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ভুখফন্ধ 
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অভাগদয ফগচগয় প্রাগণয খখরা পুটফর। পুটফর খখরা তনগয় অভাগদয ঈচ্জাগয খকাগনা কভতত খনআ। তনগজগদয ফারক খফরা খকগটগছ পুটফর তনগয়, 

ফড়গফরাগত খদখায খফরায় অভযা পুটফরগকআ প্রাধানয খদআ। একভয় অফানী খভাাগভডান তনগয় ুগযা জাতত খম তযভান খভগত থাকগতা, তা 

য়গতা এখন খনআ। তকন্তু তফু পুটফগরয জনতপ্রয়তা কভ তা ফরা ম্ভফ না। তফশ্বকা এগরআ খগাটা খদ খছগয় মায় ব্রাতজর অগজজতিনায তাকা তদগয়। 

এ খকফর পুটফগরয প্রতত বাগরাফাাযআ প্রকা।  

চায ফছয গয অফায এগরা তফশ্বকা পুটফর। অভাগদয নূযনতভ প্রতততনতধত্ব খনআ। তকন্তু ঈন্মাদনায খকাগনা কভতত খনআ। খপফকু স্ট্যাটা বততজ পুটফর 

ংফাদ। তিকাগুগরা কযগছ তফগল অগয়াজন।  

অভযা ফন্ধ ুখকন ততছগয় থাকগফ?  

না, ততছগয় থাগকতন। পুটফর তফশ্বকা ঈরগযয অভযা ফন্ধ ুপ্রকা কযগছ আ-ুস্তক। খমখাগন ফন্ধগুদয পুটফর তফলয়ক স্মৃততচাযণ ঠাঁআ াগফ। খগয়গছ। 

এআ আ-ুস্তকতট তাআ ভগ্র পুটফর খপ্রভীয জনয।  

মাযা খরখা তদগয়গছন, তাগদয প্রতত কৃতজ্ঞতা। মাযা ড়গছন, তাগদয প্রতত কৃতজ্ঞতা।  

এআ কাগজ গনগকআ নানাযকভ গমাতগতা কগযগছন। অরাদা কগয নাভ না ফগর, তাগদয ফায প্রততআ কৃতজ্ঞতা জানাআ। 

খরখাগুগরা াজাগনা গয়গছ ‘অগগ অগর অগগ াগফন’ তবতিগত 

ফাআগক ধনযফাদ 

নজরুর আরাভ 

ভন্বয়কাযী 
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পুটফর পুটফর 

যাতপ 

ফাংরাগদগয জাতীয় খখরা খকন কাফাতড, খআটা তনয়া প্রশ্ন না কযাআ বাগরা, তগফ 

ফগচ জনতপ্রয় খখরা খম পুটফর, খআটা তফনা তগকজ ভাআনা খনয়াআ ঈতচত। 
তিগকগট অভযা তফশ্বকাগ খখতর, কয় খদগয তনয়া 

জাতন তিগকট তফশ্বকা য়? তাযয খদখগত ফগর 

তফযতক্ত অগ, ভাগঝ ভাগঝ ধধমজয য়যা মাআ। তগফ 
তিগকট খদখায ভয় ব্লতগং কযা ফা াগ নযভ 

াগতয খকান ররনা থাকগর তায াতটা াগত তনয়া 

খখাগল্প কযায ফযাক ফকা ায়া মায় এআটা 

তনয়া কুগনা গন্দ নাআ। 
ফাংরাগদ খকতনয়াগয াযায়া অআতত চযাতিয়ান 

য়া তফশ্বকাগ খগগর অতভ ফা অভায ফন্ধযুা ফযাক 

খুত য়া ফরতছরাভ, অভাগদয মা বযা তিগকগটআ। 
পুটফগর অগর ভজা নাআ। তকন্তু ৯৮ এয তফশ্বকাগ 

তফশ্বতফদযারগয়য গর যাত জাআগা খখরা খদখা, খখরায 

অগগ তফগযাধী যগয খচতাগনা, ফা গরয তটতবরুগভয 

একাগয খদয়াগর তপ্রয় তটগভয তাকা অয খেয়াযগদয ছতফ টাংগায়া খম 

অনন্দটা কযরাভ, তায তফন্দুভাি তিগকট তফশ্বকাগ না ায়া ফুঝরাভ, পুটফগরয 

ঈয খখরা নাআ। নব্বআ তভতনগটয তফযাভীন খদৌড়াগদৌতড়গত ল্টাআভ খচাখ থাগক 

তটতব দজায াগথ রাগাগনা। তপতরংআ অরাদা। 
এআ পুটফর খখরগত তগয়া ঈগয াতটয াভগনয 

দুআটা দাত নড়ফড়া আগরা ক্লা তগে, গয খআ 

দুআটা তনগজয ভত কআযা নযগদয তুরনায় ফড় য়া 

খগগরা। এআ পুটফগরয জনয াত কগয়কফায 

ভচকায়া খগল কগরগজ অআা বাংগাআ খপররাভ। 
াগয় ংখয জায়গায় খচাগটয তনান অগছ, 

াগয়য খবতগযয করকব্জা নানা অঘাগতয তচহ্ন 

ফন কযগতগছ মা ভাগঝ ভাগঝ জানান খদয়। অয 

এআ ফুড়া ফয়গ পুটফর খখরগত তগয়া এভন বাগফ 

খতদন ফযাথা াআরাভ খম এখগনা াটগত ফযাথা 

রাগগ, ফাধয য়া পুটফর ফাদ তদয়া খটতনগ খগতছ। 
পুটফর খখরায জনয স্কুগর অগগ খগতছ, খখআরা 

প্রথভ ক্লাগ খগতছ, অফায তটতপন ততযয়গড 

খখরতাভ অয খঘগভ খনগয় ক্লাগ তপযতাভ। যাযযা তখন তজগাআগতা, তকগয ভাতট 

কাআটা অগছা নাতক? ক্লা খগল াযগর অফায। তাযয খদযীগত খপযায জনয 

এআ খখরাটা াফজজনীন, খমখাগন মাগফন 

এআটাগয াগফন, ফা তনগজ খখরগত 

াযগফন। াাাত দুআটা তটতবয 

এক্টাগত তিগকট অয অয এক্টাগত 

পুটফর চারায়া খদগখন, খচাখ খকান 

তদগক মায় 



 

 

 

অম্মায াগতয চুরটানা খাআতাভ। এআ পুটফগর খভাাগভডানগয াগাটজ কযায 

পগর ফাায় দীঘজতদন ংখযা রঘ ুতছরাভ, গয খভাাগভডাগনয ঈুমজুযী াপগরয 

ঈগেতরত য়া অভায খভজ বাআ ারতট ভাআযা খভাাগভডাগনয তাকা তগর 

অায় অভায ফস্থা খচঞ্জ য়। খভাাগভডাগনয াগাটজায ফআরা ফন্ধগুগা ভগধয 
মাযা অফারগনীয াগাটজায, তাগগা নানা ছড়া ফানায়া খখায়তাভ, খভাাগভডান 

াযগর গগা াগথ ফাত তফযতী তদতাভ। অাগয খআ খানায তদন 

গুতর……।।ডানা-খগাতথয়া কা খজতায য খতা ধযতছরাভ ফাংরাগদ তফশ্বকাগ 

খগগরা ফআরা। আগরা না অয………। 

এআ খখরাটা াফজজনীন, খমখাগন মাগফন এআটাগয াগফন, ফা তনগজ খখরগত 

াযগফন। াাাত দুআটা তটতবয এক্টাগত তিগকট অয অয এক্টাগত পুটফর 

চারায়া খদগখন, খচাখ খকান তদগক মায়…।। তগফ খখরাটায আজ্জত ভগন য় একট ু

কভ। জীফগনয প্রথভ চাকযীয পর আিাযবযু তদয়া কযািাগ পুটফর খখরায় 

অভায এক ততনয়য কভজী অভায ঈয নাগখা আতছগরন। কাভটা নাতক তঠক 

য় নাআ।  
এআফায তফশ্বকা পুটফর খদখুভ, যাত জাআগা কষ্ট কআযা আগর। একরাআ 

খদখগত আগফা এআটাআ কগষ্টয।  
 

 

 

 

  



 

 

 

