িংিাদ িংগ্রলহর 
িি্য। িিিময় স্নে বিল বিবিবিলত কাি 
করার। বিবিবি িাংলায় থযাগদালির আগ 
পযভিন্ত থেবলবভশিই বিল তার কমভিলক্ষরে। 
িাংিাবদকতার ক্যাবরয়ালর বিবভন্ন পুরস্ালর 
ভূবষত হলয়লিি। বিবিবিলত োকাকাললই 
ঢাকা বরলপােভি ািভি ইউবিটি তালক দু’িার 
িষভিলিরা থরবিও িাংিাবদক বিিভিাবচত কলরলি। 
ি্যবক্তগত িীিলি বিিাবহত, এক কি্যার বপতা। 
্রিী তাবিয়া তািবলমা একিি উলদ্যাক্তা।

শাহিাি পারভীি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র আন্তিভি াবতক িম্পকভি  
বিভালগ পড়ালশািা থশষ কলরলিি ২০০০ 
িালল। িো পাঁচো অবফি করলত হয় এমি 
থপশায় কখিওই থতমি আগ্রহ পাি বি। 
শলখর িলশ খিলরর কাগলি থলখাললবখ শুরু 
কলরবিললি। থিই শখই পলর হলয় উঠল 
থপশা। ইংলরবি বদবিক দ্য থিইবল টোর-এ 
বফচার বিভালগ কমভিিীিলির শুরু। তার 
কলয়ক িির পর ঐ কাগলিই বরলপাটিভি ং-এ 
থযাগদাি কলরি। থিখালিই থকলে থগলি প্রায় 
দশ িির। বিবিবির িাংলা বিভালগ থযাগ থদি 
২০১১ িাললর মাচভি  মালি। খিলরর কাগলি 
িাংিাবদকতা থেলক থরবিও এিং অিলাইলি 
থপশার রূপান্তর বিল তার িি্য মিার এক 
অবভজ্ঞতা। এখি বিবিবি ইংলরবি ভাষার 
আউেললেগুললার িলি্যও মালে মালে কাি 
কলরি। কালি থযমি দারুণ আিদে পাি 
থতমবি ভালিালিি থদশ বিলদশ ভ্মণ। এ 
পযভিন্ত ১৫ টি থদশ �ুলরলিি। ভবিষ্যলত এই 
িংখ্যা আলরা িাড়ালত চাি এিং ভ্মণ বিলয় 
িই বলখলত চাি।

শায়লা রুখিািা
কললি িীিলি েুকোক থলখাললবখর িূরে 
ধলর একিময় িাংিাবদক বহলিলি বিলিলক 
প্রবতষ্া করার স্নেলক িবত্য করার পলে প্রেম 
পদলক্ষপ কব্রিবিউের বহলিলি বিবভন্ন পরে-
পবরেকায় বফচার, িাক্ষাতকার ইত্যাবদ থলখা। 
প্রেম চাকবর িীিি শুরু বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ 
থশলষ ২০০৭ িালল িাংলালদলশর অিলাইি 
িংিাদ িংস্া বিবিবিউি থেলয়বন্টলফার 
িেকম-এ। এরপর িাংলালদলশর স্ািীয় একটি 
থিিরকাবর মাবলকািাধীি থরবিও -এবিবি 
থরবিওলত িংিাদ প্রলযািক ও উপস্াপক 
বহলিলি কাি কলরলিি। পাশাপাবশ 
থেবলবভশলির িি্য বকিুবদি খিরবভবত্তক 
অিুষ্াি বিমভিাণ এিং িাংলালদলশর একটি 
থেবলবভশি চ্যালিলল খির পালঠর অবভজ্ঞতা 
অিভি লির পর বিবিবি িাংলা বিভালগ থযাগ থদি 
২০১১ িাললর মাচভি  মাি থেলক। রিিকাটে 
িািভিাবলটে বহলিলি বরলপাটিভি ং, থপ্রলিবন্টং, 
প্রবিউবিং, িম্পাদিা িি বকিুই তার 
দাবয়লত্বর মলধ্য রলয়লি।

ফারহািা পারভীি
বিবিবির িালে প্রেম িংস্লশভি আলিি ২০০৭ 
িালল। তখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র বশক্ষােশী 
অিস্ায় কাি শুরু কলরি বিবিবি ওয়ার্ভি  
িাবভভি ি ট্রাটে এিং বিবিবি িাংলা-র থযৌে 
প্রলযািিায় িাংলালদশ িংলাপ অিুষ্ালি। 
বিবিবি িাংলায় পুলরাদলম িাংিাবদক বহলিলি 
বিলয়াগ পাি ২০১১ িাললর মাচভি  মালি। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয় ইিলালমর ইবতহাি 
এিং িংস্মৃ বত বিষলয় পড়ালশািা থশষ 
কলর থিখালিই থিলভলাপলমন্ট টোবিলি 
বিলপ্ামা কলরি। ইউএিএইি এিং বিউি 
থিেওয়ভিালকর িাংিাবদকতার থফললাবশপ থশষ 
কলরি ২০১০ িালল। এরপর ২০১০-এর মালচভি  
থদশ থেবলবভশলির ইন্টারি্যাশিাল বিউি 
থিলস্ বিউিরুম এবিের বহলিলি থযাগ 
থদি। এিময় িাংিাবদকতা বিষলয় থিশ বকিু 
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কলরি বতবি। থদশ থেবলবভশলি 
এক িির দাবয়ত্ব পালি থশলষ থযাগ থদি 
বিবিবি িাংলার ঢাকা িু্যলরালত। িাংলালদলশ 
িাবতিং� বশশু িংস্া ইউবিলিফ-এর 'বমিা 
বমবিয়া পুরস্ার ২০১৫'-থত পুরস্মৃ ত হলয়লিি 
ফারহািা পারভীি। বকলশার উন্নয়ি থক্রি 
বিলয় অিুিন্ধািী প্রবতলিদলির িি্য থরবিও 
বিভালগ বমিা পুরস্ার পাি বতবি।
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মীর িাবব্বর
বিবিবি িাংলায় িংিাদদাতা বহলিলি থযাগ 
থদি ২০১২ িাললর এবপ্রল মালি। এর আলগ 
এক িির প্রেলম বশক্ষািবিশ এিং পরিতশীলত 
বফ্লান্স বরলপােভি ার বহলিলি কাি কলরলিি। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেলক গণলযাগালযাগ এিং 
িাংিাবদকতা বিভালগ নোতক ও নোতলকাত্তর 
থশষ কলরি এিং এরপরই বিবিবিলত 
পূণভিকালীি িংিাদদাতা বহলিলি থযাগদাি 
কলরি। বিশ্ববিদ্যাললয়র বশক্ষািীিলিই কাি 
কলরলিি একটি িংিাদবভবত্তক িাপ্তাবহক 
পবরেকার প্রবতলিদক এিং একটি থিিরকাবর 
থেবলবভশি চ্যালিললর অিুিন্ধািী প্রবতলিদক 
বহলিলি। বিবিবি িাংলায় রািনিবতক এিং 
িামাবিক বিবভন্ন ইিু্য বিলয় তার থিশ বকিু 
বিলশষ প্রবতলিদি রলয়লি। িংিাদদাতা 
বহলিলি বিবভন্ন প্রাকমৃ বতক দুলযভিালগর খিরাখির 
বদলয়লিি পাঠক ও থ্াতালদর িি্য। কাি 
করলত পিদে কলরি পবরলিশ বিলয়। ঢাকা 
িু্যলরালত িংিাদদাতা বহলিলি কাি করার 
পাশাপাবশ িদবল হলয় লন্ডলি বিবিবি িাংলায় 
কাি কলরলিি বকিুবদি।

