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পঞ্চগড় ভ্রমণ এবং একটি খুনের রহস্যনেদ 

'ইরানভয একটি আদফ র ঘনয লঢাকায ভয় ারাভ লদয়া, এভনটক ঘনয মটদ লকউ না থানক তখন, 

জাননন এিা?' - প্রশ্ন কযর লায়াইফ, য ানত ভাঝাটয াইনজয তারায একটি চাটফ। 

এই তথয আভায জানা টছর না, ভাথা লননড় স্বীকায কনয টনরাভ। 'টকন্তু ঠাৎ এই কথা লকন?'  

'কাযণ আজ এই ডাকফাংনরানত অটতটথ লকফর আভযা দুজন' - ানতয চাটফটি টদনয় ডাকফাংনরায টদনক টননদে 

কযনরা লায়াইফ।  

এই ঘিনা ভঙ্গরফানযয, কযানরন্ডানযয তাটযখ ৫ টডনম্বয ২০১৭। গত যাত আিিায় নাটফর টযফননয 

লচয়াযনকানচ মাত্রা শুরু কনয আজ কার াতিায় ঞ্চগড় লননভটছ আটভ আয লায়াইফ, উনেয ফাংরানদনয 

ফে উত্তনযয লজরা ভ্রভনণয ভাধযনভ দাযাটনকায ফঙ্গভ্রভনণয ভাটিনক আনযকিু এটগনয় লনয়া। ঞ্চগড় ভ্রভণ 

লনল আয ভাত্র ছয়টি লজরা ফাকী থাকনফ, তায লফটযবাগই দটিনফনঙ্গ।  

এই মাত্রায় আভায ঙ্গী লায়াইফ। ল লফযকাটয চযাননর মভুনা লিটরটবননয টফজনন টযনািোয। 

লায়াইফনক টননয় এটি আভায তৃতীয় ভ্রভণ। এয আনগ লভনযুয এফং গাইফান্ধা-জাভারুয আভযা একানথ 

ভ্রভণ কনযটছ। লায়াইনফয াংফাটদক টযচনয় আভায লফ ুটফধা য়। এক নানভ ফাই টচননত ানয, 

াংফাটদকযা াধাযণত নাভ বাটঙ্গনয় লম ফ ুনমাগ ুটফধা ায়, লগুনরা ায়া জ য়। তনফ ফভয় এই 

ুটফধা ায়া মায় তা না, লমভন এই ডাকফাংনরায রুভ ভযাননজ কযনত লটরভ বাইনয়য ায়তা লনয়া 

রাগনরা।  

লটরভ বাই নরন মভুনা লিটরটবন এফং একই গ্রুনয মুগান্তয টত্রকায ঞ্চগড় লজরা প্রটতটনটধ। 

লায়াইফ আায আনগই তায ানথ লমাগানমাগ কনয লযনখটছর। কানর ঞ্চগড় নয লানির লভৌচানকয 

াভনন তায ানথ ািাৎ নয়নছ। ভাঝফনয়ী াটখুট টভশুক বদ্রনরাক লটরভ বাই। লচানখ পনিাানগ্লা 

ফযফায কনযন। াননয লদাকাটন লথনক শুরু কনয টডট - ফায ানথই তায ুম্পকে। লদনয ফড় ফড় প্রায় 

ফ দদটননক কাজ কযায অটবজ্ঞতা যনয়নছ তায। তনফ াংফাটদকতা তায বানরাফাায জায়গা। াভানয মা 

লফতন ান তা টদনয় চা-টগানযি খায়া, মাতায়াত আয অটতটথনদয আযায়ননই ফযয় কনযন। ংানযয ফযয় 

টনফোনয জনয াটযফাটযক জটভজভায উয টনবেয কযনত য় তানক। 

লটরভ বাই লায়াইনফয ানথ কথা ফরায নযই ইউএন াননফয ানথ কথা ফনর একটি রুনভয জনয 

অনুনযাধ কনযটছনরন। আভানদয াভননই লপান কযনরন, ইউএন ানফ জানানরন রুভ ায়া মানফ, নাটজয 

াননফয ানথ লমাগানমানগয নাম্বায আয প্রনয়াজনীয় টননদেনা টদনয় টদনরন। লায়াইফ কর টদনয় টযচয় টদর, 

নাটজয ানফ জাননত চাইনরন - লকান বফনন রুভ চাই আভানদয - নতুন না ুযাতন। লায়াইফ জানানরা 
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ুযাতন বফনন রুভ ায়া না লগনর নতুন বফন। নাটজয ানফ ফাংনরায লকয়াযনিকায াননফয ানথ 

লমাগানমাগ কযনত ফনর লপান ছাড়নরন। 

এই কনথাকথন আজ কার ানড় দিায। এখন লফরা আড়াইিা, আভযা ভাত্য লতেঁতুটরয়ায ডাকফাংনরায 

চাটফ ফুনঝ লনয়টছ।  

এই ভ্রভনণ আভায ফযােকৃত ভয় ভাত্র দুইটদন। এই দুইটদন র আভায অন্ত:ফতেীকারীন স্বাধীন টটযয়ড। 

গত ফৃস্পটতফায আভায প্রায় ছয় ফছনযয কভেস্থর লথনক টফদায় টননয়টছ আটভ। যটফফায ফযয় কনযটছ নতুন 

কভেস্থনর লমাগদাননয প্রস্তুটতয জনয, লাভফায ফযয় কনযটছ স্মািে কাডে উনত্তারনকানমে। আগাভী ফৃস্পটতফায ৭ 

টডনম্বয কার দিায় নতুন কভেস্থনর লমাগ টদনত নফ। ভানঝয এই দুইটদননয স্বাধীনতায় ফঙ্গভ্রভণ কনয 

টনটি।  

রকস্  টমউটিয়াম 

লতেঁতুটরয়ায় আায আনগ আভযা আয টতনটি জায়গা ঘুনয এনটছ। কানর নাস্তা কনয টগনয়টছরাভ যক 

টভউটজয়ানভ। ঞ্চগড় যকাটয ভটরা কনরনজয একটি বফননয টনচতরায় একটি ফড় কনি অতযন্ত অমত্ন আয 

অফনরায় ম্ভফত ফাংরানদনয একভাত্র যক টভউটজয়াভ অফটস্থত। যক টভউটজয়ানভয ানথ যক 

টভউটজলকয লকান ম্পকে লনই। এটি র াথনযয মাদুঘয। ঞ্চগনড়য টফটবন্ন স্থান লথনক ংগৃীত টফটবন্ন 
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ধযননয াথয টদনয় এই মাদুঘয টিত। এই কনরনজয ানফক 

অধযি ড. নাজভুর নকয উনদযানগ ২০০০ ানর যক 

টভউটজয়াভ প্রটতটিত য়। ভনয়য ফযফধানন গাছ লথনক 

রূান্তটযত াথয, ফারু লথনক রূান্তটযত াথয টফটবন্ন 

যকনভয াথয যনয়নছ এই মাদুঘনয। মাদুঘযটি লছাি, তাই 

টফার আকৃটতয াথযগুনরায জায়গা য়টন মাদুঘনয। লগুনরা 

যাখা নয়নছ ফাটনয, লখারা আকানয টননচ। 

লবতনয যনয়নছ লছাি আকানযয টকছু গাছাথয। লফটযবাগ ফস্তুযই লকান ফণেনা ফা ইটতা লনই। লগাফনযয 

দ্মপুর নানভয একটি টননদেটকা থাকনর লনই লকান দ্মপুর। কনরনজয একজন কভেচাযী ঘুটযনয় 

লদখাটিনরন। টতটন জানানরন, দেনাথেীযা দ্মপুরটি ধযনত ধযনত নষ্ট কনয লপনরনছ। আয জানানরন, আনগ 

ফ াথযই ফাটনয টছর। নয এই কনি াজাননা য়, উনদযাক্তা লই ড. নাজভুর ক যায। তারাফদ্ধই 

থানক এই কি, দেনাথেী এনর খুনর লদয়া য়। 

ভাটিয দতটয টনু্দ ধভোফরাম্বীনদয টফটবন্ন লদফনদফীয িুদ্রাকৃটতয ভূটতে যনয়নছ ংগ্রারায়। যনয়নছ তীয 

ধনুক টফটবন্ন দদনটন্দন মন্ত্রাটত। প্রায় টত্র পুি দদনঘেযয দুইটি লডাঙ্গা (লনৌকা) যনয়নছ মাদুঘনয। ধাযণা কযা 

য় ার গানছয দতটয এই লনৌকাগুনরায ফয় টতন-চায লথনক াজায ফছনযয ভনধয। ১৯৯০ ানর দতটয 

ফােঁনয লফড়ায উয লখাদাই কযা টনল্পয একটি নভুনা ংযটিত আনছ এই মাদুঘনয। এই কর ভূরযফান 

প্রত্নতাটিক উকযণভূনয াাাট কনরনজয এক টিাথেীয ুেঁই-ুনতায় আেঁকা তাজভনরয একটি ছটফ 

লদয়ানর ফােঁধাই কনয যাখা নয়নছ।  

 

ঞ্চগড় যকাটয ভটরা কনরনজয একটি বফননয টনচতরায় একটি ফড় কনি অতযন্ত অমত্ন আয অফনরায় ম্ভফত ফাংরানদনয একভাত্র যক 
টভউটজয়াভ অফটস্থত। তায াভনন দােঁটড়নয় লায়াইফ, কযানভযায লছনন আটভ। 
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টভউটজয়ানভ প্রনফনয আনগ কনরনজয একদভ প্রলফনথই একজন স্থানীয় ফাটন্দায ানথ কথা নয়টছর। 

টতটন ফনরটছনরন, জাদুঘনযয লজৌরু াটযনয় লমনত শুরু কনযনছ কনরজ যকাটয য়ায য লথনকই, লমন 

যকাটয ম্পটত্ত ংযিননয দাটয়ত্ব লকফর যকানযয। লফয য়ায ভয় ভনন টির শুধুভাত্র উনদযানগয 

অবানফ এই লদনয ভানুল কত গুরুত্বূণে টফলয়াটদ লথনক অজ্ঞ লথনক মানি।  

টেতরগনড়র চা বাগাে 

যক টভউটজয়াভ লথনক লফয নয় লটরভ বাইনয়য ানথ লদখা কযরাভ। টতটন ফান তুনর টদনরন। ফা 

আভানদয নাটভনয় টদর লফাডেফাজানয। লখান লথনক আভযা অনিানত উঠরাভ, মানফা টবতযগনড়। লটরভ বাই 

অফয ফনর টদনয়নছন টবতযগড় লথনক একিু লবতনয লগনর যাটররযান টি এনেি, দযকায নর ঘুনয লদখনত 

াটয। ভযাননজাযনক লটরভ বাইনয়য নাভ ফরনরই টচননফ।  

অনিাচারক লছনরিায ফয় কভ। আভানদযনক 'াটতয ফাগানন' টননয় লগর ল। টবতযগড় লথনক আয 

লবতনয, াকা যাস্তা লল নয় ভাটিয যাস্তা ধনয লমনত য় চা ফাগানন। ফাগানন লম লকউ লমনত ানয, টফনল 

অনুভটতয প্রনয়াজন নয না, লকউ অনুভটত চাইনর ানথ ানথই ায়া মায়।  

 

ভতর বূটভয চা ফাগাননয ানথ আভানদয টযচয় লনই। আভযা চা ফাগান ফরনত শ্রীভঙ্গর আয টনরনিয চা 

ফাগান ফুটঝ। লছাি লছাি টিরায উনয চা ফাগান। কর গানছয আকৃটত ভান। চাম াতা লতারায ুটফধানথে 

গাছগুনরানক লছনি খানিা যাখাম য়। কাটভনযা টনঠ ঝুটড় লফেঁনধ গাছ লথনক দুটি াতা একটি কুেঁটড় ংগ্র 

কনযন। এ জ্ঞান আভযা লনয়টছ ফাংরা টিতীয় নত্র যচনা ভুখস্ত কযনত টগনয়। আয মা টনখটছ তা র -'চা 

গানছয লগাড়ায় াটন জভনর গাছ ভনয মায়, এ কাযনণ ঢারু জটভনত চানয়য চাল কযা য়'। ঞ্চগনড়য চা ফাগান 
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এয ফযটতক্রভ। এখানকায ভতর ভাটি চা চানলয জনয খুফই উফেয ফনর প্রভাটণত নয়নছ। গত দুই দক ধনয 

াজায াজায একয জটভনত চানয়য চাল নি, প্রটতটদন নতুন নতুন জটভনত চানয়য ফাগান নি। 

ভুখস্ত টফদযায কাযনণ লাক আয অনবযস্ততা, ভতর বূটভয চা ফাগান আভানক খুফ লফট আকৃষ্ট কযনত 

ানযটন। মতদূয লচাখ মায় চা ফাগান লদখা মায়। ফাগাননয ভানঝ ানয় ােঁিায থ যনয়নছ। চা গানছয ভানঝ 

এফং টকনানয াটয ধনয গাছ রাগাননা আনছ, লগুনরা ক্লান্ত কুটর-কাভীননদয ছায়া প্রদান কনয। ফাগাননয প্রানন্ত 

নদী, নদীয ানযই বাযনতয জরাইগুটড় লজরা। বাযনতয ীভান্ত জুনড় চানয়য ফাগান। যাটররযান চা 

ফাগানন আভযা অফয কাউনক াতা তুরনত লদটখটন। ঘটড়নত তখন প্রায় ফানযািা, াতা লতারা লনল ফাই 

ঘনয টপনয লগনছ। 

অনিাচারকনক বাড়া টদনয়ই আভযা ফাগানন প্রনফ কনযটছরাভ। টকন্তু ল লথনক লগর। আভানদয ানথ ফাগানন 

ঘুযর। য নাভ লভাাম্মদ জাপয। য গাটড়য নাভ ভুটক্তনমাদ্ধা টযফন। টফস্তয আরা র তায ানথ। ২০১২ 

