
 



 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

১  



ইমিগ্রেশন পার হলাি, আর কাউগ্রক দেখা দেল না। আিার কাগ্রে একটা ব্যাকপযাক। দেটা মনগ্রে ওগ্রেটিং লাউগ্রে ব্গ্রে আমে। আগ্রশপাগ্রশ অগ্রনক 

ফগ্ররনার দঘারাঘুমর করগ্রে। এত ফগ্ররনার একেগ্রে এর আগ্রে দেমখমন। বু্ঝলাি একেল শ্রমিকও যাগ্রে আিাগ্রের োগ্রে। পুমলশ টাইগ্রপর 

কগ্রেকজন দলাক আিাগ্রক দজরা করগ্রলা। তাগ্রের েগ্রেগ্রহর তামলকাে মেলাি মকনা জামন না তবু্ েব্ উত্তর ভালভাগ্রব্ মেলাি। কযাম্পাদের এক 

আপুর োগ্রে দেখা হগ্রলা। উমনও আগ্রিমরকা যাগ্রেন। পরিানু শমি কমিশন দেগ্রক একটা কনফাগ্ররগ্রে দযাে মেগ্রত। এমিগ্ররগ্রসেই যাগ্রেন। আপুর 

োগ্রে েল্প হল অগ্রনক। আপু মজগ্রেে করগ্রলন, ভে পামেে? ব্ললাি, হু। আপু আিাগ্রক খাওোগ্রত মনগ্রে দেগ্রলন। ব্ােগার টাইপ মকেু মকনগ্রলন। 

এোরগ্রপাগ্রটগ  অগ্রনক দলাকগ্রকই দেখলাি খাওো োওো করগ্রত। অগ্রনগ্রকই দরাজা ভািংগ্রে। শুনলাি কালগ্রকই ঈে। 

আিরা দখগ্রত দখগ্রত হাাঁ টমেলাি। একজন অমফোর এগ্রে দজরা শুরু করগ্রলন। আমি েব্ উত্তর ভালভাগ্রব্ মেলাি। কাাঁ ধ দেগ্রক ব্যাে নামিগ্রে কােজ 

পত্র দেখালাি। আপু মকেু দেখাগ্রত চাইগ্রলন না। জানাগ্রলন, মতমন উত্তর মেগ্রত ব্াধয নন। তার কােজ পত্র ইমিগ্রেশগ্রন দচক কগ্রর, তগ্রব্ই এখাগ্রন 

পাঠাগ্রনা হগ্রেগ্রে। অমফোরটও নাগ্রোড়, 

– আমি ইমিগ্রেশন পুমলশ, আিার কাজ তেন্ত করা, আপনার কােগ্রজ মনশ্চেই ঝাগ্রিলা আগ্রে। 

– োকগ্রত পাগ্রর। আপমন ইমিগ্রেশগ্রন মেগ্রে দেটা তেন্ত করুন। আিার কাগ্রে নে। 

অমফোর দব্শ দরগ্রে দেগ্রলন। তকগ  জগ্রি উঠল, আমি ঝাগ্রিলার েন্ধ দপলাি। ইউমনফিগ পরা একগ্রলাক এগ্রে ব্লগ্রলা, েযার ওনার কাগ্রে মজ ও 

(েভারনগ্রিন্ট অর্গ ার) আগ্রে। অমফোরট িুখ শুকনা কগ্রর চগ্রল দেল। 

আপু মজগ্রেে করল, মকগ্রর ভে দপগ্রেমেমল? 

– হু 

-এগ্রের আেগ্রল দকান কাজ দনই, একা দিগ্রে দেখগ্রলই হযারাে কগ্রর। 

দেগ্রন উগ্রঠ পগ্রড়মে আমি। আিার আর আপুর অগ্রনক দূগ্রর মেট। আিরা আলাো হগ্রে দেলাি। আবু্ব–আমু্মগ্রক দফান কগ্রর ব্ললাি, দেগ্রন 

উগ্রঠমে। এক েিে দফান ব্ন্ধ করগ্রত হগ্রলা। মব্মভন্ন এনাউেগ্রিন্ট দভগ্রে আেমেল। দেগুগ্রলা শুনমেলাি আর খুাঁটগ্রে খুাঁটগ্রে দেন দেখমেলাি। 

একটা নব্ দঘারালাি। একটা খাব্ার দটমব্ল দব্মরগ্রে এল। গ্লাে যাগ্রত না পগ্রড় যাে, তার জনয আলাো একটা ফুগ্রটা দেখলাি। ব্াগ্রে খাওোর েিে, 

খুব্ অেুমব্ধাে পড়তাি। দকাোে খাব্ার, পামনর দব্াতল রাখব্, এ মনগ্রে ঝাগ্রিলা হত। এখাগ্রন দে েিেযা দনই। অল্প স্থাগ্রন অগ্রনক ব্যব্স্থা; দব্শ িুগ্ধ 

করল আিাগ্রক। একেিে মেট দব্ল্ট ব্াাঁ ধার মনগ্রেগ শ আেল। একট এোরগ্রহাগ্রেে দিগ্রে এগ্রে পরীক্ষা কগ্রর দেল, মেট দব্ল্ট দব্াঁগ্রধমে মকনা। 

দিগ্রেটগ্রক দেগ্রখ জীব্নানগ্রের লাইন িগ্রন পড়ল। “পৃমেব্ীর আর রাঙা রাজকনযাগ্রের িত দে চগ্রল দেগ্রে রূপ মনগ্রে দূগ্রর”। আরও অগ্রনক রাঙা 

রাজকনযা দেখলাি। রাঙা রাজকনযাগ্রত দেন ভগ্রর দেল একেিে। দেন দেগ্রড়ও মেল হেত দকান রাজপুত্র।  

আমি িাট দেগ্রক উপগ্রর উঠমে অগ্রনক উপগ্রর। িাটর িানুগ্রের োগ্রে ধীগ্রর ধীগ্রর দূরত্ব ব্াড়গ্রে আিার। একেিে মব্েুর িত হগ্রে দেল েব্মকেু। 

দেন আরও উপগ্রর উঠগ্রে। দব্া দব্া আওোজ দভগ্রে আেগ্রে আিার কাগ্রন। ভাব্মেলাি, আর কত উপগ্রর উঠগ্রব্া আিরা! পুরা ব্ািংলাগ্রেশটা 

মনশ্চেই দেখা যাগ্রব্। এক েিে অন্ধকার োড়া আর মকেুই দেখা দেগ্রলা না। 

আমি ফুাঁ মপগ্রে কাাঁ েমে। আিার পাগ্রশ োাঁ মড়গ্রে আগ্রে এক রাঙা রাজকনযা, হাগ্রত েরি রুিাল। দেখলাি ব্ামকরা ওটা মেগ্রে হাত িুেল, আমিও 

িুেলাি। দেগ্রনর জানালা মেগ্রে ব্াইগ্ররটা দেখমে। েব্ অন্ধকার আর মকেু তারা দেখা যামেল। দেগ্রন দেওো খাব্ার দখলাি। দিাটািুট িগ্রন হগ্রলা। 

আব্ার কখন খাব্ার মেগ্রব্, এই ভগ্রে েব্ খাব্ার দখগ্রত হল । 



দুব্াই দপ াঁগ্রে দেমে। মেট দব্ল্ট খুলগ্রত হগ্রব্, মকেুগ্রতই খুলগ্রত পারমেনা। এমেক না ওমেক, বু্গ্রঝ উঠগ্রত পারমেনা। এক েুেশগন আরব্য যুব্ক এগ্রে 

খুগ্রল মেল। লাগ্রেজ মনগ্রে ইমিগ্রেশগ্রন োাঁ ড়ালাি। ভারী ব্যাে তুলগ্রত পারমে না। দেই দেগ্রলটই তুগ্রল মেল। দেমখ, দে মপেগ্রনই মেল, তাড়াহুড়াে 

ধনযব্াে দেওো হল না। দচক ইন করলাি। তারপর দেগ্রলটর কো দখোল হগ্রলা। আিার অব্গ্রচতন িন ওগ্রক অগ্রনক খুাঁজল মকন্তু দকাোও 

দেখলাি না। আপুগ্রকও খুাঁজলাি, তাগ্রকও দপলাি না।  

এব্ার আমি আগ্রিমরকা যাব্ার দেগ্রন। এই জামনগটা মেল ভীেণ লম্বা আর ক্লামন্তকর। প্রচণ্ড ক্লামন্ত মনগ্রে অব্গ্রশগ্রে আগ্রিমরকা দপ াঁগ্রেমে। দটক্সাগ্রের 

র্ালাগ্রে ইমিগ্রেশগ্রন োাঁ মড়গ্রে। ভীেণ লম্বা লাইন। আিার আগ্রশপাগ্রশ অগ্রনক দিগ্রে োাঁ মড়গ্রে। েব্াই খুব্ দোট দোট পযান্ট পরা আর ভীেণ ফেগা পা 

দব্মরগ্রে আগ্রে তাগ্রের। 

ইমিগ্রেশন পার হগ্রে আেলাি। আট ঘণ্টা পর পরব্তী ফ্লাইট। েন্তব্য োউে র্াগ্রকাটা। োউে র্াগ্রকাটাে োজ্জােগ্রক দফান করলাি। োজ্জাে 

আিার ব্যাগ্রচর, একই কযাম্পাগ্রের। দফান করগ্রত কগ্রেন লাগ্রে। আিার কাগ্রে কগ্রেন মেল না, একজন োহাযয করগ্রলা। হঠাৎ খুব্ মখগ্রে দপল। দুই 

র্লার মেগ্রে একটা মচপ্স মকনলাি। দকনার পরিাত্রই দুই র্লার এর গুরুত্ব িাোে আেল, দুইগ্রক চুরামশ মেগ্রে গুন কগ্রর প্রকৃত োিও দব্র কগ্রর 

দফললাি। 

একজন ব্লাক আগ্রিমরকান পুমলগ্রশর োগ্রে পমরচে হল, নাি েযানমল। েযানমল অগ্রনক েল্প করগ্রলা। এজনয িগ্রন িগ্রন আিাগ্রক অগ্রনক ইিংগ্ররমজ 

অনুব্াে করগ্রত হগ্রলা। েযানমলর েগ্রল্প রীমতিত হাাঁ মপগ্রে দেলাি। দে আিার ইগ্রিইল এগ্রেে মনল। েযানমল চগ্রল দেল। যমে হামরগ্রে যাই এই ভগ্রে 

আর এোরগ্রপাটগ  দেগ্রক দব্রুলাি না। কখন ঘুমিগ্রে পগ্রড়মেলাি জামন না। ঘুি দভগ্রে খুব্ ভে হগ্রলা। দেন দেগ্রড় দেেমন দতা! রাগ্রত দকাোে 

োকব্, আব্ার মক দেন দফোর মেগ্রত হগ্রব্! এই েব্ ভাব্গ্রত ভাব্গ্রত হাাঁ টমেলাি। দেমখ, দেগ্রন দব্ামর্গ িং শুরু কগ্ররগ্রে। 

আমি দেগ্রন উগ্রঠমে। দেন দেগ্রড় মেল। আমি রাগ্রতর দটক্সাে দেখলাি। ভীেণ আগ্রলা ঝলিগ্রল শহর, দুব্াইগ্রতও দেগ্রখমে। একটা ফ্লাই ওভার এর 

লুপ দেগ্রখমেলাি ব্ািংলাে চার এর িত। দোট ভাইগ্রক এ মব্েগ্রে মক মক েল্প করগ্রব্া, দেগুগ্রলা োজালাি। 

রাত োগ্রড় এোগ্ররাটা। 

আমি এখন োউে র্াগ্রকাটা েুযফলে এোরগ্রপাগ্রটগ । আিার লাগ্রেজ খুাঁগ্রজ পাওো যাগ্রে না। আমি মব্িেগ মচগ্রত্ত ব্গ্রে আমে। ইউমনভামেগট দেগ্রক 

দুজন, আিাগ্রক আর মকেু োত্রগ্রক মনগ্রত এগ্রেগ্রে। ওরাই দে ড়াগ্রে মড় করগ্রে লাগ্রেগ্রজর জনয। আমি লাগ্রেগ্রজর মজমনেপত্র মকনগ্রত কত টাকা 

লােগ্রব্, মক মক না মকনগ্রলও চগ্রল এই মহগ্রেব্ করমে। 
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লাগ্রেজ দপগ্রেমে। একটা দোট িাইগ্ররাব্াগ্রে আিরা। আমি, একজন চাইমনজ, একজন আমিকান আর এক মির্ল ইগ্রের পমরব্ার। তগ্রব্ দেগ্রশর 

নািটা ঠিক িগ্রন দনই। আিরা অগ্রনক অগ্রনক িাঠ দপরুমে। ব্রুমকিংে দপ াঁগ্রে দেলাি। আিাগ্রক োজ্জাগ্রের ব্াোর োিগ্রন নামিগ্রে দেওো হগ্রলা। 

োজ্জাগ্রের োগ্রে এর আগ্রে কখনও কো হেমন। হাল্কা পাতলা েড়গ্রনর, চটপগ্রট একটা দেগ্রল। োজ্জাগ্রের োগ্রে রােহান ভাইগ্রের ব্াোে দেলাি, 

রােহান ভাইগ্রের ওোইফ মপো, দেও আিাগ্রের কযাম্পাগ্রের, ওগ্রের ব্ামড়গ্রতই আিার জনয রান্না হগ্রেগ্রে। ওগ্রের দফান দেগ্রকই আবু্বগ্রক দফান 

মেলাি, দপ াঁগ্রে দেমে। খাওো োওোর পর রােহান ভাই আর োজ্জাে আিাগ্রক মনগ্রে দব্গ্ররাল, উগ্রেশয ওোলিাটগ  দেগ্রক মব্োনা–ব্ামলশ আর 

প্রগ্রোজনীে মজমনে দকনা। রাত দুইটার িত ব্াগ্রজ তখন। দব্শ ব্ড় েড় েুপার দোর। পুরাটা দখালা। দলাকজন দকনাকাটা করগ্রে। অগ্রনক 

কাউন্টাগ্রর দেমখ দকউ দনই, দেলফ দচক আউট করগ্রে। আিরাও দেলফ দচক আউট করলাি, অগ্রনক মকেু মকনলাি। 

আিাগ্রক আিার ব্াোে নামিগ্রে দেওো হগ্রলা। ব্রুমকিংগ্রের দির্ামর এমভমনউ এর ৬২০ নিং ব্াো আিার। দব্শ ব্ড় ব্াো। োজ্জাে আর ভাইো ঘুমরগ্রে 

ঘুমরগ্রে েব্ রুি দেখাগ্রলা। েব্ রুগ্রিই হলুে আগ্রলা, দকাোও োো আগ্রলা দেখলাি না। বু্ঝলাি, কটকটা হলুে আগ্রলাই আগ্রিমরকানগ্রের পেে। 

দেশ দেগ্রক একটা দফান এগ্রনমেলাি। োজ্জাে ব্লগ্রলা দফানট এখাগ্রন কাজ করগ্রব্ না। তবু্ও যমে হে দভগ্রব্ চাজগ  দেওোর দচষ্টা করলাি। চাজগ ার 

ঢুকলনা। দপাটগ গুগ্রলার দশপ অনযরকি, চারগ্রকানা, দেগ্রশর িত দোলাকার নে। আিাগ্রক েব্ বু্মঝগ্রে মেগ্রে োজ্জােরা চগ্রল দেল। 

আমি একটা রুগ্রি একা ব্গ্রে আমে। ভগ্রে ঘর দেগ্রক দব্রুগ্রত পারমেনা। ঘুিও আেমেলনা। োরা রাত দজগ্রে কাটালাি। দভাগ্ররর মেগ্রক কখন 

ঘুমিগ্রে পগ্রড়মে িগ্রন দনই। যখন ঘুি ভাঙল দেমখ েরজাে শব্দ হগ্রে। োজ্জাে োাঁ মড়গ্রে আগ্রে। দুপুর ব্াগ্ররাটার দব্মশ ব্াগ্রজ তখন। আমি দিশ 

হলাি। োজ্জাে আিাগ্রক কযাম্পাে দঘারাগ্রত মনগ্রে দেল আর ব্লগ্রলা, দতািাগ্রক েকাল দেগ্রক অন্তত পাাঁ চ–েজন ব্াঙামল এগ্রে র্াকার্ামক 

কগ্ররগ্রে। দকান োড়া দনই। নামের ভাই দতা এগ্রে ব্লগ্রলা, দয দিগ্রেট েতকাল এগ্রেগ্রে ও দতা হামরগ্রে দেগ্রে। তাই দশেগ্রিশ আিাগ্রকই পাঠাল 

দতািাগ্রক খুাঁজগ্রত। োজ্জাে আিাগ্রক দকাোে ওমরগ্রেগ্রন্টেন, লাইগ্রেরী, মর্পাটগ গ্রিন্ট েব্ ঘুমরগ্রে দেখাগ্রলা। মর্পাটগ গ্রিন্ট দেগ্রক ব্াো পাাঁ চ মিমনগ্রটর 

রাস্তা দেটাও দেখাগ্রলা আর জানাগ্রলা আজ ঢাকা ভামেগটর এক আপু আেগ্রব্, আিাগ্রের োগ্রেই োকগ্রব্। 

ব্াোে এগ্রে রান্না করলাি। আপু আেল েন্ধযাে। আমি আর আপু মপেন মেগ্রকর ব্ড় রুিটাে োকব্ ঠিক করলাি। আিার মলমভিং রুগ্রি োকার কো 

মেল। আপুই ব্লগ্রলা, তুমি আিার োগ্রে োগ্রকা। আপুর নাি মেল শােলা। পরমেন ওমরগ্রেগ্রন্টেন হগ্রলা। আমি আর শােলা আপু কযাম্পাগ্রে দেলাি। 

অগ্রনক ব্াোলীর োগ্রে দেখা হগ্রলা। মব্গ্রেশী োত্র দেখলাি অগ্রনক। ওমরগ্রেগ্রন্টেগ্রন জানাগ্রলা একান্নট দেগ্রশর ও মব্মভন্ন দেগ্রটর দেগ্রল দিগ্রেরা 

এগ্রেগ্রে পড়গ্রত। এগ্রক এগ্রক েব্াই মনগ্রজর দেগ্রশর নাি ব্লল। এেব্ দেগ্রশর নাি আগ্রে ব্ইগ্রত পগ্রড়মেলাি। ব্ইগ্রত পড়গ্রলও পৃমেব্ীগ্রত এত দেশ! 

এ ব্যাপারটাে দযন খামনক েগ্রেহ মেল আিার। আব্ার পৃমেব্ী দয দোল, েূগ্রযগর চারমেগ্রক দঘাগ্রর, এ মনগ্রেও েগ্রেহ হগ্রতা। িাগ্রঝই িাগ্রঝই িগ্রন 

হগ্রতা অকারগ্রণই ব্ই ভগ্রর েব্ মলগ্রখ রাখা হগ্রেগ্রে। দেগ্রশর নািগুগ্রলা শুগ্রন েগ্রেহটা দূর হগ্রলা। মনমশ্চত হলাি পৃমেব্ী দঘাগ্রর এব্িং েূগ্রযগর 

চারমেগ্রকই দঘাগ্রর, এব্িং এই দঘারাঘুমরর কারগ্রণই েূযগ, আিার এব্িং িাগ্রের কাগ্রে একেিগ্রে আেগ্রত পাগ্রর না। আমি আর িা পৃমেব্ীর দুগ্রটা 

মব্পরীত মপগ্রঠ আমে। 

আমি মপগ্রঠ দহলান মেগ্রে েব্াইগ্রক দেখমেলাি। কাগ্ররা দরশমি দোনালী চুল, কাগ্ররা দভড়ার িত মব্নুমন করা চুল, কাগ্ররা উজ্জ্বল োগ্রের রঙ আব্ার 

কাগ্ররা কাগ্ররা রঙ দেগ্রখ দকব্ল অন্ধকাগ্ররর কো িগ্রন হমেল। আমি শুধু দেখমেলাি আর দেখমেলাি। ওমরগ্রেগ্রন্টেন এর মকেুই িাোে ঢুকমেল না। 

ওগ্রের ইিংগ্ররমজ বু্ঝগ্রতও খুব্ কষ্ট হমেল। োউে আগ্রিমরকান একট দিগ্রেগ্রক দেখলাি জুতা পাগ্রে দটমব্গ্রলর উপর পা তুগ্রল মেগ্রেগ্রে। আিাগ্রের 

েব্ার পমরমচমত দনওো হমেল। দিগ্রেট পা দতালা অব্স্থাে পমরমচমত মেল। অগ্রনক দব্ারখা পরা িুেমলি দিগ্রে দেখলাি। ওগ্রের আচরণ খুব্ 



োব্লীল মেল। অনযরাও ওগ্রের োগ্রে েুের কগ্রর কো ব্লমেল। দকউ ওগ্রেরগ্রক দটরমরে ভাব্মেল না। একজন আিাগ্রক মজগ্রেে করল দকিন 

লােগ্রে? দকিন লােগ্রে খুব্ একটা বু্ঝগ্রত পারমেলাি না।  শুধু িগ্রন হল পুগ্ররা পৃমেব্ীটা দেখগ্রত পামে। দোট ভাইগ্রের োগ্রে েগ্রল্পর নতুন েট 

দপগ্রেমে। ওমরগ্রেগ্রন্টেন এর এক ফাাঁ গ্রক আমি দেটা োমজগ্রেও মনলাি। 

একটা পামকস্তামন দেগ্রলর োগ্রে পমরচে হগ্রলা। শােলা আপু পমরচে কমরগ্রে মেল। দেগ্রলটা তার জীব্গ্রনর েল্প ব্লগ্রলা। দে মকভাগ্রব্ ফািগার দেগ্রক 

ফািগামেে হগ্রলা। আমি এতক্ষণ শুনমেলাি। তার অনুিমত মনগ্রে ও ক্ষিা দচগ্রে একট প্রশ্ন করলাি। দভগ্রব্মেলাি দরগ্রে যাগ্রব্, রােল না। তাগ্রক 

ব্ললাি, তুমি দতা জান, একাত্তগ্রর দতািাগ্রের আর আিাগ্রের একটা যুদ্ধ হগ্রেমেল। দতািরা আিাগ্রের উপর ভীেণ অনযাে অতযাচার কগ্ররমেগ্রল। 

আিার জানগ্রত ইগ্রে করগ্রে এ অিংশটা দতািাগ্রের ইমতহাে ব্ইগ্রে মকভাগ্রব্ দলখা আগ্রে। দেগ্রলট ব্লগ্রলা, দতিন মকেু দলখা দনই, শুধু আগ্রে, 

এটা আিাগ্রের ভুল মেল। 

ওমরগ্রেগ্রন্টেন এ আিাগ্রেরগ্রক েকাগ্রলর নাস্তা, দুপুগ্ররর খাব্ার দেওো হগ্রলা। আমি েব্ খাব্ার দেগ্রট মনলাি। একজন ব্লগ্রলা দোলামপটা দপাকগ । 

োগ্রে োগ্রে েমরগ্রে দফললাি। হঠাৎ খুব্ ব্ােরুি দপল আিার। তবু্ দচগ্রপ রাখলাি। আগ্রিমরকার পাব্মলক ব্ােরুিগুগ্রলা ভীেণ ঝকঝগ্রক। টেুয, 

েযামনটামর নযাপমকন, োব্ান, দভজা হাত শুকাগ্রনার ব্যব্স্থাও আগ্রে। হাত দধাোর পর দকউ দপপার নযাপমকন ইউজ করগ্রত পাগ্রর অেব্া োোর। 

একটা জােোে হাত রাখগ্রল েরি ব্াতাে দব্র হগ্রে হাত শুমকগ্রে দেে। তার উপগ্রর দলখা, “দেভ ট্রিজ”। ওগ্রের দব্মেগ্রনর কলগুগ্রলাও দব্শ। 

কগ্রলর োিগ্রন হাত রাখগ্রলই পামন পগ্রড়। হাত েমরগ্রে মনগ্রল পামন ব্ন্ধ হগ্রে যাে। তগ্রব্ দশ চ কাগ্রজর জনয ব্ােরুগ্রির মভতগ্রর পামন োগ্রক না। 

ব্যাপারটা খুব্ অদু্ভত লােল আিার কাগ্রে। ব্ােরুগ্রি পামন না োকার মব্েেট িানগ্রত কষ্ট হগ্রলা। মফমলমপন আর কগ্রম্বামর্োর দুইট দিগ্রের োগ্রে এ 

ব্যাপাগ্রর কো ব্ললাি। ওরা ব্লগ্রলা ওগ্রের ব্ােরুগ্রিও পামন োগ্রক না, ব্ােরুগ্রি পামন োকা অপ্রগ্রোজনীে। মব্েেটা মনগ্রে অগ্রনক ভাব্লাি। শােলা 

আপুগ্রক মজগ্রেে করলাি। আপু ব্লগ্রলা, ব্ােরুগ্রি পামন োকা প্রগ্রোজনীে। 

মর্নার দেওো হল মব্কাল পাাঁ চটাে। ব্াইগ্রর তখন ভীেণ দরাে। েূযগ রু্ব্গ্রত অগ্রনক দেরী। এখাগ্রন েূযগ দর্াগ্রব্ নেটাে। আিরা দরাগ্রের িাগ্রঝ মর্নার 

োরলাি। আগ্রিমরকানরা পাাঁ চটাে মর্নার কগ্রর। আিাগ্রেরগ্রক আগ্রিমরকান রীমত অনুেরণ করগ্রত হগ্রলা। 

আিরা মর্নার দেগ্ররমে, মর্েগ্রিট এর োগ্রে কযাম্পাে ঘুগ্ররমে, তবু্ও েন্ধযা নাগ্রিমন। মব্গ্রকলটা ভীেণ লম্বা িগ্রন হগ্রলা। ব্াোর পগ্রে রওনা মেগ্রেমে, 

পাাঁ চ মিমনগ্রটর পে, দু ঘণ্টা পার হগ্রে দেগ্রে, ব্াো খুাঁগ্রজ পামেনা না। েব্ ব্াো এমক রকি িগ্রন হগ্রে। আিাগ্রের দুজগ্রনর কাগ্ররা দফান দকনা হেমন। 

কাউগ্রক জানাগ্রত পারলাি না, আিরা হামরগ্রে দেমে। আপু খুব্ মচন্তাে পগ্রড় দেল। রাস্তাে মকেু আগ্রিমরকান দেখলাি লগ্রন দচোর দপগ্রত ব্গ্রে 

আগ্রে। োহাযয চাইলাি। ব্াোর ঠিকানা ব্ললাি। তারা ব্লল, এত ভীেণ কাগ্রে, কগ্রেক ব্াকে দেগ্রলই পাগ্রব্। ব্াকে শব্দটা িুমভগ্রত শুগ্রনমেলাি। 

র্লার িাগ্রন ব্াকে মকন্তু হঠাৎ টাকা পেো মনগ্রে দকন কো ব্লগ্রলা বু্ঝলাি না। পগ্রর অব্শয উদ্ধার করলাি ব্াকে না ব্লক্স। মকন্তু ব্লক্স িাগ্রন ঠিক 

কতদুর বু্ঝগ্রত পারমেলাি না। আিাগ্রের কাগ্রে িাপব্ার দকান মফগ্রতও মেল না। অব্গ্রশগ্রে এক আগ্রিমরকান েম্পমত আিাগ্রেরগ্রক ব্ামড় দপ াঁগ্রে 

মেল। 

পরমেন আিাগ্রের আর এক রুিগ্রিট দযাে হল, নােমরন। নােমরন আর আমি একই কযাম্পাগ্রের, একই ব্যাগ্রচর। তাই নােমরনগ্রক দেগ্রখ ভীেণ ভাল 

লােগ্রলা। এর িাগ্রঝ কগ্রেকমেন পার হগ্রে দেল। এ ক’মেগ্রন আিরা দকউই পুগ্ররা ব্াোটা ঘুগ্রর দেমখমন। ব্াোটা মেল দব্শ পুরগ্রনা। মনচ তালাে 

দব্জগ্রিন্ট, তারপর িূল ব্াো, উপগ্রর কামনগশ। কামনগশ যাব্ার মোঁমড় আিার আর আপুর রুি মেগ্রে। িাঝখাগ্রন দুগ্রটা ব্ােরুি। তার িাগ্রঝ একটর 

েরজা দনই। ব্ােরুগ্রির োিগ্রন কমরগ্রর্ার। ও পাগ্রশ নােমরগ্রনর রুি। আর োিগ্রনর মেগ্রক মলমভিং রুি, র্াইমনিং রুি আর হল ঘগ্ররর িত একটা 

মকগ্রচন, দব্জগ্রিগ্রন্ট যাব্ার েরজা মকগ্রচন এর োগ্রে। পুরা ব্াোটা মেল কাগ্রঠর। দিগ্রঝও কাগ্রঠর। হাাঁ টগ্রল ভীেণ আওোজ হগ্রতা। রাগ্রত আিার ঘুি 

আেত না। আমি হাাঁ টতাি, নািাজ পড়তাি আর ঠকঠক আওোজ করতাি। আগ্রস্ত আগ্রস্ত আিার আওোগ্রজ রুিগ্রিটরা অভযস্ত হগ্রে দেল। 



দেমেন রাত দুটার িত ব্াগ্রজ। আমি ঘগ্রর শুগ্রে আমে। আিার রুগ্রি আপু ঘুিাগ্রে। ঐ রুগ্রি নােমরন। আমি দিগ্রঝগ্রত হাাঁ টার ঠক ঠক আওোজ 

দপলাি। দকউ একজন হাাঁ টগ্রে। নােমরন ভাব্গ্রে আমি হাাঁ টমে। আমি জামন আমি হাাঁ টমে না। আওোজটা আিার রুগ্রির মেগ্রক আেগ্রে আগ্রস্ত আগ্রস্ত। 

বু্ঝগ্রত পারমেলাি, মকেু একটা হগ্রত যাগ্রে। দকউ একজন েরজার লকটা দঘারাগ্রে। আিার হৃেমপণ্ড ধক কগ্রর উঠল। 

রুগ্রির েরজা খুগ্রল দেগ্রে। আিার রুগ্রির িাগ্রঝ ২৪-২৫ ব্েদরর এক েুেশগন আগ্রিমরকান োাঁ মড়গ্রে। দকাাঁ কড়া চুল, োগ্রে মেন দোগ্রেটার। 

 

 

 

 

 

৩ 

দেগ্রলট আিার মেগ্রকই এমেগ্রে আেগ্রে। বু্ঝগ্রত পারমেনা, মক করগ্রব্া। আিাগ্রক েমূ্পণগ উগ্রপক্ষা কগ্রর দে একটাগ্রন আিার কাব্ার্গ  খুলল। কাপড় 

দচাপড় তেনে করগ্রে। িগ্রন হল মক দযন খুাঁজগ্রে। োজ্জাে আিাগ্রক একব্ার ব্গ্রলমেল, আগ্রিমরকানরা োঙ্ক হগ্রল, অগ্রনক েিে ভুগ্রল অগ্রনযর 

ব্াোে ঢুগ্রক পগ্রড়। ততক্ষগ্রণ আপু দজগ্রে দেগ্রে। মক হগ্রে মকেুই বু্ঝগ্রত পারগ্রে না দে। আমিই দেগ্রলটগ্রক ব্ললাি, তুমি ভুল কগ্রর অগ্রনযর 

ব্াোে চগ্রল এগ্রেে। তুমি মক খুাঁজে, আিাগ্রক ব্ল, দকান োহাযয করগ্রত পামর দতািাগ্রক? হঠাৎ দযন তার হুাঁশ মফরল। দেগ্রলট েমর ব্লগ্রলা। যাব্ার 

আগ্রে লাইট ব্ন্ধ করগ্রব্াগ্র  মকনা মজগ্রেে করগ্রলা। ব্ললাি, েযািংক ইউ, দকান প্রগ্রোজন দনই। 

দেগ্রলট চগ্রল দেল। আমি তার দপেন দপেন দেলাি। ব্াোর পাগ্রশ একটা দরেুগ্ররন্ট মেল। দেখলাি দে দরেুগ্ররগ্রন্টর ওমেগ্রক দেগ্রলা। আমি 

েরজা ব্ন্ধ কগ্রর মেগ্রে আেলাি। আিার দুই রুিগ্রিট আিাগ্রক মঘগ্রর ধরল, ব্যাপার মক। আমি দকান কো ব্লমেনা, এতক্ষণ পর ভগ্রে জগ্রি দেমে। 

ঘটনা মক নােমরন দব্াঝার দচষ্টা করগ্রলা। আিাগ্রক দে কগ্রেকমেন আগ্রে দব্জগ্রিগ্রন্ট োরারাত লাইট জ্বালাগ্রনার জনয খুব্ ব্গ্রকমেল। যতই ব্গ্রলমে, 

আমি জ্বালাইমন। ততই ও ব্লগ্রলা, না, তুমিই জ্বামলগ্রেে। তুমি অগ্রনক অদু্ভত কাজ কিগ কগ্ররা, দতািার দ্বারা েব্ই েম্ভব্। দেমেন তকগ  এড়াগ্রত 

আমি ওর অমভগ্রযাে দিগ্রন মনগ্রেমেলাি। এখন দে েমর ব্লগ্রলা। ব্লগ্রলা, ব্যাপারটা বু্গ্রঝমে। ঐ দেগ্রলটর কাগ্রে ব্াোর চামব্ আগ্রে, ঐ দেগ্রলটই 

দরাজ দব্জগ্রিগ্রন্ট লাইট জালাে। তুই মক েত পরশু উগ্রঠমেমল? উঠিেমন, মকন্তু আমি হাাঁ টাহাাঁ টর শব্দ দপগ্রেমে। ঘটনা এখন পুগ্ররাপুমর পমরষ্কার 

আিার কাগ্রে। 

নােমরন োজ্জােগ্রক দফান করল, পমরষ্কার ঘটনাটা ব্লগ্রলা। োজ্জাগ্রের পরািগ্রশগ ৯১১ এ দফান করলাি আিরা। একট দিগ্রে পুমলশ ধরল। ব্াোর 

ঠিকানা মনল, মকভাগ্রব্ মক হল, শুনমেল। ব্লগ্রলা, েরজাটা খুগ্রল োও, োিওোন ইজ এট ইওর দর্ার। এত তাড়াতামড় পুমলশ আোর ব্যাপারটাে 

খুব্ অব্াক হলাি। োজ্জােই বু্মঝগ্রে ব্লগ্রলা, পুমলশ েব্েিে োমড়গ্রত কগ্রর দপগ্ররাল (পাহারা) কগ্রর। তাই মনগ্রেগ শ দপগ্রলই খুব্ তাড়াতামড় আেগ্রত 

পাগ্রর। পুমলশ এগ্রেগ্রে। োজ্জাে আর তার োগ্রে দুজন ব্াঙামলও এগ্রেগ্রে, মক হগ্রেগ্রে পুগ্ররাটা জানগ্রত। পুমলশ আিাগ্রেরগ্রক মনগ্রে দব্জগ্রিগ্রন্ট 



দেগ্রলা। এর আগ্রে আিরা দকউ দব্জগ্রিগ্রন্ট যাইমন। প্রচুর ভাো দচারা মজমনগ্রে ভরা। িুমভগ্রত দযরকি হনগ্রটর্ হাউে দেগ্রখমে দেরকি। দব্জগ্রিন্ট 

দেগ্রখ নােমরনগ্রক ব্ললাি, তুই মক এখনও িগ্রন কমরে, আমি প্রমত রাগ্রত মোঁমড় দব্গ্রে মনগ্রচ দনগ্রি এখানকার লাইট জ্বালাতাি? কারণ লাইট 

জ্বালাগ্রনার ব্যব্স্থা মভতগ্রর। দকউ লাইট জ্বালাগ্রত চাইগ্রল তাগ্রক দব্জগ্রিগ্রন্ট নািগ্রত হগ্রব্। আর আমি দকানকাগ্রলই এত োহেী মেলাি না। 

নােমরন ব্লগ্রলা, আহাগ্রর শুধু শুধুই দতাগ্রক ব্গ্রকমে। তগ্রব্ এখন ঘটনা একেিই পমরষ্কার। তারপর পুমলশ অগ্রনক মকেু মজগ্রেে করগ্রলা। নােমরন 

ব্লগ্রলা, দে মনমশ্চত এ ব্াোে দরাজ দকউ আগ্রে, এগ্রে দব্জগ্রিগ্রন্ট লাইট জ্বালাে এব্িং তার কাগ্রে চামব্ আগ্রে। কারণ আিরা লক কগ্রর ঘুমিগ্রেমে। 

পুমলশ েব্ দনাট করল আর খুব্ স্বাভামব্ক ভমেগ্রত আগ্ররকট প্রশ্ন করল আিরা েেজন দেগ্রল দিগ্রে এক োগ্রে োমক মকনা। এরকি ভগ্রের িাগ্রঝও 

এত অদু্ভত প্রগ্রশ্ন খুব্ হামে দপল আিার। আমি দহগ্রে দফললাি। নােমরন আর শােলা আপুও হােল। 

পরমেন ব্ামড়ওোলা একজনগ্রক পাঠাগ্রলা। ভদ্রগ্রলাক মজে ট শাটগ  জুগ্রতা পরা, োগ্রে মব্শাল পাগ্রজগ্ররা। আিরা ধগ্রর মনলাি ব্ামড়ওোলার দেগ্রল। 

দলাকট ব্লগ্রলা, উমন কাঠমিমি, দর্মভর্ ওনাগ্রক পাঠিগ্রেগ্রেন লক ঠিক করগ্রত। দে েব্ লক পাগ্রল্ট মেল। আমি আগ্রস্ত আগ্রস্ত নােমরনগ্রক ব্ললাি, 

আেগ্রল দেমেন আমি লক করগ্রত ভুগ্রল মেগ্রেমেলাি। আর দয লাইট তুই মহটাগ্ররর ফুগ্রটা ( ঘগ্ররর দকানাে দকানাে, দিগ্রঝগ্রত মহটিং এব্িং কুমলিং 

এর ব্াতাে আোর জনয দভমন্টগ্রলটর এর িত ফুগ্রটা মেল) দেগ্রক দেমখে আর ভামব্ে দব্জগ্রিন্ট দেগ্রক আেগ্রে, ওটা দব্জগ্রিন্ট দেগ্রক আো 

দকান আগ্রলা না, ওটা মহটাগ্ররর ফুগ্রটার মনজস্ব আগ্রলা। খুব্ দখগ্রপ দেল নােমরন, দে জানাগ্রলা আিাগ্রক মব্শ্বাে করাই তার ভুল হগ্রেগ্রে। দে 

পুগ্ররাটা আগ্রেই আোজ কগ্ররমেল। এখন ঘটনা এগ্রকব্াগ্রর পমরষ্কার তার কাগ্রে। দব্শ ব্কুমন দখলাি আমি। তারপর ও আিাগ্রক দখগ্রত র্াকল। 

আজ একটা ইটামলোন মর্ে রান্না কগ্ররগ্রে নােমরন। 

এর িগ্রধয দব্শ কমেন পার হগ্রেগ্রে আিার এ দেগ্রশ। দফান মনগ্রে দফগ্রলমে। লযাপটপ দকনা হেমন। ইউ মপ মর্ দত দেলাি দনট োউজ করগ্রত। 

দফেবু্গ্রক েব্াইগ্রক জানালাি, ভাল আমে। ইগ্রিইল দচক করলাি। েযানমল ইগ্রিইল পাঠিগ্রেগ্রে। ও আিার োগ্রে ব্নু্ধত্ব করগ্রত আেহী। 

পরমেন ব্াঙামল কমিউমনট দেগ্রক আিাগ্রেরগ্রক ব্রণ করা হগ্রলা। একটা পাগ্রকগ  হল দপ্রাোি। অগ্রনক ব্াঙামলর োগ্রে পমরচে হগ্রলা। রুিা আপুর 

শাশুমড় এগ্রেগ্রেন। মতমন আিাগ্রেরগ্রক অগ্রনক আের করগ্রলন, েল্প করগ্রলন। দব্শ কট ব্াচ্চা মেল। তাগ্রেরগ্রক দকাগ্রল দনওোর খুব্ দচষ্টা করলাি। 

তারা দকউই পাত্তা মেল না। কাগ্রে দেগ্রলই দনা দনা ব্লগ্রলা। তবু্ও আিার খুব্ ভাল লােমেল, মব্গ্রেগ্রশ এই প্রেি আমি দেশ খুাঁগ্রজ দপলাি। 

আমি অনলাইগ্রন লযাপটপ মকগ্রনমে। ব্াোর োিগ্রন ওরা লযাপটপ দরগ্রখ দেগ্রে। একমেন পগ্রর দখোল কগ্ররমে। একটা দপনোইভও মকগ্রনমে। েব্ 

বু্গ্রঝ দপগ্রেমে, দকান মকেু চুমর হেমন। োজ্জাে ব্লগ্রলা, আগ্রিমরকাগ্রত োধারণত চুমর হে না। চুমর না হওোর ব্যাপারটা আিাগ্রক দব্শ িুগ্ধ করগ্রলা। 

নতুন লযাপটপ, োরামেন দেটা মনগ্রেই ব্যস্ত োমক। দনগ্রটর মির্ খুব্ ভাল। টমভর িত েব্ দেখা যাে। িুগ্ধ না হগ্রে পারা যাে না। আমি িুগ্ধ হলাি। 

রিােত িুগ্ধ হমে আমি। দোট ভাইগ্রক, দুলাভাইগ্রক দফান কগ্রর িুগ্ধতার কো ব্লমে। আিার আগ্রিমরকা িুগ্ধতাে দুলাভাই এক েিে মব্রি হগ্রে 

দেগ্রলা। 

একমেন দেমখ লযাপটগ্রপ একট িযাগ্রেজ এগ্রেগ্রে, ওোলিাটগ  োগ্রভগ  অনুযােী আমি একট আইগ্রফান মজগ্রতমে। আইগ্রফানট 

মজগ্রত ভোব্হ আনে হে আিার। তগ্রব্ আইগ্রফানট দপগ্রত হগ্রল শুধু ১ র্লার মেগ্রে একটা মকেু মকনগ্রত হগ্রব্। ৭০০ র্লার এর 

আইগ্রফাগ্রনর জনয ১ র্লার মেগ্রে কেগ্রিটক্স মকমন। নােমরনগ্রক আইগ্রফান পাওোর েুেিংব্ােটা দেই। নােমরন খুব্ ব্কা দেে, 

একাউন্ট দচক করগ্রত ব্গ্রল। দেমখ একাউন্ট দেগ্রক দুইশ পাঁমচশ র্লার দকগ্রট দনওো হগ্রেগ্রে। ওগ্রের দলখাটা ভাল কগ্রর পমড়। 

ওখাগ্রন দলখা, ১ র্লার এর মজমনে দকনার েিে আমি ঐ দকাম্পামনর দিম্বার হগ্রেমে। দিম্বারমশপ মফ দুইশ পাঁমচশ র্লার দলগ্রেগ্রে। 



প্রমত িাগ্রে ওরা আিাগ্রক ওগ্রের দপ্রার্াক্ট পাঠাগ্রব্ আর একাউন্ট দেগ্রক ১২৫ র্লার দকগ্রট মনগ্রব্। খুব্ ঘাব্গ্রড় যাই আমি, 

আগ্রিমরকার প্রমত আিার েব্ িুগ্ধতা মনমিগ্রেই নষ্ট হগ্রে যাে।  

োজ্জােগ্রক দফান কমর। োজ্জাে আিাগ্রক খুব্ ব্গ্রক, এরকি বু্মদ্ধ মনগ্রে মক কগ্রর আগ্রিমরকাে এগ্রেমে মব্স্মে প্রকাশ কগ্রর। খুব্ িন 

খারাপ হে, আগ্রিমরকার প্রমত িুগ্ধ হব্ার কারগ্রণ ভীেণ অনুতপ্ত হই আমি। োজ্জােগ্রক আরও একট েিেযার কো ব্মল। ও আিার 

ব্যািংক একাউন্ট দচক কগ্রর, ব্যািংক একাউগ্রন্ট জমরিানা মহগ্রেগ্রব্ পাঁচাত্তর র্লার দকগ্রট দনওো হগ্রেগ্রে। কারণ আমি দেমভিংে এ 

টাকা দরগ্রখ দচমকিং দেগ্রক খরচ কগ্ররমে। োজ্জাে ব্গ্রল এখাগ্রন েব্ মেগ্রেগ্রিটক। মেগ্রেি না িানগ্রলই অেুমব্ধাে পড়গ্রত হে। 

আগ্রিমরকার মেগ্রেগ্রির প্রমত খুব্ মব্রি হই আমি। 

আিরা ভমতগ  হলাি। অগ্রনক ব্ড় ভাইো ইগ্রিজ প্রগ্রেমেিং োগ্রজে করগ্রলা। ইগ্রিজ প্রগ্রেমেিং মনলাি আমি। আিার োগ্রে দকান ব্াঙামল দনই, তারা 

অনয মব্েগ্রে ভমতগ  হগ্রলা। প্রেি মেন ক্লাগ্রে দেলাি। লাইট অন করা োড়াই আগ্রলা জ্বগ্রল উঠল, েব্াই দব্র হগ্রল আব্ার একাই মনগ্রভ দেল। প্রমতটা 

মেগ্রটর োগ্রে ইগ্রলকট্রিক েগ্রকট দেখলাি। েব্াই লযাপটপ লামেগ্রে কাজ করগ্রে। িামল্ট োে েহ তাগ্ররর মেটু্ট দকাোও দেখলাি না। েগ্রকট ভমতগ  

ক্লাে রুি আিাগ্রক ভীেণ িুগ্ধ করগ্রলা। আমি আব্ার আগ্রিমরকার প্রমত িুগ্ধ হওো শুরু করলাি।  

লাঞ্চ টাইগ্রি েব্াই খাওো োওো করগ্রে। একটা দিমশগ্রনর দভতর কগ্রেন দফলগ্রে আর দেখান দেগ্রক পেগ্রের দকাল্ডমেঙ্কে, মচপে দব্মরগ্রে 

আেগ্রে। দিমশনটাগ্রক জাদুর ব্াক্স িগ্রন হগ্রলা। ভাইগ্রক ব্লা েগ্রল্পর তামলকাে, দেট দযাে করলাি। 

I-20 অনুযােী চুমি মেল আিার েত্তরভাে টউশন মফ ওরা িাফ কগ্রর মেগ্রব্ আর জীব্নধারগ্রণর জনয আিাগ্রক টমচিং এমেেযান্ট মহগ্রেগ্রব্ কাজ 

করগ্রত হগ্রব্। আিাগ্রক মর্মজটাল োমকগ ট মর্জাইগ্রনর (এফমপমজএ) ট এ দেওো হগ্রলা। একাজগুগ্রলা আিরা ব্ািংলাগ্রেগ্রশ মশমখমন, তগ্রব্ শুগ্রনমে 

এখন দশখাগ্রনা হে। দেগুগ্রলা মশখগ্রত ইউটউব্ অগ্রনক োহাযয করগ্রলা আর আিাগ্রক হাড়ভাো খাটুমন খাটগ্রত হগ্রলা। দিাটািুট দব্শ নাগ্রজহাল 

অব্স্থা আিার। আমি প্রেগ্রি মনগ্রজ মশমখ, দকার্ দরমর্ কমর, কাগ্রনকশন দচক কমর, তারপর ওগ্রের দশখাই। দভতগ্রর দভতগ্রর ভীেণ নাভগ াে োমক, 

যমে রাব্লেুট না করগ্রত পামর এই ভগ্রে। তগ্রব্ ব্াইগ্রর, োত্রগ্রের োিগ্রন েব্জান্তা শিগ্রের টাইপ ভাব্ দনই। 

 োত্রগ্রের কো দব্াঝা খুব্ কষ্টকর মেল। ওরা েব্াই আগ্রিমরকান মেল। একগ্রেন্ট বু্ঝগ্রত ঝাগ্রিলা হগ্রতা। ওগ্রের অগ্রনগ্রকর আচরণও খুব্ দরমেে 

িগ্রন হগ্রে মেল। দকােগওোকগ  মনগ্রেও দব্শ দব্কােোে মেলাি। প্রেি এোইনগ্রিন্ট, দকউ কগ্ররগ্রে মকনা মজগ্রেে করলাি মকেু দিগ্রেগ্রক। তারা 

েব্াই না ব্লগ্রলা ও ক্লাে দশগ্রে এোইনগ্রিন্ট জিা মেল। আমি প্রগ্রফেগ্ররর োহাযয মনলাি। এক আগ্রিমরকান প্রগ্রফেগ্ররর ক্লাগ্রে উমন আিার নাি 

মজগ্রেে করগ্রলন। আমি জান্নাতুন ব্ললাি, মতমন আিাগ্রক জানাগ্রলন, জান্নাতুন দব্শ কঠিন নাি, উমন আিাগ্রক জান ব্গ্রল র্াকগ্রত চান। আমি হযাাঁ  

েূচক িাো নাড়লাি। এক চাইমনজ প্রগ্রফের মজগ্রেযে করগ্রলন, আিাগ্রক জানা র্াকগ্রল িাইন্ড করগ্রব্া মকনা? ব্ললাি, করগ্রব্া না। 

আমি মেগ্রনর েব্টা েিে কযাম্পাগ্রে োকতাি। লযাগ্রব্র কাজ দশগ্রে দব্শ রাগ্রত ব্ামড় মফরতাি। ওগ্রের দশখাগ্রত দশখাগ্রত এক েিে দেখলাি, 

দশখার ভূত আিার িাোেও দচগ্রপগ্রে। লযাব্ দশগ্রে দেমখ, কগ্রেন মেগ্রল টুপ কগ্রর খাব্ার পগ্রড়; দয দভমন্ডিং িযামশন, আিরা দেটা ব্ামনগ্রে 

দফগ্রলমে।  

আমি মেেনযাল প্রগ্রেমেিং এর দকােগ মনগ্রেমে, মকন্তু তার মকেুই দব্াধেিয নে। ট এ লযাগ্রব্র প্রমতমেগ্রনর নতুন নতুন এক্সগ্রপমরগ্রিগ্রন্টর দপ্রাোি, দব্শ 

মহিমেি খামে। আিার প্রগ্রফের মেগ্রলন খুব্ ব্েরােী। আগ্রিমরকানরা োধারণত এরকি হে না। তগ্রব্ আমি দচষ্টা চামলগ্রে যামে। একট দকােগ দেগ্রক 



অনলাইন একাঊগ্রণ্ট অগ্রনক ইগ্রিইল পামে। ইগ্রিইল পামে দয প্রগ্রফেগ্ররর কাে দেগ্রক, তার দেমিনার দকােগ আমি দনইমন। আর যার দকােগ 

মনগ্রেমে, তার নাি এব্িং দকাগ্রেগর এর ব্যাপাগ্রর দকান ইনফরগ্রিশন অনলাইগ্রন পামেনা। 

আমি অনলাইগ্রন দয প্রগ্রফেগ্ররর নাি দেখলাি, তার কাগ্রে দেলাি। উমন আিাগ্রক মক ব্লগ্রলন, ভাল কগ্রর বু্ঝগ্রত পারলাি না, শুধু উত্তগ্রর ইগ্রেে 

ইগ্রেে ব্ললাি। োর্ দকা –অমনগগ্রর্টরগ্রক খুাঁজলাি, মতমন আগ্রিমরকার ব্াইগ্রর দেগ্রেন। দেমিনার দকােগ তাই ধগ্রর মনলাি ব্ািংলাগ্রেগ্রশর িত 

দেমিোর দশগ্রে দকান একমেন দেমিনার মেগ্রত হগ্রব্।  

োর্ দকা–অমনগগ্রর্টর মফগ্ররগ্রেন। আমি তার রুগ্রি োাঁ মড়গ্রে আমে। আমি ভুগ্রল 790-s2 না কগ্রর 790-s1 দরমজগ্রেশন কগ্ররমে। এ কারগ্রণ ওগ্রেগ্রব্ 

দকান ক্লাে ইেরাকেন পাইমন। উমন আিাগ্রক ব্লগ্রলন, দেমিনার দকাগ্রেগ এই একিাে মনেমিত ক্লাে হগ্রেগ্রে আর তুমি দেটা মিে কগ্ররগ্রো। তুমি 

দকােগ েপ করগ্রত পাগ্ররা। তগ্রব্ তাহগ্রল তুমি দতািার F1 (Student Visa) েযাটাে লুজ করগ্রব্। আর েপ না করগ্রল তুমি এফ পাগ্রো। এফ 

দপগ্রল তুমি এমেেযান্টমেপ লুজ করগ্রো। এমেেযান্টমেপ লুজ করগ্রল মনগ্রজ দেগ্রক এগ্রতা টাকা মেগ্রে এখাগ্রন তুমি পড়গ্রত পারগ্রব্ না। তাহগ্রল তুমি 

মনমশ্চতভাগ্রব্ দেগ্রশ মফরগ্রো। 

আমি ট এ লযাগ্রব্র দকাণাে ব্গ্রে কাাঁ েমে, অেহাগ্রের িত কাাঁ েমে। 

 

 

 

 

 

৪  

োর্ দকা–অমনগগ্রর্টর আিাগ্রক র্াকগ্রলন। দেমিনার দকােগ ইেরাকটর র্ক্টর দর্মনশ দহলর্ার এর কাগ্রে মনগ্রে দেগ্রলন। মতমন মেগ্রলন, আিার 

দেখা অেম্ভব্ ভাল িানুেগ্রের একজন। আিাগ্রক ওগ্রেলকাি করগ্রলন। আমি তখন ভগ্রে কাাঁ পমে, মতমন এিন ভাব্ করগ্রলন, দযন মকেুই হেমন। 

আিাগ্রক ঘুগ্রর ঘুগ্রর তার ইগ্রিজ প্রগ্রেমেিং লযাব্ দেখাগ্রলন। েব্ার োগ্রে পমরচে কমরগ্রে মেগ্রলন। তারপর ব্লগ্রলন, তুমি এক িাে মপমেগ্রে দেগ্রো, 

তগ্রব্ ঘাব্ড়াগ্রনার মকেু দনই। ইন্টারনযাশনাল েুগ্রর্ন্টরা অগ্রনগ্রকই প্রেগ্রি ভুল কগ্রর। তুমি ভীেণ হার্গ  ওোকগ  করগ্রল, এই মপমেগ্রে যাওো েিেযা 

দূর হগ্রে যাগ্রব্। তার জনয এতমেগ্রন যত দপপাগ্ররর উপর দেমিনার হগ্রেগ্রে, দেগুলার োিামর আিাগ্রক দু’ েপ্তাগ্রহর িগ্রধয মলগ্রখ মেগ্রত হগ্রব্। এরপর 

মতমন আিাগ্রক যশ নাগ্রি এক ব্যমির কাগ্রে মনগ্রে দেগ্রলন। যশ আিাগ্রক মকেু দপপার মেগ্রলা। পগ্ররর মেন মতমন আিাগ্রক আব্ার র্াকগ্রলন, ব্লগ্রলন 

আমি রশগ্রক ব্গ্রল মেমে, ও দতািাগ্রক আরও মকেু দপপার মেগ্রব্। 



আমি লযাগ্রব্ দেলাি। রশগ্রক দেখলাি। রশ আর যশ দেখগ্রত হুব্হু একরকি। নাগ্রিও দব্শ মিল। তাই ধগ্রর মনলাি ওরা যিজ ভাই। 

আগ্রিমরকানগ্রের মিমলগ্রে নাি রাখার ব্যাপারটা ইন্টাগ্ররমেিং লােল। একব্ার ভাব্লাি ব্মল, তুমি দেখগ্রত একেি দতািার ভাইগ্রের িত। এরকি 

আইগ্রর্মন্টকাল টুইন আমি আগ্রে দেমখমন। পগ্রর িগ্রন হগ্রলা োক, আগ্রিমরকানরা ব্যমিেত মব্েে মনগ্রে আগ্রলাচনা পেে কগ্রর না। 

কগ্রেকমেন পার হগ্রে দেগ্রে, োিামর দলখার ফরিযাট জানগ্রত লযাগ্রব্র এক দনপামল ইিেমের কাগ্রে দেমে। ও আিাগ্রক ব্লগ্রলা, এ দপপার তুমি 

দকাোে দপগ্রল? দতািার মক র্াউনগ্রলার্ করার এগ্রক্সে আগ্রে? 

- ব্ললাি, দকন রশ! 

- দে আব্ার দক? 

- দকন যশ এর ভাই। 

দনপামল ইিেমেটা অগ্রনকক্ষণ ধগ্রর হােগ্রলা আর আমি বু্ঝলাি, রশ আর যশ একই ব্যমি। রশ ব্গ্রল দকউ দনই। একগ্রেন্ট জটলতাে আমি দেট 

ধরগ্রত পামরমন। যশ মেল জািগান আগ্রিমরকান। তার কাজ মেল িগ্রনাগ্রযাে মেগ্রে অমফে করা আর প্রমত বৃ্হিমতব্ার মেঙ্ক কগ্রর িাতাল হওো। প্রমত 

বৃ্হিমতব্ার দেমিনার ক্লাে োকত। ঐ মেন মিটিং এ দে একটা ট শাটগ  পগ্রর আেত। তাগ্রত দলখা োমেগ  োেগগ্রর্। অেগটা এরকি, আজ 

বৃ্হিমতব্ার এব্িং আমি মপপাোতগ । 

আগ্রিমরকানরা েপ্তাগ্রহর পাাঁ চমেন পমরশ্রি কগ্রর। আর েুটর দুইমেন ফুমতগ  কগ্রর। ফুমতগ র শুরুটা হে শুরব্ার েন্ধযাে িাতাল হওো মেগ্রে। িাতাল 

হওোর জনয যশ দকন বৃ্হিমতব্ার দব্গ্রে মনগ্রেমেল দেটা তাগ্রক মজগ্রেে করা হেমন। দেমিনাগ্রর আমি হাাঁ  কগ্রর েব্ার মেগ্রক তামকগ্রে োকতাি, 

মকেুই বু্ঝতাি না। আগ্রিমরকাগ্রত আিার প্রেি দেমিোর কাটল হাাঁ  কগ্রর। হাাঁ  কগ্রর তামকগ্রে মলপ মরমর্িং করতাি। তা না হগ্রল কো ব্াতগ া দব্াঝা 

দযত না। 

দু েপ্তাহ পার হগ্রেগ্রে। আমি োিামর জিা মেগ্রেমে। অগ্রনকটা হালকা লােগ্রে। ইন্টারনযাশনাল েুগ্রর্ন্টগ্রের মনগ্রে একটা ওমরগ্রেগ্রন্টেন দপ্রাোি 

হগ্রব্ মহলগ্ররে পাগ্রকগ । ব্াো দেগ্রক পগ্রনগ্ররা মিমনগ্রটর পে। আমি, নােমরন আর শােলা আপু; আিরা দেঁগ্রট রওনা মেগ্রেমে। পগ্রে রাস্তা পার হগ্রত 

হগ্রব্। আিরা রাস্তা পার হব্ার দচষ্টা করমে মকন্তু পার হগ্রত পারমেনা। মেেনযাল পড়গ্রেনা, অগ্রনকক্ষণ োাঁ মড়গ্রে আমে। একটা ইরামন দেগ্রল োইগ্রকল 

মনগ্রে োাঁ ড়াে আিাগ্রের পাগ্রশ। রাস্তার পাগ্রশ রাখা একট দব্াতাগ্রি চাপ দেে। মেেনযাল পগ্রড়, রাস্তা পার হই। দেগ্রলটই ব্গ্রল, এই ব্াটনটা 

পেচারীগ্রের রাস্তা পার হব্ার জনয। যখন েরকার দব্াতাগ্রি চাপ দেগ্রব্, লাল মেেনযাল ব্েগ্রল পেচারীগ্রের হাাঁ টার োইন দেখা যাগ্রব্। দেগ্রলট 

আিাগ্রের োগ্রে েল্প করগ্রত করগ্রত পাকগ  পযগন্ত যাে। ওগ্রক আগ্রেও দেগ্রখমে, দেখগ্রলই হাগ্রে। হাগ্রব্ ভাগ্রব্ িগ্রন হগ্রেগ্রে কো ব্লগ্রত চাে। দযগ্রত 

দযগ্রত দে আিাগ্রের পমরচে দনে। দেগ্রলট দিকামনকযাল মর্পাটগ গ্রিগ্রন্টর। ইরাগ্রন আট ব্ের চাকমর কগ্রর এখাগ্রন পড়গ্রত এগ্রেগ্রে। আগ্রে 

মিমলটামরগ্রত মেল। ইরাগ্রন োজুগ্রেশগ্রনর পর দেগ্রলগ্রের মিমলটামরগ্রত যাওো ব্াধযতািূলক। তগ্রব্ কগ্রেক ব্ের পর ওরা আব্ার মনগ্রজর পেগ্রের 

দপশা দব্গ্রে মনগ্রত পাগ্রর। 

ওমরগ্রেগ্রন্টেন এ প্রচুর খাওো োওো মেল। যমেও আমি মচগ্রকন োড়া আর মকেু দখগ্রত পারলাি না। দপ্রাোি দশগ্রে আিরা ব্াোে মফরমে। দেমখ 

দহাগ্রেন আিাগ্রের পাগ্রশ পাগ্রশ আেগ্রে। আিরা কো ব্লগ্রত ব্লগ্রত ব্াোর কাগ্রে দপ াঁগ্রে দেমে। দে জনযতাব্শত তাগ্রক মভতগ্রর আেগ্রত ব্ললাি, 

োগ্রে োগ্রে দে রামজ হগ্রে দেগ্রলা। 



আমি শােলা আপু আর দহাগ্রেন র্াইমনিং এ ব্গ্রে েল্প করমে। নােমরন নাস্তা দরমর্ করগ্রে। আিরা দহাগ্রেনগ্রক কাব্াব্, চা, নুরু্লে দেই। দে েব্ 

দখগ্রে দফগ্রল। দখগ্রে দেগ্রে প্রচুর েল্প কগ্রর। একেিে আিরা খুব্ মব্রি হগ্রে যাই। তবু্ও হামে হামে িুখ কগ্রর োমক। আিরা কালচার আর ইমতহাে 

মনগ্রে কো ব্মল, একেিে ধিগ আগ্রে। ইেলাি ধিগ মনগ্রে দহাগ্রেন দব্শ খারাপ কো ব্গ্রল। একজন ইরামন িুেমলগ্রির কাগ্রে এধরগ্রনর কো আিাগ্রের 

কাগ্রে অদু্ভত দশানাে। শােলা আপু খুব্ দরগ্রে যাে। তগ্রব্ দহাগ্রেনগ্রক আিার ভাল িানুেই িগ্রন হে। এক েিে নােমরন আর দহাগ্রেন এমক 

মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট পড়ার কারগ্রণ ভাল ব্নু্ধ হগ্রে যাে। নােমরন ব্গ্রল, ইরামনরা এরকিই, দখোল কগ্ররমেে, এখাগ্রন যতগুগ্রলা ইরামন দিগ্রে আগ্রে, 

অমধকািংশই খুব্ দোগ্রটা জািা পগ্রর, হাফ পযান্ট পগ্রর দফেবু্গ্রক েমব্ দেে। আমি ইরামন দিগ্রেগ্রের দখোল করা শুরু কমর। 

দেমিোর দিাটািুট িাঝ পগ্রে, আিরা দলখাপড়া মনগ্রে ব্যস্ত োমক। িাগ্রঝ িাগ্রঝ োজ্জাগ্রের োগ্রে দব্র হই। োজ্জাে আিাগ্রেরগ্রক ব্াজাগ্রর মনগ্রে 

যাে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ ওর োগ্রে োমড়গ্রত কািরান আর আমশক োগ্রক। ওরা দুজনও আিাগ্রের ব্যাগ্রচর। আমশক দেগ্রলটা একটু দুষু্ট। আিাগ্রক দেখগ্রলই 

ঠাট্টা তািাশা কগ্রর। ওর পারফরগ্রিগ্রে েব্াই িজা পাে, আিার দব্শ িন খারাপ হে, তগ্রব্ ওগ্রক মকেু ব্মল না। 

নােমরনগ্রক মনগ্রে ওরা মকেু ব্গ্রল না। নােমরনগ্রক দব্শ ভে পাে। তগ্রব্ নােমরগ্রনর োগ্রে ওগ্রের খুব্ ভাব্ হে। নােমরন দযখাগ্রনই যাে ভাব্ জমিগ্রে 

দফগ্রল। পুরা ভামেগটর অগ্রধগক দেগ্রলগ্রিগ্রে ওর ব্নু্ধ হগ্রে যাে। আিার আর শােলা আপুর ব্নু্ধ হে না। উইগ্রকগ্রন্ড মব্গ্রকগ্রল দব্র হই আিরা, হাাঁ টা 

হাাঁ ট কমর। অগ্রনক আগ্রিমরকানগ্রের দেমখ হাাঁ টগ্রত, দেখা হগ্রলই ওরা হাগ্রে, হাই ব্গ্রল। অগ্রচনা দলাকগ্রক হাই ব্লার ব্যাপারটা প্রেি প্রেি খুব্ 

অদু্ভত লােগ্রতা, তগ্রব্ এখন আিরাও হাই দেই। প্রমতমেন হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত আিরা নতুন নতুন রাস্তা খুাঁমজ। হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত আগ্রিমরকানগ্রের ঘরব্ামড় 

দেমখ, হাাঁ টা চলা দেমখ, জািা কাপড় দেমখ আর দেগুগ্রলা মনগ্রে ব্ািংলাে মনগ্রজরা আগ্রলাচনা কমর। অগ্রনক োে, লতাপাতা দচাগ্রখ পগ্রড়। প্রমতটা 

ব্াোর োিগ্রন লন, লন ভমতগ  ঘাে, ঘােগুগ্রলা ভীেণ েবু্জ, পমরপাট কগ্রর োাঁ টা। োেগুগ্রলার পাতাে একটুও ধুগ্রলা জগ্রি দনই। রাস্তার দকাোও 

একটুও িেলা দনই, ব্ামড়গুগ্রলাও েব্ মনমেগ ষ্ট দুরগ্রে দযন োজাগ্রনা। আমি দেগ্রখ িুগ্ধ হই আর প্রমতমেন েল্প োজাই কযাগ্রর্ট কগ্রলজ দেগ্রক ভাই 

মফরগ্রল মক মক ব্লা যাগ্রব্। আমি অব্াক হগ্রে ভামব্, মকভাগ্রব্ েব্ মকেু এতটা োজাগ্রনা দোোগ্রনা হগ্রত পাগ্রর! আগ্রিমরকা আিার কাগ্রে রূপকোর 

শহর িগ্রন হে। আমি আব্ার আগ্রিমরকার দপ্রগ্রি পগ্রড় যাই। 

হাাঁ টাহাাঁ ট দশগ্রে আমি আর শােলা আপু ব্াোে মফমর। তখনও েূযগ দর্াগ্রব্মন। এত লম্বা মব্গ্রকগ্রল ক্লান্ত হগ্রে যাে আিরা। ইউটউব্ দেগ্রক নােমরন 

একট নতুন মর্ে রান্না কগ্ররগ্রে। দেটা দখগ্রে ক্লামন্ত দূর কমর। আমি আর নােমরন অগ্রনক েল্প কমর। নােমরন ওর জীব্গ্রনর েব্ েল্প ব্গ্রল। োাঁ মড়, কিা 

েহ েব্ ব্গ্রল। অগ্রনক েল্প কগ্রেকব্ার কগ্রর ব্গ্রল। প্রমতটা েগ্রল্পর শুরুগ্রত ব্গ্রল, দে এক ইন্টাগ্ররমেিং কামহনী। ইন্টাগ্ররমেিং কামহনী শুনগ্রত শুনগ্রত 

একেিে আমি ইন্টাগ্ররে হামরগ্রে দফমল। তবু্ও উঠি না। শােলা আপু আগ্রে, তার েল্প ব্গ্রল দেগুগ্রলাও শুমন। িন খারাপ হে আিার। খুব্ দেগ্রশর 

কো িগ্রন পগ্রড় তখন, রুগ্রি চগ্রল আমে। আমি এখন মলমভিং রুগ্রি োমক। আিার জানালার পাগ্রশ একটা দরেুগ্ররন্ট। জানালা মেগ্রে িানুে দেমখ, 

খাব্ার জনয তাগ্রের আগ্রোজন দেমখ। কাল চুগ্রলর, তািাগ্রট চািড়ার কাউগ্রক দেখগ্রল খুব্ ভাল লাগ্রে আিার। তগ্রব্ দেরকি কাউগ্রক দেখা যাে না। 

একমেন রােহান ভাইগ্রের ব্উ মপো আগ্রে আিাগ্রের ব্াোে, আিাগ্রেরগ্রক একট জােোে মনগ্রে যাে। দব্লা নাগ্রি োমজমলোন একট দিগ্রে 

আিাগ্রেরগ্রক রাইর্ দেে। দব্লাগ্রক অেম্ভব্ েুেরী না ব্লগ্রল অব্শযই কি ব্লা হগ্রব্। েগ্রল্প েগ্রল্প বু্মঝ অগ্রনক দেগ্রলই দব্লার মপেগ্রন ঘুরগ্রে। মকন্তু 

দব্লার আগ্রিমরকান একট দেগ্রলর োগ্রে মব্গ্রে ঠিক হগ্রেগ্রে। োিাগ্ররর েুটগ্রতই তারা মব্গ্রে করগ্রে। আগ্রিমরকাগ্রত অগ্রনক ইন্টারনযাশনাল 

দেগ্রলগ্রিগ্রেগ্রের িগ্রধয অদু্ভত একট মব্েে দেখা যাে। এরা আোর কগ্রেকিাগ্রের িগ্রধযই মব্পরীত মলগ্রের আগ্রিমরকান ব্নু্ধ জুটগ্রে দফগ্রল। দযন 

দলখাপড়া িূল উগ্রেশয নে, আগ্রিমরকান েেী দজাটাগ্রতই এরা আগ্রিমরকা এগ্রেগ্রে। 

জােোট হল েুগ্রর্ন্ট র্রগ্রিটমর ব্া হল দযগ্রকাগ্রনাট ব্লা দযগ্রত পাগ্রর। এখানকার হলগুগ্রলাগ্রত দেগ্রলগ্রিগ্রেরা এক োগ্রে োগ্রক মকন্তু এক রুগ্রি 

নে। তগ্রব্ দয দকউ চাইগ্রলই অগ্রনযর রুগ্রি দযগ্রত পাগ্রর, রাতও কাটগ্রে আেগ্রত পাগ্রর, দকান মনগ্রেধাো দনই। রাত কাটগ্রে দযন দকউ ঝাগ্রিলাে 



না পগ্রড় দে ব্যব্স্থাও আগ্রে। রাত কাটাগ্রনা দেগ্রলগ্রিগ্রেগ্রের জনয মব্শ্বমব্েযালে দেগ্রক মি জন্মমনগ্ররাধক দেওো হে। অমব্ব্ামহত দেগ্রলগ্রিগ্রেরা 