িালয়দুল ইিলাম
িালয়দুল ইিলাম বিবিবিলত থযাগ থদি 
২০১২ িালল, রিিকাটে িািভিাবলটে বহিালি। 
এর আলগ বতবি কাি কলরলিি অিলাইি 
পবরেকা বিবিবিউি থোলয়বন্টলফার িেকম, 
িাপ্তাবহক পবরেকা ২০০০ এিং বদবিক যায় 
যায় বদি পবরেকায়। ি্যিস্াপিায় পড়ালশািা 
কলর একযুগ আলগ পুলরাপুবর িাংিাবদকতায় 
আিার আলগ বিবভন্ন বদবিক ও িাপ্তাবহক 
পবরেকায় বফ্লান্স থলখাললবখ করলতি। 
ভাললািালিি �ুলর থিড়ালত। তার বপ্রয় 
বিষয়গুললার মলধ্য রলয়লি িই, গাি আর িবি 
থতালা।

িাইলয়দা আক্তার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র আন্তিভি াবতক িম্পকভি  
বিভালগ পড়ার িময় িাংিাবদকতার শুরু। 
নোতক িমিাি পরীক্ষা থশলষ ২০০৬ িালল 
বদবিক যায় যায় বদি পবরেকায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতবিবধ বহলিলি কাি শুরু 
কলরি। একই িলগে কাি করলতি বিজ্ঞাপিী 
িংস্ায় কবপরাইোর বহলিলি। ২০০৭ িালল 
নোতলকাত্তর থশলষ অগাটে মালি একই 
কাগলি টোফ বহলিলি কূেনিবতক বরলপােভি ার 
পলদ কাি শুরু কলরি। থিই িিলররই 
িলভম্বলর ইংলরবি বদবিক দ্য থিইবল 
টোর-এ অেভিিীবত বিষয়ক বরলপােভি ার বহলিলি 
থযাগদাি কলরি। পাঁচ িিলর অেভিিীবতর বিবভন্ন 
বিষয় কাভার কলরলিি। এরপর ২০১২ িাললর 
অল্ািলর থযাগ থদি বিবিবিলত। আগ্রহ 
অেভিিীবত আর কূেিীবত বিষয়ক খিরাখিলর।

রাবকি হািিাত
বিবিবি িাংলায় ঢাকা িু্যলরালত িাংিাবদক 
বহলিলি থযাগ থদি ৫ই িািুয়াবর, ২০১৩ 
িালল। শুরুলত রিিকাটে িািভিাবলটে বহলিলি 
যুক্ত হি বিবিবি িাংলালদশ িংলালপর িালে। 
িংলাপ িন্ধ হওয়ার পর বিবিবি িাংলার 
িালে বিয়বমত কাি শুরু কলরি চলবত 
িির থফব্রুয়াবর থেলকই। বশক্ষািীিলি 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র গণলযাগালযাগ ও 
িাংিাবদকতা বিভাগ থেলক নোতক ও 
নোতলকাত্তর কলরলিি। িাংিাবদকতা শুরু 
কলরলিি ১৯৯৮ িালল বিশ্ববিদ্যাললয়র 
বশক্ষােশী োকার িময় িাতীয় বদবিলকর 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতবিবধ বহলিলি। পলর কাি 
কলরলিি বদবিক মািিিবমি, িিকণ্ঠ 
ও দ্য থিইবল টোর-এ। িিলশষ রিিকাটে 
িািভিাবলটে বহলিলি বিবিবিলত থযাগ থদয়ার 
আলগ দ্য থিইবল টোলর কাি কলরলিি 
প্রায় িাত িির। ‘পবলটিক্যাল বরলপাটিভি ং’ এর 
উপর প্রবশক্ষণ বিলয়লিি িামভিাবির িাবলভিলি 
ইন্টারি্যাশিাল ইবন্সটিটিউে ফর িািভিাবলিম 
িা আইআইলি-থত। থদশ বিলদশ �ুলর 
থিড়ালিা তার শখ।
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শারবমি রমা
চলবত �েিািলীর িািা বিললেষণ বিলয় বিবিবি 
িাংলার িংিাদ-বভবত্তক থেবলবভশি অিুষ্াি 
‘বিবিবি প্রিাহ’ উপস্াপিা ও প্রলযািিা 
িহকারীর দাবয়লত্ব আলিি। ইংলরবি িাবহলত্য 
নোতলকাত্তর বিবগ্রধারী শারবমি রমা ২০০২ 
িালল বশক্ষকতার পাশাপাবশ িাংিাবদকতা 
শুরু কলরি। এক যুলগরও থিবশ িময় ধলর 
িংিাদ ও অিুষ্াি উপস্াপক এিং প্রলযািক 
বহলিলি কাি কলরলিি চ্যালিল আই, এটিএি 
িাংলা, িাংলাবভশি এিং লন্ডি িাংলা টিবভর 
মত গণমাধ্যমগুললালত। ২০১২-১৩ িালল 
িাংলালদলশর একটি িাতীয় ইংলরবি বদবিক 
‘দ্য ইবন্ডলপলন্ডন্ট’-এ িাি এবিের বহলিলিও 
কাি কলরলিি বতবি। ২০১৩ িালল প্রেম 
বিবিবিলত থযাগ থদি িংিাদ পাঠক বহলিলি। 
পরিতশীলত রিিকাটে িািভিাবলটে বহলিলি 
বিবিবি িাংলার থরবিও, অিলাইলি কাি 
করা িহ থেবলবভশি অিুষ্াি ‘িাংলালদশ 
িংলাপ’-এর কলয়কটি পিভি িঞ্ালিার 
দাবয়ত্বও পালি কলরি বতবি। িাংিাবদকতার 
িাইলর িগেীত চচভি ায় আগ্রহ আলি তার। 
থদশীয় ও পাচিাত্ত্য িগেীলত তাবলম বিলয়লিি 
শারবমি রমা।

