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এই শনিবার েন্ধ্যায় আবার োইসদর বাোয় তাসের আড্ডা বেল। রুমা আজসে উপসর নিসজর ঘসর শুসয় নিল।
মাথাটা ধসরসি তার। আজসে এই হৈ ৈট্টস াল িা ৈসলই ভাসলা ৈত নেন্তু োইদসে বসল কোি লাভ কিই। কে
োচুমাচু েসর বলসব, “কপালাপাইিগুলা এেটু তাে কেলসত পিন্দ েসর। মািা েরসত েষ্ট লাস , িা ৈয় তুনমই
ক াি েসর বসল দাও।”
এই জাতীয় েথা শুিসলই রুমার কমজাজ োরাপ ৈয়। কপালাপাইি োরা? বুড়ার দল। োম োজ িাই। তাে কেসল
আর লা াটিসয় পরচচা চ েসর। রাজিীনত নিসয় েথা বসল রাসজযর তাবৎ রাজা উনজসরর নপন্ডী চটোসিা আর
পরচচা চ েরার মসে নে এমি পাথ চেয আসি? কদাষ শুধু কমসয়সদর।
োইদ েবাইসে পই পই েসর বসল নদসয়সি, লা িানমসয় েথা বলসত ৈসব। শব্দ টব্দ যত েম েরা যায় ততই
ভাসলা। রনি, জালাল এবং েবীর আেসত কেলা শুরু ৈল। নেন্তু প্রথম দাি কেলার পরই েমস্যা কদো নদল। িাম্বার
কলোর ো জ পাওয়া ক ল নেন্তু েলম িাই। োরা ঘর খ ুঁসজও যেি কলোর নেছু পাওয়া ক ল িা তেি েবীরসেই
পাঠাসিা ৈল উপসর ন সয় েলম, কপনিল যা কৈাে নেছু এেটা নিসয় আেসত। েবীর এেটা দীঘ চ নিিঃশ্বাে কিসড়
কবেসমন্ট কথসে এেতলায় উসঠ এল। খব োবধাসি ড্রয়ার খসল েলসমর কোুঁজ েরনিল। রুমার োি খব তীক্ষ্ণ। কে
উপর কথসে লা উঁনচসয় বলল, “কে আমার ড্রয়ার টািাটানি েরসি?”
েবীর থমসে দাুঁনড়সয় ক ল। “রুমা ভাবী, এেটা েলম লা ত।”
রুমা িীসচ কিসম এল। “তাে কেলসত আসো এতগুলা মানুষ, এেটা েলম আিসত পাসরা িা? এমনি এমনি েলম
পাসব িা। আমার এেটু োজ েসর নদসত ৈসব।”
মসি মসি প্রমাদ গুিল েবীর। এ নে নবপসদ পড়া ক ল? রুমা কবেসমন্ট কথসে বােীসদরসে কেসে উপসর নিসয়
এসলা। তার নলনভংরুসমর কো াগুসলা েনরসয় িতুি েসর োজাসত ৈসব। োইসদর কোমসর ব্যাথা। পসির নবশ
নমনিট ক ল রুমার েথামত আেবাবপত্র েরাসত। ইনতমসে নজত এবং লাল ভাই এসে পসড়সি। ভারী নজনিষপত্র
টািাটানি েরসত কদসে নজত কোমসর ৈাত নদসয় বসে পড়ল। “ভাবী, আমার কোমর ভাঙ্গা। োক্তার বসল নদসয়সি
ভারী কোি নেছু িা ওঠাসত।”
লাল ভাই অবশ্য খনশ মসি োৈায্য েরসত এন সয় এসলা। নেন্তু অনচসরই কবাঝা ক ল ভাসলার কচসয় োরাপ েরসতই
তার পটুতা কবশী। বার দুসয়ে কদয়াসল কো া নদসয় কোুঁচা কদবার পর রুমা তাসে অব্যৈনত নদল।
েলম ৈাসত তারা যেি িীসচ তাসের আড্ডায় ন সর এসলা ততক্ষসে ৈাুঁ ধসর ক সি েবার। রনি লা িানমসয়
বলল, “োইদ ভাই, এই প্ল্যািটা নে আপিার এবং ভাবীর দু’জিার? এসেবাসর ঘাম ছুসট ক ল কতা।”
োইদ োসরন্ডার েরল। “িা কর ভাই, আনম এেসবর নেছুই জানি িা।”

কেলা শুরু ৈসত আবার েবীসরর োে পড়ল। ঠান্ডা েরবত এসলা। েবার মুসে ৈানে ফুটল।
জালাসলর ৈাত আজসে খব ফুরফুসর। োোোনে েরবার জন্য তাসে আসদৌ নচন্তা ভাবিা েরসত ৈসে িা। ৈাত
িনবসত ভরপুর। কে টা ট দু োিা ক ম নদসয় কবািাে নিসয় বনত্রশ পাটি দাুঁত কবর েসর ৈােসত লা ল।
“কপালাপাইসির োসথ কেলার কোি অথ চ ৈয়?”
