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aপহরন রহস

‘িকেসর কস ?’ শাnর িদেক ঘুের জানেত চাiল কমল।
িবেকেল কমল, শাn, হােসন িতনজনi বািড়েত। মাti শাn িফেরেছ। eখন কমেলর সােথ
ঘের বেস aেপkা করেছ eকজন kােয়েnর আসার। oেদর সামেন pেট রাখা চানাচুর থেক
eকটু eকটু কের বাদাম তুেল মুেখ িদ" ◌ছ।
আেরকটা বাদাম মুেখ রেখ শাn বলল, ‘eখনo িবsািরত জািন না। kােয়nেক দখেল
িচনিব। কেয়কবার দেখিছস eখােন আসেত।’
‘নাম ?’
‘আবdল আuয়াল।’
সােথসােথ তার গালগাল চহারাটা মেন পরল কমেলর, ‘o, সi টাকাপয়সাaলা। তামােক
গািড় aফার কেরিছল।’
‘aফার করা বলেত ঘুষ দয়া বুঝায়।’ িবরk হল শাn, ‘আমার কােছ িবkী করেত
চেয়িছল। aবশ asাভািবক কম দােম। ঘুিরেয় বলেল তােক ঘুষi বলা যায়। িকংবা হােত
রাখাo বলেত পািরশ। তেব লাকটা বাধহয় তত খারাপ না। anত আমােক হােত রেখ করােনার
মত কাজ যখন নi।’
‘ কসটা িক ?’ লাকটার pসংগ eিড়েয় সরাসির কােজর িবষেয় যেত চাiল কমল।
শাn বলল, ‘বললাম য িঠক জািন না। ধু টিলেফান কের বেলেছন সােড় পঁাচটায়
আসেবন। তার র িনেখঁাজ। তা কােরা িনেখঁাজ হoয়ার কতরকম কারনi তা হেত পাের।’
‘ যমন ?’
শাn eবার সাজাসুিজ কমেলর িদেক তািকেয় বলল, ‘তুi বল দিখ, িক িক কারেন মানুষ
িনেখঁাজ হয় ?’
‘বয়স কত ?’
‘ধর সtুর।’
‘কখন থেক িনেখঁাজ ?’
‘সকাল থেক। সকােল বর হেয় পােক গিছেলন হাটাহািট করেত। সখান থেক আর
ফেরন িন।’
‘ কান eকিসেডn ?’
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‘ স সmাবনা নi। তাহেল জানাজািন হত। সmাব যায়গাgেলােত খঁাজ নয়া হেয়েছ।’
‘না বেল কাথাo চেল গেছন। পিরিচত কােরা বািড়েত।’
‘সারািদন খঁাজ করা হেয়েছ। পিরিচত যারা তােদর বািড়েত খঁাজ করা হেয়েছ। কােরা
বািড়েত যায়িন।’
‘তাহেল ছেলধরা িনেয় গেছ।’ হতাস হেয় হলান িদেয় বসল কমল।
শাn হেস ফলল কমেলর বলার ভি দেখ, ‘হঁা, বশ বেলিছস, ছেলধরা না বেল বুেড়াধরা
বলেল ভাল মানাত।’
কমল যুিk িদেয় বুঝােত র" করল, ‘িনেতo তা পাের। কu যিদ টাকা পয়সার জন িনেয়
যায় ? টাকাপয়সা যখন ভালi আেছ। বড় ধরেনর মুিkপন দাবী করেব।’
বড় কের াস ফলল শাn, ‘hঁ, হেত পাের। আপাতত eটাi সবেচেয় বড় সmাবনা।
গােয়nার খঁাজo সmবত সi কারেনi। তেব, কথা হ" ◌ছ, eখনo কu যাগােযাগ কেরিন।
মুিkপণ চায়িন। oi য eেস পেরেছ, oর কােছi শানা যাক।’
বাiের গািড়র শb নেত পল dজনi। গেটর বাiের eকটা গািড় থেমেছ। হােসন বারাnা
থেক নেম িগেয় গট খুেল িদল। eকজন কাটপ াn পরা ভdেলাক গািড় থেক নেম ভতের
ঢুকল। গািড় থাকল বাiেরi গেটর পােশ।
কেয়ক পা ভতের ঢুেক থেম হােসেনর িদেক p েবাধক দৃি েত চাoয়ায় হােসন ঘেরর
িদেক iি ত কের দখাল। লাকটা দির না কের ভতেরর িদেক হঁাটেত র" করল।
ঘের ঢুকেতi শাn দঁািড়েয় aভ থনা জানাল‘আসুন আসুন, আপনার জন i aেপkা করিছ।’
আuয়াল হেস হাত বািড়েয় হ াnেশক করল। তারপর কমেলর িদেক তাকাল। কমল বেস
আেছ তার িদেক তািকেয়। ভdতার হািস হাসল স।
‘ কমন আছ ?’ কমলেক িজেjস করল আuয়াল নােমর ভdেলাক।
‘jী, ভাল। আপিন ভাল আেছন ?’ মুেখ হািস eেন যথাসmব ভdতা রkা করল কমল।
‘হঁ া।’ িতিনo utর িদেলন কমেলর pে র।
মানুষ সবসময় eটাi কের। কমল কাথায় যন পেড়েছ eকজন ‘ভাল আেছন’ pে র utের
বেলিছল, ‘খারাপ থাকেল ভাল করেবন, না ভাল থাকেল খারাপ করেবন ?’
লুবনা হেল কথাটা বেলi ফলা যত।
শাn হাত িদেয় বসার জন iি ত করায় আuয়াল সিদেক eিগেয় িগেয় সাফায় বসল।
হােসন ঘের ঢুেক ভতের চেল গল। িন য়i চা িকংবা কিফ আনেব মেন করল কমল। eকটু
আেগi oরা খেয়েছ। কাপgিল eখনo থেক গেছ টিবেল।
সকেলi চুপ কের রেয়েছ। কমেলর eকবার মেন হল তাড়াতািড় চা eেস গেল ভাল হয়।
আuয়াল িকভােব র" করেব িঠক করেত পারেছনা বাধহয়। শেষ শাni র" করল, ‘ কান
খঁাজ পেলন ?’
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‘না।’ িচিন-তভােব জানাল আuয়াল।
আবার িকছুkন চুপ কের থাকল সকেল। আuয়াল িচnা করেছ। শাn তােক সময় িদল িচnা
করেত। হয়ত মেন মেন গাছা" ◌ছ িকভােব বলেব।
তারপরo িকছু না বলায় আবার শাnেক কথা বলেত হল। িজেjস করল, ‘আেগ কখেনা
eমন হেয়েছ ?’
আuয়াল ধীের ধীের utর িদল, ‘না। uিন খুব িনয়ম মেন চেলন। সকােল বাiের ঘnাdেয়ক
কাটান। িকছুkন হঁাটাহািট কেরন, তারপর oনার মত আেরা কেয়কজন আেছন তােদর সােথ বেস
গlgজব কেরন। আটটা-সােড় আটটার মেধ িফের আেসন।’
শাn সাজা তািকেয় আেছ তার মুেখর িদেক, ‘aন যারা, তােদর সােথ সকােল দখা হেয়েছ
? তারা িক বলেছ ?’
আuয়াল বলল, ‘ কu কu বলেছন তােক দেখেছন, যােদর সােথ বেস কথা বেলন তারা
দেখনিন। মেন হয় ei diেয়র মেধ িকছু eকটা ঘেটেছ।’
হােসন ভতর থেক eেস
রেখ গল। সকেলর জন i কাপ রেয়েছ তােত। সকেল eকটা
কের কাপ uিঠেয় িনল। আেগর কাপgিল েত uিঠেয় িনেয় গল হােসন।
শাn p করল, ‘ধারনা পাবার মত িকছু কu জানায়িন ? মেন হ" ◌ছ সখােন বশিকছু
লাক িছল।’
কােপ eকবার চুমক
ু িদেয় আuয়াল iতস-ত কের বলল, ‘eকটা গািড়র কথা বলেছ কu
কu-’
শাn uৎসুক হেয় তাকাল। কান খঁাড়া করল কমলo।
আuয়াল বলল, ‘eকটা ট াkী। oখান থেক জাের চািলেয় যেত দেখেছ কu কu।
eছাড়া- আর কান িকছুi কu বলেত পারেছ না।’
শাn িজেjস করল, ‘oনার িক পিরিচত কােরাসােথ গািড়েত uেঠ যাoয়ার সmাবনা আেছ ?
মােন, তার পিরিচত কu যিদ গািড় িনেয় eেস িনেয় যান।’
aকারেন p করেছ, ভাবল কমল। eকটু আেগi স সmাবনা নাকচ কের িদেয়েছ িনেজ।
তাহেল হয়ত eকথা বেল aন কান তথ জানার চ া করেছ, যুিk দঁাড় করােত চাiল স।
আuয়াল বলল, ‘আেগ কখেনা হয়িন। তাছাড়া সারাটা িদনi তা গল, eকটা যাগােযাগ
করা িক sাভািবক িছল না ? anত eকটা ফান-’
‘আপিন িক িকডন ািপং সেnহ করেছন।’ p করল শাn।
আuয়াল বলল, ‘বুঝেত পারিছ না। টাকা পয়সা ছাড়া aন কান কারন থাকা সmব বেল মেন
হ" ◌ছ না। oনার সােথ শt"তা িকংবা মেনামািলন কােরা আেছ বেল কখেনা িনিন। সবার সােথ
খুব ভাল সmক। খুব হািসখুিশ মানুষ uিন।’
‘থানায় জািনেয়েছন ?’
‘হঁ া।’
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‘oরা িক বেল ?’
‘বেলেছ চ া করিছ। কালেকর কাগেজ ছিব িদেয় িবjাপন িদেত বেলেছ।’
‘hঁ।’ বেল eকমেন চা খেত লাগল শাn।
ধীেরসুেস' চা খা" ◌ছ আuয়াল। িকছু eকটা বলেব বলেব কেরo যন বলেছ না। eবার স
aেপkা করেছ শাnর কাছ থেক শানার। শাn িকছু বলেছনা দেখ িনেজi সুেযাগ খুজ
ঁ েছ
িকভােব কথা র" করা যায়। oিদক থেক সাড়া না পেয় eকসময় তােকi মুখ খুলেত হল।
িজেjস করল, ‘আপিন িক বেলন ? আমার-eখন িক করা uিচত ?’
শাn খািল কাপটা টিবেল নািমেয় রাখল, ‘কাগেজ ছিবটা দয়ার ব বsা কর"ন। eেত কাজ
হয়। আর- যায়গাটা বিশdর না বাধহয় eখান থেক?’
আuয়াল বলল, ‘না-না, eক ঘnায় িগেয় ঘুের আসা যােব। আমার stী খুব আপেসট, আপিন
oিদেক গেল o ভরসা পােব।’
‘oনার sাs কমন ?’
কমল pথেম বুঝল না কার কথা িজেjস করেছ। oনার stীর না হািরেয় যাoয়া েরর। utর
েন বুঝল আuয়াল িঠকi ধেরেছ।
আuয়াল বলল, ‘বয়েসর তুলনায় ভালi। সেভিn পার হেয়েছ- কান াবল নi।’
শাn যাবার িবষেয় রাজী হেল বলল, ‘আ"ছা, eকটু পর রoনা দi তাহেল। িদেনর আেলা
থাকেত থাকেতi দখা যােব তা ?’
আuয়াল জানাল, ‘হঁ া, রাsায় বিশ দরী না হেল পেনর িবশ িমিনট লাগেব।’
চা শষ করল আuয়াল। শাn eকবার uেঠ ভতের গল। eখিন বাiের যেত হেব, ভাবল
কমল। ভালi হল। িক করেব ভাবিছল সo।

oরা যখন aপহরেনর যায়গাটায় পৗছাল তখন সুয লাল হেয় গেছ। কান তজ নi।
সকােলর মত িবেকেলo বশ লাকজন হঁাটেত বর হয়। আজo হেয়েছ। তােদর সােথ হঁাটেছ
শাn, কমল eবং আuয়াল। চািরিদেকর পিরেবশটা দখল শাn। oরা সকােল যমন পিরেবেশ
হােট িঠক তমিন। কu আেস- হঁাটেছ, কu জাের, কu দৗড়া" ◌ছ, কাথাo কাথাo
কেয়কজন eকসােথ জটলা কের বেস আেছ। aন লাকজেনর সােথ িমেশ oরাo হঁাটল িকছুkন।
যিদ aপহরন করা হয় তাহেল িকভােব হেয়েছ, চািরিদেক তািকেয় বাঝার চ া করিছল
কমল। যিদ s"ছায় কােরা গািড়েত uেঠ যান তাহেল গািড় eেস থামেত পাের eমন যায়গা
হেলi চেল। যিদ জার কের uঠােত হয় তাহেল ফঁাকা যায়গা হেত হেব। গািড় যাতায়াত করেত
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পাের eমন ফঁাকা যায়গা খুঁজেত র" করল স। eকসময় eকটা রাsার িদেক আঙুল তুেল
দখাল, ‘oi িদকটায় মেন হয় লাকজন কম যায়।’
‘hঁ।’ বলল শাn।
আেস- আেস- সিদেকi যা"ি◌ছল oরা। eবার িনিদ কের সিদেকi রoনা হল। িতনজেন
হঁেট eকটা গােছর কাছাকািছ িগেয় থামল। শাn চািরিদক দখল। বশ dের কেয়কটা বািড় থেক
যায়গাটা দখা সmব। গাছপালার িপছেন eকটা দাকানo চােখ পড়ল। চা-িবsুট -িসগােরট
eiসব িবিk কের।
হঠাৎ কেরi কান কথা না বেল শাn হঁেট সিদেক গল। aন dজন দঁািড়েয় থাকল
সখােনi। দাকােন কেয়কজন kতা বেস আেছ সামেন রাখা pাি েকর চয়াের। দঁািড়েয়
িকছুkন ভাবল শাn। তারপর ঘুের িফরল oেদর িদেক।
‘চলুন যাoয়া যাক।’ জানাল স।
oরা হঁেট বাiের বশ dের রাখা আuয়ােলর গািড়র িদেক যেত লাগল।
িফের যা"ি◌ছ, aবাক হল কমল। হঁাটেত হঁাটেতi পছনিদেক তাকাল আেরকবার।
িকছু িক পাoয়া গল ? িনেজেকi p করল কমল।
মেনহয় িকছু পাoয়া গেছ। নাহেল eভােব চেল যাoয়ার িসdাn িনত না।
‘আপনােদর বাসা আর oনার বাসা তা কাছাকািছ ?’ হঁাটেত হঁাটেত আuয়ালেক িজেjস
করল শাn।
‘হঁ া, মাঝখােন dটা বািড়।’
‘oনার বাসায় ক ক থােকন ?’
‘আমার eক শ ালক, কেলেজ পেড়। আর া ড়ী। eছাড়া কােজর লাক আেছ।’
‘hঁ।’
বাiের রাsার ধাের থামােনা আuয়ােলর গািড়র কােছ eেস থামল oরা। ei গািড়েত কেরi
eেসেছ oরা।
‘eক কাজ কর"ন। আপিন চেল যান। আমরা eকটু ঘুের তারপর যাব।’ বলল শাn।
আuয়াল আপিt করল। বলল, ‘আমার কান aসুিবেধ নi। গািড়েত পৗেছ িদেত পাির।’
‘না-না তার দরকার হেব না। আমরা aন যায়গায় যাব eকটু।’
‘তাহেল-’ iতস-ত করল আuয়াল।
‘আিম খঁাজ িন"ি◌ছ। কu যাগােযাগ করেল সােথসােথ জানােবন।’
‘aবশ i।’
‘যিদ টাকাপয়সা চায়, রািজ হেয় যােবন। বলেবন oনার যন কান kিত না হয়।’
মাথা নেড় সmিত িদল আuয়াল। িবদায় িনেয় গািড়েত uঠল। িনেজi চালা" ◌ছ গািড়। শাn
আর কমল দঁািড়েয় থাকল িকছুkন। oেদর সামেন গািড়টা eকটু dের যেয় বঁাক িনেয় আড়ােল
চেল গল।
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গািড়টা চেল যেতi ঘুরল oরা। আবার হঁেট আেগর যায়গায় গল। শাn খুিঁ টেয় খুিঁ টেয়
চািরিদক দখল। কমল আেশপােশর বািড়gিলর িদেক তািকেয় দখল। eকটু dের হেলo uচু uচু
বািড়। বারাnায় িকংবা জানালার ধাের থাকেল aনায়ােস ei যায়গা দখেত পােব।
oর বারবারi মেন হেয়েছ, যিদ aপহরেনর ঘটনাi হয়, eমন ফঁাকা যায়গায়, তাহেল কu
না কu দেখেছ।
ভালভােব দখা শষ কের হঁেট ফরত আসেত লাগল dজন। রাsার িদেক।
‘িক করেব ?’ িজেjস করল কমল।
‘সকােল eেস eকবার পিরেবশটা দখেত হেব। oখােন গািড় থামার কথা না, িকnt
থেমিছল। রাsায় তল পেড়েছ, মােন পুরেনা গািড়। deকজন িন য়i িকছু দেখেছ। পুিলেশর
ঝােমলার কথা ভেব মুখ খুলেছ না।’
‘oi বািড়gেলার কu িন য়i দেখেছ।’
eকটু dেরর uচু বািড়gেলার িদেক হাত দখাল কমল।
‘তা দখেতi পাের। যিদ না সবাi aেনক বলা পযn ঘুমায়। eরা ধনী মানুষ, বশীরভাগi
aেনক রাত পযn জেগ থােক। চল যাi-’
রাsায় eেস দঁাড়াল oরা।
আবার আসেত হেব আগামীকাল।