ানর এএট যীিা লদয়ায য ল আয ড়ানানা কনযটন। ফাফা ভুটক্তনমাদ্ধা, ২০০৪ ানর ভাযা লগনছন। 

গত ফছয মেন্ত তাযা নাযায়নগনে থাকনতা। জাপয চাকটয কযত একিা গানভেন্টন, লফতন টছর ৭০০০ 

িাকা। আটভ তানক ফটর এত কভ য় টকবানফ? যকায লতা ফেটনম্ন লফতন নয় াজায িাকা টঠক কনয 

টদনয়নছ। এই কথায় জাপয ান, ফনর, ল শুরু কনযটছর ানড় টতন াজায িাকায়। চায ফছনয লফনড় াত 

াজানয লৌনছনছ। 

যাজধানী লছনড় এই প্রতযন্ত অঞ্চনর লকন এননছ এই প্রনশ্নয লকান দুত্তয জাপয টদনত ানযটন। তায ভা চনর 

এননছ এখানন। এই ঞ্চগনড়ই তায নানাফাটড়। দাদাফাটড় কুটভল্লায় টকন্তু লখানন থাকা য়টন কখননা। 

ভুটক্তনমাদ্ধা ফাফায াটিেটপনকি আনছ, প্রটত টতনভা অন্তয টত্র াজায িাকা বাতা ায় তায ভা। যকায 

একটি দুই রুনভয ঘয তুনর টদনয়নছ এখানন। ভা'লক টননয় লখাননই থানক অটফফাটত জাপয। গাটড় টকনননছ 

গত লকাযফাটনয ঈনদয নননযা টদন আনগ - ফযাংক লথনক ঋণ টননয়। দুই রাখ িাকা ঋনণয ভনধয এক রাখ 

লাি খযচ নয়নছ গাটড়নত। ঋণ কনফ ফা কত টকটস্তনত লাধ নফ, জাপয তা জানন না, লকফর জানন প্রটত 

টতনভান নননযা াজায িাকা লকনি টননফ ফযাংক।  

টেতরগড় দুগগেগরী 

চানয়য ফাগান লথনক জাপয আভানদয টননয় লগর টবতযগড় দুগেনগযীনত। নানভই দুগেনগযী, ফাস্তনফ এখন ইনিয 

দতটয ফাটড়য ধ্বংস্তু ছাড়া আয টকছু লনই। াভনন যনয়নছ ভাযাজায টদঘী নানভ টযটচত টফার এক টদঘী। 

গনড়য াভনন দুই টদনক দুইটি াইননফাডে, একটিনত টবতযগনড়য ভানটচত্র, অনযটিনত গনড়য ংটিি ইটতা। 

ঐটতাটকনদয ভনত, প্রায় ফানযা ফগেভাইর এরাকাজুনড় এ গড়  নগযী টনভোণ কনযন প্রাচীন কাভরূনয 

ূদ্রফংীয় যাজা লদনফনয ফংজাত ৃথু যাজা। ম্রাি লেফধেননয ভয় ৃথু যাজায অবুযদয় ঘনি। টতটন 

কাভরূন যাটজত নয় টবতযগড় এরাকায় গভন কনযন এফং টনভোণ কনযন এই গড়। চাযটি প্রটতযিা দুগে 
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টদনয় এয প্রটতযিা লফষ্টনী দতটয কযা নয়টছর। ানথ টছর টযখা। এ ছাড়া টছর লছাি ফড় প্রায় দটি টদঘী। 

 

ফরা য়, টকচক জাটতয আক্রভণ লথনক ফােঁচায জনয ভাযাজা ৃথু নাটক তায টযফায টযজন টননয় একান্ন 

একয জায়গাজুনড় টফসৃ্তত এই টদঘীনত আত্মতযা কনযটছনরন। ১৯৪৭ ানর লদবানগয কাযনণ এ দুগেনগযীয 

টকছু অং বাযনতয ভনধয নড়নছ এফং ভনয়য আফতেনন প্রায় াজায ফছনযয ুযাননা এই দুগেনগযী ধ্বংপ্রাি 

নয়নছ। 

 

প্রত্নতাটিকনদয জনয এই নগযী ম্ভফত লফ গুরুত্বূণে। ভানটচত্র লথনক জানা লগর, মূ্পণে গড় এখননা খনন 

কযা য়টন। ভনন নড় লগর, চানয়য ফাগান লথনক লপযায নথ একজায়গায় প্রত্নতি অটধদিনযয নীরযঙা 
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াইননফাডে লদনখ অনিা লথনক লননভ ানয চানয়য লদাকানন ফন থাকা এক ফৃনদ্ধয ানথ কথা ফনরটছরাভ। 

টতটন একটি ভটজদ লদটখনয় ফনরটছনরন, িা নাটক আলকেরটজকযার াইি। ানয়য টননচয ইি টফছাননা 

যাস্তা তায অং। টকন্তু প্রাননক ফুনড়া আঙু্গর লদটখনয় ইনতাভনধয লখানন ভটজদ টনভোননয জনয লখােঁড়াখুেঁটড় 

নয় লগনছ। ধ্বংস্তুনয লচনয় আভানদয কানছ লফট বানরা রাগনরা টদঘীয ানয গানছ ঝুনর থাকা কনয়ক 

ফােঁদুয।  

ততেঁতুটিয়ার ডাকবাংতিা 

লতেঁতুটরয়ায় যকাটয ডাকফাংনরা যনয়নছ দুইটি। একটি নতুন, অনযটি তফনলেয ুযাননা। এটয়ান াইনয় 

লথনক একিু টবতনয ভানন্দা নদীয একদভ তীয লঘনল ুযাতন ডাকফাংনরা। এ অঞ্চনর ভানন্দা নদীই 

ফাংরানদ আয বাযতনক টফবক্ত কনযনছ। নদী টগনয়নছ এেঁনক লফেঁনক, ীভানা লতভটন। নদীয এ ানড় াদা 

যনঙয ীভানা পরক। ধাযণা কটয, নদীয  ানয যনয়নছ বাযনতয ীভানা পরক, ভাঝখানন নদীিা লনা ভযান্স 

রযান্ড।  

 

ডাকফাংনরা টকছুিা উেঁচু জটভয উনয টনটভেত। ম্ভফত, ভাটি লপনর উেঁচু কনয তনফই টনভোন কযা নয়টছর 

লদড়তরা উচ্চতায টবনটাটযয়ান ধােঁনচয ডাকফাংনরাটি। এই ডাকফাংলরায ঐটতাটক গুরুত্ব আনছ। ফহু যথী 

ভাযথী এখানন যাত কাটিনয়নছন। এছাড়া এয আনানয দনটগেক লৌন্দনমেযয জনয এই ফাংনরা 

ুটযটচত। টযষ্কায আফায়ায় দূনযয কাঞ্চনজঙ্ঘা াানড়য চূড়া লদখা মায়। নদীয লৌন্দমে লতা আনছই।  

নতুন ফাংনরাটি কানছই, আধুটনক টনভোণশরী লখানন স্পষ্ট। ুযাতন ডাকফাংনরায কর ুটফধা ায়া মানফ 

না এই ফাংনরানত। য়নতা আধুটনক টকছু ুটফধা ায়া মানফ মা লনই ুযাতন ফাংনরানত। আভযা এনটছ 
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ুযাতননয লরানব, ফাংনরায ীভানায় দােঁটড়নয় নদীয টদনক তাটকনয় থাকায এই ুনমাগ নতুন ফাংনরানত লনই 

ফনর লফ তৃটি লফাধ টির।  

লকয়াযনিকায দুুনযয বাত লখনত ফনটছর। ফাংনরায ানই আরাদা ীভানায ভনধয তায ফাা। লায়াইনফয 

ডানক ভধযফয়ী বদ্রনরাক লফয নয় চাটফ টদনয় অনুনযাধ কযনরা টননজযাই লমন খুনর লনই। জানানরা, কযনতায়া 

২ নানভয কিটি আভানদয জনয ফযাে, ফ টকছু লগাছাননাই আনছ।  

ফাংনরািা ুফটদকভুখী। ীভানায ফাটলয ঢারু জটভনত টকছু লঝাঝাড় নয় আনছ। একিু দূনয ধাননয লিত। 

এই বযদুুনয জায়গািা লফ টনজেন। এভটননত ডাকফাংনরা লখারা জায়গা, লম লকউ ীভানায় প্রনফ কনয ঘুনয 

লদখনত ানয। ডাকফাংনরায় ঢুকনত টগনয় লখয়ার কযরাভ ফাংনরায াভননয টদনক টটড়নত ঘটনি নয় একজন 

ুরুল এফং একজন লফাযকা ড়া নাযী ফন আনছন। আভানদয উটস্থটত লিয লনয় দুজননই উনঠ লগর। 

লভনয়িায ভুখ ঢাকা, লছনরিায ফয় টত্র েঁয়টত্র নফ ফনর ভনন র।  

ফাংনরানত রুভ ফ টভটরনয় ভাত্র টতনটি। দুটি রুনভ দুটি কনয লফড, অনযটি বাকি। ঘনয ঢুনকই রম্বা কনয 

ারাভ টদরাভ - 'আারাভু আরাইকুভ', লকউ উত্তয টদর না। অফয উত্তয টদনর য কযনত াযতাভ টকনা 

নন্দ।  

ফাংনরািা ত ফছনযয ুযাননা নর টনয়টভত ংস্কায কযা নয়নছ ম্ভফত। রুনভয ানথই এিাচড িয়নরি। 

আকৃটত রুনভয ানথ াভেয লযনখই মনথষ্ট ফড় যাখা নয়নছ। কনভাড যনয়নছ, গযভ াটনয ফযফস্থা যনয়নছ। 

তনফ একই ানথ াটনয কনর ভযা যনয়নছ। ফভনয়ই কর টদনয় িীণ ধাযায় াটন ড়নছ।  

রুনভয অনযতভ দফটষ্টয এয ছানদয উচ্চতা। কভ কনয নর আঠানযা পুি উেঁচু ছাদ। এট আনছ, পযান 

আনছ। পায়াযনে আনছ, তনফ এটি ফযফায কযা য় ফনর ভনন র না। টফছানাগুনরা খুফই আযাভদায়ক। 

লিটরটবনন ফহু ংখযক টফনদট চযাননর। ফ টভটরনয় আভানদয প্রতযাায তুরনায় অননক লফট।  

ভার াভার লযনখ াত ভুখ ধুনয় আধা ঘন্টা নয লফয নয় লদটখ লম বযানটযকায় এনটছ ল তখননা 

অনিায় দােঁটড়নয়। আকৃটতনত লছািখানিা ভধযফয়ী লরাকিা ফা লথনক নাভায ানথ ানথই আভানদয িানগেি 

কনযনছ। প্রথনভই জাননত লচনয়নছ ডাকফাংনরানত মানফা টকনা। বযানন উনঠ ফায য ল ফনরনছ এই এরাকায় 

লদখায অননক টকছু আনছ। লভাি ােঁচিা স্পি। চাইনর ঘুটযনয় আননফ। টক টক স্পি তা ফরর। দূনযয স্পি 

লমভন ফাংরাফান্ধা ফা াটতয ফাগানন লগনর লম লফট িাকা রাগনফ তা ফরর। টকন্তু মখন জাননত চাইরাভ 

ােঁচিা স্পি ঘুটযনয় আননত তানক কত িাকা টদনত নফ তখন আয ল স্পষ্ট কনয টকছু ফনর না। কনয়কফানযয 

প্রনশ্ন ল ফরর, দুইটদন আনগ দুইজননক ঘুটযলয় লদটখনয়নছ তাযা াত িাকা টদনয়টছর। ফুঝরাভ মেিক 

জফাইনয় ল টদ্ধস্ত, ুতযাং তানক কািাননাই উত্তভ নফ।  

ফাংনরানত ফা আনান খাফানযয ফযফস্থা লনই। লতেঁতুটরয়ায ফাজানয লানির আনছ, লখানন লমনত নফ। 

লমনতু আয লকান বযান লনই, তাই উঠরাভ আনগয বযাননই। বযানচারক জানানরন, এই এরাকায বালরা 
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লানির র ফাংরা লানির এফং তাযয ল ারা লানিরনক া কাটিনয়, ফাংরা লানিনরয প্রথভ াখায 

াভনন টদনয় টকছুিা টবতনয টগনয় ফাংরা লানিনরয টিতীয় াখায় টননয় লগর। কটভন ায়? 