রনি নবরক্ত েসে বলল, “োুঁচা কপ্ল্সয়ররাই েবেময় ভাসলা োে চ পায়।”
জালাসলর ৈানে আসরাও নবস্তৃত ৈল। “িাচসত িা জািসল উঠাি বাুঁো।”
োইদ কৈা কৈা েসর কৈসে উঠল। “কতামরা কতা কদনে এবার ট্রাসের মত শুরু েরসল। কযটা োজ ৈয় কেটাই তার
কৃনতত্ব, কযটা োজ ৈয় িা কেটা ওবামার কদাষ। িা টা নিসয় নে কেলটাই িা কদোল।”
েবীর বলল, “এ কতা জািা েথা বাবাজী আমাসদর ঘাসড়র উপর এসে পড়সব। তার েমথ চেসদরসে কদোসত ৈসব িা
কে তার েথামত োজ েরসি? তাসত ভাসলা কৈাে আর োরাপ কৈাে। িা টা কতা শুধু আমাসদর জন্য িা। ব্যাটা
এমি ভাব কদোসে কযি এসত আমাসদরই শুধু উপোর ৈসে।”
জালাল বলল, “োইদ ভাই, িা টার ব্যাপারটা এেটু খসল বসলি কতা। ঘটিাটা নে? ব্যাটা কেই প্রথম নদি কথসে
িা টা োনরজ েরব বলসত বলসত মাথাটা োরাপ েসর নদসয়সি।”
োইদ বলল, “আসর, েব পাটি চর যনদ লাভ িা ৈয় তাৈসল তারা নে েেি কোি েন্ট্রাসে যায়? আসমনরোিরা নে
দ চভ? োিাোর োসথই তাসদর ব্যবোনয়ে কলিসদসির েথা ধর িা। প্রনতনদি প্রায় এে নবনলয়ি েলাসরর ব্যবো
ৈয়। লক্ষ লক্ষ মানুসষর জীনবো এর োসথ জনড়ত। দু’ পসক্ষরই। আমরা ৈনে ওসদর েব কচসয় বড় কেতা। নেন্তু
ট্রাে এমি ভাব কদোসে কযি ট্রুসো ওর োসি ৈাত পা ধসর িা টা কঠনেসয় করসেসি।”
রনি তাে শা ল েরসি কতা েরসিই। তার ৈাসত এেি পযন্তচ পাুঁচ পসয়সন্টর কবশী আসে নি। কে এবার বদ্ধ
পনরের োসে চর মনত নত তাসে পালটাসতই ৈসব। কে বলল, “তসব ট্রুসো আসরেটু শক্ত ৈসত পাসর। এসতা
কতলাসিার নে আসি ব্যাটাসে? িা টা তুসল নিসল আমাসদরও কযমি ক্ষনত ৈসব ওসদর েমাি ক্ষনত ৈসব। োজ
হতরী েরবার প্রনতশ্রুনত নদসয় কপ্রনেসেন্ট ৈসয়সি, হতনরর বদসল যনদ নমনলয়ি োসিে োজ ৈঠাৎ েসর ৈাওয়া ৈসয়
যায়, তাৈসল ওর কপ্রনেসেনির নে অবস্থা ৈয় কদো যাসব।”
নজত ৈােসত ৈােসত বলল, “ওর কপ্রনেসেনির নে ৈসব বলসত পানর িা নেন্তু আপিার ৈাসত আর কবনশক্ষি থােসল
ঐ তাসের অবস্থা কয নে ৈসব কেটা বলসত পানর।”
রনি শা ল েরায় ক্ষান্ত নদল। োইদসে নদসয় তাে োটিসয় কে বাট েরসত লা ল।
লাল ভাই বলল, “কমজাজ কদনেসয় োজ েসর নে োসরা কোি লাভ ৈয়? জানিি বুসঝ শুসি োজ েরসি। তাই
িা?”

