
২৪। দেশ  ১৭ জুন ২০২২

প্র চ্ছ ে কা হি হন ৩

একটা কথা মনন িচ্চ্ছল ক’দেন ধনেই। আমো, অথ্াৎ হশক্ষিত 
মধ্যহিত্ত িাঙাক্লো, িীেভূনমে োপনুট দনতাে ক্িহিআই েফতনে 
দেনত হিনে িঠাৎ িুনক ি্যথা হননে এিএিনকএম দপৌনঁে োওোে 
খিে, পিূ্ িধ্মানন অনলাইনন দিামা দিাম দেক্লভাহেে খিে, 
োজননক্তক িা অোজননক্তক স্ানীে খুননাখুহনে খিে ইত্যাদেে 
জন্য েতটা িমে খেচ কহে, তাে একনশা ভানিে এক ভািও 
কহে না োহশো-ইউনরেন েুদ্ধ, ইউনোনপে হেহফউক্জ িমি্যা, 

শ্রীলঙ্াে অথ্ননক্তক িঙ্ট, দ্ািাল ক্াইনমট দচঞ্জ, লি অফ 
িানোোইভাক্ি্দট, প্রথম ভােতীে িাহিক্ত্যনকে ইন্ােন্যাশনাল 
িুকাে পেুস্াে প্রাক্তি িা অন্যান্য গুরুত্বপর্ূ আন্তজ্াক্তক খিনেে 
জন্য। আমো হক তনি ‘দ্ািাল িাঙাক্ল’ দথনক ‘দলাকাল 
িাঙাক্ল’-দত পহেরত িনেহে!

একো দে-আন্তজ্াক্তকতা হেল আমানেে হেএনএ-ে মনধ্য 
(অিশ্যই িকনলে নে, তনি একটা উনলেখনোি্য অংনশে দতা 

দ্ািাল নে, আমো আজ 
হনতান্তই দলাকাল
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িনটই), দিই আন্তজ্াক্তকতা দথনক িক্ত্যই হক শত িস্ত েূনে িনে দিহে 
আমো? আটনক পনেহে দোট্ট িক্ডিে দভতে? আমানেে দোল মনেলো 
অথিা জীিনোপননে দেফানেন্স পনেন্গুক্ল— ো দকানওদেনই দভৌনিাক্লক 
িীমা দমনন হনধ্াহেত িত না— দিগুক্ল হক ইোনীং িে দিহশ দলাকাল িনে 
দিনে?

হনেনপষি েৃদটিনত হননজনেে দেনক তাকানল, এ কথাটা দমনন না-দনওো 
োো উপাে থানক না দকানও। িক্ত্যই দতা, দে-িাঙাক্লে দেন শুরু িত 
অনশাকতরু িন্দ্যাপাধ্যানেে িাওো েিীন্দ্রিঙ্ীত দশানাে মধ্য দেনে 
এিং দেননে দশনে োে দমাৎজানট্ে হনখুঁত দকানও ক্িম্ফহন িা দকাোনট্ট 
না-শুননলই চলত না, দে-িাঙাক্ল িমনেশ িি ুআে িাহরিনেল িাক্ি্ো 
মানক্ি একইিনঙ্ দিাগ্ানি হিলত, দে-িাঙাক্ল দপ্রনম পেনল (অথিা 
প্রত্যাখ্যাত িনল) পািনলা দনরুো পেত আিাে জীিনান্দ োশও, 
দে-িাঙাক্ল িত্যক্জৎ োনেে নায়ক আে ইঙ্মাে িাি্ম্যাননে ওয়াইল্ড 
স্ট্রবেরিজ়-এে মনধ্য হমল আে অহমল হননে ঘণ্াে পে ঘণ্া আনলাচনা কেনত 
পােত, দে-িাঙাক্ল শম্ভু  হমত্রে পতুুল খেলা দেনখ এনি (অথিা দেখনত 
োওোে আনি) দিনহেক ইিনিন-এে আ ডলস হাউস পনে দফলত, দিই 
হশক্ষিত মধ্যহিত্ত আন্তজ্াক্তক িাঙাক্ল আজ দকাথাে?

দকাথাে দিই ক্িনদ্ধশ্বে দিানিে (ওেনফ ক্িধু জ্যাঠা) মনতা িাঙাক্লো, 
োঁো জাত-কঁুনে িনল জীিনন তথাকদথত িে হকেভু  অ্যাদচভ কেনত 
না-পােনলও, মননে েেজা জানলা িি্ষির খুনল োখনতন, োনত ‘আনলা 
আে িাতাি ঢভুনক মনটানক তাজা োনখ’? দকাথাে দিই ঘনশ্যাম োিো 
(ওেনফ ঘনাো), োঁো দকানওদেন কলকাতাে িীমানা না-দপনোনলও, িান্্য-
আড্াে িাহননে িাহননে এমন িমস্ত িল্প িলনত পােনতন, দে-িনল্প থাকত 
আন্তজ্াক্তকতাে অদ্ভুত দোঁো?

