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1.                                                      

মােঝ মােঝ মেন হয় - জীবন যন aেনক েলা পাসoয়ােড আঁটেক আেছ। iয়া র দু'টা, হটেমiেলর 
eকটা, িজ- মiেলর eকটা, i ারেনট লগ iেনর eকটা; eরকম aেনক েলা পাসoয়াড। িসক িরিটরু  
জন  সব আলাদা আলাদা। aেনকিদন পর iয়া  চ ােট ঢকেতু  িগেয় পাসoয়াড eেলােমেলা হেয় যাি ল। 
শেষ িমলেলা - 'আকাশনীলা'। সরেণর পাসoয়াড েলা eরকম। সব বাংলায়, কu aনমানু  করেত পারেব 
না। ei যমন 'আকাশনীলা' িলখেত িগেয় শেষ e িদেত হেব দু'টা! 
 
iয়া  চ ােটর বাংলােদশ ম েলা জমজমাট। খািল নi। সেতর ন র েম ঢেক সরণ aবাক হেয় যায়ু । 
রিন ফারটেয়ি  নােম eকজন aনবরত গািল িদেয় যােু , িন: াসo ফলেছ না। রিন ফারটেয়ি র াং ু
ক দেখ সরেণর চাখ মখ লাল হেয় uেঠু । িকছ ণ পর মাiক পা ায়ু । eবার মাiক নয় ব ু 234। 

তার টােগট রিন ফারটেয়ি  eবং তার পিরবােররু  সদস রা। ব ু 234 eর পরপ ষ িনূ ু :সে েহ বােস 
কের মলম বচেতা, ব ু 234 eকটানা গািল িদে , ব াক াuে  িমuিজকo ছেড়েছ। সরেণর a ি  
লােগ।  
46 ন র েম িভিজটর কম, 29 জন। oখােন ঢেক দেখ eকজন aিডo গান ছেড় রেখেছ ু - "রােতর 
তারার মেতা eকিদন নীরেব a কাের যােবা ঝের/আমার সকল গান তবo তামােক ল  কেরু "। সানী 
জবােয়েরর গানু । সরণ চাখ বেজ েনু ঁ । e গান িনেয় মজার eকিট িত আেছৃ । eকিদন ির া কের 
মহাখালী থেক কাকলী মােড় eেস নামেলা স। সীেলর পােশ ির া থামেলা। খাঁ খাঁ দপরু ু , রা া কমন 
যন খািল। হঠাৎ মেন হেলা aেনক দর থেক a ত eক গান ভেস আসেছূ ু । ডােন eকট eিগেয় ু

aনমান কের আবল uিলয়া িমuিজক কােলকশনস থেক আসেছ e গানু ু । দাকােন িগেয় জানেত পাের - 
িশ ীর নাম সানী জবােয়রু , eলবাম - িনজন া র। িসিড িকেন, বাসায় িফের ম মে র মেতা বাকী ু
গান েলা েনেছ স। 
চ াট েম সািন জবােয়েরর গান শষ হেলু , কu eকজন িহি  গান  কের। 'ম ায়  কন? ম ায়  
কন? ম ায়  ডন ডন ডন'। 
িবরি  লােগ। 
জিলস নােম eকজনেক aনলাiেন দখা যােু । বয়স 29, িফেমল, লােকশন লাস ভগাস। 
নক করেতi aেটােমিটক মেসজ আসা  হেলা, িলংক দেখা, oেয়ব ক াম - - -। সরণ iগেনার 
কের। 
গালাপকাটাঁ  নােমর eকজন ক দখা যাে । সরণ নক কের। 
সরণ: হাi! e eস eল ি জ! 
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গালাপকাটাঁ : য়ু  ফা । 
সরণ: 36,eম, ঢাকা 
গালাপকাটাঁ : সম িহয়ার, গট ল  
সরণ: হায়াট'স আপ? 
গালাপকাটাঁ : আয় াম নট গ! 
সরণ ভ াবাচ াকা খায়। 
 
54 ন র েম মা  eকজন। সরণ oখােন যায়। 
বলা।  
সরণ নক কের - : eটা কী টু ফার ফার oয়ান oয়ান ি  নাiন? 
িমিনট খােনক পার হেয় যায়, আoয়াজ নi। 
সরণ 'বাজ' দয়। 
বলা: কী সমস া? 
সরণ: eটা কী টু ফার ফার oয়ান oয়ান ি  নাiন? 
বলা: ী না, eটা বলা বােসর বাসা না। 
সরণ: তাহেল কার বাসা? আপিন কান বলা? 
বলা: আপিন কী চাকরী পেয়েছন য বলােক জানােবন? 
সরণ: পেল তা aবশ i জানােবা, আপিন কান বলা? 
বলা: আিম কােনা বলা না 
সরণ: তাহেল? বলা িব টু ? 
বলা: :-), আপিন িচটাগাংেয়র লাক? 
সরণ: না, আমার ব রু  বাড়ী িচটাগাং, oেদর বাসায় বলা িব টু  খেয়িছ। 
বলা: আপনােদর বাড়ী কাথায়? 
সরণ: বাংলােদেশ। 
বলা: :-) বাংলােদেশর কান জায়গায়? 
সরণ: ছাট ei দেশ eেতা ভাগ কন? ধেরন আমরা eকi শহের। 
বলা: oেক 
সরণ: :-/ 
বলা: আজেক যেত হেব, পের কথা হেব। 
সরণ: ম আi a াড iu? 
বলা: আিম iনভাiেটশন পাঠাি । 

eকটু পর iনভাiেটশন পেয় সরণ মেজ ার িলে  যাগ কের; বলা। 
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2.                                                      
 
িবেকল থেক মজাজ িখটিমেট হেয় আেছ। aহনা-€চিত-শীলা সবাi গেছ সমাiয়ার কািজেনর গােয় ু
হলেদু । বলাo যাoয়ার কথা িছল। সকােল হঠাৎ নান aস  হেয় গলু ু , যাoয়া হেলা না। আ  যেত ু
িদেলা না। 
 
eকট আেগ aহনা eসeমeস কেরেছ ু - ' তােক খব িমস করিছু , খব মজা হেু , শীলা aলেরিড ফেলন 
uiথ a া সাদা িবড়াল, রােত ফােন িডেটiল বলেবা'। 
শীলার েম পড়ার aভ াস খব বশীু । ম েত ম েত েম পেড় যায়ু ু । eকবার বiলী রােড পােশর 
ির ার ছেলেক দশ-িবশ সেক  দেখi েম পেড় গেলা, পেরর কেয়কিদন কেটেছ ঐ ছেলর 
মােহ। ei ম-পড়ুনী বা বী শীলােক িনেয় aেনক মজার মজার গ  চাল আেছু । 

 
িজিটিভেত 'কসম স' িসিরয়াল চলেছ। বলার দখেত iে  কের না। ভােব - িকছ ণ aনলাiেন থাকা ু
যায়। €চিতরা কu নi, তাi কনফাের  হেব না। e সময় aে িলয়ায় রাত হেয় গেছ, aৈথেক 
পাoয়ার চা o নi। তবo iয়া  ম ােস ার খেলু ু , িডং িডং শ  কের aফলাiন ম ােসজ ভেস uেঠ - 
"হাi, হাu আর iu?" 
সরেণর ম ােসজ। 
সরেণর কথা বলা ভেলi িগেয়িছলু । 
স-i য eকিদন কথা হেলা, টকটাকু । ট ফার ফার oয়ান oয়ান ি  নাiন আর বলাু  িব ট িনেয় কী ু
কী বলেলা, বলার িঠক মেন পড়েছ না। 
বলা চ াট িহি  জিমেয় রােখ না, সমস া যটা হয় - aপিরিচত কােরা সােথ কী কথা হেলা oটা মেন 
থােক না। 
তবo বলা ির াi কের ু - "আয় াম ফাiন, iu?" 
eকট পর পপ আপ ব  ভেস iেঠ আবার ু -  
সরণ: কমন আেছন? 
বলা: হাi সরণ, আিম ভােলা, আপিন? 
সরণ: সা সা 
বলা: আিম e িণ আসলামু , আপিনo eiমা  লগ iন করেলন? 
সরণ: না আিম িনেজেক iনিভিজবল কের রেখিছলাম। 
বলা: কন? 
সরণ: গেল সাচ করিছ, খািনকটা িবিজ 
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বলা: oেক, তাহেল পের কথা হেব 
সরণ: না ব, eখন বলনু। ডাuনেলাড হে । 
বলা: কী ডাuনেলাড করেছন? 
সরণ: eকটা কiস a ানালাiিসেস িকছ ডাটা দরকার িছলু  
বলা: আপিন পড়ােলখা কেরন? 
সরণ: ম 
বলা: িকেস? 
সরণ: চ ােটর জন  oটা জানা খব দরকারু ? 
বলা: না দরকার না। oেক বেলন কাথায় পেড়ন? 
সরণ: ভািসিটেত 
বলা: নাম? 
সরণ: চ াট করার জন  ভািসিটর নাম জানেত হেব? 
বলা: oপস! না হাড িফিলং 
সরণ: :-), আপিনo িন য় পড়ােলখা কেরন? 
বলা: চ ােটর জন  oটা জানা খব দরকারু ? :-/ 
সরণ: আমার কথা আমােকi ফরত িদেলন? 
বলা: িহ িহ িহ:। রাiট, আিমo েডু , কােনা eকটা ভািসিটেত ;-) 
সরণ: eখন কী করেছন? কার কার সােথ চ াট করেছন? 
বলা: ধ ুআপনার সােথ, আমার রা আজ নেট নi। 
সরণ: আিম চ ােট তমন আিস না 
বলা: আ া 
। 
। 
। 
। 
। 
সরণ: িডং িডং, বা-জ! 
বলা: হ ােলা। 
সরণ: িবিজ? 
বলা: না তমন না, বেলন। 
সরণ: গান েনন? 
বলা: িন 
সরণ: কার গান? 
বলা: সব গান? 
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সরণ: 'সময় যন কােট না' েনেছন? 
বলা: eকেটেলর a াড না? 
সরণ: oটা সািমনা চৗধরীর গানু , oেয়ট - িলংক িদি । 
বলা: থ াংকস 
সরণ: েন জানােবন, কমন লাগেলা। 
বলা: িশoর! 
সরণ: ডাuনেলাড শষ, লগ আuট হেত হেব, পের কথা বলেবা 
বলা: oেক টক কয়ার। 
সরণ: সiম ট iuু ! 
 

3.                                                     
 
হ ােলা, 
খব ব  নািকু ? aনলাiেন দখিছ না eকদম। আমরা ব রা ায় িত রােতi নেট থািকু । iয়া  
ম ােস াের কনফাের  হয়। ভেবিছলাম আপনার সােথ কথা হেব। স াহ পার হেলা, কথা হেলা না।  
মiল করিছ - ধন বাদ জানােত। সািমনা চৗধরীর গানটা নলামু । খব ভােলা লাু গেলা। ঐ ফা াের 
আেরকটা গান পলাম - 'জায়গা িকনেবা িকনেবা কের পেয় গলাম জায়গা  জিম'। e গানটাo 
স রু । 
eিনoেয় ভােলা থাকেবন। ম ােস াের আসেল দখা হেব। আর িনেজেক iনিভিজবল কের রাখেল - 
মiল কের জানােবন ধন বাদটক পেলন িকু ু -না। ড বাi। 

< বলা > 
 
 
বলা: 
আপনার মiল পলাম। 
পলাম মােন আজেকi পলাম। 
তািরেখর িহেসেব পাচিদন পর ির াi করিছঁ , আর আিম মiল চক করলাম ায় দশ বােরা িদন পর। 
আপনােক বেলিছ, ম ােস াের খব eকটা যাi নাু । 
আর িজ- মiল আসার পর iয়া  eকাu টা তমন iuজ কির না। 
িজেমiেল aেনক ফা  কাজ করা যায়। 
আপনার িজ- মiল eকাu  আেছ? না থাকেল জানােবন, আিম iনভাiেটশন পাঠােবা। 
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িজ- মiল aেনক iিজ। 
 
বাi দ  oেয়, গানিট ভােলা লেগেছ জেন ভােলা লাগেলা। 
আপনার aভ াস দখিছ আমার মেতা, িকছ ভােলা লাগেল aন েদর সােথ শয়ার কিরু । 
মম, জায়গা িকনেবা গানটাo েনিছ। 
সািমনা চৗধরীর দদা  ু ূ িকছ গান িছল ু - 'নয়েনর আেলা' িসেনমায়। 
ছাটেবলায় দেখিছলাম িবিটিভ- ত, জাফর iকবাল - সবণা ম াফা আর স বতূ ু : বিবতা aিভনয় 
কেরিছল। শেষ সবণা মারা যায়ু । 
 
oেক, আজ আর বশী িলখিছ না।  
ম ােস াের যাoয়া হয় না।  
গেলo িনেজেক iনিভিজবল কের রাখেবা না। 
লগiন টাiম িমেল গেল aবশ i কথা হেব। 
আপিন বেলেছন - ' দখা হেব'! 
যা-i হাক, যাগােযাগ হেব। 
ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 
 
 
 
হাi, 
ভােলা আেছন িন য়। আপনার ির াi পেয় ভােলা লাগেলা। যিদo দরীেত ির াi পলাম, তবo তা ু
পলাম! িহ: িহ: িহ:। আিম িক  মiল পেয় সােথ সােথ ির াi বাটেন ি ক করলাম। মiেলর u র 
না িদেল আমার কমন জািন uসখশ লােগু । 
আপনার দখিছ - খাঁচােনার ভাব আেছ। ম ােস াের ' দখা হেব', oটা তা কথার কথা। সব কথার িক 
ট দ  oয়াড িমিনং ধরেত হয়ু ? aনলাiেন দখা হেব মােন কথা হেব। আর oেয়বক ােম তা দখা হেতo 
পাের, নািক? 
িজেমiল আমার আেছ। িক  ভােলা লােগ না। পরেনা iয়াু -i বশী ভােলা লােগ। 'নয়েনর আেলা' 
দিখিন। িবিটিভেত িসেনমা কেব দেখিছ মেনi পেড় না। গতকাল aেনকিদন পর কান eকটা চ ােনেল 

'বাদশাহ' দখলাম, শাহ েখর িসেনমা। িহ iজ মাi ফভািরট। িহ: িহ: িহ:। 
ড বাi! 

< বলা > 
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বলা: 
মiেলর কiক ির াু i করা খব ভােলা কায়ািলিটু । 
সবার মােঝ থােক না। 
আমার িনেজর মােঝo নi। 
িজেমiল র লার চক কির, iয়া  মােঝ মােঝ। তবo ট ির াi দয়া হয় নাু । 
গতবার ির াi িদেয়িছলাম পাচিদন পরঁ , eবার িদি  িতনিদন পর। 
আ া, আমার ঐ কথাটা খাঁচা হেয় গেলা? 
আপিন দখিছ িসিরয়াস টাiপ মেয়। 
oেয়ব ক ােমর ব াপারটা মাথায় িছল। 
িক  আপিন কী aেদখা মানেষর সােথ িভিডo চ াট কেরনু ? 
কেরন না; ভেব িনেয়i aমন িলেখিছ। 
যাi হাক, ভােলা থাকনু । 
-সরণ 
 
 
হ ােলা, 
স ির, আপনার কমি েম  ধের রাখেত পারলাম না। ির াi করেত eবার আমার দরী হেলা। e াম িছল 
দi স াহু । বাসার নেটর লাiন ির-িনu করেত হেলা। সব িমিলেয় aেনকিদন aনলাiেন আিসিন। 
আপনার আর কী খবর? পড়ােলখা কমন চলেছ?আপনার খাঁচা মারার হ ািবট আসেলi আেছ।  
oেয়বক াম িনেয় oরকম িপি ং না করেলo পারেতন। :-( 
আেরকটা কথা, আমার eক বা বী আেছ, নাম - শীলা। বাংলা িসেনমার গােনর পাকা। oেক 'নয়েনর 
আেলা'-র গান িনেয় িজে স করলাম। o দিখ পটাপট 6টা গােনর কিল বেল িদেলা। e  িকেশােরর ু
কেয়কটা গানo নািক আেছ, খব পপলারু ু । শীলােক eখেনা আপনার কথা বিলিন। বলেল o আপনার 
সােথ দখা করেত চাiেব। দখা করেবন? িহ: িহ: িহ: - - - 
আজ বাসায় নেটর লাiন ির-কােন  হেলা। aনলাiেন থাকেবা র লার, বশীর ভাগ রােতর বলা। 
আপিন আসেল কথা হেত পাের। আবার বিল - 'কথা হেত পাের'। 
টক কয়ার! 

