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ভারেতর ধানম ী নের
মািদ  বেলেছন,

বাংলােদেশর  ধানম ী
শখ  হািসনা  মােঝ  মােঝ

আমার জ  িমি  উপহার
পাঠান।  রাজনীিতর
ময়দােন বিরতা থাকেলও
পি মবে র  মখু ম ী
মমতা  ব ানািজও  িনেজ
পছ  কের  তা  আর
পাজামা  পাঠান,  িমি
উপহার  দন।  বিলউড

পার ার অ য় মােরর
সে  খালােমলা
আলাপচািরতায়  এমনটাই
জািনেয়েছন  ধানম ী
মািদ।  িনবাচেনর

ব তার মােঝই িনেজর জীবেনর অেনক অজানা তথ  তুেল ধেরন মািদ। ধানম ীর ৭ ন র লাককল াণ
মােগর বাসভবেন ধারণ করা আলাপচািরতািট গতকাল বধুবার ভারেতর এএনআই টিলিভশন চ ােনেল

চার করা হয়। অিভেনতা অ েয়র এক ে র জবােব মািদ বেলন, আিম কখেনা ভািবিন ধানম ী হব।
সাধারণ মা ষ কখেনা এটা ভাবেতও পাের না। য পিরবার থেক উেঠ এেসিছ, তােত একটা সরকাির
চাকির পেলই আমার মা হয়ত িমি  িবিল কের বড়ােতন।

মািদ বেলন, আমার কােনা ব াংক অ াকাউ ট িছল না। েুল পড়ার সময় দনা ব াংক থেক কমকতারা
এেস আমােদর িপিগ ব াংক (িশ েদর পয়সা জমােনার কৗটা) িদেয় িগেয়িছেলন। তােত ফলার মেতা
পয়সা আমার কােছ থাকত না। িকছুিদন পের ব াংক আমােক জানায়, তারা ওই অ াকাউ ট ব  কের িদেত
চায়। এর ৩২ বছর পর মখু ম ী হওয়ার পর ব াংক কতৃপ  জানায়, অ াকাউ টটা সচল রেয়েছ। মখু ম ী
হওয়ার পর য বতন আিম পতাম, সটা ওই অ াকাউে ট জমা পড়ত। আিম বেলিছলাম, ওই টাকা আিম
িবিলেয় িদেত চাই। িক  তারা আমােক বেলিছল, আমার নােম মামলা আেছ, তাই টাকাটা আমার কােজ
লাগেত পাের। িক  আিম অ াকাউে টর ২১ লাখ টাকা িবিলেয় িদেত চেয়িছলাম।

সংসার থেক িবি  থাকা সে  মািদ বেলন, আিম িছলাম কাযত পির াজক। আিম িনেজই িনেজর

  ইে ফাক ড  ও তািরক
হাসান, কলকাতা িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ে র উ র খঁুেজ পেয়িছলাম। যবুক বয়েসই আিম িনেজর পেথ চেলিছ। তা থেকই জ  হয় একটা
িবি তার।  পের  যখন  আিম  মােক  বেলিছ  আমার  সে  থাকেত,  িতিন  ােমই  থাকেত  চেয়েছন।
অ িদেক আিম িনেজও মােয়র সে  বিশ সময় কাটােনার েযাগ পাইিন।

মািদ বেলন, আিম সহেজই রেগ যাই না। যিদও রাগ মা েষর াভািবক বিৃ । এ ধরেনর অ ভূিত
নিতবাচক মানিসকতা ছাড়া অ  িকছু জ  দয় না। আমার কখেনা িনেজর রাগ কােশর েযাগ হয়িন।
রেগ যাওয়া আর কেঠার হওয়া েটা আলাদা িজিনস। আেবগ বণ হেয় পড়েলই আিম িবষয়িট কাগেজ

িলেখ রািখ। পের ঘটনািট  িবে ষণ কের বাঝার চ া কির। এভােব আিম িনেজর ভুল িনেজই বঝুেত
পেরিছ।

িবেরাধী রাজনীিতকেদর সে  স ক িনেয় িতিন বেলন, আমার িকছু ব ওু আেছ। নেত অবাক লাগেত
পাের এবং ভােটর সময় আমার হয়ত বলা উিচত নয়,  মমতা িদিদ এখেনা আমােক উপহার পাঠান।
এখেনা তার কাছ থেক বছের একটা বা েটা পা ািব পেয় থািক। বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনাও
উপহার পাঠান। তেব পা ািব নয় িমি । এটা জানেত পের মমতা িদিদও আমােক িমি  পাঠােত 
কেরন।

িতিন বেলন,  মহা া  গা ী  আমােক িচরকাল উ ু  কেরন।  তার থেকই তার ধারণা  আমার মেধ
এেসেছ।  আিম টইুটাের সম  রকম পা  পিড়। আমােক িনেয় য হািস-ঠা া হয়, স েলাও আিম দিখ।
আর স েলার ব ব  জানার চ াও কির। সামািজক মাধ েম সব থেক বড় িবধা হেলা এখােন মা েষর
মন বাঝা যায়। 

অ য় মােরর সে  িনেজর ছাটেবলার নানা কথা ভাগ কের নন মািদ। িতিন বেলন, আমার একিট ব াগ
িছল এবং এেতই আমার বিশরভাগ িজিনস িছল। ল া হাতার জামা ভাঁজ করেত অেনকটা জায়গা লাগত
এবং ল া হাতার জামা পির ার করাও বশ কে র। তাই আিম ল া হাতার জামা কেট ছােটা হাতা কের
ফলতাম। মািদ বেলন, গিরব হওয়ায় আিম সিঠকভােব, উপযু  পাশাক পরতাম। আিম একটা ঘিটর

মেধ  গরম কয়লা রাখতাম, সটা ঘেষ ঘেষ জামা ইি  করতাম।

যু রাে র  সােবক িসেড ট  বারাক ওবামার  সে  স ক িনেয়  কথা  বেলন  মািদ।  অ েয়র  ে
িদেন-রােত মা  ৩ থেক ৪ ঘ া ঘমুােনার সে  মািদ বেলন, বারাক ওবামার সে  দখা হেলই িজে স
কেরন, এখন ঘমু বািড়েয়িছ িক না?
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