আটভ লম খুফ খাদযযটক তা নয়, তনফ খাফায টননয় এনেনটযনভন্ট কযনত লফ বানরা রানগ। টফনল কনয 

নতুন লম লকান খাফায অন্ততনি স্বাদ লনয়ায ফযাানয আটভ লফ আগ্রী। ফাংরা লানিনরয লস্পার আইনিভ 

র কনয়কনদয বতো - লফগুন, ধটনয়াাতা, আরু এফং ডার। াভানয টযভাণ, টকন্তু একজননয জনয মনথষ্ট। 

তযকাটয টননফ ায়া লগর গরু, খাট, ভুযটগ এফং ভাছ। ভানছয নাভ লজায়াটয ভাছ। আকানয াত আি 

ইটঞ্চ রম্বা, চড়ায় নরা ভানছয ভত। এই ভানছয নাভ শুটন নাই। লায়াইফ নাটক এভন লকান ভাছ লনই মা খায় 

না। টকন্তু এই ভানছয নাভ ল জানন না। ভাছ বানরা কনয লবনজ বুনা কযা নয়নছ। এেনটযনভন্ট টননফ 

আটভ এক ট টনরাভ, লায়াইফ লখান লথনক একিু লখলয় তায অডোয ভুযটগ ারনি ভাছ টনর। লফ ুস্বাদু 

এক ভাছ। বানরা কনয লবনজ লনয়ায কাযনণ লখনত আয বানরা রাগনরা।  

খাফায লল কনয মখন লফটযনয় 

আটছরাভ তখন লই মুফক-

মুফতীনক আফায লদখনত লরাভ। 

াাাট ফন খাফানযয অনিায় 

আনছ। লচাখানচাটখ নয় লগর 

একফায। 

বযানচারক ফনই টছনরন। 

লানিনরয কযাটয়াযনক টজনজ্ঞ 

কনযটছরাভ লতেঁতুটরয়ায় লদখায টক 

যনয়নছ। উত্তনয কযাটয়ায 

বযানচারকনক লদটখনয় লদয়ায় 

আভানদয ধাযণা টঠক ফনরই ভনন 

র। অথচ আভযা ফুনঝ টগনয়টছ 

এই বযানচারনকয ানথ ঘুযনত 

লগনর নকি পােঁকা নয় মানফ। 

তাই বযানচারকনক এটড়নয় আভযা 

াভননয টদনক লগরাভ।  

লতেঁতুটরয়ায ফণেনা লদই। লজরা টযলনদয তথয অনুমায়ী লতেঁতুটরয়া ফাংরানদনয ফে উত্তনযয উনজরা মায 

আয়তন ১৮ ফগেটকনরাটভিায। দুজনন টভনর চাযা ঘুনয মা লদনখটছ ল অনুমায়ী ফরনত লগনর প্রথনভই ফরনত 

য় লতেঁতুটরয়া ফােননজয লগাড়ায় লতেঁতুর গানছয কথা। লফ ুযাননা াাাট টতনটি গানছয লগাড়া একনত্র 
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ফােঁটধনয় যাখা নয়নছ। এই গানছয কাযনণই এয নাভ লতেঁতুটরয়া টকনা তা টনটিত কনয ফরা ম্ভফ নি না। 

ফােনজ এফং আনানয অননকিা জায়গা টননয় গনড় উনঠনছ লতেঁতুটরয়া ফাজায। এই ফাজাযটি নতুন। 

ুযাতন ফাজায টছর ভানন্দায একদভ তীনয, ডাকফাংনরায ড়নক। ফতেভানন টযতযক্ত ফাজাযটি ঘুনয লদনখটছ 

আভযা। অফকাঠানভাগত টদক লথনক ফতেভান ফাজানযয তুরনায় উন্নত নর আকৃটতনত লফ লছাি। টক কাযনণ 

ফাজানযয স্থান টযফতেন র তা স্থানীয় দুনয়কজননয ানথ কথা ফনর জানা লগর না। 

লতেঁতুটরয়ায ফাজায লম কতিা জভজভাি লিা আভযা ফুঝনত লনযটছ ন্ধযায য। দুুনয লি বনয খায়ায 

য ভারাইবটতে অটতটভটষ্ট এককা চা খায়ায য ফাজানযয লবতনয এ থ ল থ ঘুনয বযানচারনকয লচাখ 

এটড়নয় আভযা লতেঁতুটরয়া ঘুযনত লফয রাভ।  

আভানদয ভত মেিকনদয লদখায জনয উনল্লখনমাগয খুফ লফট টকছু লতেঁতুটরয়ায় লনই। স্থানীয়যা ফনর এখানন 

এক ফাটড়নত আনছ লফাম্বাই ফােঁ মায দফটষ্টয র এয প্রস্থ। লফ চড়া ফােঁ, লগাড়ায টদনক লঘয ফানযা লচৌে 

ইটঞ্চ নফ। এযকভ চড়া প্রনস্থয ফােঁ লদনখটছরাভ ভনখারীনত। ই এরাকায় অফয এই ফােঁ লভানি 

দেনীয় ফস্তু নয়। লতেঁতুটরয়ায় আনযক ধযননয ফােঁনয কথা ফাই ফনর - রুদ ফােঁ। লছাি আকৃটতয টকছু চা 

ফাগান যনয়নছ। আনছ ভানন্দা নদী, ডাকফাংনরা আয াকে। 

ুযাতন ফাজানযয কানছ নদীয টঠক ানয বাযনতয অংন একটি লেইটর লতু আনছ। তায আনান 

যনয়নছ টফএএনপয টকছু লচৌটক। বানরা কনয রিয কযনর দুনয়কজন িরযত জয়াননক লদখা মায়। 

টফএএপ-লক লদখনর এখন আয টযণ জানগ না। প্রথভ মখন লনত্রনকানা ীভানন্ত টগনয়টছরাভ তখন খুফ 

বনয় বনয় টছরাভ। লকভন লমন অজানা আংকায় লনয় ফনটছর। ভনন টির এই ফুটঝ একিা ফুনরি এন 

এেঁনপাড় নপােঁড় কনয লদনফ। এই বয় লম অভূরক তা ফুঝনত ভয় লরনগনছ। টফএএপ লম অকাযনণ গুটর 

কনয ভানয না এফং টফটজটফ লম ভানঝ ভানঝ টকছু ভানুল ভানয তা জানায য এই ংকা লকনি লগনছ। ২০১২ 

ানর টতনটফঘা কটযনডায ায নয় আঙ্গযনাতা দগ্রাভ টছিভনর মায়ায লৌবাগয নয়টছর। এক াত 

দুযনত্ব দােঁটড়নয় থাকা টফটজটফয জয়াননদয লদনখ ফুঝনত লনযটছরাভ এযা আভানদয ভতই ভানুল, টনজ 

যকানযয আজ্ঞাফাক। 

এ মেন্ত ফাংরালদনয লম ীভান্ত এরাকানতই টগনয়টছ, একভাত্র লভনযুয ছাড়া আয ফাকী ফ ীভানন্তই লকউ 

না লকউ আভানদয ফনরনছ - 'বুনর বাযনতয ফডোনয চনর লমনয়ন না লমন'! এই ধযনণয তকেফাতো খুফই 

টফভ্রাটন্তকয। ীভান্ত ম্পনকে টফনল কনয ফাংরানদ বাযত ীভান্ত ম্পনকে আভানদয টকছু ধাযণা আনছ। এই 

ধযনণয বুর কনয লপরনফা এতিা লফবুর কখননা টছরাভ না টকন্তু এই লতেঁতুটরয়ানত আভযা মখন একটি 

আভফাগান লদখা লল কনয ভাটিয যাস্তা ধনয লেঁনি মাটি তখন একটি প্রাইনবি কায এন থাভর, জানারায 

কােঁচ নাটভনয় লকাথা লথনক এনটছ, কায ফাড়ীনত এনটছ, এখানন লকাথায় এনটছ ইতযাটদ প্রনশ্নয উত্তয জাননত 

চাইর। আভানদয মথামথ উত্তনয ন্তুষ্ট নয় প্রশ্নকতো টফদায় লনয়ায ভয় ফনর লগর - 'লদইনখন বাযনতয 

ফডোনয চনর মাইনয়ন না লমন'! 
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ফযা! শুরু নয় লগর আভানদয ারটটিন। যাস্তা ধনয এগুনর আভযা আফায লই লতেঁতুটরয়া ফাজানযই 

লৌঁছুনফা জাটন, বাযনতয ীভানা ঐ দূনযয নদীয ানয ল জাটন, টকন্ত গাটড়য়ারায তকেফাতো উনিা 

কযনত াযটছ না। আন ান একটি ভানুল লনই মায কাছ লথনক লজনন লনয়া মায় বাযত ীভান্ত কতদূয। 

ংকাটচনত্ত থ চরনত চরনত এক ুদেন মুফনকয লদখা ায়া লগর, তানক টজনজ্ঞ কযনত টতটন টননদেনা 

টদনয় ফরনরন 'আন ান এক টকনরাটভিায এরাকায ভনধয বাযত ীভান্ত লনই, টনটিনন্ত এটগনয় মান', 

আভযা ােঁপ লছনড় ফােঁচরাভ। 

ােঁিনত ােঁিনত আভযা মখন ুযাতন ফাজায এরাকায় লৌছুরাভ তখন চাযিা লটযনয় লগনছ। ূমে অস্ত মায়ায 

প্রস্তুটত টননি। ফাজানযয ানই ভানন্দা নদী। নদীয তীনয উেঁচু ফােঁধ, তীনয ফায ফযফস্থা আনছ। ফােঁনধয টেঁটড় 

টদনয় টননচ নদীনত নাভায ফযফস্থা আনছ। এখন ীতকার ফনর প্রায় ুনযা নদীিাই াটনূণয। নদীয মূ্পণে 

প্রনস্থয টতন বানগয এক বাগ জায়গা জুনড় লগাড়াটর ফা ােঁিু ভান াটন ফনয় চরনছ। নদীনত ফহু ংখযক 

ুরুল, ানথ অল্প টকছু নাযী, াথয লতারায কানজ ফযস্ত। এক ভুরুটি বদ্রনরাকনক টজনজ্ঞ কনয জানরাভ 

ফােঁনধয টঠক টননচই লম াদা টরায লদখা মানি িাই ীভানা টনধোযক, এ ানড় ফাংরানদ,  ানড় বাযত। 

নদীনত মাযা কাজ কযনছ তাযা ফাইই ফাংরানদট এফং আভযা চাইনর টনবেনয় লমনত াটয।  

ভানন্দা নদী। এানড় ফাংরানদন দাটড়নয় আটভ, ানয বাযত। ভানঝয নদীনত মাযা তাযা ফাংরানদী। 
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লায়াইফ টঠক এই ুনমালগয জনযই অনিা কযটছর। ূমোস্ত ল বানরাবানফ উনবাগ কযনত চায়। গাছারায 

পােঁক টদনয় নয়, যাটয এফং নদীয াটননত এয প্রটতিায়া। ুতযাং আভযা লননভ লগরাভ।  

মহােন্দার পাথর তকায়াটর 

ভানন্দা নদীয াটন অতযন্ত স্বি। এযকভ স্বি াটন আয লনয়টছরাভ লনত্রনকানায় লানভশ্বযী নদীনত। লিা 

বাযত ীভানন্ত। াটন স্বি ফায ভূর কাযণ ম্ভফত এয টননচ ভাটিয টযফনতে ফারু এফং াথনযয অফস্থান। 

ফলোয় মূ্পণে নদী বনয মায়। নদীয ানড় স্থাটত ীভানা টরাযগুনরা তখন াটনয টননচ তটরনয় মায়। এ 

কাযনণ প্রনতযক টরানযয ভাথায় আফায একটি কনয াদা োটেনকয াই রাগাননা যনয়নছ। 

 

আভযা ােঁিনত ােঁিনত নদীনত াথয উনত্তারনযত শ্রটভকনদয কানছ লগরাভ। কনয়কজন াথয তুনর আননছ, 

ফাকীযা লগুরা ঝুটড়নত তুনর টননয় ভাথায় ফা ফাখাযীয দুইপ্রানন্ত ঝুটরনয় তীনয এনন লপরনছ। একটি টনটদেষ্ট 

এরাকা টঘনয আি দজন কাজ কযনছ। মাযা াথয তুরনছ তানদয ানত েঁটচ টত্র পুি উেঁচু ফােঁ, ভাথাত 

ছােঁকুটন টফনল ধযনণয আেঁকড়া রাগাননা। লম জায়গাটি লঘড়া কনয তাযা দােঁটড়নয় আনছ তায ফযা প্রায় টত্র 

পুি নফ। াটনয ভনধয মখন আেঁকড়া রাগাননা ফােঁ ডুটফনয় লদয়া নি তায ুনযািাই াটযনয় মানি াটনয 

তরায়। তাযয ধীনয ধীনয লিনন তুরনর ায়া মানি নুটড় লথনক শুরু কনয ভাঝাটয আকৃটতয এক ঝােঁক 

াথয। টজনজ্ঞ কনয জানা লগর, ােঁিু াটননত দােঁটড়নয় কাজ কযনর এক াত দূয লথনকই াথয তুনর গবীয 

কযা নয়নছ এফং জায়গানবনদ এই গবীযতা টতন চায ভানুল নত ানয। 

টক বয়ংকয ঝুেঁটক টননয় লরাকগুরা কাজ কযনছ ফুঝনত লনয ফুনকয লবতনয ঠান্ডা নয় লগর। লায়াইফ ভনন 

কটযনয় টদর টকছুটদন আনগই টনরনিয কানাইঘাি উনজরায় লরাবাছড়া নদীয তীনয ঘনি মায়া দূঘেিনায 

কথা। ছয় াতটি টশু লননভনছ াথয লতারায জনয এফং তানদয ভনধয তায লছনর আনছ এ কথা জাননত 
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লনয ুন্দয আরী ছুনি টগনয়টছনরন তানদযনক টনফৃত্ত কযায জননয। ফাফানক ছুনি আনত লদনখ লছনর াটরনয় 

লগর। ুন্দয আরী নদীয তীনয দােঁটড়নয় ফাটক ফাচ্চানদয ধভকাটিনরন উনঠ আায জনয। টঠক লই ভুহুনতেই 

াড় লবনঙ্গ ুন্দয আরী লছনরযা তটরনয় লগনরন ভাটিয টননচ, একনত্র ছয়জন ভানুল ভৃতুযফযণ কযর মানদয 

ভনধয ােঁচজনই টকনায, ফয় এগানযা লথনক নননযায ভনধয। 

 

লডইটর োয টত্রকা লথনক ংগৃীত এই ছটফটি তুনরনছন লখ নাটয। ুন্দয আরী ছয়জন তটরনয় মায়ায নয উদ্ধায তৎযতা চরনছ। 

'এই লম াথয তুরনছন এিা টক আনাযাই টফটক্র কনযন নাটক এয জনয ভজুযী ানফন?' - কাজ লল কনয 

উনঠ আা লরাকজননক টজনজ্ঞ কযনরা লায়াইফ।  

'টননজযাই। ভানুল ভাছ ধনয, আভযা াথয তুটর' - জফাফ টদর একজন।  

'াযাটদনন কতিুকু াথয তুরনত ানযন?' 

'দুই রটয য়। আজনক একিু কভ নফ।' 

'কতিণ কাজ কনযন?' 

'নয়িায় আটছ। এখন মানফা।' 

লায়াইফ ঘটড় লদখর। ােঁচিা লফনজনছ। অথেযাৎ আি ঘন্টা। 'এক রটয াথনযয দাভ কত?' 