< বলা > 
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4.                                                                                                       
 
সরণ: হাi, আর iu দয়ার? 
বলা: হ ােলা! আপিন!!!! 
সরণ: হ া আিমঁ , aবাক হেলন নািক? 
বলা: আপনােক ম ােস াের পােবা ভািবিন 
সরণ: o, আিম iয়া  ম ােস াের আিস না, বেলিছলাম 
বলা: মiল পেয়েছন? 
সরণ: পেয়িছ 
বলা: ির াi কেরনিন কন? 
সরণ: স ির, টাiম পাiিন 
বলা: নািক ভাব দখাে ন? 
সরণ: না না, ভাব দখােবা কন? 
বলা: হয়েতা ভাবেছন - আিম eরকম aেনেকর সােথ মiেল টাংিক মাির 
সরণ: মােরন নািক? 
বলা: আপিন যা ভােবন 
সরণ: আিম িক  স ির বেলিছ 
বলা: oেক, না বেলম 
বলা: িক করেছন? 
সরণ: মiল চক করিছ, আর গান নিছ 
বলা: কার গান? 
সরণ: নজ ল সংগীত 
বলা: কানটা নেছন? 
সরণ: নীলা রী শাড়ী পের নীল যমনায়ু , ক যায়, ক যায়? - েনেছন? 
বলা: ম, আিম মাহা দ রিফর কে  েনিছ। আপনারটা ক গাiেছ। 
সরণ: মেন হয়, মাহা দ রিফ। িশ ীর নাম জািন না। 
বলা: কান a ালবাম? 
সরণ: জািন না, নজ ল সংগীেতর eমিপ ি  কিপ কেরিছলাম। 
বলা: আ া, নজ ল গীিত আর নজ ল সংগীেতর পাথক  জােনন? 
সরণ: না জািন না, আপিন জােনন? 
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বলা: আিমo জািন না 
সরণ: গীিতর মেধ  মেন হয় দলগতভােব গাoয়ার ব াপার আেছ 
বলা: eিনoেয়, আপনার স েক িকছ জানা হেলা নাু  
সরণ::-) 
বলা: বেলন 
সরণ: কী বলেবা? 
বলা: িনেজর স েক বেলন 
সরণ: আপিন  কেরন, আিম জবাব িদেবা 
বলা: নাম বেলন 
সরণ: আমার নাম সরণ, eটা যেথ  না? 
বলা: বাথ ড কেব? 
সরণ: সে র 8 
বলা: iয়ার বলা যােব না? 
সরণ: হা হা, আপনার বাথ ড কেব? 
বলা: 37 শ আগ  
সরণ: iয়ার বলেবন? 
বলা: না :-) 
সরণ: তাহেল, আপিন হেলন আমার চেয় 23 িদেনর িসিনয়র 
বলা: মজার ব াপার! 
সরণ: আপনােক কী আপ ডাকেত হেবু ? 
বলা: আমার ধারণা আপনার বয়স চি শ প াশ হেব। আপনােক আংেকল ডাকেবা? 
সরণ: হা হা হা, আপনার যা i া। 
বলা: আংেকল, আি  কী কের? 
সরণ: আি  নi? 
বলা: নi মােন? 
সরণ: eখেনা িবেয় করা হয়িন। 
বলা: িচরকমার থাকেবনু ? 
সরণ: মেন হয় না। দলাভাi কী কেরু ? বা ারা ভােলা আেছ? 
বলা: দলাভাi মােনু ? 
সরণ: দলাভাi মােনু , আপনার হাজেব  
বলা: ফাজলািম করেবন না, আমার eখেনা িবেয়র বয়স হয় িন 
সরণ: ভািসিটেত পেড়ন, eখেনা আঠােরা স কেরনিন? 
বলা: আপিন খব ট াকিনু ক ািল আমার বয়সটা জেন িনে ন। 
সরণ:;-)। আপনার ব রা আজ চ ােট আেসিনু ? 
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বলা: আেছ, কনফাের  চলেছ। শীলা গান গাiেছ। 
সরণ: কী গান? 
বলা: িহ িহ, িসেনমার গান - 'o আমার রিসয়া ব েরু , তুিম কন কামেরর িবছা হiলা না' 
সরণ: হা হা হা, মজার তা। 
বলা িডড নট িরিসভ iuর ম ােসজ, সীমস ট বী aফলাiনু  
সরণ: হ ােলা, আেছন? 
বলা িডড নট িরিসভ iuর ম ােসজ, সীমস ট বী aফলাiনু  

 

5.                                                     
 
বলা: 
কী ব াপার - হঠাৎ কের aফলাiন হেয় গেলন? 
আিম aেনক ণ aেপ া করলাম। 
আপনার দখা পলাম না। 
ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 
 
 
হ ােলা, 
স ির, গতকাল iেলকি িসিট চেল িগেয়িছল। আবার কাের  eেলা দi ঘ া পরু । eকটা ব াপার aনমান ু
কের িনি  - আমরা eকi eলাকায় থািক না। আমার বা বী €চিতর আর আমােদর বাসা eকi লাiেনর। 
oেদর বাসায় কাের  গেল আমােদর বাসায়o চেল যায়। চ াট ম থেক দু'জন eকসােথ aফলাiন হেয় 
যাi। বাকীরা বেঝ নয় ু - iেলকি িসিট নাi। িহ: িহ: িহ: িহ:, eিনoেয়, আপিনo ভােলা থাকেবন। 
< বলা > 
 
 
হাi, 
িক খবর? কমন আেছন? aেনকিদন কান খবর নাi। খব বু ? নািক iয়া  মiল চক কেরন না? 
আমার চলেছ কান রকম। গত স ায় সিম ার শষ হেলা। রজা  মাটামিট ভােলাiু । সামেনর কেয়ক 
স াহ ি  থাকেবা। পড়ােলখা আর ভােলা লােগ না। কেব য চাকরী পােবা? িহ: িহ:। ভােলা থাকেবন। 
< বলা > 
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হ ােলা, 
স ির, যিদ e মiল পেয় িবর  হন। ায় মাস দেয়ক আপনার কান খবর নiু । আপনার জন  
ভকামনা। 

< বলা > 
 
 
বলা: 
আিম ভািবিন আপিন eেতা িসিরয়াস! 
aনলাiেন aপিরিচত কােরা uপর eেতা ত াশা করা কী িঠক? 
আমার মেন হয় - আপিন বশী e েপ  করেছন। 
আপনার মiল পেয়িছ। 
িবিভ  ঝােমলায় ির াi দয়া হয় িন। 
আপিন তা জােনন - আিম টাiমিল ির াi করেত পাির না। 
জািন, eটা খািনকটা aভ তাo। 
কী আর করা? 
আপনার পড়ােলখা শষ হেব কেব? 
aনাস নািক মা াস? 
কীেস জব করার ান করেছন? 
বাংলােদেশর জব মােকট eখন স াচেরেটড হেয় গেছু । 
খব লাক িকংবা ভােলা িলংক ছাড়া চাকরী পাoয়া টাফু । 
আমার ির াiেয় দরী হেলা বেল স ির। 
আপনার জন  ভকামনা। 
- সরণ 
 
হ ােলা: 
যাক আপিন বেচঁ  আেছন। আিম ভেবিছলাম - সাধ ুস াসী হেয় বেন জ েল গেলন িকনা! eটাo 
ভেবিছ - আপনার iয়া  a াকাuে র পাসoয়াড ভেল গেছনু । ei মiলটা আপনার িজ- মiেল িসিস 
িদলাম। মম, আপিন aভ  িকনা জািন না, তেব aসামািজক, eটা ধারণা করিছ। i- মiেলর ির াi 
করা eক কার ভ তা। ব  থাকেল a ত: াি  ীকার করেত হয়। 
আসেলi আর পড়ােলখা ভােলা লাগেছ না। আিম eখেনা আ ার াড। জব মােকট স াচেরেটড কেনাু ? 
মাবাiল ফান কা ানী েলা ভােলা ািটং স ালাির িদে । সামেন আেরা নতুন নতুন eমeনিস 
আসেছ। িকেস জব করেবা? পড়ােলখা িদেয় িক জব িঠক হয়? িফিজ - কেমি  পেড় ব াংেক চাকরী, 
িফন া -eকাuি ংেয় পেড় মাবাiল ফােনর কল স াের। িহ: িহ: িহ:। eকটা সময় ধারণা িছল - 
মেয়রা ধ িটিচং আর ডা াির করেবু , eখন মেয়রা সব করেছ। আজ বেল িদলাম - আিম আ ার াড 
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লেভেল। আপিন িকেস পড়ােলখা করেছন? শষ হেব কেব? ান িক? aেনক বড় মiল িলেখ 
ফললাম। আপিন ির াi করেবন িকনা সটা ভেব শংিকত হি । aনলাiেন aপিরিচত মানেষর uপর ু
ত াশা িবষেয় আজ eকটা কথা বিল - iয়া র বাংলােদশ চ াট েম পালাiট ম ার পাoয়া খব টাফু । 
মাটামিট সবাi টাংিকবাজু । স তুলনায় আপনােক বশ িডেস  মেন হেয়িছল, দ াটস হায়াi আi 

oয়া  ট রসেপ  iuু ! দ াটস aল। 
টক কয়ার! 

< বলা > 
 
বলা: 
হ ােলা, eটা ভােলা কাজ কেরেছন।  
আমার িজেমiেল মiল কেরেছন।  
আিম িজেমiলটাi বশী চক কির।  
আপনার মiেলর শষ লাiন েলা পেড় মজা পলাম।  
িরেয়লী? iu oয়া া রসেপ  মী? ি ল? 
aসামািজক মানষ আবার স ান পায় নািকু ? হা হা হা। 
তেব আিম eবার সিত  সিত  আপনার স ান পােবা। 
আিম আপনার চেয় িসিনয়র।  
আমার মা াস ায় শেষর িদেক।  
aবশ  আপিন যিদ ফলটস ছা ী হনু , আi িমন, বশ িকছ ফiেলর রকড কের eখেনা aনাস লেভেল ু
পেড় থােকন, তেব আপিনi িসিনয়র।  
eবং আপনােক eখেনা আপ ডাকার াপ আেছু । 
িকিডং! 
িকিডং!! 
ডা  গট িসিরয়াস। 
আিম eখন জব খাঁজ  কেরিছ। 
আমার aেনক াসেমট চাচা-মামার জাের aনােসর পর ভােলা চাকরী পেয় গেছ। 
বতনo ভােলা পায়। 

aথচ eরা পড়ােলখা িকংবা e া-কািরক লাম কানু  িদেক eকিটভ িছল না।  
eটাi হয়েতা কেপােরট িনয়িত। 
সদশন িকংবা সদশনােদর জয় জয়কারু ু । 
ভােলা শা-িপস িদেয় ঘর সাজােনার মেতা াট  াফ িদেয় aিফস সাজােত হয়! 
হা হা হা! 
আিদoস! 
- সরণ 
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6.                                                     
 
মাiবাংলািমuিজক থেক গান ডাuনেলাড চলেছ। আজকাল গােনর a ালবাম কনা লােগ না। িরিলজড 
হoয়ার কেয়কিদন পেরi aনলাiেন পাoয়া যায়। iয়া  ম ােস াের লগiন কের বলা aেনক ণ বেস 
আেছ। aনলাiেন কu নi। বলার  সােকেল iদািনং সমস া হেয় গেছ। €চিত আর সািনয়া 
িসিরয়াস েম পেড় গেছ। ধ ু েম পড়া নয়, েম পেড় হাবডব খােু ুু । ম-পড়ুিন শীলা eবার 
রােমেলর সােথ ফিভকেনর মেতা লেগ আেছ। সিদন বলাo সােথ িছল। ট কলাবাগােনর আল-
বাiক। কাণার টিবেল শীলা- বলা আর সমাiয়া বেসিছলু । িসিড় িদেয় uঠেতi ডান পােশর টিবেল ঁ
eকিট ছেল eকা eকা িচেকন uiংেয় কামড় িদে । মাটামিট পাচু ঁ -দশ িমিনেটর মােঝ শীলা েম পেড় 
গেলা। ভীষণ দু:সাহস, সরাসির ঐ ছেলর টিবেল। তারপর দু'জেন কীসব কথা হেলা। কেয়ক িমিনট 
পর শীলা িফের eেলা, মাবাiেল ঐ ছেলর ফান না ার। পেরর কেয়কিদন ঘন ঘন মাবাiল ব ােল  
িরেলাড, ি - পiড কাড aথবা ি েলাড। স াহ খােনক পর শীলা আর ােস আেস না। িডপাটেমে র 
ধাের কােছo দখা যায় না। €চিত eেস খবর িদেলা - শীলােক দখা গেছ বেয়েটর আিকু -িচপায়! €চিত 
oখােন গেলা কেনা? সমাiয়ার চাপাচািপেত থেলর বড়াল বিরেয় আেসু । €চিত তখন িহি র তমােলর 
সােথ 'আিম ভাসেবা য জেল তামায়, তামায় ভাসােবা স জেল'। 
 
eভােব সবাi যখন েম পেড় গেলা, তখন iয়া র কনফাের  ম খাঁ খাঁ কের। শীলার গান নi, 
€চিতর কািশ নাi, aহনার ভংিচ কাটা নi। কবল মােঝ মােঝ বলা eকা বেস থােক। uiন াে  
সািমনা চৗধরী ু - 'সময় যন কােট না, বড় eকা eকা লােগ e মখর জনারু েণ '। সরণo ম ােস াের আেস 
না। আ া, বলা িক iদািনং সরেণর কথা বশী ভাবেছ? সরেণর কাথায় যন eকটা দেরাধ তার ব াপার ূ
আেছ। বলা ঐ বােধর eলাকায় যেত পাের না। সরেণর মiল, চ ােটর লাiন েলা িমিলেয় বলার 
চারপােশ eক ধরেণর রহস  সি  ৃ হয় । বলা বারবার e রহেস র কােছ পরািজত হয়। সরণ কখেনা 
বলার ব াপাের আ হ দখায়িন, িনজ থেক জানেত iে  কেরিন িকছ।ু eেতািদন মiেল যাগােযাগ 
হয়, মােঝ মােঝ ম ােস াের কথা হয়। সরণেক মেন হেয়েছ aেনক ম ািচuরড মানষু, যার আেশপােশ 
যাবার মতা বলার নi। 
 
বলা ভােব - িজেমiেল িগেয় দখেল কমন হয়, সরণ হয়েতা aনলাiেন আেছ। িকছ ণ কথা বলা ু
যেত পাের। িজেমiেল সরণেক চ াট iনভাiেটশন পাঠােতi কiক ক া েস সরেণর নাম ভেস uেঠ ু - 
পােশ সবজ বািতু । সরণ aনলাiেন। িনেচ াটাস লখা - ' বকারে র িদন িলেত ম'। 
বলা নক কের - 
বলা: হাi, িবিজ? 
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সরণ: আের আপিন য, িজেমiেল! 
বলা: ম, দখলাম আপিন আেছন, তাi নক করলাম। 
সরণ: ড 
বলা: িক কেরন? 
সরণ: িবিড জবেস চাকরী খিঁজু  
বলা: ম কেরন কার সােথ? 
সরণ: মােন? 
বলা: মােন কার সােথ ম করেছন? 
সরণ: কন বলন তাু ! 
বলা: াটস দখিছ - ' বকারে র িদন িলেত ম', তাi িজে স করিছ। 
সরণ: oপস! oটা eকটা uপন ােসর নাম, আিনসল হেকর লখাু  
বলা: ম কেরন? 
সরণ: হা হা, খব পােসানাল  হেয় গেলা নাু ? 
বলা: না বলেল বলেবন না। oেক! 
সরণ: আ া পের বলিছ। দিখ আপনার িত শি  কমনৃ । ট  করেবা? 
বলা: কীভােব? 
সরণ: আমার েলার জবাব দন দিখ 
বলা: কী ? 
সরণ: বলন তা ু - eকটা ি েজর মেধ  eকটা হািত কীভােব ঢকােবনু ? 
 
