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টাকা দিয়ে আমার দিশ্বাস ককনা যা়ে না 
„এক প্রথ ডোয়েন‟স়েয প্রফরুযে যফ য়েযছন ডোপ্রকনী প্রফদ্যোয প্রপ্রিকো 

ঈপ্রিতো যো়ে চক্রফতী। সকন? জোনোযরন প্রি়েোঙ্কো দ্োগুপ্তযক 

 

চোযপ্রদ্যক „এক প্রথ ডোয়েন‟স়েয প্রফরুযে আনোয সতোরো আপ্রিয চচচ ো চরযছ। এই প্রফতযকচ য শুরু 
সকোথো়ে? 

িো়ে দ্‟ুভো আযগ ছপ্রফয িযমোজকযো একটো িস্তোফ প্রদ্য়েপ্রছর, মোযত আপ্রভ একতো কূযযয ছপ্রফয 
সিোযভোযন সমোগ প্রদ্ই। আভোয িথভ িপ্রতপ্রক্র়েো প্রছর ছপ্রফটো ম্পযকচ  সতো আভোয সকোনও ধোযণোই 
সনই। শুধুভোত্র প্রকছু অপ্রবযনত্রীয নোভ জোনতোভ। শুযনপ্রছরোভ তোাঁযো ওই ছপ্রফটি কযযছন। আভোযক 
ছপ্রফয সিোযভোযন থোকযত সগযর, আভোয সতো প্রযনভোয গল্পটো জোনো িয়েোজন। উযটো প্রদ্ক সথযক 
যে যে িস্তোফ আয সম, আভোযক সটো ই-সভযর জোনোযনো যফ। তোয প্রকছু প্রদ্ন যয, আফোয 
একই িস্তোফ। তখন ইউপ্রনযটয এক ভপ্ররো আভোযক জোনোন সম, প্রতপ্রন ছপ্রফয প্রডযযক্টযযক আভোয 
যে সমোগোযমোগ কযযত ফরযফন। কথো িযে এই ভপ্ররো আভোযক এটোও ফযরন, ছপ্রফযত “উই আয 

সগোপ্র়ে়িং টু োযযচুয়েট দ্য প্রভথ”।  তোয অথচ র আভযো কু়িংস্কোযটো ফজো়ে যোখফ। এয য 
প্রডযযক্টয সপোন কযয আভোযক সফ সোজোোপ্টো বোযফই ফযরন সম, ছপ্রফটো নোপ্রক িথভ সথযক সল 
অফপ্রধ ুযযোটোই „ডোকচ ‟।  

এই শুযন আনোয কী িপ্রতপ্রক্র়েো প্রছর? 

আপ্রভ ফযরপ্রছরোভ সম ছপ্রফযত মপ্রদ্ প্রকছুই বোর নো থোযক, তো যর আভোযক সটো 
সিোযভোট কযযত সকন ফরো যে? আভোয এত ফছযযয ডোযোনো এফ়িং চচচ োয 
প্রফল়ে সথযক সতো এটো প্রবন্ন সভরুয প্রচন্তোধোযো। আপ্রভ এটোও ওাঁযক ফপ্রর সম 

ফোযফোয আপ্রভ ছপ্রফটোয গল্প জোনযত সচয়েপ্রছ, প্রকন্তু আভোযক প্রকছুই জোনোযনো 
়েপ্রন। িো়ে দ্ প্রদ্ন আযগ আভোয কোযছ আফোয সপোন আয, ফরো ়ে সম, ৬ 
তোপ্রযযখ ছপ্রফয সিোযভোযন এই প্রযনভোয যে জপ্রডত টিভটি করকোতো়ে আযফ। 
আপ্রভ তখনই জোপ্রনয়ে প্রদ্ই সম, আপ্রভ ছপ্রফয সিোযভোযন থোকযত োযফ নো। 

 

সিোযভোযন থোকোয জনয প্রক আনোযক টোকো়েো সদ্ও়েোযও কথো য়েপ্রছর? 