'টফয়াটল্ল'। 

'কতজন কাজ কনযন?' 

'আভযা আিজন'।  

আিজনন আিঘন্টা কাজ কনয দু রটয াথয টফটক্র কনয আিাজায চায িাকায়, ভানন জনপ্রটত টদনন 

একাজায িাকা। টকন্তু এই কাজ অতযটধক টযশ্রনভয, পনর এযা খুফ দ্রুতই অুস্থয য়ায কথা। তায উয 

এই কাজ টজনার, াটন লফনড় লগনর তাযা টনিয়ই এই কাজ কযনত ানয না।  
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দূনয নদীয ফারুচনযয উয টদনয় টতনজন তরুণী খাটরানয় লেঁনি মাটির। স্পষ্ট লফাঝা মায় তাযা এরাকাটি 

বানরা টচনন। আভযা দূয লথনক তানদয অনুযণ কনয ডুফন্ত ূমেনক টছনন লযনখ তীনয অন্ধকানয ডাকফাংনরায় 

টপনয এরাভ। 

ততেঁতুটিয়ার বািানর 

ীতকানর ন্ধযা নানভ তাড়াতাটড়। অফয আভায ভত ভ্রভণকাযীনদয জনয ফযাাযিা লনটতফাচক নয়। টদননয 

আনরানত মা লদখা মায় যানতয লফরা তায কভ লদখা মায় না। াথেকয র টদননয লফরা কনর দেনীয় 

স্থান/ফস্তু লদনখ, যানত লদখনত য় াধাযণ ভানুনলয জীফনমাত্রা। আয এই টজটন লদখনত নর লমনত য় 

ফাজানয। ডাকফাংনরায় লে নয় আভযা আফায লগরাভ লতেঁতুটরয়া ফাজানয। 

আনগই ফনরটছ, যানতয লতেঁতুটরয়া ফাজায খুফ যগযভ। এ ভাথা লথনক  ভাথা মেন্ত ােঁিাাটি কনয তনফই এ 

টদ্ধানন্ত লৌঁনছটছ। ভনন র গ্রানভয কর ুরুলই লফাধয় এখানন চনর এননছ। লছাি ফড় অংখযা জিরা। 

ভাছরায াভনন বীড়, তযকাযীরায াভনন বীড়। চানয়য লদাকানন বীড়, টঠায লদাকানন বীড়। ধাযনা 

কযরাভ, াযাটদনন লম লমখাননই কানজ ফযস্ত থাকুক না লকন ন্ধযায য লফাধয় ফাই ফাজানয উটস্থত য়। 

টনতয লকনাকািা লতা থানকই, এভটন লদখা ািাত নয় মায়। 

 

লতেঁতুটরয়া ফাজানযয লতেঁতুর গাছ 

ফাংরা লানিনরয গটরনত ঢুনক লদটখ এখানন বীড় ফনচনয় লফট। দুুনয বাত লখনয় লফয ফায য এক 

লদাকানন টজনজ্ঞ কনযটছরাভ - এখানকায ফনচনয় বানরা চা ফানায় লকাথায়। উত্তনয লদাকানদায লছনরিা যঙ 

চানয়য জনয লম লদাকানটি লদটখনয় টদনয়টছর লখানন কােভায দূনযয কথা, চা-রা টননজই উটস্থত টছর না। 

আয এই ন্ধযায় এন লদখরাভ লই লদাকানন এত বীড় লম লদাকানিাই খুেঁনজ ায়া মানি না। 
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বীড় লঠনর উেঁটক টদনয় লদখরাভ শুধু চা নয়, বাজাবুটজয লফ টকছু আইনিভ িনকনকয ভত চরনছ। টতনজনন 

টভনর ফানানি, টযনফন কযনছ, টাফ কযনছ এফং িাকা টননি। লদাকাননয চাযটদনক কােভায দােঁটড়নয়। 

এনককফানয আি দ কা চা দতটয নি। আদা-লরফু-ভাল্টা-ধটনয়া াতা একনত্র টভটনয় তাযয চা াতা-

টচটন টদনয় দতটয নি চা। স্বাদ টকযকভ র তা ফরনত াযটছ না। ডাকফাংনরায কানছই ের লথনক দ 

িাকায় লবটন্ডং লভটননয কুৎটত দুধ চা লখনয় এনটছ, আনযকটি খায়ায ইনি টছর না। 

চা দতটযয ভতই চভৎকায বাজাবুটজয অং। ফড় কড়াইনয় পুিন্ত লতর। ান লফন ভাখাননা ফড় গাভরা। 

ফযাচ অনুমায়ী বাজায জনয টফটবন্ন যকভ উকযণ। আভযা মখন টগনয়টছ তখন যুন বাজা র ভাত্র। ভাঝাযী 

আকৃটতয যুননয লখাা টছনর যাখা নয়টছর। লফনন ডুটফনয় গযভভ লতনর লবনজ যাখায কনয়কটভটননিয 

ভনধযই ফ লল নয় লগর। যুন বাজা এই অঞ্চনর লফ জনটপ্রয়। এই টজটন আনগ লখনয়টছরাভ, লায়াইফ 

এই প্রথভ লখনয় লদখর। উানদয় টজটন।  

যুননয য ছাড়া র ডানরয ফড়া। লেঁয়াজ টছর না ফা খুফই কভ টছর ফনর লেঁয়াজু ফররাভ না। লছাি লছাি 

কনয এনকনকিা ফড়া ছাড়া টির লতনরয ভনধয। লদখনত লদখনত কড়াই বটতে নয় লতনরয উনয বাজা 

ফড়ায উনয জভা নত রাগর। ফুঝনত াযটছরাভ না, লতনর বাজা ফড়া মটদ লতনরয লছােঁয়াই না ায় তানর 

বাজা নফ টকবানফ। লভািাভুটি  লদনড়ক ফড়া ছাড়ায য িান্ত টদনরন যােঁধুটন লরাকিা। তাযয লদটখ ফড় 

আকানযয চাভচ টদনয় একানথ মূ্পণে চাকিাই উরনি লদয়া র। আয এবানফই একদভ উনযয ফড়াগুনরা 

মাযা লতনরয স্পেই ায়টন তাযা চনর লগর লতনরয একদভ গবীনয।  

ডানরয ফড়ায য চরর কােঁচাভটযনচয ফড়া বাজায প্রস্তুটত। এই আইনিভ লফট লরাক খায় না। তাই ভাত্র 

ডজনখাননক বাজা র। তাযয লফগুটন। তাযয ধননাতায ফড়া। তাযয আফায যুননয ফড়া। আভযা 

ছন্দভত লখনয় লদখরাভ। দাভ স্তা, দুজননয ফ টভটরনয় ভাত্র েঁয়টত্র িাকা টফর র।  

লতেঁতুটরয়ায় প্রায় ফটকছুয দাভই কভ। দুেঁধ চানয়য দাভ ভাত্র ােঁচ িাকা। ফটজয দাভ কভ। অননক দুযত্ব 

ায নয় মায়া মায় খুফ াভানয িাকায়। গরুয লকটজ চায আট িাকা। 

েয়রায ভুটগে এক দ িাকা। খাট ভুযগী লকনি কুনি ট কনয টফটক্র 

কনয, লকটজ এক আট িাকা। একভাত্র ভানছয দাভ শুনন লকান াথেকয 

ায়া লগর না, ফযঞ্চ একিু লফটই ভনন র। 

ঞ্চগড় লতেঁতুটরয়া রুনি চরাচরকাযী ফা টভটনফা ট্রাক চারক টভটতয 

টনফোচন াভনন। লাোয লপেুনন বনয লগনছ ফাজায। কনয়কিা টনফোচনী 

কযাম্প লচানখ ড়র। একজন প্রাথেী ড্রাইবায লকেঁটচ ভাকো ানত টকছু াঙ্গাঙ্গ 

টননয় ফাজানযয এ ভাথা  ভাথা টভটছর কনয লগর। ফনচনয় আকলেণীয় র 

আপায আরী বাইনয়য ভাকো। কত ত টনযী ভাকো থাকনত তানক লকন 
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টস্তর ভাকো লদয়া র তা লফাঝা লগর না। ভাকোয লিালবই টকনা জাটন না, আপায আরী বাই প্রচাযণা 

কনযনটন ফরনরই চনর। ঞ্চগড় লথনক শুরু কনয ফাংরাফান্ধা মেন্ত তায লাোয লচানখ নড়নছ ভাত্র লগািা 

ছনয়ক। 

ফাজানয ঘুযনত ঘুযনতই লছাট্ট একটি দুঘেিনা ঘির। লায়াইনফয লভাফাইর লপাননয টনেভ নষ্ট নয় লগর। 

টযোিে কযা মায়, টকন্তু চারু আয য় না। াংফাটদনকয লপান নষ্ট নয় লগনর লিনন।  

এই ধযননয ভপস্বর এরাকায লানিনর যানত খুফ লফট খনেয য় না। তাই, যানতয জনয আরাদা লকান 

আনয়াজন য় না, দুুনযয যান্নাই যানত টযনফন কযা য়। এ কাযনণ লকানভনত যানতয খাফায লল কনয 

লফটযনয় লমই না এক বযানরানক দােঁড় কটযনয়টছ, লদটখ লই লরাক মানক দুুযনফরা এটড়নয় াটরনয়টছরাভ।  

ভ্রভনণয প্রথভ টদন লল র ডাকফাংনরায ান অন্ধকানযয লফটঞ্চনত ফন আকানয ুাযভুন উনবাগ কনয। 

দূনয বাযনতয ীভানায় ফ্লাডরাইনিয উজ্জ্বর আনরা চােঁনদয আনরানক ম্লান কযনত ানযটন। যাত প্রচন্ড টনস্তব্ধ, 

লকফর টঝেঁ টঝেঁ লাকায ডাক লানা মায়। াযাটদননয লঘাযাঘুটযয তুরনায় লতভন একিা ক্লাটন্তনফাধ টির না। 

টকন্তু আভযা শুনয় ড়রাভ এগানযািায আনগই। আগাভীকার কানর উনঠ লফটযনয় ড়নফা ফাংরাফান্ধায উনেনয, 

তাযয মানফা কাজী এন্ড কাজী টি এনেনি। লখান লথনক ম্ভফ নর লফাদায়। নায় ঢাকায ফান উনঠ 

ড়নফা ন্ধযায়ই। নযযটদন কার দিায় নতুন চাকযীনত টযনাটিেং কযনত নফ, তাই লদযী কযায উায় 

লনই। 

লরনয লবতনয শুনয় লচাখ ফন্ধ কযায আনগ লিয লরাভ লকয়াযনিকায ডাকফাংনরায দয দযজায় তারা 

রাটগনয় টদর। 

ডাকবাংনিার গেীর রাত 

'নাজভুর বাই... ', অননক দূয লথনক লকউ লমন আভায নাভ ধনয ডাকটছর, আটভ একফায 'হু' ফনর াড়া 

টদরাভ। টকন্তু আফায নাভ ধনয ডাকর। এফায গরায স্বয লফ টযটচত ভনন র। আনযকফায ডাকনতই 

টচননত াযরাভ, লায়াইফ। লজনগ উঠরাভ। ঘয অন্ধকায। ফাস্তনফই ডাকনছ লায়াইফ। 

'টক ফযাায লায়াইফ?' 

'টকছু শুননত ানিন?' 

'টক?' 

'লখয়ার কনয শুননন। ভনন নি লকউ কােঁদনছ।' 

আটভ কান খাড়া কযরাভ। টকছু লানা লগর না। লায়াইফনক ফরায জনয ভুখ খুরনতই ব্দিা শুননত লরাভ। 

টচকন ুনয কােঁদনছ লকউ।  

'শুননতনছন?' 

'হুভ।' 
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কান্নািা লকান নাযীকনেয। টশু নত ানয। টকন্তু এই ডাকফাংনরানত লতা আভযা ছাড়া আয লকউ লনই। 

'বুর নি লায়াইফ। ব্দিা কান্নায ভত ভনন নর কান্না না। অনয টকছুয ব্দ এিা।' 

'কান্নাই লতা ভনন নি।' 

'এখানন কান্না কযায লরাক আনফ লকানেনক? আভযা ছাড়া আয লকউ নাই ফাংনরানত। লকয়াযনিকানযয ফাা 

লথনক এতদূয ব্দ আনফ না।' 

'ফাটনয লকউ আনছ?' 

'লদনখ টননরই য়'। আভানক উঠনত লদনখ লায়াইফ উঠর। 

রাইনিয ুইচ রুনভয দযজায ানথই। উনঠ টগনয় ফাটত জ্বারারাভ। তাযয দযজায টছিটকটননত াত যাখরাভ। 

লায়াইফ লছনন এন দােঁড়ানরা। টকছুিা অস্বটস্ত লম লফাধ কযটছ না তা নয়। দযজায ান টক লদখনফা, লিা 

লবৌটতক না লরৌটকক টকংফা আনদৌ টকছু লদখনফা টকনা জাটন না। বনয়য টকছু লনই জাটন। টকন্তু এয ভনধয ভনন 

নড় লগনছ দুুনযয কথা। লায়াইফ ফনরটছর, ঘনয লকউ না থাকনর ারাভ লদয়ায কথা। কায উনেনয 

ারাভ টদনত য়? 

দযজা খুনর লফয রাভ। কটযনডাযজুনড় দুইটি এক ায়ানযয ফারফ জ্বরনছ। ফাটনযয উঠান আনরাটকত 

কনয লযনখনছ আয টকছু রাইি। লই আনরানত এভন টকছু লদখা লগর না মায উটস্থটত বীতকয ফা মা 

কান্নায ব্দ কযনত ানয।  

আভানদয রুভ কযনতায়া ২ একদভ ভাঝখানন। রুভ লথনক লফটযনয় ডানটদনক ফাংনরানত লঢাকায থ, ফাভটদনক 

কযনতায়া ১ এফং তায নয কভন িয়নরি। ফাংনরায দযজায় তারা লদয়া। ফাথরুনভয দযজা লখারা, লবতনয 

লকউ লনই।  

'ানয রুনভ লকউ টক আনছ?' 