সকােলর sাভািবক rিটন ভেঙ আেগভােগi eিদেক eেস পরল oরা। আেগর িদেনর মতi
লাকজন হঁেট বড়ােc eখােন। গতকােলর eকজন যখােন কেমেছ সখােন বেড়েছ dজন।
শাn eবং কমল হঁাটেছ aন েদর সােথ। সময় ন না কের গািড়টা যখােন িছল সিদেক গল
dজন। dজেনর হােত রাsার পােশর দাকান থেক কনা িপঠা।
িপঠা খেত খেত গািড়টা যখােন থেমিছল স যায়গায় পৗছাল oরা। শাn চািরিদেক
তািকেয় বাঝার চ া করল eখােন িকছু ঘটেল কাথায় থেক দখা সmব। যিদ আেশপােশর
লাকgেলা গতকালo িনেজর িনেজর যায়গায় থােক।
‘যিদ িকডন ািপং হয় তাহেল 24 ঘnা কান খবর না িদেয় থাকা িক যুিkসংগত ?’ জানেত
চাiল কমল।
শাn চািরিদেক দখেত দখেত বলল, ‘মেkল যিদ খুব দামী হয় তাহেল হেত পাের। ei
লােকর দাম য aেনক টাকা তােত কান সেnহ নi।’
‘aন িকছু হoয়ার সmবনা ?’
‘uিন ei যায়গায় সকােল িছেলন eটা িনি ত, হঠাৎ কেরi হাoয়া হেয় যেত পােরন না।
eর সােথ aন েলােকর ব াপার আেছ। সটা ভাল হাক আর খারাপi হাক।’
িকছুkন সখােনi দঁািড়েয় থাকল oরা। চািরিদেক চাখ বালাল।
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eখনo লাকজন কম। যারা িনয়িমত আেস তারা eখনo eেস পৗেছিন। anত বয়s যারা,
ধুi হঁাটেত আেস তােদর কাuেক দখা যােcনা। কেয়কজন তrন দৗেড়র পাষাক পের
দৗড়ােc।
িকছুটা dের eকটা গাছতলায় বঁাধােনা যায়গায় eকজন চাদর মুিড় িদেয় বেস আেছ। িকছুkন
সিদেক তািকেয় থাকল শাn। কমলo দৃি না িদেয় পারলনা।
eকসময় সিদেক রoনা িদল শাn। কমল aনুসরন করল তােক। লাকটার কােছ eেস
eকপলক তােক দখল শাn। বয়s, রাগাপাতলা। গালভা া, গােলা খঁাচা খঁাচা দঁািড়। বাঝা
যায় দিরd। oরা কােছ eেস দাড়ােনায়o eকবার ঘুের তাকায়িন। তারেচেয়o যা শাnর চােখ
পরল তা oর বসার ভি । aনায়ােসi বেল দয়া যায় স eখানকার sায়ী সদস । সmবত
pিতিদনi ei সময় eখােন eভােব বেস থােক।
তারমােন গতকালo িছল।
মেন হেc বেস আেছ aেনকkন থেকi। গতকালo যিদ তাi হেয় থােক তাহেল ঘটনা
ঘেটেছ তার সামেন। স গািড় দেখেছ। চেল যাoয়া তা বেটi, হয়ত আসার সময়o।
লাকটা aন িদেক মুখ কের আেছ। যন iেc কের oেদর দখেছ না। শাno সরাসির তার
িদেক তাকাল না। কােছi দঁািড়েয় তােক িনেয় িনেয় কমেলর সােথ কথা বলেত r করল স।
কমলেক বলল, ‘ বশ ঠাnা’।
কথা েন লাকটা তােদর িদেক eকবার ঘুের তাকাল। গােয়র চাদরটা ভাল কের জড়াল।
িবষয়টা আেগo লk কেরেছ কমল। ঠাnার কথা বলেল সােথ সােথ যন সটা বেড় যায়।
লাকটােক িনেয় যেথ জাের মnব শানােনার িবষয়টাo তার চাখ eড়ায়িন।
‘চা খেল ভাল হত।’ আবার কমলেক বলল শাn। আবারo যেথ জাের। লাকটােক
িনেয়।
লাকটার িদেক ঘুরল স, ‘eিদেক চাaলা আেস না ? াs হােত িবkী কের য ?’
লাকটা মুখ খুলল eবার, ‘মােঝ মােঝ আেস।’
িনিলp গলা লাকটার।
ভি দেখ মেন হেc কমলেদর eখােন আসা না আসায় তার িকছুi যায় আেসনা। চাaলা
আসা না আসায়o িকছু যায় আেছ না। aবশ িনিলpতা িবরিk দখােনার চেয় ভাল। স anত
িবরk হয়িন oেদর oপর।
‘eকটু বিস। যিদ আেস।’
aনুমিতর aেপkা না কেরi শাn eিগেয় িগেয় লাকটার পােশ বসল।
কমল বুঝল িকছুটা সময় কাটােত হেব eখােন। eরসােথ আলাপ জুেড় কথা আদায় করেব
শাn। সo বসার যায়গা খুঁজেত r করল। eকটু dের, oেদর সামনাসামিন িসেমেnর বসার
যায়গা। eেকবাের ঠাnা হেয় আেছ সটা। িভেজ নi eটাi eকমাt শাnনা। সখােন বেস কমল
পা দালােত লাগল dেরর গাছপালার িদেক মুখ কের। তােকo sাভািবক ভি দখােত হেব।
eমন ভাব যন তােদর বড়ােত আসা, লাকটার বেস থাকা, শাnর oখােন বসা সবi িনত িদেনর
ঘটনা।
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‘eিদেক লাকজন কম আেস।’ আপনমেনi মnব করল শাn। eবারo শানাল লাকটােক।
‘hঁ।’
‘খুব সুnর যায়গা।’ eকটুপর আবারo eকiভােব বলল শাn।
‘hঁ।’
কমল িবরk হল লাকটা hঁ-হ া কের utর দয়ায়। কমন লাকের বাবা, eতi িক ঠাnা য
মুখ খালা যােব না।
‘ রাজ আসা যােব, িক বিলশ ?’ eবােরর কথা কমলেক uেdশ কের।
‘hঁ।’ জােরর সােথi লাকটার মত কের utর িদল কমল।
শাn হঁেস ফলল শb কের। লাকটার িদেক ঘুরল। হাসেত হাসেত বলল, ‘ দেখেছন, িশেখ
গেছ। hঁ ছাড়া িকছু বেল না।’
লাকটাo হঁেস ফলল। কমলেক দখল তািকেয়।
‘ পালাপান মানুষ।’
‘pিতিদন eেস আপনার কােছ িশেখ যােব।’
‘আcা।’ হািস আেরা িবসতৃত হল তার।
‘আপিন পালােবন না তা ?’
‘না, eখােনi পােবন।’
‘ভাল। . . . চাaলা আসেছ না। আেরকটু িপঠা খেল হত। খােবন ? গরম িপঠা ?’
লাকটা iতস-ত কের বলল, ‘খাoয়ােল খাi।’
‘ দৗড় িদেয় কেয়কটা িপঠা িনেয় আয়েতা। যা-’ কমলেক বলল শাn।
eকটা প াশ টাকার নাট বর কের িদল শাn। কমল সটা িনেয় চেল গল। শাn চািরিদক
দখেত লাগল ভালভােব। যন লাকটােক দিখেয়i।
‘নতুন eেসেছন ?’ eবার িনেজ থেকi িজেjস করল লাকটা। তােক য খাoয়ােc
তারসােথ িকছুটা ভdতা রkা কের চলেত হয়।
‘হঁ া।’
‘ভাল।’ বেল চুপ কের গল লাকটা। িকছুkন aেপkা করল শাn। তারপর িনেজi eেগাল।
‘আপিন aেনক িদন ধেরi আেছন মেন হয়।’
‘তা বলেত পােরন।’
‘আপনার কথা aন েদর মত না। aন রা pথেমi ঢাকার ভাষা িশেখ নয়।’
‘আমার ভাল লােগ না।’
‘আপনার ভাষা সুnর। কান আ িলক টান নi।’
‘aেনক a েলর ভাষাi জািন, বলেত ভাল লােগ না। ei ভাষাi সবেচ ভাল। সকেল
বােঝ।’
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‘িঠক বেলেছন।’ dেরর লাকেদর িদেক iি ত করল শাn, ‘oেদর সােথ কথা বেলন না?’
‘আমার সােথ কথা বলেব ক ?’
‘ কন ? আপনােক হঠাৎ দখেল গিরব মেন হয় িঠকi, িকnt আপিন ভাল লখাপড়া
কেরেছন।’
‘িক দেখ বুঝেলন ?’
‘কথা নেলi বাঝা যায়। aেনক িশিkত লাকo আপনার মত কথা বেল না।’
লাকটা uদাসভােব তাকাল লাকgিলর িদেক। হয়ত স িনেজo শাnর কথাgিলi িব াস
কের। aিধকাংশ মানুষi কের। pেত েকরi ভােব তার eমনিকছু বিশ রেয়েছ যা aন েদর নi।
eেকবাের িনজs, aন েদর থেক ভাল।
‘oরা সটা মেন কের না।’ aবেশেষ মnব করল স।
‘খুব ভাল হল আপনার সােথ পিরচয় হেয়। িকছু মেন করেবন না, eকটা কথা জানেত iেc
করেছ।’
শাn সময় িনল eকটু। লাকটা তার িদেক তািকেয় আেছ।
‘আপিন িক কেরন ?’
‘িকছু না। eকজন খেত দয় খাi, রােত ঘুমােনার যায়গা দয় সখােন ঘুমাi, তাi িটেক
আিছ। তা স বচারীরo কrণ দশা, স আর কত করেব ? নহাত ভাল মানুষ বেল দয়, আিম
থািক স সৎ মানুষ বেলi।’
‘iেc করেল চাকরী করেত পােরন।’
‘aেনক কেরিছ। eমন কাজ নi যা কিরিন। ভালমানুষ কাথায় পলাম ? eখন আর খঁাজ
কির না- eভােবi eকিদন িদন শষ হেয় যােব-’
কমল িফের eল কাগেজ মাড়ােনা কেয়কটা িপঠা িনেয়। শাn সgেলা হােত িনেয় সামেন
রাখল। ধঁায়া uঠেছ eখনo। কমল eকটা হােত িনেয় আেগর যায়গায় বসল। বশ ভাল লাগেছ
গরম িপঠা হােত ধের রাখেত।
‘eত দরী হল ?’ aকারেনi p করল শাn।
‘বািনেয় িদল। গরম গরম।’ বেল িপঠায় কামড় িদল কমল। eখন oর মুখ থেকo ধঁায়া
বর হেc।
‘খান।’ কাগজটা eকটু টেন িদল শাn। লাকটা হাত বর কের eকটা িপঠা তুেল িনল।
কামড় িদল। শাn িনেজo eকটা তুেল খেত r করল।
‘আপিন িক কেরন ?’ eবাের শাnেক িজেjস করল লাকটা।
‘আিম পিtকায় িলিখ।’
‘সাংবািদক ?’
‘িঠক সরকম সাংবািদক না। িনেজর পছnমত খবর পেল িলিখ, খবর ছাড়া aন ান িবষয়
িনেয়o িলিখ। গতকাল eখান থেক eকজন লাক হািরেয় গেছ েনেছন ?’
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লাকটা শাnর চােখর িদেক তাকাল। শাn বুঝল লাকটা aত n সাবধানী। মুhেত চাখ
সিরেয় িনল। কানরকম ঝােমলায় জড়ােত চায় না।
eবং স িকছু জােন। আবার খেত r করল লাকটা। কথা বাড়াল না শাn। eকমেন খেত
লাগল।
‘eটা িনেয় িলখেছন ?’ িকছুkন পর িনেজ থেকi জানেত চাiল লাকটা।
‘না। uনার জামাi আমার পিরিচত, সজন i- কান খঁাজ পাoয়া যােc না- তা।’
িবষয়টা হাlা করার চ া করল শাn। িবষয়টা তারকােছ eেকবােরi grtপুন িকছুনা।
জানেলo হয় না জানেলo হয়।
‘িক জানেত চান ?’ িজেjস করল লাকটা।
‘e-i, uিন িকভােব uধাo হেলন।’
‘eকটা গািড়েত তুেল িনেয় গেছ। কােলা রেঙর ট ািk।’
‘আর কান বননা িদেত পােরন ?’
‘আিম ফঁাসব না- তা ?’
‘আপনার কথা কu জানেব না, eটুকু কথা িদেত পাির।’
‘ট ািk নাmার ঢাকা- মে া-প-11-1641। াiভার বােদ িতনজন িছল। আপনার বয়সী হেব।
াiভারটা মেন হয় আসেলi ট াkী াiভার, oেদর দেলর না।’
‘আcা, খুব uপকার করেলন।’ হােতর শষ টুকেরাটা মুেখ িদেয় oঠার pstিত িনল শাn,
‘uিঠ আজেকর মত। খুব ভাল লাগল আপনার সােথ আলাপ কের। আবার আসব যিদ আপিt না
কেরন।’
লাকটা হাসল। মাথা নেড় সায় িদল। কাগেজ তখনo dটা িপঠা রেয়েছ, সgিল দখাল।
‘আর খােবন না ?’
‘আপিন খান। আমরা বাসায় যেয় আেরা িকছু খাব।’
uেঠ পেরেছ কমলo। শাn আর কমল হঁাটেত লাগল। না তািকেয়i বুঝেত পারল কমল,
লাকটা তািকেয় আেছ oেদর িদেক। মেন হয় লাকটা সিত কথাi বেলেছ। anত িমেথ বলার
কান কারন তা নi।
হঁাটেত হঁাটেত বাiেরর ফুটপােথ চেল eল কমল আর শাn। eতkন কu কান কথা বেলিন।
eবাের মুখ খুলল কমল।
‘adুত লাক।’ মnব করল স।
‘হঁ া।’
‘িকছু পেল ?’
‘ খঁাজ করেল গািড়টা হয়ত পাoয়া যােব। াiভারেক ধেরo খুব লাভ হেব বেল মেন হয় না।
aেনক সময় eেদরেক ভয় দিখেয় eসব কােজ লাগায়। িকডন ািপং eর িবষয়টা িনি ত হoয়া
গেছ।’
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‘তােত িক কান লাভ হেc ?’
‘িকছুটা। যিদ ঘটনা sাভািবক হয় তাহেল য কান সময় ফান করেব oরা। হােসনেক
বলেল সটা ট াপ করেত পারেব। সখান থেক eকটা িকছু হিদস পাoয়া যােব।’
‘যিদ sাভািবক হয় ?’
‘হঁ া।’
‘যিদ sাভািবক না হয় ?’
‘বল, িক হেত পাের।’
‘aপহরেনর পর 24 ঘnা পার হেয় গেছ। যিদ টাকার জন i হয় তাহেল eখেনা টাকা চায়িন
কন ? oেদর িন য়i eমন ব বsা নi য কাuেক িনেয় িদেনর পর িদন আদর যt করেব ।
তাহেল হােটল খুলেত হেব।’
‘িঠক।’
eকটা খািল িরkা আসেত দেখ রাsায় দঁািড়েয় হাত িদেয় সামেনর িদক দখাল। িরkাটা
eেস থামল oেদর সামেন। সটােত uেঠ বসল dজন।
লুবনােক কঁােধ িবশাল ব াগটা িনেয় হািসমুেখ ঢুকেত দেখi কমল বুেঝেছ চমক aেপkা
করেছ সামেন। সটা টিবেল নামােনার সােথসােথi স বলল, ‘eক িমিনট। পািন গরম িদেয়
আিস।’
বেলi ছুটল স রাnাঘেরর িদেক। িফের eেস দখল লুবনা ব াগটা টিবেল রেখ হাত gিটেয়
বেস রেয়েছ। ভতেরর িজিনষ বর কেরিন। কমেলর বুঝেত সময় লাগলনা তােকi খুলেত হেব।
ব াগ দেখi বাঝা যােc ক ােমরা রেয়েছ oেত। ব ােগর পেকেট, সাlার ােপ বড় কের সাদা
akের সিন লখা।
কমল ব াগটা সামেনর িদেক ঠেল দয়ার সটা খুেল ভতেরর িজিনষ বর করল লুবনা।
মাঝাির আকােরর িভিডo ক ােমরা। কােলা রঙ, লেnর পছেন সাদা রেঙর eকটা িরঙ। চমৎকার
দখেত। শাn যটা ব বহার কের তারেচেয় বশ বড়, তাহেলo aনায়ােস হােত ধের িভিডo করা
যােব। কমেলর হােত দয়ার স হােত ধের তাক করল দরজার বাiের। oজেনo বশ হাlা।
ভালভােব ধের িভuফাinার খুেল ক ােমরাটা aন করল কমল। ক ােমরা মােড যাoয়ার
সােথসােথ দরজার ছিব ভেস uঠল পদায়। জুম বাটেন চাপ িদেয় দরজার বাiের সাজা গাছটার
িদেক ফাকাস করল কমল। হাত কঁাপার সােথসােথ ছিবটাo কঁাপেছ। চ া করল িস'র করেত।
লুবনা uেঠ ঘুের eেস দঁাড়াল oর িপছেন।
লুবনা eেস কান কথা বেলিন। কমেলর pিতিkয়া দখেছ। ক ােমরাটা তােক দখােনাi
eখােন আসার মূল uেdশ বুঝেত কান সমস া হয়িন কমেলর।
কমল িজেjস করল, ‘িভিডo কেরেছন ?’
লুবনা বলল, ‘সামান । ক ােসট aিধকাংশi ফঁাকা।’
কমল uেঠ দঁািড়েয় বলল, ‘বাiের দিখ।’
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dজেন বারাnায় eেস দঁাড়াল। তারপর eকটা পািখর সাড়া পেয় বারাnা থেক নেম
সিদেক ঘুরল। আমগােছর িনচু ডােল িগেয় বসল হলুদ রেঙর পািখটা। কমল িঠক িচনেত
পারলনা eটার নাম বেনবu না হলেদ পািখ। dেটাi দখেত eকরকম। ক ােমরা হােত পাoয়ার
সােথসােথ eমন চমৎকার eকটা পািখ দখেত পেয় স খুিশ হেয় রকড বাটন চাপ িদেয় িভিডo
করেত r করল। জুম করায় পািখটার মাথা পিরsার দখা যােc। eেকবাের শাnভােব তািকেয়
আেছ oর িদেক। eকটুপরi uেড় dেরর আেরকটা গােছর িদেক চেল গল।
প বাটেন চাপ িদেয় লুবনার িদেক ঘুরল কমল, ‘বাiের কাথাo যােবন ?’
লুবনা uেlা p করল, ‘ কাথায় যাoয়া যায় ?’
eক মুhত ভাবল কমল। রাsায় িভিডo করা খুব কিঠন কাজ। পেথর লাকজন ঘুের
ক ােমরার িদেক তািকেয় থােক। aেনক সময় রীিতমত ভীড় কের দঁাড়ায়। তেব লুবনা যভােব
গািড় চালায় তােত িভিডo করার মত যায়গা খুেঁ জ পেত সমস া হেব না। যেকান যায়গায় থেম
গািড়েত বেসi িভিডo করা যােব।
কমল বলল, ‘আcা আেগ চা খেয় নi। তারপর যাoয়ার মত eকটা যায়গা িঠক করা
যােব।’
ঘের িফের ক ােমরা টিবেল রেখ ভতের গল কমল। চা তরীেত রীিতমত দk হেয় গেছ
স। drতহােত চা বািনেয় েত তুেল eেন হািজর করল লুবনার সামেন। সােথ eকটা িচপেসর
প ােকট।
চা খেত খেত সকােলর aিভjতার কথা জানাল লুবনােক। গতকালi জািনেয়িছল
আuয়ােলর কেসর খবর। সকােল দখা লাকটার কথা েন হেস ফলল লুবনা, ‘ লাকটােক
দখা দরকার।’
কমল বলল, ‘মেনহয় eখন গেল দখা পাoয়া যােব না। সকােলর িনয়িমত aিতিথ। সকােল
গেল িভিডo কের আনা যােব।’
লুবনা বলল, ‘oi লাক িক কানভােব জিড়ত eর সােথ ?’
কমল বুঝলনা p টা িঠক িক মেন রেখ করা। লাকটােক িন য়i সেnহ করেছ না লুবনা।
aিধকাংশ সময় স সটাi কের। যােক সামেন পাoয়া যায় তােক িদেয়i r কের।
কমল বলল, ‘ লাকটা anত aপহরনকারীেদর পেk না। িনরেপk বলেত পােরন। িনরেপk
দশক। তেব সাkী িহেসেব ব বহার করা যােব না। আেগi কথা আদায় কের িনেয়েছ।’
সকােল oখান থেক ফরার পর আেরা যাযা করা হেয়েছ সটাo জানাল স লুবনােক। চ া
কেরo াiভােরর পিরচয় জানা যায়িন। কােলা রেঙর ট ািk ব বহার কের eমন dিতন যায়গায়
ফান করা যা জানা গেছ তা হেc oi নাmােরর গািড় তােদর না। আর াiভােরর তথ o তারা
িদেত পারেব না।
িকছুkন চুপ কের থাকল লুবনা। তারপর হতাসভােব মাথা নাড়ল, ‘িক য adুত adুত সব
কস eেস হািজর হয়। deকটা সুt থাকেল সটা ধের eেগােনা যায়।’
কমল হেস ফলল। বলল, ‘হঁ া, সুতা থাকেল ধের টানা যায়।’
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লুবনা িবরিk দিখেয় বলল, ‘যায়i তা। িক aবsা দখ। eকজনেক গািড়েত তুেল িনেয়
গল, কu দখল না। eকজন দখল গািড়টা, তার াiভার কাথায় কu জােন না। আমার
মেনহয় গািড়র কাmানী িমেথ বেলেছ। oরা সব গািড় চেন। oেদর কােছ াiভােরর নাম
িঠকানা ছিব সব আেছ। oেদর কাছ থেকi াiভারেক খুেঁ জ বর করা যােব।’
কমল িবষয়টােক হাlা কের বলল, ‘যিদ যায়o, তারপর। স বলেব তােক িপস-ল ধের গািড়
চালােত বেলেছ। oেদরেক চেন না।’
লুবনা uেtিজতভােব বলল, ‘বা- র, আিম সকথা বলিছ নািক ? গািড় কাথায় িনেয় গেছ
সটা তা বলেব। িন য়i বলেব না চাখ বn কের রাখেত বেলিছল। চাখ বn কের কu গািড়
চালায় না।’
চমেক uঠল কমল, ‘তাহেল ?’
লুবনা বলল, ‘তাহেল গািড় চািলেয় কান বািড়েত না কাথায় িনেয় গেছ সটা পাoয়া যােব।
তারপর সখােন লাকটােক পাoয়া যােব। লাকgেলােকo পাoয়া যােব।’
‘তাi তা! ভাiয়া িকছু বলল না।’ aবাক হল কমল।
তার মাথায় eকবারo িবষয়টা আেসিন। আসেলi মেয়টা বাকা না মােটi। রীিতমত
গােয়nার পdিতেত িচnা করেছ।
লুবনা িনিলpভােব বলল, ‘তুিম ছাট মানুষ জন বেলিন। দখ হােসন ভাi eতkেন সi
বািড় বর কের ফেলেছ।’
কমল িক utর দেব ভেব পল না। তােক eিবষেয় িকছু বেলিন কন ? না-িক eকথা oরাo
ভােবিন ?
সটাi বা িকভােব সmব ?
aবেশেষ বলল স, ‘ খঁাজ িনেয় দখেল হয়।’
‘না, থাক।’ ঠাট ulাল লুবনা, ‘িনেজ থেক িকছু জানােব না, ধু ধু আগ বািড়েয় দখেত
যাoয়া। আমােদর িক ?’
হঁ া, তাi তা। সকথাi ভাবল কমলo। শাn oেদরেক িকছুi করেত বেলিন। িক হেত যােc
স সmেকo িকছু জানায়িন। সকােল aপহরেনর যায়গা থেক ঘুের আসার পর যন ভুেলi গেছ
সকথা।
oরাo চলেব oেদর মত। eকটা ক ােমরা যখন হােত পাoয়া গেছ তখন সটাi কােজ
লাগােনা যাক।

ঘnাখােনক ঘুেরo িনিবে িভিডo করার মত যায়গা পল না লুবনা। মহাখািল াioভােরর
কােছ িভড় দেখ গািড় থামােতi সাহস পল না। কমল জানালা িদেয় ক ােমরা তাক কের রাsার
িভিডo করার চ া করল িকছুkন। িবজয় sরনীর কােছ গািড় রেখ ক ােমরা হােত িনেয়
দঁাড়ােতi কেয়কজন পথচারী eিগেয় eল oেদর কােছ। eকজন aিতuৎসািহ হেয় িজেjস কেরi
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বসল eখােন কান ঘটনা ঘেটেছ িক-না, র◌্যাংগস ভবেনর িভিডo করেছ িকনা, oরা কান িটিভ
চ ােনল থেক eেসেছ eiসব। িবরk হেয় oরা সংসদভবেনর চািরিদেক ঘুের eল eকবার।
মািনক িময়া eিভিনuেয়র রাsায় িভিডoটা পছn হল কমেলর। তারপর ফামেগট হেয় মািলবাগ,
কাকরাiল, gিলsান ঘুরল। কমেলর iেc িছল পুরেনা ঢাকার িদেক যাoয়ার িকnt সিদেকর সr
রাsার কথা লুবনার ভালi জানা। oরমেধ eকবার ঢুকেল কখন বর হoয়া যােব িঠক নi। শষ
iuিনভািসিট eলাকা হেয় িনলেkত-িনuমােকট হেয় বািড়র িদেক যাoয়াi িঠক করল।
লুবনার বািড়েত যথারীিত খাoয়ার আেয়াজন কের ক ােমরাটা িটিভর সােথ কােনk করল
লুবনা। িভিডo করার সময় হাত িস'র রাখা, ঘুরােনার সময় যথাসmব ধীের ঘুরােনা egেলাi মুল
সমস া, বারবার দেখেছ কমল। তার করা িভিডoেতo ei সমস াgেলাi pকট হেয় uেঠেছ।
যটুকু uেlখ করার মত ভাল সটা ক ােমরার gেন।
কমল িনেজর দাষ িsকার কের বলল, ‘ভাল হয়িন।’
লুবনা বলল, ‘eরেচেয় ভাল িক হেব ? িসেনমার সােথ তুলনা করছ ? িসেনমার জন সবিকছু
িহেসব কের সাজােনা হয়। eখােন eকিদেক রাদ aন িদেক ছায়া। eরেচেয় ভাল িভিডo eভােব
হয় না।’
কমল বলল, ‘বাiেরর িটিভ চ ােনলgেলার ছিব কমন ঝকঝক কের। দখেতi ভাল লােগ।’
লুবনা বলল, ‘oরা aেনক দামী ক ােমরা ব বহার কের। আর িভিডo করার পরo সgেলা
pেসস কের। যভােব করেল সুnর দখােব সভােব দখায়। ei ছিবটা দখ-eখােন সবিকছু খুব
সুnর দখােc। সাজা রাsা, dপােশ সবিকছু বশ সাজােনা।’
মহাখািল াioভার থেক uঠােনা সাজার রাsার িভিডo থািমেয় রেখেছ লুবনা। রাsার
dপােশ গািড় চলেছ dিদেক। হঁেটচলা মানুষ pায় নi। িরkা চেল না ei রাsায়। দেখ মেন
হেc িবেদিশ কান শহেরর দৃশ ।
লুবনা বলল, ‘eiচ-িড’র eটাi সুিবধা, ছিবেত সবিকছু িডেটল আেস। দখ eত dেরর
গািড়র গােয় লখা s পড়া যােc।’
কমল eকটা কমলার টুকেরা মুেখ িদেয় তািকেয় থাকল সিদেক। লুবনা আবার চালু করল
িভিডo। জাহাি র গেটর সামেন মাড় িনেc কােলা রেঙর গািড়টা।
‘ দিখ- দিখ-’
হঠাৎ কেরi সামেন eিগেয় eল কমল। লুবনা aবাক হেয় িভিডo প করল। আেগর ছিবর
যায়গা খুেঁ জ বর করল।
কমল uেtিজতভােব বলল, ‘ সi গািড়। eটাi সi ট ািk। eকi নাmার। কােলা রেঙর
গািড়।’
লুবনােক আরিকছু বলা pেয়াজন হল না। আেরা িপিছেয় যখান থেক গািড়টা ক ােমরায় ধরা
পেরেছ সখােন গল। বরাবরi গািড়টার িপছনিদক দখা যােc। কঁােচর ভতর িদেয় দখা যােc
dজন বেস রেয়েছ িপছেনর িসেট। eেকবাের শষ মুhেত মাড় ঘুেড় বামিদেক চেল গেছ
গািড়টা। মুhেতর জন গািড়র বামিদক দখা গেছ। লুবনার গািড় মােড় আসার আেগi ক ােমরা
বn কেরেছ কমল। পের আর কাথাo গািড়টা ধরা পেরিন িভিডoেত।
Hosted: www.boi-mela.com

