কেরানা কােলর জীবন ধারা
।। এবাদত আলী।।
(পূর্ব প্রকােশর পর ) (৭২)
কিথত আেছ, প্রায় ২০০শ বছর আেগ পাবনা েজলার সুজানগর থানাধীন দুলাই
এর আজীম েচৗধুরী িছেলন প্রভাবশালী একজন জিমদার। ১২০ িবঘা জিমর
উপর তার বসতবািড়, কাচাির ঘর, জােম মসিজদ, এিতম খানা, হািতশালা,
পুকুর ইত্যািদ িছেলা। িতিন িছেলন দানশীল ও েসৗিখন জিমদার।

একই থানার তাঁিতবন্েদ েসই সময় িছেলন আেরক প্রজাবৎসল জিমদার িবজয়
েগািবন্দ েচৗধুরী। এই দুই জিমদােরর মধ্েয িছেলা ঘিনষ্ঠ বন্ধুত্ব।
একবার জিমদার আিজম েচৗধুরীেক িবজয় েগািবন্দ েচৗধুরী েনমন্তন্ন
কেরন। প্রিতউত্তের আিজম েচৗধুরী রিসকতা কের িবজয় বাবুেক বেলন,
আমার খাবার -দাবার একটু িভন্ন ধরেণর। আপিন আমার জন্য একটু িখচুিড়
রান্নার ব্যবস্থা করেবন। জিমদার িবজয় বাবু বেলন, আিম আপনােক
েনমন্তন্ন করলাম ভােলা মত একটু খাবার-দাবােরর ব্যবস্থা করেবা, আর
আপিন সামান্য িখচুিড় েখেত েচেয় আমােক িক উপহাস করেছন? দুলাইেয়র
জিমদার বেলন, না না উপহাস নয়। আপিন আমােক িখচুিড় খাওয়ােত চাইেল
তা পাক করেব আমার বাবুর্িচ। তা েবশ েতা তাই হেব। জনশ্রুিত আেছ
জিমদার আিজম েচৗধুরীর বাবুর্িচ মসলার েয িফিরস্িত িদেয়িছেলন, তা
সমগ্র ভারত উপমহােদশসহ িবিভন্ন েদশ েথেক সংগ্রহ করেত প্রায় েদড়
মাস সময় েলেগ যায়।

এরপর ধার্যকৃত িদেন িখচুিড় পাক শুরু হয়। এিদেক িখচুিড় পােকর
সুগন্িধ সারা তাঁিতবন্দ গ্রােম ছিড়েয় পড়েল গ্রােমর আবাল-বৃদ্ধ
বিণতা সকেলই জিমদার বািড়র উঁচু েদওয়ােলর বাইের অবস্থান কের ঘৃাণ
িনেত থােক। খবর েপেয় পার্শবর্তী গ্রােমর েলাকজনও নািক তথায় জেড়া
হেয়িছেলা।

পাক েশেষ দুই বন্ধু ঘটা কের িখচুিড় েখেত বেসন। খাবার এক পর্যােয়
নািক িবজয় েগান্িদ েচৗধুরী বন্ধু জিমদার আিজম েচৗধুরীর উদ্েদশ্েয
বেলন, বন্ধু আপিন আর েকান িদন আমার কােছ িখচুিড় েখেত চাইেবন না।

কারণ এরপর আপনার জন্য আবার িখচুিড় পাক করেত েগেল আমার জিমদািরই
লােট উেঠ যােব।

এেতা েগল েসকােলর কথা। বর্তমােন কেরানা কােল েদেশর সমস্ত িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান বন্ধ েঘাষণা করা হয়। েসই কেব চলিত বছর অর্থাৎ ২০২০
সােলর মার্চ মােস যখন ৈবশ্িবক কেরানাভাইরাস পৃিথবীর অন্যান্য
েদেশর মত বাংলােদেশ হানা েদয় তখন সর্বপ্রথম েদেশর সকল িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােনর িশক্ষার্থীেদর জীবন রক্ষায় তা বন্ধ েঘাষণা করা হয়,
যা এখেনা বলবৎ রেয়েছ। এরই মােঝ বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী
বঙ্গবন্ধু কন্যা েশখ হািসনা েদেশর ৫০৯ িট উপেজলা ও থানায় ৬৫
হাজার ৬২০িট প্রাথিমক িবদ্যালেয়র ১ েকািট ৪৭ লাখ েকামলমিত
িশক্ষার্থীেদর জন্য ‘প্রাইমাির স্কুল িফিডং কর্মসুিচ চালু করেত
যাচ্েছন। এই প্রকল্েপর আওতায় িশক্ষার্থীরা সপ্তােহ িতন িদন
িখচুিড় ও িতন িদন িবস্কুট পােব।