পুটফর পুটফর 

তানফীযা 

রুগক ফগর, খম মায় ফগঙ্গ তায কার মায় গঙ্গ। অতভ খতদক খথগক মাগক ফগর এ 

প্রফচনগক াথজক প্রভান কগয খছগড়তছ। খমভন ধগযন, কয়তদন অগগ খাগয 

খদখরাভ, জরফায়ুয তযফতজগনয ায মতদ এআ থাগক তাগর প্রথগভ ফাংরাগদ, 

রযান্ড অয খলাতযডা ডুগফ মাগফ। ভনটা খাযা গরা, এগতা কষ্ট কগয তফগদগ 

খথগক মতদ ডুগফ খমগত য়। অতভ খুফআ ভন খাযা কগয এআ খফযটা অভায ফযগক 

ফরগতআ খ ফরগরা, তুতভ কাগন্দা খকগনা? তুতভ তক খলাতযডা মায়ায কথা খবগফতছগর 

নাতক? অতভ ফাক গয় তাকাগতআ তততন ফরগরন, বয় খ না, ডুফায অগগ অভযা 

াাড়ী খকান খদগ চগর মাগফা। পুটফর তনগয় কাতনী প্রায় খ মজাগয়য। নজু 

বাআগয়য অফাগন তাআ াড়া না তদগয় াযরাভ না।   

খদগ অধা তযতচত কাগযা  াগথ খদখা গর খছাটগফরায তকংফা ছুগট  মায়া তযচয় 

অফায তযগে = তাজা কযগত য়। খমভন এখন খকাথায় থাগকা, কগতা ফছয অগছা, 

খকভন রাগগ , খদগ খপযায খকান তযকল্পনা  অগছ তকনা আতযাতদ প্রবৃতত । এগদয 
ভগধয মাযা অফায  একট ুনতুন খজনাগযন তকংফা  মাযা বাফ খদখায় খম ফাংরাগদগ 

গয থাকগর খদ - তফগদগয তল্প - ংস্কৃততয গনক খফযআ তাগদয জানা। তাযা 
অফায একটু তডগটগর তজগজ্ঞ কগযন। খকান গয থাতক, এন্ডগাগবন শুনগর তাগদয 

ভগধয অফায  মাযা তত তফগলজ্ঞ তাযা খআ - এ - খপআ ’য খফযাখফয তজগজ্ঞ 

কযগত শুরু কগযন। তকংফা এযাজাে  ফা ত - এ - তব ’য  ভগধয খকানটাগক াগাটজ 

কতয। খখরা খদখগত মাআ তকনা আতযাতদ । এযাজাে  ফা ত - এ - তব ’  দুগটা ব্দআ 

কাগন রাগগ। ডাচগদয এযারপাগফট ুগযাআ  অরাদা। তাগদয কাগছ খকান ‚জ‛ অয 

‚ব‛ খনআ। তুযাং তাগদয ঈচ্চাযগন এটা গরা  ‚এযায়াে‛ অয ‚খআ - এ -  

খপআ‛। তরগখ ফয এআ ফানাগন তকন্তু ঈচ্চাযন  অরাদা অয কান অজকার এগতআ 

বযস্ত গয় খগগছ । অভাগদয খদগয অফাানী - খভাাগভডান  ফযাায গরা এআ 

এযায়াে অয খআ - এ - খপআ  । এযায়াে গরা এযাভষ্টাযডাভ অয  খআ - এ -  

খপআ গরা তপতরপ্স এয ততযী  এন্ডগাগবন এয দর। খখরা - ধূরায় অভায দযতা 

গরা এক্কা - খদাক্কা, রুড,ু কযাযাভ। ুতুর খখরাগক মতদ খখরাধূরা কযাটাগযীগত ধযা 
য় তাগর খছাটগফরায় তগাগযগটয খাতর  ফাে জতভগয় তায ভগধয ুতুগরয ঘয  

ংায। এফ তচযাচতযত তং খখরায খকগনা খম খকান  প্রততগমাতগতা য় না খক 

জাগন ? থচ ফাংরায ঘগয ঘগয ংখয খকাভরভতত  ফাচ্চা এগুগরা অগজা খখরগছ। 
এয ফাআগয ফয অয একটা খখরা  তছর। খটা ীগতয তদগন ফগড়া বাআ - খফাগনযা  

অভাগদয খছাটগদয অত্মা কাঁতগয় তদগয় অভাগদয স্বগেয নায়ক - নাতয়কা গয়  

ফযাডতভিন খখগর, তাগদয খযখকট মখন খপগর তদগয় খমগতা খআ খযগকট তনগয় াগথ 

ছার ঈঠা ককজ তদগয় ফযাডতভিন খখরা। তকংফা খআ খকাগট প্রানাত ঝাাঝাত কযা। 
ীগতয তদগন  ফড়যা ফাআগয রাআট জ্বাতরগয় ঈগঠাগনয ভগধয  খনট টাতনগয় াড়ায ফ 



 

 

 

এক ফয়ীযা এক গয় তফযাট  ত তচ কগয ফযাডতভিন খখরায খআ  কারচায অজ 

অয ঢাকায খকাথা অগছ তকনা খক জাগন ? লযাট কারচাগযগতা ফাআ  পাগভজয 

ভুযগীয ভগতা গয় থাগক। অভাগদয ভয় খগুগরা তছর 

তত াধাযন ফযাায। মখন নয ফাতড়গত খখরা গতা, 

তনগজগদয ফাতড়য দায়া  খথগক খযগকগটয চাগয 

অয়াজ তকংফা ট ট াটগরয  অয়াজ খতাভ, ত 

তচ এয কথাগতা ফাদআ  তদরাভ। দু খচাখ জুগড় স্বে 

থাকগতা কগফ গতাটা ফড়  গফা, ফড় খফানগদয ভগতা 

খকাভগড় ড়না  খতচগয়, খকড  খয বাআগদয াগথ 

াল্লা তদগয় ত ত খখরগফা? খখরগত খখরগত এআ ীগতয 

ন্ধযায় খঘগভ খনগয়  মাগফা, গয়ি তনগয় অকা - 

াতার এক কযা  ঝগড়া কযগফা? খআ ঝগড়া গড় ফহু  

তদগক খভাড় তনগফ, কগতা তদন কথা ফন্ধ থাকগফ, বাআগদয 

াটজ আস্ত্রী কগয খদয়া ফন্ধ , প্রততগাধ স্বরূ খফানগদয 

গগল্পয ফআ এগন খদয়া ফন্ধ ফাআগয খথগক  আতযাতদ। মতদ 

বাআযা াতস্ত খদয়ায ফযাাগয খফানগদয খথগক  নভনীয় 

তছর।  
এআ ফড় বাআগফানগদয ফগদৌরগতআ  অয একট ুজ্ঞান তছর 

অফাানী -  খভাাগভডান তনগয় । জানতাভ এযা তফযাট 
তকছু। এযা ফীযদগজ ভাগঠ খখরগফ, খআ তনগয় ফাায় তটতবগত খখরা খদখগত  খদখগত 

প্রচন্ড রাগারাতগ এফং খযি তফগগল  বাঙ্গাবাতঙ্গ গয় মাগফ । ফ বাঙ্গাবাতঙ্গ খম 

জ্ঞাগন গফ তা না। য়ত খখরা খদখগত খদখগত চা খায়া গয়তছর , কাটা তখগনা 

খতারা য়তন , অগছ কাগছ - তগঠ , তদগক ফর তনগয়  আঈপূ খদৌড়া খচ্ছ এতদগক 

ঈগিজনায় খছাট  চাচা তকংফা খভজ বাআয়া তচৎকায  

কযগছ ‘খগার - খগা     র’ াগথ তাগদয  া 

প্রাকৃততকবাগফ তিয়া কযগছ, পরশ্রুততগত কা খল , 

ফড়চাচী তকংফা খভজচাচীয  তচৎকাগয য বং । অভযা 

খআ াঁচ / ছয় ফছয ফয়গ তটতবয  খখরা অয তক 

ফুঝগফা অয তক খদখগফা , ফাায খখরা তায খচগয় খঢয 

খঢয অকলজনীয় এফং নু্দয। অা তক খম ভধুভয় খআ 

ভয় তছর। জনভ জনভ ধগয  খআ ভয়গক তপগয 

খগত চাআগফা । মতদ অতভ  পুটফর, অফাানী - 

খভাাগভডান তকছুআ ফুঝতাভ না  তকন্তু ক্লা তিখত ড়ায 

ভয় অতভ  াক্কা অফাানীয াগাটজায  গয় খগরাভ , 

অভায কগরগজ ড়া খভজ খফান ভতন অায  কাযগন। 
খআ খম াগাটজায রাভ তা অয ফদরাগনা খগগরা না, 

তনততকতায কাযগন । শুধুগতা পুটফর না তায াগথ  

গনক জাগততক তফলয় জতড়ত , রয়াতরতটয ফযাায 

অগছ। খআ ফয়গ কগরগজ ড়া খফানগদয  প্রবাফ 

এড়াগনায কথা বাফাআ মায় না । খফাগনযা তখন খআ 
তদগনয াটজ িফ খযখায  ভগতা চুগর দুআ তফনুনী ঝুতরগয় 