17

মাড় ঘারার যায়গাটা কেয়কবার দখল লুবনা। হলুদ রেঙর eকটা ছিব রেয়েছ সখােন।
সmবত কাmানীর নামo লখা সখােনi।
কমল বলল, ‘সmবত চুমিক। adুত ধরেনর ঘেরর মত ছিব আঁকা। আিম আেরা গািড় দেখিছ
eiরকম।’
লুবনা ঘুের বসল কমেলর িদেক, ‘তাহেল!’
কমল বলল, ‘রাsায় বর হেলi দখা যােব ei ধরেনর aন গািড় চােখ পের িকনা।
তাহেল oেদর নাম, িঠকানা সব পাoয়া যােব। anত ফান নাmার। eখন সব গািড়েতi ফান
নাmার লখা থােক।’
লুবনা হাসেত হাসেত বলল, ‘ দখ িকেসর মেধ িক।’
চুমিকর aিফেসর সামেন লুবনার গািড় থেক নামেত নামেতi aেনকটা দেম গল কমল।
বাiেরর িদেক কঁাচ দয়া ছা eকটা ঘর। কঁােচর গােয় পin কের pচােরর ব বsা রাখা।
eধরেনর মানিষকতার লােকর কােছ খুব বিশ সহেযািগতা পাoয়া যায় না। কােজর জন য
ধরেনর পিরকlনা pেয়াজন সটা না কেরi ei ব বসায় লাভ দেখ ব বসায় নেমেছ। কিদন
পর aন েক aন ব বসায় লাভ করেত দখেল সিদেক দৗড় দেব।
ভতের বেস থাকা লাকটা eবং aিফেসর ভতেরর চহারাo সটাi বলেছ। যটুকু বািক িছল
সটা পুরন করল বেস থাকা লাকটা। লুবনােক ঢুকেত দেখ সাজা হেয় বেস দঁাত বর কের p
করল, ‘গািড় লাগব ?’
কমল ঘুের eকবার বাiেরর িদেক তাকাল। লাকটা তার চয়াের বেস থেকi লুবনােক গািড়
থেক নামেত দেখেছ। গািড়র ব বসায় জিড়ত থাকেল oi গািড়টার দাম জানা uিচত িছল।
eধরেনর গািড় য চালায় স তারকােছ ট ািk ভাড়ার জন আসেব না সটা বাঝা uিচত।
লুবনা কানমেত িবরিk চেপ রেখ বলল, ‘আমার eকটা তথ জানা দরকার। আপনােদর
eকটা গািড়, নাmার ঢাকা- মে া-প-11-1641, ei গািড়টা য চালায় তার সmেক।’
‘িক কiেলন ?’
লাকটার কথা বলার ধরন দেখ লুবনার িবরিk রােগ পিরনত হেc। কানমেত িনেজেক
সামাল িদেয় p করল, ‘ei গািড়টা ক চালায়?’
লাকটা িনেজর কথার utর না পেয় লুবনার pে থতমত খল। eকটু থেম আমতা আমতা
কের বলল, ‘তার িক কান িঠক আেছ ? যহন য পায় তহন স চালায় ?’
লুবনা আেরা িনিদ কের p করল eবার, ‘গত রিববার সকােল ei গািড়টা য চািলেয়েছ
আমার তােক দরকার। কখন কাথায় িকভােব পাoয়া যােব ? ’
‘ক ান, িক করেছ হi ব াডায় ?’ eবার uৎসাহ িনেয় সামেন eিগেয় বসল লাকটা।
কমেলর eকবার মেন হল লুবনা সকথা eিড়েয় যােব। r থেকi কথা বলার ধরন দেখ
বাঝা যােc লাকটােক eেকবােরi পছn করেছ না স। তারপরo মেন হল িনতাn কাজ করার
জন i তার কথার utর িদল স, ‘ভূল কের আমার eকটা ব াগ থেক গেছ oi গািড়েত।
দরকাির কাগজপt িছল। তােক বেলন oটা ফরত িদেল পুরsার দব। পঁাচহাজার টাকা।’
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লাকটা চুক কের বেস থাকল িকছুkন। তার dপােশ ঘাড় নাড়াল। তারপর বলল, ‘িকnt
গািড়ডা চালাiিছল ক ?’
লুবনা িবরk হেয় বলল, ‘ সটা জানার জন i তা eখােন eেসিছ। আপনােদর গািড় আপিন
জানেবন ক চািলেয়েছ। আপনােদর কােছ রকড নi ?’
‘িকেসর রকড ?’
‘ ক কখন কান গািড় চালায় ? egেলা িলেখ রােখন না ?’ যতটা সmব বুিঝেয় বলার চ া
করেছ লুবনা।
p েন হ- হ কের হাসল লাকটা। িন য়i পান খায়। লাল রেঙর ফঁাকা ফঁাকা দাত, মুেখ
কেয়কিদেনর খঁাচােখঁাচা সাদাকােলা দািড় আর a ভি সবিকছুi eেকবাের মানানসi। চয়াের
বেস adুতভােব dলেত dলেত বলল, ‘eত ঢাক িপটাiেল িক ব বসা করা যায় ? আমােগা
eেtাgলান গািড়, তারপরo সবgলান গািড়র নmর মুখস- কiেত পাির। নাম কiেল সব াiভার
ক কমুন কiেত পাির, কার বািড় কাথায় কiেত পাির। হ ার নাম িক ?’
‘আিম িক নাম িজেjস কেরিছ ?’ িবরিk চেপ রাখেত পারল না লুবনা, ‘পাতলা কের,
লmা। গাল ভাঙা, িসগােরট খায়। আপনার মত বাকােট চহারা।’
লাকটা সmবত লুবনার কথা ধরেত পােরিন। স বলল, ‘আমার মত চহারার কu নাi।
আিম হgেলর িথক া লmা। সবাi আমাের কয়-। যাuক যা। যার যা মেন চায় কuক। আিম
ঝগড়াঝািট পছn কির না। াiভােরর মাথায় আর কত বুিd হiব। কথা হiল াiভােরর চহারা
াiভােরর মত আমার চহারা আমার মত।’
লুবনা বলল, ‘হ া, আপিন aেনক বুিdমান। রিববার ei গািড়টা ক চািলেয়েছ বুিd কের
বলুন তা। বলেত পারেল eকহাজার টাকা পােবন। ei- য।’
সিত সিত i কঁােধ ঝুলােনা ব াগ খুেল dটা পঁাচশ টাকার নাট বর করল লুবনা। লাকটা
aপলক তািকেয় রেয়েছ লুবনার হােতধরা টাকার িদেক। কমেলর eকবার মেন হল টাকার িদেক
চেয় িক করেত হেব সটাo ভুেল গেছ।
eকসময় স মুখ খুলল, ‘গািড়ডা য ক চালাiিছল। eেককিদন eেকক জন গািড় চালায়।
eকিদন diেবলা diজনo চালায়।’
লুবনা আেরকবার সুেযাগ িদল তােক, ‘ei টাকা তাহেল আপিন পােcন না।’
লাকটা aসহায়ভােব বলল, ‘িক করমু কন।’
লুবনা হেস ফলল তার কথা বলার ভি দেখ। হািসমুেখ বলল, ‘বুঝলাম আপনােদর সােথ
িরkা মািলেকর কান তফাৎ নi। জমার টাকা পেল সব িহেসব শষ।’
লাকটা িক বলেব খুেঁ জ পল না।
লুবনা টাকা ব ােগ ঢুকােত ঢুকােত বলল, ‘eটা থাক আমার কােছ। আপিন খঁাজ কের
দেখন। যিদ বর করেত পােরন কান াiভার তাহেল িদেয় যাব। রােত যখন গািড়র িহেসব
করেবন তখন সবাiেক িজেjস করেবন রিববার সকােল গািড়টা ক চািলেয়েছ। িঠক আেছ ?
আপনার ফান নাmারটা বেলন, আিম ফান কের খঁাজ নব।’
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তার ফান নাmার িলেখ িনেয় বাiের বর হল dজন। গািড়েত uঠেত uঠেত কমেলর মেন হল
eটা eকটা ভূল কাজ। স যিদ সিত সিত সবাiেক p কের তাহেল সi াiভার সাবধান হেয়
যােব। িনেজ জিড়ত না থাকেলo কাজটা aপরাধ সটা স জােন। কানরকম ঝােমলায় স
জড়ােত চাiেব না।
‘ কান কাজ হল না।’ গািড়েত াট িদেয় বলল লুবনা, ‘নতুন িকছু বর করেত হেব। eখন
কাথায় যাoয়া যায় বলত ? আcা oi ভdেলােকর বািড়েত গেল হয় না। বািড়েত যারা আেছ
তােদর কu যিদ নতুন িকছু বলেত পাের।’
কমল বলল, ‘বািড়র লাকজন তা িকছু জােননা। oনােক ধের িনেয় গেছ সকােল বড়ােনার
সময়।’
লুবনা আর কথা বাড়াল না eিবষেয়। স বলল, ‘তা িঠক। তামার ভাiয়া িক করেছ সটা
আেগ জানা দরকার। িন য়i eত সহেজ ছেড় দেবনা।’
সn া হেয় আসেছ। কমলেক তার বািড়র সামেন নািমেয় িদেয় িনেজর বািড়র িদেক রoনা হল
লুবনা।

ঘের ঢুেক aবাক হল কমল। আuয়াল বেস রেয়েছ শাnর সােথ। বাiের গািড় নi, তারমােন
িরkা বা ভাড়া করা ট ািkেত eেসেছ। গািড় থাকেল হয়ত লুবনা খঁাজ িনেয় যত। eখন পযn
স আuয়ােলর চহারা দেখিন।
aপহরনকারীরা আuয়ােলর সােথ যাগােযাগ কের টাকা চেয়েছ তার কােছ। মুিkপণ
িহেসেব দশ লk টাকা ক াশ।
‘টাকা ধার করা ছাড়া আিম তা কান uপায় দখিছ না।’ কমল বসার পর তারিদেক eকবার
তািকেয় িচিন-তভােব শাnেক বলল আuয়াল, ‘আমার হােত ei মুhেত eত টাকা নi। oরা
বেলেছ কালেকর মেধ টাকা িদেত হেব। eখন-, আিম তা চােখ anকার দখিছ-’
‘oনার কথা িক বেলেছ ?’ যতটা সmবত sাভািবকতা বজায় রেখ জানেত চাiল শাn।
আuয়াল বলল, ‘বেলেছ oনার কান kিত হেব না যিদ টাকা িদেয় দi। না িদেল িক হেব
aনুমান করেতi পােরন । আপনার িক মেন হয়-, কান আশা আেছ ? aন িকছু করার ?’
‘eকজন মানুেষর জীবন যখােন জিড়ত সখােন ঝুিঁ ক নয়া িক িঠক হেব ?’ িসdাn নয়ার
ভারটা তার oপরi ছেড় িদল শাn।
‘hঁ।’ দীঘ াস ছাড়ল আuয়াল। সাফায় হলান িদেয় বেস বলল, ‘ দিখ িক করা যায়।
আমার পাটনারেক জািনেয়িছ। তােক বেলিছ কানভােব টাকাটা ম ােনজ কের িদেত। না হেল হয়ত
ব াংক থেক লান িনেত হেব। eটা িক aবsা দখুন দিখ ? ব াংক থেক টাকা লান কের
eকজনেক মুিkপণ িদেত হেব। eভােব সমােজ থাকা যায় ?’
শাn িকছুkন চুপ কের তািকেয় থাকল তার িদেক। eেকবাের যৗিkক কথা বেলেছ। তােক
সহানুভুিত না দিখেয় পারা যায় না।
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‘আপনার ব বসার aবsা eখন কমন ?’ pস পােl িজেjস করল শাn।
‘ভাল না। জােনন তা, সারা পৃিথবীেতi eখন িরেশসন, ekেপােটর aবsা কািহল।
pাডাকশেনর ঝােমলা তা আেছi। সটা কেরi বা লাভ িক ? kতা নi। কমচারীেদর বতেনর
টাকা জাগাড় করাi কিঠন।’
‘hঁ, ei aবsায় ব াংক িক eত টাকা লান দেব ? আপনার ব বসার জন o লান আেছ মেন
হয়।’
‘হঁ া। সটাi িচnার কথা। মেনহয় বািড়টা মটেগজ িদেত হেব।’
‘তােত বশ সময় লাগেব। ব াংক িক কেয়ক ঘnার মেধ লান দয়? আিম যতdর জািন
oেদর িমিটংe িডিসশন িনেত হয়। সজন বশ সময় দরকার।’
eমন aসমেয়o আuয়াল হাসল শাnর সীিমত jান দেখ। eিদেক তার কান aিভjতাi
নi।
‘আপিন aন েদর কথা বলেছন। ব াংক সবসময়i পুরেনা kােয়nেদর িকছু সুিবধা দয়।
আমার ধারনা তারা িবষয়িট কনিসডার করেবন। ফমািলিটজgেলা পের করেলo aসুিবেধ নi,
টাকা পাoয়া সমস া হেব না। আসেল সমস া eকটা আেছ, সটা হেc- বািড়টা আমার শা ড়ী
মটেগজ িদেত চান না। uিন মেন কেরন oটাi তােদর সৗভােগ র িচh। ei যুেগo- বশ পুরেনা
িদেনর মেনাভাব আরিক। ভােবন মটেগজ দয়া মােনi বািড়টা হাতছাড়া হেয় যাoয়া।’
‘আবার যাগােযাগ িক oরাi করেব ?’ পািরবািরক আলাপ থেক সের গল শাn।
‘তাi তা বেলেছ ? আমােক বারবার বেলেছ আিম যন কােরা কােছ মুখ না খুিল।’
শাn িজেjস করল, ‘ ফান কাথায় কেরিছল ? মাবাiেল না আপনার িফkড ফােন ?’
‘িফkড ফােন, বাসায়।’
‘আcা। কানসময়?’
‘রােত। বােরাটা, সােড় বােরাটা হেব।’
িকছুkন চুপ কের থাকল dজেনi। কমেলর eকবার মেন হল রাত বােরাটা-সােড় বােরা মােন
aেনক আেগর ঘটনা। iেc করেল তখনi ফান কের জানােত পারত। সটােক রাত মেন করেল
সকােলo ফান করেত পারত।
আuয়াল িকছুkন iতস-ত করল িকছু বলার জন । তারপর eকসময় বেলi ফলল,
’আপনােক িকnt আমার বািড়র সবাi চেন। মােন- আপনার কােজর সােথ সবাi পিরিচত।’
শাn p েবাধক দৃি েত তাকাল তার িদেক।
আuয়াল বলল, ‘আপিন যিদ eকটু যান বাসায়, মােন eকটু শাnনা দয়া আরিক। িবপেদ
আপেদ মানুেষর মন dবল হেয় পের-। আপনােক দখেল সবাi eকটু ভরসা পােব।’
‘ বশ।’ সময় িনেয় সmিত িদল শাn।
আuয়াল uৎসািহত হল, ‘চলুন না, eখনi। গািড় রিডi আেছ-’
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শাn িচিন-তভােব দঁােত নখ কাটেত কাটেত কমেলর িদেক তাকাল। eকাজ স কখেনা কের
না, মেন করল কমল। দঁােত নখ কামড়ােনা তার eেকবােরi aপছn। তাহেল eখন সটা করেছ
কন ?
শাnর দৃি aনুসরন কের কমেলর িদেক তািকেয়েছ আuয়ালo, ‘o-o চলুক। eকটু বিড়েয়
আসা হেব-’
কমলেকo আমntন জানাল আuয়াল।
শাn কমেলর িদেক eকবার তািকেয় তােক কথা বলার কান সুেযাগ না িদেয় বলল, ‘oর িক
যন কাজ আেছ। aংক করেব মেন হয়। আিম eকাi ঘুের আিস-’
শাn uেঠ দঁাড়াল। আuয়ােলর িদেক eকবার তািকেয় uঠল কমলo। oস রoনা িদল
ভতেরর ঘেরর িদেক।
ei ভরসেn েবলা aংক করেত বসেব স! eমন ঘটনা ei জীবেন ঘেটিন। সকেলর আেগ
িনেষধ করেব তা স-i। সমেয়র কাজ সমেয়। বশী সময় পড়ার টিবেল থাকেল বশী পড়া হয়
না। egেলা তা তারi কথা। hঁহoরা বাiের যাoয়ার বশ িকছুkন পর ফান করল কমল। লুবনােক জািনেয় িদল শষ
খবরটা।
‘দশ লk টাকা ! eতgেলা টাকা eভােব িদেয় দেব?’ সবিকছু েন eেকবাের আঁতেক uঠল
লুবনা।
কমল বুঝল না লুবনার আপিt িকেস। টাকার পিরমােন না eভােব িদেয় দয়ার িবষেয়। স
sাভািবকভােব বলার চ া করল, ‘হঁ া। না িদেয় িক করেব বলুন?’
‘ধরেব না oেদরেক ?’ আেরা aবাক হেয় িজেjস করল লুবনা।
কমল গলায় হতাস ভাব দিখেয় বলল, ‘তা- তা জািন না। ধরার চ া করেল যিদ oনােক
মের ফেল। oরা সাবধান কের িদেয়েছ যন কাuেক না জানােনা হয়।’
‘তাহেল ? eেকবাের ছেড় দেব ?’
কমল eকটু িচnা কের বলল, ‘আমার মেন হয় না eেকবাের ছেড় দেব। িকছু eকটা িচnা
কেরেছ িন য়i। হয়েতা িঠক কেরেছ oনােক ছািড়েয় আনার পর টাকাgেলা udার করেব-’
লুবনা িকছুkন চুপ কের থাকল। তারপর বলল, ‘নয়েতা টাকা দয়ার সময় আড়াল থেক
দখেব, তারপর oেদর িপছেন িপছেন যােব।’
কমল িচnা কেরo বুঝেত পারল না সটা সmব না drহ কাজ। সo eকi কথা ভাবার চ া
কেরেছ। শাn কানরকম আgহ দখায়িন eিবষেয়। eমন কান পিরকlনা থাকেল স জানেত
পত। oিদেক লুবনা তখন খুব uৎসািহত।
‘আcা, eক কাজ কির-’
কমল তার কথা বলার ভি দেখ হঁেস ফলল। লুবনার হঁািস থেম গল কমেলর হািস েন।
থেম িবরk হেয় বলল, ‘হাসছ কন ?’
কমল হাসেত হাসেত বলল, ‘িক বলেবন জািন।’
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‘িক ?’
কমল হাসেত হাসেত বলল, ‘বলেবন টাকা দয়ার সময় কাথাo লুিকেয় থেক দখেবন,
তারপর oেদর িপছন িপছন যেয় oেদর আsানা দেখ ফলেবন।’
‘হঁ া, তাiেতা করেত হয়।’
কমল িনিলpভােব বলল, ‘oরাo সটা জােন। চািরিদেক ভালভােব না দেখ oরাo সামেন
আসেব না।’
‘িকnt টাকা তা নেব ?’
‘aবsা দেখ ব বsা করেব। সেnহজনক িকছু দখেল dর থেকi পালােব, যিদ পিরিস'িত
সুিবধাজনক দেখ তাহেল eেস টাকা নেব। নয়ত eমন কাuেক পাঠােব যােক ধেরo কান লাভ
হেব না।’
‘আমরাo aবsা দেখ ব বsা করব।’ িনেজর পিরকlনা থেক সরল না লুবনা।
‘িক ব বsা?’
লুবনা চুপ কের থাকল িকছুkন। িকছু eকটা করার পথ খুজ
ঁ েছ। ফানটা কােন লািগেয়
aেপkা করল কমল। তারপর হঠাৎ কেরi লুবনার কn শানা গল, ‘আcা, নতুন বুিd। আমরা
কােছ যাব না। aেনক dর থেক দখব।’
‘িকভােব ?’
‘যায়গাটা কাথায় তুিম জানেত পারেব ?’ সরাসির কমেলর pে র utর না িদেয় পাlা p
করল স।
‘হঁ া। মেনহয় জানা যােব।’
‘তাহেল িভিডo ক ােমরা িনেয় aেনক dের কাথাo থাকব। সখান থেক িভিডo করব।
খািলেচােখ তাকােলo oরা দখেত পােব না। দখেলo িকছু বুঝেব না।’
eকমত না হেয় পারল না কমলo। সিত i কােজর মত বুিd। সােথসােথ সায় িদল স, ‘হঁ া,
খুব ভাল হেব। গািড়র ছিব uঠােনার মত কের।’
‘তাহেল- কাথায় আর কখন- eটা জানাi কাজ। তুিম জানার ব বsা কর। কালেকর মেধ
টাকা চেয়েছ তারমােন হােত সময় বিশ নi।’
কমল বলল, ‘ভাiয়া িফরেলi জানাব। আuয়াল সােহব িনেজ থেকi eেসেছ, eটা না
জািনেয় পারেব না।’
লুবনা বলল, ‘তাহেল কালi িকছুeকটা হেc।’

ভdেলাকেক যখান থেক ধের নয়া হেয়েছ তার কাছাকািছ যায়গােতi লনেদেনর ব বsা
করা হেয়েছ। eেকবাের ভর dপুর বলা। সmবত সসময় লাকজন কম থােক বেলi। আuয়াল
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বারবার জািনেয়েছ সখােন কানধরেনর িকছু করার চ া করেল ভdেলাকেক মের ফলার hমিক
িদেয়েছ। শাno তার কথায় সায় িদেয়েছ। যারা টাকার জন মানুষ aপহরন করেত পাের তারা
িবপেদর সmাবনা দখেল খুন করেতo পাের। eমন ঘটনার aভাব নi। pায়i খবেরর কাগেজ
দখা যায়।
dপুর বােরাটার িদেক oিদকটায় গল কমল আর লুবনা। গািড় aেনকটা dের eকটা
দাকােনর িজmায় রেখ হঁাটেত r করল oরা। ঘnাখােনক সময় হােত িনেয় eেসেছ oরা।
oেদর কথামত সময় যিদ িঠক থােক তাহেল eকটায় লনেদন হoয়ার কথা।
যায়গাটা আেরকবার দখল কমল। pথমিদেনi তার মেন হেয়েছ dেরর ছয়তলা বািড়gেলা
থেক eখানকার ঘটনা দখা সmব। সাধারনভােব ঘটা কান ঘটনা দেখ হয়ত িকছু বাঝা যােব
না, িকnt তারা eেসেছ রীিতমত pstিত িনেয়। aপিটক াল-িডিজটাল জুম িমিলেয় diহাজার ek
জুম, সাধারন ক ােমরার িহেসেব pায় আিশ হাজার িমিলিমটার লেnর সমান। তােদর চাখ ফঁািক
দয়া কানমেতi সmব না।
dর থেকi eকটা বািড় দেখ পছn করল লুবনা। বািড়র ছােদ eকজন মানুেষর মাথা দখা
যােc। eকটুপর মাথাo দখা গল। eকজন মিহলা, সmবত ধায়া কাপড় মেল িদেc।
eকটুপরi কািনেসর আড়ােল হািরেয় গল মাথা।
আেস- আেস- বািড়টার িদেক eেগােত r করল dজন। কানভােব ছােদ oঠার ব বsা
করেত হেব।
লুবনার কঁােধ ক ােমরার ব াগ। মাথায় ক াপ। য কu দখেল তািকেয়i থােক। তেব সুিবধা
eকটাi eখন aেনকেকi ei পাষােক ক ােমরা িনেয় দখা যায়। আর লাকজনo eেকবােরi
কম।
বািড়র সামেন থেম িতনতলার আধেখালা eকটা জানালার িদেক দৃি গল লুবনার। eকজন
যুবক বেস রেয়েছ জানালার কােছ। িক করেছ বাঝা যােc না। জানালায় পা ঠিকেয় বেস
তািকেয় রেয়েছ বাiেরর িদেক। িনেচ oেদর দেখ eখন সাজা তািকেয় আেছ। লুবনাo হািসমুখ
কের eমনভােব তাকােc যন ভালভােব দখার চ া করেছ তােক।
‘ei- য।’
যুবকিট uেঠ দঁাড়াল। তারপর খালা দরজা িদেয় সােথ ছাট বারাnায় eেস দঁাড়াল।
‘আপিন ei বািড়েত থােকন ?’
লুবনার p েন হািস পল কমেলর। কােরা বািড়েত িগেয় তােক িজেjস করা স সখােন
থােক িকনা।
যুবক কান utর িদল না। তািকেয় থাকল।
‘িনেচ নামেত পারেবন ?’
eবাের utর পাoয়া গল। eকiসােথ মাথা নেড় eবং মুেখ ‘হঁ া’ বেল ঘের ঢুেক গল।
িমিনট খােনেকর মেধ i তােক eিগেয় আসেত দখা গল। ei বািড়র সােথ eেকবাের
মানানসi। চুেলর াiল, পাষাক, হঁাটার ধরন সবিকছুi। কােন সাদা রেঙর হডেফান লাগােনা।
হাসেত হাসেত eেস oেদর সামেন eেস দঁাড়াল।
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লুবনা হেস p করল, ‘গান নেছন ?’
স তেতািধক হেস utর িদল, ‘হঁ া, ebার গান।’
কমল িঠক বুঝল না ebার গান িক। যুবকিট তখন পেকট থেক ছাট pয়ারটা বর কের
মেনােযাগ িদেয় িক যন দখেছ। হয় pয়ারটা দখােc নয়ত গান পিরবতন করেছ। কমেলর
aবাক হoয়া ভাব দেখ লুবনা তার িদেক ঝুেঁ ক িফসিফস কের বলল, ‘e বা।’
কমল িচনল তখনi। যতdর মেন পেড় সুiেডেনর গােনর দল। চারজেনর। eকসময় খুব
জনিpয় িছল। পাiপার গানটা কমল বhবার েনেছ। eকটু aবাকi হল স। eখন কu oসব
গান িনেয় মাথা ঘামায় না। চািরিদেক র◌্যাপ, িহপহপ, মটাল eসবi শানা যায়। লুবনার মুেখর
িদেক তািকেয় কমেলর মেন হল স িবরk হেয়েছ। যুবক তার িদেক তাকােতi ঠাট নািড়েয় িক
যন বলল।
কমল িনি ত স কান শb শােনিন ধু ঠাট নাড়ােত দেখেছ। কাজ হল তােতi। যুবক
pথেম চাখ কুচঁ েক তাকাল তারপর কান থেক হডেফান নামাল।
লুবনা হেস বলল, ‘আপনােদর বািড়র ছােদ uঠেল oিদেকর গাছপালা দখা যায় ?’
যুবক ঘুের তাকাল তার বািড়র ছােদর িদেক। তারপর লুবনার দখােনা গাছপালার িদেক।
মাথা নািড়েয় বলল, ‘হঁ া যায়।’
লুবনা আেগর ভি েত বলল, ‘ছিব uঠােনা যায় ?’
স utর িদল, ‘যায়।’
লুবনা বলল, ‘আমরা ছােদ uেঠ oিদেকর ছিব uঠাব, ব বsা করেত পারেবন ? কu যন
িবরk না কের।’
যুবেকর হািস আেরা িবসতৃত হল, ‘ কান সমস া নi। কu িবরk করেব না। আসুন আমার
সােথ।’
স পথ দিখেয় িসিড়র িদেক eেগােত r করল। কমল আর লুবনা aনুসরন করল তােক।
নতুন তরী বািড়। মাজাiক করা পিরcn িসিড়। oরা িসিড় িদেয় ছােদ uেঠ দখল সখােন
কu নi। িনচ থেক যােক দখা িগেয়িছল স সmবত কাপড় মেল িদেয় চেল গেছ। সদ
মেল দয়া কাপড় থেক টপটপ কের পািন পড়েছ eখেনা।
লুবনা ছােদর ধার িদেয় পুেরাটা eক চkর ঘুের eল। রাsার িদেক কেয়কটা টেব গাছ
লাগােনা, eছাড়া বািক যায়গাটা eেকবাের ফঁাকা eবং পিরsার। পােশর eকিদেক বড় eকটা
পািনর ট া । বশ কেয়কটা পািনর পাiপ সখান থেক নেম গেছ িনেচর িদেক। শb েন
বাঝা যােc ট াে পািন uঠােনা হেc। লাহার eকটা িসিড় লাগােনা ট াে র সােথ।
লুবনা কঁাধ থেক ব াগ নািমেয় ব াগ খুেল ক ােমরা বর কের খািল ব াগটা কমেলর হােত
িদল। তারপর িভuফাinার খুেল ক ােমরা aন কের সটা তাক করল পােশর িদেক। কমল
আড়েচােখ eকবার তািকেয় দখল যিদকটা তােদর দখার কথা সিদেক। গাছপালার আড়ােল
সাদা eকটা গািড় দখা যােc। আuয়ােলর গািড়টা সাদা মেন আেছ তার। হয়ত স eরi মেধ
eেস aেপkা করেছ সখােন।
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ক ােমরা ধের ছােদর চািরিদেক eকবার চkর িদল লুবনা। যুবকিটo ঘুরেস তার সােথসােথ।
কu যন িবরk না কের সটা পাহাড়া িদেc িন য়i। কুiনাiন িদেল jর সারেব িকnt
কুiনাiন সারােব ক, কথাটা মেন পরল কমেলর। লুবনার মুখ দেখ িকছু বাঝা যােc। eধরেনর
পিরিস'িত স খুব ভালভােব সামাল িদেত পাের। কমেলর খুব দখা iেc হল স িক কের।
বিশkন aেপkা করেত হল না। লুবনা কমেলর কােছ eেস ক ােমরাটা তার হােত িদেয়
আেরক হােত ব াগ িনল। ভালভােব ব ােগর ভতর হাতড়াল িকছুkন। আপন মেনi বলল,
‘ কমন হল ? ক ােসট শষ।’
তারপরi যুবেকর িদেক ঘুরল, ‘eকটা কাজ করেত পারেবন ?’
‘বেলন।’
‘eকটা ক ােসট িকেন আনেত পারেবন ? ei ক ােসটা শষ হেয় গেছ।’
না বলার কান সুেযাগ আেছ বেল মেন হল না কমেলর। সmবত তমন িকছুi চ া করল
যুবক, ‘eখােন ক ােসট পাoয়া যায় না।’
‘যায়।’ জার িদেয় বলল লুবনা, ‘ফামেগেট গেলi পােবন। oখােন িসিডর দাকানgেলা
আেছ oরা িবিk কের। তাড়াতািড় যােবন আর চেল আসেবন, পারেবন না ? eেকবাের সামান
কাজ।’
‘পারব।’
‘তাহেল ei খািল প ােকটটা িনেয় যান। িঠক ei মেডলটাi দেখ িকনেবন। aন কাuেক
পাঠােবন না আবার। oরা বাকা মানুষ দখেলi ঠকায়। কমদািম ক ােসট িদেয় দয়। eটা িনেয়
যান আর ei য পাচশ টাকা। যিদ ফামেগেট না পান তাহেল িডয়ােম গেলi পােবন। চেনন
তা িডয়ােমর দাকান ?’
‘ কান দাকান ?’
‘ দাকােনর নাম লাগেব না। যেকান দাকােন ঢুেক eটা দিখেয় িজেjস করেবন। না থাকেল
পােশর দাকান থেক eেন দেব। খুব তাড়াতািড় আসেবন।’
যুবকিট দির করল না। টাকা আর খািল কাভারটা পেকেট ঢুিকেয় রoনা িদল। eকটু পরi
তােক eিগেয় যেত দখা গল সামেনর িদেক।
কমল হাসেত হাসেত বলল, ‘যিদ ফামেগট থেক িকেন আেন ?’
লুবনা ক ােমরাটা হােত িনেত িনেত বলল, ‘aসmব। oi ক ােসেটর দাম বােরাশ টাকা।
ফামেগেট যgেলা পাoয়া যায় তার দাম eকশ সtুর টাকা। তুিম oিদেক দঁাড়াo। কu যিদ eেস
পের তাহেল িকছু eকটা বেল বুঝােব।’
কানরকম ঝুিঁ ক িনেত রািজ না লুবনা। কমল ঘুের িসিড়র দরজার কােছ দঁািড়েয় uেlািদেকর
দৃশ দখেত থাকল। eিদেক িক ঘটল দখার কান সুেযাগi পল না, চ াo করল না। eকটা
বািড়র সামেন eকজন eকটা বানর eেন খলা দখােc। লাকজন গাল হেয় িঘের রেয়েছ
তােক। dর থেক দেখ খলার ধরন বাঝার চ া করল স। িঠক বাঝা যােc না িক হেc।
সmবত বানরেক যা যা করেত বলেছ স তাi করেছ আর চারপােশর লাকজন হাততািল িদেc।
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লুবনােক হঁেট আসেত দেখ ঘুের তাকাল স। eকটু eিগেয় দখল আেগর যায়গায় গািড়টা
নi। লুবনা ক ােমরা বn কের ব াগ কুিড়েয় িনল।
‘চল, eখানকার কাজ শষ।’
কমল িজেjস করল, ‘িভিডo করেত পেরেছন ?’
‘হঁ া। eেতi কাজ হেব। ভাল কের দখেল িচেন ফলা যােব। তাড়াতািড় যাi চল, o িফের
আসার আেগ।’
‘আর আপনার পাচশ টাকা ?’ aবাক হল কমল।
‘ei কােজর দাম তারেচেয় বিশ।’
কমলেক eেকবাের বাকা বািনেয় িদল লুবনা।