িকন্তু মজার ব্যাপার হেলা এই িখচুিড় রান্নার জন্য েতা যুতসই
বাবুর্িচ দরকার। েকামলমিত িশক্ষার্থীেদর জন্য েতা আর েযন েতন
প্রকােরর রান্না করা িখচুিড় মুেখ তুেল েদওয়া যায়না। তাও আবার
কেরানাভাইরােসর
এেতাবড়
ঝুঁিকর
সময়।
তাই
১
হাজার
সরকাির
কর্মকর্তােক িখচুিড় রান্না িশখেত বা অিভজ্ঞতা অর্জন করেত িবেদেশ
পাঠােনার প্রস্তাব কেরেছ প্রাথিমক িশক্ষা অিধদপ্তর (িডিপই)।
স্কুল িফিডং কর্মসুিচর আওতায় প্রিশক্ষেণর জন্য তােদরেক িবেদশ
পাঠােনার উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ। ৈদিনক কােলর কন্ঠ গত ১৫
েসপ্েটম্বর-২০২০, িলেখেছ, পিরকল্পনা কিমশন েথেক অনুেমাদন পাওয়ার
েচষ্টা করেছ অিধদপ্তর।

িবিভন্ন
প্রকল্েপর
অিভজ্ঞতা
অর্জেন
িবেদেশ
যাওয়া
সরকাির
কর্মকর্তােদর জন্য নতুন িকছু নয়। তেব সরকাির অন্তত ১ হাজার
কর্মকর্তােক িখচুিড় রান্না িশখেত িবেদশ পাঠােনার উদ্েযাগ েফর
আেলাচনার জন্ম িদেয়েছ। জনগেণর টাকা খরচ কের এধরেণর সফেরর
েযৗক্িতকতা িনেয় ইেতামধ্েয প্রশ্ন উেঠেছ। িডিপই ও পিরকল্পনা
কিমশন সুত্ের জানােনা হেয়েছ, সফের িগেয় কর্মকর্তারা এধরেণর
প্রকল্েপর জন্য বাজার েথেক িকভােব দ্রব্যািদ ক্রয় করা হয়, িখচুিড়
রান্নার িনয়ম এবং তা িবতরেণর উপায় সম্পর্েক ধারণা েনেবন।

প্রাথিমক ও গণিশক্ষা মন্ত্রণালয়, িডিপই, পিরকল্পনা কিমশন এবং
বাস্তবায়ন, পরীিবক্ষণ ও মূল্যাায়ন িবভােগর কর্মকর্তারা পাঁচ
বছেরর এই সফেরর সুেযাগ পােবন। ওই প্রকল্েপর পিরচালক এবং িডিপই
কর্মকর্তা রুহুল আিমন খান বেলন, পাঁচ বছের ১ হাজার কর্মকর্তােক
িবেদেশ পাঠােনার প্রস্তাব করা হেয়েছ। এর মাধ্যেম কীভােব িখচুিড়
রান্না করেত হয় এবং তা িশক্ষার্থীেদর মধ্েয িবতরণ করা হয় েস
িবষেয় তারা ধারণা িনেত পারেবন। এজন্য িবেদশী প্রিশক্ষণ প্রেয়াজন
বেল িতিন জানান। ◌্জানা েগেছ িডিপই প্রাথিমকভােব িবেদশ যাত্রার
জন্য ৫ েকািট টাকা েচেয়েছ। এছাড়া েদেশই প্রিশক্ষেণর জন্য আেরা ১০
েকািট টাকা চাওয়া হেয়েছ। প্রস্তািবত এই রান্না করা খাবার িবতরণ
কর্মসুিচর জন্য ব্যয় ধরা হেয়েছ ১৯ হাজার ২৮৩ েকািট টাকা।

