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‘স্যর েযোডোে। আপনোমে েুখ খুলমেই হমব, আেোমদ প্রমে জবোব
রদমেই হমব। দ েো হমল আপনোমে আে ো থোনোয় রনব। আপনো রপছমন রে
েরহলো ো দোরিময় আমছন, েো ো রপোশোমে রসরিরলয়োন বমে, রেন্তু েো ো দোরয়ত্বশীল
পুরলশ অরিসো । বোরিেোও চোর রদে রথমে পুরলমশ রে ো।’ বলল আহেদ েুসো।
আময়শো আজীেো েোথো রনচু েম বমসরছল। েো েুমখ রেন্তু িময়
রচহ্নেোত্র রনই। আহেদ েুসো শোন্ত েমে েম ো েথোগুমলো আময়শো আজীেো
রচহো োয় সোেোন্য চোঞ্চমলয ও সৃরি ে ল নো।
আহেদ েুসো ডোন পোমশ রসোিোয় বমসরছল েোরহ েোর ে, বোে পোমশ
আম ে রসোিোয় বমসরছল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।
আময়শো আজীেো বমস রছল সোেমন এেেু দূম
এেেো রসোিোয়।
েোঝখোমন লোল েোমপেমে রেোিো বগেোেৃরে রছোট্ট এেেো চত্ব । েোমে শুধু এেেো
‘েী’ রেরবল।
েো প মন পোজোেো ও িুলহোেো েোরেজ। েোরেমজ উপ এেেো কুরেিং
অযোপ্রন।
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আময়শো আজীেো োন্নোেম রছল। রসখোমন রস রেিোমব রছল েরহলো পুরলশ
অরিসোম ো েোমে রসিোমবই ধম রনময় এমসমছ।
েো েোথোয় এেেো রুেোল বোাঁধো।
ববরুমে আমের েোন রবশ্বরবদযোলময় েৃরেছোত্রী ও রস ো সুন্দ ী রছল
আময়শো আজীেো। রসৌরদ ছোত্র রশখ বোমজ রেধো ও রবত্তই সম্ভবে রশখ আময়শো
আজীেোমে আেৃি েম । আের্েণ রশমর্ রপ্রে ও রববোমহ পর ণরে লোি েম ।
আময়শো আজীেো আহেদ েুসো েথো রেোন জবোব নো রদয়োমে আহেদ
েুসো রজনোম ল েোর ে ও রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল রদমে এেবো
েোেোল। েো প েুখ েুর ময় আময়শো আজীেোমে লক্ষ্য েম বলল, ‘রদখুন, চুপ
রথমে লোি রনই। ড. রশখ বোজ হোমে-নোমে ধ ো পমিমছন। েো েোছ রথমে
রেোেরপমন আেোম এই শরিশোলী ট্রোন্সরেেো পোওয়ো রগমছ। রেরন আল্লোহ
নোমে শপথ েম বলমছন, েো রেোেরপমন রে ট্রোন্সরেেো েো রেরন জোমনন নো।
রেন্তু আইন েো এ েথো েোনমব নো। ধ ো পিো প সব অপ োধীই এেন েথো
বমল। এখন আে ো জোনমে চোই আপনো এ বযোপোম বিবয রে? েো ণ রেরন
বমলমছন, রেোেরপন আপনো সিংগ্রহ ে ো।’
থোেল আহেদ েুসো।
আময়শো আজীেো এেবো েুখ েুমল আহেদ েুসো রদমে চোইল। রেোন
েথো রনই েো েুমখ। েমব প্রথেবোম েে েো রচোমখ-েুমখ উমেগ িুমে উ মে
রদখো রগল।
আহেদ েুসো েুখ এেেু রনচু েম িোবল। েো র োাঁমে িুমে উ ল এে সূক্ষ্ণ
হোরস। বলল রস, ‘েোহমল বুঝো রগল রেমসস বোজ, আপরন রেছুই জোমনন নো। ড.
রশখ বোজই রেথযো েথো বমলমছন। সেয েোহমল েো েোমছই পোওয়ো েোমব। েো
েোছ রথমেই সেয এবো রব ে মে হমব। সেয রব ে ো রেৌশল পুরলমশ
জোনো আমছ। বোবো রডমে সব সেয েথো বমল রদমবন রেরন। আে ো উ রছ। েেরদন
নো রবর্য়রে সু োহো হয় েেরদন আপরন পুরলমশ েোস্টরডমে...।’
েথো রশর্ ে মে পো ল নো আহেদ েুসো। রচৎেো ে ো েোন্নো জরিে
েমে বলল আময়শো আজীেো, ‘নো, আরে সব বলব। ও রেোন রদোর্ রনই। ওাঁ েে
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িোল েোনুর্ রেোন অপ োধ ে মে পোম ন নো। েো রেোন ক্ষ্রে ে মবন নো, েোমে
আপনো ো রছমি রদন।’
েথোগুমলো বমল থোেল আময়শো আজীেো। দু’হোমে েুখ রেমে রস েোন্নোয়
রিমে পমিমছ।
‘ওাঁ রেোন রদোর্ রনই রদোর্েো েোহমল েো , এেোই রেো আে ো জোনমে
চোরি। সব বলুন আপরন আেোমদ ।’ বলল আহেদ েুসো।
আময়শো আজীেো হোমে রুেোল রদময় রচোখ েুমছ বলল, ‘আরে এেেো
রস্টেমেন্ে ে ব, আপরন রলখুন।’
আহেদ েুসো েোেোল েু মে অিযন্ত ীণ রন োপত্তো প্রধোন রজনোম ল
হোজী রেোস্তিো েোেোমল রদমে।
বুঝমে রপম রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল ইশো ো েম আময়শো
আজীেো রপছমন দোাঁিোমনো রেন েরহলো পুরলশ অরিসোম এেজনমে রডমে
বলল, ‘রেমসস রবর ল রডমডগ্লু, আপরন ওাঁ রস্টেমেন্েেো রলখুন।’
রেমসস রবর ল রডমডগ্লু এই এলোেো এেজন দোরয়ত্বপ্রোপ্ত েদন্ত
অরিসো ।
রেমসস রডমডগ্লু পমেে রথমে রনোেরশে ও েলে রব েম আময়শো
আজীেো পোমশ রসোিোয় বমস পিল। বলল, ‘ওময়লেোে েযোডোে, বলুন।’
আময়শো আজীেো রেমসস রডমডগ্লু েোছ রথমে রনোেশীে ও েলে রনময়
রনল এবিং েময়েরে রনোেশীমে রশর্ প্রোমন্ত রনমজ নোে দস্তখে েম ওগুমলো
রেমসস রডমডগ্লু হোমে রি ে রদল।
রস্টেমেন্ে ে ো আমগই রস্টেমেন্েশীমে সেযয়নেো ী দস্তখে ে োয়
অবোেই হল আহেদ েুসো। রবর ল রডমডগ্লুও। েো রচোমখও রবস্ময়।
‘রলখুন’, বলমে শুরু ে ল আময়শো আজীেো, ‘আরে আময়শো আজীেো
ও মি আরলশো দোরনময়ল রেিোয় েজ্ঞোমন এই েীেোম োরিেূলে বিবয রদরি রে,
‘আরে ওয়োন ওয়োর্ল্ে অ রবে (রি রজম ো) নোেে সিংস্থো রদয়ো অযোসোইনমেন্ে
রহমসমব েোমদ স ব োহ ে ো ‘রেোেরপন’ আেোম
শরিশোলী ট্রোন্সরেেো
আেো েোেী রেোমে রনয়রেে লোরগময় োখো েোধযমে র সোচে রসন্েোম েোবেীয়
র োমেলী দুমগে
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েমথোপেথন পোচো েম রছ। আেো েোেী রবশ্বোস ও িোমলোবোসো বযবহো ে ো
েোাঁ অজ্ঞোমে েোাঁমদ ই রবরুমে এ র্িেন্ত্র ে মে আরে বোধয হময়রছ। রেন এিোমব
আরে বোধয হলোে, রেন আেো রপ্রয়েে েোেী ও েো প্রোণরপ্রয় প্ররেষ্ঠোমন রবরুমে
এই রবশ্বোসেোেেেো ও র্িেন্ত্র ে মে বোধয হলোে, েো রপছমন আমছ আেো এে
অসহোয়ত্ব। রস অসহোয়ত্ব হমলো আেো েোেীমে ক্ষ্ো এে রনরুপোয় বযবস্থো।
আরে ওমদ র্িেমন্ত্র সোথী নো হমল ও ো আেো েোেীমে হেযো ে ে। আরে জোরন
আেো েোেীমে রেউ-ই ওমদ হোে রথমে ক্ষ্ো ে মে পো ে নো। শুধু ‘রি
রজম ো’ই েখন আেো শত্রু হমেো নো, েু মে পুরলশ ও রসনোবোরহনীমে আেো
েে ছদ্মমবশী অমনমে আমছ েো ো ‘রি রজম ো’ অথেোৎ ওয়োন ওয়োর্ল্ে অ রবে-এ
পমক্ষ্ েোজ ে মছ েো োও আেো েোেী হন্তোয় পর ণে হমেো। আেো অন্যোয়
হময়মছ, আেো ছদ্মমবশ সম্পমেে আেো েোেীমে নো বলো, এেন ছদ্মমবশ রনময়
েো েে এেজন িোমলো ও জোরেমপ্ররেে েোনুর্মে রবময় ে োও আেো অন্যোয়
হময়রছল। রেন্তু েো প্ররে আেো রপ্রে আেোমে অন্ধ েম রছল। েোাঁমে রবময় নো
েম ও পোর রন, েোাঁমে হো োবো িময় আেো ছদ্মমবশ সম্পমেেও েোাঁমে বলমে
আরে সোহস পোইরন।
আরে েীেো ে রছ। আেো ছদ্মমবশ রছল পর েরিে। হোজোম ো ইহুদী
েরুণী রেিোমব েোমদ নোে পর চয় পোমে েুসরলে ও রিস্টোন সেোমজ েুমে
পমিমছ, আরে েোমদ ই এেজন। রলবোনমন রবেো অঞ্চমল এে ইহুদী পর বোম
আেো জন্ম। েুল সোরেেরিমেে পেেোয় পেেন্ত আরে ইস োইমল রেলআরবমব পরি।
েো প রবেোয় রিম আরস। রবেোয়ই আেো পর বোম
পর রচে আময়শো
আজীেো নোে পর চয় আেোমে গ্রহণ ে মে বলো হয়। েো সেস্ত রশক্ষ্ো
ডকুমেন্েও আেোমে রদওয়ো হয়। এই সব ডকুমেমন্ে রজোম আরে আময়শো
আজীেো রূমপ ববরুমে আমের েোন রবশ্বরবদযোলময় িরেে হময় েোই। আরে
পুম োপুর আময়শো আজীেো হময় েোই। পম শুমনরছ, েুল সোরেেরিমেে প ীক্ষ্োয়
পোমশ প আময়শো আজীেো রনহে হয়। রেউ আেোমে বমলরন, েমব এখনও আরে
রবশ্বোস ের আেোমে আময়শো আজীেো বোনোবো জমন্যই েোাঁমে হেযো ে ো হয়।
রবশ্বরবদযোলয় জীবমন রশর্ রদমে হ োৎই েৃরে ছোত্র রশখ আবদুল্লোহ রবন বোমজ
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সোমথ আেো পর চয় হয়। িোমলো রলমগ েোয়। শুধু েৃরে ছোত্র বমল নয়, েো
চর মত্র দৃঢ়েো ও রেময়মদ প্ররে রনমেেোহ িোব আেোমে আেৃি েম রবরশ। েো
েে োণ্ডো রছমলমে উত্তপ্ত ে মে আেো অমনে সেয় রলমগমছ। জোেেোরনমে
রপএইচরড ে ো সেয় েো েোছ রথমে রবময় ইরেবোচে সোিো আরে পোই।
ইরেেমধয ‘রি রজম ো’-এ সোমথ আেো পর চয় হময় রগমছ। পম রজমনরছ েো োই
জোেেোরনমে পিো জন্য আেো েলো রশমপ বযবস্থো েম মছ। ববরুমে আমের েোন
রবশ্বরবদযোলময় পিো খ চও আেো বোবো-েোময় েোধযমে েো োই রদয় বমল
জোনমে পোর । রশখ আবদুল্লোহ রবন বোমজ সোমথ আেো সম্পমেে ‘রি রজম ো’
আেোমে দোরুণিোমব েনগ্রোচুমলে েম এবিং বমল রে, রসৌরদ আ মব এেন
পর বোম রছমল রস রসৌরদ আ মব বি রেোন এে দোরয়মত্ব েোমবই। রশখ বোমজ
উপ েোমদ রচোখ োখোমে আরে িোল রচোমখ রদরখরন, েো ণ এেো আেো এেোন্তই
প্রোইমিে বযোপো । রেন্তু আেো ে ো রেছু রছল নো। রেউ আেোমে নো বমল রদমলও
আরে জোনেোে, আেোমদ জোেীয় এই সিংগ মন েথো আেোমে েোনমে হমব।
রপএইচরড ে ো প জোেেোরন রেউরনখ রবশ্বরবদযোলময় রশখ বোমজ চোের হময়
রগল। ‘রি রজম ো’ রলোে ো এমস আেো সোমথ রদখো ে ল। সিংবোদপমত্র
রবজ্ঞরপ্ত এেেো েোরেিং আেো হোমে েুমল রদময় বলল, রেউরনখ রবশ্বরবদযোলময়
রশখ বোমজ চোের ে ো েোমব নো। রে রেোনিোমব এই রবজ্ঞরপ্ত চোের ই রেোগোি
ে মে বমলো। আরে রবজ্ঞরপ্ত পমি রদখলোে, রসেো ইস্তোম্বুমল ইনরস্টরেউে অব
র সোচে অযোন্ড রেেমনোলরজ সিংস্থোয় ‘ডোইম ক্ট অব েযোমনজমেন্ে’ পমদ রনময়োমগ
এেেো রবজ্ঞরপ্ত। আরে ওমদ বললোে, এেো এেেো েযোমনজোর য়োল পদ, রেন্তু রশখ
বোমজ পছন্দ এেোমডরেে েোজ। েো ো চোপ রদময় বলল, নো এই চোের ই েোাঁমে
রেোগোি ে মে হমব। েো ো েুরি রহমসমব বলল, ওআইরস রগোপন অথে ও
েত্ত্বোবধোমন এই ইনরস্টরেউে বের হময়মছ। এেোমে রেম রনশ্চয়ই ওআইরস এে
বি পর েিনো আমছ। রসখোমন রে হয় এেো আেোমদ জোনো দ েো । সুে োিং
রশখ বোজমে রসখোমন েুেোমেই হমব। আরে পছন্দ ের বো নো ের , এেো আেোমে
রেমন রনমে হয়। প্ররেষ্ঠোনরে ইস্তোম্বুমল এবিং র সোচে ও রেেমনোলরজ সোমথ জরিে
বমল এই চোের রনওয়ো জন্য রশখ বোজ আনমন্দ সোমথ োরজ হময় েোয়। ব িং
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আরে েো েোছ রথমে ধন্যবোদই পোই রে এেন এেেো রবজ্ঞোপমন রদমে আেো
নজ রগমছ। ইনরস্টরেউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজ (আইআ রে)-মে েো
চোের হময় েোয়। এই পমদ জন্য েো েে রেোগয রলোেই েো ো খুাঁজরছল। েো
চোের হওয়ো প ই নেুন সঙ্কে আেো সোেমন েেূরেেমে আরবিূেে হয়। ‘রি
রজম ো’ অমনেগুমলো ‘আল্লোহ’ শব্দ অরঙ্কে অন্ধেোম ও জ্বমল এেন দোরে পোথম
বের রদওয়োল ‘রশো রপচ’ আেোমে রদময় বমল আইআ রে রেন রলোম ই
রদওয়োমল দশেনীয় স্থোমন রশখ আব্দুল্লোহ েো ো এগুমলো লোরগময় রদমে। েোমদ
প্রস্তোমব আরে চেমে েোই। বুঝমে পোর ‘রশো রপচ’ এ েিোম এগুমলো রনশ্চয়ই
রগোময়ন্দো েন্ত্র, রগোপন েযোমে ো বো রগোপন ট্রোন্সরেেো হমে পোম । আরে ওমদ
বললোে, এেো রসে ে োমে রশখ বোজ রনমজও সমন্দমহ রচোমখ রদখমে পোম
অথবো েো ও সমন্দমহ রশেো হমে পোম । রসসহ আে ো ধ ো পমি রেমে পোর ।
আেো েোই রহোে, আেো েোেী রেোন ক্ষ্রে আরে ে মে পো মবো নো। েোমদ
প্রস্তোব বযথে হময় েোয়। এ প ই েো ো আমন ‘রেোেরপন’-এ প্রস্তোব। এেোও
ঝুরাঁ েপূণে বমল আরে এই বযোপোম সহমেোরগেো ে মে অপো গেো প্রেোশ ের ।
এ প ই েো ো আরবিূেে হয় েেূরেেমে। বমল রে, ‘আরে েরদ প্ররেরদন েোেী
রেোমে েোমদ রদওয়ো রেোেরপন োখো বযবস্থো ে মে অেীেো ের , েোহমল রে
েোেীমে ক্ষ্ো রক্ষ্মত্র এই ঝুরাঁ ে রনমে চোরি নো, রসই েোেীমেই আেোমে হো োমে
হমব। আরে অেীেো ে ো প এেরদনও েোাঁমে বোচমে রদয়ো হমব নো। আ আরে
েরদ েোমদ এসব েথো আেো েোেী, পুরলশ বো েোউমে বরল, েোহমল েোেী সোমথ
আেো রেময়মেও রশর্ েম রিলমব ও ো। আরে রনরুপোয় হময় েোই। আরে েোেী
সোমথ রবশ্বোসেোেেেো ে মে চোই নো, রেন্তু েো রচময়ও বি হল, আরে রেছুমেই
েোাঁমে হো োমে চোই নো, এই পেেোময় এমসই আেো জন্য েে ক্ষ্রেে রহমসমব
েোমদ ‘রেোেরপন’-এ প্রস্তোব গ্রহণ ের । প্রোণরপ্রয় েোেী সোমথ এই
রবশ্বোসেোেেেো ে ো জন্য প্ররেপল, প্ররেক্ষ্ণ আরে দগ্ধ হময় এমসরছ। এেেো
সোন্ত্বনো আেো রছল, রসেো হল েোেী সোমথ এই রবশ্বোসেোেেেো েম আরে আেো
েোেীমে ক্ষ্ো েম রছ। আেো েোেীমে দয়ো েম আপনো ো ক্ষ্ো ে মবন। আরেই
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আেো েোেী জন্য েুরসবে। আরে চোই এই েুরসবে রথমেও উরন েুরি পোন।
আ আরেও চোই দুুঃসহ, দুবেহ ব্ল্যোেমেইমল হোে রথমে েুরি।’
েোন্নোরুে েমে থোেল আময়শো আজীেো।
সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো প্রে, ‘েযোডোে, এই দুুঃসহ, দুবেহ
ব্ল্যোেমেইল েো ো ে মেো, েো ো এখোমন আপনো সোমথ রেোগোমেোগ ে মেো, েোমদ
পর চয় সম্পমেে দয়ো েম বলুন।’
‘আেো রস্টেমেন্ে রশর্ জনোব। আেো েোেীমে দয়ো েম রদখমবন।’
বমলই আময়শো আজীেো েো বোে হোমে অনোরেেো আিংরে রনল
পোথ েোমে েোেম ধ ল।
আময়শো আজীেোমে েো হোমে আিংরে েুমখ রনমে রদমখই আহেদ েুসো
উম দোরিময় েো রদমে ঝোাঁরপময় পমিরছল হোেেোমে ধম রিলো জমন্য। রেন্তু
হোেেো ধম রিলো আমগই হোমে আিংরে েোেমি ধম রছল আময়শো আজীেো।
আহেদ েুসো দ্রুে হোেেো রেমন রনল আময়শো আজীেো েুখ রথমে।
আময়শো আজীেো েুমখ এে েুেম ো রনমদেোর্ হোরস িুমে উম রছল। রেন্তু
েুহূমেেই েো রেোথোয় রেরলময় রগল। রসোিো উপ এরলময় পিল আময়শো
আজীেো রদহ।
রপছমন রনবেোে দোাঁিোমনো দুই পুরলশ অরিসো ও আময়শো রস্টেমেন্ে
রলখো পুরলশ অরিসো গণ। এই রেন পুরলশ অরিসো রগময় ধ ল আময়শো
আজীেোমে। েোমদ এেজন বলল, ‘আে ো বুঝমেই পোর রন ইরন রে ে মে
েোমিন। েোমে েোিোেোরি হোসপোেোমল রনমে হমব।’
হেোশ আহেদ েুসো ধপ েম রসোিোয় বমস বলল, ‘রেোন লোি রনই
পুরলশ অরিসো গণ। পেোরসয়োে সোইনোইড েোউমে এরন্েমডোজ রনয়ো সুমেোগ
রদয় নো।’
উম দোাঁরিময়রছল রজনোম ল েোরহ এবিং রজনোম ল হোজী রেোস্তিো
েোেোলও। েো োও বসল।
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আময়শো আজীেোমে রসোিোয় শুইময় রদমে রদমে বলল রেমসস রবর ল
রডমডগ্লু, ‘স্যো , সিংমগ সিংমগই রে েম রনরশ্চে হমলন, উরন পেোরসয়োে সোয়োনোইড
রখময়মছন?’ প্রমে লক্ষ্য আহেদ েুসো।
‘রসরদন ‘রি রজম ো’ ই গুন ইবোনও আেো হোে িসমে এিোমবই
েম মছ পেোরসয়োে সোইনোইড রখময়। রসরদন েোমে বোাঁচোমনো রেেন জরুর রছল,
এমে বোাঁচোমনোও রেেন জরুর রছল।’ বলল আহেদ েুসো।
‘েবুও এ েোছ রথমে রেছু জোনো রগল।’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো
েোেোল।
‘শুধু রনমজ সম্পমেে বমলমছন, র্িেন্ত্র সম্পমেে এেজমন নোে প্রেোশ
ছোিো আ রেছুই বমলনরন। আে ো জোরন ডুঃ বোজ রনমদেোর্। আময়শো আজীেো
েোমে রনমদেোর্ প্রেোণ ে োয় আেোমদ রেোন লোি হয়রন।’ আহেদ েুসো বলল।
‘েমব ডুঃ বোজমে রগ্রিেো ে ো হময়মছ, আপরন এই চোল নো চোলমল
আেো েমন হয় আময়শো আজীেো এেুকুও বলমেন নো। আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম
বলল রজনোম ল েোর ে।
‘র ে বমলমছন জনোব। েোেী প্ররে িোমলোবোসোয় রেোন খোদ রছল নো
েো । েোেীমে বোাঁচোমনো জমন্যই এই রস্টেমেন্ে রেরন রদময়মছন।’ বলল আহেদ
েুসো।
‘ইস্তোম্বুমল র্িেমন্ত্র েো ো রহোেো, েো ো েোমে ব্ল্যোেমেইল েম মছ
েোমদ সম্বমন্ধ নো বলোয় রে প্রেোণ হয় রে রেরন ‘রি রজম ো’ প্ররেও রবশ্বস্ত
রছমলন।’ পুরলশ অরিসো রবর ল রডমডগ্লু বলল।
‘হ্োাঁ, বলো হয় বেে আনুগেয আময়শো আজীেো েমধয রছল। এেরদমে
রেরন েোেীমে িোমলোবোসমেন বমল েোেী সেোজ ও জোরে প্ররেও েো এেেো
িোমলোবোসো রছল। আবো েো ো রপছন রথমে সহমেোরগেো রদময় েোমে এ পেেন্ত রনময়
এমসমছ, েোমদ প্ররেও এেেো আনুগেয েো রছল। েমব আময়শো আজীেো
রস্টেমেমন্ে রশর্ েথো প্রেোণ েম রেরন েোমদ জোরে ওই রলোেমদ িয়
ে মেন, িোমলোবোসমেন নো। েোমদ হোে রথমে েোেীমে েুি ে ো ও রনমজ েুি
হবো জমন্যই েো এই েৃেযু ।’ বলল আহেদ েুসো।
র োমেলী দুমগে
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‘অমনে ইহুরদই রেন্তু ওমদ র্িেমন্ত্র সোমথ রনই।’ রজনোম ল হোজী
রেোস্তিো েোেোল বলল।
‘অমনে’ বলমছন রেন, আেো জোনো েমে নব্বই িোগ ইহুরদই ওমদ
সোমথ রনই। েো ো ধোরেেে, শোরন্ত ও সহোবস্থোমন রবশ্বোসী। েোত্র জোয়রনস্ট বো
ইহুদীবোদী বমল পর রচে েুরিমেয় োই পৃরথবীবযোপী র্িেন্ত্র চোলোমি। েোমদ
চোাঁদোবোরজ ও হুেরে-ধেরেমে সিংখযোগর ষ্ঠ সোধো ণ ইহুদী ো অরেষ্ঠ ও অসহোয়।’
বলল আহেদ েুসো।
‘র ে বমলমছন জনোব খোমলদ খোেোন। এই সোধো ণ শোরন্তবোদী ইহুদী ো
ঐেযবে নো থোেো এবিং অসিংগর ে হওয়ো েো মণই এমদ েে শ্রুে হয় নো,
এমদ েে রেোন শরি নয়।’
বমলই এেেু রথমে আবো বমল উ ল, ‘ে নীয় েোমজ েথোয় আে ো
রিম আসমে পোর । প্রথমে ডুঃ রশখ বোজমে ডোেো দ েো । রেরন এমলই আে ো
লোশ রনবো বযবস্থো এবিং অন্যোন্য েোজ ে মে পোর ।’
‘ধন্যবোদ জনোব। আরে ডোেরছ ড. রশখ বোজমে। আপরন অন্য রবর্য়
রনময় িোবুন রিজ।’ রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোলমে লক্ষ্য েম বলল
রজনোম ল েোরহ ।
‘র ে আমছ, আপনো ো এসব েরুন। আেোমে এখরন উ মে হমব।
আময়শো আজীেো েৃেযু সিংবোদ প্রেোশ হবো আমগই আরে আম ে েোাঁরেমে হোনো
রদমে চোই। রসখোমন থোমেন আময়শো আজীেো বো রসরদমন ই গুন ইবোমন রচময়
বি রেউ। েোমে আেোমদ হোমে রপমেই হমব। ‘রি রজম ো’ রিেম রেোেো
প্রেযক্ষ্ এই এেেো দ জোই আেোমদ সোেমন রখোলো আমছ।’
বমলই আহেদ েুসো উম দোাঁিোল।
‘আল্লোহ আপনোমে সিল েরুন খোমলদ খোেোন। রেন্তু এেো েোমবন নো।
অগ্রবোরহনী রেিংবো পশ্চোৎবোরহনী রেিোমবই রহোে আপনো পছন্দনীয় এেদল
পুরলশ আপরন রনন।’ বলল রজনোম ল েোরহ আহেদ েুসোমে।
রজনোম ল েোরহ থোেমেই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘আরে
পুরলশ প্রধোনমে বমল রদরি এবিং রেোবোইল নোম্বো ও রদরি। রেরন আপনো সোমথ
র োমেলী দুমগে
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রেোগোমেোগ েম সব বযবস্থো েম রদমবন। রেোথোয় েোমিন, রে েোজ- এ সম্পমেে
রেরন রেছু রজমজ্ঞস ে মবন নো, আপরনও েোমে রেছু বলমবন নো।’
‘ধন্যবোদ আপনোমদ । আরে আরস। আরে েোরি রগোমর্ল্ন হমনে ওপোম ।
আসসোলোেু আলোইকুে।’ বমল আহদ েুসো রবরুবো জমন্য দ জো রদমে পো
বোিোল।
ডুঃ রশখ বোমজ বোরি রথমে রবর ময় আহেদ েুসো গোরি রনময় ছুেল
বসি োস ব্রীজ অথেোৎ েোেোল আেোেুেে ব্রীমজ রদমে। ওই ব্রীজ রদময় বসি োস
উপকুমল হোইওময় ধম রগোমর্ল্ন হমনে গোলোেো ব্রীজ পো হময় ইস্তোম্বুল
রবশ্বরবদযোলময় খুব েোিোেোরি রপৌছো েোমব।
আহেদ েুসো গোরি বসি োস রব্রমজ ও ো প ই গোরি র য়ো রিউমে
রদখল ৪েো গোরি সোর রবাঁমধ এেই গরেমে েো রপছমন ছুমে আসমছ।
ব্রীমজ েোঝোেোরঝ এমস রদখল ব্রীমজ ওপোশ রথমে আ ও চো েো গোরি
হ োৎ িং সোইড এ এমস আহেদ েুসো গোরি সোেমন দোাঁিোল। রগোেো োস্তো জুমি
েো ো দোরিময়। রেোনিোমবই েোমদ পোশ েোেোমনো সম্ভব নয়।
আহেদ েুসো ডোন রদমে ব্রীমজ ওপোমশ র েোনে রলমন রদমে েোরেময়
রদখল রসখোমন েেেগুমলো গোরি দোরিময় ডোনরদেেোও ব্ল্ে েম রিমলমছ।
আশ্চমেে রবর্য়, সবগুমলো গোরিই, ওয়োগন রেরনট্রোে। আ আহেদ
েুসো গোরি ১৩০০ রসরস আমের েোন েো । ওমদ েুলনোয় বোচ্চো।
রেন রদে রথমেই অবরুে আহেদ েুসো। হোডে রব্রে েমর্ গোরি দোি
ে োয় আহেদ েুসো। বোাঁ রদমে রদমখমছ আহেদ েুসো ব্রীমজ রিঞ্চ-ওয়োমল
সেোন্ত োল পযোমনলবো গোরি সেোন্ত োমল।
আহেদ েুসো গোরি দোরিময় পিমেই রেন পোমশ গোরিগুমলোও দোাঁরিময়
পমিমছ।
রেন রদমে উাঁচু গোরি রদয়োমল েোঝখোমন আহেদ েুসো গোরি।
গোরিগুমলো থোেমেই রনমে এল এেদল েোনুর্। প্রমেযমে হোমে
রস্টনগোন।
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আহেদ েুসো বুমঝ রগমছ সব। রনশ্চয় ‘রি রজম ো’ রলোে োই আগোে
পর েিনো েোধযমে েোমে সব রদে রদময় রেম রিমলমছ। রে োও েম রিলো
এেগুমলো রস্টনগোমন রবরুমে েো এে র িলবো রেোন েোমজই আসমব নো। ব িং
েোমদ গুলী এিোমে হমল েোমে র িলবো রব ে ো চলমব নো। েোত্র রখোলো থোেো
বসি োমস রদেসহ চোর রদমে এেবো রচময় েুহূমেে জন্য ে নীয়েো র ে েম
রনময় আহেদ েুসো বসি োমস রদমে েোমন বোে রদমে দ জো খুমল গোরি রথমে
রবর ময় এমস গোরি ছোমদ উম দু’হোে েুমল দোাঁিোল।
সিংমগ সিংমগই ডোন পোশ রথমে এেজন রচৎেো েম বলল, ‘রেউ গুলী
ে মব নো। ওমে েৃে রপমলও আেোমদ চলমব, রেন্তু জীবন্তই রবরশ দ েো ।
এেেো গুরলমে েো আ োমে েৃেযু হমল েো েোমছ আেোমদ পোওনো রশোধ হমব
নো। রেোে ো েময়েজন রগময় েোমে রবাঁমধ গোরিমে রেোল।’ রনমদেমশ সোমথ
সোমথই রেন রদে রথমে চো পোাঁচজন ছুেল আহেদ েুসো রদমে।
‘রেোে ো েো ো? আেো রদোর্েো রে? রেোে ো এসব েথো বলছ রেন?’
রচৎেো েম এসব েথো বলমে বলমে আহেদ েুসো ইরঞ্চ ইরঞ্চ েম
রপছমন হমে গোরি বোে প্রোমন্ত রদমে এমগোরিল। রস জোমন ব্রীমজ রিঞ্চওয়োমল পযোমনলবো রথমে দু’শ িুমে ও রবরশ রনমচ বসি োমস পোরন।
ওরদমেও েৃেযু হোেছোরন েবু েো মি জমন্য হমন্য হময় থোেো ‘রি রজম ো’
েশোইমদ হোমে পিো রচময় বসি োমস পোরনমে ঝোাঁপ রদওয়ো অমনে িোমলো।
আহেদ েুসো গোরি ছোদ রথমে ব্রীমজ রিঞ্চ-ওয়োমল পযোমনলবোম
বযবধোন রদি িুমে রবরশ নয়।
আহেদ েুসো রদমে ছুমে আসো রলোেগুমলো েো গোরি পোমশ এমস
রগমছ। ও ো উম আসমছ গোরি ছোমদ।
আহেদ েুসো েখন গোরি ছোমদ বোে পোমশ রশর্ প্রোমন্ত।
রলোেগুমলো উম এমসমছ গোরি ছোমদ। েোমদ রচোমখ-েুমখ ক্রু হোরস।
রেন েোাঁেো-মছাঁিো জমন্য এেেো অসহোয় রগরনরপগ েো ো রপময় রগমছ।
রলোেগুমলো এগুমি আহেদ েুসো রদমে। েোমদ েময়েজমন রদহ
আহেদ েুসো ও রস্টনগোনধো ীমদ েোঝখোমন এেেো রদয়োল সৃরি েম মছ।
র োমেলী দুমগে
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রলোেগুমলো আ ও রলোজ হময়মছ আহেদ েুসো ।
হ োৎ আহেদ েুসো এবোউে েোনে েম লোি রদময় ব্রীমজ রিঞ্চওয়োলবোম উম রদমহ এেেো ঝোাঁরে রদময় দক্ষ্ সোাঁেোরু েে শূমন্য সোেমন দু’হোে
বোরিময় ড্রোইি রদময় বোেোস রেমে ছুেল বসি োমস রনল জল োরশ রদমে।
রপছমন রলোেগুমলো েখন রচৎেো েম উম সবোই েোাঁমধ রস্টনগোন হোমে রনময়
গুলী ে মে শুরু েম মছ উিন্ত রদহ লমক্ষ্য।

রেজ রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল বোে পোশ রথমে রেরলমিোন
রবমজ উ ল।
রব রি িোব িুমে উ ল েো রচোমখ-েুমখ।
েো সোেমন এেেো িোইল রখোলো। ছরিময় আমছ অমনে েোগজপত্র। রস
ও রজনোম ল েোরহ েোর ে দু’জমন েোগজগুমলো প ীক্ষ্ো ে রছল। এ েোগজগুমলো
এমনমছ েো ো আময়শো আজীেো বযরিগে িোইল রথমে। রনোেবুেগুমলোও েো
আনো হময়মছ। ডুঃ রশখ বোজ েোমদ মে প্রময়োজমন রচময়ও রবরশ সহমেোরগেো
েম মছ। েো রচোমখ অশ্রু রছল, রেন্তু েৃেো স্ত্রী রেোন রেছুই রস েোমদ েোমছ
রগোপন োমখরন। রস রচময়মছ েো স্ত্রীমে েো ো ব্ল্যোেমেইল েম মছ, িয়োনে
র্িেমন্ত্র েোমজ বযবহো েম মছ, েোমদ েরূপরে উদেোরেে রহোে। েোমদ
েোমলো থোবো রথমে ক্ষ্ো পোে েোমদ প্রোণরপ্রয় প্ররেষ্ঠোন এবিং পৃরথবী শোরন্তেোেী
েোনবেো আশো প্রদীপ ‘আইআ রে’ (ইরনরস্টরেউে অব র সোচে অযোন্ড
রেেমনোলরজ)। েো স্ত্রী রশর্ পর চয়েো েোমে আ ও রবরশ েি রদমি। ডুঃ বোজ
রজনোম ল েোরহ েোর েমদ েোছ রথমে শুমনমছ, েো স্ত্রী েোমে সব সমন্দহ রথমে
বোাঁচোবো জমন্যই রনমজ সব েথো রস বমলমছ এবিং সব অপ োমধ েীেৃরে
রদময়মছ। েো স্ত্রী রনমজ দোয়িো রনময় রনমজ জীবন রবসজেন রদময়মছ, রেন্তু
রচময়মছ েোেী গোময় রেন রেোন েোমলো দোগ নো লোমগ। ইহুদী েন্যো রহমসমব
র্িেমন্ত্র শোরেল থোেমলও েোেীমে রস িোলমবমসমছ প্রোণ রদময়। স্ত্রী আময়শো
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আজীেো েোমে রেময়মছ েো পর চয় রগোপন েম , জেন্য অপ োধ েম মছ
েোমেও র্িেমন্ত্র েোধযে রহমসমব বযবহো েম , রেন্তু রস সেগ্র অন্ত রদময় অনুিব
ে মছ েো িোমলোবোসোয় সোেোন্য রেোন খোদ রছল নো। ডুঃ রশখ বোমজ রচোমখ
অরব ল অশ্রু শুধু এ েো মণই।
এে োশ রব রি রনময়ই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল েোেোল
রেরলমিোমন সোইড রেরবমল রদমে। লোল, নীল, সোদো ও েোমলো অমনেগুমলো
রেরলমিোন রসখোমন। রপএরবএক্স ও প্রোইমিে েোমলো ও সোদো রেরলমিোন দুমেোই
েোমে রব ি েম রবরশ।
রেন্তু নীল রেরলমিোনেো বোজমে রদমখ েুমখ রব রি িোবেো রেমে রগল
রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল । এ রেরলমিোনেো রগোময়ন্দো রনেওয়োমেে ।
রেরলমিোন েুমল রনময় রনস্পৃহিোমব ওপোম
েথো শুনল, দু’এেেো
রনমদেশও রদল।
রেরলমিোন র মখ েুম বমস েোগজ-পমত্র েমনোমেোগ রদবো আমগ বলল,
‘রজনোম ল েোরহ , বসি োস ব্রীমজ রে রেন এেেো েেনো েমেমছ। প্রচু রগোলোগুরল হময়মছ। রেন্তু প্রোণহোরন েেনো রনই। প্রোয় আিোই েণ্টো ধম িয়োনে েোনজে
রছল। রবস্তোর ে েদন্ত র মপোেে এখনও পুম ো পোওয়ো েোয়রন।’
বসি োস ব্রীজ, আ রগোলো-গুরল েথো শুমন আগ্রমহ সোমথ েুখ েুলল
রজনোম ল েোরহ েোর ে। বলল, ‘েেনো েমেমছ ে’েোয়?’
‘রপৌমন এেেোয়।’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।
ভ্রু কুরঞ্চে হমলো রজনোম ল েোরহ েোর মে । বলল, ‘রেুঃ খোমলদ খোেোন
ড. বোমজ বোরিমে েোওয়ো জমন্য আেোমদ েোছ রথমে রবদোয় রনময়রছল বো েো
রের শ রেরনমে। রগোমর্ল্ন হমনে েোবো জমন্য রেরন েরদ বসি োস ব্রীজ বযবহো
েম থোমেন, েোহমল েেেেো এই সেময়ই রেো েো ব্রীজ অরেক্রে ে ো েথো।’
‘আপরন রেুঃ খোমলদ খোেোমন রবর্য়েো এ েমধয আনমছন রেন? আপরন
রেছু িোবমছন?’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।
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‘র ে রেেন নয়, েমব এই সেয় রেুঃ খোমলদ খোেোন ঐ এলোেোয় থোেো
েথো, েরদ রেরন বসি োস ব্রীজ বযবহো েম থোমেন, এেোই বলরছ।’ রজনোম ল
েোরহ েোর ে বলল।
সিংমগ সিংমগ েথো বলল নো রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল। িোবোন্ত
েমেমছ েো রচোমখ-েুমখ। রছোে হময় এমসমছ েো দুই রচোখ। রসর য়োসরলই িোবমছ
রস।
েময়ে েুহূেে রচন্তো প েু ল রেরলমিোমন রদমে। েুমল রনল নীল
রেরলমিোন। এেেো েল ে ল।
ওপো রথমে সোিো রপমেই বলল, ‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। হ্োাঁ,
বসি োস ইি পুরলশ রস্টশন! রেোে োই রেো রদমখছ বসি োমস েেনোেো?’
ওপোম উত্ত শুমন রনময় রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘হ্োাঁ,
বল, ওখোমন রে েমেমছ? হেযো, রেডন্যোমপ রচিো? ব্রীজ রথমে এেজন বসি োমস
লোরিময় পমিমছ? জোনো রগমছ রস রে? রগ্রিেো হময়মছ রেউ?’ রজনোম ল হোজী
রেোস্তিো েোেোমল রচোমখ রবস্ময় ও উমেগ দুইময় রেশ্রণ।
ওপ্রোমন্ত উত্ত রশোনো প রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল,
‘আক্রোন্ত বমল রে েো রেমে রেোে ো সমন্দহ ে ছ, েো নোম্বো েে?’
ওপো রথমে উত্ত রপল। উত্ত পোওয়ো সোমথ সোমথই েো রচোমখ-েুমখ
উমেগ-উৎেেো প্রেোশ েেল। দ্রুে েমে রস বলল, ‘স্পমে রে আমছ?’
উত্ত শুমন রনময় বলল, ‘আে ো েোরি রসখোমন, জোরনময় দোও ওমদ ।’
বমলই রেরলমিোন র মখ েু ল রজনোম ল েোরহ েোর মে রদমে।
রজনোম ল েোরহম রচোমখ-েুমখ প্রে, েো সোমথ আশঙ্কো েোমলো ছোয়ো।
েুম বমসই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘সবেনোশ হময়মছ,
আক্রোন্ত গোরিেো খোমলদ খোেোমন । েো েোমন রেরন ব্রীজ রথমে লোরিময়
পমিমছন।’ শুষ্ক, উমেগোকুল গলো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।
েুমখ আমলো রেন দপ েম রনমি রগল রজনোম ল েোরহম । রচোমখ –
েুমখ েো এে রবোবো আেঙ্ক। েময়ে েুহূেে েো বোে স্ফূ ণ হমলো নো। দ্রুে
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রনমজমে সোেমল রনময় রস বলল, ‘েো পম খব রে, েোমন খোমলদ খোেোমন
খব রে?’ েরম্পে েে রজনোম ল েোরহ েোর মে ।
‘বসি োমস অনুসন্ধোন চলমছ। পুরলশ, রগোময়ন্দো ও রনৌবোরহনী েময়েেো
ইউরনে েোমজ রনমেমছ। চলুন আে ো েোই। রেমে রেমেই প্রধোনেন্ত্রীমে রবর্য়েো
জোনোব।’
বমল উম দোাঁিোল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।
উম দোাঁিোল রজনোম ল েোরহ ও।
উম ই আবো বমস পিল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল। বলল,
‘রজনোম ল রেুঃ েোরহ , আপরন গোরি রদমে েোন। জরুর আ ও েময়েেো েল
রসম আরে আসরছ।’
‘আসুন’ বমল ে রথমে রবর ময় রগল রজনোম ল েোরহ েোর ে।
ে রথমে রবর ময় রলিে হময় রনমে এল আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম এেদে
গোরি বো োন্দোয়। এ রবমশর্ গোরি বো োন্দোয় রলিমে সোেমনই েো ও রজনোম ল
হোজী রেোস্তিো েোেোমল গোরি দোাঁরিময়রছল। এেেু দুম ই এমেনশন অবস্থোয়
দোাঁরিময়রছল দু’জন েেোমন্ডো। েো ো গোরি রসরেউর রে দোরয়ত্ব পোলন ে রছল।
েো ো রজনোম ল েোরহ মে রদমখ স্যোলুে রদময় আবো রস্থ দোাঁরিময় রগল।
নোনো আশিংেো রজনোম ল েোরহ মে রেম ধম মছ। আহেদ েুসো দু’শ দশ
রিে উাঁচু বসি োস ব্রীজ রথমে রনমচ লোরিময় পমিমছ, এ েথো েমন হমেই বুে
রেমপ উ মছ রজনোম ল েোরহম । রেোন েোনুর্ রে এেন সোহস ে মে পোম ।
আহেদ েুসোই হয়ে পোম । রেন্তু েো প রে েমেমছ? আ িোবমে পো মছ নো
রজনোম ল েোরহ । রগোেো সত্ত্বো েো এেসমে প্ররেবোদ েম উ মছ, আহেদ েুসো
েহোন জীবমন পর সেোরপ্ত আল্লোহ এিোমব ে মবন নো। রচোমখ রেোণ িো ী হময়
উ ল রজনোম ল েোরহ েোর মে । সেগ্র অন্ত রথমে এেেো প্রোথেনো েো উচ্চোর ে
হমলো, ‘আল্লোহ রেোেো বসরনেমে ক্ষ্ো ে ো দোরয়ত্ব রেোেো ।’
রলিে রথমে রবর ময় এল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।
দু’রচোমখ রেোণ েুমছ রিলল রজনোম ল েোরহ েোর ে।
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রলিে রথমে রবর ময়ই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রজনোম ল
েোরহ , প্রধোনেন্ত্রীমেও খব েো রদলোে। সোের ে রগোময়ন্দো সূমত্র রেরন ইরেেমধযই
খব রপময় রগমছন। রেরন রপ্ররসমডন্েমেও এ খব জোরনময়মছন। েো ো খুবই
উরেগ্ন। বসি োস জুমি জরুর অবস্থো জোর েম মছন প্রধোনেন্ত্রী। ছয় েণ্টো জমন্য
রবমদরশ এবিং রেমেোন রনৌেোমন বসি োমস প্রমবশ রনরর্ে ে ো হময়মছ এবিং
রেসব রনৌেোন বসি োস ও েেে সোগম আমছ, রসগুমলো বোইম েোওয়ো বন্ধ েম
রদয়ো হময়মছ। বযোপে সন্ধোন শুরু হময়মছ। ে োষ্ট্রেন্ত্রী ওখোমন েোমিন। চলুন,
আে ো চরল।’
বমলই রনমজ গোরিমে রগময় উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। রজনোম ল
েোরহ েোর ে রেোন েথো বলল নো। গোরি স্টোেে রদময় রজনোম ল রেোস্তিো রপছন
রপছন চলল।
ব্রীমজ রগোিোয় রপৌাঁমছই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ো ব্রীমজ র ে
রগোিো আইলযোমন্ড পুরলমশ এেেো জেলো রদখল। রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল
বলল, ‘র ে এখোনেো েে ব্রীমজ ওপ্রোমন্তও পুরলশ অস্থোয়ী অরিস বরসময়মছন।
চলুন আে ো স্পেেো রদমখ আরস।’
স্পমে দুজন পুরলশ অরিসো দোাঁরিময়রছল।
আহেদ েুসো পর েযি েো রেও ব্রীমজ রদয়োমল গো রোঁমর্
দোাঁরিময়রছল।
রজনোম ল েোরহ ো গোরি রথমে নোেল।
দু’জন পুরলশ অরিসো স্যোলুে েম এরগময় এমস বলল রজনোম ল
রেোস্তিোমে, ‘স্যো , গোরিেো এখোমনই পোওয়ো রগমছ, এেেুকুও স োমনো হয়রন।’
‘থযোিংেস অরিসো ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘চলুন গোরিেোমে আমগ রদখো েোে।’ বমল রজনোম ল েোরহ েোর ে
গোরি রদমে এমগোমলো।
গোরি রিে -বোরহ প ীক্ষ্ো েম গোরি রথমে রবর ময় আসমে আসমে
বলল রজনোম ল েোরহ েোর ে, ‘এেো খোমলদ খোেোমন ই গোরি, রেোন সমন্দহ
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রনই। রেন্তু গোরিমে রেোন রেছুই র মখ েোনরন। েো রেোবোইল, র িলবো ও
আইরড েোডে েো পমেমেই রছল।’
উমেগ-আেমঙ্ক ি ো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল রচহো ো। বলল,
‘ডযোশমবোমডে িময়স র েডেো শূন্য। রেছুই বমল েোনরন। বলমবন বো রে। আরে
বুঝমে পো রছ নো, ব্রীজ রথমে লোরিময় পিো অসম্ভব রসেোন্তেো রেন রনমলন!’
‘সঙ্কমে চ ে েুহূমেে েো েমন রে েোজমে অগ্রোরধেো রদন রসেোমেই
রেরন গ্রহণ েম ন। রে রেোন সঙ্কমে েো েনেো রস্থ থোমে।’ বলল রজনোম ল
েোরহ েোর ে। েো েে শুষ্ক।
দু’জমনই রগময় দোাঁিোল ব্রীমজ রিন্স ওয়োমল সম্ভোবয রে স্থোন রথমে
রেরন লোরিময় পমিমছন রসখোমন। রনমচ বসি োমস পোরন রদমে েোরেময়
রজনোম ল েোরহ বলল, ‘রেরন বসি োমস রনমচ র ে লম্বিোমব রগময় পমিমছন।
এখোমন দোরিময়ই েরদ ও ো ব্রোশ িোয়ো েম থোমে, েোহমল গুরল েুমখ পিো
েো সম্ভোবনো ময়মছ, েরদ নো েেক্ষ্মণ র মে বোইম রগময় থোমেন। েেই েো
রদহেো রনমচ রদমে রনমেমছ, েেই েো ব্রীমজ ইনওয়োমডে রদমে বোে রনময়মছ,
আ ওমদ ব্রোশ িোয়োম
গুরল গরে ব্রীজ রথমে আউেওয়োডে হওয়োই
েোিোরবে।’
‘রেন্তু গুলী রথমে বোাঁচমলও এে বি দূ ত্ব রথমে আছমি পিো আেোে
রথমে রেরন বোচমবন রে েম ?’ েরম্পে েে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।
রবদনোয় েুখেো আ ও চুপমস রগল রজনোম ল েোরহ েোর মে । বলল,
‘রেন্তু েো জীবমন ইরে এিোমব েেমে পোম নো, অবশ্যই পোম নো। আসুন
আে ো আ রেছু নো িোরব।’
‘িোবনোমে রদয়োল রদময় আেেোমনো েোয় নো। সুে োিং এ প্রসে থোে। চলুন
আে ো রনমচ পুরলমশ অপোম শন অরিমস েোই। অনুসন্ধোন েেদূ এরগময়মছ
চলুন রদরখ।’
বমল গোরি রদমে এমগোমলো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
রজনোম ল েোরহ ও রগময় গোরিমে উ ল।
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নীমচ রপৌছমেই পুরলশ অরিসো ো েোগে জোরনময় রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোলমদ রনময় রগল েোাঁবু খোরেময় বের ে ো অস্থোয়ী অরিমস।
‘নেুন রেোন খব আমছ? প্রেযক্ষ্দশেী েোউমে পোওয়ো রগমছ?’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো।
‘স্যো , অনুসন্ধোন চলমছ। প্রেযক্ষ্দশেী সন্ধোনও চলমছ। এ এলোেোয়
অমনেমেই পোওয়ো েোমি, েো ো রসসেয় এখোমন হোরজ রছল। আেরস্মে েেনো
েোই অমনমে ই নজম পমিরন। অমনমে নজ রগমছ ব্রীজ রথমে আসো ব্রোশ
িোয়োম রদমে। পোরনমে পিো দৃশ্য রদমখমছ এেন েোউমে পোওয়ো েোইরন
এখনও।’ েেনো েরনে ে পুরলশ অরিসো বলল।
‘রসরসরেরি’ েরনে রথমে রেো এ দৃশ্য পোবো েথো। রসখোমন রে রদখো
রগমছ?’ বলল দ্রুে েমে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘স্যো , এই েোত্র রপ্রন্েগুমলো এমসমছ। রদখুন ছরবমে এেবযরিমে ব্রীজ
রথমে লোরিময় পিমে রদখো েোমি, রেন্তু বসি োমস পোরন রথমে পঞ্চোশ রিে
রলমবমল প েোমে আ রদখো েোমি নো। দু’রদে রথমে আসো দুই সোর
জোহোমজ আিোমল চমল েোন রেরন। রস সেয় এেেো জোহোজ বহম দুই েলোে
বসি োস ব্রীজ অরেক্রে ে রছল। জোহোমজ দুই েলোে CCTV- রিোেোসমে
আিংরশেিোমব বোধোগ্রস্ত েম মছ।’ বলল দোরয়ত্বশীল পুরলশ অরিসো ।
রজনোম ল রেোস্তিো ও রজনোম ল েোরহ পুরলশ অরিসোম েথো শুনরছল,
রসই ছরবগুমলোও রদখরছল। েো ো রদখল, পুরলশ অরিসো েো বলল েেনো েোই।
আহেদ েুসো ডোইি রদয়ো দু’হোে সোেমন ছরিময় র মখ রনপুণ ডোইিোম েে
ছুমে আসো রদহ বসি োমস পোরন রেছু উপম এমস রবশোল জোহোমজ আিোমল
চমল রগমছ।
ছরবগুমলো রদমে নজ র মখই রজনোম ল েোরহ েোর ে বলল,
‘জোহোমজ দুই েলোমে েোঝ ব োব িোাঁেো থোেো েথো, নো রেোন রনৌেোন
চলরছল?’
‘চলো েথো নো, ধম রনয়ো েোয় চলরছল।’ বলল পুরলশ অরিসো ।
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েোহমল জোহোমজ দুই েলোে ছোিোও আ ও রছোে-খোে রনৌেোনমে
প্রেযক্ষ্দশেী েোরলেোয় োখমে হমব।’ বলল রজনোম ল েোরহ েোর ে।
‘স্যো , রসেোমেও আে ো রহমসমব র মখরছ। রসসব রনৌেোনমে রলোমেে
ে ো রনমদেশ রদওয়ো হময়মছ।’ পুরলশ অরিসো বলল।
‘ধন্যবোদ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘জোহোজ বহ েো রেোন রদমশ রছল? ওমদ বিবয রে?’ রজনোম ল
েোরহ বলল।
‘ওেো রছল রসোরিময়ে েুে জোহোমজ এেেো বহ । েোরিল ও ো
িূেধযসোগম এে েহিোয় অিংশ রনমে। প্রোথরেে রেোগোমেোগ ওমদ সোমথ হময়
রগমছ। েোৎক্ষ্রনে েো ো বমলমছ, ব্রীজ রথমে বসি োমস পিমে েোউমে েো ো
রদমখমছ রেিংবো এ েে রেউ েোমদ জোহোমজ পমিমছ অথবো উেো েম মছ েো ো
েোউমে, এেন রেোন খব েোমদ েোমছ রনই। েমব েো ো আ ও রচে েম
রদখমব।’ বলল পুরলশ অরিসো রে।
‘ধন্যবোদ অরিসো !’ বমল রজনোম ল েোরহ েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোমল রদমে। বলল, ‘আেো েমন হয় আে ো েুম -রিম এেেু রদখমে পোর ।
আপরন রে আসমবন?’
‘অবশ্যই, চলুন।’ বমল উম দোাঁিোল রেোস্তিো েোেোল।
পুরলশ েযোম্প রথমে রবর ময় রজনোম ল েোরহ বলল, ‘আসুন আে ো
গোরি নো রনময় বসি োমস েী ধম হোরে। ে নীয় রেো আেোমদ রেছু রনই।’
‘চলুন। েমব আরে আশোবোদী রেছু এেেো সিংবোদ খুব েোিো েোিোেোরিই
আে ো পোব। রনৌবোরহনী ওয়োেো েযোরনিং েোজ শুরু েম রদময়মছ রদখরছ। পোরন
রে রেোন গিীম রহউেযোন বরডমে ওয়োেো েযোনো লমেে ে মে পোম ।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
েুখেো রবর্ণ্ণ হময় রগল রজনোম ল েোরহ েোর মে । েো রচোমখ-েুমখ
উমেমগ ছোয়ো আ ও গিী হমলো। বলল, ‘আে ো েোাঁ বরড নয়, েোাঁমে চোই
আে ো। এই বসি োমস এমস রেরন রশর্ হময় েোমবন, েো হয় নো, হমে পোম নো।’
শুষ্ক েে রজনোম ল েোরহম ।
র োমেলী দুমগে