শাnর কিmuটাের ক াপচার করেত করেত পুেরা িভিডo দেখ ফলল oরা। pথেম ছােদর
চািরিদেকর িভিডo। গাছপালা, aন ান বািড়ঘর, রাsায় গািড়-িরkা, হেটচলা মানুষ। বাঝা
যােc লুবনার হাত eখেনা পােকিন। ক ােমরা নড়েছ aনবরত।
তারপরi থেম থাকা সাদা গািড়টা। িকছু গাছপালাযুk ফঁাকা যায়গা। ক ােমরা ঘুিরেয়
আেশপােশর যায়গািট দখা হল। eকজন লাক গািড় থেম নামল। কেয়ক পা হঁেট পায়চাির
করল। বঁেট, eকটু মাটার িদেক। আuয়াল না eটা বাঝা যােc পিরsার। িকছুkন হাটাহািটর
পর আবার গািড়েত ঢুকল। িভিডo চলেতi থাকল। বেস থাকা aবsায় লাকটােক দখা যােc
না।
িকছুkন পর আেরকটা সাদা গািড় eেস থামল আেগর গািড়টার কােছ। eকi মেডেলর eকi
রেঙর গািড়। সটা থেক আuয়াল নামল। হােত িbফেকস। aন গািড় থেক লাকটা নামল।
আuয়াল তার হােত িbফেকসিট িদল। aন লাকটা ঢুেক গল গািড়েত। তার গািড়র িপছেনর
দরজা খুেল আেরকজন লাক বয়s ব িkিটেত ধের নামাল। তার চাখ বঁাধা। আuয়াল eেস তার
হাত ধের িনেজর গািড়েত uঠাল। তারপর িনেজo গািড়েত uেঠ গািড় ছেড় চেল গল। aন
লাকজনo তােদর গািড়েত uেঠ বেসেছ। স গািড়িটo চেল গল। আেরা িকছুkন যায়গািট ধের
রাখল ক ােমরা। তারপর হঠাৎ কেরi ক ােমরা নেড় uঠল। িভিডo বn কের িদল শাn।
িভিডoেত আuয়াল, aপhত ভdেলাক eবং dজন লাকেক দখা গেছ। ি ল ছিব বর কের
dজেনরi পিরচয় জানা সmব। যিদ পুিলেশর খাতায় নাম থােক তাহেল সটা করা আেরা সহজ।
শাn িক ভাবেছ বাঝা যােc না। কমলরা িফের বািড়েতi পেয়েছ তােক। হােসন কাথাo গেছ।
‘কােছ থাকেল টাকা ফরত নয়া যত।’ সবাi চুপ কের আেছ দেখ মnব করল লুবনা।
শাn সময় িনল utর িদেত।
‘আমার মেন হয় না।’ eকসময় মnব করল স।
‘ কন ? খুব সহজ তা! মাt dজন লাক।’
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‘আমার মেন হয় িকছু গড়িমল আেছ।’ eখনo িচিন-ত মেন হেc শাnেক। িকছু যন িহেসব
মলােনার চ া করেছ।
কমল আর লুবনা বুঝলনা সটা িক। িঠক যা যা হবার কথা িছল তাi হেয়েছ। oলা
ভdেলাকেক িনেয় যায়গামত eেসেছ, আuয়াল টাকা িনেয় গেছ। তারপর লনেদন হেয়েছ।
‘গড়িমল থাকেল থাক, টাকাgেলা তা পাoয়া যত।’ বলল কমল, ‘oi ভdেলাকেক যখন
িনরাপেদ পাoয়া গেছ-’
‘ সটাi শাnনা, ভdেলােকর কান kিত হয়িন। আমার মেন হয় oভােব টাকা পাoয়ার কান
সmাবনা নi।’ eবাের আেরা সরাসির জানাল শাn।
‘ ভেঙ বল।’ aৈধয হেয় গেছ কমল।
শাn হেস ফলল, ‘আcা, eধরেনর লনেদেনর ঘটনা তা ছিবেত aেনক দেখিছস, তাi
না ?’
‘pিতিদনi দখায়।’ সায় িদল কমল।
‘eখােন যা দেখিছস সটা িক sাভািবক মেন হেয়েছ ?’
কমল utর িদল না। খুজ
ঁ েত লাগল তমন িকছু রেয়েছ িকনা। পুেরা দৃশ টা আেরকবার
মেনমেন যাচাi করল drত।
‘asাভািবক কাথায় ?’ p করল লুবনা।
শাn সরাসির তাকাল লুবনার িদেক। লুবনা বড়বড় চােখ তািকেয় আেছ আgহ িনেয়।
শাn বুঝােনার ভি েত বলল, ‘আcা, আিম যিদ oখােন থাকতাম, মােন aপহরনকারীেদর
দেল, তাহেল িক করতাম ? eকজন eকটা bীফেকস িদল দেখ লাকটােক ছেড় িদতাম ?’
‘bীফেকেস দশ লk টাকা।’ মেন কিরেয় িদল লুবনা।
শাn হেস বলল, ‘ ক জােন ? oরা খুেল দেখিন। bীফেকস িনেয় খুশী হেয় চেল গেছ।’
‘তাiত!’ কমেলর িদেক তাকাল লুবনা। eটাi তাহেল সi asাভািবকt। আuয়াল টাকা না
িদেয় িbফেকেস aন িকছু ঢুিকেয় িদেত পাের। পুরেনা খবেরর কাগজ জািতয় িকছু। গেl,
িসেনমায় eমন ঘটনা বh দখা যায়।
‘িকnt টাকা তা আেছ-’ eখনo মানেত চাiেছ না কমল।
‘থাকেত পাের, নাo থাকেত পাের। িনি ত হi িকভােব ? আর eকটা কথা বল, ভdেলােকর
চাখ বঁাধা িছল। স aবsােতi গািড়েত uঠােনা হল। কন ? aবশ oরা যিদ gিল করার ভয়
দখায় সটা aন কথা। তাহেলo িবষয়টা কমন ঠকেছ যন। পুেরা ঘটনাটা খুব বশী িনিবে
ঘেট গল। oরা িক eতi বাকা য কথা েনi লাকটােক িনেয় oখােন eেস বেস থাকল ?
oখােন পুিলশ যেত পারত।’
‘uিন কাuেক যেত িনেষধ কেরেছন। কu গেল oনার েরর জীবেনর oপর ঝুিঁ ক নয়া
হয়।’ বলল কমল।
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‘হঁ া। সটা oনার কথা, িকnt আিম বলিছ oi দেলর লাকেদর কথা। oরা eত িন য়তা
পল িকভােব ? দশ লk টাকা eকজন খুশী হেয় িদেয় দেব, কানভােব ফঁািক দয়ার চ া
করেব না eটা মেন করার কারন িক ?’
‘তার মােন আেরা রহস ?’ িজেjস করল কমল।
শাn হতাসভাব দিখেয় বলল, ‘মেন হয়। আcা aেপkা কের দখা যাক eরপর িক ঘেট।
কu তা টাকা udার করার জন বেলিন। যার টাকা তারi মাথাব থা।’
কমল আর লুবনা dজেনi মুখ গামড়া কের থাকল। তােদর eতবড় aিভযান মেনহয় কান
কােজi আসেছ না।

eেকবাের dপুেরর আেগi ফান কের লুবনােক খবরটা িদল কমল। আuয়ােলর বািড়েত
িবেকেল চা খাoয়ার দাoয়াত িদেয়েছ oেদরেক। শাn িনেজ থেকi বেল গেছ লুবনােক
জানােত।
তারমােন! সখােন িকছু eকটা চমক aেপkা করেছ। বুঝেত দরী হয়িন কমেলর। aনু ান
িবেকল চারটায়। সmবত সংিkp aনু ান। লুবনােক ক ােমরাটা আনার কথাo মেন কিরেয় িদল
কমল। বলা থাকেত বর হেল িভিডo করা যােব। শাn জািনেয় িবেকেল aন কাজ নi। িনেজ
থেক eকথা বলার aথ eকসােথ বড়ােত যাoয়া।