রনি বলল, “েরসলই ভাসলা। আমাসদর োসঠর উপর কতা ট্রাে ঠিেই নেউটি বনেসয় নদল – চনিশ পাসে চন্ট
চ নে েরসত কপসরসি আপিাসদর জানিি? নেছুই িা।”
পযন্ত।
োইদ বলল, “নেন্তু কে আবার দুসধর কক্ষসত্র নপনিসয় যায় নি। দুসধ োিানেয়াি নেউটি ৈসে ২৭০%। েসয়েটা
কক্ষসত্র কোি নেউটি নিল িা, কযমি আল্ট্রা ন ল্টারে দুধ এবং কপ্রাটিি নরচ নমল্ক প্রোে। কেটারও পনরবতচি ৈসয়সি
বির োসিে আস । কেই োরসিই আসমনরোি দুধ ব্যবোয়ীরা খব ক্ষযাপা আমাসদর উপর। েবই কলিা কদিার
ব্যাপার। এেনদসে নেছু যাসব, আসরে নদসে নেছু আেসব। যনদও আসমনরোিরা এই োঠ নিসয় আস ও অসিে
ঝাসমলা েসরসি। ওয়ার্ল্চ কট্রে অর ািাইসজশসি পযন্তচ ক সি। তারা োিাোর পসক্ষ রায় নদসয়সি। আসমনরোিসদর
েথা ৈসে আমাসদর েরোর োিানেয়াি লাম্বার েোিীগুসলাসে ভতুচনে কদয়, কয োরসে তারা োসঠর দাম েম
রােসত পাসর। োিানেয়ািরা কেটা স্বীোর েসর িা। এই নিসয় ে’নদি পরপরই কলস যায়।”
জালাল বলল, “তাৈসল োিাো এেি নে েরসত পাসর? শুিলাম নেউটি বৈাল থােসল লাম্বার ইন্ডানিসত অসিসের
োজ চসল কযসত পাসর।”
নজত বলল, “নে আর েরসব, আস যা েসরসি এেিও তাই েরসব। কচষ্টা েরসব আসমনরোিসদর োসথ িতুি কোি
চুনক্তসত যাওয়া যায় নেিা। ক্ষনত কতা দুই পক্ষসরই। আমাসদর এনদসে োজ যাসব, আর ওসদর ওনদসে মানুষ কবশী
দাম নদসয় োঠ নেিসব। োধারে আসমনরোি কেতাসদর খশী ৈবার কোি োরে কিই।”
োে চ বাটা কশষ ৈসত ঝটপট নিসজর ৈাত তুসলই মুে ব্যাজার েসর ক লল রনি। আজসে শালার োসে চর ৈাত এসতা
োরাপ যাসে কেি কে জাসি। তার োসি মাত্র নতি পসয়ন্ট। ওনদসে জালাসলর মানড়র দাুঁত পযন্তচ কদো যাসে।
েবীর জালাসলর পাসশ বসে নিল। রনি তার ৈাসত োে চ ধনরসয় নদল। “তুনম কেল।”
েবীর োে চ কদসে ৈােসত লা ল। “আজসে োর মুে কদসে উসঠনিসলি, রনি ভাই?”