20

‘এেো আেোমদ সবো ই চোওয়ো। আল্লোহ আেোমদ এই চোওয়োমে েেু
েরুন।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।
বসি োমস প্রোয় পোরন রোঁমর্ প্রোন্ত ব োব আপ-ডোউন হোইওময়। েো
পোশ রদময় সুদৃশ্য িুেপোে। এই োস্তোগুমলো নীল বসি োমস গলোয় রেন হী মে
হো । বসি োমস েীম েোমঝ েোমঝ ময়মছ রি ী েোে। েোেগুমলো রবোে, রির ও
েোনুমর্ িীমি বযস্ত থোমে। রছোে রবোেগুমলো েোমে ছোিোও েীম রিমি থোমে, রেন্তু
েো বযরেক্রে।
ব্রীমজ রনমচ রনমে িুেপোে ধম হোাঁেমে শুরু েম মছ সেমলই।
ব্রীমজ রনমচ রব োে এে রির েোে।
েোমে রবশ রেছু রির ও রবোে দোরিময় আমছ। এসব েোমে রির ও বি
বি রবোে ছোিোও রছোে রছোে রবোেও িোিোয় পোওয়ো েোয়।
িুেপোে রদময় রহাঁমে রির েোে অরেক্রে ে রছল রজনোম ল েোরহ ো।
‘রেময় িোজো রেোন রেছু গন্ধ পোরি রজনোম ল েোর ে।’
বমল ডোন রদমে পোহোমি েোমল রদমে েোেোল।
বসি োমস েী এখোমন হোইওময় ও িুেপোমে প েোলু হময় ক্রেশ
উপম পোহোমি উম রগমছ। এই েোমল গমি উম মছ েমনো ে সব র স্টুম ন্ে, লোব
ও ে -বোরি।
রজনোম ল েোরহ ও েোেোল পোহোমি েোমল রদমে।
‘রজনোম ল েোরহ , আে ো রেন্তু রখয়োল ের রন, লোমঞ্চ সেয় অমনে
আমগ পো হময় রগমছ। রবরশ উপম নয়, এই েোমলই সুন্দ র স্টুম ন্ে আমছ।
আে ো রে রেমে পোর ?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
রখময় সেয় নি ে মে েন চোইরছল নো রজনোম ল েোরহম । েো েোমছ
এখন আহেদ েুসো সন্ধোন ে ো রচময় বি রেছু রনই। েমব ক্ষ্ুধোয় রপে রচোাঁ রচোাঁ
ে মছ, এ েথোও র ে। হয়ে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রবোধ হয় রবরশ েি পোমি
ক্ষ্ুধোয়। রজনোম ল েোরহ সোয় রদল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল েথোয়। বলল,
‘হ্োাঁ, আে ো র স্টুম মন্ে রেমে পোর রজনোম ল রেোস্তিো।’
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লোমঞ্চ রপে আওয়ো রশর্ হময় রগমছ অমনেক্ষ্ণ। েমব েোমঝ েোমঝ
রেরবল এ দু’চো জন রলোে আমছ। রেউ রেউ খোমি, রেউ রেউ বমস গোল-গি
ে মছ। গমি প্রধোন সোবমজক্ট হমলো বসি োস ব্রীমজ েেনো।
গমি সোবমজক্ট শুমন খুরশ রজনোম ল েোরহ েোর ে। র স্টুম মন্ে র ে
রনমচই দুেেেনো বোাঁ েেনো স্থোন।
েোঝখোমন এে িোাঁেো রেরবল রদমখ বমসমছ রজনোম ল েোরহ ো।
রখমে শুরু েম মছ েো ো।
নোনো েে েথো েোমদ েোমন আসমছ রবরিন্ন রদে রথমে। ব্রীমজ রগোলোগুরল েো ো ে ল, রেন ে ল-েো রনময় নোনো েে ধো নো েথো। ব্রীজ রথমে রে
লোি রদময় পমিমছ, রস পোগল নো হময় েোয় নো। রেউ বলমছ জীবন বোাঁচোবো
জমন্যই ওেো েম মছ। আবো রেউ বলমছ, জীবন বোাঁচোবো জমন্য রেউ েৃেযু েুমখ
ঝোপ রদয় নো। রবমেোম েো ো রগল রলোেেো।
রজনোম ল েোরহ মদ রপছমন রেরবমল রেনজন রলোে এমসমছ সব
রশমর্। এই েোত্র েোাঁ খোওয়ো শুরু েম মছ। েোমদ ই এেজন বলল, ‘রেছু নো
রজমনই বলো হমি রবমেোম প্রোণ রদময়মছ রলোেেো। আসমল রলোেেো েম রন বমলই
েমন হয়। এেেো রেোে রবোে েোাঁমে েুমল রনময় দ্রুে চমল রগমছ।’
েোাঁ েথো রশর্ হমেই েোাঁ রেরবমল এেজন বলল, ‘রদমখছ েুরে? েখন
রেোথোয় রছমল?’
‘আরেও এেেো রবোমে এই েোমে রদমে আসরছলোে। রগোলো-গুরল েুমখ
সোেমন ঐ রবোেরে সোেমন রদমে ছুমে পোলোয়, আরে রপছমন রদমে সম েোই।’
বলল রেেীয় রলোেরে।
খোওয়ো বন্ধ হময় রগমছ রজনোম ল েোরহ ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল
দু’জমন ই।
রশ দোাঁিো রসোজো েম বমসমছ েো ো। েোমদ সেস্ত েমনোমেোগ এখন
ওমদ েথো রদমে।
ঐ রেরবমল েৃেীয় রলোেরে বলল, ‘রসোয়ো দু’শ রিে উপ রথমে পিমল
েো ও রেন্তু বোচো েথো নয়।’
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‘রেন্তু রলোেেো েখন পোরনমে ডুমব েোবো প রিমস উ মে রপম মছ,
েখন বলমে পো রনজ রচিোয় রস রিমস উম মছ। েো অথে রস েম রন।’ বলল
প্রথে রলোেরে।
রজনোম ল েোরহ ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দু’জমন ই দু’রচোখ
উজ্জ্বল হময় উ ল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল চে েম রপছন রিম রলোেেোমে এেবো
রদমখ রনল। েো প রস রজনোম ল েোরহম েোমন েোমছ েুখ রনময় বলল,
‘রলোেেো েোমছ আ ও রেছু জোনো আমছ।’
‘ওমদ খোওয়ো রশর্ হমলই িোল হয়।’ বলল রজনোম ল েোরহ ।
‘নো, এে রেরনে নি ে ো েোয় নো রজনোম ল েোরহ ।’ রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোল বলল।
‘েো র ে।’ বলল রজনোম ল েোরহ ।
উম দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
রগল রপছমন রেরবমল।
‘এক্সরেউজ রেুঃ জনোব’ বমল পমেে রথমে আইমডরন্েরে েোডে রব েম
রলোেেো সোেমন ধম বলল, ‘আরে েোরেেশ ইন্েো নোল রসরেউর রে সোরিেস
(TISS)-এ রডরজ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। আরে আপনোমদ েথো সোেমন
রেরবল রথমে শুমনরছ। রে রলোেেো প্রোণ বোাঁচোমনো জমন্য বসি োমস ঝোাঁরপময়
পমিমছন, রেরন অেযন্ত গুরুত্বপূণে বযরি। েু মে সম্মোরনে রেহেোন রেরন।
েেনো সোমথ েু মে েেেোদো জরিে হময় পমিমছ। রে রবোেরে েোাঁমে েুমল রনময়
রগমছ েোাঁ রেোন হরদস রে দয়ো েম রদমে পোম ন?’
রজনোম ল রেোস্তিো পর চয় জোনো প খোওয়ো বন্ধ েম রেনজনই উম
দোাঁরিময়মছ। েু মে বহুল পর রচে রগোময়ন্দো সিংস্থো TISS-এ েয়িং রডরজমে
েোমদ সোেমন রদমখ েো ো েুহূমেে জমন্য রবেূঢ় হময় পমিরছল। রনমজমে সোেমল
রনময় প্রথে রলোেরে বলল, ‘রসও স্যো , আরে বলরছ।’
বমল এেেু থোেল রলোেরে। স্ম ণ ে মছ রস।
‘আপনো ো বসুন।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
র োমেলী দুমগে

23

‘ওমে স্যো । র ে আমছ। বলরছ আরে।’
এেেু রথমেই বলো শুরু ে ল, ‘রবোেরে রপছমন দু’পোমশই নোম্বো
সোইমন উপম েনেমডে ছরব আাঁেো রছল। রবোমে ‘েনেডে’ েমনোগ্রোে বযবহো
ে ো এেেো আনেেন বযোপো । এ েো মণই ‘েনেডে’ সোইনরে আেো দৃরি
আের্েণ েম , েোাঁ সোমথ নোম্বো সোইনরেও। নোম্বো সোইনরেও রছল েজো । েমন
পিমছ নোম্বো সোইনরে রছল- ‘এেরি’ ডযোশ ‘রব’ ডযোশ রে নোইনরে রট্রপল নোইন
(T90999)।’
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পমেে রথমে েলে ও রনোেপযোড রব েম
দ্রুে নোম্বো রলমখ রনল। েো প রসখোমন দোরিময়ই পমেে রথমে অয়ো মলস রব
েম এেেো জরুর রেমসজ ট্রোন্সরেে ে লুঃ ‘র ড এলোেে ি অল রসরেউর রে
সোরিেস অযোন্ড পুরলশ। ‘এেরি ডযোশ রব ডযোশ রে নোইনরে থোওজযোন্ড নোইন
হোমন্ড্রড নোইনরে নোইন’ নোম্বোম রেোে রবোে রেখোমন রে অবস্থোয় পোওয়ো েোমব
আেেোন এবিং আেোমে খব রদন। রবোমে বোিরে রচহ্ন ‘েনেডে’ েমনোগ্রোে।
ওিো ।’
রেমসজ রশর্ েম রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দোাঁিোমনো রলোেরেমে
রচয়োম বরসময় রদময় বলল, ‘আপনোমে অমনে ধন্যবোদ। আপরন েু মে
সীেোহীন উপেো েম মছন। এেন এেেো লু জমন্য রদমশ রন োপত্তো
বোরহনীগুমলো এবিং পুরলশ হমন্য হময় েুম রবিোমি।’
‘আল্লোহ েোাঁমে বোাঁরচময় োখুন।’ বলল রলোেরে। েোাঁ েেও আমবগেন।
‘আরেন। আে ো সবোই এেো চোই।’ বমল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল
আবোম ো েোমদ ধন্যবোদ রদময় েো খোবো রেরবমল রিম এল।
রেরবমল বসমে বসমে বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘এখন অমপক্ষ্ো
ছোিো আ রে ে ো আমছ রজনোম ল েোরহ ?’
‘চলুন, আে ো রবোে রনময় আে ো বসি োমস দরক্ষ্ণ রদমে এরগময় েোই।
ও রবোেেোমেো ওরদমেই রগমছ। রবোে রডমেক্ট হবো প ও রদে রথমেই খব
আসমব। আে ো েেেো সোেমন েোব েেেোই আে ো এরগময় থোেব।’
‘র ে বমলমছন, চলুন, উর ।’
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বমলই উম দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
র স্টুম ন্ে রথমে রবরুবো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেেো পুরলশ রবোে
েল ে ল।
র স্টুম মন্ে রবল চুরেময় েোমে রনমে এমস রদখল, এেেো পুরলশ রবোে
অমপক্ষ্ো ে মছ।
এেজন পুরলশ অরিসো েীম দোরিময় অমপক্ষ্ো ে রছল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ো ওয়োে ওিো ব্রীজ রদময় রপৌছমেই
অরিসো দ্রুে এমস স্যোলুে েম বলল, ‘স্যো , রবোে র রড।’
‘এস।’ বমল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রবোমে উ ল। েো রপছমন
রজনোম ল েোরহ । সবমশমর্ পুরলশ অরিসো ।
রবোেেো রছোে। দুই র োমে চো রে রসে।
রজনোম ল েোরহ ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল সোেমন দুই রসমে বসল।
রপছমন দুই রসমে এেরেমে পুরলশ অরিসো ।
ড্রোইরিিং রসমে রছল আম েরে পুরলশ অরিসো ।
‘রবোেরে ধীম ধীম হনে ও েেেম সিংমেোগস্থমল রদমে এরগময় নোও।
ওখোমন রগময় আবো িোবব।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ অরিসো মে
লক্ষ্য েম ।
ধী গরেমে চমলমছ রবোেরে।
বসি োমস েোেোল আেোেুেে রথমে বসি োস-হনে-েেে সোগম
সরন্ধস্থল খুব রবরশ দূম নয়। প্রোয় এমস পমিমছ রবোে রসখোমন।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও রজনোম ল েোরহ েোর মে অমপক্ষ্ো ও
অবসোন হমলো।
ওয়ো মলস রবপ ে মে শুরু ে ল।
শসবযমস্ত েল ওমপন ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
েথো বমল উ ল ওয়ো মলস।
‘আরে পুরলশ ইন্সমপক্ট রেোহোম্মদ আইরদন রগোমর্ল্ন হমনে আয়ুব
সুলেোন ব্রীজ রথমে। ব্রীমজ েোমে রে ৯০৯৯৯ রবোেরে পোওয়ো রগমছ। রবোে ও
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রবোমে রলোেজনমদ আেেোমনো হময়মছ। রেোন রনমদেশ, স্যো । ওিো ।’ ওপ্রোন্ত
রথমে বলল পুরলশ ইন্সমপক্ট আইরদন।
‘রবোমে রেোন েোত্রী আমছ?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।
‘রনই স্যো , রেনজন ক্রু ও েোরলে ছোিো আ রেউ রনই।’ পুরলশ
ইন্সমপক্ট বলল।
‘েুরে ওমদ মে আেমে োখ, আে ো আসরছ েময়ে রেরনমে েমধয।
আে ো এখন হমনে েুমখ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
ওয়ো মলস েল অি ে মেই উদগ্রীব েমে রজনোম ল েোর ে বলল,
‘রজমজ্ঞস ে মলন নো বসি োস রথমে উেো ে ো রলোেরে রেোথোয়?’
‘রবর্য়েো ওমদ অজোনোই থোে। রবোেেো শত্রু পমক্ষ্ রেনো রে জোমন!
আমগ জোনমল ও ো সোবধোন হমে পোম , রেিংবো রেছু েমেও রেমে পোম ওখোমন।
আে ো ে’রেরনমে েমধযই ওখোমন রপৌছোরি।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘র ে আমছ।’ রজনোম ল েোরহ বলল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রেোন েথো বলল নো। েো দৃরি সোেমন হমনে
রদমে।
রবোে ইমেোেমধযই েোনে রনময় দ্রুে গরেমে রগোমর্ল্ন হমনে প্রমবশ েম মছ।
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২
রেোপেোরপ রিআইরপ রগোর্ল্ র মসোমেে রিআইরপ রলরনে।
সিংজ্ঞো রিম রন েখনও আহেদ েুসো ।
আহেদ েুসো েোথো েোমছ এেেো রচয়োম বমস আমছ রডোনো
রজোমসিোইন।
েময়েজন নোসে েক্ষ্রেমে। রে রেোন রনমদেমশ অমপক্ষ্োয়।
েমক্ষ্ প্রমবশ ে ল েময়েজন ডোিো ।
প্রধোন ডোিো েোমন রলরনমে চীি ডোুঃ রেোস্তিো সোইদ দ্রুে এরগময় এল
রডোনো রজোমসিোইমন রদমে। বলল, ‘েযোডোে সেস্ত প ীক্ষ্ো রশর্। সব রেছু ওমে
আমছ। বুমে প্রচন্ড চোমপ েো মণ িুসিুমস চোপ পমি িমল অরক্সমজন শূন্য হময়
েোয় িুসিুস। েো িমলই সিংজ্ঞো হো োন রেরন। হোেে, রব্রন সব র েেে েোজ ে মছ
এখন। েোিোরবে হময় আসমছন রেরন।’
বমলই ডোুঃ রেোস্তিো সোইদ এরগময় রগময় আহেদ েুসো পোলস রদখল।
বলল, ‘আরে েমন ের , আ ে’রেরনমে েমধযই েোাঁ জ্ঞোন রিম আসমব।’
আহেদ েুসো হোেেো আমস্ত আমস্ত রবমদ র মখ বলল, ‘েযোডোে, আে ো
অরিমস আরছ। রেোন দ েো হমল নোসেমে বলমবন।’
ডোিো রবর ময় রগল। নোসে োও। শুধু দু’জন নোসে থোেল।
ডোিো ো সোন্ত্বনো রদমলও উমেমগ েোমলো রেে রজোমসিোইমন েুখ রথমে
েোমেরন। েমব আমগ রসই অরস্থ েো এখন রনই।
ডোিো ো রবর ময় রেমেই রজোমসিোইমন পো মসোনোল রসমক্রেোর
লরেিো আ বোেোন নোসে দু’জনমে বলল, ‘রসস্টো , রেোে ো বোইম রেোেোমদ
রেরবমল রগময় বস।’
‘ইময়স েযোডোে।’ বমল নোসে দু’জন রবর ময় রগল।

র োমেলী দুমগে

27

েমক্ষ্ দ জো বন্ধ হময় রজমেই লরেিো আ বোেোন বলল, ‘েযোডোে,
শয়েোনমদ েময়েজন স্যোম বন্ধু পর চয় রদময় রগোর্ল্ র মসোমেে রেোেো রচিো
েম রছল। রগোর্ল্ র মসোেে েেৃপ
ে ক্ষ্ ও পুরলশমে েো ো আইরড েোডে রদরখময়
বমলরছল রে, ‘আে ো রেস্টো খোমলদ খোেোমন েেেস্থল আইআ রেমে েোাঁ
সহেেেী ও বন্ধু। আে ো খোমলদ খোেোনমে রদখমে এমসরছ।’ পুরলশ আেো সোমথ
রেোগোমেোগ ে মল, আরে েোমদ নোে জোনমে রচময়রছলোে। রে পোাঁচরে নোে েো ো
বলল, েোমদ চো জমন নোে আইআ রে স্টোিমদ সোমথ রেমল রগল। এেরে
নোেই শুধু নেুন। ইরন নোরে অরিমস নেুন র ক্রুে। েোমদ নোে রেমল েোয়, েোমদ
েমধয ডুঃ রশখ বোমজ নোে রছল। ডুঃ রশখ বোমজ সোমথ বছ খোমনে আমগ আেো
ইস্তোম্বুল রবশ্বরবদযোলময় রদখো হময়রছল। আরে েোাঁ সোমথ েথো বলমে চোইলোে।
েথো বমল রদখলোে রস নেল রলোে। আ বী ধোাঁমচ ইিংম রজ বলো রচিো ে মলও
আেো জোনো রেোমনো েথযই রস র ে েে বলমে পোম রন। পুরলশ ওমদ রগ্রিেো
ে মে রচময়রছল। রেন্তু ও ো রগোলো-গুরল চোরলময় েময়েজন পুরলশমে আহে েম
পোরলময়মছ। আপনো েমন উপ নেুন েম রপ্রসো সৃরি নো রহোে, এজমন্যই
খব েো আমগ আপনোমে রদইরন।’
‘ধন্যবোদ লরেিো। েুরে এেেো বি রবপদ রথমে আেোমদ বোাঁরচময়ছ।
েুরে এমেোেো সেেে নো হমল বি এেেো রেছু েেমে পো মেো। রেন্তু ও ো রেো শরি
বৃরে েম আবো রিম আসমে পোম ।’ বলল রজোমসিোইন।
‘রস সম্ভোবনো রনই। রেোপেোরপ প্রোসোদ ও সিংলগ্ন রগোেো এলোেোয় জরুর
অবস্থো রেোর্ণো ে ো হময়মছ। রগোর্ল্ র মসোেেমে সবরদে রথমে রেম র মখমছ
পুরলশ।’
‘আলহোেদুরলল্লোহ।’ বলল রজোমসিোইন।
এ সেয় আহেদ েুসো দুই হোে নমি উ ল আ নিমে লোগল েোাঁ
রচোমখ দুই পোেো।
েুখেো উজ্জ্বল হময় উ ল রজোমসিোইমন । বলল, ‘আলহোেদুরলল্লোহ, ও
সিংজ্ঞো রিম আসমছ। েোও লরেিো েুরে আহেদ আব্দুল্লোহমে রনময় এস।’
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লরেিো আ বোেোন দ্রুে দ জো রদমে হোাঁেমে শুরু েম ও রিম দোাঁিোল।
বলল, ‘রছোে সোমহমব েুে েরদ নো রিমে থোমে?’
‘আমস্ত আমস্ত সুিসুরি রদময় ধীম ধীম ও েুে িোরেময় রনও। েো
আব্বো েথো শুনমল রদখমব েুমে সব জিেো েো চমল েোমব।’ রজোমসিোইন
বলল।
ে রথমে রবর ময় রগল লরেিো আ বোেোন।
ধীম ধীম রচোখ খুলল আহেদ েুসো।
প্রথমেই েো দু’হোে ন ে রবমড উপ বুলোল। েো রখোলো রচোখ েমক্ষ্
ও রজোমসিোইমন েুমখ এমস রনবে হমে োমজয রবস্ময় নোেল আহেদ েুসো
রচোমখ। বলল, ‘রজোমসিোইন েুরে! আরে রেোথোয়?’
রজোমসিোইন ছুমে এমস আহেদ েুসো পোমশ বমস েো চুমল হোে ধুাঁরেময়
বলল, ‘েুরে রগোর্ল্ র মসোমেে রলরনমে।’
‘আরে রছলোে বসি োমস পোরনমে। এখোমন এলোে রেিোমব? আ
েোউমে রদখরছ নো, েুরে জোনমল রেিোমব?’ বলল আহেদ েুসো। েো েমে রবস্ময়।
‘বলরছ। আল্লোহ হোজো রশোে । রসোয়ো দু’শ িুে উাঁচু রথমে রেউ
লোরিময় পিো েথো িোবমে পোম ! আল্লোহ বোাঁরচময়মছন।’ বলল রজোমসিোইন।
‘আলহোেদুরলল্লোহ। রেন্তু আরে এখোমন রে েম এলোে, এে দূম ,
এমেবোম রেোেো এখোমন!’ আহেদ েুসো বলল।
‘সব পম জোনোব। বসি োস রথমে এেেো রবোে রেোেোমে েুমল রনময়
আয়ুব সুলেোন ব্রীমজ েোমে রপৌাঁমছ। জেলো রদমখ রসখোমন হোরজ হওয়ো আেো
বোন্ধবী রজরি রজনো রেোেোমে রদমখ রচনমে রপম রেোেোমে উেো েম এখোমন
রনময় আমস।’
‘রেস রজরি রজনো ওখোমন? আেোমে উেো ে ো অথে রে? আেোমে রেউ
রে বন্দী েম রছল?’ বল আহেদ েুসো। েো েমে রবস্ময়।
‘সব আরে শুরনরন। রেোেোমে রনময় সবোই আে ো বযস্ত হময় পমিরছলোে।
েমব এেো লরেিো আেোমে বমলমছ, রেোেোমে এখোমন আনো রেছুক্ষ্ণ প ই চো
পোাঁচজন রেোেো অরিস সহেেেী পর চয় রদময় রগোর্ল্ র মসোমেে রেোেো রচিো
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েম রছল। লরেিো ওমদ নোে রশোনো প ওমদ িুয়ো পর চময় েথো রজমন
রগোর্ল্ র মসোমেে েুেমে রদমে রনমর্ধ েম । েখন পুরলশমে ও ো আক্রেণ েম ।
রেনজন পুরলশ আহে হমলও সন্ত্রোসী ো পোরলময় রেমে বোধয হয়।’
এেেু থোেল রজোমসিোইন। পম বলল, ‘থোে এসব েথো। এসব রনময়
েুরে এই েুহূমেে রিব নো।’
‘িোবরছ নো, অবস্থোেো বুঝমে রচিো ে রছ। বুঝমে পো রছ, নদীমেও ওমদ
পোহো ো রছল। ও োই......।’
রজোমসিোইন আহেদ েুসো র োাঁমে উপ হোে চোপো রদময় বলল, ‘রিজ,
এসব রবর্য় এখন থোে। আেোমে এেেু সেয় দোও। রেোেোমে সিংজ্ঞোহীন রদমখ
আেোমদ দে বন্ধ হবো রজোগোি হময়রছল।’ িো ী েে রজোমসিোইমন । েো দুই
রচোমখ রেোমন অশ্রু রচে রচে েম উম রছল।
আহেদ েুসো েোেোল রজোমসিোইমন রদমে। গিী , অন্ত ে দৃরি।
রজোমসিোইমন এেেো হোে রছল আহেদ েুসো েোথোয়, অন্য হোেেো রছল
রবমড উপ ।
আহেদ েুসো রবমড উপ রথমে রজোমসিোইমন হোে েুমল রনময় েোনল
রজোমসিোইনমে রনমজ রদমে।
রজোমসিোইন রবমড উপ অমনেেো আলমেোিোমব বমস রছল। রস খমস
পিল আহেদ েুসো বুমে উপ ।
আহেদ েুসো দু’হোে েোাঁমে আাঁেমি ধ মে েোরিল।
রজোমসিোইন আহেদ েুসো বুে রথমে েো েুখ েুমল েো হোমে বোাঁধন
রথমে রবরুমে রবরুমে বলল, ‘দ জোয় নোসে ো বমস আমছ, আহেদ আব্দুল্লোহও
এখরন এমস পিমব।’
রজোমসিোইন উম বমসমছ এই সেয় দ জোয় নে হমলো।
রজোমসিোইন উম পোমশ রচয়োম বসমে বসমে বলল, ‘হ্োাঁ, রিেম
আসুন।’
প্রমবশ ে ল এেজন নোসে। েো হোমে েডেমলস রেরলমিোন। বলল,
‘এক্সরেউজ রে েযোডোে, আপনো এেেো েল এমসমছ, জরুর ।’
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‘েো েল’ রজমজ্ঞস ে ল রজোমসিোইন।
‘রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও রজনোম ল েোর ে।’ বলল নোসে।
রজোমসিোইন আহেদ েুসো রদমে এেবো েোরেময় নোসেমে বলল, ‘রনময়
এস রেরলমিোন।’
রজোমসিোইন রেরলমিোন েোমন েোমছ েুমল রনময় বলল, ‘আসসোলোেু
আলোইকুে। আরে রজোমসিোইন েোমন রেমসস খোমলদ খোেোন।’
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আরে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। রেুঃ খোমলদ
খোেোন রেোথোয়? আে ো িীর্ণ উরেগ্ন।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘উরন রগোর্ল্ র মসোমেে রলরনমে। জ্ঞোন রিম মছ। িোমলো আমছন জনোব।
রেরলমিোন েোাঁমে রদরি।’ রজোমসিোইন বলল।
‘থোে, আে ো এখরন আসরছ। আল্লোহ েোাঁমে দ্রুে সুস্থ েম েুলুন।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘আসুন জনোব।’
‘ওমে। আসসোলোেু আলোইকুে।’ বলল ওপো রথমে।
রজোমসিোইনও রেরলমিোন র মখ রদল।
ডোিো ো রিেম েুেল।
ডোিো ো আহেদ েুসোমে েোগে জোরনময় রেছু জরুর রজজ্ঞোসোবোদ ও
প ীক্ষ্ো-রন ীক্ষ্ো শুরু ে ল।
রজোমসিোইন েম
এেপোমশ দোাঁরিময়রছল। রস রবরস্মে হময়মছ।
ডোিো মদ েোউমে রচনমে পো মছ নো রস।
হ োৎ রজোম দ জো র মল এেজন েম প্রমবশ ে ল। দ্রুে েমে বলল,
‘সব রলয়ো , েোিোেোরি।’
েো েথো রশর্ হমেই এেজন ডোিোম হোমে র িলবো উম এল।
েোে ে ল আহেদ েুসোমে এবিং রচৎেো েম বলল, ‘হো োজোদোমে রলোম োি ে
েম বোাঁধ।’
ডোিো মবশী রেনজন এগুমলো আহেদ েুসো রদমে। েোমদ এেজমন
হোমে রলোম োি মে রশরশ।
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েেনো আেরস্মেেোয় রজোমসিোইন প্রথমে রবেূি হময় পমিরছল।
আহেদ েুসো রদমে র িলবো েোে হমে রদমখই রজোমসিোইন সরম্বে রিম
রপল। দ্রুে ওিনো আিোমল হোে রদময় েোাঁমধ ঝুলন্ত রছোে বযোমগ পমেে রথমে
রছোট্ট এেেো র িলবো রব েম আহেদ েুসো রদমে র িলবো েোে েম থোেো
ডোিো মে লক্ষ্য েম প্রথে গুলী ছুি
াঁ ল রস। প্রথমেই আহেদ েুসোমে রবেোয়দো
অবস্থো রথমে েুি ে ো েো লক্ষ্য।
ডোিো রে েোথো গুরিময় রদল রজোমসিোইমন গুলী।
গুলী শমব্দ অবরশি রেনজন রিম েোরেময়মছ রজোমসিোইমন রদমে।
রে রলোেরে পম েম েুমেরছল, েো ই রচোখ প্রথে পমিরছল
রজোমসিোইমন উপ । সিংমগ সিংমগ র িলবো েুমল রনময়রছল রস। রজোমসিোইনও
েো রদমে েোরেময়রছল। রস রনরশ্চে রছল আহেদ েুসোমে বোাঁধমে ও রলোম োি ে
ে মে এরগময় েোওয়ো রেনজনমে আহে েুসোই েযোমনজ ে মে পো মব।
রজোমসিোইমন র িলবো ই প্রথমে েোমগেে েম রছল রলোেরেমে। সুে োিং
রজোমসিোইমন র িলবোম বুমলেই প্রথমে আেোে ে ল রলোেরেমে। বুমলেরে
রবে হময়রছল েো বুমে। েো র িলবোম ও রট্রগো রেপো হময় রগময়রছল। রেন্তু
বুমলেরে রবে হবো প েেেোরন্তে ঝোাঁকুরন েো হোেমে েোরপময় রদময়রছল। গুলীরে
লক্ষ্ভ্রি হময় রজোমসিোইমন েোথো উপ রদময় রবর ময় েোয়।
ওরদমে আহেদ েুসো ও ো রেনজন এেশন এ েোবো আমগই দু’পোময়
রেে নে বযবহো েম ওমদ রেনজনমেই েোরেমে ধ োশোয়ী েম মছ এবিং সিংমগ
সিংমগই উম দোাঁরিময়মছ।
আহেদ েুসো উম দোাঁিোবো সিংমগ সিংমগই রজোমসিোইন েো রদমে
র িলবো ছুমি রদময়রছল।
আহেদ েুসো ওমদ রদমে র িলবো েোে েম বলল, ‘রে রেিোমব আছ,
রসিোমব থোে। নিবো রচিো েম ো নো। রেনজনমে েো মে আেো রেন রসমেমন্ড
রবরশ সেয় লোগমব নো।’
এই সেয় বোইম অমনেগুমলো পোময় ছুমে আসো িো ী শব্দ পোওয়ো
রগল।
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প ক্ষ্মনই দ জো র মল ছুমে এমস েম প্রমবশ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোল, রজনোম ল েোর েসহ েময়েজন পুরলশ।
েম েুমেই রচৎেো েম উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘রেুঃ খোমলদ
খোেোন, আপরন র ে আমছন রেো?’
‘আলহোেদুরলল্লোহ। পুরলশমে বলুন এ রেনজনমে এম স্ট ে মে, রেুঃ
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।’ বলল আহেদ েুসো।
‘হ্োাঁ, এম স্ট ে রেনজনমে।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
ও ো রেনজন েোেোল আহেদ েুসো, রজনোম ল রেোস্তিো, রজনোম ল েোরহ
ও চো জন পুরলশসহ সবো রদমে। সবো হোমে র িলবো , রস্টনগোন েোমদ
রদমে েোে ে ো।
রেনজন পুরলশ ওমদ রদমে এমগোরিল।
চেুথজ
ে ন পুরলশ অরিসো । রস বলল ঐ রেনজনমে লক্ষ্য েম , রেোে ো
উপুি হময় শুময় পি।
পুরলশ অরিসো রে েেেশ রনমদেমশ সোমথ সোমথই ও ো শুময় পিল উপুি
হময় এবিং েো সোমথ সোমথই রদখো রগল েোমদ অনোরেেো আেুল েোমদ েুমখ
চমল রগমছ।
চেমে উম আহেদ েুসো লোি রদময় ওমদ সোেমন রগময় পিল।
এেজমন আেুল রেমন রব ে ল েো েুখ রথমে। রেন্তু রদখল সব রশর্ হময়
রগমছ। নীল হময় উম মছ েো েুখ।
‘দুিেোগয, হোমে রপময়ও এমদ জীরবে ধ ো েোমি নো।’ েগে েে আহেদ
েুসো ।
‘ওমদ হোমে র িং এ পেোরসয়োে সোয়োনোইমড েে রেছু রছল রনশ্চয়!’
বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘হ্োাঁ, রেুঃ রজনোম ল। আমগ েেনোগুমলোমে এধ মন রবর্য়ই রছল।’
আহেদ েুসো বলল।
‘প্রথে দু’জন রদখরছ গুলীমে েম মছ। ও ো দু’জন রনশ্চয় আক্রেমণ
এমসরছল। এ ো রেনজন আক্রেমণ আমসরন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।
র োমেলী দুমগে
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‘আসমল ও ো সেমলই এমসরছল ডোিোম
ছদ্মমবমশ আেো েোমছ
আসো সুমেোগ রনময় আেোমে রেডন্যোপ ে মে। এ ো রেনজন এমসরছল আেোমে
বোাঁধমে এবিং ও ো দু’জন র িলবো রনময় আেোমে পোহো ো রদরিল। আরে রন স্ত
েখন। আরে বোাঁধোই পমি রেেোে েরদ রজোমসিোইন ওমদ দুজনমে গুলী েম নো
েো মেো। ও ো দু’জন েো ো পিো প আরে আক্রেমণ রেমে সুমেোগ পোই। আ
েো র িলবো ও আেো রদমে ছুমি রদয়। রসেো রদময়ই ওমদ রনরিয়
েম রছলোে। েখনই আপনো ো এমসমছন।’ আহেদ েুসো বলল।
েম এেপোমশ দোাঁিোন রজোমসিোইমন রদমে নো েোরেময়ই রজনোম ল
রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘েোাঁমে রেোবো েবোদ। েৃেজ্ঞ আে ো েো প্ররে। আেোমদ
রন োপত্তো বযবস্থো েো পোম রন, রসেো রেরনই েম মছন।’
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল থোেমেই রজনোম ল েোর ে বমল উ ল, ‘শুধু
েোই নয়, রবগে খোমলদ খোেোন রে বুরেেত্তো ও দৃঢ়েো সোমথ সিংজ্ঞোহীন জনোব
খোমলদ খোেোনমে হমনে আইয়ুব সুলেোন রির েোে রথমে উেো েম এমনমছন,
রসেো রবস্ময়ে । েো ো বসি োস রথমে উেো েম খোমলদ খোেোনমে আইয়ুব
সুলেোন রির েোে এ রনময় এমসরছল, েোমদ হোে রথমে র্িেন্ত্রেো ী ো রেুঃ
খোমলদ খোেোনমে রছরনময় রনমে রচময়রছল। রেন্তু রবগে খোমলদ খোেোন রসখোমন
হ োৎ রগময় উপরস্থে হন এবিং রনমজমে স্ত্রী পর চয় রদময় আপনোমে উেো েম
আনমে সেথে হন।’
রবস্ময় িুমে উম মছ আহেদ েুসো রচোমখ-েুমখ। বলল, ‘র্িেন্ত্রেো ী ো
েো ো? েোমন আেো আইআ রে শত্রু ো। ও োই েরদ হয়, েোহমল এেো
রজোমসিোইন আেোমে ছোরিময় আনল রে েম ? রে েেনো বলুন রেো? আরে রেছু
শুমনরছ! পুম োেো বলুন।’
‘েো ো আপনোমে বসি োস রথমে েুমল রনময়রছল, েোমদ রখোজ পোওয়ো
প ই আে ো হমনে আইয়ুব রির েোমে চমল আরস। ওমদ মে আে ো রপময় েোই।
রজজ্ঞোসোবোদ েম আে ো সব রেছু রজমন রনই আপনোমে েোমে দ্রুে খুাঁমজ রপমে
পোর । েো ো বমলমছ, আপনোমে সিংজ্ঞোহীন অবস্থোয় ওখোমন ও ো রপৌছো পোাঁচ
রেরনমে েমধয দু’জন রলোে এমস হোরজ হয়। ও ো েমন হয় রজমনই এমসরছল।
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এমসই আপনোমে দোরব ে ল রে, আপরন ওমদ রলোে বসি োস ব্রীজ রথমে পমি
রগময়রছমলন। েো ো েখন ওমদ সোমথ েথো বলরছল এই সেয় আপনো স্ত্রী
রজোমসিোইন েযোডোে পোশ রদময় েোে এ রনমে েোবো পমথ ওখোমন দোরিময় েোন।
রেরন আপনোমে রদখমে রপময় ছুমে আমসন। েখন উেো েো ীমদ সোমথ আলোপ
চলরছল ওমদ । েযোডোে রজোমসিোইন দ্রুে এরগময় বযরেবযস্ত হময় বমলন, ‘এাঁ এ
অবস্থো রেন? রে হময়মছ ওাঁ ?’ উেো েো ীমদ এেজন েোমে রজমজ্ঞস েম ন
এাঁমে আপরন রচমনন?
েযোডোে রজোমসিোইন েথো বলোয় আমগ েো ো রেুঃ খোমলদমে আমগ
রথমেই দোরব ে রছল, েো ো রেমি উম । এেজন বমল, রেথযো বলমছ এই রবমদশী
েরহলো। রনশ্চয়ই রেোন বদ েেলব আমছ। ইরেেমধযই দু’জন পুরলশ এমস
দোরিময়রছল। েো োও শুনরছল েথো। রলোেেো েথো রশর্ হমেই েযোডোে
রজোমসিোইন েীব্র প্ররেবোদ জোরনময় বমলন, ‘আেো নোে েোর য়ো রজোমসিোইন।
ইরন আেো েোেী। নোে রেুঃ খোমলদ খোেোন।’
সিংমগ সিংমগই ও ো বমল উ ল, ‘হ্োাঁ, ওাঁ নোে খোমলদ খোেোন। ইরন
ইরনরস্টউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজমে চোের েম ন। উরন রেথযো পর চয়
রদময়মছন। রদখুন ইরন ইউম োপীয় আ রেুঃ খোেোন এরশয়োন।’
পুরলমশ এেজন এরগময় এমস সিংজ্ঞোহীন আহেদ েুসো পমেে সোচে
েম আইমডরন্েরে েোডে রব েম রদখল। েো প ওমদ রদমে েোরেময় বলল,
‘হ্োাঁ, উরন ইরনরস্টরেউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজমে চোের েম ন। বমলই
পুরলশরে রজমজ্ঞস ে ল েযোডোে রজোমসিোইনমে, ‘উরন সরেযই েোেী হমল বলুন,
উরন রে প্ররেষ্ঠোন এ চোের েম ন েো পুম ো নোে রে?’ েযোডোে সর ে জবোব
রদন। পুরলশ ওমদ রজমজ্ঞস রজমজ্ঞস েম , ‘বল, উরন রেোন পমদ চোের েম ন?’
ও ো উত্ত রদমে পোম নো। পুরলশ েযোডোেমে এেই প্রে রজমজ্ঞস েম । েযোডোে
সর ে উত্ত রদন। এ প আপনো উচ্চেো ও আইরড েোেে সম্পমেে রজমজ্ঞস েম ।
ও ো উত্ত রদমে পোম নো। েযোডোে র ে জবোব রদন। পুরলশ ওমদ েোরিময় রদময়
আপনোমে েযোডোমে গোরিমে েুমল রদয়। েযোডোে রন োপত্তো প্রে েুমল পুরলশমে
অনুম োধ েম েোমদ রপৌাঁমছ রদমে। পুরলশ আপনোমে েোমছ রলরনমে িরেে
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ে মে বলমল, েযোডোে বমলন, রেোপেোরপ এলোেোয় আেোমদ রগোর্ল্ র মসোমেে
রনজে রলরনে ময়মছ, েোাঁমে ওখোমনই রনমে চোই।’ পুরলমশ গোরি েযোডোমে
গোরি রপছন রপছমন এমস এই রগোর্ল্ র মসোমেে রপৌাঁমছ রদময় েোয়।’
েথো রশর্ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
আহেদ েুসো রচোমখেুমখ অপো রবস্ময়। রস অবোে হয়, রজোমসিোইমন
এেজন নেুন বোন্ধবী রজরি রজনো েো জন্য এেেো েম মছ! রনমজমে রিন্ন
এেজমন েোনুমর্ স্ত্রী বমলও পর চয় রদময়মছ। রেন্তু রজরি রজনো আেো নোে,
আেো প্ররেষ্ঠোমন নোে, আেো পমদ নোে জোনমে পোম , রেন্তু আেো উচ্চেো ও
আইরড েোেে জোনল রে েম ! এ রজজ্ঞোসো রেোন উত্ত রপল নো আহেদ েুসো। ব িং
রবস্ময় বোিলই েো ।
আনেনো হময় পমিরছল আহেদ েুসো।
এই রবস্ময় রজোমসিোইমন ও রচোমখ-েুমখ। রজরি রজনো রসখোমন আেো
নোমে পর চয় রদময়মছ! হ্োাঁ, রস পর চয় নো রদমল রেো রস সিংজ্ঞোহীন আহেদ েুসোমে
শত্রু েবল রথমে উেো ে মে পো মেো নো। রজরি রজনো প্ররে েৃেজ্ঞেোয় িম
রগল রজোমসিোইমন েন। অেিনীয় ও দুুঃসোহরসে এে উপরস্থে বুরে পর চয়
রদময়মছ রস। িোরগযস রজরি রজনো রদওয়ো েথয িুল প্রেোরণে হয়রন। িুল প্রেোণ
হমল রসও রবপমদ পিমেো। রেন্তু রজরি রজনো আহেদ েুসো এসব েথয জোনল রে
েম । এসব িোবনো েো রবস্ময় আ ও বোরিময়ই রদল।
রজনোম ল রেুঃ রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রেুঃ আহেদ েুসো, রলরনমে রিন্ন
এেেম আপনোমে রনমে হমব।’
রজনোম ল রেোস্তিো এ েথো রদমে রেোন েমনোমেোগ রনই আহেদ
েুসো । বলল, ‘রে েেল বলুন রেো। শুরুমেই রেো এ ো এেবো এ রলরনমে হোনো
রদময়রছল। রেন্তু েো পম রেো সেেে পোহো োই থোেো েথো রছল।’
পুরলশ অরিসোম রচোমখ সঙ্কুরচে িোব িুমে উ ল। রস এেেু এরগময়
সোেমন পমি থোেো এেরে লোমশ গো রথমে ডোিোম অযোপ্রন সর ময় বলল,
‘স্যো , এই রদখুন এ ো সুপো রসরেউর রে রিোসে (SSF) এ ইউরনি ে এ ো
এমসরছল। এে গোরিমে ও ো ১৫জন এমসরছল। ও ো এমস প্রথমেই রগোর্ল্ র মসোেে
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রচেমপোমস্ট দখল রনময়রছল। এজন্য পুরলশ রেধোয় পমি রগময়রছল। ওমদ বোধো
রদমে রগমল সিংেমর্ে রেমে হয়, এ সোহস েো ো পোয়রন। ওমদ েময়েজন
রচেমপোস্ট দখল েম পুরলশমদ রন স্ত্র েম রসখোনেো পুরলশমদ হেযো েম
সোইমলন্সো লোগোমনো র িলবো রদময়। িুয়ো SSF-এ অবরশি েময়েজন অন্য
পুরলশমদ রদমে ছুমে েোয়। বোরে ো ছুমে আমস রলরনমে রদমে। ডোিো ো
বমলমছ, ‘সশস্ত্র রলোে ো রিেম ডোিো মদ রপোশোে খুমল রনয়।’
থোেল পুরলশ অরিসো রে।
সিংমগ সিংমগই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘SSF-এ এেেো
ইউরনে আসরছল রেোপেোরপ প্রোসোমদ। েোমদ গোরি রনজেন এমপ্রোচ গোমডেমন
প্রমবমশ সিংমগ সিংমগই এেেো গযোস রবোেো এমস পমি গোরিমে। েুহূমেে সিংজ্ঞো
হোর ময় রিমল সবোই। ঐ SSF-রদ ইউরনি ে ও গোরি রনময় সন্ত্রোসী ো রগোর্ল্
র মসোমেে হোেলো চোলোয়। এে েোত্র ড্রোইিো রশর্ েুহূমেে বোাঁচবো রচিো েম ও
আিংরশে আক্রোন্ত হয়। রস েোিোেোরি জ্ঞোন রিম রপময় রেরলমিোন েম SSF
রহডমেোয়োেেোম । আে ো জোনমে পোর েো পম ই। এসএসএি উেো ইউরনে
ছুমে আমস, আে োও ছুমে আরস। পুরলশও খব রপময় রপৌাঁমছ েোয়।’
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল থোেমেই আহেদ েুসো েুখ খুমলরছল রেছু
বলো জমন্য।
েখন রেনজন ডোিো প্রমবশ ে ল েম । েোমদ েো ও ডোিোম
অযোপ্রন রনই। অন্যোন্য স্টোিমদ সোমথ এ রেনজন ডোিো মেও আেমে র মখরছল
সন্ত্রোসী ‘িী-রজম ো’ রলোে ো।
েম প্রমবশ ে ল এ সেয় রজোমসিোইমন পোমসেোনোল রসমক্রেোর লরেিো
আ বোেোন আহেদ আব্দুল্লোহমে রনময়। েো রচোমখ েুমখ রবস্ময় ও আেঙ্ক।
রস ছুমে এল েম এেপোমশ দোাঁিোমনো রজোমসিোইমন েোমছ।
‘ডোিো , আপনো ো রেুঃ খোমলদ খোেোনমে রিন্ন েম রনময় েোন। েোমে
িোল েম রদখুন। জ্ঞোন রি ো প ই েো উপ রদময় রব োে ধেল রগমছ।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেজন ডোিো মে লক্ষ্য েম ।
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‘রিজ রজনোম ল রেোস্তিো, আপনো ো আপরত্ত নো ে মল ওমে এখন অন্য
েম নয়, আরে বোসোয় রনময় রেমে চোই।’ বলল রজোমসিোইন।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রজোমসিোইমন রদমে চরেমে এেবো েুখ
েুলল, েুখ নোরেময় রনল সিংমগ সিংমগই। বলল, ‘ওময়লেোে েযোডোে। আেোমদ
আপরত্ত নোই।’
েো প ডোিোম
উমেশ্য েম রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল,
‘আপনো ো জনোব খোমলদ খোেোনমে রদখুন। েো প ওমে রগোর্ল্ র মসোেে েমেমজ
র মখ রচরেৎসো সব বযবস্থো েম আসুন।’
ডোিো মদ রদে রথমে রিম রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ
অরিসো মে বলল, ‘এখন রথমে রগোর্ল্ র মসোমেে রন োপত্তোয় পুরলমশ সোমথ
সোমথ এসএসএিও থোেমব।’
বমলই উম দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, েো সোমথ সোমথ
রজনোম ল েোরহ ও।
‘রেুঃ খোমলদ খোেোন, আপরন রবশ্রোে রনন। আে ো পম েথো বলব। এখন
চরল।’ আহেদ েুসো রদমে রদমে রিম বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘আসুন। আময়শো আজীেো েোমন ডুঃ বোমজ ওখোন রথমে রেছু পোওয়ো
রগমছ?’ বলল আহেদ েুসো।
‘রেেন রেছু নয়। েমব িোল েম প ীক্ষ্ো-রন ীক্ষ্ো হয়রন। আপরন সুস্থ
হময় রিম আসুন। এে সোমথ সব প ীক্ষ্ো ে ো েোমব।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোল।
‘আ এেেো েথো। ও ো এখন ের য়ো হময় উ মব। রবজ্ঞোনীমদ
রন োপত্তো রদমে রবরশ নজ রদমে হমব।’ আহেদ েুসো বলল।
‘রদোয়ো েরুন রেুঃ খোমলদ খোেোন। আ আপরন দ্রুে সুস্থ হময় উ ুন।
আল্লোহ আপনোমে রেিোমব বোাঁরচময়মছন, রসিোমবই আল্লোহ আেোমদ সোহোেয
ে মবন। আরস। আসসোলোেু আলোইকুে।’
ও ো রবর ময় রগল।
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‘স্যো , পোমশ রুে এ চলুন। আে ো আপনো ব্ল্োডমপ্রসো ও হোেেরবেেো
এেেু রদখমে চোই।’ বলল এেজন ডোিো আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ।
আহেদ আবদুল্লোহ রগময় গোাঁে হময় বমসরছল আহেদ েুসো রেোমল। েো
রচোমখ-েুমখ রেন্তু আনমন্দ রচময় রবস্ময়ই রবরশ। রস বো বো ই েোেোমি ছিোমনো
ি আ পম থোেো রলোেগুমলো রদমে।
রজোমসিোইন এরগময় রগময় আহেদ আব্দুল্লোহমে আহেদ েুসো রেোল
রথমে রনময় বলল, ‘ও আেো েোমছ থোে। এমসো পোমশ রুমে।’
আহেদ েুসো উম দোাঁিোল।
লরেিো আ বোেোন রগময় রজোমসিোইমন রেোল রথমে আহেদ
আব্দুল্লোহমে রনময় বলল, ‘েযোডোে, আপরন স্যো মে পোমশ রুে এ রনময় েোন।’
আহেদ আবদুল্লোহ লরেিো আ বোেোমন রেোমল উম ই েো েোথোয় বোাঁধো
রুেোল রনয়ো েোনোেোরন আ ম্ভ ে ল।’
‘হ্োমলো স্যো জুরনয় , এরে ে ছ েুরে। রেোেো রেো েোজ হমব েোনুমর্
রনেোব ক্ষ্ো ে ো, রবমনেোব ে ো নয়।’ বলল লরেিো আ বোেোন। েো েুমখ
আনমন্দ হোরস।
হোসল রজোমসিোইন। বলল, ‘বল রবেো আহেদ, এেো আেো অন্যোময়
রবরুমে রবমরোহ। েোময় রেোল রথমে রেমি রনয়ো প্ররেবোদ।’
আহেদ েুসো র োমে হোরস।
রচোখ েো রনচু।
হোাঁেমে শুরু েম মছ রস দ জো রদমে।
রজোমসিোইনও েো পোমশ হোাঁেমছ।
লরেিো আ বোেোন আহেদ আব্দুল্লোহ রবমরোমহ সোমথ অবযোহেিোমব
চোরলময় েোমি আ ওমদ রপছমন রপছমন হোাঁেমছ।
সবমশমর্ রবর ময় এল ডোিো ো।
দ জো বোইম পুরলশ, এসএসএি-এ রলোে ো ও দু’জন রলনো
দোরিময় আমছ।
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আহেদ েুসো ে রথমে রবরুমেই পুরলশ ও এসএসএি-এ রলোে ো
েোমে স্যোলুে ে ল।
এেজন পুরলশ এরগময় এমস আহেদ েুসোমে পোমশ েম রদমে রনময়
চলল।