কী আয ফরফ! আভোযক ফরো য়েপ্রছর, টোকো়েোটো সকোনও ভযোই যফ নো। এটো শুযন খুফ 
অভোপ্রনত সফোধ কযযপ্রছরোভ। টোকো প্রদ্য়ে আভোয প্রফশ্বো সকনো মো়ে নো। ওাঁযো কী বোযফ টোকো 
প্রদ্য়ে আদ্চ জরোঞ্জপ্রর সদ্ও়েো মো়ে! আপ্রভ গল্পটো জোপ্রন নো। যয একটো ই-সভর োঠোযনো 
য়েপ্রছর। মোযত ছপ্রফটোয একটো সেরোয প্রছর। সটো সদ্যখই আপ্রভ ওাঁযদ্য যে সটপ্ররপ্রবন চযোযনযর 
চযোযনযর ঘুযয সফপ্রযয়ে ফরফ ছপ্রফটো সদ্খুন। আপ্রভ ইন্টোযযনযট ছপ্রফটোয প্রনপ্র যডপ্রছ। ফুযঝপ্রছ 
এ যকভ ছপ্রফ সদ্খোযনো যর গ্রোযভ গ্রোযভ ডোইপ্রন যেয সভয়েযদ্য উয অতযোচোয আযও সফযড 
মোযফ। ভোযজয সিযত্র এটো খুফই িপ্রতকোযক। সভয়েযদ্য িপ্রত অযোটিপ্রচউডটোই ঠিক ন়ে। আপ্রভ 
আশ্চমচ য়ে মোপ্রে সম, কঙ্কনো সন ভচোয ভযতো একজন প্রপ্রিত ভপ্ররো এই যকযভয একটো ছপ্রফ 
কযযত যোপ্রজ য়েপ্রছযরন। 

 

আপ্রন সন্সয সফোযডচ  কথো নো ফযর সোজো বোযযতয যোষ্ট্রপ্রতয নজযয এ প্রফল়েটো প্রনয়ে এযরন 
সকন? 

 

ঈপ্রিতো যো়ে 
চক্রফতী 



সদ্খুন, আভোয ভযন ়ে, প্রফল়েটো শুধ ুভোত্র একটো প্রযনভোযক প্রঘযয ন়ে। আভোয ভযন ়ে, এটোযক 

োভপ্রগ্রক বোযফ সদ্খো দ্যকোয। কু়িংস্কোয আযও সফযড মোযফ, এই ফ ধোযণো িচোয যর। তোযত 
সভয়েযদ্য উয অতযোচোয অযনক সফযড মোযফ। তোই আপ্রভ যোষ্ট্রপ্রতযক আভোয উযেগটো জোনোই। 

এফ়িং উপ্রন জোতী়ে ভপ্ররো কপ্রভনযক প্রফল়েটো সযপোয কযযন। 

 

অযনযক ফরযছন আপ্রন পোর্স্চ  সরপ্রডয খুফ কোযছয ফযর সোজো যোষ্ট্রপ্রতয কোযছ প্রনযজয সিোবটো 
জোপ্রনয়েযছন। এ কথো ঠিক? 

এটো অপ্রতযপ্রঞ্জত একটো িচোয। প্রভপ্রড়েোয ৃপ্রি। আভোযদ্য যোষ্ট্রপ্রত ফোঙোপ্রর। অযনযকয কথোই 
উপ্রন সোযনন। 

 

আপ্রন প্রনযজ এখন কী চোইযছন? ছপ্রফটো ফযোনড্ য়ে মোক? 

আভোয প্রনযজয চোও়েো নো-চোও়েো প্রনয়ে সকোনও কথো ফরযত চোই নো। স যকভ প্রকছু আপ্রভ 
ফপ্ররওপ্রন। আভোয আদ্যচয যে ছপ্রফটিয প্রফলয়েয একটো ়িংঘোত যয়েযছ। 

এফ়িং সটোই আপ্রভ জোতী়ে ভপ্ররো কপ্রভযনয প্রচফ ভভতো ভচোযক জোপ্রনয়েপ্রছ। এয য ফযোোযটো 
ওাঁযোই খপ্রতয়ে সদ্খযফন। 

 

অযনযকযই িশ্ন ডোপ্রকনী প্রফদ্যো আযর কী? 

