
সাহাগী।

ছাট বলা থেকই সাহাগী একট অন  রকম। যতই বড় হে  ততই িনেজেক 
কমন যন একট টেয় রাখেত চায়। খলার সাথীেদর সােথ িমেশ যেত পাের না। 

এক সময় খলার সাথীরাও ওেক এিড়েয় চলেত  কের। সাহাগী ল  কের ওর 
গলার র কমন যন পু ষালী হেয় যাে । বঝুেত পাের শরীের িকছ পিরবতন 
আসেছ। িনেজেকই িনেজ  কের সাহাগী – আিম িক পু ষ না মেয়? কােক 
জে স করেব? ততিদেন বাড়ীর সবাই সাহাগীেক একরকম বয়কট কের 
ফেলেছ। ওেক খেত ডােক না। ওর সােথ কথা বেল না। জ দা ী মাও মুখ ঘিরেয় 
নয়। সাহাগী িনভৃেত কােঁদ। িবধাতােক কঁেদ কঁেদ  কের – িক আমার দাষ? 

িক অন ায় আিম কেরিছ য আমােক এমন শা  পেত হেব? আমার এ অব ার 
জন  তা আিম দায়ী নই!  

মেন পেড় অেনক ছাট বলায় ওেদর পােশর বাড়ীেত রিমজার নতন ভাই হেলা। 
রিমজার মা সব সময় ওর ভাইেয়র কপােল বড় একটা কােলা কাজেলর টপ িদেয় 
রাখেতা। একিদন হঠাৎ নেত পেলা রিমজােদর বাড়ীেত খুব হ চ। িক  ঢােলর 
শ  পাওয়া যাে । সাহাগী ছেট গেলা রিমজােদর বাসায়। দেখ ওেদর উঠেন চার 
পাচঁজন মিহলা কমন কের যন শাড়ী পরা। কমন কের যন গান গাইেছ নাচেছ 
তািল িদে  িক  গলার র পু েষর মত! িকছ ণ পর ওেদর একজন দৗেড় িগেয় 
রিমজার সই কপােলর কােলা টপ দয়া নতন ছা  ভাইটােক িনেয় এেস তােক 
িঘের সব নাচেত থাকেলা। রিমজার মা িচৎকার কের কাদঁেছ তবু বা াটােক িনেয় 
ওরা ঘুের ঘুের নেচই চেলেছ। সাহাগী যন নেলা অন রা বলাবিল করেছ -এরা 
িহজড়া। এরা না ছেল না মেয়। িক  কােরা বাড়ীেত কান অনু ান হেল বা নতন 
বা া হেল এরা এেস নাচ গান কের পয়সা নয়। 

সাহাগী ভােব আিম ক তেব িহজড়া হেয় যা  বা হেয় গিছ? স জেন  তা কউ 
আমার সােথ মেশ না খায় না খেত ডােক না। আিম িক অছ ৎ? তেব িক আিম এই 
পিরবােরর কউ না। তেব আিম কাথায় যােবা। কােরা কােছই তার উ র নই। 
একিদন মােয়র শাড়ী পের মুেখ িকছ সাধনী লািগেয় ঘর থেক বিরেয় গল 
সাহাগী। মেন করার চ া করেছ সই রিমজােদর বাড়ীেত দখা িহজড়ােদর 
চহারা েলা। ওেদর চাল চলন কথা বাতা রঙ-ঢং।  সইভােবই একা একা চলেত 

চলেত ভােব কাথায় যােব – কার কােছ যােব সাহাগী? গাটা পিৃথবী তার অ কার। 



 

িদেনর আেলােতও রা ায় যখন হঁেট যায় পথচারীরা ওেক টটকারী দয় শীষ দয়। 
কউ আবার ধাওয়ানী দয়। সাহাগী কােঁদ। দুিদন ধের িকছ খায়িন। কত জায়গায় 

