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একা  আলাপচািরতায় ণব খািজ: হািসনা ও রহানা আমার পিরবােরর 
সদ  - সে ের ঢাকা এেল হাওের যাব 

নঈম িনজাম, িদি  থেক িফের  

 

ভারেতর সােবক রা পিত ণব খািজ বেলেছন, শখ হািসনা ও শখ রহানা আমার পিরবােরর সদ । ১৯৭৫ সােল বাংলােদেশর 
িন ুর রাজনীিতর পর আমােদর ব নটা সভােব তির হেয়েছ। শখ হািসনার স ানেদর এখানকার  িশ া িত ােন ভিতর সময় 

ানীয় গািডয়ান িছেলন আমার ী। িতিন বেলন, বাংলােদেশ গেল সবসময় জামাই আদরটাই পাই। বাংলােদেশর মা েষর আমার 
জ  এই ভােলাবাসা সবসময় দেখিছ। িতিন বেলন, আগামী সে ের আবার বাংলােদেশ যাব। এবার গেল িসেলট যাব হাওর 
দখেত। গত ৭ মাচ স ায় িদি েত ভারেতর সােবক রা পিতর সে  দীঘসময় কথা হয়। ণব খািজর সে  এই  আলাপচািরতায় 

িছল ত র আবার বাংলােদেশ আসা, একা েরর ি , ব ব  শখ িজ র রহমানসহ অেনক িক ই। যতবারই ত র সে  
বেসিছলাম িতিন কথা বেলন মন েল। ত র মে  রেয়েছ মা ষেক আপন কের নওয়ার জা করী এক মতা। ণব খািজর সে  
সা াৎ করেত িগেয়িছলাম ঐিতহািসক ৭ মাচ। আগামীকাল ১৭ মাচ ব ব র জ িদন। আগামী বছর বাংলােদেশর িত াতা 
ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী। আলােপ আ ায় ি  আর ব ব েক িনেয়ই িতিন বিশ কথা বেলন।  রাজািজ 
রােডর এই বািড়েত এর আেগও এেসিছলাম। তখন মা  রা পিতর পদ ছেড় িতিন সেবমা  এই বািড়েত উেঠিছেলন।  রা পিত 

ভবন থেক বর হওয়ার ৭ িদন পর আমােক দেখ বেলিছেলন, বািড়  এখেনা গাছগাছ  করা হয়িন। তার মােঝ উেঠ পড়া। এই 
বািড়েত এর আেগ রা পিতর পদ ছাড়ার পর থাকেতন এিপিজ আব ল কালাম। হ টাহ  করা যােব। সবেচেয় বড় িবষয়, পড়ােলখা 
কের সময় কাটাব। রা পিত হওয়ার আেগ টার কলাশ এলাকায় ণব খািজর বািড়েতও িগেয়িছলাম। এরপর রা পিত ভবেনও 
যাওয়া হয় কেয়কবার। শত তার মােঝও িতিন সময় িদেয়েছন। ি গত জীবেন অসাধারণ এক মা ষ। কােনা অহংকার নই। 
সবসময় হািস িশ। র বই পেড়ন। লখােলিখও কেরন। সবেচেয় বড় িবষয়, বাংলােদেশর জ  রেয়েছ ত র অপিরসীম দরদ। 
সবসময় ম ল চান বাংলােদেশর। এবারও আলাপচািরতার েত শরীর কমন জানেত চাই। িতিন বলেলন, ভােলা আিছ। এরপর 
বলেলন, আ জীবনীর ন ন অ ায় িনেয় । আিম আলাপচািরতা ই কেরিছলাম, ন ন বইেত কী কী থাকেছ? জবােব িতিন 
বেলন, ন ন বইেত থাকেব রা পিত থাকাকালীন সমেয়র িবিভ  ঘটনাবিলর আরও িব ািরত। আমার কােছ জানেত চান, 
বাংলােদেশর খ জখবর। আিম বললাম, বাংলােদেশর মা ষ আপনােক ভােলাবােস। এই ভােলাবাসা ভােব আপিন পেয়েছন, এক. 
বাংলােদেশর অ ি ম ব  িহেসেব। ি তীয়ত, বাংলােদেশর নড়াইেলর জামাই িহেসেব। মা ষ মেন কের আমােদর মেয়র জামাই 
ভারেতর রাজনীিত েড় িবশাল অব ােন। িতিন হাসেলন। বলেলন, আসেল কই বেলছ। বাংলােদেশ গেল জামাই আদরটাই পাই। 
সবেশষ যখন আমার ীেক িনেয় নড়াইল িগেয়িছলাম মা েষর উ াস দেখিছ। আবার কখন যােবন বাংলােদেশ জানেত চাইেল 
িতিন বেলন, আগামী সে র মােস যাওয়ার পিরক না করিছ। এখন পয  সভােব সবিক  কঠাক আেছ। তেব এবার আর ঢাকায় 
বেস থাকব না। 



- কাথায় যােবন? 