কগরগজ মায়, খচাগখ কাজর খদয়, খযখায াগথ তফগনাদ খভযায ঘয বাঙ্গা তনগয় খুফআ 

অগরাচনা য়  ফাায়। অভায খচাগখ  খঘায। ভতন অা  খমতদগক ঘুগয অতভ  ঘতড়য 

য়ত খখরা খদখগত খদখগত চা খায়া 

গয়তছর, কাটা তখগনা খতারা য়তন, 

অগছ কাগছ - তগঠ, তদগক ফর তনগয় 

আঈূপ খদৌড়াখচ্ছ এতদগক ঈগিজনায় 

খছাট চাচা তকংফা খভজ বাআয়া তচৎকায 

কযগছ ‘খগার - খগা    র’ াগথ 

তাগদয া প্রাকৃততকবাগফ তিয়া 

কযগছ, পরশ্রুততগত কা খল, ফড়চাচী 

তকংফা খভজচাচীয তচৎকাগয য বং  



 

 

 

কাটায ভগতা খতদগক ঘতুয। ফাায় তঠাততঠ ফড় খফানগদয ভগধয ঝগড়া য় নানাতফধ 

ফান্ধফী ংিান্ত, গগল্পয ফআ, াজগগাজ এয ফযাায  তনগয়। অভযা খছাটযা খম মায 

অআতডয়াগরয দগর বীগড় মাআ এফং তনগজযা ঝগড়া কতয। তক তনগয় ঝগড়া কতয ফুতঝ 

না, নু্দয রাগগ যা কগয তাআ অভযা  কতয।  অজ খকান খফান এযাগভতযকা, খকঈ 

কানাডায়, খকঈ দুূয কুগয়গত, তকন্তু খতদন অগজা ফায ফুগক খতারাড় কগয। এক 
অধ ভয়  ছুতটগত কাগযা  াগথ খদখা গয় খগগর কগতা  কথা ভগন গড় । অভাগদয 

গনক াগঙ্কততক ভজা অগছ মা অয খকউ  জানগফ না, ফুঝগফ না। খআ তনগয় অভযা 

মখন খগ গতড়গয় তড়  তখন ফড় খফাগনয খভগয়যা  তকংফা অভায খছাটগফাগনযা ভুখ  

কাগরা কগয ফগর, তক তনগয় এগতা াগা অভাগদযগক ফগরা না। তকন্তু এগুগরা তক শুধু 
ফাংরায় ফরগরআ খকঈ ফুঝগত াযগফ? তাগক খমগত গফ খ ভগয়  তপগয। শুধু কথা 
তক ভয়গক ধাযন ফা ঈস্থান কযগত াগয?   

মাক ধান ফানগত ীগফয গীত  গনক গরা। খম কথা তরখগত ফগতছরাভ ‚পুটফর‛। 
খতা মায জ্ঞান গরা ফর খনগট খঢাকা ভাগন  গরা খগার তায কাগছ খকঈ মখন 

খনদাযরযান্ড তথা  এন্ডগাগবন এয পুটফর তনগয় প্রশ্ন  কগয, তায খচাগখ পুটফর 

খকভন গত  াগয? খতভন খকান পুটফরজ্ঞানীন  ফযাতক্তয দৃতষ্টগত অজগকয পুটফর  

ফৃিান্ত। তকংফা ফাংরাগদ তথা আঈগযা  ফা খনদাযরযান্ডগয পুটফর ংিান্ত  

তুরনাভূরক অগরাচনা ফরাআ বাগরা । পুটফর খখরায তত প্রগয়াজনীয় একটা ং  

গরা খঠারা ফাতনী। ফাংরাগদগয খঠারা ফাতনীগক কাযগন কাযগন জনগগনয াগথ 

গনক কুস্তী কযগত য় । গাযগভি ভযা তটা  ারা, আঈতনবাযততট - ছাি 

ভযা দা তটা, ফনযাযত চার খচগয়গছ দা খুরী  পুতটগয়, পযদা পাআ কযা ছাড়া 

জনগনগয এযা অয তকছুআ  কগয না । এযা ভস্ত  আুযগত ভাযাভাতয কগয াযাযন 

এগতা টায়াডজ থাগক খম খখরায ভাগঠ অগয়ী বঙ্গীগত  াটাচরা কগয, তটতবগত খখরা 

খদখায ভয় খদখগর ন্তত তাআ ভগন য়, এযা ভাগঠয ভগধয এতদক খতদক দাঁতড়গয় 

থাগক খুফ একটা নগড় চগড়  না। এগদয তখন তফশ্রাভ খনয়ায  ভয়। য়গতা ফড়  

যাগযয তপ্রয় খঠারাযাআ এআ ভান অনন্দভয় োতয়ত্ব ায়, খখরাধূরায তডঈতট খদয়ায। 
এযা ভগনয অনগন্দ  ুতরগদয াগথ ফকু পুতরগয় ঝারভুতড় অদান - প্রদান কগয 

খায় অয ফাতড়য ফঈ - তঝগদয খফয ফা  কুরাতদ তফতনভয় কগয কাটায় খখরায ভয়। 
এফায  আঈগযাগয খাতাগনা ুতরগদয  খদখা মাক । এযা াধাযনতঃ খকঈ 
এযাতেগডি কযগর, গুরুতয অত গর তাগক াাতাগর  খৌছাগনা, না গুরুতয 

গর কায খদাল খটায তযগা টজ তরগখ খছগড় খদয়া , বুর াতকজং  এয পাআন খরখা , 

খদাকাগন খকঈ চুতয কযগর তায পাআন খরখা  ছাড়া অয তঝভাগনা ছাড়া জনগগনয 

খতভন খকান ধয ধয, ভায ভায টাআ যক্ত গযভ কযা খফায ুগমাগ ায় না। থাকতত 
অভাগদয খদগ তাগর  জানতত জনখফা কাাগক ফগর ? খআ তাযা মখন পুটফর  

খখরায আুয ায় তখন তাগদয খক রুখগফ  ? তফযাট যগয়র খফংগর টাআগায াআগজয  

কুিা াগ ঝুতরগয় ফীয তফিগভ ভস্ত মন্ত্রাতত তনগয় খেতনং এয ভগয়য খখা ভস্ত 

কায়দা তযবাআ  তদগত খরগগ গড় । অভায তপ তঠক তপতর খষ্টতডয়াগভয  

তছগন। তপগয তদন ভাগন তফযাট জযাভ, অয ছুতটয তদন গরগতা যযা নাআ। অগ 

াগ কগয়ক ডজন বাভান তফয়াগযয খদাকান  তদগয় ফগফ ভাগন খফ কটা যাস্তা 

ফন্ধ থাকগফ। মাগফগতা মা খদতখ একখানা বাগফয খখরা গফ। ভস্ত যাস্তা গুগরা ফন্ধ 
কগয তদগয়  য়াতকটতক তনগয় াঁটগফ অয  কথা ফরগফ। এভন  এক তযতস্থতত ততযী 

কযগফ পুটফরগতা খমগনা নয়, খপ্রতগডি ফাভা খেন খথগক এখন ফতযণ কযগফন। 

অয অভযা খমগনা খফাভা তনগয় তায জনয দাঁতড়গয় অতছ। ুতর খদখগরআ অভায বয় 

রাগগ। খাক খদী ুতর তকংফা তফগদী । য়গতা ভগনয ভাগঝ এগদযগক াযভাগনি 



 

 

 

ছন্দ কযায একটা  খচায খচায বাফ অগছ ফগরআ ভন ুতর ুতর ডযায় । গাড়ী 
থাতভগয় মখন এক  ন্তগবজদী দৃতষ্ট তদগয় তাকায়, তখন তশুকাগর কগফ ভাগয়য কাগছ 

স্কুর তপগয তভগথয কথা ফগরতছরাভ বগয়  খটা ভগন  

গড় মায়।   
অয াগথয কুকুগযয  কুিাগবদী দৃতষ্টয কথা না য় 

ফাদআ তদরাভ। অভাগদয খদগয কুকুগযয ভগতা খথাড়াআ 

তনযী বর খচাযায , খগাগফগচযা কুকুযগতা এগুগরা নয়। 
খম খরজ খনগড়  খনগড় যাস্তায অয একা তদগয় খঁগট 

মাগফ ভানুগলয বীড় বাট্টা এতড়গয়  চরগফ। গাট্টা - াট্টা 
াআগজয খবাস্মা াগরায়ান খচাযা অয ফযফায । 
খদখগরআ অত্মাযাভ খাচা  ছাড়া টাআ। ফয এগদগয 
কুকুযগদয স্ট্যান্ডা ডজ প তরতবং এয াগথ অভাগদয 

খদগয দতযর খকযানী টাআ কুকুযগদয স্ট্যান্ডা ডজ প 

তরতবংআ এআ খচাযা অয স্ববাগফয  জনয দায়ী। মাগাক 
গনক ভানুগলয থাগক কুকুয বীতত  অয অভায খমটা 

অগছ খটা গরা  ‘খপাতফয়া’। দু একটা ঘটনা ঈগল্লখ 
কযগরআ ধাযনা কযা  মাগফ। একফায অতভ অয অভায 