রনি নতক্ত লায় বল্ল, “োর আবার? আজ েোসল নবিািা কথসে কটসি তুসল ৈাসত ভযাকুম নিিার ৈাসত ধনরসয়
নদসয়সি। োরা বানড় ভযাকুম েরসত ৈল। নে যন্ত্রো! জীবসি েসরনি এইেব আনম? এেি এই মাঝ বসয়সে
আমাসে যন্ত্রো নদসে। দজ্জাল!”
রুমার মুে কদো ক ল নিঁনড়র ক াড়ায়। “রনি ভাই, আনম নেন্তু ঠিে আপিাসদর উপসরর তলাসতই আনি। েথা বাতচা
েব শুিসত পানে। তথ্য চালাি ৈসয় যাসব নেন্তু।”
রনি দাসত নজভ োটল। দজ্জাল শব্দটা শুিসলই কক্ষসপ যায় কবলা। কে অবশ্য কেই োরসেই শব্দটা কবসি কবসি
ব্যবৈার েসর। “রুমা ভাবী, নে শুিসত নে শুিসিি! বলনিলাম বড় দয়ার প্রাে তার। চুপচাপ বসে থােসল াসয়
মনরচা ধসর যাসব, তাই এেটু োজেম চ নদসয় আমাসে তরতাজা রাসে।”
রুমা নেল নেল েসর ৈােসত ৈােসত রান্নাঘসরর নদসে চসল ক ল।
জালাল আবার কেলা নিসয়সি। োইদ ৈাত কপসত নদল। এবারও কয আসরেটা ক ম ৈসব তাসত তার কোি েসন্দৈ
কিই। লাল ভাই বল্ল, “ওনদসে িথ চ কোনরয়ার োসথ কতা খ ুঁট োট কলস ক ল। েনতযই নে নেছু ৈসব মসি ৈয়?”

রনি মুে বাুঁোল। “মুন্ডু ৈসব। চীিসে নদসয় ওসদর মাথা ঠান্ডা েরাসিার কচষ্টা েরাটাই ৈসে আসমনরোর িথ চ কোনরয়া
িাসটনজ। যুসদ্ধ জড়াসিার কতা প্রশ্নই কিই। িথ চ কোনরয়া ৈসে নেম জং আসির বাসপর কদশ। েনতযোর অসথ চই।
সুতরাং কে যা নেদ্ধান্ত কিসব তাই ৈসব। ব্যাটা যুদ্ধ লান সয় নদসত পাসর। তাসত কদসশর েত মানুষ মরল িা
জাৈান্নাসম ক ল তাসত ওর নে?”
জালাল বলল, “নেন্তু ওসদর োসি নে এেিও কতমি শনক্তশালী নমোইল আসি আসমনরোসে আঘাত েরবার মত?”
োইদ বলল, “আসর, আসমনরোসে আঘাত েরসত ৈসব কেি? োউথ কোনরয়া, জাপািসে আঘাত েরসলই কতা
চসল। আসমনরো তাসদরসে রাজনিনতে এবং োমনরে েমথ চি কদয়। কেই োরসিই কতা নেম জং আসির এসতা
কজার। োউথ কোনরয়াসে আঘাত েরবার মত যসথষ্ট ক্ষমতা তার আসি।”
লাল ভাই বলল, “কেউ যনদ এই কদশটাসে নেছু িা বসল তাৈসল তারা কতা যা ইো তাই েরসত পাসর। তারা যনদ
শনক্তশালী নিউনিয়ার অস্ত্র হতরী েরসত পাসর, তাৈসল কতা তুলোলাম োণ্ড েসর ক লসব, তাই িা?”