মলিায়ার িাহাদাৎ 
দপভিি
বিবিবি িাংলার প্রিাহ টিবভ অিুষ্ালির 
প্রলযািক বহলিলি থযাগ দাি ২০১৫ িালল। 
২০০০ িালল একুলশ টিবভলত কাি শুরু 
কলর িতভি মাি দাবয়ত্ব পাললির মাধ্যলম 
থেবলবভশি অিুষ্াি বিমভিালণ তার কালির 
অবভজ্ঞতার ১৬ িির পূণভি হললা। ২০০৩ 
িালল এিটিবভলত কাি শুরুর পর চার 
িিলরর মলধ্যই থযাগদাি কলরি িাংলালদলশর 
প্রেম ২৪ �ন্টার িংিাদবভবত্তক থেবলবভশি 
বিএিবি বিউি-এর প্রলযািিা বিভালগর 
প্রধাি বহলিলি। বিএিবি িন্ধ হিার পলরর 
মালিই থযাগ থদি আরটিবভলত বিিভিাহী 
প্রলযািক বহলিলি। তারপর আিার একটি ২৪ 
�ন্টার িংিাদবভবত্তক চ্যালিল ইবন্ডলপলন্ডন্ট 
টিবভর প্রবতষ্ার িময় থেলক থিখালি কাি 
কলরি।কালির িি্য যুদ্ধবির্স্ আবফ্কার 
িািা থদলশ যািার পাশাপাবশ িাকভি  বিলয় 
ভ্মণ অিুষ্াি করার িি্য থযলত হলয়লি 
দবক্ষণ এবশয়ার িিগুললা থদলশ। গালমভিন্টস্ 
আর বশপলরিবকং ্বমকলদর বিলয় তার বতবর 
তে্যবচরে প্রদবশভিত হলয়লি থিাটেি, থিাল 
চলবচ্রে উৎিি আর বি ৮ শীষভি িলমিললির 
পূলিভি যুক্তরালষ্ট্রর বিউিাবিভিলত। িািার চাকুবরর 
িি্য িাংলালদলশর বিবভন্ন থিলায় পড়ালশািা 
কলরলিি আর িন্ম িািারই প্রেম কমভিস্ল 
চট্টগ্রালম।

থিবলম বময়া
বিবিবি িাংলার থেবলবভশি থপ্রাগ্রাম ‘প্রিাহ 
টিবভলত’ িহকারী প্রলযািক বহিালি 
থযাগদাি কলরি ২০১৫ িাললর এবপ্রল মালি। 
িাংিাবদক হওয়ার ইছো িা স্নে থকািোই 
তার বিল িা। কবম্পউোর থপ্রাগ্রাবমং-এ 
ক্যাবরয়ার গড়ার ইছো বিল। বকন্তু বিবিবি 
বিউি-এর ( ইংবলশ িাবভভি ি) একিি বরিটিশ 
িংিাদদাতার থদাভাষী বহিালি বকিুবদি 
কাি করার পর িাংিাবদক হওয়ার ইছোো 
িালগ এিং িাংিাবদকতায় বকিুো হালতখবড় 
হয় তার কাি থেলক। এরপর ২০০৪ িালল 
ফ্ালন্সর িংিাদিংস্া এএফবপ থত ব্রিংগার 
বহিালি থযাগ বদলয় পাঁচ িির থিখালি কাি 
কলরি বরলপােভি ার বহিালি। এরপর আিার 
বিবিবি বিউলি প্রলযািক পলদ থযাগদাি 
কলরি ২০০৯ িালল । বিবিবি বিউি থেলক 
আলিাবিরা থেবলবভশলি থযাগদাি কলরি 
২০১২ িালল এিং থিখালি কাি কলরি দুই 
িির প্রলযািক বহিালি। বতবি অ্যামলিবটে 
ইন্টারি্যাশিাল এিং ফলরি কলরিপলন্ডন্ট 
ক্াি, হংকং থেলক মািিাবধকার বিষয়ক 
থলখার িি্য পুরস্ার পাি। িবক্সং তার 
বপ্রয় থখলা। বতবি থতিগাঁ কললি ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেলক ইংলরবি িাবহত্য ও 
থেবলবভশি অ্যান্ড বফল্ম টোবি বিষলয় 
নোলতাকত্তর বিবগ্র বিলয়লিি ।