ফয াগকজ াটতছ অয গল্প কযতছ । খকান এক  মজাগয় 

অতভ খুফ খযগগ খগতছ অয য া খথগক  খফ একটু 

দূগয াঁটতছ।  গনক খফাঝাগনায খচষ্টা  কগয ার খছগড় াভগন  াঁটগছ। ঠাৎ খকান 
একটা ব্দ শুগন অভায লষ্ঠ আতিয় জাগ গয়  ঈঠগরা। খদতখ অভায াগআ যগয়র 

খফংগর টাআগায  াআগজয খকঈ  তায প্রাকৃততক কভজ  াযগত খফয গয়গছ। অতভ 

তেগতফতেক জ্ঞান ূগনয গয়  খদৌগড় স্বাভীগক খমগয় ধযগতআ তততন ফাক  গয় খছগন 

তাকাগনা ভািআ ঘটনা তক  ফুঝগত াযগরন। অয ফাযফায ফরগত রাগগরন, না গফ  

না, তফগদ ড়গরআ অভাগক আঈজ কযগফ খটা  চরগফ 

না। অয একফায  যাস্তায় অভযা দুআ খুফ  তপ্রয় ফান্ধফী 

াঁটতছ অয গল্প কযতছ খুফআ ভগ্ন গয় , অগাগ 

খকাথায় তক গচ্ছ , খ খখয়ার ফাদ তদগয় । খচাখ তছর 
ভাতটয তদগক । ঠাৎ একটা খকভন খমগনা  ব্দ খগয় 

ভাথা তুগর খদতখ অভায াভগন  একটা াতী াআগজয 

কুকুয এক তফঘৎ  তজব খফয কগয  দাঁতড়গয় অগছ। অতভ 

জাতন না অভায তক খার , এক খগকগন্ডয ভগধয অভায 

ফান্ধফীগক অভায া খথগক খটগন এগন কুকুগযয ভুগখয  

কাগছ খঠগর তদরাভ । অভায ভাথা কগযগছ এটা , না  

অভায াত কগযগছ অতভ জাতন না  এখন। মতদ 

আঈগযাীয়ান বয কুকুয । বরতা জাগন , অভাগদযগক 

শুঁগকআ চগর খগগছ , তকন্তু অজ প্রায় দ ফছয ধগয 

অভায ফান্ধফীয খখাঁটা অতভ খখগয় মাতচ্ছ। তফগদয ফনু্ধআ 

প্রকৃত ফন্ধযু নাগভ অতভ খম করঙ্ক খটা অতভ  তনজ 

াগতআ প্রভান কগয তদগয়তছ । খতা খআ কুিা  মখন 

অভায গাতড়য জানারায াগ দাঁতড়গয়  এক াত রম্বা 

তজব খফয কগয, ুতরগয ভগতা ঈতন রুভ খথগক খফয গত ায়ায তফভর  অনগন্দ 

ঈৎাগ যা - যা - কগয ব্দ  কগয, ভাগঝ ভাগঝ অফায দুআ া অভায গাড়ীয  

ফাআ তদগনয খখরা খল কগয মায মায 

গন্তগফয চগর খগগছ, অভায খভগয়গক 

িূণজ তফগদী খকঈ ফুগকয ভগধয যভ 

ভভতায় জতড়গয় ধগয কতযগডাগযয এ 

ভাথা  ভাথা াঁটগছ অয ান্ত্বনা 

তদগচ্ছ, অভায খভগয় তায গরা তনতিত 

তনবজযতায় দুআ াত তদগয় খতঁচগয় ধগয 

খযগখ ভাগয়য জনয াু নয়গন খকঁগদ 

গঙ্গা - মভুনা এক কযগছ 



 

 

 

জানারায় তদগয়  অভায াগথ খচাখাগচাতখ কযায  খচষ্টা কগয , তকংফা গাড়ীয তবতগয 

ঈঁতক তদগয় খদখায  খচষ্টা কগয। অতভ তখন শুধু বাতফ নাআট যাআডাগযয  গাতড়য ভগতা 

য খথগক তকছু খুগর খমগতা অয অতভ  মতদ ঈড়ার ংখী আয়া ঈগড় খমগত  

াযতাভ। ীগতয ভগধয বগয় অভায ন্তয অত্মা শুতকগয়  কাষ্ঠ প্রস্তযফত  ভূততজ 

ভগফত গয় মায়। গাতড়য জানারায অড়ার অভায অয কুকুগযয ভগধয মগথষ্ঠ রাগগ 

না, াযাযণ ভগন য় জানারা  খবদ কগয তদর দাঁত ফতগয় । এ ভস্ত মন্ত্রনা য 
কগয জযাভ খঠরগত খঠরগত তপগ  ঢুতক। কখন অধ  ঘিা খরটগতা কখগনা তায 

খফী মা অভাগক কখগনা না কখগনা তপগ খথগক ুতলগয় তদগতআ গফ। খকাথায় খক 
ফর রাথতথ তদগফ তক না তদগফ খ  জনয অভায  জীফগনয অধ ঘিায পাঈ 

ফযফায।  
অয মতদ খখরা  আিাযনযানার না গয় , নযানার য় তাগর কাগরয ফদগর এআ  

খচক অ ফজ শুরু গফ  দুুগযয য খথগক, তুযাং মায়ায থ না অায গথয  

াঁচারী এখন । খআআ জযাগভ গাতড়  ঢুতকগয় ফগ  থাগকা। এতদক খতদক  যাস্তা ফন্ধ 

কগয এযাগযা তদগয় খযগখগছ তকন্তু এযাগযা তভ কযগর খকান তুফধা খনআ। াভগনয 
গাড়ী অয তছগনয গাড়ীআ অনাগক খফয ফায অন  জায়গায় তনগয় খপরগফ । 
অতভ গাড়ীগত ফগ ফগ শুধু বাতফ অজগক  অভায ফাায ভস্ত রুতটন  খরট গরা। 
খভগয়গক খায়াগনা খরট, খগার খদয়া, ড়াগনা ফআ খরট। এফ বাফগত বাফগতআ 

ঝতটগত ভগন গড় খজডা’য ভা এগ তক খজডাগক তনগয় খগগছ িযা খথগক তাগরগতা 

অভায খভগয় বযা বযা খকগদ াযা  িযা ভাথায় কযগফ অয অজ াযা  ন্ধযা মাগফ 

কাঁদগত কাঁদগত  ‚ভা তুতভ খকগনা অভাগক তনগত অতছগর  না? খকগনা এগতা খদযী 

কযতছগর?‛ এআ ংরাগয য তদগয় । খফী কান্নাকাতট কযগর ফয িযা  

খথগকআ খপান খদগফ অভাগক , ফরগফ, তুতভ খতাভায খভগয়গক একটু তনগজয বালায়  

ফুতঝগয় দাগতা খম তুতভ গক তগগীযআ  তনগত অগছা। য ফাফাগক  খপান তদগয় 

রাব খনআ , ঈতন অগত অগত অগযা  ন্ধযা। মখন খল খফরা িযাগ খমগয়  

খৌছগফা, খভাটাভুতট ফ অগরা খনবাগনা , ফাআ তদগনয খখরা খল কগয  মায মায 

গন্তগফয চগর খগগছ, অভায খভগয়গক িূণজ তফগদী খকঈ ফুগকয ভগধয যভ ভভতায়  

জতড়গয় ধগয কতযগডাগযয এ ভাথা  ভাথা াঁটগছ অয  ান্ত্বনা তদগচ্ছ, অভায খভগয় 

তায গরা তনতিত তনবজযতায়  দুআ াত তদগয় খতঁচগয় ধগয খযগখ ভাগয়য জনয াু 

নয়গন খকঁগদ গঙ্গা - মভুনা এক কযগছ । এ দৃযটা খদখগরআ ফুগকয ভগধয তক একটা 

নুবূতত য় খটা কাঈগক ফযাখা কগয খফাঝাগনা মাগফ না । এযকভ তযতস্থততয ভগধয 
তদগয় মাগক  ভাগঝ ভাগঝআ খমগত য় খ ধযগনয কাগযা কাগছ খকঈ  মখন তজগজ্ঞ 

এন্ডগাগবন এয পুটফর তকংফা ত। এ। তব এয তক ফস্থা, খাগয খদখরাভ ব্লা ব্লা 

ব্লা ........................।  
এয ঈিয তক গত াগয? ফআ তক অভায খদাল?  

 

 



 

 

 

খুীয তফড়ম্বনা...... 