রবস্ময়ে এে স্থোমন রেোপেোরপ প্রোসোমদ রগোর্ল্ র মসোেে অরেরথশোলো।
অরেরথশোলো ডুমিক্স েমেমজ দু’েলো পূবে রদমে এেেো ইরজ
রচয়োম আধ-রশোয়ো অবস্থোয় আহেদ েুসো। েো রস্থ দৃরি সোেমন, এে খণ্ড
সোগম বুমে। েেে সোগ , বসি োস ও রগোমর্ল্ন হমনে রেরলে স্থোন এেো। এই
সোগ শুধু পোরন নয়, স্মৃরে ও এে সেুর, রেোপেোরপ প্রোসোমদ েে রগৌ মব ও
সোগ এেো। ইউম োপ রবজয়ী েুসরলে রসনোবোরহনী েলেোমন েুখর ে রছল এই
সোগ । সুলেোন রেেীয় েুহোম্মোদ, সুলেোন সুলোয়েোন, সুলেোন বোময়রজমদ েে
জগে রবখযোে রদরিজয়ী েুসরলে োষ্ট্রনোয়ে ো হনে-বসি োস-েেে মে হয়মেো
এিোমবই রদমখমছন।
রনমজমে স্মৃরে রিমি হোর ময় রিমলরছল আহেদ েুসো।
এেরে রট্রমে েম দুই গ্লোস িমল স ও এেরে বোরেমে বোদোে রনময়
বো োন্দোয় প্রমবশ ে ল রজোমসিোইন।
আহেদ েুসোমে সোলোে রদময় রট্রেো দুই ইরজ রচয়োম েোঝখোমন রেরেরবমল র মখ পোমশ ইরজ রচয়ো এ বসল রজোমসিোইন।
সোলোমে জবোব রদময় আহেদ েুসো ইরজ রচয়োম রসোজো হময় বসল।
বলল, ‘আহেদ আবদুল্লোহ রেোথোয়?’
‘লরেিো সোমথ রপছমন বোগোমন।’ বলল রজোমসিোইন।
‘লরেিো সোমথ িোব হময়মছ রেেন? রেছুক্ষ্ণ আমগ আেো রেোমল উম
রেো রবমরোহ ে ল।’
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‘ওেো রবমরোহ রছল নো, রছল রেোেো রেোমল থোেো ওাঁ আেোঙ্ক্ষো।
রেোেোমে সব সেয় পোয় নো, রপমল আ ছোিমে চোয় নো।’ বলল রজোমসিোইন।
‘রেোেোমে েি রদময় েোরি, এখন আবো বোচ্চোমেও েি......।’
আহেদ েুসো েথো রশর্ হমলো নো। রজোমসিোইন আহেদ েুসো েুমখ হোে
চোপো রদল। বলল, ‘এ প্রসে থোে। রজরি রজনো েখন রশর্ হয়রন। রেছু িোবমল?’
‘রজরি রজনো রনমজমে আহেদ েুসো স্ত্রী বমল পর চয় রদময়মছন, এেো রস
সেময় জমন্য খুব েোিোরবে রছল। স্ত্রী পর চয় নো রদমল রেরন আেোমে েোমদ হোে
রথমে উেো ে মে পো মেন নো।’ আহেদ েুসো বলল।
‘রস সেময় জমন্য ওেো খুব েোিোরবে রছল অবশ্যই। রেন্তু এেজন রেময়
রনমজমে অন্য েো ও হৃদয় অেযন্ত বি নো হমল, অসম্ভব আন্তর ে নো হমল বোন্ধবী
েোেীমে ঐ অবস্থোয়ও রনমজ েোেী বমল পর চয় রদয়ো সম্ভব নয়। আ েো সোমথ
আেো পর চয়ও রেেন নয়। আসমল েো েে এেন েোউমে আরে জীবমন
রদরখরন, রেরন এমসই রে আেোমে জয় েম রনময়মছন। আরে েোমে েমেোেো
িোলমবমসরছ জোরন নো, েো ণ েো প ীক্ষ্ো েখনও হয়রন। রেন্তু রেরন আেোমে
অসম্ভব েে আপন েম রনময়মছন।’ রজোমসিোইন বলল।
‘েুরে র ে বমলছ রজোমসিোইন। রেরন সরেযই অসোধো ণ এেজন। রেন্তু
আেো সোমথ েো রদখো হমলো নো। রেরন রে বোন্ধবী েোেীমে এরিময় চলমছন?
সিংজ্ঞোহীন এেজনমে রনময় এমস, েো সিংজ্ঞো নো রিম আসমেই চমল েোওয়ো
অথে এেোই।’ আহেদ েুসো বলল।
রজোমসিোইনমে এেেু রবব্রে রদখোমলো। এই চমল েোওয়োেো েো েোমছও
েোিোরবে েমন হয়রন। এেেু সেয় রনময় বলল, ‘রজরি রজনো এেজন রশ্বেোেীরন
হমলও ইসলোমে রবরধ-রবধোন আন্তর েিোমব রেমন চমলন। হমে পোম রবনো
প্রময়োজমন বোন্ধবী েোেী েুমখোেুরখ হওয়োমে র ে েমন েম ন নো।’
‘হমে পোম । রেন্তু বলে, আেো উচ্চেো, ওজন, আইরড েোেে, ইেযোরদ
েথয রেরন রেিোমব জোনমলন? এমেো সরেযই রবস্ময়ে । রেরন গণে এেন দোরব
রনশ্চয়ই ে মবন নো।’
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‘এ রবস্ময় রেো আেো ও। রজরি রজনো রেরলমিোন ে মল আরে েোমে
রজমজ্ঞস েম রছলোে এ েথো। রস রহমস বমলছল, ‘এেো আল্লোহ ই এেেো সোহোেয।
এ সোহোেয এেনিোমব ওাঁ জমন্য আসমব, এেো আল্লোহ ে ি রথমেই বযবস্থো
হময়রছল।’ বলল রজোমসিোইন।
‘এেো জবোব বমে, রেন্তু এমে সেস্যো সেোধোন হয় নো।’ আহেদ েুসো
বলল।
রজোমসিোইন উত্ত রদবো আমগই রে-মেরবমল োখো আহেদ েুসো
রেোবোইল রবমজ উ ল।
রেোবোইল েুমল রনল আহেদ েুসো। েল অন ও লোউডরস্পেো অন েম
রদময় বলল, ‘হ্োমলো।’
ওপ্রোন্ত রথমে রিমস এল েে, ‘আসসোলোেু আলোইকুে। থযোিংেস গড,
আপনোমে রপময়রছ স্যো । আরে খুব রবপমদ।’
‘বমলো সোবোরেরন। রে েমেমছ, রে রবপদ?’ আহেদ েুসো বলল। হোমে
চোময় েোপরে রে-মেরবমল র মখ রসোজো হময় বসল আহেদ েুসো।
ওপ্রোন্ত রথমে সোবোরেরন েে, ‘আজমেই আেোমে র োমেলী দুমগে রেমে
হমব রসই েোমজ জমন্য।’
‘হ্োাঁ, আজ প্রধোন রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস সোপ্তোরহে অবেোমশ বোসোয় েোবো
েথো। রেন্তু েুরে রবপদ িোবমছো রেন?’
‘রবপদ নয় রেন? ধ ো পমি রগমল হয় রজমল রেমে হমব, নয়মেো গুলী
রখময় ে মে হমব। আ দোরয়ত্ব পোলমন বযথে হমল ও োও ছোিমব নো।’
‘ছোিমব নো বলমছো রেন? ও ো রে রেোেোমে রেোন রিে েম মছ?’ আহেদ
েুসো বলল।
‘রিে ওইিোমব েম রন েমব বমলমছ, সহজ েোজেো রেোেোমে পো মেই
হমব। েমন র খ, আেোমদ রেোন রপ্রোগ্রোমে বযথেেো বমল রেছু রনই রেন্তু। এই েথো
রিে ছোিো আ রে!’
থোেল সোবোরেরন েুহূমেে জমন্য। বমল উ ল আবো , ‘স্যো , শমখ বমশ
রগোময়ন্দো হমে রচময়রছলোে। এেনেো হমব িোরবরন। েমন হমি আেোমে েো ো
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েোমদ েেেী েমন ে মছ। েোমদ রলোেমদ েেই আেোমে রডল ে মছ। রেন্তু
আরে ওমদ রলোে নই, ওমদ রেোন পয়সো আরে রনই নো। আেো খুব িয় ে মছ
স্যো ।’ েোন্নোমিজো েে সোবোরেরন ।
‘রেোন িয় রনই। েুরে র ে সেময় র োমেলী দুমগে েোও, সোহমস সোমথ
েোজেো ে মব। েোই েেুে আরে রদখব। রেোেো রেোন ক্ষ্রে হমব নো।’ আহেদ
েুসো বলল সোন্ত্বনো সুম ।
‘রেন্তু আপরন রেোথোয়? রেিোমব আেোমে রদখমবন। েোহমল আপরন
র োমেলী দুমগে আসুন।’ আকুল অনুম োধ ঝম পিল সোবোরেরন েমে।
‘আেো উপ আস্থো আমছ?’
‘আমছ স্যো । এেশ িোমগ রবরশ।’
‘েোহমল েোই েেুে, েমন ে মব আরে রেোেো পোমশ আরছ। রশোন,
রেোেো প্রমিস আলী আহসোন রবগরিচ এখন রেোথোয়?’
‘েোমন এখন বেেেোমন?’
‘হ্োাঁ ’
‘রেরন ছুরেমে েোমিন। আজই ছুরে রনময়মছন। রেচোসে রেোয়োেেো রথমেও
রবর ময় এমসমছন। রেরন েো এে আত্মীময় বোসোয় উম মছন বসি োমস ওপোম
িোরেহ পোশো পোেে এলোেোয় এেেো বোরিমে।’
এেেু রচন্তো ে ল আহেদ েুসো। বলল, ‘রেোেো েোমজ জমন্য রস
র িলবো েো রেরন রেোেোয় রদময় রদময়মছন?’
‘নো রদনরন। আরে এখন রসখোমন েোরি। ওেো রদবো জমন্য রেরন
রডমেমছন।’
‘রেিোমব েোমব, রচনমব রে েম ?’
‘র েোনো রদময়মছন স্যো এইেোত্র।’
‘রে র েোনো?’
‘িোরেহ পোশো পোমেে পূবে-দরক্ষ্ণ পোশ ব োব োস্তো ওধোম ২৯৫
নোম্বো বোরি। আেোমে বলো হময়মছ, বোরিরে রগমে শীর্ে িলোগুমলো েমধয ডোন
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রথমে নোম্বো রশর্ িলো স্পশে েম রগেবমক্স সোেমন রগময় দোিোমে হমব, রেরনে
খোমনমে েোমঝই এেজন রবর ময় এমস এেেো রগিেবক্স রদময় েোমব।’
‘আ রেোন প োেশে রদময়মছন রেরন?’ রজজ্ঞোসো আহেদ েুসো ।
‘আরে রজমজ্ঞস েম রছলোে। েরদ ধ ো পমি েোই আরে। রেরন
বমলরছমলন, আেোমদ রেোন রলোে ধ ো পমি নো। েরদ রবোঝ েুরে ধ ো পিছ
েোহমল রেোেো র িলবোম রট্রগো -র িং এ েোথো উপম এেেো লোল রবোেোে
আমছ, েোমে বুমিো আেুল রদময় রজোম চোপ রদমব। সিংমগ সিংমগ খব আেোমদ
েোমছ রপৌাঁমছ েোমব। র োমেলী দুগে রথমে রেোেোমে আে ো সিংমগ সিংমগই উেো
েম রিলব।’ থোেল সোবোরেরন।
লোল রবোেোমে েথো শুনমেই চেমে উ ল আহেদ েুসো। সোবোরেরন
থোেমেই আহেদ েুসো বলল, ‘সোবোরেরন খব দো , িুমলও লোল রবোেোমে চোপ
রদমব নো।’
‘রেন?’ প্রে সোবোরেরন । েো েমে িয়।
‘ওমে ‘পয়জন রপস’ আমস।চোপ রদবো সিংমগ সিংমগই রেোেো েৃেযু
হমব। িয় েম ো নো, লোল রবোেোমে চোপ নো রদমল রেোেো রেোন ক্ষ্রে হমব নো।’
আহেদ েুসো বলল।
সোবরেরন রেছুক্ষ্ণ েথো বলমে পো ল নো। পম েরম্পে েমে বলল,
‘ধন্যবোদ স্যো । আেোমে বোাঁচোমলন। স্যো , আেো বোসোয় এেন েৃেযু রদমখরছ।
েমন পিমছ আেো । ও ো এেবি রবশ্বোসেোেে, এেবি খুরন স্যো । আরে েো
অনুম োমধ শমখ বমস েোজ ে রছ, রেোন রবরনেয় রেো ওমদ েোমছ রনইরন।’
েোন্নোয় রিমে পিো সোবোরেরন েে।
আহেদ েুসো রেছু বলবো আমগই সোবোরেরন েে আবো রশোনো রগল,
‘আরে েরদ ওমদ এই েোজ নো ের , ে মবো নো আরে।’
‘ওমদ এই েোজ নো েম ও েুরে বোাঁচমে পো মব নো। রেোেো আব্বোআম্মো উপ ও রবপদ রনমে আসমব। ওমদ রনষ্ঠু েো রেোন সীেো রনই। েো
রচময় রশোন, ও ো রেিোমব বলমছ েোজেো েম দোও, শুধু লোল রবোেোমে চোপ রদয়ো
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ছোিো। েোজেো র েিোমব েম ছ, রসেো ওমদ খুবই দ েো আ এেো রেোেো
বোাঁচো জমন্য দ েো । আেোমদ জমন্যও খুব দ েো ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘আমগ দুমেো বুঝলোে, আপনোমদ রেন দ েো রসেো বুঝলোে নো
স্যো ।’ সোবোরেরন বলল।
‘ও ো রহরলেপ্টো িমলো ে মব এবিং রবজ্ঞোনী বোরি েোমব। ওমদ মে
এিোমব আে ো রদমন আমলোমে আনমে চোই।’
‘বুমঝরছ স্যো । বযোপো েো রচোম উপ বোেপোর ।’ বলল সোবোরেরন।
েো েে এবো হোলেো।
রথমেই আবো বমল উ ল সোবোরেরন, ‘ওমদ নয় স্যো , আপনো
রনমদেমশই আরে এ েোজ ে মবো।’
‘ওময়লেোে সোবোরেরন। েুরে রনরশ্চন্ত থোে। ওখোমন রেোেো ধ ো পিো
রেোন িয় রনই, ওরদে রথমে রেোেো ক্ষ্রে হমব নো। আেো উপ রনিে ে মে
পো ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘স্যো , আেো পর রচে দুরনয়ো েমধয আরে সবমচময় আপনো উপ ই
রনিে ের । আপরন বলমল আরে রবোধহয় আস্থো সিংমগ আগুমনও ঝোপ রদমে
পোর ।’
‘এেন অন্ধ রনিে েো র ে নয় সোবোরেরন। আল্লোহ পম রনমজ
রবমবেমেই েমন ে মে হমব সবমচময় বি। েোে, রশোন, প্রমিস আলী আহসোন
রবগরিমচ রেোন আইরড েোেে আমছ?’ রজজ্ঞোসো আহেদ েুসো ।
‘েো েোথোয় এেেো চুলও রনই। েোই রেরন সবসেয় লোল েুরেে েুরপ পমি
থোমেন। রচোখ দুমেো েো েীম েে েীক্ষ্ণ। খুব অেরস্থে রচোমখ দৃরি। রবোধহয়
এেো আিোল ে ো জমন্য রগোমর্ল্ন েোলোম ডীপ সোনগ্লোস পম ন। েো বোাঁ েোমন
রনমচ এেেো ক্ষ্েরচহ্ন আমছ। রিস রেেআপ রদময় ওেোমে রেমে োখো রচিো
েম ন, রেন্তু পোম ন নো। আ ......।’
সোবোরেরনমে আ এগুমে রদল নো আহেদ েুসো। েো েথো েোঝখোমন
েোমে থোরেময় রদময় বলল, ‘আ দ েো রনই সোবোরেরন। রেোেোমে ধন্যবোদ।’
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‘ধন্যবোদ স্যো । আরে ওখোমন েোত্রো ে রছ স্যো । ওখোন রথমেই
র োমেলী দুমগে আসমবো। আসসোলোেু আলোইকুে।’
‘ওমে সোবোরেরন। ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আল্লোহ রেোেো সহোয়
রহোন।’
বমল আহেদ েুসো েল অি েম রেোবোইল র মখ রদল।
রেোবোইল োখমেই রজোমসিোইন বলল, ‘েুরে েোমে আশ্বোস রদমল, রেন্তু
রেময়রে উিয় সঙ্কমে। এেরদমে েৃেযু , অন্যরদমে পুরলমশ ধ ো পিো িয়। রেন
েুরে েোমে এেন রবপমদ েুমখ র মল রদমল?’
‘েুরে জোন, রেময়রে আমগই ওমদ ট্রোমপ পমিমছ। ওমদ ইমি েে নো
চলমল, েোমে ও ো বোাঁচমে রদমব নো।
আরে েোমে ও েো পর বো মে বোাঁচোবো রচিো ে রছ।’
‘রেিোমব?’
‘সোবোরেরন ওমদ রদয়ো দোরয়ত্ব পোলন ে মব, েোমে রস ও েো পর বো
বোাঁচমব। েমন েম রছলোে, ওমে রগ্রিেো ে োব। রেন্তু েো ে মল শত্রু ো েোমদ
বেেেোন রপ্রোগ্রোে পোমে রিলমব। আে ো ওমদ িোাঁমদ রিলো সুমেোগ হো োব।
অন্যরদমে সোবোরেরনমে ও ো রেোন সমন্দহ ে মে পো মব নো। েো ও েো
পর বোম রেোন ক্ষ্রে হমব নো। রস বোইম থোেমল আম েেো উপেো হমব,
শত্রুমদ সম্পমেে জোনো রস এেেো েোধযে হমব।’
‘রেন্তু রেময়রেমে এই রবপদজনে েোমজ বযবহো ে ো রেোেোমদ র ে
হমব নো। রেোেো উপ রেময়রে সীেোহীন আস্থো।’
‘আরে জোরন রজোমসিোইন। আেো বো আেো রেশমন জমন্য েোমে
বযবহো ের রন। আরে েো ের নো। আেো িো আরেই বহন ের । আজ েোমে
আরে চোপ রদময় র োমেলী দুমগে রে পো োলোে, রসেো েো ও েো পর বোম িোমলো
জমন্যই। প্রমিস আলী আহসোন রবগরিমচ র েোনো ও আইরড জোনোয় আেো
উপেো হময়মছ, রেন্তু েোমে েো ক্ষ্রে রেোন সম্ভোবনো রনই।’ বলল আহেদ
েুসো।

র োমেলী দুমগে

46

রজোমসিোইন এেেু এরগময় এমস আহেদ েুসো েোাঁমধ হোে র মখ বলল,
‘আেো গবে রে, রেোেো এই সুরবচো মবোধ অন্য রে েোম ো রচময় রবরশ।’
আহেদ েুসো েোাঁধ রথমে রজোমসিোইমন হোেেো হোমে েুম োয় রনময়
বলল, ‘আল্লোহ বোন্দোমদ রেো উরচে রনমজ সুরবধো রচময় অমন্য অসুরবধোমে
অগ্রোরধেো রদয়ো। সুন্দ ও শোরন্ত সেোজ, েো আল্লোহ চোন, এিোমবই গমি উ মে
পোম ।’
বমলই আহেদ েুসো এে হোে রদময় রেোবোইলেো আবো েুমল রনল।
‘রজনোম ল রেোস্তিোমে বযোপো েো জোরনময় রদই!’ বমল আহেদ েুসো
এেেো েল ে ল।
ওপোম রজনোম ল রেোস্তিো েে রপময় সোলোে রদময় বলল, ‘রজনোম ল
রেোস্তিো, সোবোরেরন র োমেলী দুমগে েোমি। রবজ্ঞোনী রেুঃ আন্দোলুরস রহরলেপ্টোম
রেেঅি ে’েোয়?’
‘এখন রথমে দুেণ্টো প র ে রবলো দশেোয়। এই েোত্র আরে সব রখোাঁজ
রনলোে সব র ে আমছ। আপরন রেিোমব বমলমছন, রসিোমবই েোজ হমব।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো।
‘রপ্রোগ্রোমে রেছুেো পর বেেন হময়মছ রজনোম ল রেোস্তিো। সোবোরেরনমে
েো েোজ রশর্ েম নী মব চমল রেমে রদমে হমব। আিো বলুন রেো, অরিজোে
রসজরল বো রবময়গ্ল এলোেোয় রেোন রিআইরপ বোরি রে খোরল আমছ?’ আহেদ েুসো
বলল।
রজনোম ল রেোস্তিো এেেু রচন্তো েম বলল, ‘হ্োাঁ, সুইচ েনসুমলমে
এেেো িোিো রনয়ো বোরি খোরল হময়মছ। সুইচ েনসোল আঙ্কো োয় বদলী হময়
রগমছন। নেুন রেউ সহসো আসমছন নো সম্ভবে। ও ো বোরি রছমি রদময়মছ।
বোরিরে নোে ‘ওময়রসস’।’
‘েোহমল বযবস্থো েরুন, রহরলেপ্টো ঐ বোরিমেই লযোন্ড ে মব। বোরিমে
জনোব আন্দোলুরস এেেো রনেমিে লোরগময় রদন।’
‘বুমঝরছ রেুঃ খোমলদ খোেোন। বোরিেোমে আন্দোলুরস বোরিমে পর ণে
ে মে হমব। চোে -বোে , কুে, ড্রোইিো সবোই হমবন রগোময়ন্দো, এই রেো।
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সোবোরেরনমে রগ্রিেো ে মে রনমর্ধ ে মছন রেন? ওরদে রথমে েো রেোন িয়
রনই? রেিংবো ওরদমে সোমথ এই দ জো আ ও রখোলো োখমে চোন?’
‘দু’রেোই। আময়শো আজীেো েৃেযু প সোবোরেরন ছোিো আ রেোন
েোধযে আেোমদ হোমে রনই। আম েেো েথো রজনোম ল, আজ দুপু বো েো রদমে
আরে িোরেহ পোশো পোেে এলোেোয় এেেো বোরিমে েোব। পোমেে পূবে-দরক্ষ্ন
এলোেোয় হমব বোরিেো।’ বলল আহেদ েুসো।
‘আপরন েখন েোমবন, েখন রসেো রনশ্চয়ই রছোে বযোপো নয়?’
‘েোমগেেেো বি। ধ মে পো মল িোমলো। এ জমন্য রবর্য়েো আপনোমে
জোনোলোে। ঐ এলোেোয় আপনো রেছু রলোে থোেমে পোম ।’
‘র ে আমছ। রেন্তু অেবি দুেেেনো েমে রগল আপনো উপ রদময়।
আজমেই রে আপনো রব হওয়ো উরচে?’
‘রেন্তু রদর ে ো েোমবনো। রস ইরেেমধযই জোয়গো রচে েম মছ। েেেস্থল
রথমে রস ছুরেও রনময়মছ। রস আবো ও জোয়গো বদলোমে পোম । আ আরে সম্পূণে
সুস্থ আরছ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘র ে আমছ। আেোমদ রলোে ো পোমেে ঐ এলোেোয় থোেমব। েরদ
দ েো হয়, েোহমল আেোমদ রসরেউর রে প্রথে নোম্বো েোয়, েো আপনো
রেোবোইমল আমছ, রেরলমিোন েম রজম ো নোইন রজম োমে েল ে মবন, েোহমল
পোেে এলোেো রেে রলডো মে রপময় েোমবন।’
‘ধন্যবোদ রজনোম ল।’
‘ধন্যবোদ। আসসোলোেু আলোইকুে।’ ওপো রথমে রেরলমিোন র মখ রদল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
আহেদ েুসো রেরলমিোন োখমেই রজোমসিোইন বমল উ ল, ‘রেোেোমে
রেমে বোধো রদব নো, রেন্তু বসি োস ব্রীজ হময় ওপোম েোও আেো েন েো রেমন
রনমে পো মছ নো। েুরে রবোে রনময় ওপোম েোও।’
‘ওয়োেো ওময়মে েুরে রন োপদ েমন ে ছ রেন?’ আহেদ েুসো
রজজ্ঞোসো।
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‘ও ো জোমন েুরে এখোমন আমছো। রনুঃসমন্দমহ বলো েোয় ও ো সম্ভোবয সেল
সিেপমথ উপ রচোখ োখমছ।’ বলল রজোমসিোইন।
‘এ িয় েরদ েুরে ে , েোহমল সব রুমেই িয় আমছ। েো ণ আরে রগোর্ল্
র মসোমেে রেোপেোরপ প্রোসোদ এলোেো রথমে রব হমলই ও ো খব জোনমে
পো মব। এ িমল সিে পথ রেিংবো পোরন পথ রে পমথই েোই ও ো খব রপময়
েোমব। রসরদন রে আরে বসি োস ব্রীমজ আক্রোন্ত হলোে, রসেো েো ো আময়শো
আজীেো বোরি রথমে রব হবো প ই জোনমে পোম । েমব রসরদন ও ো রে সুমেোগ
রপময়রছল, আজ েো পোমব নো। রসরদন আরে শুধু অসেেে নয়, সোেমন দৃরিেো
থোেমলও আরে রনমজমে রনমজ েোমঝ হোর ময় রিমলরছলোে।’ আহেদ েুসো
বলল।
‘এেন রেো রেোেো হয় নো। রে িোবরছমল েুরে।’
‘আময়শো আজীেো েোরহনী ও ডুঃ বোমজ জমন্য েো অেপে
েীেোম োরি আেোমে আিন্ন েম রিমলরছল। আময়শো আজীেো শুধু রনমজমেই
কু বোনী রদয়রন, েো েজোরে র্িেন্ত্রমেও খোরনেেো প্রেোশ েম রদময়মছ।
এিোমব আিন্ন থোেো েো মণই আময়শো আজীেো বোরি ড্রোইিো , দোম োয়োন ও
েোমজ রলোেমদ রেউ রে বোরি েেনো বোইম সিংমগ সিংমগই পোচো ে মে
পোম , রস েথো েখন েমনই আমসরন আেো ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘আসমল রেোেো েনেো খুব রসনরসরেি, খুব ন ে। আলহোেদুরলল্লোহ।
আল্লোহ ‘ োহেোন’, ‘ রহে’ পর চয়েোই সৃরি জগমে জমন্য সবমচময় বি। েহোন
আল্লোহ রনমজই েো সম্পমেে কু আন শ ীমি বমলমছন, ‘দয়োমে রেোেো প্রিু েো
জমন্য েেেবয রহমসমব র ে েম মছন।’ েোনুমর্ েমধযও দয়ো রদখোমে আল্লোহ রবশ
িোমলোবোমসন। আ রেোেো েমধয দয়ো প্রেোশ আেোমে রবরশ গরবেে েম । েোে,
আম ে......।’
েথো রশর্ ে মে পো ল নো রজোমসিোইন। েো েথো েোঝখোমন আহেদ
েুসো বলল, ‘েোহমল আেো েম ো েো রনশ্চয়ই রেোেোমে দুুঃরখে েম ?’
গম্ভী হমলো রজোমসিোইন। বলল, ‘রেোেো েম ো েো আইমন পমক্ষ্,
নীরে পমক্ষ্, এমেই বমল সুরবচো । েজলুমে পমক্ষ্ দোরিময়, সুরবচোম পমক্ষ্
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দোরিময় রে েম ো েো, েো েোনবেো ও দয়ো রথমেই উৎসোর ে। এেো দয়ো
উন্নেে রূপ। ইসলোমে শোরন্ত আইমন েম ো েো েোনুর্ ও েোনবেো প্ররে
অপো িোমলোবোসো রথমেই রনধেোর ে।’
‘ধন্যবোদ রজোমসিোইন। েুরে রেন্তু দোশেরনে হময় েোি। েোে, বল, েুরে
রে রেন বলমে েোরিমল।’ আহেদ েুসো বলল।
‘ও আিো, আেো এেেো রেৌেূহল, বসি োমস অেোিোরবে ঐ উচ্চেো
রথমে রেিোমব লোরিময় পমিরছমল। আরে অবোে হরি, রেোেো রেেন রেোন ক্ষ্রে
হয়রন। অন্যরদমে সিংজ্ঞোহীন হময় পমিরছমল রেিোমব।’ বলল রজোমসিোইন।
‘পোরন েোছোেোরছ রপৌাঁমছও আরে ডোইরিিং-এ রনয়ে অনুেোয়ী দুই হোে
সোেমন ছরিময় রদময় দুই বি জোহোমজ েোঝ রদময় পমিরছলোে। আরে রচময়রছলোে,
স োসর পোরন রেন আরে রপময় েোই। রেন্তু দুিেোগয, রশর্ েুহূমেে এেেো েোমগেো
রির প্রোন্ত রোঁমর্ রছেমে পমি আম েেো রবোমে রপমে বোরি রখময় পরি পোরনমে।
রসৌিোগয হমলো, েোমগেোমে ন ে রেছু রবোঝোই রছল এবিং আম েেো রসৌিোগয হমলো,
অেবি উচ্চেো রথমে রনমচ পিবো রে রবগ েো েোমগেো রবোে ও অন্য রে রবোমে
রপমে ধোক্কো রখময়রছলোে রসই রবোে এবিং বসি োমস পোরন এই রেমন েমধয বণ্টন
হওয়োয় আরে বি ক্ষ্রে রথমে রবাঁমচ েোই। েোমগেো ন ে লোমগমজ ধোক্কো রখময়
রপছমন পিো আেোে দু’হোে রদময় সোেমল রনই, রেন্তু রছেমে পিো পোাঁজ েো
রবোমে রপমে স োসর ধোক্কো রখময় েোয়। হয়মেো এই আেোমেই আরে সিংজ্ঞো
হোর ময় রিরল। েমব সিংজ্ঞো হো োবো আমগ সবেশরি রদময় পোরনমে রিমস উ মে
সেথে হই। সম্ভবে রপছমন রবোমে রলোমে ো এই অবস্থোয় আেোমে উেো েম ।’
থোেল আহেদ েুসো।
েোথো পোমশই দোাঁরিময়রছল রজোমসিোইন। আহেদ েুসো েোথো বুমে
রেমন রনময় বলল, ‘েো েমেমছ রসেো রে োেল। আল্লোহ রেোেোমে রনজ হোমে
বোাঁরচময়মছন। আলহোেদুরলল্লোহ, আলহোেদুরলল্লোহ।’ আমবমগ িো ী হময় উম মছ
রজোমসিোইমন েে।
‘অবশ্যই রজোমসিোইন, আল্লোহই ক্ষ্ো েম মছন। রে েমেমছ আরে বণেনো
রদময়রছ। রেন্তু রেিোমব েমেমছ, েো আরে জোরন নো। আেো রনমজ উপ রেিংবো
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রেোন রেছু উপ ই আেো রনয়ন্ত্রণ রছল নো। সব রেছু রনয়ন্ত্রে রেরন রেরনই সব
রনয়ন্ত্রণ েম মছন।’
থোেল আহেদ েুসো। প ক্ষ্মনই আবো বলল, ‘েুরে ওয়োেো ওময়
বযবহো ে মে বমলছ। িোমলো প োেশে রেোেো । িোরেহ পোশো পোমেে
এলোেোমেই ময়মছ এেেো রির েোে। এেেোই অসুরবধো হমব গোরি থোেমব নো,
গোরি িোিো ে মে হমব।’
‘অসুরবধো রনই। রির েোমে এেেো গোরি োখমে বলমে পো ।’ বলল
রজোমসিোইন।
‘েোহমল রে আবো রি মে হমব ব্রীজ হময়।’ রহমস বলল আহেদ েুসো।
‘অসুরবধো হমব নো। গোরিেো আবো রেোন েোমে র মখ আসমব।’ বলল
রজোমসিোইন। গম্ভী েে েো ।
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘র িলবো চোলোবো েে বুরেমেও েুরে
এেদে রগোময়ন্দো হময় পমিছ। ধন্যবোদ রজোমসিোইন।’
‘রবরশ প্রশিংসো রেন্তু রবপ ীে অথেও বুঝোয়’ বমল আহেদ েুসো রপম
এেেো রেল রদময় রজোমসিোইন চোময় েোপ রনময় দ্রুে চমল রগল েম রদমে।
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৩
িোরেহ পোশো পোমেে পূবে-দরক্ষ্ন পোমশ োস্তো ওধোম সম্ভোবয সবগুমলো
এলোেো েন্নেন্ন েম খুাঁমজ রদমখমছ ৩৯৫ নিং বোরি। অবমশমর্ ৩৯৫ নোম্বো এেেো
বোরি রস রপময়মছ, েো পোমেে প্রোয় দরক্ষ্ণ-পরশ্চে রেোমন এবিং বোরিেোও এেেো
পুরলশ িোাঁরি।
লোন্ত আহেদ েুসো পুরলশ িোাঁরি সোেমন এেেো রবরঞ্চমে বমস পিল।
পোমেে দরক্ষ্ণ-পরশ্চে রদমে বোরিগুমলো রথমে শুরু েম পরশ্চে-উত্তম এই প্রোন্ত
পেেন্ত বোরিগুমলো নোম্বো েো েোথোয় েু পোে খোমি। িোরেহ পোশো পোমেে
সরেযেো দরক্ষ্ণ পরশ্চে েোমে বমল, রসখোমন বোরি ময়মছ েোত্র রবশরে।
বোরিগুমলো নোম্বো ৩৪৬ রথমে ৩৬৫ পেেন্ত। েো প ৩৯৭ পেেন্ত অবরশি
বোরিগুমলো ময়মছ পোমেে দরক্ষ্ণ এবিং দরক্ষ্ন-পরশ্চেোঞ্চমল প্রোন্ত পেেন্ত।
সোবোরেরন রে েোমে িুয়ো নোম্বো রদময়মছ? নো রস রনমজ প্রেোর ে হময়মছ? এ দুমেো
রেোনরেই সম্ভব নয়। সোবোরেরন েোমে িুয়ো নোম্বো রদমে পোম নো। অন্যরদমে
সোবোরেরন প্রেোর ে হমল প্রমিস আলী আহসোন রবগরিচ রনমদেরশে বোরিমে রস
রপৌাঁছোমব রে েম ? সোবোরেরন ওখোমন রপৌছো রবগরিচমদ জমন্যই প্রময়োজনীয়।
েোহমল? উত্ত খুাঁজমে রগময় হ োৎ আহেদ েুসো েমন পিল প্রমিস রবগরিচ ো
রে বোরি নোম্বোম সোবোরেরনমে রডমেরছল, সোবোরেরন আসো প েো নোম্বো
আবো পোমে রিমলমছ। এেোই েমেমছ রনশ্চয়। রেন্তু রেোন নোম্বো মে ৩৯৫ বোনোল?
রে রেোন নোম্বো মেই পোেোমে পোম ।
আবো রচন্তোয় বুাঁদ হময় রগল আহেদ েুসো।
েো েমন প্রে জোগল, নোম্বো ৩৯৫ বোনোল রেন? রে নোম্বো রেমে রস রচে
েম মছ রস নোম্বোম
সোমথ ৩৯৫ নোম্বোম
রে রেল আমছ? রেল থোেোেোই
েোিোরবে। ধোাঁধো সোইমেোলরজ এেোই রে অঙ্কগুমলো র ে থোমে, রচে হয় অমঙ্ক
রবন্যোস। এখোমন েরদ েোই ে ো হময় থোমে, েোহমল রেনরে অঙ্ক রদময় ছয় রসে
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সিংখযো বের ে ো েোয়। রসগুমলো হমলো ৩৯৫,৩৫৯,৯৫৩,৯৩৫,৫৯৩ এবিং ৫৩৯।
এই ছয় রসে সিংখযো রেমেোন এেরে হমব আসল সিংখযো। িোবলও অমনেক্ষ্ণ
আহেদ েুসো। র েোনো এেরে প্রধোন রবর্য় রছল বোরিেো িোরেহ পোশো পোমেে
পূবে-দরক্ষ্ন রেোমন। এই রদে রনমদেশনোমে প্রধোন ধ মল এই ছয় রসে চো রেই
অথেোৎ ৯৫৩, ৯৩৫, ৫৯৩ এবিং ৫৩৯ বোদ হময় েোয়। েো ণ সিংখযোগুমলো িোরেহ
পোশো পোমেে োস্তো রবপ ীে রদমে রেোন পোমশ ই সিংখযো নয়। ৩৯৫ রে আসল
সিংখযো নয় েো এ রথমে প্রেোণ হময়মছ। েোহমল এেেোত্র ৩৫৯ সিংখযোরেই বোরে
থোমে। সুে োিং এই সিংখযোরেই হমে পোম আসল র েোনো।
আহেদ েুসো েনেো প্রসন্ন হময় উ ল। েো েমন হমলো েো রহমসমব
রেোন িুল রনই, ৩৫৯-ই হমব রসই বোরিে নোম্বো ।
আহেদ েুসো উম দোাঁিোল। গোরিমে উম ছুেল ৩৫৯ নোম্বো বোরি
রদমে।
দরক্ষ্ণ রদে রথমে েোমি বমল ৩৫৯ নোম্বো বোরিেো োইে রলমন পমিমছ,
রস েোমি রলিে রলন ধম । সুে োিং েোমে আ ও উত্তম েোনে েুম বোরিেো রদমে
রিম আসমে হমব।
েোনেেো ৩৫৯ নোম্বো বোরি দু রেনরে বোরি উত্তম ই। আহেদ েুসো েোনে
েুম রেধোহীনিোমব গোরি চোরলময় এমস ৩৫৯ নোম্বো বোরি সোেমন দোি ে োল।
বোরিেো চো েলো।
আহেদ েুসো র ে েম ই এমসমছ, এেজন েযোক্স রগোময়ন্দো পর চয়
রনময় রস বোরিমে েুেমব, বোরিেো িোিো সিংঙ্ক্ক্রোন্ত সব েোগজপত্র সোচে ে ো
পম োয়োনো রনমব। রগোময়ন্দো আইমডরন্েরে েোডে েো পমেে এ ময়মছ। েু মে
েে রদমশ রেোন বোরিমে প্রমবমশ রক্ষ্মত্র এ রচময় রন োপদ বযবস্থো আ রনই।
পুরলশ রেিংবো রগোময়ন্দো পুরলমশ উপরস্থরে জোনমল বোরি অমনমেই স মে পোম ।
েো িমল রশেো িোগমে পো ো সম্ভোবনো থোমে। েযোক্স-মগোময়ন্দোমে েোনুর্
বোরিমে েুেমে রদখমল অসন্তুি হয়, উরেগ্ন হয়, রেন্তু পোলোয় নো রেউ।
আহেদ েুসো েো গোরি রগমে সোেমন দোি ের ময় নোেল গোরি রথমে।
বোে পোমশই রগেবক্স।
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আহেদ েুসো রগেবমক্স রদমে েোবো জন্য পো বোরিময়মছ, র ে রস
সেময়ই রগমে রবশোল দ জোেো দ্রুে ডোন রদমে সম রগময় উন্মুি েম রদল রগে।
রেছুেো রবরস্মে আহেদ েুসো পমেমে হোে পুম ই উন্মুি দ জো রদময়
রিেম েোেোল। রচোখ পিল স োসর লোল েুরেে েুরপধোর এেজন রলোমে উপ ।
রচোমখ রগোমর্ল্ন রেমে সোনগ্লোস। েো রস্থ দৃরি আহেদ েুসো রদমে। েো ডোন
হোমে র িলবো আহেদ েুসো রদমে উম আসমছ।
রচোখ পিমেই আহেদ েুসো েোমে রচনমে রপম রছল। র িলবো উম
আসো রদমখই বুমঝরছল রে েেমে েোমি।
বোে রদমে রদহেোমে ছুমি রদময়রছল আহেদ েুসো। প্রোয় েো সোমথ
সোমথই গুরল ও শব্দ হময়রছল।
আহেদ েুসো রেোমে ডোন হোেো এেেো অিংশ রছাঁমি রনময় গুরলেো চমল
রগল।
বোে রদমে রছেমে েোবো সেয় আহেদ েুসোও র িলবো ধ ো বোে হোে
পমেে রথমে রব েম এমনরছল। আেুলেোও রছল রট্রগোম ।
েোরেমে পিো আমগই রট্রগো রেমপরছল আহেদ েুসো। রগমে সোেমন
জোয়গো রনচু ও েোলু। গুলীেো রেছুেো লক্ষ্যভ্রি হমলো। ডোন হোেমে েোমগেে ে ো
গুলীেো রগময় রবে হমলো প্রমিস রবগরিমচ হোাঁেুমে।
আহেদ েুসো েোরেমে পমি রস্থ হবো আমগই ব্রোশ িোয়োম শব্দ রিমস
এল। এে ঝোাঁে গুলী ছুমে এল রসই সোমথই।
আহেদ েুসো রন োপমদই দ্রুে গরিময় রগেবমক্স রদমে সম রগল।
ব্রোশ িোয়ো থোেমলো নো। রগমে সোমে দোাঁিোমনো আহেদ েুসো গোরি
ঝোাঁঝ ো হময় রগল। গুলীবৃরি এমস রগেবক্স রেম ধ ল।
আহেদ েুসো লক্ষ্য ে ল, গুরল আওয়োজেো ক্রেশ রনমচ আসমছ। গুলী
শুরু হময়রছল দু’েলো রথমে। েমন হয় ও ো ক্রেশ রনমচ রনমে আসমছ।
আহেদ েুসো রগেবক্সমে সোেমন র মখ উম দোাঁিোল। এমগোমলো
রগেবমক্স রদমে। রগেবমক্স দ জোয় চোপ রদমেই েো খুমল রগল। রগেবমক্স
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আম েেো দ জো রদমে আ রগেবমক্স রিে ও বোরহ দু’রদমেই পেেমবক্ষ্ণ
জোনোলো।
রিেম পেেমবক্ষ্ণ জোনোলো রদময় আহেদ েুসো উাঁরে রদল বোইম ।
প্রথমেই রচোখ পিল রসাঁরি েম রদমে। রসাঁরি ে েো জোনোলো রথমে সোেমন রসোজো
সোেমন এেেো রছোে চত্বম ওপোম । দরক্ষ্ণ রদমে েুম ই রদখমে রপল হোাঁেুমে
গুরলরবে প্রমিস রবগরিচ ডোন পোেো রেমন রনময় গোরি ড্রোইরিিং রসে এ উম
বমসমছ।
আহেদ েুসো বুঝল রস পোলোমি।
সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো র িলবো েোে ে ল প্রমিস রবগরিমচ
গোরি সোেমন চোেো। রনিুেল রনশোনো। এেেো গুলী রগময় রবে হমলো সোেমন
চোেো রপমে। শব্দ েুমল চোেোেো রদমব রগল।
প্রমিস রবগরিচ েোেোল রগেবমক্স রদমে। েো র িলবো রথমে
েময়েেো গুলী ছুমে এল রগেবক্স লমক্ষ্য।
ওরদমে রসাঁরিেম রদে রথমেও ছুমে এল গুলী ঝোাঁে। সম্ভবে গুলী
শব্দ রথমে েো ো আহেদ েুসো অবস্থোন আাঁচ েম রনময়মছ।
আহেদ েুসো আিোল রথমে ব্রোশ িোয়োম উৎস রসাঁরি েম রদমে নজ
র মখ এে হোমে র িলবো ধম অন্য হোমে দ্রুে রেোবোইমল এেেো েল ে ল
পোমেে অমপক্ষ্েোণ রগোময়ন্দোমদ । েোমদ মে বোরি নোম্বো রদময় এরদমে আসমে
বলল।
রগেবমক্স জোনোলো লমক্ষ্য গুলীবৃরি অবযোহেিোমব চলমছ।
আহেদ েুসো বুঝমে পো মছ, ও ো গুলী রদয়োল সৃরি েম এরদমে
অগ্রস হমে চোমি।
অবযোহে গুলী েো মণ রসাঁরিেম
রদমে নজ
োখমে পো মছ নো
আহেদ েুসো। আিোমল দোাঁরিময় জোনোলো রদময় এেন জোয়গোয় রচোখ র মখমছ েো
েোমন ও ো সোেমন েুি ে মে চোইমল রস জোয়গো েোমদ অরেক্রে ে মেই হমব।
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েমব আহেদ েুসো রদে রথমে গুলী শব্দ নো রপময় ও ো সম্ভবে
রবভ্রোরন্তমে পমি েোমব রে, আহেদ েুসো পোলোল রেনো। এ েেেো েো ো িোবমল
এেন রেছু েম বসমব েো েোমে সুমেোগ েম রদমব।
ওরদমে ব্রোশ িোয়ো হ োৎ বন্ধ হময় রগল। আহেদ েুসো েো রদে রথমে
রেোন প্ররেরক্রয়ো প্রেোশ ে ল নো। ও ো রেছু ে মব বমল েো রিমবরছল আহেদ
েুসো, রসেোই েেমছ েমন ে ল রস। রট্রগোম আঙুল রচমপ রুেশ্বোমস অমপক্ষ্ো ে ল
আহেদ েুসো।
হ োৎ ব্রোশ িোয়ো আবো শুরু হমলো। এবো গুলী লক্ষ্য শুধু জোনোলো নয়,
গুলী এখন রগেমেই েিো েম মছ। দু’এেেো গুলী জোনোলো লক্ষ্য েম আসমছ।
এই গুলী আিোমল রিনগোন বোরগময় গুাঁরি রেম রেম দু’জন রদৌি
রদময়মছ রসাঁরিে রথমে রগমে রদমে। এেন সুমেোমগ জমন্যই ওাঁৎমপমে রছল
আহেদ েুসো। েো র িলবো দু’বো অরগ্নবৃরি ে ল। চত্ব েো েোঝখোমন ওমদ
দু’রে লোশ েমল পিল।
এ জবোব এল ওরদে রথমে। দুই রিনগোন রথমে বৃরি েে গুলী ছুমে
এল জোনোলো লমক্ষ্য।
এই সেয় রগেবমক্স বোইম অমনেগুমলো পোময় শব্দ পোওয়ো রগল।
আহেদ েুসো দ্রুে েোথো রনচু েম রগেবক্স রথমে বোইম এল। রবর ময়ই
রদখমে রপল সোদো রপোশোমে সোেজন রগোময়ন্দো পুরলশ।
আহেদ েুসো রনমজ পর চয় রদময় বলল, ‘রিেম চো জন রিনগোনধো ী
রছল। দু’জন েো ো রগমছ। দু’জন রসাঁরি েম লুরেময় রথমে গুলী ে মছ। আসল
রশেো প্রমিস রবগরিচ আহে অবস্থোয় চত্বম গোরিমে বমস আমছ। েোমে
পোলোমে রদয়ো েোমব নো।‘
‘ধন্যবোদ স্যো , ওময়ল ডোন স্যো । আে ো রদখরছ। আেোমদ সোমথ
বুমলেপ্রুি গোরি আমছ।‘
বমল রস সোথীমদ রদমে রি ল। বলল, ‘র রড।’
েো ো এমগোমলো গোরি রদমে।
গুলী-মগোলো শব্দ শুমন পুরলমশ দু’রেো গোরিওাঁ এমস দোাঁরিময়রছল।
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রগোময়ন্দো অরিসো এেেু এরগময় রগময় েোমদ মেও রেছু রনমদেশ রদল।
রনমদেমশ সিংমগ সিংমগই, পুরলমশ দু’রে গোরি বোরি দু’পোমশ দু’রদমে
এমগোমলো। েোমদ দৃরি বোরিেো রপছন রদমে।
রগোময়ন্দো পুরলশ োও েোমদ গোরিমে উম বমসমছ। পুরলশ ো দু’রদে
রথমে বোরি রপছন রদমে এরগময় েোবো প রগোময়ন্দো পুরলমশ গোরি রগে পো
হময় ছুেল রসাঁরি েম রদমে। েোমদ গোরিমে রিে ে ো গোন রথমেও গুলীবৃরি
হমি।
ওরদে রথমে গুলী বন্ধ হময় রগল।
আহেদ েুসো ছুেল গোরি রদমে। ওমদ গুলী েিো রনময় আহে
প্রমিস রবগরিচ পোলোমেও পোম , এ আশিংেো আমছ।
রগে পো হমেই গোরি রিে েো রচোমখ পিল আহেদ েুসো । প্রমিস
রবগরিচমে রদখো রপল নো। েোহমল রে প্রমিস রবগরিচ সরেযই পোলোল! েনেো
খো োপ হময় রগল আহেদ েুসো ।
েবুও দ্রুে রগময় আহেদ েুসো দোাঁিোল গোরি পোমশ। গোরি রিেম রচোখ
রেমেই আহেদ েুসো রদখমে রপল গোরি রসমে েমল পমি আমছ প্রমিস
রবগরিমচ রদহ।
এবো নেুন আশিংেো আহেদ েুসো েমন, পেোরশয়োে সোইনোইড রে
প্রমিস রবগরিচমেও রেমি রনল েোমদ হোে রথমে! প্রমিস রবগরিমচ নীল
হময় েোওয়ো েুমখ উপ িোমলো েম নজ পিমেই রনরশ্চে হমলো েো আশিংেোই
র ে।
আহেদ েুসো গোরি দ জো খুমল রিলল।
প্রমিস রবগরিচমে সোচে ে মে চোয় রস। প্রমিস রবগরিচ রেোথোয়
রবরুরিল গোরি রনময়। রবরুবো েুমখই রস আহেদ েুসো েুমখোেুরখ হময়মছ।
অপ্রস্তুে অবস্থোয় রস ধ ো পমিমছ। সুে োিং েো েোছ রথমে প্রময়োজনীয় রেছু
পোওয়ো অসম্ভব নয়।
প্রমিস রবগরিমচ পযোমন্ে পমেমে এেেো রুেোল এবিং এেমগোছো চোরব
সমেে এেেো র িং রপল। রেোমে দুই সোইড পমেমে এেরেমে এেরে রসগোম ে
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লোইেো রপল, অন্য পমেমে পোসমপোেে এবিং এয়ো লোইমন্স এেরে রেরেে পোওয়ো
রগল। আহেদ েুসো রদখল, রেরেেেো ইস্তোম্বুল-মেলআরবব (ইস োইল) রুমে । েো
েোমন, প্রমিস রবগরিচ ইস োইল েোবো জন্য বোরি রথমে রবর ময়রছল, িোবল
আহেদ েুসো। রসগোম ে লোইেো এেই সোমথ রেরন বন্দুে ও েযোমে োও। এই
রসগোম ে লোইেোম রপনোেৃরে বুমলে ৬ রিমে েমধয রে রেোন রশেো মে
েোৎক্ষ্রণে েৃেযু রদমে র মল রদমে পোম । রপনোেৃরে বুমলমে েোথোয়
রবমশর্িোমব েোখোমনো থোমে পেোরশয়োে সোইনোইড।
রসগোম ে লোইেো পমেমে পু ল আহেদ েুসো।
রেোমে রিেম
দুই পমেমে এেরেমে রপল এেরে েোরনবযোগ,
অন্যরেমে চোেিো েিোম েমধয রপল এেেো ‘েোইমক্রো রিরসরড’।‘
দোরুণ খুরশ হমলো আহেদ েুসো। এই েোইমক্রো রিরসরডও ‘েোইমক্রো
রচপস’-এ েেই এে এেেো রেমেোর সোগ । েোইমক্রো রিরসরডেোও পমেমে পু ল
আহেদ েুসো।
েোরনবযোমগ রপল ইস্তোম্বুল রবশ্বরবদযোলময় এেেো আইরড েোডে এবিং এে
হোজো ডলোম অমনেগুমলো রনোে।
েোেো ও আইরড েোডে সমেেই েোরন বযোগেো আহেদ েুসো প্রমিস
রবগরিমচ পমেমেই আবো র মখ রদল।
আহেদ েুসো গোরি রথমে রবর ময় এল।
রগোময়ন্দো পুরলমশ গোরি রসাঁরি েম সোেমন দোাঁরিময়রছল। আহেদ েুসো
বুঝল, বন্দুেধো ীমদ অনুস ণ েম রগোময়ন্দো ো বোরিমে েুমে রগমছ।
আহেদ েুসো রেোবোইল রব েম েল ে ল রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোলমে। প্রমিস রবগরিমচ পর ণরেসহ এখোনেো সব েথো জোরনময় বলল,
‘প্রমিস রবগরিচ ইস োইল েোবো জমন্য রবরুরিমলন। েোাঁ পমেমে েো পোওয়ো
রগমছ েো েমধয উমল্লখমেোগয হমলো এেেো েোইমক্রো রিরসরড। আেো েমন হয় এেো
েোমজ লোগমে পোম ।‘
ওপ্রোন্ত রথমে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘ধন্যবোদ। আপরন চমল আসুন।
আরে রগোময়ন্দো অরিসো মে বমল রদরি েো ো েময়েজন পুরলশমে পোহো োয় র মখ
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অবরশি পুরলশ রদময় লোশগুমলো রনময় এখোমন চমল আসমব। আ এরদমে খব
িোমলো। সোবোরেরনমে রন োপমদ েো দোরয়ত্ব পোলন ে মে রদয়ো হময়মছ। রেন্তু েো
হোে রোঁমপ েোবো িমল ‘ট্রোন্সরেশন রচপস বুমলে’েো রহরলেপ্টোম রপমে রপি নো
হময় েমপ রপি হময়মছ।‘
‘র ে আমছ, রস সমন্দমহ রশেো নো হমলই হয়। রট্রপল রজম ো রলোে বো
রলোে ো উপরস্থে রথমে রনশ্চয় সবরেছু অবজো ি েম মছ।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘নো, সমন্দহ ে ো েে রেছুই েমেরন। রহরলেপ্টো দশেমে িোইমল রস
র িলবো রেোমে আিোমল র মখই গুলী ছুি
াঁ মে রপম মছ। রেন্তু আরে িোবরছ
খোমলদ খোেোন, প্রমিস রবগরিচ েো ো েোবো প েো এই নেুন র েোনো রখোাঁজ
জোনো বযোপোম সমন্দমহ েী সোবোরেরন রদমে রনরক্ষ্প্ত হমে পোম ।‘ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘েো সম্ভোবনো আমছ। আবো রনইও বলো রেমে পোম । রগমে আেরস্মে
রদখো হময়মছ, এেোই েোমদ েমন হমে পোম । েোছোিো রহরলেপ্টোম ‘ট্রোন্সরেশন
রচপ’ স্থোপমন েো দোরয়ত্ব রস র ে র ে পোলন েম মছ। েবু েো উপ নজ
োখো বযবস্থো েরুন। সোবোরেরন েোধযমে েোমদ েোজ েরদ রশর্ হময় থোমে,
েোহমল সোবোরেরনমে পমথ েোাঁেোও িোবমে পোম ।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘আপরন র ে বমলমছন। আরে এখরন বযবস্থো ে রছ। দু’জন রগোময়ন্দো
েো উপ সোবেক্ষ্রনে নজ োখমব। র ে আমছ, আপরন চলুন রিজ।‘ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘ওমে। আসরছ আরে। আসসোলোেু আলোইকুে।‘
আহেদ েুসো র মখ রদল রেোবোইল।
রগোময়ন্দো েময়েজনও এমস রপৌাঁছল। অরিসো আহেদ েুসো সোেমন
এমস বলল, ওমদ ধ ো রগল নো স্যো । বোরিমে এেেো সুিে পথ আমছ। রস
পমথই ও ো পোরলময়মছ। সুিে পথেো এেেো ষ্ট্র স রসোয়োম মজ রগময় রেমলমছ।
প্রমিস রবগরিমচ খব রে স্যো ?’
‘রস রনই। ধ ো পিো চোইমে পেোরশয়োে রবর্ রনয়ো রস রবরশ পছন্দ
েম মছ।‘ আহেদ েুসো বলল।
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‘ও গড! েোহমল আেোমদ রেশনেোই বযথে।‘ বলল রগোময়ন্দো অরিসো রে।
‘নো, আেোমদ রেশন বযথে হয়রন। শুনুন অরিসো , আপনো ো পুরলমশ
সোমথ লোশগুমলো রনময় আসুন। আরে রজনোম ল রেোস্তিো ওখোমন েোরি। আপনো ো
আসুন।‘ আহেদ েুসো বলল।
আহেদ েুসো েুম দোাঁিোল রগমে রদমে। রদখল, রজনোম ল রেোস্তিো
পো োমনো গোরিেোও এমস রপৌাঁমছমছ।
আহেদ েুসো গোরিমে রগময় উ ল।
গোরি িোেে রনল।
গোরি েখন বসি োস ব্রীমজ রগোিোয় রপৌাঁমছমছ। রেোবোইল রবমজ উ ল
আহেদ েুসো ।
রেোবোইল ধ মেই ওপো রথমে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘দুুঃসিংবোদ
খোমলদ খোেোন, আেোমদ রলোে ো এই েোত্র খব রদল রে, সোবোরেরন পোহোি রথমে
পমি েোথো রিমে েো ো রগমছ।‘
‘ইন্নোরলল্লোরহ...।‘ আহো, স ল, রসোজো, হস্যরপ্রয় রেময়েো! আে ো েোমে
বোাঁচোমে পো লোে নো।‘ বলল আহেদ েুসো।
‘স্যর খোমলদ খোেোন। ও রে এে েোিোেোরি সমন্দমহ রশেো হমব েো
রবোঝো েোয়রন।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।
‘রেন্তু রজনোম ল, রস সমন্দমহ রশেো নোরে েো প্রময়োজন ওমদ রশর্
হময় েোওয়োয় ও ো পথ পর ষ্কো েম মছ, েো বলো েুরেল। আরে আসরছ।
রজনোম ল, রসজরল ‘ওময়রসস’ বোরিেোয় সোবেক্ষ্রনে পোহো োয় রেন েোেরে নো হয়
রদখমবন রিজ।‘
‘রস রবর্ময় রনরশ্চন্ত থোকুন। ওময়রসমস েোবো প্রেযক্ষ্-পম োক্ষ্ েেগুমলো
পথ আমছ, সবগুমলো উপম রগোপমন রচোখ োখো হময়মছ। ও ো েোমদ রচোখ
এিোমে পো মব নো।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘ধন্যবোদ রজনোম ল। আ রেোন েথো ?’ আহেদ েুসো বলল।
‘নো, ধন্যবোদ। আসুন।‘
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‘ওমে রজনোম ল। আসসোলোেু আলোইকুে।‘ রেোবোইল োখল আহেদ
েুসো।

