
জন্্ ১৯৯০ সাতের ২৪ টিতসম্্র।
েকোেবাটি্র সরকাটর প্্াথটমক
টবদে্ােে ্টবধভূষূে টবদে্াপীে যথতক
পিা্তোো শর্ ্কতরে এবং েন্্প্্সাদ
উচ্্ মাধে্টমক বাটেকা টবদে্ােে ্ও
েন্্প্্সাদ উচ্্মাধে্টমক টবদে্ােে ্যথতক
পাে যেে। পরবতত্ী কাতে কােীপদ যোষ
তরাই মিাটবদে্ােে ্যথতক ইটতিাতস
অোসব্ টেতে্ স্্াতক ও উত্্রবে্্
টবশ্্টবদে্ােে ্যথতক প্্াচীে ভারততর
ইটতিাতস স্্াততোত্্র টিট্্ি অজত্ে
কতরে। আদেব্ টেি্্ক িওোর স্্প্্ পরূতে
জেপাইগট্ি্র আেন্্চন্্্্ টিচাসব্ য্্েটেং
কতেজ যথতক ২০১৭ সাতে টবএি
অজত্ে। উত্্রবে্্ টবশ্্টবদে্ােে ্যথতক
এমটফে করাকােীে ২০১৯ সাতে
পট্্িমবে্্ কতেজ সাটভ্তস কটমেতের
মাধে্তম অধে্াপোে যোগদাে। বতত্মাতে
আটেপরুদে্া্র ইউটেভাটস্বটিতত
ইটতিাতসর অধে্াটপকা। প্্াচীে ভারততর
টেল্্ ও স্্াপতত্ে আি্্ি যবটে, তাই এই
টবষতে যেখাতেটখ ও গতবষোইে মগ্্
টতটে। োোে প্্টতকেূতার মধে্ টদতেও
টেতজর অট্্সে্্ রি্্ার েিা্ইতত সফে
িওো্র খবর সংবাদমাধে্তম প্্চাটরত
িতে ‘গােটচে’ যথতক জীবেসংি্্াতমর
কাটিটে যেখার প্্স্্াব পাে এবং তারই
ফসে এই বই। আর, এটিই প্্থম বই।
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প্্তত্েতকর জীবতেরই একটি কাটিটে
থাতক। টকছ ুঘিো টবতেষ কারতে টবতেষ
িতে্ ওতে, যে তা অতে্ের জীবেতকও
প্্ভাটবত কতর যোতে। এই বইতে্র
সতে্ অতে্ের য্্পরোর টবষে ্িতে্
দাঁটি্তে্তছ। এখাতে সম্্েিীে, এক
দটরদ্্ মাতে্র েিা্ইতে্র কাটিটে
রতে্তছ। যে মা টেতজ পটুথগত
‘অটেট্্িত’ ও তাঁর সমস্্ সখু-স্্প্্ তে্াগ
কতর অমােটুষক গততর যখতি শধ্মুাত্্
সন্্ােতদর পিাতোো কটরতে্ জীবতে
সফে িওো্র মন্্্্ যেখাতব বতে। োতদর
যোি জাত ও গটরব িওো্র অপরাতধ
প্্টতটেেত অপদস্্ ও বঞ্্োর স্্ীকার
িতত িতে্তছ। গল্্ রতে্তছ েত অভাতবর
মতধ্েও একটি সখুী পটরবাতরর কথা।
রতে্তছ সততা আর পটরশ্্মতক সম্্ে
কতর জীবতে সফে িওো্র স্্প্্ যদখার।
রতে্তছ টিংসাপরােে্ টকছ ুযোতকর
দ্্ারা, যসই স্্প্্তক যভতে যফোর
ষিেত্্্্নর কথা। রতে্তছ এক মাতে্র
সন্্াে িারাতোর টবদারক করে্
কাটিটেও। আবার আতছ প্্কতৃ বন্্্ত্্ের
কথা। শভ্াকাঙ্্ীতদর আেীবব্াতদর কথা।
স্্প্্ ভত্্ের কথা। সব িাটরতে্ও আবার
েতে্ কতর আো করতত যেখার।
তথাকটথত সভে্ সমাতজর টকছু
টেম্্মতের মােতুষর ভাষাে ্‘কাতজর টি’
যছতেতমতে্তদর ‘কাতজর টি’ ো-িতে্
জীবতে উচ্্পতদ সফে িওো্র কথা।  

সেদিন অল্্ের জন্য 
প্্ালে সেঁলে যাই আমরা।
কতটা দিংোপরায্ন িলে
মানুষ একদট পদরোরলক

আগ্লন পুদ্িল্য মারার সেষ্্া
করলত পালর সেটা সেলেই

দিিদরত িই আমরা।
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দলিত নারীর
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