নজত বলল, “কেটাই কতা েবার ভয়। নেন্তু েমস্যা ৈসে চীিসে নিসয়। তারা আবার িথ চ কোনরয়াসে ব্যবৈার েসর
ৈাসতর তুরুসপর তাে নৈোসব। চীি কথসে প্রচুর র তািী ৈয় কেোসি, নেছু আমদািীও ৈয়। িথ চ কোনরয়াসে
েরােনর আনথ চে োৈায্যও কদয় চীি। কেই োরসেই চীিসে তারাও েমীৈ েসর চসল।”
েথা বাতচা বলসত ন সয় কবাধৈয় মিসযা ৈানরসয় ক সলনিল জালাল োরে কে নৈোসব ভুল েসর এেটা নট্রসের জন্য
ক ম েরসত পারল িা। তার মুসে আষাসের কমঘ কিসম এসলা। “যাহ! নে োংঘানতে ভুলটাই িা েরলাম।”
রনি াল ভসর ৈােল। “এই োরসেই কতা আলাপটা চানলসয় যানেলাম। আপিার মিসযা িষ্ট েরবার জন্য।”
উপর কথসে েবীসরর োে এসলা। ছুটল েবীর। এেটু পসর কে এে কপ্ল্ট ভনতচ েসর িািাি ধরসের নপঠা নিসয়
ৈানজর ৈল। নপঠাগুসলা কদসেই নচিসত পারল ওরা। আস র শনিবার েনবসরর বাোয় িব বসষরচ পাটি চ ৈসয়নিল।
কেোসি েবাই িািাি ধরসের নপঠা বানিসয় এসিনিল। যা কেঁসচ ন সয়নিল কেগুসলা বানড় বানড় ভা েসর নদসয়নিল
েবীসরর বউ। কেই নপঠা এেি রুমা তাসদরসে োধসি।
রনি নবড়নবনড়সয় বলল, “নপঠা নে ভাসলা আসি এেিও?”
োইদ বলল, “নেপ নিসজ নিল। আমরা কতা কেউ নমনষ্ট োই িা। আজসে কতামরা েবাই আেসব বসল নেছুক্ষি
আস বাইসর কবর েসর করসেনিল।”
রুমার মুে কদো ক ল আবার নিঁনড়র ক াড়ায়। “রনি ভাই, নপঠা িষ্ট ৈসয় ক সি। কেই জন্যই আপিাসদরসে
নদলাম। তাে কেলসত কেলসত যাই োসবি তাই কতা অমৃসতর মত লা সব, তাই িা?”
রনি লজ্জা কপসয় ন েন নেসয় বল্ল, “রুমা ভাবীর োি নে বাসয়ানিে িানে?”
রুমা কযসত কযসত বলল, “ঐটাও শুসিনি। আপিাসদর মত আইলো পুরুষসদর োসথ েংোর েরসত েরসত আমসদর
েবার োিই বাসয়ানিে ৈসয় ক সি।”

কদো ক ল লাল ভাই নপঠার েবসচসয় ভড় ভক্ত। কে টা ট েসয়েটা কপসট চালাি েসর নদসয় বলল, “বড় মজার
নপঠা! আো এেটা েথা নজসেে েনর, এই কয জানিসির ভি চসমন্ট মানরজুয়ািা নল াল েসর নদল, এটা নে ঠিে
ৈল? এেি কদাোসি কদাোসি পাওয়া যাসব, মানুসষর ঘসর ঘসর াজার চাষ ৈসব – ভাবসতই কেমি কযি া িম িম
েসর আমার।”
নজত বলল, “ভাই, া িম িম েরার নে ৈল? এই সুসযাস নিসজও িা ৈয় দু এে ফুুঁ নদসয় নদি। আর ািপালা
লা াসিা কতা ভাসলা, তা কে াজার াি কৈাে আর েলা ািই কৈাে।”
লাল ভাই নবশাল নজভ কবর েসর দাুঁত নদসয় োটল। “কব ম োসৈবা এসেবাসর ঝাড়ু কমসর কবর েরসবি।”
নজত ৈােসত ৈােসত বলল, “কব ম োসৈবাসে বাদ নদসয় েরসবি কেি? ে’নদি বাসদ এটা কতা েরোরী োনুি
ৈসয় যাসব। বানড় বানড় াজার চাষ েরসত ৈসব।”
