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আগের শনিবার আড্ডার সময় তাসাড়ুরা দূর্ ঘটিাবশতঃ রুমার একটা কাাঁগের ফুলদািী ভেগে ভেলায় মহা ক্ষাপ্পা হগয়
রুমা অনিনদ ঘষ্টকাগলর জন্য তার বাসায় তাগসর আড্ডা বন্ধ ভর্াষিা কগরগে। লাল োই দুই হাত বানিগয় সবাইগক
তার বাসায় আহবাি কগরনেল নকন্তু ভশষ পর্ন্তঘ রনির বাসাগতই সবাই জমাগয়ত হল। রুমাও এল া সাইলদর
সালে। জা াল র স্ত্রী ইলা এবং কবীগরর স্ত্রী লতাও েগল এগসগে। শুধু প্রমীলা আগস নি। তার নক একটা কাজ
পগি ভেগে। মনহলারা দল ভেঁগে বাইগর ভেল, ভকাি কাপগির ভদাকাগি র্াগব, ভসখাি ভেগক মুনে ভদগখ ভখগয়-ভদগয়
বাসায় নেরগব। বাচ্চারা বাসায়। তাগদর জন্য এক হাাঁনি লাজানিয়া রান্না করা হগয়গে। পুরুষগদরগক বলা হগয়গে
নিগজগদর ব্যবস্থা নিগজরাই কগর নিগত। রনি মুখ বাাঁনকগয়গে। এটা ভকাি সমস্যা হল? নপজা এবং উইংেস আগে
ভকি?
ভখলার শূরুগতই জালাল বলল, “সাইদ োই, প্যারাডাইজ ভপপার নিগয় নকছু বগলি। আমরা মধ্যনবত্তরা মাোর র্াম
পাগয় ভেগল সরকারগক টযাক্স গুিনে আর ওনদগক বি বি কপ ঘগরশি আর েিী মানুষরা নদনব্য টাকা পয়সা দূগর
ভকাোও ভকাি টযাক্স ভহগেগি সনরগয় কম টযাক্স নদগে। নলক িা হগল ভতা আমরা জািগতও পারতাম িা কত
পনরনেত মুখ রগয়গে ভসই দগল। িাইক, এপল, ভেসবুক এমিনক আমাগদর কুইিও! ভেগেি ব্রিেম্যাি, নলবাগরল
পার্ট ঘর প্রোি োন্ড রাইজার পর্ন্তঘ ভসই নলগে। ট্রুগডা ভর্ এগতা বি বি কো বল, এখি নক বলগব?”
সাইদ মৃদু ভহগস বলগলি, “নকছুই বলগব িা। বলার নক আগে? এটা ভতা সম্পূর্ ঘ নলোল। এরা ভকউ কািাডার ভকাি
নিয়ম োগেনি। আইিসেতোগব টযাক্স কম ভদবার ভকৌশল খার্টগয়গে। তাগত ভদাগষর নক আগে?”
লাল োই বলল, “বগলি নক? এটাগত ভকাি ভদাগষর নকছু হয় িাই?”
নজত বলল, “আমাগদর ভদগশর টযাগক্সশগির ভর্ নিয়ম কানুি আগে তাগত এটা অনুগমানদত। সমস্যা হগে আপনি
আনম র্া ইিকাম কনর তা বাসা পর্ন্তঘ আিার আগেই ভশষ হগয় র্ায়, সােগরর ওপাগর পাঠাব নক?”
জালাল বলল, “তা দাদা ঠিকই বগলগেি। আপিাগদর কো জানি িা, আমার ভতা ফুগটা পগকট। আো, সাইদ োই,
এই টযাক্স ভহগেগির ব্যাপারটা আমাগক একটু বুনিগয় বগলি ভতা। এটা নলোল হয় নক কগর?”