 

7.                                                      
 
 
বলা: eটা কীভােব স ব? ি েজর মেধ  হািত িকভােব ঢকােবাু ? 
সরণ: াi কের দেখন 
বলা: eটা কী খলনা হািত? 
সরণ : না, খলনা হািত না 
বলা: তেব িক হািত জবাi কের মাংস েলা ঢকােত হেবু ? 
সরণ: হেলা না, টাiম শষ। 
বলা: oেক আপিন আনসার বেলন। 
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সরণ: খবু iিজ। ি েজর দরজা খলেবনু , হািতটা ঢিকেয় িদেবনু , দরজাটা ব  কের িদেবন। 
বলা: িহ: িহ: িহ:। ি েজর মেধ  হািত ঢকেব নািকু ? 
সরণ: oটা িবষয় না। e ে র ি কস হেলা - আপিন eকিট িবষয়েক কেতা সহেজ ভাবেত পােরন। 
বলা: ধ তু , eটা ফালতু u র। 
সরণ: oেক, ন ট ে  যােবা? 
বলা: বেলন 
সরণ: আ া, eবার বেলন তা eকটা ি েজর মেধ  eকটা িজরাফ িকভােব ঢকােবনু ? 
বলা: iিজ। 
সরণ: িকভােব? 
বলা: আেগর মেতা কের। 
সরণ: আহা, আেগর মেতা কের কীভােব , oটা বেলন। 
বলা: দরজা খলেবাু , িজরাফ ঢকােবাু , দরজা ব  কের িদেবা। 
সরণ: হা হা হা, হয়িন। 
বলা: কন? 
সরণ: আপিন িজরাফ ঢকােনার আেগ হািতটা বর করেবন নাু ? 
বলা: মােন? 
সরণ: আপিন আেগ ভতেরর হািতটা বর করেবন, তারপর িজরাফ ঢিকেয় দরজা বু  করেবন। 
বলা: না, না। eটা হেব না। আপিন তা বেলনিন - হািত তখেনা ি েজর ভতের রেয় গেছ। 
সরণ: হা হা হা, o জন i তা েত বেলিছ - eটা eক ধরেণর মমির ট । 
বলা: িহ: িহ: 
সরণ: oেক ন ট । 
বলা: িক? 
সরণ: বেলন তা দিখ, বেন eকটা িমিটং হে । বেনর রাজা িসংহ িমিটং কল কেরেছ। সব াণী 
িগেয়েছ, eকটা াণী যায়িন। ঐ াণীটা ক? 
বলা: বাঘ 
সরণ: কন? 
বলা: বাঘ যায়িন - - - 
সরণ: কন যায়িন oটা বেলন! 
বলা: বাঘ আর িসংেহর , তাi বাঘ যায়িন। হেয়েছ? 
সরণ: না হয়িন :-) 
বলা: কন? তাহেল ক যায়িন? 
সরণ: হা হা হা। আপিন য eকট আেগ িজরাফেক ি েজ ঢিকেয় িদেলনু ু , ভেল গেছনু ? ঐ িজরাফটা  
িমিটংেয় যায় িন। 
বলা: uহ! না ! eটাo হেব না। আপিন িচট করেছন। 
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সরণ: িকভােব? 
বলা: আপিন বেলনিন eটা আেগর ে র সােথ িরেলেটড। 
সরণ: কন? আিম তা আেগi বেলিছ - আপনার মমির ট  চলেছ। 
বলা: :-( 
সরণ: oেক ন ট কােয় ন। 
বলা: আেরা আেছ? 
সরণ: eটা শষ। 
বলা: oেক 
সরণ: আ া, eবার বেলন - মেন কেরন, আপিন eকটা নদীর ধাের দািড়েয়। আপনােক eপার থেক 
oপাের যেত হেব। ঘােট eকটা নৗকা বাধাঁ । সমস া হেলা - নদীেত সব সময় aেনক েলা কিমর ু
িকলিবল কের। আপিন কীভােব পার হেবন? 
বলা: eটা তা কিঠন । 
সরণ: চ া কের দেখন 
বলা: আেশপােশর ি জ িদেয় চেল যােবা। :-) 
সরণ: না, আেশপােশ কান ি জ নi। 
বলা: তাহেল aেনক দর হেট aন  uপায় বর করেবাূ ঁ । 
সরণ: uঁ , aন  uপায় নi। আপনােক ঐ ঘাট িদেয়i পার হেত হেব। 
বলা: ছ াত, পারেবা না। eরকম কিঠন  - - - 
সরণ: হা হা, সাজা। আপিন ঘােট বাধা ঐ নৗকা িনেয়i পার হেয় যােবনঁ । 
বলা: তাহেল কিমরু ? 
সরণ: হা: হা:, আপিন ভেল গেছনু ? eকট আেগ বলিছলাম ু - বেনর সব াণী িমিটংেয় গেছ। 
কিমর েলাo িন য় oখােন গেছু ! 
বলা: eটাo কী আেগর সােথ িরেলেটড িছল? 
সরণ: আিম আপনােক বারবার বলিছ, আপনার মমির ট  হে । 
বলা: িছ: িছ:। eকটাo পারলাম না। 
সরণ: eটা eরকমi। মন খারাপ করেবন না। 
বলা: তাহেল eবার আিম আপনার মমির ট  কির? 
সরণ: কেরন! 
বলা: বেলন তা, আমার জ িদন কেব? 
সরণ: আজ হেলা 36 তািরখ। কাল আপনার জ িদন, 37 আগ । 
বলা: থ াংকস!!! পেরেছন। 
সরণ: a াডভা  হ ািপ বাথ ড! 
বলা: আবােরা থ াংকস! 
সরণ: মাi জার! 
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বলা: আপিন কী আমার eকটা ে র িসিরয়াসিল জবাব িদেবন? 
সরণ: িক ? 
বলা: খব পারেসানাল ু । 
সরণ: কেরন 
বলা: আপনার গালে  আেছ? আi িমন, ম করেছন? 
সরণ: হা: হা:, আপিন ঐ eকটা জায়গায় ঘরপাক খাে নু ? 
বলা: মাi  করেলন? 
সরণ: না, েনন, আিম ম করিছ না, স রকম কান বা বীo নi। 
বলা: কন? 
সরণ: জািন না, কu হয়েতা পছ  কেরিন ;-( 
বলা: আপিন কাuেক পছ  কেরিছেলন? 
সরণ: কিঠন ! 
বলা: আজ আিস, আ  খেত ডাকেছু । পের কথা হেব। 
সরণ: ভােলা থাকেবন 
বলা: আপিনo! 

 
সরেণর কান বা বী নi, ম করেছ না; eটা ভাবেল বলার ক ামন জািন ভােলা লেগ uেঠ। বলা 
জােন না, কন ভােলা লােগ। সরণo পা া জানেত চাiেত পারেতা - বলার পছে র কu আেছ িকনা। 
aথচ িক  িজে স কেরিনু । e জায়গািটেতi সরণ a ত ু । আজ নেট সময়টক খব তাড়াতািড় কেট ু ু ু
গল। 

 
 

8.                                                     
 
 
হ ােলা, 
আজ 8 সে র, আজ আপনার জ িদন। ভ জ িদন। আপনার ফান না ার জানা থাকেল আজ 
aবশ i ফান কের আপনােক uiশ করতাম। আপনার ফান না ার জািন না, আিম িনেজi aবশ  
aপিরিচত মানষেক ফান না ার দয়া পছ  কির নাু । eিনoেয়, আমার জ িদেন আপিন চমৎকার i-
কাড পািঠেয়েছন, সজন  আপনােক ধন বাদ িদেয় eকিট মiল কেরিছলাম। পেলন িক-না জািন না। 
oহ, আপিন তা আবার aসামািজক মানষু, মiেলর ির াi কেরন না। িহ িহ। তা িম ার aসামািজক, 
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আজেকর জ িদেন কী করেছন? aসামািজক হেয় eখেনা কান গালে  জটােত পােরনিনু । িদন কেট 
যাে  eকা eকা। ব াড লাক! আi িফল িপিট ফর iu! লাল !!! 
যাক, জ িদেন aেনক খাঁচা দয়া কথা বেল ফললাম। ি জ ডা  মাi ! কততম জ িদন গেলা?  
তত েলা ভাচয়াল গালােপর ু েভ া। 
< বলা > 
 
 
বলা: 
আপনার ভাচয়াল গালাপ েলাু , স বত: পিচশিটঁ , িকেয় মiল বে র তলানীেত খসখেস হেয় পেড় 
রiেলা িতনিদন। 
মােন আিম মiল চক করিছ - িতনিদন পর। 
কী আর করা! 
aভ াস কী আর দর হয়ু ? 
আমার ব রা জ রী কান মiল করেল ফােন বেল দয় ু - ' মiল ব  চক কিরস'। 
আমার মেন হয় - আপিন আমার িকংবা আিম আপনার ফান না ার জানা িঠক হেব না। 
সমেয় aসমেয় আপিন ফান কের বসেবন স শংকা মাথায় রেখi বিল - আিমo আপনােক িবনা 
েয়াজেন ফান কের িবর  করেত পাির। হা হা 
কী দরকার - uটেকা ঝােমলার। 
ei aসামািজক মানষিট যিদ সামািজক হoয়ার চ াু য় আপনার uপর e েপিরেম  চালায় তেব সটা 
মােটo সখকর হেব নাু । 

aসামািজক মানষo কখেনা সামািজক হেত চায়ু  ! 
“িভখারীর কী কখেনা ডাকাত হেত iে  কের না?” 
কার কিবতা যন? পেণ  প ীরূ ু ? 
পেণূ ু'র 'কেথাপকথন' পেড়েছন? 
চমৎকার, না পড়েল পড়েত পােরন। আর পড়ার iে  না থাকেল aিডo a ালবাম নেত পােরন।  
আিম েনিছলাম - িশমল ম াফা আর িশিরন বকেলর কেু ু ু । 
আ া, আপিন কিবতা পছ  কেরন? 
আi িমন, কিবতা পেড়ন? aথবা েনন? 
"আমার কীিতের আিম কির না িব াস। 
জািন, কাল িস  তােরু  
িনয়ত তর াঘােত 
িদেন িদেন িদেব ল  কিরু ।" 
- লাiন েলা কমন? 
রিব কিবর লাiন। 
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কিবতার নাম মেন পড়েছ না। aেনক আেগ ডােয়রীেত তুেল রেখিছলাম। 
আ া আপিন ডােয়ির িলেখন? 
আিম eকসময় িলখতাম, াস ফাiেভ পিড় তখন।  
কানিদন কী করলাম, কয়টা সত -িমথ া বললাম। কার সােথ ঝগড়া হেলা, eiসব। 
মজার ব াপার - তখন আিম ছা িশিবেরর মু । িকেশারক  পিড় র লার।  
ei য দেখন - aেনক বড় মiল, aেনক কথা বেল ফললাম, িক  aসামািজকতার ঘারেটাপ থেক 
ব েত পারলাম না। 
আমার জ িদেন আপিন স র eকিট িমuিজক াল iু -কাড পািঠেয়েছন।  সজন  ধন বাদ দয়া হেলা না 
eখেনা! 
aেনক aেনক ধন বাদ।  
বাi দ া oেয়, বেচঁ  থাকার জন  eকজন গালে  খব দরকারু  কী? 
আপনার আর কী খবর? 
ভােলা থাকেবন। 
- সরণ (aসামািজক) 
 
 
হাi, 
নাহ! আপনােক aসামািজক বলা িঠক হয়িন। আমার মেন হে  আপিন ব াপারিট িসিরয়াসিল িনেয়েছন। 
শেষ নােমর পর ােকেট 'aসামািজক' না িলখেল পারেতন না? আিম eখন িগি  িফল করিছ। স ির, 
ভীষণ স ির - আপিন যিদ মেনাক  পেয় থােকন। আপনার লা  মiলটা বশ কেয়কবার পেড়িছ। কন 
জািন মiলটা পেড় খব ভােলা লেগেছু । মেন হেয়েছ আপিন aসামািজকতার চ র থেক বিরেয় 
আসেছন। িহ: িহ:। আপিন aেনকটা মখেচারা টাiপ মানষু ু । aপিরিচত মানেষর সােথ খব সহেজ িমু ু শেত 
পােরন না। aথচ, আমার খাঁচা মাকা মiল পেয় কী চমৎকার eকিট মiল করেলন। খব ভােলা ু
লাগেলা। না, থাক - আপনার ফান না ার জেন আমার কাজ নi। আপিন আসেলi ভয় ধিরেয় 
িদেয়েছন - আপনােক ফান না ার িদেল হয়েতা িবপেদ পেড় যােবা। িহ: িহ: িহ:। 
স ির, পেন  প ীর কিবতাূ ু  পড়া িকংবা শানা কানটাi হয়িন। আপনার মiল পেড় আপনােক বশ 
কালচাড মানষ মেন হেলাু । আিম সরকম না। ছাটেবলায় মায়ন আহেমদ পেড় মাথাটা হা া হেয় ূ
গেছ। পের রবী  িকংবা শরৎ মাথায় ঢেকিনু । আমােদর  সােকলটাi eমন। সব হািবজািব 
পাচিমশালীঁ । িহ: িহ:। eকটা কিবতা বিল, জােনন কার লখা? 
“জািন 
গতকাল আিম আসেবা ভেব 
তুিম বেসিছেল বারা ায়, 
যমন বসেব আজ - আগামীকাল 
িকংবা পর o হয়েতা। 
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aথচ আমার পেথর  
 িকংবা শষ - নi কানটাi, 

য পেথ তুিম আেছা স পথ কাথায়?" 
আিম জািন না কার লখা। তেব ায় িনেজ িনেজ আoড়াi। আপনার শষ িট খবু কিঠন। বেচ ঁ
থাকার জন  গালে ে র দরকার আেছ িকনা জািন না। সভােব ভািবিন কখেনা, বয়ে  ছাড়া আমারo 
খব সমস া হে  কীু ? িহ িহ, আপনােক ei ফােক বেল িদলাম ঁ - আমার কান বয়ে  নi। িহ িহ:। 
আেরকিট ে র u ের বিল - আিম কখেনা ডােয়রী িলিখিন। iদািনং খবু িলখেত iে  কের। কী ভােলা 
লাগেছ, কী লাগেছ না - eসব। আ া, আিম যিদ ডােয়রীর মেতা কের িতিদন আপনােক িলিখ আপিন 
পড়েবন? 
টক কয়ার! 

< বলা > 
 
 
িম ার aসামািজক, 
আপনােক আবার িবর  কির। দাষটা আপনারi - ক বেলিছল সািমনা চৗধরীর ু 'সময় যন কােট না' 
িলংক িদেত? eখন আমার সময় আসেলi কাটেছ না, সােথ সােথ 'বড় eকা eকা' লাগেছ। সব আপনার 
দাষ। িহ: িহ: িহ:। সািমনার 'কিবতা পড়ার হর eেসেছ' o চমৎকার গান। আবারo বিল - সব 
আপনার দাষ। িহ িহ িহ। 
ব  aফ লাক! 

< বলা > 
 

9.                                                     
 
বলা: 
আপনার দেটা মiল পলামু । 
আপনার কী কান কারেণ মন খারাপ? আমার কন জািন aমনটা মেন হেলা। 
eকা eকা কন লাগেব?  
আপনার রা কমন আেছ?  
oেদর সােথ সময় কাটান। ভােলা লাগেব। 
আমােদর e শহের - ঘরার জায়গা আর কতi বা আেছু ? 
ব েদর সােথ আ াটাi আসলু । 
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কীভােব কীভােব সময় কেট যায়। 
আমার eখন সময় কাটােনাটাi িবরি কর। 
বকার জীবন। চাকিরর চ া কের যাি । কেব হেব জািন না। 

"কিবতা পড়ার হর eেসেছ" আমার খব ি য় eকিট গানু । গানিট ক িলেখেছ জােনন? কাoসার 
আহেমদ চৗধরীু , ঐ য থম আেলার ছিটর িদেন ম াগািজেন স ােহর রািশফল িলেখু । আেরকিট মজার 
ব াপার শয়ার কির। মায়ন আজাদ স ােরর eকটা i ারিভu পড়িছলামু , uিন বেলেছন - বাংলা ভাষায় 
eখেনা পর  যত গান লখা হেয়েছ, তার মেধ  মা  িতনিট গান, আসেলi গান হেয় uেঠেছ। িতনিটর 
eকিট হেলা - "কিবতা পড়ার হর eেসেছ"। 
আর কী খবর? সিম ার শষ হেব কেব? েক কী করেবন? তার আেগ ফাiনােলর ি পােরশন কমন? 
eiসব মন খারাপ বাদ িদেয় িসিরয়াসিল পেড়ন। জব মােকট eখন খব কি িটিটভু । ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 
 
 
হ ােলা, 
কমন আেছন? বকার জীবন িনেয় ভাবেবন না, ভােলা িকছ eকটা হেয় যােবiু , কাল aথবা পর , eকট ু
সময় লাগেব eটকi aেপ াু ু । আ া সরণ, আপিন কী আমার uপর কান কারেণ িবর ? আমার 
মiেলর কথা েলা কী আপনােক খব সমস ায় ফেল িদেয়েছু ? oরকম িকছ হেল সরাসির বলেবনু । আিম 
সরাসির কথা বলেত o নেত পছ  কির। আমার আেগর মiেল আপনােক িকছ  িজে স ু
কেরিছলাম। eকটারo u র দনিন। আপনার চাখ eিড়েয় গেলা, নািক eভেয়ড কের গেলন জািন 
না। কখেনা মন চাiেল জবাব িদেত পােরন। 
eবার আিম আপনােক ে র িল  পাঠাি । আপিন পরী ার মেতা কের জবাব িদেবন। 
2) আপনার আেগর মiেল দখলাম, আপিন " মায়ন আজাদ স ারু " িলেখেছন। আপিন কী uনার িডের  
েডু ? 