জালাল বলল, “আো, াজলামী রাসেি। এেি বসলি কতা, এই ব্যাপারটা নে ভাসলা ৈল? এটা নল াল েসর নদল।
বুঝলাম আস এেটা দল এইেব কেঁসচ দু ৈাসত োমানেল। এটা কযসৈতু োইম নিল কেসৈতু পুনলশও োসরা োসি
অল্প পনরমাি মানরজুয়ািা কপসলও তাসে নিসয় েময় এবং অথ চ িষ্ট েরনিল। নেন্তু এেি কতা কদাোসি কদাোসি, ঘসর
ঘসর পাওয়া যাসব। চারনদসে াজার সন্ধ্ ভসর যাসব। জীবসি ওেব টানি নি। মাসঝ মাসঝ নবনড় ফুনে। নেন্তু
াজার কয পচা ন্ধ্। দম বন্ধ্ ৈসয় আসে আমার।”
লাল ভাই মুে ব্যাজার েসর বলল, “আমার িীচ তলায় কয কিসলটাসে ভাড়া নদসয়নি কে েোল নবোল াজা টািসি।
বসলনি বাোর মসে টািা যাসব িা, তাই এেি বাোর োমসি রাস্তায় ন সয় টািসি। েরোরী রাস্তা। নে বলব? োরা
এলাো এেি সন্ধ্ ভসর ক সি। নে নবপদ বসলি কতা।”
োইদ বলল, “আসর, শুধু নিসজর েথাটাই ভাসবি? কমনেসেল মানরজুয়ািা েত মানুসষর ব্যাথা কবদিা েনমসয়
নদসয়সি, জাসিি? তা িাড়া মদ আর াজার মসে েতটুকু ারাে? মদ যনদ আরামসে যত্র তত্র নবেী ৈসত পাসর,
তাৈসল নিোর নে অপরাধ?”
রনি কোুঁচা নদসয় বলল, “এতই যনদ আপিার নিো প্রীনত, তাৈসল রুমা ভাবীসে েসঙ্গ নিসয় দু টাি নদসয়
কদসেি।”
েবীর চাুঁপা লায় বলল, “আসস্ত বসলি। বাসয়ানিে োি। োইদ ভাইসয়র দু’ এে ক াটা োবার কদাষ নিল, মসি
আসি নিশ্চয়। কেটা নেভাসব ক সি, কভসব কদখি। এেি আবার াজার িাম েরসল পানিপসথর যুদ্ধ ৈসয় যাসব।”
জালাল তাে বাটা কশষ েসর বলল, “ াজার আলাপ বাদ নদসয় এবার বসলি টরসন্টার বাড়ীর বাজার এই রেম
কতসত ক ল কেি? রাতারানত বাড়ীর দাম প্রায় নিগুি ৈসয় যায় নে েসর? এর কপিসিও নে নিো কেবসির কোি
অবদাি আসি?”
রনি ৈাসতর তাে কদসে পনরত্রাসির নিিঃশ্বাে িাড়ল। কশষ পযন্তচ কু া কেসটসি। কে ৈানেমুসে বলল, “েরোর যা
নিয়ম োনুি েসরসি তাসত নেছুটা মসি ৈয় োজ ৈসয়সি। ভযাঙ্কুভাসরর নবসদশী কেতাসদর জন্য ১৫% টযাক্স কযা

েরার পর কেোসি নেন্তু নবেী েসম ন সয়নিল। আমার ব্যানক্ত ত ধারো, তেি কেতারা টরসন্টার মাসেচসট এসে
ৈািা কদয়। রাতারানত এেটা এলাোয় ২০% - ৩০% দাম বাড়সত পাসর? কেতার েংখ্যা ৈঠাৎ েসর কতা আোসশ
লা কদয় িা। স্থািীয় েরোর যনদ আসরা আস ই এোসিও নিয়ম োনুসি েড়ােনড় েরত তাৈসল ৈয়ত এইরেম
এেটা নবনতনেনের অবস্থার সৃনষ্ট ৈত িা।”
নজত বলল, “নরসয়ল কিসটর কলােজি কতা মাসি িা। তারা বলসি নবসদশী কেতার েংখ্যা মাত্র ১০%। কেটাসতা
আস ই নিল। এেি েত কেটাই ৈল প্রশ্ন। নেন্তু প্রকৃত েংখ্যাটা পাওয়া েঠিি। অসিসেরই এোসি আত্মীয় স্বজি