এটো ৃপ্রথফীয ফযচয়ে িোচীন ধভচ। কু়িংস্কোযযয সকোনও জো়েগো সনই এই প্রফদ্যো়ে। আপ্রভ ফহু 
ফছয ধযয এই প্রনয়ে চচচ ো কযপ্রছ। 

 

আনোয প্রটিযনয পযর ছপ্রফটোয সতো অযনক িচোযও যে। সটো প্রনয়ে আপ্রন বোফযছন নো? 

গ্রোযভ গ্রোযভ ঘুযযপ্রছ কু়িংস্কোয দ্যূ কযযত। কখনও ডোইপ্রন যে কযো সভয়েযদ্য যিো কযযত 
প্রগয়ে প্রনযজও আত য়েপ্রছ। ুরুপ্রর়েোয গ্রোযভ প্রঢর ছুযডও ভোযো য়েযছ আভোযক। আপ্রভ ছপ্রফটিয 
সেরোয সদ্যখপ্রছ। ভযন য়েযছ ছপ্রফটি কু়িংস্কোযোেন্ন। সকোনও প্রফযল ফযপ্রিয িপ্রত আভোয সকোনও 

সিোব সনই। মপ্রদ্ আভোয ভত িকো কযোয পযর ছপ্রফয িচোয ়ে, তোযত আপ্রভ কী কযযত 
োপ্রয? 

 

আনোয সরখো গযল্পয উয প্রবপ্রি কযয সতো অঞ্জন দ্যিয ছপ্রফ কযোয কথো প্রছর। কী র 
সটোয? 

একটো সটপ্ররপ্রপল্ম ফোনোযনো য়েপ্রছর। নোভ প্রছর „দ্য ভযোপ্রনকুইন‟। একজন অপ্রবযনত্রীযক প্রনয়ে প্রমপ্রন 
প্রকছুযতই প্রফশ্বো কযযত োযযন নো সম তোাঁয র্স্োযডভটো আয সনই। 

 

সটপ্ররপ্রপযল্ময কথো ফরপ্রছ নো। একটো ুযযোদ্স্তুয প্রপচোয প্রপযল্ময কথো উযঠপ্রছর, সমটো়ে অণচো সন 
আয ঋতুণচ সঘোযলয অপ্রবন়ে কযোয কথো প্রছর... 
সদ্খুন, আপ্রভ প্রকন্তু অণচো ফো ঋতুণচ কোযও নোভই োযজর্স্ কপ্রযপ্রন। অঞ্জন ফযরপ্রছর আভোযক 



একটো গল্প প্ররখযত সমখোযন, একজন ফ়েস্ক অপ্রবযনত্রী খুফ সচিো কযযন তোাঁয সমৌফনযক ধযয 
যোখযত। উপ্রন চোন মোযত নতুন সকোনও অপ্রবযনত্রী ইন্ডোপ্রিযত এযরই তোাঁযদ্য জীফযন একটো 
প্রফমচ়ে ঘযট। এই ফ়েস্ক অপ্রবযনত্রী ুোযনযোচোযোর োও়েোয প্রদ্য়ে তোাঁয কোমচপ্রপ্রে কযোয সচিো 
কযযন। অঞ্জযনয যে এ প্রনয়ে কথোফোতচ ো যরও সল মচন্ত আয প্রকছু ়েপ্রন। 

 

বপ্রফলযযত আয ছপ্রফ কযযত চোন? 

„সযক্রড ইপ্রবর‟ ফযর আভোয একটো গল্প প্রনয়ে ছপ্রফ য়েপ্রছর। তোযত আপ্রভ সম খুফ খুপ্র 
য়েপ্রছরোভ তো ন়ে। বপ্রফলযযত চোইফ মপ্রদ্ এভন একটো ছপ্রফ কযো মো়ে, সমখোযন ুোযনযোচোযোর 
আয োইযকোরপ্রজযক ঠিক ভযতো ফযোখযো কযো মো়ে। তযফ ছপ্রফ কযোটো আভোয উযেয ন়ে। 

 