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল েো অরিমস েো রচয়োম বসমে বসমে
বলল, ‘রিরসরডমে রে আমছ েো জোনমে সরেযই আেো ে সইমছ নো। রিরসরডেো
রদন রে. খোমলদ খোেোন।‘
রেরবমল এপোমশ বমসরছল আহেদ েুসো, রজনোম ল েোর ে ও
প্রধোনেন্ত্রী রসরেউর রে এডিোইজো ড. রেোহোম্মদ আইরদন।
আহেদ েুসো পমেে রথমে রিরসরডেো রব েম রজনোম ল রেোস্তিো
হোমে রদল।
রজনোম ল রেোস্তিো আগ্রমহ সোমথ রিরসরডেো হোমে রনময় েরম্পউেোম
রসে েম রি অপশমন রলে েম বলল, ‘প্রমিস রবগরিচ রদশ রথমে রবরুবো
সেয় রিরসরডেো পমেমে র মখরছল, েখন এেো শূন্য নয় রনশ্চয়।‘
েরম্পউেো স্ক্রীন সচল হমলো।
েুহুমেে জন্য রধোাঁয়োমে হময় উ ল েরম্পউেো স্ক্রীন। এেেু প রধোাঁয়ো
রেমে রগময় রবর ময় এমলো বসি োস। স্ক্রীমন রসন্ট্রোল পময়মন্ে এমস রগল
বসি োস েীম র োমেলী দুগে।
হ োৎ আবো রধোাঁয়োয় রেমে রগল স্ক্রীনেো। এই রধোাঁয়ো েমধযই রেন
এেেো সুিে রনমে এল। সুিেেো রগোেো েরম্পউেো স্ক্রীন জুমি রবস্তৃে হমলো।
সুিেেো দ্রুে উপম উম আসমে লোগল, েো সোমথ দৃরিেো ছুেল সুিমে বেমে
রদমে। উধোও হময় রগল সুিে। িুমে উ ল এেেো েমক্ষ্ দৃশ্য। েক্ষ্রে নোনো েে
জরেল েলেব্জো ও েরম্পউেোম োসো।
রচোখ ছোনোবিো হময় উম মছ রজনোম ল েোরহ েোর মে । রচৎেো েম
বলল, ‘এ রে আেোমদ প্রধোন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস লযোব। এই ছরব এ রসরডমে
রে েম এল!’
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‘সবেনোশ। বোইম আে ো দু’এেজন ছোিো রেো এই লযোব আ রেউ
রদমখরন। রেোন ধ মণ েযোমে ো রিেম েোবো প্রেই রনই। এ ছরব উ ল রে
েম ।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
আহেদ েুসো রচোমখ রবস্ময় নয়, উমেগ িুমে উম মছ। েো রস্থ দৃরি রছল
ছরব এিংমগমল রদমে।
েমক্ষ্ দৃশ্যেো রস্থ রছল নো। এমেেেো েন্ত্র-েন্ত্রোিংমশ উপ এমেে সেয়
রস্থ হরিল। েূল রিোেোমস সেয় েন্ত্র-েন্ত্রোিংমশ ছরবগুমলো এেই বি হরিল রে,
সূমচ ডগো পর েোণ রবন্দুও েোমবেমল েে বি েমন হরিল।
হ োৎ দৃশ্যপে পোমে রগল। উমব রগল লযোব-েমক্ষ্ দৃশ্য। স্ক্রীমন এল
রব োে এেেো হলেম ছরব। ে েো িরেে নোনো েে, নোনো আেোম দুমবেোধয সব
েন্ত্রপোরে, ক্রুজ রেসোইল ধ মণ ও মেেলোঞ্চো আেোম রমবয িরেে। হলে েো
রেেন এেেো রক্রমেে েোম েে রবস্তৃে, রেেরন জোমম্বোমজমে েে উাঁচু।
এই েম দৃমশ্য উপ রচোখ পিমেই রজনোম ল েোরহ েোর ে এবিং
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দু’জমনই এে সোমথ রচৎেো েম উ ল, ‘সবেনোশ, রে
রদখরছ আে ো। এমে আেোমদ আইআ রে েপ রসমক্রে র সোচে-মট্রজো এবিং
গ্রোউমন্ড দৃশ্য!’
আ েোম ো েুখ রথমেই রেোন েথো উচ্চোর ে হমলো নো। সেমল
পলেহীন দৃরি েরম্পউেো স্ক্রীমন িুমে উ ো দৃমশ্য রদমে।
েরম্পউেো স্ক্রীমন ছরব রিোেোস এমেেেো েন্ত্র বো আইমেমে উপ
রগময় পিমছ। রবস্মময় বযোপো েন্ত্র বো আইমেমে সূক্ষ্ম খোাঁজসহ এেেোত্র বেে
ছোিো সব রদমে দৃশ্যই পর ষ্কো দৃরিমগোচ হমি। এেন েোরে ডোইমেনশনোল
ছরব রে েম সম্ভব! এ প্রেও রবস্ময় রবমস্ফোর ে রচোখগুমলোমে।
ছরব রিোেোস এে এে েম সবগুমলো জরেল েন্ত্রপোরে, ক্রুজ রেসোইল
ও মেেলোঞ্চো ধ মণ রজরনস এবিং রছোে-খোে সব রবযোরদ উপ রদময় েু ল
প্রোয় রস্থ গরেমে।
আধো েন্েো সেয় েখন পো হময় রগমছ।
হ োৎই েম দৃশ্য উমব রগল।
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অন্ধেো রনমে এল স্ক্রীমন।
রিরডও’ দৃশ্য স্ক্রীন রথমে চমল রগমলও দশেেমদ রচোখগুমলো রেন
আ ো েে রলমগ আমছ স্ক্রীমন।
অমনেক্ষ্ণ েথো বলল নো রেউ। রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, রজনোম ল
েোরহ েোর ে, প্রধোনেন্ত্রী রসরেউর রে এডিোইজো ড. রেোহোম্মদ আইরদনমদ
রচোমখ-েুমখ িয় ও উমেমগ রচহ্ন। আহেদ েুসো েুমখ রেন্তু েরস্ত রচহ্ন।
আইআ রে েথযোরদ সম্বরলে েহোগুরুত্বপুণে এ রিরডও রচত্র বোইম পোচোম
উমদযগ আল্লোহ্ বযথে েম রদময়মছন।
জেোে রন বেো েমধয প্রথে েথো বমল উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
বলল, ‘আল্লোহ্ ক্ষ্ো েরুন, আেোমদ আইআ রে’ রেছুই রেো ওমদ অজোনো
রনই। রেন্তু এ ছরব েো ো েুলল রে েম । রিেম েযোমে ো প্রমবশ ে ো বযোপো েো
অসম্ভব।‘
‘র ে বমলমছন রজনোম ল রেোস্তিো। এেন ছরব রেোলো অসম্ভব। েোমদ
লযোব, রেরিিং গ্রোউন্ড ও র সোচে রট্রজোম প্রমবমশ অনুেরে আমছ, েো ো ছোিো ঐ
সব স্থোমন প্রমবশ ে ো রে রেোন েো ও পমক্ষ্ অসম্ভব।‘
‘র ে বমলমছন রজনোম ল রেোস্তিো। এেন ছরব রেোলো অসম্ভব। েোমদ
লযোব, রেরিিং গ্রোউন্ড ও র সোচে রট্রজোম প্রমবমশ অনুেরে আমছ, েো ো ছোিো ঐ
সব স্থোমন প্রমবশ ে ো রে রেোন েো ও পমক্ষ্ অসম্ভব। আ েোমদ প্রমবশ ে ো
অনুেরে আমছ, েোমদ রবশ্বস্তেো প্রেোেীে। েোহমল এেো েেল রে েম ?’ বলল
রজনোম ল েোরহ েোর ে।
‘আেো েমন হয় উপগ্রমহ রবমশর্ েযোমে ো রথমে এসব ছরব উম মছ।
উপগ্রহ রথমে িু-অিযন্তম রবরিন্ন েমে ছরব রেোলো এখন এেেো সোধো ণ
বযোপো । আইআ রে’ রগোপন েথয রেোগোমি েো ো িূ-উপগ্রহ বযবহো েম মছ
রদখো েোমি।‘ প্রধোনেন্ত্রী রসরেউর রে এডিোইজো ড. রেোহোম্মদ আইরদন বলল।
আহেদ েুসো রচয়োম রসোজো হময় বসল। বলল, ‘রিরডও রচত্র আেোশ
রথমে রেিংবো উপগ্রমহ েযোমে ো রথমে রেোলো নয়। ছরব রিোেোসগুমলো উপ
রথমে নয়, রবরিন্ন রেৌরণে এমেমল এমসমছ। এেন এিংমগল িূ-পৃমষ্ঠ বোইম হমে
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পোম নো। রেোন পোহোি, বো ব্রীমজ উপ রথমেও রেোলো হমে পোম রিরডও
রচত্রগুমলো।‘
রবরস্মে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, আপনো বযোখযোই রবরশ েুরিসিংগে।
রেন্তু এ ধ মণ েযোমে ো রে আমছ ?’
‘েোরেেন েুি োমষ্ট্র ষ্ট্রোমেরজে র সোচে সম্প্ররে এ ধ মণ েযোমে ো বের
েম মছ। িূ-পৃষ্ঠ রথমেই এ েযোমে ো িূ-অিযন্তম েোরে ডোইমেনশনোল ছরব
েুলমে পোম । এ েযোমে ো রিোেোস রেৌরণেিোমব িূগমিে প্রমবশ ে মলও
েোমগেমে উপ রিোেোমস রক্ষ্মত্র েখনও েো িোরেেেোল এবিং রবরিন্ন উচ্চেোয়
সেোন্ত োল হমে পোম । েো িমল েোমগেমে এেেোত্র েলমদশ ছোিো সব পোমশ
সব এিংমগমল ছরব েুলমে পোম । আেো েমন হমি সবেোধুরনে এ েযোমে োই
এখোমন বযবহৃে হময়মছ।‘ বলল আহেদ েুসো।
‘রেন্তু আরবষ্কৃে হমলও এ েযোমে ো রেো েোমেেমে আমসরন। উইপনমস
সবগুমলো রলমেি েোমেেে র মপোেে আেো েোমছ আমছ। েোহমল র্িেন্ত্রেো ী ো এ
েযোমে ো রপল রে েম বুঝমে পো রছ নো।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘র্িেন্ত্রেো ী ো ও েোরেেন ষ্ট্রোমেরজে র সোচে
লযোমব েোরলে ো েরদ েোছোেোরছ হয়, েোহমল রেো ঐ েযোমে ো রেনো জন্য
েোমেেমে প্রময়োজন হয় নো!’
‘আপরন রে েোই েমন েম ন রে. খোমলদ খোেোন ?’ রজজ্ঞোসো ড. রেোহোম্মদ
আইরদমন ।
‘এেো েমন ে ো েথো নয়, রচোমখই রদখো েোমি ড. আইরদন। এই রিরডও
েযোমসে রনময় প্রমিস রবগরিচ েোরিমলন ইস োইমল। ইস োইল আ েোরেেন
বেেেোন শোসেমদ এেরে েহমল ষ্ট্রোমেরজে েোথে এেই। অেএব েোরেেন
ষ্ট্রোমেরজে লযোব রথমে ইস োইল ষ্ট্রোমেরজে েযোমে ো রপমেই পোম । আ
ইস োইল ও র্িেন্ত্রেো ী ‘রি রজম ো’ হমে পোম এেই েোমথে দুই নোে।‘ আহেদ
েুসো বলল।
‘সবেনোশ, আেোমদ আইআ রে েোহমল এে েহোর্িেমন্ত্র েুমখ। রেন্তু
এেেো েথো, ইস োইমল সোমথ আেোমদ েু মে সম্পেে রেো খুবই বন্ধুত্বপূণে।
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েো পম ও রে েো ো আেোমদ সোমথ এেবি এেেো র্িেমন্ত্র েোজ ে মে পোম
?’ বলল ড. আইরদনই।
হোসল আহেদ েুসো। রেন্তু আহেদ েুসো রেছু বলো আমগই উত্ত েো এল
রজনোম ল েোরহম েোছ রথমে। বলল, ‘েু েমে রনমজ েোমথে রস বন্ধু েমন েম
এবিং ইস োইল রনমজ েোমথেই ওআইরস গমবর্ণো প্ররেষ্ঠোন আইআ রেমে েু মে
স্থোন রদয়ো রসেোন্তমে ববর েো রচোমখ রদখমছ।‘
ড. আইরদন েোেোল রজনোম ল েোরহম রদমে। বলল, ‘র ে বমলমছন।
এেোই েো ণ। ও ো েু মে বন্ধু, রেন্তু রসেো েখন ওমদ জন্য লোিজনে।‘
এেেু থোেল ড. আইরদন। বলল সিংমগ সিংমগই আবো , ‘ওমদ েযোমে ো
আেোমদ গমবর্ণোগোম
সবেত্র রপৌমছমছ। আেোমদ অেযন্ত স্পশেেোে
গমবর্ণোগো আইআ রে রেোন রগোপনীয়েো আ অবরশি রনই। এখন আেোমদ
ে ণীয় রে ?’
‘রিরসরডেো এখনও ওমদ হোমে রপৌাঁমছরন। রিরসরডেো আমগ েরদ
রেোনওিোমব পোর ময় রদে, েমব আজ এেেো ঝুরাঁ ে রনময় প্রমিস রবগরিচ এেো
সোমথ রনে নো। েমব রিরসরড েরপ আ ও েোম ো েোমছ থোেমে পোম , েমব নোও
থোেমে পোম । হমে পোম , প্রমিস রবগরিচ রনমজই ব্রীজ রথমে ছরব রনময়রছমলন
আইআ রে গমবর্নোগোম । রেরন ইস্তোম্বুল রবশ্বরবদযোলময় পর রচে প্রমিস বমল
েো েোধযমে ছরব রনয়োই রছল রন োপদ। আেো েমন হয়, রসেোই ে ো হময়মছ।
েমন হয় িোরেহ পোশো পোেে সিংলগ্ন ঐ বোরিেো এবিং প্রমিসম রবেরবদযোলময়
রেোয়োেেো রখোাঁজ ে মল েযোমে ো সন্ধোন পোওয়ো রেমে পোম । আ ...।‘
আহেদ েুসো েথো রশর্ ে মে পো মলো নো। েথো েোঝখোমনই বমল উ ল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘বযোপো েো গুরুত্বপূণে, আরে এখনই রনমদেশ রদরি
অনুসন্ধোন েম রদখো জমন্য।‘
‘ধন্যবোদ রজনোম ল। আরে রে েথো বলরছলোে। আেোমদ ে ণীয় রবর্য়
রনিে েম ‘রি রজম ো’ রে ে মে চোয় েো উপ । আইআ রে গমবর্ণোগোম রে
রবস্তোর ে ছরব েো ো সিংগ্রহ েম মছ, েো েো ো েোমদ অমনে েোমজই লোগোমে
পোম । েমব েো ো আইআ রে রথময়োর রেেযোল গমবর্ণো ও প্রযোেরেেযোল অজেন
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সম্পমেে রবস্তোর ে জোনমে চোয়। এই জোনো জমন্য েো ো রে ে মছ, এেোই
আেোমদ রদখো রবর্য়, রসই সোমথ প্ররেম োধ-প্ররেেোম রবর্য়ও।‘ আহেদ েুসো
বলল।
‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। এেোই এখন প্রধোন রবর্য়।‘
এেেু থোেল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। বলল আবো , ‘আেোমে উ মে
হমি। খোমলদ খোেোন েো বমলমছন, রস রবর্ময় এখরন েময়েেো রেমসজ পো োমে
হমব। আসরছ আরে।‘
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল উ মেই ড. আইরদন বলল, ‘আেোমে উ মে
হমব এখন। রবর্য়রে আরে প্রধোনেন্ত্রী ও রপ্ররসমডন্েমে এখরন জোনোমে চোই।‘
ড. আইরদনও উম দোাঁিোল।
সোলোে রদময় রস পো বোিোল বোইম রদমে।
রবরুমে রগময় রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন,
আপনো ো বসুন। আ ও রেছু েথো আমছ। আপনোমদ চো রদমে বলরছ।‘
রবর ময় রগল রজনোম ল রেোস্তিো।
আহেদ েুসো রচয়োম গো এরলময় রদময় বলল, ‘রি রজম ো রনেমে েোবো
এেেো ছোিো সব পথ আপোেে হোেছোিো। এখন...।‘
‘এেেো রেোনেো ?’ আহেদ েুসো েথো েোঝখোমন বমল উ ল রজনোম ল
েোরহ েোর ে।
‘রসজরলমে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস নেুন বোরি। এই বোরিেো এখন রি
রজম ো েোমগেে। ড. আন্দোলুরসমে রেম েোমদ রে েোমগেে, েো অজেন ে মে
েোমদ ঐ বোরিমে আসমে হমব।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘এই েনেযোক্ট পময়ন্ে গুরুত্বপূণেও।‘ বলল রজনোম ল েোরহ েোর ে।
‘হ্োাঁ, রজনোম ল েোর ে। রবজ্ঞোনী আন্দোলুরসই েোমদ আসল উমেশ্য
সোধমন েোধযে। এই উমেশ্য সোধমন জমন্য েো ো সবেশরি রনময়োগ ে মে
পোম ।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘হ্োাঁ, রে. খোমলদ খোেোন, আপরন র ে বমলমছন।‘ বলল রজনোম ল
েোর ে।
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‘বোরিেো রন োপত্তো বযবস্থো নেুন েম র রিও ে ো দ েো ।‘ আহেদ
েুসো বলল।
‘র ে বমলমছন। আজ সেোমলও আরে ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল
রসখোমন রগময়রছলোে। রন োপত্তো রবর্য়েো আে ো পেেোমলোচনো েম রছ। কুে,
পর চো ে-পর চোর েো ও বয়-মবয়ো ো ছদ্মমবমশ রেোে ৮ জন েরহলো-পুরুর্
রগোময়ন্দো বোরি রিেম রনময়োরজে আমছন। এছোিো বোরি সেল এমপ্রোস
র োডসহ চো রদমে সোবেক্ষ্রণে পোহো ো বযবস্থো নেুন েম রনরশ্চে ে ো হময়মছ।‘
বলল রজনোম ল েোরহ েোর ে।
‘ধন্যবোদ। প্রে হমলো, ও ো রেোন পমথ অগ্রস হমে চোয়। উমেশ্য
সোধমন জমন্য েো ো রেোন রেৌশল গ্রহণ ে মে চোমি।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘আপরন আমগই এই উমেশ্য সম্পমেে বমলমছন। এেোই এখনেো বি
প্রে। রেন্তু আরে বুঝমে পো রছ নো এখন েোমদ েেলবেো রে। আপরন রনশ্চয় রেছু
ধো ণো ে মছন ?’ রজনোম ল েোরহ েোর ে বলল।
‘ওমদ সোেমন েোত্র এেেো অপশন রনশ্চয় রনই। েমব েোমদ েোমগেে রে
‘রসোডে’-এ িেূেলো, রস রবর্ময় রেোন সমন্দহ রনই। িেুেলো জমন্যই েোমদ
প্রময়োজন রবজ্ঞোনীমে। রেন্তু রসোডে-এ িেুেলো জন্য েো ো এেেো ের য়ো রেন ?’
আহেদ েুসো বলল।
‘েো ণ, েোমদ উিন্ত ধ মণ সেল অমিনরসি অস্ত্র অচল হময় পিমছ।
এমে েম েোমদ দোাঁে ও থোবো রিোেো হময় পিমব।‘ বলল রজনোম ল েোর ে।
‘রেন্তু আরে িোবরছ অন্য েথো। ওমদ দোাঁে বো থোবো ক্ষ্ো বো অস্ত্রগুমলোমে
সচল োখোই এেেোত্র েোমগেে হমল ও ো খুব সহমজই রবজ্ঞোনীমদ সমেে
আইআ রেমে রনরশ্চহ্ন ে মে পোম । ওমদ উপগ্রমহ রনস্পলে রচোখ
আইআ রে উপ রনবে আমছ। ওমদ হোমে এেন অস্ত্র আমছ েো র োমেলী দূমগে
ঐ অিংশসহ ১০০ িুে গিী পেেন্ত দুরনয়ো রথমে েুমছ রিলমে পোম । েো নো েম
িেুেলো হোে ে ো জমন্য ের য়ো হময় উম মছ রেন ? রনছে আত্ম ক্ষ্ো নয়, িেুেলোই
ওমদ জমন্য গুরুত্বপূণে। এেো শুধু ‘রসোডে’-এ রেেমনোলরজ হোে ে ো জমন্য
রেনো ? ও ো রেো এেরনমেই রন োপদ। মেে ও মেে জোেীয় অস্ত্র ধ্বিংমস
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প্ররে ক্ষ্ো রশর্ল্ (ষ্ট্রোমেরজে রডমিন্স ইরনরশময়রেি-SDI) রেো আমছই! েোহমল
রসোডে-এ িেুেলো জন্য এেেো পোগল হময় উ মব রেন ? আরে েমন ের এ প্রেেো
গুরুত্বপূণে।‘ থোেল আহেদ েুসো।
‘রে. আহেদ েুসো, আপরন গুরুত্বপূণে প্রে েুমলমছন। এিোমব আরে
রবর্য়েোমে রদরখরন। ধন্যবোদ আহেদ েুসো। রেন্তু রে হমে পোম রবর্য়েো ?’ বলল
রজনোম ল েোরহ েোর ে।
আহেদ েুসো রচোমখ-েুমখ িোবনো রচহ্ন।
এ সেয় চো-নোস্তো ট্ররল র মল েম প্রমবশ ে ল রবয়ো ো।
ট্ররলমে দুই েোপ চো, দুই হোি রিমে েোবোব সোজোমনো। েো পোমশ সমস
বোরে। রেন েোবোব রদময় রধোাঁয়ো উ মছ, এেন েমন হমি রদখমে।
রজনোম ল েোরহ সোগ্রমহ বলল, ‘েোে েুরে আসমে রবশ রদর ে মলও
িোমলো নোস্তো এমনমছো রহ।‘ রজনোম ল েোরহম লক্ষ্য নোস্তো রদমে।
রেন্তু আহেদ েুসো লক্ষ্য রবয়ো ো পোময় রদমে। রবয়ো ো পোময়
পুরলমশ েেবযোে বুে রদমখ রবরস্মে হমলো আহেদ েুসো। েু মে পুরলশ ও
অরিমস রবয়ো ো োও রে ওমদ রলোে! েো ো রেো েেবযোে বুে পম নো এবিং েো ো
ইউরনি ে পম বমে, রেন্তু েেবযোে ইউরনি ে নয়! রবয়ো ো প মন ননেেবযোে
ইউরনি ে র ে আমছ, রেন্তু ইউরনি েেো েো রদমহ রচময় অমনে বি। বুমে
েে এেোও রবদেুমে রদখোমি।
হ োৎ েমন এেেো রচন্তো উদয় হওয়োয় চেমে উ ল আহেদ েুসো।
রচয়োম রসোজো হমলো েো রদহ। েীক্ষ্ণ হমলো েো দৃরি।
রবয়ো ো রেরবমল চো, নোস্তো সোরজময় রসোজো হময় দোাঁিোল। স্যোলুে রদময়
রজনোম ল েোরহ মে লক্ষ্য েম বলল, ‘রজনোম ল স্যো রিরসরডেো আেোমে এখুরন
রনময় রেমে বলল। ড. আইরদনমে ওেো রদমবন রেরন।‘
রজনোম ল েোরহ েোবোমব রিেেো রেমন রনরিল। বলল, ‘ও, প্রধোনেন্ত্রী
বো রপ্ররসমডমন্ে সোমথ রেরন রবোধ হয় েথো বমলমছন। র ে আমছ রবয়ো ো, ওেো
রব েম নোও।‘
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রজনোম ল েোরহ েোর মে রনমদেশ রদবো আমগই বলো েোয় রবয়ো ো হোাঁেো
শুরু েম রছল।
আহেদ েুসো রচোমখ-েুমখ েখন রচন্তো ঝি। হ োৎ রেন েো েুখ িুাঁমি
রবর ময় এল, ‘দোাঁিোও রবয়ো ো, আরে রজনোম ল রেোস্তিো সোমথ েথো বমল রনই।‘
এেথো বলো সোমথ সোমথই পমেমে হোে পুম মছ আহেদ েুসো।
আহেদ েুসো রনমদেশ শুমনই রবয়ো ো রবোাঁ েম এরদমে েু ল। রসই সোমথ
েো হোমে উম এমসমছ র িলবো ।
আহেদ েুসো হোে পমেমে েুেমলও েো রচোখ দু’রে আ ো েে
রলমগরছল রবয়ো ো উপ ।
রবয়ো োমে পমেে রথমে র িলবো রব েম েু মে রদমখ রেোবোইল
রছমি র িলবো রনময় রবর ময় এমসরছল আহেদ েুসো হোে।
আ র িলবো সমেে হোে রবর ময় আসো সোমথ সোমথ আহেদ েুসো
রেরবল-মলমবমল উপম রবমি থোেো েো রদহমে রেরবমল সেোন্ত োমল বোাঁরদমে
রনময়রছল। েো র িলবো রথমে গুলীও রবর ময় রগময়রছল প্রোয় সিংমগ সিংমগই।
রবয়ো ো ও আহেদ েুসো দু’জমন র িলবো রথমে প্রোয় এেই সেময় গুলী
রবর ময় রছল।
রবয়ো ো গুলী আহেদ েুসো ডোন েোাঁমধ বোহু সরন্ধমে এেেো রছোবল
রেম রেছু রগোসে েুমল রনময় রবর ময় রগময়রছল। রদহেো েো বোাঁ রদমে সম নো
রগমল বুেেো এমিোাঁি-ওমিোাঁি হময় রেে রবয়ো ো গুলীমে।
আহেদ েুসো েে সোবধোন হমে পোম রন রবয়ো ো। েো িমলই আহেদ
েুসো রনরক্ষ্প্ত বুমলে রবয়ো ো বোে বুে এমেবোম রবধ্বস্ত েম রদয়।
রবয়ো ো রদহ এেবো েমল উম আছোি রখময় পমি রগল রেরবমল
পোমশ।
আহেদ েুসো রদহেো রসোজো হমলো রচয়োম ।
রবস্ময়-রবমস্ফোর ে রচোখ দু’রে রজনোম ল েোরহম । েুহূমেে জমন্য
বোেহো ো হময় রগময়রছল রস। আহেদ েুসো গুলীেো রছল জবোবী বো
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আত্ম ক্ষ্োেূলে, এেো রবোঝো রগমছ। রেন্তু রবয়ো ো আহেদ েুসো েথো শুমন রক্ষ্মপ
উম আহেদ েুসোমে গুলী েম বসল রেন ? েোহমল রে ...!
রজনোম ল েোরহম রচন্তোয় রছদ নোেল।
ছুমে এমস েম প্রমবশ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এবিং েো সোমথ
েময়েজন পুরলশ।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল রচোখ প্রথমেই পিল রবয়ো ো িোি
লোমশ উপ । েো প রদখমে রপল আহেদ েুসোমে বোাঁ হোে রদময় ডোন বোহুসরন্ধ
রচমপ ধম বমস থোেমে। আহেদ েুসো হোে ছোরপময় ি গরিময় পিমছ আহে
স্থোন রথমে।
রজনোম ল রেোস্তিো রচোখ রগময় পিল রজনোম ল েোরহ েোর মে উপ ।
রজনোম ল েোরহ েোর ে েেক্ষ্মণ রনমজমে সোেমল রনময়মছ।
রস দ্রুে উম দোাঁিোল। দ্রুে, সিংমক্ষ্মপ সব েথো বমল রশর্ ে ল এই বমল
রে, রে. খোমলদ খোেোন েো রদহেো র ে সেময় সর ময় রনমে নো পো মল রবয়ো ো
আমগ রেরন লোশ হমেন। আ েরদ বযোপো েো আাঁচ ে মে নো পো মেন এবিং
অরবশ্বোস্য দ্রুেেো সোমথ রেোবোইমল বদমল র িলবো রব নো ে মেন, েোহমল
আমগ উরন, েো প আেোমেও লোশ হমে হমেো এবিং রিরসরডেো চমল রবয়ো ো
হোমে।‘
রবস্ময় রবমস্ফোর ে হময় উম মছ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল দুই রচোখ।
রস দ্রুে ছুমে এল আহেদ েুসো েোমছ, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আেোেেো
রেেন ? বুমলে রিেম আমছ রেনো ? চলুন, পোমশই আেোমদ পুরলশ
হোসপোেোমল রিআইরপ উইিং।‘
আহেদ েুসোমে দু’হোমে জরিময় ধম েুলমে েোরিল রজনোম ল রেোস্তিো
েোেোল।
এেজন পুরলশ বলল, ‘স্যো , আে ো রষ্ট্রচো রনময় আসরছ।‘ বমল রদৌি
রদল পুরলশরে।
আহেদ েুসো রনমজমে ছোরিময় রনমে রচিো েম বলল, ‘আেোমে রনময়
বযস্ত হমবন নো। আেো আেোে রেেন নয়। গুলীেো রবর ময় রগমছ। আপরন ব িং
র োমেলী দুমগে
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রদখুন আসল রবয়ো ো রেোথোয় ? েমন হমি েোমে রেোথোও আেমে র মখ রবয়ো ো
রপোশোেধো ী এই রলোে এমসরছল রিরসরডেো হোে ে মে। রি-রজম ো এমজন্ে
জোেীয় রেউ এ হমে পোম ।‘
রবয়ো োমে পেেমবক্ষ্ন ে রছল রে পুরলশ অরিসো রে, রস বমল উ ল,
‘স্যো এ আেোমদ পুরলমশ
যোরপড েেবযোে বযোমেরলয়মন রলোে। নোে
রজোমসি রসরেে। রসরেউর রে রহডমেোয়োেেোম আজ েো রেোন রডউরে রছল নো।‘
‘ধন্যবোদ অরিসো । েুরে েোও, এ বযোপোম সব েথয আে ো চোই। এ
সিংগী-সোথীমদ হরদস আেোমদ প্রময়োজন। এ বযোপো েো জোনোজোরন আমগই এ
েোজ ে মে হমব।‘
েথো রশর্ েম অন্য এেজন অরিসোম
রদমে েোরেময় বলল,
‘অপোম শমন িুল বযবস্থোসহ ডোিো মে েুরে আসমে বল হোসপোেোল রথমে।
আ লোশ রনময় েো ে ো দ েো েো বযবস্থো ে । ে েো পর েোম বযবস্থো ে ।‘
পুরলমশ দু’জন অরিসো রবর ময় রগল।
দুই-রেন রেরনমে েমধযই ডোিো ো এমস রগল। সোমথ এেেো ট্ররল।
ট্ররলেোই এেেো অপোম শন রবমড পর ণে হমলো। রবমড রনমচ রলয়োম
অপোম শমন সব স েোে।
ডোিো মদ সব রনমদেশ রদময় আহেদ েুসোমে বলল, ‘রে. খোমলদ
খোেোন, ডোিো ো েোমদ েোজ সোরুন। আরে আসরছ। রজনোম ল েোরহ এখোমন
থোেমছন।‘
রবর ময় রগল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
পোেো দশ রেরনে প রিম এল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। েখন
আহেদ েুসো বযোমন্ডজ বোাঁধো রশর্।
আহেদ েুসো হোসপোেোমল রেলোেোলো রপোশোে পম রসোিোয় এমস
বমসমছ।
বযোগ-বযোমগজ রনময় ডোিো োও রবর ময় রগল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এমস েো রচয়োম বসল। েো েুখ েরলন।
বলল, ‘প্রধোনেন্ত্রী ও রপ্ররসমডন্ে আেোমদ রন োপত্তো বযবস্থো রনময় উরেগ্ন। েো ো
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বলমছন, এই বযবস্থোমে রেমল সোজোমনো ছোিো আস্থো পর মবশ সৃরি হমব নো। েো ো
র েই বমলমছন। েোমদ রিরসরডেো আে ো হোে ে ো েময়ে েন্েো েমধয রসেো
উেোম জমন্য আেোমদ রসরেউর রে রহডমেোয়োেেোম ও ো অরিেোন চোলোমে
পো ল রে েম , এ রেোন জবোব রনই। রে. খোমলদ খোেোমন অেোিোরবে
বুরেেত্তো েো মণ আপনো ো রবাঁমচ রগমছন, রিরসরডেো রে ক্ষ্ো রপময়মছ রসেো রিন্ন
খোে। েোমদ অরিেোনমে সিলই বলমে হমব। অমনে প্রে সোেমন এমস রগমছ।
রিরসরডেো রে এখোমন, রসেো েো ো জোনমলো রে েম ? জোনো প উেো
অরিেোমন পর েিনো এে দ্রুে রেিোমব হমলো এবিং েো বোস্তবোয়নই বো এে
দ্রুে, এে রনখুাঁেিোমব রেেন েম হমে পো ল ?’
থোেল রজনোম ল রেোস্তিো। েো েমন্ হেোশো সু ।
‘রজনোম ল রেোস্তিো’, বলমে শুরু ে ল আহেদ েুসো, ‘েো ো এে দ্রুে
জোনমে পো ো এবিং সিল অরিেোন ে োয় রবস্মময় রেছু রনই। আরে রনরশ্চে
রন োপত্তো বযবস্থো সবেত্র েোমদ রলোে আমছ। এ ো র ে আময়শো আজীেো েে।
এ ো েুরেে প্রজোেমন্ত্র চোের েম , েোেো রনয়, রেন্তু আনুগেয েম রবমশর্
র্িেমন্ত্র । রনমদেশ রপমলই এ ো সরক্রয় হময় উম । বেেেোন রক্ষ্মত্রও েোই েমেমছ।
আ ...।‘
আহেদ েুসো েথো েোঝখোমনই রজনোম ল রেোস্তিো বমল উ ল, ‘আপরন
র ে বমলমছন রে. খোমলদ খোেোন। েেনোেো র ে আময়শো আজীেো েেই।
রবয়ো োেো আসমল এেজন পুরলশ অরিসো । আসল নোে েো রজোমসি রসরেে
নয়, েো প্রেৃে নোে রডরিড রবনইয়োরেন। েু মে এে ইহুদী পর বোম জন্ম।
েুল িোইনোমল আমগ নোে পোরেময় খৃিোন নোে রজোমসি রসরেে গ্রহণ েম ।
ইরেেমধযই আেোমদ
যোরপড েেবযোে বযোমেরলয়মন এ ধ মণ রেনরে নোে
পোওয়ো রগমছ। েোমদ েোউমেই এখন খুাঁমজ পোওয়ো েোমি নো। আেো এখন েমন
হমি, এ ো সেমলই আময়শো আজীেো েে ইিোয় বো বোধয হময় ‘রি রজম ো’
পমক্ষ্ েোজ েম । রবর্য়েো আরে উধেেন েেৃপ
ে মক্ষ্ নজম আনমে চোই।‘
‘রেন্তু রজনোম ল রেোস্তিো, অপ োধমে জোরেগে েোলো রদয়ো র ে হমব
নো। পৃরথবী বহু রদমশ বহু েেনোয় আরে ইহুদীমদ রদশমপ্ররেে রদমখরছ,
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ইহুদীমদ নোে িোরেময় রগোষ্ঠী রবমশমর্ র্িেমন্ত্র রেো রবম োধী রদমখরছ
েোমদ মে। েু মেও এেন রলোে প্রচু আমছ। রেেন ইস্তোম্বুমল ইয়োসো
পর বো ।‘ বলল আহেদ েুসো।
‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আরেও এেনেোই েমন ের । েবু আেো এখন
েমন হমি, েোমদ উপ রচোখ োখো দ েো । িোমলো-েমন্দ পোথেেযেো হওয়ো
দ েো । অমনে িোমলো রলোেও জোরেগে রক্ররেনোলমদ চোমপ, িময় অপ োমধ
জরিময় পিমে বোধয হমি। েরদ রচোখ োখো হয়, েোহমল এই িোমলো রলোেমদ
সোহোেয ে ো, ক্ষ্ো ে ো েোমব।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।
‘হ্োাঁ, এই সেেেেো প্রময়োজন। রেন্তু এেজনও েোমে অমহেুে সমন্দমহ
রশেো নো হয়, েো অবশ্যই রনরশ্চে ে মে হমব।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন। এরদমে রেো নজ োখমেই হমব। েোে এ
প্রসিংগ, এখন বলুন, আে ো আেোমদ আসল েোমজ রেিোমব এমগোব। ও ো রদখো
েোমি সোিংেোরেে এেশমন।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘ও ো এেশমন থোেমলই আেোমদ লোি। আ ওমদ এখন এেশমন
থোেমেই হমব। েোমগেমে রপৌাঁছমে ও ো এখন আ রবরশ সেয় রনমে চোয় নো। আেো
েমন হয় ওমদ সবেো েমনোমেোগ রবজ্ঞোনীমদ উপ । সুে োিং রসজরল এলোেোয়
রবজ্ঞোনীমদ বোরি এখন আেোমদ ও েমনোমেোমগ রেন্দ্র।‘ আহেদ েুসো বলল।
েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো বলল, ‘আরে এখন উ মে চোই।‘
‘অবশ্যই রে. খোমলদ খোেোন। আপনো র ি প্রময়োজন। আপরন রেোথোয়
রেমে চোন, র োমেলী দুমগে, নো রগোর্ল্ র জমেে ?’
‘প্রথমে রগোর্ল্ র জমেে।‘ বলল আহেদ েুসো।
‘রহড রেোয়োেেোম লমন আপনো জমন্য রহরলেপ্টো অমপক্ষ্ো ে মছ।
ও ো র রড।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘রহরলেপ্টো রেন ?’ আহেদ েুসো বলল।
‘রপ্ররসমডন্ে ও প্রধোনেন্ত্রী এেোই রনমদেশ। আপনোমে রনময় এমে প
এে েেনো েমেই চমলমছ। এই রহরলেপ্টো আপনো রডসমপোজোমল থোেমব।
আপরন েোধীনিোমব এমে বযবহো ে মবন।‘ রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
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‘ধন্যবোদ। েমব আেোশ নয়, েোরেমেই আরে পছন্দ ের । শত্রু ো েোরেমে
েোই আেোমেও েোরেমেই থোেমে হমব।‘ বলল আহেদ েুসো।
‘রবর্য়েো আপনো ইিো উপ রছমি রদয়ো হময়মছ। েখন রে বযবহো
ে মবন, রসেো আপরনই রদখমবন। েমব েো ো বমলমছন, আপনো রন োপত্তো
আেোমদ নোম্বো ওয়োন প্রোময়োর রে।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।
‘ধন্যবোদ রজনোম ল রেোস্তিো।’ আহেদ েুসো বলল।
‘এখন রেন্তু আপনোমে রহরলেপ্টোম ই রেমে হমব। আপরন এখোমন
আমছন, এখোন রথমে রবরুমবন, এেো শত্রু ো সবোই জোমন। রেোন ঝুরাঁ ে রনয়ো র ে
হমব নো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘ধন্যবোদ, আরে বুমঝরছ আপনোমদ েথো।’ বমল উম দোাঁিোল আহেদ
েুসো।
‘এেেো েথো েমন পমি রগমছ রে. খোমলদ খোেোন। খুব আগ্রহ আেো েো
জোনো । আপরন রে েম বুঝমলন রে রবয়ো ো নেল?’
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘প্রথেে েো পোময় রছল পুরলমশ েেবযোে
বুে, েো রবয়ো ো ো পম নো। রেেীয় হমলো, রবয়ো ো ইউরনি ে েোাঁ গময় রিে রছল
নো। সিংমগ সিংমগই আেো েমন এ েথো এমসরছল রে, রস নেল রবয়ো ো। আসল
রবয়ো োমে রস রেোথোও আেমে র মখ এমসমছ। আ েো সোমথ আেো েমন
হময়রছল, েো েোমগেে রিরসরড।’
‘ধন্যবোদ খোমলে খোেোন। আল্লোহ আপনোমে আ ও রবরশ রবরশ সোহোেয
েরুন। আেো েমন হয় আল্লোহ আপনো েমন ইলহোে েম ন।’ বলল রজনোম ল
েোরহ ।
‘অসহোয় বোন্দো রবপমদ আল্লোহ বোন্দো েমন বোণী পো োন। বোন্দো প্ররে
আল্লোহ ‘ হেোন’ নোমে এ এে অসীে দয়ো।’ আহেদ েুসো বলল।
‘সব েোনুর্ই রে আল্লোহ এ বোণী শুনমে পোন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল
েোরহম ।
‘অবশ্যই পোন। অমনে সেয় এেো রবমবমে
োয় আেোম আমস।
আধুরনে েুমগ রশ্রষ্ঠ রচন্তোরবদ ো ব িং আ ও অগ্রস হময় বমলমছন, েহোন
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রলখেমদ েে েহৎ রলখো এবিং রবজ্ঞোমন েে আরবষ্কো , সবই স্রিো দোন। স্রিো
েোছ রথমে এেো প্রথমে েোনুমর্ অবমচেন েমন আমস। েো প অবমচেন রথমে
রচেনোয়।’ আহেদ েুসো বলল।
‘আধুরনে রচন্তোরবদ ো সরেযই এেন েথো বলমে রপম মছন?’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো। েো রচোমখ েুমখ রবস্ময়।
‘হ্োাঁ, রজনোম ল রেোস্তিো। আনের্ল্ েময়নরব ও দোইেোকু ইমেদো েে
আধুরনে সিযেো রশ্রষ্ঠ রবমবে োই এ েথো বমলমছন।’ আহেদ েুসো বলল।
‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আ ও এেেো বি রবর্ময় আপরন আেো
রশক্ষ্ে হমলন।’ বলল রজনোম ল েোরহ ।
‘আেো ও।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
আহেদ েুসো উম দোাঁিোল।
েো সোমথ উম দোাঁিোল দুই রজনোম লও। বলল,‘চলুন, আে ো আপনোমে
রহরলেপ্টোম রদময় আরস।’
সবোই হোাঁেমে লোগল েম দ জো রদমে।
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৪
অিক্ষ্ণ হমলো রেরেিং শুরু হময়মছ। এেেো বি রেরবল রেম চো জন
েোনুর্।