েুগ্রর্ন্ট দহলে দেন্টাগ্রর মেগ্রে অব্লীলাে ব্গ্রল, আমি এখন একজন এর োগ্রে ঘুিামে। ঘুিাগ্রত যাগ্রত দকান অেুমব্ধা না হে দেই মজমনে োও। 

দকউ দকউ মেগ্রে ব্গ্রল, দেগ্রখা আমি ঘুমিগ্রে িা হগ্রে যামে, আিাগ্রক এব্রশন কমরগ্রে োও মকন্তু দহলে দেন্টার গুগ্রলা দেট করগ্রত চাে না। 

শুগ্রনমে এব্রশনগ্রক আগ্রিমরকাগ্রত খুব্ জঘনয অপরাধ ধরা হে। ধেগণ ব্া মব্েতকর দকান কারন না হগ্রল এর জনয শামস্ত দপগ্রত হে। অমব্ব্ামহতরা 

েভগ ব্তী হগ্রল তাগ্রেরগ্রক দেব্া দেওো হে। ব্াচ্চা প্রেগ্রব্র ব্যব্স্থা করা হে। ব্াচ্চার ব্াব্া দক এই মনগ্রে দকউ িাো ঘািাে না। কারণ েশ িাগ্রের 

েভগ ধামরণীগ্রক অেম্মান জামনগ্রে, োমেত্ব োনহীন একটা দলাকগ্রক মনগ্রে দখাাঁ জ খব্র করা আগ্রিমরকানগ্রের কাগ্রে অগ্রয মিক। 

হগ্রল কার্গ  পাঞ্চ কগ্রর ঢুকগ্রত হে। আিাগ্রের এগ্রক্সে মেল না, দব্লা তার কার্গ  পাঞ্চ কগ্রর আিাগ্রের দঢাকাে। মভতগ্রর ঢুগ্রক দেমখ অগ্রনক ব্ড় 

ওগ্রপমনিং দিে, দেখাগ্রন ব্গ্রে দকউ টমভ দেখগ্রে, দকউ পড়গ্রে। আিরা মলফগ্রট পাাঁ চতলাে আমে। অগ্রনক োমরব্দ্ধ েরজা, অগ্রনকটা আব্ামেক 

দহাগ্রটগ্রলর িত, কমরগ্রর্ারগুগ্রলাগ্রত দেগ্রলগ্রিগ্রেরা হাাঁ টগ্রে। একট েরজাে নক করলাি আিরা। েরজাটর িুগ্রখািুমখ আর একট েরজাে দয 

এপাটগ গ্রিন্টট, দেখাগ্রন দহাগ্রেন আর একজন ব্াঙালী ভাইোে নাি দলখা। এখাগ্রন আন্ডারগ্রের্ োড়া ব্াঙালীরা োধারণত দকঊ র্রগ্রিটমরগ্রত 

োগ্রক না। র্রগ্রিটমরগ্রত অগ্রনক খরচ পগ্রড়। তগ্রব্ আন্ডারগ্রের্গ্রের জনয োকাটা ব্াধযতািূলক। ব্াঙালী ভাইোর েল্প একটু েিংগ্রক্ষগ্রপ ব্লা দযগ্রত 

পাগ্রর। ভাইো ব্াঙালীগ্রের আড্ডাে আগ্রেন, তগ্রব্ দিগ্রেগ্রের োগ্রে কখনও কো ব্গ্রলন না। েব্ার ধারনা দপ্রগ্রি ব্যেগতাে ওনার নারী অনােগ্রহর িূল 

কারণ। উমন আগ্রিমরকাগ্রত প্রেগ্রি এগ্রে একট োইগ্রকল দকগ্রনন। োইগ্রকল দকনার পর োইগ্রকগ্রলর দচগ্রেও দব্শী োগ্রি ইনেুযগ্ররে দকগ্রনন। তগ্রব্ 

এখন ওনার োড়ী আগ্রে। উমন খুব্ ভাগ্রলা োড়ী চালান। তগ্রব্ পুমলশ দেখগ্রল দচাখ ব্ন্ধ কগ্রর দফগ্রলন আর মির্ আকাগ্রশ দতাগ্রলন, যাগ্রত পুমলশ 

তাগ্রক দকানভাগ্রব্ই না েুাঁ গ্রত পাগ্রর। এ কারগ্রণ ভগ্রে দকঊ তার োমড়গ্রত উঠগ্রত চােনা। উমন িাগ্রে একট মলমে কগ্রর ব্াজার কগ্ররন, তগ্রব্ দকান 

খাব্ার যমে আগ্রেই ফুমরগ্রে যাে, ব্ামক িাে না দখগ্রে োগ্রকন। ওনার ফামন্ডিং খুব্ ভাল, খাব্ারট হেত খুব্ প্রগ্রোজনীে আর েস্তা, তবু্ও উমন 

দকগ্রনন না। 

েরজাে নক করগ্রল একট আগ্রিমরকান দিগ্রে খুগ্রল দেে। দব্শ ব্ড় দোোগ্রলা েমেিংরুি, অগ্রনকগুগ্রলা দোফা, দেখাগ্রন আরও অগ্রনক দিগ্রে ব্ো। 

োগ্রেই পমরেন্ন মকগ্রচন র্াইমনিং, আর এক পাগ্রশ কট দব্র্রুি। দেগ্রখ িগ্রন হগ্রলা, দযন হল নে দকান ব্ড়গ্রলাক ব্নু্ধর ব্ামড়গ্রত দব্ড়াগ্রত এগ্রেমে 

আিরা। দিগ্রেটই েব্ার োগ্রে পমরচে কমরগ্রে দেে। দিগ্রেট মেমভল ইমজজমনোমরিং এ পগ্রড়। দেই এ কযাগ্রম্পইনটর পমরচালক। কযাগ্রম্পইনটর 

উগ্রেশয একট েযাগ্রন্ডর কেগ্রিটগ্রক্সর েম্প্রচার। তগ্রব্ এই মনগ্রে আিাগ্রের িাো ঘািাগ্রনার েরকার দনই। আিাগ্রের কাজ হল ইোিত দিকআপ 

করা ও তারপর েমব্ দতালা। দিকআপ ওরাই দেগ্রব্, তগ্রব্ দিকআপ মনগ্রজগ্রক করগ্রত হগ্রব্। েমব্ দতালা হগ্রব্ দিকআপ করার আগ্রে ও পগ্রর। 

যাগ্রত েমব্র পােগকয দেগ্রক দিকআগ্রপর অোধারণ গুনাগুন দব্াঝা যাে। তারপর দেখান দেগ্রক েব্গ্রচগ্রে দেরা পাাঁ চট পােগকয ওরা ব্াোই করগ্রব্ 

এব্িং রাস্তার মব্লগ্রব্াগ্রর্গ  দেট প্রকাশ করা হগ্রব্। 

আিরা দিকআপ শুরু করলাি। মি দিকআপ তাই ইোিত িাখলাি, দযখাগ্রন েরকার দনই, দেখাগ্রনও ঘেলাি। তগ্রব্ নােমরন পমরিাণ িত 

ঘেল। ওগ্রক েমতয ভালও লােমেল দেখগ্রত। দিকআপ কগ্রর দচহারা অগ্রনকটাে ব্েগ্রল দফগ্রলগ্রে দে। িালগ্রেমশোর একট দিগ্রে তার রীমতিত 

পাকা হাত ব্লগ্রত হে। দিকআগ্রপর পর দিগ্রেটগ্রক মচনগ্রত আিার খুব্ কষ্ট হগ্রে দেগ্রলা। ব্াোই পগ্রব্গ নােমরগ্রনর নাি ব্লা হগ্রলা। মকন্তু দে তার 

েমব্ট মব্লগ্রব্াগ্রর্গ  োপাগ্রত চাইলনা। এরকি েুব্ণগ েুগ্রযাে দহলাগ্রফলা করাে ব্ামকরা খুব্ অব্াক হগ্রলা। 

কযাগ্রম্পইন দশগ্রে ব্াোে মফরলাি, দিকআপ তুললাি। আোর েিে একট কগ্রর মি দিকআপ মরিুভার মেগ্রে মেগ্রেগ্রে ওরা। দিকআপ দতালার 

পর আিরা আব্ার আগ্রের দচহারাে মফগ্রর দেলাি। নােমরন অব্শয এর আগ্রেই কেট দেলমফ তুগ্রল মনগ্রেগ্রে, দফেবু্গ্রক দপােও মেগ্রেগ্রে। 



দব্শ কগ্রেকমেন পার হগ্রলা। 

োজ্জাে আর িমনর ভাই এগ্রেগ্রে ব্াোে। িমনর ভাই আিাগ্রের কযাম্পাগ্রের, এখাগ্রন উমন আিাগ্রের দেখাগ্রশানা কগ্ররন, পরািশগ না চাইগ্রলও 

পরািশগ দেন আর দোটখাগ্রটা ভুগ্রল ব্ড় রকি ঝামড় দেন। অগ্রনক েিে ওনার ব্যব্হার খুব্ কষ্টোেক িগ্রন হে। তগ্রব্ ভাল মকেু রান্না হগ্রল উমন 

আিাগ্রের পাঠান। তখন োজ্জাে আিাগ্রের মনগ্রত আগ্রে। ব্াোে আজ রুই িাে রান্না হগ্রেগ্রে, চগ্রলা, দরমর্ হও, আমি পামকগ িং লগ্রট, এক মিমনগ্রট 

আেব্া, দকান োজ দোগ্রজর েরকার দনই। আিরা ব্াোর জািা োগ্রে মেগ্রেই রুই িাে দখগ্রত যাই। দেমখ নামের ভাই আর তার পমরব্ারও 

এগ্রেগ্রেন। কািরান, আমশক আর আরও দুজন ভাইোও এগ্রেগ্রেন। নামের ভাই আিাগ্রের দেগ্রক দোগ্রলা ব্েগ্ররর ব্ড়। তগ্রব্ আের িাতাগ্রত তার 

ও তার িীর জুমড় দনই। নামের ভাইগ্রের িীর কগ্রেকমেন আগ্রে ব্াচ্চা হগ্রেগ্রে। ব্াচ্চাটও এগ্রেগ্রে। ওনার ব্ড় দেগ্রলট দেগ্রভগ্রন পগ্রড়। ওগ্রক 

দেখগ্রল আিার দোট ভাইগ্রের কো িগ্রন হে। োজ্জাে ব্লগ্রলা, রমফক েযার েব্াইগ্রক ওনার ব্াোে ঈগ্রের োওোত মেগ্রেগ্রেন। রমফক েযার 

এখানকার একজন ফযাকামল্ট। 

পরশু কুরব্ামন ঈে। নােমরন মব্শাল মলে কগ্রর, মক মক ঈগ্রে রান্না হগ্রব্, কাগ্রক কাগ্রক োওোত করা হগ্রব্। ঈে পালন করা হগ্রব্ না, দে মকেুগ্রতই 

িানগ্রত পাগ্রর না। োজ্জাে ব্গ্রল, োওোত করগ্রল হালাল েরু মকগ্রনা, এখাগ্রন অগ্রনগ্রক হালাল োড়া খাে না। হালাল িািংগ্রের োি হালাল োড়া 

দেগ্রক অগ্রনক দব্মশ। আগ্রিমরকাগ্রত হালাল ব্লগ্রত আল্লাহ র নাগ্রি জব্াই করা িািংে দব্াঝাগ্রনা হে। আমি আর নােমরন হালাল িািংে মকনগ্রত 

োজ্জাগ্রের োগ্রে দব্র হই। শােলা আপু যােনা আিাগ্রের োগ্রে। শােলা আপু ইোমনিং দকাোও যােনা। ঘগ্ররর েরজা ব্ন্ধ কগ্রর ব্গ্রে োগ্রক। 

পামকস্তামনটার োগ্রে ঝাগ্রিলা হগ্রেগ্রে মকনা জামননা। দেগ্রলট আপুগ্রক জামনগ্রেগ্রে, আপুগ্রক তার ভাল লাগ্রে। 

আিরা অগ্রনক দকনাকাটা কমর। আিাগ্রের ঈগ্রের রান্না শুরু হে। নােমরন রাাঁ ধুমন, আমি েহকারী। আমি েহগ্রযামেতাে অগ্রনক ভুল কমর। অগ্রনক 

রান্নাে গুব্গ্রলট দপগ্রক যাে। মব্মভন্ন েে মেগ্রে নােমরন গুব্গ্রলট ঠিক কগ্রর। তারপর আিাগ্রক ব্গ্রল দযগ্রকাগ্রনা রান্নাে তুই েে মেমব্, একেি 

অমরমজনাল স্বাে মফগ্রর পামব্, েে এিন মজমনে রান্না িজা হগ্রব্ই। 

মব্গ্রকগ্রল োজ্জাে ব্গ্রলমেল আজগ্রক রাত ১১টার পর দনা ফল এলাটগ  আগ্রে। ১১টা দব্গ্রজ দেগ্রে। আমি আর নােমরন োাঁ মড়গ্রে আমে ব্াোর োিগ্রন। 

শােলা আপুও এগ্রেগ্রে। আপুর িন ভাল হগ্রে দেগ্রে। নােমরন আর শােলা আপু খুব্ দোটােুট করগ্রে। এ ওর োগ্রে ব্রফ েুাঁ গ্রড় িারগ্রে। আমি মস্থর 

হগ্রে দেমে। আিার জীব্গ্রনর েব্গ্রচগ্রে েুের মকেু আমি দেখমে। আকাশ দেগ্রক তুগ্রলার িত োো োো ব্রফ দনগ্রি আেগ্রে। োো িখিগ্রল দঢগ্রক 

যাগ্রে রাস্তাঘাট ব্ামড়র োে। ভীেণ শুভ্র হগ্রে উঠগ্রে েব্। আিার ভীেণ িন খারাপ হগ্রলা। এত েুের মকেু দোট দুই ভাই দব্ানগ্রক না দেখাগ্রত 

পারাে িন খারাপ হগ্রলা। 

ঈগ্রের েকাল। আমি অগ্রনকগুগ্রলা দোগ্রেটার আর ব্লাগ্রঙ্কট জমড়গ্রেমে। হাত–পা েব্ জগ্রি আেগ্রে। আিাগ্রের মহটার নষ্ট হগ্রে দেগ্রে। তাপিাত্রা 

িাইনাে পাাঁ চ মর্মে দেলমেোে। 

 

 

 



৫  

ঠাণ্ডা দেগ্রক ব্াাঁ চগ্রত খুব্ েকাগ্রল মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট চগ্রল যাই আিরা। মর্পাটগ গ্রিগ্রন্টর তাপিাত্রা েব্েিে পাঁচাত্তর মর্মে ফাগ্ররনহাইট োগ্রক। 

আগ্রিমরকানগ্রের দেমখ পাতলা মকেু পগ্রর দঘাগ্রর। তগ্রব্ আিার মর্পাটগ গ্রিগ্রন্টর মভতগ্ররও দোগ্রেটার লাগ্রে। 

একটা কুইজ মেল, মেলাি। এোইনগ্রিন্ট মেল, জিা মেগ্রে মব্গ্রকগ্রল ব্াোে মফগ্ররমে। ব্ামড়ওোলা মহটার ঠিক কগ্রর মেগ্রেগ্রে। আমি ব্ােরুগ্রি এক 

ঘণ্টা ো রু্মব্গ্রে ব্গ্রে োমক। রাগ্রতর পাটগ র জনয ততমর হই আিরা। নােমরন আিাগ্রক োমজগ্রে দেে। একটা দিরুন রগ্রঙর োগ্রলাোর কামিজ পমর। 

শােলা আপু দকান োজগ্রোজ কগ্রর না। িমনর ভাই এগ্রে আিাগ্রেরগ্রক েযাগ্ররর ব্াোে মনগ্রে যাে। যাব্ার আগ্রে নােমরন দনা এর িগ্রধয দেলমফ 

দতাগ্রল। 

রমফক েযাগ্ররর ব্াোে ঢুগ্রকমে। েুের রু্গ্রেক্স ব্াো। দেগ্রলরা মনগ্রচ দিগ্রেরা উপগ্রর ব্গ্রেগ্রে। ঘর আগ্রলা কগ্রর ঝলিগ্রল তরুণীরা ব্গ্রে আগ্রে। 

প্রগ্রতযকট দিগ্রেগ্রকই ভীেণ েুের িগ্রন হে আিার। তাগ্রের রূগ্রপ, োজগ্রোগ্রজ, শামড়র কারুকাগ্রযগ িুগ্ধ হই, মনগ্রজগ্রক খুব্ দব্িানান লাগ্রে। রমফক 

েযাগ্ররর ব্উ আিাগ্রের দখগ্রত ব্গ্রলন। বু্গ্রফ মেগ্রেি খাব্ার। নােমরন ভাব্ীগ্রের োগ্রে পমরচে কগ্রর। রমফক েযাগ্ররর ব্উগ্রক মজগ্রেে কগ্রর পাগ্রেেটা 

মকভাগ্রব্ দরাঁগ্রধগ্রে, মিমষ্ট ব্ানাগ্রনার েিে আগ্রে োনা কগ্রর মনগ্রেগ্রে মকনা। খুব্ আলাপ জমিগ্রে দফগ্রল ও। আমি িুগ্ধ হগ্রে নােমরগ্রনর আলাপ শুমন। 

েযাগ্ররর ব্উগ্রক খুব্ ভাল লাগ্রে, দহজাব্ পরা ভদ্র িমহলা; োরাক্ষণ দোটােুট করগ্রেন। শােলা আপু ব্াচ্চাগ্রের মনগ্রে দখলগ্রে। েুের একটা ঈে 

কাগ্রট আিাগ্রের। 

িমনর ভাই ব্াোে দপ াঁগ্রে দেে। দফরার পগ্রে েল্প হে ওনার োগ্রে। উমন ব্গ্রলন েব্কট ভাব্ী দেখগ্রতই দিাটািুট, দকউ দতিন জাগ্রতর নে। আিরা 

ঘগ্রর মফমর। েব্াই দফাগ্রন ব্যস্ত হগ্রে যাই। 

ঈগ্রের আগ্ররকটা পাটগ  হে। পটলাক পাটগ । েব্াই একটা কগ্রর মর্শ রান্না কগ্রর মনগ্রে যাে। আমি আর নােমরন দপালাও কমর। আিরা দুজগ্রনই েবু্জ 

জািোমন পমর। োজ্জাে মজগ্রেে কগ্রর আিরা এক শামড় দকগ্রট দুজন পগ্ররমে মকনা।  এরপর কগ্রেকমেন দকগ্রট যাে। ইগ্রলকট্রিক মব্ল পাই আিরা। 

মব্ল এগ্রেগ্রে স্বাভামব্ক এর দেগ্রক অগ্রনকগুণ দব্শী। মব্ল অমফগ্রে দফান কমর। ওরা ব্গ্রল ব্াোে ইেুগ্রলেন প্রব্গ্রলি োকগ্রত পাগ্রর। ব্ামড়ওোলাগ্রক 

ব্লগ্রল মতমন ব্গ্রলন, দকান প্রগ্রব্লি দনই, অগ্রনক ব্ড় ব্াো, দেন্ট্রাল মহটার তাই মব্ল দব্মশ আেগ্রে। এরকি মব্শ্রী ব্াো খুাঁগ্রজ দেোর জনয নােমরন 

োজ্জােগ্রক অগ্রনক োলাোল কগ্রর। 

এমেগ্রক ইন্টারনযাশনাল নাইট এগ্রে পগ্রড়গ্রে। নােমরন দপ্রাোগ্রির রান্না মনগ্রে ব্যস্ত হগ্রে পগ্রড়। মখাঁচুড়ী োড়া আর দকান মর্শ পাে না ও। েব্ ভাল 

মর্শ ইমন্ডোনরা মনগ্রে দফগ্রলগ্রে। ইমন্ডোনগ্রের উপর ভীেণ দরগ্রে যাে ও। তারপর ও আর রুিা আপু দুজন মিগ্রল রান্না করগ্রত যাে। আমি আিার 

েিে দনই ব্গ্রল মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট চগ্রল যাই। দকানকাগ্রলই আিার েিে হগ্রব্ না ব্গ্রল নােমরন রাোরামে কগ্রর। 

মর্পাটগ গ্রিন্ট দেগ্রক এগ্রে দেমখ আমু্ম আিার জনয লাল-েবু্জ একটা শামড় পাঠিগ্রেগ্রেন। নােমরগ্রনর খালা মনউইেকগ  এগ্রেগ্রেন। ওনার কাগ্রে 

পাঠিগ্রেগ্রেন। আিরা দুজন িহা আনগ্রে পাঠাগ্রনা মজমনেপত্র দেমখ। শােলা আপুগ্রক দেখাগ্রনার জনয র্ামক, উমন আগ্রেন না। শামড়টা খুব্ পেে হে 

আিার। মকন্তু নাইট পাটগ গ্রত পরা যাগ্রব্ মকনা বু্ঝগ্রত পামর না। নােমরন ব্গ্রল পরা যাগ্রব্। তখন আিারও িগ্রন হে পরা যাগ্রব্। 

নােমরন আিাগ্রক ফযাশান দশার জনয ব্গ্রল। আমি রামজ হগ্রত পামরনা। মনগ্রজর দেশগ্রক মরগ্রপ্রগ্রজন্ট করগ্রত অনীহা দেগ্রখ ও খুব্ দখগ্রপ যাে। 

অনুষ্ঠাগ্রনর মেন আগ্রে। আমি লাল–েবু্জ শামড়টা পগ্রর যাই। নােমরন পগ্রর দব্গুমন কাতান। শােলা আপুও শামড় পগ্রর, জাি রগ্রঙর মেল্ক। েব্াই 



আিাগ্রেরগ্রক ইমন্ডোন মকনা মজগ্রেে কগ্রর। খুব্ আগ্রলা ঝলিগ্রল একটা অনুষ্ঠান হে। অনুষ্ঠান দেগ্রখ খুব্ িন খারাপ হে আিার। দপ্রাোগ্রির 

দকাোও ব্ািংলাগ্রেগ্রশর মকেু োগ্রক না। দেগ্রশর পতাকা ধরগ্রত দকউ আিরা দপ্রাোগ্রি অিংশেহণ কমর না। দেগ্রশর নািটা দকাোও দনই, খুব্ 

অনুগ্রশাচনাে ভুমে। তগ্রব্ কলকাতার একট দেগ্রল “যমে দতার র্াক শুগ্রন দকউ না আগ্রে” োনট কগ্রর। মভন্ন একটা দেগ্রশ ব্ািংলাে োন শুগ্রন 

অদু্ভত আনে হে। মব্গ্রেমশগ্রের িগ্রন হে ভাল লাগ্রে না। মিউমজক এত ঠাণ্ডা দকন, ওরা বু্গ্রঝ উঠগ্রত পাগ্রর না। তবু্ও আমি, নােমরন আর শােলা 

আপু আগ্রশপাগ্রশর েব্াইগ্রক োগ্রনর কো ব্োনুব্াে কগ্রর দব্াঝাই, রমব্ ঠাকুর দক দচনাই। ব্মল আন্তজগ ামতক িাতৃভাো মেব্ে ২১ দফব্রুোরী দকন, 

আিাগ্রের ইমতহােটা ব্মল। অমধকািংশ দলাগ্রক ব্গ্রল, আন্তজগ ামতক িাতৃভাো মেব্ে ব্গ্রল এরকি মকেু আগ্রে তাগ্রের জানা দনই। খুব্ অব্াক হই 

আিরা। 

অনুষ্ঠান দেগ্রক দব্র হগ্রে শুমন, দুইট ব্াঙামল দেগ্রল িারািামর কগ্ররগ্রে। একজন দরগ্রে মেগ্রে পুমলশ দর্গ্রকগ্রে। পগ্রর অনযরা ব্যাপারটা মিটিাট 

কগ্ররগ্রে। এ মনগ্রে মকেুমেন খুব্ েিেগ্রি অব্স্থা মব্রাজ কগ্রর। 

এরপর মব্মভন্ন নাইট করার মহমড়ক পগ্রড়। ইমন্ডোন, ব্ািংলাগ্রেমশ, চাইমনজ, দনপামল, আমিকান। নাইটগুগ্রলাগ্রত দে দেগ্রশর েিংসৃ্কমত তুগ্রল ধরা হে 

ও দেই দেগ্রশর খাব্ার দেওো হে। আগ্রিমরকানরা খুব্ উৎোহ মনগ্রে এেব্ নাইগ্রট দযােোন কগ্রর। নােমরন প্রমতট নাইগ্রট যাে। আিাগ্রক এগ্রে েল্প 

ব্গ্রল, যাগ্রেতাই একটা অনুষ্ঠান, মক দয ব্াগ্রজ খাব্ার! আটা িুঠি িুঠি কগ্রর রাখগ্রে, ঐটা নামক দর্জাটগ  আর আমিকান দিগ্রেগুগ্রলা যমে দেখমতে 

োগ্রে দতা মকেু রাগ্রখ নাই। পরমেন নােমরন আিাগ্রক র্াগ্রক, দনপামল নাইট যামব্ নামক, ভালই হগ্রব্ িগ্রন হে, টগ্রকট দকগ্রট দফগ্রলমে। দকান 

নাইট দেগ্রখই নােমরন েন্তুষ্ট হগ্রত পাগ্রর না। অব্গ্রশগ্রে দে মেদ্ধান্ত দনে এব্ার ব্ািংলাগ্রেমশ নাইট করা হগ্রব্। েব্াইগ্রক দেমখগ্রে দেগ্রব্ আিাগ্রের 

দেগ্রশর েিংসৃ্কমত কত ভাল। এ মনগ্রে দে ফান্ড দজাোগ্রড়র দচষ্টা কগ্রর। দব্লার োগ্রে আলাপ কগ্রর। দব্লা আন্ডারগ্রেগ্রর্ পড়া ব্ািংলাগ্রেমশ একট 

দিগ্রে। ও ইন্টারনযাশনাল েুগ্রর্ন্ট কমিউমনটর ভাইে দপ্রমেগ্রর্ন্ট। েব্াই জাগ্রন ব্ািংলাগ্রেমশ একট দিগ্রে ভাইে দপ্রমেগ্রর্ন্ট। এই দোট দিগ্রেটর 

কারগ্রণ অগ্রনগ্রক ব্ািংলাগ্রেগ্রশর নািটা জাগ্রন। আিার খুব্ ভাল লাগ্রে দিগ্রেটগ্রক। দিগ্রেট েব্েিে এক ইমন্ডোন বু্গ্রড়ার োগ্রে দঘাগ্রর। ইমন্ডোন 

বু্গ্রড়াটর ব্েে পঞ্চাগ্রশর উপগ্রর। এখাগ্রন পমরেিংখযাগ্রন মপ এইচ মর্ করগ্রে। দিগ্রে দেখগ্রলই োগ্রে পগ্রড় কো ব্গ্রল। তার কোব্াতগ া মেগ্রনিার মেগ্রক 

চগ্রল আগ্রে একেিে। আিাগ্রক একমেন ব্লগ্রলা, তুমি ব্াঙামল? ব্াঙামল দিগ্রে আিার খুব্ ভাল লাগ্রে। মব্েযা ব্ালান আিার দফভামরট। বু্ড়াটাগ্রক 

আিার ভাল লাগ্রে না। 

প্রাে েপ্তাগ্রহই আিাগ্রের ব্ািংলাগ্রেশ কমিউমনটর মিটিং হে। মিটিং এ েব্ার অমভগ্রযাে ইমন্ডোন শুনগ্রত শুনগ্রত েব্াই হাাঁ মপগ্রে দেগ্রে। 

ব্ািংলাগ্রেমশগ্রের উপমস্থমত েব্াইগ্রক জানাগ্রনা েরকার। আিরা খুব্ িগ্রনাগ্রযাে মেগ্রে মিটিং কমর। মিটিং দশগ্রে েব্াই দব্লার দোট দোট জািার আর 

আচার আচরগ্রণর েিাগ্রলাচনা কমর। দব্লা েব্ মিটিং এ োগ্রক না। ও এ েিে একট দরেুগ্ররগ্রন্ট কাজ কগ্রর। দব্লাগ্রক দব্োেব্ ব্গ্রল মিটিং দশে 

কমর। 

আিরা এখন ভীেণ ব্যস্ত। ফাইনাল উইগ্রকর আর দব্মশ দেমর দনই। তবু্ও নােমরন এর কাগ্রে আমি িেনা েলাৎ েলাৎ নাচ মশমখ। ব্ািংলাগ্রেমশ 

নাইগ্রটর দজার প্রস্তুমত চালাই। শােলা আপু আিাগ্রের নাচ দেগ্রখ, িন্তব্য কগ্রর, েুের েিে কাগ্রট আিাগ্রের। অনুষ্ঠাগ্রন দব্লা োন োইগ্রব্। নজরুল 

একাগ্রর্িীগ্রত োন মশগ্রখগ্রে দে। দে নাচগ্রতও পাগ্রর, নাচও করগ্রব্। আিার দব্লার জনয খুব্ িাো লাগ্রে, নােমরগ্রনরও লাগ্রে। ও দব্লাগ্রক ব্গ্রল, 

অনুষ্ঠাগ্রনর মেন আিাগ্রের ব্াোে আেগ্রত। এক োগ্রে োজগ্রোজ করগ্রব্া। আর একমেন ব্াোে এগ্রে দখগ্রে দযগ্রত। দব্লা কখনও আিাগ্রের ব্াোে 

দখগ্রত আগ্রে না, ব্াঙামলগ্রের দকান দপ্রাোগ্রিও যাে না। 

এমেগ্রক পুগ্ররােগ্রি তুোরপাত শুরু হগ্রে যাে। তবু্ও রাস্তাঘাট দব্শ ঝকঝগ্রক োগ্রক। তুোরপাত োিগ্রল আগ্রিমরকানরা দব্মরগ্রে পগ্রড় তুোর 

পমরষ্কার করগ্রত। ব্াোর োিগ্রনর তুোর পমরষ্কার না করগ্রল এখাগ্রন জমরিানা করা হে। আমি আর নােমরন ওোলিাটগ  দেগ্রক তুোর দশগ্রভল মকগ্রন 



আমন। দুইজন কাগ্রজ লামে। পমরষ্কার করগ্রত দযগ্রে বু্মঝ কাজটা ভীেণ পমরশ্রগ্রির। আিরা হাাঁ মপগ্রে যাই। আিাগ্রের পাগ্রশই এক বু্মড় িমহলা উমনও 

পমরষ্কার করগ্রেন। উমন হাাঁ পাগ্রেন না। একেগ্রি অগ্রনকটা পমরষ্কার কগ্রর দফগ্রলগ্রেন। লজ্জা দপগ্রে, আিরা উগ্রঠ পমড়। আব্ার পমরষ্কার কমর। 

একেিে তুোগ্রর ঢাকা জােোটার িগ্রধয দেগ্রক আিরা রাস্তা দব্র কগ্রর দফমল। আিাগ্রের ব্াোর পাগ্রশর মেকটা আিাগ্রের ব্ামড়ওোলা পমরষ্কার 

কগ্রর দেন। দরেুগ্ররন্টার িামলকও উমন। একটা দনা মক্লমনিং োমড় আগ্রে। মকেুক্ষগ্রণর িগ্রধযই পমরষ্কার হগ্রে যাে তুোগ্রর ঢাকা পামকগ িং লট। এক পাগ্রশ 

েব্ দনা জিা কগ্রর। উঁচু পাহাগ্রড়র িত ব্ামনগ্রে দফগ্রল। আিার আর নােমরগ্রনর খুব্ ইগ্রে কগ্রর ঐ পাহাগ্রড় উগ্রঠ একমেন েড়ােমড় দেই। শােলা 

আপুর এরকি ইগ্রে কগ্রর না। 

একমেন শােলা আপু জানাে, উমন দু’েপ্তাহ পর মিগ্রনগ্রোটা চগ্রল যাগ্রেন চাচার ব্াোে। কােজপত্র েব্ দরমর্। আিরা খুব্ মচমন্তত হগ্রে পমড়। 

নােমরন খুব্ দরগ্রে যাে, আমিও খুব্ দরগ্রে যাই। আিাগ্রের ব্াো ভাড়া অনযগ্রের তুলনাে অগ্রনক দব্মশ, নেশ র্লার। ব্াোগ্রত মব্ল আগ্রে প্রাে োগ্রড় 

মতনগ্রশা র্লার। োিগ্রন তুোরপাত ব্াড়গ্রল মহটমব্ল আরও দব্গ্রড় যাগ্রব্। আিরা রুিগ্রিট খুাঁগ্রজ পাগ্রব্ানা মনমশ্চত হই। দকান মেগ্রেল দিগ্রে খুাঁগ্রজ 

পাই না। অগ্রনক দেগ্রল আিাগ্রের রুিগ্রিট হগ্রত আেহ প্রকাশ কগ্রর। 

আিরা ব্ামড়ওোলাগ্রক ব্ামড়োড়ার জনয কনমভে করগ্রত তার অমফগ্রে যাই। মরগ্রেপ্সমনে দিগ্রেট আিাগ্রের োগ্রে খুব্ ভাল ব্যব্হার কগ্রর। তার 

ব্যব্হাগ্রর িগ্রন হে আিাগ্রের িত আর কাউগ্রক দে আগ্রে দেমখমন। আিাগ্রের োগ্রে কো ব্লগ্রত দপগ্রর দে খুব্ আনমেত। আিরা আনমেত হগ্রত 

পামর না। আনমেত হওোর ভান কমর। কারণ আগ্রিমরকান আেব্কােো এতমেগ্রন অগ্রনকটা মশগ্রখ দফগ্রলমে। আিাগ্রের েিেযাে ব্ামড়ওোলা খুব্ 

দুুঃখ প্রকাশ কগ্ররন। মতমন ব্গ্রলন মতমন েমতয চান আিাগ্রেরগ্রক এই ব্যাপাগ্রর োহাযয করগ্রত। মকন্তু আগ্রিমরকান রুলে অনুযােী একব্ার মলজ োইন 

করগ্রল আিাগ্রের যাই দহাক না দকন ভাড়া মেগ্রত আিরা ব্াধয। তাই এ ব্যাপাগ্রর ওনার মকেু করার দনই। আর রুলে না িানগ্রল আিাগ্রের নাগ্রি 

দকাগ্রটগ  িািলা উঠগ্রব্, তখন আিাগ্রের মভো েযাটাে ব্ামতল হগ্রে যাগ্রব্। খুব্ ভে দপগ্রে যাই আিরা। 

মলজ দশে হগ্রত এখনও েে িাে ব্ামক। খুব্ রাে হে শােলা আপুর উপর আিাগ্রের। আিরা ধগ্রর দনই শােলা আপুর মব্গ্রে, তাই উমন চগ্রল যাগ্রেন। 

ব্রুমকিংগ্রের েব্াই ধগ্রর দনে আপুর মব্গ্রে। দেখা হগ্রলই আপুগ্রক মব্গ্রের কো মজগ্রেে কগ্রর, দেগ্রলর পমরচে জানগ্রত চাে। আমি মেন রাত মহোব্ 

কমর, দরমর্ট কাগ্রর্গ  এোই কমর, কার্গ  পাই খুব্ অল্প টাকার। 

িমনর ভাই োজুগ্রেশন পাটগ  দেে। আিরা কাব্াব্ আর মর্গ্রির কামর মনগ্রে যাই। িমল ভাব্ী একটা দকক ব্ামনগ্রে মনগ্রে আগ্রে। অগ্রনক িজা কমর 

আিরা। শােলা আপুর মব্গ্রে মনগ্রে খুব্ আগ্রলাচনা হে। আিরা েব্াই শােলা আপুর েুমখ োম্পতয জীব্ন কািনা কমর। পাটগ  দশে হগ্রত হগ্রত অগ্রনক 

রাত হগ্রে যাে। ব্াইগ্রর এগ্রে দেমখ তুোগ্রর দঢগ্রক দেগ্রে েব্। োজ্জাে কাাঁ পগ্রত কাাঁ পগ্রত োমড় পমরষ্কার কগ্রর। আিাগ্রেরগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে দেে। 

আিরা দরাজ দেঁগ্রট দেঁগ্রট মর্পাটগ গ্রিন্ট যাই। মর্পাটগ গ্রিন্ট দযগ্রে দেমখ আিার দিাজা মভগ্রজ দেগ্রে। মব্গ্রকগ্রল আমি ব্াোে মফমর। পরমেন দেগ্রক 

আমি দুগ্রটা কগ্রর জুগ্রতা মনগ্রে যাই। মর্পাটগ গ্রিন্ট দযগ্রে জুগ্রতা দচে কমর। নােমরন আিাগ্রক দনাবু্ট না দকনার জনয খুব্ ব্গ্রক। আমি অনলাইগ্রন 

অগ্রনক খুাঁমজ। দকানটর োিই চমল্লগ্রশর মনগ্রচ নে। আমি ব্ামড়ভাড়া, দব্তন মহগ্রেব্ কমর। দনাবু্ট মকনগ্রত োহে পাই না। নােমরন আিাগ্রক গুর্উইল 

দেগ্রক চার র্লাগ্ররর একটা বু্ট মকনগ্রত ব্গ্রল। গুর্উইল হল আগ্রিমরকার একট দোকান। কাগ্ররা যমে দকান মকেু আর ব্যব্হার করগ্রত ইগ্রে না 

কগ্রর, অেচ দেটা এখনও ব্যব্হারগ্রযােয, দেটা দে গুর্উইগ্রল োন কগ্রর। গুর্উইল দেটা পমরষ্কার পমরেন্ন কগ্রর ব্যব্হার উপগ্রযােী কগ্রর দতাগ্রল। 

মব্শাল ব্ড় দোকান। খুব্ েুের কগ্রর োমজগ্রে রাখা েব্মকেু। চট কগ্রর ধরা যাে না, এটা পুরগ্রনা মজমনগ্রের দোকান। এখাগ্রন োলাব্ােন 

কাপড়গ্রচাপড়, মব্োনা ব্ামলশ, ফামনগচার, দশা মপে, েগ্রল্পর ব্ই, িুমভ মেমর্ েব্ পাওো যাে। েরীব্ িানুগ্রেরা এখাগ্রন দকনাকাটা কগ্রর। 



অগ্রনযর ব্যব্হাযগ মজমনে, প্রেগ্রি মকনগ্রত খুব্ অস্বমস্ত হে। আিার দচগ্রে এক োইজ ব্ড় এক দজাড়া দনাবু্ট মকগ্রন দফমল। কারণ এর দেগ্রক আর 

দোট োইজ দনই। আগ্রিমরকানগ্রের পা অগ্রনকটা হামতর পাগ্রের িত। নােমরন ব্লগ্রলা েিেযা দনই, আগ্রস্ত আগ্রস্ত হাাঁ টমব্, পা ঢাকা মনগ্রে দতা কো। 

পরমেন আমি দনাবু্ট পগ্রর মর্পাটগ গ্রিন্ট যাব্ার দচষ্টা করলাি। মকন্তু দব্শী দূর এগ্রোগ্রত পারলাি না। জুতার োইজ ব্ড় হওোর কারগ্রণ পগ্রড় 

যামেলাি। নােমরন আিাগ্রক হাত ধগ্রর ধগ্রর মনগ্রে দেল। দফরার েিে হাত ধগ্রর ধগ্রর মনগ্রে আেল। এরপর আর দকানমেন ঐ বু্ট পরা হেমন, 

নােমরন িাগ্রঝ িাগ্রঝ শখ কগ্রর পরত। 

শােলা আপু চগ্রল যাগ্রে। আমি তার ব্যাে গুমেগ্রে মেমে। যাব্ার েিে আপু আিাগ্রেরগ্রক মব্পগ্রে দফলার জনয খুব্ দুুঃখ প্রকাশ কগ্ররন। উমন ফান্ড 

পাগ্রেন না। তাই চাাঁ চার ব্াোে ওঠার মেদ্ধান্ত মনগ্রেগ্রেন। তাহগ্রল ব্াো ভাড়াটা ব্াাঁ চগ্রব্। আর মিগ্রনগ্রোটাে ব্াইগ্রর কাজ করার েুগ্রযাে আগ্রে। আিার 

আর নােমরগ্রনর খুব্ িন খারাপ হে। আপুগ্রক জমড়গ্রে ধগ্রর আিরা অগ্রনক্ষন কাাঁ মে, আপুগ্রক ব্াে দেশন পযগন্ত মেগ্রে আমে। 

একমেন পর আপু দফান কগ্রর জানাে আপু দপ াঁগ্রে দেগ্রে। এরপর আপুগ্রক আর কখগ্রনা দফাগ্রন পাইমন। 

কগ্রেকমেন পর িমনর ভাই ও চগ্রল যাে। হঠাৎ ব্রুমকিংেটা খুব্ শূনয হগ্রে ওগ্রঠ। 

দেমিোর ফাইনাল চগ্রল আগ্রে। আমি আর নােমরন দুজনই ব্যস্ত। মর্ এে মপ পরীক্ষাে জযাক আিাগ্রক মজগ্রেে কগ্রর; একটা প্রব্গ্রলি তার কাগ্রে 

িগ্রন হগ্রে ভুল আগ্রে। আমি ব্মল, ভুল দনই, দে চাইগ্রল আমি তাগ্রক েিাধানট দেখাগ্রত পামর। দে ব্গ্রল, আমি কমপ করা ভীেণ ঘৃণা কমর। 

আিাগ্রের টািগ ফাইনাল দশে। আমি দেমিনাগ্রর এ দপগ্রেমে। দেমিনাগ্ররর প্রগ্রফের আিাগ্রক তার লযাগ্রব্ জগ্রেন করগ্রত ব্গ্রলগ্রেন। আমি ট এ 

কন্ট্রাক্ট ব্ামতল কগ্রর আর এ মহগ্রেগ্রব্ জগ্রেন কমর। 

 

 

 

 

৬  

নতুন দেমিোর শুরু হগ্রত দব্শ ব্াকী। েব্াই দব্শ মি, প্রােই দকান না দকান ভাব্ীর ব্াোে োওোত োগ্রক। আমি আর নােমরন খুব্ োজগ্রোজ 

কমর। তারপর োজ্জাগ্রের োমড়গ্রত চগ্রড় োওোত দখগ্রত যাই। আমশক আর কািরান ও োগ্রক। আিাগ্রের েব্ার খুব্ ভাল ব্নু্ধত্ব হে। আমশকগ্রক আর 

এত খারাপ লাগ্রে না এখন। ওর কো গুগ্রলা আমি এখন িজা মহগ্রেগ্রব্ দনই। িমনর ভাই চগ্রল যাব্ার পর কািরান োজ্জাগ্রের োগ্রে ওগ্রঠ। কািরান 

ব্গ্রল দে খুব্ ভাল দরাে করগ্রত পাগ্রর। দে েব্াইগ্রক একমেন দরাে কগ্রর খাওোগ্রত চাে। দরাে রান্নার নানা ব্ণগনা দে দেে। দে োব্ী কগ্রর, তার 

রান্না দরাে দখগ্রল দকউ তাগ্রক এব্িং তার দরাে দুগ্রটাই ভুলগ্রত পারগ্রব্ না। তগ্রব্ রান্না করগ্রত তার একটু দব্শী েিে লাগ্রে। 



আিরা ব্যমতরিধিী দরাগ্রের োওোত পাই। নােমরন োওোত এর জনয পুমর্িং ব্ানাে। আিরা োজ্জাগ্রের জনয অগ্রপক্ষা কমর। োজ্জাে আগ্রে না। 

শমরফ ভাই এগ্রে আিাগ্রের মনগ্রে যাে। দযগ্রে দেমখ অগ্রনক িানুে ব্ো, রান্না ব্ান্না চুগ্রলাে চগ্রড়মন। কািরান িুরেী কাটগ্রত দযগ্রে হাত দকগ্রট 

দফগ্রলগ্রে। খুব্ খারাপ ভাগ্রব্ দকগ্রটগ্রে। কাউোর ভাই ওগ্রক মনগ্রে হােপাতাগ্রল দেগ্রে। োগ্রে োজ্জােও দেগ্রে। 

ওরা হােপাতাল দেগ্রক দফগ্রর। দকান দেলাই লাগ্রেমন। তগ্রব্ ওেুধ লামেগ্রে ব্যাগ্রন্ডজ কগ্রর মেগ্রেগ্রে। কািরান ব্যামতরিধিী দরাে না খাওোগ্রত 

দপগ্রর দুুঃখ প্রকাশ কগ্রর। আমি আর নােমরন হাত লাোই। আমি দপালাও চামপগ্রে দেই। কািরান মনগ্রেগ শনা মেগ্রত োগ্রক। নােমরন আর আমি ওর 

মনগ্রেগ শনা অনুযােী িুরেী দভগ্রজ দফমল। কািরান মকেুক্ষণ পর পর দখগ্রে দেগ্রখ িুরেী ঠিকিত ভাজা হগ্রে মকনা। ভাজা দশে হগ্রল লাে মফমনমশিং 

দে দেে। 

একেিে রান্না ব্ান্না দশে হে। ততক্ষগ্রন েব্ার ভীেণ কু্ষধা দলগ্রে দেগ্রে। আিরা কািরাগ্রনর ব্যমতরিধিী দরাে খাই। খুব্ োধারন রান্না িগ্রন হে 

আিার কাগ্রে। অগ্রনক রাত পযগন্ত আড্ডা চগ্রল আিাগ্রের। মজমি ভাব্ীর দোট ব্াচ্চার কারগ্রণ উমন উঠগ্রত চান। রােহান ভাই –মপোরাও দযগ্রত চাে। 

আিরাও উগ্রঠ পমড়। 

পরমেন আমশগ্রকর ব্াোে োওোত োগ্রক। আমশক আরও মতনট ভাইোর োগ্রে োগ্রক। তারা দকউ আমশগ্রকর িত নে, ভীেণ লাজুক, কি কো 

ব্গ্রলন। আমশক খুব্ ভাল রান্না কগ্রর। আমশকগ্রের ব্াোে হাাঁ গ্রের িািংে, দোট িাে আর মচিংমড় ভতগ া করা হে। নােমরন আমশগ্রকর েহকামর মহগ্রেগ্রব্ 

কাজ কগ্রর। রান্না দশগ্রে আমি হামড় পামতল ধুগ্রে দেই। অনুিাগ্রনর তুলনাে অগ্রনক দব্মশ দলাক এগ্রে পগ্রড়। এক ভাই –ভাব্ী, আজ রাগ্রত তারা 

ভামজগ মনো দেগ্রক মফগ্ররগ্রেন। হাাঁ গ্রের িািংে শুগ্রন তারাও এগ্রে পগ্রড়ন। জগ্রম্পশ আড্ডা হে। আিরা োগ্রনর কমল দখমল, নামের ভাই প্রমতট োন 

ব্ামনগ্রে োে। এ মনগ্রে খুব্ হাোহামে হে। রুিা আপু অগ্রনকগুগ্রলা োন কগ্রর। রুিা আপুর োন শুগ্রন িন খারাপ হগ্রে যাে। মনগ্রজর োগ্রনর েলার 

জনয অনুগ্রশাচনা হে। ভীেণ ভাল লাগ্রে আপুর োন। 

নামের ভাই আিাগ্রের ব্ামড় দপ াঁগ্রে দেে। পরমেন শুমন হােপাতাল দেগ্রক কািরাগ্রনর মব্ল এগ্রেগ্রে। োতগ্রশা র্লার,কািরান খুব্ ঘাব্গ্রড় যাে। 

নামের ভাই অভে দেন। আগ্রিমরকার মচমকৎো ব্যব্স্থা এিন, দতািার পগ্রকগ্রট মকেু না োকগ্রলও ওরা দতািাগ্রক দব্ে দেব্াটা মেগ্রব্। তারপর 

মচমকৎো দশগ্রে একটা েলাকাটা মব্ল পাঠাগ্রব্। একটা প্রমতষ্ঠানগ্রক োমেত্ব মেগ্রব্ টাকা আোগ্রের। তুমি একব্াগ্রর না মেগ্রত পারগ্রল দতািার ইনকাি 

অনুযােী প্রমতিাগ্রে টাকা কাটগ্রব্। তাগ্রতও দতািার অেুমব্ধা হগ্রল তুমি চযামরটগ্রত এোই করগ্রত পাগ্ররা। অগ্রনক েিে িাফ হগ্রে যাে। আিারও 

এরকি হগ্রেমেল, িাফ হগ্রে দেগ্রে। নামের ভাইগ্রের কো শুগ্রন কািরান মকেুটা স্বমস্ত পাে। কািরান চযামরটগ্রত এোই কগ্রর। পাাঁ চগ্রশা র্লার িাফ 

হগ্রে যাে, ওগ্রক দুগ্রশা র্লার মেগ্রত হে। 

জানুোমর িাে শুরু হগ্রে দেগ্রে। দেমিোর প্রাে শুরুর মেগ্রক। প্রাে প্রমতমেনই তুোর পাত হে। েব্াই দকিন হাাঁ মপগ্রে ওগ্রঠ। নতুন এক ভাইো 

আগ্রে নতুন দেমিোগ্রর। তুোগ্রর ঢাকা শহর দেগ্রখ তার একটু িন খারাপ হে। তুোরপাত দেখগ্রল আিার আর এখন িন খারাপ হে না। জানালা 

মেগ্রে বৃ্মষ্টর িত তুোর দেমখ। িাগ্রঝ িাগ্রঝ েরজা খুগ্রল তুোগ্ররর িাগ্রঝ োাঁ ড়াই। আিার োগ্রে দচাগ্রখ িুগ্রখ তুোর পড়গ্রত োগ্রক। ব্রগ্রফ ঢাকা োো 

শহর, তার িাগ্রঝ আমি োাঁ মড়গ্রে। মনগ্রজগ্রক ভীেণ অগ্রচনা িগ্রন হে, আমি দেঁগ্রপ উঠি। 

ঠান্ডাে আিার কাপাকামপ শুরু হগ্রে দেগ্রে। আমি মভতগ্রর আমে। আব্ার োো িখিগ্রলর িত তুোর দেমখ। দু’ একট োমড় চলগ্রে ভীেণ টি টি 

কগ্রর, দযন েন্তগ্রব্য যাব্ার মব্গ্রশে তাড়া দনই। দরেুগ্ররন্টটাগ্রতও দব্মশ মভড় দনই। েব্াই দযন গুটেুট দিগ্রর ঘুগ্রিাগ্রে। আিার ঘুি আগ্রে না। 

নােমরনও ঘুিােমন। কার োগ্রে জামন কো ব্লগ্রে। 



শােলা আপু চগ্রল যাব্ার পর আমি ওনার রুগ্রি উগ্রঠমে। দব্শ ব্ড় রুি, দুগ্রটা কাব্ার্গ , মজমনেপত্র রাখগ্রত েুমব্ধা হে। মভতগ্রর কামনগগ্রশর মেমড় আগ্রে, 

ব্োও যাে। তবু্ আমি খুমশ হগ্রত পামর না। ভীেণ ভে কগ্রর আিার। িগ্রন হে এই বু্মঝ দকউ েরজা খুগ্রল দফলগ্রব্ আর আমি পালাগ্রনার পে পাগ্রব্া 

না। পালাব্ার পে দপগ্রত আমি র্াইমনিং এ ঘুিাই। র্াইমনিং দেগ্রক ব্াোর োিগ্রন মপেগ্রন দুমেগ্রকই যাওো যাে। আগ্রলা মনমভগ্রে মেগ্রল দরেুগ্ররগ্রন্টর 

অল্প আগ্রলা ঘগ্রর আগ্রে। অল্প আগ্রলা আিার কাগ্রে ব্ািংলাগ্রেগ্রশর দজাৎনার িত িগ্রন হে। আমি দজাৎনার িাগ্রঝ ঘুমিগ্রে পমড়। 

ঘুি দেগ্রক উগ্রঠ আবু্বগ্রক দফান কমর। তুোরপাগ্রতর েল্প ব্মল। আবু্বগ্রক ব্মল, আবু্ব –আমু্ম আগ্রিমরকা আেগ্রল তুোরপাত দেখাগ্রব্া তাগ্রের। মকন্তু 

আবু্ব এখমন দেখগ্রত চাে। স্কাইগ্রপ মভমর্ও কাগ্রনক্ট করার খুব্ দচষ্টা কগ্রর। মকন্তু মকেু দব্াঝা যাে না। মভমর্ও কল মকেুক্ষণ পর পর দকগ্রট যাে। 

আবু্ব খুব্ আগ্রক্ষপ কগ্ররন। মতমন ব্গ্রলন একটা মিিী এগ্রন কমম্পউটারটা ঠিক করা েরকার। 

দনটওোগ্রকগ র েিেযা শুগ্রন আবু্ব–আমু্ম ব্ড় আপুর ব্াো মচটাোিং চগ্রল যাে। আমি তাগ্রেরগ্রক আিার ব্াো দেখাই, ব্াোর কােো কানুন দেখাই, 

আগ্রিমরকার রাস্তা ঘাট দেখাই। আবু্ব খুব্ িুগ্ধ হগ্রে দেগ্রখ, অগ্রনক প্রশ্ন কগ্রর। আমু্ম মকেুই ব্গ্রল না, মকেুগ্রতই িুগ্ধ হে না। আিার দিাটা শরীর 

দেগ্রখ ব্গ্রল, এত শুমকগ্রে দেমেে দকন। আবু্বগ্রক আমি তুোরপাত দেখাগ্রত পামর না। ক’মেন ধগ্রর তুোরপাত হে না। আবু্বগ্রক আগ্ররা দুমেন 

োকগ্রত ব্মল। অমফগ্রের েুট দশে, আবু্ব আমু্মগ্রক দরগ্রখ চগ্রল যাে। 

প্রচণ্ড ব্রফ পগ্রড় কমেন। আমি আমু্মগ্রক দেখাই, আপুগ্রক দেখাই। ওরা দকউ িুগ্ধ হে না, মকেুক্ষণ দেগ্রখ তারপর োিংোমরক েগ্রল্প মফগ্রর যাে। 

আমি দোট দব্ান ঐশীগ্রক দেখাই। আমি ব্রফ হাত মেগ্রে েুগ্রড় িামর, তারপর হু হু করগ্রত করগ্রত মভতগ্রর চগ্রল আমে। আিার কাাঁ পুমন দেগ্রখ ও 

দহগ্রে কুট কুট হে। আমিও দহগ্রে দহগ্রে কুট কুট হই। ও অগ্রনক েল্প কগ্রর আিার োগ্রে। ঈগ্রে আিাগ্রক কতটা মিে কগ্ররগ্রে। তাগ্রক োমজগ্রে 

দেওোর দকউ মেল না। ওমলও তাগ্রক দকাোও মনগ্রে যােমন। ওমল এব্ার ব্াোে আেগ্রল ওমলগ্রক মক মক েল্প করগ্রব্ আিাগ্রক দশানাে দে। 

আমি িুগ্ধ হগ্রে ওর েল্প শুমন। 

দেমিোর শুরু হগ্রে যাে। আিাগ্রক লযাগ্রব্র েব্ার োগ্রে পমরচে কমরগ্রে দেওো হে। লযাব্টা অগ্রনকটা অমফগ্রের িত। আমি ঘুগ্রর ঘুগ্রর লযাব্ দেমখ। 

আগ্রিমরকান একট দেগ্রলর দর্গ্রস্ক অগ্রনক েমব্ লাোগ্রনা। েমব্গ্রত দে একট দিগ্রেগ্রক চুিু খাগ্রে। চুিু দেগ্রখ িগ্রন হে, দিগ্রেটর দঠাগ্রটর অগ্রধগকটা 

দখগ্রে দফলগ্রত চাে দে। দেগ্রলট ব্গ্রল, হাই আমি িাঙ্ক আর দয েমব্টা দেখগ্রো আিার ব্তগ িান োলগগ্রিন্ড। 

লযাগ্রব্ অগ্রনক আগ্রিমরকান দেমখ। োজুগ্রেট দলগ্রভগ্রল আগ্রিমরকানগ্রের উপমস্থমত োধারণত খুব্ কি দেখা যাে। আগ্রিমরকা পড়গ্রত আোর আগ্রে 

আিার ধারণা মেল আগ্রিমরকানরা খুব্ মশমক্ষত জামত, মক েুের ইিংগ্ররমজ ব্গ্রল। এখাগ্রন এগ্রে বু্গ্রঝমে ওরা ব্াগ্ররা ক্লাগ্রের দব্মশ পগ্রড় না। ব্াগ্ররা ক্লাে 

পযগন্ত ওগ্রের কলি খাতা দেগ্রক েব্মকেু মি। ব্াগ্ররা ক্লাগ্রের পর যারা দলখাপড়া মশখগ্রত ভীেণ আেহী তারাই পগ্রড় আর ব্ামকরা কাগ্রজ দনগ্রি 

পগ্রড়। কারণ মব্শ্বমব্েযালগ্রের পড়াগ্রশানা এখাগ্রন েব্গ্রচগ্রে ব্যােব্হুল মজমনে। অগ্রনকটা ব্ািংলাগ্রেগ্রশর উগ্রল্টা। ব্ািংলাগ্রেগ্রশ েরকামর মব্শ্বমব্েযালগ্রে 

ব্লা যাে অগ্রনকটা মিগ্রত পড়াগ্রনা হে। 

এখাগ্রন যাগ্রের টউশন মফ দযাোগ্রড়র োিেগয োগ্রক না তারা কগ্রেক ব্ের কাজ কগ্রর। টাকা জিাে তারপর পড়গ্রত আগ্রে। আিার ট এ লযাগ্রব্ 

একটা েুগ্রর্ন্ট মেল দে মব্শ ব্ের মিমলটামরগ্রত চাকমর কগ্রর মরটাোর্গ  কগ্ররগ্রে, তার হাগ্রত এখন অখণ্ড অব্ের তাই এখন ইমেমনোমরিং পড়গ্রে। 

তার দেগ্রলও ইমেমনোমরিং পগ্রড়। আর একট দিগ্রে, নােমরগ্রনর েুগ্রর্ন্ট, তার মতনটা ব্াচ্চা আগ্রে। তার স্বািী একজন োম্বার, ব্ামড় ব্ামড় পামনর 

কল ঠিক কগ্রর। ইমেমনোমরিং এ পড়ার খুব্ ইগ্রে মেল দিগ্রেটর। তাই এখন দিকামনকযাল ইমেমনোমরিং এ ভমতগ  হগ্রেগ্রে। 



আমি হাোর এরু্গ্রকশগ্রন আগ্রিমরকান ভীেণ কি দেমখ। েব্ দেমখ চাইমনজ, ইমন্ডোনরা েখল কগ্রর ব্গ্রে আগ্রে। অনযরাও আগ্রে। আগ্রিমরকার েব্ 

েগ্রব্েণা এরাই কগ্রর। মকন্তু েগ্রব্েণা দশগ্রে েব্াই জাগ্রন আগ্রিমরকার এক েল েগ্রব্েক এটা দব্র কগ্ররগ্রে। তগ্রব্ এজনয আগ্রিমরকাগ্রক আিার 

খারাপ িগ্রন হে না। ওরা আিাগ্রের দখগ্রত পরগ্রত দেে, মব্গ্রন পেোে পড়াে, েব্গ্রচগ্রে েুমব্ধাওোলা মরোচগ  লযাব্ দেে, মচন্তা করার েুগ্রযাে দেে। 

শুধু মচন্তা দশগ্রে ফলাফলটা মনগ্রজর দেগ্রশর ব্গ্রল চামলগ্রে দেে। িাঝখান দেগ্রক আিাগ্রের িাোেগ হে, মপ এইচ মর্ হে। 

আগ্রিমরকাগ্রক আিার পৃমেব্ীর উত্তি পাঠশালা িগ্রন হে। আমি পৃমেব্ীর উত্তি পাঠশালাে িন দেই। 

লযাগ্রব্ কাজকিগ কমর। আমি একাই মফগ্রিল েুগ্রর্ন্ট এখাগ্রন। েব্াই আিাগ্রক খুব্ ভালব্াগ্রে। মনগ্রজগ্রক রাজকনযা িগ্রন হে আিার। আিাগ্রের 

লযাগ্রব্র কাজ েযাগ্রটলাইট ইগ্রিজ কযামলগ্রেেন মনগ্রে। আমি মরগ্রিাট দেনমেিং এর একটা দকােগ দনই। এক মেটশ প্রগ্রফের পড়ান। প্রেি ক্লাগ্রে 

এগ্রেই উমন আগ্রিমরকার চাাঁ গ্রে যাওোর ব্যাপারটা রামশোগ্রক দটক্কা দেওোর জনয দয একট ব্াগ্রনাোট ব্যাপার, দক শল কগ্রর ব্গ্রলন। তারপর 

আগ্রিমরকার ভীেণ ব্েনাি কগ্ররন। এরা ভীেণ একগুগ্রে, মনগ্রজরা দযটা ব্গ্রল দেটাই। োরা মব্শ্ব চগ্রল এি দক এে ইউমনগ্রট। তারা চগ্রল এফ মপ এে 

ইউমনগ্রট। কারণ একটাই, এি দক এে মেটশরা ব্ামনগ্রেগ্রে। তাগ্রেরও এখন মকেু ব্ানাগ্রত হগ্রব্। আজগ্রকর তাপিাত্রা কত মব্শ মর্মে ফাগ্ররনহাইট, 

শুগ্রন িগ্রন হগ্রব্ দস্কল শুগ্রনযর উপগ্রর, মক উষ্ণ একট মেন ! আেগ্রল ব্রগ্রফ দঢগ্রক আগ্রে েব্ কারণ িাইনাে দেগ্রভন মর্মে দেলমেোে। এটার 

দকান িাগ্রন হে, িাগ্রন একটাই েব্মকেুগ্রত তাগ্রের প্রেি হওো চাই। রামশোনরা যখন প্রেি িহাশুগ্রনয দেল, জ্বগ্রল দেল আগ্রিমরকানগ্রের, মিগ্রেয 

েল্প ফাাঁ েল। আগ্রিমরকানরা চাাঁ গ্রে মেগ্রেগ্রে। রামশো দতা চাাঁ গ্রে দযগ্রত পাগ্ররমন। পৃমেব্ীর প্রেি চন্দ্র ভ্রিণকারী আগ্রিমরকান। আগ্রিমরকার প্রমত দক্ষাভ 

প্রকাশ দশগ্রে উমন ব্গ্রলন, তবু্ও উমন দকন আগ্রিমরকা এগ্রেগ্রেন। কারণ উমন িগ্রন কগ্ররন আগ্রিমরকা েগ্রব্েণার জনয উত্তি স্থান। 

উমন আিাগ্রের পড়াগ্রনা শুরু কগ্ররন। আিাগ্রের েব্ার একট কগ্রর এমনগ্রিল নাি োকগ্রব্, দযট প্রগ্রফের োড়া আর দকউ জানগ্রব্ না। েব্ার দের্ 

প্রমত েপ্তাগ্রহ এমনগ্রিল নাগ্রির পাগ্রশ মেগ্রে দেওো হগ্রব্। যাগ্রত েব্াই তুলনা করগ্রত পাগ্রর দে অনযগ্রের তুলনাে কতটুকু ভাল ব্া খারাপ কগ্ররগ্রে 

মকন্তু দক দকান দের্ দপগ্রেগ্রে দকউ জানগ্রত পারগ্রব্ না। 

উমন মজগ্রেে কগ্ররন এগ্রত কাগ্ররা আপমত্ত আগ্রে মকনা। েব্াই ব্গ্রল আপমত্ত দনই। তারপর উমন ব্গ্রলন, দতািরা মক জাগ্রনা ইমন্ডোগ্রত মক ভোব্হ 

ব্যাপার ঘগ্রট। েব্ার দের্ নাি েহ টামেগ্রে দেওো হে। তার িাগ্রন েব্াই েব্ারটা দজগ্রন দফগ্রল। েব্াই ও িাই ের্ ও িাই ের্ ব্গ্রল ওগ্রঠ। এরকি 

অদু্ভত মনেি োকগ্রত পাগ্রর দজগ্রন ওরা ভীেণ অব্াক হে। আিার খুব্ হামে পাে। 

ক্লাে দশে হে। এই ক্লােটা মজ আই এে মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট। এখান দেগ্রক ইগ্রলকট্রিকাল মর্পাটগ গ্রিন্ট দব্শ খামনকটা পে। আমি খুব্ দ্রুত হাাঁ ট। তবু্ 

আিার হাত–পা িুখ জগ্রি যাে। দপ াঁগ্রে ওভারগ্রকাট খুগ্রল দেমখ দঘগ্রি শাটগ  মভগ্রজ দেগ্রে। জযাকও দপ াঁগ্রে দেগ্রে। ও েব্েিে োইগ্রকল চামলগ্রে 

আগ্রে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আিার োগ্রে দুষু্টমি কগ্রর, তুমি দতা দেমখ আিার োইগ্রকগ্রলর দেগ্রক দজাগ্রর হাাঁ গ্রটা । 

এত ঠাণ্ডাে োধারণত দকউ োইগ্রকল চালাে না। জযাকগ্রক আিার খুব্ েমরব্ আগ্রিমরকান িগ্রন হে। একমেন জযাক এর োগ্রে েল্প কমর। োজুগ্রেশন 

এর পর দে মক করগ্রব্। ও ব্গ্রল, এখাগ্রন ওর জন্ম, এখাগ্রন দব্গ্রড় ওঠা, ও হাাঁ মপগ্রে দেগ্রে এখাগ্রন োকগ্রত োকগ্রত। েব্াই আগ্রিমরকা মনগ্রে এত কো 

ব্গ্রল, এত উগ্রত্তজনা েব্ার এই আগ্রিমরকা মনগ্রে। মকন্তু আগ্রিমরকান হগ্রে দে এর মকেুই দেগ্রখমন। তাই ওর প্রেি উগ্রেশয একটা ভাল চাকমর 

দখাাঁ জা আর দব্তন মেগ্রে রাগ্রভল করা। 

ইমন্ডোন অল্প ব্েেী এক িমহলা প্রগ্রফের আিাগ্রেরগ্রক একট দকােগ পড়ান। িমহলার নাি েমব্তা। জযাক েমব্তাগ্রক ক্লাগ্রে ব্গ্রল, তুমি দয পদ্ধমতগ্রত 

পড়াে, আমি এটা পেে করমেনা। এটা রাইট ওগ্রে না। এ মনগ্রে িমহলার োগ্রে ওর অগ্রনক ঝাগ্রিলা হে, ও দকােগ েপ কগ্রর। ও ব্গ্রল, মে ইজ 



দরমেে। দেগ্রখে ক্লাগ্রে দতািরা দকান উত্তর মেগ্রল েমব্তা পেে কগ্রর না। আর আমি যাই ব্মল তাই ঠিক। ও আগ্রের দেমিোগ্রর দতািাগ্রের 

েব্াইগ্রক মব্ মেল আর আিাগ্রক মেল এ। কারণ আমি আগ্রিমরকান। আিাগ্রক েন্তুষ্ট করগ্রল তার চাকমর যাগ্রব্ না। আই দহট হার। 

মব্েেট আিরা অগ্রনক আগ্রেই দখোল কগ্ররমে। তবু্ চুপ কগ্রর োমক। আগ্রিমরকা আোর পর িমনর ভাই আিাগ্রক ব্গ্রলমেল, েব্েিে 

আগ্রিমরকানগ্রের োগ্রে গ্রুপ করব্া। কারণ অমধকািংশ প্রগ্রফের চাইমনজ আর ইমন্ডোন, এগ্রের অগ্রনগ্রকই দরমেে। তগ্রব্ এরা আগ্রিমরকানগ্রের কি 

দেে না। কারণ আগ্রিমরকানরা অমভগ্রযাে করগ্রল এগ্রের চাকরীগ্রত ঝাগ্রিলা হগ্রত পাগ্রর। র্ক্টর েমব্তা ক্লাগ্রে এখন খুব্ দতল দেন আিাগ্রের। 

আিাগ্রের েব্ উত্তর এখন তার কাগ্রে ঠিক িগ্রন হে। 

োটমেগ্রক্সর একট দকােগ দনই। টি দরা নাগ্রি এক েুতু্থগ্রর বু্গ্রড়া পড়ান। ভীেণ দনািংরা আর পুরগ্রনা একটা ব্যাে মনগ্রে আগ্রেন। পড়াগ্রনার েিে 

তার হাত কাাঁ গ্রপ। মতমন মকেুক্ষণ পড়ান আর তারপর েকার (আগ্রিমরকাে ফুটব্লগ্রক েকার ব্গ্রল) এর েগ্রল্প চগ্রল যান। একেিে মতমন খুব্ ভাল 

েকার দেি দখলগ্রতন। 

জযাক ওনার ক্লাগ্রে প্রশ্ন কগ্রর। তুমি দতা ব্লে এটা এটা করগ্রল এভাগ্রব্ দপ্রমর্কেন করা যাে, মকন্তু মকভাগ্রব্ যাে মর্গ্রটইল দতা ব্লগ্রোনা। আিরা 

দতা মকেুই মশখমে না। উমন ব্লগ্রলন, গুর্ দকাগ্রশ্চন জযাক। ভাল োত্ররা আিার ক্লাগ্রে কখগ্রনা মকেু মশখগ্রত পাগ্রর না। তাগ্রের খুব্ অেুমব্ধা হে। 

এই ব্গ্রল উমন আব্ার েকাগ্ররর েগ্রল্প চগ্রল যান। 

এরকি বু্গ্রড়া প্রগ্রফের দক দকন দরগ্রখগ্রে, আিার খুব্ অদু্ভত লাগ্রে। পাগ্রশর দেগ্রলট ব্গ্রল ওনার আন্ডাগ্রর নামক মরোচগ ও হে। দেগ্রলটগ্রক দেগ্রখ 

বু্মঝ ও দকান আরব্ দেগ্রশর। ওরা মনগ্রজগ্রের িগ্রধয যখন কো ব্গ্রল আিার িগ্রন হে ওরা কুরআন দতগ্রলাোত করগ্রে। 

আমি ক্লাে দশগ্রে লযাগ্রব্ চগ্রল আমে। লযাগ্রব্ েুেীপ নাগ্রি দনপামল একট দটগ্রকা দেগ্রল আিার পাগ্রশ ব্গ্রে। ব্েগ্রে আিার দেগ্রক ৬/৭ ব্েগ্ররর ব্ড়। 

দে মকেুক্ষণ পর পর আিার োগ্রে কো ব্গ্রল। ভীেণ মব্রি লাগ্রে আিার। দে আিাগ্রক নানা প্রশ্ন কগ্রর। আিার এখাগ্রন োকগ্রত দকান অেুমব্ধা হে 

মকনা, আমি রান্না করগ্রত পামর মকনা। আমি ব্মল, আমি পামর। তাগ্রক মজগ্রেে কমর দে পাগ্রর মকনা। দে ব্গ্রল দে খুব্ ভাল রান্না পাগ্রর। আিাগ্রক তার 

রান্না পারার েল্প ব্গ্রল। আিার দচাগ্রখ পামন এগ্রে যাে। 

েুেীগ্রপর ব্াো দনপাগ্রলর এক প্রতযন্ত পাহামড় োগ্রি। দযখাগ্রন এখগ্রনা পযগন্ত মব্দুযৎ যােমন। দুেগি পাহামড় রাস্তার কারগ্রণ দযখাগ্রন ভযান, মরক্সা পযগন্ত 