‘eেক িক িট-পািট বলা যায় ?’ লুবনার গািড়েত বেস শাnেক uেdশ কের p টা করল
কমল।
শাn eকা বেসেছ িপছেনর িসেট। সামেন লুবনার পােশ কমল।
‘বলা যেত পাের।’ eকটু জােরi বলল শাn, ‘আবার পুনিমলনীo বলেত পািরস। eকজন
তার বািড়েত িফের eেসেছ, তার সােথ নতুন কের সাkাত।’
‘সবাi বািড়র লাকজন ?’
শাn বলল, ‘aেনক লাক হেব মেন কিরশ না। eটা তা কান আনnuৎসব না। dচারজন
বnুবাnব আর কােছর আtীয়sজন। পিরিচত anত eকজনেক দখেত পািব।’
‘ ক ?’
‘দােরাগা সােহব। oসমান।’
eটাi জানা pেয়াজন িছল কমল আর লুবনার। ধু চা খাoয়া eকমাt ঘটনা না eখােন।
oসমােনর থাকার aথ তার কান কাজ আেছ, eবং eর িপছেন গােয়nার হাত রেয়েছ। বশ,
দখা যাক।
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গািড় eেস আoয়ােলর বািড়র সামেন থামল। আuয়াল ভতর থেকi oেদরেক দেখেছ। স
eেস aভ থনা জািনেয় সােথ কের িনেয় গল। কমল আেগ আেসিন ei বািড়েত। িবশাল
আকােরর বািড়, ঝকঝেক পিরsার চািরিদক। গেটর িভতের aেনকটা ফঁাকা যায়গা। সখােনi
গািড় রাখল oরা। তেব aিতিথর গািড় বলেত তমনিকছু চােখ পড়ল না। আuয়ােলর গািড় ছাড়া
dেটা ছাট রেয়েছ সখােন, আর eকটা বড় আকােরর িজপ। আর eকটা িন য়i oসমােনর
গািড়।
oরা iংrেম eেস ঢুকল। বশ কেয়কজন লাক সখােন িনেজেদর মেধ কথা বলেছ।
aপhত ভdেলাক, oসমান রেয়েছ। বশীরভাগ লাকi ভdেলােকর কােছ তার aিভjতার কথা
নেছ। কেয়কজন তারi সমবয়সী, বয়s। সকােল eেদর সােথi আ া জমান িতিন, aনুমান
করল কমল। শাn ভdেলাকেক সালাম জািনেয় বসল। ভdেলাক মাথা নেড় আবার কথায় িফের
গেলন। বুঝল তােদর পিরচয় আেগi হেয়েছ কান eকসময়। কমল eবং লুবনা বসল eকটা
সাফায় পাশাপািশ।
‘eেতা রীিতমত eডেভ ার মেন হেc। eরকম aিভjতা হেল মn িক ?’ মnব করল
বয়s eকজন। মাথাজুেড় টাক ভdেলােকর। মুেখ বশ িকছু কােলা ফাটােফাটা দাগ। হািসখুশী
ei ভdেলাকেক খুব aমািয়ক মেন হল কমেলর।
aপhত ভdেলাক হাসেলন, ‘তা, pিতিদেনর eকেঘঁেয় কােজর মেধ eকটু ব িতkম বলা
যায়। eকটু বশী ekেপনিসভ ei যা।’
টাকার কথা বুঝােcন িতিন। তার pিতেবশী কথােক আেরা টেন িনেয় গেলন।
িতিন বলেলন, ‘আমার িকnt আফেশাসi হেc। সারা জীবেন বিচেtর সাধ পলাম না।
eতিদন গেl আর িসেনমা নাটেক eমনসব ঘটনা দখলাম আর খবেরর কাগেজ পড়লাম। eবার
পিরিচত eকজনেক দখলাম। মেনহয় আমােক িনেল ভালi হত।’
সকেল জাের হঁেস uঠল। কমল ভাবল যেথ টাকাপয়সা রেয়েছ eখােন যারা রেয়েছন
তােদর। eমন সহজভােব কথা বলেছন যন দশ লাখ গেল িকছু যায় আেসনা।
eকজন তrনী eেস কমলেদর হােত খাবার pট িদেয় গল। eকপােশ ছাট ছাট িবsুট আর
চানাচুর, aন পােশ কাবাব, ছাট িসংগাড়া জািতয় িকছু। হােত pট িনেয় oরা eকটু eকটু কের
খেত r করল। aপhত ভdেলাক eবং তার সি রা িনেজর আলােপ eকটাi মশgল য aন রা
সখােন আেছ সটা যন ভুেলi গেছন। আuয়াল বাকার মত বেস রেয়েছ eকাকী। oসমান
eতkন eকা িছল, eখন শাnেক পেয় তারকােছ বেসেছ। সামেনর কথাবাতা নেছ dজনi
মেনােযাগ িদেয়।
আটক থাকা aবsায় িক িক কেরেছন সকথা নােcন ভdেলাক। oসমান aৈধয হেয়
uেঠেছ। স নাক গলাল eর মেধ ।
‘িকছু মেন করেবন না, আমােক যায়গাটা সmেক eকটু বলেবন ? যখােন আপনােক রাখা
হেয়িছল।’ ভdেলাকেক কথার মাঝখােন রীিতমত থািমেয় িদেয় জানেত চাiল স।
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ভdেলাক থেম ঘুের তাকােলন তার িদেক। oসমােনর পড়েন iuিনফম নi তবু পুিলেশর
লাক িচনেত ভূল হয়না। িতিন তার পিরচয় যা জােনন তা হেc শাnর পিরিচত। যিদo eেসেছ
eকা, শাnর আেগ।
ভdেলাক িনচু গলায় থেম থেম বলেলন, ‘পুেরা সময়টা eকটা ঘেরর মেধ i িছলাম। সটা
কাথায় বলেত পাির না। জানালা িদেয় বাiের তাকােত পািরিন, eেকবাের বn। তেব বশ সুnর
ঘর। পিরsার-পিরcn। িবছানা, চয়ার- টিবল, বiপt িছল, িটিভ িছল। খবেরর কাগজ িছল।
কান aসুিবেধ হয় িন। চাoয়ার আেগi খাবার, চা eসব িদেয় গেছ।’
‘যায়গাটা িক ঢাকা শহের ?’ আবার জানেত চাiল oসমান।
িতিন বলেলন, ‘যাoয়ার সময় চাখ বঁাধা িছল, আসার সময়o। বলেত পাির না।’
ei eকi িবষয় িনেয় aনবরত কথা বলা পছn হেc না তার। বnুেদর কােছ গl করা eক
িবষয় আর পুিলিশ জরা আেরক। eবাের eকটু িবরিk দিখেয়i utর িদেলন িতিন।
‘ যেত বা আসেত কতkন সময় লেগেছ ?’ eবাের কথায় ঢুকল লুবনা। eতkন মেনােযাগ
িদেয় সবকথা নিছল স।
‘ঘিড় দখেত তা পািরিন-, িকভােব সময় জানব।’ জানােলন ভdেলাক। ভি দেখ মেন হল
িতিন িজেjস করেছন, eo িক জরা করেছ? নয়েতা ভাবেছন যা হoয়ার হেয় গেছ। eিনেয়
আর কথা বািড়েয় লাভ িক।
‘তা-o, aনুমান করেত তা পােরন। কত িমিনট নািক কত ঘnা?’ eেকবাের চেপ ধরল
লুবনা। তার eকথার utর জানা চাi।
ভdেলাক আর eড়ােত পারেলন তা। লুবনার িদেক তািকেয় শাnভােব বলেলন, ‘আধঘnাচিlশ িমিনটমত হেব।’
‘ei সমেয় ঢাকার বাiের যাoয়া যায় না।’ িনেজর িসdাn জােরর সােথ জানাল লুবনা।
aবাক হেয় ভাল কের লুবনােক দখেলন ভdেলাক। লুবনােক কu পিরচয় কিরেয় দয়িন
তার সােথ। সাধারনভােব ei বয়েসর কান মেয় eভােব জরা কেরনা। eভােব কথাo বেলনা।
িতিন িনেজেক সামেল িনেয় সহজ ভি েত বলেলন, ‘িঠকi বেলছ মা। তুিম িক গােয়nা ?’
‘না, iিন গােয়nা।’ িনিলpভােব হাত তুেল শাnেক দখাল লুবনা।
ভdেলাক শাnর িদেক eকবার তািকেয় দখেলন। তারপর লুবনার িদেক ঘুের বলেলন, ‘হঁ া,
সেতা জািন।’
লুবনা আর কান কথা বাড়াল না। ভdেলাক শাnর িদেক ঘুের শাnেকi যন পাকড়ােলন,
‘তা গােয়nা বাবািজ, eতিকছু য হেয় গল, আমার বািড়টা হাতছাড়া হoয়ার পেথ। গােয়nাপুিলশ তাহেল আেছ কন ?’
শাn সহজভােব হাসল। তারপর হাসেত হাসেত হাlাভােব utর িদল, ‘ গােয়nা-পুিলশেক
eতটা aপবাদ িদেল বাধহয় eকটু aিবচারi করা হয়। তারা িকছু কাজ সবসময়i কের। কখনo
শষ পযn, কখনo আধাআিধ-’
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‘eটা আধাআিধ না ি েকায়াটার ?’ মজা কের জানেত চাiেলন টাকমাথা ভdেলাক। িতিনi
বেস রেয়েছন aপhত ভdেলােকর eেকবাের পােশ।
‘ সটা িনভর কের আপিন িকভােব দখেত চান তার oপর।’ সাজাসুিজ তার িদেক তাকাল
শাn, ‘যিদ ফুল বেলন তাহেলo আিম আপিt করব না।’
‘তার মােন ?’ হা হেয় গল ভdেলােকর মুখ। eকeক কের pেত েকর িদেক তাকােলন।
শাnর কথার মেধ eমন ভি রেয়েছ য তােক uেপkা করা যায় না।
‘টাকাgেলা পাoয়া যােব ?’ শাn চুপ থাকায় সরাসির p করেলন ভdেলাক।
‘ লাকgেলা ?’ আgহ বাড়ল oসমােনরo।
শাnর িদেক তািকেয় থতমত খেয় থেম গল oসমান। যন জার কের সামেল িনল
িনেজেক। সটা লk করল কমলo। বাঝা যােc িরসােহেলর বাiের চেল যােc স। শাn হঁেস
ফলল oসমােনর আgহ দেখ।
oসমােনর িদেক তািকেয় হাসেত হাসেত বলল, ‘pথেম আপনার কথার utর দi oসমান
সােহব। eরসােথ জিড়ত লাকgেলা ধরা পেরেছ, থানায় যাoয়ার জন aেপkা করেছ। হয়ত
eতkেন পৗেছi গেছ, aেপkা করেছ আপনার জন ।‘
থেম eকটু সময় িনল শাn। oসমােনর চাখ বড় বড় হেয় গেছ তখন। শাn টাকমাথা
ভdেলােকর িদেক িফরল, ‘eবার- আপনার কথার utর িদিc, টাকাgেলা পাoয়া যােব িকনা
আিম িনি ত নi, তেব সgেলা কার কােছ বেল িদেত পারব।’
‘oেদর কােছ ? মােন- oরা যিদ ধরা পের তাহেল oেদর কােছ-’ আবার সামেন বাড়ল
oসমান।
‘না। oেদর কােছ নi। oেদর কােছ কখনi টাকা পৗছায়িন।’
সকেল মুখ চাoয়াচাoিয় করল। eেকi বেল নাটকীয় পিরিস'িত, মেন মেন বলল কমল। শাn
চুপ কের আেছ। iেc কের সময় িনেc। সময় িদেc সবাiেক িবষয়িট বাঝার। সবাi তার িদেক
তািকেয় aেপkা করেছ। িঠক কখন আবার r করেত হেব জােন স। শাn যখন আবার মুখ
খুলল তখন রীিতমত গmীর।
স বলল, ‘ দখুন, eটা eকটা আনেnর aনু ান। বািড়র eকজন pবীন সদস
aপহরনকারীেদর হাত থেক ভালভােব িফের eেসেছন, সটা uপেভাগ করার সময়। িকnt িক
করা যােব বলুন, মানুেষর সমাজ বড়i িন ুর। aেনক সময়i সহানুভুিত, দয়া, ভালবাসা দখােনা
হয় ধুমাt িপেঠ ছুির মারার জন i। আমার ভয় হেc ei আনnaনু ান না মািট হেয় যায়। যা
সত সটা pকাশ করা আমার দািয়t। oসমান সােহেবর দািয়t aন ায়কারীেক আiেনর হােত
তুেল দয়া। আশাকির িবষয়টা আপনারা সহজভােব নেবন।’
আবার থামল শাn। সবাi চুপ কের aেপkা করেছ। মাt ভুিমকা, যেকান সময় আসল িবষয়
বিরেয় আসেব, তরী হল কমল eবং লুবনাo।
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শাn বলল, ‘আিম আপনােদর সমস- কৗতুহেলর iিত টানিছ eকটা মাt কথায়। ei
aপহরন ঘটনা eকটা সাজােনা নাটক। আuয়াল সােহেবর টাকা pেয়াজন িছল। িতিন বািড়টা
মটেগজ িদেয় ব াংক থেক লান িনেত চেয়িছেলন। বািড়র মািলক তােত রাজী হনিন। সজন i
ei নাটেকর pেয়াজন হেয়েছ।’
সবাi eকসােথ আuয়ােলর িদেক তাকাল। তার মুখ ফ াকােস, যন কঁেদ ফলেব। তার
র হতভm। oসমােনর মুখ mাভািবক থেক পুিলিশ চহারায় পিরনত হেc। টাকaলা ভdেলাক
হা কের চেয় রেয়েছন সামেনর িদেক। কমল দখল তার মুেখ বশ কেয়কিট দঁাত নi। eজন i
তার কথা িকছুটা তাতলােনা, মেন মেন বলল স।
‘আপিন িক পুেরাপুির িনি ত ?’ সকেলর আেগ সিmত িফরল তারi। ঘুের শাnর িদেক িফের
p করেলন িতিন।
শাn হলান িদেয় বেস সহজ ভি েত বলল, ‘আমার মেন হয় আuয়াল সােহব সটা িনেজi
sীকার করেত পােরন। eখন আর লুকােনার কান যায়গা নi। হয়েতা ei সত টাo িতিন sীকার
করেবন য eধরেনর ঘটনা সাজােনার জন যতটা বুিd pেয়াজন সটা তার নi।’
aপhত ভdেলাক তার জামাiেয়র িদেক eকদৃি েত তািকেয় আেছন। আuয়াল dহাত
eকসােথ কের পােয়র oপর রেখ মাথা িনচু কের বেস আেছ। মৗনতা সmিতর লkন বাধহয়
eেকi বেল, মেনমেন আoড়াল কমল।
সেn হেয় যাoয়ায় িভিডoর পিরকlনা বাদ িদেত হল oেদরেক। তারেচেয় বরং লুবনার
গািড়েত ঘুের বড়ােনা যােব যিদেক যেত মন চায়। বািড় ফরার তাড়া নi কােরাi। ঘুের
বড়ােতi ভােলা লাগেছ বশ। িতনজেনরi মন খুশী খুশী। কােরা চ াi িবফেল যায়িন। রহেস র
সমাধান হেয় গেছ।
‘আcা ভাiয়া, তুিম আuয়ালেক সেnহ করেল কখন ?’ িপছেন িফরল কমল।
শাn মুেখ aবাক ভাব eেন বলল, ‘তুio িক জরা করিছস ?’
কমল সােথসােথ বলল, ‘না, আমােদর জানা pেয়াজন। যন eরপর আেগ থেক ঘটনা
aনুমান করেত পাির।’
আমার না বেল আমােদর বলল কমল, লk করল শাn eবং লুবনা dজনi।
‘িক জানেত চাস ?’
‘oেক, মােন আuয়াল সােহবেক সেnহ করার সবেচেয় জারােলা কারন িক ?’
শাn eকটু সময় িনল utর িদেত, ‘oর কথামত টাকার লনেদন সmেক কথা হেয়েছ
িকভােব ?’
কমল বলল, ‘ কন, টিলেফােন। oেক রাত বােরাটা-সােড় বােরাটায় ফান কের বেলেছ।
oর বািড়র িফkড ফােন।’
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‘gড। eেকবাের পুংখানুপংু খভােব মেন রেখিছস। িকnt কথা হেc সিদন oধরেনর কান
ফান oi টিলেফােন করা হয়িন। হােসেনর কােছ oর ফােনর সবgেলা কেলর িহেসব আেছ।
ফােনর িবষয়টা পুেরাপুির oর বানােনা।’
‘hঁ, বুেঝিছ। টিলেফােন িকভােব আিড় পাতা যায় িশখেত হেব।’ িসdাn িনেয় ফলল কমল।
শাn বলল, ‘সমস া আেছ। pথমত, সটা বআiিন। ধরা পরেল শািস- হেব। িdতীয়ত সটা
aৈনিতক। eকজন আেরকজেনর ব িkগত আলােপ নাক গলােত পাের না।’
কমল হাসেত হাসেত বলল, ‘তাহেল হােসন ভাi aন ায় কাজ কেরেছ ?’
শাn বলল, ‘uেdশ িক তার oপর িনভর কের। িবেশষ কারেন করেল তােক aন ায় বলা
যায় না। সজন পারিমশেনর ব বsা আেছ।’
‘করা তা যায় ?’
শাn বলল, ‘ টকেনালজী আেছ। সটা জেন িনেতi পািরশ। তার কথামত ‘িরসাচ সnাের’
কেয়কিদন কাটােলi বুেঝ যািব। সােথ eর রgেলশনgেলাo ভালভােব পেড় িনস। alিবদ া
ভয়ংকরী জািনস তা ? সপেথ যাস না।'
কমল বলল, ‘আcা eকটু anত ধারনা দাo। িকভােব সটা কের ? কানভােব টিলেফােনর
তােরর সােথ কােনk করেত হয় ?’
শাn বলল, ‘না। যেকান iেলক িনক কমু িনেকশেন িনিদ নাmােরর জন িনিদ
ি েকােয়িn ব বহার করা হয়। খুব unতমােনর যnt িদেয় সi ি েকােয়nী িটuন করা যায়।
আuয়ােলর টিলেফানটা aয় ারেলস াnিমশন ব বহার কের।’
কমল eবার আেরকটু ঘুের বসল শাnর িদেক, ‘আcা, eবার aন কথা বল। oi
লাকgেলােক কান পdিতেত বর কেরছ ?’
‘পdিত মােন ?’
‘আমরা eকটা পdিত জািন।’
‘বেল ফল।’
কমল gিছেয় বলার চ া করল, ‘গািড়র াiভারেক খুেঁ জ বর করা। তারপর তােক িজেjস
কের স গািড়েত কের ভdেলাকেক কাথায় িনেয় গেছ জানা। সi িঠকানা বর করা।’
শাn p করল, ‘ কান াiভার ?’
‘ট ািk াiভার। ভdেলাকেক aপহরন করার সময় য গািড় চালািcল।’
তারা িনেজরা াiভােরর খঁাজ কের ব থ হেয়েছ সকথা eেকবাের গাপন কের গেছ কমল।
নতুন কের আর সকথা তুেল কাজ নi।
শাn বলল, ‘ য তােক ফরত eেনেছ তােক পেল আেরা ভাল হয়।’
লুবনা কমল dজনi হাসেত r করল।
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সিম গােয়nা
শাn কিmuটােরর সামেন বেস লখােলিখর কাজ করেছ। হােত তমন কাজ নi। আেগর
লখােক gিছেয় িনেc eখন সময় পেয়। কমল বেস আেছ কােছi, সাফায়। হােত খালা বi।
oর সামেন িটিভ চলেছ। মােঝ মােঝ িটিভর িদেক তাকােc স। িটিভ দখা না বi পড়া বশী
grt পােc বাঝা কিঠন।
িকছুkন িটিভ দখল কমল, আবার বiেয়র িদেক তাকাল স। তমন িকছু দখােc না
িটিভেত। ােnর রাsায় সাiেকল চলেছ িদনভর। রাsার dধাের ভীড় কের দঁািড়েয় মানুষজন
হাততািল িদেয় uৎসাহ িদেc।
বাiের গেটর কােছ শb করল ক যন। eকটু সের বাiেরর িদেক তাকাল কমল। গট দখা
যায় eখান থেক। 5-6 বছেরর eকিট মেয় ডানহােত গট ধের gীেল মাথা ঠিকেয় ভতেরর
িদেক uঁিক মারেছ। সাজা চাখাচুিখ হল কমেলর সােথ।
কমল oেক চেন। oেদর pিতেবশী। pায়i দখা হয় বাiের গেল। িনেজ থেক আলাপ
করার aেভ স নi কমেলর। হয়ত সকারেনi কখেনা কথা হয়িন oর সােথ। নাম িক তাo জােন
না। কমলেদর িতন বািড় পর সাদা রেঙর িবশাল বািড়র িতনতলায় থােক।
aবাক হেয়i দখল কমল। লাহার গেট মাথা ঠিকেয় uঁিক মারেছ ঘেরর িদেক। কমলেক
দখল তািকেয়। মুখটা গmীর কের রেখেছ। িকছুeকটা বলেত eেসেছ।
হােতর বi রেখ বাiের eল কমল। আেস- আেস- হঁেট গেটর কােছ গল। মেয়িট বড়বড়
চাখ কের সাজা তািকেয় আেছ তার িদেক। oর বামহাত িপছেন। িকছু eকটা ধের রেখেছ।
মেনহেc iেc কের আড়াল কের রেখেছ।
‘eটা গােয়nার বািড় ?’ কমল কােছ আসায় মাথা ঝুিঁ কেয় িজেjস করল মেয়িট।
eর মাথার oপর চুল ঝুিট কের বঁাধা। মাথা নাড়ােল ঝুিট নড়েছ। চােখর পলক পড়েছ না।
কমল বলল, ‘হঁ া।’
স আবার ঝুিঁ ট নািড়েয় p করল, ‘ গােয়nা কাথায় ?’
‘আেছ, ভতের। কন ?’ হািসহািস মুেখ জানেত চাiল কমল।
eকমুhত ভাবল মেয়টা তােক বলেব িকনা। তারপর হঠাৎ কেরi শি তভাব দখা গল
মেয়টার মুেখ। তার মারাtক dঃসংবাদটা িদল স। বলল, ‘আমার চপলেক ক ধের িনেয়
গেছ।’
েন r কঁাচকাল কমেলর। aবাক হেয় তােক দেখ িনেয় িজেjস করল, ‘চপল ক ?’
‘আমার বnু।’
কমল aবাক হেয় তািকেয়i থাকল তার িদেক।
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ei ছা মেয়িটর বnূ, চপল যার নাম, তােক কu ধের িনেয় গেছ। আর স eেসেছ
গােয়nার কােছ। adুত তা! oর বািড়র লােকরা িক করেছ ?
‘ গােয়nােক বল না, আমার চপলেক খুেঁ জ িদেত।’ দম িনেত িনেত drত বলল মেয়িট।
কমেলর aবাক ভাবটা তখনo যায়িন। eিগেয় eেস আেস- কের ছাট গট খুেল িদল স।
‘eেসা, ভতের eেসা।’
মেয়িট eকপা ভতের ঢুেক সখান থেকi ঘেরর িদেক uঁিক মারল, তারপর কমেলর িদেক
তাকাল। শাnেক দখা যােc না eখান থেক। বাঝা গল তার গােয়nােকi চাi। কমল তার
কাজ করেত পারেব বেল ভরসা পােc না।
সটা বুেঝ কমল ভতেরর িদেক যেত r করল। বারাnায় uেঠ থেম পছন িফের ডাকল
তােক। বলল, ‘eস আমার সােথ।’
মেয়িট তারসােথ ভতের ঢুকল। কমেলর িপছেন eেস ঘের ঢুেক তাকাল চািরিদেক। শাnেক
বেস থাকেত দেখ সাজা তারকােছ eিগেয় গল। দেখi বুেঝেছ eটাi গােয়nা।
শাno তািকেয়েছ তার িদেক। eেকবাের কােছ িগেয় দঁাড়াল মেয়িট। সরাসির শাnেক
িজেjস করল স, ‘তুিম গােয়nা ?’
‘হঁ া।’ eবার শাnর aবাক হবার পালা।
মেয়িট eবার কথা না বেল বামহাত থেক িজিনষিট ডানহােত িনেয় eিগেয় িদল। পা কাড
সাiেজর eকিট রিঙন ছিব। শাn ছিবিট তার হাত থেক িনেজর হােত িনেয় দখল। সামেন
eিগেয় uঁিক মারল কমলo। মেয়িটর ছিব, সােথ ছাট সাদা eকিট কুকুর।
eকবার ছিবর িদেক, eকবার মেয়িটর িদেক, eকবার কমেলর িদেক তাকাল শাn। িক িবষয়
?
কমল হঁেস ফলল। ei তাহেল oর বnু ?
মেয়িট সাজা তািকেয় আেছ শাnর িদেক। aেপkা করেছ।
‘িক হেয়েছ ?’ আgহ িনেয় জানেত চাiল শাn।
‘হািরেয় গেছ।’
‘কখন ?’
‘সকােল।’
‘hঁ।’ আবার তাকাল শাn ছিবটার িদেক।
মেয়িট aধীরভােব তািকেয় আেছ তার মুেখর িদেক। শাn তার িদেক িফরল।
‘খুেঁ জ িদেত হেব ?’ জানেত চাiল আবার।
মেয়িট মাথা ঝঁাকাল eবার। oর চােখ পলক পড়েছ না।
‘ তামােদর বাসা কানটা ?’
‘oiটা।’
হাত িদেয় বাiেরর িদক দখাল স।
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‘ তামার নাম ?’
‘িবনু।’
‘হারাল িকভােব ?’
‘eকা eকা বাiের গেছ, তারপর- আর খুেঁ জ পাi না।’
‘তুিম য eকা eকা বর হেয়ছ, যিদ হািরেয় যাo?’
িবনু aবাক হেয় তাকাল তার িদেক। eমন adুত কথা স শােনিন কখেনা। স হারােব কন
? সেতা তার বািড় চেন।
শাn ছিবটা eিগেয় িদল oর িদেক। হাসল।
‘আcা, িবনু। eটা রাখ। খুেঁ জ বর কের দব। তুিম বাসায় যাo। কান িচnা কার না।’
‘কখন খুেঁ জ দেব ?’ aধীর হেয় p করল িবনু।
‘uঁ, eiেয eকটা কাজ করিছ। ei কাজটা শষ হেল খুজ
ঁ েত যাব। িঠক আেছ ?’
‘হঁ া।’
বাঝা গলনা স কতটা িন য়তা পেয়েছ, তেব আর কথা বাড়াল না। eকটু থেম িফরেত
r করল। ঘুের আেস- আেস- হঁেট ঘেরর বাiের গল। বারাnা থেক নেম গেটর কােছ থেম
আবার তাকাল। শাn কমল dজেনi তািকেয় আেছ তার িদেক। স dজনেকi দখল। তারপর
বাiের চেল গল।
‘ দখেতা কান বািড় ?’ কমলেক বলল শাn।
‘আিম িচিন।’ কমল জানাল।
তারপরo কমল গেটর কােছ িগেয় বাiের তাকাল। দখল মেয়িট তােদর বািড়েত ঢুকল।
কমল গট বn কের ঘের িফরল।
‘িকভােব খুজ
ঁ েব ?’ শাnর কাছাকািছ বসল স।
eমন কস গােয়nার হােত আেসিন আেগ।
শাn কাজ শষ কের কিmuটার বn করার কমাn িদল। কমেলর িদেক িফরল।
‘জািন না। কুকরু টা দখেল িচনেত পারিব ?’
কমল বলল, ‘বাম চােখর কােছ কােলা দাগ আেছ eকটু। সাধারনত egেলা পুেরা সাদা
হয়। মেন হয় sাi টিরয়ার।’
‘hঁ, তরী হেয় ন, থানায় যাব। oসমান দােরাগা ডেকেছ ।’
‘ কান কস ?’
‘বলল খুেনর কস। সi মিহলার খুন মেন হয়।’
‘ সi ধনী মিহলা ?’
‘মেন হয়।’
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কমল ভতের গল। aন জামা গােয় িদেয় জুতা হােত িফের সাফায় বেস জুতা পােয় িদেত
লাগল। শাnর িদেক না তািকেয়i p করল, ‘dিদন তা পার হেয় গেছ সi খুেনর। edিদেন
খঁাজ পেরিন, eখন খঁাজ কন ? eখন িক কাজ ?’
শাn বলল, ‘িঠক জািন না। িকছু eকটা কারন আেছ িন য়i। তার মেন আেছ ঘটনাটা ?’
‘হঁ া।’
কমল aবশ i eধরেনর ঘটনা পড়েল মেন রােখ। শাnেক না জািনেয়i eকটা নাটবুক
কেরেছ, সখােন িকছুিকছু নাট কেরo রােখ। কখন কান তদেন- িক কােজ আসেব বলা তা যায়
না।
শাn আর কথা না বেল দয়াল ঘিড় দখল। তারপর uেঠ দঁাড়াল। কমল জুতা পােয় তরী।
‘খুেনর যায়গায় যােব ?’ িজেjস করল কমল।
‘তাi তা মেন হল। বেলেছ সােথ কের eক যায়গায় িনেয় যােব।’ জানাল শাn।
‘চল তাহেল।’
শাn uঠল। মাটরসাiেকল িনেয় রাsায় বর হল oরা। aন কানিদেক না িগেয় সাজা
থানায় eেস ভতের ঢুকল। তারপর িনয়মমািফক oসমােনর টিবেলর সামেন। oেদর মত
oসমানo বশ চােয়র ভk। যেতi চা িদেত বলল।
‘আপিন কতটুকু জােনন e সmেক।’ oসমান জানেত চাiল শাnর কােছ।
ঘটনা ঘটার dিদন পর ডেকেছ শাnেক, সটা যন শাnর oপরi চাপােনার চ া করল। শাn
grt িদল না তােত। বলল, ‘িতনটা খবেরর কাগজ থেক যতটুকু জানা যায়। ভdেলাক ঢাকার
বাiের। ভdমিহলােক তার বডrেম gিল করা হেয়েছ। দরজা ভেঙ ভতের ঢুকেত হেয়েছ
পুিলশেক। gিল করা হেয়েছ জানালার বাiের থেক। eরকমi তা িলেখেছ।’
oসমান বলল, ‘িবষয়টা সmবত তাi।’
বেল eকটু ভাবল স। তারপর যাগ করল, ‘ ধু ei কথাgেলা িলেখ চাজিসট তরী করা
যায় না। আমােক সটা করেত হেব। eখন পযn সেnহ করার মত কােরা নাম পাiিন। বািড়aলা,
pিতেবশী যার সােথ কথা বেলিছ সবাi বলেছ ভd মিহলার কান শtr থাকা সmব না। খুব
ভালমানুষ িছেলন। নm, ভd িছেলন। ঘেরর বাiের যেতন না। ভdমিহলার sামী িফেরেছন আজ
সকােল, তার সােথ কথা বলেত যাব। ভাবলাম আপনােক জানাi- আপনার যখন আgহ রেয়েছ
eসব িবষেয়।’
eবাের eকটু ঘুিরেয় শাnর সাহায চাiল oসমান। তােক আsস- করল শাn, ’ বশ। খবরটা
দেখ আমারo িকছুটা adুত মেন হেয়েছ।’
eকজন পুিলশ eেস টিবেল চা িদেয় চেল গল। সােথ eকটা িপিরেচ কেয়কটা িবsুট। কমল
সবসময়i চােয়র সােথ িবsুেটর িবষয়টা লk কেরেছ। যিদo কানিদনi স িনেজ িবsুট খায়িন
িকংবা শাnেক খেত দেখিন।
‘eকটু pাথিমক আলাপ কের িনেল ভাল হত না ?’ চােয়র কাপ হােত িনেয় কথা r করল
শাn। eবার তার জানার পালা।
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‘হঁ া।’
শাn বলল, ‘খুেনর িবষয়টা কখন জানা গল, ক জানাল ?’
oসমান eকটু ভাবল। মেনমেন যাচাi কের িনল বাধহয় তথ gেলা। তারপর বলল,
‘ভdমিহলা বািড়েত eকা িছেলন। sামী সিদনi dপুের চ gাম গেছন। পশা িঠকাদারী।
gীনেরােড aিফস। রােত কান eকসময় gিল কেরেছ কu বাiের থেক। বডrেমর পােশi
eকটা বািড়র কন াকশন চলেছ, আপাতত কাজ বn। মেন হয় সখান থেক। জানালার কঁাচ
ভেঙ gিল ঢুেকেছ ঘের।’
শাn p করল, ‘gিলটা পাoয়া গেছ ?’
oসমান বলল, ‘হঁ া, শরীেরর ভতের িছল।’
শাn p করল, ‘িক ast।’
‘মােন ?’ aবাক হল oসমান।
শাn ব াখ া করল তার p , ‘মােন িপস-ল না িরভলভার না রাiেফল ?’
oসমান বলল, ‘িপস-ল মেন হয়। বুেক লেগেছ।’
শাn বলল, ‘hঁ, লাশ pথম দেখেছ ক ?’
oসমান বলল, ‘সকােল কােজর বুয়া eেস ডাকাডািক কের। দরজা না খালায় স ঘুের চেল
যায়, আবার dপুের আেস। তখনo কu দরজা না খালায় o চঁচােমিচ কের। আেশপােশর
লাকজন জড় হয়, থানায় ফান কের। আমরা তালা ভেঙ ঢুেকিছ।’
শাn বলল, ‘eর আেগ কu জােনিন, gিলর শb পায়িন।’
oসমান বলল, ‘তাi তা বলেছ। eটা aবশ sাভািবক ঘটনা। পুিলেশর কােছ কu মুখ
খুলেত চায় না।’
শাn বলল, ’দরজা ভেঙ ঢুকেত হেয়েছ বলেলন। বাiেরর দরজা না ঘেরর দরজা ?’
oসমান বলল, ‘বাiেরর দরজা। ডারলক। ঘেরর দরজা খালাi িছল।’
শাn বলল, ‘ ডারলেকর eকটা চািব বািড়aলার কােছ থাকার কথা।’
oসমান বলল, ‘বািড়aলা বলল সবgেলা চািবi ভাড়ােটর কােছ। aন তালার ব বsা নi
বেল oরা চািব রােখ না। oরাi বলল ভেঙ ফলেত।’
‘hঁ, বািড়aলার তালা না ভেঙ বরং চািবaলা ডেক আনা বাধহয় sাভািবক িছল।’ িচিনতভােব বলল শাn।
oসমান aবাক হেয় তািকেয় থাকল শাnর িদেক। eজন i তা গােয়nােক ডাকা। eতসব
িচnা করার সময় কাথায় পুিলেশর ? দেশ পুিলেশর চেয় aপরাধীর সংখ া aেনক aেনক
বিশ।
‘আপিন িক ব াখ া দখেছন ei খুেনর ?’ জানেত চাiল শাn।
oসমান বলল, ‘িকছুi না। আমােদর pথেম চুির ডাকািতর কথা মেন হয়, তারপর শtrতা।
dেটার কানটার পেki যুিk পািc না। চুিরর সmাবনা নi কারন কu ঘের ঢােকিন। আর
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ভdমিহলার সােথ শtrতা থাকেত পাের eমন কােরা সাkাত পািc না। pিতেবশী সকেলi তার
pসংশা কেরেছন। uিন aসুs িছেলন, বাiের বরেতন না খুব eকটা।’
‘hঁ, ঘরটা িক aবsায় আেছ ?’
oসমান বলল, ‘তালাবn। আমরা ঢুকেত না িদেল কu ঢুকেব না। আেগ িক aবsায় িছল
যিদ জানেত চান তাহেল eফআiআর দখেত পােরন। আপিন eকবার দখেত আপিt
কেরিছেলন সজন eখনi দখািc না। আেগ যায়গাটা িনেজ দখুন তারপর দখেত চাiেল
দখেবন। চলুন রoনা দয়া যাক। আপনার মাটরসাiেকল eখােন থাক, আমরা গািড়েত যাব।
আর, eকটা কথা-’
iতস-ত করেলন িতিন । শাn িজjাসু চােখ তাকাল।
‘বলুন।’
oসমান তখনo িকছু না বেল iতস-ত করেছ দেখ p করেত হল শাnেক।
oসমান বলল, ‘আমার eটা সরকারী চাকরী। আিম িকnt pাiেভট িডেটকিটভেক সােথ িনেত
পাির না।’
‘বুেঝিছ, সাংবািদক িন য়i যেত পাের ?’
oসমান কমেলর িদেক তািকেয় হাসল। কমলo হঁেস utর িদল। সকেল uঠল। বারাnায়
হঁাটেত হঁাটেত কমলেক লk করল oসমান, তারপর শাnর িদেক তাকাল।
‘আপনার eিস াn িকnt দাrন।’
িনেজর eিস াnেক eকবার ঘুের দখল শাn।