'তারা লদয়া।'  

তারাফদ্ধ দযজায এ ান দােঁটড়নয় আটভ জাননত চাইরাভ, 'লকউ আনছন?' - লকান উত্তয এনরা না।  

'লকউ লনই লায়াইফ। বুর নি আভানদয। ফাতানয ব্দ নত ানয। অনয টকছু নত ানয।' 

'লকয়াযনিকাযনক লপান টদনফন?' 

'নাম্বায লতাভায কানছ।' 

'ই! তারা রাগানত আটছর মখন তখন নাম্বায টননয় যাখনর বানরা ত।' 

'ফাদ দা। যাত টতনিা ফানজ। কান্নায আয়াজ লানা মানি না।' 

দ টভটনি ভয় অনিা কযরাভ আভযা। লায়াইফ িয়নরনি লগর। আটভ কান লনত অনিা কযরাভ ব্দিা 

আফায লানা মায় টকনা। তানর লফাঝা লমত লকান উৎ লথনক ব্দিা টকবানফ দতটয নি। টকছু লানা লগর 

না। শুনয় ড়রাভ আভযা। 
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তোনরর কাঞ্চেিঙ্ঘা 

ডাকফাংনরায টঠক া টদনয় ভানন্দা নদী ফনয় চরনছ। ানয বাযত ীভানন্ত চা ফাগান, তায ভাঝ টদনয় 

যাস্তা। এই ডাকফাংনরা লথনক ঐ দূনয কাঞ্চনজঙ্ঘা লদখা মায় এই কথা ফাই জানন। ননবম্বনযয ভাঝাভাটঝ 

ভনয় টযষ্কায লদখা মায়, এ কথা আনগই লজননটছরাভ। আভযা এনটছ টডনম্বনয, ুতযাং লদখনত ানফা এই 

আা খুফ লফট কযটছ না। আায ফযাায র ঞ্চগনড় লম টযভান ীত ড়নছ ফনর ধাযণা কনযটছরাভ লই 

তুরনায় ীত এফং কুয়াা দুনিাই কভ। পনর, ূটমেযভাভা জাগায আনগ আভযা উনঠটছ লজনগ, উনেয ূনমোদয় 

লতা লদখফই, কাঞ্চনজঙ্ঘা লদখনফা। 

আনরা পুনি লগনছ চাযটদনকই। টকন্তু ূমে উটঠ উটঠ কযনছ। আভযা ডাকফাংনরায লকানায় টগনয় দােঁটড়নয় িুকিাক 

কথা ফরনত ফরনত ূনমোদয় লদখনত রাগরাভ। চা ফাগাননয উয কুয়াায চাদয টফটছনয় যনয়নছ। লদখনত লফ 

চভৎকায রাগনছ। ূমেয উনঠনছ, টকন্তু তায আনরা গানয় এন নড়টন। ূমেযিা লকভন টনষ্প্রব রাগনছ। টকন্তু 

লকাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা? 

 

দুফের কযানভযায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ধযা মায় টন, খাটর লচানখ আভযা লম খুফ বানরা লদনখটছরাভ, তা নয়! 

ডাকফাংনরায লকয়াযনিকায কার ছিায টদনক এন দয দযজায তারা খুনর লবতনয ঢুনক ফারফগুনরা টনটবনয় 

টদনয়টছর। আভযা মখন দােঁটড়নয় আটছ তখন আফায লদখা লগর তানক। আভানদয ানই এন দােঁড়ানরা। 

লায়াইনফয প্রনশ্নয উত্তনয জানানরা - ই লম দূনয এক িুকনযা লভঘ জ্বরজ্বর কযনছ, িাই কাঞ্চনজঙ্ঘা। 

আনযকিু টযষ্কায নর বানরা কনয লফাঝা মানফ। তনফ লফরা ফাড়ায ানথ ানথ টভটরনয় মানফ। 

লায়াইফ প্রায় লৌনন একঘন্টা দােঁটড়নয় লথনক কাঞ্চনজঙ্ঘা লদখায লচষ্টা কযনরা। অথফা ল য়নতা গতকার 

যানতয ঘিনাফরী টচন্তা কযটছর। অথফা অনয টকছু। আটভ একা একা ঘুনয লফড়ারাভ। ডাকফাংনরায ানই 
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লতেঁতুটরয়া াকে  টকটনক স্পি। লখানন টকছু লদারনা, টিায ইতযাটদ যনয়নছ। ফায জনয ছাতা লিটফর 

যনয়নছ। ানকেয দেনাথেীনদয জনয িয়নরি যনয়নছ। ফাচ্চানদয ভননাযেননয জনয টকছু জন্তু জাননায়ানযয 

বাস্কমে যনয়নছ। একিা টফার টিযাজ লঘাড়া উড়নত শুরু কনযনছ, তায াখাগুনরা ছটড়নয় টদনয়নছ, টকন্তু 

লছননয া দুনিা তখননা ভাটি লছনড় মায় টন। আটভ তায ানয়য কানছ দােঁটড়নয় ানকে ফযায়াভযত টকছু ফয়স্ক 

নাযী ুরুলনদয রিয কযরাভ। টপনয এন লদখরাভ লায়াইফ আনগয জায়গায় টস্থয দােঁটড়নয়। তানক লডনক 

দতটয নত ফররাভ। 

গন্তবয বাংিাবান্ধা 

লকয়াযনিকানযয কানছ রুনভয বাড়া টযনাধ কনয চাটফ ফুটঝনয় টদনয় আভযা মখন নথ নাভরাভ তখন আিিা 

লফনজ লগনছ। ডাকফাংনরা লথনক ফাংরাফান্ধায দূযত্ব প্রায় নননযা টকনরাটভিায। প্রথনভ লবনফটছরাভ, একিা 

বযানটযকা বাড়া কনয চনর মানফা। এখানন কর বযানই ফযািাযীচাটরত ইটেনন চনর। যাস্তা লফ ভৃণ। পনর 

ননয টকনরা লমনত আধা ঘন্টায ভত ভয় রাগনর চাযটদক লদখনত লদখনত মায়া মানফ। টকন্তু ফাতা আয 

ঠান্ডায কথা লবনফ এই টচন্তা ফাদ টদনত র। ফা আনতই উনঠ ড়রাভ। 

ফাংরাফান্ধা ফাংরানদনয ফেউত্তনযয ীভানা। বাযনতয জরাইগুটড় লজরায 

ফাংরাফান্ধা লথনক ভাত্র দ টকনরাটভিায দূনয, টটরগুটড় য এগানযা টকনরা। 

স্থরফন্দয টননফ ফাংরাফান্ধা অল্প কনয়কফছয আনগ লথনক কাজ শুরু কনযনছ। 

পনর এখননা ততিা জভজভাি নয়। এই ফন্দয টদনয় প্রচুয টযভানন াথয 

আভদাটন কযা য়। ফাংরাফান্ধায কনয়ক টকনরাটভিায আনগ লথনকই যাস্তায দুই 

ান াথয বাঙ্গায কাযখানা। তানত প্রচুয ংখযক শ্রটভক কাজ কযনছ। 

আভযা লম ফান উনঠটছ তায লফটযবাগ মাত্রীই াথযবাঙ্গা কাযখানায শ্রটভক। 

ফাংরাফান্ধায আনগ আনগ টফটবন্ন েননজ তাযা লননভ লমনত রাগর। লখয়ার 

কনয লদখরাভ লফটযবাগ শ্রটভকই নাযী, ুরুনলয তুরনায় অনুাত ৮০:২০ 

নফ। 

ফা লথনক নাভায য যাস্তা টযটচত ভনন টির। ভনন নড় লগর, টকছুটদন আনগই াভুিাভান আযাপাত 

নানভয ঢাকা টফশ্বটফদযারনয়য এক ানফক টিাথেী ফতেভানন একটি লফযকাটয ফযাংনকয কভেকতো এই যাস্তা 

টদনয় লদৌনড়টছর, লপফুক রাইনব তায টবটড লদনখটছরাভ। আযাপাত লদৌড শুরু কনযটছর ফাংরানদনয 

অনযপ্রান্ত লই লিকনাপ লথনক। ফ টভটরনয় ফাইটদন িানা লদৌনড় ল প্রায় এক াজায টকনরাটভিায থ াটড় 

টদনয়নছ। ফাংরানদনয ইটতান এই প্রথভ লকউ এই লযকডে গড়র। টফটবন্ন ূনত্র লজননটছরাভ, আযাপাতনক 

মভুনা নদীয উনয ফঙ্গফনু্ধ লতুয উয টদনয় লদৌড়াননায অনুভটত লদয়া য়টন, ফাধয নয় আযাপাতনক ােঁতনয 

াটড় টদনত নয়টছর মভুনা। দু:খজনক ফযাায র আযাপানতয এই কাজ খুফ একিা প্রচায ায়টন। প্রটতটিত 
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টভটডয়াগুনরায লফটযবাগই এয স্বীকৃটত টদনয় লকান ংফাদ প্রকা কনযটন। এিা অফয আযাপানতয ফযথেতা 

নয়। আযাপাত লতা ভুা ইোটভ নন লম তায টনউজবযারু থাকনফ।  

 

ফাংরাফান্ধা লভানি দেনীয় জায়গা নয়। এয একভাত্র দফটষ্টয র এটি ফাংরানদনয ফে উত্তনযয জায়গা। 

তাযয অননক মেিক আনন এই জায়গা লদখনত। তাযা লমন সৃ্মটত টননয় লমনত ানযন লই উনেনয ফছয 

কনয়ক ূনফে তৎকারীন টডট ফনভারী লবৌটভক এখানন টজনযানয়নন্টয টচহ্নস্বরূ টফার আকৃটতয একটি ূনয 

স্থান কনযন। 

ইিা টছর ফাংরাফান্ধায় এন নাস্তা কযনফা। ধাযণা টছর না ফনরই এই টযকল্পনা। লৌনছ লদখরাভ এখানন 

লানির ফরনত টকছু লনই। অল্প টকছু লদাকান আনছ লমগুনরায় ফনরুটি-করা-টফসু্কি-চা ইতযাটদ টফটক্র য়। 

একটিভাত্র লানির ায়া লগর। লখানন নাস্তা ফরনত রুটচ আয টখচুটড়। টখচুটড় যান্না কযা নয়নছ ীতকারীন 

টকছু ফটজ কানয। প্রনয়াজনন টডভবাজা ায়া মানফ। আভযা ছাড়া আয দুজন খনেয টছর। টফর লদয়ায 

ভয় লদখরাভ তাযা এক িাকায দুনিা বাযতীয় রূট লফয কনয টদর, লদাকাটন তা গ্রণ কনয টনর। ফুঝরাভ 

তাযা বাযতীয় নাগটযক, ম্ভফত ট্রাক টননয় প্রনফ কনযনছ। আয জানরাভ, ফডোয এরাকায় দুই লদনয ভুদ্রাই 

চনর। 

কািী এন্ড কািী টি এনেি 

লতেঁতুটরয়া ফাজানয একফায লননভ চা লখনয় আফায ফান উনঠ চনর লগরাভ ারফাান লযানড। লখান লথনক 

আফায অনিা টননয় ারফাান ফাজানয। ফাজায লথনক াভানয টছু নি ঘুনয টগনয় নাভরাভ কাজী এন্ড কাজী টি 

এনেনিয দযজায়। এই চা ফাগাননয কথা ফনরটন এভন ভানুল কভই লনয়টছ। ঞ্চগনড়য চা ফাগান আকলেণ 
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কনযটন, আনগই ফনরটছ, তাযয এনটছ কাযণ একজন ফনরনছন ফাগাননয টবতনয একটি টযনািে আনছ, 

খুফই নান্দটনক। মটদ কনরয প্রনফনয অনুভটত লনই, লচষ্টা ছাড়াই টফপর য়ায আগ্র লনই আভানদয। 

পনর চনর এরাভ। 

ফাগানন প্রনফনয জনয লকানই অনুভটতয প্রনয়াজন লনই। দানযায়াননক ফনরই প্রনফ কযা মায়। লবতনয ঢুনকই 

ফায প্রথনভ লমটি লচানখ ড়নফ তা র টফার াইননফানডে প্রায় 'খাননক গানছয নাভ। এই চা ফাগানন এই 

গাছগুনরা আনছ। এযকভ আনযা একটি াইননফাডে আনছ লবতনযয টদনক। 

 

কাজী এন্ড কাজী টি এনেি র লজভকন গ্রুনয একটি প্রটতিান। লজভকন গ্রুনয কণেধায দুই নাদয 

কাজী ানদ এফং কাজী জাননদয নাভ অনুানয কাজী এন্ড কাজী যাখা নয়নছ। লবতনয চা ফাগান ছাড়া 

একটি টযনািে আনছ, চানয়য কাযখানা আনছ, গরুয খাভায আনছ। টফটবন্ন যকভ চা দতটযয জনয টফটবন্ন যকভ 

াতায ফাগান লমভন তুরী ফাগান, লজটভন ফাগান, আদা ফাগান, নাোটয ইতযাটদ আনছ। ২০০০ ানরয টদনক 

ঞ্চগনড় ফাগান স্থাননয উনদযাগ লনয় লজভকন গ্রু। ল ভয় এ অঞ্চনরয জটভ খুফ অনুফেয নয় টগনয়টছর। 

চালাফানদয লচষ্টায় খুফ াভানয পর ায়া লমত। পনর লজভকন গ্রু অনযানযযা মখন জটভ টকননত শুরু 

কযর তখন াটনয দানভ জটভ লছনড় টদর এ এরাকায ভানুল। লানা লগর, প্রটত একয জটভ দুই টতন াজায 

িাকায় টফটক্র নয়নছ লই ভয়। লকাটি লকাটি িাকা ফযয় কনয লজভকন গ্রু লই ভয় লথনক জটভ টকনন 

চনরনছ। জানরাভ, এ মেন্ত প্রায় ােঁচ াজায একয জটভ টকনননছ লজভকন গ্রু, তনফ এয ভনধয ভাত্র দুই 