চগ্রল না। মরক্সা েযান্ড পযগন্ত দযগ্রত হগ্রল এখনও এক িাইল হাাঁ টগ্রত হে। েুেীগ্রপর ব্াব্া–িা কৃেক। দুজনই দক্ষগ্রত কাজ কগ্রর। ওর দুগ্রটা দোট 

ভাই দব্ান আগ্রে। ও ব্ামড়গ্রত োগ্রক, দোট দু ভাইগ্রব্ানগ্রক দেগ্রখ রাগ্রখ। রান্না কগ্রর, েিংোগ্ররর েব্ কাজ কগ্রর আর িাগ্রঝ িাগ্রঝ সু্কগ্রল যাে। আর 

যখন ফেল ওগ্রঠ, তখন ওর ব্াব্া –িা আগ্ররা দব্শী ব্যস্ত হগ্রে পগ্রড়। তাই মতন চার িাইল দেঁগ্রট েুেীপ দেগুগ্রলা িাোে মনগ্রে ব্াজাগ্রর দব্চগ্রত 

যাে। দব্চার পর আব্ার মতন চার িাইল দেঁগ্রট মফগ্রর আগ্রে। েুেীগ্রপর ব্াব্া- িা েিংোগ্রর েেলতা আনার খুব্ দচষ্টা কগ্রর। মকন্তু তারপরও পাগ্রর না। 

েুেীপ সু্কগ্রল দেগ্রল তারা খুব্ দরগ্রে যাে। তাগ্রত দোট দুই ভাই দব্াগ্রনর অযত্ন হে, ব্ামড়গ্রত রান্না চগ্রড় না, টাকা পেোেও টানাটামন পগ্রড়। েুেীগ্রপর 

খুব্ সু্কগ্রল দযগ্রত ইগ্রে কগ্রর। এভাগ্রব্ েুেীপ এর ১০ে দের্ দশে হগ্রে যাে। েুেীপ দিট্রিগ্রক খুব্ ভাল কগ্রর। তারপরও ওর ব্াব্া–িা ভরো পান না। 

ওগ্রক দলখাপড়া মশখগ্রত িানা কগ্ররন। একমেন খুব্ অমভিান কগ্রর অল্প মকেু টাকা মনগ্রে ব্াো দেগ্রক পামলগ্রে যাে েুেীপ। মতনমেন দে কাঠিুনু্ড 

দরলগ্রেশগ্রন রাত কাটাে। পাউরুট দখগ্রে োগ্রক। তারপর তার এলাকার এক পমরমচত জগ্রনর েহােতাে উচ্চিাধযমিগ্রক ভমতগ  হে। তারপর েুেীপ 

আর দেগ্রি োগ্রকমন। দনপাগ্রলর দেরা ইমেমনোমরিং কগ্রলগ্রজ ভমতগ র েুগ্রযাে পাে। েুেীপগ্রের এখন একটা ইগ্রটর ব্ামড় আগ্রে। ওর ভাইটাও 

ইমেমনোমরিং পগ্রড়। দব্ানটাগ্রক মব্গ্রে মেগ্রেগ্রে। 



েুেীপ তার েল্প দশে কগ্রর। েল্প দশগ্রে ওর মেগ্রক তাকাই আমি। খুব্ আত্মমব্শ্বােী িগ্রন হে ওগ্রক। আিার দচাগ্রখ পামন দেগ্রখ ও ব্গ্রক আিাগ্রক। 

আিাগ্রক োহে দেে। আমি হাউিাউ কগ্রর দেঁগ্রে উঠি। দটগ্রকা েুেীপগ্রক আিার খুব্ ভাল দলগ্রে যাে। আিাগ্রের খুব্ ভাল ব্নু্ধত্ব হে। েুেীপ খুব্ 

ভাল দপ্রাোমিিং পাগ্রর। আমি ওর কাগ্রে েিেযা মনগ্রে যাই। োিানয মজমনে পামর না ব্গ্রল ইতস্তত দব্াধ কমর। ও আিাগ্রক স্বাভামব্ক কগ্রর। 

লযাগ্রব্ োকগ্রত এখন খুব্ ভাল লাগ্রে আিার। আিাগ্রের লযাব্ টাইি নেটা দেগ্রক পাাঁ চটা। তবু্ আমি রাত েশটা-এোগ্ররাটাে ব্ামড় মফমর। নােমরন খুব্ 

দরগ্রে যাে। আিার মনরাপত্তা মনগ্রে মচমন্তত হে। দফরার েিে দেমখ প্রচুর দেগ্রল দিগ্রেরা োমর্গ্রত ব্গ্রে পড়গ্রে। আগ্রিমরকানরা েব্ কাজ 

মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট দশে করগ্রত পেে কগ্রর। দহাি হল ওগ্রের কাগ্রে মব্শ্রাগ্রির জােো। আমি দহািওোকগ , েব্ পড়া লযাগ্রব্ই োমর। োজ্জাে আিাগ্রক 

ব্গ্রল, তুমি দতা দেমখ আগ্রিমরকান হগ্রে দেগ্রো । 

 

 

 

 

 

৭  

প্রমত বৃ্হিমতব্ার লযাব্ মিটিং োগ্রক আিাগ্রের। প্রেি মিটিং এ মনগ্রজর েম্পগ্রকগ  দপ্রগ্রজগ্রন্টশন মেগ্রত হগ্রব্। মনগ্রজর পমরচে দশগ্রে, দপ্রগ্রজগ্রন্টশগ্রন 

আমি দেগ্রশর পমরচে দেই। ইমতহাে মেগ্রে শুরু কমর। মেটশ শােগ্রনর কো ব্মল। এেিে িাঙ্ক দচাঁ মচগ্রে ওগ্রঠ, দে রুল্ড আে, দে রুল্ড ইউ, দে রুল্ড 

এগ্রভমরব্মর্। িাগ্রঙ্কর দচাঁ চামন োিগ্রল আমি ওগ্রের েুেরব্ন দেখাই, কক্সব্াজার মে ব্ীচ দেখাই। এটা পৃমেব্ীর বৃ্হত্তি মে ব্ীচ ওরা মব্শ্বাে করগ্রত 

চাে না। অগ্রনগ্রক তাগ্রের কাগ্রজর উপর দপ্রগ্রজগ্রন্টশন দেে। ফরামে একট দেগ্রলর দপ্রগ্রজগ্রন্টশন েব্গ্রচগ্রে ভাল লাগ্রে। েব্গ্রচগ্রে ব্াগ্রজ হে িাগ্রঙ্কর 

দপ্রগ্রজগ্রন্টশন। িাঙ্ক িুগ্রখর মভতর অগ্রধগক কো দরগ্রখ মেগ্রে ব্গ্রল। তার কো দব্াঝা খুব্ কষ্ট। িাঙ্ক খুব্ ভাল োত্র। দে অগ্রনক মকেু জাগ্রন। মকেু না 

বু্ঝগ্রল প্রগ্রফের ব্গ্রলন িাঙ্ক দতািাগ্রক োহাযয করগ্রত পারগ্রব্। তবু্ও আিরা দকউ িাগ্রঙ্কর কাগ্রে যাই না। ও মকেু ব্গ্রল চগ্রল যাব্ার পর উদ্ধাগ্ররর 

দচষ্টা কমর, ও আেগ্রল মক ব্গ্রলমেল। আর একজন আগ্রেন যার কো আিরা দকউ বু্মঝ না। প্রগ্রফের এরন। েব্েিে হােগ্রত োগ্রকন। তাগ্রক আিার 

খুব্ অদু্ভত দলাক িগ্রন হে। মতমন পুগ্ররাটা মিটিং ঘুিান এব্িং মিটিং দশগ্রে েব্গ্রচগ্রে গুরুত্বপূণগ প্রশ্ন কগ্ররন। প্রগ্রফের এরনগ্রক আিার খুব্ ভাল লাগ্রে। 

েব্গ্রচগ্রে ভাল লাগ্রে তার িাোর চুগ্রলর মব্ন্নযাে। মব্শাল একটা িাো তার। িাঝখানটা ফাাঁ কা। আর চারপাগ্রশর চুলগুগ্রলা দব্শ লম্বা। দকাাঁ কড়াগ্রনা 

চুলগুগ্রলা ইগ্রলকট্রিক তাগ্ররর িত খামড়গ্রে োগ্রক। দব্াঝাই যাে উমন কখনও চুল আাঁচড়ান না। 

আগ্ররকজন প্রগ্রফের আগ্রেন আিাগ্রের মিটিং এ, র্ক্টর েমব্তা। েমব্তার কো আগ্রেই ব্গ্রলমে। েমব্তা োউে ইমন্ডোন। ভীেণ দরাো পটকা আর 

লম্বা। েমব্তা চুল আাঁচড়ান। তার চুল মরব্মন্ডিং করা এব্িং খুব্ পমরপাট হগ্রে আগ্রেন। উমন খুব্ দোট দোট স্কাটগ  পগ্ররন। দেখান দেগ্রক তার শুকগ্রনা 

কাগ্রলা পা দব্মরগ্রে োগ্রক। মিটিং এ অগ্রনক প্রশ্ন কগ্ররন েমব্তা। তার প্রশ্ন শুগ্রন িগ্রন হে দপ্রগ্রজগ্রন্টশন এর পুগ্ররাটা দে একাই বু্গ্রঝগ্রে। এ মতনজন 

প্রগ্রফের আর েুগ্রর্ন্ট োড়াও আিাগ্রের লযাগ্রব্ অগ্রনক ইিেমে কাজ কগ্ররন। িারগ্রকাট নাগ্রি একট োই দিগ্রে কাজ কগ্রর। ভীেণ ভাল দিগ্রেট। 



তগ্রব্ দে োরাক্ষণ লযামরর ো দঘাঁগ্রে ব্গ্রে। লযামর ইগ্রিমজিং ইমেমনোমরিং। তাগ্রক আিার খুব্ ভে লাগ্রে। তার কোও আমি মকেু বু্ঝগ্রত পামর না। শুধু 

হু হু কমর। মিটিং এর িগ্রধয র্ক্টর দহলর্ার একব্ার ব্াইগ্রর যাে। ফরােী দেগ্রলটা নাি দরািান, র্ক্টর দহলর্াগ্ররর লযাপটগ্রপ মকেু একটা কগ্রর। 

দহলর্ার মফরগ্রল েব্াই খুব্ হাোহামে কগ্রর। শুধু দহলর্ার হাগ্রে না, মতমন ব্গ্রলন, ও দরািান তুমি মক আিাগ্রক পােল কগ্রর দেগ্রব্, আিাগ্রক আব্ার 

দর্ানাট আনগ্রত হগ্রব্ । 

এতক্ষণ আমি মকেুই বু্মঝমন। না বু্গ্রঝই হােগ্রত োমক। লযাগ্রব্ আেগ্রল েুেীপগ্রক মজগ্রেে কমর। েুেীপ ব্গ্রল, একজন োমেত্বব্ান েগ্রব্েগ্রকর কাজ 

মনগ্রজর েগ্রব্েণা যাগ্রত চুমর না হে দেমেগ্রক দখোল রাখা। তুমি খুব্ কষ্ট কগ্রর দু ব্ের ধগ্রর মকেু একটা করগ্রল আর দতািার কমম্পঊটার দেগ্রক এক 

মিমনগ্রট দকঊ দেটা মনগ্রে মনগ্রজর ব্গ্রল চামলগ্রে দেগ্রব্। আর তুমি প্রিাণও করগ্রত পারগ্রব্ না। তাই েব্েিে কমম্পউটার লক রাখগ্রব্। আর ভুগ্রল 

দেগ্রল দতািার একাঊগ্রণ্ট অনয দকউ ঢুগ্রক েব্াইগ্রক িযাগ্রেজ পাঠাগ্রব্, হাই আমি জান্নাতুন, অতযন্ত আনগ্রের োগ্রে জানামে আোিী মিটিং এ 

আমি দতািাগ্রের জনয দর্ানাট আনমে। তুমি মনশ্চেই চাও না, োাঁ গ্রটর পেো খরচ কগ্রর েব্াইগ্রক দর্ানাট খাওোগ্রত আর দতািার অোব্ধানতার 

কো েব্াইগ্রক জানাগ্রত। আমি ব্ললাি, আমি চাই না। 

চাই না ব্লগ্রলও প্রেি িাগ্রে আিাগ্রক মতনব্ার োাঁ গ্রটর টাকা খরচ করগ্রত হগ্রলা। টাকা পেোে খুব্ টানাটামন অব্স্থা আিার। দর্ানাট মকনগ্রত 

মকনগ্রত নাগ্রজহাল। নােমরন আিাগ্রক ব্লগ্রলা, দর্ানাট ব্ামনগ্রে মনগ্রে দযগ্রত হগ্রব্ এিন দকান কো দনই। তুই দকক মনগ্রে যা। নােমরন মব্মভন্ন রকি 

দকক ব্ানাে। োজর, কলা, আনারে দকানটাই দে ব্াে দেে না। আিাগ্রক নারগ্রকগ্রলর দকক ব্ামনগ্রে দেওো হগ্রলা। দকক দপগ্রে েব্াই ভীেণ খুশী 

হে। কগ্রেকব্ার দকক দর্ানাট এগ্রন আমি দব্শ মব্রি। এব্ার আমিও প্রমতগ্রশাধ দনই। যারা আিাগ্রক ইগ্রিইল পাঠিগ্রেগ্রে, তগ্রক্ক তগ্রক্ক োমক তাগ্রের 

কমম্পউটার কগ্রব্ আনলক পাগ্রব্া মকন্তু পাই না। এই মনগ্রে লযাগ্রব্ খুব্ িজা হে। কাউগ্রক ধরগ্রলই অনযরা খুশী। দনক্সট মিটিং এই দর্ানাট। আর 

একট িজা মেল ফ্লাইিং িানমক। দকঊ অনযিনস্ক োকগ্রল তার োগ্রে দোাঁ ড়া হগ্রব্ আর তখমন িানমকটা মব্কট মচৎকার মেগ্রব্। োগ্রে োগ্রে দেই 

দব্চামরগ্রতা ভগ্রে দশে। 

লযাগ্রব্ োকগ্রত ভালই লােত আিার। একগ্রঘগ্রেমি ব্যাপারটা মেল না। আমি দু’দব্লার খাব্ার মনগ্রে দযতাি। লযাগ্রব্র মিগ্রজ রাখতাি। দুপুগ্রর 

ওগ্রভগ্রন েরি কগ্রর দখতাি। আর একট দখতাি েন্ধযাে। আিাগ্রের দফ্লাগ্রর একটা মকগ্রচন মেল। ওখাগ্রনই োলাব্ােন ধুতাি। ঘুি ঘুি লােগ্রল কমফ 

ব্ানাতাি। দনপামল দেগ্রলগুগ্রলা ঠাণ্ডার কারগ্রণ অগ্রনকমেন ব্াইগ্রর দযত না। ওরা লযাগ্রব্ই ইনেযান্ট নুরু্লে মেদ্ধ কগ্রর দখগ্রে দফলত। মকগ্রচনটাগ্রক 

লাঞ্চ রুি ব্লা হত। দেখাগ্রন আিার প্রােই োনোগ্রনর োগ্রে দেখা হত। োনোন চাইমনজ, দব্শ স্বাস্থযব্ান দিগ্রেট। চাইমনজরা োধারণত 

পাটকাঠির িত হে। োনোন দেরকি মেল না, দচহারাগ্রতও দব্শ দকািলতা। ওর োগ্রে খুব্ েল্প হগ্রতা। ওগ্রের দেগ্রশর খাব্ার আিাগ্রের দেগ্রশর 

েব্াই খুব্ পেে কগ্রর দজগ্রন খুব্ খুমশ হগ্রলা। আিাগ্রক ওর োগ্রে লাঞ্চ করগ্রত অনুগ্ররাধ করগ্রলা। লাগ্রঞ্চ দে শুকগ্ররর িািংে এগ্রনগ্রে। আমি ব্ললাি 

েরু োেল োড়া আমি খাই না। ওর কাে দেগ্রক জানলাি চােনাগ্রত েব্াই শুকর খাে। েরু খুব্ োিী মজমনে, োধারণত হাল চাগ্রে ব্যব্হার করা 

হে। 

এর িাগ্রঝ আিরা রুিগ্রিট দজাোড় করার দচষ্টা করমেলাি। একট কানামর্োন দিগ্রে আিাগ্রের ব্াো মনগ্রত রামজ হে। দে আিাগ্রেরগ্রক ২০০০ 

র্লাগ্ররর দচক পাঠাে। দযটা িূল ভাড়ার দচগ্রে অগ্রনক দব্মশ। আিরা দব্শ অব্াক হই। আিাগ্রেরগ্রক এত মব্শ্বাে কগ্রর দজগ্রন ভীেণ ভাল লাগ্রে। 

দিগ্রেট প্রােই নােমরনগ্রক ইগ্রিইল কগ্রর। নােমরগ্রনর োগ্রে তার খামতর হে। তারপর দে তার নানা অেুমব্ধার কো মলগ্রখ জানাে। তার িালপত্র দে 

কানার্া দেগ্রক পাঠিগ্রেগ্রে। ওোমশিংটগ্রন আটকা পগ্রড় আগ্রে। দে মক একটা কাগ্রজর জনয দযগ্রত পারগ্রে না। িালপত্র োড়াগ্রনার জনয দে এক 

ব্যমির একাউগ্রন্ট মকেু টাকা পাঠাগ্রত ব্গ্রল। আিরা দতা ২০০০ র্লার এর দচক দপগ্রেই দেমে। আমি নােমরনগ্রক ব্মল ২০০ র্লার পাঠিগ্রে মেগ্রত। 

মব্পগ্রে একট দিগ্রেগ্রক আিাগ্রের অব্শযই োহাযয করা উমচৎ। নােমরন ব্গ্রল, ঠিক আগ্রে। আগ্রে টাকাটা ভাোই, তারপর ওর টাকা মেগ্রে ওগ্রকই 



োহাযয কমর। আিরা ব্যািংগ্রকর দভতগ্রর োাঁ মড়গ্রে আমে। ব্যািংক কিগকতগ ারা আিাগ্রের দজরা করগ্রেন, আিরা এই ব্াউে দচক দকাোে দপগ্রেমে। 

নােমরন খুব্ দরগ্রে যাে। দিগ্রেটগ্রক ব্ািংলাে োমল মেগ্রে ইগ্রিইল কগ্রর এব্িং নােমরন বু্ঝগ্রত পাগ্রর দিগ্রেট আেগ্রল দেগ্রল মেল। 

আমি লযাগ্রব্ খুব্ িগ্রনাগ্রযাে মেগ্রে কাজকিগ করার দচষ্টা কমর। ক্লাগ্রের েিেটুকু োড়া আমি লযাগ্রব্ োমক। দরািান েব্েিে লযাগ্রব্ োগ্রক। ও আিার 

এক ব্ের আগ্রে এগ্রেগ্রে। দকােগওোকগ  দশে কগ্রর দফগ্রলগ্রে। দরািান মে এে ইর। ও র্যাটাগ্রব্ে মনগ্রে কাজ কগ্রর। ওগ্রক আিার খুব্ বু্মদ্ধিান িগ্রন 

হে। েব্াই ওর কাগ্রে েিেযা মনগ্রে যাে। ও দযগ্রকাগ্রনা প্রব্গ্রলি েল্ভ কগ্রর দফগ্রল। েব্াই ওগ্রক খুব্ পেে কগ্রর। আিার আর দরািাগ্রনর দর্স্ক 

একটু দূগ্রর দকানাকুমন। আিার মিন দে দেখগ্রত পাে। আমি ওর োিগ্রন। তাই ওগ্রক দেখগ্রত পাই না। তবু্ িাগ্রঝ িাগ্রঝ িগ্রন হে দকউ একজন 

আিাগ্রক দেখগ্রে। ঘুগ্রর দেমখ ও তামকগ্রে আগ্রে আিার মেগ্রক। লযাগ্রব্র অনয দেগ্রলগুগ্রলা ভীেণ ভাল। ওরা েব্েিে আিার কাগ্রে আগ্রে। আমি মক 

বু্ঝগ্রত পারমেনা জানগ্রত চাে, না বু্ঝগ্রত চাইগ্রলও দজার কগ্রর বু্মঝগ্রে দেে। ওগ্রের ভালব্াোে হাাঁ মপগ্রে উঠি। আগ্রিমরকানগুগ্রলা এরকি কগ্ররনা। 

দরািানও এরকি কগ্রর না। ও শুধু তামকগ্রে োগ্রক। 

এর িাগ্রঝ অগ্রনকগুলা নাইট হগ্রে দেগ্রে। আমি ইমন্ডোন নাইগ্রট েবু্জ জািোমন পগ্রর যাই। ঐমেন োজ্জাগ্রের োগ্রে আিাগ্রের িন কোকমে হে। 

আিরা আর োজ্জাগ্রের োমড়গ্রত না ওঠার মেদ্ধান্ত দনই। মকন্তু োজ্জােগ্রক বু্ঝগ্রত দেই না। তগ্রব্ োজ্জাে আোজ করগ্রত পাগ্রর। আিরা দপ্রাোগ্রি 

দেমে, অগ্রনক দূগ্রর দেমখ দরািান ব্গ্রে আগ্রে। আিরা ব্াোে মফরব্, দব্রুমে,গ্রকউ একজন আিাগ্রক র্াকগ্রে। দেমখ, দরািান। আিাগ্রক খুব্ েুের 

দেখাগ্রে জানাে দে। আমি েযািংক ইউ ব্গ্রল ব্াোে চগ্রল আমে। দরািাগ্রনর োগ্রে আিার কো শুরু হে। আমি িযাটলযাব্ এ নতুন নতুন কাজ 

করমে। দকান ভুল দেখগ্রলই দরািান েুগ্রট আগ্রে। আমি লজ্জা পাই োিানয মব্েে পামর না ব্গ্রল। ও লজ্জা পাে না, আিার মেগ্রক শুধু তামকগ্রে 

োগ্রক। ওর তাকাগ্রনার িাত্রা ব্াগ্রড়। আিাগ্রক দেখগ্রলই হাগ্রে। এখন দে প্রােই আিার োগ্রে ব্যমিেত আলাপ কগ্রর। আিার ধিগ জানগ্রত চাে, 

আিার দেগ্রশর েল্প, আিার ইগ্রের েল্প শুনগ্রত চাে। আমি ওগ্রক পৃমেব্ীর েব্গ্রচগ্রে েুের দেশটার েল্প ব্মল। দেই দেগ্রশর েরল িানুেগুগ্রলার েল্প 

ব্মল। দেও মনগ্রজর েল্প ব্গ্রল। তার দেগ্রলগ্রব্লার েল্প ব্গ্রল। ও একজন এমেে। ওরা দুই ভাই। ওর ব্াব্া কোই। ওর ব্াব্া–িা এখনও মব্গ্রে কগ্ররমন। 

ওগ্রের ব্াোর েমব্ দেখাে, দব্শ ব্ড় ব্ামড় ওগ্রের। েুের োমড় দেমখ। ওর ব্াব্া–িার েমব্ দেমখ। জীব্গ্রন প্রেি দকান েুট টাই পরা কোই দেমখ 

আমি। ওগ্রেরগ্রক আিার দব্শ ধনী পমরব্ার িগ্রন হে। আমি তাগ্রক মজগ্রেে কমর, িাে দতা প্রেি োমরর দেশ, খুব্ ভাল মরোচগ  হে, তবু্ দকন 

এখাগ্রন আেগ্রল? ও ব্গ্রল, জাে ফর ফান, িজা করার জনয আগ্রিমরকা উত্তি জােো। 

দরািান একটা দিে খাব্ার ব্ানাে। দেটা মনগ্রে প্রাে লযাগ্রব্ আগ্রে। খাব্ারটর নাি দরপ। খুব্ িজার খাব্ার। রুটর মভতর চগ্রকাগ্রলট দেওো। 

অগ্রনকটা পাটোপটার িত, তগ্রব্ রুটটাই িজা। মর্ি মেগ্রে ফারগ্রিন্ট কগ্রর ব্ানাগ্রনা। ভীেণ ভাল লাগ্রে আিার। দরপ দখগ্রে আমি নব্উেযগ্রি 

কাজ কমর। েুেীপ ব্গ্রল তুমি মক জাগ্রনা এগ্রত মকেুটা ওোইন মেল। এরপরই আিার িাো মঝি মঝি কগ্রর। দরািানগ্রক আমি দরমেমপ মজগ্রেে কমর। 

দে আিাগ্রক তার ব্াোে আিন্ত্রণ জানাে রান্না দশখার জনয। ওর আিন্ত্রগ্রণ ভীেণ ঘাব্গ্রড় যাই। আমি না ব্মল। ও আিাগ্রক আর নােমরনগ্রক একমেন 

ওোলিাগ্রটগ  রাইর্ দেে। আিরা এখন ওোলিাটগ  দেঁগ্রট দেঁগ্রটই যাই। ব্াোর মভতর দেগ্রক দেগ্রখ িগ্রন হে ভীেণ োমন দর্। মনশ্চে ব্াইগ্রর েরি, 

জযাগ্রকট োড়াই হাাঁ টা যাগ্রব্। তাপিাত্রা আেগ্রল তখন িাইনাে মব্গ্রশর কাগ্রে দপ াঁগ্রে দেগ্রে। ব্াো দেগ্রক দব্রুব্ার আগ্রে েব্াই ওগ্রেোর দচক কগ্রর 

দব্গ্ররাে। ক্লাে দশগ্রে েন্ধযাে আমি আর নােমরন দব্মরগ্রে পমড়। িুখ দচাখ দঢগ্রক হাাঁ ট। হাাঁ টার েিে দচাখ–নাক মেগ্রে পামন পগ্রড়। এক েিে জগ্রি 

যাে পামন । দু িাইগ্রলর রাস্তা পগ্রে মব্মভন্ন জােোে আিরা োমি। একটা পালগার পগ্রড় রাস্তাে। আিরা দেখাগ্রন যাই। মব্মভন্ন েিেযার কো ব্মল। 

তারপর ব্মল, এই োমভগ েটা মনব্ মকনা দভগ্রব্ পগ্রর জানাগ্রব্া। আেগ্রল আিরা কখনও োমভগ ে দনই না। আোর েিে মি কমফ দখগ্রে আমে। মি কমফ 

খাওোর জনয নতুন নতুন েিেযা ততমর কমর। এ মনগ্রে খুব্ িজা হে। নােমরন েব্ মেদ্ধান্ত দনে, েল্প োজাে, আমি ওর োগ্রে োগ্রে োমক। দু িাইল 

দেঁগ্রট আিরা েুপার দোর ওোলিাটগ  যাই। 



আিরা েব্ জািাকাপড় দেমখ, দোট দোট জািা পগ্রর রাোল দেই। দকানটা মকমন না। এেব্ করগ্রত করগ্রত প্রাে ব্াগ্ররাটার িত দব্গ্রজ যাে। 

প্রগ্রোজনীে মজমনে মকগ্রন আিরা ব্াোর মেগ্রক রওনা দেই। নােমরন দচক কগ্রর আিার েলার িাফলার ঠিক আগ্রে মকনা। নােমরগ্রনর মপগ্রঠ েিেযা। 

আমি মপগ্রঠ ব্াজার দনই। আিরা ব্ামড়র পগ্রে হাাঁ ট। পগ্রে ক্লান্ত হগ্রে পমড়। আিরা োমি, একটু মব্শ্রাি দনই। আব্ার হাাঁ ট। পগ্রে অগ্রনকগুগ্রলা দেগ্রল 

আিাগ্রের দেগ্রখ োমড় োিাে, আিরা তাগ্রের োগ্রে কমফ দখগ্রত চাই মকনা জানগ্রত চাে। আিরা ভগ্রে দপগ্রে যাই। দজাগ্রর দেঁগ্রট চগ্রল আমে। 

আিরা এখন েব্েিে হাাঁ ট। আজ দকউ হাাঁ টগ্রে না, আমি একা হাাঁ টমে। কাল মব্লযার্গ  (তুোর ঝড়) হগ্রেগ্রে। েত দতগ্ররা ব্েগ্রর এরকি ঝড় হেমন। 

পুরা শহর ব্রগ্রফ দঢগ্রক দেগ্রে। রাস্তাে দকউ দনই। পুরা শহরটা িৃতুযপুরী িগ্রন হগ্রে। আমি হাাঁ টমে। লাইগ্রেরীগ্রত পড়গ্রত দেমে। এর আগ্রে 

লাইগ্রেমরর োমর্গ্রত আমেমন। মনমরমব্মলগ্রত পড়গ্রত আমি উপরতলাে যাই। মব্শাল লাইগ্রেরী। েব্াই দোফার উপর পা তুগ্রল ব্গ্রে পড়গ্রে। দকউ 

শুগ্রে পড়গ্রে। পড়ার জনয দোট মকউমব্কলও আগ্রে। আব্ার আলাো রুি আগ্রে। পুগ্ররামেগ্রনর জনয একটা রুি মরজাভগ ও করা যাে। আমি 

কগ্রেকমেন খুব্ লাইগ্রেরীগ্রত পড়গ্রত যাই। তারপর িগ্রন হে আিার পড়াগ্রলখা হগ্রে না লাইগ্রেরীগ্রত। আমি দোফার উপর শুধু পা তুগ্রল ব্গ্রেই 

োমক আর লাইগ্রেমর দেগ্রখ িুগ্ধ হই। দলখাপড়া দেরকি হে না। আর তাপিাত্রা এখন িাইনাে পাঁমচশ মর্মে দেলমেোে। লাইগ্রেমর দব্শ দূগ্রর। দেঁগ্রট 

আেগ্রতও খুব্ কষ্ট হগ্রে যাে।  

ব্াোে এগ্রে মব্শাল ব্ড় দব্র্রুিটাে আিার একা িগ্রন হে। কামনগগ্রশর েরজা দব্গ্রে এখমন দকউ আেগ্রে এরকি িগ্রন হে। আমি র্াইমনগ্রঙ ঘুিাই। 

কাগ্রটগ ইন তুগ্রল দরেুগ্ররগ্রন্টর িানুে দেমখ। আিার আর একা একা িগ্রন হে না।  

ইোমনিং ঘুিাগ্রত খুব্ অেুমব্গ্রধ হে। নােমরন িধযরাগ্রত নতুন নতুন মর্ে রান্না কগ্রর। আমি ঘুিাগ্রত পামর না। আমি দব্র্ রুগ্রি ঘুিাই। ব্ামড়ওোলা নতুন 

লক লামেগ্রে মেগ্রেগ্রে। তবু্ও িগ্রন হে এখমন দকউ েরজা খুগ্রল দফলগ্রব্। আমি আতিংক মনগ্রে ঘুিাই। নােমরনগ্রক ব্মল আিার োগ্রে ঘুিাগ্রত, ও 

রামজ হে না। একমেন জানালার পাগ্রশ মকেু মব্োগ্ররর কযান দেমখ। মকন্তু দকাোও কাউগ্রক দেমখ না। আর একমেন খুব্ ভে দপগ্রে যাই। কামনগশ 

দেগ্রক অদু্ভত শব্দ আগ্রে। আমি নােমরনগ্রক র্ামক। নােমরন আিাগ্রক ধিক দেে। শব্দটা আব্ার হে। নােমরনও ভে দপগ্রে যাে। আিরা েুগ্রট ব্াোর 

ব্াইগ্রর আমে। োজ্জােগ্রক ব্মল। োজ্জাে ব্গ্রল পুমলগ্রশ দফান করগ্রত। আিরা আব্ার ৯১১ এ কল কমর, পুমলশ আগ্রে।  পুমলশ পুগ্ররাটা দশাগ্রন। েব্ 

মকেু ঘুগ্রর ঘুগ্রর দেগ্রখ। তারপর মনমশ্চত হে, একট কাঠমব্ড়ামল কামনগগ্রশর দকান ফুগ্রটা মেগ্রে দঢাগ্রক আর দব্র হে, এজনযই শব্দটা হে। তারা 

আিাগ্রেরগ্রক ব্গ্রল, ব্ামড়ওোলাগ্রক ব্গ্রল কামনগগ্রশর ফুগ্রটা দিরািত কগ্রর মনগ্রত। পুমলশগুগ্রলা খুব্ ভাল ব্যব্হার কগ্রর আিাগ্রের োগ্রে। এরকি 

অকারগ্রণ পুমলশ র্াকার জনয মকেুটা লমজ্জত হই। োজ্জাে ব্গ্রল, লজ্জার মকেু দনই। এ দেগ্রশ ব্ােরুগ্রি আটকা পড়গ্রলও িানুে পুমলশ র্াগ্রক। 

আিার ভে এখন অগ্রনকটা দকগ্রট দেগ্রে। তবু্ও লযাগ্রব্ই  োমক, েব্ পড়া লযাগ্রব্ই দশে কমর। দরািান ইোমনিং আিার চারপাগ্রশ ভীেণ ঘুরঘুর কগ্রর। 

আর দূর দেগ্রক দে আিাগ্রক দেগ্রখ না। অনয অগ্রনগ্রকর নজগ্রর পগ্রড় হেত মব্েেটা। েুেীপ এই মনগ্রে আিাগ্রক একমেন প্রশ্ন কগ্রর। আমি দরািানগ্রক 

এমড়গ্রে চমল, কখনও তার োমড়গ্রত উঠিনা। দে মর্নাগ্ররর আিন্ত্রণ জানাে, যাই না। খুব্ কি কো ব্মল। মকন্তু মকন্তু মভতগ্রর মভতগ্রর দব্শ অমস্থর 

লাগ্রে আিার। নােমরনগ্রক অমস্থরতার কো ব্মল। নােমরন আিাগ্রক কগ্রে একটা োপ্পড় মেগ্রত চাে। ব্গ্রল, দশে পযগন্ত একটা োো ব্ােরগ্রক ভাল 

লােল দতার। তুই ভাব্মেে ঐ দেগ্রল দতার দপ্রগ্রি হাবু্রু্বু্ খাগ্রে। ও আেগ্রল এরকি আরও একশজগ্রনর দপ্রগ্রি হাবু্রু্বু্ খাগ্রে। 

নােমরগ্রনর কো আিার ঠিক িগ্রন হে না। দরািান ভাল দেগ্রল, ও মনশ্চেই আিাগ্রক ভালব্াগ্রে, তা না হগ্রল দকন এত ঘুর ঘুর কগ্রর। আিার 

তালগ্রোল লাগ্রে েব্মকেু। মনগ্রজর মচন্তা ভাব্নার জনয ভীেণ অনুগ্রশাচনা হগ্রত োগ্রক। দরািানগ্রক ভুলগ্রত আমি আবু্ব–আমু্মগ্রক দফান কমর, 

ব্ািংলাগ্রেমশ নাইগ্রটর কো ব্মল। আমু্ম আিার েল্প দশাগ্রন, ব্গ্রল ভাল। আবু্ব খুব্ দরগ্রে যাে। আমি িেনা েলাৎ েলাৎ নাগ্রচর মেদ্ধান্ত ব্ামতল কমর। 

আিার মেদ্ধান্ত দজগ্রন নােমরন ভীেণ দরগ্রে যাে। নানা কারগ্রণ আিাগ্রের ব্ািংলাগ্রেমশ নাইগ্রটর দপ্রাোি ব্ামতল হে। 



োিার এমেগ্রে আেগ্রে। ব্রফ েলগ্রত শুরু করগ্রে। চারমেগ্রক পযাচপযাগ্রচ হগ্রে দেগ্রে। হাাঁ টগ্রল আিার জুগ্রতা মভগ্রজ যাে। নােমরন ব্গ্রল, তুই একটা 

দনাবু্ট মকগ্রন দফল। এখন দব্শ োি কি। মকন্তু আিার িগ্রন হে, এইগ্রতা োিার এগ্রে দেগ্রে। মকন্তু োিার আগ্রে না। ভোব্হ ভাগ্রব্ আব্ার দনা 

পড়গ্রত োগ্রক। োজ্জাগ্রের োগ্রে আর দব্মশ কো হে না আিার। আমশক, কািরাগ্রনর োগ্রেও না। নােমরন োজ্জাে, কািরান আর আমশগ্রকর োগ্রে 

ঘুরগ্রত যাে। আমি যাই না ব্গ্রল ওরা আিাগ্রক আর ব্গ্রলও না। একমেন ওগ্রের োগ্রে মেগ্রনিা দেখগ্রত যাই। একটুও ভাল লাগ্রে না মেগ্রনিা আিার। 

আমি ওগ্রের দেগ্রক দযন অগ্রনকটা আলাো হগ্রে যাে। ওরা অগ্রনক োওোগ্রত যাে। আমি দকাোও যাই না। 

নামের ভাই চগ্রল যাগ্রে, ওনার চাকমর হগ্রেগ্রে, কালই যাগ্রব্। েব্াই ওনার ব্াোে ভীড় কগ্রর ওনার ফামনগচার দনব্ার জনয। নােমরনও যাে। যাব্ার 

আগ্রে আিাগ্রক ব্গ্রল না। আিার খুব্ িন খারাপ োগ্রক দেমেন। খুব্ কান্নাকাট কমর। নােমরন ব্াোে এগ্রে মকেু আাঁচ কগ্রর। োজ্জােও এগ্রেগ্রে। 

োজ্জাে ব্গ্রল, মক তন্দ্রা দতািার পড়ার দটমব্ল দনই। দেগ্রখা দতািার জনয দটমব্ল এগ্রনমে। খাওো োওো করা যাগ্রব্ আব্ার পড়গ্রতও পারগ্রব্। 

দটমব্লটা ওরা নামের ভাইগ্রের ব্াো দেগ্রক এগ্রনগ্রে, োগ্রে দুগ্রটা দচোরও এগ্রনগ্রে। দচোগ্রর ব্গ্রে নােমরন পগ্রড়, আমি িাগ্রঝ িাগ্রঝ ব্মে। কািরান 

এগ্রে একমেন ব্গ্রে। দচোরটা দভগ্রে যাে। নােমরন কািরানগ্রক খুব্ ব্গ্রক। ব্গ্রল দচোর ঠিক কগ্রর না দেওো পযগন্ত ব্ামড় দযগ্রত দেওো হগ্রব্ না। 

কািরান খুব্ দচষ্টা কগ্রর, মকন্তু পাগ্রর না। খুব্ খারাপভাগ্রব্ দভগ্রঙগ্রে দচোরটা। কািরান খুব্ লজ্জা পাে। নােমরন খুব্ হাোহামে কগ্রর। কািরানগ্রক 

কি খাওোর পরািশগ দেে। পরািশগ মনগ্রে কািরান ব্াোে যাে। নামের ভাই চগ্রল যাওোে েব্ার দব্শ িন খারাপ হে। েব্গ্রচগ্রে দব্মশ িন খারাপ হে 

োজ্জাে আর আমশগ্রকর। আিারও খুব্ িন খারাপ োগ্রক। 

এমপ্রল িাে চগ্রল এগ্রেগ্রে। একমেন ব্াোে মফগ্রর দেমখ ব্াোে পাটগ । নােমরন ইমলশ কগ্ররগ্রে। অগ্রনক মব্গ্রেশী ব্নু্ধগ্রের োওোত মেগ্রেগ্রে। আিার খুব্ 

মব্রি লাগ্রে। ভাল লাগ্রে না িানুেজন। হাগ্রতর টাকা ফুমরগ্রে আেগ্রে ভীেণ মচন্তা হগ্রত োগ্রক টাকার জনয। তবু্ও হামে হামে িুখ কগ্রর োমক। 

খাব্ার আগ্রে নােমরন ইমলশ িাে মনগ্রে একটা ব্িৃতা দেে। ব্িৃতাে দে ব্গ্রল, ইমলশ একট েুস্বাদু ও েুেমন্ধ িাে। এই িাে দকান ব্ামড়গ্রত রান্না 

হগ্রল পুগ্ররা এলাকাে েুেন্ধ েমড়গ্রে পগ্রড়। আর খাব্ার পর হাত ভাল কগ্রর ধুগ্রলও মতনমেন পযগন্ত েন্ধ োগ্রক এব্িং এট ব্ািংলাগ্রেশ োড়া আর 

দকাোও পাওো যাে না । ওরা খুব্ উৎেুক হগ্রে িাে খাে। ওগ্রের দচাখ িুখ দেগ্রখ িগ্রন হে ভাল লাগ্রেমন। আিারও ভাল লাগ্রে না। আিার কাগ্রে 

পুাঁটর দেগ্রকও খারাপ লাগ্রে। তারপর নােমরন ব্গ্রল েব্ ইমন্ডোন দোগ্ররর দোে, পাঁচা িাে মেগ্রে উনমত্রশ র্লার মনগ্রেগ্রে। 

আিার আর দকাোও দযগ্রত ভাল লাগ্রে না এখন। লযাগ্রব্ খুব্ কি যাই আমি। আর দুেপ্তাহ পর ফাইনাল। দকােগ মনগ্রে দব্মশ ব্যস্ত োমক। প্রগ্রফের 

মকেু ব্গ্রল না এ মনগ্রে। ব্াোে কাজ কমর। প্রগ্রজক্ট মনগ্রেও খুব্ ব্যস্ত। তগ্রব্ মিটিংগুগ্রলাগ্রত যাই। দরািান আর আিার োগ্রে দচাখাগ্রচামখ কগ্রর না। খুব্ 

অব্াক হই। 

ফাইনাল উইগ্রকর আগ্রের মেন আমি দরািানগ্রক একট আগ্রিমরকান দিগ্রের োগ্রে দেমখ। 

 

 

 

  



 

৮  

ঐমেন নেগ র্াগ্রকাটা োউে র্াগ্রকাটা মরোচগ  োমিগ্রট আিার একটা দপাোর দপ্রগ্রজগ্রন্টশন োগ্রক। ওখাগ্রন ব্ািংলাগ্রেমশ একজগ্রনর োগ্রে পমরচে হে। 

দেখগ্রত এমশোনরা অগ্রনকটা এক রকি হগ্রলও আমি এখন ব্াঙামল, পামকস্তামন, ভারতীে দিাটািুট আলাো করগ্রত পামর। চীনা, জাপামন, 

দকামরোন এগ্রের েব্ারই নাক দব্াাঁ চা, কুতকুগ্রত দচাখ, তবু্ দকাোে জামন পােগকযটা দব্াঝা যাে। আমি মনগ্রজ দেগ্রক দযগ্রে দেগ্রলটগ্রক মজগ্রেে 

কমর ব্াঙামল মকনা, উমন হযাাঁ  ব্গ্রলন। দব্শ ভাল েিে কাগ্রট আিার। অগ্রনক খাওো োওো োগ্রক। যমেও আমি মকেুই দখগ্রত পামরনা। আিার পাগ্রশ 

ব্গ্রে দহাগ্রেন মতন িানুগ্রের খাব্ার দখগ্রে দফগ্রল। অনুষ্ঠান দশগ্রে দব্ষ্ট দপাোগ্ররর পুরস্কার দেওো হে। আমি মকেুই পাই না। কান্তা আপু প্রেি 

পুরস্কার পাে। ব্ািংলাগ্রেমশ একট দিগ্রে প্রেি পুরস্কার পাওোগ্রত খুব্ ভাল লাগ্রে। অনুষ্ঠান দশগ্রে লযাগ্রব্ আমে। েব্াই ব্লগ্রত োগ্রক, ইউ আর ইন 

ফযামে দেে। খুব্ েুের দেখাগ্রে দতািাগ্রক। শুধু দরািান মকেু ব্গ্রল না। আিার মেগ্রক তাকাে না পযগন্ত। দেমখ আগ্রিমরকান দিগ্রেট ওর পাগ্রশ ব্ো। 

প্রচণ্ড হাোহামে করগ্রে ওরা। 

আমি ব্াোে চগ্রল আমে। পরমেন লযাগ্রব্ যাই। দেমখ দিগ্রেটও ব্গ্রে আগ্রে। দরািান তাগ্রক জামগ্লিং দশখাগ্রে। জামগ্লিং হল অগ্রনকগুগ্রলা ব্ল মনগ্রে 

দখলা। ব্লগুগ্রলা েুাঁ ড়গ্রত হগ্রব্ উপর মেগ্রক। আর িাটগ্রত আোর আগ্রেই ধগ্রর দফলগ্রত হগ্রব্। দখলাটা খুব্ িজার তগ্রব্ আিার কাগ্রে খুব্ কঠিন িগ্রন 

হগ্রেগ্রে। দরািান একজন ভাল জাগ্লার। ও প্রগ্রফশনামলও দখগ্রল। একোগ্রে চার পাাঁ চট ব্ল মনগ্রে দখলগ্রত পাগ্রর। ও আিাগ্রক দখলার ট্রিকটা 

মশমখগ্রেমেল। ট্রিকটা হল খুব্ উঁচুগ্রত ব্লগুগ্রলা দোাঁ ড়া। যাগ্রত দব্মশ উচ্চতার কারগ্রণ ওরা িাটগ্রত দপ োগ্রত দব্মশ েিে দনে। আর এই েিগ্রের 

িগ্রধয অনয ব্লগুগ্রলা ধগ্রর দফলগ্রত হগ্রব্, আব্ার দকাগ্রনা দকাগ্রনাট েুাঁ ড়গ্রত হগ্রব্। দরািাগ্রনর দিগ্রেটগ্রক দখলা দশখাগ্রনা দশে হে। ওরা চগ্রল যাব্ার 

পর দনপামল দেগ্রলগুগ্রলা মনগ্রজগ্রের িগ্রধয আলাপ কগ্রর।, আলাগ্রপর মব্েেব্স্তু দিগ্রেট ওর োলগগ্রিন্ড মকনা। দিাটাগ্রোটা অগ্রিো ব্গ্রল, আমশ 

দকমজ ওজগ্রনর িুটমক মক কগ্রর োলগগ্রিন্ড হে! রাগ্রত ব্াোে দযগ্রে দেমখ দরািান দফেবু্গ্রক দিগ্রেটর োগ্রে একট েমব্ মেগ্রেগ্রে আর মলগ্রখগ্রে ইন 

এ মরগ্রলেনমশপ উইে মিগ্রশল। েব্াই অমভনেন জানাে ওগ্রক। আমিও জানাই। অগ্রনক িন খারাপ হে আিার, নােমরনগ্রক ব্মল দে কো। নােমরন 

ব্গ্রল, ও দতা দতার দপ্রমিক নে, তাহগ্রল দকন তুই িন খারাপ করমব্! দকন জামন তবু্ও খুব্ িন খারাপ োগ্রক আিার। 

এমপ্রল িাগ্রের আর দু একমেন ব্ামক। দিাটািুট েব্ ব্রফ েগ্রল দেগ্রে। িরা ঘােগুগ্রলা উঁমক মেগ্রে। আগ্রিমরকানরা েব্াই এখন শটগ ে পগ্রর হাাঁ গ্রট। 

োমড়র ব্েগ্রল অগ্রনগ্রকই োইগ্রকল মনগ্রে সু্কগ্রল আগ্রে। দকউ দকউ আগ্রে দরালার দস্কটিং এ চগ্রড়। দখলগ্রত দখলগ্রত চগ্রল আগ্রে। তারপর দস্কটিংটা 

ব্েল োব্া কগ্রর মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট দঘাগ্রর। এক মব্মল্ডিং দেগ্রক আর এক মব্মল্ডিং এ ক্লাে করগ্রত যাে দস্কটিং এ চগ্রড়। আিার ট এ লযাগ্রব্র একট দিগ্রে 

েুগ্রর্ন্টগ্রক দেমখ প্রাে দস্কটিং এ চগ্রড় আগ্রে। নােমরন এখন দোগ্রেটার পগ্রর োইগ্রকল মনগ্রে দব্র হে। অগ্রনক অজানা রাস্তাে যাে ও। আর মফগ্রর 

এগ্রে আিাগ্রক েল্প কগ্রর দশানাে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আিাগ্রক মনগ্রে েন্ধযাে হাাঁ টগ্রত দব্র হে। আিরা রাস্তাে অগ্রনক আেব্াব্ পত্র দেমখ। খাট, দোফা, 

টমভ নানান মজমনে ব্াোর োিগ্রন আগ্রিমরকানরা দরগ্রখ মেগ্রেগ্রে। যার দযটা প্রগ্রোজন মনগ্রে যাগ্রে। োিাগ্ররর শুরুগ্রত োধারনত আগ্রিমরকানরা 

ব্াো পমরষ্কার কগ্রর। তখন অগ্রনক পুরগ্রনা অগ্রকগ্রজা মজমনে দফগ্রল দেে। দফগ্রল দেে িাগ্রন ব্াোর োিগ্রন দরগ্রখ দেে। ঐ অগ্রকগ্রজা মজমনেট যার 

কাগ্রে ভীেণ কাগ্রজর, দে কুমড়গ্রে মনগ্রে যাে। দকউ না মনগ্রল একটা মনমেগ ষ্ট েিে পর মিউমনমেপাগ্রলর দলাক এগ্রে মনগ্রে যাে। র্াম্প কগ্রর দফগ্রল। 

দনপামল একট দেগ্রল একট টমভ কুমড়গ্রে মনগ্রে যাে। আিার খুব্ লজ্জা করগ্রত োগ্রক। আগ্রশ পাগ্রশ তামকগ্রে আমি একটা োইগ্রকল দনই। নােমরন 

আিাগ্রক োইগ্রকল চালাগ্রনা দশখাে। ও অগ্রনক দচষ্টা কগ্রর। আমিও দচষ্টা কমর। তবু্ মকেুগ্রতই মশগ্রখ উঠগ্রত পামর না। 



এমপ্রল িাগ্রের মত্রশ তামরখ। আজগ্রক একাউগ্রন্ট দি িাগ্রের দব্তন জিা হওোর কো। মকন্তু আিার একাউগ্রন্ট দকান টাকা জিা হেমন। নােমরনগ্রক 

মজগ্রেে কমর। ও ব্গ্রল ওর একাউগ্রন্ট জিা হগ্রেগ্রে। এটা িগ্রন হে মর্পাটগ গ্রিন্ট ওোইজ দভমর কগ্রর। তুই এক তামরখ পযগন্ত দেখ। তারপর 

মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট জানা। আমি ফাইনাল মনগ্রে ব্যস্ত হগ্রে পমড়। 

দি িাগ্রের এক তামরখ। আিাগ্রক োইগ্রকল চালাগ্রনা দশখাগ্রনার িাঝপগ্রে দরগ্রখ আজ নােমরন দেগ্রশ যাগ্রে। যাব্ার আগ্রে ও আিাগ্রক লযাগ্রব্ এগ্রে 

হাে মেগ্রলা। আমি খুব্ কাাঁ েলাি। ওর োিগ্রন দেঁগ্রে দফললাি। ও চগ্রল দেগ্রলা। আমি ব্ােরুগ্রি দযগ্রে শব্দ কগ্রর কাাঁ েলাি। পাগ্রশর টেগ্রলগ্রট যারা 

মেল তারা হেত শুনমেল। তবু্ আমি মচৎকার কগ্রর কাাঁ েলাি। আিাগ্রক দি িাগ্রের দব্তন দেওো হেমন। আমি খুব্ কাাঁ েমে। পুরা পৃমেব্ীর কাে দেগ্রক 

মনগ্রজগ্রক লুমকগ্রে কাাঁ েমে। আিার টমচিং এমেগ্রেন্টশীপ কন্ট্রাক্ট দেগ্রক মরোচগ  এমেগ্রেন্টশীপ করার েিে ওরা ভুল কগ্রর দি দক িাচগ  মলগ্রখগ্রে। িাচগ  

িাগ্রের দব্তন এমপ্রগ্রল দেওো হে তাই এমপ্রগ্রল দব্তন দপগ্রেমে। তগ্রব্ েশ মেন লােগ্রব্। এর িগ্রধয দব্তন দপগ্রে যাগ্রব্া। এজনয ওরা ভীেণ দুুঃখ 

প্রকাশ কগ্রর আিার কাগ্রে। 

একটা পরীক্ষা মেল মেলাি। তারপর ঘগ্রর মফরলাি। নােমরগ্রনর ঘর ফাাঁ কা। িগ্রন হল শুধু ঘর ফাাঁ কা নে আিার পুগ্ররা পৃমেব্ীটাই ফাাঁ কা হগ্রে দেগ্রে। 

দকউ দনই আিার, খুব্ অগ্রচনা আর ভগ্রের রাস্তাে দযন একা হাাঁ টমে আমি। দয রাস্তাে আর দকান পমেক দনই, হাাঁ মপগ্রে দেগ্রল, ক্লান্ত হগ্রল আশ্রে 

দেব্ার দকউ দনই। দকাোে যাগ্রব্া কাগ্রক ব্লগ্রব্া আিার এ পমরশ্রামন্তর কো, এক েিংেল কাাঁ টা িামড়গ্রে ক্ষত মব্ক্ষত হগ্রে হাাঁ টমে তার কো। মিজ 

খুললাি, দেমখ নােমরন রান্না কগ্রর দরগ্রখ দেগ্রে আিার জনয। দখগ্রত ইগ্রে হল না। ভীেণ মনষু্ঠর িগ্রন হল েব্। খুব্ কাাঁ েলাি আমি। অগ্রনক্ষন শুধু 

কাাঁ েলািই। এ োড়া আর মক করগ্রত পামর আমি, আর মক করার আগ্রে আিার। তগ্রব্ দেই কান্নার কো দকউ জানল না, আগ্রিমরকার ব্রুমকিংে 

নাগ্রির এক শহগ্রর একট দিগ্রেট আজ খুব্ কাাঁ েগ্রে, এই িাগ্রে দে দব্তন পােমন, এই েশ মেন দে মক খাগ্রব্, মকভাগ্রব্ ব্ামড়ভাড়া দেগ্রব্। 

েকাগ্রল উগ্রঠ দেমখ ভীেণ জ্বর। িাো তুলগ্রত পারমে না। ব্মি হগ্রে দেল। মর্পাটগ গ্রিন্ট দেলাি। মব্গ্রকগ্রল প্রগ্রজগ্রক্টর মরগ্রপাটগ  জিা মেগ্রে ব্াোে 

এগ্রেমে। দেই দে শূনয ঘর। নােমরগ্রনর কো িগ্রন পড়ল। িগ্রন হল পৃমেব্ীর একিাত্র আপনজন আিাগ্রক দেগ্রড় চগ্রল দেগ্রে। আব্ারও খুব্ কাাঁ েলাি 

আর পেগ া তুগ্রল, দরেুগ্ররগ্রন্ট আো িানুে দেখগ্রত োকলাি। মকন্তু তািাগ্রট চািড়ার কাগ্রলা চুগ্রলর কাউগ্রক দেখাগ্রন দেখলাি না। আমু্ম দফান 

মেগ্রেমেল। নােমরন দেগ্রশ এগ্রেগ্রে, দেগ্রশ না আেগ্রত না পারাে, আিার িন খারাপ মকনা। ব্ললাি, না। আবু্ব ব্লল, েব্ ঠিক আগ্রে মকনা, টাকা-

পেোর দকান েিেযা আগ্রে মকনা। ব্ললাি, না। 

পরীক্ষা টরীক্ষা েব্ দশে হগ্রলা। েব্াই কাগ্রজ কগ্রিগ খুব্ মঢগ্রলঢালা। এর ওর ব্ামড়গ্রত পাটগ  হগ্রে। িমল ভাব্ী ব্াঙামলগ্রের েব্াইগ্রক ওনার ব্াোে 

োওোত মেগ্রলন। আমি দেলাি না। পাাঁ চ তামরখ পগ্রড় দেগ্রে। নােমরগ্রনর কাে দেগ্রক মকেু টাকা ধার মনগ্রেমেলাি। তাই এ িাগ্রে ব্ামড়ভাড়া, মব্ল 

আিার দেব্ার কো। মব্গ্রলর অিংক খুব্ কি নে। মকভাগ্রব্ মক করগ্রব্া বু্ঝগ্রত পারমেলাি না। দলটার ব্ক্স দচক করলাি। এ িাগ্রের মব্ল দেমখ 

অদু্ভতভাগ্রব্ খুব্ কি এগ্রেগ্রে। আমি একাউগ্রন্টর আগ্রের টাকা দেগ্রক মব্ল মেগ্রে দফললাি। এব্ার ব্াোভাড়া মেগ্রত হগ্রব্। একটা অনুনে মব্নগ্রের 

েল্প োমজগ্রে ব্ামড়ওোলার অমফগ্রে দেমে। ব্ামড়ওোলা মনশ্চেই কো শুনগ্রব্ না, ব্লগ্রব্ দতািরা এমশোনরা অজুহাত মেগ্রত খুব্ ভালব্াগ্রো, েিেযা 

শুধু দতািাগ্রেরই হে মকন্তু আিার দতা এ ব্যাপাগ্রর করার মকেু দনই। তারপর দলট মফ ধমরগ্রে দেগ্রব্। অপিামনত হগ্রত হগ্রব্। ব্ামড়ওোলাগ্রক 

ব্ললাি, এই এই েিেযা, আমি দতািাগ্রক েশ তামরগ্রখ ভাড়া দেগ্রব্া। উমন ব্লগ্রলন, দতািরা দুট দিগ্রে অগ্রনক কষ্ট কগ্ররগ্রো। মতনজগ্রনর ভাড়া 

দুইজগ্রন মেগ্রেগ্রো। দতািাগ্রেরগ্রক এ িাগ্রে ভাড়া মেগ্রত হগ্রব্ না। দতািাগ্রের মলজগ্রতা পগ্রনর তামরগ্রখ দশে, এ িাগ্রেই ব্াো োড়গ্রো। তাই 

মেমকউমরট িামনর নেশ র্লার আমি ভাড়া আর দিইগ্রন্টগ্রনে কে মহগ্রেগ্রব্ দকগ্রট মনলাি । খুব্ অমব্শ্বােয দশানামেল তার কো। মনেি অনুযােী 

ব্ামড়ভাড়া দেব্ার কো। ব্ামড় োড়ার পর ইেগ্রপকশন করা হে। মেমকউমরট িামনর টাকা ইেগ্রপকশন মরগ্রপাটগ  অনুযােী দফরত দেওো হে। আমি 

িগ্রন িগ্রন েৃমষ্টকতগ াগ্রক অেিংখয ধনযব্াে মেলাি। 



লযাগ্রব্ এগ্রে দেমখ দর্ানাট মেগ্রেগ্রে। দরািান আর তার ব্ান্ধব্ী ওরাও দর্ানাট খাগ্রে। দিগ্রেটই আিার োগ্রে কো ব্লগ্রলা। দিগ্রেটগ্রক দব্শ ভাল 

লােল আিার। োমফক্স মর্জাইগ্রন পগ্রড়। োউে র্াগ্রকাটার দিগ্রে, ওোটার টাউগ্রন োগ্রক। দঘাড়াে চড়গ্রত খুব্ ভালব্াগ্রে। আিাগ্রক অগ্রনক দঘাড়াে 

চড়া েমব্ দেখাগ্রলা। দব্শ ভাল একটা মেন কাটল আিার। রাগ্রত দেমখ িমল ভাব্ী এগ্রেগ্রে, োগ্রে রুিা আপুও এগ্রেগ্রে। আমি পাটগ গ্রত যাইমন ব্গ্রল 

আিাগ্রক খাব্ার মেগ্রত এগ্রেগ্রেন। িমল ভাব্ীর দোট দিগ্রে নুগ্রশরাগ্রক ব্াোে দরগ্রখ এগ্রেগ্রেন। তাই ওনারা ব্েগ্রলন না, খাব্ার মেগ্রে চগ্রল দেগ্রলন। 

আর োওোগ্রত যাইমন ব্গ্রল মকেুটা ব্কা ঝকা কগ্রর দেগ্রলন। আমি খাব্ার দখলাি। িমল ভাব্ী অগ্রনক খাব্ার মেগ্রে মেগ্রেগ্রেন। ওনার রান্না েব্েিে 

খুব্ ভাল। ঐ খাব্াগ্রর আিার একমেন চগ্রল দেল। 

ক’মেন খুব্ কাজ করলাি। আব্ার জ্বর এগ্রেগ্রে আিার। িাোব্যো ভীেণ দব্গ্রড়গ্রে। ব্মিও হগ্রে খুব্। দু’মেন এভাগ্রব্ আমে। প্রচণ্ড খারাপ লােগ্রে 

শরীর। আর োকগ্রত পারমেলাি না। দভাগ্ররর আগ্রলা তখনও দফাগ্রটমন ব্াইগ্রর এগ্রে ব্েলাি। একটু ভাল লােগ্রত শুরু করগ্রলা। মকন্তু অন্ধকাগ্রর 

ভীেণ ভে লােমেল, ঘগ্রর চগ্রল আেলাি। েকাগ্রল দেমখ জ্বর আরও ব্াড়গ্রে। োজ্জােগ্রক দফান করলাি। োজ্জাে এগ্রলা। ব্াোে একা মেলাি ব্গ্রল 

দব্শীক্ষণ ব্েল না। মজগ্রেযে করল আমি মকেু দখগ্রত চাই মকনা। রাগ্রত েকাগ্রল আমি মকেুই খাইমন, খুব্ কিলা দখগ্রত ইগ্রে করমেল। তবু্ও না 

ব্ললাি। 

দি িাগ্রের নে তামরখ। আিার একাউগ্রন্ট টাকা এগ্রেগ্রে। একমেন আগ্রেই ওরা আিাগ্রক টাকা পাঠিগ্রেগ্রে। আিার শরীর ভাল লােগ্রত শুরু করগ্রলা। 

আমি দু’রাকাত নফল নািাজ পড়লাি। খুব্ মখগ্রে দপল। মিজ খুগ্রল দেমখ দতিন মকেু দনই। দফেবু্গ্রক একটা অমভিানী েযাটাে মেগ্রে আমি 

দব্মরগ্রে পড়লাি। 

আমি হাাঁ টমে। এ শহগ্রর ব্াে োমভগ ে দনই। ব্াগ্রে দযগ্রত হগ্রল আগ্রে দফান মেগ্রত হে। আমি হাাঁ টলাি। দু ঘণ্টা জ্বর োগ্রে হাাঁ টলাি। আিরা ব্াো দেগ্রড় 

মেমে। তাই ইগ্রলকট্রিক, েযাে ও ইন্টারগ্রনট অমফগ্রে অগ্রনক কাজ মেল। দেগুগ্রলাও দব্শ দূগ্রর দূগ্রর। দেগুগ্রলা োরলাি। আমি হাাঁ মপগ্রে দেলাি। 

দুপুগ্ররর দরাে ভীেণ চগ্রড় দেগ্রে তখন। আিার েলা শুমকগ্রে আেমেল। পুরা শাটগ  মভগ্রজ দেগ্রে। আমি মর্ি, িািংে, দুধ, চাল, দর্ানাট আর 

কিলাগ্রলবু্ মকনলাি। মকেু কাাঁ গ্রধ আর মকেু হাগ্রত মনগ্রেমে। আমি হাাঁ টমে। দুিাইল পে আিার কাগ্রে দুগ্রশা িাইল িগ্রন হগ্রলা। পে ফুরমেগ্রলানা। েূযগ 

িাঝ আকাগ্রশ, পগ্রের দকাোও োো মেল না। আমি ব্ামড় দপ াঁোগ্রব্া মকনা আিার ভীেণ ভে হগ্রত লােগ্রলা। আমি শুধু মনগ্রজগ্রক োন্ত্বনা মেমেলাি, 

এইগ্রতা আগ্ররকটু পে, প্রাে এগ্রে দেমে। মকন্তু পে আেগ্রল ফুরমেগ্রলা না। আমি রাস্তার িাগ্রঝ িাগ্রঝ ব্ার ব্ার োিমেলাি। কাাঁ ধ দেগ্রক ব্যাে 

নািামেলাি। দিরুেণ্ড দভগ্রঙ যামেল িগ্রন হমেল। প্রচণ্ড দরাগ্রে ের ের কগ্রর ঘািমেলাি। োিগ্রল আরও দব্মশ কষ্ট হমেল দযন। যা হে দহাক 

দভগ্রব্ আমি একটাগ্রন হাাঁ টা মেলাি।  

আমি ব্ামড় দপ াঁগ্রেমে। ব্ামড় দপ াঁোগ্রত দপগ্রর অদু্ভত আনে হল আিার। দিগ্রঝগ্রত শুগ্রে োকলাি মকেুক্ষণ। দুইটা দর্ানাট দখলাি। নুরু্লে 

চামপগ্রেমে। খুব্ েুস্থ লােল শরীর। রাগ্রত নােমরন আিাগ্রক দফেবু্গ্রক মজগ্রেে করল দকিন আমে। ওগ্রক েব্ ব্ললাি। ও খুব্ ব্কা মেল, ওগ্রক আগ্রে 

দকন েব্ ব্মলমন। 

কমেন পর আমি চগ্রল যাব্ এ ব্াো দেগ্রড়। দোেোে করমে। জমরিানা এড়াগ্রত ব্াো মনখুাঁত ভাগ্রব্ পমরষ্কার করমে। েগ্রন্ধযই েুমরো এল, দয দিগ্রেটর 

কাগ্রে আমি উঠমে। ও খুব্ অব্াক হগ্রলা, নাহার তুমি মক কগ্রর এত ব্ড় ব্ামড়গ্রত একা োগ্রকা? দতািার ভে লাগ্রে না? ব্ললাি, ভে লাগ্রে না। শুধু 

ঘুগ্রিাগ্রত যাব্ার আগ্রে রুগ্রির িগ্রধয একট পাত্র মনগ্রে ঘুিাগ্রত যাই, যাগ্রত ব্ােরুগ্রির জনয রাগ্রত দব্রুগ্রত না হে। তগ্রব্ এখন পযগন্ত পাগ্রত্রর েরকার 

হেমন। েুমরো দহগ্রে কুট কুট। আমিও দহগ্রে কুট কুট। আমি আিার আগ্রিমরকার প্রেি ব্াো দেগ্রড় েুমরোর ব্াোে উঠলাি। 

 



৯  

েুমরোর ব্াোে আমি একা উঠমে। মকন্তু আিার োগ্রে দুজগ্রনর মজমনে। আিার আর নােমরগ্রনর। তাই ওঠার আগ্রের মেন, নােমরগ্রনর মকেু মজমনে 

আমি কাউোর ভাইগ্রের ব্াোে রামখ। শমরফ ভাই আর কাউোর ভাই ওনারা দুজন একোগ্রে োগ্রকন। যমেও ব্াোটা একজগ্রনর নাগ্রি দনওো। 

ব্ামড়র িযাগ্রনজার জাগ্রনন কাউোর ভাই একা োগ্রকন। প্রমত িাগ্রে িযাগ্রনজার একব্ার ইেগ্রপকশগ্রন আগ্রেন। তগ্রব্ আোর আগ্রে ব্গ্রল আগ্রেন। 

আগ্রিমরকানরা হুট কগ্রর কাগ্ররা ব্াোে আগ্রে না। আোর আগ্রে এপগ্রেন্টগ্রিন্ট কগ্রর আগ্রে। ইেগ্রপকশগ্রনর মেন কাউোর ভাই শরীফ ভাইগ্রের 

মজমনে লুমকগ্রে রাগ্রখ। এিনভাগ্রব্ োমজগ্রে রাগ্রখ দযন দে একাই োগ্রক। ইেগ্রপকশন হগ্রে দেগ্রল আব্ার নতুন কগ্রর োজাে। োজ্জাে আর 

কািরাগ্রনরও একই অব্স্থা। দুই রুগ্রির ব্াো। মকন্তু একজন মনগ্রেগ্রে ব্াোটা। তাই মনেি অনুযােী অগ্রনযর োকার অনুিমত দনই। ধরা পড়গ্রল ব্াো 

দেগ্রড় মেগ্রত হে। োগ্রে অগ্রনক জমরিানাও গুনগ্রত হে। 

অনয মকেুর োগ্রে তুলনা করগ্রল আগ্রিমরকাগ্রত খাব্ার োব্ার দব্শ েস্তা। তগ্রব্ ব্াো ভাড়াটা খুব্ দব্শী। ইমন্ডোনরা অগ্রনকজন এক ব্াোে োোোমে 

কগ্রর োগ্রক। এগ্রত ভাড়া অগ্রনক ব্াাঁ গ্রচ। আর ইেগ্রপকশগ্রনর মেন মেগ্রেি কগ্রর দফগ্রল। ব্াঙামলরা খুব্ ভীতু। এরা এত মেগ্রেি করার োহে পাে 

না। মেগ্রেি করগ্রল অল্প েল্প কগ্রর। 

ইমন্ডোনগ্রের োহে খুব্ িারাত্মক। এখাগ্রন েব্ মকেুগ্রত ইেুযগ্ররে োগ্রক। ইমন্ডোনরা আই দফান দকগ্রন। দকনার কগ্রেক িাে পর দকাম্পামনগ্রক মচঠি 

দলগ্রখ। ব্গ্রল দফানট হামরগ্রে দফগ্রলগ্রে। দকাম্পামন এগ্রেরগ্রক নতুন দফান দেে। এরা আব্ার হামরগ্রে দফগ্রল। দকাম্পামন আব্ার দফান দেে। এভাগ্রব্ 

একজন িানুে দুমতনব্ার দফান হামরগ্রে দফগ্রল। 

আগ্রিমরকা তেগ্রন্ত দব্শ ভাল। তগ্রব্ এগ্রক্ষগ্রত্র এরা মকেু করগ্রত পাগ্রর না। কারণ মেি দফগ্রল মেগ্রে দফান ততক্ষগ্রণ ইমন্ডো দপ াঁগ্রে দেগ্রে। প্রেি 

প্রেি যখন শুমন, ব্যাপারটা ঠিক মব্শ্বাে হেমন। েুমরো আিাগ্রক মব্শ্বাে করগ্রত োহাযয কগ্রর। দে তার আই দফানটর জনয দক্লইি কগ্রর। নতুন 

দফান পাে। আর পুরগ্রনাট তার ব্াব্াগ্রক ইমন্ডোগ্রত পাঠিগ্রে দেে। 

েুমরো খুব্ শান্ত আর ভীেণ ভাল একট দিগ্রে। েুমরোর এরকি আচরণ খুব্ অদু্ভত লাগ্রে আিার কাগ্রে। ওগ্রক মজগ্রেে কমর, এট দতা অনযাে, 

দকন করগ্রল। েুমরো পমরেিংখযান মনগ্রে ব্গ্রে। রাি, শযাি, েগ্রনশ কামতগ ক েব্াই দতা কগ্রর। আমি দকন করগ্রব্া না। েুমরো ভাগ্রব্ একট অনযাে েব্াই 

করগ্রল, তখন তা আর অনযাে োগ্রক না। তগ্রব্ এখাগ্রন অগ্রনক ভীতু ইমন্ডোনও োগ্রক। ব্ািংলাগ্রেশ-ইমন্ডো মনগ্রে অগ্রনক কারগ্রণ ইমন্ডোর উপর 

আিার খুব্ রাে। তগ্রব্ এখাগ্রন দকান রাোরামে দনই। এখাগ্রন ওগ্রেরগ্রক ভালই লাগ্রে, পাগ্রশর ব্ামড়র দলাক িগ্রন হে। ওরাও আিাগ্রের োগ্রে খুব্ 

ভাল আচরণ কগ্রর। মব্মভন্ন েিেযাে এমেগ্রে আগ্রে। 

কাউোর ভাইগ্রের ব্ামড়গ্রত মজমনে রাখগ্রত কাউোর ভাইগ্রকই র্ামক। কাউোর ভাই আর শরীফ ভাই দুজনই আিার কযাম্পাগ্রের। আিার দেগ্রক 

মতন ব্েগ্ররর মেমনের, আিরা একই মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট পমড়। তগ্রব্ কাউোর ভাইগ্রের োগ্রেই আিার দব্মশ কো হে। উমন আিাগ্রক দব্শ দনহ কগ্ররন। 

অগ্রনক মেদ্ধাগ্রন্তর ব্যাপাগ্রর আমি ওনাগ্রক মজগ্রেে কমর। কাউোর ভাই খুব্ আাঁগ্রতল আর পাঙ্কচুোল িানুে। উমন ঠিক েিগ্রে আগ্রেন। তগ্রব্ 

মজমনেপত্র টানাটামনর েিে আিাগ্রকও ধরগ্রত ব্গ্রলন। ব্গ্রলন, আমি একা এত ভারী মজমনে টানগ্রত পারগ্রব্া না। একটা দেগ্রলর িুগ্রখ এই কো শুগ্রন 

মকেুটা মব্রি হই। তগ্রব্ মব্রমি দচগ্রপ রামখ। আিার তখন িগ্রন হে, কাউোর ভাই আিার উপর আগ্রিমরকান মনেি খাটাগ্রেন। এখানকার দিগ্রেরা 

মনগ্রজরাই েব্ কগ্রর। দেগ্রলগ্রের এগ্রকব্াগ্ররই ধার ধাগ্রর না। দিগ্রেগুগ্রলার শমিও দেরকি। 



শােলা আপু চগ্রল যাব্ার েিে আিরা ভুগ্রল অনয একটা ব্ােেযাগ্রন্ড দেলাি। আিাগ্রের হাগ্রত েিেও মেল না। এক আগ্রিমরকান অগ্রচনা িমহলা 

শােলা আপুগ্রক রাইর্ মেল। শােলা আপুর ভারী ব্যাে মনমিগ্রেই তুগ্রল দফলল। আগ্রিমরকান দিগ্রেগ্রের শমির কো নামের ভাইগ্রের কাগ্রেও 

শুগ্রনমে। নামের ভাই একব্ার োিাগ্রর কযাম্পাগ্রে কাজ মনগ্রেমেগ্রলন। কাজটা মেল, কযাম্পাগ্রের মব্মল্ডগ্রঙ রগ্রঙর কাজ হগ্রে। তাগ্রক ঘগ্রে ঘগ্রে 

পুরগ্রনা েরজার রঙ তুলগ্রত হগ্রব্। নামের ভাই ভারী েরজা তুলগ্রত পারগ্রতন না। হাই সু্কগ্রলর দিগ্রে এগ্রে েরজা তুগ্রল েট েট কগ্রর দেঁগ্রট চগ্রল 

দযত। নামের ভাই নামক ঐ েিেটা কাজকাি মকেুই কগ্ররন মন। উমন পুগ্ররাটা েিে ঘুিাগ্রতন। আর মব্গ্রকগ্রল কাজ বু্মঝগ্রে দেওোর েিে ব্লগ্রতন, 

আগ্রের রঙটা ভীেণ ব্াগ্রজ। দেগ্রখা এত ঘগ্রেও মকেু দতালা যােমন। আগ্রিমরকানরা োধারনত ভদ্র দোগ্রের। আর এখাগ্রনও হেত েরকারী কাগ্রজ 

মঢগ্রল ঢালা। তাই নামের ভাইগ্রক দকউ মকেু ব্লত না। নামের ভাই ঘুমিগ্রে ঘুমিগ্রেই অগ্রনক দব্তন তুগ্রল দফলগ্রতন। আিার তখন িগ্রন হল, 

কাউোর ভাই এই কারগ্রণই টানাটামন করগ্রত চান না, আগ্রিমরকান মনেি অনুেরণ করগ্রত চান। এর আগ্রেও ব্যাপারটা দখোল কগ্ররমে। আিরা 

মেগ্রনিা দেখগ্রত মেগ্রেমে। কাউোর ভাই ই আিাগ্রেরগ্রক দর্গ্রক মনগ্রে দেগ্রলন। টগ্রকট কাটার েিে শুধু মনগ্রজরটা দকগ্রট েটেট কগ্রর হাাঁ টা 

মেগ্রলন। একটা দে জনযিূলক মজগ্রেেও করগ্রলন না, দপ করগ্রত হগ্রব্ মকনা। অেচ ব্ািংলাগ্রেগ্রশ দেগ্রখমে দিগ্রেগ্রের মব্ল মেগ্রে মেগ্রত চাওো খুব্ 

োধারণ ভদ্রতা। আর উমন ব্লগ্রলই, আিরা মনশ্চেই রাজী হগ্রে দযতাি না। 

োজ্জাগ্রের োমড়র উপর খুব্ রাে োকগ্রলও োজাগ্রের উপর অত রাে মেল না। আিরা েব্ কো োজ্জাগ্রের োগ্রে দশোর করতাি। োজ্জাে ব্লগ্রলা 

এ রকি দকান মনেি এখাগ্রন দনই। এখাগ্রন দকউ কাগ্ররা জনয দপ কগ্রর না। একব্ার োজ্জােগ্রক এক আগ্রিমরকান দেগ্রল ব্লগ্রলা, োজ্জাে তার 

োগ্রে লাগ্রঞ্চ যাগ্রব্ মকনা। দেগ্রল তার খুব্ ভাল লােগ্রব্। তার খুব্ ইো োজ্জােগ্রক মনগ্রে ভাল একটা দরেুগ্ররগ্রন্ট দে খাগ্রব্ একমেন। এরকি মব্গ্রন 

পেোর অফার োজ্জাে োগ্রে োগ্রে লুগ্রফ মনল, ইোিত দখগ্রলা। তারপর দেগ্রখ পাহাড় েিান মব্ল। োজ্জাগ্রের মব্ল োজ্জােগ্রকই দপ করগ্রত 

হগ্রলা। এখাগ্রন েব্াই েব্াইগ্রক একোগ্রে যাওোর খাওোর মনিন্ত্রণ কগ্রর। মকন্তু মনিন্ত্রগ্রণ অিংশেহণ করগ্রল যার মব্ল তাগ্রকই পমরগ্রশাধ করগ্রত হে। 

তগ্রব্ োজ্জাগ্রের কাগ্রে পগ্রর শুগ্রনমে কাউোর ভাইগ্রের হাগ্রত েিেযা। একব্ার মরগ্রকট দখলগ্রত দযগ্রে হাত দভগ্রে দফগ্রলমেগ্রলন। তারপর দেগ্রক 

হাগ্রত স্থােী েিেযা হগ্রে দেগ্রে। 

েুমরোর ব্াোে দযমেন উঠি, দেমেন আিার একজগ্রনর োহাযয েরকার। মজমনেপত্র টানাটামন করগ্রত হগ্রব্ আর আিাগ্রক রাইর্ মেগ্রত হগ্রব্। দেমেন 

কাউোর ভাইগ্রক র্ামকনা। োজ্জাগ্রের উপর তখন দতা ভীেণ অমভিান। তাই তাগ্রকও র্াকার প্রশ্ন আগ্রে না। ঐ মেন শরীফ ভাই আিাগ্রক রাইর্ 

মেগ্রলন। শরীফ ভাইগ্রের োমড়র একটা দর্ার। মপেগ্রনর মেগ্রক েরজা দনই। োিগ্রনর মেটগুগ্রলা শুইগ্রে মেগ্রে মপেগ্রন মজমনে রাখগ্রত হে। শমরফ 

ভাই দলাকটাগ্রক আগ্রে খুব্ খারাপ ভাব্তাি। েব্েিে রােী রােী দচাগ্রখ তাকাে। দিগ্রেগ্রের োগ্রে মব্গ্রশে কো ব্গ্রল না। তাগ্রক যতব্ার দেগ্রখমে, 

েব্েিে মেোগ্ররট খাগ্রেন। োজ্জাে ব্গ্রলগ্রে উমন মব্োরও খান। একমেন ওনাগ্রক মব্োর খাওো অব্স্থাে োজ্জাগ্রের ব্াোর োিগ্রন দেমখ। আিাগ্রক 

দেগ্রখ উমন মব্োর লুমকগ্রে দফলগ্রলন না। দখগ্রত দখগ্রতই ব্লগ্রলন, দকিন আগ্রো? 

