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aয্া জািন র্ বাi ে ন uiদ মুিহত  
শাiখ িসরাজ 

 

আিম েয কাজিট কির েস কাজিটেক কখনi আমার জীবেনর বাiের আলাদা েকােনা কাজ মেন হয়িন। ে েচ থাকেত eকজন মানুষেক 
েযমন িতিদন খা  হণ করেত হয়, নাiেত হয়, ঘুমােত হয় িকংবা িচরকালীন aভয্ােস িনেজর aজাে i িনঃশব্ােস বাতাস েথেক 
aি েজন িনেত হয়, কাজেকo আমার েতমন াতয্িহক aপিরহায র্ িবষয় বেল মেন হেয়েছ। আর তাi ায় িত স ােহi দলবল 
িনেয় ছুেট চিল ােম-গে  কৃষেকর কােছ। খুেঁজ েবর করার েচ া কির aজানা a ায়। কৃষেকর কাছ েথেক জানেত েচ া কির তার 
িচ া-ভাবনা, কৃিষেকৗশল স েক র্। আবার কৃষকেক জানােত েচ া কির, যা আিম েজেন eেসিছ গেবষকেদর কাছ েথেক িকংবা েদেখ 
eেসিছ িবেদেশর েকােনা কৃষেকর মােঠ। e কাজিট আমার জীবনাচােরর সে  িমেশ েগেছ, িমেশ েগেছ রে । বয়স ষাট ছািড়েয়েছ 
বছর কেয়ক আেগi। তবু কােজ নামেল বয়েসর কথা মেন থােক না, কী eক তারুে র েতজ িভতের িভতের আিম aনুভব কির। 
তেব িনেজর e বয়সেক eবং কাজ করার শি েক আমার নগ  মেন হয় যখন আিম আমােদর সােবক aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল 
মুিহত সােহেবর মুেখামুিখ দাঁড়াi। চািশ বছর েপিরেয়o িদি  eক তরুণ েযন িশশুর সার  িনেয় হাসেছন। আমার ভাবেত ভােলা 
লােগ আবুল মাল আবদুল মুিহতেক খুব কাছ েথেক েদেখিছ আিম। 

পাঠক, আপনােদর জািনেয় রাখেত চাi মুিহত ােরর জীবনী িনেয় eকটা ামা িচ  িনম র্ােণ হাত েরেখিছ গত বছের। e কারেণ 
তােক কাছ েথেক েযমন আমার েদখেত হেয়েছ, জানেত হেয়েছ, েতমিন পাঠ িনেত হেয়েছ তার িচ া, দশ র্ন েথেক শুরু কের 
ি মানুষ িহেসেব তার আেবগ-aনুভূিতরo। e গ  েতালা থাকল। সিব াের আপনােদর a  িদন েশানাব। আজ েশানােত চাi 

মুিহত ােরর সে  eকিট ে ন মেণর গ । তার আেগ আপনােদর বেল রািখ, আিম ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’ শুরু কির 3117 
সােল। e বছর 25 বােরর মেতা আেয়াজন করা হয় েদেশর িভ  িভ  পাঁচিট েজলার িভ  িভ  ােন। e 25 বছেরর আেয়াজেন গত 
নয় বছরi ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’-e সরকােরর aথ র্ম ী িহেসেব uপি ত িছেলন মুিহত ার। aনু ােন িতিন সরাসির u র 
িদেয়েছন কৃষেকর ে র। আশব্াস িদেয়েছন। জাতীয় বােজেট তার েস আশব্ােসর িতফলনo েদেখিছ আমরা। দীঘ র্ কম র্জীবন েশেষ 
e বছর িতিন সরকাির কাজ েথেক aবসের আেছন। িক  িবগত নয় বছেরর aভয্ তায় e বছরo ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’-e 
তার uপি িত তয্াশা করিছলাম। ারেক আম ণ জানােতi িতিন রািজ হেলন। তেব শত র্ জুেড় িদেলন েযখােনi যান, যােবন ে েন 
কের। িঠক হেলা নােটার যাব। নােটােরর বাসুেদবপুের আেয়াজন করা হেলা ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’-eর eকিট পেব র্র। বেল 
রািখ, ে ন েযাগােযাগ আেছ বেলi নােটাের আেয়াজন করা নয়। িবগত কেয়ক বছর ধেরi u মূে র ফলফসল uৎপাদেন নােটােরর 
কৃষক েবশ গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা েরেখ চেলেছন। শুধু u মূে র ফলফসল নয়, নােটাের চাষ হে  ঔষিধ গুণস  গাছগাছািল। আেছ 
ঔষিধ াম। চয্ােনল আiেয়র ‘হৃদেয় মািট o মানুষ’ o িবিটিভর ‘কৃিষ িদবািনিশ’ aনু ােন েবশিকছু িতেবদেন আপনােদর 