হাত পেতেছ একট খাবােরর জন । সবাই দরূ দরূ কের তািড়েয় িদেয়েছ। রােত 
ফুটপােত কুকুেরর সােথ ঘুিমেয়েছ। সই-ই যন ওেক একট আ য় িদেয়েছ। ঝণা 
কুকুরটােক আদর কের। বেল তই ছাড়া আমার আর কউ নাইের। তার আমার 
একই জীবন। ফুটপাতই আমােগা ঠকানা। তার অপরাধ তই কু া হইয়া 
জ াইেছাস আর আমার অপরাধ আিম ভালা মানুষ আে  আে  িহজড়া হইয়া 
গলাম। আিছলাম ঝণা হইয়া গলাম িহজড়া। পাড়া কপাল আমার তই ছাড়া 

আমাের সাহাগ করার আর কউ নাইের। 

ক কইেছ কউ নাই – আমরা আিছ। সাহাগী িপছন িফের দেখ সই রিমজােদর 
বাড়ীেত যােদরেক দেখিছেলা তােদর মত কেয়কজন। এ্ই তার নাম িক? ঝণা। 
এইডা িক তার মা-বােপর দওয়া নাম? হ। ভই া যা। আইজ থাই া ঝণা মইরা 
গেছ। আইজ থই া তার নাম হইেলা িগয়া – তই কইিল না তাের সাহাগ করার 
কউ নাই। তাের আমরাই সাহাগ ক ম। তই হইিল িগয়া  আমােগা সাহাগী। ল 

উঠ। কই যামু? আমােগা লেগ যািব আমােগা লেগ থাকিব।  

িহজড়া পিরবােরর সদস  সাহাগী। পিরবােরর অন  সদস েদর কাছ থেক জেনেছ 
জে র দাষ থাকেল মানুষ িহজড়া হয়। কউ কউ আবার ইে  কেরও িহজড়া 
হেয় যায়। ছেল থেক মেয় বা মেয় থেক ছেল। এখােন সাহাগীর বা তার বাবা 
মােয়রও কান দাষ নই। কৃিত এবং িব ােনর  এক খলা। েমাজম িব ােট 
( সাহাগীেক বাঝােনা হেয়েছ ধাতর গ েগাল) ওর এই পিরনিত। এ সমাজ এটােক 
সহজভােব মেন নয় না তাই ওেদর কাথাও ঠাইঁ হয় না । ওরা না ঘরকা না ঘাট 
কা? িভ া আর নবাগত িশ  কােল িনেয় নাচােনা আর িবেয় বাড়ীেত উপ ব কের 
ওেদর জীিবকা চেল। কুসং ার থেক মানুষ বিরেয় আসেছ বেল আজকাল আর 
নবাগত কােল িনেয় নাচােনা হয় না। ইদািনং রা ার িসগনাল লাইেট লাল বািতেত 
পথচারী এবং যানবাহেন যা ীেদর কাছ থেক এক রকম জার জবরদ  কের যা 
আদায় কের তােতই ওেদর জীবন। সাহাগীর এমন কের চলেত খারাপ লােগ। 
মানুষ গালাগািল কের। করেবই তা। িক  ওেদর তা বাচঁার আর কান পথ খালা 
নই। ওেদরেক কউ কান কাজ দয় না। এমনিক সুইপােরর চাকরীটাও না। 

ওেদরেক তা মানষু বেলই কউ মেন কের না। হয়েতা বা কু া িবলাই মেন কের। 
সটা করেলও তা হেতা – কু া িবলাইেকও তা মানুষ খাইেত দয়।  

সাহাগী েনেছ একটা কা ানী না িক যন আেছ তােগাের সবাই কয় এন জও। 
এই এন জও স ােররা নািক সরকারের কইতােছ এ্ই তৃতীয় িলে র মানুষেদর জন  



 

একটা িকছ করেত হেব। এরাও মােঝ মােঝ িকছ সাহায  দয়। সাহগীর খুব ভাল 
লেগেছ ওেদরেক এখন মানুষ মানুষ মেন করেতেছ। ওেদরেক এখন তৃতীয় িলে র 