এই োিাগ্রর কাউোর ভাই, শরীফ ভাই কাগ্ররা ফামন্ডিং দনই। কাউোর ভাই খুব্ পমরশ্রিী দেগ্রল। তবু্ দকন জামন মতমন ফান্ড দজাোড় করগ্রত 

পাগ্ররনমন। তগ্রব্ মতমন কাজ কিগ দজাোড় করার ভীেণ দচষ্টা করগ্রেন আর শমরফ ভাই মকেুই করগ্রেন না। ব্গ্রে ব্গ্রে পা দোলাগ্রেন, দুপুর পযগন্ত 

ঘুিাগ্রেন। মেোগ্ররট মেগ্রে েকাগ্রলর নাস্তা দুপুগ্রর োরগ্রেন। আর মব্গ্রকগ্রল ইমন্ডোনগ্রের োগ্রে মরগ্রকট দখলগ্রেন। এখাগ্রন দেগ্রলরা খুব্ মরগ্রকট 

দখগ্রল। প্রচণ্ড তুোরপাগ্রতর েিেও দখগ্রল। তখন ইনগ্রর্ার িাগ্রঠ দখগ্রল। ব্াঙালীগ্রের িগ্রধয শমরফ ভাই, োজ্জাে, আমশক আর দে রভ ভাই 

দখগ্রলন। 

দে রভ ভাই হগ্রলন রুিা আপুর হােগ্রব্ন্ড। উমন এখাগ্রন োগ্রকন না। নেগ র্াগ্রকাটাগ্রত পগ্রড়ন। িাগ্রে কগ্রেকব্ার আগ্রেন রুিা আপুগ্রক দেখগ্রত। 

যমেও আপুর অমভগ্রযাে এ েিেটাও তাগ্রক পাওো যাে না। মরগ্রকট দখলগ্রতই দে এখাগ্রন আগ্রে। মকেুমেন পর পর এগ্রের িযাচ দলগ্রে োগ্রক। 

আড্ডা টাড্ডা েব্ জােোে এগ্রের মরগ্রকগ্রটর েল্প। মরগ্রকগ্রটর জনয অগ্রনকেিে তারা োওোতও মিে কগ্রর। ব্যাগ্রচলররা োধারণত দকান ব্াোর 



োওোত মিে কগ্রর না। দকউ োওোত মেগ্রল হুিমড় দখগ্রে পগ্রড়। আগ্রে দেগ্রক মেগ্রে ব্গ্রে োগ্রক। মকন্তু মরগ্রকট দখলা োকগ্রল মভন্ন। তাগ্রের দেখা 

পাওো যাে না। অগ্রনকেিে োওোতকামর তাগ্রের জনয খাব্ার পাঠিগ্রে দেে। 

এখানকার আড্ডাগুগ্রলা দব্শ রাত পযগন্ত চগ্রল। আড্ডার মব্েেব্স্তু দেশ। দেগ্রশর ভমব্েযৎ মনগ্রে েব্াই খুব্ মচমন্তত। েব্ারই দেগ্রশ মফরগ্রত ইগ্রে 

কগ্রর। মকন্তু দেগ্রশ দফরার কো ভাব্গ্রলই মকগ্রের দযন অমনশ্চেতা মঘগ্রর ধগ্রর। দযই ভাব্ী োওোত কগ্ররন, মতমন অব্শয মচন্তা কগ্ররন অনয মকেু 

মনগ্রে। খাব্াগ্রর কি পড়গ্রব্ মকনা এই মনগ্রে। এখাগ্রন েব্ বু্গ্রফ মেগ্রেগ্রি খাব্ার দেওো হে। েব্াই েলা পযগন্ত রু্মব্গ্রে খাে। আমি একটু খাব্ার োব্ার 

দব্গ্রে খাই। িুটগ্রে যাওোর ভগ্রে কি খাই। তগ্রব্ ঐমেন আমিও মনেি িামন না। যতটা পামর দখগ্রে মনই। কারণ এ মজমনে দতা আর পগ্রর দকাোও 

পাওো যাগ্রব্ না। এখাগ্রন েব্ার রান্নাও খুব্ ভাল। োরা েপ্তাহ মনগ্রজর রান্না দখগ্রে, যাই খাই অিৃত লাগ্রে। দিগ্রেরা োধারণত আগ্রে খাব্ার দনে। 

কারণ দেগ্রলরা আগ্রে মনগ্রল েব্ খাব্ার োব্াড় হগ্রে যাব্ার েম্ভাব্না োগ্রক। 

েব্ার খাওো োওো দশে। হেত আিরা েগ্রল্প িশগুল। তখন মরগ্রকটাররা আগ্রেন। দখগ্রত দখগ্রত তাগ্রের আব্ার দেই মরগ্রকগ্রটর েল্প। এখাগ্রন 

আড্ডাে দেগ্রল দিগ্রেরা আলাো ব্গ্রে। দিগ্রেরা ব্গ্রে দভতগ্ররর ঘগ্রর। তগ্রব্ দভতর দেগ্রকও মরগ্রকটারগ্রের উচ্ছ্বাগ্রের শব্দ দশানা যাে। ভাব্ দেগ্রখ 

িগ্রন হে শুধুিাত্র মরগ্রকট দখলগ্রতই তারা আগ্রিমরকা এগ্রেগ্রে। তগ্রব্ দে রভ ভাই খুব্ ভাল মরগ্রকট দখগ্রলন। মব্মভন্ন দেট দেগ্রক দলাকজন 

ওনাগ্রক ভাড়া কগ্রর মনগ্রে যাে মরগ্রকট দখলার জনয। শমরফ ভাইগ্রক দকউ ভাড়া কগ্রর মনগ্রে যাে না। তগ্রব্ উমনও খুব্ ভাল মরগ্রকট দখগ্রলন। প্রােই 

িযান অফ ো িযাচ হন। মরগ্রকগ্রটর জনয মকনা জামন না, এত এত ব্েগুণ েগ্রেও শরীফ ভাইগ্রক েব্াই খুব্ পেে কগ্রর। উমন দযখাগ্রনই যান, যা 

কগ্ররন ব্যাগ্রচলর দেগ্রলগুগ্রলা তাই করার দচষ্টা কগ্রর। আমি শরীফ ভাইগ্রের িত করার মকেু দচষ্টা কমর না। তগ্রব্ শরীফ ভাইগ্রক আিারও খুব্ ভাল 

লাগ্রে। 

শরীফ ভাই দেখগ্রত দব্শ স্বাস্থযব্ান। িগ্রন হল টানাটামন খুব্ ভাল পারগ্রব্ন। ঐমেন শরীফ ভাইগ্রক েকাল দেগ্রক দফান মেমে। উমন দু ঘণ্টা পর 

এগ্রলন। আমি দব্শ মব্রি। তগ্রব্ শরীফ ভাই খুব্ কষ্ট করগ্রলন। আিার েব্ মজমনে দটগ্রন মেগ্রলন। আিাগ্রক মকেুই করগ্রত হল না। অগ্রনক মজমনে 

মেল। আিাগ্রের মতন ব্ার আো যাওো করা লােল। ব্াোে দঢাকার েিে উমন আিাগ্রক েরজাটাও খুগ্রল মেগ্রলন। এখাগ্রন েরজা খুগ্রল দেওো একটা 

ভদ্রতা। ব্ািংলাগ্রেগ্রশর িত দুি কগ্রর দকউ েরজা ব্ন্ধ কগ্রর না। দকউ আেগ্রে দেখগ্রল েরজা ধগ্রর োাঁ মড়গ্রে োগ্রক। েরজা খুগ্রল মেগ্রলও দিগ্রেগ্রের 

ব্াো ব্গ্রল শরীফ ভাই ব্েগ্রলন না, চগ্রল দেগ্রলন। শরীফ ভাইগ্রের ভদ্রতাে আমি ও েুমরো দুজনই খুব্ িুগ্ধ। েুমরো ব্লগ্রলা, দেগ্রলটাগ্রতা ভাল। 

তুমি কাগ্রলা, লম্বা দেগ্রল চাও। এগ্রতা দেরকিই। তাহগ্রল মব্গ্রে করগ্রো না দকন? 

েুমরো আিাগ্রক ব্লগ্রলা, দেগ্রখা আিার ব্াো খুব্ দোট। তুমি দতািার মজমনেপত্র দব্র কগ্ররা না। আিারগুগ্রলা ব্যব্হার কর। আমি ব্ললাি, ঠিক 

আগ্রে। তগ্রব্ ব্েনাটা আিাগ্রক দব্র করগ্রত হগ্রলা। েুমরোর ব্ােরুগ্রি দকান ব্েনা দনই। ব্েনা ব্যব্হার একট অপ্রগ্রোজনীে ব্যাপার তার কাগ্রে। 

ব্ােরুিটা খুব্ েুের কগ্রর োমজগ্রেগ্রে েুমরো। লাল কাগ্রপগট দেওো, ফ্লাওোর দভে আগ্রে। দেখাগ্রন হলুে রগ্রঙর োমেগ্রকর ফুল রাখা। 

দব্র্রুিটা দেখলাি। একটা দব্র্রুি এ ব্াোে। ওখাগ্রন েুমরো আর িেু োগ্রক। িেু হল েুমরোর ব্েগ্রিন্ড। ওরা দুজনই োউে ইমন্ডোন। দুজগ্রনই 

ইমন্ডোগ্রত এক মব্শ্বমব্েযালগ্রে পগ্রড়গ্রে। এখাগ্রনও ওরা এমক মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট পগ্রড়। ওগ্রের মব্গ্রে হেমন এখনও। স্বািী িীর িত একোগ্রে োগ্রক ওরা। 

তগ্রব্ এ মব্েেট েুমরো কাউগ্রক ব্লগ্রত চাে না। আিাগ্রকও মশমখগ্রে মেগ্রেগ্রে মিগ্রেয ব্লার জনয। যমেও ব্যাপারট েব্াই ই জাগ্রন। আর এখাগ্রন 

অগ্রনক ইমন্ডোনই এরকি োগ্রক। েুমরোর োগ্রে আিাগ্রের পমরচে, েুমরো আিাগ্রের আগ্রের ব্াোে এক িাে মেল। ওগ্রের ব্াোে োরগ্রপাকা পাওো 

মেগ্রেমেল। আগ্রিমরকানরা োরগ্রপাকা খুব্ ভে পাে। ওগ্রের ৫১০০ র্লার জমরিানা হগ্রলা। আর ব্াো দেগ্রড় মেগ্রত হগ্রলা। তগ্রব্ টাকাটা ওগ্রের এখমন 

মেগ্রত হগ্রব্ না। ব্ামড়ওোলা কাগ্রলকশন এগ্রজমেগ্রক োমেত্ব মেগ্রেগ্রে। ওরা চাকমর পাব্ার পর মেগ্রত হগ্রব্। এখাগ্রন দকান মফ মনধগামরত েিগ্রের িগ্রধয 



দকউ না মেগ্রত পারগ্রল কাগ্রলকশন এগ্রজমের কাগ্রে দেটা চগ্রল যাে। কাগ্রলকশন এগ্রজমে ঐ ব্যমির েুমব্ধািত দেটা আোে কগ্রর। তাড়াহুড়া 

কগ্রর ব্াো না দপগ্রে েুমরো উঠল আিাগ্রের োগ্রে আর িেু উঠল দে মে আরগ্রব্র এক দেগ্রলর োগ্রে। 

দে েিেটা েুমরোগ্রক দেখতাি দরাজ েকাগ্রল উঠত, রান্না করগ্রতা। তারপর িেুর জনয েকাগ্রলর নাস্তা, দুপুগ্ররর খাব্ার েগ্রে কগ্রর মনগ্রে দযগ্রতা। 

েন্ধাে মফগ্রর আব্ার িেুর রাগ্রতর খাব্ার দরমর্ করগ্রতা। িাগ্রঝ িাগ্রঝ কাপ্সা রান্না করগ্রতা। কাপ্সা হল দে মে এরামব্োন রাইে। িেু একটা দে মে 

এরামব্োন দেগ্রলর োগ্রে োকগ্রতা। ওর কাগ্রেই মশগ্রখগ্রে রান্নাটা। টগ্রিগ্রটা আর িুরেীর মনযগাে মেগ্রে ব্ানাগ্রনা িািংে োড়া রাইে। মনযগাে িাগ্রন িুরেীর 

দঝালটা মেগ্রে রাইেটা রান্না করা হে। আর দব্াঁগ্রচ যাওো িুরেীটা পগ্রর িাই কগ্রর খাওো যাে। েুমরোর কাপ্সা খুব্ িজা হত। ও কাপ্সা রান্না করগ্রল 

আিারা অগ্রপক্ষা করতাি কখন আিাগ্রের দখগ্রত ব্লগ্রব্। েুমরো আিাগ্রেরগ্রক একটু আধটু মেগ্রতা। তখন আমি, নােমরন প্রেগ্রি কগ্রেকব্ার না 

ব্লতাি। তারপর ওর কাপ্সার উপর ঝাাঁ মপগ্রে পড়তাি। 

একব্ার দে একটা োউে ইমন্ডোন মচগ্রকন রান্না কগ্রর দরগ্রখ দেগ্রে। ভদ্রতার খামতগ্রর আিাগ্রেরগ্রক দটে করগ্রত ব্গ্রলগ্রে। দটে করগ্রত দযগ্রে 

আিরা ভীেণ অভদ্র হগ্রে উঠলাি। ওরা োরা েপ্তাগ্রহর রান্নার অগ্রধগক দখগ্রে দফললাি। আর খুব্ কগ্রষ্ট মনগ্রজগ্রেরগ্রক েিংব্রণ কগ্রর ব্ামক অগ্রধগক 

দরগ্রখ মেলাি। েুমরো ব্াোে আেল। আিরা দুজন আর লজ্জাে রান্না ঘগ্রর দযগ্রত পারমেনা। পরমেন মব্গ্রকগ্রল ওর োগ্রে আিাগ্রের দেখা হগ্রলা। 

আিরা খুব্ িুখ কাাঁ চুিাচু কগ্রর খাওোর ব্যাপারটা ব্ললাি। ও ব্লগ্রলা, জাগ্রনা আমি মিগ্রজ রাখগ্রত ভুগ্রল মেগ্রেমেলাি। পুরাটা নষ্ট হগ্রে মেগ্রেগ্রে। 

এখমন দফগ্রল মেলাি, দতািরা দখগ্রেগ্রো খুব্ ভাল কগ্ররগ্রো। আিার আর নােমরন এর খুব্ রাে হল তখন। িগ্রন হমেল, েুমরোগ্রক তকু্ষমন দিগ্রর 

দফমল। মকভাগ্রব্ এত িজার খাব্ার মিগ্রজ রাখগ্রত দকউ ভুগ্রল দযগ্রত পাগ্রর। েুমরো দিগ্রেটা েমতয অোধারন রাাঁ গ্রধ। কাাঁ গ্রেও খুব্ অোধারণ। ঐমেন 

দে কাাঁ োর কারগ্রণ ভুগ্রল মেগ্রেগ্রে। িেুর োগ্রে ঝাগ্রিলা হগ্রল দে পুরা একমেন কাাঁ গ্রে। তারপর আিাগ্রেরগ্রক কাাঁ োর কারণ ব্গ্রল। প্রমতব্াগ্ররর কারণ 

একই। িেু এখনই তাগ্রক মব্গ্রে করগ্রত চাে না। আরও েিে মনগ্রত চাে। 

েুমরো আিাগ্রক ব্লগ্রলা তুমি দব্র্ রুগ্রি ঘুিাগ্রত পাগ্ররা আিার োগ্রে। আমি ব্ললাি, না র্াইমনিং দিগ্রে আিার দকান অেুমব্ধা দনই। েুমরোর 

ব্েগ্রিন্ড িেু দটক্সাগ্রে দেগ্রে। মতন িাগ্রের জনয ইন্টানগমশপ করগ্রত। ওর একার জনয ব্াো ভাড়াটা দব্মশ হগ্রে যাে। আব্ার নােমরনও োিাগ্ররর েুট 

দশগ্রে মতন িাে পর দফরত আেগ্রব্। তাই েুমরোর কাগ্রে উঠি আমি। নােমরন মফরগ্রল আব্ার একোগ্রে ব্াো দনগ্রব্া। েুমরো খুব্ ভাল দিগ্রে। নতুন 

জােো, তবু্ও খারাপ লােমেল না। রাগ্রত আমি ফুাঁ মপগ্রে ফুাঁ মপগ্রে কান্নার আওোজ শুনলাি। েকাগ্রল দেমখ েুমরোর দচাখ দফালা। অগ্রনকমেন পর দে 

িেুগ্রক োড়া আগ্রে। তাই তার খারাপ লােগ্রে। 

েকাগ্রল েুমরো মর্পাটগ গ্রিন্ট যাওোর জনয দরমর্ হগ্রলা। আমিও হলাি। এই ব্াোটা অগ্রনক দূগ্রর। কযাম্পাে দেগ্রক মত্রশ মিমনগ্রটর হাাঁ টা পে। আমি 

োরামেগ্রনর প্রগ্রোজনীে েব্ মকেু পযাক কগ্রর মনলাি। েুমরোর একটা োইগ্রকল মেল। তগ্রব্ আজ দে দেঁগ্রট যাগ্রব্। আিাগ্রক রাস্তা ঘাট মচমনগ্রে দেগ্রব্। 

আিরা একটু মভতগ্ররর মেগ্রকর রাস্তা মেগ্রে হাাঁ টমেলাি। পগ্রে একটা দরল লাইন পড়ল। তারপর েব্ আব্ামেক এলাকা। খুব্ মনস্তব্ধ। দকান দকান ব্াো 

খুব্ দব্মশ পুরগ্রনা। িগ্রন হমেল দকউ দেখাগ্রন োগ্রক না। েব্ ব্াোগুগ্রলা দেখগ্রত প্রাে একই রকি। োিগ্রন মপেগ্রন লন। লগ্রনর ঘাে েুের কগ্রর 

োাঁ টা। প্রগ্রতযক ব্াোর োিগ্রনই মকেু দচোর পাতা। ব্ারমব্মকউ করার জােোও আগ্রে। েন্ধযাে েুমরোগ্রক ব্ললাি, তুমি চগ্রল যাও। আমি একা দযগ্রত 

পারগ্রব্া। আমি আোজ কগ্রর কগ্রর রাস্তা খুাঁগ্রজ ব্াোে চগ্রল আেলাি। 

আমি এখন রাস্তা ঘাট মচমন। মনগ্রজই দেঁগ্রট দেঁগ্রট োহে কগ্রর প্রমতমেন নতুন নতুন রাস্তা দব্র কমর। তগ্রব্ রাস্তা দব্র করাটাও দতিন কঠিন মকেু 

মেল না। েিতল এলাকা হব্ার কারগ্রণ এখানকার রাস্তাঘাট দব্শ দোজা। লম্বা লমম্ব আর আড়াআমড়। পূব্গ পমশ্চি ব্রাব্র েব্ এমভমনউ আর উত্তর 

েমক্ষন ব্রাব্র েীট। এ ব্াোটাও দির্ামর এমভমনউ এ। তগ্রব্ ফগ্ররে েীগ্রট। েব্েিে একা একা দযতাি আর একা একা মফরতাি। পগ্রে একটা 

ব্ামড় পড়ত। দেখাগ্রন একটা কুকুর খুব্ দঘউ দঘউ করগ্রতা। আমি পাাঁ চটার পর মফরতাি। দকানমেন দকানমেন ে’টাও ব্াজত। 



োিাগ্রর েুযগ রু্ব্ত দব্শ দেমরগ্রত। কটকটা দরাে োকত তখন। তবু্ও দেখতাি, আগ্রিমরকানরা ব্াোে েগ্রন্ধযর লাইট জামলগ্রে মেগ্রেগ্রে। খুব্ কুৎমেত 

লােত দেটা দেখগ্রত। মেগ্রনর উজ্জ্বল আগ্রলাে দে আগ্রলা ভীেণ ম্লান দেখাগ্রতা। িাইগ্রর্ মব্গ্রকগ্রল আমি আর েুমরো একোগ্রে মফরতাি। আিরা 

মর্পাটগ গ্রিন্ট দেগ্রক একব্াগ্রর ওোলিাটগ  চগ্রল দযতাি োরা েপ্তাগ্রহর ব্াজার করার জনয। িেু েগ্রে কগ্রর োমড় মনগ্রে মেগ্রেমেল। তাই েুমরোরও োমড় 

মেল না। আিরা দুজন দেঁগ্রট দেঁগ্রট দযতাি। পগ্রে একটা পাকগ  পড়ত। ওটাগ্রক িযাকমর োগ্রর্গ ন ব্গ্রল। োগ্রর্গ গ্রনর দভতর মেগ্রে দেগ্রল দূরত্ব অগ্রধগগ্রকর 

দেগ্রকও কগ্রি দযত। হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত ক্লান্ত হগ্রে দেগ্রল আিরা োগ্রর্গ গ্রন মজগ্ররাতাি। োগ্রের োোে ব্েতাি। মব্মভন্ন রগ্রঙর ফুল দেখতাি। োগ্রর্গ গ্রনর 

োেপালা দব্াঝার দচষ্টা করতাি। 

িাগ্রঝ িাগ্রঝ উোে হগ্রল ব্যমিেত েল্প আেত। ও আিাগ্রক মজগ্রেে করত আিার দকন ব্েগ্রিন্ড দনই। মনশ্চেই আমি দকান কঠিন আঘাগ্রতর 

স্বীকার। দকউ আিাগ্রক ঠমকগ্রে চগ্রল দেগ্রে। দেই দুুঃগ্রখ নতুন কাউগ্রক দজাটামেনা। আমি ব্ললাি, দেরকি মকেু নে। েুমরো ব্লগ্রলা, তাহগ্রল 

তাড়াতামড় কাউগ্রক জুটগ্রে দফগ্রলা আর তুমি মক জাগ্রনা, আগ্রিমরকাগ্রত মেগ্রেল োকা খুব্ লজ্জার। এর িাগ্রন দকউ দতািাগ্রক চাে না। একজন 

েেী পাব্ার িত দযােযতা দতািার দনই। আর একট ধারণাও এখাগ্রন করা হে, তুমি মব্পরীত কারও োগ্রে মিশে না। তাহগ্রল মনশ্চে লুমকগ্রে 

দতািার িত কার োগ্রে (গ্রহাগ্রিা) মিশে। তাই এখাগ্রন দোল ব্েগ্ররর পর দেগ্রল দিগ্রেরা একা একা ঘুরগ্রল ব্াব্া িা খুব্ মচমন্তত হগ্রে পগ্রড়। মব্পরীত 

মলগ্রের কাগ্ররা োগ্রে রাত কাটগ্রে আেগ্রল তাগ্রের মচন্তা দূর হে। আমি ব্ললাি, দতািার মক আিাগ্রক দেরকি িগ্রন হে। েুমরো ব্লগ্রলা, না 

এিমনগ্রতই ব্ললাি। জাগ্রনা দতা এগ্রেগ্রশ েব্ই হে। আিার োগ্রে একট জািগান দিগ্রে পগ্রড়। দকিন কগ্রর আিার মেগ্রক তাকাে, পগ্রর শুমন দিগ্রেট 

দহাগ্রিা। 

ও আিাগ্রক মজগ্রেে কগ্রর আমি ওর কোে িন খারাপ কগ্ররমে মকনা। ব্মল কমরমন। মকন্তু ব্াজার মনগ্রে দফরার েিে আিার িগ্রন হে েমতয একজন 

পুরুে েেী আিার েরকার। দয আিাগ্রক ব্াজাগ্রর মনগ্রে যাগ্রব্। েব্ ব্াজার দটগ্রন দটগ্রন োমড়গ্রত তুলগ্রব্। োমড় দেগ্রক নািাগ্রব্ আর মজগ্রেে করগ্রব্ 

আমি ঠিক আমে মকনা। দকান অেুমব্ধা হগ্রে মকনা। অেুমব্ধা হগ্রলও, আমি ব্লব্ হগ্রেনা। আমি ব্াোে এগ্রে ভাত চামপগ্রে দেগ্রব্া। তার জনয রান্না 

করগ্রব্া। তারপর একোগ্রে খাগ্রব্া। খুব্ খারাপ রান্নাও দে েপ েমপগ্রে দখগ্রে দফলগ্রব্ আর ব্লগ্রব্ ভাল হগ্রেগ্রে।  

নােমরন তখন দেগ্রশ। োিাগ্রর দকানও দকােগ দনই আিার। শুধু মরোচগ । তাই হাগ্রত দব্শ খামনকটা েিে োকত। ব্াোে মফগ্রর েুমরো িেুর োগ্রে েল্প 

কগ্রর। আমি ইউটউগ্রব্ একটা নাটক খুগ্রল ব্মে। দেখাগ্রনও দেই েেীর েল্প। 

েেী ব্যাপারটা আিার িাোে তখন দেগ্রক ঢুগ্রক দেল। এগ্রলাগ্রিগ্রলা অগ্রনক ভাব্না আেগ্রত লােল। 

 

 

 

 

 



১০  

এগ্রলাগ্রিগ্রলা ভাব্না েরাগ্রত আমি নািাজ পড়তাি। িাগ্রঝ িাগ্রঝ দলখাগ্রলমখ করতাি। আমি মলগ্রখ মলগ্রখ দফেবু্গ্রক দপাে মেতাি। েুমরো খুব্ 

দরগ্রে দযত। ও ব্লত ইিংগ্ররমজগ্রত দকন দলগ্রখা না। ওগ্রক ব্লতাি ইিংগ্ররমজগ্রত আিার এত েখল দনই। আর িাইগ্রকল িধুেূেন হব্ার ইগ্রেও দনই। 

েুমরো িাইগ্রকগ্রলর নাি জানত। েব্গ্রচগ্রে অব্াক করা ব্যাপার দে হুিােূন আহগ্রিগ্রের নাি জানত। শরৎচগ্রন্দ্রর নাি জানত। এই েুগ্রযাগ্রে ব্ািংলা 

োমহগ্রতযর েিৃমদ্ধ মনগ্রে ওর কাগ্রে খুব্ ভাব্ মনতাি। একটু ব্যে কগ্রর ব্লতাি, দতািাগ্রের মহমে িুমভর অগ্রনক কামহনী মকন্তু আিাগ্রের োমহতয 

দেগ্রক ধার করা। এগ্রত েুমরো রােত না। মহমে িুমভ রোতগ্রল দেগ্রলও তার মকেু যাে আগ্রে না। দে ব্রিং মহমে িুমভর দখালাগ্রিলা ব্যাপারটা মনগ্রে 

েিাগ্রলাচনা করগ্রতা। একেিে বু্ঝলাি, মহমে েুমরোর ভীেণ অপেে। দকান দেগ্রশর একট দিগ্রে তার রাষ্ট্র ভাোগ্রক অপেে কগ্রর ব্যাপারটা খুব্ 

অদু্ভত লােল। 

েুমরো ব্যাপারটা ব্যাখযা করগ্রলা। েুমরো তামিল নাড়ুর দিগ্রে। তামিল মেল ভারগ্রতর েব্গ্রচগ্রে প্রাচীন ও েিৃদ্ধশালী ভাো। োনচচগ া আর মশল্প 

োমহগ্রতযর মেক দেগ্রক তামিলরাই মেল েব্ার দেগ্রক এমেগ্রে। েব্াই জানত তামিল হগ্রব্ ভারগ্রতর রাষ্ট্র ভাো। মকন্তু েিংখযােমরষ্ঠতাে মকেু দভাগ্রট 

তামিল মপমেগ্রে পগ্রড়। মকন্তু তামিলরা এই ব্যাপারটা িানগ্রত পামরমন। পুরা ভারগ্রত দিাট মত্রশট ভাোে কো ব্লা হে। েব্াই তাগ্রের মনগ্রজগ্রের 

ভাোে কো ব্লগ্রলও তারা মহমে দশগ্রখ, অনযগ্রের োগ্রে ব্গ্রল, অমফমেোমল ব্যব্হার কগ্রর। তগ্রব্ তামিল রাগ্রজয ব্যাপারটা একটু উগ্রল্টা। দেখাগ্রন 

মহমে েমব্ কখনও দেখাগ্রনা হে না। তামিলরা দকউ মহমে দশগ্রখ না। তারা মহমে জাগ্রনও না। এজনয ভারতীে আড্ডাে েুমরো খুব্ অেহাে দব্াধ 

করগ্রতা। তগ্রব্ শ্রীলঙ্কান একট দিগ্রে মেনু্থজা তার োগ্রে ওর খুব্ ভাব্ মেল। শ্রীলঙ্কার একট অঞ্চগ্রল তামিল ভাোে কো ব্লা হে। মেনু্থজা িাগ্রঝ 

িাগ্রঝ আিাগ্রের ব্াোে আেগ্রতা। দকান কারণ োড়াই েব্েিে দে হােত। দযন তার জীব্গ্রনর েব্গ্রচগ্রে েুগ্রখর ঘটনা এই িাত্র ঘগ্রটগ্রে। 

তগ্রব্ আগ্রিমরকাগ্রত হাোহামে করা একটা ভদ্রতা। অগ্রচনা দলাক, তারপরও দহগ্রে দহগ্রে মেটিংে দেওো। আমি ব্রাব্র ভীেণ দোিড়া িুগ্রখা 

দলাক। তগ্রব্ কাউগ্রক দেখগ্রলই হামে দেওোর ব্যাপারটাে একেিে অভযস্ত হগ্রে দেলাি। আিার খুব্ ভালও লােত। দভগ্রব্ দেখলাি 

আগ্রিমরকানরা খুব্ মনুঃেে। তাই মেটিংে ব্যাপারটা ওরা চালু কগ্ররগ্রে। এগ্রত মনুঃেেতা অগ্রনকটা দুর হে। এব্িং “হামের িত েহজগ্রব্াধয, েব্গজনীন 

ভাো আর একটও দব্াধ হে দনই”। েুনীল েগ্রোপাধযাগ্রের একট ব্ইগ্রে লাইনট পগ্রড়মেলাি। 

মেনু্থজা আেগ্রল েুমরোর দযন দেমেন ঈে োকত। খুব্ েল্প করত ওরা। আমি একমেন ওগ্রের েগ্রল্পর িাগ্রঝ, খুব্ দব্ফাাঁ ে কো ব্গ্রল দফললাি। 

মেনু্থজাগ্রক ব্ললাি, কতিাে হগ্রলা? শরীর দকিন? েুমরো আিাগ্রক োিব্ার ইশারা করগ্রলা। মেনু্থজার আেগ্রল একট মেে হগ্রেমেল। ব্যাপারট 

প্রেগ্রি ও বু্ঝগ্রত পাগ্ররমন। ব্াচ্চার িা হগ্রব্ দভগ্রব্ খুব্ লাফঝাাঁ প কগ্রর পগ্রর ধরা পগ্রড়গ্রে। েুমরো আিাগ্রক পুগ্ররাটা ব্লগ্রলা, দেটা েমতযই করুন 

কামহনী। আগ্রিমরকাগ্রত িানুে েব্গ্রচগ্রে দব্শী অেহাে হে অেুখ করগ্রল। িগ্রর যাগ্রে দজগ্রনও োিগ্রেগযর অভাগ্রব্ মকেু করগ্রত পাগ্রর না। তগ্রব্ খুব্ 

অদু্ভত ব্যাপার আিরা িাইনাে দফাটগ  দেলমেোগ্রেও দেঁগ্রটমে। দকানমেন ঠাণ্ডা লাগ্রেমন। োজ্জাে অব্শয এর ব্যাখযা মেল। এখাগ্রন িানুগ্রের ব্েমত 

দযিন কি, জীব্াণুরও কি। 

েুমরোর োগ্রে আিার েিে দব্শ ভালই কাটমেল। আিরা অগ্রনক টমভ দপ্রাোি একোগ্রে দেখতাি। ওর মহমে মকেু দপ্রাোগ্রির ব্যাপাগ্রর আেহ 

মেল। আমি ওগ্রক অনুব্াে কগ্রর দব্াঝাতাি। আমি মনগ্রজও মহমে ভাল বু্মঝ তা নে। তগ্রব্ আিাগ্রের শগ্রব্দর োগ্রে অগ্রনক মিল োকাে আোজ করা 

যাে। আিার কাগ্রে েুমরো মহমে মশখগ্রত লােগ্রলা। ব্ািংলা মকেু শব্দ ও মশগ্রখমেল। তগ্রব্ আিাগ্রক ও তামিল দশখাগ্রত পারল না। তামিল আিার 

কাগ্রে খুব্ জটল িগ্রন হগ্রলা। আিার প্রগ্রফের র্ক্টর দহলর্ার অনয ভাো মশখগ্রত আেহী মেগ্রলন। আিার কাগ্রে ব্লগ্রলন, ধগ্ররা দতািার দেগ্রশ 

দেলাি, মকভাগ্রব্ ব্ািংলাে হযাগ্রলা ব্লগ্রব্া? আমি হযাগ্রলার দকান ব্ািংলা শব্দ না দপগ্রে ব্ললাি, হযাগ্রলা হগ্রলা আেোলািু আলাইকুি। মকন্তু এত 

লম্বা হযাগ্রলা মকেুগ্রতই মতমন উচ্চারণ করগ্রত পারগ্রলন না। তগ্রব্ মকেু ভাো মতমন মশগ্রখমেগ্রলন। আিাগ্রক দেখগ্রলই কািান আচ? ব্লগ্রতন। ভাো 



দশখাটা আিার কাগ্রেও একট িজার ব্যাপার মেল। আমি দরািাগ্রনর কাগ্রে মকেু দিঞ্চ মশগ্রখমেলাি। দযিন, দকাগ্রিাোভা । অেগ দকিন আগ্রো। 

ভাো মশখগ্রত দযগ্রে দেখলাি শুধু মহমে নে, দনপামলর োগ্রেও আিাগ্রের খুব্ মিল। ওরাও ভাতগ্রক ভাত, র্ালগ্রক র্াল, আলুগ্রক আলু ব্গ্রল। তগ্রব্ 

ইমন্ডোনরা রুটগ্রক চাপামত ব্লত। প্রেিমেন যখন শুমন, খুব্ অব্াক হগ্রেমেলাি। েুমরো ব্লগ্রলা, চাপামত তার খুব্ পেে। আর দে জাগ্রন মকভাগ্রব্ 

চাপামত ব্ানাগ্রত হে। চাপামত আিাগ্রের দেগ্রশ একট খুব্ িারাত্মক ধারাগ্রলা অি। খুগ্রনাখুমনর কাগ্রজ এট ভীেণ লাগ্রে। আমি ধগ্রর মনলাি, েুমরোর 

ব্াব্া কািার। পগ্রর বু্মঝগ্রে ব্লগ্রলা, চাপামত িাগ্রন রুট। েুমরো খুব্ দোো ব্ানাত। িেোটা ফারগ্রিন্ট কগ্রর অগ্রনকটা মচতই মপঠার িত। তগ্রব্ রুটর 

আকাগ্রর ব্ানাগ্রনা হে। দোো আিার খুব্ পেগ্রের খাব্ার মেল। 

েুমরো আিাগ্রক একব্ার ব্লগ্রলা, দে তার এক ব্নু্ধ েম্পমতগ্রক ব্াোে োওোত করগ্রব্, আিার দকান অেুমব্ধা আগ্রে মকনা। ব্ললাি অেুমব্ধা দনই। 

িগ্রন হল, ভালই। এই েুগ্রযাগ্রে আিারও ভাল িে খাওো হগ্রব্। োওোগ্রতর মেন েুমরো দোো, েব্মজ, চাটমন আর রাইতা (োলাে) ব্ানাগ্রলা। 

োগ্রে ইগ্রোোটগ  মেল। িাে িািংশ না দপগ্রে আমি ভীেণ হতাশ হলাি। তগ্রব্ ঐ েম্পমতর োগ্রে েল্পগুজগ্রব্ িন ভাল হগ্রে দেল। আিরা চারজন কার্গ  

দখললাি। দিগ্রেট ফরােী। তগ্রব্ তার অমরমজন ভারগ্রত। দে তামিল অল্প অল্প ব্লগ্রত পাগ্রর। মহমে জাগ্রন না। আিরা ইিংগ্ররমজগ্রত কো ব্লমেলাি 

েব্াই। তাই অেুমব্ধা হমেল না। আিাগ্রের খুব্ ভাল েিে কাটল। 

পরমেন লযাগ্রব্ দেলাি। েুেীপ ব্লগ্রলা, দতািার জনয একট োরপ্রাইজ আগ্রে। মক োরপ্রাইজ মকেুই বু্ঝলাি না। োরপ্রাইজ দেব্ার কো ব্গ্রল দে 

দেমখ মপেন ঘুমরগ্রে অনয একট দনপামল দেগ্রলর োগ্রে েগ্রল্প িশগুল। এই দেগ্রলট আিাগ্রের লযাগ্রব্ প্রাে আগ্রে। দে আিাগ্রের পাগ্রশর লযাগ্রব্ কাজ 

কগ্রর। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আগ্রে, েল্পগুজব্ কগ্রর চগ্রল যাে। তগ্রব্ আিার োগ্রে দকানমেন কো হেমন। হঠাৎ দেগ্রলট ঘুগ্রর আিার োগ্রে ব্ািংলাে কো ব্লা 

শুরু করগ্রলা। একেি পমরষ্কার কো। দুই একটা দশখাগ্রনা ব্াকয না। কঠিন কঠিন শব্দ মেগ্রে ব্াকয। এরপর একমেন কমরগ্রর্াগ্রর তার োগ্রে দেখা। 

আিাগ্রক দেগ্রখ ব্লগ্রলা, মক তন্দ্রা ঘুি দপগ্রেগ্রে, দচাখ দতা ঢুলু ঢুলু? ব্ািংলা দে জানগ্রতই পাগ্রর। তাই ব্গ্রল ঢুলু ঢুলু পযগাগ্রের ব্ািংলা! 

দেগ্রলট ব্ািংলাগ্রেশ প্রগ্রক শল মব্শ্বমব্েযালগ্রে পগ্রড়গ্রে। ব্ািংলাগ্রেগ্রশ কগ্রেক ব্ের োকার কারগ্রণ ব্ািংলাটা দে ভালই জাগ্রন। দেগ্রলটর োগ্রে কো 

ব্লগ্রলই খুব্ আনে হত। আিরাই শুধু ব্াইগ্রর পড়গ্রত আমে না। ব্াইগ্ররর দেগ্রলরাও আিাগ্রের দেগ্রশ পড়গ্রত যাে। আর দকান মব্গ্রেমশর িুগ্রখ 

মনগ্রজর ভাো দশানা েমতযই খুব্ আনগ্রের ব্যাপার। আমি আরও আনে পাব্ার জনয দেগ্রলটর োগ্রে চুটগ্রে েল্প করতাি। েুেীগ্রপর দকান পাত্তা 

মেল না দেখাগ্রন। একমেন দরগ্রে মেগ্রে দে ব্লগ্রলা, তুমি মক জান, ও মব্ব্ামহত? আমি ব্ললাি জামন। ভদ্রগ্রলাগ্রকর িীর োগ্রেও আিার পমরচে 

হগ্রেগ্রে। উমন ঢাকা মব্শ্বমব্েযালগ্রে পগ্রড়গ্রেন। ভাল ব্ািংলা জাগ্রনন। 

আিাগ্রের লযাগ্রব্ োিাগ্রর রাোন নাগ্রি একট নতুন দেগ্রল জগ্রেন করগ্রলা। আন্ডারগ্রেগ্রর্ পগ্রড়। রাোগ্রনর ইো ও পাইলট হগ্রব্। তাই হাইসু্কল 

দশগ্রে ও এোরগ্রফাগ্রেগ দযাে দেে। মকন্তু আগ্রিমরকান মনেি অনুযােী পাইলট হগ্রত হগ্রল দটকমনকযাল মর্মে মনগ্রত হে। তাই এখাগ্রন মফমজগ্রক্স 

পড়গ্রে। রাোন খুব্ েুেশগন দেগ্রল মেল। ও োউে র্াগ্রকাটার েভনগগ্ররর নাতী। আিাগ্রের লযাগ্রব্র কাজ মেল েযাগ্রটলাইট ইগ্রিজ কামলগ্রেশন করা। 

িাগ্রনটা হল েযাগ্রটলাইট মজমনেটা োগ্রক খুব্ উঁচুগ্রত। আর পুগ্ররা পৃমেব্ী ঘুরগ্রতও তার ৮-১৬ মেন লাগ্রে। তাই দে কখনও ইনেযান্ট ইগ্রিজ 

পাঠাগ্রত পাগ্রর না। দে শুধু মকেু েিংখযা পাঠাে। দেই েিংখযাটা মেগ্রেই ইগ্রিজ ব্ানাগ্রনা হে। ধরা যাক েযাগ্রটলাইটর যন্ত্রপামতগ্রত দকান েিেযার 

কারগ্রণ দেট আর আগ্রের িত কাজ করগ্রে না। েঠিক েিংখযা না পাঠিগ্রে মকেুটা ভুল পাঠাগ্রে। এই ভুলটা ঠিক করগ্রত হগ্রল, উপগ্রর উগ্রঠ দেট 

দিরািত করা েরকার। মকন্তু উপগ্রর উগ্রঠ দক দেট দিরািত করগ্রব্ আর অত ব্ড় িই ই ব্া দকাোে পাওো যাগ্রব্। তাই আিাগ্রের কাজ মেল 

একট েিাধান অেব্া েিংখযা দব্র করা দযট মেগ্রে গুণ করগ্রল আিরা েুস্থ েযাগ্রটলাইগ্রটর িত র্াটা দপগ্রত পামর। 

তগ্রব্ এই র্াটা কখনও আিরা দেখগ্রত দপতাি না। মেমকউমরটর জনয ইন্টারনযাশনাল দলাকজনগ্রক দেখগ্রত দেওো হত না। ওগ্রের ধারণা মেল 

আিাগ্রের িগ্রধয দকউ হেত, লাগ্রেগ্রনর গুপ্তচর। লাগ্রেনগ্রক দযগ্রে েব্ ব্গ্রল দেগ্রব্। হােযকর ব্যাপার হগ্রলা আিাগ্রের লযাগ্রব্ দকান মিমলটামর র্াটা 



মনগ্রে কাজ হত না। তবু্ও মনেি ব্গ্রল কো। এেব্ কাজ আিাগ্রের করার অনুিমত মেল না। এই কাজগুগ্রলা আগ্রিমরকানরা করগ্রতা। ওরা ব্েতও 

আিাগ্রের দেগ্রক অগ্রনকটা আলাো, একটু দূগ্রর। দযেব্ র্াটা ওগ্রের িগ্রন হত ইন্টারনযাশনাল দকউ দেখগ্রল ক্ষমত দনই। দেগুগ্রলা আিরা দেখগ্রত 

দপতাি। ইন্টারনযাশনালগ্রের কাজ মেল িূলত মেওমর দর্গ্রভলপগ্রিন্ট মনগ্রে। আিার কাজ মেল একট িগ্রর্ল ব্ানাগ্রনা। আিার িগ্রর্লটর উগ্রেশয 

মেল ফাাঁ মকব্াজ চােীগ্রের শাগ্রেস্তা করা। 

আগ্রিমরকাগ্রত জমিজিার তুলনাে চােীর েিংখযা খুব্ নেণয। আর ফলনও হে খুব্ দব্শী। দখগ্রে দেগ্রে তারা ত্রাগ্রণর জনয মকেু ব্রাে রাখত। 

তারপরও অগ্রনক ফেল। ব্াজাগ্রর ফেগ্রলর োি ঠিক রাখগ্রত তারা কাউগ্রক মেতও না। তাহগ্রল চােীরা েঠিক োি পাগ্রব্ না। চাগ্রের আেহ হামরগ্রে 

দফলগ্রব্। একারগ্রণ আগ্রিমরকানরা বু্মদ্ধ দব্র করগ্রলা। বু্মদ্ধ হল জাহাজ ভাড়া কগ্রর িাঝ েিুগ্রদ্র দযগ্রে েব্ ফেল দফগ্রল দেওো। একেিে ব্যাপারট 

তাগ্রের কাগ্রে মকেুটা অিানমব্ক িগ্রন হগ্রলা। পৃমেব্ী শুদ্ধ দলাক দখগ্রত পাে না। আর তারা খাব্ার দফগ্রল মেগ্রে। জাহাজ ভাড়ারও খরচ আগ্রে। 

নতুন বু্মদ্ধ দব্র করা হগ্রলা। নতুন বু্মদ্ধ হল, েব্াইগ্রক প্রমত ব্ের চাে করগ্রত হগ্রব্ না। দকউ দকউ করগ্রব্ আর ব্ামকরা পা দোলাগ্রব্। প্রগ্রতযক চােীর 

ইেুযগ্ররে োকগ্রব্। পা দোলাগ্রনা চােীরা ইেুযগ্ররে দেগ্রক টাকা পাগ্রব্। েব্ দেগ্রশই মকেু ফাাঁ মকব্াজ োগ্রক। দেখা দেল, দকউ আর কাজ করগ্রত চাে 

না। েব্াই পা দোলাগ্রত চাে। ইেুযগ্ররে এ দযগ্রে ব্গ্রল, ব্নযা, তুোরপাত মব্মভন্ন কারগ্রণ এ ব্ের আমি ফেল ফলাগ্রত পামরমন। আেগ্রল দে ব্যমি 

দকান চাোব্ােই কগ্ররমন অেব্া চাগ্রের েঠিক পমরচযগা কগ্ররমন। এজনয ইেুযগ্ররে অমফে দেগ্রক িমনটর করা হত, চােীরা কাগ্রজ ফাাঁ মক মেগ্রে মকনা। 

মকন্তু এত এত জমি। েব্ জােোে দতা যাওোও েম্ভব্ না। তাই বু্মদ্ধ করা হল েযাগ্রটলাইগ্রট দেগ্রক িমনটর করা হগ্রব্। মকন্তু অত উঁচুর মজমনে 

মকভাগ্রব্ এত দোট োে পালা িমনটর করগ্রব্। দেখা দেল, কাগ্ররা লাোগ্রনার কো ধান, দে বু্গ্রনা ঘাে লামেগ্রে দরগ্রখগ্রে। তাই এই মনগ্রে অগ্রনক 

েগ্রব্েণা হত মক কগ্রর েমব্ দেগ্রক ফেগ্রলর পমরচে ও স্বাস্থয েম্পগ্রকগ  জানা যাে। 

আিার কাজ মেল এই েগ্রব্েণাে মকেু োহাযয করা। আিার েগ্রব্েণার েেী মেল রাোন। আিরা প্রেগ্রি আিাগ্রের িগ্রর্লটা একটা োে লযাগ্রন্ডর 

উপর এোই কমর। োে লযান্ডটা মেল দব্শ ব্ড়। মতন–চার  মব্ঘার িত। রাোগ্রনর কাজ মেল দেই োে লযাগ্রন্ডর ঘাে কাটা। দে প্রমত দুই েপ্তাগ্রহ 

একব্ার পুরা জমির ঘাে কাটত। যমেও দে দিাটরোমড় চামলত দিমশন মেগ্রে কাটত। তগ্রব্ কাজট দিাগ্রটও েহজ মেল না। প্রচণ্ড দরাগ্রে রাোগ্রনর 

োনব্ানগ হগ্রে দেল। তারপরও দে খুব্ মনষ্ঠার োগ্রে কাজ করগ্রতা। একজন েভগ্রনগর নাতী হগ্রে দে ঘাে কাটত। আিাগ্রের দেগ্রশ দযট মচন্তাও করা 

যাে না। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আিরা িাগ্রঠ দযতাি র্াটা মনগ্রত। আিার োগ্রে লযামর, রাোন োকত। িাগ্রঝ িাগ্রঝ প্রগ্রফের এরন আেগ্রতা। 

আগ্রিমরকার িাগ্রঠ দযগ্রে আিার অদু্ভত অমভেতা হগ্রলা। দেখাগ্রন চােীরা পযান্ট জািা পগ্রর োমড় কগ্রর িাগ্রঠ আগ্রে। িাগ্রঠর িাগ্রঝ পামকগ িং এর 

জােো আগ্রে। দহমলকপ্টাগ্রর কগ্রর দেখাগ্রন োর কীটনাশক মেটাগ্রনা হগ্রে। আিার ঠিক তখন আিাগ্রের দেগ্রশর চাোব্াগ্রের কো িগ্রন হগ্রলা। 

মরোগ্রচগ র এর কাগ্রজ আিাগ্রক প্রচুর োেপালা মনগ্রে পড়গ্রত হগ্রলা। চাোগ্রের মব্মভন্ন ব্লে মেল। দেখাগ্রন চােীরা মব্মভন্ন েিেযা মনগ্রে মলখত। আিার 

অগ্রনক প্রগ্রশ্নর উত্তর আমি দেখাগ্রন দপগ্রেমেলাি। এই উত্তর দখাাঁ জার েিেটা আিার দেগ্রশর চােীগ্রের কো িগ্রন পড়ত। দকান েিেযার েিাধান 

যারা দখাাঁ গ্রজ শুধুই অমভেতা মেগ্রে। িাগ্রঠ এক হাাঁ টু কাোে োাঁ মড়গ্রে তারা োর, কীটনাশক দেে। পযান্ট শাটগ  দকানমেন হেত দচাগ্রখই দেমখমন। খুব্ 

শীগ্রতও একটা োিো জমড়গ্রে জমিগ্রত আগ্রে। ভাগ্রব্, একিাত্র জািাটা িেলা কগ্রর কাজ দনই। তগ্রব্ চাোর দচগ্রে খারাপ মকেু আিাগ্রের দেগ্রশ 

দনই। কাগ্ররা ব্াব্া চাো হগ্রল দেগ্রখমে দে লজ্জাে ব্গ্রল না। ব্গ্রল জমিজিা দেখাগ্রশানা কগ্রর। 

আমি মকেু ইনগ্রর্ার োগ্রন্টেন কগ্রর মেলাি। উগ্রেশয েব্েিে দযন র্াটা মনগ্রত পামর। োউে র্াগ্রকাটা ইউমনভামেগটর মরোচগ  ফাকামল্টর র্ীন র্ক্টর 

দর্মনশ দহলর্ার আিাগ্রক এ ব্যাপাগ্রর োহাযয করগ্রলন। প্রচণ্ড েব্গ কগ্রর ব্লগ্রলন, তুমি জাগ্রনা, আমি একজন চাো। অগ্রনক জমি চাে কগ্ররমে 

আমি। আিার ব্াব্া-োোও চাো মেগ্রলন। 

 



১১  

োিার দেগ্রক আিার ফুল ফামন্ডিং হগ্রেগ্রে। আগ্রের দেগ্রক আমি মদ্বগুন দব্তন দপতাি। ব্াো ভাড়া দখগ্রে দেগ্রে আিার দব্শ টাকা দব্াঁগ্রচ দযত। 

দেটা মেগ্রে শমপিং করতাি। ব্াইগ্রর দখগ্রত দযতাি। আর ব্ামকটা জমিগ্রে রাখতাি টউেন মফ দেব্ার জনয। েত দু’দেমিোগ্ররর জনয ব্াো দেগ্রক 

পাাঁ চ হাজার র্লার এগ্রনমেলাি, টউেন মফর অগ্রনকটা দেখান দেগ্রকই মেগ্রেমে। োিগ্রনর দেমিোর গুগ্রলাগ্রত টউেন মফ এব্ার আিাগ্রকই 

দজাোড় করগ্রত হগ্রব্। তাই মকেুটা জমিগ্রে রাখা। 

প্রমত িাগ্রের েযাটারগ্রর্গ্রত জযামেগ্রপমনগ্রত কাপগ্রড় দেল দেে। আিাগ্রের ব্াো দেগ্রক দেট দব্মশ দূগ্রর মেল না। আিরা ব্াোর মপেগ্রনর মেক মেগ্রে 

দব্র হতাি। ব্াোর মপেগ্রনর েরজাে েব্েিে েুিু কুমস্তমেগ্ররর িত একটা দিমক্সকান োাঁ মড়গ্রে োকত। আিাগ্রেরগ্রক দেখগ্রলই হাই মেত। আিরাও 

মেতাি। তগ্রব্ দলাকটাগ্রক দকিন ভে লােত। 

আিাগ্রের এই ব্াোটা আগ্রের ব্াোর িত না। মতনতালা একট মব্মল্ডিং। মনচতালার অগ্রধগকটা িাটর মনগ্রচ। আিরা িাটর মনগ্রচ োমক তগ্রব্ জানালাটা 

িাট ব্রাব্র। এজনয প্রচুর আগ্রলা ব্াতাে আগ্রে। এখানকার েব্ ব্াো, অমফে মব্মল্ডিং এর একতালা িাটর মনগ্রচ। ঘর েরি রাখার জনয এরা িাটর 

মনগ্রচ এক তালা ব্ানাে। এগ্রত মহট মব্ল অগ্রনকটা দব্গ্রচ যাে। তগ্রব্ র্াউনটাউন োড়া আগ্রিমরকাগ্রত উঁচু মব্মল্ডিং খুব্ দেখা যাে না। অমধকািংশই 

একতালা–দোতালা ব্া মতনতালা ব্ামড়। প্রাে েব্ ব্ামড়ই কাগ্রঠর ততমর। আিাগ্রের দেগ্রশ কাঠ মেগ্রে ব্ানাগ্রল োধারণত দেটগ্রক কুাঁ গ্রড়ঘর ব্লা হে। 

দযমেন প্রেি আগ্রিমরকাে আমে। দেমেন িগ্রন হল, এ দকান কুাঁ গ্রড়ঘগ্ররর দেগ্রশ আেলাি। তগ্রব্ ব্াইগ্রর দেগ্রক কুাঁ গ্রড়ঘর িগ্রন হগ্রলও ব্াোর দভতরটা 

দেরকি নে। আধুমনক জীব্ন যাপগ্রনর েব্ মকেুই দেখাগ্রন আগ্রে। 

আিাগ্রের মব্মল্ডিং এ অগ্রনক দিমক্সকান োকত। িাগ্রঝই িাগ্রঝই তাগ্রের ব্াচ্চারা মচৎকার কগ্রর কাাঁ েত, ঝাপাঝামপ কগ্রর দখলত। আিরা মনচ দেগ্রক 

শব্দ দপতাি আর মব্রি হতাি। িাগ্রঝ িাগ্রঝ ভাগ্রলাও লােত। ব্াচ্চাগ্রের অগ্রনক কান্নাে আিার িন ভাল হগ্রে দযত। একা োকার ব্যাপারটা দকগ্রট 

দযত। েুমরোর ব্াোে এক নতুন উপদ্রব্ দযাে হল এক ইমন্ডোন িমহলা। িমহলা মিোন। উমন ওনার দুই দিগ্রে, স্বািী মনগ্রে এখাগ্রনই োগ্রকন। 

ওনারা েব্াই মিোন মিশনামরর হগ্রে কাজ কগ্ররন। েুমরোর োগ্রে ওনার দব্শ ভাব্ মেল। উমন দরাজ দরাব্ব্ার েুমরোগ্রক মনগ্রে চাগ্রচগ  দযগ্রতন। 

দেখাগ্রন েুমরো আর েব্ার োগ্রে প্রােগনা করগ্রতা। প্রােগনা দশগ্রে উমন েুমরোগ্রক ব্াোে নামিগ্রে মেগ্রতন। িাগ্রঝ িাগ্রঝ েুমরোরগ্রক দিমে মেগ্রে 

দযগ্রতন। ভদ্র িমহলার দিমে োে মেল। দেই দিমে েুমরো িুগ্রখ িাখত আর আিাগ্রক ব্লত, কাজ হগ্রেনা ব্গ্রলা? আিার িগ্রন হগ্রে দব্শ কগ্রি 

মেগ্রেগ্রে, এব্ার িেু আেগ্রল খুব্ অব্াক হগ্রব্। েগ্রনর জনয আর ব্কা ঝকা করগ্রব্ না । আমি ওগ্রক হতাশ করতাি না, কাজ না হগ্রলও ব্লতাি 

ভীেণ কাজ হগ্রে। েুমরো শুধু দিমের জনয মেজগ াে দযত না। দে প্রােগনাও করগ্রতা। আমি একমেন তাগ্রক মজগ্রেে করলাি, তুমি দয মেজগ াে যাও, 

তুমি মক মনগ্রজর ধগ্রিগ মব্শ্বাে কর না? ও ব্লত, কমর। মকন্তু জামন না দতা দকানট েমতয। হােগ্রত হােগ্রত ব্লত িরার পর যমে ঠগ্রক যাে, তাই 

েুগ্রযাে যখন দপগ্রেমে দুগ্রটাই কমর, দযইটা কাগ্রজ লাগ্রে আর মক। তগ্রব্ দে ব্লগ্রলা, তার দকন জামন িগ্রন হে মিোন ধিগ েমতয। 

একমেন দেমখ চাগ্রচগ র ইমন্ডোন িমহলা দজেমিন, ব্াোে ব্ো। আিার জনযই নামক দে অগ্রপক্ষা করগ্রে। েুমরো ব্লগ্রলা, দজেমিন দতািাগ্রক ব্াইগ্রব্ল 

দশখাগ্রত চাে। আমি ইশারাে ব্ললাি, আমি আেহী নই। তবু্ ওর মপড়ামপমড়গ্রত আর ভদ্রতার খামতগ্রর িমহলার োগ্রে কো ব্লগ্রত হগ্রলা। আর 

আমি মলমভিং রুিটাই োকতাি। িমহলা ওখাগ্রনই ব্ো। িমহলা আিার োগ্রে অগ্রনক েল্প করগ্রলন। ওনার োগ্রে কো ব্লগ্রত আিার ভালই লােমেল। 

তাগ্রক দব্শ আন্তমরক িগ্রন হগ্রলা। এখাগ্রন দকিন আমে, নানা েিেযার কো মজগ্রেে করমেগ্রলন। আমি মকেু মকেু েিেযার কো ব্ললাি। উমন 

ব্লগ্রলন,  তুমি মক জাগ্রনা ব্াইগ্রব্গ্রল েকল মব্েগ্রের েিাধান দেওো আগ্রে। আমি োগ্রে কগ্রর এক কমপ ব্াইগ্রব্ল এগ্রনমে দতািার জনয। এটা মি। 

দতািাগ্রক দকান দপ করগ্রত হগ্রব্ না এজনয। আমি এতটা দোাঁ ড়া কখনও মেলাি না দয ভাব্গ্রব্া ব্াইগ্রব্ল েুাঁ গ্রল আিার পাপ হগ্রব্। তবু্ তাগ্রক এমড়গ্রে 

যাওোর েুাঁ গ্রতাে ব্ললাি, দেখ আমি ভাল ইিংগ্ররমজ পড়গ্রত পামর না। ক্লাগ্রের পড়াে অগ্রনক দটকমনকযাল টািগ োগ্রক, তাই দব্াঝা যাে। মকন্তু 



ব্াইগ্রব্ল অগ্রনক কঠিন মব্েে, আমি মকেুই বু্ঝব্ না। আমি ভাগ্রলা ইিংগ্ররমজ না জানাে ভদ্র িমহলা আিাগ্রক মব্মভন্ন অনুগ্রেে পগ্রড় েহজ কগ্রর 

দব্াঝাগ্রত লােগ্রলন। 

আিার োগ্রে মেটশ প্রগ্রফের এর ক্লাগ্রে দব্ে নাগ্রি একট দেগ্রল মেল। দব্ে দকাাঁ কড়া লাল চুগ্রলর টমপকান আগ্রিমরকান। আমি জযাক আর দব্ে 

একোগ্রে প্রগ্রজগ্রক্টর কাজ কগ্ররমেলাি। প্রগ্রজক্টটা দব্শ িজার মেল। তগ্রব্ দব্গ্রের িুগ্রখ ভীেণ ব্াগ্রজ েন্ধ। মিটগ্রঙর পুগ্ররা েিেটা আিার িগ্রন হত 

কখন দশে হগ্রব্। তগ্রব্ দব্ে খুব্ পমরশ্রিী দেগ্রল দে েহগ্রজ দশে করগ্রত চাইত না। োিাগ্রর একমেন তার োগ্রে দেখা হগ্রলা। । দব্েগ্রক দেমেন খুব্ 

উৎফুল্ল দেখামেল। েুগ্রখর কারণ, দে একট স্কলারমশপ দপগ্রেগ্রে। োিাগ্ররই োজুগ্রেশান করগ্রব্ দে। তারপর জািগামন যাগ্রে পড়গ্রত। এরকি একট 

স্কলারমশপ এর জনয মনগ্রজগ্রক ভীেণ ভােযব্ান িগ্রন করগ্রে। আমি দব্েগ্রক অমভব্ােন জানালাি। তগ্রব্ আিার ভীেণ অব্াক লােল। আগ্রিমরকা 

আোর জনয আিরা দযখাগ্রন হুগ্রটাপুট কমর, নাচা নাচা কমর দেখাগ্রন দে দনগ্রচ দনগ্রচ আগ্রিমরকা দেগ্রড় জািগামন যাগ্রে! 