সাইদ বলল, “জাগিাইগতা টযাক্স ভহগেি হগে এমি ভকাি ভদশ ভর্খাগি টযাক্স কম। ভকম্যাি আইল্যান্ড তাগদর
একটা। সাোরর্ত ঐ ভদশগুগলাগত টযাক্স সঙ্ক্রান্ত নিয়ম কানুিও কম। ভকাি কািানডয়াি নবজগিস বা ব্যানি নলোনল
ভসখাগি নেগয় েগরইি এগসগটর জন্য একটা ট্রাে েঠি করগত পাগর। ভসই ট্রাগের ভকাি নসদ্ধান্ত র্নদ কািাডায়
বগস িা করা হয় তাহগল তার উপর ভকাি টযাক্সও কািাডাগক নদগত হয় িা। যে কারলে প্যারাডাইজ ভপপাগর
নতি হাজার মানুষ এবং প্রনতষ্ঠাগির িাম োকগলও তাগদর কাগরা নবরুগদ্ধই ভকাি আইিসংেত ব্যাবস্থা ভিয়া হগব
নকিা সগেহ।”

রনি বল্ল, “আগর বাদ ভদি এইসব টযাগক্স েযাগক্সর আলাপ। সব এমিোগব নিয়ম কগর ভরগখগে ভর্ র্ার টাকা আগে
তারই ভর্ি সুনবো হয়। বরং আমাগদর দুই কগমনডয়ািগক নিগয় আলাপ করা র্াক। োি ট্রাম্প এবং বলদ নকম জংআি। দু জগি নমনলগয় পুগরা পৃনেবী মানতগয় ভরগখগে। ট্রাম্প র্খি সাউে ভকানরয়াগত ভেল তখি নক কো োলাোনল
হগয়নেল ভখয়াল কগরগেি ভতা?”
কবীর হাসগত হাসগত বলল, “এটা নক নমস করা র্ায়?”
লাল োই বলল, “আনম ভতা নমস কগরনে। নক হগয়গে বগলি ভতা?”
কবীর বলল, “নকম জং-আি ট্রাম্পগক বগলগে বুিা। আর ট্রাম্প তার ভশাে ভিবার জন্য ওগক বগলগে ভেঁগট এবং
ভমাটা।”
নজত বলল, “সরাসনর বগল নি। বগলগে, আমাগক বুিা বলার কারর্ নক? আনম ভতা ওগক ভেঁগট বা ভমাটা বলনে
িা।”
সাইদ হাসগত হাসগত বলল, “িেিা করগত করগত এখি মগি হয় ট্রাম্প কো নশগখ ভেগে।”
ঘ রনি বাট করগত করগত বলল, “শূগিগেি ভতা, এগেনলিা জনল
দুই নতি হাত মিগর্াে নদগয় ভখলা হল। এক পর্াগয়
ভর্ বাংলাগদগশ র্াগে ভরানহোগদর পনরনস্থনত ভদখবার জন্য।”
নজত বলল, “হানত ভর্ািা ভেল তল মশা বগল কত জল। ভকউ ভতা ভকাি সমাোি নদগত পারগে িা। ভস নেগয়ই বা
আর নক করগব??”
রনি বলল, “ওর োগলাই প্রোব আগে। হয়ত সমাস্যার সমাোি করগত পারগব িা নকন্তু ভর্ সব ভরানহো মনহলারা
ঘ
নির্ানতত
হগয়গে নময়ান্মার আনম ঘর হাগত তাগদর পাগশ নেগয় দাাঁিাগত পারগব, বাংলাগদগশও তাগদর নেনকৎসা
দরকার, শীশুগদর র্োর্ে খাবার, পানি দরকার – করার ভতা অগিক নকছু আগে। ভসনলনব্রর্টরা এগল সারা পৃনেবীর
মানুষ সাোরর্ত লক্ষয কগর।”
রাগত খাবাগরর সময় হগয়গে। বাচ্চারা হই েই কগর লাজানিয়া ভখল। রনি নপজা অড ঘার নদল। আসগত আো র্ন্টা
লােগব।
লাল োই মি খারাপ কগর বলল, “ভরানহোগদর কো োগবি। সব নকছু হানরগয় নক দুনব ঘপাগকর মগধ্য আগে ওরা।
আর আমরা এখাগি আিে ফুনতঘ করনে, নপজা খানে। মগি খুব খারাপ লাগে।”
রনি বলল, “খারাপ লােগল ভখগয়ি িা। আপিার োেটা আনমই ভখগয় ভিব।”
সবাই হাসল। হানস োমগত রনি বলল, “লাল োই, মগি নকছু নিগয়ি িা। ওরা কগষ্ট আগে বগল ভতা পৃনেবী ভেগম
োকগব িা। আমরা আমাগদর সাধ্য মত ওগদরগক সাহায্য করবার ভেষ্টা করগত োকব। এখালে সরকালরর
সালে একলজাট হলে আন্তজজাতিকভালে চাপ্ সৃতি করলি হলে। আগমনরকা ভতা এখিও এটাগক
এেনিক নিিনজং বগল স্বীকার কগর নি। ভসগেটানর অব ভেট ভরক্স র্টলারসি বলগে অে ঘনিনতক অবগরাে কগর

ভকাি লাে হগব িা। হয়ত নময়ান্মাগরর সাগে রাজনিনতকোগব ভকাি একটা ভবািা পিায় আসগত হগব। ভসটা কগব
নকোগব হগব ভক বলগত পাগর?”