3) মায়ন আজােদর মেত ু ‘গান হেয় uঠা’ বাকী গান দেটা কী কীু ? 
4) আপিন রািশফল িব াস কেরন? (ছিটর িদেনর রািশফেলর সােথ আমার ায়i িমেল যায়ু !) 
আজ আর ালােবা না। মiল করেবন, সােথ েলার জবাব িদেবন আশা কির - - -। 

 oেয়ল! লাল!!! 
< বলা > 
 
 
ম াডাম: 
সরনাশ! ছা  বািনেয় eে বাের পরী ায় বিসেয় িদেলন! 
4টা ে র মাট ন র কেতা? 
আ া u র িদi: 
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2) ী না, আিম আজাদ স ােরর িডের  েড  নাু । আসেল আিম কমাস ফ াকাি র ছা । সা হায়াট? 
তাi বেল মায়ন আজাদেক স ান কের স ার ডাকেত পারেবা নাু ? আমােদর দেশ uনার মেতা ট ােল  
আর কেবi বা আসেব? দভাগূ , আমরা uনােক হারালাম! কী হারালাম তা বঝেত আেরা aেনক সময় ু
লাগেব। বাi দ  oেয়, আিম িক  eকi রকমভােব - আ াহ আব সায়ীদেক সায়ীদ স ারু ু , মহ দ ু
জাফর iকবালেক জাফর iকবাল স ারi বিল। e ঁরা হেলন আমােদর বািতঘর। স ার বেল স ানটক ু ু
a ত: জানােত পাির, কী বেলন? 
3) স ির, বািক গান দিটর কথা মেন পড়েছ নাু । িচটাগাং থেক কািশত eকটা ম াগািজেন ঐ i ারিভu 
পেড়িছলাম। i ারিভu িনেয়িছেলন শিরফা বলবলু ু । ঐ সা াৎকার েলা সংকলন কের পের স বত: বi 
রর হেয়িছল। 

4) আিম রািশফল িব াস কির না। তেব ীকার কির - চিপসাের পেড় িনiু , কী কী লখা আেছ। ছিটর ু
িদেন িনoমােরালিজ ব বহার কের। বেলi দয় - 21% িমলেব। eখন আপিন সারা স ােহ শত শত 
ঘটনায় ঐ দু'চার লাiন িমিলেয় ফলেল তা সমস া! 
 
আপনার 4টা ে র জবাব িদলাম। পাশ করেবা? 44 পােবা? eকট দয়া দখাiেয়ন ম াডামু , ফiল 
করেল আ  ুবাসা থেক বর কের িদেব, আ  িপটােবু । o ঁয়া oয়া ঁ - - - 
- সরণ 
 
 
হ ােলা! 
আপিন দখিছ যেথ  ফািজল আেছন। িহ িহ:। আপিন তি শ না, আপিন 5৯ পেলন। সেক  িডিভশন 
ন র। িজিপe িহেসেব িড াস। কম পেলন, কারণ - আপিন আমার ে র জবাব িদেয়i ভেগেছন। 
মiল কi? 
সরণ, আপিন কী আমােক যখন সময় পান তখিন aেনক বড় বড় মiল করেত পারেবন? আিম জািন না 
আপনার কােছ কন eটা চাি । আসেলi জািন না, আপনার মiল পেত, মiল পড়েত iে  কের 
iদািনং। আিম জািন না কন eমন হে । 
< বলা > 
 
 
সরণ,  
আপিন কী আমােক যখন সময় পান তখিন aেনক বড় বড় মiল করেত পারেবন? 
আিম জািন না আপনার কােছ কন eটা চাি ।  
< বলা > 
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সরণ,  
আপিন কী আমােক যখন সময় পান তখিন aেনক বড় বড় মiল করেত পারেবন? 
আিম জািন না আপনার কােছ কন eটা চাি । < বলা > 
 
 
সরণ, আপিন কী আমােক যখন সময় পান তখিন aেনক বড় বড় মiল করেত পারেবন? 
আিম জািন না আপনার কােছ কন eটা চাি ।  
< বলা > 
 

10.                                                    
 
 
হাi, 
eকটা aনেরাধ করিছু । u াপা া খয়ােল আপনােক কী কী সব কথা বেল eকটা মiল 4 বার 
পািঠেয়িছ। ি জ, o েলা মেছ িদেবনু । কথা েলা খব িসিরয়াসিল িনেবন নাু । আi a াম িরেয়লী স ির। 
< বলা > 
 
 
বলা: 
আপিন ে র কিবতা পেড়েছন?  মােন  মহা দ শহীদ াহু ু । কিবতা না পড়েলo - 'ভােলা আিছ 
ভােলা থেকা, আকােশর িঠকানায় িচিঠ িলেখা' িন য় েনেছন। oটা ে র লখা। 
 
"িনরবতা কানo eক uদাসীন পাথেরর নাম - 
aহল া স কানিদন জািন আর হেব না জীবন। 
হেব না স পিরজাত, কানoিদন হেব না সকাল, 
িদন আর িনিশেথর সি েণ থেক যােব জািন -  
aহল া স িচরকাল থেক যােব, র  মাংশ িনেয়। 
যােব না স দ   মানেষর িমিছেল কখনoু ু , 
পাড়া মানেষর তু , র , ািন বেক স নেব নাু , 
যােব না স জািন আর কানoিদন সবজ িনভেতু ৃ । 
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ছােব না স িচবেকর থেরা থেরা িবষ  u াপঁ ু , 
সi হাত কখনo ছােব না আর uদাসীন চলঁ ু । 
িন: ােসর ােণ আর জাগেব না ভজা চাখ দিটু , 
ন ে র িত ধ বেচ রেব ায়র িতিমেরৃ ু ঁ ু । 
হেব না ব লা জিন স কখনo গাঙেরর জেলু  
ভাসেব না ভলা তার, ভাসেব না ে র সাহস, 
ব লার - ভলা কানoিদন জেল ভাসেব না -  
িনরবতা কার নাম? কার নােম িনরাসন েল?"   
 
e কিবতাo ে র লখা।  
আপনার ম ল কামনা করিছ। 
- সরণ 
 
 
হ ােলা, 
আিম স ির বেলিছলাম। eরপরo আপিন aমন eকটা কিবতা পাঠােলন! "ন ে র িত ধ বেচ রৃ ু ঁ েব 
ায়র িতিমেরু "। কেতা ন ে র িতi বা আর মেন থােকৃ । তবo কu কu আকােশ তািকেয় থােক ু
আদমসরেতর খাঁেজু । আমার ব লা হবার শখ নi, ভলা ভাসােনার সাহস নi, o নi। জািন না 
কন -iদািনং সি  মনটা কােক জািন িব াস করেত মন চায়। েদর সােথ সব কথা বলা হয় না। 
সবার সােথ সব িকছ শয়ার করা যায় নাু । সবাiেক কী আর িব াস করা যায়? 

 তা তসিলমা নাসিরেনর হাজব া  িছল, তাi না? 'uতল হাoয়া'য় পেড়িছলাম।  কী তসিলমার 
সব িব ােসর মর াদা িদেয়িছল? 
আজ আর িলখেত iে  করেছ না। মনটা খারাপ হেয় আেছ। 
 < বলা > 
 
 
বলা: 
মiেলর ির াi করিছ ায় দশিদন পর। গত মiেল িলেখিছেলন - মন ভােলা নi। 
আশা করিছ - e দশিদেন মন ভােলা হেয় গেছ! 
আিম আিছ - চাকরীর খাঁেজ। বকার জীবন ভীষণ কে র। বাসা থেক চাকরীর চাপ নi। তবo িনেজর ু
কােছ িনেজেক বােডন মেন হয়। মা াস পাশ কের বােপর ঘােড় ঁ বেস আরামেস খাি । 
যাi হাক, 'uতল হাoয়া' - 'ক' দেটাi পেড়িছু । তসিলমা নাসিরেনর গদ  কখেনা আমার কােছ আকষণীয় 
মেন হয়িন। পড়েত গেল টায়াড হেয় যাi। আপিন হয়েতা জােনন না, তসিলমা নাসিরন লখােলিখেত 
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িত া পাবার পছেন ে র aেনক বড় ভিমকা িছলূ । তাi কিব ে র পিরচয় 'তসিলমার হাজব া ' 
িহেসেব মেন িনেত পারলাম না। 
আপনার িক eখেনা মন খারাপ? 
তাহেল eকটা জাকস েনন - 
"eক লাক রা া িদেয় হেট যােঁ । হঠাৎ আেশপােশ কাথাo থেক তেরা তেরা তেরা শ  আসা  
হেলা। লাকিট ভাবেলা - ব াপার িক? তেরা তেরা শ িট কাে েক আসেছ? তেরা মােন আনলািক 
থািটন! তার কােছ মেন হেলা - পােশর দয়ােলর oপাশ থেক শ টা আসেছ। আ হ িনেয় স দয়ােলর 
ফেটােত চাখ রাখেলাু । oমিন oপাশ থেক eকটা কািঠ eেস তার চােখ তা িদেলা। আর eবার শ টা 
তেরার পিরবেত হেয় গেলা চৗ  চৗ  চৗ ।" 

 
জাকসিট eখােন শষ। িক  আমােদর ব মহেল e জাকেসর aন  ভাসন যাগ হেয়েছু । আমােদর ব  ু
িটপ eকবার েম পড়েলা সেক  iয়ােরর মার সােথু । uথাল পাথাল ম হেয় হেয় যায়, eমন 
aব া। eকিদন িটপ মােক জাকসিট বলেলাু । চৗ  চৗ  হেয় যাবার পর িটপ থামেলাু , তার ধারণা 
িছল - জাকস েন মা aেনক ণ হাসেব। িক  িটপ aবাকু , কারণ - মা হােস না। বরং ভীষণ 
aবাক চাখ িনেয় িজে স কের - "তারপের? তারপের কী হেলা?" মার কথা েন িটপ হাসেত হাসেত ু
খনু। পের স িডিসশন িনেলা - মার সােথ স ক আগােনা যােব না। কারণ, য মেয়র আiিকu eে া 
কম, তার সােথ চলােফরা করাi মশিকু ল।  
eখন আমরা ei জাকসটা বলেল সােথ সােথ িটপ-ু মার aংশটা যাগ কের িদi। হা হা হা। 
 
 - সরণ 

11.                                                    
 
 
বলা, 
সাiবার ক ােফ থেক মiল করিছ। 
খব সংে েপ বিল ু - আমার eকটা চাকরী হেয়েছ। 
যিদo খব ভােলা নাু । িকছ eকটা করা িহু েসেব িঠক আেছ। 
িসিটেসল কল স াের।  আপাতত: িতন মােসর ক া । পের e েট  হেত পাের। 
ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 
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হ ােলা! 
oয়াo! ট িনuজ! কন াচেলশনু ! েন খব ভােলা লাগেছু । আমার eক কািজনo বাংলািলংেকর কল 
স াের কাজ করেতা। পের িজিপর মােকিটংেয় সiচ কেরেছু । eকটা কা ানীেত জেয়ন করেল পের 
সiচ করেত সিবধা হয়ু ু । আমার িব াস - আপিনo খব ভােলা পিজশন িনেয় কাথাo সেটল হেয় ু
যােবন। ব  aফ লাক। 
ei ম েত আেরকিট কথা মেন পড়েছু । আমার ফান ন র জানা থাকেল -আপিন আজ ফান কের বলেত 
পারেতন  - "চাকরীটা আিম পেয় গিছ বলা নেছা? হ ােলা eটা কী ট ফার ফার oয়ান oয়ান ি  ু
নাiন?" িহ িহ। আপনার খয়াল আেছ - eকদম থমবার আপিন আমােক iয়া েত নক কের িজে স 
কেরিছেলন – “eটা কী ট ফার ফার oয়ান oয়ান ি  নাiনু ?" লাল। 
eিনoেয় - পািটটা জমা থাকেলা। বতন পেল কাথায় খাoয়ােবন জানােবন। আমােদর দখা হেয় 
যেতo পাের! 
টক কয়ার a া  থ াংকস ফর দ  ড িনuজ! 

< বলা > 
 
 
বলা: 
আপনার মiল পলাম। 
গতকাল aিফেস জেয়ন কেরিছ। 
ফা  uiক িনং।  
কা মােরর সােথ কীভােব কীভােব কথা বলেত হেব - eiসব। 
মেন হে  আমার যাবতীয় পড়ােলখা বথাৃ । 
e চাকরী করার জন  231 িডেটর aনাস আর 59 িডেটর মা াস করা লােগ িকনা জািন না।  
মেন হে  - সাধারণ মােনর কমনেসে র কu e চাকরী করেত পারেব।  
তবo কে া ক াি েডটু ! 
হা হা হা।  
আপনােক বলা বাস বািনেয় গানটা গাoয়া যেতা, িক  পেরর লাiন েলা বড় বখা া হেয় যায়। 
কাuেক লাল-নীল সংসােরর  দখােনার িদন eখেনা আেসিন! 
ভােলা থাকেবন। 
মiল করেবন। 

 - সরণ 
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হাi, 
কমন লাগেছ চাকরী জীবন? েফশনাল লাiেফর মজা নািক aন  রকম। আপনার aনভিত িকু ূ ? কিলগরা 
কমন? আপনার পিরিচত কu আেছ? আমার সিম ার  হেব আেরা দু'স াহ পর। ei ফােক ঁ
নানবাড়ী থেক ঘেরু ু  আসেবা। aেনকিদন oিদেক যাoয়া হয় না। eবার আ o যােবু । মফ েল নািক খব ু
শীত পেড়েছ। শীেত গেল eকটা সমস া - পকের নামা যায় নাু ু । িহ িহ িহ। আপিন যত কiকিল পােরন ু
মiল করেবন। কiকু । 

a েনর গােনর পেরর লাiন েলা আমােক বেল দখেত পারেতন। পিজিটভ না হাক নেগিটভ িকছ তা ু
a ত: বলতাম। লাল! ির াi শানার সাহস আেছ? টক কয়ার! 
< বলা > 
 
 
হাi, 
কী ব াপার ! খব িবিজ নািক আমােক ভেল গেলনু ু ? কান খবর নাi!!! চ ােট কথা হে  না, মiলo 
নi! খারাপ িকছ ঘেটিন তাু ? আিম নান বাড়ী থেক ঘের eলাম গত স ায়ু ু । খব মজা কেরিছু । 
ভেবিছলাম - ঢাকা িফের দখেবা আপনার aেনক েলা মiল জেম আেছ iনবে । খব হতাশ হলামু , 
আপনার কান মiল নাi। তাড়াতািড় মiল কেরন, নাiেল িসিটেসল aিফেস হানা িদেবা। 
িহ িহ িহ। 
ড লাক! 