শুননত অহিশ্বাি্য লািনলও, এ কথা দতা িক্ত্য দে চাে-পাঁচ েশক 
আনিও লন্ডননে আেনল ততহে িওো আমানেে এই কলকাতা শিনেে 
একাদধক িইনেে দোকানন আে পহত্রকাে স্টনল টাইম, লস অ্াবজেবলস 
টাইমস, রনউ ইয়ক্ক  টাইমস-িি িহু হিখ্যাত হিনেহশ পত্র-পহত্রকা, প্রকানশে 
অল্প কনেকদেননে মনধ্যই পাওো দেত। িাংলা পত্র-পহত্রকাে পাশাপাহশ, 
অননক কটি কনে টাকা জহমনে দিই িমস্ত হিনেহশ পত্র-পহত্রকা মধ্যহিত্ত 
িাঙাক্ল িংগ্িও কেত। না, দিাশ্যাল হমহেোে দিই িি পহত্রকাে েহি 
আপনলাে কনে, দস্টটাি জাহিে কোে জন্য নে; হিনশ্বে দকাথাে কী 
িনচ্ছ দিই িম্পনক্ অিহিত থাকাে জন্যই দকিল। এ কথাও দতা িক্ত্য, 
চক্লেনশে েশনক কলকাতানতই িনে উনঠহেল িত্যক্জৎ োে, িংশী চন্দ্রগুতি, 
দচোন্দ োশগুতি প্রমুখ চলচ্চিত্রনপ্রমীনেে উনে্যানি ভােনতে হবিতীে হফল্ম 
দিািাইদট— ‘ক্যালকাটা হফল্ম দিািাইদট’। 
এই দিািাইদটে উনদেশ্য হেল চলচ্চিনত্রে 
মাধ্যনম িাধাের হশক্ষিত মধ্যহিত্ত িাঙাক্ল 
এিং হিনশ্বে মনধ্য িংনোি স্াপন কো। দিই 
উনদেশ্য দে অননকাংশ িফলও িনেহেল, তা 
দিাঝা োে পঞ্াশ দথনক িত্তনেে েশনকে 
মনধ্য িাংলাে হিক্ভন্ন প্রানন্ত ( দেমন উত্তেপাো, 
িিেমপেু, েমেম ইত্যাদে) িনে ওঠা হফল্ম 
দিািাইদটে নানমে েীঘ্ তাক্লকাে দেনক দচাখ 
োখনল। িস্তুত হিনেহশ েহি, হিনেহশ িঙ্ীত, 
হিনেহশ নাটক, হিনেহশ িই, হিনেহশ খািাে— 
পচ্চিমিনঙ্ে একটা িে অংনশে হশক্ষিত 
মধ্যহিত্ত িাঙাক্লে দিঁনচ থাকাে, তাঁনেে 
জীিনোপনন দে এে িিগুনলাই অঙ্াক্ঙ্ভানি 
জহেত হেল দি কথা অনস্ীকাে্!

পচ্চিমিনঙ্ে দিই হশক্ষিত মধ্যহিত্ত 
আন্তজ্াক্তক িাঙাক্ল দে আজ িাহেনে দিনে, 

তা হননে দকানও িংশনেে অিকাশ আনে হক?

েুই

দকন এিং কীভানি আমানেে আন্তজ্াক্তকতা দথনক মুখ হফহেনে দনওোে 
িতূ্রপাত, তা হনর্ে কো িিজ নে। তনি িন্দি িে, িত চাে-পাঁচ েশক 
আনি শুরু িওো িাংলাে অথ্নীক্তে ভাঙন গুরুত্বপর্ূ ভূহমকা পালন 
কনেনে আমানেে ‘দলাকাল’ িনে ওঠাে। কীভানি শুরু িনেহেল এই ভাঙন, 
ভাঙননে িচূনা নকশাল আন্দালননে মধ্য দেনে িনেহেল হক না, ১৯৭৭-এ 
ষিমতাে আিা িামফ্রন্ িেকানেে হশল্পনীক্ত এই ভাঙননে িক্ত ত্বোহবিত 
কনেহেল হক না, োজ্য দথনক হশল্প হিতাহেত কোে িত্তে-আহশে েশনকে 
দ্রেে ইউহনেনগুক্লে জক্ঙ্ আন্দালননে ভূহমকা কতটা হেল, ন্দীগ্াম-
ক্িঙু্ে অথ্ননক্তকভানি পচ্চিমিঙ্নক পঞ্াশ িেে হপহেনে দেনেহেল হক না, 
অথ্ননক্তক ভাঙন দোনধ পহেিত্ননে িেকানেে ি্যথ্তাে কাের, ভাঙনন 
দকন্দ্রীে িেকানেে িঞ্না কতটা, োে কতটা— এিি হিেে হননে ইক্তমনধ্যই 
িহু দলখাক্লদখ, তেজা, তক্-হিতক্ িনেনে। খেচ িনেনে প্রচভুে ক্প্রন্ এিং 
এোেটাইম। িতুোং এই প্রিনন্ হিেেগুক্ল হননে নতভু ন কনে আনলাচনা 
কোটা এনকিানেই অথ্িীন, হনষ্প্রনোজন। িেং িাংলাে অথ্নীক্ত ভােনত 
অন্যান্য োনজ্যে অথ্নীক্তে পহেনপ্রক্ষিনত এই মুিূনত্ দঠক দকাথাে োঁহেনে 
আনে, দিটা দিাঝাননাে জন্য কনেকদট িাম্প্রক্তক তথ্য এিং িচূনকে উনলেখ 
কো দেনত পানে।