আধঘnা পর হাজী মাসেলম uিdন রােডর সাত বাi িতন নmর বািড়র iংrেম সাফায়
বেসিছল শাn, oসমান, কমল eবং িনহত মিহলার sামী। বািড়টা মুল রাsা থেক eকটু ভতের।
মুল রাsা থেক সr eকিট রাsা িবশ-বাiশিট বািড় ঘুের আবার মুল রাsায় িফেরেছ। eরi
মাঝামািঝ যায়গায় ঘটনার বািড়। পুেরা বািড় পঁাচতলা। ঘটনা চারতলার। দাতলা বাদ িদেয় pিত
তলায় িসঁিড়র dপােশ dিট কের পিরবার থােক। দাতলার পুেরাটায় থােকন বািড়aলা।
িনহত ভdমিহলার sামীর নাম রuফ। তার আিথক aবsা মাঝাির ধরেনর, ধারনা করল
কমল। ঘেরর আসবাবপt িকছু সদ কনা, বশ দামী। আবার aেনক আেগi বািতল কের দয়া
uিচত িছল eমন পুরেনা আসবাবo রেয়েছ। মেন হেc সদ পিরবতেনর হাoয়া লেগেছ।
রuফ মাঝবয়সী, মাথায় চুল কম। টাক বলা যায় না তেব চুল খুবi হাlা, মাথা দখা যায়।
বশ মাটা, ফসা। stী খুন হoয়ায় তােক িবষn দখােc। আেস- আেস- কথা বলেছন।
কমেলর মেন হল eটাi তার কথা বলার ধরন। সবসময়i eভােব আেস- আেস- কথা
বেলন। eভােব কথা বলেল aেনক সময় তােদর মেনাভাব বাঝা যায় না। রাগ, খুিশ, িবরিk,
হতাসা কানিকছুi pকাশ পায় না কথায়।
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oসমান আলােপর নাট িনেc। হঁাটুর oপর রাখা কাগেজ কােঠর পিnল িদেয় িলখেছ।
eেকবাের িনয়মমািফক। নাম, িঠকানা, বয়স eসব rেতi িলেখ িনল। সামেন uপিস'ত থেকo
ei কথাgেলা eককান িদেয় ঢুিকেয় আেরক কান িদেয় বর কের িদল কমল। eখােন নতুন িকছু
নi, ধুi রকড রাখা।
তারপর বতমােনর আলােপ আসেতi স মেনােযাগ িদল।
‘eখােন পৗছােলন কখন ?’ জানেত চাiল oসমান।
রuফ বলেলন, ‘ঘnাdেয়ক হেব।’
‘খুব ভাের রoনা িদেয়েছন বাধহয় ?’ eবাের p করল শাn।
িতিন বলেলন, ‘সােড় ছ’টা।’
শাn জানেত চাiল, ‘আপিন কখন জানেত পেলন ?’
ভdেলাক aবাক হেয় তািকেয় ◌াকেলন শাnর িদেক। তারপর oসমােনর িদেক িজjাসু
দৃি েত তাকােলন। oসমান eমনভােব শাnর িদেক তাকাল য তােতi িতিন তােক oসমােনর
তদেন-র সি বেল ধের িনেলন। সাংবািদক পিরচয় দয়ার কথা থাকেলo পিরচেয়র p oেঠিন।
িতিন সময় িনেয় ধীের ধীের বলেলন, ‘আিম oখােন হােটেল uেঠিছলাম। oখােনi ফান
কের থানা থেক। গতরােত দশটার িদেক। রােতi আসেত চেয়িছলাম, সােথসােথ বােস িটিকেটর
ব বsা করেত পািরিন বেল সকােল রoনা িদেত হেয়েছ।’
eকটু যন aবাকi হল শাn। বলল, ‘তারমােন আপিন জেনেছন খুন হoয়ার pায় আটচিlশ
ঘnা পের।’
‘oনােক স করেত বশ সময় লেগেছ।’ ব াখ া করল oসমান, ‘aিফস বn িছল ei
dিদন। িঠকানা খুেঁ জ aিফেসর eকজনেক বর কের হােটেলর কথা জানেত পেরিছ। তারপর
সখােন ফান করা হেয়েছ।’
‘খবরটা বড় ধরেনর িশেরানােম ছাপা হেয়েছ সবgেলা খবেরর কাগেজ, িটিভেতo pচার
কেরেছ। egেলা কানটাi আপনার নজের পেড়িন ?’ শাn aবাক ভাবটা সামেল িনেয়েছ
ততkেন।
িতিন বলেলন, ‘না, oখােন আিম খুব ব স- িছলাম সবসময়। খবেরর কাগজ দখার সময়
হয়িন। আর িটিভ দখার কান ব বsা িছল না rেম।’
মুhেতর জন শাnর r কঁাচকােত দখল কমল।
ei লাক যা বেলেছ সটা যুিkস ত, মেনমেন বলল স। িন য়i জrরী কােজ িগেয়িছল
সখােন। তাছাড়া aেনেকi িনয়িমত খবেরর কাগজ পেড় না, িটিভর খবর দেখ না।
‘pিতেবশীেদর সােথ আপনার stীর খুব ভাল সmক িছল জানা যােc।’ শাn aন িদেক
eেগােত চ া করল।
িতিন বলেলন, ‘o aসুs িছল। বািড়র বাiের যত না। আর oর sভাবo খুব নm।
কানধরেনর ঝােমলা পছn করত না।’
‘বািড়র কাজকম ক কের ?’
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‘পারমােনn কu নi। eকজন িঠেক িঝ আেছ, সকাল-িবেকল eেস কাজ কের যায়।’
‘আপনােদর বািড়েত যাতায়াত কেরন eমন ক ক রেয়েছন ? uিন যখন বাiের যেতন না
তখন কনাকাটা িকংবা aন ান কাজ িন য়i কাuেক কের িদেত হত।’
িতিন বলেলন, ‘সাধারনভােব আিম িনেজi সব কনাকাটা কির। সবসময়i যেথ পিরমান
িজিনষ ঘের কনা থােক। খুব জrরী pেয়াজন হেল বুয়ােক িদেয় িকিনেয় নয়।’
‘তারমােন বাiেরর aন কu তমন আেস না?’ আবােরা িজেjস করল শাn।
িতিন বলেলন, ‘না।’
সরাসির স সmাবনা বািতল কের িদেলন িতিন।
শাn eকটু সময় িনেয় িচnা করল। তারপর িজেjস করল, ‘eমন কােরা কথা িক মেন
পড়েছ, যার সােথ তার শtrতা থাকেত পাের। মােন, খুন করার aন কান কারন যখন পাoয়া
যােc না।’
বশ সময় িনেলন রuফ eবার utর িদেত। মাথা িনচু কের ভাবেলন। তারপর আেগর ভি েত
থেম থেম কথা বলেত r করেলন।
বলেলন, ‘আিম জািন না। আমােক খুব ব স- থাকেত হয়। আিম যতdর জািন গত কেয়ক
মােস eকজেনর সােথi oর কথা হেয়েছ। oর dর সmেকর ক ামন ভাi। পােশর িবিlং-eর
কন াকশন সুপারভাiজ করিছল। oেক শtr বলা যায় িক-না জািন না।’
‘পােশর িবিlং মােন, যখান থেক gিল করা হেয়েছ ?’ হঠাৎi যন uৎসািহত হেয় uঠল
oসমান।
‘হঁ া।’
‘নাম eবং িঠকানা।’ নেড়চেড় বসল oসমান।
শাn তীk্ন দৃি েত তািকেয় আেছ রuেফর িদেক। কমল লk করেছ সটা। oর কথা বলার
pিতিট ভি যন মুখস- করেছ।
কমল িনেজ uেlখেযাগ িকছু দখেত পল না। eখনo তমিন শাnভােব, থেম থেম িনচু
গলায় কথা বলা।
িতিন বলেলন, ‘নাম আbুল জিলল, বতমান িঠকানা জািন না। শািন-বােগ কান eকটা মেস
থােক। eখন মেন হয় সবুজবােগ কান eকটা eপাটেমেnর কাজ দখােশানা করেছ। িমরন
িরেয়ল eে ট, মিতিঝল aিফস।’
‘আcা, তার সােথ সmক কমন ?’ oসমােনর p ।
তার িনহত stীর কথা িজেjস করেছ, ভাবল কমল।
িতিন বলেলন, ‘খুব dরসmেকর আতী্বয়তা, সিদক থেক uেlখ করার মত িকছু না। eকi
কেলেজ পড়ত, স িহেসেব জানােশানা িছল। e বািড়েতo eেসেছ বশ কেয়কবার। eখােন যখন
কাজ চলিছল তখন মােঝ মােঝ dপুের eখােন খত।’
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eকটু থামেলন িতিন। তারপর বলেলন, ‘eকবার িক িনেয় যন মেনামািলেন র কথা
েনিছলাম, তখন থেক আর আেস না। আিম eসব খুব eকটা দখার সময় পাi না। িনেজর
কাজ িনেয় সবসময় ব স- থাকেত হয়।’
oসমান শাnর িদেক তািকেয় eকিদেকর r uচু করল। শাn খুব uৎসাহ দখাল না তােত।
কমেলর িদেক eকবার তাকাল, তারপর ভতেরর িদেক।
eখনo য ঘের খুন হেয়েছ স ঘর দখা হয়িন। বাঝা যােc ঘরটা দখেত চায় স। oঠার
ভি করল।
‘খুেনর যায়গাটা eকটু দখব।’ oসমােনর িদেক চেয় সরাসির বলল শাn।
‘aবশ i।’
বশ হািসখুিশ eখন oসমান। uেঠ eকজন পুিলেশর িদেক iি ত করল স। লাকিট কামের
আটকােনা চািব িনেয় eেগাল। রuফ সামেন, oসমান, কমল eবং শাn তার িপছেন রoনা হল
বডrেমর িদেক। ঘরটা eখেনা পুিলেশর িজmায়। বািড়aলা ফরত eেলo তােক ব বহােরর জন
দয়া হয়িন।
oসমান শাnর কনুiেয় খঁাচা মারল। সিত i uেtিজত স। শাn মুচিক হঁেস মাথা নাড়ল।
বডrেমর দরজাটা তালা দয়া। dিট লাহার গাল বালার সােথ তালা। চািবaলা পুিলশ
তালা খুেল িদল। সের গল িপছেন। দরজা খালার পর pথেম oসমান তার িপছেন শাn eবং
রuফ, তার িপছেন কমল ঢুকল।
ভdমিহলা সবিকছু gিছেয় রাখেতন। ঘেরর িজিনষপt ব বহার করার সময় যমন থােক
তমনi সাজােনা রেয়েছ। eকিদেক দয়ােলর কােছ িবছানা, eকিদেক িসং টিবল, সামেন
টুল, dিট চয়ার, eকিট শােকস eবং আলনা eবং aন ান সাধারন িজিনষপt। যন ঘেরর
মািলক কাথাo গেছ, eখনi আবার িফের আসেব। drত eকপলক দেখ িনল কমল। তারপর
সকেলর িদেক দখল।
রuফ ঘের ঢুেক দরজার কােছi eক যায়গায় মাথা িনচু কের দঁািড়েয় আেছ। ঘেরর
কানিদেক দেখিন।
eকটু aবাক হল কমল।
কন ? o িনেজi িনেজেক p করল। aবাক হoয়ার িক আেছ ? eটাi তা হoয়ার কথা।
িকnt তাi িক ?
ei pথমবার ঢুকেছ স খুন হoয়ার পর। তার stী খুন হেয়েছ ei ঘের। তারমেধ িকছুটা
আেবগ থাকা uিচত িছল। চািরিদক drত দেখ নয়া uিচত িছল। সটা না দেখi তার aবাক
হoয়া।
সব মানুষ eকরকম হয় না, িনেজেকi বুঝাল কমল। কান কান মানুষ eেকবাের শাn
sভােবর। কানরকম aিভব িk pকাশ কের না। ei লাক সi ধরেনর। eর চলােফরা,
কথাবলার ধরন সবিকছুর সােথ মানানসi।
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স ঘেরর িজিনষপt দখেত r করল মেনােযাগ িদেয়। asাভািবক িকছুi চােখ পড়ল না।
ধু দখল িসং টিবেলর oপর টুথেপে র িটuব খালা। pসাধনীর aেনকgেলা ছাটবড়
িশিশেবাতল থাকেলo dর থেকi বাঝা যােc বশ িকছুিদন সgিল খালা হয়িন। সুnরভােব
সাiজ aনুযায়ী সাজােনা। পিরsার ধুেলা জেম রেয়েছ oপের।
িক বাঝা যায় e থেক ? িনেজেকi p করল কমল।
ei ঘের িযিন িছেলন িতিন ogেলা ব বহার করেতন না ? সবাi বলেছ িতিন বাiের যেতন
না, সেkেt সটা হেতi পাের।
টুথেপে র িটuব খালা থাকার aথ িতিন সটা ব বহার কেরিছেলন। সmবত খুন হoয়ার
িকছুkন আেগ। aথবা খুন হoয়ার িঠক আগমুhেত-বn করার সময় পানিন। সজন i বn করা
হয়িন।
সেkেt টুথbাস থাকা uিচত িছল ধােরকােছi। নi কন ?
কান সমেয়র ঘটনা সটা ? িন য়i মাঝরােতর না। হয়ত শাবার আেগর ঘটনা। তারমােন
নয়টা, িকংবা দশটা িকংবা eগারটা।
oসমান জানালার িদেক eিগেয় গল। জানালার পদা সিরেয় ধের শাnর িদেক ঘুরল।
‘ei য, eিদক িদেয় gিল করা হেয়েছ।’ শাnেক দখাল স।
শাn eিগেয় গল দখেত। জানালার িনেচর িদেক eকিট কঁােচর ভতর িদেয় gিল যাoয়ার
ফুেটা দখা যােc। তােক িঘের চািরিদেক লmালmা ফাটল। শাn সখােন দঁািড়েয় gিলর পথ
aনুসরন কের ভতেরর িদেক তাকাল।
কাথায় দঁাড়ােল gিল লাগেব ভাবেছ স, ভাবল কমল। শাn িঠক সi p টাi করল,
‘লাশটা কাথায় িছল ?’
‘eiখােন।’ oসমান হাত িদেয় িবছানার কােছ মেঝটা দখাল, ‘কােপট িছল, oটা পরীkার
জন নয়া হেয়েছ। রk লেগ িছল।’
‘aন িকছু ?’
‘আর িকছুেত হাত দয়া হয়িন। ঘরটাo তখন থেকi আমােদর িজmায়। aন কu
ঢােকিন।’
oসমােনর মুখ হািসখুিস। গােয়nা eবং পুিলেশর সmক সকেলরi জানা। গােয়nারা
সবসময়i পুিলশেক গাধা মেন কের। eবার আর সটা হেc না, যন মেন মেন সটাi বলেছ
oসমান। eবার আিমi টkা দব।
শাn জানালার আেশপােশর যায়গা ভাল কের দখল। কঁােচর ভতর িদেয় বাiের তাকাল।
তারপর জানালাটা খুেল িদল। িঠক পােশi eকিট বািড় তরী হেc। ঢালাieর কাজ হেয় গেছ,
দয়াল তরী হেয়েছ বুক সমান uচু। কান কারেন eখন কাজ বn। জানালার gীেল মাথা ঠিকেয়
বাiের িনেচর িদেক দখার চ া করল। কমেলর িদেক তাকাল।
eর aথ কমল জােন। তােকo দখেত হেব। পের বলেত হেব িক দেখেছ। কমল eিগেয়
িগেয় জানালা িদেয় বাiের তাকাল। বাiের eবং ভতের ভালভােব দখল। জানালার পদাটা টেন
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ধের দখল সখােন eক যায়গায় gিলর ফুেটা। সটােত আঙুল ঢুিকেয় শাnেক দখাল। দেখ
লাiেটর িদেক তাকাল শাn।
‘আেলাটা িক jালােনা িছল ?’ জানেত চাiল oসমােনর কােছ।
oসমান eকটু সময় িনল সটা মেন করেত। তারপর ‘না’ বলল।
শাn বলল, ’hঁ।’
eর aথo কমল জােন। রuেফর িদেক িফরল শাn।
‘িকছু মেন করেবন না- oনার হাiট কত িছল ?’
‘পঁাচ িফট-চার।’
‘gিলটা কাথায় লেগেছ যন ?’ eবাের oসমানেক করল p টা।
‘বুেক, হােটর oপর।’
মেঝর িদেক তািকেয় কান িচh পাoয়া যায় িকনা দখিছল কমল। আলাপ েন eকটু যন
সের গল। যখােন লাশ পাoয়া গেছ সখােন দঁাড়াল। তাকাল জানালার িদেক। ােজকটির,
মােন গিতপথ। মেন মেন আoড়াল স। oi ফুেটা িদেয় eেস বুেক লেগেছ। পঁাচ ফুট চার, মােন
pায় তার সমান লmা।
‘আcা, িকছু চুির যায়িন বলেছন ?’ p করল শাn।
‘ কu যিদ ঘের না ঢােক তাহেল চুির করেব িকভােব-’ eবাের যন িবরki হল oসমান।
যন বলেত চাiল, e িক aেভ স র বাবা। সহজ িবষয়েক ঘারােলা করা।
িসং টিবেলর সামেন িগেয় দঁাড়াল শাn। িক িক িজিনষ রেয়েছ দখল। কমেলর
আেরকবার মেন হল খালা টুথেপ আর aন সবিকছুর oপর জেম থাকা ধুেলার কথা। িন য়i
লk কেরেছ।
শাn চািরিদেক আেরক পলক চাখ বুলাল। সােথসােথ কমলo। eবাের পােয় দয়া স ােnল
চােখ পড়ল কমেলর। eেকবাের ছা , লাল রেঙর নkা করা। দেখ মেন হেc ছাটমানুেষর।
তারমােন ভdমিহলার পা eেকবােরi ছাট।
শাn ততkেন দরজা খুেল বাথrেম ঢুেকেছ। িমিনট dেয়ক পর বর হল সখান থেক। িক
দখল জানেত পল না কমল। সােথ সােথi তার মেন হল টুথbাশটা হয়ত রেয়েছ সখােন।
কমল p েবাধক দৃি িনেয় তাকাল তার িদেক। শাn লk করল সটা। আেরকবার ঘেরর
চািরিদেক নজর বুলাল স। তারপর oসমােনর িদেক ঘুরল।
‘hঁ, িঠক আেছ। চলুন যাoয়া যাক।’ বলল শাn।
চেল যাoয়ার জন রoনা িদেয় দরজা পযn িগেয় থামল শাn। দািড়েয় ঘুের আেরকবার
ঘেরর চািরিদেক দখল।
িকছু eকটা মলাবার চ া করেছ, ভাবল কমল। স eেস দঁাড়াল দরজার কােছ। তারপর
বর হল সকেল। শাn iি েত বুঝাল eখানকার কাজ শষ। oসমান iি ত করল চািবaলা
পুিলশেক। স eেস তালা লাগােত r করল।
eখনo ঘরটা ছেড় দয়া হেc না মািলকেক।
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iংrেম িফরল oরা। শাn বাiেরর দরজার িদেক তািকেয় দখল। দরজাটা সামান খালা।
সিদক িদেয় সামেনর বািড়র দরজা দখা যায়। কমল eেসi দেখেছ তালা ঝুলেছ সখােন।
‘oi বািড়েত ক থােকন ?’
রuফ aপলক তািকেয় থাকেলন শাnর িদেক। কান utর দয়া যন pেয়াজন মেন করেলন
না।
oসমান বলল, ‘eক দmিত। oনারা সpাহখােনক ধের বাiের আেছন। eকজন আিtয় রােত
বািড়েত থােক।’
শাn বলল, ‘তারসােথ কথা বেলেছন ?’
oসমান বলল, ‘বেলিছ। সেnজনক িকছু মেন হয়িন। uিন সকােল বাiের যান রােত ফেরন
eটা িনি ত। oনােক বলা আেছ না জািনেয় ঢাকার বাiের যােবন না।’
‘ঘটনার সময় uিন কাথায় িছেলন? খুেনর সময় ?’
‘বািড়েত। খুন হেয়েছ আনুমািনক দশটার িকছুটা আেগপের, uিন িফেরেছন আটটায়।
বেলেছন িকছুkন িটিভ দেখ ঘুিমেয়েছন। খুব ভাের uেঠ কােজ যেত হয়।’
‘o।’
িচিন-তভােব বলল শাn। বাঝা যােc িকছু eকটা তার িহেসেব িমলেছ না। eেকবাের গmীর
দখােc তােক। r কুচঁ েক রেয়েছ। কমেলর িদেকo তাকােc না।
oসমান বাধহয় ধেরi িনেয়েছ খুনীর পিরচয় জেন গেছ স। পােশর িবিlংেয় কাজ করত
য স-i খুনী।
‘eকটু থানায় যেত হেব।’ oসমানেক জানাল শাn।
oসমানেক খুিশ খুিশ দখা গল। হােতর খাতা খুেল চটাস কের বn করল আবার।
‘eর পেরর কাজ বাধহয় আমরাi করেত পারব।’ হািসমুেখ জানাল স।
‘aবশ i, িকnt আমার মাটরসাiেকল তা িনেত হেব। oটা থানায় আেছ।’ aবাক হoয়ার
ভান করল শাn।
‘চলুন, রoনা িদিc। আপিন িচnা করেবন না রuফ সােহব। eকটা িকছু সমাধান তাড়াতািড়i
হেয় যােব।’
বািড়র কাছাকািছ eেসo বািড়েত গল না শাn। মাটরসাiেকল ঘুিরেয় লেকর কােছ eেস
থামল। লেকর ধাের ei যায়গাটা oেদর dজেনরi পছn। হােত সময় থাকেল চ া কের িকছুটা
সময় কাটােত। dপুেরর িদেক িবিভn eলাকা থেক লাকজন আেস বড়ােত। যায়গাটা দখল হেয়
যায়। aন কu আেগi দখল কের না রাখেল oরা বেস থােক িকছুkন। বড়বড় কেয়কটা গাছ,
িসেমেnর বসার যায়গা, সামেন ভরাপািনর লক। সবসময় হাoয়া বiেছ।
গািড়চলা রাsা থেক eখানকার dরt aেনকখািন। ফেল রাsার হৈচ eখােন পৗেছ না।
aবশ মােঝমােঝ সটা পুরন কের িবকট শb কের যাoয়া গািড় বা মাটরসাiেকল। কমল
েনেছ eরা iেc কের শb করার জন সাiেলnার খুেল রােখ।
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না কের করেবi বা িক ? eত টাকার গািড়- মাটরসাiেকল িকেন যিদ aন েদর দখােনাi না
গল তাহেল মজা কাথায় ? eতিদন ধু গািড়i িছল, iদািনং মাটরসাiেকেলর pসার বাড়েছ।
আজ যায়গাটা আেগi দখল হেয় গেছ। eকটু dের আেরক যায়গায় মাটরসাiেকল থামাল
শাn। eখন eকটু ফঁাকা যায়গায় থাকা দরকার। িচnা করা দরকার। িচnা করেত হেল যতটা
সmব লাকজন, কালাহল থেক dের থাকেত হয়, জােন কমল। শb িচnার সবেচেয় বড় শtr।
াn করা সাiেকেল বেস আেছ শাn। কান কথাi বলেছ না। কমল দঁািড়েয় থাকল কােছi।
লেকর িদেক তািকেয় থাকল। লেকর পািনেত ছাট ছাট ঢuেয়র মত দখা যােc। বাতােসর
কারসািজ। নkা তরী করেছ পািন িদেয়। pিত মুhেত নতুন নতুন ছিব।
কমল কেয়কপা হঁাটল eকা eকাi। eকটা গােছর পাতা িছেড় পািনেত ফলল। পালেতালা
নৗকার মত সটা ভাসেত ভাসেত চেল গল dের। শাnর িদেক ঘুরল আবার। ফরত আসেত r
করল।
শাn চুপ কেরi আেছ। eকদৃি েত চেয় আেছ ঢuেয়র িদেক।
িন য়i আজেকর ঘটনা মলােc মেন মেন। oসমান তােক ডেক িনেয় গল পরামেশর
জন । তারপর রuেফর কথা েনi জিললেক খুিন বেল ধের িনল। িবষয়টা eেকবােরi পছn
কেরিন বাঝা যােc। মােঝমােঝ oসমানেক বশ বুিdমান মেন হয়, মােঝমােঝi মেন হয় aন
সাধারন পুিলশ থেক কান পাথক নi। যমন eখন। জিললেক ধের তার নােম aিভেযাগ
আনেব। তারপর eকসময় দখা যােব স িনেদাষ। আসল খুিনেক তখন আর খুেঁ জ পাoয়া যােব
না।
িচnা করার িকছু না পেয় eiসব আেবালতােবাল কথা মেন আসেছ কমেলর। কথা বলেত
iেc করেছ oর।
‘জিলল বচারীেক ধের খুব মার দেব।’ eকসময় কথা না বেল আর পারলনা কমল।
শাn ঘুের তাকাল তার িদেক। কেয়ক মুhত চুপ কের থাকল।
‘hঁ, বচারী বলিছস কন ?’ eকসময় বলল স।
যাক- িবরk হয়িন। হঁাফ ছাড়ল কমেলর। বলল, ‘o তা খুন কেরিন।’
‘তুi িক িনি ত ?’
‘না, িকnt খুন করা হেয়েছ ঘেরর ভতর থেক। বাiের থেক না।’
‘িক দেখ বুঝিল ?’
‘তুিম য হাiট িজেjস করেল ? oiখােন দঁাড়ােল আমার পােয় gিল লাগেব, বুেক লাগেব
না। আর পদার ফুেটা িদেয় যিদ আেস তাহেল ছােদ লাগেব।’
‘আর ?’
‘বাiের থেক gিল করেল ভাঙা কঁােচর টুকেরা ভতের পড়েব, ogেলা পেরেছ বাiের,
কািনেস। তারমােন ভতর থেক gিল কেরেছ।’
‘gিল তা পাoয়া গেছ oর শরীেরর ভতের।’
‘dটা gিল। eকটা িদেয় খুন কেরেছ, আেরকটা জানালায় মেরেছ।’
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‘ কন ? জানালায় gিল করেত যােব কন ?’
‘কাuেক ফঁাসােনার চ া। eেkেt বচারী জিলল।’
‘ভাল গােয়nা হেয়িছস তা-।’ শাn হঁেস ফলল।
‘ সিম- গােয়nা।’
কমেলর মুেখ হািস নi। কu pশংসা করেল হাসেত হয় না।
‘তাহেল চপল কসটার eকটা সমাধান কর। নাহেল িবনুর কােছ মুখ দখাব িক কের।’
কমল চমেক uঠল। তাiেতা। স ভুেলi িগেয়িছল সকথা। কুকরু টােক খুেঁ জ বর করেত
হেব। িবনুেক কথা িদেয়েছ শাn।
িকnt, eটা আবার কমন কস! eকটা হারােনা কুকুরেক খুজ
ঁ েব কাথায় ?
‘oরকম দখেত eকটা িকেন দাo।’ শষপযn eii ভেব বার করেত পারল স।
‘o মানেব ? আর যাi হাক িনেজর কুকরু িচনেত ভুল করেব না।’
‘চেলা দিখ, যিদ িঠক oরকম পাoয়া যায়। তখন নাহয় eকটা িকছু বেল বুঝ দয়া যােব।’
‘চল।’ বড় কের াস ফলল শাn। যাoয়ার pstিত িনল।
কমল eিগেয় eেস মাটর সাiেকেল uঠল। কঁাটাবন নািক gলশান ? কাথায় যাoয়া িঠক