মানুষ িহেসেব গন  করা হে । সাহাগী এন জও স াের গা কােছ েনেছ পৃিথবীর 
অন ান  দেশ এই তৃতীয় িলে র মানুষরা নািক অন ান  মানুেষর মতই চলা ফরা 
কাজ কম কের। ভারেতই নািক সুি ম কােটর একজন িবচারপিত আেছন তৃতীয় 
িলে র। এন জও স াের গা চ ায় সরকার ২০১৪ সােল সাহাগীেদর গা র 
সবাইেক তৃতীয় িলে র মানুষ িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছ। ওেদরেক আর িহজড়া 
িহেসেব িচি ত করা যােব না। ধানম ী শখ হািসনা এ ব াপাের বশী উৎসািহত 
হেয় সাহাগীেদর পনুঃবাসেনর ব ব া করেছন। ওেদরেক াবল ী হেয় ওঠার 

রণা শ  এবং সাহস যাগাে ন। কু টর িশ , হাসঁ মুরগী পালন গাবািদ প র 
খামার ইত ািদ িশ েণর ব ব া করেছ সরকার ধানম ীর িনেদেশ। তথািপ 
ওেদর তা মাথা গাজঁার ান নই। ওেদরেক কউ বাড়ী ভাড়া িদেত চায় না। ওরা 
আলাদাভােব বাড়ী ভাড়া িনেত পাের না। ওেদর থাকেত হয় একে  িনেজেদর 
িনরাপ ার জন । ব পারটা ধানম ী শখ হািসনা উপলি  কেরেছন। িতিন 
এমিনেতই বেলেছন বাংলােদেশর মানুষ কউ গৃহহীন থাকেব না। পযায় েম 
সকল ভূিমহীন আ য়হীনেদর িতিন আ েয়র ব ব া করেবন। সৃ  কেরেছন 
আ ায়ণ ক  সারা দশ জেুড়। সই কে র আওতায় এ যাবত ল ািধক আধা-
পাকা গৃহ িনমান কিরেয়েছন য েলা আ য়হীন পিরবারেক দিলল কের 
িদেয়েছন। সবেচ’ আেগ এই আ য়হীন কে র মােঝ তৃতীয় িলে র মানষু 

েলােক ঘর কের িদেয়েছন িসরাজগে , িকেশারগে  এবং ঢাকার উপকে । সারা 
দেশর ত শ হাজার তৃতীয়িলে র মানুেষর আ েয়র ব ব া কের িদে ন 
ধানম ী শখ হািসনা। ধু ঘর নয় এর সােথ তােদরেক কু টর িশ , হাসঁ মুরগী ও 

গাবািদ প র খামােরর ব ব া কের িদেয়েছন যন কােজর জন  জীিবকার জন  
ওেদর কােরা কােছ হাত পাতেত না হয়। ািফক িসগনােল মানুেষর জামা ধের 
টানেত না হয় পয়সার জন । 

িকছিদন আেগ ইউ টউেব দখিছলাম িসরাজগে র সই আবাসন কে র উপর 
এক ট িতেবদন। সই কে  ৫০ জন তৃতীয় িলে র মানুেষর ঘর হেয়েছ। দু ট 
ঘর, রা াঘর, সিনটারী টয়েলটসহ ছা  উেঠান যখােন দুেটা গ  িকছ হাসঁ মুরগী 
এবং সবজীর বাগান। েত েকই এমন কের এক ট বাড়ী পেয়েছন তারঁা। এটা 
তােঁদর িনজ  বাড়ী – সরকার দিলল কের িদেয়েছন। আিম ওেদর কেয়কজেনর 
সা াৎকার নিছলাম। আিম নিছলাম – আমার কা া থামােত পারিছলাম না। 
ওরা বলেছ – আজ মেন হে  আমরাও মানুষ। ধানম ী আমােদর মা বাপ। িতিন 
সবার ধানম ী। তৃতীয় িলে র মানুেষরও ধানম ী। সবার কােছই লা  খাইিছ। 



 

িতিন আমােদর মাথা গাজঁার জায়গা কের িদেলন যা এ যাবৎকােল কউ কের নাই। 
আমরা ধানম ীর ল া আয় ূচাই। ঈ র তার ম ল ক ক। 

 

 