তথ্য ১— ‘স্টাট্আপ’ কথাদট আজকাল প্রােশই দশানা োে। খুি 
িিজ ভাোে, স্টাট্আপ িলনত দিাঝাে দোট িা মাঝাহে আকানেে 
ি্যক্তিিত মাক্লকানাধীন িম্ািনামে ি্যিিা, দেগুক্ল িনে ওনঠ দভঞ্াে 
ক্যাহপটাক্লস্টনেে হিহননোনিে ক্ভক্ত্তনত। আকানে িে না-িনলও, এই 
দকাম্পাহনগুক্ল অথ্ননক্তক প্রক্রেোে একদট িে ভূহমকা পালন কনে। তাো 
প্রচভুে কম্িংস্ান িদৃটি কনে এিং উদ্ািন িৃহদ্ধ ও প্রক্তনোহিতা প্রনোদচত 
কনে অথ্ননক্তক উন্নেনন হিনশে অিোন োনখ। এই মুিূনত্ হিনশ্বে িমস্ত 
‘স্টাট্আপ’গুক্লে হমক্লত ভ্যাল ুএকদট G7 দেনশে ( দেমন কানাো, হরিনটন, 
আনমহেকা ইত্যাদে) ক্জহেহপ-ে ( দেনশে অভ্যন্তনে এক িেনে চূোন্তভানি 
উৎপাদেত দ্রি্য ও পহেনেিাে িাজানে িামদটিক মূল্য) িমান। িতুোং 
আজনকে পদৃথিীনত ‘স্টাট্আপ’ দকাম্পহনগুক্লনক েদে অথ্ননক্তক িৃহদ্ধে 
অন্যতম অনুঘটক িলা িে, তাে মনধ্য ভভু ল থাকনি না দকানও।

এই ‘স্টাট্আপ’ দকাম্পাহনগুক্লে মনধ্য দেগুক্লে দমাট ভ্যাল ুিা মূল্য 
১ হিক্লেন মাহক্ন েলাে— অথ্াৎ দেগুক্ল অথ্ননক্তকভানি অত্যন্ত 

িফল— দিগুক্লনক ইউহনকন্ (িা একশঙৃ্) 
িলা িে (এ স্টাট্আপগুক্ল দে অক্তহিেল, 
প্রাে ‘হমদথক্যাল’, ইউহনকনন্ে মনতাই— দিটা 
দিাঝানত)। িত্মানন ভােনত ইউহনকনন্ে 
িংখ্যা ১০০ ( দেটা অিশ্যই অত্যন্ত শ্াঘাে 
হিেে)। িম্প্রক্ত িানত এল এই ১০০দট 
ইউহনকনন্ে একদট তাক্লকা, োনত দেওো 
আনে প্রক্তদট ইউহনকনন্ে ি্যাপানে হিস্তাহেত 
তথ্য। দেখলাম, এই ১০০দট ইউহনকনন্ে 
মনধ্য ৪০দটে দিেনকাোট্াে দিঙ্ালরুুনত 
(অথিা কন্াটনকে অন্যত্র), ১৪দটে গুরুগ্ানম, 
১৮দটে মুম্বইনে (অথিা মিাোন্রেে অন্যত্র), 
৭দটে দেক্লেনত, এিং িাহকগুক্লে নেো, পনুর, 
দচন্নাই, জেপেু অথিা িােেোিানে। শিনেে 
তাক্লকাে কলকাতা দনই দকন? োপাে 
ভভু ল? িনল ভাল িত, হকন্তু তা নে। ভােনতে 
একনশাদট ইউহনকনন্ে একদটেও দিেনকাোট্াে 

দকন এিং কীভানি আমানেে 
আন্তজ্াক্তকতা দথনক মুখ হফহেনে 
দনওোে িতূ্রপাত, তা হনর্ে কো 
িিজ নে। তনি িন্দি িে, িত 
চাে-পাঁচ েশক আনি শুরু িওো 

িাংলাে অথ্নীক্তে ভাঙন গুরুত্বপর্ূ 
ভূহমকা পালন কনেনে আমানেে 

‘দলাকাল’ িনে ওঠাে।

uuuuuuuu
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কলকাতাে (িা পচ্চিমিনঙ্ে অন্যত্র) নে।
তথ্য ২— অথ্ননক্তক উন্নেননে জন্য িম্িত িিনচনে গুরুত্বপর্ূ 