আিুল কালাম আিাদ
বিবিবি িাংলায় টিবভ বরলপােভি ার বহলিলি থযাগ 
থদি ২০১৫ িালল। এক দশলকরও থিবশ 
িময় িাংলালদলশ িংিাদপরে, থরবিও এিং 
থেবলবভশলি িাংিাবদকতা কলরলিি। আিুল 
কালাম আিালদর িন্ম খুলিায়। বপতার 
কমভিস্ললর িুিালদ বশশি বকলশার এিং 
সু্ল িীিি থকলেলি িালগরহালের মংলায়। 
উচ্মাধ্যবমক পলড়লিি যলশার ক্যান্টিলমন্ট 
কলললি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয় 
গণলযাগালযাগ ও িাংিাবদকতা বিভালগ 
ভবতভি  হি ২০০৩ িালল। িাংিাবদকতা 
বিভাগ থেলকই নোতক ও নোতলকাত্তর 
কলরলিি। বিশ্ববিদ্যাললয়র িারে োকাকালীি 
টোফ রাইোর বহলিলি থযাগ থদি বদবিক 
‘আমালদর িময়’ পবরেকায়। ২০০৬ িালল 
িাংলালদলশর প্রেম ২৪ �ণ্া িংিাদবভবত্তক 
চ্যালিল ‘বিএিবি বিউি’-এ থযাগ বদলয় 
টিবভলত িাংিাবদকতা শুরু। বিএিবি বিউি 
িন্ধ হলয় থগলল থদশটিবভ, এবিবি থরবিও, 
যমুিা টিবভলত বরলপােভি ার বহলিলি কাি 
কলরলিি। ২০১৫ িালল বিবিবি’থত থযাগ 
থদয়ার আলগ িালড় চার িির বিবিয়ার 
বরলপােভি ার বহলিি কাি কলরলিি ‘িময়’ 
টিবভলত। িাংলালদবশ গণমাধ্যলম বিলশষভালি 
বিদু্যৎ জ্বালাবি খাত বিলয় কাি কলরলিি। 
২০১২ এিং ২০১৩ িালল বিদু্যৎ খালত থিরা 
টিবভ িাংিাবদক বহলিলি পুরস্মৃ ত হলয়লিি। 
িাংিাবদকতার পাশাপাবশ �ুলর থিড়ালিা এিং 
িবি থতালা তার শখ।
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িাগর িালরায়ার
বভবিও িকুলমন্টাবর, বফচার বফল্ম, িােক 
ও বিজ্ঞাপি বিমভিালণর মত বকিু কাি বদলয় 
ক্যাবরয়ালরর শুরু। ২০০০ িাল থেলক 
িািলাইম, ই আর বমবিয়া ও মািরাগোয় 
কাি করার পর ২০০৯ িালল বিবিবি ওয়ার্ভি  
িাবভভি ি ট্রাটে-এ কাি শুরু কলরি বভবিও 
এবিের বহলিলি। তারপর ২০১২-থত বিবিবি 
বমবিয়া অ্যাকশালি থযাগ থদি প্রলযািক ও 
পবরচালক বহলিলি এিং দাবয়ত্ব থিি ‘বিবিবি 
িািালা’ থপ্রালি্-এর। থিখালি দুইটি 
বিবরলি কাি করার পর ২০১৫-র এবপ্রলল 
থযাগ থদি বিবিবি প্রিাহ টিলমর ‘শুে অ্যান্ড 
এবিে’ বহলিলি।

দবদবদস বপাংলপা ২০১৬: লন্ডন, ঢপােপা, দদদ্, েলেপােপা

দনউ ব্রডেপাদস্ং হপাউস
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অবচভি  অতব্রিলা
বিবিবি িাংলায় বশক্ষািবিশ বহলিলি যুক্ত হি 
২০১১ িালল। এরপলর বিবিবিলত বফ্লান্সার, 
িম্প্রচার িহলযাগী, গলিষক, বিবভন্ন 
পবরচলয় কাি কলরলিি। িন্ম বিলললে, 
িড় হলয়লিি ঢাকালতই। বভকারুবন্নিা িুি 
সু্ল ও কললি থেলক পাশ কলর পলড়লিি 
রি্যাক বিশ্ববিদ্যাললয় ইংলরবি বিভালগ 
বমবিয়া ও কালচারাল টোবিলি। এিাড়াও 
নোতলকাত্তর কলরলিি ইংলরবি িাবহলত্য 
রি্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেলকই। শখ িললত 
ভ্মণ, িবি থতালা আর ইউটিউলি িািা 
ধরলণর বভবিও থদখা। বিবিবিলত বিবভন্ন 
ইন্টারবভউ ও বরলপাটিভি ং বদলয় তাঁর শুরু। 
পরিতশীলত িিলচলয় দী�ভি িময় ধলর কাি 
কলরলিি বিবিবি িাংলালদশ িংলাপ ও বিবিবি 
িাংলার িাপ্তাবহক অিুষ্াি গাি-গলল্প। এিাড়া 
কলরলিি বিবভন্ন ইংলরবি মাধ্যলম বফক্সার, 
থদাভাষী ও অিুিাদলকর কািও। িতভি মালি 
কাি করলিি বিবিবি প্রিাহ থেবলবভশি 
অিুষ্ালির িালে।

রালিল আলরবফি
বিিলিি থিলভলপলমন্ট অবফিার বহলিলি 
বিবিবি ওয়ার্ভি  িাবভভি লির অধীলি িতভি মালি 
ঢাকায় কমভিরত। ২০০৯ িাললর থম মালি 
‘বিবিয়ার অবিলয়ন্স চাবম্পয়ি’ পলদ 
বিবিবি-থত থযাগ থদি। শুরুলত বিবিবি’র 
‘বিিলিি থিভলপলমন্ট’ এিং ‘মালকভি টিং 
ও অবিলয়ন্স’ উভয় বিভালগ কাি করললও 
২০১১-র শুরুলত বিবিবিলক িতুি কলর 
িািালিার পর থেলক শুধুমারে বিিলিি 
থিভলপলমন্ট বিভালগই কাি করলিি। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যাললয়র িারে োকা কালীি 
২০০৬ িালল ‘যায় যায় বদি’-এ বফ্লান্স 
িাংিাবদক বহলিলি বফচার বিভালগ কমভিিীিি 
শুরু । প্রকমৃ ত িাম ‘িািমুল আলরবফি 
তালরক’ হললও এিময়ই থলখক িাম 
বহলিলি ‘রালিল আলরবফি’ পবরবচবত পায়। 
একই িমলয় বকিুবদি বদবিক িমকাললও 
বফ্লান্স িাংিাবদক বহলিলি কাি কলরলিি। 
২০০৬-এর বিলিম্বলর পূণভিকালীি িাি-
এবিের বহলিলি বিলয়াগ বদবিক িিকলঠে। 
থিখালি আড়াই িির িহিম্পাদক বহলিলি 
িম্পাদিার কাি কলরি আন্তিভি াবতক িংিাদ 
বিভাগ এিং ২০০৭ িাললর বক্রলকে বিশ্বকাপ 
চলাকালীি িমলয় ক্রীড়া বিভালগ। থিখাি 
থেলক বিবিবিলত থযাগদাি ২০০৯ িালল। 
মূলত িাংলালদলশ বিবিবির ি্যিিাবয়ক স্ােভি 
থদখাই তার মূল দাবয়ত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেলক ২০০৯ িালল নোতলকাত্তর এিং ২০১২ 
িালল ি্যিস্াপিা বিভালগ এবক্সবকউটিভ 
এমবিএ বিবগ্র অিভি ি কলরি।