কবীর বলল, “নময়ান্মাগরর আনম ঘ হগে বজ্জাগতর বজ্জাত। এরা খুব সহগজ ভরানহোগদর নেনরগয় ভিগব িা।”
নপজা আসগত বাচ্চারা আবার হই েই কগর এগস হানজর হল। রনি প্রগয়াজগির ভেগয় ভবশীই অড ঘার নদগয়নেল।
সবার হগয়ও নকছু ভেগক ভেল। এটা তার ভরাববাগরর লাঞ্চ।
ভখগত ভখগতই আলাপ েগল ভেল ওয়ার্ল্ঘ কাপ ফুটবগল।
জালাল বলল, “ইটালী ওয়ার্ল্ঘ কাগপ ভর্গত পাগর নি োবাই র্ায় িা। নক কগর এমিটা হল? সুইগডগির সাগে ভহগর
ভেল?”
সাইদ বলল, “দুটা ভখলা ভখগলগে, একটা ভোল নদগত পাগর নি। সুইগডি প্রেম ভখলায় এক ভোল নদগয় ভমাট
ভোগল নজগত ভেল। পগরর ভখলায় ভতা ইটালীর কাগেই বল ৭৫ োে সময় নেল। তার পরও ভকাি ভোল নদগত
পাগর িাই। নডজাপগয়নন্টং। আনম আবার সব সময় ইটালীর সমে ঘক।”
রনি বলল, “োই, আগরকটু হগল আগজঘনন্টিাই ভতা বাদ হগয় র্ানেল। ভমনস ওয়ার্ল্ঘ কাগপ ভখলগে িা আনম নেন্তাই
করগত পানর িা। ভবোরা একটা ওয়ার্ল্ঘ কাপ নজতগত পারল িা। ভদখা র্াক এবার নক হয়। এগতা োগলা একটা
ভখগলায়াি ওয়ার্ল্ঘ কাপ নি নজগতই েগল র্াগব! ম্যারাগডািার কো মগি আগে? ইংল্যাগন্ডর নবরুগদ্ধ হাত নদগয় ভোল
কগর ভখলা নজনতগয় নিগয় ভেল। ভশষ পর্ন্তঘ েযানম্পয়ি হল।”
এখাগি ভসই ভখলা সবাই ভদগখগে। এক পশলা হানস হল। ১৯৮৬ সাগলর ওয়ার্ল্ঘ কাগপর ভখলা। কবীর ভসলগোগি
সাে ঘকরল ‘ম্যারাগডািা হ্যান্ড ভোল’, সাগে সাগে নেনডও েগল এগলা। ভস বলল, “আনম তখি বের েয় সাগতর।
আমারও মগি আগে।”
ভস সবাইগক ভদখাল নেনডওটা।
নজত বলল, “আো, ফুটবগলর কোই র্খি উঠল তখি একটা ভকৌতুক বগলই ভেনল।
“নব্রর্টশ ভজাক। দুই বন্ধু ফুটবগলর নসজি র্টনকট ভকগটগে। ম্যাগঞ্চোগরর সমে ঘক। দুজগি নমগল প্রগতযকটা ভখলা
ভদখগত র্ায়। সব সময় ভদগখ ওগদর পাগশর নসটটা (K37) োাঁকাই োগক। ওগদর একটু খারাপই লাগে। নসজি
র্টনকট পাওয়া কষ্ট। একটা নসট োাঁকা পগি আগে। তাগদর আগরক বন্ধু ভসটা নকিগত পাগর। তাহগল নতি জগি
নমগল মজা কগর ভখলা ভদখা র্াগব। ওরা র্টনকট অনেগস নেগয় ভখাাঁজ নিল। তারা জািাল র্টনকট নবেী হগয়
ভেগে।
“নেসমাগস পগরর নদি ভখলা ভদখগত নেগয় তারা অবাক হগয় ভদখল এক ভলাক K37 সীগট বগস আগে।
এক বন্ধু ভকৌতূহলী হগয় জািগত োইল, “র্টিা নক োই? তুনম এগতা টাকা নদগয় নসগজি র্টনকট ভকগট সারা বের
ভখলা ভদখগল িা ভকি? জাগিা কত মানুষ এই র্টনকটটা ভপগল খুশী হত?”

ভলাকটা মুখ ব্যাজার কগর বলল, “োই, আর বল িা। আমার বউ বেগরর প্রেগম এই নসগজি র্টনকট নকগি লুনকগয়
ভরগখ নদগয়গে আমাগক নেসমাগসর সময় সারপ্রাইজ নেেট ভদগব তাই।”