উপকের ইননানভশন (িা উদ্ািন)। পদৃথিীে ইক্তিাি দথনক এে িপনষি 
িাজােটা উোিের দেওো োে। দকাক্ভে-উত্তে পদৃথিীনত ইননানভশননে 
গুরুত্ব দিনেনে িই কনমহন। িংনষিনপ, ইননানভশন িলনত দিাঝাে েষিতা 
িৃহদ্ধ, কাে্কাহেতা িা প্রক্তনোহিতামূলক িহুিধা িৃহদ্ধে লনষি্য নতভু ন পর্য, 
পদ্ধক্ত হকংিা পহেনেিাে িদৃটি। অতএি, ইননানভশন িজৃনশীলভানি 
দভাতিানেে জীিনোত্রাে মান উন্নত কোে এিং তাঁনেে চাহিো পেূর কোে 
একদট পথ, এটা িলাই োে।

ভােনতে হিক্ভন্ন োজ্য ইননানভশননে হনহেনখ দকমন পােফম্ কেনে দিটা 
দিাঝাে জন্য িেে েুনেক িল একদট িচূক ততহে কনেনে দকন্দ্রীে িেকানেে 
িনি্াচি পািক্লক পক্লক্ি দথঙ্-ট্যাঙ্ ‘নীক্ত আনোি’। িচূকদটে নাম দেওো 
িনেনে ‘ইক্ন্ডো ইননানভশন ইননেক্স’। এই িচূকদটনক ক্ভক্ত্ত কনেই িতিেে 
প্রকাহশত িনেহেল ‘ইক্ন্ডো ইননানভশন ইননেক্স ২০২০’ শীে্ক একদট 
হেনপাট্। দিই হেনপাট্ অনুোেী, ২০২০-দত ইননানভশননে হনহেনখ িনতনোদট 
‘দমজে’ োনজ্যে মনধ্য িিনচনে ভাল পােফম্ কনেনে দে-োজ্য, দিদট িল 
কন্াটক। তাে দঠক পনেই স্ান মিাোন্রেে। তাে পে েক্ষির ভােনতে ক্তন 
োজ্য—তাহমলনােভু , দতলঙ্না এিং দকেল। পচ্চিমিনঙ্ে স্ান? না, দকেনলে 
দঠক পনেই নে। পচ্চিমিঙ্ ১৩ নম্বনে— িহেোনা, অন্ধ্রপ্রনেশ, গুজোত, 
পঞ্জাি এমনহক উত্তেপ্রনেনশেও পে ( দিই উত্তেপ্রনেশ, োে তভু লনাে িাংলা 
কত ভাল দিাঝানত িাঙাক্লো প্রােই িনল থানক, ‘আে োই দিাক, িাংলা 
দতা আে উত্তেপ্রনেশ িনে োেহন’)! আে িনি না-ই িা দকন? আইননে 
িশুািন এিং িসু্ ি্যিিাে পহেনিশ, দে েু’দট উপকের ইননানভশননে জন্য 
অত্যন্ত গুরুত্বপর্ূ, হেনপানট্ দেখনত পাচ্চ্ছ, দিই েু’দটেই অিস্া পচ্চিমিনঙ্ 
দিশ খাোপ। ১৭দট ‘দমজে’ োনজ্যে মনধ্য, আইননে িশুািননে হনহেনখ 
পচ্চিমিনঙ্ে স্ান ১৪ নম্বনে এিং ি্যিিাে পহেনিনশে হনহেনখ পচ্চিমিনঙ্ে 
স্ান ৯ নম্বনে!  

তথ্য ৩— অথ্নীক্তহিেনেে মনত ফনেন োইনেক্ট ইননভস্টনমন্ 
(িংনষিনপ এফহেআই) িা প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোি দে-দকানও 
উন্নেনশীল দেশ অথিা োনজ্যে আদথ্ক শ্রীিৃহদ্ধে জন্য ভীের জরুহে। 
দকন্দ্রীে িেকানেে তথ্য অনুোেী, ২০২০-২১ অথ্িনে্ ভােনত প্রাে ৮২ 
হিক্লেন মাহক্ন েলাে প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোি িে, ো দেনশে ইক্তিানি 
এক অথ্িনে্ িওো প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোনিে মনধ্য িনি্াচি। দেনশে 
িমস্ত োনজ্যে মনধ্য গুজোত শীনে্ হেল প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোনিে 
িন্তি্য হিনিনি— দমাট প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোনিে ৩৭ শতাংশ 
দপনেহেল তাো। মিাোরে (২৭ শতাংশ) এিং কন্াটক (১৩ শতাংশ) প্রাতি 
প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোনিে হনহেনখ হবিতীে 
এিং তৃতীে স্ানন হেল। গুজোনতে প্রাতি 
প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোনিে মূল্য টাকাে 
অনঙ্ হেল ১ লষি ৭৭ িাজাে দকাদট, মিাোন্রেে 
১ লষি ৫৩ িাজাে দকাদট এিং কন্াটনকে 
৭৮ িাজাে দকাদট। পচ্চিমিঙ্? গুজোত, 
মিাোরে এিং কন্াটনকে তভু লনাে পচ্চিমিনঙ্ে 
িোনত প্রত্যষি তিনেহশক হিহননোি জুনটহেল 
অননকটাই কম— মাত্র ৪ িাজাে দকাদট 
টাকা (ো ঝােখনডিে প্রাতি প্রত্যষি তিনেহশক 
হিহননোনিে চাে ভানিে এক ভাি)।