হেব? gলশােনর িদেকi গািড় ঘুরাল শাn। oিদেকi দাকানgিল বড় বড়।
পাষা প পািখর eকটা দাকান দেখ তার সামেন মাটরসাiেকল থামাল শাn। পট শপ।
নামটা দেখ কমেলর মেন পড়ল eকটা iংেরিজ গােনর দল আেছ যার নাম পট শপ বেয়জ।
মােন িক ? oেদর িন য়i প পািখর দাকান আেছ ?
বাiকটা বাiের পািকংeর যায়গায় রেখ ভতের ঢুকল dজন। বশ বড় দাকান, eকিদেক
খঁাচায় িবিভn রকম পািখ রাখা। ঢুেকi কমল পািখর খঁাচার কােছ eিগেয় পািখ দখেত লাগল।
কাথায় যন পেড়েছ কােনা বািড়েত খঁাচায় পািখ থাকার aথ সi বািড়েত বুিdমান লাক থাকা
বুঝায়। কথাটা পছn হয়িন কমেলর। পািখ খঁাচায় রাখেত হেব কন ? গাছপালা থাকেল সখােন
eমিনi পািখ হািজর হয়। oেদর বািড়েতi aেনক আেছ।
খঁাচায় িটয়া, মুিনয়া, লাভবাড, ময়না iত ািদ পািখ। eকযায়গায় ঘুঘু দেখ মজা পল স।
আেগ কখেনা খঁাচায় ঘুঘু দেখিন স। eরপর রীিতমত চমেক uঠল আেরক খঁাচায় প াচা দেখ।
লkী প াচা। সােথসােথi হ ারী পটােরর কথা মেন হল কমেলর। ভাল লkন না মােটi, মেনমেন
বলল স। eমিনেতi প াচা দখা যায় না। eখন eিদেক নজর িদেল যকয়িট আেছ তাo নi
হেয় যােব।
পািখর খঁাচার পােশi ছাট ছাট খাচায় খরেগাস, িগিনিপগ, সাদা idর, কুকরু iত ািদ।
কানার িদেক aেনকgিল খািল eকু য়ািরয়াম রাখা। পােশi িবিভn জার eবং eকু য়ািরয়ােম
রিঙন মাছ। গাlিফস, eনেজল িফস, gিp egেলা িচনেত পারল কমল। িনি েন- ঘুের বড়ােc
পািনর মেধ । দেখ কমেলর মেন হল মাছ কখেনা মন খারাপ কেরনা। সবসময়i হািসখুিশ।
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শাn িনচু হেয় কুকরু gিলর িদেক তাকাল। ছাট সাদা কুকুর রেয়েছ eকািধক িকnt' সgিল
aন জােতর। িবনুর কুকেু রর কাছাকািছ যা রেয়েছ সটা স ামেয়ড জােতর। eর মুখ লmােট।
aেনকটা শয়ােলর মত। কানভােবi িবনুর কুকরু বেল চালােনা যােব না।
কাunাের eকজন লাক oেদর িদেক পছন িফের দঁািড়েয় আেছ। আলাপ করেছ দাকানীর
সােথ।
ঘুের ঘুের খরেগাস, িগিনিপগ, সাদা idর iত ািদ দখার পর কুকরু gেলা ভালকের
আেরকবার দেখ কাunােরর িদেক eেগাল শাn। দাকানীেক বেল oধরেনর কুকেু রর ব বsা
করেত হেব।
dপা যেতi থমেক দঁাড়াল স। পছন িফের য লাকটা দঁািড়েয় স যন চনা। তােদর
pিতেবশী কােরা াiভার। eকবার রাsার মাঝখােন eমনভােব গািড় ঘুরািcল য eকটু হেলi
মাটরসাiেকেল ধাkা খত।
আেস- আেস- eেকবাের কােছ eেস দঁাড়াল স। তখন তােদর কথা নেত পল eবং পুেরা
ঘটনা বুঝেতo সময় লাগল না। দাকানী eবং াiভােরর মাঝখােন িবনুর কুকরু টা রাখা। সটাi
দরদাম করেছ dজন।
‘আপেন 10-15 হাজাের বচেবন, আমাের িতন হাজার দ ান। িদয়া যাiগ া।’
‘না, dহাজােরর বশী িদেত পারব না। না হেল aন দাকােন দখেত পােরন।’ দাকানী
aনড়।
‘eকটু বােড়ন osাদ। আড়াi হাজারi দ ান।’
‘না, পাষায় না।’
‘দ ােহন বস, খঁািট িজিনষ-।’
‘আিম িকনেল কত ?’ হঠাৎ কেরi শাn নাক গলাল oেদর কথায়।
াiভার ঘুের তাকাল। সােথ সােথi চাখ কপােল uঠল oর। শাnেক স চেন। eকটু dের
কমলo তখন eিদেক তািকেয়। সo দেখেছ কুকরু টােক। শাn eকদৃি েত তািকেয় আেছ
াiভােরর চােখর িদেক।
‘িক হল ? আিম িকনেল কত দাম ?’
দাকানী তার লাভ হাতছাড়া হoয়ার সmাবনা দখল যন। স তিড়ঘিড় কের কুকরু টােক
ধরল।
‘না, না, আমার সােথ কথা হেয়েছ, আিম িকনিছ-।’
শাn চাখ সr কের তাকাল তার িদেক। াiভার eকটু eকটু কের পছােc। সের শাnর
নাগােলর বাiের eেস দৗড় িদল। কমেলর পাশ িদেয় যেত হেব। কমল পা বািড়েয় ল াঙ মারল।
মেঝেত আছেড় পড়ল স। কমল drত eেস লািথ মারল eকটা বুেকর পােশ। ব থায় কঁিকেয়
uঠল লাকটা।
dচারজন লাক drত eিগেয় eেসেছ সিদেক। ‘িক হেয়েছ’ ‘ব াপার িক’ কথাgেলা তােদর
মুেখ।
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‘ চার। কুকরু চার। oi কুকরু টা চুির কের eেনেছ।’ জানাল কমল। আেরকটা লািথ মারল
স। চােরর জন মায়া কের লাভ নi।
eকজন বয়s লাক কুকেু রর খঁাচার কােছ দঁািড়েয় িছেলন। িতিন সকেলর আেগ eিগেয়
eেলন eিদেক। eেস কলার টেন ধরেলন লাকটার।
‘কিদন আেগ আমার কুকরু চুির হেয়েছ। ei ব াটা চার, আমার কুকরু কাথায়-e া, বর কর
আমার কুকরু - আজ তার eকিদন িক আমার eকিদন-।’
তার হােতর লািঠ কতটা শk পরীkা হেয় যােব, বুঝল কমল। হoয়া uিচত। স ঘুরল শাnর
িদেক।
পিরিস'িত খারাপ দেখ দাকানী aন িদেক ঘুের কােজর ভান করিছল। শাn ‘ei- য’ বেল
তােক ঘুরাল, তারপর হােতর iশারায় কােছ ডাকল। aিনcা সেto eেস দঁাড়াল স।
‘ চারাi িজিনেষর ব বসা কেরন কন ?’
‘আিম িকভােব জানব কানটা চারাi-’ সাফাi গাiেত চ া করল স।
শাn ঠাস কের eকটা চড় মারল তার গােল। লাকটার সব সাহস ফুিরেয় গল মুhেত। িক
লাক র বাবা।
বামহােত গাল ঘসেত ঘসেত ভেয় ভেয় drত হার sীকার করল স। বলল, ‘আর হেব না
স ার, আর কান িদন হেব না। আর eভােব িকছু িকনব না।’
‘মেন থাকেব ?’
‘jী স ার, আর ভুল হেব না।’
‘পেররবার আেগ দঁাত ভাঙব তারপর জেলর ভাত খাoয়াব। িঠক আেছ? eটা িনেয় গলাম।’
কুকরু টােক কােল িনেয় রoনা হল শাn। দাকানী মুখ গামড়া কের তািকেয় থাকল তার
িদেক। aন লাকজনo তািকেয়। কেয়কজন eিগেয়o eেসেছ। eকটু eিদক- সিদক হেল oরাo
ধালাi দেব।
চারেক মারেছ কu কu।
বাiের eেস দঁাড়াল শাn। তার িপছেন কমল। ভতর থেক uেtিজত কথাবাতা শানা যােc।
মাটর সাiেকেলর কােছ eেস কুকরু টােক কমেলর হােত িদল। কমেলর িবsয় তখেনা কােটিন‘eটা ক ামন হল ?’
‘eেক বেল ঝেড় বক পড়া।’ মাটর সাiেকেল uঠেত uঠেত বলল শাn।
‘eেকবাের, পড়িব পড় মালীর ঘােড়-’
হলেমট মাথায় চড়াল শাn। কুকরু টােক কােল িনেয় শাnর িপছেন চেড় বসল কমল। শাn
গািড় ছাড়ল। সাজা বািড়র িদেক।
ঝেড় বক পেরi হাক আর যভােবi হাক anত eকটা রহেস র সমাধান হল।
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িবনুর কােছ চপলেক পৗেছ িদেয় বািড় িফেরেছ dজন। বারাnার সামেন বঁাধােনা যায়গায়
পােয়র oপর ফুটবল রাখার চ া করেছ কমল। টাকা মের দখেছ কতবার রাখা যায়। বকহ াম
ফুটবল মােঠi কতবার oকাজ কের, স পারেব না কন ? সo তা চ া কেরi িশেখেছ।
eকবার, dবার, িতনবার, চ া করেত লাগল সo।
বারাnার িসঁিড়েত বেস আেছ শাn।
কমল বুেঝ গেছ তার মেনাভাব। িবষয়টােক বাদ িদেত পারেছ না মন থেক। আবার মেন
িনেতo পারেছ না। ভুল পেথ চলেছ oসমান। তােক ডেক িনেয় গেছ পরামেশর জন , তারপরi
eক রহস জনক iি েত তার মেনাভাব eেকবাের পােl গেছ। যন aপরাধী ধেরi ফেলেছ
স।
eকপােশ িকক লেগ বলটা ছুেট গল গেটর িদেক। কমলেক দৗেড় িগেয় থামােত হল।
বলটা কুিড়েয় ফরত আসেত আসেত শাnর িদেক তাকাল। তারপর বুেকর কােছ ফুটবল ধের
সামেন eেস দঁাড়াল কমল। শাn তারিদেক দৃি না িদেয় পারল না।
কমল িজেjস করল, ‘ei কসটা আর দখেব না ?’
শাn আপনমেনi যন utর িদল, ‘িক কের দখব ? oরা মেন হয় eতkেন খুনী ধের
ফেলেছ।’
কমল িঠকi ধেরেছ। oi কথাi ভাবেছ।
স বলল, ‘oখােন খঁাজ িনেল হত না ?’
‘ কাথায় ?’
‘oi য, কাথায় যন কাজ করেছ জিলল ব াটা। সiখােন-’
‘পুিলশ িন য়i eতkেন স কাজ কেরেছ। তাছাড়া o যিদ থােকo, oর কােছ িক-i বা
পাoয়া যােব ?”
‘oর িক খুন করার সmাবনা eেকবােরi নi ?’
aবাক হেয় িকছুkন কমলেক দখল শাn। কমল aেপkা করেছ।
শাn বুঝল তােক পিরsারভােব না বলেল ei ধারনা িনেয়i থাকেব। আেরা সামেনর িদেক
eিগেয় যােব। স গলা মালােয়ম কের বলল, ‘oেক খুিন মেন করার জারােলা কান কারন িক
আেছ ? স ভdমিহলােক িচনত, eকসােথ পড়ােশানা করত, dর সmেকর আিtয়তা আেছ,
তােদর বািড়েত যত আর পােশর বািড়েত কাজ দখােশানা করত। eরসােথ খুন করার িবষয়
জড়ােc িকভােব ? স খুন করেব কন ? আর তুi িনেজi তা বলিল খুন পােশর িবিlং থেক
করা হয়িন। ঘেরর ভতর থেক gিল করা হেয়েছ।’
‘eখনo কারন জানা যায়িন। িকnt তার সmাবনাo তা আেছ ? মােন যােদর যােদর খুন
করার সুেযাগ আেছ স তােদর eকজন।’
‘িঠক। সmাবনা আেছ eটা ধেরi কাজ করেত হয়। যােদর নাম ঘটনার সােথ eেসেছ তােদর
য কui খুনী হেত পাের, খুেনর সহেযাগী হেত পাের। িনেজ খুন করেত পাের, খুেনর
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পিরকlনা করেত পাের, aন েক িদেয় করােত পাের, aন কানভােব জিড়ত থাকেত পাের। eর
সবgেলাi খুেনর aপরাধ। বািড়aলা, pিতেবশী, কােজর বুয়া eরা pেত েক িঠক কথা বেলেছ
িকনা সটা যাচাi করা দরকার। বািড়aলার কােছ চািব নi কন ? স rেতi তালা ভাঙার
ব বsা করল কন ? বুয়া dপুর পযn aেপkা করল কন ? পােশর ঘেরi য থােক স বািড়েত
িছল, dবার gিল করা হেলo শb নল না কন ? egেলা ভাবেল সবাiেকi সেnহ করেত হয়।
তেব, জেন েন খুন করার কাজটা খুব কিঠন। য কu খুন করেত পাের না।’
কমল চুপ কের দঁািড়েয় আেছ। eরi মেধ বশ কেয়কটা খুন দেখেছ স। খুন করা কিঠন
বলেছ কন ? aেনক সামান কারেনi মানুষ খুন কের। aেনেকi মেন কের খুন কের ধরা পরেব
না। িকংবা ধরা পরেলo টাকা থাকেল uতের যােব। oi ভdমিহলা খুন হেয়েছন eটা তা িঠক ?
শাn যন বুঝল oর মেনর কথা। তােক বুঝােত চ া করল। বলল, ‘ কu রেগ খুন করেত
চায় সটা eককথা, হঠাৎ রেগ কােরা মাথায় বািড় দয়ায় কu মের যেত পাের সটাo
eককথা, আর পিরকlনা কের খুন করা আেরক কথা। সবাi সটা পাের না। আবার খুেনর
ধরনo িবিভn রকম হয়। কu িবষ িদেয় খুেনর চ া কের, কu কানরকম dঘটনা িহেসেব
দখােনার চ া কের, কu খুন কের সটােকi বাহাdির িহেসেব দখেত পছn কের। ei খুনটা
তারেচেয় বিশ জিটল। aেনক বিশ পিরকিlত। য খুন কেরেছ স সব ধরেনর আেয়াজন রেখ
খুন কেরেছ। জিলল সmেক যতটুকু জানা গেছ তােত তার খুন করার তমন কারন নi। eমনিক
তারসােথ মেনামািলেন র কথাo কu বেলিন। খুন eমন কu কেরেছ যার বড় কান uেdশ
আেছ খুেনর িপছেন।’
কমল বলল, ‘ ধু oi ভdেলাক তার নাম বেলেছ। নাহেল জানাo যত না।’
শাn বলল, ‘িঠক।’
কমল হাল ছাড়ল না। বলল, ‘তাহেলo, eকটু দেখ আসেল হত। anত লাকটার চহারা
দখেলo eকটা ধারনা পাoয়া যত। তাছাড়া স যিদ aপরাধী নাo হয়, কান তথ o িদেত
পাের।’
শাn বলল, ‘oi তা, যাoয়ার মানুষ eেস গেছ। oেক িনেয় যা-’
বাiেরর িদেক iি ত করল শাn। কমল ঘাড় ঘুিরেয় দখল গেটর বাiের গািড় থামােc
লুবনা। থািমেয় oর িদেক তািকেয় হাসল।
কমল আেগo লk কেরেছ লুবনার গািড়েত কান শb হয় না। eেকবাের গােয়nার
uপেযাগী।
‘যাব ?’ aনুমিত নয়ার জন i আবার িজেjস করল কমল। আজ সারািদেনর ঘটনার কথা
খুব সংেkেপ জািনেয়েছ লুবনােক। সmবত আেরা জানেতi eেসেছ eখােন।
‘যা। তাড়াতািড় িফিরস, নয়েতা ফান কিরশ। আিম বািড়েতi আিছ। িমরন িরেয়ল eে ট,
মেন আেছ ?’
‘হঁ া।’
‘oেদর কােছ সাiেটর িঠকানা পািব।’
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কমল বলল, ‘আর শািন-বােগ কান মেস থােক।’
শাn বলল, ‘oভােব সরাসির খঁাজ করেত যাস না। aিফেসর লাকজন সেnহ করেব।
তাছাড়া কান কারন থাকেল গাঢাকা দেব। তুi তা oেক ধরেত যািcস না।’
কমল মেন িনল সকথা। বলল, ‘আcা, ধু তথ জানা।’
গািড় থািমেয় লুবনা সখােনi বেস আেছ। নােমিন। কমল তার িদেক তািকেয় জাের
‘আসিছ’ বেল দৗেড় ঘের ঢুকল। বল রেখ মুেখ পািন িছিটেয় aন eকটা িটসাট গােয় িদেত
িদেত বাiের eেস গািড়েত uঠল। কান কথা না বেলi লুবনা গািড় ঘুরাল।
সাiেটর িঠকানা পেত কান সমস াi হল না। বািড় সmেক িজেjস করেত oরা pথেমi
কাগজপt, বািড়র নkা দখাল। িক সাiেজর াট খুজ
ঁ েছ িজেjস করল, কত দােমর াট খুজ
ঁ েছ
সটা জানেত চাiল। কান eলাকায় হেল ভাল হয় তাo জানেত চাiল। বাঝা যােc িবিভn
যায়গায় eেদর াট তরী হেc। eকটা পছn না হেল আেরকটা িন য়i হেব।
লুবনা oেদরেক বলল আেগ সবুজবােগর যায়গা দখেব, তারপর aন কথা। oরা সােথ লাক
িদেত চাiল। িন য়i লুবনােক দেখ ভেবেছ বড় কা মার। লুবনা িনেষধ করল আসেত।
িনেজরাi দেখ নেব। তারপরo eকেগাছা কাগজ ধিরেয় িদল লুবনার হােত। কমল দখল
aত n দামী কাগেজ যt িনেয় িpn করা। িন য়i বh টাকা খরচ কেরেছ eর িপছেন। ধুমাt
িবিkর সmাবনার জন যখন eতটাকা খরচ কের তখন বাঝাi যায়, ব বসাটা লাভজনক।
যায়গাটা oরা খুঁেজ পল সহেজi। eিদকটায় সব যায়গায় eখেনা বািড়ঘর তরী হয়িন।
eকটা চা-িসগােরেটর দাকােনর িপছেন িবিlংeর ছিব দয়া িবশাল সাiনেবাড, সােথ
িদকিনেদশ করা। সটা দেখi eিগেয় গল oরা। সmবত িনচু eলাকা িছল, মািট ফেল ভরাট
করা হেয়েছ। ফঁাকা যায়গায় পাশাপািশ dিট বািড় তরী হেc। dিটi ছয় তলা। মুল াকচারিট
তরী হেয় গেছ, দয়াল তরীর কাজ r হয়িন। eখন কাজ বn। কu নi।
বািড়র সামেন িকছুটা ফঁাকা যায়গা। সমান করা হয়িন। eকপােশ uচু কের iট রাখা। uচু িনচু
রাsা িদেয় টলেত টলেত eেস লুবনার গািড় থামল বািড়dিটর সামেন। কমল কঁােচর ভতর িদেয়
uঁিক মারল বািড়র িদেক।
‘মেন হয় eটাi।’
বািড়র সামেন িনমাতার আেরকটা সাiনেবাড দখা যােc। ভুল হoয়ার কান কারন নi।
‘কাuেক দখা যােc না।’ বলল লুবনা।
গািড়র ভতর থেক uঁিক মের দখার চ া করল dজন। আেশপােশ কান লাকজন নi।
জিলল আেগ য বািড়র কাজ করত সটাo eতটুকু কােজর পর কাজবn রেয়েছ, মেন পরল
কমেলর। কান সmক আেছ িক eর সােথ ?
‘eটারo মেন হয় কাজ বn।’ বলল স।
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ঢালাi দয়ার কাজ হেয় গেল বশ িকছুিদন পািন িদেয় রেখ িদেত হয়, জােন কমল।
মেনহয় ei di িবিlং eবং রuেফর পােশর বািড়র কাজ eকসােথi r হেয়েছ eবং
eকসােথi eেগােc।
লুবনা নামল গািড় থেক। দঁািড়েয় oপেরর িদেক তাকাল। তারপর চািরিদেক দখল। কমল
নামল আেরকিদক িদেয়।
‘oখােন oর নাম বেল িজেjস করেল ভাল হত। কাথায় আেছ জানা যত।’ শাnর িনেশধ
সেto মnব করল কমল।
লুবনা সােথসােথ থামাল তােক, ‘না, তাহেল সাবধান হেয় যত সকেল।’
চািরিদক আেরকবার দেখ িনেয় dজন হঁেট কােছর বািড়টার সামেন eেস দঁাড়াল। বঁােশর
মi লাগােনা আেছ eখেনা। কাজ করার পর খােলিন, aথবা কাজ করেব বেল লািগেয়েছ।
আবারo oপের তাকাল লুবনা। তkুিন oপর থেক িক যন পড়েত দখল।
মুhেত স লাফ িদেয় কমলেক ধাkা িদল। dজেনi পেড় গল মািটেত। eকটা আস- iট
eেস পড়ল কমল যখােন দঁািড়েয় িছল সখােন। না সরেল িনঘাৎ oর মাথায় পরত।
কu ছুেড় মেরেছ ei বািড়টা থেকi।
লাফ িদেয় uেঠ দঁাড়াল লুবনা। কমেলর িকছু হয়িন িনি ত হেয় মুhেতi ঘুের দৗড় লাগাল
বািড়টার িদেক।
‘আিম দখিছ।’ দৗড়ােত দৗড়ােত িচৎকার কের জানাল স। দৗেড় িসঁিড় িদেয় uঠেত r
করল স। য মেরেছ স eখেনা রেয়েছ িবিlংেয়।
কমল বািড়টা থেক eকটু dের সের িগেয় লk করেত লাগল কাuেক দখা যায় িকনা।
কাuেক দখা যােc না বাiের থেক। মেন হেc eেকবাের ফঁাকা বািড়। কানিকছুর নড়াচড়া
পযn নi।
িকnt কu eকজন আেছ। eকটা iট eভােব িনেজ থেক oেদর িদেক uেড় আসেত পাের
না। oটা iেc কের ছুেড় মারা হেয়েছ oেদর িদেক। eেকবাের oেদর dজনেক লk কের।
লুবনা pিতিট তলায় uেঠ চািরিদক drত দেখ oপেরর িদেক uঠেত লাগল। কানতলােতi
কান িজিনষ নi। eকবার তাকােলi দখা যায় কu নi।
চারতলা পযn uেঠ গল eভােব। চারতলায় uচু কের iট সািজেয় রাখা eকযায়গায়। eকটু
সামেন eিগেয় দখল লুবনা। eকপাক ঘুের eল iেটর চািরিদেক। eখােনo কu নi। স uেঠ
গল oপেরর তলায়।
সািজেয় রাখা iেটর িপছেন eকজন লাক লুিকেয় িছল। লুবনার সােথ eমনভােব ঘুেরেছ যন
লুবনা তােক দখেত না পায়। লুবনা পঁাচতলায় uেঠ যেতi লাকটা বর হল। বািড়dিট
eেকবাের কাছাকািছ। লাকটা লাফ িদেয় পােশর বািড়েত চেল গল, তারপর িসঁিড় িদেয় দৗেড়
নামেত r করল।
কমল দেখ ফেলেছ তােক। স দৗেড় eেস dীিতয় বািড়টার িনেচ eকটা আড়াল িনেয়
দঁাড়াল।
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eখনo uেঠ যােc লুবনা। ছয়তলার িসঁিড়র কােছ থামল লুবনা। চািরিদেক তাকাল। বািক
িসঁিড়টুকু িদেয় ছােদ যাoয়া যায়। িসিড়র মাথায় eমনভােব কাঠ রাখা য পথ বn। ছােদ uেঠ
লাভ নi কােনা।
হঁািফেয় গেছ লুবনা। দঁািড়েয় িনেচর িদেক তাকাল। কমলেক দখা যােc না। কাথায় গল
o?
লাকটা aন িবিlংেয়র িসঁিড় িদেয় নেম পেড়েছ। বাiের বর হেয়i দৗড় িদল। কমল
eজন i aেপkা করিছল। স বর হল আড়াল থেক। ছুেট িগেয় াiংিকক করল oেক। িপেঠর
eকপােশ dপা eকসােথ কের। লািথ খেয় gমিড় খেয় পড়ল লাকটা।
তkুিন লুবনা দখেত পল dজনেক। eবার নামার জন দৗড় িদল।
লাকটা সামেল িনেয় uেঠ দঁািড়েয়েছ। কমল eিগেয় eেস তার পথ আগেল দঁািড়েয়েছ। oর
ভি দেখi বাঝা যােc সহেজ ছেড় দেব না।
লাকটা কমলেক দেখ pথেম eমন মুখভি করল যন স আবার ক। eতটুকু eক িপিc
তােক লািথ মারল, আর eখন eমনভােব দঁািড়েয়েছ যন তারসােথ মারামাির করেব। রেগ
সামেন পা বাড়াল। কমল বkােরর ভি েত হাত uচু করল। তারপরo তােক পাtা িদল না
লাকটা। গায়ােরর মত eিগেয় গল সামেনর িদেক। িনেজর মাথা oর নাগােলর বাiের রেখ
ঘুিস চালাল কমল। সাজা বুেকর oপর। ঘুিসর ধাkায় িপিছেয় গল লাকটা। থমেক দঁাড়াল স।
তারপরi drত সামেন eিগেয় ঘুিস চালাল স। েন পাক খল তার হাত। কানমেত টাল সামেল
ঘুের দঁাড়াল স।
বুঝেত সময় লাগল না লাকটার। বয়েস বড় eবং শিk বিশ হেলo সরাসির লড়াiেয়
কমেলর সােথ পারেব না স। নাগােলর মেধ গেলi মার খেত হেব। আর oেক মারা চ া
কেরo খুব লাভ হেব না। থেম স সাবধােন পাশ কাটােনার চ া করল।
মুhেত dপা সামেন eেস গল কমল। লাকটা িকছু বুেঝ oঠার আেগi oর বুেক িকক করল।
লাকটা টাল সামলােত ব স-, মুhেতর মেধ েন শরীর ঘুিরেয় আেরকটা িকক করল oর মুেখ।
লাকটা িচত হেয় পড়ল মািটেত। সহসা uঠেব বেল মেন হয় না। কমল আেস- আেস- eিগেয়
eল oর কােছ।
লুবনা তখনo নামেছ।
লাকটা সামেল িনেয়েছ। uেঠ বেসেছ। বেস রেয়েছ। eকটু eকটু কের িপছােc বেস বেসi।
সুেযাগ পেলi দৗড় মারেব। oর হােতর কােছ বািল। কমল eিগেয় আসেতi eকমুেঠা বািল
ছুেড় িদল কমেলর িদেক। কমল pstত িছলনা eজন । স হাত তুেল চাখ ঢাকল। সােথসােথ
লাকটা uেঠ দৗড় মারল eকিদেক।
লুবনা নেম পেরেছ িনেচ। নেমi পালােনা লাকটােক দখেত পল স। সাজা তােক ধাoয়া
কের গল স। eকটু dের িগেয়i লাকটা হািরেয় গল uচু কের রাখা eকটা আবজনার িঢিপর
আড়ােল। দৗেড় eেস থমেক দঁাড়াল লুবনা।