রােহান ভাইগ্রের ব্উ মপো, দয দিগ্রেট আিাগ্রের কযাম্পাগ্রের, এক মব্গ্রকগ্রল ওর ব্াোে আেগ্রত ব্লল। মব্গ্রকল িাগ্রন দুপুর ব্াগ্ররাটার পর। 

ব্াগ্ররাটার পর দেগ্রকর েিেটাগ্রক এখাগ্রন মব্গ্রকল ব্লা হে। আর মব্গ্রকলটাগ্রক েগ্রন্ধয। প্রেি প্রেি আিার বু্ঝগ্রত খুব্ অেুমব্ধা হগ্রতা। একব্ার এক 

প্রগ্রফের আিাগ্রক ব্লগ্রলন, তুমি আফটারনুন এ আগ্রো। আমি ধগ্ররই মনলাি তাহগ্রল আিাগ্রক মব্কাল পাাঁ চটা–েেটার মেগ্রক দযগ্রত হগ্রব্। দেই 

দভগ্রব্ অগ্রপক্ষা করমে। পগ্রর একজন ব্লগ্রলা, তুমি এখনও যাওমন? আফটারনুন িাগ্রন দতা আফটার টুগ্রেলভ । মপোর োগ্রে দেখা করগ্রত 

ফযামিমল হাউমজিং এ দেলাি। ফযামিমল হাউমজিং হল ফযামিমল েুগ্রর্ন্টগ্রের জনয ব্াো। দব্শ অল্প খরগ্রচ োকা যাে। ফযামিমল না োকগ্রল মেগ্রেল 

েুগ্রর্ন্টগ্রেরগ্রক এ ব্াোগুগ্রলা দেওো হে না। খুব্ দোট ব্াো। তারপর ও খারাপ না। একটা কগ্রর দব্র্রুি, োগ্রে এটাচর্ মলমভিং-র্াইমনিং- মকগ্রচন। 

ফযামিমল হাউমজিং এ দেগ্রল আিার দব্শ ভাল লাগ্রে। িগ্রন হে দেগ্রশ চগ্রল এগ্রেমে। এখাগ্রন আেগ্রল দেখা যাে, ব্যাক ইোগ্রর্গ র ফাাঁ কা জােোে 

অগ্রনক খুাঁট দপাতা। দেখাগ্রন এমশোনরা কাপড় শুকাগ্রে। শামড়-োগ্রলাোর কামিজ পরা অগ্রনক িমহলারা ব্াইগ্রর োাঁ মড়গ্রে েল্প করগ্রে। ব্াচ্চারা 

দখলগ্রে। 

আগ্রিমরকার দকাোও োধারণত ব্াইগ্রর কাপড় দিলগ্রত দেখা যাে না। এটা দকান মনেগ্রির িগ্রধয পগ্রড় মকনা জামন না। তগ্রব্ কাউগ্রক দিলগ্রত 

দেমখমন। এরা কাপড় জমিগ্রে রাগ্রখ। তারপর েপ্তাহ দশগ্রে মনগ্রজর লমি োকগ্রল দেখাগ্রন কাাঁ গ্রচ। না োকগ্রল কাপড় কাাঁ চার জনয আলাো অমফে 

আগ্রে। দেটাগ্রক লমি হাউজ ব্গ্রল। দেখাগ্রন দযগ্রে দেঁগ্রচ োোগ্রর শুমকগ্রে মনগ্রে আগ্রে। তার জনয কগ্রেন দফলগ্রত হে। প্রমতব্ার কাপড় কাাঁ চগ্রত 

আড়াই র্লার লাগ্রে। আিাগ্রের নতুন ব্াোর োিগ্রনই একট লমি হাউজ আগ্রে। আমি জানালা মেগ্রে দেমখ আগ্রিমরকানরা দেখাগ্রন োমড়গ্রত কগ্রর 

কাপড় কাাঁ চগ্রত আগ্রে। 

ফযামিমল হাউমজিং এ যাওো িাগ্রন অব্শযই িমল ভাব্ীর ব্াোে একব্ার ঢুাঁ  িারা। উগ্রেশয; যখনই যাওো দহাক না দকন উমন ভাত না খাইগ্রে 

োগ্রড়ন না। মব্গ্রকগ্রল দেগ্রলও উমন ভাত দখগ্রত ব্মেগ্রে দেন। মিজ খুগ্রল যা আগ্রে েব্ দব্র কগ্ররন। ভাব্ীর রান্না খুব্ ভাল আর দেখাগ্রন চার –পাাঁ চ 

পে োগ্রকই। প্রেি প্রেি দব্শ লজ্জা দপতাি। তগ্রব্ এখন আর পাই না। একটু ভদ্রতা কগ্রর না ব্মল তারপর মনলগগ্রজ্জর িত দখগ্রে মনই। এই 

মনলগজ্জতা আমি নােমরগ্রনর কাগ্রে মশগ্রখমে। নােমরন দয ভাব্ীর ব্াোেই যাে, ভাব্ীরা মকেু ব্লার আগ্রেই দে জামনগ্রে দেে, তার মখগ্রে দপগ্রেগ্রে। 

ভাত হগ্রল ভাল হে। 

িমল ভাব্ীর একট পাকনা দিগ্রে আগ্রে। নাি নুগ্রশরা। নুগ্রশরা দেমখ দনপামল ব্াচ্চাগ্রের োগ্রে রান্নাব্াট দখলগ্রে। ভাব্ীগ্রক মজগ্রেে কমর, এখাগ্রন 

রান্নাব্াট ও মক কগ্রর মশখল? ভাব্ী ব্গ্রলন, আগ্রিমরকান দিগ্রে ব্াচ্চারাও নামক রান্নাব্াটর িত দখলা দখগ্রল মকন্তু ওরা অনয একট নাগ্রি র্াগ্রক। েগ্রল্প 

েগ্রল্প জামন আিাগ্রের দেশীে অগ্রনক দখলাই ওরা দখগ্রল। েুমরো দক মজগ্রেে কমর, ওরাও দখগ্রল। িাে কুতকুত, োধারন কুতকুত েব্ েুমরো 

জাগ্রন। কুতকুত দখলা জাগ্রন দজগ্রন আিার খুব্ অব্াক লাগ্রে। কুতকুত এর কো দহাগ্রেনগ্রক মজগ্রেে কমর। দে ব্গ্রল ইরামন দিগ্রেরাও এরকি 



একট দখলা দখগ্রল। আরও অগ্রনক দেগ্রশর দিগ্রেরাই নামক দখগ্রল। পৃমেব্ীশুদ্ধ দিগ্রেরা কুতকুত দখগ্রল, দজগ্রন খুব্ ভাল লাগ্রে আিার। নুগ্রশরার 

ব্েে মতন। মকন্তু দে মতনগ্রশা ব্েগ্ররর বু্ড়ীর িত পাকা পাকা কো ব্গ্রল। আিাগ্রের োগ্রে কো ব্লগ্রল দে তার পাকা কো ব্ািংলাে ব্গ্রল। মকন্তু 

দনপামল দিগ্রেট যখন ওগ্রক দখলগ্রত র্াগ্রক, তার পাকা কো দে ইিংগ্ররমজগ্রত ব্গ্রল। 

পগ্ররর েপ্তাহ। রমব্ব্ার েকাল। েুমরো ব্লগ্রলা দজেমিন দতািাগ্রক মেজগ াে যাওোর জনয র্াকগ্রে। শরীর খারাপ ব্গ্রল আমি এমড়গ্রে দেলাি। েুমরো 

চগ্রল দেগ্রলা। ভাব্লাি দব্াঁগ্রচ দেমে। ব্াোর কমলিং দব্ল ব্াজল, মেজগ া দেগ্রক েুমরো মফগ্ররগ্রে। োগ্রে দজেমিনগ্রকও এগ্রনগ্রে। দজেমিগ্রনর োগ্রে 

মেজগ ার একজন আগ্রিমরকান িমহলাও এগ্রেগ্রেন। দজেমিন আিাগ্রক দেগ্রখ মিমষ্ট হামে মেল। আগ্রিমরকান িমহলা ব্লগ্রলন, শুনলাি দতািার শরীর 

খারাপ। তুমি মক জান, শরীর খারাপ হগ্রল, তুমি ঈশ্বগ্ররর কাগ্রে প্রােগনা করগ্রল তুমি েুস্থ হগ্রে দযগ্রত পাগ্ররা। ভদ্র িমহলা আিার হাগ্রত একট ব্ই 

মেগ্রলন। দেখাগ্রন ব্ািংলাে দোটা দোটা অক্ষগ্রর অক্ষগ্রর দলখা ব্াইগ্রব্ল। আমি মকেুগ্রতই বু্ঝগ্রত পারলাি না, ব্ািংলাে দলখা ব্াইগ্রব্ল উমন 

দকাগ্রত্থগ্রক দজাোড় করগ্রলন। উমন ব্লগ্রলন ব্াইগ্রব্গ্রলর মব্মভন্ন অনুগ্রেে ব্ািংলাে পগ্রড় ওনাগ্রক দশানাগ্রত। আিার িগ্রন হল যাতা একট মকেু ব্মল, 

উমন মনশ্চেই ব্ািংলা বু্ঝগ্রব্ন না। মকন্তু দেট আর হল না। আমি এতক্ষণ মক মশখলাি এব্ার উমন ইিংগ্ররমজগ্রত অনুব্াে কগ্রর দশানাগ্রত ব্লগ্রলন। 

পরব্তী েপ্তাগ্রহ আব্ার আোর প্রমতশ্রুমত মেগ্রে উমন চগ্রল দেগ্রলন। ব্াইগ্রব্ল পড়গ্রত দয আিার খুব্ খারাপ দলগ্রেমেল তা নে। অল্প যতটুকু পগ্রড়মে, 

ব্াইগ্রব্গ্রলর অমধকািংশ কামহনীর োগ্রে আিাগ্রের ধগ্রিগর মিল আগ্রে। 

তগ্রব্ ওনাগ্রের এই দজার করার ব্যাপারটা মকেুগ্রত িানগ্রত পারমেলাি না। োজ্জাে আিাগ্রক একব্ার ব্গ্রলমেল এ দেগ্রশ এখনও দক শগ্রল ধিগ প্রচার 

করা হে। দকউ ধিগান্তমরত হগ্রল অগ্রনক োহাযয েহগ্রযামেতা করা হে। এরপর দজেমিন কগ্রেকব্ার ব্াোে এগ্রে আিাগ্রক না দপগ্রে মফগ্রর দেল। 

আিাগ্রক দফান করগ্রলও আমি নানা অজুহাত মেগ্রত লােলাি। েুমরোও মনশ্চেই মকেু ব্গ্রলমেল। দে আর আিাগ্রক দকানমেন ব্াইগ্রব্ল দশখাগ্রত 

আগ্রেমন। তগ্রব্ ব্ািংলাে দলখা ব্াইগ্রব্লট আিার কাগ্রে রগ্রে দেল। এরপর েুমরো একমেন এগ্রে আিাগ্রক ব্লগ্রলা দে মিগ্রনগ্রোটা যাগ্রে। মেজগ া 

দেগ্রক মনগ্রে যাওো হগ্রে। ধিীে দকান কাগ্রজ নে। িানমেক অব্োে কাটাগ্রত। োকা খাওো দহাগ্রটল ভাড়া েব্ মি। মতনমেগ্রনর টুযগ্রর েুমরো 

মিগ্রনগ্রোটা চগ্রল দেল। আমি আব্ার একা হগ্রে দেলাি। একা ব্াোে ভে করগ্রত লােল। এর িাগ্রঝ ঐ দিমক্সকান েুিু কুমস্তমেরটাগ্রক পুমলশ এগ্রে 

ধগ্রর মনগ্রে দেল। 

 

 

 

 

১২  

দিমক্সকান েুগ্রিা কুমস্তমেরটাগ্রক পুমলশ দকন ধগ্ররমেল আিার ঠিক জানা দনই। তগ্রব্ শুগ্রনমে আগ্রিমরকার অপরাধিূলক কিগকাগ্রণ্ড দিমক্সকানগ্রের 

অব্োন অপমরেীি। োে রামফমকিং, অি ব্যব্ো, পমততাবৃ্মত্ত দকানটগ্রতই তারা মপমেগ্রে দনই। দিমক্সকান দিগ্রেরা দেখগ্রত ভাল। উজ্জ্বল ত্বক, 

োগ্রের রঙ অগ্রনকটা এমশোন ফেগা দিগ্রেগ্রের িত। দচাখ–নাক একটু দব্াাঁ চা দব্াাঁ চা হগ্রলও দব্শ আগ্রব্েন আগ্রে। 



আমি ধগ্রর মনলাি েুগ্রিা কুমস্তমেরটা মনশ্চেই এরকি মকেু কগ্ররমেল। মব্গ্রেগ্রশ দযটা হে। মনগ্রজর পমরচে ব্গ্রল মকেু োগ্রক না। দেগ্রশর পমরচগ্রেই 

পমরমচত হগ্রত হে। আব্ার উল্টাটাও হে। একজনগ্রক দেগ্রখ আিরা দোটা দেশটাও মব্চার কমর। পামকস্তাগ্রন তাগ্রলব্ান আগ্রে তার িাগ্রন দকান 

পামকস্তামনগ্রক দেখগ্রলই আিাগ্রের তাগ্রলব্ান িগ্রন হে। িুেমলি দেশগুগ্রলাগ্রত অগ্রনক হাোিা হে তার িাগ্রন েব্ িুেমলিই হাোিাকামর। এক 

ইমন্ডোন দতািার োগ্রে ভাল আচরণ কগ্ররমন, অনযজন হেত খুব্ ভাল, দতািার োগ্রে হযান্ডগ্রেক করগ্রত হাত ব্াড়াগ্রব্ মকন্তু তুমি ভাব্গ্রব্ মনশ্চেই 

দে খািমচ মেগ্রত হাত ব্ামড়গ্রেগ্রে। 

প্রগ্রফেররাও োত্র দনওোর েিে দরকর্গ  দেগ্রখ। দেখা দেল দতািার দেগ্রশর েব্ দেগ্রল যারা ওনার োত্র মেল খুব্ ভাল কাজ কগ্রর দেগ্রে। মকন্তু 

তুমি দেরকি নও, নাগ্রক দতল মেগ্রে ঘুিাও। তারপরও দতািার দপ্রফাগ্ররে দব্মশ কারণ প্রগ্রফেগ্ররর এর ধারণা ব্াকীগ্রের িত দতািার দেগ্রশর 

েব্াই খুব্ পমরশ্রিী। েুিন নাগ্রি ঢাকা মব্শ্বমব্েযালগ্রের এক ভাইো উমন মপ এইচমর্ দত মেগ্রলন। কানার্াগ্রত মপ আর পাওোে একমেগ্রনর দনাটগ্রশ 

চগ্রল দেগ্রলন। প্রগ্রফেরগ্রতা দরগ্রে আগুন। ব্াঙালীরা েব্াই হাে হাে করগ্রত লােল। েুিন এটা মক করল! আর দকান ব্ািংলাগ্রেমশগ্রক উমন মনগ্রব্ন? 

েুিন দতা আিাগ্রের দরপুগ্রটশনটাই নষ্ট কগ্রর মেল। েুিন ভাই এেব্ দরপুগ্রটশন এর দতাোক্কা করগ্রলন না। তমল্পতল্পা গুমেগ্রে কানার্াে হাাঁ টা 

মেগ্রলন। আগ্রিমরকাগ্রত এখন অেগননমতক িো। কখন মক হে ব্লা যাে না। তার দচগ্রে কানার্াে মনমশ্চন্ত জীব্ন। 

তগ্রব্ এই অেগননমতক িোর প্রভাব্ িগ্রন হে আগ্রিমরকানগ্রের দেগ্রক ইন্টারনযাশনাল োত্রগ্রের উপরই দব্মশ। ইন্টারনযাশনাল োত্রগ্রের ফান্ড মনগ্রে 

েব্ জােোে টানাটামন। আগ্রিমরকানগ্রের উপর িোর দকান প্রভাব্ দেমখ না। োউে র্াগ্রকাটার অমধকািংশ িানুেই দেরস্থ পমরব্ার, চাে ব্াে কগ্রর। 

মকন্তু তাগ্রের জীব্ন যাপন দেখগ্রল দেট িগ্রন হেনা। প্রগ্রতযগ্রকর ব্ামড়র োিগ্রন চার-পাাঁ চটা কগ্রর োমড়। েুপার দোগ্রর যখন ব্াজার কগ্রর, 

মজমনেপগ্রত্র তাগ্রের কাটগ  উপগ্রচ পগ্রড়। শুগ্রনমে একজন আগ্রিমরকান ব্াচ্চা নামক মব্পুল পমরিাণ ঋগ্রণর দব্াঝা মনগ্রে জন্মাে। তগ্রব্ এ মনগ্রে দব্াধ হে 

তাগ্রের মব্গ্রশে িাো ব্াো দনই। এরা হল ধার কগ্রর মঘ খাওো জামত। একজন আগ্রিমরকান প্রমতমেন দয পমরিাণ খাব্ার নষ্ট কগ্রর দেট আিাগ্রের 

মচন্তার ব্াইগ্রর। 

এগ্রেরগ্রক দেখগ্রল আিার খুব্ আফগ্রোে হে আহাগ্রর আিাগ্রের দেশটা যমে এরকি করা দযত। কাগ্ররা স্বপ্ন দযিন োকগ্রব্ র্ািার হওোর। দতিন 

কাগ্ররা স্বপ্ন োকগ্রব্ পমরেন্নতা কিী হব্ার। তার স্বগ্রপ্নর েব্টুকু জুগ্রড় োকগ্রব্ দকাোও দযন একটুকগ্ররা িেলা না োগ্রক। পমরেন্নতা কিী ব্গ্রল তার 

জীব্গ্রন দকান আগ্রক্ষপ োকগ্রব্না কারণ জীব্ন ধারগ্রণর েব্ েুগ্রযাে েুমব্ধাই দতা দে দপগ্রেগ্রে। ব্রিং র্ািার হব্ার জনয খটিট ব্ই তাগ্রক পড়গ্রত 

হেমন। আিাগ্রের দেগ্রশ েব্াই র্ািার ইমেমনোর হগ্রত চাে। অমধকািংশই দেট হগ্রত পাগ্রর না মকন্তু তাগ্রত মক? তার মচন্তা ভাব্না ঐ পযগাগ্রের 

দেগ্রক যাে। দেই মচন্তা ভাব্না তাগ্রক চাো হগ্রত মনগ্রেধ কগ্রর, ব্াগ্রপর িুমে দোকাগ্রন ব্েগ্রত মনগ্রেধ কগ্রর। িযাট্রিক পাে আইএ পাে দলাক চাো 

হগ্রল মশক্ষা েীক্ষার অিযগাো করা হে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আিার িগ্রন হে এেব্ মচন্তা ধারা ব্েলাগ্রত হগ্রব্। তগ্রব্ এেব্ মনগ্রে ভাব্গ্রত দেগ্রল আিার িাো 

আউগ্রল যাে। তবু্ও প্রাে ভামব্। আগ্রিমরকার জীব্ন মনগ্রে যখন ভামব্ তখন িগ্রন হে মনশ্চেই আগ্রিমরকা আগ্রে এরকি োজাগ্রনা দোোগ্রনা মেল 

না। এখন হগ্রেগ্রে। মকন্তু েুনীল েগ্রোপাধযাগ্রের েমব্র দেগ্রশ কমব্তার দেগ্রশ ব্ইট পগ্রড় ভুল ভাগ্রঙ। আমি দযরকি আগ্রিমরকা দেখমে, দেই ৫০ 

ব্ের আগ্রে েুনীলও ঠিক এরকিই োজাগ্রনা দোোগ্রনা আগ্রিমরকা দেগ্রখগ্রেন। 

আগ্রিমরকা মনগ্রে আিার ভাব্না মচন্তা েীঘগ হগ্রত োগ্রক। মেনও এখন আগ্রস্ত আগ্রস্ত েীঘগ হগ্রে। জুলাই িাে পড়গ্রত আর কগ্রেকমেন ব্ামক। েূগ্রযগর 

তাপও ব্াড়গ্রে দব্শ। তগ্রব্ দব্শ হাওো হগ্রতা। হাওোর কারগ্রণ েরিটা অত বু্ঝতাি না। েুমরোর ব্াোে আিরা এমে চালাতাি না। তাগ্রত মব্ল দব্শ 

কি আেত। েুমরো মিগ্রনগ্রোটা দেগ্রক মফগ্ররগ্রে। ওর কাগ্রে শুনলাি োজ্জাগ্রের মতন তামরগ্রখ মর্গ্রফে। নােমরন যাব্ার পর োজ্জাগ্রের োগ্রে আিার 

দকান দযাোগ্রযাে হেমন আর। আমশক ও দেগ্রে দেগ্রশ মব্গ্রে করগ্রত। কািরান নামক রােফার হগ্রে দটক্সাে যাগ্রে। মর্পাটগ গ্রিগ্রন্ট শরীফ ভাইগ্রের 

োগ্রে একমেন দেখা, উমনই ব্লগ্রলন। 



আিাগ্রের লযাব্ দেগ্রক একমেন একট পটলাক পাটগ র আগ্রোজন করা হগ্রলা। পটলাগ্রক মক আনা হগ্রব্ এই মনগ্রে দিনুয ঠিক করা হগ্রলা। আমি কাব্াব্ 

আনগ্রত চাইলাি। দনপামলরা ব্লগ্রলা ওরা িি আনগ্রব্। িি দনপাগ্রলর রামর্শনাল খাব্ার। অগ্রনকটা আিাগ্রের দেগ্রশর পুমল মপঠার িত। তগ্রব্ 

দভতগ্রর েব্মজ িািংগ্রের পুর দেওো োগ্রক। িি ব্ানান দব্শ েিে োগ্রপক্ষ ব্যাপার তাই দনপামল দেগ্রলগুগ্রলা ব্লগ্রলা, ওরা চারজন মিগ্রল িি 

আনগ্রব্। অগ্রিো আনগ্রব্ মচগ্রকন মেক্সট ফাইভ। পাটগ র মেন েকাগ্রল মেল মর্স্ক েলফ দখলা। অগ্রিো একটা মিভগ্রলে দেমে পগ্রর এগ্রেগ্রে। দেট 

দেগ্রখ র্ক্টর দহলর্ার ব্লগ্রলন, অগ্রিো দতািাগ্রক ভীেণ দেমক্স দেখাগ্রে। এ মনগ্রে অগ্রনকক্ষন হাোহামে হগ্রলা। েকাল দেগ্রক ১২টা পযগন্ত আিরা 

দখললাি। ওখাগ্রন একটা ব্াগ্রস্কট ব্গ্রলর দকাট মেল। দখলা দশগ্রে েব্াই ওখাগ্রন ব্ল দফলার দচষ্টা করমেল। িারকটও দচষ্টা করমেল মকন্তু উচ্চতার 

কারগ্রণ পারমেল না। লযামর হঠাৎ িারকট দক দকাগ্রল মনগ্রে উঁচু করগ্রলা। এব্ার দে পারল। েব্াই খুব্ িজা দপল তগ্রব্ আমি ওগ্রের মনলগজ্জতাে 

হতব্াক হগ্রে দেলাি। এর িাগ্রঝ আমি দজগ্রন দেমে লযামর আর িারকগ্রটর েভীর দপ্রি। তারা একই ব্ামড়গ্রত োগ্রক। দযমেন শুগ্রনমে, আমি খুব্ 

অব্াক। লযামরর ব্েে চমল্লগ্রশর উপগ্রর। যমেও তার মজি করা স্বাগ্রস্থযর কারগ্রণ দব্শ েুপুরুে দেখাে তাগ্রক। তবু্ও এই রােী বু্গ্রড়া ভাগ্রির দপ্রগ্রি 

দকানভাগ্রব্ই পড়া যাে না। িারকগ্রটর িত একট লক্ষ্মী দিগ্রে দকন এই ভুল করল বু্ঝলাি না। তগ্রব্ লযামরর োগ্রে দপ্রি কগ্রর দে মকেু েুমব্ধা 

অব্শযই দপগ্রেগ্রে। ২০১৩ োগ্রলর দফব্রুোমরর এোগ্ররা তামরগ্রখ যখন একট নতুন েযাগ্রটলাইট লঞ্চ করা হগ্রলা। খুব্ মব্খযাত ব্যমিরা দেমেন 

োওোত দপগ্রলা। কযামলগ্রফামনগোর দেই অনুষ্ঠাগ্রন মব্খযাতগ্রের োগ্রে অখযাত িারকটও দেগ্রলা। 

দখলা দশগ্রে আিরা েব্াই হাাঁ মপগ্রে দেমে। মখগ্রেও দপগ্রেগ্রে দব্শ। মহলগ্ররে পাগ্রকগ  জড় হলাি আিরা। এখানকার পাকগ গুগ্রলা দব্শ ভাল। 

প্রাকৃমতক কাজকিগ োরগ্রত প্রকৃমতর িাগ্রঝ দযগ্রত হেনা, ব্যব্স্থা আগ্রে। খাব্ার োব্ার আগ্রেই েরি কগ্রর আনা হগ্রেমেল। রাোন হমরগ্রণর িািংে 

এগ্রনগ্রে। হমরণট দে মনগ্রজই মশকার কগ্ররগ্রে। িাঙ্ক এগ্রনগ্রে আইমিি। জযাক মচজ দকক। প্রগ্রফের এরন এগ্রনগ্রেন িুট োলাে, ফলিূল মেগ্রে ঘণ্ট 

পাকাগ্রনা একটা মজমনে। লযামর এগ্রনগ্রে মেল মচগ্রকন উইিংে। োরারাত দজগ্রে এট দে রান্না কগ্ররগ্রে। িারকট কগ্ররগ্রে োই কামর আর রাইে। র্ক্টর 

দহলর্ার এগ্রনগ্রেন মচগ্রকন িাই আর কুমকে। দহলর্ার এর ওোইফ েুোন ও এগ্রেগ্রে। ওনার োগ্রে ওনাগ্রের নাতমনও এগ্রেগ্রে। দহলর্াগ্ররর দোট 

দিগ্রে ব্াচ্চাটগ্রক চােনা দেগ্রক েত্তক এগ্রনগ্রেন। ব্াচ্চাটর ব্েে পাাঁ চ। মকন্তু আড়াইগ্রের িত দেখাে। জন্মেত মকেু রুটিটর কারগ্রণ তার শারীমরক ও 

িানমেক বৃ্মদ্ধ এতটা হেমন। দেখগ্রতও দব্শ অনাকেগণীে। ব্াচ্চাগ্রের দেখগ্রলই োধারণত আমি ঝাাঁ মপগ্রে পগ্রড় আের কমর। েব্ ব্াচ্চার িগ্রধয একটা 

মনষ্পাপ েরলতা োগ্রক। মকন্তু এই ব্াচ্চাটর িগ্রধয দতিন মকেু দেখলাি না। আিার ইগ্রেও করমেলনা দকাগ্রল মনগ্রত। তগ্রব্ দহলর্ার আর তার ব্উ 

ব্াচ্চাটগ্রক মনগ্রে এত আহ্লােী করমেল দয আিাগ্রকও দকাগ্রল মনগ্রত হগ্রলা। মকেুক্ষণ দকাগ্রল মনগ্রে েুগ্রযাে বু্গ্রঝ আমি দহলর্ার এর কাগ্রে েমেগ্রে 

মেলাি। 

ব্াচ্চাটগ্রক দকাগ্রল মনগ্রে দহলর্ার দখলার ফলাফল দঘােণা করগ্রলন। েব্গ্রচগ্রে ব্াগ্রজ দখলার জনয আমি একট ব্ামব্গ র্ল দপলাি। নাড়া মেগ্রলই 

র্লটগ্রত আগ্রলা জ্বগ্রল ওগ্রঠ। মচগ্রকন মেক্সট ফাইভ দখগ্রত খুব্ ভাল লােগ্রলা আিার। আমি অগ্রিোর ব্উগ্রক মজগ্রেে করলাি এটর নাি মচগ্রকন 

মেক্সট ফাইভ দকগ্রনা। দে ব্লগ্রলা, ৬৫ ট িেলা একোগ্রে মচগ্রকন মেক্সট ফাইভ নাগ্রি পাওো যাে। আমি গুগ্রন গুগ্রন ব্াগ্ররা –দতগ্ররাটর দব্মশ 

িেলার নাি িগ্রন করগ্রত পারলাি না। আমি ব্াোে েুমরোর জনয মকেু খাব্ার এগ্রনমেলাি। হমরগ্রনর িািংেট েুমরো খুব্ আেহ ভগ্রর দখল। ব্লগ্রলা, 

িজা তগ্রব্ একটু টকটক। 

োজ্জাগ্রের মর্গ্রফে দশে। এর িাগ্রঝ দে একমেন দফান মেল। তারা িাউন্ট রােগ্রিাগ্রর ও আরও কগ্রেকট জােোে দব্ড়াগ্রত যাগ্রব্। আমি দযগ্রত 

চাই মকনা। আিার একটু একটু দযগ্রত ইগ্রে করমেল। িাউন্ট রােগ্রিাগ্ররর েল্প আমি অগ্রনক শুগ্রনমে। ওখাগ্রন জজগ  ওোমশিংটন েহ চারজন 

আগ্রিমরকান দপ্রমেগ্রর্ন্ট এর িূমতগ  পাহাগ্রড়র োগ্রে দখাোে করা আগ্রে। মকন্তু আমি আগ্রেই অমরেগ্রনর টগ্রকট দকগ্রট দফগ্রলমে। আিাগ্রের 

মব্শ্বমব্েযালগ্রের যারা আগ্রিমরকাগ্রত পগ্রড় তাগ্রের একটা দেট টুগ্রেোর হগ্রব্ ওখাগ্রন। দু’ব্ার ঘুরগ্রল দব্মশ খরচ হগ্রে যাগ্রব্। তাোড়া েব্ ফযামিমল 

যাগ্রে িাউন্ট রােগ্রিাগ্রর। েব্ দজাড়ার িগ্রধয মনশ্চেই আিরা একা ঘুরগ্রত ভাল লােগ্রব্ না। আমি োজ্জােগ্রক জামনগ্রে মেলাি যাগ্রব্া না। 



নােমরগ্রনর োগ্রে আিার দফেবু্গ্রক িাগ্রঝ িাগ্রঝ দযাোগ্রযাে হত। দে প্রগ্রতযকট িযাগ্রেগ্রজ ব্লত, ব্াো খুাঁগ্রজ দপগ্রেমে মকনা। আমি তাগ্রক ব্লতাি, 

এইগ্রতা দেখমে, দপগ্রে যাগ্রব্া মনশ্চেই। আিার এইগ্রতা দেখমেগ্রত নােমরগ্রনর িন ভরমেলনা। আিাগ্রক ভীেণ ঝামড় মেগ্রে দে ব্লগ্রলা, আমি না 

োকগ্রল মকেুই হেনা। দতার দ্বারা কখগ্রনাই মকেু হগ্রব্ না। আমি দহাগ্রেনগ্রক ব্গ্রল মেমে, ও আিাগ্রের ব্াো খুাঁগ্রজ মেগ্রব্। এর িাগ্রঝ খুব্ ঝমক্ক ঝাগ্রিলা 

দেগ্রে। েব্টা একাই োিগ্রলমে। আর ব্াোগ্রতা দেখমেলাি আমি। তগ্রব্ দূরত্ব ও ভাড়ার ব্যাপারটা িাোে রাখাগ্রত েুমব্ধাজনক মকেু পামেলাি না। 

মকন্তু নােমরন দেট বু্ঝগ্রলা না। এেব্ োধারন কাগ্রজর দকান স্বীকৃমত দনই ওর কাগ্রে। ঘন ঘন আিাগ্রক তাোো মেগ্রত লােল আর আমি দয একট 

আিড়া কাগ্রঠর উৎকৃষ্ট দঢাঁ মক োড়া মকেুই নই িগ্রন কমরগ্রে মেগ্রত লােল। দব্শ দিজাজ খারাপ হগ্রলা আিার। তবু্ শান্ত ভাগ্রব্ ব্ললাি, এত ব্ার 

ব্লগ্রত হগ্রব্ না। েিে দতা আগ্রে, মনশ্চেই দপগ্রে যাব্ । 

এর িাগ্রঝ নােমরন একট ভাল খব্র মেল। ওর মব্গ্রে ঠিক হগ্রেগ্রে। ওর ব্েগ্রিন্ড আশরাগ্রফর োগ্রেই মব্গ্রে। আশরাফ আিার ক্লােগ্রিট মেল। 

নােমরগ্রনর মব্গ্রের কো শুগ্রন আিার িাগ্রের িাো খারাপ হগ্রে দেল। উদ্ভট েব্ পাত্র এগ্রন আিাগ্রক জ্বালাতন করা শুরু করগ্রলা। দকান পাত্র আিার 

পেে না হওোগ্রত, ওনার ধারণা হল, আগ্রিমরকা দযগ্রে আমি মনগ্রজগ্রক িহারানী মভগ্রক্টামরো িগ্রন করমে, কাউগ্রকই িানুে িগ্রন করমে না। োজ্জাে 

ওোমশিংটন দেট ইউমনভামেগটগ্রত মপ এইচ মর্ দত ভমতগ  হগ্রেগ্রে। ও চগ্রল যাগ্রব্। আমি ওগ্রক ইফতামরর আর মর্নাগ্ররর োওোত করলাি। েুমরোর 

তাগ্রত দকান অেুমব্ধা আগ্রে মকনা মজগ্রেে করলাি, দে ব্লগ্রলা দনই। োজ্জােগ্রক একা ব্াোে র্াকগ্রল খারাপ দেখাে, োগ্রে অনয কাউগ্রক র্াকা 

েরকার, েুমরো ব্লগ্রলা, তুমি কািরানগ্রক র্াকগ্রোনা দকন? কািরানও দতা চগ্রল যাগ্রে। কািরানগ্রক আমি র্াকলাি না। কািরানগ্রক আিার খুব্ 

অপেে। অপেগ্রের কারণ দে দফেবু্গ্রক দিগ্রেগ্রের মনগ্রে মকেু খারাপ কো মলগ্রখ মেল। দিগ্রেগ্রের মনগ্রে যার এত অশ্রদ্ধা, তাগ্রক দিগ্রেগ্রের ব্াোে 

র্াকার দকান িাগ্রন হে না। পগ্রর অব্শয আিার খুব্ অনুগ্রশাচনা হগ্রেমেল, এিনটা হেত না করগ্রলও পারতাি। 

অব্গ্রশগ্রে দহাগ্রেনগ্রক র্াকা হগ্রলা। োরামেন আমি একাই দখগ্রটখুগ্রট অগ্রনক রান্না করলাি। োজ্জাগ্রের ধারণা মেল আমি মকেুই পামর না। আিাগ্রের 

ব্াোর োওোগ্রত নােমরন েব্েিে রান্না করগ্রতা। োজ্জাে খুব্ দব্মশ মকেু দখগ্রলা না। োজ্জাে এিমনগ্রত খুব্ কি খাে েব্েিে। তগ্রব্ দহাগ্রেন প্রচুর 

দখগ্রলা। তার কাগ্রে অগ্রনকগুগ্রলা খাব্ার পামেগোন খাব্াগ্রররর িত দলগ্রেগ্রে অগ্রনকটা। এই ব্গ্রল দে পামেগোন ঐমতহয মনগ্রে েল্প শুরু করগ্রলা। 

আিাগ্রের অগ্রনক তধযগ মনগ্রে ওর পুরগ্রনা েল্প শুনগ্রত হগ্রলা।  

োজ্জাগ্রের চগ্রল দযগ্রত আর কগ্রেকমেন ব্ামক। এর িগ্রধয ও োজুগ্রেশন পাটগ  মেল। ততমেগ্রন দরাজা এগ্রে দেগ্রে। দরাজার িগ্রধযই পাটগ । ব্ামব্গমকউ 

মেগ্রে ইফতামর করা হগ্রব্। ঐমেন দে আিাগ্রক মনগ্রত আেল। অগ্রনকমেন পর আমি োজ্জাগ্রের োমড়গ্রত উঠলাি। োজ্জাে যাব্ার আগ্রে ওর পড়ার 

দটমব্ল আর দচোরটা আিাগ্রক মেগ্রে দেল। ইিন নাগ্রি এক ভাইো চগ্রল যামেল। তার কাে দেগ্রক একটা িযাগ্ররে মনগ্রে রাখলাি নােমরগ্রনর জনয। 

োজ্জাগ্রের োমড়গ্রতই আনা হগ্রলা। োজ্জাে দেট ব্াোর মভতগ্রর একাই দটগ্রন আনগ্রলা। 

োজ্জাে চগ্রল যাওোে দব্শ িন খারাপ হল আিার। অগ্রনকটা অমভভাব্ক শূনয িগ্রন হল মনগ্রজগ্রক। েুমরোরও িন খারাপ হগ্রলা। ও ব্লগ্রলা, এত 

ভাল দেগ্রল মেল, এগ্রক তুমি মব্গ্রে করগ্রলই পারগ্রত। এিমনগ্রত েব্েিে আিার মব্গ্রে মনগ্রে খুব্ কো হত। নােমরগ্রনর মব্গ্রে হওোগ্রত েব্াই আরও 

দব্মশ কগ্রর আিার মব্গ্রের কো ব্লগ্রত লােল। একারগ্রণ ফযামিমল হাউমজগ্রঙ োওোত োকগ্রলও আমি দযতাি না। তগ্রব্ ভাব্ীরা খুব্ আন্তমরক মেল। 

কান্তা আপু িাগ্রঝ িাগ্রঝ দফান মেগ্রে আিার োগ্রে েল্প করগ্রতা। একমেন উমন আিাগ্রক োওোত মেগ্রলন। আিার ধারণা মেল কান্তা আপু দতিন 

রান্নাব্ান্না পাগ্রর না। োরামেন ব্ই মনগ্রে ব্গ্রে োগ্রক। 

কান্তা আপুর ব্াোে ইফতামর করলাি। রান্নার হাত দব্শ ভাল আপুর। ইফগ্রতখার ভাইগ্রের পমরব্ার আর মিঠু ভাইগ্রেরও োওোত মেল। মিঠু ভাই 

এগ্রলন দব্শ দেমর কগ্রর। মিঠু ভাই দব্শ ব্েস্ক দলাক। পঞ্চাগ্রশর উপগ্রর হগ্রব্ ওনার ব্েে। েুইগ্রর্ন দেগ্রক এখাগ্রন এগ্রে দরগ্রস্তাাঁ রা মেগ্রেগ্রেন। 

ইটামলোন এন্ড ইমন্ডোন ফুর্। কারণ দোট শহর, ব্ািংলাগ্রেমশ ফুর্ ব্লগ্রল দরগ্রস্তারা এখাগ্রন চলগ্রব্ না। মিঠু ভাই অগ্রনক েল্প করগ্রলন। ওনার 



প্রমতটা েল্প খুব্ হামের। দপট ব্যো হব্ার দজাোড়। দেগ্রশর েল্প হল অগ্রনক। ইফগ্রতখার ভাই মেগ্রেমেগ্রলন ওোমশিংটগ্রন ব্াঙামল দূতাব্াগ্রে পােগ্রপাটগ  

মরমনউ করগ্রত। ওখাগ্রন ওনাগ্রক নামক হেরামন করা হগ্রেগ্রে। দে েল্প ব্লগ্রলন। একেিে রাজনীমতর েল্প আেগ্রলা। শাহব্াে আগ্রোলন মনগ্রে কো 

হগ্রলা। কান্তা আপুর হােগ্রব্ন্ড আর মিঠু ভাই রীমতিত তকগ  ব্াাঁ মধগ্রে দফলগ্রলন। 

েগ্রল্প েগ্রল্প রাত হল অগ্রনক। কান্তা আপু আিাগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে মেগ্রলন। ব্াোে দপ াঁোলাি। েুমরো ব্লগ্রলা দে মকেু মজমনে পত্র দেগ্রখগ্রে। 

অনলাইগ্রন দব্শ েস্তা। এক মলমব্োন ফযামিমল চগ্রল যাগ্রে। যাব্ার আগ্রে েস্তাে দব্গ্রচ মেগ্রে আমি মনগ্রত চাই মকনা। চাইগ্রল আিরা কাল দযগ্রত 

পামর। ব্াোর কাগ্রেই। আিাগ্রের ব্াো দেগ্রক পাাঁ চ মিমনগ্রটর পে। ব্াোর মপেগ্রনর সু্কলটা দপগ্ররাগ্রতই ব্াোটা। েরজা নক করগ্রত দহজাব্ পরা একট 

িমহলা খুগ্রল মেল। িমহলার দচাখ োঢ় েবু্জ আইশযাগ্রর্াগ্রত ঢাকা। িগ্রন হল ব্াোে উমন এিন দেগ্রজগুগ্রজই োগ্রকন। কারণ তার পরগ্রন িযামক্স 

টাইপ মকেু মেল। ব্াোর মভতগ্রর ঢুকলাি। ব্াোর মভতগ্রর ঢুগ্রক রীমতিত অব্াক আিরা। 

দব্শ আমলশান রু্গ্রেক্স ব্াো। টমভ চলগ্রে। দুট ব্াচ্চা দেগ্রলগ্রিগ্রে দেখাগ্রন কাটুগ ন দেখগ্রে। আিরা যাওোগ্রত তারা েুগ্রট এল আিাগ্রের কাগ্রে। 

ভদ্রিমহলা আিাগ্রেরগ্রক উপরতলাে ও দব্জগ্রিগ্রন্ট মনগ্রে দেগ্রলন মক মক মজমনে মব্মর করগ্রব্ন দেখাগ্রত। আগ্রিমরকার িত দেগ্রশ দকান মব্গ্রেমশ 

োগ্রত্রর এত দে মখন আেব্াব্ দেগ্রখ রীমতিত অব্াক হলাি। ভদ্র িমহলার োগ্রে আিাগ্রের দব্শ েল্প হগ্রলা। উমন েুমরোর দেগ্রক আিার োগ্রে দব্মশ 

েল্প কগ্ররমেগ্রলন। ভদ্র িমহলার হােগ্রব্গ্রন্ডর মপ এইচ মর্ দশে। তাই মলমব্োগ্রত মফরগ্রেন তারা। তাোড়া তাগ্রের যুদ্ধও দশে। তাই দেগ্রশই মফরগ্রত 

চান। 

আিরা মক মক মজমনে মনগ্রব্া, বু্মকিং মেগ্রে আেলাি। কারণ িমহলা ব্লগ্রলন তার স্বািী উপমস্থত না োকগ্রল মতমন মব্মর করগ্রত পারগ্রব্ন না। ব্াোে 

মফগ্রর েুমরো ব্লগ্রলা, দেগ্রখগ্রো তুমি িুেমলি ব্গ্রল, দতািাগ্রক মক গুরুত্ব মেমেগ্রলন। আিার োগ্রে দকান কোই ব্লগ্রলন না। মক অদু্ভত ব্যাপার। 

আমি প্রেে ঘুরাগ্রত ব্ললাি, আো এরা এত টাকা দকাোে পাে ব্গ্রলাগ্রতা, এগ্রের ব্াো দতা রাজপ্রাোে ব্গ্রল িগ্রন হগ্রলা। যমেও আমি আগ্রেই 

আাঁচ কগ্ররমেলাি। তগ্রব্ েুমরো েব্টা বু্মঝগ্রে ব্লগ্রলা। 

আিরা দযিন আগ্রিমরকান েরকাগ্ররর টাকাে পমড়। মকন্তু আরব্ দেশগুগ্রলা; মিশর, কাতার, দে মে আরব্, মলমব্ো এগ্রেরগ্রক পড়াে এগ্রের দেগ্রশর 

েরকার। তুমি মক জাগ্রনা িেু দয দেগ্রলটর োগ্রে োগ্রক, আরব্ েরকার ওগ্রক প্রমত িাগ্রে ৪০০০ র্লার দেে। ওগ্রের দেগ্রশ মশক্ষার হার তত দব্মশ 

নে। মকন্তু টাকার দতা আর অভাব্ দনই। দতল মব্মরর টাকা। তাই ওগ্রেরগ্রক পড়গ্রত পাঠাে। এমেগ্রক ওরা আেগ্রল আগ্রিমরকানগ্রেরও লাভ। টউশন 

মফ ব্াব্ে আগ্রিমরকান েরকারগ্রক ওরা অগ্রনক টাকা দপ কগ্রর। 

আমি আর েুমরো দুজন দুট খাট আর নােমরগ্রনর জনয একট োইগ্রকল মকনগ্রত চাই। মলমব্োন ভদ্রগ্রলাগ্রকর নাি হামকি। হামকি দক দফান মেগ্রে 

ব্লা হল, আিাগ্রের োমড় দনই, মজমনেপত্র গুগ্রলা আিাগ্রের ব্াোে দপ াঁগ্রে মেগ্রত হগ্রব্। হামকি ব্লগ্রলা, ঠিক আগ্রে আিার ব্ড় োমড় আগ্রে। তগ্রব্ 

োগ্রে দকান পুরুে মনগ্রে আেগ্রত হগ্রব্। তা না হগ্রল মতমন োহাযয করগ্রত পারগ্রব্ন না। হামকি এর এই অদু্ভত আচরণ খুব্ অেুমব্ধাে দফলল 

আিাগ্রের। আিরা দকান দেগ্রল দজাোড় করগ্রত পারমেলাি না। অব্গ্রশগ্রে দহাগ্রেন রামজ হগ্রলা। 

দহাগ্রেন এর জনয দেমেন আিরা কাপ্সা রান্না কগ্ররমেলাি। দহাগ্রেন আিাগ্রের জনয জুে এগ্রনমেল। এ পযগন্ত যতমেন দে আিাগ্রের ব্াোে এগ্রেগ্রে। 

দকানমেন খামল হাগ্রত আগ্রেমন। দকান না দকান খাব্ার মনগ্রে এগ্রেগ্রে। ইরামন কালচার অনুযােী নামক কাগ্ররা ব্াোে দেগ্রল মকেু মনগ্রে দযগ্রত হে। 

হামকি ব্লগ্রলা, দে মব্গ্রকগ্রল োকগ্রব্। আিরা দযগ্রে অগ্রনক্ষন ব্গ্রে আমে। হামকগ্রির দেখা দনই। দে নামক কাগ্রজ আটগ্রক দেগ্রে। দব্শ মব্রি হগ্রে 

আিরা মফগ্রর এলাি। 



মজমনেপগ্রত্রর োি আগ্রেই পমরগ্রশাধ করা হগ্রেগ্রে। এখন দফান মেগ্রলই হামকি ব্যস্ততার কো ব্গ্রল। েুমরো ব্লগ্রলা, আিার ধারণা হামকি আিাগ্রের 

টাকাট দিগ্রর মেগ্রে মলমব্ো চগ্রল যাগ্রব্। আরগ্রব্র দলাকগ্রের েম্পগ্রকগ  আমি দকাগ্রনামেন ভাল কো শুমনমন। আর তুমি দেখ,কমেন পরই দতা 

হামকগ্রির মলমব্ো চগ্রল যাগ্রব্। টাকা আগ্রে পমরগ্রশাধ করাে দে আফগ্রোে করগ্রত লােল। পরমেন দেমখ হামকি তার মব্শাল রাক মনগ্রে এগ্রেগ্রে। 

দেমরর জনয দে ভীেণ দুুঃখ প্রকাশ করগ্রলা। হামকি অগ্রনক মজমনে এগ্রনগ্রে। আিরা অগ্রনক মকেু মকমনমন, দেগুগ্রলাও এগ্রনগ্রে। েব্ মকেু দে ঘর 

পযগন্ত দপ াঁগ্রে মেল। হামকগ্রির োগ্রে তার আট ব্েগ্ররর দেগ্রল এগ্রেগ্রে। দেগ্রলট দব্শ চটপগ্রট। দেও অগ্রনক টানাটামন করগ্রলা। 

তারপর আিরা চারজন মিগ্রল খাট গুগ্রলা দেট কগ্রর দফললাি। খাগ্রটর োগ্রে হামকগ্রির ব্উ মব্োনা ব্ামলশও মেগ্রেমেল। হামকি ব্লগ্রলা, এগুমল েব্ 

দধাো। তার িী দেঁগ্রচই পাঠিগ্রেগ্রে। দেগ্রলট ব্লগ্রলা, এট আিার খাট, আমি এটগ্রত ঘুগ্রিাতাি। দেগ্রলটগ্রক আমি চগ্রকাগ্রলট মেলাি। অগ্রনকব্ার 

ব্ার না ব্গ্রল তারপর দে মনগ্রলা। েব্ মকেু গুমেগ্রে মেগ্রে ওরা চগ্রল দেল মব্োে মনগ্রে। ব্াচ্চাটর জনয আিার খুব্ িাো হমেল আর দকানমেন দেখা 

হগ্রব্ না দভগ্রব্। খুব্ ইগ্রে করমেল ব্াচ্চাট একটু আের কগ্রর দেই। মকন্ত আরব্ কালচাগ্রর এট দকিন দেখাে আিার জানা মেল না। তাই ইগ্রে 

েিংব্রণ করলাি। 

পরমেন েুমরো দেগ্রে দজেমিনগ্রের ব্াোে । হামকি ব্লগ্রলা দে েন্ধযার পর একটু আিাগ্রের ব্াোে আেগ্রত চাে। আমি হামকি আর তার দেগ্রলর 

জনয মকেু খাব্ার ব্ানালাি। ওরা দখজুর োড়া মকেু দখল না। অগ্রনক মজমনেপত্র মেগ্রে দেগ্রলা আিাগ্রক। মজমনেপগ্রত্রর িগ্রধয মেল দেগ্রলগ্রিগ্রেগুগ্রলার 

সু্কল ব্যাে, রিংগ্রপমেল, কলি, মকেু দখলনা ব্ামব্গর্ল, োলা ব্ােন আর মব্োনা ব্ামলশ। হামকি ব্লগ্রলা, এগুগ্রলা েব্ তার ব্াচ্চাগ্রের মজমনে। দফলগ্রত 

ভীেণ িাো লােগ্রে। তাই আিাগ্রেরগ্রক মেগ্রে যাওো। 

োলাব্ােন োড়া দকানটই আিার কাগ্রজর নে। তবু্ আমি আেহভগ্রর মনলাি। আিার কাে দেগ্রক ওরা দশে মব্োে মনল। কারণ োমড়ট তারা আজ 

রাগ্রত দব্গ্রচ মেগ্রব্। আর পরশু েকাগ্রল তাগ্রের ফ্লাইট। তাই আর দেখা হগ্রব্ না। ওগ্রেরগ্রক আমি পামকগ িং লট পযগন্ত এমেগ্রে মেলাি। ওরা চগ্রল যাব্ার 

পর ও অগ্রনক্ষণ তামকগ্রে োকলাি। দকিন দযন একটা শূনয অনুভূমত হগ্রলা। েমতযই মক আর দেখা হগ্রব্ না! ব্াইগ্রর দব্শ ঠাণ্ডা হাওো মেল, আমি 

ঘগ্রর চগ্রল আেলাি। 

েুমরো এগ্রে এত মজমনে দেগ্রখ ভীেণ মব্রি। ব্লগ্রলা েব্ দতা কাগ্রজর নে, মব্োনা ব্ামলশ আর োলা ব্ােন োড়া চগ্রলা ব্ামকগুগ্রলা দফগ্রল দেই। 

আমি মকেু দফললাি না। হামকগ্রির ব্াচ্চাগ্রের মজমনেগুগ্রলা আিার খাগ্রটর মনগ্রচ রগ্রে দেল। 

 

 

 

১৩  

খাটট দপগ্রে আিার োরামেন শুগ্রে োকগ্রত ইগ্রে কগ্রর। আগ্রের ব্াোে িযাগ্ররে মেল। ব্াো োড়ার েিে ব্াড়ীওোলাগ্রক দফরত মেগ্রত হগ্রেগ্রে। 

িযাগ্ররেগুগ্রলাে উমন মি োকগ্রত মেগ্রেমেগ্রলন। ওট তার োিার কযামম্পিং এ লাগ্রে। আগ্রিমরকাে কযামম্পিং খুব্ জনমপ্রে। োিার আেগ্রলই ঘরব্ামড় 

দফগ্রল এরা ব্গ্রন ব্াোগ্রড় চগ্রল যাে। দেখাগ্রন মকেুমেন তাাঁ বু্ খাটগ্রে োগ্রক। ব্ন জেল অেহয িগ্রন হগ্রল আব্ার দলাকালগ্রে মফগ্রর আগ্রে। 



েুমরোর ব্াোে এতমেন ওর দোফাে ঘুমিগ্রেমে। েুমরো অব্শয দযমেন আমে দেমেন আিাগ্রক ব্গ্রলমেগ্রলা, এখাগ্রন তুমি খুব্ আরাগ্রি ঘুিাগ্রব্। িেু 

যখন োকগ্রতা, িেু ঘগ্রর আর আমি মলমভিং রুগ্রি এই দোফাটাগ্রত ঘুিাতাি। 

েুমরোগ্রের আগ্রের এপাটগ গ্রিগ্রন্ট; আরও অগ্রনগ্রকর োগ্রে ওরা একট রুি মনগ্রে োকগ্রতা। েুমরো ব্লগ্রলা, তখনও নামক ওরা আলাো ঘুিাগ্রতা। িেু 

উপগ্রর খাগ্রট আর দে মনগ্রচ দিগ্রঝগ্রত। আর ও ব্লগ্রলা, এমক ঘগ্রর োকগ্রল মক হগ্রব্, জাগ্রনা িেু মকন্তু এখনও আিাগ্রক দোাঁ েমন। িেু আেগ্রলই খুব্ 

ভদ্র দেগ্রল মেল। েুমরো ও খুব্ ভদ্র দিগ্রে। আমি কখনই ওগ্রের েম্পকগ  মনগ্রে দকান প্রশ্ন কমরমন। তবু্ েুমরো আিাগ্রক দকন এত মকেু ব্লগ্রলা 

বু্ঝলাি না। 

রাগ্রত নােমরগ্রনর োগ্রে যখন কো হগ্রলা। ওগ্রক ব্ললাি, আিরা ব্াইগ্রর দেগ্রক যা ধারণা কমর তা েব্েিে ঠিক নে। েুমরো আিাগ্রক আজ েব্টা 

ব্গ্রলগ্রে। নােমরন ব্লগ্রলা, তাই নামক? এেব্ েল্প েুমরো দকাগ্রনামেন আিাগ্রক কগ্রর না। দতািার িগ্রতা োড়লদকই শুধু কগ্রর। আমি দয েুমরোর কো 

শতভাে মব্শ্বাে কগ্ররমেলাি তা নে। তগ্রব্ নােমরগ্রন আিাগ্রক োড়ল ব্লাগ্রত দব্শ রাে হগ্রলা। 

যাই দহাক খাটট দপগ্রে আমি খুব্ আরাি কগ্রর ঘুিুমেলাি। মনগ্রজর একটা খাট, মনগ্রজর একটা মব্োনা অনযরকি অনুভূমত কাজ করমেল। মেগ্রনর 

দব্লা লযাগ্রব্ মেগ্রে কাজ করতাি আর ভাব্তাি কখন ব্াোে দযগ্রে খাগ্রট েড়ােমড় দেগ্রব্া। 

এর িাগ্রঝ প্রগ্রফের িগ্রন কমরগ্রে মেগ্রলন ১৩ই জুলাই লযান্ডেযাট কযামলগ্রেেন মিটগ্রঙর কো। েুয ফলগ্রে, ইরগ্রে হগ্রব্ মিটিং। ইরে হল আেগ 

মরগ্রোেগ অব্জারগ্রভশন দেন্টার। েহজ কোে েযাগ্রটলাইট র্াটা দযখাগ্রন জিা হে। মিটিংটা মেল নাো, আরও কগ্রেকট মব্শ্বমব্েযালে এব্িং 

প্রমতষ্ঠাগ্রনর কম্বাইন্ড মিটিং। মিটিং এ যাওোর জনয প্রস্তুমত মনমেলাি আিরা। প্রগ্রফের ব্লগ্রলন, আিরা েকাল ৬টাে রওনা দেব্। ৬টার িগ্রধয 

েব্াই দযন চগ্রল আগ্রে। মিটিং এ দেকফাে োকগ্রব্ তগ্রব্ দকান লাঞ্চ দেওো হগ্রব্ না। ব্ামড় দেগ্রক খাব্ার আনগ্রত পাগ্ররা অেব্া মকনগ্রত পাগ্ররা। 

খাব্ার একটু এক্সগ্রপমেভ হগ্রত পাগ্রর। আমি একটু অব্াকই হলাি। এত আগ্রোজন, এত প্রস্তুমত। খাব্ারই দেগ্রব্ না! দে আব্ার মক রকি মিটিং! 

আিাগ্রের দেগ্রশ মিটিং িাগ্রনই দতা খাওো োওো। 

ঐ মেন দভাগ্রর উগ্রঠ লাঞ্চ ব্ামনগ্রে মর্পাটগ গ্রিগ্রন্টর উগ্রেগ্রশয রওনা মেলাি। এত দভার, আিার ধারণা মেল, রাস্তা ঘাট েব্ ফাাঁ কা। মকন্তু দেখলাি, না 

ভালই োমড় চলগ্রে। েটগ কাট করগ্রত আমি মভতগ্ররর রাস্তা মেগ্রে দেলাি। মভতগ্ররর রাস্তাে দকউ দনই আর দভার পাাঁ চটা, তাই েূগ্রযগর আগ্রলাও 

ততটা দফাগ্রটমন। মভতগ্ররর রাস্তাে এক ব্ামড় মেল, তার োিগ্রন একটা ভাো োমড়। িগ্রন হে দকউ োগ্রকনা। একমেন েন্ধযাে এক েুতু্থগ্রর বু্মড়গ্রক ঐ 

ব্ামড়র ব্ারাোে ব্গ্রে োকগ্রত দেগ্রখমে। বু্মড়গ্রক আিার েগ্রল্পর দেই র্াইনী বু্মড়র িত িগ্রন হগ্রেমেল। আমি দজাগ্রর পা চালামেলাি। আিার শুধু 

িগ্রন হমেল এই বু্মঝ বু্মড় দব্মরগ্রে এগ্রে আিার ঘাড় িটগ্রক দেগ্রব্। মর্পাটগ গ্রিন্ট দপ াঁগ্রে দেমখ পুগ্ররা দঘগ্রি দেমে। কাপড় দচাপড় পাগ্রল্ট অগ্রনক্ষন 

ধগ্রর োজগ্রোজ করলাি। 

৬টা ব্াগ্রজ আিরা রওনা মেগ্রেমে। আিাগ্রের োমড় চালামেগ্রলন প্রগ্রফের এরন। োতজন ব্ো যাে। দব্শ ব্ড় োমড়। মপেগ্রনর মেগ্রট আমি আর 

িারকট ব্েলাি। পগ্রে দযগ্রত দযগ্রত অগ্রনক ফেগ্রলর িাঠ পড়ল। েূগ্রযগর আগ্রলা তখন মকরণ েড়াগ্রত শুরু কগ্ররগ্রে। খুব্ চিৎকার লােমেগ্রলা 

দেখগ্রত। দব্শীর ভােই েব্ েি, যগ্রব্র দক্ষত। আগ্রিমরকার ফেল েম্পগ্রকগ  েল্প হমেল। জানলাি দভ গ্রোমলক কারগ্রণ এখাগ্রন িেলার চাে হে না। 

এই কারগ্রণ আগ্রিমরকান খাব্াগ্রর িেলা োগ্রকনা। দযখাগ্রন দযট হে তাগ্রের দতা দেট দখগ্রেই অভযস্ত হওোর কো। তগ্রব্ আগ্রিমরকানরাও এখন 

িেলা খাওো শুরু কগ্ররগ্রে। প্রধানত দিমক্সগ্রকা ও আরও অগ্রনক দেশ দেগ্রক িেলার আিোমন করা হে। এক ঘণ্টা পর আিরা ইরে দপ োলাি। 

তার আগ্রে আিাগ্রের মেমকউমরট দচক করা হগ্রলা। লযামর মনগ্রজই ব্লগ্রলা, খুব্ই হােযকর এেগ্রব্র দকান িাগ্রন হে। ইরগ্রে আগ্রেটা মক, দটরমরেরা 

দকন আেগ্রব্ এখাগ্রন? 



চার-পাাঁ চ িাে আগ্রে প্রগ্রফের এরন একব্ার মজগ্রেে করমেগ্রলন, রু্ ইউ দনা িুমহত িি ব্ািংলাগ্রেশ? এর আগ্রে মতমন আিাগ্রের োগ্রিগন্টে পুগ্রড় 

যাওো মনগ্রে অগ্রনক েল্প করমেগ্রলন। তখন িগ্রন হগ্রেমেল, ব্াহ উমন আিার দেগ্রশর অগ্রনক খব্রই রাগ্রখন। আর ব্ািংলাগ্রেগ্রশর আবু্ল িাল আবু্দল 

িুমহতগ্রক দতা েব্াই দচগ্রনই। আমি ব্ললাি, ইগ্রেে আই দনা মহি দভমর ওগ্রেল। মহ ইজ ো মিমনোর অফ আওোর কামন্ট্র। মতমন ব্লগ্রলন, ওহ 

মরগ্রেমল! একচুোমল মহ ওোজ িাই েুগ্রর্ন্ট। আিার উত্তর শুগ্রন অগ্রনকক্ষণ হােগ্রলন উমন আর ঘটনাট আমি ভুগ্রলও দেলাি। 

আিাগ্রের মপেগ্রন আর একট োমড় দচগ্রকর জনয অগ্রপক্ষা করমেল। মকন্তু তাগ্রেরগ্রক আগ্রে দযগ্রত দেওো হগ্রলা। র্ক্টর দহল্ডার ব্লগ্রলন োমড়গ্রত 

িুমহত আগ্রে। নািটা আিার খুব্ দচনা িগ্রন হগ্রলা। দকাোে দযন শুগ্রনমে এ নাি। যাই দহাক আর কতগুমল দচক দপমরগ্রে আিরা ইরগ্রে ঢুকলাি। 

মিটিং শুরু হওোর আগ্রে েব্াই খাওোোওো করগ্রে। দেকফাে দেওো হগ্রেগ্রে। দেকফাে এত পমরিাগ্রণ দেওো হগ্রেগ্রে দয লাঞ্চ করার আর 

েরকার দনই। 

মকন্তু েিে কি আর েপেপ কগ্রর দখগ্রে দপট ভমরগ্রে রাখগ্রল ভাল দেখাে না। আমি শুধু একট আগ্রপল মনলাি। মিটিং শুরু হগ্রলা। চারমেক 

মপনপতন নীরব্তা। খুব্ আগ্রস্ত কগ্রর আমি আগ্রপগ্রল কািড় মেমেলাি যাগ্রত আিার আগ্রপগ্রলর কািগ্রড় মিটগ্রঙর দকান অেুমব্ধা না হে। মকন্তু দেই 

আগ্রস্তটাগ্রতই িগ্রন হগ্রলা দযন অগ্রনক শব্দ হগ্রে। মপনপতন নীরব্তা দভগ্রে যাগ্রে। মনমশ্চত হগ্রত পাগ্রশ ব্ো েুেীপগ্রক ব্ললাি, দেগ্রখাগ্রতা আমি 

আগ্রপল দখগ্রল তুমি দকান কচকচ শব্দ দশাগ্রনা মকনা। েুেীপ ব্লগ্রলা, হুি হাল্কা কচকচ দশানা যাগ্রে। আগ্রপল খাওো ব্াে মেগ্রে আমি মিটগ্রঙ িন 

মেলাি। 

আিাগ্রের েব্ার োগ্রে পমরচে কমরগ্রে দেওো হগ্রলা। আিার পমরচে যখন মেল তার আে পযগন্ত আিার ধারণা মেলনা দয দব্শ গুরুত্বপূণগ একটা 

কাজ আিার ঘাগ্রড় চাপাগ্রনা হগ্রেগ্রে। মব্গ্রেগ্রশ প্রগ্রফেররা অব্শয এভাগ্রব্ই কো ব্গ্রলন। নাউ ইউ আর েযা ইনচাজগ  অফ মেে প্রগ্রজক্ট। ইউ আর েযা 

োইমন্টে। উই অল আর োইমন্টে দহোর …। এরকি আরও অগ্রনক মকেু। এই অগ্রনক মকেুর কারগ্রণ দযট হে, দয দেগ্রলট িগ্রন িগ্রন ফাাঁ মক 

দেওোর পমরকল্পনা আাঁটমেল। একেিে তার িগ্রন হে, েমতযই মক আমি োইমন্টে না? চাইগ্রল মক আমিও মকেু করগ্রত পামর না।এই মকেু করার 

জনয দেগ্রলট মেনরাত কাজ কগ্রর। কাজ না কগ্রর অব্শয এখাগ্রন উপােও দনই। ফাোর করগ্রত এরা ওস্তাে। তগ্রব্ ফাোর এরা ফাোমরিং িুগ্রর্ কগ্রর 

না। দচাগ্রখ জল আনার িত কগ্রর ব্গ্রল দেগ্রখা আমি দতািাগ্রক এ ব্ের োগ্রপাটগ  মেগ্রত পারমে না। আেগ্রল আিার দে েুগ্রযাে দনই। ফাগ্রন্ডর অব্স্থা 

ভাল নে। আিার খুব্ খারাপ লােগ্রে এ জনয। দতািাগ্রক োগ্রপাটগ  মেগ্রত পারগ্রল এ িুহূগ্রতগ  আমি পৃমেব্ীর েব্গ্রচগ্রে েুখী িানুে হতাি …।  

মকন্তু দব্মশর ভাে দক্ষগ্রত্রই দযট হে, আেগ্রল দে ব্ড় অগ্রঙ্কর ফান্ড দপগ্রেগ্রে। দতািাগ্রক মেগ্রে দে তার আউটকাি পােমন ব্গ্রল এই দক শল। তগ্রব্ 

খারাপ ভাগ্রব্ কখনই এরা ব্লগ্রব্ না, খারাপ ব্যব্হার করগ্রব্ না। কাগ্ররা িগ্রন কষ্ট দেওো আগ্রিমরকানগ্রের কাগ্রে প্রচণ্ড অিানমব্ক ব্যাপার। মকন্তু 

হৃেে দভগ্রঙ খান খান করা, পাগ্রের তলার িাট দকগ্রড় দনওো োিানয ব্যাপার। 

মিটগ্রঙর দলাকজগ্রনর অমধকািংশই মেল নাোর কযামলগ্রেেন োইমন্টে, ইউমনভামেগটর প্রগ্রফের আর কগ্রেকজন ইরে ইিেেী। আিার দচাখ শুধু 

খুাঁজমেল এগ্রের িগ্রধয দকান ব্ািংলাগ্রেমশ আগ্রে মকনা। হুইল দচোগ্রর ব্ো একজনগ্রক দেখলাি। তাগ্রক আিার ব্ািংলাগ্রেমশ িগ্রন হগ্রলা। ইরে 

ইিেমেগ্রের যখন পমরচে দেওো হগ্রলা। জানলাি তার নাি িুমহত এব্িং মনশ্চল আিাগ্রক ব্লগ্রলা, মহ ইজ িি ব্ািংলাগ্রেশ। ব্ািংলাগ্রেশ নািটা শুগ্রন 

আিার আগ্রব্গ্রে আপ্লুত হওোর কো মকন্তু িুমহতগ্রক দেগ্রখ ততক্ষগ্রণ আমি মনমশ্চত হগ্রে দেমে এই িুমহগ্রতর কোে প্রগ্রফের এরন ব্গ্রলমেগ্রলন। 

মকন্তু দেই িুমহত এিন হগ্রত পাগ্রর দেট আিার ধারণার ভীেণ ব্াইগ্রর মেল। িুমহতগ্রক আমি এখাগ্রন ভাই ব্গ্রল েগ্রম্বাধন করাটা েিীচীন িগ্রন 

করমে। আমি খুাঁটগ্রে খুাঁটগ্রে িুমহত ভাইগ্রক দেখমেলাি। মিটিং এর মকেুই িাোে ঢুকমেল না। 



িুমহত ভাইগ্রের ব্ণগনা মকভাগ্রব্ দেব্ ঠিক বু্ঝগ্রত পারমেনা। এর জনয েমতয ক্ষিা চামে। িুমহত ভাই একট হুইল দচোগ্রর ব্গ্রে আগ্রেন, হাত পা 

নড়াগ্রত পারগ্রেন না। হাগ্রতর োগ্রে একটা শি লাঠির িত দব্াঁগ্রধ দরগ্রখগ্রেন। দেটা মেগ্রে অগ্রনকক্ষণ ধগ্রর পােওোর্গ  টাইপ করগ্রলন। ভাব্মেলাি, 

যমে পােওোর্গ  টাইপ করগ্রত এতক্ষন লাগ্রে তাহগ্রল উমন মক কগ্রর এরকি একট গুরুত্বপূণগ জােোে চাকমর করগ্রেন! এত এত কাজ মক কগ্রর 

করগ্রেন! একজন ব্লগ্রলা একটা ভগ্রেে রােগ্রলটর মেগ্রে নামক উমন কাজ কগ্ররন। তগ্রব্ ওনার দপ্রগ্রজগ্রন্টশগ্রনর েিে িগ্রন হল, কো ব্লগ্রতও 

ওনার দব্শ কষ্ট হগ্রে। 

িাঝখাগ্রন আিাগ্রের ট দেক দেওো হগ্রলা। আমি িুমহত ভাইগ্রের োগ্রে দেখা করগ্রত দেলাি। মনগ্রজর পমরচে মেলাি। আিাগ্রক খুব্ েহগ্রজই তুমি 

কগ্রর ব্লা শুরু করগ্রলন। একজন ব্ািংলাগ্রেমশ দপগ্রে উমনও দযন দব্শ আনমেত। দব্শ দহগ্রে দহগ্রে কো ব্লমেগ্রলন। চিৎকার কগ্রর হাগ্রেন উমন। 

আিার ধারণা মেল িুমহত ভাই মনশ্চেই আিার ব্ের োত আট ব্েগ্ররর মেমনের হগ্রব্ন। মকন্তু তার ব্যাচ শুগ্রন আিার আগ্রক্কল গুড়ুি হব্ার অব্স্থা। 

মতমন ব্ািংলাগ্রেশ প্রগ্রক শল মব্শ্বমব্েযালগ্রে পগ্রড়গ্রেন। যত দূর িগ্রন পগ্রড়  ‘৮৯ এর ব্যাচ। মকন্তু তাগ্রক দেখগ্রল দেট িগ্রন হব্ার দকান কারণ দনই। 

দে র ব্গ্রণগর িুখ খানাে চিৎকার হামে দযন তাগ্রক মচর তরুণ কগ্রর দরগ্রখগ্রে। এই মচর তরুণট যখন আিার োগ্রে কো ব্লমেগ্রলন। এই েীঘগ কো 

ব্লার েিে একব্ারও ঘাড় নড়ানমন। দেট দকান লজ্জা ব্া ইোকৃত কারগ্রণ নে। িুমহত ভাই ঘাড় নড়াগ্রত পাগ্ররন না। 

ব্ের কগ্রেক আগ্রে ব্নু্ধগ্রের োগ্রে এক আগ্রলা ঝলিগ্রল মেগ্রন িুমহত ভাই ঘুরগ্রত দব্মরগ্রেমেগ্রলন। তখন তাগ্রের োমড়গ্রত একটা এমক্সগ্রর্ন্ট হে। 

িুমহত ভাইগ্রের ব্ামক ব্নু্ধগ্রের দতিন মকেু না হগ্রলও দেই আগ্রলা ঝলিগ্রল মেগ্রন তার জীব্গ্রন অন্ধকার দনগ্রি আগ্রে। তগ্রব্ তার মনজ কিগগুগ্রন 

দেই অন্ধকার মতমন েমরগ্রে দফগ্রলগ্রেন। তার মনিগল হামে, উপস্থাপন দেগ্রখ আিার অন্তত তাই িগ্রন হগ্রেগ্রে। 

কগ্রলগ্রজ োকগ্রত আিার এক ব্নু্ধ মেল ওর নাি মপ্রোঙ্কা। পগ্রর ও চট্টোি দিমর্কযাল কগ্রলগ্রজ চগ্রল যাে। আিরা ব্নু্ধরা একমেন েল্প করমেলাি। 

এক ব্নু্ধ একটা দলাগ্রকর েল্প ব্লমেল, দলাকটা অিুক পাগ্রর, তিুক পাগ্রর তগ্রব্ ঘাড় নড়াগ্রত পাগ্রর না। হঠাৎ মপ্রোিংকা দচাঁ মচগ্রে ঊঠগ্রলা, তাহগ্রল 

দলাকটা দব্াঁগ্রচ আগ্রে দকিন কগ্রর? আমি ব্ললাি, না ব্াাঁ চার কী আগ্রে? না দলাকটা দতা আকাশ দেখগ্রত পাগ্রর না, আকাশ না দেগ্রখ দকউ ব্াাঁ গ্রচ 

মকভাগ্রব্? িুমহত ভাইগ্রক দেগ্রখ মপ্রোিংকার কোটা িগ্রন পগ্রড় দেগ্রলা। আকাশ মনগ্রেই যার কাজ, দেই মকনা আকাশ দেখগ্রত পাগ্রর না। 

লাঞ্চ টাইগ্রি আমি টুনা োলাে মকনলাি। েব্ার োিগ্রন ব্ক্স খুগ্রল খাব্ দভগ্রব্ অদু্ভত লােমেল। েুেীপ ব্লগ্রলা তুমি না খাব্ার এগ্রনগ্রো? আিাগ্রক 

োও। েুেীপগ্রক নুরু্লে মেগ্রে আমি িুমহত ভাইগ্রের কাগ্রে দেলাি। দেখলাি তার আগ্রিমরকান েহকিীরা তার খাব্ার এগ্রন মেগ্রে। খাওো দশগ্রে 

পমরষ্কার কগ্রর মেগ্রে। আর মকেু লােগ্রব্ মকনা মজগ্রেে করগ্রে। করুণা কগ্রর নে, খুব্ েম্মাগ্রনর োগ্রেই করগ্রে। বু্ঝলাি আগ্রিমরকান চাকরীর এই 

‘এমন টাইি হাোর এমন টাইি ফাোর’ ব্াজাগ্রর িুমহত ভাই খুব্ গুরুত্বপূণগ। মনশ্চেই মতমন আগ্রিমরকানগ্রের কাগ্রে গুরুত্বপূণগ অব্োন দরগ্রখগ্রেন। 

মকন্তু আিার প্রশ্ন মেল এগ্রতা শারীমরক প্রমতব্ন্ধকতা েগ্রেও মতমন এই গুরুত্বপূণগ অব্োন রাখগ্রেন মক কগ্রর! শুগ্রনমে িুমহত ভাই েুয ফলগ্রের 

একটা মব্গ্রশে ফ্লযাগ্রট োগ্রকন। শারীমরক ভাগ্রব্ অেুমব্ধােস্থ দলাকগ্রের জনয এই ফ্লযাট। চমব্বশ ঘণ্টা নােগ োগ্রক দেখাগ্রন। অমফগ্রে আোর েিে এক 

আগ্রিমরকান েহকিী ওনাগ্রক রাইর্ দেন। 

আগ্রিমরকানগ্রের প্রমত আিার িাগ্রঝ িাগ্রঝ খুব্ রাে হত। তাগ্রেরগ্রক অিানমব্ক, মনেগ ে, মনষু্ঠর িগ্রন হত। মকন্তু দেমেন দযন ব্ারব্ার ওগ্রের প্রমত 

আমি কৃতেই হমেলাি। মিটিং দেগ্রক মফরগ্রত আটটার িত দব্গ্রজ দেল। তখনও োিাগ্ররর কটকটা দরাে। লযামর আিাগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে মেল।  

পরমেন লযাগ্রব্র োপ্তামহক মিটিং। লযামর আিাগ্রক ব্লগ্রলা, তুমি মক প্রমতমেন এত দূর দেঁগ্রট আগ্রো? 