এই তথ্যগুক্ল দথনক এটা পহেষ্াে দে, 
পচ্চিমিনঙ্ে িত্মান অথ্ননক্তক অিস্া 
অত্যন্ত নেিনে এিং অহনচিেতাে ভো (িস্তুত, 
এেকম আেও অজস্র তথ্য িা িচূনকে উনলেখ 
কো োে পচ্চিমিনঙ্ে ভাঙানচাো অথ্ননক্তক 
অিস্া দিাঝাননাে জন্য, তনি আপাতত এই 

েনথটি)। অথচ এমনটা দতা দচেকাল হেল না! স্াধীনতাে দঠক আনি পে্ন্তও 
ভােনতে অথ্ননক্তক োজধানী িনম্ব (িা মুম্বই) হেল না, হেল িাংলা— 
আচিে্ মনন িনলও এ কথা িক্ত্য! ১৮৭১ দথনক ১৯৩৯ িানলে মনধ্য দিহশে 
ভাি িমেই িাংলা দথনক িাদরনজ্যে পহেমার িনম্বে দচনে অননক দিহশ 
হেল। স্াধীনতা-পিূ্িততী ভােনত, অথ্ননক্তক প্রক্তষ্ান হিনিনি ি্যাঙ্ অফ 
দিঙ্ল, ি্যাঙ্ অফ িনম্বে দচনে অননক িে ও গুরুত্বপর্ূ হেল। এ োোও 
েখন িাংলাে িনঙ্ িনম্বে তভু লনা কেনত িক্ি, হিশ শতনকে দিাোে নতভু ন 
দকাম্পাহন পত্তননে পহেিংখ্যাননে হনহেনখ, দেদখ িনম্বে তভু লনাে িাংলাে 
অননক দিহশ িংখ্যক দকাম্পাহন চাল ুিনেহেল— িমস্ত ভােতীে দকাম্পাহনে 
১৩-১৫% চাল ুিনেহেল িনম্বনত, দেখানন ৪৫-৫০% শুরু িনেহেল আমানেে 
এই িাংলাে!

অতএি এ কথা িলাই োে, একো দেনশে অথ্ননক্তক োজধানী হেল 
দে-িাংলা, দিই িাংলাই অধ্শতনকে হকেভু  দিহশ িমনেে মনধ্য ভােনতে 
অথ্ননক্তকভানি েুি্লতম োজ্যগুক্লে েনল নাম ক্লদখনে দফলল। হকন্তু 
িাংলাে এই অথ্ননক্তক ধি আমানেে আন্তজ্াক্তকতা-হিমুখ দোট্ট িক্ডিে 
মনধ্য আিদ্ধ ‘দলাকাল িাঙাক্ল’ কীভানি কনে তভু লল?

ক্তন

আধুহনক ি্যিিাে ( দি ‘স্টাট্আপ’ই দিাক অথিা িে হশল্প) না-আিা, হিনেহশ 
হিহননোি না-িওো, ইননানভশনন হপহেনে পো ইত্যাদে হমক্লনে পচ্চিমিনঙ্ে 
দে নেিনে অথ্ননক্তক পহেহস্ক্ত, তাে ফনল অন্তত কম্িংস্ানন, আহশে 
েশক দথনকই, ‘এহিনে িাংলা’ নে, িেং ‘হপহেনে িাংলা’। পচ্চিমিনঙ্ 
কম্িংস্াননে ঘাটক্তে ফলাফল তত্রমাহত্রক। প্রথমত, োনজ্যে এিং 
দেনশে িাইনে দথনক হশক্ষিত েষি কমতীো কানজে িন্ানন অথিা কম্িনূত্র 
(এক্সপ্যাট্ি)্ িাংলাে আে না-আিা। হবিতীেত, হিনেনশ িা দেনশে অন্যত্র 
উচিহশষিাে উনদেনশ োওো িাঙাক্লে আে ভভু নলও িাংলাে না-দফো। 
তৃতীেত, িাংলাে িহু েষি কমতী োনজ্য উপেুতি কাজ না-দপনে, পহেোেী 
িনে, দেনশে অন্যত্র অথিা হিনেনশ চনল দেনত িাধ্য িওো।

এই ক্তনদট ঘটনােই িোিহে দোি আনে আমানেে প্রানেহশক িনে 
ওঠাে হপেনন। কম্িনূত্র িা কানজে িন্ানন প্রিািী েষি কমতীো েখন িাংলাে 
আিত, তাো দকিল হননজনেে মালপত্র িা পহেিােিি্নকই িনঙ্ আনত 
না, হননে আিত তানেে িংসৃ্ক্ত, কৃদটিনকও। িাঙাক্লো েখন দেনশে অন্যত্র 
অথিা দেনশে িক্ডি োহেনে হিনেনশ দেত উচিহশষিাে জন্য এিং তা িমাতি 
কনে োনজ্য হফেত, তাোও, েষি প্রিািী কমতীনেে মনতাই, িনঙ্ কনে হননে 
আিত প্রিানিে িংসৃ্ক্ত। দিই িংসৃ্ক্তে দোঁো আনস্ত আনস্ত লািনত শুরু 