 
 < বলা > 
 
 

12.                                                    
 

 
বলা: 
কমন আেছন? িক করেছন? 
ভীষণ স ির। aেনকিদন আপনােক মiল চক কিরিন। 
আসেল মiল চক করার দরকার হয় িন। 
aিফেসর মiল েলা aিফেসর লাটােস চক কির। 
আর aিফস থেক eকটা মাবাiল ফান িদেয়েছ, oটা িদেয় ব েদর সােথ ায়i কথা হয় aেনক ণু ! 
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eর মােঝ ঈদ পার হেয় গল। 
কী করেলন ঈেদ? 
মiলবে  দখিছ - আপনার পাঠােনা ঈদ কাড পেড় আেছ। 
খলেতi সংশয় লাগেছু । 
আপিন িনয়িমত মiল করেছন, আর আিম ির াi করিছ aিনয়িমত। 
আেগর eক মiেলর ি েত বিল - আপনােক বলা বাস বানােনার সাহস নi। সবার সব সাহস 
থােক না, থাকা uিচতo না। 
ei তা বশ ভােলাi আিছ, িনেজর গি র মােঝ, িদন কেট যাে । 
কী বেলন? 
- সরণ 
 
 
বলা: 
স াহ দেয়ক পার হেলা আপনার কান খবর নiু । 
আপনার মiেলর আশায় িতিদন মiল চক কির। 
মiল আেস না। 
জাংক মiল বে o ভােলা কের নজর িদi। 
oখােনo নi। 
আপিন কী খব বু ?  
নািক আমার uপর রাগ করেলন?  
aসামািজক মানেষর uপর রাগ করেত হয় নািকু ? হা হা হা। 
আমার aিফস চলেছ িঠকমেতা। 
ব াড লাক। আমােক পামােন  কেরিন। আমার ব ােচর চারজন হেয়েছ। 
oেদর ভােলা িলংক িছল। eটা oেপন িসে ট। 
আi হট িদস কেপােরট oয়া । 
আমার eক  ব াংেক জব কের। 
সকাল নয়টা থেক রাত নয়টা aিফস কের। 
oখােনo নেপািটজম।  
আেরা িকছ নাংরাু  ব াপার আেছ, আপনার সােথ পের aন  সময় শয়ার করেবা। 
eবার রাগ aিভমান শষ কের uঠুন। 
কী- বােড গটাগট আঙল চািলেয় িলেখ ফলন িদন যাপেনর গু ু । 
eকটা জাকস বেল আজ শষ কির, সদারজী িসিরেজর  
"সদারজী লাiে রীেত বi ফরত িদেয় িগেয় ভীষণ মন খারাপ কের ম ােনজারেক বলেলা 
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- ম ােনজার সােহব, ei স ায় ভােলা eকটা বi দন। গত স ায় কী eকটা বi িদেলন, পেড় কান 
মজা পলাম না। খািল aেনক েলা মানেষর নাম আর পােশ কত েলা না ারু । কান কািহনী নi, 
ডায়ালগ নi। বািরং - - -। 
ম ােনজার িবর  হেয় বেল - ধর িময়াু , আপিনi তাহেল আমার ফানবকটা িনেয়িছু েলন! পরা স াহ আিম ু
ফানবক খেঁজ aি র হেয় গলামু ু ।" 

 
খব জমেলা না মেন হয়ু , কী বেলন? হা হা হা। 
- সরণ  
 
 
হ ােলা: 
আপনার মiল পেড় আিম হাসেত হাসেত খনু। আিম eখন ভািসিটর ল াব থেক মiল করিছ। আমার 
হািস দেখ পাশ থেক সবাi আমাক িদেক  কচেক তাকােু ঁ । িহ িহ িহ। সদারজীর জাকস েলা 
আসেলi ফািন। eকবার চiন মiেল eরকম aেনক েলা পেয়িছলাম। eকটা িছল eরকম -  
"সদারজীর ছেল ঈ েরর কােছ াথণা করেছ - হ ঈ র, তুিম ল নেক আেমিরকার রাজধানী বািনেয় 
িদo, ি জ, বািনেয় িদo। 
সদারজী েন িজে স কের - ei গাধা, ল ন কন আেমিরকার রাজধানী হেব? 
ছেল বেল - বাবা, আিম আজ পরী ার খাতায় oটাi িলেখ eেসিছ। eখন ঈ র ছাড়া uপায় নাi।" 
নাহ, আমারটা তমন মজার না, আপনারটা জাশ িছল। 
ঈেদ তমন িকছ কিরিনু । কেয়ক স াহ পর কারবানীর ঈদ। আ া আপিন কী ঈদ ঢাকায় কেরন? নািক 
দেশ যান? ফ জানার iে , aন  িকছ নাু । 
আপনার মiেল জাকস পেড় eকটা কথা মেন পড়েলা। সা ািহক যায়যায়িদেনর শেষ িদেনর পর িদন 
কলাম থােক, শিফক রহমান িলখেতা। oখােন মঈণ-িমলা ফােন রাজনীিত িনেয় আলাপ করেতা। মঈণ 
ায়i শেষ জাকস বলেতা। খব ফািন িছলু । যায়যায়িদেনর িবেশষ সংখ া েলায় বােজ বােজ গ  
ছাপায়। আমার ছাট ভাi, াস সেভেন পেড়, o দিখ খব আ হ িনেয় যায়যায়িদেনর িবেশষ সংখ া ু
পেড়। আ  তাi বাসায় যায়যায়িদন রাখা ব  কের িদেয়েছু । 
আমার ei সিম ােরর কাস েলা কিঠন। খব চাপ যােু । আপিন ির াi করেল তেবi মiল করেবা। 
নয়েতা, eরকম চপ হেয় থাকেবাু , ির াi করেবা না। 
ট িদলাম eবার! 
লাল! 
ড বাi 

 < বলা >   
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বলা: 
ভীষণ ভয় পলাম। 
আিম ির াi না করেল আপিন আর িলখেবন না? 
সরনাশ। 
ei য আজi ির াi করিছ। 
ধমেক কাজ হেয়েছ। হা হা হা। 
আপনার মiল পেয় aভ াস হেয় গেছ। 
মiল ব  চক করেত বসেল মেন আশা থােক আপনার মiল পােবা। 
আশাটা ন  করেত চাiিছ না। 
নাহ! মঈেণর মেতা জাকসo বলেত পারেবা না। 
শিফক রহমােনর মেতা রামাি ক মন আমার নi।  
aেন িল ীিকং, লাকটােক আমার কােছ াuন ছাড়া aন  িকছ মেন হয় নাু । 
আর যায়যায়িদেনর িবেশষ সংখ া েলা নািক আগামী শতেক বাংলােদেশর সমাজ িব ানীেদর িনরী ার 
িবষয় হেব। oখান থেক মানষ জানেব ু - eকশ শতেক বাংলােদেশর মানেষর জীবন কমন িছলু ু । হা হা  
হা। e কথাটা িক  আমার না, শিফক রহমান িবেশষ স াদকীয় িলেখ oটা বেলিছল। 
 
িক  iদািনং eকটা কথা খব মেন হয়ু । 
ব েদব েহর ু 'সিবনয় িনেবদন' পেড়েছন? 
oখােন eরকম - বন িবভােগ চাকরী করা রাজিষ বসর সােথ ঋতু রােয়র হঠাৎ দখা হয় eক ঝলকু । 
তারপর িচিঠর মাধ েম জানা শানা। aেনক েলা চমৎকার চমৎকার িচিঠ িলেখ শেষ দখা হয়। বiেয়র 
শষ aংশটা দদাূ । aসাধারণ €শি ক বণনা আেছ। আপিন পেড়েছন? 

iদািনং আপনােক ঋতু রায় আর িনেজেক রাজিষ বস ভাবেত  কেরিছু । হা হা হা। 
ভকামনা, 

- সরণ 
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13.                                                    
 
 
হ ােলা িম ার রাজিষ: 
কমন আেছন? কমন কাটেছ িদনকাল? 'সিবনয় িনেবদন' পিড়িন। তেব aিডo েনিছ। কী নাম যন - 
মিফদল iসলাম আর শা া াব ীর a াু লবাম মেন হয়। সিবনয় িনেবদেনর মেন রাখার ব াপার হে  - 
সে াধন েলা; aপিরেচতষ,ু সজেনষ eরকম আেরা দা ণ দা ণ িকছ শু ু ু । ব েদব েহর ু 'মাধকরীু ' 
নািক খব আেলািচত uপন াসু । আপিন পেড়েছন? আিম eকবার পড়া  কেরিছলাম, কিঠন মেন 
হেয়েছ। তাi আর আ হ পাiিন। ব েদবু  িশকারী মানষু। খািল বন জ ল আর পাহােড় ঘের বড়ায়ু । 
uপন াস েলাo সরকম। আ া, আপনােক রাজিষ বললাম বেল রাগ করেলন না তা? রাগ করেল িকছ ু
করার নi, আিম ঋতু রায় না। আিম বলা, আপিন বড়েজার বলা বাস বলেত পােরন। aতটক ু ু
aিধকার আপনােক িদলাম। িহ: িহ: িহ:। 
ভােলা চাকরী হেলা, eবার ভােলা দেখ eকটা বৗ জাগাড় কের ফেলন। সংসার  কেরন। আপনার 
পছ  কমন জািন না। কান ক াটাগরীর মেয় পছ  কেরন জানােবন, দিখ ঘটক পাখী ভাiেয়র কাজটা 
করেত পাির িক-না। লাল। 
টক কয়ার! 

< বলা > 
 
 
ঘটক পািখ বগম: 
আপনার মiল পেয় আিম যারপরনাi আনি ত। 
আমার িববােহর েজ  হােত নয়ার য াব আপিন পশ কিরয়ােছন uহােত আিম খিশু । 
িক , ei লাiেন আপনার aিভ তা কতিদেনর uহা জানার আ হ িছল। 
হা হা হা। 
না ম াডাম। আপনােক আমার জন  পা ী খাঁজার  দািয়  িদেবা না। 
কানিদেক আবার কী aঘটন ঘিটেয় ফলেবন, িঠক নi। 
আপিন িলেখেছন - ' বৗ জাগাড়' করেত। সরনাশ! কার বৗ ভািগেয় আনেবা? 
শেষ র ােবর হােত সফায়াের যেত হেব। 
সিবনয় িনেবদন aিডo েনেছন? তাহেল আসল মজা আপিন পানিন।  
িচিঠ পড়েত হয়, নেত হয় না। নেত হয় নাটক। 
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সিবনয় িনেবদন aিডo নেল আপিন a ত: দেটা িজিনস িমস কেরেছন ু - 2) িহয়ার মােঝ লিকেয় িছেল ু
3) কিমরু । 
আিম িডেটiল বলেবা না, আপিন িনেজ পেড় িনেবন। 
তারপর জানােবন - aিডo েন কতটা িমস কেরেছন। 
মম, মাধকরী খব আেলািচত uপন াসু ু । 
খািনকটা €ধর  ধের পড়েত হয়। 
মানিবক স েকর িহসাব-িনকাশ দা ণভােব ব েদেবর লখায় uেঠ আেসু ।  
বাi দ  oেয়, ব েদব িনেজ িক  চাটাড a াকাu াু । 
নাহ, আমার রাজিষ হoয়ার িকংবা আপনােক ঋতু রায় ভাবার কান aপশন দখিছ না। 
আপনার হাi, হ ােলা িদেয়  করা, শেষ িগেয় শাল ােকেট বলা লখাটাi থাক। 
aিফেস iদািনং কােজর চাপ, মােঝ oভারটাiম করিছ রােত। 
আপিন ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 

 
 

হাi, 
দা ণ eকটা িজিনস খয়াল কেরেছন। আিম মiেল আপনােক সে াধন কির হাi/হ ােলা। শেষ বলা 
থােক ােকেট। আর আপিন েত বলা িলেখ কালন িচ  দন, শেষ eকটা হাiেপন িদেয় সরণ 
িলেখন। িহ িহ:। eটাi থাক। আমােদর প ােট  াiল। 
আেরা eকটা ব াপার আেছ। আিম মiল িলিখ প ারা াফ াiেল। আর আপিন ায় িত লাiন িলেখi 
e ার দন। ফেল যটা হয় - আমার মiল েলা দখেত ছাট লােগ, আর আপনার মiল েলা বড় 
দখায়। eটা হেলা - ফািকবাজ ছা েদর লখার াiলঁ । আিম িনি ত - আপিন ফািকবাজ ছা  িছেলনঁ । 
মiেল মাণ পাি । 
আপনার মiল পেড় 'সিবনয় িনেবদন' পড়ার লাভ হে । দিখ, খব কiকিল পেড় ফলেবাু ু । আপনার 
িবেয়র েজ  যখন হােত পলাম না তখন aেনকটা সময় হােত থাকেলাi, ভােলা িকছ বi পেড়i ু
কাটাi। লাল। 
ভেবিছলাম, aেনক বড় মiল িলখেবা আজ, িক  eখন আর িলখেত iে  করেছ না। ঘম পােু । রাত 
দু'টা বােজ। আপিন কী eখন aিফেস oভারটাiম করেছন? 
আপনার মiেলর aেপ ায়। 
< বলা > 
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বলা: 
আপনার মiল পলাম e িণু । 
বলা যায় - মধ রােতর ডাকিপoেনর হাত ধের আপনার মiল আসেলা। 
িঠক ধেরেছন - আিম eখন aিফেস। রাত eখন আড়াiটা। 
আপনার মiলটা দু'বার পেড়i ির াi করিছ। 
খব মজা পলামু । আিম মiল লখার eে া ব াপার খয়াল কিরিন। 
িঠক ধেরেছন - আিম আসেলi ফািকবাজ ছাঁ । 
a  পেড় কীভােব পাশ করা যায় oটা মাথায় ঘরেতা সারা ণু । 
aিফেস eেসo ফািক িদিঁ । রােতর বলা কল স াের তমন ব তা থােক না। 
আিম iমদাদল হক িমলেনর ু 'যাব ীবন' পড়িছ। দা ণ uপন াস। 
আমার পােশর কিলগ - লা ভিলuেম গান নেছ। হািবেবর - 'eেসা তেব বি  নামাiৃ '। 
আর কী িলখেবা বঝেত পারিছ নাু । 
aেনকিদন পর eকটা জাকস বিল আজ- 
" াস oয়ান পড়ুয়া মেয় তার বাবােক বলেছ - 'আ ,ু বলেতা - আপ কী a কাের দখেত পায়ু ?' 
বাবা তা aবাক - ' কেনা মা মিণ, e কথা কন বলেছা?' 
- না মােন গতকাল যখন কাের  চেল গল, আপ তখন িটuটর স ারেক বলেলা ু - স ার শভ কেরন না 
কেনা? খাঁচা খাঁচা লােগ।" 
হা হা হা। 
aযত িনযত ভকামনাু ু । 
- সরণ 
 
 
 
হ ােলা, 
িন য়i ভােলা আেছন। 'সিবনয় িনেবদন' পড়লাম গত স ায়। 'মা ারমশাi আর কিমু র' পেড় হাসেত 
হাসেত আমার দম ব  হেয় আসিছল। বi পেড় আেরা aেনক িকছ জানলামু , য েলা aিডo a ালবােম 
িছল না। 
ব েদব eকটা ফািজল লখকু । আপিন আরo বড় ফািজল। ধ ফািজল নাু , ফািজেলর দাদা-নানা; eটা 
কী জাকস পািঠেয়েছন? aসভ  জাকস। 
আর ব েদবেক ফািজল কেনা বললাম ু - সটা িন য় বঝেত পারেছনু । িহ িহ িহ:। 
যমন লখক, তমিন তার ভ  পাঠক। লাল। 
ব  aফ লাক ফর iu! 

< বলা > 
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14.                                                    
 
গত স াহ পেরাটাi মারা ক ঝােমলা গেছু । ঝােমলার সােথ সােথ মজাo হেয়েছ চরু । শীলার িবেয় 
হেয় গল রােমেলর সােথ। রােমল ব াংকeিশয়ায় জেয়ন কেরেছ, ােবশনারী িপিরয়ড শষ কের 
পামােন  হেয়i মাথায় পাগিড়। শীলােকo aেনকটা শা  মেন হেলা, আেগর সi aি রতা নi। 
রােমেলর সােথ পিরচয় হবার পর পাে  গেছ aেনক িকছ।ু গােয় হলদু, িবেয়, বৗভাত িমিলেয় 
মাটামিট ফসিটভু -uiক গেলা। বলা ভেবিছল ei স ায় সরেণর a ত: দেটা মiল জমা হেবু । 

iয়া -িজেমiল চক কের দেখ কান নতুন মiল নi। খািনকটা মন খারাপ হয়। সরেণর মiল না 
পেয় মন খারাপ করার কান কারণ বলা খেঁজ পায় নাু , মেন হয় e eক িনছক ছেলমানষীু । i ারেনট 