িাবফিা আখতার কবল
বিবিবি িাংলা বিভালগর ঢাকা িু্যলরালত 
অবফি ম্যালিিার পলদ থযাগদাি কলরি 
২০০০ িাললর মালচভি । এই পলদর মূল দাবয়ত্ব 
ঢাকা িু্যলরার বদিবদেি িকল কমভিকাণ্ড যালত 
বিবিভিলনে পবরচাবলত হয় থিই বদকো বিবচিত 
করা। বিবিবি লন্ডি ও ঢাকা অবফলির কালি 
িমন্বয় িাধি, প্রলয়ািলি িরকাবর-থিিরকাবর 
প্রবতষ্ালির িালে থযাগালযাগ রক্ষা, অবফলির 
গুরুত্বপূণভি তে্য িংরক্ষণ ও িহকমশীলদর 
বিবভন্ন প্রশািবিক িহায়তা থদয়াও এই 
দাবয়লত্বর অি্যতম অংশ। তািাড়া বতবি ঢাকা 
িু্যলরা ও বিবিবির থযলকাি প্রলিল্র আবেভিক 
বিষয়াবদ এিং অবফলির বদিবদেি বহিাি-
বিকাশ রক্ষণালিক্ষলণর দাবয়ত্বও পালি 
কলরি। বিবিবিলত থযাগদালির আলগ একটি 
থিিরকাবর প্রবতষ্ালি একই পলদ িাত িির 
কাি কলরলিি। অেভিিীবতলত নোতলকাত্তর 
িাড়াও বফি্যান্স এিং অবফি ি্যিস্াপিায় 
উচ্তর বিলপ্ামা থিওয়ার পর বিবিবিলত 
থযাগদাি কলরি।

শামীমা আক্তার
বিবিবি িাংলার ঢাকা িু্যলরার বরলিপশবিটে। 
ঢাকায় বি.এ. পাশ করার পর থিশ বকিুবদি 
একটি িহুিাবতক প্রবতষ্ালি মালকভি টিং 
এবক্সবকউটিভ পলদ কমভিরত বিললি। ২০০৭ 
িাললর িুি মালি বিবিবির ঢাকা িু্যলরালত 
বরলিপশবিটে পলদ থযাগদাি কলরি। অবতবে 
অভ্যেভিিা িাড়াও থেবললফাি অপালরটিং, 
‘বিবিবি িাংলার থফাি-ইি’ অিুষ্ালি 
িহলযাবগতা এিং িাধারণ অবফি ি্যিস্াপিায় 
িহলযাবগতা কলর োলকি।

bbcbangla.com ৯৭



প্রযপাে সহেমমীকদর েকযেজন

৯৮ bbcbangla.com

কমল থিাি
কমল থিাি ১৯৪৪ িালল, অেভিাৎ ভারলতর স্াধীিতার থিশ কলয়কিির আলগই বিবিবি িাংলা 
বিভালগ থযাগ বদলয়বিললি। বতবি বিললি বিবিবি িাংলার প্রেম পূণভিকালীি প্রলযািক। ববিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ তখি তুলগে। িাংলা অিুষ্াি িম্প্রিারলণর বিদ্ধান্ত বিলয়বিল বিবিবি। কমল থিাি 
তখি অল ইবন্ডয়া থরবিওর কলকাতা থটেশলি কাি করলতি। বিবিবির চাকবরর প্রস্াি লুলফ 
বিলয়বিললি বতবি।

থি’িির অগাটে মালি থিালম্ব থেলক িাহালি চলড় বরিলেলি চাকবরলত থযাগ বদলত এলিবিললি 
কমল থিাি। বিমাি ভ্মণ তখি খুিই দুরূহ বিল। যুলদ্ধর কারলণ িাহাি ভ্মণও বিপজ্িক বিল। 
বকন্তু েঁুবক বিলয়ই গ্ািলগার িাহালি চলড় িলিবিললি বতবি। তাঁর অিির গ্রহণ উপললক্ষ ১৯৭৮ 
িালল এক িাক্ষাৎকালর কলকাতা থরবিওলত তাঁর বিবিয়ার িহকমশী, প্রখ্যাত আিমৃবত্তকার িীলর্রি 
কমৃ ষ্ ভদ্ িললবিললি, “চাকবরর প্রস্াি এলল যুলদ্ধর কারলণ এতদূর আিলত তখি অলিলকই 
িাহি কলরবি, কমল তখি িললবিল িাঙাবলর থিলল এত ভীতু হলয় োকলিা থকি!”

কমল থিাি থপশা শুরুই কলরবিললি থরবিওলত। ফলল বিবিবিলত এলি িহলিই খাপ খাইলয় 
থিি। িাংলায় তখি িপ্তালহ দুলো ১৫ বমবিলের অিুষ্াি হলতা। কমল থিাি আিার পর বতবিই 
প্রেম আধ �ণ্ার অিুষ্াি বিবচরো শুরু কলরি। “থহ িাঙাবল, িাঙাবলর লহ িমস্ার”—এরকম 
একটি িম্ভাষণ বদলয় বিবচরো শুরু করলতি বতবি।

কলকাতা থরবিওলত কাি করার কারলণ তৎকালীি িাংলা িাবহত্য িংস্মৃ বত িগলতর িিার 
িালে �বিষ্তা বিললা কমল থিালির। লন্ডলি তালদর থকউ এললই খুি িহলিই তালদর অিুষ্ালি 
বিলয় আিলত পারলতি। কলকাতা থরবিওলত তার িহকমশী আশরাফুজ্ামাি খাি, বযবি স্াধীি 
িাংলালদলশর থিতালর প্রেম মহা-পবরচালক হলয়বিললি, কমল থিাি িম্পলকভি  িললবিললি, 
“কালির প্রবত প্রচণ্ড বিষ্া বিল তাঁর, খুিই িজ্ি বিললি, িিবপ্রয় বিললি।”

োিা ৩৪ িির বিবিবিলত কাি করার পর ১৯৭৮ িালল অিির থিি কমল থিাি। মােখালি ১২ 
িির অিশ্য িাংলা বিভালগ বিললি িা। বিবিবিরই অি্য িায়গায় কাি কলরলিি। অিির থিওয়ার 
কলয়ক িির পলরই ১৯৮৬ িালল লন্ডলিই মারা যাি বতবি।