প্রধোন বো সিোপরে আসমন বমসমছ ‘রি রজম ো’ ইউম োপীয় প্রধোন
আইজযোে রবরগন। েো পোমশই ইস োইলী োস্ট্রদূে বমসমছ। েোমদ সোেমন
রেরবমল ওপ্রোমন্ত বমসমছ ‘রি রজম ো’ ইস্তোম্বুল প্রমজমক্ট প্রধোন প্রমিস ডক্ট
রডরিড ইয়োহুদ। েো পোমশই ‘স্মোথেো’। স্মোথেো ইস্তোম্বুল প্রমজমক্ট নেুন অপোম শন
চীি। ই গুন ইবোন রনহে হবো প েো দোরয়ত্ব এমস পমিমছ স্মোথেো উপ ।
প্রমিস ডক্ট ইয়োহুদ েোমদ ইস্তোম্বুল প্রমজক্ট সম্প্ররে েো োত্মে রে
রবপেেময় েমধয পমিমছ, েো উপ পূণেোে রব্ররিিং রশর্ ে ল।
‘রি রজম ো’ ইউম োপীয় প্রধোন আইজযোে রবরগমন েুখ আর্োমঢ় রেমে
েে িোর ।
েোথো রনচু েম রস ডক্ট রডরিড ইয়োহুমদ েথো শুনরছল।
ডক্ট ইয়োহুমদ েথো রশর্ হমল ধীম ধীম েুখ েুলল আইজযোে রবরগন।
রচোমখ-েুমখ েো অমনে প্রে। েুখ িোাঁে েম মছ প্রে ে ো জমন্য।
এই সেয় ইন্েো েমে েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগমন রপএস।
‘বল রবন। জরুর রেছু?’ রজজ্ঞোসো আইজযোে রবরগমন ।
‘স্যো , রবেোরেন এমসমছ। রিেম পো োব?’ বলল রবন।
‘রবেোরেন? লম ন্স রেোথোয়? আরে রেো লম মন্স রেরলমিোমন অমপক্ষ্ো
ে রছ। পো োও েোমে।’ আইজযোে রবরগন বলল।
‘লম ন্স রেো এিোমব আেোমদ দূেোবোমস আসো েথো নয়। েো উপ
পুরলমশ নজ আমছ বমল আে ো জোরন।’ বলল েু মে েোেে ে ইস োইরল
োিদূে।
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‘আরে রস েথোই িোবরছ। রেরলমিোমন রেমসজ আসমব লম মন্স েোছ
রথমে। রেন্তু রসই রেমসমজ বদমল রবেোরেন আসমছ রেন? লম মন্স রেোবোইল
েন্েো খোমনে আমগ রথমে বন্ধ।’ আইজযোে রবরগন বলল।
‘লম মন্স সোমথ রগোময়ন্দো রহডমেোয়োেেোম ই রেমহেু রডউরে রছল, েোই
জরুর রেোন েথো েো থোেমে পোম ।’ বলল ড.ইয়োহুদ।
দ জোয় নে হমলো।
‘এস রবন।’ বলল আইজযোে রবরগন।
রবন লম ন্সমে রনময় েম প্রমবশ ে ল।
রবন লম ন্সমে রিেম েুরেময় েুম দোাঁরিময় দ জো বন্ধ েম রদময় চমল
রগল।
রনমদেশ েে স্মোথেো পোমশ এেেো খোরল রচয়োম বসল রবেোরেন।
রবেোরেন পুরলমশ রগোময়ন্দো রহডমেোয়োেেোম এেজন রসরিরলয়োন
রেরেি অরিসো ।
সবো রচোখ রবেোরেমন রদমে রনবে।
েুখ খুলল রবেোরেন। এেবো ড. ইয়োহুমদ রদমে েোরেময় রচোখ রনবে
ে ল আইজযোে রবরগমন রদমে। েো রচোখ-েুখ িীে ও িযোেোমস। বলল, ‘স্যো ,
লম ন্স রনহে হময়মছন।’
‘েখন, রেিোমব? রস েো েোজ ে মে পোম রন?’ রজজ্ঞোসো আইজযোে
রবরগমন ।
‘রস রবয়ো ো ছদ্মমবমশ নোস্তো রনময় েম েুমেরছল। রজনোম ল রেোস্তিো
েখন ে রথমে রবর ময় রগময়রছল। রেন্তু খোমলদ খোেোন েোমে গুলী েম
রেম মছ।’
‘খোমলদ খোেোন রে েম েোমে সমন্দহ ে ল? লম ন্স অেযন্ত চোলোে
রলোে। এেোরধে অপশন রদয়ো হময়রছল। রে রেোন েূমলয আজমেই রিরসরড উেো
ে মে হমব। সুমেোগ রপমল চোময় রবর্ রেরশময় ওমদ হেযো েম রিরসরড েোমছ
রপৌাঁছমে হমব। এ সুমেোগ নো রপমল েম রবর্োি গযোস ছুাঁমি সুমেোগ সৃরি ে মে
হমব। এই দুই রক্ষ্মত্র সমন্দহ হবো আমগই রেো েোজ রশর্ হময় েোমব। রেন্তু রস
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খোমলদ খোেোমন সমন্দমহ রশেো হমলো রে েম ? রজনোম ল রেোস্তিো সমন্দহ
ে মল এেেো েথো রছল রে, রস লম ন্সমে রচনমে রপম মছ।’
রবেোরেন বলল, ‘আরে বলোবরল ে মে শুমনরছ রে, লম ন্স েম প্রমবশ
ে ো আমগই রজনোম ল রেোস্তিো রবর ময় এমসরছল এবিং েোাঁ রনমদেমশই লম ন্স
নোস্তো রনময় েোন ঐ েম । রেরন রজনোম ল রেোস্তিো ব োে রদময় রিরসরডরে
েরম্পউেো রথমে রনময় আসো রচিোও েম ন। রসই সেয় খোমলদ খোেোন বোধো
রদমল লম ন্স েোমে গুলী েম ন। েোাঁমধ গুলীরবে হময়ও খোমলদ খোেোন গুলী েম
হেযো েম লম ন্সমে।’
‘েোই হমব। ওমেো খোমলদ খোেোন নয়, আেোমদ রচ শত্রু, আেোমদ
সীেোহীন সবেনোমশ রহোেো রসই আহেদ েুসো। রনখুাঁে রেেআমপ েো রচহো ো
অমনে খোরন পর বেেন েম রছল। রদর হময়মছ েোমে রচনমে। সব বযোপো আে ো
রজমনরছ। েো নোে পোরেময় েুরেে স েো ও ওআইরস েোমে রনময় এমসমছ
েোমদ আইআ রে ক্ষ্ো জমন্য।’ থোেল আইজযোে রবরগন।
ড. রডরিড ইয়োহুদ, স্মোথেো সেোমল রচোখ রবস্মময় রবস্ফোর ে। অবমচেন
েমন রশউম ও উম মছ েো ো। েো ো সবোই জোমন, সব েুমেই অবমশমর্ েো ো
আহেদ েুসো েোমছ রহম মছ। সোধো ণ ঐ রলোেরে এমেবোম ই অসোধো ণ। রেেন
রস ক্ষ্ীপ্র, রেেরন ধুেে, েো সোহমস ও পর েোপ রনই।
েোমদ েুমখ রেোন েথো রনই।
েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগন। বলল রবেোরেনমে লক্ষ্য েম , ‘েুরে
এবো এস।’
‘ইময়স স্যো ।’ বমল রবেোরেন উম ে রথমে রবর ময় রগল।
রবেোরেন রবর ময় রেমেই আইজযোে রবরগন বলল, ‘এখন দুই েোমগেে,
‘রসোডে’-এ িেুেলো হোে ে ো এবিং আহেদ েুসোমে হেযো ে ো। রদখোেোত্র েোমে
হেযো ে ো রসেোন্ত আেোমদ আমগ রথমেই আমছ। রসেোই েোেেেো ী ে মেই
হমব।’
‘রস সোিংেোরেে ধরিবোজ। েো িোইল আরে রেোসোদ-এ ওময়বসোইমে
পিলোে। েোমে ধ ো জমন্য, েোমে রশর্ ে ো জমন্য হোজোম ো িোাঁদ পোেো হময়মছ,
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হোজোম ো সুমেোগ আেোমদ হোমে এমসমছ, রেন্তু সবই আেোমদ বযথে হময়মছ।
ইস্তোম্বুমল আেোমদ রে অরিজ্ঞেো, েোও এ েথোই বলমছ রে, েো সোমথ লিোই নয়
ধ্বিংস ে মে হমব েোমে। আরে েমন ের স্যো , আইআ রে সমেে েোমে ও
রবজ্ঞোনীমদ ধ্বিংস ে ো রহোে। েোমে আহেদ েুসোসহ ওমদ রসোডে ও গমবর্ণো
েোেেক্রে রশর্ হময় েোমব।’ বলল স্মোথেো।
গম্ভী হমলো আইজযোে রবরগন এবিং ড. রডরিড ইয়োহুমদ েুখ। ড.
ইয়োহুদ েোেোল আইজযোে রবরগমন রদমে।
আইজযোে রবরগন রসোজো হময় বসল রচয়োম । বলল, ‘স্মোথেো, েুরে
আেোমদ অপোম শন রেোয়োমড এেরে রেন্দ্রীয় বযরিত্ব। রেোেো জোনো দ েো
রে, রসোডে, রসোমডে রবজ্ঞোনী বো আইআ রে ধ্বিংস ে ো আেোমদ রেশন নয়।
আে ো ‘রসোডে’-এ িেুেলো চোই, আে ো চোই রসোমডে রডজোইন।’
‘রেন্তু স্যো , আরে বুঝমে পো রছ নো, ‘রসোডে’ এবিং এ রডজোইমন এে
গুরুত্ব রদয়ো হমি রেন? আরে জোরন, েোরেেন ইহুদী েণোরবজ্ঞোনী ইলোে ইেোেুময়ল
আমলোে েণো রিোেন রনময় ‘রসোডে’-এ অনুরূপ গমবর্ণোয় সিল হময়মছন। এ
অথে েোরেেন েুি োষ্ট্র ‘রসোডে’ জোেীয় রডমিনরসি রশমর্ল্ েোরলে হওয়ো সোমথ
সোমথ রগোপমন ইস োইলও এ েোরলে হময় রগমছ। অেএব রসোডে রেিংবো রসোমডে
িেূেলো দ েো ইস োইমল রনই। এ প ও স্যো , আইআ রে রসোডে ও রসোমডে
িেূেলো পোওয়ো জমন্য অমহেুে আে ো এে ক্ষ্রে েীেো ে রছ রেন? সব সেমে
আইআ রে ধ্বিংস ে মলই রেো আেোমদ েোজ রশর্ হময় েোয়। রসোডে ওমদ হোমে
নো থোেমলই আে ো রবাঁমচ েোই।’ বলল স্মোথেো।
‘েুরে রে েথয রদময়ছ েো র ে। রেন্তু সব েথয েুরে রদমে পো রন।
আেোমদ েণোরবজ্ঞোনী ইলোে ইেোেুময়ল আমলোে-েণো ‘রিোেন’- রশর্ল্
আরবষ্কো েম মছন, েো িোিংশন রডমিরন্সি অস্ত্র রহমসমব ওমদ রসোডে এ েেই।
রেন্তু ওমদ ‘রসোডে’- এ িয়োবহ অমিনরসি েযোম ক্টো ময়মছ, েো আেোমদ
রিোেন রশমর্ল্ রনই।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘বুঝলোে নো, স্যো ?’ স্মোথেো বলল।
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‘বলরছ রশোন, ইস্তোম্বুমল ‘আইআ রে’ গমবর্ণোগো ‘রসোডে’ নোমে রে
‘রিোেন-রশর্ল্ বের েম মছ েো রেেন রডমিনরসি অস্ত্র রহমসমব বযবহো ে ো েোয়,
রেেরন অমিনরসি অন্ত্র রহমসমবও বযবহো ে ো েোয়। আইআ রে প্রধোন রবজ্ঞোনী
ড. আন্দোলুরস বহু আমগ রলখো ‘রেেমনোলরজেযোল ইউজ অব রিোেনস’ নোমে
এেেো রনবন্ধ েো রগোপন ওময়ব সোইে রথমে আেোমদ রবজ্ঞোনী ো উেো
েম মছন। েোমে অন্যোন্য রবর্ময়
সোমথ রেরন গোেো-মিোেমন
ইমলমরোেযোগমনরেজে নেুন উপোদোন ‘আল-সোলোে’- এ েথো উমল্লখ েম মছন।
রেরন রলমখমছন এই ‘আল-সোলোে’- এ প্রেুরিগে বযবহো রিোেন-রনেমে
িয়িংে েো ণোমস্ত্র রূপ রদমে পোম , েো পোমে রদমে পোম দুরনয়োমে। েো েমে
‘আল-সোলোে’- এ প্রেুরি রূপমে েরদ রিোেন-রনমে সোমথ েুি ে ো হয়,
েোহমল এেন এেেো অস্ত্র বের হমব েো আমলো গরেমে দুরনয়ো রে রেোন প্রোমন্ত
রপৌমছ রে রেোন দুমিেদয সোইমলোমে েুমে পমি রেেোরলে-ননমেেোরলে সব অস্ত্রমে
সম্পূণে হোওয়ো েম রদমে পোম । আজ আইআ রেমে বমস ড. আন্দোলুরস রে
‘রসোডে’ বের েম মছন, েোমে এই অমিনরসি েযোম ক্টো েুি ময়মছ। ‘রসোডে’এ রে অথে েো েমধযও এ ইিংরগে আমছ। ‘রসোডে’ -রে রসরিয়ো অব ওয়োর্ল্ে
যোশনোল রডোমেইন বলো েোয়। সিংমক্ষ্মপ এ অথে ‘েোনব-ধমেে ত্রোেো’। েোনব ধেে
বলমে ও ো বুঝোমি ‘শোরন্ত’ (rational domain)। আ রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস
রিোেমন ইমলমরোেযোগমনরেজে- এ নেুন উপোদোমন নোে র মখমছন ‘আলসোলোে’ েোমন শোরন্ত। এ অথে েো ো বুঝোমিন, আে ো েমন ে রছ, দুরনয়ো সব
অস্ত্রমে েো রনজ রনজ সোইমলোমে ধ্বিংস েম রদময় েো ো দুরনয়োমে েুেহীন শোরন্ত
রনময় আসমবন। এেোই আেোমদ আেিংমে রবর্য়। আে ো চোই আেোমদ
সোইমলোগুমলোমে আেোমদ অন্ত্র অেুে র মখ দুরনয়ো সব অস্ত্র ধ্বিংস ে মে।
এজমন্যই আে ো ের য়ো ওমদ ‘রসোডে’ এবিং েো িেুেলো হোে ে মে।’
থোেল আইজযোে রবরগন।
স্মোথেো র োাঁে শুেমনো। েো রচোমখ অসহোয় দৃরি।
েো র োাঁে নিল, রেন্তু েথো রবরুমলো নো। েথো রেন গলোয় আেমে রগমছ।
স্মোথেো সোেমন গ্লোমস েোেনো সর ময় এে গ্লোস পোরন সবেোই রখময় রনল।
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গ্লোসেো রেরবমল র মখ রস বলল, ‘স্যো আেোমদ রবজ্ঞোনী গোেোমিোেমন
ইমলমরোেযোগমনরেজে-এ আল-সোলোে উপোদোন রখোাঁজো রচিো ে মছ নো?’
রচয়োম গো এরলময় রদল আইজযোে রবরগন। েো রচোমখ-েুমখ দোরুণ
হেোশো ছোপ। বলল, ইউম োপ-আমের েো েোেে ে আেোমদ সেল েণোরবজ্ঞোনী
অরব োে রচিো েম ও এই বযোপোম এে ধোপ এমগোমে পোম রন। এেনরে রেোন
সম্ভোবনোও েো ো সৃরি ে মে পোম রন।’
স্মোথেো ও রচোমখ-েুমখ িীরে-রেরশ্রে হেোশো সু । বলল, ‘দরক্ষ্ণ রস্পমন
প্রোয় পর েযি শহ গ্রোনোডো দর র ের সমেো পর বোম সন্তোন ড. আরে
আবদুল্লোহ আন্দোলুরস েো পো মলো, আেোমদ হোজোম ো রবজ্ঞোনী ো েো পো ল নো?’
‘রেরন দর র ের সমেো েম সন্তোন বমে, রেন্তু েো বোলয-কেমশোম
রগোেো সেয় রেমেমছ েোলোগো, গ্রোনোডো, েোমডেোিো িোঙো লোইমব্র ীগুমলোমে। রস
রেন রেোন হো োমনো রজরনস অরব োে খুাঁমজ রিম মছ। রেছু রপময়মছ রেনো জোরন নো,
রেন্তু অনুসরন্ধেসু রেমশো েোররমদ আমের েোন রবশ্বরবদযোলয় রথমে েণো-পদোথে
রবজ্ঞোমন সবেেোমল সমবেোচ্চ নোম্বো রনময় পোস েম মছ। আ বোরলেন রবশ্বরবদযোলময়
েো ‘েযোম ক্টো ’ অব ইমলমরোেযোগমনরেজমে রে গমবর্ণোপত্র রেরন বের েম ন,
েো রবশ্বরবদযোলময় ইরেহোমস সমবেোচ্চ েোন লোি েম । সুে োিং রেরন সোেোন্য রথমে
উম আসো হমলও এেজন অসোেোন্য েোনুর্। েোমে ইউম োপ-আমের েো
রবশ্বরবদযোলয় গমবর্ণোগো গুমলো রে রেোন েূমলয রেনমে রচময়রছল। রেন্তু রেরন
নোেেোত্র রবেমন রসৌরদ আ মব েরদনো রবজ্ঞোন রবশ্বরবদযোলময় রেোগ রদন। রসখোন
রথমেই রেরন এমসমছন ওআইরস আইআ রে প্রমজমক্ট।’
থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘ড. আন্দোলুরস েো রপম মছন,
েো আেোমদ রবজ্ঞোনী ো নো পো োেো রবস্মময় নয়। েোধযোের্েণ শরি রনউেন
আরবষ্কো েম ন, আ রেোন রবজ্ঞোনী পোম নরন। আইনস্টোইন আরবষ্কো েম ন,
আমপরক্ষ্ে েত্ব। অন্য রেোন রবজ্ঞোনী পমক্ষ্ েো সম্ভব হয়রন। রবজ্ঞোমন জগমে
এেোই েমে।’
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‘স্যো , এখন েোহমল আেোমদ ে নীয়? আেো েমন হমি, আেোমদ
দুরনয়ো এখন প্রথে এবিং এেেোত্র েোজই হমব, রে রেোন েূমলয রসোমডে িেুেলো
হস্তগে ে ো এবিং রবজ্ঞোনীমদ সমেে আইআ রেমে ধ্বিংস ে ো।’ বলল স্মোথেো।
‘রসেোই রেো আে ো চোরি। রেন্তু হমি েই। আেোমদ চলো পথ রেো
ধীম ধীম সিংকুরচেই হময় পিমছ। স্মোথেো, েুরে েো বমলছ আে ো রসেোই রচন্তু
ে রছ। রে রেোন েূমলই আে ো রসোমডে িেুেলো হোে ে ব এবিং আইআ রেমে
অবশ্যই আে ো চলমে রদব নো।’ আইজযোে রবরগন বলল।
‘আেোমদ অমনে ক্ষ্রে হমলও আে ো এেেো বি সোিলয রপময়রছ।
প্রমিস রবগরিমচ আত্মো শোরন্ত পোে। েো রচিোমেই আে ো আইআ রে প্রধোন
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস বোসো সন্ধোন রপময়রছ। এখন আে ো েোেেে ী রেছু
িোমলো পদমক্ষ্মপ রদমে এমগোমে পো ব।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘রসই পদমক্ষ্পগুমলো সম্পমেে রে রচন্তো েম মছন? আেোমদ রেন্তু দ্রুে
এমগোমে হমব। অমনে সেয় আেোমদ নি হময়মছ ইরেেমধযই।’ আইজযোে
রবরগন বলল।
‘ড. আন্দোলুরসমে িয় রদরখময় আে ো েোজ আদোয় ে ব। রসেো বযথে
হমল আে ো েোমে রেডন্যোপ েম িেুেলো আদোময় বযবস্থো ে ব। রেন্তু অমনে
রবমবচনো প এ রসেোমন্ত রপৌাঁমছরছ রে, েোমে িয় রদরখময় রেিংবো রেডন্যোপ,
রনেেোেন েম রেিংবো হেযো িয় রদরখময়ও েো েোছ রথমে রেছু আদোয় ে ো েোমব
নো। রেরন েো জীবমন রচময় আইআ রে’ েোথে, জোরে েোথেমে অমনে বি বমল
েমন েম ন। সুে োিং আে ো িোবরছ রে, রেরন েো জীবমন রচময় েোমে রবরশ
িোমলোবোমসন, েো ক্ষ্রে রেরন সহ্ ে মে পো মবন নো, এেন রেছু উপ
আেোমদ হোে রদমে হমব। এই লমক্ষ্য আে ো েো পোর বোর ে েথয সিংগ্রহ শুরু
েম রছ। শীঘ্রই আে ো এ রবর্ময় এেেো েেরিে রচত্র রপময় েোব। আে ো এখন
েো ই অমপক্ষ্ো ে রছ।
‘ধন্যবোদ ড. রডরিড ইয়োহুদ। আপনো ো র ে পমথ এমগোমিন। ড.
আন্দোলুরস েে আদশেরনষ্ঠ ও জোরেগে- প্রোণ রলোেমদ শো ীর ে রনেেোেন
চোরলময় বো ক্ষ্রে েম দূবেল ে ো েোয় নো। আেোে রদমে হয় এমদ েমন। এ ো
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নীরেরনষ্ঠ, আদশেবোদী বমল েোমদ েনেো স্পশেেোে হময় থোমে। েোই েোমদ
েমন উপেুি আেোে পিমল েোমদ আদরশেে ও েোনরসে প্ররেম োধ ধ্বমস পমি।
সুে োিং ড. আন্দোলুরস বযোপোম আপনো ো সর ে পথ রবমছ রনময়মছন।’ বলল
আইজযোে রবরগন।
‘রেন্তু আহেদ েুসোমে পথ রথমে স োমে নো পো মল এই েোজ রন োপদ
হমব নো বমল আরে েমন ের । এই ইস্তোম্বুমলই রস আেোমদ অমনেগুমলো উমদযোগ
বেযথ েম রদময়মছ।’ ইস োইলী োষ্ট্রদূে বলল।
‘আহেদ েুসো ও রসোডে- এ িেূেলো দু’রেই আেোমদ নোম্বো ওয়োন
প্রোময়োর রে। এ বযোপোম উপ রথমেও উমেগ প্রেোশ ে ো হময়মছ। আহেদ েুসো
এেরদন রবাঁমচ থোেো েোমন আেোমদ হোয়োে এেরদন েমে েোওয়ো। আেোমদ
দুিেোগয বসি োস ব্রীজ রথমে পমিও রস রবাঁমচ রগল। বো বো গুলী েুখ রথমে
রবাঁমচ রগমছ। েো আে ো রেোন ক্ষ্রে ে মে পোর মন, েো হোমে আেোমদ ক্ষ্রে
আেোশ স্পশে েম মছ। েোরেেন েুি োষ্ট্র রছল আেোমদ জমন্য েগেিূরে, রসখোন
রথমে আে ো উৎখোে হময়রছ। আেোমদ রেছু রবজ্ঞোনী ও আেলো নোে িোাঁরিময়
েোরেেন েুি োমষ্ট্র রেমে আমছ বমলই রেছু সুরবধো আে ো পোরি। রেখোমনই
আেোমদ প্রমজি রসখোমনই আহেদ েুসো। এই আহেদ েুসো েু মেও এমসমছ।
এেথো র ে, রস থোেমব আ আে ো সিল হমবো, এেো অসম্ভব। রবজ্ঞোনী ও
আহেদ েুসোমে এে সোমথই ধ মে হমব।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘আহেদ েুসো এে জোয়গোয় থোমে নো, সবেমশর্ েথয হমলো রস এখন
রহরলেপ্টো বযবহো েম ।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল।
ভ্রু কুরঞ্চে হমলো আইজযোে রবরগমন । বলল, ‘আহেদ েুসোমে েুরেে
স েো এেেো গুরুত্ব রদমি!’
‘ওআইরস রনশ্চয় এ রপছমন ময়মছ। েো ন আইআ রে রেো ওআইরস
এেরে প্ররেষ্ঠোন। ওআইরস গুরুত্ব রদমল েুরেে স েো অবশ্যই গুরুত্ব রদমে বোধয।
েোছোিো আরে শুমনরছ, খোমলদ খোেোন ও মি আহেদ েুসো রখোদ েুরেে রপ্ররসমডন্ে
ও প্রধোনেন্ত্রী রেহেোন রহমসমব এখোমন এমসমছ।’ ইস োইলী োষ্ট্রদূে বলল হেোশ
েমন্ ।
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‘েোিোরবে। েপ্ন েো ো রদখমেই পোম । অমেোেযোনমদ ই উত্ত সূ ী রেো
েো ো! রেন্তু েপ্নেো েো ো রবরশ রদমখ রিমলমছ। এই েপ্ন শীঘ্রই েুখ থুবমি পিমব।
অমেোেযোনমদ রসই রদন আ রিম ...।’
েথোয় রছদ পিল আইজযোে রবরগমন ।
পমেমে রেোবোইল রবমজ উম মছ েো ।
েথো বন্ধ েম রেোবোইল েুলল আইজযোে রবরগন।
রেোবোইমল স্ক্রীমন রদমে এেনজ েোরেময়ই েুমখ েোমছ রনময় বলল,
‘বল অযোরলয়োস, রেোন-খব ?’
অযোরলয়োস রসজরল এলোেোয় রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস নেুন বোরি আমশপোমশ রেোেোময়ন ‘রি রজম ো’ রলোেমদ এেজন।
‘স্যো , রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস চমল েোমিন। রেরন রহরলেপ্টোম
উ মছন। েো বোরি লমনই রহরলেপ্টো েো ময়মছ।’ বলল অযোরলয়োস।
‘রেমে পোম ন। হয়মেো ইনরস্টরেউে রথমে ডোে পমিমছ। উইেএন্ডেো
রগোেো রদন বোসোয় থোেমে পো মলন নো। েুরে রহরলেপ্টোম
পোমশ েোমন
রবজ্ঞোনীমে রবদোয় রদমে আসো েোউমে রদখছ?’ আইজযোে রবরগন বলল।
‘রদখরছ স্যো । এেজন সুমবশধো ী েরহলোমে রদখরছ। েো রপছমন
পর চোর েো ধ মন আ ও দু’জন েরহলো এবিং আ ও দুরেন জন রলোে। রপছমন
এ ো সবোই েোমজ েোনুর্ বমল েমন হমি।’ বলল অযোরলয়োস।
‘সুমবশধো ী েোাঁ স্ত্রী হমে পোম ন। বয়স েে েমন হমি?’ আইজযোে
রবরগন বলল।
‘স্যো রের মশ েে বয়স হমব।’ বলল অযোরলয়োস।
‘বয়মস
পোথেেয র ে আমছ। েুসলেোনমদ
আইরডময়ল
পর বো গুমলোমে ৫ রথমে ১০ বছম পোথেেয েোেী-স্ত্রী েমধয থোমে। রনরশ্চে উরন
েযোডোে আন্দোলুরস।’
থোেল আইজযোে রবরগন।
‘রেোন রনমদেশ স্যো ?’
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‘হ্োাঁ, রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস চমল েোমিন। রেোেোমদ েোজ রবমি েোমি।
রেোে ো রবজ্ঞোনী পর বো সম্পমেে আ ও রখোাঁজ খব নোও। বোরিমে রে েখন
আসো-েোওয়ো েম েো েোরলেো োখ। অন্যোন্য রখোাঁজ আে ো রনরি। আবো রেোন
রদন রবজ্ঞোনী আসমছন রস রখোাঁজ নোও। রবজ্ঞোনী সোমথ আে ো এেবো েথো বলব,
েো প েো ে ো েো আে ো ে ব। বোরি চোে -বোে , রলোমে ো েো ো বোইম
রব হয়, েোমদ সোমথ সম্পেে ে এবিং বোরি রনয়ে-েোনুন, রুরেন সম্পমেে জোন।
রেন্তু সোবধোন, রেোমনোিোমবই ওমদ েমন রেন রেোেোমদ সম্পমেে সমন্দমহ
উমরে নো হয়।’
‘আপনোমদ এই রনমদেশ অক্ষ্ম অক্ষ্ম পোলন হমব স্যো ।’
‘ধন্যবোদ অযোরলয়োস।’
রেোবোইল র মখ রদল আইজযোে রবরগন। েোেোল ড. রডরিড ইয়োহুমদ
রদমে। বলল, ‘ড. ইয়োহুদ, রবজ্ঞোনী বোরিেো এেেো নক্সো আপনো েোমছ
রদমখরছ, রসেো রুে-অযোম েমেন্ে রডজোইন। আেোমদ প্রময়োজন রডমেইল রলআউে।’
‘আে ো রসেো সন্ধোন েম রছ। বোরিেো রনেেোেো ইস্তোম্বুমল পূবে রবিোগ।
পূবে রবিোমগ বোরি রল-আউে থোেো েথো। রেন্তু রসখোমন পোওয়ো েোয়রন।’ বলল
ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘ড. ইয়োহুদ, আপরন সুইচ দূেোবোমস রেোগোমেোগ েরুন। ওখোমন রজোমসি
জোেোর য়ো আমছ ডোইম ক্ট এযোডরেরনমস্ট্রশন রহমসমব। েো েোমছ সোহোেয
পোমবন। ও ো িোিো রনবো সেয় বোরি রল-আউে রনশ্চয় রনময়রছল, রেিংবো েো ো
এেেো রল-আউে বের েম রছল। েো রহোে, আে ো েো চোই, ওমদ েোছ রথমে েো
পোওয়ো েোমব।’
ড.মডরিড ইয়োহুমদ েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ। বলল, ‘অেযন্ত প্রময়োজনীয়
এেেো রদে আপরন সোেমন রনময় এমসমছন। রবর্য়েো আেো েমনই হয়রন।
ধন্যবোদ রে. রবরগন। আে ো অবশ্যই...।’
রডরিড ইয়োহুমদ েথো রশর্ নো হমেই উম দোাঁিোল আইজযোে রবরগন।
বলল, ‘ধন্যবোদ রডরিড ইয়োহুদ। আরে উ রছ। জরুর েোজ আমছ।’
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ড. রডরিড ইয়োহুদও উম দোাঁিোল। বলল, ‘চলুন আরেও রবরুমবো।’
রবর ময় এল েো ো সবোই ে রথমে।
ড. রডরিড ইয়োহুদ েো েরি রদমে েোরেময় বলল, ‘রজেস রজোমসি,
রেোেো হোমে েোত্র এে েন্েো সেয় আমছ। রেোেো এযোপময়নমেন্েো োে র ে
আেেোয়। র রি হময় নোও।’
রজেস রজোমসিও েরি রদমে েোেোল। বলল, ‘র ে আমছ স্যো । আরে
েোরি’
বমলই উম দোাঁরিময় রজেস রজোমসি ে রথমে দ্রুে রবর ময় রগল।
রজেস রজোমসি রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস বোরিমে অরিেোমন নেুন
সদস্য। রস ইস্তোম্বুমল ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ রেেোরনেযোল রস্পস
সোইমন্স ছোত্র। রসই সোমথ রস জোয়নবোদী আন্তজেোরেে রগোময়ন্দো সিংস্থো সরক্রয়
েেেী।
রজেস রজোমসি রবর ময় রেমেই বোইম গোরি দোাঁিোবো শব্দ হমলো।
েময়ে েুহূেে পম েম েুেল আইজযোে রবরগন।
েম েুমেই বলল, রজেস রজোমসিমে রবর ময় রেমে রদখলোে। সব র রড
রেো। ও ো রেো রবরুমি র ে সেময়?’
‘হ্োাঁ, র ে সেময় রবরুমি। স্মোথেো এবো রনেৃমত্ব আমছ। আপরন সব
বযোপোম রনরশ্চন্ত থোেমে পোম ন।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘রবশ্বরবদযোলময় স্টুমডন্ে রডরলমগশমন সোমথ স্মোথেো রবেোনোন।
‘স্মোথেো রশক্ষ্েেো ে মলও রস ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজমে
েণোরবজ্ঞোমন এেেো রবর্ময় উপ রপএইচরড ে মছ। সুে োিং রবেোনোন হওয়ো
েথো নয়।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘ধন্যবোদ ডক্ট । আরে খুব উরেগ্ন। ে’রদন আরে রছলোে নো। এ েমধয
অমনে রেছু েমে রগমছ। রবস্তোর ে এেেু বলুন ডক্ট ।’ আইজযোে রবরগন বলল।
‘সরেযই অমনে রেছু েমে রগমছ।’
বমল এেেু থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
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রসোজো হময় বসল রচয়োম । বলল, ‘রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস বোরি আে ো
েেেো প্রমেেমেড েমন েম রছলোে, েো রচময় অমনে সু রক্ষ্ে বোরিেো। আে ো
রনরশ্চে হময়রছ, রবজ্ঞোনী বোরি েোমজ রলোেগুমলো অবশ্যই পুরলশ বো রগোময়ন্দো
রবিোমগ রলোে। রেোেোময়নেৃে আেোমদ রলোমে ো েোমদ েোছ রথমে েথো
আদোয় ে মে রগময় রবপমদ পিো েুমখোেুরখ হময়মছ। প্রময়োজনীয় রেোন েথো
আদোয় ে মে পোম রন। রে েথোগুমলো েো ো আদোয় ে মে রপম মছ েো উেোপোেো বো িোাঁদ জোেীয় বমলই আেোমদ েমন হময়মছ।’
‘প ীক্ষ্োেূলেিোমব হেো -রির ওয়োলো পো োবো রে েথো হময়রছল,
রসেো রেছু ে ো রগমছ?’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘ও প ীক্ষ্োও হময় রগমছ। রির ওয়োলো, রনউজমপপো হেো ও রহোে
সোরিেমস রলোেমদ পোর ময়রছলোে। ও ো রগে পেেন্তও রপৌাঁছমে পোম রন। েো
আমগই েোমদ ধম রিলো হময়মছ। অবশ্য পম রছমি রদয়ো হময়মছ। ও ো
আেোমদ রলোে, রেন্তু রসই সোমথ ও ো প্রমেৌশলীও। সুে োিং রেোন অসুরবধো
হয়রন। েমব পর ষ্কো হময়মছ, রবনো বোধোয় রবজ্ঞোনী বোরি পেেন্ত রপৌাঁছমে পো ো
েোমব নো। রজো েম েোওয়ো রচিো ে মল লিোই ে মে হমব রনুঃসমন্দমহ।’ ড.
রডরিড ইয়োহুদ বলল।
‘রজেস রজোমসিমদ েো ো রে উমদযোগ রনয়ো হময়মছ বমল জোরনময়রছমলন,
রসেো বযোপোম আপরন েেেো রনরশ্চে?’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘হ্োাঁ। অমনে রচন্তো েম এই উমদযোগ রনয়ো হময়মছ। ইউরনিোরসেরে অব
রেেমনোলরজ রছমল ো েরদ রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোমথ রদখো ে ো এেেো
অরিরসয়োল উমদযোগ রনয় েোহমল েো ো রস অনুেরে রপমে পোম । এেন িোবনো
রথমেই রজেস রজোমসিমে রদময় ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ এে গ্রুপ
রব্ররলয়োন্ে ছোত্রমে উৎসোরহে ে ো হয়। রবশ্বরবদযোলময় রব্ররলয়োন্ে ছোত্রমদ র সোচে
রিো োে আমছ। েো ো রবজ্ঞোন-মেেমনোলরজ অেযোধুরনে েরপমক্স উপ েোমঝ
েোমঝই রসরেনো , রসমম্পোরজয়োে, রগোলমেরবল ও গ্রুপ রজসেোশমন আময়োজন
েম । বি বি রবজ্ঞোনী ও রশক্ষ্েমদ এসব অনুষ্ঠোমন আনো এবিং েোমদ সোমথ
গ্রুপ েম রদখো ে ো েোমদ রনয়রেে রপ্রোগ্রোমে অিংশ। েোমদ এসব রপ্রোগ্রোে ও
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পর চময় নোনো েে রপপো স-ব্ররসয়ো স আমছ। রজেস রজোমসি এই রিো োমে
এেজন সদস্য, অবশ্য েূল বরডমে রস রনই। েমব েো প্রস্তোবমে েো ো গ্রহণ েম
এবিং রবশ্বরবদযোলময় েোধযমে আইআ রে রেরলমিোন নোম্বো রেোগোি েম
রিো োমে রপ্ররসমডন্ে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রেরলমিোন েম । রিো োমে
এেেো গ্রুপ েো সোমথ রদখো ে মে চোইমল রবজ্ঞোনী েো অপ োগেো েথো প্রেোশ
েম ন। এই অবস্থোয় ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ েণোরবজ্ঞোন রবিোমগ ডীন
ড. িোরেেো বোদরুেো রিো োেমে প োেশে রদন েোমদ ‘রহরস্ট্র এন্ড রেথডলরজ অব
স্ট্রোমেরজে র সেোচ’ রবর্ময় রিরজরেিং প্রমিস ড. সো ো সোহোেয রনমে। রেরন
জোনোন, রেছুরদন আমগ ইস্তোম্বুল রবশ্বরবদযোলময় ‘সোময়ন্স এন্ড ইেোন রবল গোময়’এ উপ সোিো জোগোমনো রে আন্তজেোরেে রসরেনো হয়, েোমে রবজ্ঞোনী ড.
আন্দোলুরস ও ড. সো ো েরনষ্ঠিোমব েোজ েম । আরে েখন রদমখরছ েোরেেন
স্ট্রোমেরজে র সোমচেও ড. সো োমে ড. আন্দোলুরস খুব র সমপক্ট েম ন। রেরন েরদ
রিো োমে পমক্ষ্ ড. আন্দোলুরসমে অনুম োধ েম ন, েোহমল ড. আন্দোলুরস রনশ্চে
োরজ হমবন। ড. িোরেেো বোদরুেো প োেশে অনুসোম রিো োে প্ররেরনরধ ো ড.
সো ো সোমথ রদখো েম েোাঁমে অনুম োধ েম ন। প্ররেরনরধ দমল রজেস রজোমসিও
রছল। রসই রিো োমে পক্ষ্ রথমে এেেো রিোর্ল্ো বের েম ড. সো োমে রদয়ো
হয়। ড. সো ো অমনে আমলোচনো ও রজজ্ঞোসোবোমদ প রিো োমে পমক্ষ্ ড.
আন্দোলুরসমে অনুম োধ ে মে োরজ হন। েো অনুম োমধই ড. আন্দোলুরস োরজ
হন রিো োেমে সোক্ষ্োৎেো রদমে। আে ো রচময়রছলোে ড. আন্দোলুরস রেন েোাঁ
বোরিমে সোক্ষ্োৎ রদমে োরজ হন। এ জমন্যই রসজরল এলোেোয় েো বোরি েোমছ
ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ রিো োেমে আে ো বযবহো েম রছ। আেোমদ
উমেশ্য সিল হময়মছ। সোক্ষ্োৎ রদমে োরজ হওয়ো প ড. আন্দোলুরস বমলন,
অরিমস আরে েোউমে সোক্ষ্োৎ রদই নো। েো উপ আগোেী শুক্রবো রসজরলমে
আেো বোসোমেই থোেব। রবশ্বরবদযোলয়ও ঐ এলোেোমেই। সুে োিং সোক্ষ্োৎেো
আেো বোসোমেই হমব।’ থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
খুরশমে উম দোাঁরিময়মছ আইজযোে রবরগন। রস হোে বোরিময় ড.
ইয়োহুমদ সোমথ হ্োন্ডমশে েম বলল, ইশ্ব আেোমদ সোহোেয ে মছন। নো হমল
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এেবি সুমেোগ আে ো এিোমব রপময় েোই! এখন বলুন , অপোম শন রেেেো
আপনো রেেন হময়মছ। েো ো পর েিনো অনুসোম ড. আন্দোলুরসমে েো স্ত্রী
সমেে ওখোন রথমে রব ে মে পো মব রেো?’
‘অবশ্যই রবজ্ঞোনী বোসো েূল অপোম শমন রনেৃত্ব রদমব স্মোথেো। েো
সোমে আেোমদ আেজন রচৌেশ েেোমন্ডো। রজেস রজোমসি এমদ সোমথ
থোেমব। েো ণ রেখোমন ওমদ আেমে োখো হমব, রসেো রজেস রজোমসমি ই
জোনো। অন্যরদমে রবজ্ঞোনী বোসোয় েোওয়ো সেয় রবশ্বরবদযোলময় ছোত্র
প্ররেরনরধদলমে রেডন্যোপ ে মব অন্য এেেো েেোমন্ডো দল। এ ও রন োপদ
পর েিনো ে ো হময়মছ। আেমে োখো জোয়োগোও র ে ে ো আমছ। আেোমদ
রলোেমদ প্রমেযমে ডুরিমেে আইরড েোডে বের ে ো হময়মছ। এই আই রড
েোডেগুমলো রনময় ছোত্র রসমজ আেোমদ স্মোথেো বোরহনী রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস
বোরিমে প্রমবশ ে মব। ছোত্র প্ররেরনরধ দমল রে নোে পর চয় রবজ্ঞোনীমে আমগই
স ব োহ ে ো হময়মছ, েোমে েো ও ছরব রনই, ছরব েো ো চোয়ওরন। সুে োিং রেোন
রদে রদময় রেোন অসুরবধো হমব নো।’
খুরশমে আইজযোে রবরগমন েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল, ‘আপরন
বলমলন, রবজ্ঞোনী বোরিমে চোে -বোে েো ো আমছ, েো ো হয় পুরলমশ নো হয়
রগোময়ন্দো রবিোমগ রলোে। বোরিমে েোমদ সিংখযো েে হমে পোর এ বযোপোম
রেছু রজমনমছন?’
‘রবজ্ঞোনী বোরি উপ আেোমদ েো ো রচোমখ র মখমছ, েোমদ েমে
রবরিন্ন সেয় রবরিন্ন েো মণ েো ো বোইম এমসমছ, েোমদ সিংখযো পোাঁচ-ছয় জমন
রবরশ নয়।’
‘েো েোমন রবজ্ঞোনী বোরিমে ঐ ধ মন রলোে সোে আেজমন রবরশ
হমব নো। আ রেোেো স্মোথেো বোরহনীমে থোেমছ ১০ জন। েুরে রে েমন ে ছ?
সোিমলয বযোপোম রেন্তু রেোন ঝুাঁরে থোেো চলমব নো।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘রেোন রচন্তু রনই। আেো রলোে ো প্রস্তুে অবস্থোয় প্রথে আেোে ে মব।
ও ো থোেমব অপ্রস্তুে। স্মোথেো পর েিনো হমলো, প্রথে আেোমেই ওমদ
অরধেোিংশ রলোেমে েোমগেমে রনময় আসো। এজমন্য েথো হময়মছ, সোক্ষ্োমে এে
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পেেোময় আেোমদ রলোে ো রচোমখ পলমে রগোেো বোরিমে ছরিময় পিমব এবিং
এেমেোমগ আক্রেণ ে মব। ওমদ মে প্রস্তুরে রেোন সুমেোগ রদয়ো েোমব নো। শুধু
রবজ্ঞোনী ও েো স্ত্রীমে রেোন আেোে ে মে রনমর্ধ ে ো হময়মছ। ওমদ ধম রনময়
রেমে হমব।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল।
‘রেন, রবজ্ঞোনী বোচ্চোমদ বোদ রদমিন রেন? ওমদ ধম রনময় রেমে
হমব। স্ত্রী সোমথ ও োও হমব রবজ্ঞোনীমে েথো বলোবো অবযথে রেোপ।’ আইজযোে
রবরগন বলল।
‘নো, রবজ্ঞোনী রছমল-মেময় ো এখন এখোমন রনই। এই েথয আে ো
রনরশ্চেই জোনমে রপম রছ।’
বমলই দ্রুে েরি রদমে েোেোল ড. রডরিড ইয়োহুদ। বলল, ‘এখন ১০েো
রবশ রেরনে। রবশ্বরবদযোলময় রডরলমগেমদ রেডন্যোমপ অপোম শন এখন রনশ্চয়
রশর্ হময়মছ। স্মোথেো বোরহনী েোমি এখন রবজ্ঞোনী বোরিমে রবশ্বরবদযোলময়
স্টুমডন্ে রডরলমগশমন ছদ্মমবমশ। রেন্তু এেক্ষ্মনও রেরলমিোন আসমছ নো রেন?
প্রথে অপোম শমন পম ই েো খব জোনোমনো েথো রছল।’
থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
েোেোল আবো েরি রদমে।
সিংমগ সিংমগই রবমজ উ ল েো রেোবোইল।
দ্রুে রেোবোইল েুমখ েোমছ েুমল ধ ল ড. রডরিড ইয়োহুদ। ওপোম
েন্ শুমনই বলল, ‘বল রজেস রজোমসি, সুখব ?’
‘রজ স্যো । অপোম শন সোেমসসিুল। দু’রে রলোম োি ে েোইে রবোেো
েয়িংরক্রয় রবমস্ফো মণ দুই গোরি সবোই সিংজ্ঞোহীন হময় পমি। পম আেোমদ
ড্রোইিো গোরি দু’রেমে ড্রোইি েম রসজরল পোহোমি রনময় েোয়। এেেো রঝোাঁমপ
েোমদ সিংজ্ঞোহীন রদহ লুরেময় র মখ গোরি রনময় চমল আমস। েযোডোে স্মোথেো
রনেৃমত্ব আে ো নেুন ছোত্র রডরলমগে ো এখন েোরি রবজ্ঞোনী বোরি রদমে।’
‘ধন্যবোদ। অসিংখয ধন্যবোদ রেোেোমদ । রেরলমিোনেো স্মোথেোমে দোও।’
বলল রডরিড ইয়োহুদ।
েময়ে েুহূেে অমপক্ষ্ো।
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ওপো রথমে স্মোথেো গলো রপমেই ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘এখন আ
রেোন েথো নয়। গড রব্ল্স ইউ স্মোথেো। এেোই আেোমদ সমবেোচ্চ সুমেোগ। লক্ষ্য
অজেমন জন্য আশো ের সব রেছুই ে মব। গড রব্ল্স ইউ। গুড বোই।’
রেোবোইল র মখ রদল ড. রডরিড ইয়োহুদ। বলল আইজযোে রবরগমন
রদমে েোরেময়, ‘ও ো রবজ্ঞোনী বোরিমে েোত্রো েম মছ রে. আইজযোে রবরগন।
ঈশ্ব মে ডোকুন।’
‘গড রহলপ আস।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘সোেমন আধ েন্েো সেয় খুবই গুরুত্বপূণে। আসুন আে ো সুখবম জন্য
অমপক্ষ্ো ের ।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল।
‘র ে আমছ। রেন্তু সুিে পথ সম্পমেে ওমদ সুস্পি ধো ণো আমছ রেো।
র েিোমব বুঝমে নো পো মল রবজ্ঞোনী ও েো স্ত্রীমে রনময় পোলোমনো সব আময়োজন
পন্ড হময় েোমব।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘রস েে রেোন অসুরবধো হমব নো। অপোম শন েীমে েো ো আমছ, েো ো
প্রমেযেমেই বোরি নেশো, ে গুমলো নেশো, সুিমে েুখ এবিং েোমদ অবস্থোন
সম্পমেে রবস্তোর ে ধো ণো রদয়ো হময়মছ।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
আইজযোে রবরগমন েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল, ‘ধন্যবোদ।’
বমল রসোিোয় গো এরলময় রদল। পমেে রথমে রেোবোইল রব েম বলল,
‘েোি ে মবন ড. ইয়োহুদ, এেেো জরুর রেরলমিোন রসম রনই।’
‘অবশ্যই।’ বলল ড. ইয়োহুদ।