eি িটর কােছ aেহতুক ত াশা। eসব ভাবেত ভাবেত হঠাৎ দখা যায় - সরণ িজেমiেল aনলাiন। 
বলা নক কের না। eকট পর সরণ িনেজi নক কেরু  
সরণ: হাi 
বলা: নাi 
সরণ: হ ােলা 
বলা: গেলা 
সরণ: মােন 
বলা: জােন 
সরণ: হাi বলা 
বলা: কাথায় গলা 
সরণ: মােন? 
বলা: জােন 
সরণ: eসব িক? 
বলা: যসব িছ:! 
সরণ: মহা ালা দখিছ 
বলা: মহা ালা িশখিছ 
সরণ: হা হা 
বলা: িহ িহ 
সরণ:? 
বলা: ?? 
সরণ:??? 
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বলা: ???? 
সরণ:! 
বলা: !! 
সরণ: মন খারাপ? 
বলা: কােলা সাপ 
সরণ: বঝলাম নাু  
বলা: িলখলাম  না 
সরণ: আর iu ম াড 
বলা: ভরী ভরী ব াড 
সরণ: আi a াম স াড 
বলা: iu আর ড াড 
সরণ: কার? 
বলা: যার তার? 
সরণ: যার কার? 
বলা: তার তার। 
সরণ: আপনার মাথার তার ছড়া 
বলা: আপিন eকটা সাদা ভড়া 
সরণ: aেনক হেলা, eবার থােমন 
বলা: থােমন? ক ান ক ান? 
সরণ: হাi আর iu বলা 
বলা: কমন ei খলা? 
সরণ: oেক আপিন খেলন, আিম যাi। 
বলা: িহহ িহ: িহ িহ িহ িহ: 
সরণ: হািসর কী হেলা? 
বলা: িহ িহ িহ িহ: 
সরণ: আপিন বলা? 
বলা: সে হ হয় নািক? 
সরণ: eেতা ণ eরকম করেলন কন? 
বলা: মজা করলাম 
সরণ: মজা শষ হেয়েছ? 
বলা: না হয়িন। 
সরণ: আপিন আসেলi বলা? 
বলা: ম, তা ক? 
সরণ: আিম ভাবিছলাম - aন  কu আপনার পাসoয়াড হ াক কের আমার সােথ মজা করেছ। 
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বলা: িহ িহ িহ 
সরণ: আসেলi 
বলা: আমার পাসoয়াড আর কu জােন না 
সরণ: oেক 
বলা: কমন আেছন? 
সরণ: আিম ভােলা, আপনার খবর িক? 
বলা: খব টায়াডু । শীলার িবেয় হেয় গল গতকাল, আজ বৗভাত িছল। 
সরণ: শীলা ক? 
বলা: আপিন ভেল গেছনু ? আমার --- 
সরণ: oহ, মেন পেড়েছ। বাংলা িসেনমার ফ ান। 
বলা: মম 
সরণ: আপনার িবেয় কেব? 
বলা: আমােক ক িবেয় করেব? 
সরণ: কন? 
বলা: জািন না। 
সরণ: oেক 
বলা: আপনার িবেয় কেব? 
সরণ: আগামী কেয়ক বছেরর মেধ  
বলা: কােক িবেয় করেবন? 
সরণ: eকটা মেয়েক 
বলা: মেয়টা ক? 
সরণ: জািন না 
বলা: কমন মেয় পছ  কেরন? 
সরণ: কিঠন  
বলা: ফসা না কােলা? 
সরণ: ফশা। eকট শ ামলা হেল সমস া নiু । 
বলা: ল া না খােটা? 
সরণ: া াড। 
বলা: মাটা না িচকন? 
সরণ: িমিডয়াম 
বলা: পড়ােলখা? 
সরণ: াজেয়টু  
বলা: কান িসিফক eিরয়ার মেয় ? 
সরণ: নাহ, তমন িকছ নাু  
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বলা: মেয়র ফ ািমিলর টাকা পয়সা কমন থাকেত হেব 
সরণ: খব বড়েলাক দরকার নiু , মাটামিট ল হেলi হেবু  
বলা: কমন ল? 
সরণ: eটা পার িরক সামািজক হণেযাগ তার িবষয়। 
বলা: oেক 
সরণ: হােত aমন মেয় আেছ নািক? 
বলা: আেছ, িবেয় করেবন? 
সরণ: সব িমেল গেছ? 
বলা: হ া সব িমেল গেছঁ । 
সরণ: ট!!! মেয়র নাম কী? 
বলা: নেবন? 
সরণ: হ া বেলনঁ । 
বলা: e িণু ? 
সরণ: মম, কiক বেলনু  
বলা: বলা 
সরণ: মােন? 
বলা: হমম, বলা 
সরণ: আপিন ??? 
বলা: কেনা? কান সমস া? 
সরণ: আপনােক তা িবেয় করা যােব না! 
বলা: কেনা? 
সরণ: জািন না 
বলা: সমস া কী? 
সরণ: আিম জািন না 
বলা: আপিন কী কান কারেণ আমার uপর িবর ? 
সরণ: না 
বলা: তেব আমােক িবেয় করেত সমস া কী? 
সরণ: aনলাiেন aেদখা মানষ িনেয় eরকম ফ া াসী মানায় নাু  
বলা: িহ িহ িহ িহ 
সরণ: হাসেছন কেনা? 
বলা: িহিহ িহিহ িহহ 
সরণ: কী হেলা? 
বলা: আিম আসেল বলা না 
সরণ: মােন? 
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বলা: আপনার সােথ মজা করলাম 
সরণ: আপিন ক? 
বলা: আিম বলার বা বী শীলা ☺ 
সরণ: মােন? 
বলা: মম, আিম বলার বাসায়। i ারেনেট লগiন কের দখলাম িজেমiল oেপন, আপিন আেছন, 
তাi মজা করলাম। 
সরণ: oেক বাi। 
বলা: আi a াম স ির 
সরণ: oেক 
বলা: ি জ বলােক িকছ বলেবন নাু , o রাগ করেব 
সরণ: বাi 
বলা: আপিন কী রাগ করেলন 
সরণ: ড নাiট। 
 
সরণ লগ আuট করার পর বলার মনটা ভীষণ খারাপ হেয় যায়। কন জািন   করা কা া নেম আেস 
গলায়। বলার কান আচরণ কী খারাপ িছল য সরণ oভােব সরাসির না বেল িদেলা! ভািগ স চালাকী 
কের শীলা পিরচয় িদেয় িসচেয়শন ট াকল দয়াু  গেছ! তবo িনেজেক খব ছাট মেন হয়ু ু । রাত ায় 
দড়টা বােজ। েমর লাiট িনিভেয় জানালা িদেয় িনেচ তাকায় বলা। ীট লাiেটর আেলায় কেয়কিট 
ককর কী যন খেঁজ বড়ােু ু ু । পাশ িদেয় টংটাং বল বািজেয় া  শরীের ির া ঘের িফরেছু । দের eকিট ূ
িবি ংেয় লাiট লেছ eখেনা, স বত: iকবাল স ার aথবা eিবিস টাoয়ার। বলার চাখ দেটা ু
ঝাপসা হেয় আেস। কােনর কােছ ক যন বারবার বেল চেলেছ - 'aনলাiেন aেদখা মানষ িনেয় eরকম ু
ফ া াসী মানায় না'। 
আসেলi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



ছােদর কািণেশ কাক 

 

15.                                                    
 
 
ধানমি র রবী  সেরাবের oেপন eয়ার কনসাট। বাংলািলংেকর রিশপ। ভীেড় িগজিগজ aব া। 
খািনকটা দের দািড়েয় সরণ ভাবিছল কাথায় বসা যায়ূ । িশবলী-সাি রেদর কাuেক দখা যাে  না। 
মাবাiেল কল করেলo িরিসভ করেছ না। সরণ eসeমeস িদেয় রােখ। eকবার ভােব - বাসায় চেল 
গেল কমন হয়? eরকম জনসমাগেম eকা eকা ভােলা লােগ না, a ি  লােগ। সরেণর মেন হয় - 

eখােন ধ সু -i eকা eেসেছ, আেশপােশ আর কu eকা নi। তা েণ র €হ-€চ। u ল ছেল-
মেয়েদর দল। িমকা ধের আেছ িমেকর হাত। িমেকর গােয় পা াবী, াi  িজু , িমকার 
সাদা শাড়ীেত লাল পাড়। ম েত মেন হয় ু - e দক েণর শহর হঠাৎ uৎসেবর নগরী হেয় গেছ। eক 
ত ণী aনভ  হােত শাড়ী ছােত িগেয় িহমিশম খাে । বাংলািলংেকর কােলা-হলদ ফ ািট পরা ু
ত ণদল েজর কাছাকািছ ভীড় করেছ। সরণ হেট হেট েজর বাম পােশ যায়ঁ ঁ , দখা হয় - কেলজ 

 ফয়ােদরু  সােথ। ফয়াদ িচু ৎকার দয়, 'কীের সরণ, কী খবর? নলাম তুi নািক িসিটেসেলর িবগ 
বস'! 
সরণ uিড়েয় দয় - 'ধরু, কীেসর বস? কামলা খাটা চাকরী।' 
ফয়াদ শােটর হাতা টায় ু - 'আরের, ব াপার না। তা eকা আসেছাস, নািক গালে  আেছ?' 
- 'না দা । হiেলা কi আর?' সরণ হািস দয়। 
- তাiেল আর আমােদর সােথ আয়, eিদেকi থাক। 
েজ তখন িরজoয়ান গান গাiেছ। পিরচয় কিরেয় দয়া হেলা - িরজoয়ান নািক eিটeন তারকা। 

ট ােল  হাি ং েজে  াজ আপ oয়ান িহট। eিটeেনর া াম েলা দখা হয়িন। তেব িরজoয়ােনর 
গান েন সরেণর মেন হে  - দা ণ গায়কী ঢং, গলাo চমৎকার। হা া-পাতলা শরীর িনেয় কাধ নািচেয় ঁ
গাiেছ - ' ছা  e জীবেন, সের র িকরেণূ , ঘােসর বেক থেকু , তামােক দেখ দেখ, িশিশেরর মেতা 
হারােত চাi না। িধনাক িধনাক িধন, িধনাক িধনাক িধন, িধন িধন ধা-না'। সামেনর ান চ ল ত ণ দল 
গােনর তােল তােল হাত নািড়েয় চেলেছ। সমন চে াপাধ ায় নািক eক ু  i ারিভuেত বেলিছল - 
' তামােক চাi' গােনর সােথ িমেশ ত ণ ত ণী মাথা দালােত পাের, eটা কবল বাংলােদেশi স ব। 
সরেণর কন জািন হঠাৎ ভােলা লেগ uেঠ। সটা িরজoয়ােনর গােন নািক সামেনর u ােস, তা িঠক 
বঝেত পাের নাু । বলার কথা মেন পেড়। মেন হয় - e ভীেড় কাথাo বলা আেছ হয়েতা। iদািনং 
eমন হে  - বলার কােছ মiেল কী লখা যায় oটার াফট মেনর ভতর চলেত থােক। ািফক জ ােমর 
িবরি কর সময় েলা বলার মiেলর কথা ভেব aনায়ােস কেট যায়। ভীড় বেড়েছ aেনক। হািবব 
oয়ািহদ যখন েজ আেস তখন স া নামেছ। হািবেবর গান eখন জ। চলেন বলেন কu কu 
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হািবেবর ডি েকট ু - হাফ ফরাসী দািড়, াiক হয়ার কাট, শােটর uপের িট-শাট - - -। সরণ 
aেপ ায় িছল কখন 'aিচন দেশর মািঝ ভাiের' গাiেব হািবব। aথচ গাiেলা না। হয়েতা eমন 
কনসােট ঐরকম গােনর পাবিলক িডমা  নi। বরং খািনকটা সর ু পাি েয় 'কৃ ' গাiেলা দiবারু , াগড-
আন াগড। 
 
রােত বাসায় িফের মেন হয় আজ কী যন eকটা জ রী কাজ করা হেলা না। গত ক'িদন ধের কাজটা 
মাথার ভতর বারবার টাকা িদি েলা, aথচ আজ মেন পড়েছ না। মন আর মাথার সংঘেষর সময়টকয়ু ু  
সরণ কি uটার aন কের। িজেমiল iনবে  নতুন মiল - 
 
হাi, 
খব ব  নািকু ? aেনকিদন মiল পাi না আপনার! 
< বলা > 
 
 
আচমকা সরেণর মাথাটা শীতল হেয় আেস। আগামীকাল 37 তািরখ। বলার বাথ ড। বলােক মiল 
করেত হেব। ি ক কে াজ। 
 
বলা: 
ভ জ িদন! 
হ ািপ বাথ ড!! 
aফরান ভকামনাু !!! 
কত ত সময় কেট যায়। 
মেন হে  - ei তা সিদন মমরী ট  খলেত খলেত আপনােক ভ জ িদন বললাম। 
eক বছর পার হেয় গেলা! 
আমােদর জীবন বিঝ eভােবi ফিরেয় যায়ু ু । 
আজ বাংলািলংেকর কনসােট িগেয়িছলাম। 
হািবেবর গােনর চেয় িরজoয়ােনর গান ভােলা লাগেলা বশী। 
জািন না - কন, বারবার মেন হি ল - আপিন ঐ কনসােট িছেলন। 
হা হা হা। আজব ভাবনা। 
iদািনং আপনার কথা ভেব aেনক সময় কেট যায়। 
আপনার কথা মােন - আপনার মiেলর কথা; আিম কী িলখেবা, আপিন কী িলখেত পােরন -eiসব। 
eিনoেয়, বশী িকছ িলখিছ না আরু । 
জ িদেন কী কী করেলন, জািনেয় মiল করেবন। 
সময় কের মiেলর সােথ a াটাচড aিডo ফাiলটা ডাuনেলাড করেবন ি জ। 
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হয়েতা েনেছন আেগ, মাiলেসর গান - 'তুিম eiিদেন পিথবীেত eেসেছাৃ , েভ া তামায়  - - -'। 
আপনার জ িদেন আমার কথা মেন কের না হয় আেরকবার নেলন! 
আবারo ভকামনা! 
- সরণ 
 
 
হ ােলা, 
কমন আেছন? আপনার িত শি র শংসা করিছৃ । আমােক জ িদেন uiশ কেরেছন মেন কের। 
মাiলেসর গানিট েনিছ। সং েহ িছল না। থ াংকস! খব খশী হেয়িছু ু । জ িদেন তমন িকছ কিরিনু । 
বাসায় িছলাম। রা eেসিছল, খাoয়া দাoয়া করলাম। পের সবাi িমেল ছিব দখলাম - 'কািভ আল 
িবদা না কােহ না'। যতটা েনিছলাম ততটা ভােলা লােগিন। 
হািবেবর কনসােট িছলাম না। েনিছ খব জেমিছল নািকু ! সরণ, আমার কন জািন মেন হে  - আপনার 
আর আমার দখা হেয় যােব খব শীিু । মােঝ মােঝ আমার িস থ স  বল হেয় uেঠ। িস থ সে র 
uপর বল আ া রেখi বিল - আপনার সােথ আমার দখা হেয় যােব! 
টক কয়ার! 

< বলা > 

16.                                                    
 
 
নাiট িশফেট কাজ করা ঝােমলা। িদেন না ঘমােল রাত জাগা কু । বারবার কিফ খেয় চাখ খালা 
রাখেত হয়। ব তা তমন নi। eর মােঝ সপারভাiজর রায়হান ভাi চ র মের গেছ দু ু'বার। সরণ 
ভাবেছ - িডেস েরর মােঝ চাকরীটা পামােন  হেয় যােব। রায়হান ভাi কয়িদন আেগ হা া পাতলা 
iি ত িদেয়েছ। সরেণর iে  িডপাটেম  চ  করেব। i ারন াশনাল রািমংেয় কল কেরেছ। oখােন 
হেয় গেল ভােলা হয়। কল স াের আর ভােলা লাগেছ না। নানান লেভেলর লাক ফান কের, কথা 
বঝেত চায় নাু । তবo মাথা ঠা াু  রেখ কথা বলেত হয়। eকেটল কা মার সািভেসর ভয়ানক মিহলার 
গালাগািলর aিডo ফাiল কািহনী eখেনা মানেষর িত থেক মেছিনু ুৃ ---! eসব ভাবার সময় কল আেস- 
- িসিটেসল কল স ার, সরণ ীিকং। ম আi হ  iu ি জ! 
aন পাশ চপচাপু । 
সরণ আবার বেল - 'হ ােলা, ম আi হ  iu ি জ!' 
- ক বলেছন? 
- সরণ বলিছ। ম াম, হায়াট ক ান আi ড ফর য়ু ূ ! 
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- আপনারা কী বাংলা বেলন না? 
- ী। বিল, aবশ i বিল। বলন আপনার জন  কী করেত পািরু ! 
oপােশর ত ণী/মিহলা িখটিখট কের হেস uেঠ। বেল 
- আপনােদর নতুন প ােকজ িক? 
- ী, আমােদর 'িসিটেসল আলাপ' আেছ। 
- oটা তা পরেনাু , নতুন কী আেছ? 
- লেট  আেছ, মাiিসিটেসল 2611। eটায় আপিন eকিট িসিটেসল না াের টেয়ি  ফার আoয়াস ু
8৯পয়সা িমিনট কথা বলেত পারেবন।  
- আ া! 
- ী হ াঁ , aফিপেক আমােদর রটi সবেচ' কম। 
- আপনােদর রট কম? 
- হ াঁ  
- রট কম কেনা? 
- মােন? 
- দাম কম হoয়া কী ভােলা? 
- কা মােরর জন  তা ভােলা। আ া ম াডাম, আপিন কী আর কান িসিফক তথ  জানেত চান? 
- ম, বেলন তা আপনােদর সীম aন  সেট iuজ করা যায় না কেনা? 
- oেক, ম াডাম ব াপারটা আসেল টকিনক াল। িসিটেসল চেল িসিডeমe ট াকেনালিজেত, তাi 
িজeসeম সট সােপাট কের না। 
- আপনােদর aিফেস ঘিড় আেছ? 
- e িকuজ মী! 
- আপনার হােত ঘিড় আেছ? 
- aবশ i আেছ! কেনা? 
- সময় কেতা eখন? 
- ম াম, আপিন কী চাি েলন িঠক বঝেত পারিছ নাু । 
- আপনার ঘিড়েত কটা বােজ? 
- eখন, eখন িঠক বােরাটা বােজ। 
- রাiট। হ ািপ বাথ ড ট iuু ! 
সরণ চমেক uেঠ। 
- হ ােলা, আপিন ক বলিছেলন, ি জ! 
তত েণ oপােশর লাiন কেট গেছ। 
সরণ ক ােল ার দেখ। আজ সাত সে র। 
িক  e কলার ক? 
পিরিচত কu? ােসর ব েদর কuু ? 
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সরণ কল িল  চক কের কি uটাের। িজিপ না ার। সরণ কল কের সােথ সােথ। 
িরং হয়। িক , কu িরিসভ কের না, লাiন কেট দয়। 
কেয়কবার াi করার পর - 'দু:িখত, আপনার ডায়ালকত না াের ei ম েত সংেযাগ দয়া স ব হে  না ৃ ু
- - -'। 
মাবাiল aফ। 