েদিখেয়িছ নােটােরর কৃিষ সাফে র গ । েযখােন সাফ  থােক, পাশাপািশ থােক থ র্তাo। জানেত েচেয়িছ নােটােরর কৃষেকর 
বােজেট তয্াশা o দািবদাoয়া িবষেয়। 

যাi েহাক, বলিছলাম মুিহত ারেক িনেয় ে েন কের নােটাের যাoয়ার গ । eি েলর থম স ােহ বাংলােদেশর আবহাoয়া 
ি িতশীল িছল না। ei বৃি , ei েরাদ। আপনারা িন য়i জােনন ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’ সাধারণত আেয়াজন করা হয় 
ােমর েকােনা েখালা মােঠ। u ু◌ু  মােঠ স য্ার পর কৃষেকর uপি িতেত আেলাচনা হয় তােদর দািবদাoয়া, াি -a াি  িনেয়। 

আমরা eক সকােল রoনা হলাম eকতা e ে েস কের ঢাকা েথেক নােটােরর uে েশ। ে ন কমলাপুর েথেক ছাড়ল সকাল 21টায়। 
িবকাল 4টার মে  েপৗঁেছ যাব নােটাের। িকছু ণ িব াম িনেয় বাসুেদবপুের আেয়ািজত aনু ােন েযাগ েদব। গুগল oেয়দার বলেছ, 
নােটাের সকােল বৃি র স াবনা আেছ, িবকােল েমঘলা থাকেব। তেব ঢাকার আকাশ েবশ পির ার। আবহাoয়া aিফেস েখাঁজ িনলাম, 
তারা aভয় িদল, আকাশ েমঘলাi থাকেব, বৃি  হেব না। ে ন চলেত শুরু করল। নােটার েথেক খবর eেলা েসখােন মুষলধাের বৃি  
হে । জানালাম, বৃি  েথেম যােব। তেব িবক  ব াo রাখেত হেব। যুি র সুফল ei- কখন বৃি  হেব, কখন েরাদ থাকেব, সব 
আেগ েথেকi েজেন যাoয়া যাে । eটা সবেচেয় েবিশ uপকাের আসেছ কৃষেকর। কৃষকo াট র্েফান বহার কের িঠকi েজেন 
িনে  বৃি -েরােদর খবরাখবর। মেন পড়েছ বছর পাঁেচক আেগ েনদার া েস আমােদর গাiড যখন ঝুম বৃি র সময় বেলিছেলন, আর 
26 িমিনট পর বৃি  েথেম যােব eবং িঠকi 26 িমিনট পর বৃি  েথেম িগেয়িছল, তখন িবি ত হেয়িছলাম। ভাবেত ভােলা লােগ e 
যুি  eখন আমােদর েদেশর সাধারণ মানুেষর হােতo। নােটাের ‘কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট’ চলাকােল ঠা া বাতাস বiিছল, 