“থযখালি োকুি, যত দূলর োকুি, িুলখ োকুি, শাবন্তলত োকুি, বিরাপলদ োকুি” – এরকম 
একটি িাক্য বদলয় অিুষ্াি থশষ করলতি কমল থিাি। বিবিবিলত তার উত্তরিূরীলদর অলিলকই 
তাঁলক অিুিরণ কলর অলিকো থতমি ভাষালতই থ্াতালদর শুলভছো িািালত শুরু কলরি।

িাবির আহমদ
িাবির আহমদ বিবিবি িাংলায় দুই দফায় কাি কলরলিি। ১৯৪৭ িালল ভারত বিভালগর পর 
থেলকই উপমহালদলশর িি্য বিবিবির িাবভভি িগুললা অদলিদললর প্রবক্রয়া শুরু হয়। তার 
ধারািাবহকতায় ১৯৪৯-এর থিলপ্টম্বলর পূিভি পাবকস্ালির থ্াতালদর িি্য শুরু হয় িপ্তালহ 
৩০ বমবিলের একটি িাংলা অিুষ্াি। আঞু্জমাি িালম ঐ অিুষ্ালির প্রলযািক বহিালি থরবিও 
পাবকস্ালির মলিািয়লি িাবির আহমদ বিবিবিলত থযাগ বদলত আলিি। আঞু্জমালি বতবি 
মবহলালদর িি্য বিলশষ অিুষ্াি শুরু কলরবিললি। থিােলদর িি্য অত্যন্ত িিবপ্রয় অিুষ্াি 
কাকবলও শুরু হলয়বিল থি িময়।

িির বতলিক পর িাবির আহমদ আিার বফলর যাি থরবিও পাবকস্ালি। থিখাি থেলক বকিুবদি 
পলর থযাগ থদি তৎকালীি পূিভি পাবকস্াি িরকালরর িিিংলযাগ বিভালগ। থিখালি কাি করার 
িময় তাঁরই উলদ্যালগ এিং থিতমৃ লত্ব ঢাকার বফল্মি থিলভলপলমন্ট কলপভিালরশলির (এফবিবি) 
টুেবিওটি প্রবতষ্া হয়। থি কারলণ অলিলকই িাবির আহমদলক ঢাকার চলবচ্লরের অি্যতম 
পুলরাধা ি্যবক্তত্ব বহিালি থদলখি।

িাবির আহমদ ১৯৬৫ িালল আিার বফলর আলিি বিবিবি িাংলা বিভালগ। দু িির িালদ ১৯৬৭ 
িাললর মালচভি  পদত্যাগ কলর চলল যাি করাচীলত। ি্যিিা শুরু কলরি থিখালি। িাংলালদলশর 
স্াধীিতার পর ১৯৭২ িালল লন্ডলি বফলর এলি মুদ্ণ ও প্রকাশিা ি্যিিা শুরু কলরি।

বিবিবি িাংলা বিভালগর িালিক উপপ্রধাি এিং তাঁর িহকমশী বিরািুর রহমালির কোয়-- 
“িাবির আহমদ বিললি বিরল িহুমুখী এক প্রবতভা – একবদলক থিতার ি্যবক্তত্ব, অি্যবদলক 
িাে্যবশল্পী, কবি, থলখক।”

িাবির আহমলদর থলখা একটি গাি পাবকস্ালির িাতীয় িগেীত বহিালি বিলিবচত হওয়ার 
িম্ভািিা থদখা বদলয়বিল। প্রবতলযাবগতায় ববিতীয় হলয়বিল তাঁর থলখা গািটি। আবু্দল আহালদর 
িুর থদওয়া ‘পাবকস্াি বিদোিাদ’ গািটির িুর পলর আঞু্জমাি অিুষ্ালির পবরবচবত িগেীত বহিালি 
ি্যিহার শুরু হয়।

িহুমুখী প্রবতভার অবধকারী বিললি িাবির আহমদ। বিলশষ কলর থিতালরর িােক বিলয় অদম্য 
আগ্রহ বিল তাঁর। ১৯৭২ িালল বতবি যখি লন্ডলি বফলর আলিি থি িময় বিবিবিলত কাি িা 
করললও মালে মলধ্য বিবভন্ন অিুষ্ালি অংশ বিলতি। বিবিবি িাংলায় তখি বিয়বমত িােক হলতা। 
অলিক িােলকই োকলতি িাবির আহমদ। অ্যান্টবি-বক্ওলপট্রা, থেমলপটে িা প্রাইি অ্যান্ড 
থপ্রিুবিলির মত থিশ অলিকগুললা িােলকর থক্রিীয় চবরলরে অবভিয় কলরলিি। বিবিবি িাংলার 
িালিক প্রধাি বপোর ম্যািলগার্ মন্তি্য কলরবিললি, “িাবিলরর কলণ্ঠ যাদুকরী শবক্ত আলি।”

লন্ডলিই ১৯৯০ িালল হৃদবপলণ্ড অল্রিাপচালরর িময় মারা যাি িাবির আহমদ। তাঁর মমৃতু্যর 
পর এক স্মরণিভায় বিবিবি’র একিময়কার বকংিদন্তী-িম িংিাদ পাঠক িূরুল ইিলাম 
িললবিললি, “িাবির আহমদই প্রেম আমার মাোয় ঢুবকলয়বিললি কীভালি িহি িরল ভাষায় 
িািলীল কলণ্ঠ িংিাদ পড়লত হয়।”
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প্রযপাে সহেমমীকদর েকযেজন

িূরুল ইিলাম
বিবিবি িাংলার প্রয়াত প্রলযািক ও িংিাদ উপস্াপক িূরুল ইিলাম পঞ্ালশর দশলক 
লন্ডলি োকা কালল বিবিবির িাংলা অিুষ্ালি অংশ বিলতি। পাবকস্ালির করাচীলত এবশয়াি 
থেবলবভশলির প্রধাি োকাকালীি ১৯৭১ িাললর থচৌঠা থিলপ্টম্বর বিবিবি িাংলা বিভালগ থযাগ 
থদি বতবি।