 
আেরা িকছ ণ পর িজেমiল oেপন কের দেখ বশ িকছ মiল eেস জেম আেছু ু । কেয়কিট বাথ ড 
ীিটংস! বলার মiল থেম – 

 
হ ােলা! 
হ ািপ বাথ ড! 
িক খবর! আপনার জ  তািরখটা নাট কের রেখিছ, তাi মেন থাকেলা eবারo। 
নiেল আমার য ভেলা মনু ! আিম মiল না করেল আপিন রাগ করেতন নািক? িহ িহ িহ:। 
আশা করিছ - eকটা ঝা াস জ িদন পালন করেবন। aিফস থেক ছিট িনেয়েছনু ? নািক বাথ ড - তo 
কাজ করেবন? 
আপনার জ িদেন eকটা িজিনস চাiেবা, িদেবন? সরণ, আমােদর কী দখা হেল খব বশী ু সমস া িকছ ু
িত হেব? aেনকিদন মiেল যাগােযাগ করিছ। দখা হেল আর সমস া কী? eকটা ব াপার ভেব মজা 

পাি , eসব ে  মেয়রা দখা করেত চায় না। ছেলরা দখা করার জন  মিখেয় থােকু । আর আপিন 
হেলন ব িত ম। আিম aবশ  eটােক আপনার 'aসামািজক' আচরণ িহেসেবi দখিছ। িহ িহ:। 
গতবারo আপনার জ িদেন আপনােক aসামািজক বেলিছলাম। মেন আেছ? 
যাক, দখা করার iে  আেছ িকনা জানােবন। আপনার সােথ আমার বাধ হয় কান eকবার কথা হেয় 
গেছ। লাল। 
আবারo ভ জ িদন! 
< বলা > 
 
বলা: 
বাথ ড uiশ কের মiেলর জন  ধন বাদ। 
ধরা বাধ হয় পেড়i গেলন! 
সাত সে ের রাত বােরাটায় আপিন কল কেরিছেলন? 
aেন িল বলনু, তেবi দখা করেবা! 
ভােলা থাকেবন। 
- সরণ 
 
 

 45



ছােদর কািণেশ কাক 

হাi, 
ি জ, রাগ করেবন না, ি জ! 
আিম ফ মজা করার জন  aমনটা কেরিছ। আপনার বাথ ড- ত খািনকটা সার াiজ দয়ার iে o 
িছল। ei যাহ! আিম aবশ  আপনার 'ম াম/ম াডাম' শ েলা েন খব মজা পেয়িছু । ঐ মাবাiলটা 
আমার ছাট মামার। মামা িদনাজপর থেক ঢাকা বড়ােত eেসিছেলনু । আমার ফান ন র আপনােক 
িদেবা না। লাল। 
আিম সিত  কথা বললাম, তেব eবার বলনু, কেব কাথায় দখা হেত পাের! আমার বাসা বনানী। e 
িদকটায় হেল ভােলা হয়। সময় আর লােকশন জানােবন ি জ! 
িস iu সনু! 
< বলা > 
 
 
বলা: 
ন ট শিনবার ি  আেছন? িবেকল চারটায় বমােস চেল আেসনু । িনu iয়কার ক ােফর aেপািজেট। 
আপনার বাসা থেক খব দের হoয়ার কথা নাু ূ ।  আিম aিফস থেক সরাসির পৗেছ যােবাঁ । আমার ফান 
না ারo আপনােক িদেবা না। বমােস আমােক আপিন িচেন িনেবনু , পারেবন না? িসিটেসল aিফেস ফান 
কের াটেনস দখােত পােরন, দিখ আমােক িচেন িনেত পােরন িকনা! 
- সরণ 
 
 
 

17.                                                    
 
 
 
মােঝ মােঝ eরকম aযথা টনশন ভর কের। মেন হে  - চাকরীর i ারিভu হেব eকট পরু । সরণ 
বারবার ঘিড় দেখ। চয়ার থেক uেঠ বমােসর পছেন কােচর জানালায় বাiের তাকায়ু ঁ । ডাচ বাংলা 
ব াংেকর aিফস দেখ মেন হে  ছােনা কােনা ডে  বাড়ীু । শিনবাের aেনক aিফস ব  থােক তাi 
রা ায় ভীড় নi তমন।  লশান-মীরপর েটু র রাiডার ছেট যােু , পছেন ফকফক কের কােলা ধায়া ু ু ঁ
ব ে । সরণ ক'িদন আেগ িবিবিস- ত দখিছল, বাংলােদেশ পিরেবশ দষণ িনেয় িবেশষ িরেপাটূ । 
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স বত: নারায়ণগ  িকংবা গাজীপেরর iেটর ভাটার িভিডo দখাি লু । eসব ভাবেত ভাবেত হঠাৎ মেন 
হয় পছেন ক যন দািড়েয় আেছ। সরণ পাশ িফরেতi 
- e িকuজ মী! আপিন সরণ? 
- হ াঁ , আপিন - - - 
- আিম বলা। 
- কমন আেছন? 
- ei তা ভােলা। aেনক ণ aেপ া করিছেলন? 
- না, খব বশী নাু । চলন বিস oখােনু ।   
সরণ eিগেয় যায়। ফড কাu ােররু  িদেক মখ কের বেসু । মেখামিখ বলাু ু । 
দজন িকছ ণ চপচাপু ু ু । 
সরণ িজে স কের - 'তারপর'? 
- 'তারপর মােন কী'? বলা হেস uেঠ। 
- তারপর মােন, তারপেরর খবরাখবর কী? 
- 'ei তা চলেছ'। কপাল পিরেয় চােখর uপর পেড় থাকা চল েলা সিরেয় নয় বলাু । 
- আ া। 
- আপনার কথা বেলন, কমন যাে  সব িকছ ু- - - 
- মiেল যমন িলেখিছ, সরকম। eকটo eিদক oিদক নiু । 
বলা মচিক হােসু । 

- আ া, বলা আপিন আমােক িচনেলন িকভােব? 
- uঁ , oটা বলা যােব না। িসে ট! 
- আেগ কাথাo দেখেছন? 
- না! নভার!! 
- আপিন যভােব কনিফেড  িনেয় কথা  করেলন, আিম বশ aবাক হেয়িছলাম। 
- িহ িহ। আ া, আপনার চশমা কাথায়? 
- চশমা? 
- ম, চশমা কাথায় আজ? 
- আিম চশমা পির আপনােক ক বলেলা? 
- oহ! আপিন চশমা পেরন না? 
- না। কখেনাi পিরিন। 
- স ির, আমার মেন আপনার য iেমজ িছল, oখােন ভেবিছলাম - আপিন চশমা পেরন। 
- i ােরি ং! 
- আিম কমন? আপনার ভাবনার সােথ িমেল? 
- আিম তা ভািবিন িকছ!ু 
- হায়াট! aসামািজক - - - 
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- পারেফ ! হা হা হা। িক খােবন বেলন। 
- না িকছ খেত iে  করেছ নাু । 
- eকটা িকছ খাiু । থম দখা হেলা আজ! আiসি ম চলেব? 
- oেক। 
- কান ভার লাiক কেরন? েবরী নািক ভ ািনলা? 
- ভ ািনলা। 
- oেক, আপিন বেসন। আিম িনেয় আসিছ। 
 
সরণ uেঠ িগেয় আiস ীম িনেয় আেস। 
তারপর eটা-oটা কথা হয়। সরেণর কেনা জািন ত া পেয়িছল খবৃ ু । বলার চেয় তi আiস ীম 
খাoয়া শষ। বলা তখেনা চামচ িদেয় আiস ীেমর কােপ খাঁচাখিচ করেছু । সরণ িজে স কের- 'কী ! 
খেত ভােলা লাগেছ না? ' 
বলা হাত নােড় - 'না - না। আিম eমিনেতi কম খাi'। 
সরণ হােস - ' াচীন শা  িক  aন  কথা বেল'। 
- 'িক বেল'? বলার uৎসক ু । 
- াচীন শা  বেল - মেয়রা ছেলেদর তুলনায় আহাের চার ণ, কলেহ ছয় ণ আর কামনায় আট ণ 
বশী? 

- 'কী'? বলা আঁতেক uেঠ। 
- মম। 
- ধ তু ! oসব ফালতু কথা। তা, আপিন কী iদািনং শা  পড়া  কেরেছন? 
- না না, oটা eকটা বiেয় পড়লাম। 
- কার? ব েদব েহরু ? 
- হা হা। ব েদেবর নাু । আমােদর দেশরi eকজেনর। 
- oহ! আিম তা ভাবলাম, ব  বাবব িশষ  আবার iদািনং নারীু ু -প ষ ত  িশখেছ িকনাু ! 
- আপনার মেন আতংক ঢেক গেছু ! 
- আপিনi তা কাজটা সেরেছন। eিনoেয়, িসিটেসেল থাকেবন? নািক কাথাo মভ করেবনু ? 
- দিখ, কী হয়। আপনার তা ফাiনাল সিম ার চলেছ? 
- মম। 
- 'আমার কােছ ব াপারটা খব i ােরি ং মেন হেু '। সরণ সংগ পা ায়। 
- কান ব াপার? 
- ei যমন, নেট চ াট কের, মiল কের আপনার সােথ দখা হেলা। 
- িহ িহ, eটা কী জিটল কান িকছ?ু eখন তা aেনেকi eরকম দখা কের। 
- আপিনo কেরন নািক? 
- হায়াট? 
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- না, মােন - আিমসহ কেতা জেনর সােথ eরকম দখা করেলন? 
- সরণ! আিম িক  e িণ uেঠ চেল যােবাু । িসিরয়াসিল বলিছ। 
- আেরের, আপিন দখi েপ গেছন। 
- গা ালা কথা বলেল পেবা না? 
- oেক স ির! আর কী খােবন বেলন। 
- নাহ, আর িকছ খােবা নাু । 
- 'আপনার বা বীরা িক  না খেয় বেস আেছ।' সরেণর ঠােটর কাণায় লকােনা হািসঁ ু । 
- আমার বা বী? ক? কাথায়? 
- ‘ ক’ না। বেলন কারা? 
- মােন? 
- ঐ য আপনার পছেন, দেখন। িবিলয়াড টিবেলর পােশ দজনু । 
- মম, দখিছ। িক  oরা আমার বা বী আপনােক ক বলেলা? 
- হা হা, আমােক কu বেলিন। ব াপারটা িডেপ  করেব আপনার uপর। আপিন ীকার করেল oরা 
আপনার বা বী, নয়েতা না। 
বলা খািনকটা থতমত খায়। সরেণর মেখ তখেনা হািসটা ঝেল আেছু ু । 
বলা হাত িদেয় চাখ ঢােক - 'আপিন দখিছ সাংঘািতক াট! কীভােব বঝেলনু , oরা আমার '। 

- eটাo না হয় eকটা িসে ট হেয় থাক। 
- a তু !!! 
- হা হা। আিম ভাবিছ aন  কথা। 
- কী? 
- আপনার মiল পেড় িকংবা চ াট কের আপনােক বশ সাহসী মেয় মেন হেয়িছল। eখন দখিছ - 
ধারণাটা িমেথ । আপিন আমার সােথ eকা দখা করেত সাহস পানিন। সােথ বা বী eেনেছন দু'জন! 
- 'ি জ! আপিন ব াপারটা oভােব িনেবন না। আিম িঠক আপনােক বঝােত পারেবা না e ম েতু ু ।' বলার 
মখ ল ায় লাল হেয় আেসু । 
- oেক, oেক। আপিন িনেজi বশী িসিরয়াস হেয় যাে ন। আi ডা  মাi । 
- আমার িনেজেক ভীষণ ছাট মেন হে , সরণ! 
- হা হা। টক iট iিজ। 
- িক  আপিন বঝেলন কীভাু েব, oরা আমার ? 
- আপিন যভােব থম দখােতi বেঝেছন ু - আিম সরণ। সভােব--- 
- oেক, আিম বিল, বলা হােস খািনকটা, আপিন eখেনা গলা থেক িসিটেসেলর আiিড ঝলােনার ু
িফতাটা খেলনিনু । আিম oটা দেখi বেঝিছু , আপিন সরণ। তাছাড়া oসময় আর তমন কu িছেলা না। 
সরণ চমেক uেঠ। 
- আসেলi তা! aিফস থেক ব বার সময় খয়াল কিরিন! তাড়া ড়ায় িছলাম। 
- িহ িহ িহ। eবার বেলন, oরা আমার  সটা আপিন কীভােব বঝেলনু ? 
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- হা হা। েনন, আপিন eেস দেখেছন আিম ঐ কােচর জানালা িদেয় বাiের তািকেয় িছলামঁ । আিম 
দেখিছ - আপনারা িতনজন eকসােথ গাড়ী থেক নামেলন। পের দখলাম আপিন বলা, আর বাকী 
দু'জন দের টিবেল বসেলাূ । oরা আমােদর ফেলা করিছল। 
- আপনার মাথা তা সাংঘািতক শাপ!  
- হা হা হা। eরমােঝ আপনােক oরা eসeমeস o িদেয়েছ বশ কেয়কটা, রাiট? 
- আপিন আমােক eকদম বাকা বািনেয় ছাড়েলন! আমার ভীষণ ল া করেছ eখন!! 
- aি র হoয়ার িকছ নু i, ি জ বলা! আi ডা  মাi !!! 
তারপর দু'জন নীরব থােক িকছ ণু । 
 
বাসায় িফের রােত মiল পায় সরণ - 
হ ােলা: 
আপনার সােথ দখা হেয় ভীষণ ভােলা লাগেলা! আi a াম iমে সড! সময়টা খব ভােলা কেটেছু । 
আপনারo িন য় ভােলা লেগেছ। মiেল জানােবন, ি জ! 
আেরকটা কথা - সব ঋতু রায় eকা eকা রাজিষ বসর কােছ যায় নাু । হাক তা বেন জ েল aথবা iট-
পাথেরর শহের! টক কয়ার!!!! 
< বলা > 
 
 
 

18.                                                    
 
হ ােলা, 
কমন আেছন? কী করেছন? আমার মন- মজাজ দেটাi খারাপু । বাসায় uটেকা ঝােমলা  হেয়েছ। 
আমার aনাস শষ হেয় eেলা। আ -ুআ  আমার িবেয়র জন  পাগল হেয় গেছু । কাথাকার কান eক 
আমী aিফসােরর সােথ নািক িবেয়। বেলন তা, eটা কান কথা? জািন না িচিন না, eমন মানষেক ু
কীভােব িবেয় কির? eকদম ভােলা লাগেছ না--- 
< বলা > 
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বলা: 
oয়াo! 
দা ণ খবর!! 
কন াট। 
aেনকিদন িবেয়র দাoয়াত খাoয়া হয় না। 
আপনার িবেয়েত খব মজা কের খােবাু । 
ন ট uiেক ডি ে র কােছ িগেয় দাত শাপ কিরেয় আসেবাঁ ! 
হা হা হা। 
আপিন লািক গাল! 
eখন স বত: িবেয়র বাজাের আমীেদর জয়জয়কার। 
eকসময় িছল - ডা ার, iি িনয়ার aথবা ব বসায়ীর সিদনু । 
eখন আমী aিফসারেদর। 
o ােদর (মােন আপনার হব হাি রু ) নাম কী? 
িডেটiল জািনেয় মiল করেবন। 
িবেয়র কাড পাঠােনা লাগেব না। আিম eখিন দাoয়াত পেয় গলাম। 
ভকামনায়, 

- সরণ 
 
 
হাi, 
আপনার মiল পেয় iে  করিছল কি uটারটা ধের আছাড় মাির। আিম আিছ মহাঝােমলায়, আর uিন 
দােত শান িদে নঁ ! কীেসর দাoয়াত? আপনার কান দাoয়াত নi। আপনার o ােদর নাম - সাফকাত। 
মজর সাফকাত। পর  বাসায় eেসিছল। aিন া সে o কথা বলেত হেলা। ভীষণ িবরি  লােগ। সরণ, 
খব সরাসির বিল ু - আিম যিদ আপনােক িবেয় করেত চাi, আপিন কী বলেবন?  
< বলা > 
 
বলা: 
আপনার eসব ছেলমানষী eখেনা গেলা ু না! 
আমার eক ল  িছলু , নাম সাফকাত, eখন িবিড় িবি  কের। মােন eকটা টাব ােকা কা ানীর 
সলস ম ােনজার। 
আপনার শষ টা খব জিটলু । 
আমার জন  নয়, জিটল আপনার জন । আপনার ভিবষ েতর জন । 
মজর সাফকােতর সােথ আপনার পিরণেয় ভকামনা। 
িবেয়েত দখা হেব। তািরখটা জানােবন ি জ। 
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মiল করেবন। 
- সরণ 
 
 
হাi, 
আিম মােটi ছেলমানষী করিছ নাু । আপনােক আেগ িবিভ  সমেয় মiেল-চ ােট e  কেরিছলাম, 
আপিন eিড়েয় গেছন। আিম জানেত চাি  আপিন হ া বলেবন নািক না বলেবনঁ । eখেনা সময় আেছ। 
< বলা > 
 
 
বলা: 
আপনার মiল িকংবা চ ােটর কথা েলা আিম ধরেত পেরিছলাম।  
eকটা পর ােয় মানষ ফ ািসেনশেন থােকু ।  
বয়েসর কারেণ aেনক সময় মাহেক বা ব মেন হয়।  
আপিন eখেনা মােহর বয়েস আেছন। 
আিম আপনােক আ ারeি েমট করিছ, aমন ভাবেবন না, ি জ! 
আপিন জােনন - আমােদর সমাজ কাঠােমায় ছেলেদর ভিমকা aেনক বশীূ । 
আিম eখেনা ঐ পর ােয় যেত পািরিন। 
সাফকাত াদার কমন আেছন? 
েভ া! 