আকােশ িবদুয্ৎ চমকাি ল। আিম েভেবিছলাম হয়েতা বৃি  শুরু হেব। িক  আমার সহকম রা আমােক গুগল oেয়দার েদেখ আশব্  
করিছেলন, কােছ েকাথাo বৃি  হে , eখােন বৃি  হেব না। িঠকi eক-েদড় ঘ া aনু ান চািলেয় েগলাম। বৃি  হেলা না। 

বরাবরi ে ন মণ আমার ভােলা লােগ। বলা যায় ে েন মণi আমার সবেচেয় পছে র। ঝকঝকাঝক শে র তাল ভাবনায় eক 
ধরেনর ছ  েজাগায়, ƣশশেবর িতর সে  ে েধ েফেল বত র্মানেক। eকতা e ে েসর দুিট িসে ল েকিবেনর eকিটেত আিম o 
আমার সহকম রা। a িটেত মুিহত ার। আিম িনেজর েকিবন েছেড় িগেয় বসলাম ােরর েকিবেন। uে  চলিত পেথ যতটুকু 
সময় তার পাশাপািশ থাকা যায়। িভতের িভতের aেনক  জেম uেঠেছ আমার, aেনক িজ াসা। নানান িবষেয় আলাপ-সালাপ 
করেত করেত জানেত চাiলাম, ার, দীঘ র্ কম র্  জীবন েশেষ সরকাির দািয়তব্ েথেক aবসের আেছন ায় িতন মাস হেয় েগল, 
েকমন কাটেছ আপনার aবসর সময়? সব্ভাবসুলভ সার মাখা হািস। ‘েবশ ভােলা। বi পড়িছ। বi িলখিছ। িঠক aবসের েনi। 
eগুেলা িনেয়i  আিছ।’- জানােলন িতিন। ায় 51 বছর ধের িতিন eকটা বi িলখেছন। 2৯91 সােল শুরু কেরিছেলন বiিট 
েলখার কাজ। আর হয়েতা চার-পাঁচ মাস লাগেব েলখার কাজ েশষ হেত। িব েয়র সে  জানেত চাi, কী বi eটা? িতিন বেলন, 
‘আিম েয বiটা িলখিছ েসটা হে  আসেল পৃিথবীর iিতহাস। পৃিথবীর iিতহাস aেনেকi িলেখেছন। আিম িলখিছ আমার াiেল।’ 
কথায় কথায় aেনক কথাi uেঠ আেস। িতিন বেল চেলন তার যাপন কের আসা কম র্  জীবেনর গ । 2৯67 সােল থম সরকাির 
চাকিরর িশ ণ েথেক শুরু কের ’93 সােল থম aথ র্ম ীর দািয়তব্ েনoয়া, তারপর থম িনব র্ািচত জন িতিনিধ িহেসেব সরকােরর 
ম ী হেয় কাজ শুরু করা- মি ে  েযন সব ের ের সাজােনা, eক eক কের িতিন েবর কের আনেলন, আর আিম ম মু  হেয় শুিন 
তার েসসব কথা। e বয়েসo সব িঠক মেন েরেখেছন খুিঁটনািট সিব াের! 