থরবিওলত িংিাদপালঠর থক্ষলরে পঞ্াশ িির পূণভি কলর এক অিি্য িবির স্াপি কলরবিললি 
বতবি। তাঁর কঠেস্লরর মাধুযভি িহু িির ধলর থ্াতালদর মুগ্ধ কলর থরলখবিল। িংিাদ উপস্াপিার 
পাশাপাবশ বশশুলদর িি্য িহুল িিবপ্রয় অিুষ্াি কাকবল বতবি প্রলযািিা ও পবরলিশি কলরলিি 
দী�ভি বতি দশলকর ওপর। একইিলগে বিবিবি থেলক প্রচাবরত িহু িােলক তাঁর অবভিয় িািা িমলয় 
থ্াতালদর মি িয় কলরলি। বিবিবি িাংলার থখলাধূলার অিুষ্াি মালঠ ময়দালি যখি চালু হয় 
১৯৭২ িাললর এবপ্রল মালি, তখি তার প্রেম প্রলযািক বিললি িূরুল ইিলাম।

থরবিও িাড়াও পঞ্াশ ও ষালের দশলক িাংলা চলবচ্রে বিমভিালণর িলগেও তাঁর বিল বিবিড় 
থযাগালযাগ। করাচীলত তে্য মন্ত্রণাললয়র হলয় কাি করার িময় অলিক প্রামাণ্য বচরেও বতবর 
কলরলিি বতবি। ৭ই অল্াির ২০০৬ িালল লন্ডলির উপকলঠে এক হািপাতালল থশষ বিুঃশ্বাি 
ত্যাগ করার পর তাঁর দী�ভিবদলির িহকমশী বিরািুর রহমাি িললবিললি “িূরুর গলার ভাবরবক্ 
আওয়াি, থিস্ থেলক থয ভগেীলত বতবি খির পড়লতি থিো থ্াতালদর কালি খুিই আকষভিণীয় 
বিল। থিােলদর িালে বতবি বমলশ থযলত পারলতি িহলি।”

িূরুল ইিলাম ১৯৭৮ িাললর থিলপ্টম্বলর ভলয়ি অফ অ্যালমবরকায় কাি করলত যাি, আিার 
বিবিবির িাংলা বিভালগ বফলর আলিি ১৯৮০ িাললর মালচভি ।

িাংলালদলশর বিবশষ্ িাবহবত্যক, িুরুল ইিলালমর এককাললর িহকমশী, বিয়দ শামিুল হক 
িললবিললি, “অত্যন্ত িনু্ধিৎিল বিললি বতবি। কালির থক্ষলরেও আন্তবরকতার িলগে একিি 
থি্যষ্ ভ্াতার মলতা আমালদর কালি িাহায্য কলরলিি, আমালদর পবরচাবলত কলরলিি। একো 
যুলগর অিিাি হললা , এিলি্য িলবি থয, িাবির আহলমদ, ফলতহ থলাহািী এিং িুরুল ইিলাম 
এই রেয়ী বিললি বতিটি স্ণভিকলঠের মািুষ। থয থপ্ররণা বতবি অিুি রিিকাটোরলদর িি্য থরলখ 
থগলিি তা বিলয় িাংলা রিিকাবটেং অগ্রির হলল তার মলধ্যই িুরু ভাই থিঁলচ োকলিি। ”

বিবিবি িাংলায় যারাই তার িাহচযভি থপলয়লিি তালদর একো বশক্ষা িূরুল ইিলাম বদলয়বিললি- 
যত কঠিি ত্বে িা তে্যই থহাক িা থকি, থিতার প্রচালরর থক্ষলরে খুি িহি কে্য িাংলায় 
তা প্রচার করলত হলি। বিবিবি িাংলা বিভালগর িলি্য এই বশক্ষাোই তাঁর একো থলগ্যাবি িা 
উত্তরাবধকার।

বিরািুর রহমাি
বিরািুর রহমাি বিবিবি িাংলায় কাি কলরলিি দুই দফায়। বিবিবির পূিভি িাংলা বিভালগ 
বতবি থযাগ থদি ১৯৬০ িালল। এরপর ১৯৬৫ িালল েমিি ফাউলন্ডশলির থফললাবশপ বিলয় 
বতবি গ্ািলগালত েমিি থেবলবভশি কলললি থযাগ থদি এিং থি িিরই ঢাকায় বফলর বগলয় 
তৎকালীি পাবকস্াি থেবলবভশি আর থরবিও পাবকস্ালি চুবক্তিদ্ধভালি অিুষ্াি প্রলযািিার 
দাবয়ত্ব থিি। ১৯৬৬ িালল আিার বতবি বফলর আলিি বিবিবি িাংলা বিভালগ।

থিায়াখালীলত িন্মগ্রহণ করললও তার িারেিীিি কালে ভারলতর কলকাতায়। কলকাতায় 
পড়ালশািা থশষ কলর বদবিক আিাদ, বদবিক িিযুগ এিং িাপ্তাবহক বমলিালত কালির মলধ্য 
বদলয় শুরু হয় তাঁর দী�ভি িাংিাবদক িীিি। ঢাকায় বিলদেগী, ইিিাফ, বমলিাত, পাবকস্াি 
অিিারভার এিং ইলত্তফাক পবরেকালতও িাংিাবদকতা কলরলিি বিরািুর রহমাি।

িাত িির ঢাকায় বরিটিশ ইিফরলমশি িাবভভি লির প্রধাি িম্পাদলকর দাবয়ত্ব পালি কলরলিি 
বতবি।

উবিশশ’ একাত্তর িালল িাংলালদলশর স্াধীিতা যুলদ্ধর িময় বিবিবির িাংলা থরবিও অিুষ্ালি 
তাঁর অিদালির িি্য বিরািুর রহমাি িাংলালদলশর িিগলণর কালি বিলশষ পবরবচত হলয় 
ওলঠি। বিবিবি িাংলার অিুষ্ালি িািা পবরিধভিি ও পবরিতভি লির থক্ষলরে িরািরই একো অগ্রণী 
ভূবমকা পালি কলরলিি বতবি। বিবিবিলত তাঁর দী�ভি ২৮ িিলরর কমভিিীিলি িহু বিবশষ্ ি্যবক্তলত্বর 
িাক্ষাৎকার গ্রহণ, থ্াতা-দশভিক িমালিলশ বিবচরে্যময় অিুষ্ালির আলয়ািি এিং বিবিবির িাংলা 
অিুষ্ালি িােক প্রলযািিা ও পবরচালিার মাধ্যলম বতবি থ্াতালদর কালি ি্যাপক িিবপ্রয়তা 
অিভি ি কলরবিললি।