কেত পচ্চিমিনঙ্ে িংসৃ্ক্তে ওপে। অক্ভিািী 
অথিা প্রিানিে িংসৃ্ক্তনত জাহেত হিনেশ-
দফেত িাঙাক্লে চাহিো দমটানত ততহে িত 
নতভু ন দেস্তোঁ, নতভু ন দোকান, নতভু ন িাজাে, 
নতভু ন িাহেঘে, নতভু ন পাো ইত্যাদে। তা দি 
হনউ মানক্টই দিাক, পাক্ ক্্রিনটে ‘ফু্হেজ’ 
অথিা ‘অক্সনফাে্ িুক দস্টাে’ই দিাক, হকংিা 
চােনা-টাউন (ট্যাংো)— এ িিই হকন্তু 
কলকাতাে িনে উনঠহেল অক্ভিািীনেে চাহিো 
দমটানতই হকংিা অক্ভিািীনেে িাত ধনেই। এে 
ফনল িাংলা দেমন ধীনে ধীনে িনে উনঠহেল 
কিনমাপক্লটান, িাংলাে হশক্ষিত মধ্যহিত্ত 
িাঙাক্লোও হননজনেে িক্ডিিদ্ধ জীিন দথনক 
দিহেনে আন্তজ্াক্তকতাে স্াে দপনেহেল, 
এিং আনস্ত আনস্ত দিই আন্তজ্াক্তকতাে 
আনটিপনৃষ্ জহেনে দফনলহেল হননজনেে জীিন, 
হননজনেে দিঁনচ থাকা। দে হফশ ফ্রাই োো আজ 

আধুহনক ি্যিিাে ( দি ‘স্টাট্আপ’ই 
দিাক অথিা িে হশল্প) না-আিা, 

হিনেহশ হিহননোি না-িওো, 
ইননানভশনন হপহেনে পো ইত্যাদে 
হমক্লনে পচ্চিমিনঙ্ে দে নেিনে 
অথ্ননক্তক পহেহস্ক্ত, তাে ফনল 
অন্তত কম্িংস্ানন, আহশে েশক 
দথনকই, ‘এহিনে িাংলা’ নে, িেং 

‘হপহেনে িাংলা’।

uuuuuuuu
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আমানেে িমস্ত উৎিিই অিম্পর্ূ, দি হফশ 
ফ্রাই দে আেনত হিনলনতে হিখ্যাত ‘হফশ অ্যান্ড 
দচপি’-এেই িাঙাক্ল িংস্ের, দিটা ভভু নল 
দেনত আমানেে দিহশদেন লানিহন। অতএি, 
িাংলাে অথ্নীক্তে েুেিস্াে ফনল েখন 
অন্য দেশ িা অন্য প্রনেশ দথনক হশক্ষিত েষি 
কমতীো আিা িন্ কনে দেল আমানেে োনজ্য 
এিং োনজ্যে িাঙাক্লো হিনেনশ পোনশানাে 
পাট চভু হকনে পচ্চিমিনঙ্ হফেল না আে, এই 
েুইনেে দোিফনল আমো দে আনস্ত আনস্ত 
আন্তজ্াক্তকতা দথনক েূনে িনে দেনত শুরু 
কেলাম, তানত খুি আচিনে্ে হকেভু  আনে হক?

আে আহশ-নব্বইনেে েশক দথনক দে 
দকিল ‘আিা’ িন্ িনেনে, তা দতা নে! 
‘োওো’েও দতা শুরু তখন দথনক! ‘োওো’— 
অথ্াৎ োনজ্য উপেুতি কাজ না-দপনে হশক্ষিত িাঙাক্ল মধ্যহিত্ত িাহেে 
দেনলনমনেনেে দেনশে অন্যত্র অথিা হিনেনশ েহেনে পো (অিস্ত্য োত্রাে 
োওোও িলা দেনত পানে)। এই ‘দ্রিন দ্রেন’-এে ফনল পচ্চিমিনঙ্ে 
ভাঙানচাো অথ্নীক্ত দতা আেও েুমনে-মুচনে দিলই, তাে িনঙ্ আমানেে 
আন্তজ্াক্তকতাও ভীেরভানি আঘাতপ্রাতি িল। কীভানি? কনলজ পাশ কনে 
দে মধ্যহিত্ত হশক্ষিত িাঙাক্ল দেনলনমনেো পচ্চিমিঙ্ দেনে চনল দিল, 
তানেে মনধ্য অনননকই িে িনেহেল হিনেহশ েহি দেনখ, হিনেহশ িান শুনন, 
হিনেহশ িই পনে। তানেে িনু্িান্ি, আত্ীেস্জনো, চােপানশে মানুেজন 
তানেে িনূত্রই পহেদচত িনেহেল িি হেলান হকংিা জন দলনননে িঙ্ীনতে 
িনঙ্, দজননহেল ঔপন্যাক্িক হমলান কুন্দোে নাম, িুনঝহেল িমাজহিজ্ানী 
থেস্টাইন দভিনলন-এে ‘কন্সহপহকউোি কনজাম্পশন’-এে তত্ত্ব। তাই তাো 
েখন িাংলা দেনে চনল দিল, তাো হননজনেে িমস্ত আন্তজ্াক্তকতা হননে 
দতা দিলই, দকনে হননে দিল তানেে িনূত্র তানেে চােপানশে আে-পাঁচটা 
িাঙাক্লে আন্তজ্াক্তক িনে ওঠাে িনুোিও।