আসি। তারা নিসজর আত্মীয় স্বজসির িাসম নেিসত পাসর, টাো আেসব বাইসর কথসে। কঠোসিা েষ্ট।”
োইদ বলল, “টাো আেসল কতা োরাপ িা, নেন্তু বাড়ী কযসৈতু নেমাসন্ডর োসথ তাল নমনলসয় হতরী ৈসে িা, কেসৈতু
দাম বাড়াসিাটা কঠোসিা েষ্টের ৈসয় ক সি। শুধু টযাক্স বোসল চলসব িা, মাসেচসট বাড়ীর আমদািীও বাড়াসত
ৈসব। েরোর যা উসযা নিসয়সি োরাপ িা। তসব যারা এোনধে বাড়ী নেিসি ব্যবো েরবার জন্য, তাসদরসে
আসরেটু নিয়ন্ত্রি েরা দরোর। েযানপটাল ক ইি টযাক্সও বাড়াসিা দরোর। অসিসে এে বাড়ী কথসে আসরে
বাড়ীসত লান সয় ন সয় ে’নদি কথসে কেই বাড়ী প্রাইমারী করনেসেি বসল নবেী েসর কোি টযাক্স নদসে িা। এটা
বন্ধ্ েরসলই এোনধে বানড় কেিা অসিে েসম যাসব।”
রনি তাড়া নদল, “োইদ ভাই, োসেি। এতক্ষসি আমার এেটা োে কদবার মত োে চ এসেসি।”
োোোনে ৈল। কেলা োইদই নিল। রনি চার ৈাটেচ পযন্তচ ন সয়নিল নেন্তু চার কেসের োসি ৈার মািসত ৈল।
তার মি খবই োরাপ ৈসয়সি। তার হাত কযবার এেটু ভাসলা এসেসি, কেবার োইসদর ৈাসতও ভাসলা তাে এসে
ক ল! বদ িনেব োসে বসল!
জালাল ৈাত কপসত নদসয় কচয়াসর গ্াুঁট কমসর বেল। োইদ পটাপট কেলসি।
জালাল বলল, “আো, রনি ভাই, আপিাসদর েিজাররসবটিভ পাটি চর মসে নে ৈসে বসলি কতা? কেনভি ও নলয়ানর
কদনে ছুসট ক ল। আনম কতা কভসবনিলাম কে-ই েবাইসে ৈটিসয় নদসয় নদসত বেসব।”
রনি মুে বাুঁোল। “ব্যাটার েথাবাতচার কোি ঠিে িাই। েবাই তাসে ট্রাসের োসথ তুলিা েরত। োিাোয় কেটা
কমাসটই ভাসলা ব্যাপার িা। যনদও কে ইনমসেশসির পসক্ষই নিল। আমার পিন্দ ৈত িা। ফুসটসি, ভাসলা েসরসি।”
চ এসতা েযানন্ডসেে! কেলী নলসচর োিােীয়াি ভযালু কটি েম্বসন্ধ্
নজত বলল, “কে ৈসব মসি ৈয় কশষ পযন্ত?
আপিাসদর নে মতামত?”
লাল ভাই ক্ষুব্ধ েসে বলল, “ইশসর! োিােীয়াি ভযালুর পরীক্ষা কিসব। বদমাশ মনৈলা। েক্ষি নজতসত পারসব
িা।”
রনি বলল, “োিানেয়াি ভযালু কটি িা নিসলও নেছু এেটা থাো দরোর। োিাোর মত পনশ্চমা কদশগুসলার েমাজ
ব্যবস্থা এেি কযমি মানল্ট ন্যাশিাল, কেউ যনদ কেকুলার েমাজ ব্যবস্থায় নবশ্বাে িা েসর, তার পসক্ষ েব নেছু কমসি
নিসয় এোসি জীবি যাপি েরা েম্ভব ৈসব িা। কদো যাসব এে েময় তারা তাসদর নিজস্ব দৃষ্টীভঙ্গী নিসয় কেকুলার

েমাজ ব্যবস্থার নবরুদ্ধাচারে েরসত শুরু েসরসি। এই েমাজ ব্যবস্থার মুক্ততার সুসযা নিসয় এর নবরুসদ্ধই ষড়যন্ত্র
েরসত কলস ক সি। অন্তত কেটা কযি িা ৈয়, কেই ব্যবস্থা েরা উনচৎ।”
োইদ বলল, “নেন্তু কেটা কতা যারা ইনতমসে এসদসশ আসি , তারাও েরসত পাসর। তাসদরসে কঠোসব নেভাসব?”