- সরণ 
 
 
হাi, 
আপিন কী তাহেল সময় চাiেছন? কয়িদন aেপ া করেত হেব বেলন? আিম করেবা। আ  ু - আ  ু
আমার কথা eকদম ফেল িদেব না। আপিন বলনু, কেতািদন aেপ া করেত হেব। eক বছর? দi ু
বছর? 
< বলা > 
 
বলা: 
আপিন আমার কােছ সময় চেয়েছন। সময়টা আিম eকট aন ভােব আপনােক িদiু । eক স াহ! ফ 
eক স াহ। eক স াহ, আপিন সাফকাত সােহেবর সােথ র লার কথা বেল দখনু, জানার চ া ক ন। 
তারপর সাফকােতর ব াপাের িডিসশন নন। িফল ি  ট শয়ার uiথ মীু । 
- সরণ 
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হ ােলা, 
সরণ, আিম সাফকােতর আেগ আপনােক ভাবেত চাি । ei eক স াহ কী আপিন িনেজo eকট ভেব ু
দখেবন ি জ! 

< বলা > 
 
 
বলা: 

oেক! আপনােক আিম দু'স ার সময় িদি । 
মজর সাফকাতেক যিদ আপনার ভােলা না লােগ, তেব আিম aন ভােব িচ া করার কথা ভাবেবা। 

- সরণ 
 
 

19.                                                    
 
 
 
 
বলা: 
আপনােক শষ মiল কেরিছলাম আজ থেক বাiশ িদন আেগ। 
eরপর আপনার কান মiল পলাম না। 
হে তা রাগ কের আেছন। 
ি জ রাগ করেবন না। 
আিম আপনােক aনেরাধ করেবাু , খব মন িদেয় আমার e মiল পড়ার জনু ! 
আিম কখেনা eমন ভেব িচে  মiল কিরিন। 
e মiল করার আেগ aেনক ভেবিছ। গত দু'স াহ িনেজর সােথ aেনক বঝাপড়া কেরিছু ।  
আবারo বিল - aেনক ভেব e মiল করিছ। 
কান eকিদন চ ােট আপিন িজে স কেরিছেলন - আমার গালে  নi কেনা? 
আিম বেলিছলাম - কu হয়েতা পছ  কেরিন। 
আজo বিল - oটাi খব সিত  কথাু । 
আসেল আমােক পছ  করার মেতা িকছ িছল নাু । 
আমার চলােফরায় িকংবা কথাবাতায় মাহনীয় িকছ িছল নাু । 
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আপনােক বলা হয়িন, iে  কেরi aেনক ব ি গত সংগ eিড়েয় গিছ। 
আমার বাবা নi। 
বড় হেয়িছ মামার বাসায়। 
যখন কেলেজ পিড় তখন থেক আিম যন কমন হেয় গিছ। 
আমার াসেমটেদর সােথ খব সহেজ িমশেত পািরিনু । 
oেদর ভাবনায় তাল িমলােত পািরিন। 
ভািসিটেত eেস আেরা eকা হেয় গলাম। 
জীবন আমার কােছ খব জিটল eক ব াপার হেয় গেলাু । 
াস শষ কের eক ম তo ক া ােস থাকতাম নাু । 

eকসােথ চার-পাচটা িটuশিন কের িনেজর টকটাক শখ েলা িমিটেয়িছঁ ু । 
আমার মামা তার সীিমত সােধ র মেধ  আমাঁ র জন  aেনক কেরেছন। 
মামার সৎ o সং ামী জীবন আমার  রণা। 
পড়ােলখার বাiের আমার ভােলা স ী িছল বi আর গান। 
আপিন িন য় eর মােঝ জেন গেছন - আিম চর বi পিড়ু । 
িটeসিসর আ া আমােক কখেনা টােনিন। 
eকা eকা হয়েতা ঘরতাম িকছ ণু ু , ভােলা লাগেতা না। 
€কেশােরর aবস তা আমার মােঝ জেক বেস গেছঁ । 
কন জািন না - কখেনা কান কারেণ u িসত হেত পািরিন। 
আমার 'aসামািজক' আচরণ েলা তাi আপনার চােখ ধরা পেড়েছ বারবার।  
গত দু'বছেররo বশী সময় ধের আপনার সােথ আমার মiেল য আলাপ, oটাi আমার সেরা  
সামািজকতা। 
বলা, িনেজর কােছ সৎ থেক বিল - আমার মেন হেয়েছ আপিন aসাধারণ eক মেয়। 
আপিন যখন িবেয়র কথা বলেলন - তখন আমার মেন হেয়েছ, আিম আপনার যাগ  নi। 
আমার মেন শ া ভর কেরেছ - আমার জীবেন eেস আপনার ভ  হেব। 
আমার মেন হেয়েছ, আপিন aেনক ত িস া  িনেত পােরন, যটা আিম পাির না, পািরিন কখেনা। 
গত বাiশ িদেন আপনার কান মiল পাiিন, আিমo মiল কিরিন। 
িব াস করেবন? e কয়িদন িনেজেক ভীষণ eকা মেন হে । মেন হে  আমার খব ি য় ক যন পােশ ু
নi। 
আপিন আমার খব ি য় eকজনু , eটা বেল িদলাম। 
ভাবিছ ি য় মানষিটেক বাকী জীবেনর জন  িনেজর কের িনেবা িকনাু । 
বলা, আিমo eখন আপনার মেতা কের ভাবিছ। 
আমােক সময় িদেবন? eক বছর সময়। 
ভােলা পামােন  eকটা চাকরী, িনেজেক খািনকটা িছেয় নয়ার সময়। 
আপিনo মা াস শষ কের িনেত পােরন। 
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e সমেয় আমােদর না হয় আেরা জানাজািন হেলা! 
। 
। 
। 
। 
। 
eতটক িলেখ সরণ আবার পেড়ু ু । 
মেন হয় - কী যন বাদ পেড় যাে । সরেণর মেন হয় জীবেনর সবেচ' পণ মiল করেত যাে  সূ । 
আপাতত; িজেমiেল াফট িহেসেব সভ কের রােখ। রােত আেরা ভেব কাল সকােল পাঠােনা যােব। 
রােত েয় েয় াফটটা মেন মেন আেরা eকট ঘষামাজা কের নয়ু । 
 
সকােল aিফেস িজেমiল oেপন করেতi সরণ দেখ iনবে  বলার মiল। 
 
হ ােলা সরণ, 
আশা করিছ ভােলা আেছন। আিম িনেজেক খব ভাগ বান মেন করিছু , আপনার মেতা ব  পাoয়া আসেলi ু
ভােগ র ব াপার। আপনার মেতা ম ািচuরড  ক'জেনর আেছ জািন না। গত িতন স ায় সাফকােতর 
সােথ aেনক আলাপ কেরিছ। িতিদন ফােন কথা বেলিছ ায় িতন চার ঘ া। মােঝ eকিদন আ িলয়া 
পার হেয় িদয়াবাড়ী িগেয়িছলাম। আেরকিদন িডনার করলাম iেফেস। আিম সাংঘািতক iমে সড। 
eকজন aপিরিচত মানষ eেতা সহেজ aন েক আপন কের িনেত পাের জানতাম নাু । িবিভ  কারেণ 
প ষ স েক আমার খব ভল ধারণা িছলু ু ু । eখন িনেজেক খব বাকা মেন হেু । সাফকাত হেলা eমন 
eকজন মানষ যার সােথ সব ব াপাের আলাপ করা যায়ু । বলা যায় - o eকজন aলরাu ার। 
খব বশী সমস া না হেল ন ট নেভ ের িবেয়ু । হািনমেনর জন  আপাততু : িসংগাপরু-মালেয়িশয়া-
ব াংকক িঠক কের রেখিছ। পের eকবার নপাল ঘের আসেবাু । আমার িনেজর ছেলমানষী িদেয় ু
আপনােক aেনক িব ত কেরিছ, আবারo বিল - আপনার মেতা ভাকা ীর পরামেশ আিম খব ভােলা ু
eকিট িডিসশন িনেত পেরিছ। আপনার আর খবরাখবর কী? ি জ কীপ iন টাচ! 
< বলা > 
 
মiল পেড় সরেণর পেরা মাথাটা িঝমিঝম কের uেঠু । চাখ-কান িদেয় মেন হয় আ ন ব ে । পা 
দেটা িশরিশর কের uেঠু । ধক কের মাচড়ু  মাের বেকর ভতরু । কি uটােরর মিনটর যন দলেছ ু
সামেন। হঠাৎ মেন হয় মিনটরটা মানষ হেয় গেছু । গলেমiল মেছ oখােন রংু - বরেঙর eক €দত  
ভেস uেঠেছ। সরেণর িদেক নানান ঢং কের ভংচী কাটেছ। িনেজেক খািনকটা সামেল িনেয় গত রােত 
াফট করা মiেল 'িডসকাড' ি ক কের সরণ। 

 

 55



ছােদর কািণেশ কাক 

পেরর কেয়কিদন সরণ iে  কেরi সারারাত oভারটাiম কেরেছ। বাসায় িফরেত iে  কেরনা। 
িজেমiেল বলার আেরা িকছ মiল eেসেছু । কমন আেছন, কী কেরন টাiেপর কথা। বশীরভাগ জেড় ু
মজর সাফকােতর গ । সরণ জা  চাখ বিলেয় নয়ু । ির াi কের না। 

 
eক ছিটর িদেন িবেকেল সরণ বলােক মiল ু কের। 
বলা: 
হয়েতা ভােলা আেছন। 
কখেনা কান িরেকােয়  কিরিন। 
আজ eকটা িরেকােয়  কির, রাখেতi হেব। 
ি জ! আমােক আর কখেনাi মiল করেবন না। 
আিমo করেবা না। 
eটা আপনার জন  নয়, আমার িনেজর জন  বলিছ। 
ি জ! নভার ক া  মী! 
- সরণ 
 
মiল পািঠেয় সরণ বলার পরেনাু  সব মiল কিপ কের eমeস oয়ােড সভ কের। তারপর eেক eেক 
সব মiল মেছ দয় iয়া  আর িজেমiল eকাu  থেকু । oয়াড ফাiেলর পাসoয়াড কী িদেব িঠক 
করেত পাের না। সরণ চায় - iuিনক িকছ হেবু । eকদম নতুন। aথচ মাথা কাজ কের না। সরণ 
ব ালকিনেত eেস দাড়ায়ঁ । সামেনর বাসার ছােদর uপের eকিট কাক বেস আেছ। সরণ aেনক ণ 
কাকিটর িদেক তািকেয় থােক। মেন হয় - ভীষণ া  aথবা কান কারেণ aবস । কন জািন হঠাৎ 
কাকিটo সরেণর িদেক তাকায়। সরেণর মেন হয় - e কাক eবং স আজ ei ম েত আলাদা িকছ নয়ু ু । 
কাক মানষ কাকু । কাক সরণ কাক। দলছট িনু :স তা। বলার মiল েলার ফাiেলর পাসoয়াড - ছােদর 
কািণেশ কাক। সরেণর িত শি  ভােলাৃ । কিঠন পাসoয়াড, তেব মেন থাকেব aেনকিদন। 
 
স ায় ঘের িফের সরণ দেখ তার টিবেলর uপর eকিট খাম পেড় আেছ। রিজ াড িচিঠ। 
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20.                                                    
 
 
iueনিডিপ- ত চাকরীটা হেয় যােব সরণ ক নাo কেরিন। িসিটেসেলর চেয় ায় ি ণ বতন। eক 
বছেরর ক া  শষ কের সরণ যখন পামােন  হেলা তখন তার জন  aিফস থেক গাড়ী। বছের 
দু' য়কবার দেশর বাiের কনফােরে  aিফস ট রু । ভীষণ ব  সময়। সকাল আটটায় aিফস যাoয়া, 
িফরেত িফরেত রাত। কখেনা রাত দশটা। ব তায় সময় চেল যায় ত। মােঝ মােঝ কাক দখেল কী 
যন মেন পেড় যায়। সরেণর মেন হয় - েনর িত কােষর কােনা eকটা aংশ জেগ uঠেত চায়ৃ । 

aথচ ঐ aংশটা সরণ aেনকিদন যাবত ঘম পািড়েয় রেখেছু । সরণ িব াস কের - aেনকটা সময় 
পিরেয় e িত েলা মারা যােব eকিদৃ ন। কবল সমেয়র aেপ া, পলাতক সময়!  

 
। 
। 
। 
। 
। 
 
জয়া e িনেয় পাচবার ডাক িদেলাঁ । 
দরজার কােছ eেস বেল গেছ - টিবেল নাশতা ঠা া হেয় যাে , e িণ eেসাু । 
সরণ িতবারi 'eiেতা, e িণ আসিছু ' বেল কি uটােরর মিনটের তািকেয় থােক। 
জয়া ডায়িনং টিবেল িনেজ িনেজ বেক চেলেছ - 'িবেয়র পর দু'বছের ছিটর িদেন বাসায় িছেল কয়িদনু ? 
েত ক বােরi তা ঐ aিফেস যেত হয় তামােক। চয়ার টিবল মছেত হয় িকনা ক জােনু ! আজ 
বাসায় আেছা, তা-o মiল চক করেছা ঘ ার uপের---।' 
aন  সময় হেল সরণ eক দৗেড় ডায়িনংেয় িগেয় বসেতা।  
আজ স uঠেছ না।  
আজ aেনকিদন পর বলা মiল কেরেছ। 
 
হাi, 
কমন আেছন? িচনেত পেরেছন? আিম বলা। বলা বাস aথবা ঋতু রায়। ায় পাচ বছর পর ঁ
আপনােক িলখিছ। আপিন aনেরাধ কেরিছেলনু , কখেনা যন আপনােক মiল না কির। আিম জািন, 
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আমার ঐ সময়কার ছেলমানষীেত আপিন ভীষণ িবর  হেয়িছেলনু । আজ eেতািদন পর eেস মেন হেলা 
- আমার মা চাoয়ার সময় eেসেছ। কী, মা করেবন না? 
আিম জািন না, আপিন কাথায় আেছন। হয়েতা eেতািদেন পেরাদ র সংসারী মানষু ু । - - - আমরা গত 
eকবছর ধের কংেগােত আিছ। জািতসংঘ শাি র ী িমশেন সাফকাত বাংলােদশ েমর ব াটািলয়ন 
কমা ার। আেরা িতন-চার বছর eখােন থাকেত হেব। পিরিচত সবাiেক ছেড় eখােন eকদম ভােলা 
লাগেছ না। সরণেকo ন ট iয়াের েল ভিত করােত হেবু , eখােন ভােলা ল নiু । oহ! আপনােক 
বলা হয়িন, আমােদর ছেলর নাম - সরণ। আপনার মেতা eকজন ভােলা ব র িতেক ধের রাখেতi ু ৃ
oর নাম সরণ রেখিছ। aেনকটা নাটক িসেনমার মেতা। িহ িহ িহ। 
আপনার খবর পেত খব iে  করেছু । মiল করেবন িকনা জািন না।  যখােনi থাকনু , ভােলা থাকনু । 
'ব  সবজ িচরিদনু ু '। 
< বলা > 
। 
। 
। 
না ার টিবেল সরণ বারবার aন মন  হেয় পেড়। 
জয়া িজে স কের - কী ব াপার কান সমস া হেয়েছ? 
- না। 
- aিফেসর কােনা সমস া? 
- না।  
সরণ িনিল । 
aেনক eেলােমেলা ভাবনা মেন ভীড় করেছ আজ। 
কাক-সরণ-কাক মেন পড়েছ। 
aেনক চ া কেরo বলার মiল জমােনা সi ফাiেলর পাসoয়াড মেন পড়েছ না। 
মেন পড়েছ aেনক িকছ ু- - -। 
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