অথ্নীক্তে ভাঙন হকন্তু দকিল কম্িংস্ান িঙু্দচত কনেই একদট 
িমানজে আন্তজ্াক্তক িনে ওঠাে পনথ িাধা িদৃটি কনে না। িনিেরাে দেখা 
দিনে, অথ্নীক্তে ভাঙন ও অথ্ননক্তক িঞ্না মানুনেে মনধ্য অথ্ননক্তক 
অহনচিেতাে অনুভূক্ত জাহিনে দতানল। ফলস্রূপ তানেে মনধ্য িনে ওনঠ 
অক্ভিািীনেে প্রক্ত হিরূপ মননাভাি, ো হিনশ্বে িনঙ্ তানেে একাত্ িনে 
ওঠাে পনথ অন্তোে িনে োঁোে। উনলেখ্য, িাম্প্রক্তক অতীনত স্ানীে 
অথ্ননক্তক ও হশনল্পে পতন ইউনোপীে দেশগুক্লে জাতীে হনি্াচনন 
EU-হিনোধী দভানটে একদট দমৌক্লক চাক্লকাশক্তি হেল।

ইোনীংকানল পচ্চিমিনঙ্ িাংলা ভাো ও িংসৃ্ক্ত হননে িাঙাক্লে দমহক 
মাতামাক্ত দেখনল, নানা েকম ‘িাংলা িাঁচাও’-মাক্া মঞ্ িনে ওঠাে খিে 
জাননল হকংিা িপুােহিট িাংলা ক্িননমাে “দশেপানেে পেহি দকিল দোেক্জ, 
দিল ুিা দনােনি িে না, োেনচৌধুেীও িে” দিানেে হিেক্তিকে িংলাপ 
শুননল, আমোও দে অিাঙাক্ল অক্ভিািীনেে (োঁো এখনও আনিন কম্িনূত্র 
িা েনে দিনেন পচ্চিমিনঙ্) প্রক্ত খুি িেে তা মনন িে না। এিং নে িনলই, 
আমো আমানেে দোট্ট িক্ডিে িাইনে দিহেনে, ইনিা এিং িহুপহেেহেদট 
কমনলেক্স েূনে িহেনে দেনখ, অক্ভিািীনেে িনঙ্ হমশনত, তানেে িংসৃ্ক্তে 
স্াে গ্ির কেনত, দিই িংসৃ্ক্তনক হননজনেে জীিনোপননে িনঙ্ িম্পতৃি 
কেনত ি্যথ্ িচ্চ্ছ। এে ফনল আমো হিচ্চ্ছন্ন িনে পেহে িাংলাে িাইনেে 
পদৃথিী দথনক, েনে োচ্চ্ছ প্রানেহশক িনেই। হিশ্বনািহেক আে িনে ওঠা 
িম্ি িনচ্ছ না আমানেে পনষি।

চাে

মানুে েত িাইনেে পদৃথিী দথনক হননজনক গুদটনে দনে— িঙ্ীর্, প্রানেহশক 

িনে ওনঠ, ততই িীহমত িনে আনি তাে 
অ্যািহপনেশনি িা আকাঙ্কা, ো আেনত তাে 
ভহিে্যনতে অন্যতম হনধ্ােক। অ্যািপাোে 
কোে জন্য মানুনেে দেফানেন্স পনেনন্ে 
প্রনোজন িে (আহম অমুনকে মনতা ক্িননমা 
িানাি, আহম তমুনকে মনতা উপন্যাি ক্লখি)। 
হিনশ্বে িনঙ্ দোিানোি হিচ্চ্ছন্ন িনে দিনল, 
স্াভাহিকভানিই, দিই দেফানেন্স পনেন্গুক্ল 
আে দ্ািাল থানক না, দলাকাল িনে পনে। 
িাংলাে হশক্ষিত মধ্যহিত্ত িাঙাক্লে দষিনত্রও 
হনতান্তই তাই ঘনটনে। আমো আজকাল 
ক্িননমা ততহে কহে িাক্ল্ন চলচ্চিত্র উৎিনি 
দিানডেন অথিা ক্িলভাে দিোে পাওোে 
আশা হননে নে, েুিাইনেে ভােতীে চলচ্চিত্র 
উৎিনি পেুস্াে দজতাে আশা হননে। আমো 

িল্প হকংিা উপন্যাি ক্লনখ দিগুক্ল হিশ্বিাহিনত্যে মাপকাদঠনত আে হিচাে 
কহে না, িেং তাহকনে থাহক দফিিুনক দিই িল্প-উপন্যি হননে আমানেে 
‘দফ্রন্ডি’ িা ‘ফনলাোি্’ (োনেে দিহশে ভানিেই হিশ্বিাহিনত্যে িনঙ্ 
দকানও দোি দনই) কী কনমন্ কেল, ইউদটউনি দকান দিলফ-িাদট্ফানেে 
হেক্ভউোে কী িলল, তাে দেনক। খিে োদখ না উজ্জ্বল প্রিািী িাঙাক্ল 
নষিত্রনেে, েতদেন না পে্ন্ত তানেে িোনত দনানিল িা ওই ধেননে দকানও 
পেুস্াে জুটনে।