- হুি। 

র্ক্টর দহলর্ার ব্লগ্রলন, দকন দতািার োমড় দনই? 

- দনই। 

োইমভিং লাইগ্রেে দনই? 

-গ্রনই। 

োইগ্রকল আগ্রে? 

-আগ্রে, তগ্রব্ চালাগ্রত পামর না। 

একটা িানুে োইগ্রকল চালাগ্রত পাগ্রর না, উমন দযন মব্শ্বাে করগ্রত পারমেগ্রলন না। ব্লগ্রলন, তাহগ্রল তুমি দতািার দেগ্রশ মক করগ্রত? োইগ্রকল 

চালাগ্রত পাগ্ররা না, োমড় চালাগ্রত পাগ্ররা না। পাব্মলক রােগ্রপাটগ  মনগ্রত নামক েব্েিে এখনকার িত হাাঁ টগ্রত? আমি ব্ললাি, না হাাঁ টতাি না। 

প্রাইগ্রভট রােগ্রপাটগ  মনতাি, ওটার নাি মরক্সা। আিাগ্রের দেগ্রশর িানুে দতািাগ্রের িত এত হাাঁ গ্রট না। বু্মঝগ্রে ব্ললাি, মরক্সা খুব্ ভাল রােগ্রপাটগ । 

ওটা দতািাগ্রক ব্াোর মোঁমড় পযগন্ত দপ াঁগ্রে দেগ্রব্। ওটাগ্রত খুব্ হাওো হে। ওটাগ্রত চড়গ্রল দতািার িন ভাল হগ্রে যাগ্রব্, কখনও ব্মি পাগ্রব্ না। 

দযগ্রহতু িাত্র দুজন ব্ো যাে এব্িং দব্শ ঝাাঁ কুমন হে তাই তুমি ওটাগ্রত দর্টও করগ্রত পাগ্ররা। ঝাাঁ কুমনর েুমব্ধা, তুমি িাগ্রঝ িাগ্রঝ না চাইগ্রতই 

অপরপগ্রক্ষর দোাঁ ো পাগ্রব্। 

- ওহ ইট’ে দরািামন্টক। 

ইগ্রেে। 

- হুি, তগ্রব্ মচন্তা কর না জান্নাতুন। রাোন দতািাগ্রক এখন দেগ্রক োইগ্রকল চালাগ্রনা দশখাগ্রব্। 

পরমেন লযাব্ দশগ্রে রাোন দেমখ োাঁ মড়গ্রে আগ্রে। ব্লগ্রলা চগ্রলা, দতািাগ্রক োইগ্রকল চালাগ্রনা দশখাই। ব্ললাি, দেগ্রখা এই বু্গ্রড়া ব্েগ্রে এই মশগ্রখ 

হাত পা ভািংগ্রত চাই না। রাোন হােগ্রত হােগ্রত ব্লগ্রলা, হাউ ওল্ড আর ইউ? এক ব্ের কমিগ্রে ব্ললাি। ব্লগ্রলা, মরগ্রেমল? দতািাগ্রক দতা অগ্রনক 

ইোিং দেখাে। রাোগ্রনর িন্তগ্রব্য ভীেণ খুমশ হলাি আমি। এরপর ও ব্লগ্রলা, আিার এক ব্নু্ধ একব্ার ব্গ্রলমেল তুমি কখনও এমশোনগ্রের ব্েে 

অনুিান করগ্রত পারগ্রব্ না? তাগ্রেরগ্রক আেল ব্েগ্রের দেগ্রক অগ্রনক ইোিং দেখাে। রাোগ্রনর কোে খুব্ রাে হল আিার। 

এর িগ্রধয আমি এক কাণ্ড ঘটগ্রে দফললাি। আিার মকেুটা ভুগ্রল যাওো দরাে মেল। দেমেন চুলাে িুরেী রান্না করগ্রব্া ব্গ্রল দতল েরি মেলাি। 

েরি মেগ্রে দিগ্রঝগ্রত মক দযন একটা পগ্রড়মেগ্রলা, দেটা পমরষ্কার করমেলাি। পমরষ্কার করগ্রত করগ্রত চুলাে দয মকেু মেগ্রেমে দব্িালুি ভুগ্রল 

দেলাি। আমি যখন ঘগ্রে ঘগ্রে দিগ্রজটা তকতগ্রক করমে, েুমরো মচৎকার মেগ্রে উঠল ফাোর ফাোর। ততক্ষগ্রণ ফাোর এলািগ ব্াজগ্রত শুরু 

কগ্ররগ্রে। 



দেমেন দতল একটু দব্মশই দঢগ্রলমেলাি পুরা েপ্তাগ্রহর রান্নার জনয। দতল পুরাটা পুগ্রড় দশে না হগ্রল আগুন মনভগ্রব্ না। দতগ্রলর আগুন পামনও 

মেগ্রত পারমেনা। মকন্তু ব্াো দতা কাগ্রঠর এর িগ্রধয আগুন ধগ্রর দযগ্রত পাগ্রর। েুমরো ব্লগ্রলা, আগ্রে চুলাটা মনভাও। মকন্তু ভগ্রে ও ব্স্তুর কাগ্রে আমি 

যামে না। েুমরোই চুলা মনমভগ্রে েনেগ্রন পামতলটাগ্রক দিগ্রঝগ্রত রাখল। তখনও োও োও কগ্রর আগুন জ্বলগ্রে। েুমরো একটা দচোর মনগ্রে দেল 

ফাোর এলািগ খুলগ্রত। মকন্তু মকেুগ্রতই দে পারমেলনা। তখন রাত ১২ টা ব্াগ্রজ। আিাগ্রের ভে হমেল ফাোর মেগ্রের্ না চগ্রল আগ্রে। আিাগ্রের 

কমলিং দব্ল রিােত ব্াজগ্রে। বু্ঝগ্রত পারমেলাি না, ফাোর মেগ্রেগ্রর্র দলাক মকনা। েরজা খুগ্রল দেমখ, এপাটগ গ্রিগ্রন্টর েব্াই চগ্রল এগ্রেগ্রে। ভীেণ 

দফালা আর উৎকণ্ঠা তাাঁ গ্রের দচাগ্রখ। আগ্রিমরকানরা োধারনত রাত আটটা নটার িগ্রধয ঘুমিগ্রে পগ্রড়। আগুন ধগ্ররগ্রে দভগ্রব্ তারা কাাঁ চা ঘুি দভগ্রে 

েুগ্রট এগ্রেগ্রে। 

একজন ব্লগ্রলা, রু্ ইউ হযাভ ফাোর ইন ইওর দহাি? রু্ ইউ মনর্ টু কল ৯১১? 

আিরা ব্ললাি, কই নাগ্রতা, দেরকি মকেু নে। মব্কট শব্দ কগ্রর ফাোর এলািগ তখনও ব্াজগ্রে। 

  

 

 

 

 

 

১৪  

দুট আগ্রিমরকান দেগ্রল আিাগ্রের ফাোর এলািগ খুলগ্রত োহাযয করগ্রলা। আগুন মনভগ্রল ওরা চগ্রল দেগ্রলা। আমি তখন কাাঁ েমে। মকেুটা ভগ্রে 

ব্ামকটা লজ্জাে, মনগ্রজর োমেত্ব োনহীনতাে। েুমরো খুব্ ভাল দিগ্রে মেল। তার ব্াোে এরকি একট কাণ্ড ঘটগ্রেমে। তবু্ দে মকেুই ব্লগ্রলা না। 

তগ্রব্ আগুন মনভগ্রল পামতল েমরগ্রে দেমখ কাগ্রপগট পুগ্রড়গ্রে। টাইলেও পুগ্রড়গ্রে। এই দপাড়াপুমড়র কারগ্রণ পগ্রর আিাগ্রক ৪০০ র্লার জমরিানা 

গুনগ্রত হগ্রলা। 

এর িাগ্রঝ একমেন িেমজগ্রে দেলাি। িেমজগ্রের োিগ্রন দলখা ইেলামিক কমিউমনট দেন্টার। িেমজগ্রে দকান মিনার দনই। দকান আজানও দশানা 

যাে না। আজান িাগ্রন প্রােগনার আহব্ান। আজান, একরকি জীব্ন্ত ঘমড়ও ব্লা যাে। অিুেমলি অগ্রনকগ্রকও দেগ্রখমে আজান শুগ্রন েিে আোজ 

কগ্রর। িুেমলিরা এখাগ্রন েফটওেযাগ্রর আজান শুনগ্রতা। অক্ষািংশ, দ্রামঘিািংশ মেগ্রে মেগ্রল েিে িগ্রতা আজান হে। অগ্রনগ্রক দিাব্াইগ্রল দেট কগ্রর 

রাখত। আর হঠাৎ দেট দব্গ্রজ ঊঠগ্রল অপ্রস্তুত হগ্রে তাড়াতামড় ব্ন্ধ করগ্রতা। িেমজগ্রে িমহলা পুরুে উভগ্রের নািাজ পড়ার ব্যব্স্থা। তগ্রব্ 

প্রগ্রব্গ্রশর, ওজুর জােো আলাো। দকঊ কাঊগ্রক দেখার েুগ্রযাে দনই। নািাজ পড়গ্রত হগ্রব্ একই ঘগ্রর তগ্রব্ ভারী পেগ া মেগ্রে আলাো করা। অগ্রনক 



আরব্ িমহলারা দেখাগ্রন মেল। িমল ভাব্ী নুগ্রশরাগ্রক মনগ্রে নািাগ্রজ এগ্রেগ্রেন। নুগ্রশরা লক্ষ্মী দিগ্রের িগ্রতা আিরা যা করমে তাই করার দচষ্টা 

করগ্রে। মকন্তু অনয ব্াচ্চারা নুগ্রশরার িগ্রতা নে। তাগ্রের দকঊ দকঊ িাগ্রের ঘাগ্রড় উগ্রঠ ব্গ্রে আগ্রে। একট ব্াচ্চাগ্রক দেমখ চুল ধগ্রর তার িাগ্রক 

মেজো দেগ্রক দটগ্রন তুলগ্রে। খুতব্ার েিে ইিাি োগ্রহব্ মক ব্লগ্রলন ঠিক িগ্রতা দশানা দেগ্রলা না। ব্াচ্চাগুগ্রলার কান্নাকাট োপাোমপর শব্দই দব্শী 

দশানা দেল। িেমজগ্রে দযগ্রে আিার দব্শ ভাগ্রলা লােগ্রলা মকন্তু আর দযগ্রত পারলাি না। প্রমত শুরব্ার দুপুর দব্লা আিার ক্লাে মেল আর হুট 

কগ্রর দব্মরগ্রে দেগ্রল খারাপ দেখাে। দেোগ্রল একটা চাটগ  মেল, দকাোে যামে মলখগ্রত হগ্রব্। দেখাগ্রন দপ্রোর কোটা মলখগ্রত দকিন জামন অস্বমস্ত 

হমেল। 

আিাগ্রের অমরেন যাওো একটু মপমেগ্রেগ্রে। আমি ফ্লাইগ্রটর টগ্রকট ব্েল করলাি। ঈগ্রের পর দপ্রাোি। মনগ্রজর ইোর দচগ্রে দব্মশ ব্াব্া–িাগ্রের 

ইোগ্রত আিার অমরেন যাওো। আিার ব্াব্া–িাগ্রের ধারণা নােমরগ্রনর মব্গ্রে হওোগ্রত আমি একটু িানমেক অব্োগ্রে ভুেমে। দঘারাঘুমর করগ্রল 

মনশ্চেই অব্োে দকগ্রট যাগ্রব্। 

এখন আগ্রিমরকাে দব্শ ঝড় হগ্রে। আিাগ্রের এখাগ্রন একমেন টগ্রনগগ্রর্া ওোমনগিং মেল। আমি টগ্রনগগ্রর্া ওোমনগগ্রঙর িগ্রধয দেঁগ্রট ব্ামড় যাব্ ব্গ্রল 

মেদ্ধান্ত মনগ্রেমে। েুেীপ ব্লগ্রলা মক করগ্রো? ব্ললাি, ব্ামড় যামে। দেঁগ্রট দেঁগ্রট ব্ামড় যাগ্রব্া আর দযগ্রত দযগ্রত টগ্রনগগ্রর্া দেখগ্রব্া। 

আিরা লযাগ্রব্র জানালা দেগ্রক টগ্রনগগ্রর্া দেখমেলাি। েুেীপ ব্গ্রলগ্রে, টগ্রনগগ্রর্া হগ্রল দেফট ব্ািংকাগ্রর দযগ্রত হে। প্রগ্রতযক ইউমনভামেগটগ্রত দেফট 

ব্ািংকার োগ্রক। আিরা দেফট ব্ািংকাগ্রর যাইমন। কারণ এট দোট খাট টগ্রনগগ্রর্া। তগ্রব্ এই দোট খাট টগ্রনগগ্রর্াে দুপুগ্ররই চারমেক ঘুটঘুগ্রট অন্ধকার 

হগ্রে দেগ্রে। রাস্তা হাাঁ টু পামনগ্রত ভমতগ  হগ্রে দেগ্রে। তগ্রব্ পরমেন দেমখ হাাঁ টু পামন আর দনই, রাস্তাঘাট শুমকগ্রে দেগ্রে। এর িাগ্রঝ একমেন বৃ্মষ্টগ্রত 

মভগ্রজও দফগ্রলমে  মকন্তু শীগ্রত কাাঁ পুমন ধগ্রর দেগ্রে। িাঙ্ক ব্লল, বৃ্মষ্টগ্রত মভগ্রজগ্রো! রাইর্ চাইগ্রলই পারগ্রত। ব্ললাি, ইগ্রে কগ্রর মভগ্রজমে, বৃ্মষ্ট 

ভালব্ামে তগ্রব্ আগ্রিমরকান ঠাণ্ডা বৃ্মষ্ট নে। আিাগ্রের দেগ্রশর বৃ্মষ্ট খুব্ েুের। তগ্রব্ বৃ্মষ্ট আব্ার েুের হব্ার মক আগ্রে িাঙ্কগ্রক দব্াঝাগ্রত পারলাি 

না। এই মনগ্রে ওরা খুব্ হাোহামে করগ্রলা। দকউ দকউ ব্লগ্রলা, ইজ ইট কালারফুল? 

দরাজা দশগ্রে েীঘগ প্রতীক্ষার ঈে এগ্রেগ্রে। তগ্রব্ আিার কাগ্রে নে। আিার কাগ্রে ভীেণ মনমরমিগ্রশ। নােমরন দনই, োজ্জাে দনই। আিার মকেু 

করারও দনই। মর্পাটগ গ্রিন্ট দেলাি। আর েব্ মেগ্রনর  িগ্রতা কাজকিগ করলাি। দভগ্রব্মেলাি দকাোও যাগ্রব্া না। মকন্তু ভাব্ীগ্রের ভালব্াোর 

অতযাচাগ্রর আর দেট েম্ভব্ হগ্রলা না। হলুে একট শাড়ী পরলাি। আগ্রিমরকা আোর আগ্রে আমু্ম মকগ্রন মেগ্রেমেগ্রলা। পমরমন এর আগ্রে। দেটগ্রকই 

এখন ঈগ্রের শাড়ী ব্লা যাে। এখাগ্রন অগ্রনগ্রকই এই কাজটা কগ্রর। দেশ দেগ্রক আোর েিে অগ্রনক কাপড় দচাপড় মনগ্রে আগ্রে। মকন্তু দেগুগ্রলা 

কাউগ্রক দেখাে না, লুমকগ্রে রাগ্রখ। তারপর দকান উৎেব্ এগ্রল একট একট কগ্রর দব্র কগ্রর পগ্রর, দযন দেই উৎেব্ উপলগ্রক্ষই দেট দকনা। এই 

পদ্ধমতগ্রত দুই ব্ের আগ্রের একট জািা তারা ঈগ্রের জািা িগ্রন কগ্রর পগ্রর। 

রােহান ভাই এগ্রে আিাগ্রক মনগ্রে দেগ্রলা। ওনার ব্াোে দুপুগ্রর দখগ্রে মব্গ্রকগ্রল ইফগ্রতখার ভাইগ্রের ব্াোে দেলাি। ভালই লােমেগ্রলা। ভাইগ্রের 

দিগ্রে রামিোর োগ্রে দখলমেলাি। ব্ড়গ্রের োগ্রে ঠিক মক আলাপ করগ্রব্া বু্ঝগ্রত পারমেলাি না। রামিো োরামেন মক মক কগ্ররগ্রে আিাগ্রক ব্লগ্রলা। 

তারা আজ োরামেন ে দব্মর তুগ্রলগ্রে। তার ধারণা ে দব্মর দতালাে এব্াগ্ররর ঈেট খুব্ িজার হগ্রেগ্রে। এখাগ্রন ঈগ্রে মনগ্রজগ্রের িগ্রধয োওোত 

খাওো োড়া আর করার মকেু দনই। তাই ঈেগ্রক স্মরণীে করগ্রত অগ্রনগ্রকই ে দব্মর তুলগ্রত যাে। দরাগ্রের িগ্রধয ঝুমড় ভগ্রর ে দব্মর তুগ্রল তারা 

ঈে পালন কগ্রর। 

খুব্ আড্ডা হগ্রলা। ভাব্ীর রান্না খুব্ চিৎকার। ভাব্ী আিার দেখা দেরা রূপেীগ্রের িগ্রধয একজন। ভাব্ী িাোে দহজাব্ পগ্ররন। দহজাগ্রব্র কারগ্রণ 

তার রূপ দযন আরও দব্গ্রড় যাে। ভাব্ীর রূগ্রপর োো রামিোর উপর পুগ্ররাটাে পগ্রড়গ্রে। িমল ভাব্ী রামিোগ্রক ঈগ্রে একট মেগ্রিলা দেে 



মেগ্রেগ্রেন। দেট দে এখনই পরগ্রব্। মকন্তু দঝাল লাোগ্রনার ভগ্রে তার িা তাগ্রক মকেুগ্রতই পরগ্রত মেগ্রত চাে না। রামিো আিার মপেগ্রন ঘুর ঘুর 

করগ্রে, তার ধারণা দেেট পরার ব্যাপাগ্রর আমি তাগ্রক োহাযয করগ্রত পামর, তার িাগ্রক পটাগ্রত পামর। আিরা দুজন খুব্ দক শল করমেলাি। 

দক শল কগ্রর অব্গ্রশগ্রে আিরা ভাব্ীগ্রক পটগ্রে দফললাি। আর এই পটাগ্রনার েফলতাে রামিোর োগ্রে আিার খুব্ ভাব্ হগ্রে দেল। 

রাগ্রত শুভ আিাগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে মেল। এখানকার ইন্টারনযাশনাল নাইগ্রটর িারািামরর নােক মেল দে। এই নােক হব্ার কারগ্রণ অমধকািংশ োধারণ 

ব্াঙালীগ্রের োগ্রে শুভ দিগ্রশ না। দপ্রাোগ্রিও যাে না। শুভ আন্ডারগ্রের্ মদ্বতীে ব্গ্রেগ পগ্রড়। িারািামর করগ্রলও শুভ আিাগ্রের েব্ার কাগ্রে খুব্ 

আেগ্ররর। মকন্তু দে এতটাই রেচটা; দকঊ তাগ্রক ভগ্রে ব্গ্রলও না, দয দে কতটা আেগ্ররর। শুভর জন্ম দুব্াইগ্রে। ওখাগ্রনই দে ব্ড় হগ্রেগ্রে। ব্ািংলা 

ব্গ্রল, তগ্রব্ খুব্ পমরষ্কার ভাগ্রব্ ব্লগ্রত  পাগ্রর না। আিাগ্রক েব্েিে টিা আপু ব্গ্রল। 

আিাগ্রের লযাগ্রব্ একট প্রমতগ্রযামেতার আগ্রোজন করা হগ্রেগ্রে। ওজন কিাগ্রনার প্রমতগ্রযামেতা। এমন্ট্র মফ ১০ র্লার। প্রমতগ্রযামেতার আকেগণ হগ্রে 

দয েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ওজন কমিগ্রে, পাটকাঠি হগ্রত পারগ্রব্ দে েব্ার টাকাটা পাগ্রব্। পাটকাঠি হগ্রত ও এগ্রতাগুগ্রলা টাকা দপগ্রত প্রমতগ্রযামেতাে 

আমিও নাি দলখালাি। প্রমত েপ্তাে আিাগ্রের ওজন দনওো হগ্রে। ওজন দনব্ার জনয আিাগ্রেরগ্রক ওজন দনব্ার দিমশগ্রন জুতা খুগ্রল উঠগ্রত 

হগ্রব্। র্ক্টর দহলর্ার ব্লগ্রেন, দলমর্ে ফােগ । মকন্তু আমি মকেুগ্রতই উঠমেনা। কারণ আমি দেমেন ভুগ্রল দু পাগ্রে দু রগ্রঙর দিাজা পগ্রর এগ্রেমে। 

আিাগ্রের ওজন কিাগ্রনার দখলা দশে হগ্রেগ্রে। েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ওজন ব্াড়াগ্রনার কারগ্রণ আিাগ্রক অমতমরি ১০ র্লার জমরিানা করা হগ্রেগ্রে। 

আমি ব্াো খুাঁগ্রজ দপগ্রেমে। েুমরোর পাগ্রশর মব্মল্ডিং। ব্াো দখাাঁ জার েিে দপ্রাপাটগ  িযাগ্রনজার িমহলা আিাগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে মেগ্রত চাইগ্রলন। আমি 

ব্ললাি েরকার দনই। আমিগ্রতা পাগ্রশর মব্মল্ডিংটাে োমক। িযাগ্রনজারগ্রক আমি মব্মল্ডিং দেখালাি, এপাটগ গ্রিন্ট নাম্বার ব্ললাি। মকন্তু দকন জামন 

দে  অব্াক হগ্রলা। ব্াোে এগ্রে েুমরোগ্রক ব্ললাি, জাগ্রনা আিার নতুন ব্াোর িযাগ্রনজার এগ্রতা ভাগ্রলা। এই এই হগ্রেগ্রে। প্রচণ্ড দরগ্রে েুমরো 

ব্লগ্রলা, তুমি দতা েব্গনাশ কগ্ররে তুমি কী জাগ্রনা না এই মব্মল্ডিংটাও এমক িামলগ্রকর। কতব্ার কগ্রর ব্গ্রলমে তুমি এখাগ্রন োগ্রকা িযাগ্রনজার দযগ্রনা 

না জাগ্রন। আর তুমি দেট স্বেিং িযাগ্রনজারগ্রক দযগ্রে ব্গ্রল মেগ্রেগ্রো। এখন িযাগ্রনজারগ্রতা আিাগ্রক দব্র কগ্রর মেগ্রব্ এখান দেগ্রক। আমি দুুঃমখত 

ব্গ্রল ব্ললাি, দেগ্রখা আমি দযমেন মেমকউমরট িামন মেগ্রত যাব্, িযাগ্রনজারগ্রক ব্লগ্রব্া, আমি আেগ্রল ওখাগ্রন োমক না। জােো না পাওোে দুমেন 

মেলাি। দুমেগ্রন উমন মনশ্চেই মকেু িগ্রন করগ্রব্ন না। ‘আর িযাগ্রনজার দযগ্রনা না জাগ্রন ব্যাপারটা’ আমি েমতয ভুগ্রল মেগ্রেমেলাি। 

েুমরোগ্রক ঠাণ্ডা করগ্রত আমি পরমেন দচক দেওোর েিে ব্তগ িান ঠিকানাে রুিা আপুর ব্াোর ঠিকানা মেলাি আর ব্ললাি, দতািাগ্রক দেমেন 

দযটা ব্গ্রলমেলাি দেখাগ্রন আমি িাত্র ২ মেন মেলাি আর ……। ভদ্র িমহলা আিাগ্রক মকেুই মজগ্রেে কগ্ররনমন তবু্ আমি হড়ব্ড় কগ্রর এত কো 

দকন ব্লমে মতমন হেত বু্ঝগ্রলন না। অব্াক দচাগ্রখ তামকগ্রে রইগ্রলন। আমি যখন নতুন ব্াোর মলজ োইন কগ্ররমেলাি। আিাগ্রক মব্শাল এক পাতা 

প্রগ্রশ্নর উত্তর মেগ্রত হগ্রলা। অমধকািংশই খুব্ অদু্ভত এব্িং অেম্মানজনক প্রশ্ন। দযিন তুমি মক পমততা – হযাাঁ  ব্া না। তুমি মক োে মর্মলিং কর? এযাব্ৎ 

মক মক অপরাধ কগ্ররগ্রো? পুমলগ্রশর কাগ্রে ক’ব্ার ধরা পগ্রড়গ্রো? মক দেক্স পেে দতািার? অপমজট না মেমিলার? 

নােমরনগ্রক মলখলাি ব্াো দপগ্রেমে। কযাম্পাে দেগ্রক কতদূগ্রর মজগ্রেে করগ্রলা। ব্ললাি পগ্রনর মিমনট। আেগ্রল আমি হাাঁ টগ্রল ব্াইশ মিমনট। 

নােমরগ্রন হাাঁ টগ্রল আঠাশ মিমনট। নােমরন যমে রাোরামে কগ্রর এই ভগ্রে কমিগ্রে ব্ললাি। আেগ্রল ব্াো আমি অগ্রনক খুাঁগ্রজমে। মকন্তু এপাটগ গ্রিন্ট 

পাওো দব্শ দুষ্কর। কাোকামে দূরগ্রত্বর মেগ্রেল হাঊজ অগ্রনক আগ্রে। তগ্রব্ মব্ল দব্শী, মনরাপত্তার ভে, রুিগ্রিটও পাওো যাে না। তগ্রব্ এেব্ 

নােমরনগ্রক মব্শ্বাে করাগ্রনা কঠিন। নােমরন মব্গ্রে মনগ্রে ব্যস্ত মেল ব্গ্রল আিাগ্রক দব্শী ঘাটাগ্রলা না। আর আমি রুিগ্রিট খুাঁগ্রজ পাওোগ্রত দে দব্শ 

খুমশ। রুিগ্রিগ্রটর নাি ইোমিনী, ‘ফগ্রল’ আেগ্রব্। এই দিগ্রেগ্রক রুিগ্রিট মহগ্রেগ্রব্ দপগ্রত দযগ্রে দয আিার কী পমরিাণ যন্ত্রণা দপগ্রত হগ্রলা দেট 

মলখগ্রল কগ্রেক মেস্তা কােজ ফুগ্ররাগ্রব্। প্রমত ঘণ্টাে ঘণ্টাে দে আিাগ্রক ইগ্রিইল করত রুগ্রির েমব্ পাঠাও, মকগ্রচগ্রনর েমব্, কগ্রিাগ্রর্র েমব্। 



ব্ামড়ওোলাগ্রক দযগ্রে ব্গ্রলা ভাড়া কিাগ্রনা যাে মকনা। ইোমিনীর প্রমত েুমরোও মব্রি হগ্রে দেগ্রলা। ইোমিনী আিাগ্রক দয ইগ্রিইল পাঠাে, 

েুমরোগ্রকও পাঠাে। তারপর জাজ কগ্রর দকান উত্তরট েঠিক। 

এর িাগ্রঝ প্রগ্রফের দহলর্ার তার দেগ্রলর মব্গ্রেগ্রত আিাগ্রের োওোত মেগ্রলন। আগ্রিমরকান মব্গ্রে। আমি প্রচণ্ড আনে মনগ্রে মব্গ্রেগ্রত এগ্রে ভগ্রে 

চুপগ্রে দেমে। কারণ এখাগ্রন ব্রব্ধূগ্রক দেগ্রল দিগ্রে মনমব্গগ্রশগ্রে জমড়গ্রে ধরগ্রে,  চুিু মেগ্রে। ধীগ্রর ধীগ্রর আিার পালা আেগ্রে। আমি মক করগ্রব্া 

বু্ঝগ্রত পারমেনা। আমি দহলর্ারগ্রক আড়াগ্রল দর্গ্রক ব্ললাি, দতািার দেগ্রল-গ্রেগ্রলর ব্উগ্রক চুিু না মেগ্রল, জমড়গ্রে না ধরগ্রল তারা মক খুব্ রাে 

করগ্রব্। দহলর্ার ব্যাপারটা বু্ঝগ্রলন। ব্লগ্রলন, না, তা দকন হগ্রব্। তুমি হযান্ডগ্রশক করগ্রলও হগ্রব্। আমি শুধু হযান্ডগ্রশক করলাি। মব্গ্রেগ্রত খুব্ 

আগ্রোজন কগ্রর আিাগ্রের ব্োগ্রনা হগ্রেগ্রে। খাব্াগ্ররর পাগ্রশই আিরা ব্গ্রেমে। খাব্াগ্ররর দটমব্গ্রল কাাঁ চা ফুলকমপ, েকমল, োাঁ জর কুগ্রট দরগ্রখ মেগ্রেগ্রে। 

িগ্রন হগ্রে এখমন দকউ এগ্রে রান্না চাপাগ্রব্। আিাগ্রেরগ্রক খাব্ার দেওো হগ্রেগ্রে। মব্গ্রে ব্ামড়র দভাজ খামে আিরা। পুাঁইশাক িাখন মেগ্রে কচগ্রল 

দরগ্রখগ্রে। েরু মেদ্ধ, পাউরুট,  দকক আর কুগ্রট রাখা কাাঁ চা ফুলকমপ, েকমল, োজর। কাাঁ চা ফুলকমপ দখগ্রে আিার প্রাে ব্মি এগ্রে যাগ্রে মকন্তু 

আিার োিগ্রন প্রগ্রফের এরন আর তার ব্উ ব্গ্রেগ্রে। তারা একটু পর পর নাইে ফুর্ ব্লগ্রে। নাইে ফুর্ আিাগ্রকও ব্লগ্রত হগ্রে আর ব্ার ব্ার 

নাইে ফুর্ ব্লগ্রত দযগ্রে আমি ব্মি মেগ্রল দফলমে। 

অোগ্রের ১৩ তামরখ নতুন ব্াোে উঠলাি। েুমরোর পাগ্রশর মব্মল্ডিং, ২ মিমনগ্রটর দূরত্ব। কাউগ্রক আর র্াকলাি না। আমি আর েুমরোই টানাটামন 

করলাি। ভোব্হ পমরিাণ কষ্ট হল দেমেন। রাত ১টাে টানাটামন দশে হগ্রল েুমরো চগ্রল দেগ্রলা। নতুন ব্াোে আব্ার দেই প্রেিমেগ্রনর িত 

লােমেগ্রলা। এগ্রলাগ্রিগ্রলা ঘর, একা আমি আর োগ্রে মকেুটা ভে।  

নতুন ব্াো গুমেগ্রে দফগ্রলমে। ব্াোট খুব্ চিৎকার। আর দব্গ্রে দব্গ্রে েব্গ্রচগ্রে চিৎকার রুিট আমিই মনগ্রেমে। জানালার পেগ া েরাগ্রলই ব্াোর 

োিগ্রনটা দেখা যাে। েবু্জ ঘাে, েমব্র িত আকা ঘরব্ামড়। এিমনগ্রত এই দনইব্ারহুর্টা আিার খুব্ পেে। খুব্ ফাাঁ কা ফাাঁ কা ব্েমত। পাগ্রশ সু্কল। 

একটা দরল লাইন আগ্রে। িাগ্রঝ িাগ্রঝই দরগ্রনর মঝক মঝক দশানা যাে। যখন দরন দযগ্রতা আমি োাঁ মড়গ্রে পড়তাি, ব্মে গুনতাি, মঝক মঝক 

শব্দ শুনতাি, দরললাইগ্রনর দশে পযগন্ত তামকগ্রে োকতাি। 

দেগ্রশ োকগ্রল এেব্ দেগ্রল িানুেী কখনই করতাি না  হেত। করগ্রল েব্াই আিাগ্রক পােল ভাব্ত। এখাগ্রন এেব্ মনগ্রে দকউ ভাগ্রব্ না। এটা 

অগ্রনকটা পােগ্রলরই দেশ। তাই নতুন পােল কাগ্ররা নজগ্রর পগ্রড় না। আমি একমেন হাাঁ টমেলাি। হঠাৎ একট কুকুর আিাগ্রক তাড়া করগ্রলা। িগ্রন 

হমেল একু্ষমন খািমচ মেগ্রে রাগ্রনর দোশত তুগ্রল দনগ্রব্ আর আমি িারা যাগ্রব্া। আমি িৃতুযর আে িুহূতগ  দযন দেখগ্রত পামেলাি। আিাগ্রক িৃতুয 

দেগ্রক ব্াাঁ চাগ্রলা এক বু্গ্রড়া আগ্রিমরকান। কুকুরটগ্রক র্াক মেগ্রতই দে আিার দোশত না দখগ্রে চগ্রল দেল। বু্গ্রড়া আগ্রিমরকান ব্লগ্রলা, আমি 

দুুঃমখত। আিরা জমনগ্রক দরইমনিং মেমে। ভগ্রের মকেু দনই। মে ইজ লাভমল। তগ্রব্ জমন মকেু করগ্রল তুমি দিাটা অগ্রঙ্কর ক্ষমতপূরণ দপগ্রত। আমি হাাঁ  

হগ্রে বু্গ্রড়ার কো শুনলাি। দিাটা অগ্রঙ্কর ক্ষমতপূরণ েগ্রেও ভুগ্রলও ও রাস্তা আর  িাড়ালাি না। 

কযাম্পাগ্রে যাব্ার জনয েব্গ্রচগ্রে মনজগ ন রাস্তাট আমি খুাঁগ্রজ দব্র কগ্ররমে। ভীেণ মনজগ ন। িাগ্রঝ িাগ্রঝ দু একট োমড় ‘ো’ কগ্রর চগ্রল যাে। আিাগ্রক 

দেখার েিে তাগ্রের দনই। মনজগ ন রাস্তাে আমি একা একা োন োইতাি। িগ্রন িগ্রন কমব্তা মলখতাি। েল্প করতাি। খুব্ রাে হগ্রল ঝেড়া করতাি। 

মরোগ্রচগ র দকান কাগ্রজ ঝাগ্রিলা হগ্রল আমি এই রাস্তােই ভাব্তাি, আো এটা……এরপর  দেটা ……। হুি তাহগ্রল দতা পগ্ররর দেগ্রপ এটই 

হগ্রব্। আিার এই অনুব্গর িমস্তষ্ক েব্েিে েিাধান দপগ্রতা না। তগ্রব্ এই রাস্তা, আিার একা একা পে চলা িাো খুগ্রল মেগ্রতা অগ্রনক েিে। অগ্রনক 

েিে মেগ্রতা না। তবু্ও আিার ভাল লােত। এই হাাঁ টাহাাঁ টর েিে আিার িাগ্রঝ িাগ্রঝ কাঠ মব্ড়ালীগ্রের োগ্রে দেখা হগ্রতা। ওগ্রের জীব্ন মনগ্রে 

অগ্রনক ভাব্না আেত িগ্রন। িাগ্রঝ িাগ্রঝ মহিংগ্রে হগ্রতা। আহা একটা কাঠ মব্ড়ালীর জীব্ন হগ্রল দব্শ হগ্রতা। কাঠ মব্ড়ালী হগ্রল খুব্ েকাগ্রলই ঘুি 

দেগ্রক উঠতাি। েূযগ নান দেগ্রর খাব্াগ্ররর েন্ধাগ্রন দব্গ্ররাতাি। দপাকািাকড় মকেু না জুটগ্রল কমচ পাতা দখতাি। তারপর মেনভর পাতার আড়াগ্রল 



লুগ্রকাচুমর দখলতাি। এই হাাঁ টাহাাঁ টর েিে আিার েব্চাইগ্রত দব্মশ ইগ্রে কগ্ররগ্রে পামখ হগ্রত। আমি হাাঁ টতাি আর পামখ দেখতাি। যমেও ওরা 

আিাগ্রক দেখগ্রলই েুগ্রট পালাগ্রতা। পামখ হগ্রল দব্শ হগ্রতা। েপ্তাগ্রহ একমেন েীঘগ ভ্রিণ করতাি। ভাইগ্রব্ান দুগ্রটাগ্রক চুিু মেগ্রেই েুটতাি। আিার 

র্ানার োগ্রে ওরা দব্াঁগ্রধ মেত মচঠি। দেই মচঠির মিমষ্ট ঘ্রাগ্রণ আিার েীঘগ ভ্রিণ ক্লামন্ত দকগ্রট দযগ্রতা।  

এখাগ্রন পামখ দেখগ্রলই হাাঁ  কগ্রর তামকগ্রে োকতাি আমি। ব্ািংলাগ্রেগ্রশর পামখগ্রের োগ্রে মিলাব্ার দচষ্টা করতাি। শীতকাগ্রল তুোরপাগ্রতর েিে 

এখাগ্রন যখন দকান পামখ দেখা দযগ্রতা না আিার িগ্রন হত ওরা মনশ্চেই ব্ািংলাগ্রেগ্রশ দব্ড়াগ্রত দেগ্রে। দকন সু্কগ্রলর ব্ইগ্রে দতা তাই পগ্রড়মে, 

শীতকাগ্রল শীগ্রতর দেশ দেগ্রক অমতমে পামখরা আগ্রে। আব্ার েরিকাগ্রল যখন পামখরা মফরত, িগ্রন হত ব্ািংলাগ্রেগ্রশ দেগ্রকই মফগ্ররগ্রে। পামখ হগ্রত 

ইগ্রে করগ্রলও তগ্রব্ োে হগ্রত কখনও খুব্ ইগ্রে করত না আিার। তগ্রব্ োেগ্রের একটা ব্যাপার ভাল লােগ্রতা। শীতকাগ্রল পাতা ঝগ্রর এক একটা 

োে দটগ্রকা বু্গ্রড়ার িগ্রতা হগ্রে দযগ্রতা। মকন্তু েরি আেগ্রতই মকগ্রশারী হগ্রতা। তারপর েবু্জ শামড়গ্রত িুগ্রড় ঊব্গশী হগ্রে উঠত। োগ্রেগ্রের দয ব্ন 

যাে, দয ব্ন আগ্রে। িানুগ্রের দেরকি নে। িানুগ্রের দয ব্ন দে কারগ্রণই খুব্ োিী। আমি োেপালা খুাঁটগ্রে খুাঁটগ্রে দেখতাি। দকান দকানট 

ব্ািংলাগ্রেগ্রশর, িগ্রন িগ্রন তার তামলকা করতাি। দুট োে দেগ্রখ আমি মনমশ্চত হলাি এরা ব্ািংলাগ্রেগ্রশর। এর একট অব্শযই েগ্রফো এব্িং অনযট 

আিড়া োে। মকন্তু োগ্রে ফল আেগ্রতই আিার ভুল ভাঙল। বৃ্ক্ষ তুমি মক? ফগ্রলই পমরচে। ভীেণ িন খারাপ হল আিার। এখাগ্রন মকেুই আিার 

নে, দেগ্রশর িত নে, দযন অগ্রনযর আমঙনাে দেঁগ্রট চগ্রলমে আমি। 

দুইমেন পর ইোমিনী আেল। ইোমিনীর ব্ড় দব্ান নমেনী আর তার দুলাভাই ইোমিনীগ্রক মেগ্রে দেগ্রলন। নমেনী আিাগ্রক ব্ািংলাে ব্লগ্রলা, দকিন 

আগ্রো?  ইোমিনীগ্রক দযরকি দভগ্রব্মেলাি দেরকি নে। চিৎকার একট দিগ্রে। আিাগ্রের দেগ্রক ব্েগ্রে দোট। োজুগ্রেশন কগ্ররই চগ্রল এগ্রেগ্রে। 

ফাইনাল পরীক্ষার দরজাল্ট হওোর আগ্রেই এোই কগ্ররগ্রে। ইোমিনীর দেগ্রক আরও দব্মশ চিৎকার তার িা আর দব্ান দুলাভাই। ইোমিনীর িাগ্রের 

োগ্রে দফাগ্রন কো হগ্রলা। ব্লগ্রলন, দোট দব্ানটাগ্রক দেগ্রখ দরগ্রখা। ইোমিনী মেল দকরালার দিে, ব্ড্ড চঞ্চল। আোর পরমেনই, দে ব্লগ্রলা 

আিাগ্রক েুমরোর ব্াোে মনগ্রে চগ্রলা। েুমরো দতা দতািার পাগ্রশই োগ্রক। এমেগ্রক িেু দটক্সাে দেগ্রক মফগ্ররগ্রে। েুমরো ব্গ্রলগ্রে িেু আর আমি 

একোগ্রে োমক ইোমিনী দযন না জানগ্রত পাগ্রর। ওগ্রক ভুগ্রলও দকাগ্রনামেন আিার ব্াোে আনগ্রব্ না। আনগ্রল আগ্রে দেগ্রক ব্লগ্রব্, িেুগ্রক দকাোও 

েমরগ্রে দফলগ্রব্া। 

নতুন ব্াোে আমি একটা পাটগ  দেওোর মচন্তা করলাি। এতমেন ভাব্ীরা অগ্রনক আের যত্ন কগ্ররগ্রেন। এব্ার আিারও মকেু করা উমচৎ। পাটগ গ্রত শুধু 

মব্ব্ামহতরা োওোত দপল। জামরফ ভাইগ্রের ব্উ দেগ্রশ। মব্ব্ামহত হওোর কারগ্রণ দেও োওোত দপল। দেমেন ওোলিাগ্রটগ  দব্কহাি আিাগ্রের 

রাইর্ মেল। দব্কহাি েুমরোর দিন্ড, ব্লাক আগ্রিমরকান। তাগ্রক যতব্ারই দেগ্রখমে িগ্রন হগ্রেগ্রে, আিাগ্রের রাইর্ দেওোর জনয দে েটফট করগ্রে। 

আিরা কখনও রাইর্ দনইমন। আজগ্রক রাইর্ মনগ্রে তার েটফটামন কিালাি। দব্কহাি ব্লগ্রলা, দতািরা দক কার োগ্রে োগ্রকা? েুমরো ব্লগ্রলা, 

আিরা মতনজন একোগ্রে োমক। েুমরোর অপ্রগ্রোজনীে মিেযাে ইোমিনী প্রচণ্ড অব্াক। েুমরো ইোমিনীগ্রক ব্লগ্রলা, দেগ্রখা, দেগ্রলরা কখনই ভাল 

নে। এখাগ্রন েব্ দেগ্রল খারাপ। কাউগ্রক মব্শ্বাে করগ্রব্ না। এরা দতািাগ্রক অযাটাকও করগ্রত পাগ্রর। তাই মতনজন একোগ্রে োকার কো ব্ললাি। 

তাহগ্রল এটাগ্রকর পমরকল্পনা োকগ্রলও মতনজন দেগ্রখ মপোগ্রব্, ভে পাগ্রব্। ব্াোে এগ্রে দেমখ, ইোমিনী ভগ্রে অগ্রনকটা িুেগ্রড় পগ্রড়গ্রে। ব্ললাি, 

দেগ্রখা এেগ্রব্র দকানটাই েমতয নে। এখাগ্রন তুমি না চাইগ্রল, দকউ দতািাগ্রক মকেু করগ্রব্ না। এই এই কারগ্রণ েুমরো এই এই ব্গ্রলগ্রে। িেুগ্রক 

মনগ্রে লুগ্রকাচুমর েুমরো দব্মশমেন করগ্রত পারলনা। ব্লগ্রলা, ঘটনা এই। তগ্রব্ জাগ্রনা িেু মকন্তু আিাগ্রক এখনও দোাঁ েমন। 

পাটগ র মেন অগ্রনকগুগ্রলা নাস্তা ব্ানাগ্রনার দচষ্টা করলাি। আগ্রে নােমরন রান্না করত, আমি দপোজ কাটতাি, েব্মজ কাটতাি, দনগ্রড় মেতাি, োলা 

ব্ােন ধুতাি। তখন িগ্রন হগ্রেমেল েব্ দতা আমিই কমর শুধু নাি হে নােমরগ্রনর। তগ্রব্ দেমেন বু্ঝলাি রান্না ব্যাপারট এত েহজ নে। দযটই 

ব্ানাই, দেটগ্রতই গুব্গ্রলট দপগ্রক যাে। দশগ্রে দরগ্রেগ্রিগ্রে, ভাব্ীগ্রেরগ্রক ব্ললাি, োওোগ্রত মকমঞ্চৎ পমরব্তগ ন। আমি মকেু নাস্তা ব্ামনগ্রেমে। নাস্তা 

দখগ্রেই ওনারা কাগ্রজ দলগ্রে যাগ্রব্। োওোগ্রতর রান্না তারাই করগ্রব্। এই অমভনব্ োওোগ্রত ভাব্ীগ্রেরগ্রক খুমশই িগ্রন হগ্রলা। ভাব্ীরা অগ্রনক নাস্তা 



ব্ামনগ্রে মনগ্রে আেল। আমিও মকেু অখােয ব্ামনগ্রেমেলাি। তারপর তারা কাগ্রজ দনগ্রি পড়ল। কান্তা আপুর আেগ্রত একটু দেমর মেল। দে দফান 

কগ্রর ব্লগ্রলা, এই দপালাও দযন দকউ না কগ্রর। দপালাওটা আমি রান্না করগ্রব্া। এর িগ্রধয রামিো আর নুগ্রশরা আিাগ্রক অমস্থর কগ্রর তুলল। তন্দ্রা 

আমন্ট মেজ আিাগ্রেরগ্রক একটা দখলনা োও। আমি আিার আগ্রলা জ্বগ্রল ওঠা ব্ামব্গ র্ল মেলাি। মকেুক্ষণ পর তারা জানাগ্রলা তাগ্রের নতুন দখলনা 

চাই। এক দখলনাে তারা মব্রি হগ্রে দেগ্রে। আমি দখলনা মেগ্রত ব্যেগ হওোে তারা আিার  োজগ্রোগ্রজর মজমনে মনগ্রে দখলগ্রত শুরু করগ্রলা। 

দব্মশর ভােই দভগ্রে চুরিার করগ্রলা। এমেগ্রক ভাব্ীরা রান্না ঘর দেগ্রক র্াকগ্রে, তন্দ্রা দপোজ কই, দতল কই, েরি িেলা কই। দকাোে আগ্রে 

দেমখগ্রে মেগ্রত লােলাি। আর এক ভাব্ী আব্ার র্াকল। 

-রেুন আর দনই? 

-দনই। আমিগ্রতা দভগ্রব্মে এই রেুগ্রন হগ্রে যাগ্রব্। 

-না না এত কি রেুগ্রন আমি রান্না করগ্রত পারগ্রব্া না। দশগ্রে আিার রান্না অনযগ্রের দেগ্রক খারাপ হগ্রে যাগ্রব্। 

- আমি েুমরোর ব্াোে েুটলাি রেুন আনগ্রত। রেুন এগ্রন দেমখ, ভাইোরা ব্লগ্রে, কতক্ষণ ধগ্রর দতািাগ্রক খুাঁজমে। নািাজ পড়ব্, জােনািাজ োও। 

-এতজগ্রনর জােনািাজ নাই। 

- মব্োনার চাের োও। 

-নতুন ব্াো, কাপড় দচাপড় দক্লাগ্রজগ্রট র্াম্প কগ্রর দরগ্রখমে। মব্োনার চাের দকাোে িগ্রন দনই। 

চাের খুাঁজগ্রত দক্লাগ্রজগ্রট খুললাি। োগ্রে োগ্রে নুগ্রশরা আর রামিোও ঢুগ্রক পড়ল। দযন তারা একট নতুন পৃমেব্ীর েন্ধান দপগ্রেগ্রে। কাপড় দচাপড় 

মেটগ্রে োপাোমপ কগ্রর একাকার করগ্রলা। এর িাগ্রঝ ইফগ্রতখার ভাই এগ্রে ব্লগ্রলন, ব্ােরুগ্রির েরজা নামক লক হগ্রে দেগ্রে। ব্াচ্চারা দকউ লক 

কগ্রর দফগ্রলগ্রে। তুমি দিইগ্রন্টগ্রনেগ্রক দফান কগ্ররা। নতুন ব্াো মনেি কানুন জামন না। েুমরোগ্রক ব্ললাি। েুমরো ব্লগ্রলা, “আজগ্রক েুটর মেন, 

খব্রোর দিইগ্রন্টগ্রনেগ্রক দফান করগ্রব্ না। ওরা কত চাজগ  করগ্রব্ জাগ্রনা। আজগ্রক কষ্ট কগ্রর োগ্রকা। কালগ্রক উইক দর্। কাল দর্গ্রকা। মি কগ্রর 

দেগ্রব্। আর ইফগ্রতখার ভাই আর যারা ব্ােরুগ্রি দযগ্রত চাে, ব্গ্রলা আিার ব্াো দেগ্রক ওজু কগ্রর দযগ্রত। িেু ব্াোে দনই। অেুমব্ধা দনই”। আমি 

ইফগ্রতখার ভাইগ্রক ব্ললাি, ভাইো ওজু করগ্রত পাগ্রশর মব্মল্ডগ্রঙ দযগ্রত হগ্রব্। 

-মক! ওজু করগ্রত পাগ্রশর মব্মল্ডগ্রঙ দযগ্রত হগ্রব্ িাগ্রন? তুমি দিইগ্রন্টগ্রনেগ্রক দফান োও। 

আমি দিইগ্রন্টগ্রনেগ্রক দফান মেলাি। খুব্ ইিাগ্রজগ মে। ব্ােরুি আাঁটগ্রক আমে, একু্ষমন আগ্রো। ওরা ব্লগ্রলা ৩০ মিমনগ্রটর িগ্রধয আেমে। এর িাগ্রঝ 

একজন এগ্রে ব্লগ্রলা, জামরফ ভাইো চুগ্রলর মক্লপ মেগ্রে লক খুগ্রল দফগ্রলগ্রে। আমি তাড়াতামড় দিইগ্রন্টগ্রনেগ্রক দফান মেলাি। ব্ললাি, েরকার 

দনই, ইিাগ্রজগ মে দকগ্রট দেগ্রে, আর আেগ্রত হগ্রব্ না। ব্ােরুগ্রির লক খুলগ্রত দপগ্রর জামরফ ভাইোগ্রক খুব্ েমব্গত িগ্রন হগ্রলা। কান্তা আপু ব্লগ্রলা, 

ইমেমনোর জামরফ এমেগ্রক আগ্রো, তন্দ্রার ব্াোে েব্ হলুে আগ্রলা জ্বলগ্রে। লাইট দকনা আগ্রে, েব্ োো লাইট লামেগ্রে োও। ইমেমনোর জামরফ 

ভাই িহা আনগ্রে আিার ব্াোর লাইট ব্েলাগ্রত লােগ্রলা। দযখাগ্রন েরকার দনই, দেখাগ্রনও করগ্রলা। 



এমেগ্রক ভাব্ীরা র্াকল, তন্দ্রা পামতল কই? আর পামতল নাই? 

-ভাব্ী এইটাই দতা পামতল। 

এই পামতগ্রল রান্না করগ্রল দলগ্রে যাগ্রব্ দতা। আো েিেযা দনই। িােটা হগ্রল আমি ঐটাগ্রত ব্োমে। তগ্রব্ এই পামতগ্রল রান্না করগ্রত পারগ্রব্া না। 

দশগ্রে আিার রান্না অনযগ্রের দেগ্রক খারাপ হগ্রে যাগ্রব্। এমেগ্রক আিার রুগ্রি এগ্রে দেমখ। দেটর লন্ডভণ্ড অব্স্থা। েব্ েমড়গ্রে মেটগ্রে নুগ্রশরা আর 

রামিো ভূত ভূত দখলগ্রে। এর িাগ্রঝ দিাব্াইলটও খুগ্রজ পামেনা। মরিং হগ্রে মকন্তু লন্ডভণ্ড ঘগ্রর ওটার দরে করগ্রত পারমেনা। এমেগ্রক কান্তা আপু 

এগ্রে ব্লগ্রলা, দপালাও মক দুধ োড়া করগ্রব্া নামক দুধ মেগ্রে করগ্রব্া? চাল মক দভগ্রজ করগ্রব্া? না, না দভগ্রজ করগ্রব্া? চাল জনপ্রমত একপট মেব্? 

না, দেড় পট মেব্? 

-আপু, কগ্ররন আপনার ইগ্রে িত কগ্ররন। 

-না না দতািার ব্াো দতািাগ্রক দতা ব্লগ্রতই হগ্রব্। 

আমি িগ্রন িগ্রন নােমরগ্রনর অেীি প্রগ্রোজনীেতা অনুভব্ করলাি। মপো আিাগ্রক এক দকাগ্রন চুমপ চুমপ দর্গ্রক ব্লগ্রলা, আপু বু্গ্রঝগ্রেন দতা 

োওোত মেগ্রল মক হে। দখগ্রত ব্গ্রে একজন ব্লগ্রলা, িািংে হালাল দোর দেগ্রক দকনা দতা? না ওোলিাগ্রটগ র িািংে? ভাব্ীরা দয হালাল োড়া খাে 

না, আমি দব্িালুি ভুগ্রল দেমে। অগ্রনগ্রক ব্লগ্রলা, আগ্রর একমেন খাও, দখগ্রল মকেু হগ্রব্ না। আর একজন ব্লগ্রলা, িুরেীটা খাও। েরুটা দখও না। 

িুরেী দোট প্রাণী, ‘হালাল না’ দখগ্রল মকেু হে না। দেমেন অমধকািংশই এই একট মেগ্রনর জনয হালাল মক ‘হালাল না’ মব্চার কগ্রর মন। দচগ্রট পুগ্রট 

দখগ্রেগ্রে। ভাব্ীগ্রের রান্নাও খুব্ চিৎকার হগ্রেমেল। আর ভীেণ চিৎকার একটা মেন দকগ্রটমেল আিার। 

পরমেন আিার ফ্লাইট। অমরেন যামে। দহাগ্রেন আিাগ্রক এোরগ্রপাটগ  পযগন্ত  রাইর্ মেগ্রে। প্রেিমেন আগ্রিমরকা আোর পর আমি এই মদ্বতীেব্ার 

এোরগ্রপাটগ  যামে। দেই একই পে, একই িাঠ দফগ্রল। তগ্রব্ মেগ্রনর আগ্রলাে দেই একই পে আলাো িগ্রন হগ্রে। আগ্রলা অন্ধকাগ্ররর তফাৎ 

েব্মকেু ব্েগ্রল মেগ্রে। আিাগ্রক এোরগ্রপাগ্রটগ  নামিগ্রে মেগ্রে দহাগ্রেন চগ্রল দেগ্রলা। যাব্ার আগ্রে কাগ্রন কাগ্রন ব্লগ্রলা, আর একা দেগ্রকা না। 

অমরেগ্রন দযগ্রে কাঊগ্রক জুটগ্রে দফগ্রলা। দহাগ্রেনগ্রক মব্োে মেগ্রে আমি মেমকউমরট দচগ্রক ঢুগ্রকমে। মেমকউমরট অমফোর অমরেগ্রন আমি দব্ািা 

মনগ্রে যামে মকনা পমরক্ষা করগ্রে। আমি েন্ত্রােী মকনা জানার জনয আিাগ্রক অগ্রনক প্রশ্ন করগ্রে। দে েগ্রব্র মকেুই আিার িাোে ঢুকগ্রে না। আিার 

িাোে শুধু আমি অমরেন যামে। অমরেগ্রণর উত্তগ্রর প্রশান্ত, আর একমেগ্রক ব্গ্রে দেগ্রে কগ্রলামম্বো মরভার। এই কগ্রলামম্বো মরভারগ্রক মনগ্রে কমব্ 

গুগ্রেমরক মলগ্রখমেগ্রলন তার কমব্তা “Roll on, Columbia, Roll On” । অমরেন ব্াগ্ররা িাে দিগ্রঘ ঢাকা োগ্রক। দিগ্রঘর দেশ অমরেন। দেখাগ্রন 

ব্াগ্ররা িাে বৃ্মষ্ট পগ্রড়। ব্ািংলাগ্রেগ্রশর  িগ্রতা ঝিঝগ্রি বৃ্মষ্ট না টপটপ বৃ্মষ্ট। দেই বৃ্মষ্ট দযগ্রে পযামেমফগ্রক দিগ্রশ। পযামেমফক, প্রশান্ত িহাোের, িহা 

েিুদ্র। েিুদ্র আগ্রেই দেগ্রখমে আমি। একাই দেগ্রখমে। এব্ার িহােিুদ্র দেখগ্রব্া, দেটও একাই। িহােিুদ্র দেখগ্রত আমি অমরেন যামে। রানমজট 

কগ্রলারাগ্রর্ার দর্নভার মব্িান ব্ের। 

 

 

 



১৫  

আমি এোরগ্রপাগ্রটগ  ব্গ্রে আমে। দব্ামর্গ িং শুরু হগ্রল দেগ্রন ঊঠগ্রব্া। আিার োগ্রে দুট ব্াচ্চা যাগ্রে। তাগ্রের ব্েে ১০-১২। তারা খুব্ দোটােুট করগ্রে। 

আর িাগ্রঝ িাগ্রঝই মহ মহ কগ্রর হােগ্রে। আিাগ্রক মনগ্রে হােগ্রে মকনা দক জাগ্রন। আমিও একট হামে মেলাি। োগ্রে োগ্রে তাগ্রের হামে হামে িুখ 

েম্ভীর হগ্রে দেল। দব্ামর্গ িং শুরু হগ্রল এোরগ্রপাগ্রটগ র এক িমহলা এগ্রে ব্াচ্চাদুগ্রটাগ্রক ব্লগ্রলা, লক্ষ্মী হগ্রে োকগ্রব্। দপ াঁোগ্রল িিগ্রক দফান মেগ্রব্, মে 

উইল মপক ইঊ। 

দেগ্রন ঊঠলাি। এই ব্েগ্রে মক মক করতাি িগ্রন করার একটা দচষ্টা করলাি। েব্খাগ্রন িাগ্রের োগ্রে দযতাি, মরক্সাে িাগ্রের মেল্ক শাড়ীর উপর 

ব্েতাি আর মপেগ্রল মপেগ্রল পগ্রড় দযতাি। দেন দটক অফ করগ্রলা। আিরা উপগ্রর উঠগ্রত শুরু করলাি। একেিে েব্ মকেু মব্েুর িগ্রতা হগ্রে 

দেগ্রলা, দেই প্রেি মেগ্রনর িগ্রতা, দযমেন দেশ দেগ্রড়মেলাি। দেমেগ্রনর খুব্ দব্মশ কো িগ্রন দনই আিার। িগ্রন করগ্রলও দব্মশ মকেু িগ্রন পগ্রড় না 

আর। আিার িা খুব্ মোঁ চকাাঁ দুগ্রন ধরগ্রনর, প্রচন্ড কাাঁ েগ্রত পাগ্ররন উমন। িাগ্রের কান্না দভজা দচাখ দু’দটাই শুধু িগ্রন পড়ল । 

দেগ্রনর এনাউেগ্রিগ্রন্ট ঘুি ভাঙল। দর্নভার এগ্রে দেমে। দর্নভার েিে অনুযােী এখন োতটা ব্াগ্রজ। তারিাগ্রন োউে র্াগ্রকাটাে আটটা আর 

অমরেগ্রণ েেটা। আগ্রিমরকার এক এক জােোর এক এক েিে। প্রেি মেগ্রক খুব্ অব্াক হতাি। এক দেশ, েিে আলাো! আগ্রিমরকা দব্শ ব্ড় 

দেশ। ব্ড় দেশ হওোে এর মব্মভন্ন জােো মব্মভন্ন দ্রামঘিািংগ্রশ পগ্রড়গ্রে তাোড়া এমলগ্রভেগ্রনর তারতিযও আগ্রে। তাই েিে আলাো। েূযগ ওগ্রঠ, 

েূযগ দর্াগ্রব্ও আলাো েিগ্রে। আিার মপগ্রঠ একটা ব্যাকপযাক। দকান লাগ্রেজ দনই। হাগ্রত দু ঘণ্টা আগ্রে। এই দুই ঘণ্টা আমি এোরগ্রপাটগ  ঘুগ্রর ঘুগ্রর 

দেখলাি। ফাাঁ গ্রক ফাাঁ গ্রক ব্ােরুগ্রি দেলাি। চুল ঠিক করলাি, মলমপমেক ঠিক আগ্রে মকনা দেখলাি। দপাটগ লযান্ড মব্িানব্েগ্রর আিাগ্রের মব্িান 

লযান্ড করগ্রলা। ওগ্রেগ্রব্ দেগ্রখমে দপাটগ লযান্ড আগ্রিমরকার ২৩ তি ব্ড় শহগ্ররর একট। রাগ্রতর আগ্রলা ঝলিল আর উঁচু মব্মল্ডিং দেগ্রখ দেট মনমশ্চত 

হলাি। একেিে ব্ােস্থান মহগ্রেগ্রব্ও এট নামক আগ্রিমরকার িগ্রধয এক নম্বগ্রর মেগ্রলা। 

রাগ্রশে ভাই আিাগ্রক মনগ্রত আেগ্রব্ন। অমরেন দপাটগ লযান্ড মব্িানব্েগ্রর রাগ্রশে ভাইগ্রের জনয অগ্রপক্ষা করমে। রাগ্রশে ভাইগ্রক আগ্রে দেগ্রকই 

মচমন। তগ্রব্ তার োমড়গ্রতা মচমন না। টামিগনালগুগ্রলার োিগ্রন খুব্ অল্পেিে োমড়গুগ্রলা োাঁ ড়াগ্রত পারগ্রে। ভাইোর োগ্রে কো হগ্রে, ভাইোগ্রক 

মকেুগ্রতই খুাঁগ্রজ পামেনা। ভাইো আিাগ্রক শুধু ব্লগ্রেন তুমি দেখগ্রত দকিন ব্গ্রলাগ্রতা। চুল দোজা না দকাাঁ কড়া, লম্বা না দোট। আমি আিার 

পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্ণগনা দেব্ার দচষ্টা করমে। তবু্ও ভাইোগ্রক খুাঁগ্রজ পামেনা। ভাইোগ্রক দফাগ্রন খুব্ মচমন্তত িগ্রন হগ্রে। আমি অব্শয মচমন্তত নে। রাগ্রতর 

আগ্রলা ঝলিগ্রল এোরগ্রপাটগ  আিার দব্শ লােগ্রে। এত অেমণত িানুে, এরা দকউ আিার দচনা নে। দকান িানুে আমি দুব্ার দেখমেনা। রিােত 

ব্েল হগ্রে িানুে। োমড়গুগ্রলা দব্মশক্ষণ োাঁ ড়াগ্রেনা, রিােত ব্েল হগ্রে। 

আমি োাঁ মড়গ্রে োাঁ মড়গ্রে ব্েল হওো দেখমে। রাগ্রশে ভাই আিাগ্রক খুাঁগ্রজ দপগ্রেগ্রেন। আগ্রর তুমি মনচতালাে আর আমি োমড় মনগ্রে দুতালাে চক্কর 

মেমে আর হাাঁ  কগ্রর দিগ্রে দেখমে। মক মব্মেমর অব্স্থা ব্গ্রলাগ্রতা। যাগ্রক দেমখ তাগ্রকই িগ্রন হে তুমি নাগ্রতা? আর তুমি ব্লগ্রল িমন্টোর 

এোরলাইে। আো যাই দহাক মেটগ্রব্ল্ট ব্াাঁ গ্রধা। আিরা রাগ্রশে ভাইগ্রের ব্াোর উগ্রেগ্রশয রওনা মেগ্রেমে। রাত ১১টার িত ব্াগ্রজ। র্াগ্রকাটা হগ্রল, 

এতক্ষগ্রণ শহর ঘুমিগ্রে পগ্রড়। তগ্রব্ এ শহর ঘুমিগ্রে দনই। অমরেনগ্রক ব্লা দযগ্রত পাগ্রর অগ্রনকটা পাহাগ্রড়র দেশ। র্াগ্রকাটার িত এত দোজা 

রাস্তাঘাট এখাগ্রন নে। আিাগ্রেরগ্রক অগ্রনক র্যাম্প আর এমক্সট মনগ্রত হগ্রে। রাগ্রশে ভাই আিার োগ্রে েল্প করগ্রেন। আমিও হাল্কা হাল্কা েল্প করমে 

আর িুগ্ধ হগ্রে রাগ্রশে ভাইগ্রের োমড় চালাগ্রনা দেখমে। ও দতািাগ্রের ব্াো ফেোলগ্রের ব্াোর কাগ্রে। আগ্রর আিরা দতা একই োগ্রে পাব্না 

কযাগ্রর্ট কগ্রলগ্রজ পড়তাি। রাগ্রশে ভাই রিােত কো ব্গ্রল চগ্রলগ্রেন। আমি হু হা করমে আর রাগ্রতর অমরেন দেখমে। 



রাগ্রশে ভাইগ্রের দপাটগ লযাগ্রন্ডর ব্াোে আিরা দপ োলাি। চিৎকার দনইব্ারহুর্। ব্াোও চিৎকার। অমরেগ্রন এগ্রে আমি যা দেখমে তাই ই চিৎকার 

িগ্রন হগ্রে। রাগ্রশে ভাইগ্রের ব্উ মরমি আপুগ্রকও খুব্ চিৎকার লােগ্রে। কযাম্পাগ্রে এত েুের কখনও লাগ্রেমন িগ্রন হগ্রে। আপুগ্রক ব্ললাি তুমি 

খুব্ েুের হগ্রে দেগ্রো। 

-আগ্রর না, আিার কত ওজন দব্গ্রড়গ্রে জাগ্রনা?  ২ দকমজ। 

 

আমি দিশ হগ্রে মরমি আপুর োগ্রে েল্প করমে আর খামে। আপু আিার জনয অগ্রনক রান্না ব্ান্না কগ্ররগ্রেন। আপুগ্রক কযাম্পাগ্রে দেখগ্রল একটু ভে 

দপতাি। এখন আর ভে লােগ্রেনা। িাগ্রঝ িাগ্রঝ আিরা খুব্ হাোহামে করমে। রােহান ভাই টমভ খুগ্রল মকেু একটা দেখগ্রেন। মকন্তু দব্াঝা যাগ্রে 

টমভর দকান মকেু মতমন শুনগ্রেন না, এমেগ্রক কান খাড়া কগ্রর দরগ্রখগ্রেন। কারণ আিাগ্রের প্রমতট েগ্রল্প মতমনও হােগ্রেন আর টুকুশ কগ্রর িন্তব্য 

করগ্রেন। রাগ্রশে ভাই আপু দুজগ্রনই মে এে ইর। আমি তাগ্রের মর্পাটগ গ্রিগ্রন্টর নে তগ্রব্ কযাম্পাগ্রের। আিাগ্রের েল্পগুগ্রলা েব্ কযাম্পাে দকমন্দ্রক 

হগ্রে। খুব্ ভাল লােগ্রে েল্প করগ্রত। োত ব্ের আগ্রে পা রাখা েবু্জ কযাম্পােটা দচাগ্রখর োিগ্রন দভগ্রে উঠগ্রে। 

মরমি আপুর প্রমতট রান্না চিৎকার। আপু ইগ্রন্টগ্রল চাকমর করগ্রেন, োগ্রে ঘর েিংোরও োিলাগ্রেন। রােহান ভাই এক একব্ার ব্াইগ্রর যাগ্রেন। এক 

একজনগ্রক এোরগ্রপাটগ  দেগ্রক মপক করগ্রেন। তারা দহাগ্রটগ্রল োকগ্রব্ দেরকিই কো। তগ্রব্ মর্নাগ্ররর জনয ভাইো ব্াোে এগ্রনগ্রেন। এক একজন 

কগ্রর ভাইো আেগ্রেন। ভীেণ েল্প করগ্রে ওরা। েব্ ই কযাম্পাগ্রের েল্প। খুব্ হামে দশানা যাগ্রে। আমি ওগ্রের োগ্রে েল্প করমে না। তগ্রব্ রাগ্রশে 

ভাইগ্রের িত কান খাড়া কগ্রর েব্ শুনমে, আপুগ্রক রান্নাে োহাগ্রযযর দচষ্টা করমে। আপু যমেও আিাগ্রক মকেুই করগ্রত মেগ্রেন না। তবু্ও করমে। 

মিজ খুগ্রল তরকামর নািামে। খাব্ার জনয োলা ব্ােন নািামে। আিার ভাব্ দেগ্রখ িগ্রন হগ্রে আমি দযন এ পমরব্াগ্ররর একজন েেেয হগ্রে দেমে। 

আপুও িগ্রন হগ্রে দযন আিার পরািশগ োড়া মকেুই করগ্রেন না। আপু ব্লগ্রলন, আো েকাগ্রল দতা েব্াই এখাগ্রনই নাস্তা করগ্রব্। এই িামফগ্রন 

হগ্রব্ না? আমি জামন না হগ্রব্ মকনা। তবু্ও মনমশ্চত ভমেগ্রত ব্ললাি, হগ্রব্। িািংে কমেগ্রে দরগ্রখমে বু্গ্রঝগ্রো। নামিগ্রে মক আর একটু দঝাল দেগ্রব্া। 

নামক এগ্রতই হগ্রব্? ব্ললাি এগ্রতই হগ্রব্। র্াল আর একটু পাতলা কমর না? তাহগ্রলই েব্ার হগ্রে যাগ্রব্। ব্ললাি হগ্রে যাগ্রব্। 

েব্াই চগ্রল দেগ্রল আমি আর মরমি আপু শুগ্রেমে। রাগ্রশে ভাই েমেিং রুগ্রি। ভামেগটর েব্গ্রচগ্রে মেমনের ব্যাগ্রচর আপুর োগ্রে ঘুিামে। আমি মকেুটা 

মচমন্তত। ঘুগ্রির িগ্রধয আমি কখনও স্বাভামব্ক োকগ্রত পামর না। ৪৫ মর্মে এগ্রেগ্রল িাঝখাগ্রন চগ্রল আমে। আিার এই ৪৫ মর্মের ব্যাপারটা আপু ঠিক 

মকভাগ্রব্ দনগ্রব্ বু্ঝগ্রত পারমে না। আিার আব্ার োগ্রে পা দতালার অভযােও আগ্রে। প্রচণ্ড মচন্তা মনগ্রে আমি ঘুমিগ্রে পড়লাি। ঘুি ভাঙল আপুর 

র্াগ্রক। ঘুি দেগ্রক উগ্রঠ দেমখ আমি প্রচণ্ড দঘগ্রি মভগ্রজ দেমে। অমরেগ্রনর দকান ব্াোে এমে োগ্রক না। ব্াগ্ররা িাে বৃ্মষ্টর কারগ্রণ এখাগ্রন দিঘ 

োগ্রক। দিগ্রঘর কারগ্রণ তাপিাত্রা দব্মশ। আদ্রতাও এখাগ্রন মকেুটা দব্মশ। তগ্রব্ আগ্রিমরকানরা এই েরি উপগ্রভাে কগ্রর। শুগ্রনমে অমরেগ্রন দকউ 

রাজপ্রাোে ব্ানাগ্রলও এমে লাোে না। আমি বু্ঝলাি, রাগ্রশে ভাই আর মরমি আপুও এই েরি উপগ্রভাে করগ্রেন। তগ্রব্ আমি করমে না। কারণ 

আমি এগ্রেমে োউে র্াগ্রকাটা দেগ্রক। দযখাগ্রন ব্েগ্ররর নে িাে শীত োগ্রক। োত িাে তুোরপাত হে। এখাগ্রন দঘগ্রি মভগ্রজ ভীেণ অস্বমস্ত হগ্রে 

আিার। আপু ব্লগ্রলন, েরি লােগ্রে মকনা। ব্ললাি না, দব্শ আরািোেক আব্হাওো। আপু ব্লগ্রলন, আমি দতা দতািাগ্রক আগ্রেই ব্গ্রলমে 

এখানকার আব্হাওো খুব্ চিৎকার, ভাল লােগ্রব্ই দতািার। 

আমি নাস্তা কগ্রর রাগ্রশে ভাইোর োগ্রে ঘুরগ্রত দব্মরগ্রেমে। ব্াোে আরও দলাক আেগ্রব্। তাই দুপুগ্ররর রান্নার জনয আপু দেগ্রক দেগ্রলন। ঘুরগ্রত 

দব্মরগ্রে অমরেগ্রনর আব্হাওো আিার কাগ্রে চিৎকার িগ্রন হওো শুরু করগ্রলা। অমরেগ্রনর রাস্তা ঘাট ফুগ্রল ভমতগ । মকেুক্ষণ পর পর দিাগ্রড় দিাগ্রড় 

রঙ দব্রগ্রঙর ফুগ্রলর োে। রাগ্রশে ভাই রিােত েল্প করগ্রেন। েগ্রল্পর িগ্রধয ব্লগ্রলন, আগ্রিমরকানগ্রের ধারণা েব্েিে দিগ্রঘ ঢাকা োকার কারগ্রণ 

অমরেন ব্ামেোগ্রের িন গ্লুমি োগ্রক। দেই গ্লুমি িন ভাল রাখগ্রত এত ফুগ্রলর ব্াোন। রাগ্রশে ভাইগ্রের োগ্রে আিার েগ্রল্পর মব্েেব্স্তু মরোচগ , 



ইউমনভামেগট র্যামঙ্কিং আর জব্ মফল্ড। খুব্ খট িট আলাপ। আমি দকান িজা পামে না মকন্তু িজা পাওোর ভান করমে। রাগ্রশে ভাই ব্লগ্রলন, 

মরোগ্রচগ  দকিন অেেমত? অেেমত দতিন নে। তবু্ও ব্ললাি, অেেমত ভাল। 

 

-দতািাগ্রের ফান্ড দেে দক? 