াজায একয জটভ ফুনঝ লনয়নছ যকাটয টনয়ভনীটত ারন লনল। ফাকী জটভয ভাটরকানা গ্রন প্রটক্রয়া 

চরনছ। 

কাজী এন্ড কাজী টি এনেি ফাংরনদনয একভাত্র অগোটনক চা উৎাদক প্রটতিান। এয ভানন র এই চা 

ফাগানন লকান প্রকায যাায়টনক উকযণ ফযফায কযা য় না। ঞ্চগনড় লছাি ফড় অননক চা ফাগান আনছ। চা 
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উৎাদনকাযী অননক প্রটতিানই টননজনদয চা ফাগাননয ফাটনয অনযানয ফাগাননয াতা ক্রয় কনয উৎাদন 

প্রটক্রয়া চারু যালখ। অগোটনক চানয়য উৎাদন টনটিত কযায জনয কাজী এন্ড কাজী অনয কায চা াতা গ্রণ 

কনয না, টননজনদয াতা কায কানছ টফটক্র কনয না।  

আভযা মখন ফাগানন প্রনফ কনযটছ তখন কাভীননযা ভাত্র চা াতা লতারা লনল টফশ্রানভ ফননছ। গানছয ছায়ায় 

ফন তাযা মখন ফাটড় লথনক টননয় আা রুটি ফা অনয টকছু টদনয় নাস্তা কনয টননি, আভযা তখন তানদয া 

কাটিনয় এক টফার ফন্ধ দযজায াভনন উটস্থত নয়টছ। দযজায কাঠানভা লরাায দতটয নর ফাকী অং 

ফানয লফড়া টদনয় দতটয। লগিভযান জানানরা এটিই টযনানিেয প্রনফথ এফং টফনল অনুভটত ছাড়া প্রনফ 

টননলধ। অগতযা দযজা লথনকই টফদায় টননত র, তনফ লায়াইফ ার ছাড়র না। 

লায়াইনফয কভেস্থনর াভননয লডনস্কই ফনন যত্না আা। তায ফাটড় ঞ্চগনড়। যত্না আায এক কাটজন 

াটন বাই আনছন কাজী এন্ড কাজী টি এনেনি। তানক ফনর য়নতা টযনানিে লঢাকায ফযফস্থা কযা মানফ। 

টকন্তু লায়াইনফয লভাফাইর নষ্ট ফায কাযনণ যত্না আায ানথ লমাগানমাগ কযা ম্ভফ নি না। তাই আভায 

লভাফাইর লথনক প্রথনভ এনক নক লপান কনয যত্না আায নাম্বায ায়া লগর, যত্না আা াটন বাইনক 

লপান কনয ফনর টদনরন এফং আভানদযনক াটন বাইনয়য নাম্বায টদনরন। ততিনণ আভযা চা ফাগান ঘুনয 

গরুয খাভায এফং নাোটয ঘুনয টভটন টভনা ফাজায া কাটিনয় াটজয নয়টছ চা দতটযয কাযখানায াভনন। 

টকন্তু লখানন প্রনফাটধকায টনটলদ্ধ। অফননল াটন বাইনয়য করযানণ কাযখানায় লঢাকায ুনমাগ ায়া 

লগর। 

লফ লছািনফরায় টনরনি একফায চা কাযখানায় চানয়য উৎাদন প্রটক্রয়া লদখায ুনমাগ নয়টছর। এয নয 

আয কনয়কফায চা ফাগানন মায়া নর কাযখানায় মায়ায ুনমাগ য়টন। লভয় প্রচুয লরাকনক 

কাযখানায় কাজ কযনত লদনখটছরাভ। এফায লদখরাভ প্রায় ুলযা প্রটক্রয়াটিই এখন লভটনন নি। ফছনয 

টতনভা চানয়য উৎাদন ফন্ধ থানক - জানুয়াটয লথনক ভাচে। কার বানরা, লল ভুহুনতে এন াটজয নয়টছ, 

নায় এ ফছয লদখায ুনমাগ লথনক ফটঞ্চত তাভ। 

জানা লগর, াতায গুণগত ভান আয আয টকছু দফটনষ্টযয উয টবটত্ত কনয আি দ প্রকানযয আ উৎাটদত 

য় এই এক কাযখানা লথনকই। এয ভনধয নফোৎকৃষ্ট চানয়য দাভ প্রটত লকটজ ফাংরানদট িাকায় ৭৫৫০০ 

িাকা। টফশ্বা কযনত কষ্ট টির। জানরাভ এই চানয়য ুনযািাই যিানী কযা য়। 

কাযখানা লফটড়নয় আায য াটন বাই আভানদয দুইজননক চা খায়ানরন। যঙ চা। টচটন আয চা াতা 

ছাড়া আয টকছু লদয়া য় টন। ুন্দয, ারকা যঙ নয়নছ। ভুনখয াভনন টননতই চভৎকায ঘ্রাণ ায়া লগর। 

লমই ভুহুনতে চুভুক টদরাভ, ফুনঝ লগরাভ, আভায জীফনন খায়া কর চানয়য ভনধয এিাই লযা। এই স্বানদয চা 

আনগ কখননাই খায়া য়টন। জাননত চাইরাভ, এিাই টক এক নাম্বায লগ্রনডয চা? াটন বাই না লফাধক উত্তয 
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টদনরন। চা টযনফনকাযী লছনরিায উত্তয লথনক লফাঝা লগর - ােঁচ ফা ছয় নাম্বায লগ্রনডয চা লখনয়টছ আভযা। 

এক নাম্বায চানয়য স্বাদ তনফ টকযকভ নফ? 

 

াটন বাই আনযকটি ুনমাগ কনয টদনরন - টযনািে ঘুনয লদখা। চভৎকায গাছারায় ছায়া ান্ত টনটযটফটর 

এরাকায় লগািা দলক যাজকীয় ফাংনরা। ফাংনরাগুনরায ভাঝ টদনয় ভানন্দা নদীয ানথ ংমুক্ত খার ফনয় 

লগনছ। খানর স্বি াটন কুরকুর কনয ফনয় চরনছ। ফুজ ঘান লভাড়াননা অতযন্ত টযাটি উঠান। লখানন দুটি 

লঘাড়া ঘা লখনয় চরনছ। এক জায়গায় দুটি টযতযক্ত লঘাড়ায গাটড় লদখরাভ। ম্ভফত অটতটথনদয টননয় 

লফড়াননায জনয গাটড়গুটর ফযফহৃত ত। ফড় আকানযয ভানফনয জনয লগারাকৃটতয একটি ভঞ্চ আনছ। 

কভেকতোনদয থাকায জনয লকটফন আনছ। ফ টভটরনয় এযকভ একটি অাধাযণ টযনফ এই প্রতযন্ত অঞ্চনর 

ায়া মানফ তা কল্পনাতীত। 

এই ফাংনরাগুনরায় থাকনত আটত্ত কযনফ এভন ভানুল লফাধয় দুটনয়ায় লনই। ভজায ফযাায র - এই 

টযনানিে থাকায অনুভটত কনরয লনই। এটি লকফরভাত্র ভাটরকনিয অটতটথ টফনল কনয ফযফাটয়ক 

অটতটথনদয জনয ফযাে। টযনািে লথনক লফয য়ায য আভযা দুজননই একভত রাভ - এিুকু লদখা না নর 

টতযই টফার টভ নয় লমত! 

টবপদ! 

কাজী এন্ড কাজী টি এনেি লথনক নফ লফটযনয় বযানটযকায জনয অনিা কযটছ এভন ভয় এক ানথ লফ 

কনয়কটি এএভএ আর। লচক কনয লদখরাভ - টভড কর এরািে। দুইটি নাম্বায লথনক কর কযায লচষ্টা 

নয়নছ। ফাগাননয লবতনয লনিয়াকে দুফের, লায়াইফ মখন যত্না আায ানথ লমাগানমানগয লচষ্টা কনযনছ 

তখননা ভযা কযটছর এফং ম্ভফত এই কাযনণ করগুনরা আভায লভাফাইর মেন্ত লৌছানত ানযটন। 

২৩ 



ইফুক  
ঞ্চগড় ভ্রভণ  একটি খুননয যযনবদ 

নাম্বাযগুনরা আভায অটযটচত। লমনতু লায়াইফ লফ কনয়কজননক কর কযায লচষ্টা কনযনছ, তাই লায়াইনফয 

টদনক লভাফাইর ফাটড়নয় টদরাভ, 'লদনখা লতা, এই নাম্বাযগুনরা টচননত ানযা টকনা, অননকফায ট্রাই কনযনছ।' 

লায়াইফ নাম্বাযগুনরা টচননত াযনরা না লদনখ ফনচনয় লফট লম নাম্বায লথনক ট্রাই কযা নয়নছ লখানন 

করফযাক কযরাভ। 

'যানরা? নাজভুর াান ফরনছন?' 

'জ্বী ফরটছ।' 

'আটভ এ আই ভুটভন ফরটছ, লতেঁতুটরয়া থানা লথনক।' 

'জ্বী ফরুন।' 

'আনাযা এখন লকাথায় আনছন?' 

'আভযা কাজী এন্ড কাজী চা ফাগান লথনক লফয নয়টছ। এখন ঞ্চগনড়য টদনক মানফা।' 

'নাজভুর ানফ, আনায ানথ টমটন টছনরন, মভুনা লিটরটবননয াংফাটদক, লায়াইফ ানফ, উটন টক 

আনছন?' 

'জ্বী আনছন, আভযা একনত্রই টপযনফা।' 

'আিা আিা। নাজভুর ানফ, আনাযা একিু কষ্ট কনয ডাকফাংনরানত আনত াযনফন? আনানদয ানথ 

একিু কথা টছর।' 

'টকন্তু আভযা লতা এখন ঞ্চগড় মানফা, যানতয গাটড়নত ঢাকা টপযনফা, আভানদয টিটকি কািনত নফ। আটন 

লপাননই ফরুন টেজ।' 

'নাজভুর ানফ, এখানন একটি ঘিনা ঘনিনছ। লমনতু আনাযা যানত ডাকফাংনরায় টছনরন, আভযা আনানদয 

ানথ কথা ফরনত চাই। ফযাাযিা জরুযী।' 

'টক নয়নছ ডাকফাংনরায়?' 

'এখানন একটি রা ায়া টগনয়নছ।' 

ভ্রভনণ টগনয় লম কখননা লকান ঝানভরায় টড়টন তা নয়, তনফ লগুনরা টনতান্তই 'ঝানভরা', এফায লমিায় ড়নত 

চনরটছ লিা টনটিত 'টফদ'। ুটর আভানদয খুটন াফযস্ত কযনফ না ল ফযাানয আভযা দুজননই টনটিত, 

কাযণ খুনিা আভযা কটযটন, টকন্তু ুটরট টফড়ম্বনা এড়াননা মানফ টকনা ল ফযাানয টনটিত ফায উায় ায়া 

মানি না। লমনতু আভানক আগাভীকার ৭ টডনম্বয তাটযখ কার দিায় নতুন চাকযীনত জনয়ন কযনত নফ 

লনতু আটভ লকান ঝানভরায় ড়নত চাটি না এফং এ কাযনণ আটভ লফ টিত নয় ড়রাভ। 

আভযা লফ টকছু জায়গায় লপান কযরাভ। প্রথনভ আভায এক ফড় বাই, উটন এটডনার এট, ফতেভানন 

ঢাকায় আনছন, তানক লপান কনয ঘিনা খুনর ফররাভ। উটন আভায লথনক এ আই ভুটভননয লপান নাম্বায টননয় 

যাখনরন। আগাভী এক ঘন্টায ভনধয উনানক আনডি লদয়া না নর টতটন যাটয তায ানথ লমাগানমাগ 
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কযনফন। ফায কনয়ক ুটরনয ানথ লকা-অানযি কযনত ফরনরন, আয ফরনরন প্রনয়াজনন লমন উনায ানথ 

কথা ফটরনয় লদই। 

তাযয লায়াইফ কথা ফরর লটরভ বাইনয়য ানথ। উটন লপান ধনয টকছুিণ ঝাড়নরন। আভানদয নাম্বানয 

ুটর লমাগানমাগ কযনত না লনয প্রথনভ নাটজয ানফ, তাযয ইউএন-য ানথ কথা ফনর আভানদয 

লযপাটয লটরভ বাইনয়য ানথ লমাগালমাগ কনযনছ। তাযয লথনক উটন লায়াইফনক অননকফায লচষ্টা কনযনছন। 

আভায নাম্বায উনায কানছ টছর না ফনর লমাগানমাগ কযনত ানযন টন। টিতীয়ত উটন জাননত চাইনরন আভযা 

টতযই লকান লভনয়নক ডাকফাংনরায় টননয় লগটছ টকনা, ভদ গােঁজা লখনয়টছ টকনা। লায়াইফ আশ্বস্ত কযনরা দুনিায 

লকানিাই আভযা কটযটন, লেপ ভ্রভনণয উনেনযই আভযা ঞ্চগড় এনটছ এফং আজনকই টপনয মানফা। 

এযয লটরভ বাই ফরনরন বনয়য টকছু লনই। এ আই ভুটভন নতুন জনয়ন কনযনছন ফনর তায ানথ লটরভ 

বাইনয়য টযচয় লনই। তনফ লতেঁতুটরয়া থানায ইন্সনটয ঞ্চগড় থানায কর অটপাযনক টতটন বানরা 

কনয টচননন, তাযা উনানক টচননন। উটন লম লকান নমাটগতা কযনত াযনফন তনফ আভযা লমন ুটরনক 

নমাটগতা কটয। উটন ধাযণা কযনরন, আভানদযনক শুধু টজজ্ঞাাফাদ কনযই লছনড় টদনফন। 

এযনয আভযা আয টকছু লপান কযরাভ। লায়াইনফয অটপ, লছাি বাই, আভায ফড় বাই ইতযাটদ। উনেয 

ফাইনক জাটননয় যাখা লম আভযা এযকভভ একটি ঘিনায মু্মখীন নয়টছ, টনটদেষ্ট ভনয়য ভনধয আনডি না 