বিরািুর রহমালির প্রয়ালণর পর তাঁর স্মমৃবতচারণ করলত বগলয় িাংলালদলশর গণমাধ্যম বিললেষক 
মুহামিদ িাহাগেীর িললবিললি, “বিরািুর রহমাি বিবিবির একটি উজ্জ্বল অধ্যালয়র অংশ। ১৯৭১-
এ যখি মািুষ বিবিবি িাংলার িংিালদর ওপর বিলশষভালি বিভভি রশীল বিল, তখি বতবি িাংলা 
বিভালগ থিতমৃ ত্ব বদলয়বিললি- থিই িুিালদ বতবি তখি থ্াতালদর কালি ি্যাপক িিবপ্রয়তা 
থপলয়বিললি। তাঁর িাক্ষাৎকালরর টোইল, তাঁর িহি িরল ভাষা ও ক্যাবরশমা থ্াতালদর খুিই 
উদ্দীপ্ত কলরলি।”

বিবিবি িাংলা বিভালগর উপ-প্রধাি বহিালি বিরািুর রহমাি অিির থিি ১৯৯৪ িালল। অিির 
থিওয়ার পর বতবি বিবভন্ন পরেপবরেকায় বিয়বমতভালি কলাম বলখলতি। মালেমলধ্য বিবিবি 
িাংলার অিুষ্ালিও বরিটিশ িংিালদর বিললেষণ করলতি।

দী�ভিবদি ফুিফুলির থরালগ থভাগার পর ৮১ িির িয়লি লন্ডলির একটি হািপাতালল মারা যাি 
২০১৫ িাললর পয়লা িুি।
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শ্যামল থলাধ
শ্যামল থলাধ বিবিবি িাংলার অিুষ্ালির িলগে যুক্ত হলয়বিললি ১৯৬০এর বদলক। তখি বিবিবির 
ভারতীয় বিভালগ িাংলা িাপ্তাবহক অিুষ্ালি বতবি বিয়বমত অংশ বিলত শুরু কলরি।

কলকাতার থিন্ট থিবভয়ািভি কলললি পড়ালশািা থশষ কলর ১৯৫৯ িালল শ্যামল থলাধ চলল 
এলিবিললি লন্ডলি। লন্ডলি বতবি প্রেম চাকবর থিি বরিটিশ থরললর দপ্তলর। এরপরই বিবিবির 
িলগে তাঁর থযাগালযাগ। ১৯৬৫ িাললর িলভম্বর মালি বিবিবি িাংলা বিভালগর প্রভাতী অিুষ্াি 
চালু হলল শুরু হয় প্রেম িংিাদ ও িংিাদভাষ্য প্রচার। ভারলতর িি্য িাংলা অিুষ্ালি িংিাদ 
পালঠর িি্য খণ্ডকালীি কমশী বহিালি থযাগ থদি শ্যামল থলাধ।

১৯৬৯ িালল বিবিবির দুই িাংলা বিভাগ একবরেত হলয় অবভন্ন িাংলা বিভাগ হওয়ার পর শ্যামল 
থলাধ পূণভিকালীি প্রলযািক বহিালি থযাগ থদি। িবলষ্ ও দরাি কলণ্ঠর অবধকারী শ্যামল থলাধ 
বিবিবিলত তাঁর কমভিিীিলি িহু বিবশষ্ ি্যবক্তলদর িাক্ষাৎকার বিলয়লিি। এঁলদর মলধ্য থযমি 
গুরুত্বপূণভি রািনিবতক ি্যবক্তত্ব বিললি, থতমবি বিললি িাংস্মৃ বতক িগলতর িহু উললিখলযাগ্য 
ি্যবক্ত।

শ্যামল থলাধ বিলি বিললি গািিািিায় খুিই উৎিাহী। ভারতীয় শা্রিীয় িগেীলত বতবি তাবলম 
বিলয়বিললি, বিলি খুিই ভাল তিলািাদক বিললি। অবভিয় দক্ষতাও তাঁর বিল। বিবিবি িাংলা 
বিভালগর প্রলযাবিত িহু িােলক বতবি অংশ বিলয়লিি। তাঁর বিবশষ্ িাচিভবগে, তাঁর আন্তবরক 
উপস্াপিা থিিময় থ্াতালদর খুিই মুগ্ধ করত। তাঁর িহকমশীরা িলললিি বতবি ি্যবক্ত িীিলি 
থযমি হাবিখুবশ, িনু্ধিৎিল ও প্রালণাছেল বিললি, থতমবি তাঁর অিুষ্াি পবরলিশিালতও বিল 
প্রালণর স্শভি।

বিবিবি িাংলা বিভালগ থিই িময় বতবি চালু কলরবিললি খুিই বভন্নধমশী একটি অিুষ্াি ‘পপ-
এক্সলপ্রি’ থযটি থ্াতালদর কালি বিপুল িিবপ্রয়তা অিভি ি কলরবিল। ‘ভাঞু্’ িাম থদওয়া একটি 
পুতুললক িলগে বিলয় এই অবভিি অিুষ্ািটি বতবি পবরলিশি করলতি, যালত ভাঞু্র কমৃ বরেম 
কণ্ঠটিও বিল শ্যামল থলালধর বিলিরই। এই অিুষ্ালি বরিটিশ পপ তাবলকা থেলক থ্াতালদর 
অিুলরালধর গাি িািালিা হলতা এিং পপ-গাি বিলশষজ্ঞ বহিালি তুলল ধরা ভাঞু্ পপ িগত 
বিলয় থ্াতালদর প্রলশ্নর উত্তর বদত। তাঁর থিিময়কার িহকমশী দীপঙ্কর থ�াষ িলললিি ওই 
পপ-এক্সলপ্রি অিুষ্ালি শ্যামল থলাধ হাবির কলরবিললি দুিি উললিখলযাগ্য ি্যবক্তত্বলক- 
বচরেপবরচালক িার বরচািভি  অ্যালেিিরা এিং পপগায়ক বক্ফ বরচািভি ।

বগ্রলির একটি বিীলপ িুটি কাোলিার িময় ১৯৮৫ িাললর ৮ই অগাটে হৃদলরালগ আক্রান্ত হলয় থশষ 
বিুঃশ্বাি ত্যাগ কলরি শ্যামল থলাধ। 

প্রযপাে সহেমমীকদর েকযেজন

বুশ হপাউস
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