আইআ রে-মে র োববোম সেোল।
ি েোল অরিস রনই। েবু নোস্তো প ড. রশখ আবদুল্লোহ রবন বোজ এবিং
আইরে ইরেরনয়ো ইসেে েোেোল রবশ অমনেক্ষ্ণ আমগ অরিমস এমসমছ।
অরিমস লোউমে বমস আহেদ েুসো েোমদ সোমথ আলোপ ে রছল।
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রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস দরক্ষ্ণহস্ত েরুণ আমলোে রবজ্ঞোনী ড. ইবনুল
আব্বোস আবদুল্লোহ রসসুরস লোউমে েুেল।
সবো উমেমশ্য সোলোে রদময় এে জমন েরি রদমে েোরেময় বলল,
‘এখন দশেো রবশ রে. খোমলদ খোেোন। েোত্র রবশ রেরনে রলে। ছুরে রদমন এই
রলে রনশ্চয় েোউমন্েবল নয়।’ ড. রসসুরস েুমখ হোরস।
সেোল ৯েোয় আহেদ েুসো অরিমস এমসমছ। সেোল সোমি ৮ েোয় ড.
রসসুরস রেরলমিোন েম রছল আহেদ েুসোমে। বমলরছল, আপরন েখন এমসমছন,
েখন আরেও ১০েো রদমে লোউমে আসরছ।
‘ওময়লেোে ড. রসসুরস। ছুরে রদন নো হমলও রবজ্ঞোনীমদ রলে রদোর্নীয়
নয়। রবজ্ঞোনী ো অিংমে এমেবোম অযোকুম ে বমলই বযরি জীবমন েোজ-েমেে
অমনে খোরন রবরহমসবী। সুে োিং রবশ রেরনে রলে আে ো সোনমন্দ গ্রহন ে লোে।’
হোসমে হোসমে বলল আহেদ েুসো।
‘ধন্যবোদ। েমব রে. খোমলদ খোেোন রবজ্ঞোনীমদ এই রবরহমসবী হবো
েথো েোমদ পর বোম েোমছ নো বলো উরচে। েোমে পর রস্থরে আ ও খো োপ
হমব।’ বলল ড. রসসুরস েুখ রেমপ রহমস।
‘পর রস্থরে আ ও খো োপ নো ে ো েথো বলমছন। েো েোমন পর রস্থরে
এখন খো োপ। েোই রে ড. রসসুরস?’ বলল ড. আবদুল্লোহ বোজ। েো র োাঁমে হোরস।
হোসল ড. রসসুরস। বলল, ‘সমব রেো আেোমদ সোমথ আসমলন। আেোমে
এখমনো বুমঝ সোম নরন হয়মেো। রেন্তু গে রেন েোমস আেোমদ চো রবজ্ঞোনী
বোরিমে েময়েবো রগরছ। রসখোমন িোবীমদ েোমছ েজো েজো েথো শুমনরছ।
আল্লোহ নোরে রবজ্ঞোনীমদ েোথোয় বস্তুরবজ্ঞোমন জ্ঞোন ও েো প্ররে আের্েণ বোরিময়
রদময়মছন এবিং রসই সোমথ েগজ রথমে সিংসো বুরে জ্ঞোন রেমে রনমজ েোমছ
র মখ রদময়মছন। আন্দোলুরস িোবী েোমছ এ অরিমেোগ শুমনরছ। রেরন আেোমে
বমলমছন, ‘রবময় প গে ২৫ বছম রেোেো স্যো এেরদমন জমন্যও রেোন
অবেোশ সিম রনময় েোবো সেয় পোনরন। আেো স্ত্রী সোেমন এ েথো বলোয় আরে
রবপমদই পমিরছলোে।’
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রহমস উ ল আহেদ েুসো ও ড. বোজ দু’জমনই। ড. বোজ বলল, ‘রবপমদ
পমিরছমলন রেন, আপনো রেো রশক্ষ্ো গ্রহমণ সুমেোগ হময়মছ।’
‘র ে বমলমছন। পম উইে এমন্ডই আরে উইে এমন্ড সোমথ আ ও
দু’রদন রেোগ েম স্ত্রীমে রনময় ‘রলে িযোন’-এ রগময়রছলোে রেনরদমন অবেোশ
েোপমন। নূহ আ.- এ রেরস্ত েোউন্ে আ ো ো রদখো আেো স্ত্রী এেেো বি শখ
রছল।’ বলল ড. রসসুরস। েো েুমখ হোরস।
‘েোহমল আল্লোহ রনশ্চয় রবমশর্ আনুকুলয রদরখময় আপনো েগমজ
সিংসো -বুরে সবেুকু অিংশ রেমে োমখনরন।’ বলল আহেদ েুসো রেরি রহমস।
‘আল হোেদুরলল্লোহ। রদোয়ো েরুন, দয়ো েম আ রেন নো েোমেন। েম
রবপমদ েে বি রবপদ আ রনই। গে উইে এমন্ডও ড. আন্দোলুরস বোসোয়
েোনরন। এ উইে এমন্ডও রেমে পো মলন নো।’ ড. রসসুরস বলল। েো েুমখও রেরি
হোরস।
আহেদ েুসো হ োৎ গম্ভী হময় উম মছ। বলল দ্রুে েমে, ‘েো র ে। রেন্তু
ড. আন্দোলুরস রেমসস আন্দোলুরস অনুেরে রনময়মছন। রেমসস আন্দোলুরস শুধু
অনেুরেই রদনরন, বমলমছন, ‘রদশ, ধেে, জোরে, সমবেোপর েোনুমর্ প্রময়োজমন ড.
আন্দোলুরস েো েম ন েো সোমথ রেরন আমছন।’
গম্ভী হময় উ ল ড. রসসুরস েুখও। বলল, ‘েযোডোে রসেেো েম
অমনে সেয় অমনে েথো বমলন। রেন্তু রেরন এেজন েমডল রবজ্ঞোনী েমডল স্ত্রী।
রেরন এেরদন হোসমে হোসমে আেোমে বমলমছন, ‘রবেো! রবজ্ঞোনীমদ স্ত্রী ো রেন্তু
েিোবগেিোমব রবজ্ঞোমন সেীন। এ বযোপোম রবজ্ঞোনীমদ ও েোমদ স্ত্রীমদ রেন্তু
সমচেন থোেো দ েো । স্ত্রী ো অবশ্যই েযোগ েীেো ে মব, রেন্তু েোেীমদ েো
েীেৃরে রদয়ো উরচে, র ে রেেন রেোেো স্যো রদময় থোমেন।’
ড. রসসুরস েথো রশর্ েম এেেু রথমে আবো বমল উ ল, ‘েযোডোমে
েথো আেো রচ রদন েমন থোেমব।’
ড. রসসুরস েথো রশর্ ে মেই আহেদ েুসো রেোবোইল রবমজ উ ল।
আহেদ েুসো রেোবোইল রব েম স্ক্রীমন রদমে রচময় রজোমসিোইমন
নোে রদমখই বলল, ‘েোি ে মবন, আরে েলেো র রসি ে রছ।’
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বমল আহেদ েুসো রসোিো রথমে উম েম এেেো প্রোমন্ত সম রগল।
‘হ্োমলো, রজোমসিোইন। আসসোলোেু আলোইকুে। িোমলো আছ?’ আহেদ
েুসো বলল।
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আে ো িোল আরছ। এইেোত্র আেো রসই
বোন্ধবী রজরি রজনো এেেো খব রদল। েমন হয় খব েো খুব খো োপ।’ বলল
রজোমসিোইন।
‘খব েো খুব খো োপ?’ দ্রুে েে আহেদ েুসো ।
‘আজ ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ এেেো ছোত্র প্ররেরনরধদমল সোমথ
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোক্ষ্োেেো রছল রবজ্ঞোনী রসজরল বোরিমে। এই
উপলমক্ষ্ রজরি রজনোমেও চোময় আেন্ত্রমণ েথো বমলরছমলন রবজ্ঞোনী। রজরি
রজনো..........।’
রজোমসিোইমন েথোয় বোধো রদময় আহেদ েুসো েোঝখোমনই বমল উ ল,
‘রসখোমন রেছু েমেমছ?’ উরেগ্ন েে আহেদ েুসো ।
‘রসখোমন রেছু েেো েথো নয়, এেেো সমন্দহজনে েেনো খব রদময়মছ
রজরি রজনো।’
েুহূমেে জমন্য থোেল রজোমসিোইন, েো প বমল উ ল, ‘রজরি রজনো
রবজ্ঞোনী বোরি েোরিমলন েো গোরিমে েম । রেরন ছোত্র প্ররেরনরধ দমল দু’রে
েোইমক্রো রদমখরছমলন েো সোেমন। রেরন রদমখন, েোইমক্রো দু’রে ডোনরদমে রশর্
এেরজে র োড পো হময় রবজ্ঞোনী বোরি রদমে েময়ে গজ এরগময় হ োৎ রথমে
েোয়। থোেোেো এে আেরস্মে রছল রে, রপছমন েোইমক্রোেো সোেমন েোইমক্রোমে
েৃদু ধোক্কো রদময় দোাঁরিময় েোয়। প ক্ষ্মণই োস্তো পোশ রথমে দু’জন রলোে হ োৎ
রবর ময় এমস দুই েোইমক্রো ড্রোইরিিং রসমে উম েোয়। েো পম ই েোইমক্রো দু’রে
দ্রুে েুম রসই ডোমন এেরজে র োড ধম ডোন রদমে চমল েোয়। রজরি রজনো
েেক্ষ্মণ ডোন এেরজে র োডেো েোমছ এমস পমিরছল। েখন েোইমক্রো দু’রে েুম
দোাঁরিময় ডোমন র োড ধম চলরছল, েখন রজরি রজনো রসই দু’জন ড্রোইিোম
পোমশ বসো এেজনমে রদমখন েোমে ছোত্র বমল রেরন রচনমে পোম ন। রস ছোিো েোত্র
প্ররেরনরধদমল েোউমে গোরি রসমে বসো রদখমে পোনরন। রবরস্মে হন রজরি
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রজনো। রেরন োস্তো রথমে এেেু সম গোরিেো দোাঁি ে োন। রেরন রবশ্বরবদযোলময়
রেরলমিোন েম ছোত্র প্ররেরনরধদমল রে েো ও রেরলমিোন রেোগোমি রচিো
েম ন। রেরলমিোন নোম্বো রপমে রদর হমলও রবশ্বরবদযোলময় েণোরবজ্ঞোন
রবিোমগ ডীমন অরিস রথমে প্ররেরনরধদমল রনেো ছোত্ররে রেরলমিোন নোম্বো
রপময় েোন। রেন্তু রেরন রেরলমিোন ে ো রচিো ে োেোমলই েোইমক্রো দু’রেমে দ্রুে
রিম আসমে রদমখন। রেরন রেোবোইল র মখ ডযোশ রবোডে রথমে েো দু রবনেো
রনময় েোেোন েোইমক্রো রদমে। পম দুই েোইমক্রোমে ও ো দু’জন রলোেমেই ড্রোইি
ে মে রদমখন। রেন্তু রসেগুমলোমে বসো েোমদ রদখমলন, েোমদ মে েো ছোত্র বমল
েমন হয়রন। রজরি রজনো রবস্ময় সমন্দমহ পর ণে হয়। রেরন দ্রুে রবশ্বরবদযোলয়
রথমে পোওয়ো প্ররেরনরধ দমল রনেো ঐ ছোমত্র নোম্বোম রেরলমিোন েম ন। রেন্তু
বো বো রেরলমিোন েম ও রেোন উত্ত পোনরন রেরন। বো বো ই রনো-র িোই হয়।
েেক্ষ্মণ েোইমক্রো দু’রে চমল রগমছ। রবজ্ঞোনী বোরি রসখোন রথমে খুব রবরশ দূম
নয়। রেন্তু প্রবল রেধোয় পমিন রেরন। েো রনরশ্চে েমন হয়, ঐ দুই েোইমক্রোমে
েো ো রগমছ েো ো ছোত্র-প্ররেরনরধ দল নয়। প্রবল ........।’
‘ইন্নোরলল্লোহ...। স্যর রজোমসিোইন, েুরে এেেু রহোর্ল্ ে । রেোেো সোমথ
আ ও েথো বলমে হমব। আরে এেেো রেরলমিোন েম রনই।’
বমলই েল রহোর্ল্ েম আহেদ েুসো দ্রুে ওয়োন েোস ডোয়োমল রজনোম ল
রেোস্তিো েোেোলমে রেরলমিোন ে ল। ওপো রথমে েো েে রপমেই সোলোে রদময়
দ্রুে েমে বলল, ‘রজনোম ল, এখরন আপরন রসজরল এলোেো পুরলশ
রিশনগুমলোমে দ্রুে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস বোরিমে রপৌছো জমন্য েুি ে মে
বলুন। আ আপরন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রেরলমিোন েরুন। জরুর ।’
‘বুঝমে পো রছ রেছু েমেমছ। রে েমেমছ? বোরিমে রেো আেোমদ
শরিশোলী রগোময়ন্দো রেে ময়মছ।’ দ্রুে, উরেগ্ন েমে বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ ছোত্র-প্ররেরনরধদমল সোমথ ড.
আন্দোলুরস এেেো সোক্ষ্োেেো রছল আজ সেোমল। েো খব রপলোে, েোমে েমন
হমি ছোত্র প্ররেরনরধদলমে রেডন্যোপ েম শত্রু পমক্ষ্ রেউ রসখোমন রগমছ।’
আহেদ েুসো বলল।
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‘ও গড! বুমঝরছ। আরে পুরলশ রিশনগুমলোমে রেরলমিোন ে রছ। আে ো
েোরি রসখোমন, আপরন রিজ আসুন রে. খোমলদ খোেোন।’
বমলই ‘আসসোলোে’ েথোরে েোাঁপো েমে উচ্চো ণ েম েল লোইন রেমে
রদল।
আহেদ েুসো রজোমসিোইমন রহোর্ল্ লোইনেো অন েম বলল দ্রুে েমে,
‘েমন হয় সোিংেোরেে রেছু েমে রগমছ রসখোমন। রেোেো বোন্ধবী রজরি রজনো রশর্
পেেন্ত রেোথোয় রছমলন?’
‘প্রবল রেধো রনময় অবমশমর্ রেরন রবজ্ঞোনী বোরি রদমেই এমগোন। রেন্তু
রবজ্ঞোনী বোরি োস্তোয় েোবো আমগই দু’জন রলোে এমস েো পথ র োধ েম
দোাঁিোয়। বমল, রবজ্ঞোনী স্যোম বোরি রেমে হমল পোশ লোগমব। পোশ আমছ রেনো।
েখন রজরি রজনো জোনোন, েো দোওয়োে আমছ রসখোমন। রেন্তু রসই রলোে দুজন
বমল, ছোত্র প্ররেরনরধ দমল পোশ রছল, েোাঁ ো রগমছ। পোশ নো থোেমল আপনোমে
রেমে রদমে পোর নো। েখন রজরি রজনো েোমদ মে বমল, রেোে ো েরদ স েোর
রেিংবো রসরেউর রে রলোে হও, েোহমল এখরন পুরলশমে খব রদময় রবজ্ঞোনী
স্যোম বোরিমে েোও। েো রবপমদ আশিংেো ে রছ আরে। রসই দু’জন রলোে
জোনোয়। িয় রনই, বোরিমে েোাঁ রন োপত্তো জমন্য বযবস্থো আমছ। েো পম ই রজরি
রজনো আেোমে রেরলমিোন েম রেোেোমে সব জোনোবো অনুম োধ েম রেরন দ্রুে
রবশ্বরবদযোলময় রিম রগমছন।’
থোেল রজোমসিোইন।
‘রেোেো বোন্ধবীমে ধন্যবোদ রজোমসিোইন। রদোয়ো েম ো, রবজ্ঞোনী স্যোম
রেন রেোন রবপদ নো হয়। রে উমেমশ্য আরে এখোমন এমসরছলোে রজোমসিোইন, েো
সম্পোদমন রবোধ হয় বযথে হলোে। োরখ। রদরখ ওরদমে রে অবস্থো।’ গম্ভী অথচ
িোঙো েেে আহেদ েুসো ।
‘েুরে রেো রিমঙ পিো জমন্য নও। আল্লোহ রেোেোমে সোহোেয ে মবন।
ইনশোআল্লোহ েুরে সিল হমব। আরে োখরছ, আসসোলোেু আলোইকুে।’ গিী
েেেো েোখোমনো েে রজোমসিোইমন ।
আহেদ েুসো রেোবোইল োখল পমেমে।
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ড. বোজ ও ড. রসসুরস রচোখ-েুখ ি ো উমেগ রনময় আহেদ েুসো রদমে
অপলে দৃরি র মখ পোথম েে রস্থ হময় বমস আমছ।
আহেদ েুসো েোেোল েোমদ রদমে। বলল, ‘শুমনমছন রেো সব। খব
সেয হমল, ধম ই রনমে হমব ড. আন্দোলুরস রবপমদ পমিমছন।’ গম্ভী ও শোন্ত েে
আহেদ েুসো ।
‘আরে েময়েবো স্যোম রেোবোইমল রেরলমিোন ে লোে। র িং হমি,
রেন্তু রেউ এযোমেন্ড ে মছ নো। এই রেোবোইল সব সেয় রেরন েোমছ োমখন।’ বলল
ড. রসসুরস। েোন্নো রিজো েো েে।
রেছু বলো জমন্য েুখ খুমলরছল ড. বোজ। আহেদ েুসো দ্রুে েমে বমল
উ ল েো আমগই, ‘আরে রসজরলমে েোরি। আপনো ো অরিমস থোকুন।’
আহেদ েুসো উম দোাঁিোল।
ড. বোজ ও ড. রসসুরস উম দোাঁিোল।
‘স্যো , আেোমদ জমন্য আ রেোন রনমদেশ?’ বলল ড. বোজ।
‘আপনোমদ মেও সোবধোন থোেমে হমব। ও ো ক্ষ্যোপো কুকুম েে হময়
রগমছ। আরস। আসসোলোেু আলোইকুে।’
সোলোে রনময় ড. বোজ সিংমগ সিংমগই বমল উ ল, ‘স্যো , আপনো
রন োপত্তো আেোমদ জমন্য রবরশ প্রময়োজনীয়। রহরলেপ্টো ওয়োেেশমপ, আসমে
বরল?’
‘নো ড. বোজ। েোমে আ ও রদর হময় েোমব। আেোমে এখনই রবরুমে
হমব। আ রসজরল রেো রবরশ দূম নয়।’
েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো েুম দোাঁরিময় হোাঁেমে শুরু ে ল।

রসজরলমে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস বোরি সোেমন রহরলেপ্টো লযোন্ড
ে মেই রজনোম ল রেোস্তিো রহরলেপ্টো রথমে লোি রদময় রনমে ছুেল ড.
আন্দোলুরস বোরি রদমে। পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন রেরলমিোমন আমগই
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রজমনমছন ড. আন্দোলুরস বোরিমে ৭রে লোশ ছোিো রেছু রনই। পুরলশ প্রধোমন
রহরলেপ্টো রেমেও এেেু দূম দোাঁিোমনো রদখল।
রসরেউর রে েেেীমদ স্যোলুমে েমধয রদময় রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল
রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস বোরিমে েুমে রগল।
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন রজনোম ল রেোস্তিো েোেোলমে েোগে
জোনোল। বলল, ‘রবজমেন্েসহ রগোেো বোরি সোচে ে ো হময় রগমছ স্যো । রে সোেরে
লোশ পোওয়ো রগমছ, েো সবই আেোমদ রগোময়ন্দোমদ ।’
‘ওমদ লোশ পিমলও েো েো ো র মখ েোয়রন রনশ্চয়?’ গম্ভী েে
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।
‘অবশ্যই।’ বলল পুরলশ প্রধোন।
‘চলুন, আরে এেেু রদখমে চোই, বোরিেোই আেোমদ পুরলশ ও
রগোময়ন্দোমদ েো ো বোইম পোহো োয় রছল, েোমদ বিবয রে?’
‘রেোন রগোলো-গুলী শব্দ েো ো পোয়রন। েমন ে ো হমি, েোমদ
র িলবো , রিনগোন সবরেছুমেই সোইমলন্সো লোগোমনো রছল।’ বলল পুরলশ
প্রধোন।
‘রেন্তু আেোমদ রলোে ো েোমদ চমল রেমে রদখমলো নো রেন? েো ো
রেিোমব হোওয়ো হময় রগল বুঝমে পো মছন রেছু?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।
‘েোইমক্রো দু’রে বোইম পমি আমছ। আেোমদ রলোমে ো েোমদ েোউমে
বোরি রথমে রব হমেই রদমখরন। এেো র ে হমল দু’রে রবেি থোমে, এে. েো ো
বোরিমেই রেোথোও লুরেময় আমছ এবিং দুই. েো ো বোরি রথমে রেোন রবেি পমথ
পোরলময়মছ।’ পুরলশ প্রধোন বলল।
‘রবেি পথেো রে?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।
‘সুিে পথ হমে পোম । রেন্তু আে ো বোরি এেেলো ও রবজমেন্ে ইরঞ্চ
ইরঞ্চ েম খরেময় রদমখরছ। সুিমে রেোন অরস্তত্ব আে ো পোইরন। আম েেো েথো,
আে ো এেনিোমব খুাঁমজও রেোন সুিে রপলোে নো, রেন্তু বোইম রলোে ো এমস
েোিোহুমিো েমধয েো রপময় েোওয়ো েোিোরবে নয়। সুে োিং েোমদ অন্তধেোন এেেো
বি হস্য!’ পুরলশ প্রধোন বলল।
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‘আসুন, আম েবো আে ো রদরখ বোরিেো।’
বমল পো বোিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। েো রপছমন রপছমন হোাঁেমে
লোগল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ আ ও েময়েজন পুরলশ অরিসো ।
আন্ডো গ্রোউন্ড রলো সহ সব রলো ও ে রদমখ রজনোম ল রেোস্তিো
পুরলশ প্রধোনসহ আবো রিম এল ড্রইিংরুমে।
বসল দু’জমনই রসোিোয়। দু’জমন রচোমখ-েুমখ উমেগ।
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন রসোিোয় রসোজো হময় বমস েমন হয় রেছু
রশোনো জমন্য অমপক্ষ্ো ে ল। েো প বলল, ‘স্যো , রেোন সুিে পথ েরদ নো
থোমে, েোহমল ধম রনমে হমব রপছমন দ জো রদময়ই েো ো পোরলময়মছ। রপছমন
পমন গজ দূম বোউন্ডোর ওয়োল। ওয়োমল বোইম এেেো প্রোইমিে র োড আমছ।
রসখোমন গোরি র মখ এমস থোেমল এ রদে রদময় পোরলময় েোবো এেেো সম্ভোবনো
বের হয়।’
রসোিোয় েোথো র মখ দু’হোে দু’রদমে ছরিময় রদময় বমসরছল রজনোম ল
রেোস্তিো েোেোল। রসও রসোজো হময় বসল। বলল, ‘দু’জন রলোেমে রেডন্যোপ েম
ডজন খোমনে রলোে রপছমন বোউন্ডোর ওয়োল রডরঙময় চমল েোমব, বোইম
রেোেোময়ন ে ো আেোমদ রেোন রলোমে নজম পিমব নো, এেো েোিোরবে নয় রে.
নোরজে এ মেন।’
‘এ েুরিও র ে স্যো , রেন্তু বোরি রেনরদমে বোগোন থোেমলও বোরি
রপছমন গোছ-গোছিোেো এেেু রবরশ। এছোিো আেোমদ রলোেমদ নজ রেন্ত
বোরি সোেমন রগে ও বোরি এযোমপ্রোস র োমড উপ রবরশ রছল। বোরি র ে
রপছমন স োসর রেোন পোহো ো রছল নো। ওয়োমল বোইম প্রোইমিে র োডেো উপ
রচোখ োখো বযবস্থো রছল। আরে রখোাঁজ রনময় রজমনরছ, েোমদ রচোখ রছল োস্তোরে
দু’প্রোমন্ত েুমখ। েোমদ রজজ্ঞোসোবোদ ছোিো রবস্তোর ে রেছু বলো েোমব নো।’
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন েথো রশর্ হমেই েম েুেল এেজন
পুরলশ অরিসো । বলল, ‘জনোব খোমলদ খোেোন সোমহব এমসমছন।’
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জমনই
চেে িোঙো েে নমি-চমি বসল। রেন প্রোণ রপল েো ো!
র োমেলী দুমগে

99

‘হ্োাঁ, হ্োাঁ, রনময় এস। আে ো ওনো জন্য অমপক্ষ্ো ে রছ।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ অরিসো মে লক্ষ্য েম ।
পুরলশ অরিসো চমল রগল।
েময়ে েুহূেে পম ই আহেদ েুসো েম েুেল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জনই উম
দোাঁরিময় েোগে জোনোল আহেদ েুসোমে। হোরস নয়, েো েুমখ রবদনো রেন উথমল
উ মছ! রজনোম ল রেোস্তিো জরিময় ধ ল আহেদ েুসোমে। বলল, ‘আে ো রবরস্মে,
রবপেেস্ত রে. খোমলদ খোেোন। আপনো জমন্য আে ো অমপক্ষ্ো ে রছ।’
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল আহেদ েুসোমে ধম রনময় পোমশ রসোিোয়
বসোল। েো প রনমজ আসমন রিম রগময় বসমে বসমে বলল, ‘িূেুমি েেনো
েমেমছ রে. খোমলদ খোেোন! বোরি চো রদমে পুরলশ পোহো োয় রছল। েোছোিো বোরি
রিেম েোমজ রলোে ও পর বোম সদমস্য ছদ্মমবমশ ছয়জন েরহলো ও দু’জন
পুরুর্ রগোময়ন্দো অরিসো সহ সবেমেোে আেজন রগোময়ন্দো েেেী পোহো োয় রছল,
অথচ দশজমন এেেো দল বোরিমে প্রোমবশ েম সোেজন রগোময়ন্দো েেেীমে খুন
েম রবজ্ঞোনী ও এেজন রগোময়ন্দো েরহলো েেেীমে রেডন্যোপ েম হোওয়ো হময়
রগল। েো ো রেিোমব পোলোল েো হরদস পোওয়ো েোমি নো।’
‘েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো মেও হয়মেো েো ো রবজ্ঞোনী সোমথ রগ্রিেো
েম মছ?’ আহেদ েুসো বলল।
‘েোই েমন হমি। েো ণ েো লোশও রনই, পোলোমেও পোম রন। রেন্তু
অন্যমদ খুন েম েোমে রনময় েোমব রেন?’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘েোমে িুল েম রনময় রগমছ।’
‘িুল েম রেিোমব?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।
‘েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো মে ও ো রবজ্ঞোনী স্ত্রী েমন েম মছ এবিং খুরশ
হময় েোমে েোমদ প্রময়োজমন বি অস্ত্র রহমসমব সোমথ েম রনময় রগমছ।’ বলল
আহেদ েুসো।
রবদনো সোমথ সোমথ রবস্ময় নোেল রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন
দু’জমন রচোমখ-েুমখই। দ্রুে েথো বমল উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। বলল,
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‘বুমঝরছ, স্ত্রী েমন েম রনময় রগমছ। েো ণ, রবজ্ঞোনী েথো নো বলমল, েথো েে েোজ
নো ে মল স্ত্রীমে লোরেে েম , েো উপ রনেেোেন চোরলময় রবজ্ঞোনীমে ওমদ েথো
েমেো চলমে বোধয ে মব। এেো খুবই উমেমগ রবর্য় রে. খোমলদ খোেোন।’
‘অবশ্যই উমেমগ খব জনোব! রেন্তু এ েমধযও আনমন্দ রবর্য় হমলো,
েরহলোরে আেোমদ রবজ্ঞোনী স্ত্রী নন।’
‘খব েো আনমন্দ রেন? স্ত্রী নো হমলও রেময়রেমে লোরেে ে মে পোম ,
রস রনেেোরেেো হমে পোম ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
‘আনমন্দ এই েো মণ রে, রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস রেময়রে েো স্ত্রী নয়
বলো প রেময়রেমে রগরনরপগ বোনোমে পো মব নো। অন্যরদমে রবজ্ঞোনীমে েোমদ
ইিোেে েোজ ে োমে ও েথো বলোমে বোিরে রেোন সুমেোগ েো ো পোমব নো।’
আহেদ েুসো বলল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জমন
েুমখই রেছু উজ্জ্বলেো রিম এল। বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘ধন্যবোদ
খোমলদ খোেোন। এখন চলুন, েেনো সব জোয়গো আপরনও এেেু রদখুন। রেোন
রদে রদময় পোলোল রসেো উেো হমল আেোমদ ও সোেমন এমগোবো এেেো পথ
হয়।’
‘চলুন রদরখ’ বমল উম আহেদ েুসো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনমে
রজমজ্ঞস ে ল, ‘রবশ্বরবদযোলময় সোমথ রে রেোগোমেোগ হময়মছ, আেমে োখো ছোত্র
প্ররেরনরধদমল সদস্য ো েুি হময়মছ, েদমন্ত ও ো আেোমদ রেছু সোহোেয ে মে
পোম ?’
‘পুরলশ ছোত্র প্ররেরনরধদলমে রসজরল পোহোি এলোেো রথমে সিংজ্ঞোহীন
অবস্থোয় উেো েম মছ। ও ো এখন হোসপোেোমল। রবশ্বরবদযোলয় েেৃপ
ে মক্ষ্ সোমথ
রেোগোমেোগ হময়মছ। েো োও েদন্ত শুরু েম মছ। সব েে সহমেোরগেো েো ো
আেোমদ ে মব।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
আহেদ েুসো এেবো রজরি রজনো েথো বলমে চোইল রে, রস েূলযবোন
সোহোেয ে মে পোম । রেন্তু আহেদ েুসো বলল নো, রচমপ রগল। েো ণ আহেদ
েুসো ইমেোেমধযই রবশ্বরবদযোলয় েেৃপ
ে মক্ষ্ সোমথ রেোগোমেোগ েম মছ। বোইরদবোই
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রবশ্বরবদযোলময় রজরি রজনো নোমে রেোন রশরক্ষ্েো বো গমবর্ে আমছন রেনো রজমজ্ঞস
েম রছল। রেন্তু এ নোমে রবশ্বরবদযোলময় রেউ রনই বমল রবশ্বরবদযোলয় েেৃপ
ে ক্ষ্
েোমে জোনোন। রবর্য়েো আহেদ েুসো েোমছ রেছুেো জরেল হময় দোাঁরিময়মছ।
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোমথ রেরন পর রচে হমলন রে েম ? আ
রবশ্বরবদযোলময় রেরন রেউ নো হমল রেরন ছোত্রমদ সোমথ চোময় দোওয়োে রপমলন
রে েম ? সুে োিং রবর্য়েো কূল রেনো ো ে মে নো রপম আহেদ েুসো রজরি রজনো
সম্পমেে পুরলশ প্রধোনমে রেছু বলল নো। শুধু বলল, ‘রে. নোরজে এ মেন ছোত্র
প্ররেরনরধ দমল ছদ্মমবমশ শত্রুমদ েো ো রবজ্ঞোনী বোরিমে অরিেোন পর চোলনো
েম রছল, েোমদ েমধয সোইন্স এন্ড রেেমনোলরজ রবশ্বরবদযোলময় এেজন ছোত্রও
রছল।’
উজ্জ্বল হময় উ ল পুরলশ প্রধোমন রচোখ দু’রে। বলল, ‘স্যো , এেো রেো
অরে েূলযবোন ও সুরনরদেি ইনি মেশন। েো নোেেো জোনো েোমব স্যো ?’
‘এখনও জোনো েোয়রন। আরে রচিো ে ব জোনো ।’ আহেদ েুসো বলল।
‘আলহোেদুরলল্লোহ। আপনোমে ধন্যবোদ। আপনো পুরলশ বোরহনী,
আপনো রগোময়ন্দো রবিোগ রনই। রেন্তু গুরুত্বপূণে ও প্রময়োজনীয় েথয আপনো
েোমছই আসমছ। আে ো েৃেজ্ঞ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘এেেো প্রবোদ আমছ, ঝমি বে পমি,
িরেম রে োেরে বোমি। বযোপো েো এই েেই। অেিনীয় সব রসোসে রথমে
েথয আমস। এেো েমন ের আল্লোহ খোস সোহোেয। আেো রেোন রে োেরে রনই।’
হোাঁেমে হোাঁেমেই েথো বলরছল আহেদ েুসো।
আমগ আমগ হোাঁেরছল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
চলরছল উপ েলোয় উ ো রসাঁরি রদমে।
আহেদ েুসো দোাঁরিময় পিল। বলল, ‘রনহে সব লোশ এে েলোয়।’
েোহমল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোক্ষ্োৎেো রদয়ো জমন্য রনমচ ড্রইিংরুমে
রনমেরছমলন রনশ্চয়! সুে োিং সবোই রনমচ রছমলন। সব েেনো এে েলোয় েমেমছ,
উপ েলোয় নয়। েো ো পোরলময়মছ হয় এেেলো হময় নো হয় আন্ডো গ্রোউন্ড রেোন
পথ রদময়। সুে োিং রনমচ েলো ও আন্ডো গ্রোউন্ড রলো েোই শুধু রদখমে চোই।’
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এেেু রথমেই আবো বমল উ ল, ‘চলুন, রপছমন দ জো পেেন্ত েোওয়ো
েোে।’
চলল সবোই। এবো আহেদ েুসো সেমল আমগ।
ওপম ও ো রসাঁরি ডোন পোশ রোঁমর্ এেেো ের মডো সোেমন চমল
রগমছ। এ ের মডো েোই েময়েেো বোাঁে রনবো প রপছমন দ জোয় রগময়
র মেমছ।
হোাঁেমছ আহেদ েুসো।
েো দৃরি দু’পোমশ রদয়োল ও েোরে রদমে। েো রবশ্বোস এ পমক্ষ্ ৭
জন রলোে রনহে। এ ো এমেবোম ই অপ্রস্তুে রছল, সুে োিং প্রস্তুে ও পর েরিে
অবস্থোয় আক্রেমণ সুমেোগ েো ো রপময়মছ। রেন্তু েোই বমল ওপক্ষ্ আহে-রনহে
হওয়ো রেোন বযোপো েেমবই নো, এেো েোিোরবে নয়। আ রেমহেু দু’জনমে বন্দী
েম েোিোহুমিো েম পোলোমে হময়মছ, েোই েো ো রেছু রচহ্ন র মখ েোমবই। েো
েমধয মি দোগ এেরে।
রেন্তু আহেদ েুসো রপছমন দ জো পেেন্ত রহাঁমেও রেোন রচহ্ন বো
অেোিোরবে রেছু রপল নো। দ জো খুমল বোগোনেোও রদখল। রেছুই রপল নো।
রিম এল আবো রসাঁরি রগোিোয়।
রসাঁরি বোে পোশ রোঁমর্ আ এেেো ের মডো সোেমন চমল রগমছ। এ
ের মডোম ডোন পোশ রদময় ব োব এেেো রদয়োল। আ বোে পোশ রদময় রে
রদয়োল েো েোঝ ব োব বি এেেো দ জো।
ঐ দ জো রদমে ইিংরগে েম রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘ওেোই
আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম নোেো দ জো রে. খোমলদ খোেোন।’
ের মডোম রেমঝ ও দু’ধোম রদয়োলও পোথম । বগেোেৃরে পোথম
রজোিোগুমলোও ধবধমব সোদো।
ের মডো ও দুই রদয়োমল উপ সূাঁচ রখোাঁজো েে েীক্ষ্ দৃরি রিমল
এরগময় চলমছ আহেদ েুসো। দ জো পেেন্ত রেমে বো দুময়ে দোাঁিোল।
দ জো সোেমন এমস আবো দোাঁিোল আহেদ েুসো।
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দ জো েোমলো িং ে ো রিমল স্লোইরডিং রডো । রডরজেোল, েযোনুয়োল
দু’িোমবই রখোলো েোয়। েমব েযোনুয়োল রসমিে অি েম রডরজেোল রসমিে চোলু
ে মে হয়। আবো রডরজেোল রসমিে অি েম েযোনুয়োল রসমিে চোলু ে ো েোয়।
পুরলশ প্রধোন এরগময় এমস দ জোেো খুমল রদল। সম রগল রিমল স্লোইরডিং
রডো েো রদয়োমল রিেম ।
দ জো পম ই রসাঁরি েোমছ বি এেেো িযোরন্ডিং। িযোরন্ডিং-এ ডোন ও
বোে পোশ রদময় দু’পোমশ রদয়োল রোঁমর্ দু’রে প্রশস্ত রসাঁরি দু’রদমে রনমে রগমছ।
িযোরন্ডিং-এ সোেমনেো র রলিং রে ো। র রলিং িযোরন্ডিং-এ সোেমনেো েুম
এমস দু’পোমশ রসাঁরি সোইড র রলিং হময় রনমচ রলো পেেন্ত রনমে রগমছ। রসাঁরি ও
র রলিং দু’রেোই ব্ল্যোে রিমল ।
আহেদ েুসো ো িযোরন্ডিং-এ এমস দোাঁিোল।
নীমচ বি এেেো হলে ।
রসাঁরি ব োব অিংশেুকু ছোিো রগোেো হলে লোল েোমপেমে েোেো। চো রদে
রেম রসোিো সোর । েোঝখোনেো িোাঁেো।
রগোেো হলে েো উজ্জ্বল আমলোয় িোরবে। িযোরন্ডিং এ উপম রদয়োমল
দু’পোমশ দু’রে লোইে। রস আমলোমে েোমলো রসাঁরিমে সোদো প্ররেিলমন সৃরি
েম মছ।
আহেদ েুসো রসাঁরি দু’রেোমে এেবো েীক্ষ্ দৃরিমে রদখল। ডোনরদমে
রসাঁরি রেেীয় রিমপ র রলিং সিংলগ্ন এেেো জোয়গোয় এেেু ঝুমাঁ ে পমি বলল,
‘আসুন, আে ো ডোন পোমশ এ রসাঁরি রদময় নোরে।’
সবোই রনমে এল রনমচ।
রসাঁরি রথমে রনমে হলেম রেোেো েে প্রশস্ত এেেো জোয়গো দু’প্রোমন্ত বোদ
র মখ রসোিো সোজোমনো। রসাঁরি প্রোমন্ত রসোিো সোর েো রসাঁরি েেেো প্রশস্ত েো রচময়
রেছু রবরশ জোয়গো র মখ সোজোমনো হময়মছ।
‘শত্রু ো রবজ্ঞোনীমে রেডন্যোপ েম আন্ডো গ্রোউন্ড এই েম রনমে
এমসরছল। রনশ্চয়ই এই ে বো এই আন্ডো রলোম রেোন স্থোন রদময় সুিে পথ
আমছ।’
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েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো রদমে। বলল,
‘রজনোম ল রেোস্তিো ও রজনোম ল েোরহ েোর েমে এই বোরি ইন্েো নোল,
এক্সেো নোল রডজোইন, রল-আউে, নেশো রেোগোি ে মে বমলরছলোে। রসেো রপমল
সহমজই রব হমেো রসাঁরি পথেো রেোথোয়।’
‘রজনোম ল েোরহ আেোমে বমলরছমলন, রসসব রেোগোি হময়মছ। আেো
অরিমস এই বোরি সিংক্রোন্ত িোইমল সব আমছ। বলব রে রস িোইল আনমে?’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো।
‘র ে আমছ। আে ো আ এেেু রদরখ। নো হমল িোইমল সোহোেয রনয়ো
েোমব।’ আহেদ েুসো বলল।
‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন রেিোমব রনরশ্চে হমলন রেডন্যোপেো এই
আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম রনমে এমস েো প হময়মছ?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল
রেোস্তিো ।
‘রেডন্যোপো মদ এে বো এেোরধে রলোে আহে হময়মছ। রেডন্যোপ েম
পোলোবো সেয় পমথ আহেমদ রথমে মি রিোেো পমিমছ। রেউ েোমে েোমদ
অনুস ণ ে ো সুমেোগ নো পোয়, এজমন্য েো ো মি দোগ েুমছ রিলো রচিো
েম মছ। এ প ও ের মডোম দুই জোয়গোয় এবিং রসাঁরিমে এে জোয়গোয় সোেোন্য
পর েোমণ হমলও শুরেময় েোওয়ো মি দোগ আরে রদমখরছ।’ আহেদ েুসো বলল।
‘এবো রনময় রেনবো এ পমথ এলোে, আেো রেন্তু েো রচোমখ পমিরন।
ধন্যবোদ আপনো রচোমখ দৃরিমে।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
‘রচোমখ খুব রবরশ েৃরেত্ব রনই। আরে আমগই ধম রনময়রছলোে এ পমক্ষ্
৭ জনমে হেযো ে মে ওমদ েোউমে নো েোউমে রনশ্চয় অন্তে আহে হমেই হমব।
আহেমদ রনময় েোিোহুমিো েম পোলোবো সেয় পমথ েোমদ পোলোমনো রচহ্ন