যায়ান াইদ 

এক ভয়  অফানী-খভাাগভডান পাআনার 

ভাগনআ তছর তছর টান টান ঈগিজনা । তফতটতব 
যাতয খদখাগতা খখরা তাযগয খটতডয়াভ 

থাকগতা কানায় কানায় ূণজ । অয তটতবগত খখরা  

খদখায জনয কার খথগকআ চরগতা প্রস্তুতত , স্নায়ু 

চা কাজ কযগতা তবতগয তবতগয । অগগ বাগগ 

খখগয় খদগয়আ তটতবয রুগভ ফগ তনগজয জায়গা 

তনগয় ফগ গযা কযতাভ  খখরায জনয। তখন 
তটতব তজতনটা এত এগবআরএফর তছর না ফগরআ 

অ া খথগক ফাআ  অগতা তটতবগত খখরা 

খদখায জনয। ভাভা  তাঁয ফন্ধুযা , চাচা  তাঁয 

ফন্ধুযা, অভায এরাকায ফন্ধুযা , নযানয অত্মীয় 

স্বজন - তটতবয রুভ থাকগতা কানায়  কানায় ূণজ, 

ঘগযয তবতযআ তভতন খস্ট্তডয়াভ । অভযা জুতনয়য 

গ্রু তনগচ খলাগয  ফতাভ, অয ততনয়য গ্রু 

ঈগয খাপা তকংফা তডবাগন।  
তটতবয ঘগযয াগথআ রাগাগনা তছর ডাআতনং রুভ । 
দুআ ঘগযয ভাগঝ দজা তদগয়  অরাদা কযা। খআ 
দজা ারকা পাঁকা কগয ফাায ভতরায ফগ 

খখরা খদখগতন । এক অফানী - খভাাগভডান 

পাআনাগরয তদন। খখরা ম্ভফত শুরু গতা ৪ টা 
তকংফা ৪.৩০  এ। খখরা চরগছ , ঘগযয তবতয 

দুআ দগরয াগাটজাযগদয তবতএয তুভুর 

ঈগিজনা, তুফতড় চরগছ কায দর খশ্রষ্ঠ - খআ 

তনগয়, অভযা খছাটযা তনগচ ফগ খখরা খদখতছ 

অয ফড়গদয কথায় তনযগফ ভথজন তদতচ্ছ । অয 

দজায াগয অভায খভজ খারা খচয়াগয ফগ  

খছাট খারা অগত না অগতআ 

অফানীয খগার !!! তচৎকায, ঈল্লা 

ঘগযয তবতয। অভায খছাট খারা 

তছগরন অফানীয াগাটজায , তততন 

খআ খুীগত াভগন ফা খআ ফয়স্ক 

খরাক খক  জতড়গয় খমআ ধযগরন, ধগযআ 

খদগখন খম তায াগত দাতড় জাতীয় তক 

খমন রাগগছ। অয খফচাযা ভুরুতব্ব 

ভানুল অচভকা এযকভ জতড়গয় ধগয 

খদগখ তবম্ব গয় চু কগযআ তছগরন 



 

 

 

খখরা খদখতছগরন, তাঁয তছগন দাঁতড়গয়  খখরা খদখতছগরন খছাট খারা ।  
খখরায ভাগঝআ ফধাতযত বাগফ অয এয অমান । অমান তদর, খারাযা 

ঈগঠ চগর খগগরন  নাভাজ ড়গত । অমাগনয য অফায খখরা খদখাগনা 

শুরু। অয এয ভাগঝআ দজায অড়াগর  থাকা খভগজা খারায ফগ থাকা 

খআ খচয়াগয এগ ফগরন অভায ভাভায এক ফন্ধুয ফাফা । ফয়স্ক 
দাতড়য়ারা ভানুল। াঁচ য়াক্ত নাভাজ গড়ন , অরখাল্লা গড়ন , ভাথায় 

টুতয ঈগয স্কাপজ থাগক ফভয় । তততন খখরা খদখতছগরন অন ভগনআ । 
অয নাভাগজয  য খকান কাযগন খভগজা খারা অয অগনতন খখরা 

খদখগত, খছাট খারা নাভাজ গড় একটু  গ- কগয অগরন অফায 

খখাগনআ। ভাভায ফন্ধুয ফাফা ভাথায় কাড় খদয়াগত তছন  খথগক খছাট 

খারা ফুঝগত াগযন নাআ এখাগন খম নয খকঈ এগ ফগগছন , খভগজা 

খারা ভগন কগযআ তততন মথাযীতত দাঁতড়গয় খখরা খদখগছন খচয়াগযয 

তছগন।   
 

খছাট খারা অগত না অগতআ অফানীয খগার !!! তচৎকায , ঈল্লা 

ঘগযয তবতয। অভায খছাট খারা তছগরন অফানীয াগাটজায , তততন 

খআ খুীগত াভগন ফা খআ  ফয়স্ক খরাক খক   জতড়গয় খমআ ধযগরন , 

ধগযআ খদগখন খম তায াগত দাতড় জাতীয় তক খমন  রাগগছ। অয খফচাযা 

ভুরুতব্ব ভানুল অচভকা এযকভ জতড়গয় ধগয খদগখ তবম্ব গয় চু  কগযআ 

তছগরন।  
 

ভুখ ঘুতযগয় খছাট খারা খদগখন খম ভাভায ফন্ধুয ফাফা । খুীগত তায গরাআ  

জতড়গয় ধগযতছগরন খভগজা খারা ভগন কগয ......... তাযয খবা খদৌড় 

তবতগয.........  

 



 

 

 

চভজগগারগকয াগথ ফফা 

গরা 

তখন ড়তাভ ক্লা য়াগন, ফয় অয কতআ ফা গফ, ফড়গজায ছয়। ারটা ১৯৯৪। 
এভতনগত অরাদাবাগফ ফছযতটগক ভগন যাখায ভত খুফ 

একটা কাযণ খনআ। তকন্তু এততদন ফাগদ অজ  ঠাৎ খআ 

নাফারক ফয়গয স্মৃতত াতগড় খফড়াগনায কাযণ অগছ 

তফতক। তখনআ খম  তঠকঠাক তচনগত তগখতছরাভ াদা 

কাগরা চভজগগারকতটগক  !অয খভাটাভুতট রপ কগয ফরা  

মায়, পুটফগরয াগথ অভায গাঁটছড়া ফাঁধায শুরুটা 

আ ফছগযআ। ফছযটা তফশ্বকাগয। তগফ তফশ্বকা কী ফস্তু 

খটা বারভত ঠাঈগয ঈঠগত াতযতন তখগনা। শুধু  

বাাবাা  ভগন গড়, ভাঝযাগত ফাফা -চাচায অচভকা 

খগার ফগর তচৎকায কগয ঠা, তযণাগভ ঘুভ ঘুভ খচাগখ 

অভায তটতট কগয খাতনক তটতবয তদগক তাতকগয় 

থাকা, এফং খচাখ খখারা যাখায প্রাণণ প্রয়া গে 

খাতনক ফাগদআ খপয ঘুগভয খঘাগয  ততরগয় মায়া। ফরা 

মায়, খগার ব্দটায াগথ অভায তযচয় তখনআ। 

ফরগত কুয খনআ , এতফ খকচ্ছায তকছু তকছু ভাগয়য ভুগখআ খানা। 

আ ফছয প্রথভফাগযয ভাতকজন ভুরুগক তফশ্বকাগয অয ফগ। অভাগদয াগথ 

তাগদয ভগয়য ফযফধান দুস্তয , তাআ খখরায ভয়ূচী 

তছর খাতনকটা খফকায়দা খগাগছয , খফতযবাগ খখরাআ 

ত ভাঝযাতিগয। এগন খফভক্কা ভগয়য খপ্পগয গড় 

নাতক অভায  পুটফর াগর ফাফা -চাচাযা তনযস্ত 

গতননা, গযয তদগনয তপগয খচাখযাঙ্গাতনগক  ফুগড়া 

অঙ্গুর খদতখগয় খআ ভাঝযাগতআ অভাগদয অটূগয 

তফঠকখানায় এগকফাগয  ধুন্দুভায খরগগ খমত। ফাফা 

তছগরন ব্রাতজগরয াগাটজায, ভাভা -চাচাযা  অগজজতিনা। 

তগফ মুদ্ধংগদী বাফ খমটাগক ফগর , খতভনটা খুফ একটা 

দানা খফঁগধ  ঈঠগত াগযতন ড্রাগ খকগরংকাযীগত 

ভযাযাগডানায জড়াগনা , এফং তযণাগভ  অগজজতিনায 

চটজরতদ াততাতড় খগাটাগনাআ য়ত তছর এয কাযণ। 

। খনদাযরযাগন্ডয অগাাতরা বক্ত তছগরন তততন , আ 

ভয় খথগকআ  আঈগযাতয়ান  পুটফগরয তনয়তভত 

খফযাখফয যাখগতন। খকায়াটজায পাআনাগর নাতক  খনদাযরযান্ড ব্রাতজগরয কাগছ খগয 

তগফ ততযকাগযয পুটফর পযানাতটক 

(অজগকয তদগন মাগদয হুতরগান নাগভয 

গারবযা নাগভ ডাকা য়  )!তছগরন 

অভায খছাট চাচা। তাগকআ অতভ প্রথভ 

খদগখতছ ব্রাতজর অগজজতিনায ফাআগয 

নয দরগক ভথজন তদগত, তা অফায 

খমনগতন নয়, এগকফাগয াঁড় ভথজক 



 

 

 