রনি বলল, “কেই েম্ভাবিা কতা আসিই। নেন্তু তারপরও আমাসদরসে যতটুকু েম্ভব েতেচ থােসত ৈসব, তাই িা?
তার মাসি আনম বলনি িা ঢালাওভাসব কোি কদশ কথসে, কোি নবসশষ ধসম চর মানুষ জিসে আো বন্ধ্ েসর কদয়া
কৈাে। নেন্তু ব্যানক্ত তভাসব এেটা ইন্টারনভউ নিসল োরাপটা নে? নলবাসরলরা কতা েবাইসে খশী েরবার জন্য
এসতা অনস্থর কয ইনমসেশি েম্বসন্ধ্ কোি নবতনেচত েথা উঠসলই তারা এসেবাসর মরীয়া ৈসয় ওসঠ কেটাসে ধামা
চাুঁপা কদবার জন্য।”
োইদ ক ম নদসয় বলল, “যাে, আসরেটা ক ম কদয়া ক ল। জালাল, আজসে এই বালে দু’জিাসে এেবাসর
িাস্তািাবুদ েসর িাড়নি আমরা।”
নজত বলল, “ভাগ্ পাল্টাসত নেন্তু কবশী েময় লাস িা। োইদ ভাই, আপনি বাট েসরি, আনম এেটা কজাে বনল।
ে’ নদি আস পসড়নিলাম। রাজনিনতে কজাে।
এে মনৈলা কবলুসি চসড় পথ ৈানরসয় ক সলসি। িীসচ এে কলােসে কদসে কে চীৎোর েসর জািসত চাইল,
‘এই কয শুনুি, আনম এে বন্ধুর োসথ কদো েরসত যানে, নেন্তু কোথায় কয আনি ঠিে বুঝসত পারনি িা।’
কলােটা বলল, ‘কতামার বতচমাি কলাসেশসির িথ চ ল্যাটিচুে ৈসে ৩১ নেেী ১৪.৫৭ নমনিট এবং ওসয়ি
লনঙ্গচুে ৈসে ১০০ নেেী ৪৯.০৯ নমনিট।’
মনৈলা নবরক্ত ৈসয় বলল, ‘তুনম নিশ্চয় কেসমােযাট।’
‘ঠিে ধসরি। জািসল নে েসর?’ কলােটা অবাে ৈসয় জািসত চাইল।
‘েৈসজই। তুনম আমাসে কয তথ্য নদসয়ি, কেটা ঠিে ৈসলও আমার কোি োসজ আেসি িা। আনম এেিও
জানি িা আনম কোথায়। তুনম আমার কোি উপোসরই এসল িা।’
কলােটা োসথ োসথ জািসত চাইল, ‘তুনম নিশ্চয় নরপাবনলোি?’
‘হ্াুঁ, নেন্তু তুনম বুঝসল নে েসর?’ এবার মনৈলার অবাে ৈবার পালা।
‘েৈসজই,’ কলােটা বলল। ‘কবলুসি চসড় পথ ৈানরসয়ি তুনম, নেন্তু আশা েরি কোি এে যাদুর বসল আনম
কতামার েমস্যার েমাধাি েসর কদব। আমার োসথ কদো ৈবার আস ও তুনম কযোসি নিসল, এেিও কেোসিই
আসিা, নেন্তু অোরসে আমাসে মিপীড়া নদে।’”