রহমসমব মি দোগ রিমল েোওয়ো খুবই েোিোরবে। এই লুেো রখোাঁজো রচিো
িমলই েো রপময় রগরছ।’
‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আপরন র ে রচন্তো েম মছন। দুেেেনো
সোইমলোমন েমধযও আপনো েোথো োন্ডো থোমে। আপরন এেেো দৃিোন্ত।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।
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আহেদ েুসো নজ েখন রসাঁরি রগোিো রদমে। রজনোম ল রেোস্তিো
েথো রশর্ হমেই আহেদ েুসো বলল, ‘রজনোম ল রদখুন দু’পোমশ রসাঁরি রলমিল
রথমে রসোিোয় সোর দূ ত্ব এেেু রবরশ েমন হমি নো?’
‘হ্োাঁ, এেেো দূ ত্ব নো োখমলও হমেো। রসাঁরি রথমে রনমে হলরুমে
প্রমবমশ জমন্য েমথি জোয়গো োখো প ও এেেো জোয়গো শূন্য র মখ রদয়ো
‘অডলুরেিং’ েমন হমি।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘অডলুরেিং লোগমছ আ ও এই েো মণ রে এই িোাঁেো জোয়গো েোমপেমে
রেমে নো রদয়ো েমধয রেোন েুরি রনই। েম রসৌন্দেে নি েম এেো রেন ে ো
হময়মছ রসেো এেেো বি প্রে।’ পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন বলল।
‘এই রসৌন্দেেহোরন েো ণ আমছ। আেো সমন্দহ সেয হমল আন্ডো
গ্রোউন্ড রস্পসেো এখোমনই আমছ।’ বলল আহেদ েুসো।
চেমে উ ল রজনোম ল রেোস্তিো, পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ
উপরস্থে পুরলশ অরিসো োও। রচোখ বি বি েম রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে
এ মেন এে সোমথই দু’জমন বমল উ ল, ‘এখোমন সুিে ময়মছ?’
‘হ্োাঁ, এখোমনই ময়মছ এবিং আে ো এই রে রসাঁরি রগোিোয় দোাঁরিময় আরছ,
আরে েমন ে রছ এখোমনই ময়মছ সুিমে েুখ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘রে. খোমলদ খোেোন আপরন - িরবষ্যে বিো েে েথো বলমছন। এখোমন
সুিমে েুখ আমছ, রেোমনো রচহ্ন রদমখ রনশ্চয় এ েথো বলমছন, রসেো রে?’
‘আরে রনরশ্চে নই, েমব রবরিন্ন অসেরে, অেোিোরবেেো ও নোনো
েোেেে ণ রথমে এ ধো ণো ে রছ। আপনো ো রদখুন ওপোমশ রসাঁরি রগোিোয় রশর্
রপলো এেেোই, রেন্তু এ পোমশ প্রোমন্ত রজোিো রপলো । েূল রপলোম সোমথ
আম েেো রপলো । রেেীয় রপলো েো েোথো হোেল আেোম এবিং সোইড র রলিংএ েপ ব োব আসো রিল বো রথমে রবরিন্ন। রেেীয় রপলো েো রগোিো রদখুন
গোরি রগয়োম েে োবোম েিো । এ রথমে এ রসেোন্ত েেুঃরসে হময় উম রে
এ এেেো িোিংশন আমছ। রে রসই িোিংশন? এ প্রমে উত্তম ই আেো রসেোন্ত,
রগোপন সুিমে েুখ এখোমনই।’
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েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো দুই ধোপ এরগময় রগময় রশর্ রেেীয়
রপলোম শীর্ে হোেল দু’হোমে ধম রজোম সিংমগ রনমচ রদমে েোনল।
সিংমগ সিংমগ রসাঁরি রগোিো রথমে পোমশ রেমঝ রসোিো সোর পোশ
রোঁমর্ এেেো আয়েোেো অিংশ সম রগল। রবর ময় পিল আমলোেজ্জল এেেো
রসাঁরি েুখ।
‘ও গড! আলহোেদুরলল্লোহ।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও নোরজে
এ মেন এে সোমথই বমল উ ল।
‘আসুন, নোরে।’
বমল সুিমে রসাঁরি রদমে পো বোিোল আহেদ েুসো।
‘গযোস েোে রেো লোগমব নো আহেদ েুসো?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।
‘নো রে. রজনোম ল। আেো েমন হয় সুিে েি দীেেই হমব এবিং সুিমে
আমলো-বোেোমস বযবস্থো রনশ্চয় আমছ।’ বলল আহেদ েুসো।
‘চলুন রে. খোমলদ খোেোন।’
বমল েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন রদমে।
পুরলশ প্রধোন েো পোমশই দোাঁিোমনো রসজরল এলোেো পুরলশ
েরেশনো মে েোমদ সোমথ রেমে বলল। আ সবোইমে সব ি েোরলরে রশর্ েম
লোশগুমলো রনময় রেমে বলল। আ েময়েজন পুরলশমে থোেমে হমব এই বোরি
পোহো োয় এ রনমদেশও রদল।
পুরলশ েরেশনো পোমশ পুরলশ অরিসো মদ সব রনমদেশ রদময় সুিমে
নোেো জমন্য সবো সোমথ পো বোিোল।
রসাঁরি রদময় প্রোয় পমন রিে নোেো প এেেো প্রশস্ত লযোরন্ডিং পোওয়ো রগল
রেখোমন চো পোাঁচ জন রলোে এে সোমথ দোাঁিোমনো েোয়। এখোন রথমে সুিমে শুরু।
রসাঁরিেো অন্ধেো । লযোরন্ডিং রদয়োমল ময়মছ এেেো সুইচ রবোডে। েোমে চো রে সুইচ।
প্রথে সুইমচ রনমচ দু’রে এযোম ো রচহ্ন েুমখোেুরখ আ রেেীয় সুইমচ রনমচ দু’রে
এযোম ো রচহ্ন রবপ ীেেুখী। েৃেীয় সুইমচ রনমচ এেেো েশোমল ছরব আ চেুথে
সুইমচ রনমচ আাঁেো এেেো রছোট্ট হোেপোখো। রজনোম ল রেোস্তিো োও রদখরছল সুইচ
রবোডে।
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রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘এযোম ো রচরহ্নে সুইচ দু’রে সুিমে রসাঁরি েূখ
বন্ধ ে ো ও রখোলো জন্য, েশোল রচরহ্নে সুইচেো রচমপ সুিমে আমলো জ্বোলোমে
হমব, আ বোেোমস জমন্য চোপমে হমব পোখো সুইচ।’
আহেদ েুসো এেেু হোসল। বলল, ‘সুইচ চোপুন জনোব।’
রজনোম ল রেোস্তিো এমে এমে রেনরে সুইচই চোপল। রেন্তু রসাঁরি েুখ
রেেন বন্ধ হমলো নো, রেেরন সুিমে আমলো জ্বলমলো নো, বোেোসও এল নো।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল েোেোল আহেদ েুসো রদমে। বলল,
‘সুইচগুমলো ওয়োেে ে মছ নো রে. খোমলদ খোেোন।’
‘সুইচগুমলো েমধয রনেেোেো ো এেেো ধোাঁধোাঁ বের েম র মখমছ রজনোম ল
রেোস্তিো। এবো আপরন রবপ ীে এযোম ো রচরহ্নে সুইচ রেপুন এবিং েশোল ও পোখো
রচরহ্নে সুইচ এে সোমথ চোপুন এবিং েশোল ও পোখো সুইচ আমগ চোপমে হমব।’
আহেদ েুসো বলল।
েোই ে ল রজনোম ল রেোস্তিো।
এবো সুিমে আমলো জ্বলমলো, বোেোস এল এবিং রসাঁরি েুখ বন্ধ হময় রগল।
রবরস্মে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন এই
ধোাঁধোাঁরে রে েম ধ মলন?’
‘সুইচ রবোডেেো সবেো রবর্য় আপরন িোমলোিোমব রদমখ বুঝো রচিো
ে মল আপরনও ধ মে পো মেন। রদখুন, এযোম ো আাঁেো সুইচ দু’রেো উপম
দু’রেো সুইমচ স্থোন েিো েম লম্বো দু’রেো এযোম ো আাঁেো। রবোমডে েে এেই
েোলোম হওয়ো েো মণ এ েী দু’রেো খুব েোিোেোরি রচোমখ পিমছ নো। এ
অথে, এই েী দু’রে এেরে শুরু প্রথে সুইচ রথমে, রেন্তু েোথোেো রেেীয় সুইমচ,
আ রেেীয় েী রে শুরু রেেীয় সুইচ রথমে, েোথোেো প্রথে সুইমচ। এ অথে হমলো,
প্রথে সুইচরে েোজ পোওয়ো েোমব রেেীয় সুইচ রথমে। েশোল ও পোখো আাঁেো
সুইমচ েোথো উপম রদখুন রবোমডে েে এেই েোলোম দু’রে সেোন্ত োল স ল
র খো সুইচ দু’রেোমে েুি েম মছ। এেো ইিংরগে হমলো, এ সুইচ দু’রে িোিংশন
এে সোমথ, সুে োিং এমদ অি, অন এেই সেময় ে মে হমব।’ বলল আহেদ
েুসো।
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‘েশোল ও পোখো সুইচ দু’রে রেন আমগ চোপমে হমব, রস েথো রেন্তু
বমলনরন।’ রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
‘েশোল ও পোখো সুইচ আমগ অন নো েম রসাঁরি বমন্ধ সুইচ অি ে মল
রসাঁরি েুমখ দ জো বন্ধ হমেো নো। রনেেোেো ো এেোই রচময়মছন। েো ণ রসাঁরি েুমখ
দ জো আমগ বন্ধ হমল রসাঁরি েুখ রথমে আসো আমলো-বোেোস বন্ধ হময় রেে। েোমে
সুিে অন্ধেোম ডুমব রেে, বোেোসও বন্ধ হমেো। এই সিংেে েোমে নো হয়, এ জমন্য
েশোল ও পোখো সুইচ দু’রে আমগ অন ে ো বযবস্থো ে ো হময়মছ।’ বলল আহেদ
েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেরদমে েথো শুনরছল, অন্যরদমে েো রচোখ
দু’রে আ ো েে রলমগরছল সুইচ রবোমডে উপ । আহেদ েুসো েথো রশর্ হমেই
রজনোম ল রেোস্তিো বমল উ ল, ‘রপময়রছ রে. খোমলদ খোেোন, আমগ-পম লুেো
রপময় রগরছ। এই রদখুন, েশোল ও পোখো দুই সুইমচ পোমশই রবোমডে েোমলো
অিংমশ ‘২’ রলখো ও এযোম ো রচরহ্নে দুই সুইমচ পোমশ এেইিোমব ‘১’ রলখো।
‘ধন্যবোদ রজনোম ল রেোস্তিো। এবো আসুন, আে ো সোেমন অগ্রস
হই।’
বমল আহেদ েুসো হোাঁেমে শুরু ে ল।
সবোই হোাঁেমে শুরু ে ল আহেদ েুসো রপছমন রপছমন।
হোাঁেো শুরু েম রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন
রগোময়ন্দো রট্ররনিং-এ অরেেীয় এে রশক্ষ্ে হমে পোম ন।’
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো েথো রদমে েোন নো রদময় বলল,
‘রজনোম ল, ওমদ পোলোমনো পথ রেো রপময় রগলোে, ওমদ ধ ো পথ এখন
আেোমদ দ েো । আইআ রে রেিংবো রবজ্ঞোনী েো ও রেোন ক্ষ্রে হমে রদমে
আে ো পোর নো। এজমন্য ওমদ রেোন সেয় রদয়ো েোমব নো।’
‘র ে রে. খোমলদ খোেোন। ও ো সেয় রপময় আেোমদ দোরুণ ক্ষ্রে হমব।
রেন্তু সোেমন আরে অন্ধেো রদখরছ। রবশ্বরবদযোলময় রেউ নো রেউ এই গযোিং েোমন
‘রি রজম ো’ সোমথ জরিে। আরে েমন ের এমদ খুাঁমজ রব ে োমে আেোমদ
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প্রথে গুরুত্ব রদমে হমব। রসেোন্ত আপনোমেই রনমে হমব।’ বলল রজনোম ল
রেোস্তিো।
‘এ পেেন্ত আরে েো জোনমে রপম রছ, রবশ্বরবদযোলময় এেজন রছমল
েোমদ সোমথ প্রেযক্ষ্িোমব জরিে আমছ। এই সুিে রদময় পোলোমনো সেয়ও
রছমলরে েোমদ সোমথ রছল।’ আহেদ েুসো বলল।
‘এেো রেো রস্পমসরিে ইনি মেশন। েোমে রলোমেে ে মে পো মল
আে ো অমনে দূ এরগময় রেমে পো মবো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘েমব েো নোেেো আরে এখনও জোনমে পোর রন। রচিো ে রছ।’ আহেদ
েুসো বলল।
েথো বলমে বলমে হোাঁেমছ েো ো।
এেশ’ গজও েখন পো হয়রন েো ো। সুিে রশর্ হময় রগল, েো ো এেেো
রসাঁরি লযোরন্ডিং-এ এমস হোরজ হমলো।
আহেদ েুসো রপছমন েোরেময় বলল, ‘আেো অনুেোন িুল নো হমল আে ো
বোরি উত্ত প্রোমন্ত সীেোনো রদয়োমল েোমছ এমস রগরছ। এ রদয়োমল বোইম
ময়মছ ওয়োেো সোিোই িযোন্ে, েো সোমথ রবশ িোাঁেো জোয়গোও ময়মছ।’
‘েো েোমন ও ো এখোমন পোলোবো জমন্য গোরি োখো বযবস্থো েম রছল।
চলুন উপম ও ো েোে।’
‘রসাঁরি রগোিোয় লযোরন্ডিং এ রদয়োমল আমগ েে সুইচ রবোডে এবিং সুইচ
রবোমডে চো রে সুইচ পোওয়ো রগল। এখোমনও ধোাঁধোাঁ রসই এেই েমে ।
আহেদ েুসো ো রসাঁরি রবময় উপম উম রগল।
রসাঁরি েুখ রেখোমন রশর্ হময়মছ, রসেো িোঙো, পর েযি সোেগ্রী রিলো
এেেো ে । সুিে েুখ জুমি ময়মছ এই ে রে রেমঝ ই এেোিংশ।
আ ে রে উত্ত রদয়োলেোই আসমল সীেোন্ত রদয়োল।
আহেদ েুসো েম উম চো রদমে এেেু েীক্ষ্ণ দৃরি রিলমেই রদখমে
রপল, েম উত্ত রদমে অথেোৎ সীেোন্ত রদয়োমল গোময় রদয়োল িংময় এেেো
রিমল দ জো। এখোমনও রদখল দ জো গোময় দু’রে রদয়োল িংময় রবোেোে। দুই
রবোেোমে রনমচ আাঁেো এযোম ো রচমহ্ন রসই ধোাঁধোাঁ।
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আহেদ েুসো ো দ জো খুমল বোইম রবর ময় এল। বোইম গোরি চোেো
দোগও েোমদ খুব সহমজই রচোমখ পিল।
‘আেোমদ দুিেোগয, রেডন্যোপো মদ এই সোিমলয েো ণ েোমদ সিল
পর েিনো। েো ো বোরি নেশো হোে ে মে সিল হময়মছ। রজনোম ল রেোস্তিো,
আপনো ো রদখুন বোরি নেশো েো ো রব ে ল, রেিোমব রব ে ল।’
‘অবশ্যই রদখরছ। রেন্তু বলুন আে ো এমগোমবো রেোন পমথ? েোিোেোরি
রেছু ে মে নো পো মল িলোিল িয়োবহ হমে পোম । েু ষ্কও রবেোয়দোয় পমিমছ
ওআইরস’ অন্যোন্য সদমস্য েোমছ।
গম্ভী হময় উ ল আহেদ েুসো েুখ। বলল, ‘এই রবপেেময় িো আেো
উপ ই বেেোয় রবরশ।’
‘নো রে. খোমলদ খোেোন। আপরন েথোসোধয রচিো েম মছন। আপরন েরদ
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে এখোমন আনো বযবস্থো নো ে মেন, বোরিমেই েরদ েোাঁমে
োখো হমেো, েোহমল েো স্ত্রী ও বোচ্চো োও আজ েো সোমথ বন্দী হমেো। রসেো হমেো
অেযন্ত িয়োবহ। েোমে রবজ্ঞোনী েোমদ সব েথো েোনমে বোধয হময় েোমদ হোমে
পুেুমল পর ণে হমে পো মেন। সবরেছু আেোমদ হোেছোিো হময় রেে। রবজ্ঞোনী
রেডন্যোপ হমলও এই েহোদুমেেোগ রথমে আল্লোহ আেোমদ বোাঁরচময়মছন।’ বলল
রজনোম ল রেোস্তিো।
আহেদ েুসো রচোমখ-েুমখ েখন গিী রচন্তো ছোপ। রেন রেোন গিী
িোবনোয় ডুমব রগমছ আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো থোেমলও আহেদ েুসো রেোন েথো বমলরন।
রজনোম ল রেোস্তিোই আবো েথো বলল, ‘রে িোবমছন রে. খোমলদ
খোেোন?’
আহেদ েুসো ধীম ধীম েুখ েুমল রজনোম ল রেোস্তিো রদমে েোেোল।
বলল, ‘আেোমে এখুরন রেমে হমব। চলুন রিম েোই, গোরি রেো ওখোমন।’
‘চলুন। রেন্তু আপরন প বেেী পদমক্ষ্প রনময় রে িোবমছন, আেোমদ
আপনো রেছু বলো আমছ রেনো? সেয় নি ে ো েোমব নো রেছুমেই।’
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সীেোনো ওয়োমল দ জো বন্ধ েম ে রথমে রবর ময় সবোই হোাঁেো শুরু
েম মছ গোরি েোমছ আসমে।
হোাঁেমে হোাঁেমে বলল আহেদ েুসো, ‘রজনোম ল রেোস্তিো, জনোব নোরজে
এ মেন, আপনো ো এেেু রচিো েরুন রবশ্বরবদযোলময় ছোত্রমদ জ্ঞোন রিম এমল
েোমদ েোছ রথমে জোনুন রেডন্যোপেো ীমদ েোউমে েো ো রচমন রেনো। রনশ্চয়
েোমদ সোমথ ই রেউ রেডন্যোপো মদ এেজন বো রেডন্যোপো মদ রলোে।
রবস্তোর ে রজজ্ঞোসোবোদ ে মল রেোন লু পোওয়ো েোমবই। বোরি নেশো েো ো পূেে
দিে রথমে রেোগোি েম মছ, েোমদ রচরহ্নে ে মে পো মলও রেডন্যোপো মদ
েোমছ রপৌছো সম্ভব হমব। েোমদ গোরি দু’রে রিয়োর িং হুইমল দু’জন ড্রোইিোম
রিিংগো রপ্রন্ে পোওয়ো েোমব, েোও সোহোমেয আসমে পোম । আ আরেও এেেো লু
সোেমন র মখ রবরুরি। রেন্তু আল্লোহ সোহোেয ছোিো রেছুই ে মে পো মবো নো।’
‘রনশ্চয় আল্লোহ সোহোেয ে মবন। আে ো িয়িংে এে রবপমদ েমধয
আরছ। আল্লোহ আেোমদ এেেোত্র ি সো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘অবশ্যই।’ বলল আহেদ েুসো।
েো ো রপৌমছ রগমছ গোরি সোেমন।
আহেদ েুসো এমগোল গোরি রদমে।
রজনোম ল রেোস্তিো ছুমে এল আহেদ েুসো েোমছ। বলল, ‘আপরন
রহরলেপ্টোম রেমে পোম ন রে. খোমলদ খোেোন।’
‘দ েো রনই রজনোম ল। আেো নোমে ব োে রহরলেপ্টো রেো অরিমস
আমছ। দ েো হমল রনময় রনব। রেন্তু এই েুহূমেে আেো পোময় েলোয় েোরে
দ েো ।’ রহমস বলল আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেনও রহমস রিমলমছ। রজনোম ল
রেোস্তিো বলল, ‘দুুঃমখ েমধযও আপরন হোসমে পোম ন, হোসোমেও পোম ন রে.
খোমলদ খোেোন। আে ো এখন রহরলেপ্টোম উ ব বমে, রেন্তু আেোমদ পোময়
েলোমেও েোরে দ েো ।’
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‘পোময় েলোয় েোরে নো থোেমল রহরলেপ্টো আেোমশ উিমব রে েম !
রহরলেপ্টো আেোমশ উিো জমন্য রেেন েোরে দ েো , রেেরন লযোন্ড ে ো
জমন্যও েোরে প্রময়োজন।’ রহমসই বলল আহেদ েুসো।
‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন। আল্লোহ আেোমদ সোহোেয েরুন।’
‘ধন্যবোদ। আসসোলোেু আলোইকুে।’ বমল আহেদ েুসো গোরি রদমে
হোাঁেমে লোগমলো।
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। রসও েুম দোাঁরিময়
হোাঁেমে শুরু েম মছ।
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৫
িোেেোম চোরবমে হোে রদময়মছ আহেদ েুসো। চোরবেো েু োবো আমগই
রবমজ উ ল আহেদ েুসো রেোবোইল।
রেোবোইল হোমে রনময় স্ক্রীমন রদমে েোেোল। রদখল রজোমসিোইমন
নোম্বো । েমন হ োৎ রেন আনমন্দ বন্যো নোেল আহেদ েুসো । েো সেগ্র অন্ত
রেন রজোমসিোইমন রেরলমিোমন ই অমপক্ষ্ো ে রছল।
রেরলমিোনেো েুমখ েোমছ রনময় সোলোে রদময়ই বলল, ‘রজোমসিোইন,
রেোেো রেরলমিোন সোিংেোরেেিোমব আশো ে রছলোে। ধন্যবোদ রেোেোমে
রেরলমিোমন জমন্য।’
‘েো রবরশ দ েো রসই রেন্তু রেরলমিোন েম , েুরে রেন্তু রেরলমিোন
ে রন।’
‘এই েুহূমেে রেোেো রেরলমিোন রে আরে সোিংেোরেেিোমব আশো
ে রছলোে, রসেো বুঝলোে রেোেো রেরলমিোন পোওয়ো প ।’
‘এেো আেোমে রবশ্বোস ে মে বল?’ হোসমে হোসমে বলল রজোমসিোইন।
‘রেোেোমে রবশ্বোস ে মে বলব রে, আেো ও রবশ্বোস হমি নো। অবমচেন
েমন চোওয়ো রচেন েন সব সেয় জোনমে পোম নো।’ আহেদ েুসো বলল।
‘ োখ দশেমন েথো, বল েুরে রে বলমব, নো ওেোও অবমচেন েমন আমছ।’
বলল রজোমসিোইন।
‘রজোমসিোইন, রেোেো বোন্ধবী র েই সমন্দহ েম রছল, খব র ে
রদময়রছল। রেন্তু আে ো রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে ক্ষ্ো ে মে পোর রন। েথোসেময়
আে ো রপৌছমে পোর রন, রবজ্ঞোনীমে ও ো রেডন্যোপ েম মছ।’ আহেদ েুসো
বলল।
‘ইন্নোরলল্লোহ! িয়োনে দুুঃসিংবোদ। েুরে এখন রেোথোয়?’ বলল
রজোমসিোইন।
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‘রবজ্ঞোনী বোরি সোেমন গোরিমে উম বমসরছ।’ আহেদ েুসো বলল।
‘েুরে রেোথোও েোি? রেোেো সোমথ েথো বমল র ে এেোই রিমবরছ।
রেোেো জমন্য আেো েোমছও জরুর েথয আমছ। েময়ে রেরনে আমগ রজরি রজনো
আেোমে রেরলমিোন েম রছমলন। রবজ্ঞোনী রেডন্যোপ হওয়ো রবর্য় রসও রনশ্চয়
রজমনমছন।’
‘ধন্যবোদ রজোমসিোইন। ওাঁমেই আেো এখন খুব রবরশ দ েো । বলমেো
রে ইনি মেশন রদময়মছন। রনশ্চয় আমগ েেই জরুর রেছু হমব।’
‘এেেো র েোনো রদময়মছন এবিং বমলমছন, রবশ্বরবদযোলময় ছোত্রমদ
এেেো প্ররেরনরধদল েোমদ র সোচে রিো োমে পক্ষ্ রথমে েো সোমথ রদখো েম
ড. আন্দোলুরস সোমথ েোমদ সোক্ষ্োমে বযবস্থো েম রদমে অনুম োধ েম রছল।
রস সেয় ছোত্রমদ এেজন রজেস রজোমসি েোমে িুমডন্ে র সোচে রিো োমে এেেো
রিোর্ল্ো রদময়রছল। রিোর্ল্োম র সোচে রিো োমে েোগজ-পমত্র েমধয এেেো
রচ কুে রছল। েোমে জকনে রডওয়োই রলমখরছল, রজেস রজোমসি, েুরে প্ররেরনরধ
দমল অবশ্যই থোেমব। রে রেোন েূমলয সোক্ষ্োমে বযবস্থো ে মেই হমব। আ নেুন
র েোনো িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস সিমে ৯৯ নম্ব বোরিেো িোমলো েম
রদমখ আসমব। র েোনোেো রেোেো রচমন রনয়ো দ েো হমব। এই রচ কুেেো রস
সেয় গুরুত্বপূণে েমন হয়রন, এখন এেো রেোেো েোমছ অেূলয হমে পোম , রজরি
রজনো বমলমছন।’
আহেদ েুসো েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ। রসই সোমথ েো েমন দোরুণ এে
রবস্ময়ও। রে এই রজরি রজনো? ছোত্র প্ররেরনরধ দল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোমথ
সোক্ষ্োৎ ের ময় রদবো জমন্য েো ো রজরি রজনো েোমছ রেন রগময়রছল? আ
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলূরসই বো রেোন েো মণ রজরি রজনোমে দোওয়োে েম রছল
ছোত্রমদ সোমথ? রেরন রবশ্বরবদযোলময় রেোন গুণী অধযোপে হমল এেেো অথে
পোওয়ো রেে। রেন্তু ঐখোমন ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজমে রেোন অধযোপে
রনই। েোহমল রে রেরন?
িোবনোয় ডুমব রগময়রছল আহেদ েুসো। রজোমসিোইমন েথো রশর্ হমলও
উত্তম আহেদ েুসো রেছু বমলরন।
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রজোমসিোইন আবো েথো বমল উ ল, ‘রে িোবছ? রে হমলো রেোেো ? েথো
বলছ নো রে?’
‘হ্োাঁ, রজোমসিোইন রেোেো বোন্ধবী রে র েোনো রদময়মছন, রসেো সরেযই
অেূলয। রে রছমলেো রজরি রজনোমে রিোর্ল্ো েো রদময়রছল, েো ই নোে রজেস
রজোমসি এবিং অনুেোন সেয হমল রবজ্ঞোনী বোরিমে হোেলোেো ী গ্রুমপ সোমথ
রেরন েোমে রদমখরছমলন। সুে োিং এই র েোনো রবজ্ঞোনী উেো অরিেোমন জমন্য
অেযন্ত প্রময়োজনীয়। রেন্তু আরে িোবরছল রজোমসিোইন, রেোেো এই বোন্ধবীরে রে?
েেনো রদমখ েমন হমি, রেরন ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ অেযন্ত পর রচে
রেউ অথবো প্রিোবশোলী ও গুণী এেজন অধযোপে হমবন। রেন্তু রজরি রজনো নোমে
রেোন অধযোপে ঐ রবশ্বরবদযোলময় রনই। েোহমল রজরি রজনো নোেেো রে নেল?
আে ো রেছু বুঝমে পো রছ নো রজোমসিোইন।’
থোেল আহেদ েুসো।
‘আেো েোমছ েো নোে বদলোবো দ েো রে? নোেেো নেল বমল আেো
েমন হমি নো। রেন্তু রেোেো েথো র ে রে, রস রবশ্বরবদযোলময় বি রেউ নো হমল
এসব েেনো সোমথ েোমে জরিে রদখো েোমি রেন?’ বলল রজোমসিোইন।
‘রেন্তু ঐ নোমে রবশ্বরবদযোলময় রেউ রনই, এেোও রেো সেয! আেো
আম েেো রবর্য় রবস্ময়ে বমল েমন হমি, রবজ্ঞোনী বোরিমে হোেলো হমি, এই
খব েো রেরন পুরলশমে নো রদময় রেোেোমে রদমলন রেন! আবো এখন এই রে,
গুরুত্বপূণে রচর ও র েোনো খব রেন রেোেোমে রদমলন! পুরলশমে স োসর রদমে
পো মেন। রেন্তু িোয়ো-রেরডয়ো রদয়ো েে সেয় খ চ অেথো ে মলন রেন? সরেয
আরেও রেছু বুঝমে পো রছ নো। েুরে সব রবর্ময় রজমজ্ঞস ে মল রে রেছু েমন
ে মবন উরন?’ আহেদ েুসো বলল।
‘রে রজমজ্ঞস ে ব?’ রজোমসিোইন বলল।
‘রেেন রেরন এখন রেোথোয়? েো সোমথ আরে েথো বলমে পোর রেনো?
েোাঁ আ ও সহমেোরগেো আেোমদ দ েো । রেরন েরদ রবশ্বরবদযোলয় এলোেোয়
থোমেন, েোহমল আরে রেো েোমছই আরছ। আরে রগময়ও েো সোমথ রদখো ে মে
পোর । ইেযোরদ রবর্য় েোাঁ েোমছ েুলমে পো ।’ আহেদ েুসো বলল।
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‘রেন্তু এসব প্রে েম , এসব রবর্য় েুমল েো নোে ও রপশো পর চয়
পোওয়ো েোমব বমল েমন হমি নো।’ বলল রজোমসিোইন।
‘এেবো েো র েোনো জোনমল েো সব পর চয়ই আে ো রব ে মে
পো ব। েো নোে, রপশো রনময় আজ এ সেয় হ োৎ প্রে েুলমে রগমল আে ো েোমে
সমন্দহ ে রছ িোবমে পোম ন।’
‘র ে বমলছ রজোমসিোইন। রেোমনোিোমব েোাঁমে রহে ে ো র ে হমব নো।
শুরু রথমেই রেরন আেোমদ রে সহমেোরগেো রদময় আসমছন, েো অেূলয। হমে
পোম আেোমদ সমন্দহ র ে নয়। নোে হয়মেো েো র ে আমছ। রবশ্বরবদযোলময়
রশক্ষ্ে নো হময়ও েো অবস্থোন এেন গুরুত্বপূণে রে সব জোয়গোয় রেরন আমছন।
অথবো রেরন অন্য রবশ্বরবদযোলময় রেউ হমে পোম ন। র ে আমছ, আসমল েো
আে ো চোই, রস েথয রেরন রেো রদময়মছনই। আবো রেরলমিোন ে মল বোই রদ বোই
রেছু আমলোচনো ে মে পো ।’ আহেদ েুসো বলল।
‘র ে আমছ, েেেো পোর ে ব। রেোেো এখন রে রপ্রোগ্রোে?’ বলল
রজোমসিোইন।
‘রেোেো বোন্ধবী রজরি রজনো রে র েোনো রদময়মছন, রসেোই এখন
আেোমদ েোমগেে। রস রবর্য়েো রজনোম ল রেোস্তিোমদ সোমথ আমলোচনো ে রছ।’
‘র ে আমছ, সেয় আ নি ে ব নো। আরে োখরছ। রি আেোরনল্লোহ।
আসসোলোেু আলোইকুে।’
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে।’
রেোবোইল পমেমে র মখ েোেোল আহেদ েুসো বোইম
গোরি ও
রহরলেপ্টোম রদমে। রদখল বোরি সোেমন রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন
নোরজে এ মেন েো গোরি রদমে েোরেময় দোাঁরিময় আমছ। আহেদ েুসো বুঝল,
আরে রেন রদর ে রছ, রেন আরে দোাঁরিময় আরছ, এ রনময় েোমদ েমন প্রমে
সৃরি হময়মছ বমলই েো ো এরদমে রচময় দোাঁরিময় আমছ।
আহেদ েুসো গোরি দ জো খুমল রবর ময় এল। সিংমগ সিংমগ রজনোম ল
রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনও ছুমে এল আহেদ েুসো রদমে।
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আহেদ েুসো েোছোেোরছ এমসই রজনোম ল রেোস্তিো রজমজ্ঞস ে ল, ‘রে
বযোপো রে. খোমলদ খোেোন। নেুন রেোন খব অথবো রেছু েমেমছ?’
রজনোম ল রেোস্তিো ো আহেদ েুসো সোেমন এমস দোাঁিোল।
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো প্রমে জবোব নো রদময় বলল, ‘িোরেহ
সুলেোন রেোহোম্মোদ বোইপোস র োমড ৯৯ নম্ব বোরিেো চো রদমে সোদো
রপোশোমে পুরলশ রদময় পোহো ো বসোমে হমব এখনই। লক্ষ্য োখমে হমব ঐ বোরি
অথবো রসখোনেো অন্য রেউ েোমে সমন্দহ নো েম রে, চো রদে রথমে বোরিেো
উপ রচোখ োখো হমি। রেেীয় েথো হমলো, বোরিেোমে রেউ েোে ক্ষ্রে রনই, রেন্তু
বোরি রথমে রেউ রবরুমল সবো অলমক্ষ্য েোমে আেেোমে হমব।’
থোেল আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেমন রচোমখ রবস্ময় এবিং অমনে প্রে।
রেন্তু আহেদ েুসো েোউমে রেোন প্রে নো ে মে রদময় পুরলশ প্রধোন নোরজে
এ মেনমে বলল, ‘রে. এ মেন, এখরন আপনো পুরলশমে রনমদেশ রদময় রদন।’
‘র ে আমছ স্যো । আরে রনমদেশ রদরি।’ বমল রেোবোইল েুমল রনল হোমে।
এেেু সেয় রনময় রবর্দ রনমদেশ রদল।
েথো রশর্ েম রেোবোইল অি েম রদময় নোরজে এ মেন আহেদ
েুসোমে লক্ষ্য েম বলল, ‘রেন্তু েোমে ক্ষ্ো জমন্য রেিংবো েোমে ধ ো জমন্য
আে ো বোরিেো উপ রচোখ োখব স্যো ?’
‘সমন্দহ ে ো হমি, রেডন্যোপো ো রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রনময় ঐ
বোরিমে উম মছ।’ আহেদ েুসো বলল।
রবস্ময় ও আনমন্দ পোমে রগল রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেমন
রচহো ো। েুহূেে েময়ে রেন েো ো েথো বলমে পো ল নো।
প্রথে েুখ খুলল রজনোম ল রেোস্তিো। বলল রস, ‘রে. খোমলদ খোেোন,
আপনো েথো আেো েোমছ েহোআনমন্দ আ েমপ্ন েে লোগমছ। আপরন র ে
বলমছন রেো! সরেযই আপরন এে েোিোেোরি এেদূ পেেন্ত এমগোমে রপম মছন?’
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‘আেো স্ত্রী রেরলমিোন েম রছমলন। আেোমদ অেযন্ত সমচেন এেজন
শুিোেোিংক্ষ্ী এই েথয আেোমদ রদময়মছন। েোাঁ রদয়ো েথয আমগও সেয প্রেোরণে
হময়মছ।’ আহেদ েুসো বলল।
‘আলহোেদুরলল্লোহ। আে ো রেোন প্রে েুলরছ নো রে. খোমলদ খোেোন।
আেোমদ রবস্ময় লোগমছ, রসোনো হর ণেো এে েোিোেোরি হোমে েুম োয় আসমব।
এখন বলুন, আপনো পর েিনো রে?’
‘এখন রসখোমন ওয়োনো হমে চোই।’ আহেদ েুসো বলল।
‘আে োও! েরদ আপরন র ে েমন েম ন।’ রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
‘এ অরিেোন রেো আপনোমদ । আরে সহমেোরগেো ে রছ েোত্র।’ বলল
আহেদ েুসো।
এেেু রথমেই বলল, ‘এ অরিেোনেো আেোমদ হমব খুবই ঝুরাঁ েপূণে। ও ো
রবপদ বুঝমল রবজ্ঞোনীমে হেযোও ে মে পোম । আেোমদ এ ধ মন অবস্থো
রশেো হওয়ো চলমব নো।’
‘র ে রে. খোমলদ খোেোন! িযোনেো রে হমব এেেু িোবো প্রময়োজন।’ পুরলশ
প্রধোন নোরজে এ মেন বলল।
‘বলুন, রে ে ো েোয়।’ আহেদ েুসো বলল।
েথো বলল পুরলশ প্রধোনই আবো । বলল, ‘রদমন রবলোয় বোরিেো
রগোপমন রেম ই োখমে হমব, রেিোমব আপরন বমলমছন। গিী োমে রগোপমন
বোরিমে প্রমবশ ে মে হমব, েোমে ওমদ এিোমনো এবিং রবজ্ঞোনীমে রন োপমদ
উেোম বযবস্থো ে ো েোয়।’
‘ োমে হমলও প্রথমে দল রবাঁমধ বো এেোরধে রলোে বোরিমে প্রমবশ ে ো
সম্ভব নয়। বোরিমে সোবেক্ষ্রণে পোহো ো বযবস্থো রনশ্চয় েো ো র মখমছ। ও ো রে
রপময় রগমল দু’রে েেনো েেমব। এে. রবজ্ঞোনী জীবমন েো ো ক্ষ্রে ে মব অথবো
দুই. রবজ্ঞোনীমে রনময় পোরলময় েোবো সুমেোগ েো ো রনমব। এ বোরিমেও সুিে
পমথ বযবস্থো রনই েো বলো েোমব নো।’ আহেদ েুসো বলল।
‘র ে রে. খোমলদ খোেোন! এ ধ মন রেোন ঝুরাঁ ে রনয়ো েোমব নো। আপনো
প োেশে রে? আে ো েোহমল রেিোমব এমগোমবো?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
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আহেদ েুসো িোবরছল। বলল, ‘চলুন ওখোমন রগময় রসেোন্ত রনয়ো েোমব।
েমব আরে েমন ে রছ, রদমন রেিংবো োমে, েখনই সম্ভব হয় আরে রগোপমন
বোরিেোমে প্রথে প্রমবশ ে ব। আরে রেোবোইমল রেসেল রদব, েখন অবস্থো বুমঝ
আপনো ো প্রমবশ ে মবন।’
‘রেন্তু রে. খোমলদ খোেোন, ও ো খুব রবপজ্জনে রলোে। ও ো েে রলোে
রিেম আমছ, েোও জোনো রনই। আপরন েরদ রবপমদ পমিন?’ বলল রজনোম ল
রেোস্তিো েোেোল।
‘রন োপমদ বোরিরেমে প্রমবশ েম রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রন োপদ
ে ো এখনেো জমন্য সবমচময় বি েোজ এবিং এেো আেোমদ ে মে হমব।’
আহেদ েুসো বলল।
‘অবশ্যই রে. খোমলদ খোেোন। র ে আমছ, আে ো েোত্রো ে মে পোর ।’
বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘আেো েমন হয়, আে ো সেমলই রিন্ন রিন্ন গোরিমে েোরি। সোদো
রপোশোমে আ ও রেছু পুরলশ। েো োও এে গোরিমে দু’জমন রবরশ েোমব নো।
বোরিেো উত্ত পোমশই এেেো রহোমেল আমছ। আ বোরি রপছমন, েোমন পরশ্চে
রদমে এেেো বি েরসজদ ময়মছ। আ দরক্ষ্ণ পোমশ এেেো েেুযরনরে
হোসপোেোল। আেোমদ রলোে ো োস্তো পোমশ অবস্থোন রনয়ো ছোিোও এই রেনরে
স্থোনমে রেন্দ্র ে ো রহোে। আে োও রসখোমন অবস্থোন রনমে পোর ।
‘আশ্রময় এেেো জোয়গো থোেো দ েো । রসই রহমসমবও রেন্দ্রগুমলো
র েই হময়মছ। রেন্তু আপনো রলোেমদ বমল রদন রেন সব োস্তো উপ রনরির
অবম োধ থোমে। আ রেউ রেন পোলোমে নো পোম ।’ েথো রশর্ েম ই আহেদ
েুসো বলল, ‘আসুন, আে ো েোত্রো ের ।’
বমল সোলোে রদময় আহেদ েুসো গোরি রদমে এমগোমলো।
‘র ে আমছ রে. খোমলদ খোেোন, আরে রবর্য়েো আবো আেোমদ
রলোেমদ স্ম ণ ের ময় রদরি।’ নোরজে এ মেন বলল।
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল সোলোে রনময় ‘গুডলোে রে. খোমলদ খোেোন’
বমল েো গোরি রদমে এমগোমলো।
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এমগোমলো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনও।