aেনক জানেত চাoয়ার eকিট িছল, ‘311৯ েথেক 3129- e সময়টা সরকােরর গুরুতব্পূণ র্ eকটা জায়গায় েথেক েকমন িছেলন? 
জীবেনর e সময়টােক আপিন কীভােব মূ ায়ন করেবন?’ বরাবেরর মেতাi িতিন সরাসির বেলন, ‘e সময়টা আিম খুব eনজয় 
কেরিছ। কারণ e সময়টা িছল aয্ািচভেমে র। aেনক পুরেনা য্ান o িচ া iমি েম  করার সুেযাগ হয়। আিম আমার বােজেটর 
আয়তন বািড়েয় িদi। কারণ বােজট িদেয় হে  েসবা, বােজট েবিশ হেল েসবা েবিশ হয়। বােজট েছাট হেল েসবা কম হয়। তাi 
আমার মেন হেয়েছ বােজটটােক বাড়ােত হেব।’ e কথা শুেন আিম সে  সে   তুিল, ‘e িনেয় েতা েবশ িবতক র্o হেয়িছল! তাi 
না?’ িতিন সব্ভাবসুলভভােব বেলন, ‘িবতক র্েক আিম কখেনা iমেপােট র্  িদiিন। বােজট বড় হoয়ায় মানুেষর িচ ার জগৎ বড় 
হেয়েছ। বড় বড় িচ া করার সাহস হেয়েছ আমােদর। eকটা মানিসক পিরবত র্ন হেয়েছ। বড় বড় পিরক নাগুেলা িনেতo সাহস 
েপেয়িছ আমরা। আমার মেন হয়, আমার বােজট বাড়ােনার য্ােটিজ খুব কােজ িদেয়েছ। eকটা uদাহরণ েদoয়া েযেত পাের, আিম 
যখন 2৯93 সােল থম aথ র্ম ী হi, তখন কালচােরর জ  বােজট সব িমিলেয় eক েথেক েদড় েকািট িছল। আিম থমবার সুেযাগ 
েপেয়i েসটােক 311 েকািটেত িনেয় েগিছ। তেব e িবষেয় আসাদু ামান নূেররo েবশ কৃিততব্ আেছ।’ তেব বােজট বড় করার 
েপছেন শি  িহেসেব িছেলন ধানম ী েশখ হািসনা। মুিহত ার বেলন Shei kh Hasi na gave, ‘    me t he l at i t ude   
t o move anywher e  .  বেলেছন, যা করেত চান কেরন, হেয় যােব। Thi s was t r emendous suppor t and     
encour agement . (েশখ হািসনা আমােক কাজ করার পূণ র্ সব্াধীনতা িদেয়িছেলন। তার চ  সমথ র্ন েবশ uৎসাহ জুিগেয়েছ)। 
Af t er al l l eader i n any act i vi t i es i s ver y        ver y i mpor t ant  (েয েকােনা াপােরi েনতা খুব 



গুরুতব্পূণ র্) আপনার িলডার যিদ ফরoয়াড র্ লুিকং (দূরদশ ) o ড মাiে ড (বড় মেনর) না হয়, আপিন যতi েচ া কেরন না েকন, 
আপিন েবিশ দূর eেগােত পারেবন না। 

 েরেখিছলাম, ‘আপিন েতা বরাবরi ভাষী, তখন েতা সরকাের িছেলন, eমনিক হেয়েছ, িকছু বলেত েচেয়েছন, িক  
পােরনিন?’ তার সরল u র, ‘না, যা বলার আিম সবসময় বেল িদেয়িছ।’ জানেত েচেয়িছলাম, ‘আশা করা হে  eবার িজিডিপর 
ে াথ 9%-eর oপের যােব, আপিন কী মেন কেরন?’ িতিন বেলন, ‘যােব, েডিফেনটিল যােব। I t s i n a gr owt h    
pat h.’আরo জানান, ‘ে াথপােথর িনয়েমi eটা বাড়েব। দেশর oপের েযেত হেল দরকার হেব কয্ািপটাল iনেভ েমে র। তেব 
কয্ািপটাল iনেভ েমে র িবষেয় সতকর্ থাকেত হেব। eটা খুব েসনেসিটভ। য্ােপ পড়ার স াবনা আেছ। ল া েযমন য্ােপ 
পেড়েছ।’ 

কথা হয় আস  বােজট িনেয়। বােজেটর িবষেয় িতিন খুব আশাবাদী। বত র্মান aথ র্ম ী আ হ ম মু ফা কামাল আমার ি য় eকজন 
ি তব্। েবশ হৃ তা তার সে । েদখা হেলi িতিন আমােক জিড়েয় ধেরন। িতিন েযখােন েগেছন সফলতার িচ  েরেখেছন। 