মায়ায় বীলণ দুঃখ খগয়তছগরন। খটাটার পুটফর  টাভজটা তায ভুখ খথগকআ প্রথভ 

খানা, গয খফ ফড় গয় এয থজ খজগনতছরাভ।  অভায পুটফরাতক্তয 

াগতখতড়টা ভূরত তায াত ধগযআ, ভাগঠ তগগয় টুকটাক ফগর রাতথ ভাযগত খখাটা। 

স্বাবাতফকবাগফআ,  ব্রাতজর -অগজজতিনায তুভুর েন্দ্ব ঠায কযায তাকত আ  ফয়গ 

তখগনা য়তন, তখন অতভ খম দগরয খাাক ভগন ধযত , তাগকআ তনতফজফাগদ ভথজন  

তদগয় খমতাভ।  তগফ আ তফশ্বকাগয একটা ঘটনায কথা অভায এখগনা ষ্ট ভগন 

গড়। তখন তফতটতবয যাত অটটায খফয ফাায় খদখা ত , একতদন খখরায ংফাগদ 

খদতখ াদা -ফজু  জাতজ ড়া তভতভগ কাগরা এক খরাক ফর তনগয় ছুটগছ খতা 

ছুটগছআ, ভাগঠয ভাঝ ফযাফয  খথগক ফর তনগয় কীবাগফ কীবাগফ খমন তফয দগরয 

খখগরায়াড়গদয া কাতটগয় ফরতট জাগর জতড়গয় খদয়। ভন খযাাগট খদৌড় তখন 

মজন্ত অতভ অয খদতখতন (এখন এভন  খদৌড় খুফ একটা খদখা মায়না ), অয ফরাআ 

ফাহুরয খৌতদ অযগফয াআদ অর য়াযাআগনয  খদয়া খআ ততভানফীয় খগার 

অভায ভগন যাখা প্রথভ খকান খগাগরয স্মৃতত। 

গয ফড় গয় মখন ৯৪ তফশ্বকাগয খগারগুগরায তক্লতং খদতখ , তখন অরটকা 

খচাগখয াভগন তকছু তকছু ভুহুগতজয ঝাা কায়া বাগত থাগক , অয অতভ প্রথভ 

খপ্রগভয ভতআ প্রথভ তফশ্বকাগয বাফারুতায় অচ্ছন্ন গয় তড় , তনগজয জাগন্তআ  

স্মৃততগভদুয গয় ঈতঠ। 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

খআ যাগতয কথা ফরগত এগতছ! 

নজরুর আরাভ 

পুটফর তনগয় গনক স্মৃতত, তফশ্বকা পুটফর তনগয়। 

তকন্তু ফতকছু ছাতগয় একটা স্মৃততআ অভায কাগছ ফড় 

গয় খদখা খদয়। ঘটনাটা অভায তযতচত গনগকআ 

জাগনন, তফু এটা ফরা ছাড়া অভায অয খকাগনা ঈায় 

খনআ।  

খফততদন অগগয কথা না, ভাি চায ফছয অগগয, ভাগন 

গত তফশ্বকা পুটফগরয ভগয়য ঘটনা। খতদন 

ব্রাতজগরয একটা খুফ গুরুত্বূণজ খখরা তছগরা। কায গঙ্গ 

এখন বুগর খগতছ। 

অতভ তখন ঈিযায় থাতক, একা। তফশ্বকা পুটফর খতা 

একা খদগখ ভজা খনআ। অভযা ফন্ধযুা তাআ দর খফঁগধ 

খদখতাভ। এগককতদন এগকক ফাতড়গত। খফতযবাগআ 

গতা অভায থফা খৌগদয ফাতড়গত। খতদন খৌগদয 

ফাতড়গত অয ফায কথা।  

যতদন অভায শুতটং অগছ একটা। তফু যাত খজগগ 

খখরা খদখগতআ গফ। দুুগযয ভগধযআ ফ গুতছগয় 

তনরাভ। তফগকর খথগক আিাযগনগট এক ফাতরকায গঙ্গ 

শুরু গরা চযাতটং। দুজগনআ পান কযতছ। খ একটা দু 

রাআগনয ছড়া খরগখ, অতভ দুরাআগনয ছড়া তরগখ তযোআ 

খদআ। খ অফায খরগখ, অতভ অফায। এবাগফআ 

চরগছ। তফগকর গতড়গয় ন্ধযা গরা, ন্ধযা গতড়গয় যাত 

গরা। অভাগদয ছড়াফাজী অয থাগভ না। একভয় 

খৌগদয ফাতড়গত ফন্ধযুা জগড়া গরা। অভাগক খমগত 

গফ। তকন্তু ফাতরকায গঙ্গ ছড়ায খখরা তখন তুগঙ্গ। 

আিাযগনট ফাদ তদগয় শুরু গরা খর খপাগনয 

এএভএ, ছড়ায় ছড়ায় ছড়াছতড়। অভযা অফায 

খাতর ভুগখ খখরা খদখগত াতয না, অগয়াজন থাগক 

বাগরাআ। খতদন তছগরা। তখচুড়ী গরুয ভাং অয 

তফগদী জরফত তযরং। অভযা জরান কতয অয 

খখরা খদতখ। ।   

এআ কযগত কযগত একভয় ফাতরকায খরগপাগনয 

ব্রাতজর তজতগছ, খআ ঈল্লাগ নাতচ, 

তকন্তু এততকছুয বীগড় এএভএ ফন্ধ 

য় না। এএভএ ছড়ায ভাযপত 

ছতড়গয় মায় খআ ঈল্লা। মাযা বাফগছন 

খপ্রভ জগভ খগগছ, তাযা বুর বাফগছন। 

তখগনা অভাগদয কাগযা ভগনআ খকাগনা 

খপ্রভ নাআ। অভযা হুদাআ পাজরাতভআ 

কযগততছরাভ 



 

 

 

খিতডট খল গয় মায়। কী অয কযা। এফায যান্ত তদগত য়। যান্ত খদয়ায অগগ 

ফাতরকায নুগযাধ, খখরা খল কগয ফাতড় তপগয একটা খমন গুডনাআট কর খদআ। 

ফাতরকা খল, এফায ব্রাতজর তনগয় ভাতত। ব্রাতজর খমগতু াগয টাগয না, খতদন 

মথাযীতত তজতগরা। অভযা ঈল্লাগ ভাগতায়াযা। জগরয খঢঈগয় ঈঠগরা খজায়ায। 

খখগয় খদগয় ফাতড় তপযরাভ। এক ফনু্ধ এতযাগত তনজ ফাতড়গত না তগগয় অভায 

ফাতড়গত থাকগত এগরা। খ ঘুভাগর অতভ ফাতরকাগক এফায খপান তদরাভ। জাস্ট্ 

গুডফাআ ফগরআ যাখগফা, কাগরআ খদৌড়াগত গফ শুতটংগয়! 

তাযয খআ যাজকনযা 

অঙুগর অঙুর জড়াগরা। 

অতভ তাগক অগস্ত অগস্ত ফররাভ: 

‚তুতভ অা, 

তুতভ অভায জীফন।‚ 

শুগন খ ফরর: 

‚এততদন খতাভায জগনযআ  

অতভ াঁ কগয ফগ অতছ।‚ 

অনাযা তনিয়আ গনক অগ্র তনগয়  

তজগগয কযগফন- ‚তাযয?‛ 

ফররাভ- 

‚তাযয? কী ফরফ- 

খআ যাযুীআ অভাগক খখগরা‛ 

জ্বী, খআ ফাতরকাআ যাযগয ভগতা খখগয় খপরগরা। কখন কীবাগফ খগাটা যাত খকগট 

খগগরা জাতন না। একভয় খবায গরা, অয ফাতরকা এগ দযজায় কড়া খনগড় 

ফরগরা- খদায খখাগরা।  

অতভ খদায খুগর খদতখ খআজনআ অভায ম্মুগখ দাঁতড়গয়, মায জনয অতভ গযায় 

অতছ।  

গা, ফরাআ খতা য়তন ফাতরকায নাভ। তায নাভ তনতধয ভা ;) 

তপ্রয় দগরয তফজয়, তপ্রয় ভানুলগক ায়া... ফ তভতরগয় খ এক একাকায। গনক 

তফশ্বকা অগফ। াযাজীফনআ ব্রাতজর তজতগফ। গনক ঈল্লা গফ। জরপ্রফা 

ছরগক ড়গফ। তকন্তু খআ যভ তপ্রয় যাততট অয কখগনা তপগয অগফ না। এখন 

অতভ ব্রাতজগরয খখরা তাগক াগ না ফতগয় খদতখআ না! 