জানানর তাযা লমন আভানদয লখােঁজ টননত ানয।  

ডাকফাংনরায় লৌনছ লদখরাভ প্রচুয লরাক বীড় কনয আনছ। ুটরনয ানথ লকয়াযনিকায আনছ। 

আভানদযনক আনত লদনখ ল একজন ুটরনক লদটখনয় টদর। বদ্রনরাক এটগনয় আনরন। ফুনকয ফযানজ নাভ 

লরখা, ভুটভন। আটভ ারাভ টদরাভ, 'আটভ নাজভুর াান। আভায ানথ কথা ফনরটছনরন।' 

টতটন আভানদযনক ডাকফাংনরায লকানায় টননয় লগনরন। কানর এই জায়গায় দােঁটড়নয়ই আভযা কাঞ্চনজঙ্ঘা 

লদনখটছরাভ। ডাকফাংনরায ীভানা প্রাচীনযয ফাইনয লঝানয টদনক টননদে কনয ফরনরন, 'এখানন নড় টছর 

রািা। একিা ইয়াং লভনয়। একিা কুকুয লঘউ লঘউ কযনছ লদনখ লকয়াযনিকায জাটভর লদখনত আন এফং 

রািা লদখনত ায়। তখন লফরা ানড় দিায ফানজ। প্রথনভ ল নাটজয ানফনক লপান কনয জানায়। নাটজয 

াননফয যাভেভনতা ল আভানদয থানায় লপান কনয এফং তাযয আভযা াটজয ই।' 

'রািা লকাথায়?' লায়াইফ জাননত চাইর। 

'রািা টকআন লতারা নয়নছ। আনানদয জনয অনিা কযটছরাভ আভযা। আুন রািা লদখনফন।' 

ডাকফাংনরায লছননয টদনক, ানকেয াভনন গাটড়নত রা লযনখ াাড়া টদটির একজন কননেফর। আভযা 

গাটড়নত উঠনর ল রানয ভুখ লথনক কাড়িা টযনয় টদর। ুন্দয ভুনখয তরুণী। টকন্তু এই ভুখ আভানদয 

অটযটচত। 
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'টচননত লনযনছন?' 

'না, লদটখটন কখননা? লক ইটন?' 

'জাটন না, এখানকায লকউ না। লকউই টচননত ানযটন।' 

'টকবানফ ভাযা নয়নছ?' 

'ম্ভফত গরা টিন। যীনয আয লকাথা ইনজুটয ভাকে লনই। লােভনিেভ টযনািে লনর টনটিত য়া মানফ।' 

'আভানদয কাজ টক লল? আয লকান পযভযাটরটি আনছ?' 

'আনাযা কাইন্ডটর আভানদয ানথ থানায় মানফন। আনানদয একিা লেিনভন্ট টদনত নত ানয। তাছাড়া 

থানায অনুভটত ছাড়া ঞ্চগড় তযাগ না কযায ফযাানয টননদেনা থাকনত ানয। এজনয থানায় মায়া 

দযকায।' 

'টকন্তু আনানক ফনরটছ আভায আগাভীকার কার দিায় জনয়টনং। আভানক লতা লমনতই নফ।' 

'টযড নফন না টেজ। আভযা লচষ্টা কযনফা লমন আনানদয লকান ভযা না য়। টকন্তু টকছু পযভযাটরটি 

লভইননিইন কযনত য়। ফ কযনত মা ভয় রানগ ততিুকু লতা টদনতই নফ।' 

অগতযা আভযা ুটর বযানন চনড় থানায টদনক চররাভ। লমনত লমনত এ আই ভুটভননয ানথ কথাফাতো র। 

টফনল কনয এই খুননয তদন্ত প্রটক্রয়া টকবানফ নফ ল টননয় কথা চরর টকছুিণ। ভাভরা নফ, লরাকার থানা 

তদন্ত কযনফ, প্রনয়াজনন টফটবন্ন লরাকনক টজজ্ঞাাফাদ কযা নফ, য়ানযন্ট ইুয নফ, তদন্ত টযনািে জভা নফ 

ইতযাটদ টফস্তয প্রটক্রয়ায ভধয টদনয় এই কাজ এনগানফ। ভয় মত মানফ উনত্তজনা ততই কভনফ, একভয় 

টস্তটভত নয় মানফ। াধাযণত অল্প ভনয়য ভনধযই খুনী ধযা নড় মায়। জীফন লতা যযগল্প নয়, অল্প 

টকছুটদননয টযশ্রনভই অযাধী ধযা নড় মায়, ফাকী ভয় মায় টফচাটযক কামেক্রনভ। 

লতেঁতুটরয়া থানায ইন্সনটয নরন ানর আনভদ। ভধযফয়স্ক াটখুট বদ্রনরাক। উনানক লদনখ লচনা লচনা 

ভনন র। এ আই ানফ টনিয়ই লপানন তানক আনডি কনযনছন। আভানদয টতটন াদনয ফযণ কনয 

ফরনরন, 'লায়াইফ লক? আটন?' 

'না। আটভ নাজভুর াান। এ লায়াইফ।' 

'লটরভ ানফ আনায কথা ফনরনছন। গতকার কানর উনায ানথ লদখা নয়টছর লভৌচানক। আজ লপানন 

আনালদয কথা ফনরনছন।' 

আটভ এফায টচননত াযরাভ। 'গতকার আনাযা আভানদয লছননয লিটফনর ফনটছনরন, না? আটভ 

লদনখটছরাভ, টকন্তু ভনন কযনত াযটছরাভ না।' 

'জ্বী। টটবর লড্রন টছরাভ তখন।'। 

ানর ানফ একজন টয়ননক লডনক চা আনায জনয ফরনরন। আটভ উনানক আভায জরুটযয়নতয কথা 

ফররাভ। টতটন আশ্বা টদনরন ফানয টিটকনিয জনয দুটিন্তা না কযনত, টতটন ফযফস্থা কনয টদনফন। 
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'আনাযা টকছু জাননত ানযন নাই?' লায়াইফ জাননত চাইর।  

'আভযা স্থানীয়নদয ানথ কথা ফনরটছ।' এ আই ভুটভন ফরনরন। 'এই লভনয়নক লকউ টচননত ানয টন। তায 

ভানন এই লভনয়িা এরাকায নয়। যংুয টফবানগয কর থানায় লখােঁজ লনয়া নফ এখন, লকান টভটং লক্লইভ 

থাকনর আভযা লজনন মানফা। তখন টভটরনয় লনয়া মানফ।'  

'লকউ টক আনগ লদনখ টন? লকয়াযনিকায ফা অনয লকউ? ফায লচাখ এটড়নয় লতা আা ম্ভফ না।' 

'ফাটয লথনক আনর লতা ফান, অনিা ফা বযান টযকায় এননছ। ট্রানক আা ম্ভফ। তনফ ভনন য়না ট্রানক 

এননছ। খুন টক এখাননই নয়নছ?' লমাগ কনয আটভ জাননত চাইরাভ। 

'রািা তাজা। পনযনটক টযনািে আনর টঠক ভয় জানা মানফ। তনফ আভানদয প্রাথটভক ধাযণা র খুনিা 

নয়নছ যাত ফানযািা লথনক ছয়িায ভনধয এফং লিা অনয লকাথা। রা লপরা নয়নছ নয।' এ আই ভুটভন 

ফরনরন। 

'টকবানফ ফুঝনরন এিা?'  

'যানত লপরনর কুয়াায় লবজা থাকনতা। লযকভ ভনন য়টন। তাছাড়া লম লঝা লথনক লভনয়িানক ায়া লগর 

তায অফস্থা লদনখ ভনন য়টন খুফ লফট আনগ রা লখানন লপরা লয়নছ।' ফরনরন ভুটভন ানফ।  

'খুনিা টক ডাকফাংনরায় নয়নছ?' 

'নত ানয। লজনযই আনানদয লেিনভন্ট প্রনয়াজন। আনাযা কনযন টন এিা প্রভাণ কযনত াযনফন?' 

এই প্রনশ্নয উত্তয আভযা ানথ ানথ টদরাভ না। ফযাাযিা অস্বটস্তকয। ডাকফাংনরায় খুন নয়নছ এফং ল ভয় 

লকফর আভযাই টছরাভ ডাকফাংনরায়। ুতযাং লকউ মটদ আভানদয টদনক আঙু্গর তুনর তানর আভানদয প্রভাণ 

কযনতই নফ লম আভযা খুনিা কটযটন। বাগয বানরা লম এখানন আভযা লটরভ বাইনয়য লযপানযনন্স এনটছ, 

পনর একদভ অটযটচত লকউ নই। টকন্তু লায়াইফ মটদ মভুনা টিটবনত চাকযী না কযনতা এফং লটরভ বাইনয়য 

লযপানযনন্স আভযা না আতাভ তানর য়নতা এখনই লগ্রপতায নয় লমতাভ। অফয এখননা দুটিন্তাভুক্ত ফায 

ভত টকছু ঘনিটন। 

'টজ্ব াযনফা।' আটভ ভুখ খুররাভ। 

'টকবানফ?' 

'আভযা ঞ্চগড় লফড়ানত এনটছ। কানর লননভটছ এখানন। ঢাকা লথনক এখানন আায টিনকি আভায 

নকনিই আনছ। কার লথনক এ মেন্ত মত জায়গায় টগনয়টছ মত লরানকয ানথ কথা ফনরটছ তাযা ফাইই 

লিটেপাই কযনত াযনফ আভযা টতয ফনরটছ। লতেঁতুটরয়ায় এনটছ দুুনয। তাযয লথনক এখাননই আটছ। 

এখানন মানদয ানথ ািাৎ নয়নছ তাযা ফরনফ লম আভযা তয ফনরটছ।' 

ট ানফ ানরন, 'লভনয়িানক লম আনাযা খুন কনযন নাই তা টকন্তু প্রভাণ য় না।' 

'য়। খুন কযায জনয লভনয়িানক আভযা লকাথায় ানফা? ল লরাকার না। আভযা ানথ কনয টননয় আটটন। 

তায ভানন ল একা এননছ ফা অনয কায ানথ এননছ। মায ানথই আুক, তানক লকউ না লকউ লদনখনছ। 

আনাযা লখােঁজ কনয লদখনত ানযন।' 
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'এিা কনটবটন্সং মুটক্ত।' 

'খুনিা ডাকফাংনরায় নয়নছ লিা ফরনছন লকন?' লায়াইফ জাননত চাইর। 

'কাযণ একিা রা কযাটয কযা জ কাজ না। টফনল কনয লচাখ এটড়নয় কযাটয কযা লতা খুফই কটঠন।' 

'আনাযা মা ফরনছন ল অনুমায়ী ঐ ভনয় ডাকফাংনরায় লকফর আভযাই টছরাভ। খুনিা মটদ আভযাই কটয 

তানর লভনয়িা আনরা লকাথা লথনক?' আটভ মুটক্ত লদয়ায লচষ্টা কযরাভ। 

'লিাই জানায লচষ্টা কযটছ। আনাযা টক অস্বাবাটফক টকছু লদনখনটন?' 

'অস্বাবাটফক ফরনত?' 

'এই এভন টকছু মা খিকা রাগনত ানয। অটযটচত লরাক ফা অনয টকছু।' 

'এভন টকছু আভায লচানখ নড়টন। লতাভায লায়াইফ?' 

'না। তনফ... ' 

'তনফ?' 

'যানত কান্নায নব্দ ঘুভ লবনঙ্গ টগনয়টছর আভানদয। অফয ব্দিা কান্না টকনা নন্দ। কাযণ আভযা ডাকফাংনরা 

ঘুনয লদনখটছ, লকান ভানুল টছর না। ফাতা ফা অনয কাযনণ ব্দ নয়নছ ধনয টননয় আভযা ঘুটভনয় লগটছ। অফয 

কান্নায ভত ব্দ আয লানা মায় টন।' 

'যাত কয়িা ফানজ তখন?' 

'টতনিা।' 

'আনাযা ুনযা ডাকফাংনরা লচক কনযনছন?' 

'ুনযািা ফরনত টফটডং এয লবতযিুকু আয ফাযান্দা লথনক ফারনফয আনরায় মা লদখা মায়।' 

'টক লদখনরন?' 

'টকছু না। কনপানযন্স রুভ লমিা আনছ লিায় তারা থানকনা। আভযা দযজা খুনর ফাটত জ্বাটরনয় বানরা কনয 

লদনখটছ। লকউ ফা টকছু টছর না। ানয কযনতায়া এক রুনভয দযজায় তারা লদয়া টছর। লবতনয অন্ধকায। 

টকছু লদখা মায় টন। ান কভন িয়নরি, লখানন টকছু টছর না।' 

'ছানদ?' 

'লকয়াযনিকায যাত এগানযািায টদনক ডাকফাংনরায লভইন লগনি তারা রাটগনয় টদনয়টছর, কানর আফায খুনর 

টদনয়নছ। তাই ছানদ ফা লছননয টদনক মায়ায ুনমাগ টছর না।' 

'ভুটভন ানফ, আটন আফায একিু মান লতা। লকয়াযনিকানযয ানথ কথা ফনর লদনখন ল টকছু শুনননছ 

টকনা। ছাদিা লদখনফন।' 

'আভায একিা ানজন টছর।' আটভ ফররাভ। 

'টজ্ব ফরুন।' 

'লতেঁতুটরয়া মা লদনখটছ তানত ভনন নয়নছ এখানন ফাটনযয লরাকনদয লচনা কটঠন নফ না। ফাটনযয লরাকযা 

টকছু কভন জায়গায় মায়। লমভন ডাকফাংর, াকে, লানির। এইফ জায়গায় লভনয়িায ছটফ লদটখনয় টজনজ্ঞ 

কযনর য়নতা জানা মানফ।' 
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'এিা আভযা কযতাভ। আটন মখন ফনরনছন এখনই কনয লপরা মায়। ভুটভন ানফ আটন াযনফন?' 

