
 

 

eকিট কাlিনক uপাখয্ান  
জাফর েহােসন  
জেুলখা সােলহা িখচুড়ী েবশ জনিpয় eখােন � সpােহ দিুদন e িখচুড়ীর 
বয্াবsা করা �� � েজলখানার কেয়িদরা হাপুস হুপসু কের খায় e 
িখচূড়ী � িবেশষ কের জামান e িখচুড়ীর ভk � জেুলখা eবং সােলহা 
েজলখানার রাnাঘের কাজ করেছন � পাশাপািশ থােকন দজুন � গl 
গজুব কের , eর oর মাথার ukন েমের সময় কািটেয় েদন েজলখানায় 
� জেুলখার দ ুেছেল আেছন তার সােথ � মেন পেড় aতীত িদেনর 
িবt ৈবভেবর কথা � েয ভােলাবাসা েপেয়েছন েদেশর মানেুশর কাছ 
েথেক তার কতটুk েফরত িদেয়েছন েদশবাসীেক  ,মােঝ মােঝ ভােবন 
বেস � জেুলখা eকসময় সাজেত পছn করেতন � eখন আর েস icা 
হয় না � িভতেরর েসৗnরয্ েয আসল বয্াপার eটা eখন বঝুেত 
েপেরেছন � eকসময় জেুলখা সােলহার মখু েদখেত পারেতন না  � 
eখন কত কথা হয় দজুেন � তেব সােলহা eখন কথা কম বেলন �  
িতিন পড়াশনুা কেরন েজলখানার লাiেbরীেত িনয়িমত � মােঝ মােঝ 
মচুকী হােসন , যখন মেন হয় িকভােব eেতা গেুলা ডkেরট িডgী হািসল 
কেরেছন � eর েকান pেয়াজনীয়তা িছল  িক? 
সােলহা eখন িকছু বলার আেগ িতনবার িচnা কেরন � েজলখানায় না 
eেল eধরেনর পিরপরু্নতা হয়ত কখনi আসেতা না �  
েজলখানার ফুেলর বাগান eেতা সnুর কখনi িছল না eর আেগ � 
হািবব বড় যt িনেc ফুেলর গােছর � গত জীবেন চামচারা তার 
চিরt ফুেলর সােথ তুলনা কেরেছ � িকn িতিন জানেতন িক ধরেনর 
কাজকারবার তােক করেত হেয়েছ � pচn েটনশােনর জীবন যাপন 
কেরেছন আiনজীবী eবং রাজনীিতিবদ িহসােব � eকিদেক েলাভী stী , 



 

 

aনয্ িদেক আtীয় sজনেদর চাপ বাধয্ কেরেছ তােক িপছল পেথ পা 
বাড়ােত �  
eখন েকান চাপ েনi , eখন ফুল েফাটােতi আনn , uিd হীন জীবন 
� িতিন ভােলাi আেছন �  
 
েদেশ eখন বড় বড় কলকারখানা গেড় uেঠেছ � চারিট বড় গািড়র 
েকাmানী েদেশ গাড়ী ৈতরী করেছ � বাংলােদেশর িশপiয়াের্ড ৈতরী 
হেc বড় বড় জাহাজ � েদেশ েবকার েলাক খেুজ পাoয়া যােc না � 
িবেদশ েথেক েলাক আমদানী করেত েহােc কৃিষ কােজর জনয্ �  
 
তথাকিথত িনরব্াচেনর পিরবের্ত eখন সত মানশু খুেজ তােদর িদেয় েদশ 
পিরচালনা করা হেc � e pিkয়া েদেশ িবেদেশ িবsেয়র সিৃs কেরেছ 
� পিৃথবীর aনয্ানয্ েদেশ e pিkয়া চাল ুকরার েচশটা কের ভােলা ফল 
পাoয়া যােc �  
 
কত বছর আেগ েদেশ েশষ হরতাল হেয়েছ মানশু eখন তা মেন করেত 
পাের না � eকসময় েদেশ ভাংচুড় েহাত ,ছাtরা পড়াশনুা বাদ িদেয় 
রাজনীিত করেতা ,পুিলশ, সরকারী কর্মচারী ঘেুষর িবিনমেয় কাজ 
করেতা � eখন তা aতীেতর iিতহাস � সাংবািদক eবং েলখকরা 
সতয্ কথা িলখেছ � িচিক�s , েpৗকশলী ,িশkক সব েপশাজীবী 
িনেজর েপশা িনেয়  বয্s � ধাnাবাজী বাদ িদেয় তারা তােদর েমধা 
িনেয়াগ কেরেছ েপশার unয়েন eবং গেবষনায় � aর্থ eবং খয্ািতেত 
তারা eখন দিুনয়ার গরব্ � বাংলােদশ eখন পিৃথবীর aনয্তম 
শিkশালী aর্থনীিতর ধা�� �মহাশেুনয্ কেয়কিট েযাগােযাগ uপgহ 
পািঠেয়েছ সmpিত �  
 



 

 

আপাতত eখােনi টানেত েহােc কlনার লাগাম � তেব মানশু যা 
কlনা কের তা বাsবািয়ত �� � সতুরাং শভু িদন শী i দরজায় 
কড়া নাড়েব e আশাবাদ বয্k করিছ দঢৃ মেন �  