Hosted: www.boi-mela.com

55

দখা যােc না লাকটােক। হয় dের কাথায় চেল গেছ, নয়েতা ঘাপিট মের লুিকেয় আেছ
আড়ােল। eখন তােক খুঁজেত যাoয়া বৃথা। ঘুের কমেলর িদেক তাকাল লুবনা। কমল চাখ
ডলেছ। তােক ধরার কথা বাদ িদেয় ঘুের কমেলর িদেক দৗড় িদল লুবনা।
কমল ততkেন aেনকটা সামেল িনেয়েছ। কানমেত দখেত পােc স। জামার হাতা িদেয়
চাখ মুছেছ। কােছ eেস হাত ধরল লুবনা।
‘ চােখ গেছ ?’ uিd কেn িজেjস করল স।
কমল বলল, ‘পািন িদেত হেব।’
‘eেসা।’
লুবনা oর হাত ধের গািড়র কােছ িনেয় গল। গািড় থেক eকটা পািনর বাতল বর কের
কমেলর হােত পািন ঢালল। কমল পািন িছটাল চােখ। eখনo খচখচ করেছ কমেলর চাখ,
তাহেলo তাকােত পারেছ। আেরা বিশ পািন িদেয় ধুেয় ফলেত হেব।
আেরকবার সামেনর িদেক দখল লুবনা। লাকটা হয়ত dের যেত পােরিন। কাথাo লুিকেয়
আেছ। খুজ
ঁ েল বর করা যােব। িকnt কমেলর ei aবsায় খুজ
ঁ েত যাoয়া যায় না।
কমল কান কথা না বেল ঘুের িগেয় গািড়েত uেঠ বসল। লুবনার মন খারাপ হেয় গেছ। সo
uেঠ াট িদেয় গািড় ঘুরাল।
সাজা বািড়েতi িফরল oরা। oেদর কােছ সব েন রীিতমত রেগ গেছ শাn। সােথসােথ
ফান কেরেছ কেয়ক যায়গায়। ফান কের শাn aেপkা কের বেস রেয়েছ সাফায়। কান কথা
বলেছ না। কমল আর লুবনা বেস রেয়েছ সামেনi। লুবনা কমলেক িনেয় ভালভােব চাখ ধুেয়
িদেয়েছ। কমেলর বামেচাখ সামান লাল হেয় থাকেলo কান aসুিবেধ হেc না eখন।
eকসময় কমল মুখ খুলল। শাnেক িজেjস করল, ‘eখন িক করেব ?’
িজjাসু দৃি লুবনারo। তারo জানা দরকার। iেc কেরi oেদর িদেক iট ছুেড় মেরেছ
লাকটা। স যi হাক তােক শািস- িদেত হেব।
শাn বলল, ‘eরপর তা ছেড় দয়া যায় না। eকটা িকছু ব বsা িনেতi হেব।’
িক ব বsা সটা আর বলল না। ফান বাজায় uেঠ গল সিদেক। কথা শষ কের িনেজi
ফান করল আেরক যায়গায়। dর থেকi oরা বুঝেত পল ফানটা কাথায় কেরেছ।
শাn বলল, ‘হ ােলা, oসমান সােহবেক িদন . . হঁ া, শাn বলিছ। রuফ সােহেবর কসটা
কতdর গল ?’
‘ শষ হoয়ার পেথ। oi সাiেট খঁাজ িনেয়িছ, কাজ বn, খুিনেক পাoয়া যায়িন eখেনা।
কাথায় থােক স িঠকানা পেয়িছ সখােন খঁাজ চালািc। য কান সময় ধরা পরেব।’
‘রuফ সােহব কাথায় ?’
‘মেনহয় বাসায়। কন ?’
‘তার সােথ দরকার আেছ। তার বাসায় থাকা িনি ত কrন। eকঘnা পর তার বাসায় যাব।
আপিনo থাকেবন।’ রীিতমত জােরর সােথ বলল শাn।
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oসমান aবাক হেয় িজেjস করল, ‘ কন ?’
শাn বলল, ‘দরকার আেছ, জrরী। eকঘnা পর। আমরা সরাসির চেল যাব। আপিন
থাকেবন।’
eমনi কথা যা ফলা যায় না। হার sীকার করল oসমান। শাnর কথা মেন িনেয় বলল,
‘আcা।’
শাn eিগেয় eল oেদর িদেক। বলল, ‘আিম যািc। যিদ যেত চাস তাহেল আধঘnা পর
রoনা িদশ। oখােন দখা হেব।’
কমল eকবার লুবনার িদেক তাকাল, তারপর মাথা নেড় সায় িদল। যােব তা বেটi। শষ
দখেত হেব।
শাn হলেমট হােত িনেয় বাiের চেল গল।
eক ঘnার আেগi পৗেছ গেছ কমল আর লুবনা। শাno মাti পৗেছেছ সখােন। eেসi
সবাi ঢুেকেছ য ঘের খুন হেয়েছ সi ঘের। রuফ. oসমান, শাn, কমল eবং লুবনা। কেয়কজন
পুিলশ ঘারােফরা করেছ ঘেরর বাiের। িন য়i শাn বেলেছ ei ব বsা করেত।
শাn aবশ কানিকছু দখা দরকার মেন করল না। ঘের ঢুেক সাজা জানালার কােছ িগেয়
দঁাড়াল। পুেরা ঘরটা eকপলক দখল। আেগরবার যমন দখা িগেয়িছল িঠক তমনটাi রেয়েছ।
কানিকছু সরােনা হয়িন। তারপর সরাসির কথায় গল।
oসমােনর িদেক ঘুরল স। বলল, ‘আcা oসমান সােহব, আপিন তা খুিনর পিরচয় জেন
গেছন ?’
oসমান aবাক, ‘আপিনo তা জােনন ?’
রuেফর িদেক ঘুরল শাn। বলল, ‘আর ক জােন ? আপিন জােনন রuফ সােহব ?’
‘হঁ া।’
‘জিলল সােহব লাকটা কমন ?’
রuফ বলেলন, ‘eকজন খুিন সmেক আর িক বলব ? তার সােথ আমার eত দহরম মহরম
নi।’
শাnর কেn oর sাভািবক কামলতা নi eখন। সরাসির িনেজর বkেব গল স। বলল,
‘eক সময় তা িছল।’
রuফ aবাক হেয় তাকােলন শাnর িদেক।
চমেক uঠল কমল আর লুবনা। জিলেলর সােথ রuেফর যাগােযাগ ? eটা আnাজ করেত
পােরিন তারা। aবাক হল oসমানo।
শাn বলল, ‘আপনারা dজেনi কন াকশন ব বসায় জিড়ত। eকসময় eকসােথ eকi
কাmানীেত কাজ করেতন। পের কান eক সময় স আলাদা হেয় যায়।’
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মুখ গmীর হল রuেফর। মৗনতা সmিতর লkন, ধের িনল সবাi। বশ িকছুkন কথা যাগাল
না রuেফর মুেখ। য কথা বলেছ তার কথার oপর কথা বলেছ না পুিলশ aিফসারo। িন য়i
কারন আেছ। আর যভােব বেলেছ তােত asীকার করেল িবপদ বাড়েব বi কমেব না।
eকসময় রuফ তার সi sাভািবক ভাবেলশহীন শাn গলায় বলেলন, ‘eখােন স কথা
আসেছ কন ?’
শাn বলল, ‘আসেছ ei কারেন য, আপিন r থেকi তােক ফঁাসােনার চ া করেছন।
আপিন আেগ বেলেছন তােক আপিন ভালভােব চেনন না। আপনার pাkন পাটনারেক না চনার
কারন িক হেত পাের ? আপিন কান িবষয় eড়ােত চাiেছন ? পােশর িবিlং থেক gিল করা
হেয়েছ, স সখােন কাজ করত, dপুের আপনার বািড়েত আসত, আপনার stীর সােথ ঘিন তা
িছল eসব কথা বেল তােক খুেনর দােয় ফলেত আgহী কন ?’
রuফ বলেলন, ‘সব pমান oর িবrেd যায়। eখােন আিম িক করেত পাির ?’
শাn বলল, ‘আপিন সটা মেন করেত পােরন। আপনার মেন করাi pমান তা ভাবেছন কন
? সবাi আপনার চাখ িদেয় দখেছ না। আপিন য কথাgেলা বেলেছন সgেলা ভুল তেথ
ভরা।’
রuফ eকবার oসমােনর িদেক তাকােলন। oসমান িন ুপ।
শাnেক িচনেত oসমােনর বািক নi। স eখােন eেসেছ pstিত িনেয়i। eরপর যা ঘটেব তা
তার iেcেতi ঘটেব। eখােন তার িকছু করার নi। তার শাnর কােজ ভুিমকা সায় িদেয় যাoয়া।
oিদক থেক কান সাড়া না পেয় রuফ িনেজi আেগর কথা চািলেয় গেলন, ‘eখােন aন
কান ব িkর িবষয় নi। যািকছু pমান সবi তার িবপেk যায়। আপিন সgেলা asীকার
করেছন কন ?’
শাn বলল, ‘সব pমান oর িবrেd যায় সটা আপনার িবচার। বাস-বতা সকথা বেলনা।
তার িবrেd aন aিভেযাগ আনা যায় িকনা জািন না, anত আপনার stীেক খুেনর aিভেযাগ
আনা যায় না।’
রেগ গল রuফ, ‘তেব ? খুন িক আিম কেরিছ ?’
ei pথম তার sভােবর পিরবতন দখল কমল। মুখটা লাল হেয় গেছ। গলার রগ ফুেল
uেঠেছ। ঘনঘন াস িনেc। dহাত মুিঠ পািকেয়েছ।
কানটা আসল চহারা? aন সমেয়র, না eখনকার ? যুিk িদেয় বাঝার চ া করল কমল।
uেtজনার সময় আসল চহারা বিরেয় পেড়।
তারমােন eটাi আসল চহারা।
শাn িস'র চােখ তাকাল তার িদেক। dজেন তািকেয় আেছ dজেনর িদেক। e যন দৃি র
লড়াi। kেম হািস ফুটল শাnর মুেখ। eেকবাের sাভািক গলায় বলল, ‘আিম সটাi বলিছ রuফ
সােহব।’
রuেফর চহারায় পিরবতন হেc। মেন হেc তার শরীর থেক কu যন শিk বর কের
িনেc। িশিথল হেয় আসেছ তার হাত। eকসময় ঝুেল পরল dপােশ। লড়াiেয় হের গেছন িতিন।
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oসমােনর িদেক িফরল শাn। বলল, ‘আপিন eেক eের করেত পােরন। তার stীেক খুেনর
aপরােধ।’
শষবােরর মত শিk জাগাড় করল রuফ। রীিতমত িচৎকার শানা গল তার গলায়, ‘ দখুন,
eটা খুব বাড়াবািড়।’
শাn পুেরাপুির আেগর aবsায় িফের গেছ। সi হািসখুিশ চহারা। মুলকথা বলা হেয় গেছ।
aপরাধীর সামেন আর কান পথ নi।
শাn বলল, ‘না। বাড়াবািড় যা করার সটা আপিনi কেরেছন। িনেজর stীেক খুন কেরেছন,
খুেনর দায় আেরকজেনর oপর চাপােনার চ া কেরেছন, তারপর eকটা ভুল িঠকানা িদেয় আেরা
খুন করার ফঁাদ পেতেছন। বুঝেত পােরনিন কত বড় ভুল সটা।’
রuফ হতভm হেয় তাকােলন oসমােনর িদেক।
oসমানo হতভm। তােকi িনেজর পেk িনেত চাiেলন রuফ। oসমােনর িদেক তািকেয়
বলেলন, ‘ei লাকটা িক বলেছ ? আিম িকভােব খুন করলাম ? আিম সসময় চ gােম িছলাম।
আপনারা জােনন না ?’
oসমানo সায় িদল তােত। শাnর িদেক তািকেয় বলল, ‘আমরাi গােlন গট হােটেল
ফান কের তােক খবরটা জানাi। oনার সােথ আমার কথা হেয়েছ টিলেফােন।’
শাn বলল, ‘হঁ া, সসময় িতিন oখােন িছেলন। eবং গেছন খুন করার পর। uিন dপুের
যানিন, গেছন রােত। সটা pমান করা খুব সহজ। oনার িটিকট দখুন, যিদ থােক। না থাকেল য
বােস গেছন সখােন খঁাজ িনন eবং হােটেল কটায় ঢুেকেছন সটা খঁাজ িনন। আপনােদর সটা
আেগi করা uিচত িছল।’
‘আিম িকছু বুঝেত পারিছ না। uিন িকভােব খুন করেবন ? আর কনi বা করেবন ?’ eখেনা
aবাক ভাবটা যায়িন oসমােনর।
শাn বলল, ‘আপনার pথম pে র utর িদিc। খুন িকভােব হেয়েছ িনেজর চােখ দখুন।
খুেনর পর আপিন যখন ei ঘের ঢােকন তখন লাiট িনভােনা িছল, িঠক ?’
oসমান মাথা নেড় সmিত িদল।
’কমল, তুi oখােন দঁাড়া তা।’ িনেদশ িদল শাn।
কমল শাnর হাত aনুসরন কের িবছানার সামেন িগেয় দঁাড়াল। খুন করার সময় িনহত মিহলা
যখােন দঁািড়েয়িছেলন।
শাn বলল, ‘ দখুন, লাশটা oখােন পেয়েছন। যিদ বাiের থেক oi ফুেঁ টা িদেয় gিল আেস
তাহেল কাথায় লাগার কথা? কান aবsােতi বুেক লাগেব না। gিল ধু কঁাচi ভােঙিন,
জানালার পদাo ফুেঁ টা কেরেছ। তার aথ বাiের থেক gিল করেল স তােক দেখিন, জানালা
পদায় ঢাকা িছল। আর যিদ o oখােন দঁািড়েয় না থেক বেস থােক, aথবা aন কান aবsায়
থােক তাহেল oi ফুেটা িদেয় বুেক gিল লাগােনা সmব, শত-যিদ আেলা jালােনা থােক।
আেলােত পুেরা দখা না গেলo মানুেষর aবsান বাঝা যায়। anকাের সটা করা যায় না। আিম
বলিছ, খুেনর সময় লাiট jালােনা িছল, খুন করার পর খুনী সটা িনিভেয়েছ। eবং gিলটা করা
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হেয়েছ ঘেরর ভতর থেক। সটাo pমান করা খুব সহজ। দখুন gিল লেগ কঁােচর টুকেরাgেলা
গেছ বাiেরর িদেক, সাজা তাকােল বাiেরর দয়ােল gিলর দাগ দখেত পােবন, খুজ
ঁ েল
gিলটাo পাoয়া যােব কাথাo।’
oসমান aিব ােসর দৃি েত তািকেয় আেছ শাnর িদেক। ei চাkুস pমান eড়ােনা িক সmব?
শাn বুঝল সটা। ব াখ া িদল আেরা। বলল, ‘আিম িবষয়টা সহজ কের িদিc। uিন চ gাম
যাoয়ার কথা বেল dপুের বাiের যান। চ gােম কান হােটেল uঠেবন সটাo জািনেয় যান তার
aিফেস। সারািদন িতিন ঢাকােতi কাথাo কাটান, রােত িফের eেস খুন কেরন। eকটা ফঁাকা
gিল কেরন জানালায়। তারপর দরজা বn কের চ gাম চেল যান। লাiট িনিভেয় যান যন কu
রােতi জানালা িদেয় বা aন ভােব দেখ না ফেল। eতবড় eকটা খুেনর খবর uিন dিদন পর
জানেত পারেলন eটা িব াস করা যায় না। িনেজ খবেরর কাগজ বা িটিভ না দখেলo তার
পিরিচত কu িন য়i দেখেছ। আমার ধারনা ei dিদন uিন কােরা সােথ দখা কেরনিন।
হােটেলর rেম বেসিছেলন আপনােদর ফােনর আশায়। uিন চেয়িছেলন পুিলশ দখুক uিন
ঢাকায় নi।’
‘দরজাটা ভতর থেক বn িছল ।’ আমতা আমতা করল oসমান।
‘eটা কান p না oসমান সােহব।’ পিরsার িবরিk pকাশ পল শাnর কথায়, ‘eটা
ভতের-বাiের dিদক থেকi লাগােনা eবং বn করা যায়। যার কােছ চািব আেছ স aনায়ােস
ঢুকেত পারেব। বাiের যেয় আবার লাগােত পারেব।’
িবbতভাব দখা গল oসমােনর মুেখ। ei সহজ িবষয়টা স দেখিন কন?
‘আর খুেনর মািটভ ?’ aন িদেক যাoয়ার চ া করল স।
‘কােরা যিদ 10 লk টাকার জীবন বীমা করা থােক, আর িতিন যিদ মারা যান, তাহেল িক
তার oয়ািরশ কান কান সেত সi বীমার টাকা পান বলেত পােরন?’
‘আিম জািন না।’
‘আিমo জানতাম না। জানার জন i eকজনেক িজেjস কেরিছলাম। dভাগ বশত িতিনo
তােকi সi p কেরিছেলন িকছুিদন আেগ। খুেনর মুল কারন সটাi।’
oসমান রuেফর িদেক ঘুরল। তার চােখমুেখ adুত দৃি । যভােব খুেনর িকনারা হেব
ভেবিছল তারেচেয়o সহেজ হেয় গল সটা। সবধরেনর তথ pমানসহ খুিন তার সামেন।
শাnর বkব তখনo শষ হয়িন। স বলল, ‘eেক থানায় িনেয় যান। eকটা খুন, eকটা
খুেনর চ া। ei dজনেক খুন করার জন লাক লািগেয়িছল। পেররটা pমান করার দািয়t
আমার।’
দরজার কােছ দঁাড়ােনা পুিলেশর িদেক iি ত করল oসমান। হাতকড়া বর করেত করেত
dজন পুিলশ ঢুকল। কমল aবাক হেয় দখল হাতকড়াটা eেকবােরi িচকন। িসেনমা নাটেক
যমন দখায় মােটi তমন না।
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লুবনা সারািদন বািড় যায়িন। রuেফর oখান থেক বর হেয় বাiের eকসােথ খেয় িনেয়েছ
oরা। তারপর ঘুের বিরেয়েছ সবাi oর গািড়েত। িবেকেল কমলেদর সােথ বািড় িফের বািক
সময়টা কািটেয়েছ গl কের। aেনক সময় কমেলর কােছ aবাক ঠেকেছ eত sাধীনভােব
লুবনার চলােফরা। বািড়েত কu িক oর জন িচnা করেব না ? eকবার িজেjস করায় তার
সামেনi ফান কেরিছল। oপাশ থেক য ধেরিছল তােক ধু বলল, ‘িফরেত দরী হেব।’
চমৎকার ছিব আঁেক লুবনা। oর সামেন সাফায় পাজ িদেয় বেস আেছ কমল। eকটু dের
হােসন িটিভর সামেন। সাদা কাগেজ পনিসেলর কেয়কটােনi ফুেট uঠল কমেলর চহারা। uঁিক
মের ছিবটা দেখ হঁাসল কমল। চুেলর পাক, মুেখর গড়ন, হািস eেকবাের কমেলরi মত।
eকবার হােসনo দখল uঁিক মের।
লুবনা হঁেস আেরা কেয়কটা টান িদল কাগেজ। কমেলর হািসমুখ মুhেত ব াজার হেয় গল।
যন pচn িবরিk িনেয় চেয় আেছ সাজা সামেনর িদেক। r কুচঁ েক রেয়েছ। কপােল ভঁাজ।
দেখ কমল মুখ ভঙিচ িদেয় সটা aনুকরন করল। বলল ‘eiরকম’।
শাn কিmuটােরর িদেক মুখ কের বসা। িপছনিদেক িক হেc জােন না স।
বাiেরর গেট শb করল ক যন তkুিন।
কমল ঘাড় ঘুিরেয় দখল িবনু। লাফ িদেয় uেঠ বারাnায় চেল eল স। কুকরু টা ফরত
দয়ার সময় কথা হয়িন oর সােথ। দখাo হয়িন তারপর। চপেলর গলায় লmা চন বঁাধা, চেনর
আেরক pাn িবনুর হােত। মাথা িনচু কের চপল eিগেয় যােc সামেন। গট িদেয় ঢাকার চ া
করেছ। িবনু টেন ধের থামােc তােক। িবনুর সােথ শািড়পড়া eকজন মিহলা। িবনুর মা। কমলেক
দেখi শb না কের হাসেত r করেলন।
কমল নেম গেটর িদেক যেত লাগল। হািসমুেখ িবনুেক িজেjস করল, ‘িক িবনু, আবার িক
হািরেয়েছ ?’
‘িকছু হারায়িন তা, তামােদর দাoয়াত।’ চপলেক সামলােত সামলােত বলল স।
eবাের মুখ খুলেলন িবনুর মা। িতিন বলেলন, ‘আজ রােত তামরা আমােদর oখােন খােব।
সটাi বলেত eলাম। ei আটটার িদেক, িবনুর বাবা eেস তামােদর িনেয় যােব। িঠক আেছ ?
সবাi যােব িকnt। নতুন গােয়nা সহ।’
তার হািসমুখ দেখ নতুন গােয়nা ক বুঝেত সময় লাগল না কমেলর। eরাo জেন গেছ
লুবনার গােয়nাগীরীর কথা। কমেলর মেন হল নতুন গােয়nার চেয় সিমেগােয়nা মানানসi
নাম।
স সায় িদেয় হেস ঘাড় কাত করল।
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