- ঢাকার কাজ েলা শষ কের িসেলট যাব হাওর দখেত। হাওেরর গ  রি ত সবসময় করত। আমােক নওয়ার জ  অেনকবার 
আম ণও জািনেয়িছল। রি েতর আম ণ র া হয়িন। ও চেল গল। হাওর স েক েনিছ, জািন। হাওর িনেয় আমার অিভ তার 
কথা বললাম। সে র মােসর িদেক অিতিথ পািখ আেস।  হয় মাছ ধরার উৎসব। অসাধারণ। আর িসেলেটর  গােডেনরও 

নাম রেয়েছ। ণব খািজ বলেলন, অিতিথ পািখর কথাও েনিছ। মাছ পাওয়া যায়, জািন। িসেলেটর চা বাগােনর কথাও জািন। 
ঢাকায় কী অ ােন যােবন? বলেলন, আম ণ আেছ বশ কেয়ক । এখেনা কােনাটাই ড়া  কিরিন। সব িক  কঠাক হেত সময় 
লাগেব আরও। বাংলােদশ আমােক টােন। 

- আপিন বাংলােদেশ থম কখন আেসন? জবােব ণব খািজ বলেলন, ১৯৮০ সােলর আেগ বাংলােদেশ আেসনিন। এবার আিম 
জানেত চাই অিফিসয়াল র িছল িক? জবােব বলেলন, হ , ওটাই আমার অিফিসয়াল র িছল। ১৯৮০ সােলর জা য়ািরেত আমরা 

মতায় আসলাম। বািণজ ম ী িহেসেব শপথ িনলাম ১৪ জা য়াির। ২৮ জা য়াির িদি েত আ জািতক এক সে লন িছল। ১২৭  
দশ এেত অংশ নয়। তার মােঝ ৮১  দেশর হড অব  গভনেম  ও হড অব  ট উপি ত িছেলন। বাংলােদশ থেক যাগ 
দন িজয়াউর রহমান। এই কনফােরে  িজয়াউর রহমােনর সে  পিরচয় হয়। এরপর ঢাকা যাওয়ার আম ণ পাই। আিম ঢাকায় যাই 
থমবােরর মেতা। এরপর অেনকবার ঢাকা গিছ। শখ হািসনা থমবার মতায় আসার পর কমনওেয়লথ কনফাের  হয় ঢাকায়। 

কমনওেয়লথ সে টািরেয়ট িতনজন িরেসাস পারসনেক পাঠায় এই সে লেন। আিম ছাড়া বািক জন হেলন- একজন কানািডয়ান 
এমিপ, আেরকজন অে িলয়ান এমিপ। শখ হািসনা যাগ দন ধানম ী িহেসেব সই অ ােন। 

- আমােদর ধানম ীর সে  আপনার স কটা তা পািরবািরক ও ি গত? 

- অব ই।  থেকই তারা আমােদর পিরবােরর সদ , ওয়ােজদ সােহব, রহানা, হািসনা সবাই। হািসনার ছেলেমেয় এখােন 
ভিতর সময় আমার ী িছেলন গািডয়ান। আমার ী তােদর ই বানেক অেনক পছ  করেতন। পািরবািরক স কটা এখেনা আেছ। 
ওরা জনই অসাধারণ। 

এরপর কথা হয় ব ব েক িনেয়। সই অংশ  কািশত হেব আগামীকাল ব ব র জ িদেন। অ া  াসি ক গ  উেঠ আেস। 
এবার জানেত চাই, ন ন বই লখার কাজ িক চলেছ? 

জবােব িতিন বলেলন, ম কাজ করিছ। 

- এবােরর বইেত কী রাখেবন? 

- এবার থাকেব লা  ইয়ার অব মাই িসেডি । আেগর ধারাবািহকতা থাকেব। আিম  করিছ ১৯৬৯ সাল িদেয়, যখন আিম 
পালােমে  থম িনবািচত হই, আর শষ ২০১৭ সােল। এই ৪৮ বছর চার  ভােগ ভাগ করা। এর আেগ িতন  হেয় গেছ। চ থ শষ 
২০১৭ সাল পয । এখােন ২০১২ থেক ২০১৭ সােলর অংশ েলা থাকেব। 

- বাংলােদেশর িবষেয় থাকেব তা? 

- তা তা থাকেবই। রা পিত িহেসেব আমার থম সফর বাংলােদশ। 

- আেগর বইেত অেনক িক  িছল। 

- আিম  কেরিছ বাংলােদশ িদেয়। বাংলােদেশর ি , ব ব র ঘাষণা, থম ধানম ী তাজউ ীন আহমেদর থম স 
কনফাের , িজব নগের করা সবিক ই আেছ। বাংলােদেশর সে  আমার স েকর ব ন ১৯৭১ সাল থেকই গভীর। 

 