– নাো, ইউ এে মজ এে …। 

 

নাো? নাো টাো এখাগ্রন মকেু না। নাো দতা এখাগ্রন একটা দকাম্পামন। মনগ্রজগ্রক মকেু করা লােগ্রব্ বু্গ্রঝগ্রো। প্রগ্রফেরগ্রক তাোো োও। দপপার 

দব্র করগ্রত হগ্রব্। দপপার োড়া োি দনই। 

বৃ্মষ্ট দনগ্রি দেগ্রে। আমি রাগ্রশে ভাইগ্রের ব্কব্ক শুনমে আর বৃ্মষ্ট দেখমে। রাগ্রশে ভাই এিমনগ্রত দব্মশ কো ব্গ্রলন না। ভাইো র্াব্ল েযান্ড করা। 

তার আন্ডারগ্রেগ্রর্র ফলাফলও চিৎকার। েব্াই তাগ্রক কি কো দলাক ব্গ্রলই দচগ্রন। আিার ধারণা ভাইো এ ব্েগ্ররর দেট টুগ্রেোগ্ররর আগ্রোজক 

কমিটগ্রত আগ্রেন এব্িং অগ্রনক ব্ের পর কযাম্পাগ্রের এক জুমনের দপগ্রেগ্রেন। তাই অমত আনগ্রে এত কো ব্লগ্রেন। দঘারাঘুমরর িাগ্রঝ আিরা 

মকেু দোকাগ্রন নািলাি। আমি রামিো আর নুগ্রশরার জনয দুট দখলনা মকনলাি। ভাইো মব্ল মেগ্রত চাইল। আমিই মেলাি। তগ্রব্ ভাল লােল, 

মব্গ্রেগ্রশ এই প্রেি দকউ মব্ল মেগ্রত চাইল। 

দুপুগ্রর দখগ্রে আিরা আব্ার দব্গ্ররালাি। উগ্রেশয দরাজ োগ্রর্গ ন, জাপামনজ োগ্রর্গ ন দেখা। মরমি আপু কাগ্রক দযন দফান কগ্রর আিাগ্রেরগ্রক েুগ্রর্ন্ট 

পাে পাইগ্রে মেল। দরাজ োগ্রর্গ গ্রন যাওোর আগ্রে আিরা জাপামনজ োগ্রর্গ গ্রন দেলাি। জাপামনজ োগ্রর্গ গ্রনর পুগ্ররা এলাকা জুগ্রড় মব্মভন্ন রকগ্রির 

কু্ষদ্র ও িাঝামর আকাগ্ররর ব্নোই। আরও রগ্রেগ্রে জাপানীজ মব্মভন্ন স্থাপতয তশলী তগ্রব্ এখন ঠিক অতটা িগ্রন দনই। তগ্রব্ এটুকু ব্লা দযগ্রত পাগ্রর 

জাপানী োগ্রর্গ ন দযন আগ্রিমরকা–জাপাগ্রনর দেতু ব্ন্ধগ্রনর এক োক্ষী। জাপামনজ োগ্রর্গ গ্রন আরও একট পমরব্াগ্ররর োগ্রে দেখা হগ্রলা। ভাইোরা 

মেোটল দেগ্রক এগ্রেগ্রেন। ‘মিপগ্রলে ইন মেোটল’ িুমভর মেোটল দেগ্রক। ভাইো ৮৪ এর ব্যাচ। আরও অগ্রনগ্রক আেগ্রেন। দকউ ৮২, দকউ ৮৫ 

এর ব্যাচ। খুব্ ভাল লােমেল আিার। এরা যখন কযাম্পাগ্রে পা মেগ্রেগ্রে, তখন আিার জন্মই হেমন। দে অগ্রেগ অনয একট দজনাগ্ররশন ব্লা যাে। 

জুমনেররাও এগ্রেগ্রে। তগ্রব্ েব্গ্রচগ্রে কমনষ্ঠ ব্যাচ মহগ্রেগ্রব্ আিার ঠাাঁ ই হগ্রলা। 

দরাজ োগ্রর্গ গ্রন না দেগ্রল আিার েমতযই দব্াধ হে জানা হত না দয দরাজ োগ্রর্গ গ্রনর একট চিৎকার ইমতহাে আগ্রে। দরাজ োগ্রর্গ ন পৃমেব্ীর 

অগ্রনক দেগ্রশই আগ্রে। তগ্রব্ আগ্রিমরকানরা তাগ্রের এই দরাজ োগ্রর্গ নগ্রক মনগ্রে একটু দব্শী আহ্লাে কগ্রর এর চিৎকার ইমতহােটর জনয। 

ইমতহােট হল প্রেি মব্শ্বযুগ্রদ্ধর েিে ইউগ্ররামপোন দোলাপ দপ্রিীরা ভে দপগ্রে দেল, যুগ্রদ্ধর কারগ্রণ তাগ্রের এত োগ্রধর দোলাগ্রপর দকান ক্ষমত 

হে মকনা, ব্া মচরতগ্রর দকান প্রজামত ধ্বিংে হগ্রে যাে মকনা। তখন দোলাপ রক্ষার জনয েব্ দোলাগ্রপর প্রজামত তারা আগ্রিমরকাে পাঠাগ্রনা শুরু 

করগ্রলা। ১৯১৭ োগ্রল দপাটগ লযাগ্রন্ডর একেল নােগামর িামলগ্রকর িাোে দরাজ োগ্রর্গ ন প্রমতষ্ঠার আইমর্ো আগ্রে। দরাজ োগ্রর্গ গ্রন এখন দিাট ৫৫০ 

প্রজামতর ৭০০০ দোলাপ োে আগ্রে। োগ্রে ঝণগা, দোট দোট মব্শ্রাি োউমন দরাজ োগ্রর্গ গ্রনর রূপ দযন আরও ব্ামড়গ্রে মেগ্রেগ্রে। ব্যব্োমেক ভাগ্রব্ 

দরাজ োগ্রর্গ গ্রনর ফুল মব্মর করা না হগ্রলও মব্মভন্ন মপকমনক ব্া দোটখাগ্রটা ইগ্রভগ্রন্ট এট ভাড়া দেওো হে। অগ্রনগ্রক মব্গ্রের জনযও এট ভাড়া 

কগ্রর। দরাজ োগ্রর্গ ন চারটা অিংগ্রশ মব্ভি। দরাজ োগ্রর্গ গ্রনর একটা অিংগ্রশর নাি দশক্সমপোর োগ্রর্গ ন। দেখাগ্রনর প্রমতট োগ্রের নািকরণ করা 

হগ্রেগ্রে দশক্সমপোগ্ররর নাটগ্রকর চমরগ্রত্রর নাি অনুোগ্রর। আর একট অিংশ রেযাল দরাজামরোন োগ্রর্গ ন। প্রমতব্ের দপাটগ লযাগ্রন্ড দরাজ দফমেভাল 

হে। ওই দফমেভাগ্রলর েিে যারা দপাটগ লযাগ্রন্ডর শােন ক্ষিতাে োগ্রকন তাগ্রের নাি অনুোগ্রর দোলাপ োগ্রের নািকরন করা হে। তাই দরাজ 

োগ্রর্গ ন দযন অগ্রনকটা ইমতহাগ্রেরও োক্ষী। 



দঘারাঘুমর দশগ্রে আিরা আইমিি দখলাি। কািাল ভাই–ভাব্ী খাওোগ্রলন। দেগ্রলরা েব্াই মর্স্ক েলফ দখলগ্রত দেগ্রলা। আমি আর ভাব্ী ব্গ্রে ব্গ্রে 

েল্প করমেলাি। ভাব্ী খুব্ অল্পগ্রতই আিাগ্রক আপন ভাব্া শুরু করগ্রলন। ওনার েিংোগ্রির েল্প ব্লগ্রলন, মব্ মে এে কযার্ার মেলাি দুজন। চাকর 

ব্াকর োমড় মক মেল না। েব্ দেগ্রড় েুগ্রড় মপ আর মনগ্রে কানার্া আেলাি। দতািার ভাইো দরেুগ্ররগ্রন্ট কাজ করগ্রতা, পড়গ্রতা, ভাই দব্ানগ্রক টাকা 

পাঠাগ্রতা। তারপর আিরা পগ্রর আগ্রিমরকা িুভ কমর। ভাব্ী তার েিংোগ্রির কো ব্লগ্রত লােগ্রলন। ভাই দব্ানগ্রক ব্ড় করার কো ব্লগ্রলন। ভাই 

দব্ানগ্রক িানুে করগ্রত দযগ্রে দেরীগ্রত ব্াচ্চা মনগ্রেগ্রেন দে েল্প ব্লগ্রলন। আিাগ্রক ব্লগ্রলন, দেমর কগ্ররা না। তাড়াতামড় মব্গ্রে কগ্রর দফগ্রলা আর 

মব্গ্রে কগ্ররই ব্াচ্চা মনগ্রে দফগ্রলা। আিাগ্রের িত ভুল কগ্রর আফগ্রোে কগ্ররা না। দেগ্রলটাগ্রক দেগ্রখা না, বু্গ্রড়া ব্েগ্রে যতটা দটক দকোর করার 

কো করগ্রত পারমে না। 

আিার ধারণা মশলা ভাব্ী তার ব্াচ্চাটগ্রক ভালই দটক দকোর করগ্রেন। তার আফগ্রোগ্রের কারণও দেমখ না। ব্াচ্চাট ক্লাে মেগ্রক্স পগ্রড়। দে 

আগ্রিমরকার মব্মভন্ন পরীক্ষাে প্রেি হগ্রেগ্রে, িযাগ্রর্ল দপগ্রেগ্রে। দে ভাল োনও োে। দলাক েিংেীত দেগ্রক শুরু কগ্রর ইমন্ডোন ক্লামেক েব্ দে 

জাগ্রন। ভাব্ীর দেগ্রল েরফরাজ, ভাইোগ্রের োগ্রে মকেুক্ষণ মর্স্ক েলফ দখলমেল। চিৎকার দখলমেল দে। দখলা দশগ্রে দেগ্রলরা আেল। কািাল 

ভাই ফগ্রটা প্রেশগনী করগ্রলন। েব্ লাউ কুিড়া, মজো, মচমচো, লাল শাক, পুই শাগ্রকর েমব্। অেিংখয েমব্, মব্মভন্ন ব্েগ্ররর েমব্। কেট লাউ, কেট 

কুিড়া ফগ্রলগ্রে তাগ্রের র্াোমিটার, ওগ্রেট কত মেল েব্ ব্লগ্রত লােগ্রলন। কািাল ভাই আই মব্ এি এ চাকমর কগ্ররন। িগ্রন হল চাকমরগ্রত দযন 

তার িগ্রন দনই। পুরেস্তুর কৃেক হগ্রলই দযন মতমন েুমখ। শাক–েব্মজর োগ্রে ফগ্রলর চাে করগ্রেন। ফুগ্রলর চাে করগ্রেন। মফমশিং করগ্রেন। কািাল 

ভাইগ্রক দেগ্রখ িগ্রন হল আগ্রিমরকাটাগ্রক দেশ ব্ামনগ্রে োড়গ্রব্ন উমন। এেব্ দতা উমনই দেগ্রশই করগ্রত পারগ্রতন। দেখাগ্রন ওনার কৃেক হব্ার স্বপ্ন 

আগ্ররা ভাল ভাগ্রব্ পূরণ করগ্রত পারগ্রতন। এখাগ্রন আমি েব্ ব্াঙামলগ্রের িগ্রধয দেশ মনগ্রে ভোব্হ হাহাকার দেমখ। তবু্ও দকউই পাকাপামক ভাগ্রব্ 

দেগ্রশ দযগ্রত চান না। হাহাকার করগ্রতই পেে কগ্ররন। মক আগ্রে এই দেগ্রশ! মকগ্রের দিাগ্রহ পৃমেব্ীেুদ্ধ দলাক েুটগ্রে এখাগ্রন! এর উত্তর আিার 

জানা দনই। 

রাগ্রত মর্নার করলাি আর এক ব্াোে। মরমি আপুর কমলগ্রের দেগ্রলর জন্মমেগ্রনর পাটগ , খুব্ আগ্রলা ঝলিগ্রল পাটগ । এখানকার কাউগ্রকই আমি মচমন 

না। েব্াই দব্শ মেমনের দোগ্রত্রর। আমি ভাো আপুর োগ্রে টুক টাক েল্প করমেলাি। ভাো আপু আব্ার কান্তা আপুর দিন্ড। েগ্রল্প েগ্রল্প বু্ঝলাি। 

এরা েব্াই ইগ্রন্টল প্রগ্রক শলী। ইগ্রন্টগ্রলর দিইন অমফে অমরেগ্রন। তাই এখানকার অমধকািংশ ব্াঙামলই দেখাগ্রন চাকমর কগ্রর। জীব্গ্রনর একটা েিে 

মকেুটা কগ্রষ্টর িগ্রধয মেগ্রে দেগ্রলও এরা েব্াই এখন দব্শ পমরতৃপ্ত। অেগমব্গ্রত্তর আাঁচ তাগ্রের কোে ও আচার আচরগ্রণ দব্াঝা যামেল। আগ্রিমরকার 

েব্ জােোর পাটগ র মনেিগুগ্রলা দেমখ একই রকি। দেগ্রল দিগ্রেরা আলাো ব্গ্রে। এখাগ্রন এগ্রে অগ্রনগ্রক খুব্ ধিগ কিগ কগ্রর। উগ্রেশয ব্াচ্চা কাচ্চা 

দযন আগ্রিমরকান েিংসৃ্কমতগ্রত ো না ভাোে। ধগ্রিগর কগ্রিগর িাধযগ্রি দব্াঝাগ্রনা, আিরা ওগ্রের িত নই, ওগ্রের দেগ্রক আলাো। তারা কতটুকু েফল 

হে জামন না। তগ্রব্ ব্াচ্চাগুগ্রলাগ্রক দেখলাি ব্ািংলা ব্লগ্রত পাগ্রর না, দব্াগ্রঝ হেত । 

পাটগ  দশগ্রে আিরা ব্াোে মফরলাি। আপু ব্লগ্রলা তাড়াতামড় ঘুমিগ্রে পগ্রড়া। কাল দেগ্রক দতা দিইন দপ্রাোি। আমি েকাগ্রলর নাস্তা গুমেগ্রে রামখ। 

েকাগ্রল আর এক পমরব্ার এগ্রে দযাে হগ্রলা। ইিরান ভাই। উমন দফ জোর হাট কযাগ্রর্ট কগ্রলগ্রজর। এরা কযাগ্রর্ট কযাগ্রর্ট খুব্ েল্প করমেল। 

আিার ভাই কযাগ্রর্গ্রট পগ্রড় দজগ্রন আিাগ্রকও েগ্রল্প মনগ্রে মনগ্রলা, দযন আিার ভাই না আমিই কযাগ্রর্গ্রট পমড়। ইিরান ভাইগ্রের োগ্রে ওনার িী 

আর দোট দব্ানটও এগ্রেগ্রে। দোট দব্ানট এব্ার ইউমনভামেগট অফ দর্নভাগ্রর ভমতগ  হগ্রেগ্রে। দিগ্রেট দেখগ্রত অগ্রনকটা ব্ামব্গ র্গ্রলর িত। িগ্রন 

হে দকাগ্রল মনগ্রে ব্গ্রে োমক। ভাব্ী অব্শয দকাগ্রল মনগ্রে ব্োর িত না, দব্শ স্বাস্থযব্তী। একটা স্বাস্থযব্তী দিগ্রে দয এত আকেগণীে হগ্রত পাগ্রর 

ভাব্ীগ্রক না দেখগ্রল জানা হগ্রতা না। ভাব্ীর আকেগগ্রণর িূল কারণ তার হামে। ভাব্ী োরাক্ষন েল্প কগ্ররন। প্রমতট েল্প রিং চিং মেগ্রে ব্গ্রলন। তারপর 

উমন মনগ্রজই দহগ্রে খুন। েল্পট হামের না হগ্রলও ওনার হামে দেগ্রখ একেিে আিাগ্রেরও হামে এগ্রে যাে। 



এই ভাব্ী পরব্তীগ্রত আিাগ্রক একমেন দফান মেগ্রেমেগ্রলন। এই দশান দতািার দতা মব্গ্রে ঠিক কগ্ররমে। মর্ ইউ, মে এে ই। তারপর দেগ্রশর ব্াইগ্রর 

পগ্রড়গ্রে বু্ঝগ্রল। দেগ্রলর ভাই দব্ানরা েব্ দপমনগ্রেলগ্রভমনোগ্রত োগ্রক। মকন্তু দেগ্রলর আব্ার খুব্ দেশ দপ্রি। দতািার ভাইোর কযাগ্রর্গ্রটর দিন্ড 

বু্ঝগ্রল। দতািার েমব্ দেগ্রখ খুব্ পেে করগ্রে। দেট টুগ্রেোগ্ররর েমব্গ্রত দতািাগ্রক দেগ্রখগ্রে। ব্গ্রলগ্রে এই দিগ্রেই আিার চাই। এরকি দিগ্রেই আমি 

এতমেন কগ্রর খুাঁজমে। দেগ্রল ভীেণ ভাল। আগ্রেই ব্গ্রলমে, খুব্ দেশগ্রপ্রিী দেগ্রল। দেগ্রল দেগ্রশ োগ্রক। দেগ্রলর োগ্রিগন্টে ইন্ডামে আগ্রে। তগ্রব্ তাই 

ব্গ্রল তুমি মকন্তু আব্ার ‘অনন্ত জমলল’ দভব্না। দেগ্রলর উচ্চারণ ভাল। ব্গ্রলই ভাব্ীর অট্টহামে। ভাব্ীও হাগ্রে, আমিও হামে। 

নাস্তা দেগ্রর আিরা রওনা মেগ্রেমে। আিাগ্রের েন্তব্য প্রশান্ত িহাোের, কযানন মব্চ। তগ্রব্ তার আগ্রে আিরা যামে ইগ্রকালা দেট পাগ্রকগ । ওখাগ্রনই 

আিাগ্রের দিইন দপ্রাোি শুরু হগ্রব্। অেিংখয পাহামড় রাস্তা। িাইগ্রলর পর িাইল শুধু ব্ন। ব্েমতর দেখা দনই। শুগ্রনমে অমরেন যুিরাগ্রষ্ট্রর নব্ি 

বৃ্হত্তি অেরাজয, আেতগ্রন ব্ািংলাগ্রেগ্রশর চাইগ্রত ব্ড় তগ্রব্ দলাক েিংখযা িাত্র চমল্লশ লক্ষ। োউে র্াগ্রকাটার দলাক েিংখযাও দব্মশ নে। 

আগ্রিমরকার েিংখযালমঘষ্ঠ রাজয মহগ্রেগ্রব্ এট পঞ্চি। তগ্রব্ ব্লযাক মহলে োড়া এরকি ঘন ব্ন ওখাগ্রন দনই। অমধকািংশই চারণ ভূমি। ব্ড় ব্ড় শহর 

োড়া আগ্রিমরকার অমধকািংশ জােো দেখা যাে এরকি ফাাঁ কা। জােোর তুলনাে দলাক েিংখযা অগ্রনক কি। ব্গ্রনর িগ্রধয মেগ্রে আিাগ্রের োমড় 

েুটগ্রে। আিাগ্রের োমড়গ্রত আমি মরমি আপু আর রাগ্রশে ভাই। মরমি আপু রাগ্রশে ভাই েব্েিে আিাগ্রক কাগ্রে কাগ্রে দচাগ্রখ দচাগ্রখ রাখগ্রেন। 

একটু পর পর অেুমব্ধা হগ্রে মকনা মজগ্রেে করগ্রেন। অেুমব্ধা হগ্রে না ব্গ্রল প্রশান্ত িহাোেগ্ররর কাগ্রে এগ্রে আমি হড়ব্ড় কগ্রর ব্মি কগ্রর মেলাি। 

 

 

 

 

 

১৬  

ব্মি করার কারগ্রণ আিাগ্রক ব্ােরুি খুাঁজগ্রত হগ্রলা। দিগ্রেরা েব্াই ব্ােরুি খুাঁজগ্রে। ব্ােরুি দখাাঁ জার দে ণ কারণ ব্ােরুি করা আর িুখয কারণ 

োজগ্রোজ ঠিক আগ্রে মকনা দেখা। ব্ােরুগ্রি দযগ্রে অব্শয কাগ্ররা আর োজগ্রোগ্রজর প্রবৃ্মত্ত রইল না। আগ্রিমরকার ঝা চকচগ্রক ব্ােরুি নে। দব্শ 

খারাপ, েন্ধোলা ব্ােরুি। তার আব্ার মেটমকমন দনই। ব্াইগ্রর দেগ্রক একজন ধগ্রর দরগ্রখগ্রে। ইিরান ভাইগ্রের ব্উ আেশা ভাব্ী আিার মেটমকমন 

ধরগ্রলন। ধগ্ররই এিন হামে, আমি দতা ভগ্রে অমস্থর। ব্লগ্রলন, ভগ্রের মকেু দনই। তুমি েন্ধ না োড়া পযগন্ত আমি আমে। ব্গ্রলই মখলমখল হামে। 

আিরা এখন ইগ্রকালা দেট পাগ্রকগ । প্রাকৃমতক পাকগ । এখান দেগ্রক প্রশান্ত দেখা যাগ্রব্। তগ্রব্ এট দযগ্রহতু তেকত নে। নািা যাগ্রব্ না। এখাগ্রন দুপুর 

পযগন্ত কাটগ্রে আিরা কযানন মব্চ যাগ্রব্া। আিরা হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত প্রশান্ত িহাোেগ্ররর কাগ্রে এগ্রে পড়লাি। অগ্রনক পমরব্ার এগ্রেগ্রে। েব্াই 

দোটােুট করগ্রে। েমব্ দতালার জনয ব্যস্ত হগ্রে পড়গ্রে। আমি দোটােুটগ্রত অিংশ মনলাি না। েমব্ দতালাগ্রতও নে। আমি আর প্রশান্ত দুজন 

দুজগ্রনর মেগ্রক তামকগ্রে োকলাি অগ্রনকক্ষণ। আমি মস্থর হগ্রে দেমে। োিগ্রন িহাোের মপেগ্রন ঘন ভোল অরণয, চারপাগ্রশ অেিংখয িানুে। 

িাঝখাগ্রন আমি একা, ভীেণ একা। পৃমেব্ীর েব্গ্রচগ্রে েুেরতি দৃগ্রশয আমি একা। পৃমেব্ীর আর একট েুের দৃগ্রশযও আমি ভোব্হ একা মেলাি। 



োমর্ টুযগ্রর মেগ্রেমে দেন্ট িাটগ ে। ক্লাগ্রের ব্ান্ধব্ীরা তাগ্রের পুরুে েেী মনগ্রে ঘুরগ্রে। আিার দকান েেী দনই। আমি দকারাগ্রলর মভতর মেগ্রে হাাঁ টমে। 

হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত  েিুগ্রদ্রর কাগ্রে চগ্রল আেলাি। বু্ঝগ্রত পারমে আিার মপেু মনগ্রেগ্রে মকেু স্থানীে দেগ্রল। তারা আিার োগ্রে কো ব্লার খুব্ দচষ্টা 

করগ্রে। আমি খুব্ দজাগ্রর হাাঁ টমে। েন্ধযা দনগ্রি এগ্রেগ্রে। দেগ্রলগুগ্রলাও হাাঁ টগ্রে আিার মপেগ্রন। আিাগ্রের ক্লাগ্রের একট েল দেখলাি। ওগ্রের োগ্রে 

কো ব্মলমন দকানমেন। প্রেি কোই মেগ্রলা আমি মক দতািাগ্রের োগ্রে একটু হাাঁ টগ্রত পামর। েকাগ্রল দেন্টিাটগ ন ঘুরগ্রত যখন েব্াই দব্মরগ্রেমেল 

আমিও দব্গ্ররালাি। ভীেণ েল্প করমে আমি। আিার েেী একজন র্াব্ মব্গ্ররতা। র্াব্ওোলা আিাগ্রক তার ব্াোে মনগ্রে দযগ্রত চাইগ্রলন। আমিও 

দেলাি। মকেুটা ভেও লােমেল। তবু্ও মেগ্রেমেলাি। তার িীর োগ্রে দেখা কগ্রর আেলাি। েিুগ্রদ্রর ধাগ্রর একা একা হাাঁ টলাি। 

আজও আমি একা। িহােিুগ্রদ্রর কাগ্রে একা। তগ্রব্ এখাগ্রন অদু্ভত মকেু করা হগ্রব্ না জামন। কারণ ভাইো–ভাব্ীরা আিাগ্রক দচাগ্রখ দচাগ্রখ রাখগ্রেন। 

দযন আিাগ্রের একটা ব্ড় পমরব্ার। দেই পমরব্াগ্ররর একট দব্ান আমি। কত ভালব্াো। তবু্ মক ভোব্হ শূনযতা। আমি প্রশাগ্রন্তর মেগ্রক তামকগ্রে 

শূনযতা উপগ্রভাে করমে। মশলা ভাব্ী দেই শূনযতাগ্রক দভগ্রে খান খান করগ্রলন। আগ্রর তুমি এখাগ্রন। চল েব্াই ওগ্রেট করগ্রে। নাস্তা দেওো 

হগ্রেগ্রে। েব্ার োগ্রে পমরমচত হগ্রব্ না? আো োড়াও, েরফরাজ আিার আর আমন্টর একটা েমব্ তুগ্রল োও দতা। তুমি মকন্তু চুল এই ভাগ্রব্ দেগ্রব্। 

এইমেগ্রক চুল মেগ্রল দতািাগ্রক ভাল দেখাে। েমব্ ভাল আেগ্রব্। দকউ আিার চুগ্রল হাত মেগ্রল আিার ভোব্হ রাে হে। এই িুহূগ্রতগ  রাে হগ্রে না। 

আিার দচাগ্রখ পামন এগ্রে যাগ্রে। আমি দরাে চশিা পগ্রর মনলাি। 

অগ্রনকগুগ্রলা পমরব্ার এগ্রেগ্রে। েব্ার োগ্রে পমরচে হগ্রে। েব্গ্রচগ্রে ভাল লােগ্রলা ব্াচ্চাগ্রের োগ্রে পমরমচত হগ্রে। কাগ্রশি ভাইগ্রের িী আগ্রেনমন। 

ওনার োগ্রে ওনার দুই দিগ্রে এগ্রেগ্রে। জিজ দিগ্রে। ৭-৮ হগ্রব্ ব্েে। মেঠি মিঠি নাি। চট কগ্রর আলাো করা কষ্টকর। এরা একই রকি কগ্রর চুল 

দব্াঁগ্রধগ্রে। চুগ্রলর মক্লগ্রপর রিংও এক। মরপন ভাইগ্রেরও িী আগ্রেনমন। কানাঘুগ্রোই শুনমে অেুস্থ। মকন্তু দকউ মচমন্তত নে। েব্াই হােগ্রে। আমি যা 

দব্াঝার বু্গ্রঝ মনলাি। মরপন ভাইগ্রের োগ্রে ওনার দেগ্রল এগ্রেগ্রে। ব্াচ্চাটর ব্েে ৫-৬ হগ্রব্। িটু, ফেগা ব্াচ্চা। তার িগ্রধয আব্ার লাল পযান্ট 

পগ্ররগ্রে। তাগ্রক দেখগ্রত লাল টগ্রিগ্রটার িত িগ্রন হগ্রে। 

লাল টগ্রিগ্রটাগ্রক মনগ্রে ভাব্ীরা খুব্ িজা পাগ্রে। লাল টগ্রিগ্রটার িগ্রন হে মিঠিগ্রক খুব্ পেে। এই মতনজন এক োগ্রে দখলগ্রে। অনয ব্াচ্চাগ্রের 

পাত্তা মেগ্রে না। লাল টগ্রিগ্রটাগ্রক ভাব্ীরা অগ্রনক প্রশ্ন করগ্রে। মিঠিগ্রক করগ্রে না। লাল টগ্রিগ্রটা মিঠির উত্তর মেগ্রে মেগ্রে। 

-গ্রতািার ব্েে কত? 

-আিার েে, মিঠির আট 

-গ্রতািার আমু্ম আগ্রেমন? 

-না আিার আমু্ম আগ্রেমন, মিঠির আমু্মও আগ্রেমন। 

-নাস্তা দেওো হগ্রেগ্রে। দখগ্রেগ্রো তুমি? 

- আমিও খাইমন। মিঠিও খােমন। 



েরফরাজগ্রক এখাগ্রন দব্শ একা িগ্রন হগ্রে। তার ব্েগ্রের কাোকামে কাউগ্রক পাওো যাগ্রে না। োউে ভাইগ্রের দিগ্রেগ্রক পাওো দেগ্রে। মকন্তু 

তারা এগ্রক অপরগ্রক দেগ্রখ লজ্জা পাগ্রে িগ্রন হগ্রলা। মশলা ভাব্ী েরফরাজগ্রক ব্ড়গ্রের োগ্রে ভমল ব্ল দখলগ্রত পাঠাগ্রলন। েরফরাজ খুব্ ভাল 

দখলগ্রে। কারণ দে ভমল ব্গ্রলও িযাগ্রর্ল দপগ্রেগ্রে। 

চারপাশ দধাাঁ োে দভাগ্রর দেগ্রে। ব্ামব্গমকউ হগ্রব্। আগুন জ্বালাগ্রনা হগ্রে। এর িগ্রধয মনশা ভাব্ী নািাজ পড়গ্রত ব্েগ্রলন। মনশা ভাব্ী দব্শ েুেরী। 

ওনার দেগ্রল এব্ার ওোমশিংটন ইউমনভামেগটগ্রত ভমতগ  হগ্রেগ্রে। মকন্তু ভাব্ীগ্রক দেখগ্রল দেট িগ্রন হে না। মনশা ভাব্ীগ্রক কঠিন ধামিগক িগ্রন হগ্রলা। 

তগ্রব্ উমন খুব্ োজগ্রোজ কগ্ররন দব্াঝা দেগ্রলা। দহজাগ্রব্র দভতর দেগ্রকও তার োজগ্রোজ দব্াঝা যাগ্রে। ঐ অব্স্থাগ্রতই মতমন নািাগ্রজ ব্েগ্রলন। 

ব্লগ্রলন, ওজু আগ্রে। 

আিরা েব্াই িযাের্ পগ্রটগ্রটা, কণগ আর মচপ্স দখগ্রেমে। দুপুগ্ররর খাব্ার মেগ্রত দেমর আগ্রে। েব্াই েল্পগুজব্ ফগ্রটা দেশন শুরু করগ্রলা। 

আমি দব্গ্ররালাি। আিরা আমে পাহাগ্রড়র উপগ্রর। উপর দেগ্রক দেখমে মব্গ্রচ দু একজন িানুে হাাঁ টগ্রে। ওরা মকভাগ্রব্ নািল বু্ঝগ্রত পারমেনা। আমি 

পে দখাাঁ জার দচষ্টা করমে। চারমেগ্রক ঘন জেল আর চিৎকার েব্ প্রাচীন োে। দেমখ অগ্রনগ্রকই আিার মপেন মপেন চগ্রল এগ্রেগ্রে। মশলা ভাব্ী 

ব্লগ্রলা, েমব্ দতালার জনয দতা এট চিৎকার জােো। আিরা েমব্ তুলমে। তগ্রব্ জােোটাে খুব্ ঢাল। োব্ধাগ্রন তুলগ্রত হগ্রে। পাগ্রশ োপগ্রখাপ 

োকগ্রত পাগ্রর দেই ভেও আগ্রে। োউে ভাই আর আমি একই এলাকার িানুে। োউে ভাইগ্রের িী আিাগ্রক একটু আলাো দচাগ্রখ দেখগ্রেন িগ্রন 

হগ্রলা, তার েব্ েমব্গ্রতই আিাগ্রক ঢুমকগ্রে মনগ্রেন। 

আিার খুব্ মব্গ্রচ নািগ্রত ইো করগ্রে। মকন্তু মব্গ্রচ নািার দকান পে ততমর দনই। জােোটাও কাো কাো হগ্রে আগ্রে। তবু্ও আমি নািগ্রত চাইমে। 

দকউ নািগ্রত চাইগ্রে না। আিাগ্রকও নািগ্রত মেগ্রেনা। শুধু মনশা ভাব্ী ব্লগ্রলা মতমনও নািগ্রব্ন। আিরা নািার দচষ্টা করমে। মরমি আপু এগ্রে কঠিন 

ধিক মেগ্রলন। দতািরা স্কযাজুোল দেগ্রখামন? কযানন মব্চগ্রতা মলগ্রে আগ্রেই। দুপুগ্রর দখগ্রেই রওনা দেওো হগ্রব্। মরমি আপুর মপেগ্রন লাল 

টগ্রিগ্রটাও এগ্রেগ্রে। দে ব্লগ্রলা, আমিও নািগ্রব্া, মিঠিও নািগ্রব্। আব্ার েব্ার প্রচণ্ড হাোহামে। হােগ্রত হােগ্রত আিরা োউমনগ্রত মফরলাি। 

খাওো োওো হগ্রলা। পগ্ররাটা োগ্রে ঝলোগ্রনা িুরেী। অিৃগ্রতর িত িগ্রন হগ্রলা। খাওো োওোর পর হল মিটিং। দেগ্রলরা েব্াই এখাগ্রন। এলািনাই 

মহগ্রেগ্রব্ আমি আর মরমি আপুও োকলাি। মিটগ্রঙর মব্েেব্স্তু আগ্রিমরকাে প্রেি এগ্রে অগ্রনক দেগ্রলগ্রিগ্রেরা অেুমব্ধাে পগ্রড় মকভাগ্রব্ তাগ্রের 

োগ্রপাটগ  দেওো যাে, ভাল কাগ্রজর জনয ফান্ড দরইজ করা যাে। নানা খটিট আলাপ। দখগ্রে দেগ্রে আিরা রওনা মেলাি। আমি এব্ার োউে 

ভাইগ্রের োমড়গ্রত। মরমি আপু, রাগ্রশে ভাই েব্ গুমেগ্রে পগ্রর একব্াগ্রর আেগ্রব্ন। 

আিরা কযানন মব্গ্রচ এখন। প্রশান্ত িহাোেগ্ররর েিুদ্র তেকত। নাি প্রশান্ত হগ্রলও দব্শ অশান্ত িগ্রন হল তাগ্রক। ব্ড় ব্ড় দঢউ তেকগ্রত আেগ্রড় 

পড়গ্রে। আমি আর মরমি আপু তেকগ্রত এক োগ্রে হাাঁ টমে। অধগ নগ্ন তরুণী দেখমে। খারাপ লােগ্রে না দেখগ্রত। আমি ঈেগা মনগ্রে তরুণীগ্রের দেখমে। 

তরুন–তরুনীগ্রের িগ্রধয দশতাে দশতামেনী োড়াও অগ্রনক িযামনশ, ইটামলোন আগ্রে িগ্রন হগ্রলা। তাগ্রের ফেগা ত্বক, কাগ্রলা চুল দেগ্রখ তাই িগ্রন 

হগ্রে। এক তরুণ তরুণীগ্রক দেখমে, জমড়গ্রে ধগ্রর ব্গ্রে আগ্রে। একটু পর পর দঢউ এগ্রে তাগ্রের মভমজগ্রে মেগ্রে। অগ্রনগ্রক ঘর ব্ামড় ব্ানাগ্রে। 

ভাস্কযগ ব্ানাগ্রে। ব্ামলগ্রত েলা রু্মব্গ্রে ব্গ্রে আগ্রে। অগ্রনগ্রক োনব্াে করগ্রে। অগ্রনকগ্রক প্রােগনা করগ্রত দেখলাি। প্রােগনা করা একট তরুণীর 

দোনামল চুগ্রল েূগ্রযগর মকরণ এগ্রে পড়গ্রে। চুল আরও আগ্রলা ঝলিল হগ্রে উঠগ্রে। আিার িগ্রন হগ্রে েূযগগ্রেব্ দযন ওর প্রােগনা িেুর করগ্রেন। 

রাগ্রশে ভাই আিাগ্রের দেগ্রক দূগ্রর দূগ্রর হাাঁ টগ্রেন আর েমব্ তুলগ্রেন। েম্প্রমত ফগ্রটাোমফগ্রক উমন হমব্ মহগ্রেগ্রব্ মনগ্রেগ্রেন। তগ্রব্ মতমন ফগ্রটা তুগ্রল 

আর েব্ার িত দফেবু্গ্রক মেগ্রেন না। ব্াাঁ ধাই কগ্রর ঘর ভমতগ  করগ্রেন। কারণ রাগ্রশে ভাইগ্রের দকান দফেবু্ক একাউন্ট দনই। 



আিরা অগ্রনক েমব্ তুললাি। গ্রুপ েমব্র দিগ্রি মনগ্রজগ্রের আটালাি। তগ্রব্ েিুদ্রটাগ্রক আটাগ্রত পারলাি না। কযানন মব্চটা অগ্রনক ভাে হগ্রে 

দেগ্রে। িাঝখাগ্রন একটা দোট পাহাগ্রড়র িত। দেই পাহাগ্রড়র োগ্রে িগ্রন হল মতল পমরিাণ জােো দনই। োো কবু্তগ্ররর িত দেখগ্রত অগ্রনকটা 

পামখগ্রত ভগ্রর দেগ্রে। আিরা পামখগ্রের দেখমে। ওরাও আিাগ্রের দেখগ্রে িগ্রন হগ্রলা। আিরা মকেু োিুমদ্রক প্রাণী আর িাে দেখলাি। তীগ্ররর ো 

দঘাঁগ্রে ওরা দখলমেল। ওগ্রের দেগ্রক মব্োে মনগ্রে আিরা কযানন মব্চ োড়লাি। আিাগ্রের েন্তব্য লাল টগ্রিগ্রটার ব্াো। ওখাগ্রন আিাগ্রের মর্নাগ্ররর 

আগ্রোজন করা হগ্রেগ্রে। ইমন্ডোন এক িমহলার কযাটামরিং দেগ্রক মর্নার আনা হগ্রব্। 

খুব্ েুের আব্ামেক এলাকাে আিাগ্রের োমড় োিল। মরপন ভাই ইগ্রন্টগ্রল চাকমর কগ্ররন। দব্শ ব্ড় েড় িুগ্ধ করার িত ব্ামড় ওনার। ব্াোর মভতগ্রর 

ঢুগ্রক আিার িুগ্ধতা আরও ব্াড়গ্রলা। রু্গ্রেক্স ব্াোর মব্শাল েমেিং রুগ্রি আিরা ব্গ্রেমে। লাল টগ্রিগ্রটার িা, মরপন ভাইগ্রের িী আেগ্রলন। আিরা 

তাগ্রক িা হব্ার জনয অমভনেন জানালাি। ভদ্র িমহলা প্রচণ্ড েুেরী। দুগ্রধ আলতা োগ্রের রিং। দটাকা মেগ্রলই রি দব্র হগ্রব্ িগ্রন হল তগ্রব্ লম্বাে 

মরপন ভাইগ্রের দেড়গুণ। 

প্রচুর খাব্াগ্ররর আগ্রোজন মেল। ইমন্ডোন িমহলার রান্না ভাল। ইমন্ডোন ধাাঁ গ্রচ কগ্ররনমন। ব্ািংলাগ্রেমশ ধাাঁ গ্রচই কগ্ররগ্রেন। েব্গ্রচগ্রে চিৎকার মেল 

মিমষ্টগুগ্রলা। আমি মিমষ্ট েচারচর খাইনা। তবু্ও কগ্রেকট দখগ্রে দফললাি। খাওো োওো দশগ্রে েরফরাজ োেল দহিগ্রন্তর োন। চিৎকার েলা, 

তন্মে হগ্রে শুনমেলাি। ব্ািংলাগ্রেগ্রশ ইিরান ভাইগ্রের ব্যান্ড মেল। ভাইো কগ্রেকট োন করগ্রলন। েব্গ্রচগ্রে ভাল লােল মিঠির োন। মিঠির িা রব্ীন্দ্র 

েরণীগ্রত োন করগ্রতন। মতমনও োেগ্রলন। োগ্রনর কমল দখলা হগ্রলা। অগ্রনক আড্ডা, অগ্রনক আনে দশগ্রে আিরা মব্োে মনলাি। 

আমি রাগ্রশে ভাই–মরমি আপুগ্রের োমড়গ্রত। োমড় েুটগ্রে দপাটগ লযাগ্রন্ডর পাহামড় রাস্তাে। রাগ্রশে ভাই েল্প করগ্রেন অগ্রনক। দেেব্ েগ্রল্পর মকেু 

আিার িাোে ঢুকগ্রেনা। আিার িগ্রন তখন ব্াজগ্রে েন্ধযাে মিঠির োওো োন। 

ফুগ্রল ফুগ্রল ঢ’দল ঢ’দল ব্গ্রহ মক’ব্া িৃদু ব্াে।। 

তটণী-র মহগ্রল্লাল তুগ্রল কগ্রল্লাগ্রল চমলো যাে। 

মপক মক’ব্া কুগ্রে কুগ্রে।। 

কুউহু কুউহু কুউহু োে, 

মক জামন মকগ্রের লামে প্রাণ কগ্রর হাে হাে। 

মকগ্রের জনয আিার প্রাণ হাে হাে করমেল জামন না। তগ্রব্ মরমি আপুর ব্াোে এগ্রে আিার প্রাণ আর হাে হাে করার েুগ্রযাে দপল না। এত িানুে। 

রাগ্রশে ভাই ব্যাগ্রচলরগুগ্রলাগ্রক দহাগ্রটল দেগ্রক ব্াোে এগ্রন তুগ্রলগ্রেন। ব্গ্রলগ্রেন কষ্ট কগ্রর দহাগ্রটগ্রল োকার েরকার দনই। েণ মব্োনা পাতা হগ্রব্। 

এইখাগ্রন োগ্রকা, খাওোোওো এখাগ্রনই কগ্ররা। রাগ্রশে ভাইগ্রের কিগকাগ্রণ্ড আিরা িজা পামে। িগ্রন হগ্রে িািার ব্ামড়গ্রত এগ্রেমে। িািা–িািী 

খুব্ ব্যস্ত আিাগ্রের মনগ্রে। 

মরমি আপু েকাগ্রলর রান্না চামপগ্রেগ্রেন। আমি, আেশা ভাব্ী আর ইিরান ভাইগ্রের দব্ান োজগ্রোজ করমে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ এগ্রে দেগ্রখ যামে, আপুর 

দকান োহাযয লােগ্রব্ মকনা। আেগ্রল দে জনযতার খামতগ্রর আিাগ্রের মজগ্রেে করগ্রত হগ্রে। কারণ মভতগ্ররর ঘগ্রর আিরা খুব্ িজা করমে। আেশা 

ভাব্ী এিন এিন েল্প করগ্রেন হােগ্রত হােগ্রত দপট ব্যাো হগ্রে যাগ্রে। েগ্রল্পর অগ্রনকগুগ্রলা অিংশ দব্শ অশ্লীল, অশ্লীল অিংশ োড়া েল্প িজার হে 

না।  



ভাইো ভাব্ী মব্গ্রের আগ্রে দকউ কাউগ্রক দেগ্রখমন। আগ্রিমরকা দেগ্রক দযগ্রে ভাইো দোজা মব্গ্রের মপমড়গ্রত ব্গ্রেগ্রেন। হলুগ্রের মেন প্রেি দেখা। 

ভাইো কগ্রনগ্রক দেগ্রখ ব্লগ্রলন, দতািাগ্রক মনগ্রে একট োন মলগ্রখমে। আেশা ভাব্ীর র্াক নাি আশা। আশা আিার আশা ………তুমিই লুকাগ্রনা 

ভালব্াো। ভাইো মেটাগ্ররর তাগ্রল তাগ্রল মচৎকার কগ্রর োন করগ্রেন আশা আিার আশা ………তুমিই লুকাগ্রনা ভালব্াো। ভাইোর লুকাগ্রনা 

ভালব্াোর োন েব্াই শুনগ্রে। ভাব্ীর ব্াব্া-িািা চাচা োো েব্াই শুনগ্রেন আর লজ্জাে িুখ লুকাগ্রেন। ভাব্ীর ব্াব্া হঠাৎ ভাব্ীগ্রক দর্গ্রক মনগ্রে 

ব্লগ্রলন, এই দব্হাো দেগ্রলর োগ্রে মকেুগ্রতই দতার মব্গ্রে দেব্ না। আিাগ্রের েগ্রল্প মরমি আপু দযাে মেগ্রেগ্রেন। েব্াই েব্ার মব্গ্রের েল্প ব্লগ্রে। 

রাগ্রশে ভাই আর মরমি আপুরটা শুনলাি। রাগ্রশে ভাইগ্রের িত খটিট দলাক মভতগ্রর মভতগ্রর এত ব্ড় দপ্রমিক আিরা দকউই জানতাি না। এব্ার 

আিার পালা এগ্রলা। ব্ললাি, আিার দতা মব্গ্রে হেমন। আেশা ভাব্ী ব্লল, হেমন েিেযা দনই। আিরা দেগ্রব্া। এখন তন্দ্রািমন তুমি আিাগ্রক ব্গ্রলা 

দকান দেগ্রল দতািার পেে? ভাব্ী আিার নাগ্রির োগ্রে িমন দকন লাোল বু্ঝগ্রত পারমে না। 

মরমি আপু ব্লগ্রলা, এখাগ্রন েব্ দেগ্রলরা দকন এগ্রেগ্রে জাগ্রনা? 

- দেট টুগ্রেোগ্রর। 

আগ্রর দেট টুগ্রেোর না োই। এরা েব্াই মব্গ্রের জনয দিগ্রে খুাঁজগ্রে। দতািার হাগ্রত দতা অগ্রনক অপশন। একজন দতািার ব্েেী, ব্ামকরা দতািার 

ব্ড়। তুমি শুধু এখন ব্াোই করব্া। আেশা ভাব্ী ব্লগ্রত লােগ্রলন, অিুগ্রক ভাল তিুগ্রক ভাল। আর দতািার দতা কাল লম্বা দেগ্রল ভাল লাগ্রে। 

ফরহােগ্রক দেখগ্রত পার, যমেও মকেুমেন আগ্রে ওর োলগগ্রিন্ড মব্গ্রে কগ্রর কানার্া চগ্রল দেগ্রে। এখন ও একটু মব্েণ্ণ। তগ্রব্ ব্যাপার না, 

দতািার আের ভালব্াো দপগ্রলই ঠিক হগ্রে যাগ্রব্। ব্গ্রলই ভীেণ অশ্লীল হামে। েব্াই হােগ্রে। আমিও হােমে। রাগ্রশে ভাই েইিং রুি দেগ্রক মচৎকার 

করগ্রলন, এই দতািরা দিগ্রেরা এত হােে দকন? আিাগ্রের দেগ্রলগ্রের অেুমব্ধা হগ্রে। 

মরমি আপু ব্লগ্রলন, মক ব্াোইগ্রে কার নাি উঠল। আমি ব্ললাি, আমি রাগ্রশে ভাইগ্রের িত কাউগ্রক মব্গ্রে করগ্রব্া। আিার উত্তর শুগ্রন মরমি আপু 

হতভম্ব হগ্রে দেগ্রলন। ইিরান ভাইগ্রের নাি না ব্লাগ্রত আেশা ভাব্ীর িন খারাপ হল মকনা বু্ঝলাি না। 

 

 

 

 

১৭  

েকাগ্রল উগ্রঠ দেমখ মরমি আপু অমফে চগ্রল দেগ্রেন। রাগ্রশে ভাই অমফে দেগ্রক েুট মনগ্রেগ্রেন। রাগ্রশে ভাই আিাগ্রের নাস্তাটাস্তা গুমেগ্রে মেগ্রলন। 

আিরা এগ্রক এগ্রক দিশ হগ্রে নাস্তা োরলাি। দিশ হগ্রত একটু দেমর হগ্রলা। একট িাত্র ব্ােরুি, িানুে অগ্রনক। আগ্রিমরকানগ্রের ব্াোে ব্ােরুি 

েচারচর একট োগ্রক। কোমচৎ দুট দেখা যাে। আিার ধারণা আগ্রিমরকানরা ব্ােরুগ্রির কাজ ব্াইগ্ররই োগ্রর। এখানকার পাব্মলক টেগ্রলট খুব্ 

ভাল। ভীেণ চকচগ্রক, দেখগ্রলই ব্গ্রে দযগ্রত ইগ্রে কগ্রর। 



আিাগ্রের রওনা মেগ্রত দব্শ দেমর হগ্রলা। ওমেগ্রক অনযরা আগ্রেই রওনা মেগ্রেগ্রে।  খাব্ার জনয নযাকেও মনগ্রে মনগ্রেগ্রে। আিাগ্রের এব্াগ্ররর েন্তব্য 

িাল্টগ্রনািা ফলে। আমি ইিরান ভাইগ্রের োমড়গ্রত। ব্যাগ্রচলররা রাগ্রশে ভাইগ্রের োমড়গ্রত। আর অগ্রনগ্রকই আজ দনই। প্রগ্রফের এর কাে দেগ্রক 

েুট পােমন ব্গ্রল চগ্রলও দেগ্রে। আিাগ্রের োমড় পাহাগ্রড়র িগ্রধয মেগ্রে েুটগ্রে। ইিরান ভাই আিার োগ্রে খুব্ েল্প করগ্রেন। খুাঁটগ্রে খুাঁটগ্রে 

কযাম্পাগ্রের েল্প শুনগ্রেন। আিাগ্রের েগ্রল্প হামের দতিন মকেু দনই। তবু্ও আেশা ভাব্ী দহগ্রে দহগ্রে কুট কুট হগ্রেন। ওনার এক একটা হামের 

েিগ্রক োমড় িগ্রন হগ্রে মেটগ্রক পড়গ্রব্ একু্ষমন। আর আিরা েভীর খাগ্রে পগ্রড় যাগ্রব্া। 

আিরা িাল্টগ্রনািা ফলগ্রে দপ াঁগ্রে দেমে। এট আগ্রিমরকার েব্গ্রচগ্রে ব্ড় ফলেগুগ্রলার িগ্রধয একট। প্রচণ্ড ধারাে জল প্রপাত হগ্রে। উচ্চতা ৬২০ 

ফুট। প্রচুর পযগটক। আিরা অগ্রনক েমব্ তুললাি। 

েব্াই দকিন জামন আলাো আলাো হগ্রে দেগ্রে। অগ্রনক িানুে পাহাগ্রড়র উপর উঠগ্রে। বু্ঝলাি ওরা জলপ্রপাগ্রতর উৎেটা দকাোে দেখগ্রত 

চাগ্রে। 

জীব্গ্রন প্রেিব্ার হাইমকিং করমে। োগ্রে অগ্রনক িানুে। এগ্রের কাউগ্রকই মচমননা। হাইমকগ্রঙর ঢাগ্রল মকেুদূর পর পর অগ্রনকগুগ্রলা নাম্বার আগ্রে। 

নাম্বারগুগ্রলা দূরত্ব দব্াঝাগ্রনার জনয, দক কত দূরত্ব পযগন্ত দযগ্রত পারগ্রে। প্রমতট নাম্বাগ্রর মব্শ্রাগ্রির জােো। মব্শ্রাগ্রির জােো দেগ্রক কলমম্বো নেী 

দেখা যাগ্রে। আমি পাহাগ্রড় উঠমে। োব্ধাগ্রন উঠমে। অোব্ধান হগ্রল দোজা পাগ্রশর খাাঁ গ্রে। িাগ্রঝ িাগ্রঝ মব্শ্রাি মনমে। কলমম্বো নেী দেখমে। আর 

নেীর দে েগ্রযগ মব্েণ্ন হমে। 

পাাঁ চ নাম্বার পগ্রেন্ট অমতরি করার পর আিার ভে হগ্রত লােল। উঠমে মকন্তু নািগ্রত পারব্ দতা। তখমন মব্েণ্ন একজনগ্রক দেখলাি, নেী দেখগ্রেন। 

মতমন ফরহাে ভাই। ফরহাে ভাই ব্লগ্রলন, হাাঁ মপগ্রে দেমে। মব্শ্রাি মনমে। িারুফ, অমনক ওরাও উঠগ্রে। ওগ্রের োগ্রে দেখা হগ্রব্ দভগ্রব্ 

এতদুর আেলাি। দেখা হগ্রলা না। িগ্রন হে অনযমেক মেগ্রে উঠগ্রে। ফরহাে ভাই দনগ্রি যাগ্রেন। ব্লগ্রলন, কার োগ্রে এগ্রেগ্রো? একা শুগ্রন 

ব্লগ্রলন, আমি দনগ্রি যামে। আিার োগ্রে নািগ্রত পাগ্ররা। 

আমি পগ্রেন্ট েগ্রের মেগ্রক যামে। ঢাল রিােত খাড়া হগ্রে। আিার দব্শ কষ্ট হগ্রে। আিার মপেগ্রন ফরহাে ভাইও আেগ্রেন। ফরহাে ভাইগ্রক 

ব্লমে দনগ্রি দযগ্রত মকন্তু আিাগ্রক একা দফগ্রল উমন নািগ্রব্ন না। ফরহাে ভাইগ্রক খুব্ োমেত্বব্ান িগ্রন হগ্রে। দিগ্রেরা দয রকি োমেত্বব্ান চাে 

দেরকি মকনা বু্ঝগ্রত পারমেনা। আিার খুব্ কষ্ট হগ্রে উঠগ্রত। মকন্তু দজে দচগ্রপ দেগ্রে। আমি উঠমে। ফরহাে ভাইগ্রের দজে চাগ্রপমন তবু্ও উমন 

আিার মপেগ্রন আেগ্রেন। উপরমেগ্রক দলাক কি। অগ্রনগ্রকই দনগ্রি দেগ্রে। 

একেিে ক্লান্ত হগ্রে দেলাি। একজন ব্লগ্রলা, অত উপগ্রর না উঠগ্রলও হগ্রব্। কাগ্রেই জল েমড়গ্রে পড়ার একটা ধারা আগ্রে। ওখাগ্রন দযগ্রত পাগ্ররা। 

দুগ্রধর োধ দঘাগ্রল উঠগ্রব্। ভাইো ব্লগ্রলন, চগ্রলা ঐ পযগন্ত যাই। একেি উপর পযগন্ত যাওো যাগ্রব্ না। মনগ্রচ েব্াই অগ্রনক মচন্তা করগ্রে িগ্রন হে। 

পামনর ধারার কাগ্রে দযগ্রত একটু ঘুগ্রর আিাগ্রের ঢাগ্রলর মনগ্রচ নািগ্রত হগ্রলা। নািগ্রত দযগ্রে আমি হুড়িুড় কগ্রর পগ্রড় দেলাি। 

ফরহাে ভাইগ্রক খুব্ মচমন্তত িগ্রন হগ্রলা মকন্তু আিাগ্রক হাত ধগ্রর উমন তুলগ্রলন না। আিরা জগ্রলর ধারার কাগ্রে দপ াঁগ্রে দেমে। আেগ্রল এট 

একট পােুগ্রর দোট নেী। আমি আর ফরহাে ভাই পাাঁ চ হাত দূরগ্রত্ব নেীর িগ্রধয পা রু্মব্গ্রে ব্গ্রে আমে। নেীর শীতল জল আিাগ্রের পা ধুগ্রে মেগ্রে। 

ক্লামন্তও ধুগ্রে মেগ্রে দেই োগ্রে। ফরহাে ভাই হাতিুখ ধুগ্রলন। আমিও ধুলাি। তারপর আব্ার পা রু্মব্গ্রে পাাঁ চ হাত দূরগ্রত্ব ব্গ্রে রইলাি। 



আিরা উঠলাি। িগ্রন হগ্রেমেল নািাটা দব্শ দোজার হগ্রব্। মকন্তু ঢাগ্রলর কারগ্রণ নািগ্রত দযগ্রে শরীগ্রর ঝাাঁ কুমন লােগ্রে। আমি ব্ারব্ারই পগ্রড় যাব্ার 

িত হমেলাি মকন্তু মনগ্রজগ্রক োিগ্রল মনমেলাি। ফরহাে ভাই খুব্ দ্রুত নািগ্রেন। দনগ্রি আিার জনয অগ্রপক্ষা করগ্রেন। আমি কাোকামে আেগ্রত 

আব্ার নািগ্রেন। 

অব্গ্রশগ্রে আিরা নািলাি। রাগ্রশে ভাই আিাগ্রক একটু ব্কুমন মেগ্রলন। দতািাগ্রক কখন দেগ্রক খুাঁজমে, যমে হামরগ্রে দযগ্রত। আিাগ্রক না ব্গ্রল আর 

দকাোও একা যাগ্রব্ না। আমি ব্ললাি, না, ফরহাে ভাই মেল দতা। আেশা ভাব্ী একটা অশ্লীল হামে মেগ্রে ব্লগ্রলন, ও ফরহাে! আিার দে ভােয 

ফরহাে ভাই আগ্রশপাগ্রশ না োকাে দেই হামে শুনগ্রত দপগ্রলন না। 

হাল্কা খাওো োওো দেগ্রর আিরা আব্ার দব্মরগ্রেমে। মশলা ভাব্ীরা মব্োে মনগ্রলন। ওনারা এখনই মেোটল রওনা মেগ্রব্ন। েরফরাগ্রজর োগ্রনর সু্কল 

আগ্রে মব্গ্রকগ্রল। 

আিরা মভস্তা হাউগ্রজ দনগ্রিমে। মভস্তা কলমম্বো হােওগ্রেগ্রত। কলমম্বো নেী দেখার জনয ১৯১৮ োগ্রল এট ব্ানাগ্রনা হে। মভস্তা হাউজ অগ্রনকটা 

মিউমজোগ্রির িত। এর মনগ্রচ নেী, নেীর দুপাগ্রশ পাহাড়। পাহাগ্রড়র বু্ক মচগ্রর ব্গ্রে চগ্রলগ্রে নেী। আরও মকেু জােো ঘুগ্রর আিরা েন্ধযাে ব্াোে 

মফরলাি। মরমি আপু অমফে দেগ্রক মফগ্ররগ্রেন। রান্না চামপগ্রেগ্রেন। রাগ্রত চিৎকার খাওো োওো হগ্রলা। েরুর িািংে, েব্মজ, দব্গুন ভাজা, 

মর্ি,  র্াল। মরমি আপু ইিরান ভাইোগ্রক ব্লগ্রলন, ভাইো দপালাও কমরমন। এত েরি, েব্াই এত জামনগর উপর আগ্রে। না ভাল কগ্ররমেে। দপগ্রটর 

অব্স্থা ভাল নে ব্গ্রল ইিরান ভাইো চারটা মর্ি দখগ্রে দফলগ্রলন। খাওোর ফাাঁ গ্রক ফাাঁ গ্রক আিরা িাইন্ড ইওর লযােুগ্রেজ টমভ মেমরোল দেখমে। 

দেখাগ্রন খুব্ অশালীন মকেু র্াোলে দশানাগ্রে। লজ্জাে আিার কান লাল হগ্রে যাগ্রে। আমি ব্ামকগ্রের মেগ্রক তাকালাি তারা এিন ভাব্ করল 

দযন তারা এই র্াোলগ্রের মকেুই দশাগ্রনমন। তগ্রব্ মেমরোগ্রলর ব্ামক অিংশ শুগ্রনগ্রে। আমিও ব্ামকগ্রের িত ভান করলাি। 

দভার ে’টাে আিার ফ্লাইট। আরও অগ্রনগ্রকরই েকাগ্রল ফ্লাইট। রােহান ভাই আিাগ্রের েকাগ্রল একব্াগ্রর নামিগ্রে মেগ্রে আেগ্রব্ন। ব্যাে গুমেগ্রে 

রাখলাি। 

দভার চারটাে উঠলাি। আিরা রওনা মেগ্রেমে। রােহান ভাই আিাগ্রের এোরগ্রপাটগ  নামিগ্রে মেগ্রলন। ভাইোগ্রের ফ্লাইট মকেুটা দেমরগ্রত মেল। আিার 

অলগ্ররমর্ দেমর হগ্রে দেগ্রে। আিার দব্ামর্গ িং পাে দপগ্রত দেমর হগ্রলা। দেমখ ভাইোরা দূর দেগ্রক আিাগ্রক দেগ্রখগ্রে। িারুফ ভাই আিাগ্রক দে ড় 

লাোগ্রত ব্লগ্রলন। আমি দে ড় মেগ্রে মেমকউমরট দচগ্রক ঢুকলাি। দেগ্রন উগ্রঠ িারুফ ভাইগ্রের দফান দপলাি। জামনগ্রে মেলাি, দেগ্রন দব্ামর্গ িং 

কগ্ররমে। দেন দেগ্রড় মেগ্রলা। আব্ার িানুেগুগ্রলা দেই মব্েুর িত আর শূনয আমি। 

েুয ফলে এোরগ্রপাগ্রটগ  এগ্রে দেমখ দহাগ্রেন এগ্রেগ্রে আিাগ্রক মনগ্রত। আিরা নােমরগ্রনর জনয ওগ্রেট করলাি। নােমরন আজ ব্ািংলাগ্রেশ দেগ্রক 

মফরগ্রে। দেও যাগ্রব্ আিাগ্রের োগ্রে। মতনিাে পর নােমরগ্রনর োগ্রে দেখা। জমড়গ্রে ধরল ও আিাগ্রক। দেশ দেগ্রক নােমরন ভীেণ দিাটা হগ্রে 

এগ্রেগ্রে। তাগ্রক একট ফুটব্গ্রলর িত দেখাগ্রে। আিরা প্রেগ্রি আইমিি দখলাি। তারপর একট দরেুগ্ররগ্রন্ট দেলাি ব্াগ্রফট দখগ্রত। নােমরন 

আিাগ্রের ট্রিট মেগ্রে। দে মব্গ্রে কগ্রর এগ্রেগ্রে, মব্গ্রের ট্রিট। 

আমি নােমরগ্রনর কাে দেগ্রক মকেু েল্প দশানার দচষ্টা করমেলাি। মকন্তু দে মকেুগ্রতই ব্লগ্রলা না। ব্লগ্রলা, এেব্ ব্লগ্রল আশরাফ আিাগ্রক দিগ্রর 

দফলগ্রব্। দখগ্রে দেগ্রে আিরা রওনা মেগ্রেমে। দপ্রইমর লযাগ্রন্ডর রাস্তাে চলগ্রে োমড়। দুপাগ্রশ চারণভূমি, িাঝাখাগ্রন রাস্তা। দহাগ্রেন োমড় চালাগ্রে 

আর আিাগ্রের োগ্রে মকেু রমেকতা করার দচষ্টা করগ্রে। আিরা শুধু হা হু করমে আর ক্লামন্তগ্রত ঢগ্রল পড়মে। আিাগ্রের োগ্রে েূযগও ঢগ্রল পড়গ্রে। 

েন্ধযা দনগ্রি আেগ্রে। 



ব্রুমকিংে দপ াঁগ্রে আিরা প্রেগ্রি ফযামিমল হাউমজিং এ দেলাি। রামিোরা কাল নেগ র্াগ্রকাটা চগ্রল যাগ্রে। ভাব্ী ব্াো টাো েব্ পমরষ্কার করগ্রেন। ভাব্ী 

আিাগ্রেরগ্রক মকেু েব্মজ মেগ্রলন। এখাগ্রন ব্াঙালীরা োিাগ্রর নািিাত্র িুগ্রল জমি ব্রাে মনগ্রে চােব্াে কগ্রর। জমিগুগ্রলা একট চযামরট েিংেঠগ্রনর 

আন্ডাগ্রর োগ্রক। তগ্রব্ দেই জমি দব্মশ নে। এক মচলগ্রত জােো। তবু্ দেটাগ্রতই দব্শ ফলন হে। এগ্রক অনযগ্রক মেগ্রেও দখগ্রে কুমলগ্রে ওঠা যাে না 

। 

আমি রামিো আর নুগ্রশরার দখলনা দুট মেগ্রে আেলাি। দখলনাট দপগ্রে রামিোগ্রক খুব্ খুমশ িগ্রন হল তগ্রব্ নুগ্রশরাগ্রক বু্ঝলাি না। কারণ তার িা 

তাগ্রক ব্মে কগ্রর দরগ্রখগ্রে। দে দুষু্টমি করগ্রল তার িা তাগ্রক একটা দখালা জােোে োাঁ ড় কমরগ্রে ব্গ্রল তুমি ব্েী। নুগ্রশরা দেই দখালা জােো দেগ্রক 

নগ্রড় না। কারণ দে দতা ব্েী। ব্েী হওো তার কাগ্রে খুব্ অপিানজনক। ব্েী হগ্রল তার িন খারাপ োগ্রক। 

দহাগ্রেন আিাগ্রেরগ্রক ব্াোে দপ াঁগ্রে মেগ্রেগ্রে। আিার ধারণা ব্াোে ঢুগ্রকই নােমরন খুব্ ইগ্রম্প্রের্ হগ্রব্। এত েুের ব্াো মনগ্রেমে। রুিগ্রিট দজাোড় 

কগ্ররমে। ইগ্রম্প্রের্ হব্ারই কো। ব্াোে ঢুগ্রকই নােমরন ব্লগ্রলা, ও আল্লাহ এমে কই। তুই দয ব্গ্রলমেে এমে আগ্রে। এমে দেগ্রখ মনেমন? েরগ্রি িগ্রর 

যামে দতা। 

- এমে আগ্রে। দেন্ট্রাল এমে। োড়গ্রল পুরা এপাটগ গ্রিন্ট ঠাণ্ডা হগ্রে যাে। এমে মলমভিং রুগ্রি। োাঁ ড়া ইোমিনীগ্রক ব্লমে এমে োড়গ্রত। ইোমিনী োগ্রক 

মলমভিং রুগ্রি। ইোমিনী এমে োড়ল। 

- তন্দ্রা আিার ঘর ঠাণ্ডা হে না দকন? এই এমে দতা দেমখ শুধু মলমভিং রুগ্রি কাজ কগ্রর। ব্ামক রুগ্রি কগ্রর না। তন্দ্রা মক ব্াো মনমেে তুই! েব্ দেগ্রখ 

মনমব্ না? এই েরগ্রি মকভাগ্রব্ োকব্ আমি? আব্ার মলজও দতা োইন কগ্রর দরগ্রখমেে এক ব্েগ্ররর জনয। বু্গ্রঝমে আেগ্রল আমি না োকগ্রল তুই 

মকেুই পামরে না। 

নােমরগ্রনর মচল্লামচমল্লগ্রত আমি, ইোমিনী মকেুটা তটস্থ। আমি ব্ললাি, তুই ব্াইগ্রর দেগ্রক এগ্রেমেে ব্গ্রল েরি লােগ্রে। েব্েিে ব্াোে োকগ্রল 

দেখমব্ ঠাণ্ডা লােগ্রব্। মক ইোমিনী ঠাণ্ডা লাগ্রে না? 