'াযনফা যায। ানথ মটদ নজরুরনক লদন তানর ুটফধা য় যায।' 

'টননয় মান।' 

এ আই ভুটভন ানফ লফটযনয় লগনরন। ানর আনভদ াননফয যাভে অনুমায়ী আভযা একিা লেিনভন্ট 

টরখনত ফন লগরাভ। ংনিন ঢাকা লথনক লতেঁতুটরয়া আা মেন্ত টরনখ লতেঁতুটরয়ায ঘিনাফরী অনিাকৃত 

টফস্তাটযত টরখরাভ। এয ভানঝ দুুনযয খাফায আর। আভযা লখনয় টনরাভ। লপান কনয নাটফনরয ঢাকাগাভী 

ফান টি ফুটকং টদরাভ। টকছু ভয় অর ঘুনয লফড়ারাভ। টতনিায টদনক একজন টন এন জানানরন ট 

ানফ আভানদয ডাকনছন। টগনয় লদখরাভ ভুটভন ানফ এফং আনযকজন নতুন লরাক মায ফুনকয ফযানজ 

নজরুর লরখা দােঁটড়নয় আনছন। ট ানফ আভানদয ফনত ফরনরন। 

'ভুটভন ানফ। ফনরন টক লদখনরন?' 

'গুরুত্বূণে টকছু াইটন যায। ফন্ধ রুভ খুনর লদনখটছ যায। টযাটি লগাছাননা রুভ। ছাদ ফা ফাগানন টকছু াই 

নাই।' 

'লকয়াযনিকায টক ফনর?' 

'ল যায টকছু শুননত ায় নাই। তায ফাা লতা যায লদনখনছন, একিু দূনয। খান লথনক শুননত ায়া 

একিু কষ্ট নফ মটদ না খুফ লজানয টচৎকায কযা না য়।' 

'হুভ। আয লকউ টকছু ফরর?' 

'যায, তাযয আভযা ছয়িা ফানয ড্রাইবায, কন্ডাটয ফা লরানযয ানথ কথা ফনরটছ। এযকভ লচাযায 

লকান মাত্রী তাযা ফান তুনরটন ফা নাভায়টন। গতকার এই রুনি চনরনছ এযকভ ফা ফাকী আনছ আয চাযিা। 

নদয টভটতয অটপন ছটফ টদনয় এনটছ, লকউ টচননত াযনর জানানফ।' 

'আজনক কানর ডাকফাংনরায লভাড় লথনক মাত্রী তুনরনছ লকউ?' 

'তুনরনছ।' আটভই জফাফ টদরাভ। 'আভযা ডাকফাংনরায াভনন লথনক ফান উনঠ ফাংরাফান্ধা টগনয়টছ।' 

'জ্বী যায, উনানদয কথা ফনরনছ এক লরায। লতেঁতুটরয়ায টদনক মায়ায ভয় লবায লথনক এগানযািায 

ভনধয কনয়কজননক তুনরনছ যায। টকন্তু যা লরাকার।' 

'টকবানফ ফুঝনরন?' 

'প্রায় ফাইই ফাজানয লননভ লগনছ। লড্র লদনখ লরাকারই ভনন কনযনছ ফাই। এক ভটরা টছর অফয, উটন 

ফা লথনক লননভ ঞ্চগনড়য ফান উনঠনছন।' 

'হুভ। লানির?' 

'জ্বী যায। ফাজানয লম কয়িা লানির আনছ লগুরায় টগনয়টছরাভ। দুুনয মাযা লানিনর লখনয়নছ তানদয ভনধয 

ােঁচ ছয়জন লভনয় টছর মাযা ঘুযনত এননছ। টকন্তু এই লভনয়নক লকউ লদনখটন।' 

'আভযা মখন দুুনয ফাংরা লানিনর লখনত টগনয়টছরাভ তখন একিা লভনয়নক লদনখটছরাভ। অফয লচাযা 

লদখনত াইটন। আভানদয টদনক লছন টপনয ফনটছর', ফরর লায়াইফ।  
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'আভানদয টদনক টপযনর লচাযা লদখনত াযতাভ না। লনকানফ ঢাকা টছর ভুখ। একিা লছনর আয একিা 

লভনয়। নদযনক ডাকফাংনরানত লদনখটছরাভ আভযা।' 

ভনন র ইন্সনটয ানফ একিু আগ্রী নয় উঠনরন। 'ডাকফাংনরানত কখন লদখনরন? ফনরন টন লতা!' 

'আভযা মখন ফা লথনক লননভ ডাকফাংনরায় রুনভয চাটফ ফুনঝ টননয়টছ তখন ডাকফাংনরায টটড়নত একিা 

লছনর আয একিা লভনয় ফন টছর। লপ্রটভক-লপ্রটভকা আযটক। আভানদয লদনখ যা উনঠ লগর। আভযা রুনভ 

ঢুনক লগরাভ। নয আভযা মখন লখনত লগরাভ লখানন নদয লদনখটছ। আভযা খায়া লল কনয লপযায 

ভয় লকানায টদনকয লিটফনর ফন টছর।' 

'লভনয়িা টক এযকভ লদখনত?' রানয লতারা ছটফ তুনর লদখানরন এ আই ানফ।  

'আভযা লতা ই লভনয়নক লদটখটন। লনকানফ ঢাকা টছর। লদখনর খাফায াবে কনযনছ লম লছনরিা ল লদখনফ।' 

'আটন নয়িানযয ানথ কথা ফনরনছন?', ভুটভন ানফনক টজনজ্ঞ কযনরন ানর ানফ। 

'যায ফাংরা লানিনরয টিতীয় াখা লমিা খানন দুনিা লছনর খাফায াবে কনয। আভযা একিা লছনরয ানথ 

কথা ফনরটছ। অনয লছনরিা তখন টছর না।' 

'আটন এক কাজ করুন। আনযকফায মান। লদনখন অনয লছনরিা এই লভনয়নক লদনখনছ টকনা।' 

'আভযা মাই ানথ?' লায়াইফ জাননত চাইর। 

'লমনত ানযন' ফনরই ভত াল্টানরন ানর ানফ, 'আিা, আটভ মাই। নজরুর লতাভায মায়ায দযকায 

নাই।' 

টভটনি আনষ্টক নযই আভযা ফাজানয উটস্থত রাভ। টফনকনরয আনরা টননব মানফ আয ঘন্টাখানননকয 

ভনধযই। লই লানিনরিায় ন্ধযায আনয়াজন শুরু নয় লগনছ। খনেনযয উটস্থটত অফয অননক কভ। ফাংরা 

লানিনর কােভায লনই একজন। তাযা ফ লধায়া লভাছা লল কনয গুটছনয় টননি। এ আই ভুটভন ানফ 

টগনয় অনয লছনরিানক টননয় এনরন। আটভ তখন লফ উনত্তজনায লফাধ কযটছ। 

'টক নাভ লতাভায?' 

'যটফউর।' 

'আিা যটফউর, উনানদযনক গতকার লতাভায লানিলর লদনখনছা?' 

'জ্বী যায। আটভই াবে কনযটছ।' 

'উনাযা ফরনছন ল ভয় একিা জুটি লখনত এনটছর, লভনয়িা লফাযকা ড়া।' 

'যায, লফাযকা ড়া লভনয় দুইজন এনটছর। একজননয ভুখ ঢাকা, আনযকজননয লখারা।' 

'ভুখ ঢাকা লভনয়িায লচাযা লদনখটছনর তুটভ?' 

'না যায। ভুখ টনচু কনয খাটির লদখনত াটয নাই। আয যা এেট্রা টকছু অডোয কনয নাই, তাই নদয 

লিটফনরয কানছ লগটছ কভ।' 

এই উত্তয আভায উনত্তজনায় াটন লঢনর টদর লমন।  

'লকউ লদনখ নাই লই লভনয়নক? লদনখা লতা এই লভনয় টকনা?' 
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'আটভ যায টচননত াযনতটছ না। ভাভুননক টজনজ্ঞ কনয লদখনত ানযন?' 

'ভাভুন লক?' 

'লিটফর ভুলছ লম লছনরিা য নাভ ভাভুন।' 

'কই ডানকা তানয।' 

টভটনি ােঁনচক নড় একিা আি দ ফছয ফয়ী লছনরনক ানত ধনয টননয় আর যটফউর। টচনরাভ 

লছনরিানক। গতকার লিটফর টযষ্কায কনযটছর ল। লছনরিা একিু বীতন্ত্রস্ত। 

'এই ছটফয লভনয়িানক টচননা তুটভ, ভাভুন?' 

ভাভুন লনটতফাচক ভাথা নাড়র।  

'বানরা কনয লদখ। গতকার লতাভানদয লানিনর দুুনয লখনত আটছর। লফাযকা ড়া, ভুখ ঢাকা টছর। ভনন 

নড়?' 

এইফায ল যােঁ-ফাচক ভাথা ঝােঁকানরা।  

'টতযই টচননতনছা? নাটক আটভ ফরটছ ফনর ফরনতনছা?' 

আনানয ফাই টভনর তানক অবয় টদর।  

'টচনটছ', লানা মায় না এভন স্বনয ফরর ল।  

'টকবানফ টচনরা? লচাযা লদখটছরা তুটভ?' 

'লিটফর লভাছায ভয় আভায কানছ টিুয চাইর, তখন লদখরাভ।' 

এ আই ভুটভননয টদনক টপযনরন ট ানফ। 'ভুটভন ানফ, আটন ই ফানয লরাযনক খুেঁনজ লফয 

কনযন লমিায় চনড় লফাযকা ড়া ভটরািা ঞ্চগনড়য টদনক টগনয়নছ। লকাথায় লননভনছ লিা লজনন টনন। 

তাযয লই থানায় টফস্তাটযত জাটননয় াাময চাইনত নফ। লফাযকা ড়া লভনয়িা আনর লভনয় টছর না, তায 

লপ্রটভকটিই লফাযকা নয াটরনয়নছ। আয এ কাযনণই লভনয়টিনক লকউ টচননত ানযটন, কাযণ তায লচাযাই 

লকউ লদখনত ায় টন।' 

পটরটিষ্ট 

কার দিায় নতুন কভেস্থনর লমাগ লদয়ায কথা থাকনর আটভ ভয়ভত উটস্থত নত াটযটন। থানায 

লেিনভনন্ট টকছু টযফতেন কযনত নয়টছর, পনর ফুটকং কযা ফা ধযনত াটয টন। যানতয তৃতীয় ফান তুনর 

টদনয়টছনরন ট ানফ। িাংগাইনরয কুখযাত জযাভ লঠনর ঢাকায় ঢুকনতই ভয় রাগর এগানযািা। অটপন 

াটজয রাভ ানড় ফানযািায়। 

খুনী লছনরিা ধযা ড়র ৭ টডনম্বয ফৃস্পটতফায টফকানরয টদনক। টনজ ফাটড়নতই টছর ল। টনত লভনয়িা 

তায যকীয়া লপ্রটভকা, ানয গ্রানভ ফাটড়। খুনিা টঠক টক কাযনণ কনযনছ ল টফলনয় স্পষ্ট কনয টকছু ফনরটন 
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ল। একফায ফনরনছ লভনয়িা টফনয়য জনয চা এফং হুভকী টদটির ফনর খুন কযনত ফাধয নয়নছ ল। নয 

আফায অস্বীকায কনযনছ। তনফ স্বীকায কনযনছ খুনিা তায িাযাই নয়নছ।  

খুনী ধযা নড়নছ জানায নয টকছু যয লথনক মায় – খুনিা লকাথায় নয়নছ? উত্তযিা জানায য আটভ 

টনফোক নয় টগনয়টছরাভ! ডাকফাংনরানত আভানদয ানয রুনভই, কযনতায়া ১- এ। আভযা লম নাযী কনে 

কান্নায আয়াজ শুননত লনয়টছরাভ লিা টতযই টছর। টকন্তু লই কনি তাযা প্রনফ কযনরা টকবানফ?  

লকান অটতপ্রাকৃত উানয় নয় – আভযা লমবানফ প্রনফ কনযটছ লবানফই, দযজা টদনয়। াথেকয র, আভযা 

দফধবানফ লথনকটছরাভ, আয তাযা লকয়াযনিকানযয জাটভনরয ায়তায়। লফচাযা লকয়াযনিকায! অটতটযক্ত টকছু 

আনয়য লরানব ভানঝভলধয অনযায়বানফ বাড়া টদত ল, ফাটয লথনক দযজায তারা রাটগনয় টদনয়টছর লমন আভযা 

ফুঝনত না াটয। তনফ ল খুননয নমাগী নয়, রািা ল যায়টন। আভযা লফয নয় আায ঘন্টাখাননক 

য ল অনয কনিয অটতটথনদয ডাকনত টগনয় কাউনক না লনয় আনান লদখনত টগনয় রািা খুেঁনজ ায়। 

গুরুতয আনযকটি অনযায় ল কনযটছর, টননজয অযাধ ঢাকায জনয কযনতায়া ১ কিটি ল টযাটি কনয 

াটজনয় লপনরটছর লমন কানযা যাটত্রফানয টচহ্ন না থানক। এ জনয তায াজা নফ টকনা তা বটফলযনত জানা 

মানফ, আাতত ল াননন্ডড, ম্ভফত চাকযীটি াযানফ।  

আভায নতুন অটপ ভটতটঝনর। টভযুয লথলক আা মায়ায় প্রটতটদন চায লথনক ােঁচ ঘন্টা ভয় ফযয় য়। 

ফান অর ভনয় ফন স্মািেনপানন টরনখটছ এই মূ্পণে ভ্রভণকাটনী এফং এডনবঞ্চায। এযকভ অটবজ্ঞতা 

জীফনন একটি থাকনরই াযা জীফন গল্প কযায জনয মনথষ্ট। আাতত অটপ কটয আয নতুন নতুন জায়গায় 

লফড়াননায স্বপ্ন লদটখ। 

 

এই র লায়াইফ! 

৩২ 