তেব পিরকল্পনা কিমশন এই প্রকল্প েথেক িবেদশ যাত্রা বািতল করার
কথা বেলেছ। এছাড়া েদেশও এধরেণর প্রিশক্ষেণর িবষেয় েযৗক্িতকতা িক
জানেত েচেয়েছ। কিমশন জািনেয়েছ, প্রাথিমক িবদ্যালেয় এধরেণর খাবার
িবতরণ নতুন নয়। িডিপই দীর্ঘিদন ধের কর্মসুিচ বাস্তবায়ন করেছ। তেব
এ িবষেয় রুহুল আিম খান বেলন, গত বছের ভারেতর কেয়কিট স্কুল তারা
পিরদর্শন কেরন এবং েসখােন িকভােব খাবার রান্না হয় েস িবষয়িট
প্রত্যক্ষ কেরেছন। আেরা কর্মকর্তােক এধরেণর
সুেযাগ িদেত চান বেল িতিন জািনেয়েছন।’’

অিভজ্ঞতা

অর্জেনর

িখচুিড় রান্না নয়, িমড-েড িমল প্রিশক্ষণ িনেত িবেদশ ভ্রমেণ
পাঠােনার প্রস্তাব করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
মন্ত্রনালেয়র িসিনয়র সিচব আকরাম-আল-েহােসন। গত ১৫ েসপ্েটম্বর
িতিন একথা বেলন। প্রসঙ্গত িডম িখচুিড়, সবিজসহ অন্যান্য খাবার
রান্না ও প্রেসিসং িশখেত প্রাথিমকভােব িবেদশ যাত্রার জন্য চাওয়া
হেয়েছ ৫ েকািট টাকা। এ িবষেয় েদেশ প্রিশক্ষেণর জন্য আেরা ১০
েকািট টাকা চাওয়া হেয়েছ।

সামান্য িখচুিড় রান্না েশখার জন্য পাবিলেকর টাকা উজাড় কের যিদ
িবেদশ েযেত হয় তাহেল তার সােথ সােথ থালা-বাসন, ঘিট-বািট েধায়ার
প্রিশক্ষণ
েনওয়ার
পরামর্শ
িদেয়েছন
জৈনক
রিশকজন।
সামািজক
েযাগােযাগ মাধ্যেম আেরা বলা হেয়েছ িবেদেশ যিদ তােদর পাঠােনা
সম্ভব না হয় তাহেল েযন ফুটপােত িবক্ির হওয়া ‘িবনা েতেল রান্না

পদ্ধিত’ বইিট অন্তত তােদর মুখস্ত করােনা হয়।’ এমিন আেরা কত িক।

িখচুিড় বাঙািলেদর একিট প্িরয় খাদ্য। বৃষ্িটর িদেন বাঙািল িখচুিড়
েখেত খুবই পছন্দ কের। িখচুিড়র সঙ্েগ যিদ ভুনা মাংস িকংবা ইিলশ
ভাজা হয় তেব তা েভাজন রিসক বাঙািলর কােছ িনর্ঘাত অমৃত সমান। আিদ
কাল হেতই বাঙািলেদর খাদ্য তািলকায় রেয়েছ মুগ ডােলর িখচুিড়, সবিজ
িখচুিড়, মসুর ডােলর িখচুিড়, গেমর িখচুিড়, সাবুর িখচুিড়, মাংেসর
িখচুিড়, িডেমর িখচুিড়, মােছর িখচুিড় ও ভুনা িখচুিড়।

পাবনার েসই েভাজন রিশক জিমদার আিজম েচৗধুীর িখচুিড় রান্নার
বাবুর্িচ আজ যিদ েবঁেচ থাকেতা তাহেল আর সংশ্িলষ্ট কর্মকর্তােদর
িবপুল অঙ্েকর টাকা খরচ কের প্রিশক্ষেণর জন্য েদেশর বাইের েযেত
হেতানা। পাবনার দুলাই এর জিমদার আিজম েচৗধুরীর দহিলেজ েগেলই
বেনিদ িখচুিড় রান্না েশখার কায়দা-েকৗশল রপ্ত করা েযেতা। তাহেল
িখচুিড় রান্নার প্রিশক্ষণ িনেয় এমন জগা-িখচুিড়র সৃষ্িট হেতানা।
’’ (চলেব) (েলখক: সাংবািদক ও কলািমস্ট)।