নােমরনগ্রক ঠাণ্ডা করগ্রত ইোমিনী ব্লগ্রলা আিার দতা শীত কগ্রর, নাহাগ্রররও কগ্রর। 

দে করগ্রল কগ্রর। আমি এভাগ্রব্ োকগ্রত পারব্না। আিার ফযান লােগ্রব্, কালগ্রকই আমি ফযান মকনব্। 

নােমরগ্রনর মচল্লামচমল্ল দেগ্রি দেগ্রে। দেগ্রশ যাব্ার েিে দে আিার একটা লাগ্রেজ মনগ্রে মেগ্রেমেল। দেই লাগ্রেগ্রজর লক নাম্বার দে ভুগ্রল দেগ্রে। 

লাগ্রেজ দখালা যাগ্রে না। দে খুব্ অপরাধগ্রব্াগ্রধ ভুেগ্রে। আমি তাগ্রক স্বাভামব্ক করার  দচষ্টা করমে। ব্লমে, তুই দতা একটা লাগ্রেগ্রজর লক নাম্বার 

িগ্রন দরগ্রখমেে। আমি হগ্রল দতা দুইটাই ভুগ্রল দযতাি। নােমরন ব্লগ্রলা, না তুই হগ্রল দুইটাই ভুলমতে না। লাগ্রেজ আনগ্রতই ভুগ্রল দযমতে। 

অগ্রনক কগ্রষ্ট ইউটউব্ মভমর্ও দেগ্রখ আিরা তালা দখালার ব্যব্স্থা করলাি। নােমরন ব্লগ্রলা, ইউটউব্ রক্স। তুই দুমনোর দয দকানমকেুর েন্ধান 

ইউটউগ্রব্ পামব্। দলখাপড়া দেগ্রক রান্নাব্ান্না মক দনই। আিার েব্ রান্না দতা ইউটউব্ দেগ্রক দশখা। শাশুমড়গ্রক অব্শয ব্মলমন, দচগ্রপ দেমে। শ্বশুর 

ব্ামড়গ্রত একমেন মক হগ্রেগ্রে দশান চিচি আনা হগ্রেগ্রে। দেটা ভতগ া কগ্রর আমি পাটোপটার পুর ব্ামনগ্রেমে। শাশুমড় দতা ইগ্রম্প্রস্র্। নােমরন 

অনেগল শ্বশুর ব্ামড়র েল্প করগ্রে আর লাগ্রেজ দেগ্রক শামড়র পর শামড় দব্র করগ্রে। আিার মকেুটা িন খারাপ হগ্রলা। ব্লগ্রলা, িন খারাপ কমরে না। 

এই শামড় দুগ্রটা দতার। 



অমরেন দেগ্রক মফগ্রর আমিও েব্ গুমেগ্রে মনলাি। নতুন দেমিোর শুরু হগ্রে। কযাম্পাগ্রে যাব্ার েিে আমি নােমরগ্রনর জনয দয োইগ্রকল 

মকগ্রনমেলাি, তা বু্মঝগ্রে মেলাি। ও ব্লল, তন্দ্রা, ও আল্লাহ তুই দতা ব্যাটাগ্রের োইগ্রকল মকগ্রনমেে। এটাগ্রত ব্েব্ মকভাগ্রব্? আর তুই দয ব্লমল 

দেঁগ্রট দযগ্রত ১৫ মিমনট। এখন দতা দেমখ ৩০ মিমনট লাগ্রে। নােমরন ব্লগ্রলা, দশান দতার িত হন্টন আমি করগ্রত পারব্ না। িক্কাে ব্াো মনগ্রেমেে। 

নগ্রভম্বর দেগ্রকই দনা পড়গ্রব্। দনার িগ্রধয এত হাাঁ টাও যাগ্রব্ না। োমড় মকনগ্রত হগ্রব্। োমড় চালাগ্রনা মশখগ্রত হগ্রব্ আর তার জনয এখনই োমড় 

মকনগ্রত হগ্রব্ এব্িং োমড় চালাগ্রনা দশখার অনুিমত পগ্রত্রর পরীক্ষা মেগ্রত হগ্রব্। দযটাগ্রক এখাগ্রন লানগােগ পারমিট ব্গ্রল। 

িযাপ দেগ্রখ দেঁগ্রট দেঁগ্রট আমি আর নােমরন মর্ এি মভ অমফগ্রে দেলাি। মর্ এি মভ হল দযখাগ্রন োমড় চালাগ্রনা মব্েেক পরীক্ষা দনওো হে। 

কােজ পত্র েব্ মেল না ব্গ্রল পরীক্ষার জনয পরমেন আেগ্রত ব্লগ্রলা। লানগােগ পারমিট িাগ্রন োমড় চালাগ্রনা দশখার অনুিমত পত্র। লানগােগ পারমিট 

পরীক্ষাে দরার্ মেগ্নযাল এব্িং রুলেগুগ্রলা দটে করা হে। এর জ্ননয মলমখত পরীক্ষা দনওো হে। 

লানগােগ পারমিট পরীক্ষাে ব্তগ িান ঠিকানার মতনটা প্রুফ লাগ্রে। দেটা ব্াো ভাড়ার কমপ, ইউটমলট মব্ল, ব্যাঙ্ক র্কুগ্রিন্ট দয দকানমকেু হগ্রত পাগ্রর। 

আর দোোল মেমকউমরট নাম্বার, আই ৯৪, আই ২০ লাগ্রে। এত কােজ পত্র পরীক্ষা কগ্রর োইমভিং লাইগ্রেে অেব্া পারমিট দেওোর কারগ্রণ 

আগ্রিমরকাগ্রত োইমভিং লাইগ্রেে খুব্ গুরুত্বপূণগ। পােগ্রপাগ্রটগ র মব্কল্প মহগ্রেগ্রব্ কাজ কগ্রর, আইমর্ মহগ্রেগ্রব্ েব্খাগ্রনই এট দেখগ্রত চাে। 

পরমেন নােমরন আমি লানগােগ পারমিট পরীক্ষা মেগ্রত মেগ্রেমে। আিাগ্রের োগ্রে এক িা দেগ্রলও এগ্রেগ্রেন। দেগ্রল হাফ পযান্ট পরা িাও হাফ পযান্ট 

পরা। দেগ্রল হাতা কাটা দেমে পরা, িাও হাতা কাটা দেমে পরা। িুগ্ধ হগ্রে আিার িা-গ্রেগ্রলর িযামচিং দেখমে আর ব্ািংলাে হাোহামে করমে। 

পরীক্ষার পর আিাগ্রের েমব্ দতালা হগ্রব্। দচাখ পরীক্ষা করা হগ্রব্। পরীক্ষক মহগ্রেগ্রব্ কঠিন দচহারার দুইজন স্বাস্থযব্ান আগ্রিমরকান ব্গ্রে আগ্রেন। 

দুজগ্রনই পুমলগ্রশর ইউমনফিগ পরা। একজন ভদ্রগ্রলাক আর একজন ভদ্রিমহলা। 

নােমরগ্রনর দচাখ পরীক্ষা দশগ্রে আিার পালা এগ্রলা। আিাগ্রক একটা ফুগ্রটার মেগ্রক তামকগ্রে মকেু পড়গ্রত ব্লা হগ্রলা। আমি খুব্ দব্মশ মকেু দেখগ্রত 

পারমেলাি না। যা পারমেলাি পড়মেলাি। আিার পড়াে কঠিন আগ্রিমরকান দুইজন আরও কঠিন কগ্রর তাকাগ্রলন। ব্ার ব্ার পড়ার পরও আমি েব্ 

পড়গ্রত পারমেলাি না। আিার একটু একটু ভে লােগ্রত শুরু করগ্রলা। আিাগ্রক পারমিট দেগ্রব্ মকনা ভাব্মেলাি । আিার ইোমনিং দকন জামন িগ্রন 

হে দচাগ্রখ কি দেমখ। িাোও দতা ব্যাো কগ্রর। তাহগ্রল মক দচাগ্রখ েমতযই মকেু হগ্রলা! আমি যখন এেব্ ভাব্মে, হঠাৎ িমহলাটা ব্গ্রল উঠল, ইওর 

রাইট আই ইজ নট ওোরমকিং এট অল, ইউ শুর্ মিট এ র্ক্টর। 

আমি প্রচণ্ড ভে দপগ্রে দেমে। তাহগ্রল র্ান দচাগ্রখ আমি েমতযই দেমখ না। ব্াি দচাখ ভাল োকাে এতমেন বু্ঝগ্রত পামরমন। নােমরন ব্লগ্রলা, দতার 

র্ান দচাখ দয পুগ্ররাপুমর নষ্ট তুই জামনেই না। চিৎকার, দতার দ্বারাই এট েম্ভব্। প্রচণ্ড কান্না দপল আিার। ব্ললাি, কযান আই রাই ওোন দিার 

টাইি? প্রচণ্ড মব্তৃষ্ণা মনগ্রে িমহলাটা আিাগ্রক আগ্ররকব্ার েুগ্রযাে মেগ্রলন। 

আমি প্রচণ্ড রকি দেখার দচষ্টাে যন্ত্রটর িগ্রধয এগ্রকব্াগ্রর িাো ঢুমকগ্রে মেলাি। তখমন একটা আগ্রলা জ্বগ্রল উঠগ্রলা। আর আমি েব্ দেখগ্রত দপলাি 

আর েড় েড় কগ্রর ব্লগ্রত লােলাি। িমহলাট ব্লগ্রলন, হাউ দেজজ দতািার দচাখ ভাল হগ্রলা মক কগ্রর! দচাখ ভাল হব্ার রহেয হগ্রলা িাো মেগ্রে 

আগ্রে দজাগ্রর দপ্রে কগ্রর, তারপর পড়গ্রত হগ্রব্। এগ্রত আগ্রলা জ্বলগ্রব্ এব্িং দলখাগুগ্রলা দেখা যাগ্রব্। যাই দহাক খুব্ হাোহামে হগ্রলা দেমেন। লানগােগ 

পারমিট মনগ্রে আমি আর নােমরন ব্াোে আেলাি। 

নােমরন, ইোমিনী ওরা দুজন োইগ্রকগ্রল কযাম্পাে দযত। আমি দেঁগ্রট দেঁগ্রট দযতাি। দেঁগ্রট দেঁগ্রট দযগ্রত ভালই লােগ্রতা আিার। িাগ্রঝ িাগ্রঝ 

মফরগ্রত দব্শ রাত হগ্রে দযত। নােমরন আিাগ্রক ব্কাব্মক করত ভীেণ। এত রাত কগ্রর ব্ামড় মফরমেে। দযমেন মকেু হগ্রব্ দেমেন বু্ঝমব্। আমি 



ব্ললাি, দকন আগ্রিমরকা দতা খুব্ মনরাপে জােো। এখাগ্রন দতা নারীগ্রেরগ্রক েব্গ্রচগ্রে দব্শী স্বাধীনতা দেওো হগ্রেগ্রে। স্বাধীনতা না োই! তুই মক 

জামনে পৃমেব্ীর েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ধেগণ আগ্রিমরকাগ্রত হে। েত ব্ের আিাগ্রের সু্কগ্রলর পামকগ িং লগ্রটই একটা দিগ্রে দরপ হগ্রেগ্রে। নােমরগ্রনর কো 

আিার মব্শ্বাে হল না। আমি দনগ্রট োচগ  মেলাি। দেখলাি, নােমরগ্রনর কোে েমতয। পৃমেব্ীর েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ধেগণ আগ্রিমরকাগ্রতই হে। আগ্রিমরকার 

মভতগ্রর েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ধেগণ হে োউে র্াগ্রকাটাে। তবু্ আিার িগ্রন হল, মকই ব্া আব্ার হগ্রব্। েব্াই দতা রাগ্রত মফরগ্রে। দেমেন েব্ কাজ গুমেগ্রে 

রাগ্রত মফরগ্রত আিার দব্শ দেরী হগ্রে দেল। রাস্তা পার হব্ার জনয একটা  মেেনযাগ্রল োাঁ মড়গ্রেমে। চার-পাাঁ চট দেগ্রল েহ একটা োমড় োাঁ ড়াগ্রলা 

আিার পাগ্রশ। 

-রু্ ইউ ওোন্না দো উইে আে? এমভ্রব্মর্ ওোন্টে এ মকে।  

প্রচণ্ড ভগ্রে মকে না মেগ্রেই আমি দজাগ্রর হাাঁ টা মেলাি। তগ্রব্ এই ঘটনা শুগ্রন ভগ্রের কারণ দনই। এখাগ্রন দিগ্রেরা একা একা িধয রাগ্রতও চলাগ্রফরা 

কগ্রর। তগ্রব্ োমড়গ্রত। োমড়গ্রত োকগ্রল ভে দনই। তগ্রব্ দেঁগ্রট চলাগ্রফরা করগ্রল মকেুটা োব্ধাগ্রন হওোই ভাল। কারণ মব্পগ্রের ঘণ্টাটা ঠিক কখন 

ব্াজগ্রব্, দকউই জাগ্রন না। 

শীত আেমেল। োগ্রের পাতা ঝরা শুরু কগ্ররগ্রে। প্রচুর পাতা ঝরগ্রে। তগ্রব্ পাতা কুগ্রড়ানী ব্া ঝাড়ুোরনী দকাোও দেখমেনা। পমরষ্কার রাস্তাে হাাঁ টমে। 

একমেন আমি পাতা কুগ্রড়ানীগ্রক দেখলাি। দেগ্রখই বু্ঝলাি আগ্রিমরকানরা মক অেম্ভব্ কুগ্রড় জামত। পাতা কুগ্রড়ানী হল একট োমড়। োমড়ট দেগ্রক 

অগ্রনক দজাগ্রর ব্াতাে দেওো হগ্রে। দেই ব্াতাগ্রে েব্ পাতা এক জােোে জিা হগ্রে। তারপর অগ্রনকটা ভযাকুোি করার িত কাগ্রলক্ট করা 

হগ্রে। যামন্ত্রক এই পাতা কুগ্রড়ানীগ্রক দেগ্রখ আমি খুব্ িুগ্ধ। রাস্তাঘাট তাহগ্রল এই ভাগ্রব্ ঝাড়ু দেওো হে! মকন্তু তাহগ্রল ব্াোর র্ােমব্গ্রনর 

িেলাগুগ্রলা মকভাগ্রব্ েিংেহ কগ্রর? দেমখ এখাগ্রনও আগ্রিমরকানরা অেীি কুগ্রড়মির আশ্রে মনগ্রেগ্রে। একটা োমড় রাস্তাে রাস্তাে ঘুরগ্রে। দরন মেগ্রে 

র্ােমব্ন তুগ্রল িেলা দফলগ্রে। আব্ার র্ােমব্ন যো স্থাগ্রন দরগ্রনর োহাগ্রযয দরগ্রখ মেগ্রে। এজনয োইভারগ্রক নািগ্রত হগ্রে না। দকান িানুগ্রের 

োহাযযই লােগ্রে না। আগ্রিমরকার এই কুগ্রড়মি দেগ্রখ আমি অমভভুত। আিার শুধু িগ্রন হগ্রে আিাগ্রের দেগ্রশ মক এরকি মকেু করা যাে না। 

করগ্রল ভীেণ ভাল হে। ব্ািংলাগ্রেগ্রশ িেলা েিংেগ্রহর জনয দয দোট দোট ব্াচ্চা দেগ্রলগ্রের ব্যব্হার করা হে, অগ্রনক দরাে জীব্াণু স্বাস্থযঝুাঁ মক 

দেগ্রক তাগ্রের ব্াাঁ চাগ্রনা যাে। 

নােমরন ব্লগ্রলা, দশান োমড় দকনার জনয আমি দরইে মলগ্রে দচাখ রাখমে। তুইও রাখ। অব্শয দতাগ্রক ব্লাই ভুল। জীব্গ্রনও রাখমব্না জামন। 

জীব্গ্রনও রাখব্না দজগ্রনও আমি ব্ললাি, রাখগ্রব্া। নােমরন প্রমতমেন আিাগ্রক এখন মব্মভন্ন োমড়র েল্প দশানাে। এই োমড়, দেই োমড় দে 

দেগ্রখগ্রে। এখন আিার িতািত চাে। িগ্রন িগ্রন ব্মল আগ্রর একটা মকনগ্রলই দতা হে। মকন্তু দেট ব্গ্রল নােমরগ্রনর িাো েরি করার িাগ্রন হে না। 

তাই ব্ললাি, দতার পেেই আিার পেে। আিার কোে নােমরন ভীেণ খুমশ। নােমরন একট োমড় দেগ্রখগ্রে দেট দেখগ্রত আিরা দহাগ্রেনগ্রক 

মনগ্রে েুয ফলে রওনা মেলাি। 

মব্মভন্ন ঝাগ্রিলার পর অব্গ্রশগ্রে োমড়ট দকনা হগ্রলা। দরমজগ্রেশন, টাইগ্রটল দচে েব্ ঝাগ্রিলা নােমরনই োিলাগ্রলা। এখন দশখার পালা। দকান 

ব্াঙামলই আিাগ্রের োমড় চালাগ্রনা দশখাগ্রত রাজী হল না। েিে দনই ব্গ্রল এমড়গ্রে দেগ্রলা। আগ্রে দহরল্ড নাগ্রি এক আগ্রিমরকান বু্গ্রড়া দশখাগ্রতা। 

এখন দেও দশখাগ্রনা ব্ন্ধ কগ্রর মেগ্রেগ্রে। েস্তার আর দকান োইমভিং সু্কলও আিাগ্রের জানা দনই। ভীেণ মচন্তাে পড়লাি আিরা। োমড় দকনা 

হগ্রেগ্রে অেচ দকউই চালাগ্রত জামন না। নােমরন ব্লগ্রলা, মচন্তা কমরে না। দহাগ্রেন আগ্রে না, ব্ালামজ আগ্রে। ওগ্রের োগ্রে মিমষ্ট কগ্রর কো ব্লগ্রত 

হগ্রব্। দতার লযাগ্রব্র দেগ্রলগুগ্রলার োগ্রেও ব্লগ্রত হগ্রব্। মিমষ্ট কোে কাজ হেমন এরকি কো শুগ্রনমেে কখনও। তগ্রব্ মিমষ্ট কো আিার দেগ্রক 

দব্মশ দতাগ্রক ব্লগ্রত হগ্রব্। আমি ব্লগ্রল খারাপ দেখাগ্রব্। ওরা ভাব্গ্রত পাগ্রর, আমি দেগ্রশ স্বািী দরগ্রখ ওগ্রের োগ্রে পরকীোর দচষ্টা করমে। আর 

তুই দতা আগ্রে দেগ্রকই নযাকা আমেে। নযাকামির পমরিাণ আর একটু ব্ামড়গ্রে মেগ্রল দেগ্রলরা ব্ামড় এগ্রে োইমভিং দশখাগ্রব্। 



আিরা নযাকামি কগ্ররমেলাি মকনা জামন না। যতদূর জামন স্বাভামব্ক ভাগ্রব্ই ব্গ্রলমেলাি। তাগ্রতই দেগ্রলরা ব্ামড় এগ্রে আিাগ্রের োইমভিং দশখাগ্রত 

লােগ্রলা। তগ্রব্ ওগ্রের আচার আচরণ দেগ্রখ কখনই িগ্রন হেমন ওরা মভন্ন দকান কারগ্রণ আিাগ্রের মশমখগ্রেগ্রে। দেফ ব্নু্ধত্ব ও ব্নু্ধর প্রমত েহগ্রযােী 

িগ্রনাগ্রভাব্ দেগ্রকই কগ্ররগ্রে। আিাগ্রের ইেরাক্টর মেল অগ্রনকজন। ব্যস্ততার কারগ্রণ েব্াই এক দুই মেন কগ্রর, দকউ একটু দব্শী েিে মেগ্রেগ্রে। 

আিরা োমড় চালাগ্রনা দশখার জনয ফাকা পামকগ িং লট খুাঁজমেলাি। প্রেিমেন দহাগ্রেন আিাগ্রেরগ্রক পাাঁ চটার পর মনগ্রে দেল। নােমরন ব্ািংলাগ্রেশ 

দেগ্রকই োইমভিং জানগ্রতা। ও মকেুক্ষণ চালাগ্রলা। এব্ার আিার পালা। আমি ভালই চালালাি। শুধু োমড় দোজা রাখগ্রত পারমেলাি না। টামনগিং এর 

েিেও েঠিক দলগ্রন  োকগ্রত পারমেলাি না। দহাগ্রেন ব্লগ্রলা, মচন্তা কগ্ররা না, নাহার আগ্রস্ত আগ্রস্ত হগ্রব্। আর তখনই একট োগ্রের োগ্রে ব্ামড় 

দখগ্রত দখগ্রত আমি দব্াঁগ্রচ দেলাি। দেগ্রক পা চাপগ্রত দযগ্রে এমক্সলাগ্ররেগ্রন পা মেগ্রে দফগ্রলমে। 

নােমরন মচৎকার মেগ্রে উঠগ্রলা, এই দেিমড় েব্খাগ্রন েণ্ডগ্রোল পাকাে। 

 

 

 

 

 

১৮  

আিাগ্রের োমড় চালাগ্রনার দব্শ অেেমত হগ্রে। নােমরন পামকগ িং লট দেগ্রক এখন রাস্তাে চালাে। আমি ব্ললাি আমিও চালাগ্রব্া। নােমরন ব্লগ্রলা, 

না তুই দতা মনগ্রজর দলগ্রনই োকগ্রত পামরে না। দতার দেমর আগ্রে। আিার িগ্রন হল, নােমরন েব্েিে দব্মশ দব্মশ ব্গ্রল, অকারগ্রণই আিাগ্রক 

ব্কাব্মক কগ্রর। আমি ব্ললাি, আমি চালাগ্রত চাই। দহাগ্রেন ব্লগ্রলা, আো চালাক না। মভতগ্ররর রাস্তাে দতা। এখাগ্রন দতা োমড় দতিন আগ্রে না। 

আমি োমড় মনগ্রে রাস্তাে দনগ্রিমে। দব্শ ভালই চালামে। দরোর মভউ মিরগ্রর আিার মপেগ্রন একট োমড় আেগ্রে। দব্শ দজাগ্রর দোগ্রর আেগ্রে। িগ্রন 

হগ্রে আিাগ্রক একু্ষমন ধাক্কা মেগ্রে দফগ্রল দেগ্রব্। আমি মক করগ্রব্া বু্ঝগ্রত পারমে না। আমি দহাগ্রেনগ্রক ব্ািংলাে মজগ্রেে করমে, আমি মক করগ্রব্া, 

মক করগ্রব্া। আমি মনেন্ত্রণ হামরগ্রে দফলমে। ব্ািংলা না জানাে দহাগ্রেন আিার কোর উত্তর মেগ্রত পারগ্রে না। মপেগ্রনর োমড়ট আিার খুব্ কাোকামে 

চগ্রল এগ্রেগ্রে। নােমরন আিাগ্রক মকেু একটা ব্লগ্রলা। আর তখমন প্রচণ্ড ধাক্কা দখগ্রে আিাগ্রের োমড় কাগ্রভগ র উপর উগ্রঠ দেল ও একট তৃণভূমির 

িত জােোে দেগ্রি দেল। নােমরনগ্রক দেগ্রখ িগ্রন হল, আিাগ্রক দে একু্ষমন দিগ্রর দফলগ্রব্। দহাগ্রেন োকাে দে যাত্রা আমি রক্ষা দপলাি। 

আিাগ্রের আর একজন ইেরাক্টর েুেীপ। আগ্রিমরকাগ্রত চাইগ্রলই দয দকউ োমড় চালাগ্রনা দশখাগ্রত পারগ্রব্না। তার োইমভিং লাইগ্রেে এক 

ব্েগ্ররর পুরগ্রনা হগ্রত হগ্রব্। েুেীগ্রপর দেট আগ্রে। তগ্রব্ েুেীপ কো ব্গ্রল দব্মশ। দকান মকেু েহগ্রজ দব্াঝাগ্রত পাগ্রর না। ঘুমরগ্রে দপাঁমচগ্রে দব্াঝাে। 

এব্িং তার প্রমতট দব্াঝাগ্রনাে একট কগ্রর িযাগ্রেজ োগ্রক দেট হল তার দেগ্রক ভাল োইভার আর ইনোক্টর পুরা দুমনোগ্রত দনই। নােমরন 

েুেীগ্রপর প্রমত দব্শ মব্রি। মকন্তু মব্রি হগ্রলও আিরা মকেু ব্লমে না। কারণ আিাগ্রের োমড় চালাগ্রনা দশখাগ্রত এই দেগ্রলটই েব্গ্রচগ্রে দব্মশ কষ্ট 



করগ্রে। একমেন ইোমিনী এগ্রে ব্লগ্রলা, তার ক্লাগ্রের উগ্রপন নাগ্রি দেগ্রলট একাই একট োো রগ্রঙর  োমড় মকগ্রনগ্রে। দেগ্রখা উগ্রপন দেইমেন 

এগ্রেগ্রে আিার োগ্রে, এগ্রেই োমড়। উগ্রপন মনশ্চেই খুব্ ব্ড়গ্রলাগ্রকর দেগ্রল। উগ্রপন মকন্তু দেখগ্রতও দব্শ। দব্শ ভাল মকন্তু দেগ্রলট। িগ্রন হল 

উগ্রপনগ্রক ইোমিনীর খুব্ িগ্রন ধগ্ররগ্রে। 

েুেীপ আিাগ্রের োমড় চালাগ্রনা দশখাগ্রনার জনয আিাগ্রের ব্াোে আগ্রে, কারণ আিাগ্রের োমড় োগ্রক আিাগ্রের ব্াোে। তারপর আিাগ্রের 

োমড়গ্রত, োমড় চালাগ্রনা মশমখগ্রে, মনগ্রজর একট োো োমড়গ্রত দে ব্ামড় মফগ্রর যাে। েুেীপ েম্প্রমত এই োো োমড়ট মকগ্রনগ্রে। োমড়ট দে একাই 

মকগ্রনগ্রে। আিাগ্রেরগ্রক দে খুব্ খুশীর োগ্রে খব্রট জামনগ্রেগ্রে। দেই োমড়গ্রতই দে দরাজ আগ্রে। তগ্রব্ িাগ্রঝ িাগ্রঝ অদৃশয কারগ্রণ দে ৩০ মিমনট 

দেঁগ্রট এগ্রে আব্ার ৩০ মিমনট দেঁগ্রট মফগ্রর যাে। দেমেন আর োমড় আগ্রন না। 

একমেন দে েুশান্ত নাগ্রি একজনগ্রক মনগ্রে এগ্রেগ্রে। নােমরন আর েুেীপ একটু দূগ্রর েল্প করগ্রে। আমি আর েুশান্ত আলাো েল্প করমে। েুশান্তগ্রক 

ব্লমে, তুমিও োমড় মকগ্রন দফলগ্রত পাগ্ররা, দশোগ্রর। োইমভিং লাইগ্রেে পাওোটা দতা খুব্ জরুরী এখাগ্রন। েুশান্ত ব্লগ্রলা, মকগ্রনমেই দতা। এই 

োো োমড়ট আমি, েুেীপ আর উগ্রপন মিগ্রল মকগ্রনমে। ও আো ব্গ্রল আমি আর েুশান্তগ্রক মকেু ব্মলমন। পগ্রর আমি নােমরন আর ইোমিনী এই 

মনগ্রে প্রচণ্ড হাোহামে কগ্ররমে। ইোমিনী ব্লগ্রলা, দেগ্রখগ্রো, দেগ্রলরা েব্েিে দিগ্রেগ্রের কাগ্রে ব্ামড়গ্রে ব্গ্রল। উগ্রপনগ্রক দেগ্রখ ব্যাপারটা আগ্রেই 

আোজ কগ্ররমেলাি। 

নােমরন এর িাগ্রঝ লাইগ্রেে দপগ্রে দেল। একব্ার পরীক্ষা মেগ্রেই দপল। আিার তখনও অত েখল আগ্রেমন। েুেীপ দেগ্রলটা আিাগ্রক ভীেণভাগ্রব্ 

োহাযয করগ্রলা। আিার মেেনযাল বু্ঝগ্রত খুব্ অেুমব্ধা হত। আমি েব্েিে গুমলগ্রে দফলতাি। ও একমেন আিাগ্রক মনগ্রে দচ রাস্তার িাঝখাগ্রন োাঁ ড় 

কমরগ্রে মেল। ব্লগ্রলা, তুমি শুধু দেখগ্রব্ অনয োমড়গুগ্রলা মক কগ্রর। ৩০ মিমনট ধগ্রর দেখগ্রব্। এরপরও যমে দতািার ভুল হে আমি আর দতািাগ্রক 

দশখাগ্রব্ানা। এরপর েমতয আিার আর দকাগ্রনামেন ভুল হেমন। আিাগ্রক আরও োমড় চালাগ্রনা দশখাল িাঙ্ক, রাোন আর অগ্রিো। তগ্রব্ অগ্রিো 

আিাগ্রক একমেনই েিে মেগ্রেগ্রে। দে প্রমতমেন ব্লগ্রতা মব্গ্রকগ্রল দশখাগ্রব্ আর মব্গ্রকল হগ্রলই নানা অজুহাগ্রত এমড়গ্রে দযগ্রতা। িাঙ্ক, রাোন এর 

কাগ্রে মশগ্রখ আিার খুব্ একটা লাভ হগ্রেমেল ব্গ্রল িগ্রন হেমন। আগ্রিমরকানরা আেব্ কােোে দব্শ ভদ্র। খুব্ ব্াগ্রজ চালাগ্রলও এরা ব্লগ্রব্ গুর্। 

এমক্সগ্রর্ন্ট কগ্রর হােপাতাগ্রল দেগ্রলও ব্লগ্রব্, ইট ওোজ নট েযাট ব্যার্। োমড় চালাগ্রনা ব্যাপারটা আিার িগ্রন হগ্রেগ্রে ব্কা ঝকা োড়া হে না। 

দপ্রোগ্ররর িগ্রধয রাখগ্রত হে। কারণ এর োগ্রে শুধু মনগ্রজর নে রাস্তার অনযগ্রের জীব্নও জমড়গ্রে আগ্রে। এট আেগ্রল আিার িতািত নে। অনযরাও 

এই একই কো ব্গ্রল। 

আমি একব্াগ্ররই লাইগ্রেে দপগ্রে দেমে। দযমেন দপগ্রেমে জীব্গ্রনর েব্ অজগ গ্রনর আনেগুগ্রলার িগ্রধয এটও মেল। আমি জামন এট খুব্ িািুলী 

ব্যাপার। তগ্রব্ এই আনগ্রের ব্যাপাগ্রর অনযরাও এই একই কো ব্গ্রল। লাইগ্রেে পাওোর পর ব্াোে দফান মেগ্রেমে। আবু্ব ব্গ্রলগ্রে, জীব্গ্রনর প্রমতট 

অজগ নই আনগ্রের। আরও এমেগ্রে যাও, আরও অজগ ন কর, আরও আনে ব্াড়গ্রব্। আমু্মগ্রক ব্গ্রলমে। আমু্ম ব্গ্রলগ্রে, দশান োমড় মকন্তু ভীেণ আগ্রস্ত 

আগ্রস্ত টি টি কগ্রর চালামব্। ক্লাগ্রের দেরী হগ্রে ব্গ্রল ো কগ্রর চালামব্ না। আমি ব্ললাি, টি টি কগ্রর মকভাগ্রব্ চালাগ্রব্া আমু্ম। এখাগ্রন দতা 

মির্ মলমিট দিইনগ্রটইন করগ্রত হে। আমু্ম ব্লগ্রলন, ও। আপুগ্রক দফান মেগ্রেমে, আপু ব্লগ্রলা, এই তুই োমড় চালামেে? দতার মনগ্রজগ্রক এখন 

মনশ্চেই মেগ্রনিার নামেকা িগ্রন হগ্রে। নামেকা িগ্রন হগ্রে না ব্ল? আমি ব্ললাি, না মভগ্রলন িগ্রন হগ্রে। উল্টা পাল্টা চামলগ্রে কতজনগ্রক দিগ্রর 

দফলব্ এই মনগ্রে মচন্তাে আমে। দুলাভাইগ্রের োগ্রেও কো ব্ললাি। খুব্ আনগ্রের োগ্রে লাইগ্রেগ্রের কোট ব্ললাি। আিার েকল আনে িাট 

কগ্রর উমন ব্লগ্রলন, মক আশ্চযগ দতািার এতমেন লাইগ্রেেই মেল না। আগ্রিমরকাগ্রত দযগ্রে দতা েব্াই প্রেগ্রিই লাইগ্রেে দনে। আর দতািার 

এতমেন মেলই না। মক ব্ল এেব্। প্রচণ্ড িন খারাপ কগ্রর আমি দফান দরগ্রখ মেলাি। আর একজন আিার িন খারাপ কগ্রর মেল দে হল আমশক। 

আমশক আিাগ্রক েব্েিে পাঁচাে এব্িং পাঁমচগ্রে রামেগ্রে অদু্ভত আনে পাে। আিাগ্রক দেগ্রখই দে ব্লল, লাইগ্রেে দপগ্রেগ্রো তুমি! তুমি দতা হাাঁ টগ্রত 



দযগ্রে এক রাস্তা ভুগ্রল আগ্ররক রাস্তাে চগ্রল যাও। তুমি চালাগ্রব্ োমড়! দেগ্রখা ভাই, িানুে টানুে আব্ার দিগ্ররানা। এই নােমরন, তন্দ্রা োমড় চালাগ্রল 

ওজু কগ্রর েূরা পগ্রড় োমড়গ্রত উগ্রঠা। 

এর িাগ্রঝ ব্লা হেমন, আিাগ্রের ব্াোে রুিা আপু এগ্রেগ্রেন একিাে। আপু দকােগ ওোকগ  দশে হগ্রে দেগ্রে। তাই পাকাপামকভাগ্রব্ ভাইোর কাগ্রে 

নেগ র্াগ্রকাটা চগ্রল দেগ্রেন। মর্গ্রফে মেগ্রত আব্ার নেগ র্াগ্রকাটা দেগ্রক এখাগ্রন এগ্রেগ্রেন। আপুর জনয নােমরগ্রনর রুিটা দেগ্রড় দেওো  হগ্রেগ্রে। 

আমি আর নােমরন এখন এক রুগ্রি আমে। রুিা আপু আোগ্রত আিাগ্রের খুব্ িজা হগ্রলা। রুিা আপু প্রমতমেন েুস্বাদু খাব্ার রান্না ব্ান্না করগ্রেন আর 

আিরা েপেপ কগ্রর খামে। রুিা আপু আোে ইোমিনী মকেুটা অেন্তুষ্ট। রুিা আপু কো ব্লগ্রত খুব্ ভালব্াগ্রেন। ওনাগ্রক আলাো রুি দেওো 

হগ্রেগ্রে। মকন্তু দেই রুগ্রি োকগ্রত ওনার ভাল লাগ্রে না। উমন শুধু র্াইমনিং এ চগ্রল আগ্রেন। র্াইমনিং এ নােমরন পগ্রড়। আমি রুগ্রি পমড়। রুিা আপু 

র্াইমনিং এ এগ্রে েল্প করা শুরু কগ্ররন। এগ্রত মলমভিং রুগ্রি ইোমিনীর অেুমব্ধা হে। তগ্রব্ অেন্তুষ্ট  হগ্রলও েুস্বাদু রান্নার কারগ্রণ ইোমিনী মকেু ব্লগ্রে 

না। ইোমিনী রান্নাব্ান্না খুব্ একটা কগ্রর না। োরামেন েগ্রেজ, পাউরুট দখগ্রে দেগ্রক, পড়াগ্রশানা কগ্রর আর হাউ কাউ কগ্রর মকেুই পড়া হল না। 

ইোমিনী লযাব্ দেগ্রক এগ্রে প্রেগ্রি দযট কগ্রর তা হল মিজ দখালা ও নােমরগ্রনর েব্ খাব্ার দখগ্রে দফলা। এখন রুিা আপুর েব্ খাব্ারও দে দখগ্রে 

দফগ্রল। আর ব্গ্রল দেট, এরকি রান্না দে জীব্গ্রন খােমন। তগ্রব্ জামন না মক কারগ্রণ দে আিার রান্না দখগ্রত চাে না। োধাোমধ করগ্রলও খাে না। 

লাইগ্রেে পাওোর মেন ভালই িজা হগ্রলা। নামের ভাই মর্গ্রফে মেগ্রত এগ্রেগ্রেন। চাকমর হগ্রে যাওোগ্রত মর্গ্রফে না মেগ্রেই চগ্রল দেগ্রেন। 

আগ্রিমরকাগ্রত এরকি করা যাে। োত ব্ের পযগন্ত মর্গ্রফে দেওোর েিে োগ্রক। আিাগ্রের ব্াোে দব্শ আড্ডা হগ্রে। নামের ভাইগ্রের জনয 

নাস্তা ব্ানাগ্রনা হগ্রেগ্রে। মভতগ্ররর ঘগ্রর জগ্রম্পশ আড্ডা হগ্রে। আর ব্াইগ্ররর ঘগ্রর ইোমিনী মব্রি হগ্রে। নামের ভাইগ্রের প্রমতট েল্প চাকমর 

েিংরান্ত। দেই েগ্রল্প আিরা দকান িজা পামেনা। িজা পাওোর ভান করমে। নামের ভাইগ্রের দব্মশর ভাে েল্প এখন ওনার এক কমলেগ্রক দকন্দ্র 

কগ্রর। বু্ঝগ্রল দিগ্রে দতািাগ্রের ব্েেী, দটক্সাে অমেন দেগ্রক োজুগ্রেশন। দিগ্রে  … । 

েল্প েমড়গ্রে এখন আিার মব্গ্রের মেগ্রক চগ্রল এগ্রেগ্রে। আমশক ওর খালাগ্রতা ভাইগ্রের োগ্রে আিার মব্গ্রের কো ব্লগ্রে। আিার ভীেণ লজ্জা 

লােগ্রে। আমশক আিাগ্রক দজার কগ্রর তার েমব্ দেখাগ্রে। আমি মকেুগ্রতই দেখমে না। নােমরন ব্লগ্রলা, আগ্রর ইগ্রিইল কর, দেখগ্রব্ না িাগ্রন! েব্ 

ঢিং, দেখগ্রব্ একা একা োকগ্রল েমব্ মেগ্রল খাগ্রব্। েমব্ মেগ্রল না দখগ্রলও রাগ্রত আিাগ্রের দব্শ খাওো োওো হগ্রলা। িমল ভাব্ী নামের ভাই আো 

উপলগ্রক্ষয েব্াইগ্রক োওোত মেগ্রেগ্রেন। িমল ভাব্ী আর একমেন ওনার ব্াোে োলগে পাটগ র আগ্রোজন করগ্রলন। রান্নাব্ান্না করগ্রব্ েব্াই মিগ্রল। 

তারপর খাওোোওো। েব্াই রান্নাব্ান্না করগ্রে। আিাগ্রক মকেু করগ্রত হগ্রে না। নােমরন ব্লগ্রে, ভাব্ী ওগ্রর মেগ্রেন না। ও েব্ গুব্গ্রলট কগ্রর 

দফলগ্রব্। 

গুব্গ্রলট করার ভগ্রে আিাগ্রক দকউ মকেু করগ্রত মেগ্রেনা। আমি িগ্রন িগ্রন নােমরনগ্রক অেিংখয ধনযব্াে মেমে। আমি এখন নুগ্রশরার োগ্রে ঘুঘু েই 

দখলমে। এই দখলা দব্মশক্ষণ তার ভাল লােল না। দে আিার কাগ্রে পাম্পমকন দোমর শুনগ্রত চাগ্রে। আমি তাগ্রক রাজারামনর দোমর ব্ললাি। 

মকন্তু দে ব্ার ব্ার পাম্পমকন দোমরই শুনগ্রত চাগ্রে। এই িুহূগ্রতগ  মিমষ্টকুিড়া মনগ্রে দকান দোমর আিার িগ্রন আেগ্রেনা। 

  

 

 



 

 

১৯  

আমি োমড় চালামে। ভালই চালামে। তগ্রব্ কাগ্রব্গর োগ্রে একমেন ধাক্কা দখগ্রে োমড়র দটইল লাইট দভগ্রঙ দফগ্রলমে। আমশক তার ব্ামড়গ্রত রাগ্রত 

আিাগ্রেরগ্রক োওোত মেগ্রেগ্রে। আমশকগ্রক আগ্রে আড়াগ্রল মকপটা আমশক র্াকা হগ্রতা। মকন্তু এখন আর র্াকা যাগ্রে না। কারণ ব্উ আোর পর 

দেগ্রক আমশক দরাজই োওোত মেগ্রে। োওোত দখগ্রত দখগ্রত মব্রি হগ্রে যামে। আজগ্রকও আমশক োওোত মেগ্রেগ্রে। আিরা মব্রি হগ্রে 

রওনা মেগ্রেমে। োমড় চালাগ্রে নােমরন। দটইল লাইট দভগ্রঙ দফলাে আিাগ্রক চালাগ্রত মেগ্রত োহে পাগ্রে না। আিাগ্রের মরোরমভউ মিরগ্রর 

পুমলগ্রশর োমড় দেখা যাগ্রে। এখাগ্রন পুমলশগুগ্রলা খুব্ ধুরের। েব্েিে োমড় মনগ্রে দপগ্ররাল কগ্রর।  রাস্তাে রামফক দেগ্রখও না দেখার ভান কগ্রর। 

মকন্তু োিানয ভুল করগ্রল আব্ার কযাক কগ্রর দচগ্রপ ধগ্রর। েব্গ্রচগ্রে দব্মশ ধগ্রর হাইওগ্রেগ্রত। হাইওগ্রেগ্রত পুমলগ্রশর োমড় দেখা যাে না। দলাকজন 

িগ্রনর েুগ্রখ মির্ দতাগ্রল। আর দঝাগ্রপর আড়াল দেগ্রক পুমলশ দব্মরগ্রে এগ্রে ধগ্রর দফগ্রল। আমশকগ্রকও একমেন ধগ্ররগ্রে। মকন্তু তার িী েভগ ব্তী 

োকাে দেগ্রড় মেগ্রেগ্রে। 

আমি আর নােমরন দকউ েভগ ব্তী নই। তাই আিাগ্রেরগ্রক োব্ধাগ্রন চালাগ্রত হগ্রে। আিরা োব্ধাগ্রনই চালামে। তবু্ও পুমলগ্রশর োমড় দকন দেখা 

যাগ্রে বু্ঝগ্রত পারমে না। আিাগ্রের মির্ মলমিট দহর্ লাইট েব্মকেুই দতা ঠিক আগ্রে। নােমরন ব্লগ্রলা, আিাগ্রেরগ্রক পুমলশ ধগ্ররগ্রে। আমি 

ব্লমে, না তা দকন হগ্রব্! আিরা দতা দকাগ্রনা ভুল কমরমন। পুমলশ মনশ্চেই অনয কাউগ্রক ধরগ্রত যাগ্রে। নােমরন আিার কো মব্শ্বাে কগ্ররগ্রে। 

পুমলগ্রশর োমড় উগ্রপক্ষা কগ্রর, একিগ্রন এখন দে োমড় চালাগ্রে। প্রচণ্ড দজাগ্রর হনগ দখগ্রে নােমরন োমড় োমিগ্রেগ্রে। আিাগ্রক ব্লগ্রে, দেখগ্রতা মক 

হগ্রেগ্রে। 

পুমলশ ব্গ্রল কো, ওরা দকন নািগ্রব্! আমিই েরজা খুগ্রল এমেগ্রে দেলাি। মব্নগ্রের োগ্রে ব্ললাি, পুমলশ ভাই মক হগ্রেগ্রে? আিরা মক দকান ভুল 

কগ্ররমে? পুমলশটা প্রচণ্ড ধিক মেগ্রে ব্লল, “োমড়গ্রত দঢাগ্রকা। একু্ষমন দঢাগ্রকা ব্লমে। পগ্রকট দেগ্রক হাত দব্র কগ্ররা। আর োমড়র গ্লাে নামিগ্রে 

কো ব্গ্রলা”। দটইল লাইট কাজ না করাে পুমলশ আিাগ্রের ধগ্ররগ্রে। তগ্রব্ প্রেিব্ার ভুল হওোে দেগ্রড় মেগ্রেগ্রে। ঘটনাটা আমশকগ্রক ব্গ্রলমে 

আিরা। আমশক খুব্ হাোহামে করগ্রলা আর ব্লগ্রলা, আগ্রিমরকাগ্রত পুমলগ্রশ ধরগ্রল েব্েিে োমড়গ্রত োকগ্রব্। পুমলশই দতািার কাগ্রে আেগ্রব্। তুমি 

যমে োমড়র েরজা দখাগ্রলা অেব্া হাত পগ্রকগ্রট দরগ্রখ কো ব্গ্রলা, ও ভাব্গ্রব্, দতািার কাগ্রে ব্েুক আগ্রে। তুমি ওগ্রক শুযট করগ্রব্। আিার কাগ্রে 

েমতযই ব্েুক মেল মকনা আমশক তা আব্ার জানগ্রত চাইল। 

রুিা আপুর ব্াচ্চা হগ্রব্। পাাঁ চিাে চলগ্রে। দপ্রেনযান্ট োকাে রুিা আপুর দচহারাে আলো লাব্নয এগ্রেগ্রে। রুিা আপু এখন প্রমতমেন দব্মব্র েল্প 

দশানাগ্রেন। জাগ্রনা আজ দব্মব্ নগ্রড়গ্রে। প্রচণ্ড দজাগ্রর লামে মেগ্রেগ্রে। আিরা কান দপগ্রত দব্মব্র নড়াচড়া দব্াঝার দচষ্টা করমে। একেিে আপুর 

যাব্ার েিে হগ্রলা। মর্গ্রফে দশে, আজগ্রকই রওনা মেগ্রব্ন। ভাইো এগ্রেগ্রেন। ভাইো আিাগ্রের জনয মচিংমড় শুটমক, ব্ােিতী চাল ও আর অগ্রনক 

মকেু এগ্রনগ্রেন। 

নােমরন একমেন রুিা আপুর দেওো শুটমক রান্না করগ্রলা। শুাঁটমকর েুেমন্ধ েুব্াে চারমেগ্রক েমড়গ্রে পড়ল। শুাঁটমকর েুব্াে েড়াগ্রনার জনয 

ব্ামড়ওোলা আিাগ্রেরগ্রক দনাটশ পাঠাগ্রলন। দনাটগ্রশ ব্লা হল দকান দুেগন্ধযুি খাব্ার রান্না করা যাগ্রব্ না। নােমরগ্রনর ধারণা দনাটশ; ব্ামড়ওোলা 

পাগ্রশর এপাটগ গ্রিগ্রন্টর বু্ড়ীর পরািগ্রশগ পাঠিগ্রেগ্রে। আিাগ্রের পাগ্রশর এপাটগ গ্রিগ্রন্ট এক বু্ড়ী োগ্রক। দে প্রােই আিাগ্রের পামকগ িং লগ্রটর োগ্রে তার 



পামকগ িং লট গুমলগ্রে দফগ্রল। এ জনয নােমরন দব্শ মব্রি তার উপর। তগ্রব্ আিার ধারণা বু্ড়ী দব্শ ভাগ্রলা। একব্ার আিাগ্রের োমড় নষ্ট হগ্রে দেল। 

বু্ড়ী ব্লগ্রলা, আিার ব্েগ্রিন্ড আেগ্রল ওগ্রক ব্লগ্রব্া। চাজগ  োড়া দতািাগ্রের োমড় ঠিক কগ্রর মেগ্রব্। এরকি খুনখুগ্রন বু্ড়ীরও ব্েগ্রিন্ড আগ্রে দজগ্রন 

আিার দব্শ িন খারাপ হগ্রলা। 

এর িাগ্রঝ লযাগ্রব্র েব্ার জনয আমি একমেন ব্ািংলাগ্রেমশ খাব্ার রান্না করলাি। েব্াই খুব্ দচগ্রট পুগ্রট দখল। র্ক্টর দহলর্ার দচগ্রট পুগ্রট দখগ্রলন ও 

একমেন আিাগ্রক র্াকগ্রলন। ব্লগ্রলন, তার ব্ামড়গ্রত মতমন আিাগ্রক ইনভাইট কগ্রর মনগ্রে দযগ্রত চান। তগ্রব্ ইনভাইগ্রটর ধরণটা একটু আলাো। 

আমি রান্নার উপকরগ্রণর তামলকা করগ্রব্া, উমন ব্াজার কগ্রর রাখগ্রব্ন, আিাগ্রক দযগ্রে ব্ািংলাগ্রেমশ খাব্ার রান্না করগ্রত হগ্রব্। কারণ দেমেন আিার 

রান্না ব্ািংলাগ্রেমশ খাব্ার তার খুব্ ভাল দলগ্রেগ্রে। তাাঁ র িী ও দেগ্রলগ্রিগ্রেগ্রেরগ্রক এখন মতমন ব্ািংলাগ্রেমশ খাব্ার খাওোগ্রত চান। ব্ললাি, ইনভাইট 

করগ্রল আিার ব্নু্ধ নােমরনগ্রকও করগ্রত হগ্রব্। উমন রামজ হগ্রলন। 

দহলর্াগ্ররর ব্াোে আমি রান্না করমে। নােমরন এখনও এগ্রে দপ াঁোেমন। দহলর্াগ্ররর দোট দিগ্রের জািাই আিাগ্রক েহগ্রযামেতা কগ্ররগ্রেন। 

েহগ্রযামেতা কগ্রর খুব্ আনে পাগ্রেন। আমি দযই রান্নাই করমে, দেটগ্রতই গুব্গ্রলট দপগ্রক যাগ্রে। নােমরন চগ্রল এগ্রেগ্রে। ব্লগ্রে, মচন্তা কমরে না। 

ব্ািংলাগ্রেমশ গুব্গ্রলট, এেব্ ব্লে আগ্রিমরকানরা ধরগ্রত পারগ্রব্ না। আিাগ্রের রান্না দশে হগ্রলা। আিাগ্রের গুব্গ্রলট রান্না দখগ্রে দহলর্াগ্ররর পমরব্ার 

অিৃত ব্লগ্রলা। দহলর্াগ্ররর দিজ দিগ্রে আেগ্রত পাগ্ররমন। তার জনয গুব্গ্রলট রান্না পাঠিগ্রে দেওো হগ্রলা। আিাগ্রেরগ্রকও গুব্গ্রলট দেওো হমেল। 

আিরা ব্ললাি, না না েরকার দনই। 

নােমরগ্রনর এখন দটমর নাগ্রির এক আগ্রিমরকান বু্ড়ী িমহলার োগ্রে ভাব্ হগ্রেগ্রে। প্রােই একটা গুব্গ্রলট মব্রামন কগ্রর, দে দটমরর ব্ামড় যাগ্রে। 

আিাগ্রকও দজার করগ্রে। এখাগ্রন ব্েস্ক আগ্রিমরকানরা অগ্রনক মনুঃেে োগ্রক। মনুঃেেতা দূর করগ্রত তারা ইন্টারনযাশনাল েুগ্রর্ন্টগ্রের মব্মভন্ন 

ইগ্রভগ্রন্ট োওোত কগ্রর। তারপর মনুঃেেতা কাটাগ্রত আগ্রস্ত আগ্রস্ত খামতর কগ্রর। ইন্টারনযাশনাল েুগ্রর্ন্টগ্রের এখাগ্রন লাভ, মব্পগ্রে আপগ্রে এেব্ 

আগ্রিমরকানরা এগ্রের োহাযয কগ্রর। নােমরগ্রনর োগ্রে আমি একমেন দটমরর ব্ামড় মেগ্রেমে। দটমর একট মিমন স্কাটগ  পগ্রর আগ্রে। দটমরর ব্েে ভালই। 

দটমরগ্রক দেগ্রখ আিার মনগ্রজর বু্ড়ী োেীর কো িগ্রন হগ্রে। িগ্রন হগ্রে আিার োেীই দযন স্কাটগ  পগ্রর োাঁ মড়গ্রে আগ্রে। দটমরগ্রক দোপগ্রন োেী 

র্াকমে আমি। োেী র্াকটা দেমখ নােমরগ্রনর খুব্ পেে হগ্রেগ্রে। দেও দোপগ্রন দটমরগ্রক োেী র্াকগ্রে। মকন্তু োিগ্রন আেগ্রলই, ও-ও-ও  দটমর 

ব্গ্রল, খালাগ্রতা দব্াগ্রনর িত জমড়গ্রে ধরগ্রে। দটমর োেী আিাগ্রের োগ্রে অগ্রনক েমব্ তুলগ্রে, দফেবু্গ্রক আপগ্রলার্ মেগ্রে। দটমর োেীর খামতর 

আিার ভাল লােগ্রে না। কারণ তার কুকুর লুমে শুধু আিাগ্রক দেখগ্রলই দতগ্রড় আেগ্রে। 

২০১৪, দি িাে এগ্রে দেগ্রে। আমি আর নােমরন দেগ্রশ যামে। আগ্রিমরকান একট দিগ্রে, কযাট আিাগ্রের রাইর্ মেগ্রে। নাি কযাট হগ্রলও কযাট 

দেখগ্রত অগ্রনকটা এমলফযাগ্রন্টর িত। কযাট ভীেণ দোট একটা জািা পগ্ররগ্রে। এত দোট জািাে তার এমলফযান্ট স্বাস্থয মব্শ্রী ভাগ্রব্ দব্মরগ্রে আগ্রে। 

স্বাস্থয কিাগ্রনার জনয কযাট মেনরাত েুইমিিং করগ্রে। মকন্তু তাগ্রতও তার পেগ্রের দেগ্রলট েলগ্রে না। দে খুব্ িন খারাপ কগ্রর আিাগ্রের দেই েল্প 

ব্লল। কযাট দব্শ শমিশালী। আর েব্ লাগ্রেজ মনমিগ্রেই তুগ্রল দফলল। এত শমিিান দিগ্রেগ্রক, দেগ্রলট দকন অব্গ্রহলা করগ্রে আিরা বু্ঝগ্রত 

পারলাি না। 

আমি আর নােমরন দেগ্রন একোগ্রে ব্গ্রেমে। আিরা েল্প করমে। খুব্ িজা হগ্রে। নােমরন আিার োগ্রে মব্ব্াহ প্রস্তুমত মহগ্রেগ্রব্ মকেু অশ্লীল েল্প 

করার দচষ্টা করগ্রে। আমি শুনমে না এিন ভান করমে। আেগ্রল কান খাড়া কগ্ররই শুনমে। অশ্লীল েল্প শুনগ্রত ভাল লােগ্রে। 

আমি আর নােমরন মশকাগ্রো দেগ্রক আলাো হগ্রে দেলাি। আমি দেগ্রশ দপ াঁগ্রেমে। মব্গ্রের মপমড়গ্রত ব্গ্রেমে। মব্োে পগ্রব্গ আিার িা খুব্ কাাঁ েগ্রেন। 

আমি হাজার দচষ্টােও দচাগ্রখ জল আনগ্রত পারমেনা। দজট লযাগ্রের কারগ্রণ ভীেণ ঘুি পাগ্রে আিার। 



িােখাগ্রনক পর, মদ্বতীেব্ার আমি দেশ োড়মে। এোরগ্রপাগ্রটগ  মব্োে জানাগ্রনা হগ্রে। প্রেিব্ার দেশ োড়ার িত এব্াগ্ররাও প্রচণ্ড হমম্ব তমম্ব হগ্রে। 

তগ্রব্ হমম্ব তমম্ব করগ্রেন আিার শ্বশুর। আিার ব্াব্াও আগ্রেন। তগ্রব্ এব্ার উমন হমম্ব তমম্ব করগ্রেন না। হমম্ব তমম্ব না করগ্রত দপগ্রর অেহাে ভাগ্রব্ 

তামকগ্রে আগ্রেন। ব্াব্ার অেহাে দচাখ দেগ্রখ আিার খুব্ কান্না পাগ্রে। মকন্তু ব্াব্া খুব্ মর্গ্রোিযাটক আচরণ করগ্রেন। এিন ভাব্ করগ্রেন দযন, এই 

দিগ্রেট তার মনগ্রজর নে। পাগ্রশর ব্ামড়র কাউগ্রক মব্োে মেগ্রত এগ্রেগ্রেন। ব্াব্ার দিগ্রে না হগ্রত পারাে খুব্ খারাপ লােগ্রে। ফুাঁ মপগ্রে ফুাঁ মপগ্রে কান্না 

আেগ্রে। কান্না োিাগ্রত আিার শ্বশুর িাোে হাত বু্মলগ্রে মেগ্রেন। ব্াব্া দূর দেগ্রক আিাগ্রক দেখগ্রেন। আমি খুব্ কাাঁ েমে। িগ্রন িগ্রন একট োনও 

করমে। “আমি এখন ব্উ হগ্রেমে। ব্াব্ার দিগ্রে নে”। 

আমি আিার হােগ্রব্গ্রন্ডর োগ্রে আগ্রিমরকা আেমে। টামকগ  দেগ্রক আিরা আলাো হগ্রে যামে। আিার হােগ্রব্ন্ড আিাগ্রক মব্োে মেগ্রে। আর তার 

ব্যাকপযাক দেগ্রক ঝুপ ঝুপ কগ্রর মজমনেপত্র ঝগ্রর ঝগ্রর পড়গ্রে। অমধক মজমনেপগ্রত্রর ভাগ্রর হােগ্রব্গ্রন্ডর ব্যাকপযাক মোঁ গ্রড় দেগ্রে। আমি আলাো 

হব্ার আগ্রে গুণধর  হােগ্রব্গ্রন্ডর ব্যাে দেলাই করমে। কাগ্রলা ব্যাে োো েুতা মেগ্রে দেলাই করমে। আিার দেলাই দে িুগ্ধ হগ্রে দেখগ্রে। আিাগ্রক 

স্বািীগ্রেব্াপরােণ েমত নারী ভাব্গ্রে। আমিও হামে িুগ্রখ দেব্া দেব্া ভাব্ করমে আেগ্রল মভতগ্রর মভতগ্রর ভীেণ মব্রি লােগ্রে আিার। ব্যাগ্রের 

কাপড় দিাটা হওোে হাগ্রত ব্ার ব্ার েূচ ফুটগ্রে। এোরগ্রপাগ্রটগ র অগ্রনগ্রকই দেই দেলাই দেখগ্রে। তগ্রব্ তারা স্বািীর িত িুগ্ধ মকনা বু্ঝগ্রত পারমে 

না। 

আমি ব্রুমকিংে দপ াঁগ্রেমে। ব্াোে দকান খাব্ার দনই। চানাচুর মেগ্রে ভাত িামখগ্রে খামে। মখগ্রে দপগ্রট অিৃগ্রতর িত িগ্রন হগ্রে। 

লযাগ্রব্র েব্মকেু অনযরকি িগ্রন হগ্রে আিার। অগ্রনগ্রকই োজুগ্রেশন কগ্রর চগ্রল দেগ্রে। অগ্রনক নতুন দেগ্রল দিগ্রে এগ্রেগ্রে। একজন োমজল 

দেগ্রক এগ্রেগ্রে। দে এখন  েুেীগ্রপর জােোটাে ব্েগ্রে। দেগ্রলটগ্রক দেখগ্রত ফুটব্লার দপগ্রলর িত লােগ্রে। দপগ্রলই তার োো মকনা বু্ঝগ্রত পারমে 

না। আর একট নতুন দেগ্রলগ্রক দেখমে জর্গ ান। দে জযাগ্রকর জােোটাে ব্েগ্রে। জর্গ ানগ্রক মনগ্রে েব্াই খুব্ হাোহামে করগ্রে। হামের কারণ, জর্গ ান 

যখন েব্াইগ্রক অমফমেোল ইগ্রিইল কগ্রর, ইগ্রিইল এর মনগ্রচ একটা কগ্রর িমনেীগ্রের উমি দলগ্রখ। জর্গ ানগ্রক েব্াই আড়াগ্রল িমনেী র্াকগ্রে। লাঞ্চ 

রুগ্রি তাগ্রক দেমখ খাব্ার েিেও দে অমর্ও দলকচার শুনগ্রে। দেখাগ্রন িমনেীগ্রের ব্াণী দশানাগ্রনা হগ্রে। জর্গ াগ্রনর োগ্রে অগ্রনক কো হল তগ্রব্ 

দে িমনেীগ্রের মব্েগ্রে নে। কালার ব্লাইন্ড হওোে জর্গ ান ইগ্রিগ্রজর রঙ বু্ঝগ্রত পাগ্রর না। একটা মফগ্ররাজা রঙ দেমখগ্রে ব্লল, এটা িযাগ্রজন্টা মকনা 

দেগ্রখাগ্রতা? 

রাোগ্রনর জােোে এখন আর একট এোরগ্রফাগ্রেগর দেগ্রল এগ্রেগ্রে, োউে দকামরো দেগ্রক। দেগ্রলটর োগ্রে পমরমচত হলাি। দেগ্রলট ব্লগ্রলা, তার 

নাি জনেন হিং, তগ্রব্ এট তার আেল নাি নে। জনেগ্রনর আেল নািটার উচ্চারণ খুব্ কঠিন। এত কঠিন, দয মলখগ্রতও পারমেনা। দে ব্লগ্রলা, 

শুধু দেই নে, োউে দকামরোর েব্াই, আগ্রিমরকা আেগ্রল এমফগ্রর্মভট কগ্রর নাি ব্েগ্রল, আগ্রিমরকান নাি মনগ্রে দফগ্রল। আগ্রিমরকান নাি মনগ্রল 

আগ্রিমরকানগ্রের র্াকগ্রত েুমব্ধা হে। জনেন আিাগ্রক মজগ্রেে করল আিার নািটও আেল মকনা! 

অগ্রিো োজুগ্রেশগ্রনর প্রস্তুমত মনগ্রে। আমিও মনমে। আিরা চগ্রল যাব্ার পর আিাগ্রের জােোে দক ব্েগ্রব্ বু্ঝগ্রত পারমে না। েুিন ব্লগ্রে, দে 

আিার জােোে ব্েগ্রব্। ব্োর কারণ, এখান দেগ্রক দফেবু্ক খুলগ্রল, অনযরা  েরােমর দেখগ্রত পাে না । প্রগ্রফেগ্ররর পাগ্রের শব্দ দপগ্রল দহগ্রলদুগ্রল 

ব্ন্ধ করা যাে। র্ক্টর েমব্তা চাকমর দেগ্রড় চগ্রল দেগ্রেন। লযামর ফযাকামল্ট হগ্রে দেগ্রে। তগ্রব্ দে েমব্তার রুগ্রি নে আলাো রুগ্রি ব্েগ্রে। আমি 

প্রমতমেন অেিংখয িযাগ্রেজ পামে। অগ্রনক ব্ািংলাগ্রেমশ নতুন দেগ্রলগ্রিগ্রে আেগ্রে। তারা ব্াো দখাাঁ জার ব্যাপাগ্রর োহাযয চাগ্রে। আিাগ্রের ব্াোটা 

মনগ্রত চাগ্রে। মকন্তু মলজ দশে হগ্রে যাগ্রে ব্গ্রল ব্াোটা আিরা মেগ্রত পারমেনা। আমি নােমরন আর ইোমিনী োিাগ্ররর পর আলাো হগ্রে যামে। 

আলাো হব্ার কারগ্রণ ব্াো দেগ্রড় মেমে, মলজ এক্সগ্রটন্ড করমেনা। 



নােমরন দেশ দেগ্রক এখনও দফগ্ররমন। োিাগ্ররর পর মফরগ্রব্। নােমরন না োকাে ব্রুমকিংেটা খুব্ অগ্রচনা লােগ্রে। িমল ভাব্ী, কান্তা আপুরা ব্রুমকিংে 

দেগ্রড় চগ্রল যাগ্রেন। আমশগ্রকর ব্উ তাগ্রের োওোত কগ্রর খাওোগ্রে। তগ্রব্ খুব্ দব্মশ আইগ্রটি, দে রান্না করগ্রত পারগ্রে না। কারণ আমশগ্রকর 

পাকনা দেগ্রলটা তাগ্রক জ্বামলগ্রে ভাজা ভাজা করগ্রে। 

আিাগ্রের োমড়টা দব্গ্রচ মেগ্রেমে। োমড় না োকাে আমি এখন হাাঁ টমে। আিার দেই মচর দচনা রাস্তাে হাাঁ টমে। 

আিার িাোেগ এর মর্গ্রফে দশে হগ্রেগ্রে। নেগ কযাগ্ররামলনাে মপ এইচ মর্গ্রত এর্মিশন হগ্রেগ্রে। আমি নেগ কযাগ্ররামলনা যাব্ার প্রস্তুমত মনমে। 

প্রস্তুমত মহগ্রেগ্রব্ আমি শুধু হাাঁ টমেই। দেই প্রেি মেনগুগ্রলার িত হাাঁ টমে। অগ্রচনা দেগ্রশর দচনা শহগ্রর হাাঁ টমে। দরল লাইগ্রনর ধাগ্রর হাাঁ টমে। হাাঁ টমে 

আর হাাঁ টমে। দেঁগ্রট দেঁগ্রট িন মব্েণ্ন করমে। 

আমি ব্াো দেগ্রড় মেমে। ব্াো পমরষ্কার করমে। আিার দরগ্রখ যাওো েব্ সৃ্মমত মচহ্ন ঘগ্রে ঘগ্রে তুলমে। রাত ৩টা ব্াগ্রজ। আমি ঘগ্রে দতালা দশে 

সৃ্মমতগুগ্রলা ব্াইগ্রর র্ােমব্গ্রন দযগ্রে দফললাি আর ভূগ্রতর ভগ্রে মকেুটা দেঁগ্রপ উঠলাি। হাগ্রত দব্মশ েিে দনই। ৪টা ব্াগ্রজ রওনা মেগ্রেমে। 

অগ্রিো আিাগ্রক এোরগ্রপাটগ  দপ াঁগ্রে মেগ্রে। েব্ দচনা পে দফগ্রল আিাগ্রের োমড় েুটগ্রে। আিরাও েুটমে। অগ্রচনা দেগ্রশর দচনা শহগ্ররগ্রক দফগ্রল 

েুটমে। অন্ধকাগ্রর দচনা েব্ পেগুগ্রলা অগ্রচনা লােগ্রে আিার, প্রেিমেন এই শহরটাগ্রত পা রাখার িতই দঘালাগ্রট লােগ্রে। 

দেন দেগ্রড় মেগ্রে। র্াগ্রকাটার দপ্রইমরলযান্ডগ্রক মব্োে জানামে। তার তুোরপাত, ঊব্গশী োে েব্াইগ্রক মব্োে জানামে। েব্ মকেু মব্েু মব্েু হগ্রে 

আেগ্রে। মব্েু মব্েু আিার দচাগ্রখও জিা হগ্রে। 

নেগ কযাগ্ররামলনা দপ াঁগ্রে দেমে। মব্খযাত কমব্ ও েল্পকার ও দহনমরর জন্মশহর মেেগ্রব্াগ্ররাগ্রত। এই শহগ্রর এগ্রে মনগ্রজগ্রক ভীেণ ফেগা িগ্রন হগ্রে। 

চারমেগ্রক ভেঙ্কর দিাটা দিাটা কাগ্রলা আগ্রিমরকানগ্রের দেখমে। আগ্রিমরকার ব্লাক অধুযমেত মেটগ্রত এগ্রে পগ্রড়মে আমি। একজন লমু্ব 

ব্ািংলাগ্রেমশ ব্লাক আিাগ্রক মনগ্রত এগ্রেগ্রেন। আমি হাাঁ টমে, তার োগ্রেই হাাঁ টমে। তার দেমের খুট ধগ্রর হাাঁ টমে। 

আিরা এখন টলার িত উঁচুমনচু রাস্তাে হাাঁ টমে। রাস্তাটা এাঁগ্রকগ্রব্াঁগ্রক মিগ্রশগ্রে দহনমেক্স েীগ্রট। এখাগ্রনও ব্াচ্চাগ্রের একটা সু্কল আগ্রে। সু্কল দেগ্রক 

ঢাগ্রকর আওোজ আেগ্রে। ওগ্রের েুশৃঙ্খল পযাগ্ররগ্রর্র শব্দ দশানা যাগ্রে। হাাঁ টগ্রত হাাঁ টগ্রত দহনমেক্স েীগ্রটর ফুটওভার মেজটার উপর এগ্রে 

োাঁ মড়গ্রেমে। মেগ্রজর দুপাগ্রশ েুশৃঙ্খল ঘন ব্ন। েগ্রন্ধয দনগ্রি এগ্রেগ্রে। এখাগ্রনও দরল লাইন আগ্রে। মেগ্রজর নীচ মেগ্রে দরল েুটগ্রে। আমি র্াগ্রকাটার 

িত দরগ্রলর ব্মে গুনমে। মঝক মঝক শব্দ শুনমে। দরললাইগ্রনর দশে পযগন্ত তামকগ্রে আমে। 

আিার দচাগ্রখ পামন এগ্রে যাগ্রে। িগ্রন পগ্রড় যাগ্রে ও দহনমরর ‘হার্গ  টু ফরগ্রেট’ কমব্তা। 

I’m thinking to-night of the old farm, Ned, 

And my heart is heavy and sad 

As I think of the days that by have fled 

Since I was a little lad. 

There rises before me each spot I know 

Of the old home in the dell, 



The fields, and woods, and meadows below 

That memory holds so well. 

-েিাপ্ত- 