[কতফতাংতট বুাল ভুগখাাধযাগয়য ‘খমগত খমগত’ কতফতায আলৎ তযভাতজজত রূ] 

 



 

 

 

ফুচায ব খফঙ্গর 

ভাভুন ক 

খআ াঁটুয ফয় খথগক পুটফর খখতর। 

খখরাধুরায প্রতত অভায অগ্র এগকফাগয 

গযাদাকার খথগকআ। তগফ নয় ফছয ফয় মজন্ত 

অভায খদৌড় তছর কানাভাতছ, ফুতড় তচ, তটগরা 

এেগপ্র আতযাতদ মজন্তআ। াগড় নয় ফছয ফয়গ 

একতদন ফাতড়য়ারায খছগর এফং ফারযফন্ধু 

অগর এগ ডাক তদগয় তনগয় খগর াড়ায ভাগঠ 

খারাাগনয াগথ ততন নম্বয ফর তদয়া খখরায 

নাগভ হুগটাুতট কযগত। কয়তদন গয এক 

ফড়বাআ নাভাআয়া তদর াড়ায এক তভতন 

টুনজাগভগি। খআ শুরু, ভজা খগয় খগরাভ। 

বাগরাফাগত শুরু কযরাভ এআ দ্ভুত ভায়া 

ধযাগনা, াড়ভা কারা কযা খখরাতটগক, খআ 

বাগরাফাায ফাঁধন খথগক অজ ভুতক্ত াআতন। 

অগর খগত চাআ না। পুটফর অভায াগথ 

অভায তগফয াতযগয় মায়া তদনগুগরায 

খমাগূি, অয তাআ অজ এআ ফুগড়া ফয়গ 

আচ্ছা কগয ঝুভঝুভ ফৃতষ্টয তদগন ফর তনগয় খনগভ 

খমগত ভাগঠ, কাদাভাতট খভগখ, ঘাগয ঘ্রাণ শুঁগক 

অফায তশু গয় খমগত। 

। তনগজয গযগজ ফাাগফা ভাগঠ তগগয় স্থানীয় 
পুটফর ক্লাগফ খমাগ খদআ এফং একটানা ফছয 

দুগয়ক তনতফড় প্রতযগন তনগজগক ফযস্ত যাতখ।  

৮৭ খথগক ৯৪ ার মজন্ত তকগায রীগ, 

াআতনয়ায রীগ, স্থানীয় গনক খছাট-ফড় 

টুনজাগভি খখগরতছ। এক মজাগয় খভগডর,েতপ, 

তল্ড যাখায জনয অভায ভাগক যান্নাঘগয একটা 

অরাদা খরপ ফানাগত য়।  ভগন অগছ 

৮৬ াগর ভযাযাগডানায খখরা খদগখ 

গম্মাতত অতভ এক যাগত পুটফর 

খখগরায়াড় ফায ফযাাগয ভন তস্থয 

কতয। ফাায় ফাআগক যতদনআ 

জানাআ, স্কগুরয যাযগদযগক ফতর—

তকন্তু ফাআ অভাগক ঈৎা খদফায 

ফদগর তফস্তয াাাত অয তটপ্পনী 

ঈায খদয়। এগত অভায অয খযাখ 

খচগ মায় 



 

 

 

আিাযতভতডগয়গট ড়ায ভগয় ঢাকা আঈতনবাতজতটয অন্তঃর 

খখরাগুগরাগত ভাগঝ ভাগঝ ায়াগয খখরগত খমতাভ। তকন্তু আঈতনগত খঢাকায 

অগগআ ফাফায ুস্থতা এফং থজধনততক কাযগণ খখরাধুরা এফং গনকটা 

খরখাড়া তগকয় ঈতঠগয় টুকটাক ফযফা-ফাতনগজয ফযস্ত গয় তড়।  

অভায খাদায খখগরায়াড় ফায স্বগেয খখাগনআ আতত। 

তকন্তু পুটফগরয প্রতত অভায বাগরাফাায খকাগনা 

তযফতজন ঘগটতন। প্রায়আ খুফ তস্থয রাগগতা এআ 

খবগফ খম, খম খখরাটাগক অঁকগড় ধগয ফাড়গত 

খচগয়তছ, খটা কীবাগফ অভায অতায ফাআগয 

চগর খগর। তকন্তু জীফগন খল কথা ফগর তকছ ু

খনআ। তাআয়াগন ঘাঁতট গাড়ায ছয়ভাগয ভগধযআ 

অতভ অতফষ্কায কতয খম এখানকায প্রফাী 

ভাগজ পুটফর তযন্ত জনতপ্রয়, এফং প্রতত 

যতফফাগয জভজভাট খখরা য় স্থানীয় ভাগঠ। তকন্তু 

তাগদয কায াগথ অভায খকাগনা তযচয় খনআ, জাতন না দগর 

খমাগগদয়ায তনয়ভ-কানুন ফা খমাগযতায তফলয়-অয়। একতদন া কগয 

চগর খগরাভ ভাগঠ। তফার অগয়াজগন একটা ততযয়া টুনজাগভি চরগছ। 

গযয খভয়য খথগক পুটফর যাগাতগয়গনয তজাকতজাযা ফাআ াতজয। 

াংফাতদক, তভতডয়ায খরাকজন চাযতদগক। এয ভগধয এক খবগতা 

ফাঙ্গারীগক খক ািা খদগফ? তফু খঁুগজ তনরাভ স্থানীয় দগরয 

ভযাগনজাযগক। খ বীলণ ফযস্ত, তফু অভাগক ফরগরা দগর খমাগ তদগত 

গর োয়াগর অগত গফ গযয প্তাগ। মতদ এটা একটা খৌতখন দর, 

তফু খখগরায়াড় তাগফ খমাগ তদগত গর তনগজয খমাগযতা প্রভাণ কগয 

অগত গফ। ড়রাভ বাগরাআ পাঁগয, ফগর রাতথ খদআ নাআ প্রায় ছয়-

াত ফছয গফ, ফুট খতা দূগযয কথা, টজ মজন্ত 

নাআ। 

তকন্তু এত নাআ এয কথা ভন ভানগফ খকন? যগক্ত 

পুটফগরয নাচন শুরু গয় খগর। খঁুগজগগত 

একটা তি খকায়াটজায যাি, যাতনং ুযজ অয 

াতাকাটা খগতঞ্জ গড়আ চগর খগরাভ োয়ার 

তদগত। তফশ্বা কগযন অভাগক খদগখ দুআ-চাযজন 

খম ভুখতটগ াতছগরা খ কথা অভায এখন 

ভগন গড়। োয়াগর এখাগন অভাগদয খদগয 

ভগতা খদৌড়ঝা কযায় না, অভায হুট কগয নাতভগয় তদর তে এ াআড 

একটা প্রাকতট খখরায়। প্রথভ দ তভতনট ফগর াআ রাগাগত াযরাভ না। 

খবতগয খবতগয রজ্জা অয স্বতস্তগত ডুগফ মাতচ্ছ, এগক খতা খফভানান 

খাাক-অাক গাগয় তায ঈগয খকভগন খখগর তাআ বুগর খগতছ। তা 

গয় মখন খফতযগয় অফ বাফতছ, তঠক তখনআ তড ফগেয ফাআগয একটা 

তভতনট দগগকয ভগধয খআ স্ট্রাআকাযগক 

এভন ক্ত একটা স্লাআড টযাকর কযরাভ 

খম তাগয খস্ট্রচাগয কগয ভাঠ খথগক খফয 

কযগত গরা 



 

 

 