আমানেে দেফানেন্স পনেন্ দলাকাল িনে পনেনে িনলই দতা, 
দটক্লক্ভশননে পে্াে দকানও হমহনংফুল কনন্ন্ খুঁক্জ না আে, িেং োরুর 
খুহশ িই িনেে মানঠ প্রাতিন দমেে এিং তাঁে িান্িীে নৃত্যেত অিস্াে 
ফুচকা খাওো দেনখ হকংিা দিাশ্যাল হমহেোে ভােিাম্যিীন এক দপ্রৌনেে 
হনেন্তে আকথা-কুকথা শুনন। কলকাতা আন্তজ্াক্তক চলচ্চিত্র উৎিনি 
হিনেহশ েহি দেখনত েতটা উৎিািী থাহক, তাে দচনে দঢে দিহশ উৎিািী 
থাহক দিই উৎিনিে উনবিাধনন প্রধান অক্তদথ অহমতাভ িচিননে মুনখ 
‘কলকাতা, আহম আপনানেে জামাই’ হকংিা শত্রুঘ্ন ক্িংিে মুনখ ‘খানমাশ’ 
দশানাে জন্য! িস্তুত, আমানেে এই েশা িনলই, আমো োঁনেে িুহদ্ধজীিী 
হকংিা আইকন িনল মনন কহে, িমানজ দকানও একদট ঘটনা ঘনট োওোে 
পে োঁো কী িনলনেন অথিা িনলনহন, তাই হননে চানেে কানপ তভু ফান 
তভু ক্ল, মাহে ক্িটন হকংিা অ্যানু্ড েহিনিন-এে মনতা িাংিাদেক-দলখকো 
তাঁনেে জীিনী দলনখন না, ক্যাথহেন িাজ্ অথিা শ্যাম দিননিানলে মনতা 
হফল্মনমকােো তাঁনেে ওপে তথ্যদচত্র িানান না।

মজাে কথা এই দে, এেকম ইনিলুাে অিস্াে, হিশ্ব দথনক িম্পর্ূ হিচ্চ্ছন্ন 
িনে, আমো হকন্তু োরুর আহে! আমানেে কােও প্রক্ত দকানও অক্ভনোি-
অনুনোি দনই। দকন আমো হিনশ্বে িাহিত্য-ক্িননমা-িংসৃ্ক্তে মঞ্ দথনক 
আনস্ত আনস্ত িাহেনে দিলাম, কী কনে এতটা ইনিলুাে িনে পেলাম, তা 
হননে আমানেে দকানও মাথাি্যথা দনই, দনই ইনট্ানপেকশন িা অ্যানাক্লক্িি 
কোে দকানও ইনচ্ছ। দখলা, দমলা, উৎিি, ক্িহপএম, হিনজহপ, দটএমক্ি 
হননে আমো দেহি্য আহে, দতাফা আহে! আিনল আমো িুঝনতই পােহে না 
দে, আমো হপহেনে পেহে অন্য িকনলে দচনে। কল্পনাও কেনত পােহে না, 
আজনকে এই োেন্যাহমক, ইন্ােকানননক্টে পদৃথিীনত, এই িদ্ধ আনলা-
িাতািিীন অিস্াে দিহশদেন থাকনল আমো অদচনেই হিলতুি িনে োি, 
পহেরত িি ফক্িনল।

িত্যক্জৎ োনেে দশে েহি আগন্তক-এে একদট েৃনশ্য, দোট্ট িািলনুক তাে 
‘দোট্-োেু’ মননমািন হমত্র ( দে-চহেনত্র অক্ভনে কনেহেনলন উৎপল েত্ত) 
েখন ক্জনজ্ি কনেন, “িািলিুািু…আে দকান ক্জহনিটা কখনও িনি না কথা 
দেনেে?”, তখন পে্াে িািলেু িনঙ্ িনঙ্ পে্াে িাইনেে আপামে িাঙাক্ল 
েশ্কও িনল ওনঠ, ‘কূপমডূিক’। মননমািন হমত্রনক দেওো দিই কথা োখাে 
দশে দচটিা হক কনে দেখনত পাহে না আমো?

হিশ্ব দথনক িম্পর্ূ হিচ্চ্ছন্ন িনে, 
আমো হকন্তু োরুর আহে! আমানেে 

কােও প্রক্ত দকানও অক্ভনোি-
অনুনোি দনই। দকন আমো হিনশ্বে 

িাহিত্য-ক্িননমা-িংসৃ্ক্তে মঞ্ দথনক 
আনস্ত আনস্ত িাহেনে দিলাম, কী 

কনে এতটা ইনিলুাে িনে পেলাম, 
তা হননে দকানও মাথাি্যথা দনই।
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