সংগঠক িহেসেবo েবশ সুনাম তার। তেব বাংলােদেশ ei থমবােরর মেতা aথ র্ম ী িযিন aথ র্নীিতিবদ নন। তাi মুিহত ােরর 
কােছ আমার িজ াসা িছল, আপনার u রসূিরর oপর আপনার আ া েকমন? িতিন েকােনারকম িদব্ধা ছাড়াi বেলন, ‘আমার তার 
oপর আ ার েকােনা ঘাটিত েনi। আমার পূণ র্ আ া আেছ।’ 

ে ন তখন eক ে শন েথেক েছেড় যাে  a  ে শেন। আমােদর কথাবাত র্ার িবষয়o পা াে । aথ র্নীিত, বােজট, iিতহাস, 
সং িত েথেক eেকবােরi ি গত আেবগ-aনুভূিতর িবষয়গুেলা িনেয় চলেছ আমােদর আলাপ-সালাপ। ে েনর জানালা িদেয় 
ােমর বািড়ঘর, বাজার, পথঘাট েদেখ েদেখ আমরা ছুেট চেলিছ গ ে র িদেক। মুিহত ার জানালার বাiের েচাখ েরেখ বেলন, 

‘েদেখন েকাথাo েকােনা ঝুপিড়ঘর েনi। শহর o ােমর বধান কেম আসেছ েম। মানুেষর জীবনমােনর পিরবত র্ন ঘেটেছ 
aেনক।’ 

ােরর কােছ জানেত চাi, ‘সফলতার িভেড় কখেনা িক েকােনা থ র্তা রেয় েগেছ? eমন েকােনা সব্  িক আেছ যা পূণ র্ হয়িন?’ িতিন 
বেলন, ‘না।’ তারপর eকটু ভােবন। বেলন, ‘oেয়ল, আমার eকটা কনেভনশন েস ার ƣতির করার i া িছল। য্ািডশনাল 
কনেভনশন েস ার নয়। eকিদেক থাকেব েখলাধুলার জায়গা, সং িতচচ র্ার জায়গা...’ আিম যু  কির িবেদেশ আমরা েযমনটা েদিখ? 
িতিন বেলন, ‘ া,ঁ া,ঁ েসরকমটাi।’ eকটু েবাধ কির আনমনা হন। িকংবা ভাবনার সেরাবের ডুব েদন। 

‘আ া ার, যখন ম ী িছেলন তখন কত েলাকজন, েটাকল! কত িকছু আপনােক িঘের থাকত! eখন েতা েসসব েনi। e 
াপারটায় আপনার েকমন মেন হয়?’ জানেত চাi আিম। িতিন েহেস বেলন, ‘না, সব হেয় যায়। আমােক ভােলােবেসi মানুষজন 

সব কের েদয়। তেব িক, বহুবার আপনার সে  “কৃিষ বােজট কৃষেকর বােজট” aনু ােন আিম িগেয়িছ। ei থম আিম িফল করিছ, 
আমার সে  েকu েনi।’ তারপর েহেস oেঠন। eকটা দীঘ র্ সময় িতিন চািলেয় িনেয়েছন e েদেশর aথ র্নীিতর ে ন। আেলািচত 
হেয়েছন, সমােলািচত হেয়েছন। েদেশর aথ র্নীিত eিগেয়েছ। আমােদর িভতর সব্  েবেড়েছ। ােরর া  েচােখ গভীর দৃি । িতিন 
তািকেয় েদেখন ে েনর বাiেরর পৃিথবী। বাiের তখন েবশ u ল হেয় uেঠেছ েরাদ। সবুজ ধান েখেতর oপর েফেল যাে  তার 
আভা। ে নটা সবুেজর বুক েফেড় েযন ছুেট চেলেছ কী eক গভীর ছে । ঝকঝকাঝক। 

িমিডয়া ি তব্। 

shykhs@gmai l com.  

 

 