ফর এগকফাগয অভায াগয় এগ ড়গরা, খখাদায কভ ভাথায ভগধয 

ঝরগক ঈঠগরা খছাটগফরায স্মৃতত , ফর তযতব কগযআ স্বণজমুগগয ভগতা 

খভাযভ এক টাগনজ তছটগক খপররাভ প্রততগযয দুআজন তডগপন্ডাযগক, 

তাযয ডান াগয়য তনচু গট ফর ঢুগক খগর দুরূ খকানা তদগয় জাগর। 

খখরা থাতভগয় ফাআ াততাতর তদগয় ঈঠগরা, খকাচ খডগক তনর অভাগক 

অরাদা কগয। জানাগরা খম অভায ভধযকায অগুনটা খ ধযগত াযগছ, 

তগফ অভাগক গনক খাটগত গফ। তফগল কগয তপটগন তনগয়। 

খাটগত অভায খকাগনা অতি তছর না।  তনগজ খথগকআ তপটগন তনগয় খুফ 

খাটরাভ। তকন্তু খাতর প্রাকতটআ কগয মাআ, ভাগঠ নাভায খকাগনা চান্সআ 

াআ না। ভূর দরগতা দূগযয কথা তযজাগবজ অভাগয যাগখ না। এক 

যতফফাগয খভাটাভুতট গুরুত্বূণজ এক রীগ ভযাগচ খফ কগয়কজন খেয়ায খেন 

তভ কগয ভয়ভগতা অগত াযগরা না। খকাচ ঈায় না খদগখ অভাগক 

ফরগরা যাআট ফযাগক খখরগত াযফ তক না। জীফগন তডগপগন্স খখতর নাআ, 

ফ ভগয়আ খখতর তভডতপগল্ড, তকন্তু ভাগঠ নাভায ুগমাগ ায়া ভাি রুগপ 

তনরাভ। খমখাগনআ নাভায় খখগর তদফ। খকাচ অভাগক অরাদা কগয ফরগরা 

প্রততগযয ( প্রফাী জাাতনজ ক্লাফ) এক স্ট্রাআকাযগক কড়া ভাতকজংগয় 

যাখগত। অভায ফাফা তছগরন নাভকযা তডগপন্ডায, ভগন য় খআ ঝাঁঝটা 

অভায যগক্ত অগছ। । খআতদন এভন এক খজাগ তছরাভ খ কথা ভগন 

গর এখন ফাক রাগগ। ফদরী খমআ খেয়ায নাভগরা তাগয অগাগগাড়া 

ভাযাত্মক চাগয ভগধয যাখতছরাভ। খখরায খল তদগক খ তনগজ খথগকআ 

ভযাগনজাযগক ফরগরা তাগক ঈতঠগয় তনগত। অতভ তাগক অগরআ বয় 

াআগয় তদগয়তছরাভ কড়া ফ টযাকগরয ভাধযগভ। 

খখরাটায় অভযা ২-০ খগাগর তজতরাভ। অয এক খখরাগতআ অভায নাভ 

ছতড়গয় খগর। তগফ ততৃপ্রদি নাভ না। খআ খথগক অজ মজন্ত অভায 

তটগভয ফাআ অভাগক ডাগক নয এক নাগভ, ‘ দয ফুচায ব খফঙ্গর।’ 
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পুটফরকান 

ভুক্ত ফয়ান 

 

অভযা তখন ঈচ্চতফদযারগয় তড়। কগরতজগয়গটয ভাঠ  ,

খখাগন ঘা ঘন খাক অয ারকা  ,তকংফা ভাগঝ ভাগঝ 

খটগকা ভাথায ভত ফজু এতড়গয় াদা ফারুয ঈতস্থতত 

মতআ খদখা মাক ,কগরতজগয়গটয ভাঠ। এরাকায 

খছগরতগরযা খতা অগতাআ অয াগথ গনক দূয 

খথগক খছগরযা অগতা এআ ভাগঠ খখরগত। খকফর এয 

তফারগত্বয কাযগণ। তিগকট-পুটফর দু‘খটাআ ধুনু্ধভায 

খখরা ত খখাগন। অয  ,খআ ভাগঠয তধকাযী গয় 

অভযা ,তফগল কগয অভায ভত দুফরা-াতরা গড়গনয 

খছগরযা খখরতাভ খবতগয ,ক্লারুগভ ,ফা কতযগডাগয। 

মাআ খাক ,অভাগদয ক্লারুগভয াগ ততড়ঘগযয ভত 

একটা জায়গা তছর। খফ ফড়ড় জায়গা। অভাগদয 

পুটফর খখরায ভাঠ ত খটাআ। অভযা আচআ কগয 

ফযাক ঈৎাগয াগথ খখাগন খখরতাভ। তটতপন 

ততযয়ড শুরু ফায তঠক অগগ অগগ এক -দু‘জন 

ফাথরুগভ মাফায নাভ কগয খফতড়গয় খমত ক্লা খথগক। 

জায়গা দখর কযগত। ঐটুকু জায়গা ,তকন্তু ,দখরদায 

গনক। কাগজআ ,অগগ অগর অগগ াগফন তবতিগত 

দখরদাতযত্ব!!  

ঐ জায়গাটুকু অভায খুফ তপ্রয় তছর। অভযা খখরতাভ 

খটতন ফর তদগয়। তখন খকফর তফশ্বকা খল গয়গছ। 

তিগকট ফাগনয জগর খবগ খগগছ। চাযতদগক খকফর 

পুটফর তনগয় ভাতাভাতত। অয  ,অভায তপ্রয় দর 

ব্রাতজগরয খযানারগদা তখন ইশ্বগযয ভতুরয। ১৫টা 

খগার কগয খ খতা জাতীয় ফীয। অয অভাগদয 

তরুণগদয খযারভগডর। অতভ াগথ াগথ অভায গুরু 

তগগফ খযানারগদাগকআ তঠক কগয তনআ। শুরু য় 

অভায পুটফর জীফন। 

খগার কগযআ অতভ অফায ঐ খগারযযকগক ভতভজতা 

আমার গরু ুযযমন সারা মাঠ জড়ুে 
যেড়েন না  ,আমার যেমনই সারা মাড়ঠ 

যছাটাছুটি করড়ে আসস াগড়ো  !োর 
চাইড়ে প্রসেপড়ের যগারেকড়ক আমার 

সনকটাত্মীয় মড়ন হে। োই ,আসম 
দাঁসেড়য় দাঁসেড়য় ঐ যেচারার সাড়ে গল্প 

জসমড়য়  



 

 

 

জানাগত ফযস্ত গয় মাআ। অফায ফর অভায কাগছ অগ  ,অফায ঐ খগারযযক 

খফচাযায ফস্থা খকগযাতন কগয ,তফবীলণ গয় মাআ।  

এয দু ‘টা তফতচি পর র। প্রথভটা র ,অভায একটা 

তফার তযতচতত গয় খগর। এআ পুটফগরয টজ বাজগন 

দগর অভায চাতদা খফগড় খগর। অয  ,অতভ তনতয 

অভায চাতদায নস্বীকামজতায প্রভাণ তদগয় চররাভ। 

তেতীয়টা অভায জগনয খুফ গগফজয গত াযগতা ,তকন্তু 

খগল এগ রজ্জাস্কয একটা তযতস্থততয ূচনা র।  

অভাগদয স্কুগর অন্ত :খশ্রণী পুটফগরয অগয়াজন কযা 

র। অভাগদয খশ্রণী খথগক তটভ মাগফ। ফাছাআ তকবাগফ 

কযা গফ এতগুরা খছগর খথগক  ?খুফ জ ,ভাগঠ মাযা 

খখরগত অগ্রী ,তাগদয ফাআগক তনগয় দু‘তট দর কযা 

র। খখাগন মাযা খখরগফ তাগদয খথগক ফাছাআ কগয 

খনয়া গফ। কতযগডায পুটফর তখন ফযাক জনতপ্রয়। খ 

ফুাগদ অতভ একটু অধটু তযতচত। তাআ ,অভায 

ঈয একটা দাতয়ত্ব ,বাগরা খখরগত গফ। তক খ য তক  ?এত জঘনয খখররাভ ,ুগযা 

৫০/৬০ তভতনট অতভ ফরআ খরাভ না। অয  ,ফর খগর ’ফড়গুরা এত ফড় ফড় 

খকন? ’ এআ বাফনা বাফগত বাফগতআ ভয় চগর খগর। প্রথভ ফাছাআগয়আ অতভ দর 

খথগক ফাদ।  

মাআ খাক  ,খশ্রণী দগর খখরায স্বে অভায তখনআ ভাতটচাা। এযগচগয় গয় খগরাভ 

দগরয  তপতয়ার ভথজক। অভাগদয খখরা তনগয় কত কাতনী। খতভ -পাআনাগর 

অভাগদয াগথ খখরা তছর দভ  খশ্রণীয াগথ। খ 

খখরা খদখগত তগগয় যাগযয াতভজন ছাড়া ক্লা ফাদ 

তদরাভ।  

এআ খতভ ‘খতআ অফায তফয দগরয খখগরায়াগড়য 

াগথ অভযা ভথজকগদয ঝগড়া। অভাগদয ঈদ্দগয 

রারগচাখ প্রদজন। অফায অভাগদয এক 

খখখরায়াগড়যআ ঐ তফয দগরয খখগরায়াড়গক ধগয 

াতিং খদয়া। গয অভাগদয কাগছ এগ যভা 

চায়া। তক ফস্থা! 

পুটফর তনগয় স্মৃততকথা ফরগত ফগর অগর খটা 

খল ফায নয়। তাআ  ,অাতত এটকুু ফগর খল কতয ,

অভযা ফাআ তফতবন্ন দগরয প্রতত যাত প্রদজন 

কতয। এআ যাত খমন খকান যক্তাত না ঘটায়  ,

খতদগক রযয যাখগত গফ। অভযা ফাআ খমন খখরাটাগক একটা াধাযণ খখরা 

তগগফআ খদখগত ততখ। খমন ,খকান ধযগনয ঈচ্চযক্তচা জতনত ফযাায খথগক দূগয 

থাতক। ফাআ তফশ্বকা জ্বগয অিান্ত খান। অয ,খফত খফত খখরা খদখুন।  

  

সযার সেপ্ত হড়য় সনড়জই মাড়ঠ চড় 
এড়ন  ,হাড়ে োপড়োা েরোসরর মে 

যেে। আর ,সযাড়রর এই অসি মসুেি  যদড়ে 
যছড়রা ভয় যপযয়যছ যোর সাড়পাটি  

করড়ে সক  ?সনড়জড়দর প্রণ োঁচাড়ে সোই 
যস সক পসরমসে কড়র যদৌে। আহা ,সক 

একটা দলৃয!  



 

 

 

 

              

            ভাপ্ত 