‘নো, থোেমবন নো ড. আন্দোলুরস। আ ও এেেু রবস্তোর ে বলুন, রসোডে নোমে
রে অস্ত্র বের েম মছন, রসেো রেিোমব িোিংশন েম ?’
েথোগুমলো বলরছল রডরিড ইয়োহুদ।
রস এেেো রচয়োম বমস। েো পোমশ রচয়োম ই বমসরছল আইজযোে
রবরগন।
েোমদ সোেমন আম েেো েোম রচয়োম বোাঁধো অবস্থোয় বমস আমছন
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। ড. আন্দোলুরস পোমশই আম েেো েোম রচয়োম বোাঁধো
অবস্থোয় আমছ রবজ্ঞোনী সোমথ ধম আনো েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো ।
আ েোমদ সেলমে রেম দোাঁরিময় আমছ পোাঁচ ছয়জন রিনগোনধো ী অস্ত্র
বোরগময় এযোমেনশন অবস্থোয়।
ে েো আন্ডো গ্রোউন্ড এেেো েক্ষ্। রবশ বি।
এেো িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ র োমড ৯৯নিং বোরিরে এেেো েক্ষ্।
বোরিেো চো রদে রথমে প্রোচী রে ো।
প্রোচী রে ো জোয়গো েোঝখোমন বোরিেো।
বোরি সম্মুখ িোমগ প্রোচী োস্তো রথমে েময়ে গজ রিেম । োস্তো রথমে
প্রোচী রগে পেেন্ত োস্তো পোথ রবছোমনো। রগমে গ্রীমল দ জো। রগে রথমে এেেো
পোথ রবছোমনো পথ গোরি বো োন্দোয় রগমছ। গোরি বো োন্দো রথমে রেন ধোমপ এেেো
রসাঁরি রপম োমল বো োন্দো। বো োন্দোয় রসোজো এমগোমলই বোরিমে প্রমবমশ েূল
দ জো। রিেম প্রমবশ ে মলই রবশোল এেেো লোউে। লোউমে চো রদমে রবরিন্ন
ের মডো । লোউমে ডোন রদমে দু’প্রোন্ত রদময় দুরে রসাঁরি উপম উম রগমছ।
রসাঁরিগুমলো রদয়োমল সোমথ েুি হময় উপম উম রগমছ। ওপোমশ রসাঁরি রগোিো
পোমশ রদয়োমল ময়মছ এেেো দ জো। দ জো রথমে এেেো রসাঁরি রনমে রগমছ
আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম ।
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আন্ডো গ্রোউমন্ড অমনেগুমলো েক্ষ্।
েক্ষ্গুমলো রিো এবিং রশেো রহমসমব বযবহৃে হয়। ঐরেহ্বোহী
সোম্রোমজয রেন্দ্র রহমসমব েু ষ্ক সব েুে অথবো েুে-ঝুরাঁ ে েমধয রছল। এেেোত্র
রেেীয় রবশ্বেুে ছোিো োন্ডোেুে পেেন্ত সেল েুমে পম োক্ষ্ ও প্রেযক্ষ্ এে পক্ষ্
রছল েু ষ্ক। এজমন্য েু মষ্ক, রবমশর্ েম শহ োঞ্চমল বোরিমে আন্ডো গ্রোউন্ড
রশেো ময়মছ।
আন্ডো গ্রোউন্ড রলো রে এেেো বি ও রবমশর্ েমক্ষ্ ড. আন্দোলু রসমে
রজজ্ঞোসোবোদ ে ো হমি।
রডরিড ইয়োহুমদ প্রমে জবোমব ড. আন্দোলুরস বলল, ‘আরে বমলরছ,
‘রসোডে’ রেোন অস্ত্র নয়, এেো আত্ম ক্ষ্ো এেেো রেেোরনজে। এেো েোম ো রবরুমে
নয়, অমন্য রহিংসো হোে রথমে রনমজমে ক্ষ্ো এেেো েোধযে েোত্র।’
‘েবু এেো অস্ত্র। অস্ত্রমে েো বযথে, রনরিয় েম , রেিংবো ধ্বিংস েম , রসেো
অমস্ত্র রচময়ও বি অস্ত্র। ‘রসোডে’ এ ধ মন ই এেেো িয়োবহ অস্ত্র। েোই রহোে,
বলুন রেিোমব এেো িোিংশন েম ? এ রবরসে েনমসপ্ট রে?’ ড. রডরিড ইয়োহুদ
বলল।
‘রনয়রন্ত্রে আমলোে েণো এেেো রদয়োল উিন্ত ও অগ্রস েোন রে রেোন
রেছু গরেম োধ েম এবিং এমে পৃরথবী আবহোওয়ো বোইম রনময় ধ্বিংস েম ।
এেোই এ েনমসপ্ট রে, ইরন্েমগ্রমেড আমলোে েণো শরিেৃে রচৌম্বেত্ব ও
সবেমিদী ক্ষ্েেো সুরনরদেি পেরে রনয়ন্ত্রণ বযবস্থো অধীমন উিন্ত অগ্রস েোন
সেল রেেোরলে, নন-মেেোরলে বস্তুমে আেোমশই অবরুে এবিং েো রবলয় েেোমে
পোম ।’ বলল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস।
‘েো েোমন আেোশপমথ আক্রেণেো ী সব অস্ত্রমেই রসোডে ধ্বিংস ে মে
পো মব। এ অথে রসোডে েোনব েলযোমণ বি অস্ত্র। েোই নয় রে?’ রডরিড ইয়োহুদ
বলল।
‘অবশ্যই। আরে রেো বমলরছ এেো আক্রেণ ে ো রেোন অস্ত্র নয়,
আত্ম ক্ষ্ো েোধযে।’ বলল ড. আন্দোলুরস।
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‘েোহমল বলুন, েলযোমণ েোধযে রে রজরনসেো, েো উপ সেমল
অরধেো আমছ রেনো?’ ড. রডরিড বলল।
ড. আন্দোলুরস েোেোল পর পূণে দৃরিমে রডরিড ইয়োহুমদ রদমে। েো
দু’রচোমখ অন্ধেো । রস পর ষ্কো বুঝমে পো ল, রডরিড ইয়োহুমদ েথো রেোন
রদমে েোমি।
িোবমে রগময় রডরিড ইয়োহুমদ েথো জবোব রদমে পো ল নো ড.
আন্দোলুরস।
রডরিড ইয়োহুদই েথো বমল উ ল আবো । বলল, ‘েেলজনে আরবষ্কো
েো ও এেো নয়। সেমল ই অরধেো আমছ েো রথমে উপেো রনয়ো । সুে োিং
ড. আন্দোলুরস, ‘রসোডে’-এ িেূেলো আে ো চোই।’
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস দৃরি েীক্ষ্ণ এবিং েুমখ িোব শি হময় উম মছ।
বলল, ‘আেোমে রে এজমন্যই রগ্রিেো ে ো হময়মছ?’
‘ধন্যবোদ ড. আন্দোলুরস, আেোমদ েমন েথো আপরনই বমল রদময়মছন।
হ্োাঁ, ড. আন্দোলুরস, আপনো ঐ েহোেেমল আরবষ্কোম প্ররেই আেোমদ রলোি।
িেূেলো আদোময় জমন্যই আে ো আপনোমে েুমল রনময় এমসরছ।’
‘বৃথোই েি েম মছন। এই িেূেলো আপনো ো রেন, দুরনয়ো অন্য আ
েোউমেই রদয়ো হমব নো।’ বলল ড. আন্দোলুরস। শি েে েো ।
‘সোধো ণিোমব সেমল জমন্য েলযোণে রেোন রেছু েরদ রেউ কুরক্ষ্গে
েম োখমে চোয়, রসেো অন্যোয়। আে ো এ অন্যোয় ব দোশে ে ব নো। আে ো
েলযোমণ েহৎ লমক্ষ্যই েো রছরনময় রনব। এজমন্যই আপনোমে এখোমন আনো
হময়মছ।’
হোসল রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস। বলল, ‘আপনো ো েলযোমণ লমক্ষ্য নয়,
েোনুমর্ অেলযোমণ লমক্ষ্যই এই আরবষ্কো মে হোে ে মে চোন। আে ো এেো
হমে রদব নো।’
‘রদমবন আপনো ো, েো জোরন বমলই রেো আে ো রসোডে-এ রপেোমে রনময়
এমসরছ। রদমবন নো রেন? েলযোমণ আরবষ্কো , রেেন ধরুন রেোন ওর্ুধ, রগোেো
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েোনব জোরে সম্পদ। এ ধ মন েলযোমণ আরবষ্কো ‘রসোডে’ কুরক্ষ্গে েম োখো
দু রিসরন্ধেূলে।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ েম ো েমে।
‘উমেো েথো বলমছন। ‘রসোডে’-এ িেূেলো আপনোমদ হোে ে মে
চোওয়োই দু রিসরন্ধেূলে। এেেো জেন্য উমেশ্য রনময়ই আপনো ো ‘রসোডে’-এ
িেূেলোমে হোে ে মে চোমিন।’
আইজযোে রবরগন এেক্ষ্ণ েথো বমলরন। েো রচোমখ দৃরি েীক্ষ্ণ হময়
উম মছ। বোমজ েে রহিংস্র রশেো ী দৃরিমে রস েোরেময় আমছ ড. আন্দোলুরস
রদমে। বলল, ‘দু রিসরন্ধেো রে ড. আন্দোলুরস?’
‘রসোডে-এ রে িেূেলো, েো রদময় শুধু রসোমডে েে আত্ম ক্ষ্ো অস্ত্র নয়,
আক্রেমণ অস্ত্রও বের হমে পোম । এই আক্রেণোত্মে অস্ত্র হমব আত্ম ক্ষ্ো অস্ত্র
‘রসোডে’-এ সম্পূণে রবপ ীে ও িয়োবহ। সেরিে ও শরিেৃে রিোেমন েরনয়রন্ত্রে
ও েউৎরক্ষ্প্ত রিোেন-এযোম ো পৃরথবী রে রেোন স্থোন রথমে রে রেোন স্থোমন রবোেো,
রক্ষ্পণোস্ত্র েোইমলো এবিং অস্ত্র গুদোে রনমজই খুাঁমজ রনময় রচোমখ পলমে রসগুমলোমে
রনরস্ক্রয় ও রন রস্থে েম রদমে পোম । আপনোমদ দু রিসরন্ধ হমলো রসোমডে
িেূেলো হোে েম এই অস্ত্র বের েম রগোেো পৃরথবী দখল েম রনয়ো।’
আইজযোে রবরগন এবিং রডরিড ইয়োহুমদ রচোখ-েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ।
রেন আেোমশ চোাঁদ েো ো হোমে রপময় রগমছ।
েো ো এেেোই অরিিূে হময় পমিরছল রে, েৎক্ষ্ণোে রেোন েথো েো ো
বলমে পোম রন।
রন বেো রিমঙ প্রথে েথো বলল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘ধন্যবোদ
ডক্ট , আে ো েো রজমনরছ, আপরন েো রনরশ্চে ে মলন। এখন আসুন, আে ো
এেেো রডল ের । আে ো রসোমডে িেূেলো চোই, রবরনেময় েো চোইমবন রদমে োরজ
আরছ। েোেো রে অিংে বলমবন, রসই অিংেই আে ো রদব। বলুন ডক্ট ।’
হোসল ডক্ট আন্দোলুরস। বলল, ‘আরে এেজন রবজ্ঞোনী, বযবসোয়ী নই।
েোছোিো আেো গমবর্ণো েোনব েলযোমণ উমেমশ্য। পৃরথবী সবমচময় বি পবেে
রহেোলয়। ঐ রহেোলয় পর েোণ অথে রদমলও আরে েোনুমর্ সোমথ রবশ্বোসেোেেেো
ে ব নো, িেূেলোরে আে ো রদব নো।’
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গম্ভী হময় উ ল আইজযোে রবরগন ও রডরিড ইয়োহুমদ েুখ। েোমদ
রচোমখ দৃরি েীব্র হময় উম মছ। দু’জন দু’জমন রদমে এেবো েোেোল। েো প
আইজযোে রবরগন রচোখ েুর ময় েোেোল ড. আন্দোলুরস রদমে। েুহূমেে জমন্য
এেবো রচোখ বুজল। েো প রচোখ খুমল বলল, ‘ডক্ট , রনশ্চয় এেো আপনো রশর্
েথো নয়। রশর্ েথো আমগ আ ও অমনে রেছুই বোরে আমছ। হ্োাঁ বলুন ডক্ট ,
আেোমদ েথোয় োরজ হময় েোন, োরজ নো হময় আপনো অন্য রেোন উপোয়ও
রনই।’
‘নো, আেো রশর্ েথোই বমল রদময়রছ।’ বলল ডক্ট আন্দোলুরস।
রচোখ দু’রে জ্বমল উ ল আইজযোে রবরগমন । েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ
রদমে। বলল, ‘আপনো রেশন শুরু েরুন রে. রডরিড। নি ে ো েে সেয়
আেোমদ হোমে রনই।’
রডরিড ইয়োহুদ েোেোল ড. আন্দোলুরস রদমে। েোম রচয়ো রেমে হোে,
পোসহ রগোেো রদহ শি েম বোাঁধো ড. আন্দোলুরস । এেেোত্র েোথো ছোিো রদমহ
রেোন অিংশ এেেু নিোবো উপোয় রনই। রচয়োম েলো রথমে এেেো ববদুযরেে
েো রবর ময় েোমপেমে েলোয় েুমে রগমছ।
পোমশ রচয়োম ড. আন্দোলুরস সোমথ রেডন্যোপ েম আনো েরহলো
রগোময়ন্দো অরিসো সোইরে ইসেোইলমে রচয়োম সোমথ এেইিোমব রবাঁমধ োখো
হময়মছ। েো রচয়োম েলো রথমেও এেেো ববদুযরেে েো েোমপেমে েলোয় েুমে
রগমছ।
রডরিড ইয়োহুদ রচোখ েুর ময় রনময় েোেোল সোইরে ইসেোইমল রদমে।
বলল, ‘েযোডোে, আপনো েোেীমে বুঝোন। এেো েো গমবর্ণোগো রেিংবো ড্রইিংরুে
নয়। এখোমন ওাঁমে সিংবধেনো রদবো জমন্য আনো হয়রন। আনো হময়মছ িেূেলো
আদোময় জমন্য! এ লমক্ষ্ েো ে ো দ েো আে ো েোই ে ব। আপরন েোাঁমে
বুঝোন।’
রগোময়ন্দো অরিসো সোইরে ইসেোইমল রচোমখ-েুমখ রবস্ময় িুমে উম মছ।
বলল, ‘আপনোমদ িুল হমি। আে ো েোেী-স্ত্রী নই, আরে েোাঁ এেজন েেেচো ী,
রসরেউর রে রদেেো আরে রদরখ।’
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‘আপরন রেথযো েথো বলমছন। আেোমদ রবোেো সোজোমে চোইমছন।
রবজ্ঞোনী সোমথ েোাঁ স্ত্রীমে ধম এমনরছ, রসেো বুমঝই পর চয় রগোপন ে মে
চোইমছন। রেথযো েথো বমল লোি হমব নো।’
বমলই রডরিড ইয়োহুদ রচয়োম এেেো হুে রথমে র মেোেেো রেমন রনময়
বলল, ‘ড. আন্দোলুরস, রেউ েথো নো শুনমল েোমে েথো রশোনোবো িেূেলো আেোমদ
আমছ। রস েে এেেো িেূেলোই আে ো এখন প্রময়োগ ে রছ। র রড স্যো ।’
রডরিড ইয়োহুমদ েজেরন র মেোেে েমন্ট্রোমল এেেো লোল রবোেোমে রচমপ
বসল।
সিংমগ সিংমগ ঝোাঁরে রদময় উ ল ড. আন্দোলুরস রদহ। অসহনীয়
েন্ত্রণোেোে এেেো আেে রচৎেো রবর ময় এল ডক্ট আন্দোলুরস েে রথমে। ড.
আন্দোলুরস হোে, পো রেন সবেশরি রদময় প্ররেবোদ ে রছল। শি েম বোাঁধো
রসমে েডে রদমহ েোেমি বমসরছল। রসই েোেমি পোেলো চোেিো ওপম অিংশ
রেমে দু’িোগ হময় রগল। দু’হোে ও দু’পোময় বোাঁধমন স্থোন রথমে ঝ ঝ েম
ি রবর ময় এল। েো দু’রচোখ রবমস্ফোর ে হময় রিমে পিো উপক্রে হমলো।
েেক্ষ্ণ রডরিড ইয়োহুমদ েজেরন লোল রবোেোে রচমপরছল, েেক্ষ্ণ ড. আন্দোলুরস
আেে রচৎেো থোমেরন।
রবোেোে রথমে েজেরন উ ল।
রচৎেো ধীম ধীম রথমে রগল।
েো েোথোেো রচয়োম আশ্রময় েমল পিল। রচোখ দু’রে েো বুমজ রগমছ।
আইজযোে রবরগন ও রডরিড ইয়োহুমদ েুমখ প্রশোরন্ত। সোইরে ইসেোইমল
রচোমখ েুমখ আেিংে। রস িোবমছ, িেূেলো নো রপমল েো ো রবজ্ঞোনীমে রেম রিলমে
পোম । অন্যরদমে ‘রসোডে’-এ িেূেলো সম্পমেে রস েো রজমনমছ, েোমে এই িেূেলো
রেছুমেই এমদ হোমে রদমবন নো রবজ্ঞোনী। েোহমল? প্রমে উত্ত িোবমে রগময়
রোঁমপ উ ল সোইরে ইসেোইল।
‘ড. আন্দোলুরস েথো বলুন। রে িোবমছন আেোমদ প্রস্তোব সম্পমেে।’ বলল
আইজযোে রবরগন।
ড. আন্দোলুরস রস্থ , রন ব। েথো বলল নো, রচোখও খুলল নো।
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আইজযোে রবরগমন রচোমখ আবো আগুন রদখো রগল। েোেোল রস রডরিড
ইয়োহুমদ রদমে।
ড. ইয়োহুমদ হোমে র মেোেে েনমট্রোল আবো নমি উ ল। েো েজেরন
আবো সরক্রয় হমলো। রচমপ বসল রসই লোল রবোেোমে।
শি বোাঁধমন েমধযও রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস রদহ লোরিময় ও ো রচিো
ে ল। আ েুখ রথমে রবর ময় এল বুে িোেো রচৎেো ।
হোে পোময় বোাঁধন রথমে রিনরে রদময় রবর ময় এল েোজো ি। েন্ত্রণো
অসহনীয় েীব্রেোয় বি হময় রব হময় আসো রচোখ দু’রে েো রেন রিমে েোমি।
সুইচ রথমে রডরিড ইয়োহুদ েো েজেরন নো রেোলো পেেন্ত ড. আন্দোলুরস
বুেিোেো রচৎেো থোেল নো।
পোমশ রচয়োম বোধো সোইরে ইসেোইল রচৎেো েম উ ল, ‘আপনো ো
এেো রে ে মছন! উরন এেজন রবজ্ঞোনী। দয়ো েম এই অেোনুরর্ে েোজ বন্ধ
েরুন।’
সুইচ রথমে েজেরন উ ল ইয়োহুমদ ।
রচৎেো থোেমলো ডক্ট আন্দোলুরস । েো েোথোেো রনরেময় পিল
রচয়োম । রচোখ বুমজ রগমছ েো । রচয়োম হোেমল বোধো দু’হোে েো েোাঁপমছ। ি
গরিময় পিমছ রচয়োম হোেো রদময়।
‘েযোডোে, আে ো রেো এই খো োপ পমথ রেমে চোইরন। উরন বোধয
েম মছন। আপরন েোমে বলুন, িেূেলো উরন আেোমদ রদময় রদমে োরজ রহোন।’
সোইরে ইসেোইমল রদমে রচময় বলল রডরিড ইয়োহুদ।
সোইরে ইসেোইল রেছু বলো আমগই লোন্ত, েোাঁপো েম ডক্ট আন্দোলুরস
বলল, ‘েযোডোে সোইরে ইসেোইল, আপরন ওমদ বমল রদন, রেোন রনেেোেন েম ই
েো ো েো চোয় েো পোমব নো। আ আেোমে ও ো রেম রিলমে পো মব নো। েো ণ
েোমে েোমদ রসোনো রডে েো ো রচ েম হো োমব।’
রহো রহো েম রহমস উ ল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘আপরন অেোিোরবে
বুরেেোন রবজ্ঞোনী। আেোমদ উমেশ্য র ে বুমঝমছন। রেন্তু এেো বুমঝনরন রে,
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আে ো েেদূ পেেন্ত রেমে পোর । েো ো বদরনে শে রনেেোেন হজে ে মে পোম ,
েো ো রেন্তু েোনরসে চোমপ রেোমে েে গমল েোয়।’
এেেু থোেল আইজযোে রবরগন।
পোমশ রেপময় গ্লোস রথমে েময়ে রেোে পোরন রখল। েো প এেেো
হোসল। বলল, ‘ড. আন্দোলুরস, আপনো উপ আেোে আপরন সহ্ েম মছন, রেন্তু
সোইরে ইসেোইমল উপ এ ধ মন আেোে আপরন েেক্ষ্ণ সহ্ ে মবন?
এখোমনই রশর্ নয়। অস্ত্র আেোমদ আ ও আমছ। আপনো রচোমখ সোেমন রববস্ত্র
সোইরে ইসেোইল েোনুর্-হোময়নো েো ো লুরেে হমব, েো প ও আপরন েেক্ষ্ণ চুপ
েম থোেমবন।’
েথো রশর্ েম আইজযোে রবরগন েোেোল আবো রডরিড ইয়োহুমদ
রদমে। বলল, ‘এবো সোইরেমে রেছুেো নোচোন রে. ইয়োহুদ। েো ও রেছু গোন
আে ো শুরন।’
চেমে উম রচোখ খুলল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। েো রচোমখ-েুমখ উমেগ,
রে উমেগ েো রচোমখ-েুমখ ের ন রনেেোেমনও িুমে উ মে রদখো েোয়রন। রচয়োম
এরলময় পিো েোথো েুমল রস বলল, ‘সোইরে ইসেোইল আেো স্ত্রী নন। রেরন এেজন
রনমদেোর্ েরহলো। েোাঁমে আপনো ো রছমি রদন। দোরব আপনোমদ আেো েোমছ।
আেোমে রনময় আপনো ো েো ইিো েোই েরুন।’
আইজযোে রবরগমন আবো রসই অট্টহোরস। বলল, ‘আে ো র ে
রসমলেশন েম রছ। এ ওর্ুমধই েোজ রদমব। আগোও রডরিড ইয়োহুদ।’
রডরিড ইয়োহুদ র মেোেেেো হোমে েুমল রনল আবো ।
র ে এই সেয় দ জোয় নে হমলো। দ্রুে নে হমলো প প রেনবো । এ
অথে রেউ জরুর সোক্ষ্োৎ চোয়।
আইজযোে রবরগন েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ রদমে। রডরিড ইয়োহুদ উম
দোাঁিোল। দ জো রদমে েু দোাঁরিময় বলল, ‘রিেম এস।’
রিেম প্রমবশ ে ল রজেস রজোমসি। েো রচোমখ-েুমখ উমেগ।
‘রে বযোপো রজেস, রেোেোমে উরেগ্ন েমন হমি! রেোন খব ?’ রজজ্ঞোসো
রডরিড ইয়োহুমদ ।
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‘স্যো , বোরিেো চো রদমে নেুন রেছু রলোমে আনোমগোনো রদখো েোমি।
আেোমদ ইনি েো ো বলমছ, রলোেগুমলো সোদো রপোশোমে পুরলশ হমে পোম ।’
রডরিড ইয়োহুমদ রচহো োয় রেউ রেন এে োশ েোরল রেমল রদল। বলল,
‘খব েো রে র ে? এেো রে েম সম্ভব? বোরিেোমেো আে ো রনময়রছ েোত্র সোে রদন
হমলো। আেোমদ রলোে োও জোমন নো। আেোমদ রলোে ো েো ো আজ এখোমন
এমসমছ, েো োও এই বোরিেো প্রথে রদখল। রেিোমব এেো বোইম রেউ জোনমে
পোম ? রলোেজন রে পুরলমশ েো রে েম জোনো রগল?’
আেোমদ রলোে ো েোমদ সোমথ রেলো-মেশো িমল েোমদ েথোবোেেো
শুমন এবিং বোরিেো উপ রচোখ োখো রদমখ েোমদ সমন্দহ হময়মছ। সবমশর্
এইেোত্র খব রপলোে ঐ রলোেমদ এেজন রেোবোইমল েোউমে বলমছন, এেজন
রবখযোে রলোেমে রেডন্যোপ ে ো েেনো েমেমছ। উেো েোজ রশর্ নো হওয়ো পেেন্ত
েোমদ থোেমে হমব। এই েথো প এখন আ সমন্দমহ রেোন অবেোশ রনই।’
বলল রজেস রজোমসি।
উম দোাঁিোল আইজযোে রবরগনও।
রসও এমস দোাঁিোল রডরিড ইয়োহুমদ পোমশ রজেস রজোমসমি েোমছ।
েোমদ সেমল েুখ পোণ্ডু , িযোেোমশ রদখোমি। বলল আইজযোে রবরগন,
‘ধন্যবোদ রজেস, খব েো রপমে রে আ ও রদর হয়রন এজমন্য ঈশ্ব মে ধন্যবোদ।
েথো শুমন েমন হমি, ও ো েেবযোে রিমজ এখনও আমসরন। রনশ্চয় ও ো রেোন
রেছু অমপক্ষ্ো ে মছ। এ ই সুমেোগ আেোমদ গ্রহণ ে মে হমব।’
এেেু থোেল আইজযোে রবরগন।
রচোখ েুলল রডরিড ইয়োহুমদ রদমে। বলল, ‘রে. রডরিড ইয়োহুদ,
আন্ডো গ্রোউন্ড গযোম মজ েয়রে গোরি আমছ?’
‘দু’রে বুমলেপ্রুি গোরিসহ সোেরে গোরি আমছ।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ।
‘রলোেমদ ডোে। এমদ দু’জনমে বুমলেপ্রুি গোরিমে রেোল। এ
গোরিমে আরে উ ব এবিং রজেসসহ উ মব আ ও রেনজন। অন্য বুমলেপ্রুি
গোরিমে েুরে উ মব েয়জনমে রনময় বোরে ৫ রে গোরিমে অবরশি জনশরি উ মব।
সোেরে গোরি দু’গ্রুমপ িোগ হমব। এেেো গ্রুপ আপনো রনেৃমত্ব েোমব দরক্ষ্মণ পথ
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ধম । আ অন্য গ্রুপ রনময় আরে েোব উত্ত রদমে। এমে ও ো রবভ্রোরন্তমে পিমব
এবিং ওমদ জনশরি িোগ হময় েোমব। এ জমন্য েোমদ গোরিও লোগমব। েোমদ
এই অপ্রস্তুরে হমব আেোমদ জমন্য বি সুমেোগ।’
েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল রডরিড ইয়োহুমদ । বলল, ‘ধন্যবোদ রে. রবরগন।
এ সেময় জমন্য এ রচময় িোমলো পর েিনো আ হয় নো। রেন্তু রবরুবো েুমখই
েরদ আে ো আক্রেমণ েুমখ পরি!’
‘রস ধ মন আক্রেণমে বযথে েম রদবো জমন্যই সোেরে গোরি এে
সোমথ রব হমে হমব। েোমদ েোৎক্ষ্রণে ঐ আক্রেণ সোেরে গোরিমে রেোেোরবলো
জন্য েমথি হমব নো। েো ো বোিরে প্রস্তুরে রনবো আমগই আে ো েোমদ আওেো
বোইম চমল েোব।’ বলল আইজযোে রবরগন।
‘ োস্তো দু’ধোম ও ওমদ রলোে রেোেোময়ন আমছ বমল েমন ে ো হমি।’
রজেস রজোমসি বলল।
‘ওসব বোধো ধেেবয নয় রজেস। রেোন গোরি দৃঢ় সিংেি গরেমে
আেরস্মে রচিোয় রেোেোরবলো সহজ নয়। ও রবর্ময় রচন্তো ে ো রেছু রনই।’
েথো রশর্ েম ই েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ রদমে। বলল, ‘আরে বের
হময় উপম েোরি রে. রডরিড ইয়োহুদ। এমদ এখরন গোরিমে রনন। পোাঁচ রেরনমে
েমধযই সবগুমলো গোরি এ বোরি রথমে রবর ময় েোমব, আরে এেোই চোই।’
বমলই আইজযোে রবরগন উপম ও ো রসাঁরি রদমে চলল। অন্যরদমে
রডরিড ইয়োহুদ র মেোেে েনমট্রোমল ‘েল’ রবোেোমে চোপ রদময় র মেোেে
েনমট্রোলমে েুমখ েোমছ রনময় বলল, ‘সোেরে গোরিই র রড ে । রেন চো
রেরনমে েমধযই আে ো রবরুমবো। ইে ইজ অযোন ইেো মজরন্স। ওিো ।’
র মেোেেেো েুখ রথমে সর ময়ই চো রদে রেম দোাঁরিময় থোেো
রস্টনগোনধো ীমদ উমেশ্য েম বলল, ‘রেোেোমদ দু’জন এস। এমদ বোাঁধন
খুমল রদময় হোে-পো রবাঁমধ রিল। েুমখ িোমলো েম রেপ রপস্ট েম দোও। েো প
রনময় চল গযোম মজ। আ রজেস রজোমসি, ওরদমে রদখ গোরি র ে োে র রড
হমি রেনো।’
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রডরিড ইয়োহুমদ েথো রশর্ হবো সিংমগ সিংমগ ‘ইময়স স্যো ’ বমল
রজেস রজোমসি ছুেল গযোম মজ রদমে।
দু’জন রস্টনগোনধো ী ড. আন্দোলুরস ও সোইরে ইসেোইমল বোাঁধন রখোলো
শুরু েম মছ।
রডরিড ইয়োহুদ পমেে রথমে েো রেোবোইল েুমল রনল। েো েজেরন
অরস্থ হমলো রেোবোইমল ‘েী’গুমলো উপ এেেো েল ে ো জমন্য।
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৬
রগোমর্ল্ন হমনে এেদে পরশ্চে প্রোন্ত এলোেো লোইওিো -৩ জিংশন রদময়
িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস র োমড প্রমবশ েম রছল।
বোইপোস র োড ধম েীম গরেমে পূবে রদমে এরগময় চমলমছ আহেদ
েুসো গোরি।
ডযোশ রবোমডে োখো রেোবোইল রবমজ উ ল আহেদ েুসো ।
রেোবোইল হোমে রনময় রস্ক্রমন রদমে েোরেময় রদখল েলেো রজনোম ল
রেোস্তিো েোছ রথমে এমসমছ। আহেদ েুসো দ্রুে রেোবোইলেো েোমন েোমছ েুমল
রনল। এ সেয় রজনোম ল রেোস্তিো রিোন রনশ্চয় রেোন রছোে েো মণ নয়। েো োও
এই বোইপোস র োমড রবপ ীে র োড ধম আসমছ। রজনোম ল রেোস্তিো িোরেহ
সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস সিমে প্রমবশ েম মছ রগোমর্ল্ন হনে এলোেো জিংশন
নিং ৫ রদময়। েোমদ গোরি ছুমে আসমছ পরশ্চে রদমে। েোমদ গোরি বোইপোস র োড
ধম ৯৯ নোম্বো বোরি রদমে আসমছ। আসমছ আহেদ েুসো োও।
রেোবোইল েুমল রনময় সোলোে রদমেই ওপ্রোন্ত রথমে রজনোম ল রেোস্তিো
দ্রুে েে শুনমে রপল আহেদ েুসো। বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, এই েোত্র ৯৯
নোম্বো বোরি এলোেো রথমে আেোমদ জোনোল, বোরিেো রথমে েময়েরে গোরি
রবর ময় এমসমছ। েো ো পোলোমি।’ রজনোম ল রেোস্তিো উরেগ্ন ও উমত্তরজে েে।
‘ও ো রেোন রদমে পোলোমি?’ রজমজ্ঞস ে ল আহেদ েুসো।
‘জোনো েোয়রন। ও েথো রশর্ ে মে পোম রন, েো আমগই রস রগোলোগুলী েমধয পমি েোয়। সম্ভবে েো রেোবোইল পমি েোয়, রেন্তু রেোবোইল বন্ধ
হয়রন। আরে েো রেোবোইমলও রেছুক্ষ্ণ রগোলো-গুলী শব্দ রপময়রছ।’
‘ওমদ পোলোবো সম্ভোবয রুে রে হমে পোম রজনোম ল?’ বলল আহেদ
েুসো।
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‘রন োনব্বই নোম্বো বোরি সোেমন এেেো েোনে রনবো পোস-পময়ন্ে আমছ।
সুে োিং বোইপোস র োমড পূবে- পরশ্চে রে রেোন রদমে েো ো রেমে পোম ।’
রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
‘র ে আমছ, আেো েমন হয় রেোেোময়ন ে পুরলশ ওমদ গোরিগুমলো
গরেম োধ ে মে রচিো েম রছল এবিং পুরলশ পোেো আক্রেমণ রশেো হয়।
পুরলমশ ক্ষ্রেও হময়মছ বমল েমন হয়। এই েো মণই ওরদে রথমে ইনি মেশন
আসো বন্ধ হময়মছ।’
আহেদ েুসো েথো বলরছল এবিং ইস্তোম্বুমল রসরে েযোমপ উপ ও রচোখ
বুলোরিল। বোইপোস র োমড ৯৯ নোম্বো বোরি অবস্থোনেো রদমখ রনময় বলল,
‘রজনোম ল রেোস্তিো, আেো েমন হয় েরদ ও ো পূবে রদমে রগময় থোমে, েোহমল
এখরন ওমদ সোক্ষ্োে আপনো ো রপময় েোমবন।’
‘ইউ আ োইে খোমলদ খোেোন। আরে রদখমে পোরি ডোমন রি ো োস্তো
রদময় ৪েো গোরি রজোেবে হময় ছুমে আসমছ। েোমদ েমধয এেেো বুমলেপ্রুি গোরি।
সোেমনই ওদরেম োস্তোয় েোবো েোনে-পময়ন্ে। আে ো ওমদ গরেম োধ ে ব।
ওমে খোমলদ খোেোন।’
রজনোম ল রেোস্তিো রেোবোইল অি হময় রগল।
আহেদ েুসো রেোবোইলেো ডযোশ রবোমডে র মখ দু রবনেো েুমল রনময়
সোেমন োস্তো উপ রচোখ বুলোন। আহেদ েুসো এখোন রথমে ৯৯ নোম্বো বোরিেো
রজনোম ল রেোস্তিোমদ অবস্থোমন েুলনোয় রেগুণ দূম । আ বোইপোমস এই
রদেেো রগোমর্ল্ন হমনে এলোেো অরেক্রে েম শহম পরশ্চে প্রোমন্ত পোবেেয
উপেে েুম উত্তম পোবেেয িূরে রদমে এরগময় রগমছ।
আহেদ েুসো বুঝমে পো ল নো পলোেে ো অমপক্ষ্োেৃে এই রন োপদ রুে
বোদ রদময় পূবে রদমে জিংশন ৫-এ রদমে রগল রেন! ওরদেেো রেো দরক্ষ্মণ
রগোমর্ল্ন হনে ও পূমবে বসি োস েো ো রলোজ হময় রগমছ। ও ো এই সেময় রগোমর্ল্ন
হনে রেিংবো বসি োমস ব্রীমজ উ ো ঝুরাঁ ে রনমব, এেোয় সোয় রদমি নো েো েন
রেছুমেই।
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হ োৎ আহেদ েুসো েমন হমলো ও ো েযোমেোমলমজ আশ্রয় রনয়রন রেো।
পুরলশমে রবভ্রোন্ত ে ো জমন্য েো ো দু’িোগ হময় দু’রুেমেই বযবহো ে মে
পোম । এমে পুরলমশ প্ররেম োধ শরি দু’িোগ হময় েোমব এবিং দু’িোমগ
রেোনিোমগ রবজ্ঞোনী ো আমছন, এেো রনময় রেধোয় পিমব পুরলশ ো। আম েেো
রেৌশলও েো ো ে মে পোম । রসেো হমলো, দু’রুমে েোওয়ো দু’িোমগ রেিোমগ
রবজ্ঞোনী ো থোেমবন নো, রসিোমগ গোরি সিংখযো রবরশ র মখ রন োপত্তো রবরশ
বযবস্থো েম পুরলমশ দৃরি রসরদমে রবরশ আেৃি র মখ অন্য িোমগ রবজ্ঞোনীমদ
রনময় রন োপমদ পোরলময় েোওয়ো রচিো ে মে পোম । এেো িোবমে রগময় রজনোম ল
রেোস্তিোমদ রদমে েোওয়ো ৪রে গোরি রজোেবে েোত্রোমে রেছুেো প্রদশেনী বমল েমন
হমলো আহেদ েুসো েোমছ। আহেদ েুসো এই িোবনো র ে হওয়ো অথে এই
বোইপোমস পরশ্চেেুখী রুে ধম ওমদ রেোন গোরি রে এরগময় আসমছ!
এই রচন্তো সোমথ সোমথই আহেদ েুসো এেেো রসেোন্ত রনময় রনল। ডোন
পোমশ রি ো র োডরেমে েোওয়ো জন্য সোেমন এমস পিো পোস-পময়মন্ে গোরি
েুর ময় রনল।
িং সোইড রদময়ই েোঝোর গরেমে এরগময় চলল আহেদ েুসো গোরি।
বোইপোস খুব বযস্ত নয়, রেন্তু গোরি চলোচল ে মছ খুব েেও নয়। এই গোরি
চলোচমল েমধযই আহেদ েুসো গোরি র ে োস্তো েোঝখোন রদময় রেধোহীন গরেমে
এরগময় চলমছ। সোেমন রথমে আসো গোরিগুমলোই ব িং আহেদ েুসো গোরি
রবপম োয়ো গরে রদমখ েোমদ গরে র ে েম রনমি।
এিোমব চলো রের শ রসমেন্ডও পো হয়রন। বোইপোস সিমে
ডোনরদমে এেেো সিংমেোগ োস্তো রথমে এেেো রেোে সোইমেল দ্রুে রবর ময়
এল।
রেোে সোইমেমল এেজন পুরলশ অরিসো । েোথোয় হ্োে, রশোর্ল্ো
বযোমন্ড লোল িংময় ডবল রক্রমসন্ে রথমে বুঝো েোমি িোস্ট রগ্রমড এেজন পুরলশ
অরিসো রস।
পুরলশ অরিসোম রেোে সোইমেলরে রবদুযৎ গরেমে এরগময় আহেদ
েুসো গোরি সোেমন রগময় গোরি োস্তো ব্ল্ে েম দোাঁিোল।
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েো রেোে সোইমেমল সোেমন পেেন্ত রগময় হোডে রব্রে ের্ল আহেদ
েুসো।
পুরলশ অরিসো রেোে সোইমেল রথমে রনমে পমিমছ।
গোরি দোাঁি ের ময়ই আহেদ েুসোও গোরি রথমে রনমে পিল। আহেদ
েুসো ঝোমেলোয় পিমে চোয় নো। আহেদ েুসো অনুেোন সেয হমল ওমদ সোমথ
রদখো হওয়ো খুব রবরশ রদর রনই।
গোরি রথমে দু’রেন ধোপ এরগময় পুরলশ অরিসোম েুমখোেুরখ হমলো।
আহেদ েুসো রদখল, পুরলশ অরিসো রে পাঁরচশ ছোরব্বশ বছম এে
েরুণী।
‘েযোডোে, আরে দুুঃরখে। ইিো েম ই এবিং বোধয হময়ই আেোমে এই
রবআইরন েোজরে ে মে হময়মছ। আেো েমন হয় আরে বি ধ মন এেেো েেনো
েুমখোেুরখ হমে েোরি। আরে আপনো সহমেোরগেো চোই।’ বলল আহেদ েুসো।
পুরলশ অরিসো রেময়রে েোথো রথমে হ্োে খুলল। বলল, ‘আপরন
অমনেগুমলো েথো বমলমছন, রেন্তু রেোন েথোই আপনো আইন িোঙো পমক্ষ্ েুরি
নয়। আপরন দয়ো েম োস্তোয় রিম েোন।’ পুরলশ অরিসো রেময়রে েে শি।
‘আপরন আইমন েথো বমলমছন েযোডোে, ধন্যবোদ! রেন্তু শুরুমেই ইমি
েম এবিং বোধয হময়ই আেোমে আইন িোঙমে হময়মছ। এখনও আরে আপনো
েথো েোনমে পো মবো নো। অমনে ইেো মজরন্স আমছ, েখন আইন রব্রে ে ো
অপর হোেে হময় েোয়।’ আহেদ েুসো বলল।
পুরলশ অরিসো রেময়রে েীক্ষ্ণ, গিী দৃরিমে আহেদ েুসো রদমে
েোেোল। েো েুখরে সহজ হময় উ ল। বলল পুরলশ অরিসো রেময়রে, ‘আরে
বুঝমে পো রছ, আপনো সব েথোই সেয, রেন্তু আইন িোঙো রেন অপর হোেে েো
আরে বুরঝরন। প্ররেরদন োস্তো েোনুর্ ও েোত্রীমদ অমনমে হোজোম ো অপর হোেে
রসচুময়শমন পমি, রেন্তু ট্রোরিে আইন িোঙো অনুেরে রেউ পোয় নো।’
‘র ে বমলমছন েযোডোে, রেন্তু আেো রবর্য়েো ন্যোশনোল ইেো মজরন্স
সোমথ জরিে।’
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বমল আহেদ েুসো পমেে রথমে এেেো েোডে রব েম পুরলশ অরিসো
রেময়রে সোেমন েুমল ধ ল।
েোমডে রদমে েোরেময়ই পুরলশ অরিসো রেময়রে চেমে উ ল। রদখল,
েু মে জোেীয় রন োপত্তো প্রধোন রজনোম ল রেোস্তিো দস্তখেসহ প্রধোনেন্ত্রী
েোউন্েো সোইন ে ো রস্পশোল রগ্রমড রসরেউর রে েোডে। এই েোডে েো হোমে
থোমে রস েো প্রময়োজন েো ে ো েোধীনেো পোয় এবিং সব দোয় রথমে েুি থোমে।
েোমডে উপ রচোখ বুরলময়ই পুরলশ অরিসো রেময়রে এমেনশন হময়
দোাঁরিময় স্যোলুে রদল আহেদ েুসোমে বলল, ‘স্যর স্যো । আপরন এখন েোধীন।’
‘ধন্যবোদ েযোডোে। ন ে েমন রেময় োও রে েে েম ো হমে পোম
রনছে আইন ক্ষ্োয়, েো এেেো দৃিোন্ত আজ রদখলোে।’
আহেদ েুসো েথোেো বমল রেময়রে রদমে েুখ েুলমেই েো রচোখ
রেময়রে রপছমন সোেমন োস্তো উপম পমি রগল। রদখমে রপল, রেনরে গোরি
এেই সেোন্ত োমল এরগময় আসমছ। েোমঝ গোরিরে রে বুমলেপ্রুি েো রদমখই বুঝল
আহেদ েুসো। সিংমগ সিংমগ েমন পিল, রজনোম ল রেোস্তিো রে চো রে গোরি েথো
বলমলন েো ও এেরে বুমলেপ্রুি রছল। এ অথে এ ো রনরশ্চেই রেডন্যোপো মদ
এেেো অিংশ। হমে পোম এমদ সোমথই আমছন রবজ্ঞোনী ো।
ও ো এমস পমিমছ।
আহেদ েুসো রসেোন্ত রনময় রনল।
আহেদ েুসো দ্রুে রনমজ রেোে খুমল পুরলশ অরিসো রেময়রে রদমে
ছুমাঁ ি রদময় বলল, ‘েযোডোে, আপরন পুরলমশ েুরপেো খুমল রিলুন। ইউরনি মে
উপ রেোেেো পম রনন। রিজ েো ণ রজমজ্ঞস ে মবন নো।’
বমলই আহেদ েুসো পযোমন্ে পমেমে হোে রদময় রেরশন র িলবো েো
স্পশে এেবো রনময় দ্রুে এেেু সম রগল সিমে উত্ত পোমশ রদমে।
আহেদ েুসো েো ও পুরলশ অরিসো রেময়রে রেোে সোইমেল
সিমে র ে েোঝখোমন দোাঁরিময় রছল। ঐ রেনরে গোরিও পোশোপোরশ সিমে
েোঝখোন রদময় আসরছল। অমনেেো দূম থোেমেই েো ো এেো লক্ষ্য েম ই সম্ভবে
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গোরি রেনরে সেোন্ত োমল সোর বেিোমবই েোঝপথ এরিময় সিমে ডোনপোমশ েোমন
উত্ত পোমশ রদমে সম রগমছ।
আহেদ েুসো সিমে উত্ত পোমশ রদমে এেেু সম ছুমে আসো রেনরে
গোরি ব োব দোাঁরিময় দু’হোে েুমল গোরি রেনরে থোেোমনো রচিো ে মে লোগল।
আহেদ েুসো িোবখোনো এই েে রে, েো গোরি খো োপ হময় রগমছ, এজমন্য
গোরিগুমলো রস সোহোেয চোইমছ। গোরিগুমলো সোধো ণ হমল এই অবস্থোয় েো ো
অবশ্যই দোাঁিোমব। আ েরদ গোরিগুমলো রডরিড ইয়োহুমদ ‘রি রজম ো’ হয় এবিং
রবজ্ঞোনীমে েরদ সোমথ রনময় থোমে, েোহমল আহেদ েুসোমে রপমর্ রিমল হমলও
েো ো সোেমন এমগোমব।
গোরিগুমলো েী মবমগ ছুমে আসমছ। হোে রেোলো প ওমদ গোরি গরে
আ ও রবমিমছ বমল েমন হমলো আহেদ েুসো েোমছ।
েখন গোরি ৫০ গজ দূম ও নয়।
আহেদ েুসো িোবল, বুমলেপ্রুি গোরিেোমে বি রেোন ঝুরাঁ ে েমধয নো
রিমল েো গরে ব্ল্ে েম রবজ্ঞোনীমে অক্ষ্ে উেো ে মে হমব।
আহেদ েুসো ডোন হোে রদময় পমেে রথমে রবদুযৎ রবমগ রেরশন র িলবো
রব েম আনল।
রট্রগোম আঙুল রচমপই আহেদ েুসো র িলবো রব েম এমনরছল। রব
েম ই রট্রগো রচমপ র িলবো েুর ময় আনল ডোন পোমশ গোরি বোে চোেো এবিং
বোে পোমশ গোরি ডোন চোেো উপ ।
গুলী েম ই আহেদ েুসো রনমজ রদহেোমে ছুমাঁ ি রদময় দক্ষ্ এক্রবযোমে
েে রনমজ রদহমে হোমে উপ েময়েবো েুর ময় রনল। েময়েগজ ডোমন রগময়
েো রদহ েোরে উপ পমি রস্থ হমলো।
আহেদ েুসো হোমে র িলবো উ মে রদমখ রেন গোরি রথমেই েোমে
উমেশ্য েম গুলী ে ো হময়রছল। রেন্তু েেক্ষ্মন আহেদ েুসো রদহ রেন গোরি
েধয অবস্থোন রথমে সম রগময়রছল এবিং দু’পোমশ ব্রোশ িোয়োম প্রবল শমব্দ গরে
পর বেেন েম রছল। েো িমল েোমদ গুলীও লক্ষ্যভ্রি হময় েোয়।
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অন্যরদমে েোয়ো রবমস্ফো মণ প দু’গোরিই এেরে বোে রদমে, অন্যরে
ডোন রদমে েোনে রনময় এেেো আম েেো উপ আছমি পমি। েোমঝ বুমলেপ্রুি
গোরিও েোমদ সোমথ সোেোন্য ধোক্কো রখময় রথমে েোয়। সম্ভবে ড্রোইিো পোমশ
দু’গোরি গরে রদমখ রশর্ েুহূমেে রব্রে ের্মে রপম রছল।
আহেদ েুসো রদহ েোরেমে পিবো সিংমগ সিংমগই রস আবো উম
দোাঁিোল। জোম্প ে ো সেয় রস রেরশন র িলবো েো ছুাঁমি রদময়রছল এরদমে।
রসেোও পোমশ পমিরছল। উম দোাঁিোবো সেয় র িলবো েোও কুাঁরিময় রনময়মছ রস।
আহেদ েুসো পুরলশ অরিসো রেময়রে রদমে েোরেময় দ্রুে বলল,
‘েযোডোে, আপরন এই গোরি আম োহীমদ এেেু রদখুন, এ ো েোমে আক্রেমণ
আসমে নো পোম ।’
বমলই আহেদ েুসো ছুেল বুমলেপ্রুি গোরিেো রদমে।
বুমলেপ্রুি গোরিেো ওপোশ রদময় দু’রে েোথো উপম উ মে রদখো রগল।
েো েোথো স্পি হমলো নো আহেদ েুসো েোমছ, েো ণ ঐ গোরিমে রবজ্ঞোনী ডুঃ
আন্দোলুরস এবিং সোইরে ইসেোইমল ও থোেো েথো। সুে োিং র িলবো েুমলও
গুলী ে মে পো মলো নো।
রেন্তু প েুহূমেেই গোরি উপ রদময় রস্টনগোমন বযোম ল রদখো রগল এবিং
রসই সোমথ ছুমে এল গুলীবৃরি।
আহেদ েুসো সিংমগ সিংমগই বমস পমিরছল েোরেমে এবিং দু’হোাঁেু বুমে
সোমথ গুরেময় রনময় দ্রুে িুেবমল েে গরিময় বুমলেপ্রুি গোরি এপোমশ চমল
এল। রেমহেু ও ো গোরি রিে রদময় গুলী ে রছল, েোই সবগুমলো গুলী আহেদ
েুসো েোথো অমনে উপ রদময় চমল েোয়। আ ও ো েোথো লুরেময় গুলী শুরু
ে ো েো মণ আহেদ েুসো িুেবমল েে গরিময় আসোেো রদখমে পোয়রন।
বুমলেপ্রুি গোরি আিোল রথমে গুলী শুরু হমল পুরলশ অরিসো রেময়রে
ছুমে রগময় আহেদ েুসো গোরি আিোল রনময় গুলী ে ো শুরু েম মছ। এই
গোরিেোই ওমদ গুলী বর্েমণ েোমগেে হময় দোাঁরিময়মছ।
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আহেদ েুসো বুমলেপ্রুি গোরি এপোমশ আশ্রয় রনয়ো প ধীম ধীম
এরগময় গোরি রপছন েুম এমস গোরি ওপোশেোমে সোেমন রনময় আসো লমক্ষ্য
এমগোরিল।
আহেদ েুসো েখন গোরি রপছন রদমে েোনে রনরিল। েোনে রনবো সেয়
রপছন রদমে দৃরি রগময়রছল এেরনমেই। েোরেময়ই রদখমে রপল, দু’জন আহে
রলোে েোয়ো রিমে েোওয়োয় এরক্সমডমন্ে েুমখ পিো এ পোমশ গোরি রথমে রবর ময়
এমসমছ। েোথো রথমে রনমে আসো মি েোমদ েুখ রিমস েোমি। রেন্তু েোমদ
হোমে র িলবো । র িলবো েুলমছ েো ো আহেদ েুসো রদমে।
আহেদ েুসো েো রদহেো গোরি রপছমন আিোল েম ই বোে হোমে রেরশন
র িলবো রথমে গুলীবৃরি ে ল।
ও োও গুলী েম রছল। রেন্তু আহেদ েুসো রদহ েেক্ষ্মন বুমলেপ্রুি
গোরি রপছমন আশ্রয় রনময় রিমলমছ। রেন্তু ওমদ েোমছ েখন আিোল রনয়ো রেছু
রছল নো। িমল ও ো আহেদ েুসো গুলী বর্েমণ অসহোয় রশেোম পর ণে হয়।
গুলী বন্ধ েম ই আহেদ েুসো রপছন রদে এেবো রদমখ রনরশ্চে হময়
েুম দোাঁিোল এবিং রবিোমল েে চলমে শুরু ে ল।
গোরি উপ রদময় এমদ রে গুলীবর্েণ চলমছ, েোমে রেছু পর বেেন
বুঝমে পো মলো আহেদ েুসো। এখন দু’রে নয়, এেরে রস্টনগোন রথমে গুলী বর্েণ
চলমছ। এেজমন রস্টনগোন থোেল রেন?
সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো েন বমল উ ল, আহেদ েুসো পোেো গুলী
বর্েমণ শব্দ রথমে ও ো ধম রনময়মছ বুমলেপ্রুি গোরি এপোমশ রনশ্চয় শত্রু এমস
রগমছ। েোই এেজনমে গুলী বর্েমণ র মখ আম েজন রনশ্চয় এরদমে আসমছ।
আহেদ েুসো রেরশন র িলবো েো ডোন হোমে রনময় অদৃশ্য েোমগেমে রদমে
রস্থ েম রবিোমল েে রনুঃশমব্দ দ্রুে গোরি রপছনেো েুম গোরি ওপোমশ েোনে
রনবো আমগ গোরি রেোণোেোয় েুহূেে দোাঁরিময় রট্রগোম উপম েজেনীেোমে শি
েম এে ঝেেোয় গোরি ওপোমশ রগময় দোাঁিোল।
ওপোমশ েু মেই রচোখ পিল এেজন রশ্বেোিংগ রচহো ো রলোমে উপ ।
এমেবোম েুমখোেুরখ েো ো রশ্বেোিংগ রলোেরে হোমে উেে র িলবো । রেন্তু েেনো
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আেরস্মেেোয় রস রেছুেো রবেূঢ় হময় পমিরছল। এ ই সুমেোগ গ্রহণ ে ল আহেদ
েুসো র িলবো । আহেদ েুসো েজেরন রট্রগোম রচমপ বমসমছ। এে পশলো গুরল
রগময় ঝোাঁঝ ো েম রদল রশ্বেোিংগ রলোেরে বুে।
গুলী েম ই আহেদ েুসো েোে ে ল রেেীয় রলোেরেমে। রস গোরি উপ
রদময় অদৃশ্য শত্রু লমক্ষ্য গুলী ে রছল। এরদমে গুলী শব্দ শুমন রস গুলী বন্ধ েম
েো রস্টনগোনেো েূহুমেে েুর মে রনময় আহেদ েুসো রদমে েোরেময়রছল। আহেদ
েুসো র িলবো েখন েো রদমে হোাঁ েম আমছ।
আহেদ েুসো রদখল, রস্টনগোনধো ী রলোেরে এেজন েরুন। আহেদ
েুসো হ োে েমন পিল, রেডন্যোপো মদ েমধয রবশ্বরবদযোলময় রে ছোত্রমে রজরি
রজনো রদমখরছল এবিং রডরলমগেমদ সোমথ রে রছমলরে রজরি রজনোমে এেরে
রিোর্ল্ো রদময়রছল েো েমধয ৯৯নিং বোসো র েোনো রছল, এই রে রসই ছোত্র।
এই রচন্তো েম ই আহেদ েুসো েরুণমে লক্ষ্য েম বলল, ‘েুরে
শত্রুেোেূলে আচ ণ নো ে মল আরে রেোেোমে গুলী ে ব নো। েুরে রেোেো
রস্টনগোন রিমল দোও। আত্নসেপেন নো ে ম রেোেো বোাঁচো রেোন সম্ভোবনো ...।‘
পুরলশ অরিসো রেময়রে আহেদ েুসো পোমশ এমস দোাঁরিময়রছল। এরদে
রথমে েো লমক্ষ্য গুলী বন্ধ হওয়োয় এবিং এরদমে গুলী শব্দ শুমনই রস ছুমে
এমসরছল।
আহেদ েুসো েথো রশর্ হবো আমগই েরুণরে রস্টনগোমন বযোম ল
রবপম োয়োিোমব উম এল আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ।
আহেদ েুসো েুমখ েথো রথমে রগময়রছল। রেন্তু েো আমগই সরক্রয়
হময় উম রছল েো েজেরন। রচমপ ধম রছল রেরশন র িলবোম রট্রগো মে। এে
পশলো গুলী রগময় আছমি পিল েরুণরে বুমে। রস্টনগোনরে হোমে ধম ই রস েমল
উম আছমি পিল েোরেমে।
‘ধন্যবোদ রে.....’ বলল পুরলশ রেময়রে।
‘খোমলদ খোেোন।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন।‘ বলল পুরলশ অরিসো রেময়রে।
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‘ধন্যবোদ নয়, আরে েরুণরেমে বোাঁচোমে রচময়রছলোে। আরে েমন ের ,
রেেমনোলরজ রবশ্বরবদযোলময় এই র্িেমন্ত্র রশেো হময়মছ েরূণরে।‘ আহেদ
েুসো বলল।
‘নো, আরে এজমন্য ধন্যবোদ রদইরন। ধন্যবোদ রদময়রছ অরবশ্বোস্য ধ মন
এই সিল অপোম শন রদমখ।‘ বলল পুরলশ অরিসো রেময়রে।
আহেদ েুসো পুরলশ রেময়রে এই সব েথো রেন শুনমেই পোয়রন।
বলল, ‘েযোডোে অরিসো ...।‘
আহেদ েুসো েথো েোঝখোমনই পুরলশ অরিসো রেময়রে বমল উ ল,
‘আেো নোে আময়শো আ বোেো ।‘
নোে শুমন এেেু চেমে উম েোেোল পুরলশ অরিসো রেময়রে রদমে
আহেদ েুসো। রেময়রে নোে শুমন রজোমসিোইমন রপএস লরেিো আ বোেোমন
েথো েমন পমিমছ। েো সোমথ এ রেময়রে রচহো ো ও রেল আমছ। বলল আহেদ
েুসো, ‘আপনো রে লরেিো আ বোেোন নোমে রেোন রবোন আমছ?’
পুরলশ অরিসো রেময়রে চেমে উ ল। বলল, ‘হ্োাঁ আমছ। আপরন রে
েোমে রচমনন?’
বমল এে েুহূেে রথমেই আবো বমল উ ল, ‘েোহমল রে আপরন েযোডোে
েোর য়ো রজোমসিোইমন েোেী রসই খোমলদ খোেোন?’ বলল পুরলশ অরিসো
রেময়রে। েো রচোমখ-েুমখ অপো রবস্ময়। রস েযোডোে েোর য়ো রজোমসিোইন ও েোাঁ
েোেী খোমলদ খোেোন সম্পমেে লরেিো আ বোেোমন েোমছ অমনে েথো শুমনমছ
এবিং প্ররেরদনই শুনমছ। রসই খোমলদ খোেোন ইরন!
েো রচন্তো রবরশ দূ এমগোমে পো লনো। েো েথো রশর্ হমেই আহেদ
েুসো বলল, ‘ রেস, রেমসস আময়শো আ বোেোন..।‘
এবো ও পুরলশ অরিসো রেময়রে আহেদ েুসো েুখ রথমে েথো রেমি
রনময় বলল, ‘ রেস আময়শো আ বোেোন।‘ েো েুমখ হোরস।
‘হ্োাঁ রেস আমেশো আ বোেোন। চলুন গোরি রিে েো রদরখ। রসখোমন
দু’জন বন্দী থোেো েথো।‘
বমল আহেদ েুসো হোাঁেমে শুরু েম মছ।
র োমেলী দুমগে
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পোশোপোরশ আময়শো আ বোেোনও হোাঁেমে শুরু েম মছ। বলল, ‘বন্দী
েথো বলমলন, েো ো এই বন্দী? এই বন্দী উেোম জমন্যই রে আপনো এই
অরিেোন?’
‘বন্দী এেজন রবজ্ঞোনী এবিং আম েজন আপনোমদ রলোে সোইরে
ইসেোইল।‘ আহেদ েুসো বলল।
‘রবজ্ঞোনী েোমন, ড. আন্দোলুরস?’ রজজ্ঞোসো আময়শো আ বোেোমন ।
‘হ্োাঁ, রেন্তু আপরন জোনমলন রে েম ?’ আহেদ েুসো রজজ্ঞোসো।
‘আরে লরেিো েোমছ শুমনরছ উরন রেডন্যোপ হময়মছন। স েো অবশ্যই
েেনো রগোপন োখোয় রেউ জোনমে পোম রন। রগোময়ন্দো অরিসো সোইরে রেরসিং
হবো েথোেো রবিোগীয় সূমত্রই জোরন।‘ আয়শো আ বোেোন বলল।
গোরি দ জো রখোলোই রছল।
প্রমবশ ে ল দু’জনই।
গোরি রপছমন রসমে হোে-পো রবাঁমধ বরসময় োখো হময়মছ রবজ্ঞোনী ড.
আন্দোলুসী এবিং সোইরে ইসেোইলমে। দু’জমন েুখই চওিো রেপ রপস্ট েম বন্ধ
োখো হময়মছ।
ড. আন্দলুরস রচহো ো রবধ্বস্ত।
দু’জমনই রদখমে রপল েোমদ মে।
আহেদ েুসো েুখ আনমন্দ উজ্জ্বল হময় উ ল। ‘আলহোেদুরলল্লোহ’ বমল
সোেমন রসমে উপম উম আহেদ েুসো ড. আন্দোলুরস েুমখ রেপ খুমল রদল
ও হোে-পোময় বোাঁধন রেমে রিলল। আময়শো আ বোেোনও েুি ে ল রগোময়ন্দো
অরিসো সোইরে ইসেোইলমে।
েুি হময়ই সোইরে ইসেোইল বলল দ্রুে েমে আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ,
‘আেো িুল নো হময় থোেমল আপরন রে. খোমলদ খোেোন। আপরন েোিোেোরি
আন্দোলুরস সুরচরেৎসো বযবস্থো েরুন। উরন অসুস্থ।‘
আহেদ েুসো বলল, ‘রেস আময়শো আ বোেোন, রেস সোইরে ইসেোইল
আপনো ো ড. আন্দোলুরসমে রসমে শুইময় রদন। প্রচু োন্ডো পোরন খোওয়োন েোমোঁ ,
েোাঁমে ইমলেরট্রে শে রদয়ো হময়মছ বুঝমে পো রছ। গোরি দ জো বন্ধ েম
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এয়ো েরন্ডশনমে রেরজিং পময়মন্ে রনময় েোন। আরে রজনোম ল রেোস্তিো এবিং
নোরজে এ মেনমে ডোেরছ। ও ো েোমছই আমছন।‘
বমল আহেদ েুসো ড. আন্দোলুরসমে সোলোে রদময় রবর ময় এল।
আহেদ েুসো রবর ময় আসো সেয় ড. আন্দোলুরস বলল, ‘ধন্যবোদ
আপনোমে রে. খোমলদ খোেোন। আেোমে রনময় বযস্ত হমবন নোা্ ও ো আেো রদহমে
েি রদমলও, েন আেো আমগ রচময় হোজো গুন রবরশ েোজো ও শরিশোলী
হময়মছ।‘
আহেদ েুসো েুমখ উজ্জ্বল হোরস িুমে উম রছল। ড. আন্দোলুরসমে আবো
ধন্যবোদ রদময় বমলরছল, ‘এেজন েুরেমন চর ত্র এ েেই হময় থোমে স্যো ।‘
আহেদ েুসো রবর ময় রেমেই সোইরে ইসেোইল ও আময়শো আ বোেোন
দু’জমন আহেদ েুসো রনমদেশ পোলমন েোমজ রলমগ রগল।
ড. আন্দোলুরসমে শুইময় রদময় গোরি র রেজোম ে বক্স রথমে পোরন
িোরস্টে বেমল ৫০০ রেরলরেেোম পোরন সবেুকু খোইময় রদল।
েোাঁ বুেেো শুরেময় েো হময় রগময়রছল।
পোরন খোওয়ো প ড. আন্দোলুরস বলল, ‘েমন হরিল এে সোগ
পোরনমেও আেো েৃষ্ণো রেেমবনো। রেন্তু রেোেোমদ এে রবোেল োন্ডো পোরনমেই
আেো েৃষ্ণো রেমে রগমছ। আলহোেদুরলল্লোহ।‘
গোরি এয়ো েরন্ডশন আমস্ত আমস্ত রনমচ নোরেময় পোাঁচ রডরগ্র রসলরসয়োমস
রনময় এল।
েোজ রশর্ েম সোইরে ইসেোইল রসমে বসমে বসমে বলল, ‘রেস আয়শো
আ বোেোন ধন্যবোদ আপনোমে। আপনো রসৌিোগয রে, আপরন এই েে এেরে
অপোম শমন খোমলদ খোেোমন সহমেোগী হমে রপম মছন।‘
হোসল আমেশো আ বোেোন। বলল, ‘খোমলদ খোেোন সোমহব িং সোইমড
গোরি চোলোরিমলন। েোমোঁ পোেিোও ে ো জমন্য রেোে সোইমেল রনময় োস্তোয়
প্রমবশ েম রছলোে।‘
েো প রে রে েমেরছল েো সব রবব ণ রদমে বলল, ‘এই অপোম শমন
এেেোই েোজ েম রছ, রসেো রহোল আপনো হোে-পোময় বোাঁধন খুমল রদময়
র োমেলী দুমগে
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আপনোমে েুি েম রছ। েমব আরে রসৌিোগযবোন। রেনরে রবপম োয়ো গোরি
রবরুমে এেজন েোনুমর্ অদ্ভুে, অরবশ্বোস্য এে অপোম শমন দৃশ্য রদখলোে।
েী রবমগ ছুমে আসো রেনরে গোরি েোত্র ৫০ গজ সোেমন দোাঁরিময় গুলী েম
দু’পোমশ দু’গোরি েমধয সিংেোে েরেময় োস্তো ব্ল্ে ে ো এেেো রশিেমেে েে
রনখুাঁে ও সুন্দ েোরুেোজ বমল আেো েোমছ েমন হময়মছ। আরে নো রদখমল এেন
েেমে পোম েো রবশ্বোস ে েোেনো।‘
‘আরেও েো সম্পমেে এেন সব েথোই শুমনরছ। েমব রেোেো েে রেোন
রসৌিোমগয েুমখোেুরখ হইরন।
‘এখন বো বো আেো এেেো েথোই েমন জোগমছ, রসেো হমলো, আসল
পর চয় েোাঁ রে? আেো রবোন রেমসস খোমলদ খোেোমন পোমসেোনোল রসমক্রেো ী।
আেো রবোন বমলমছ, রেমসস খোমলদ খোেোন ি োরস এবিং েোমন্স োজবিংমশ
এেজন োজকুেো ী। েোমন্স োজকুেো ীমে রে রবময় েম রস েোমন্স োজকুেো
নো হমলও সম্মোন ও েেেোদো রদে রদময় েো রচময় বি রেউ রনশ্চয় হমবন। েো
রসরেউর রে েোমডে প্রধোনেন্ত্রী প্ররেেোক্ষ্ এবিং েো স্ত্রী রপ্ররসমডমন্ে স্ত্রী োস্ট্রীয়
রেহেোন রহমসমব রেোপেোরপমে ময়মছন। েযোডোে রপ্ররসমডন্ে েো রনমজ
রপএসমে রেমসস খোমলদ খোেোমন রপএস রহমসমব রনময়োগ রদময়মছন। সুে োিং
খোমলদ খোেোমন অেুলনীয় েোমজ েেই েো অেুলনীয় রেোন পর চয় আমছ।‘
রচোখ বুমজ শুময়রছমলন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। ধীম ধীম রচোখ খুলমলন
রেরন। বলমলন, ‘রেোেোমদ েথো সেয বমলই হয়মেো রে. খোমলদ খোেোন রিন্ন
ধ মন েোনুর্। উরন প্রশিংসো পছন্দ েম ন নো। েোে, এখোন রথমে আেোমদ
েোওয়ো প্রময়োজন। রেোে ো রদখ, রে. খোমলদ খোেোন এেো বোইম রগময় রে
ে মছন।‘
‘র ে আমছ স্যো । আে ো রদখরছ ওরদমে।
বমলই দু’জন গোরি রথমে রবর ময় এল।
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আহেদ েুসো গোরি রথমে রবর ময়ই রেরলমিোন েম রছল রজনোম ল
রেোস্তিোমে। েোমে খব েো েোমন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস উেোম খব রদমল
রজনোম ল রেোস্তিো েময়ে েুহূেে রবস্ময় ও আনমন্দ েথো বলমে পোম রন। েো ো
আহেদ েুসোমে ধন্যবোদ রদময় বমল, ‘এখোমন বি েেনো েমেমছ। এমস বলব।
আে ো আসরছ। আপনো ো সোবধোন থোেমবন।‘
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো সোমথ েথো বলো প প্রথমেই এল
আইজযোে রবরগমন লোমশ েোমছ। আহেদ েুসো েোমে ‘রি রজম ো’ ইউম োপীয়
প্রধোন রহমসমব রচমনন নো। নোেও জোমন নো। রেন্তু ইউম োপীয় রচহো ো ও রবজ্ঞোনী
বহনেো ী গোরি প্রধোন রহমসমব রদমখ রনরশ্চে হময়মছ এেজন খুব বি রনেো
হমবন।
আহেদ েুসো েোমে সোচে ে ল। পমেে রথমে রপল রেোবোইল ও এেরে
েোরনবযোগ। েোরনবযোমগ রেছু ডলো ও েোরেেশ রল ো রপল। েো সোমথ েোরনবযোমগ
েময়ন রেরবমন এেরে সীে এবিং েোইমক্রো রচপ রপল আহেদ েুসো। সীে ও রচে
পমেমে র মখ রেোবোইলেো হোমে রনল। রেনু বোেমন চোপ রদবো জমন্য আঙুল
েুমলরছল আহেদ েুসো। আঙুল রেনু বোেন স্পশে ে ো আমগই রেোবোইল নেুন
রেমসমজ সিংমেে রদময় উ ল।
আহেদ েুসো আঙুল রথমে রগল।
রেমসমজ সিংমেে রশর্ হবো প আহেদ েুসো রেমসজেো রদখো জমন্য
উদগ্রীব হময় উ ল। এই সেয় আসো রেমসজ রনশ্চয় জরুর ও গুরুত্বপূণ হমব।
রেরন রেমসজ পোর ময়মছন, রেরন জোমনন নো এখোমন রে েমেমছ।
রেমসজরে ওমপন ে ল আহেদ েুসো। েোত্র েময়েরে শমব্দ এেরে
রেমসজ: Change Direction to 101 Barbaros Boulevard েযোমসমস
রশমর্ রপ্র মে নোে Dy রলখো। চে েম ই আহেদ েুসো েমন পিল Dy বনে
দুরে অথে David, Yahood, এই রডরিড ইয়োহুদ েু মে ‘রি রজম ো’ প্রধোন।
রেরন এমে রেমসজ পোর ময়মছন রে, গরে পর বেেন েম ১০১ বো বোম োজ
বুমলিোমডে েোও। েোমন বন্দী রবজ্ঞোনীমে অন্য রেোন র েোনোয় েোবো েথো রছল,
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রশর্ েুহুমেে রেোন েো মণ গন্তবয রচে েম নেুন র েোনো ১০১ বো বোম োজ
বুমলিোমডে রেমে বলো হময়মছ।
গোরি শব্দ রপল আহেদ েুসো। রেোবোইলেো অি েম পমেমে র মখ
রদল। রিম দোাঁরিময় রদখল েময়েরে পুরলমশ গোরিসহ দু’রে েো এমস
দোাঁরিময়মছ। দু’রে েোম এেরে রথমে নোেমছ রজনোম ল রেোস্তিো, অন্যরে রথমে
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
আহেদ েুসো এে ধোপ, দু’ধোপ েম েোমদ রদমে এমগোমলো। আ েো ো
দু’জন ছুমে এল আহেদ েুসো রদমে। েো ো দু’জন এে সোমথই জরিময় ধ ল
আহেদ েুসোমে। রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘খোমলদ খোেোন, আপরন আেোমদ
সেমল গবে। আল্লোহ আপনোমে দীেেজীবী েরুন।‘ আ পুরলশ প্রধোন বলল,
‘আল্লোহ আপনোমে সবমচময় িোমলোবোমসন, েো ন আপরন সব বোন্দোমে
িোমলোবোমসন। এজন্য রবজয় সব সেয় আপনো হোমেই ধ ো রদয়।‘ পুরলশ
প্রধোমন েে আমবমগ িোর হময় উম মছ।
‘চলুন রদখমবন রবজ্ঞোনী ড. আন্দলুরসমে।‘ বলল আহেদ েুসো।
আহেদ েুসো রপছমন এমস দোাঁরিময়রছল সোইরে ইসেোইল ও আময়শো
আ বোেোন। েোমদ উপ রচোখ পিমেই পুরলশ প্রধোন সোইরে ইসেোইলমে েোগে
জোরনময় আময়শো আ বোেোনমে বলল, ‘েুরে এখোমন রে েম ?’
আময়শো রেছু বলো আমগই আহেদ েুসো বলল, ‘উরন এই অপোম শমন
আেো সোথী।‘
রবস্মময় রচোখ েপোমল েুলল পুরলশ প্রধোন।
আময়শো প্ররেবোমদ রেছু বলমে েোরিল, েো আমগই আহেদ েুসো বলল,
‘চলুন রবজ্ঞোনী এেো আমছন।‘
‘চলুন।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন েুম দোাঁরিময় েময়ে ধোপ সোেমন
এমগোমেই রদখমে রপল আইজযোে রবরগনমে। েোমে রদমখই চেমে উ ল েো ো।
বলল, ‘ইরন রেো আইজযোে রবরগন। ইরন ইহুদীবোদী এেরে রগোপন আমন্দোলমন
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ইউম োপীয় রনেো। রে আশ্চেে! ইরন এস্তোম্বুমল এমসমছন এবিং রেডন্যোমপ সোমথ
ইরনও জরিে!’
‘রে গোরিমে রবজ্ঞোনী ও সোইরে ইসেোইলমে পোওয়ো রগমছ, রসই গোরিমে
ইরন এবিং ইউরনিেোরসরে অব রেেমনোলরজ এেজন ছোত্র রছল। এ রদখুন েো
লোশ।‘ সোেমন এেেো লোমশ রদমে ইিংরগে েম বলল আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন সোেমন এরগময় ছোত্ররেমেও
রদখল। পুরলশ প্রধোন বলল, ‘রচনমে রপম রছ। এ ছরব আেোমদ ছোত্র অপ োধী
িোইমল ময়মছ। এ রবরুমে হস্যজনে গরেরবরধ অরিমেোগ ময়মছ।‘
‘এখোমন েেজন েো ো রগমছ রে. খোমলদ খোেোন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল
রেোস্তিো ।
‘গুলীমে চো জন। অন্য ছয় জন গোরি এেরসমডন্েএ?।‘
রবজ্ঞোন ড. আন্দলুরস রে গোরিমে আমছন, রস গোরি পোমশ সবোই এমস
রপৌমছমছ।
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিোমদ লক্ষ্য েম বলল, ‘রজনোম ল
রেোস্তিো, েথো আদোময় জমন্যই রনশ্চয় রবজ্ঞোনীমে ববদুযরেে শে রদয়ো হময়রছল।
রেরন অসুস্থ। েোমে এেেু োন্ডোয় োখো হময়মছ। আসুন েোাঁ সোমথ েথো বলুন।‘
বমল গোরি দ জো খুলল আহেদ েুসো।
দ জো খুলমেই রবজ্ঞোনী ড. আন্দলুরস উম বসরছমলন।
‘স্যো , আপরন শুময় থোকুন েু মে অিযন্ত ীণ রন োপত্তো প্রধোন
রজনোম ল রেোস্তিো এবিং পুরলশ প্রধোন জনোব নোরজে এ মেন এমসমছন। েো ো
এেেু রদখো ে মবন আপনো সোমথ।‘
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন গোরি রিে রদমে এমগোমলো।
আহেদ েুসো সম দোাঁরিময় েোমদ জন্য বসো জোয়গো েম রদময় বলল, ‘আপনো ো
েো সোমথ বসুন। আরে আসরছ।‘
বমল আহেদ েুসো সম এল।
এেেু দূম দোাঁরিময়রছল সোইরে ইসেোইল ও আময়শো আ বোেোন।
আহেদ েুসো ওমদ লক্ষ্য েম বলল, ‘পুরলশ এখরন লোশগুমলোমে রনময় েোমব।
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আপনো আইজযোে রবরগন বোমদ অন্য রনহেমদ পমেেগুমলো সোচে েম রদখুন।
পমেমে েোগজপত্র ও রেোবোইলগুমলো েোমজ লোগমে পোম ।‘
‘র ে স্যো । ধন্যবোদ, আে ো রদখরছ।‘
বমল ও ো দু’জন েোমজ রলমগ রগল।
আহেদ েুসো দোাঁিোল গোরি র স রদময়। েো েোথোয় এেেো রচন্তো অরব োে
েু পোে খোমি। রসেো হমলো, েোমদ অপোম শমন এেেো েধযবেেী সেয় েো ো
গন্তবয পর বেেন ে ল রেন? হ োে েো েমন হমলো, রডরিড ইয়োহুমদ ওখোমন রে
েমেমছ েো েমধয এ প্রমে উত্ত রনরহে থোেমে পোম , েো ণ রডরিড ইয়োহুদই
গন্তবয রচে েম মছন।
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন এল এ সেয়। আহেদ েুসো
রজনোম ল রেোস্তিোমে লক্ষ্য েম বলল, ‘রজনোম ল রেোস্তিো, আপরন রেরলমিোমন
বলরছমলন রে, ওখোমন রে এেেো নোরে েমেমছ?’
‘হ্োাঁ, সোিংেোরেে েেনো েমেমছ খোমলদ খোেোন। এখরন ছুেমে হমব
প্রধোনেন্ত্রী রব্ররিিং-এ। আেোমদ অসুস্থ প্রধোন রবচো পরে রেরলেোর এযোম্বুমলমন্স
সোের ে হোসপোেোমল েোরিমলন, ও ো পোলোমনো পমথ এই এযোম্বুমলন্স রেডন্যোপ
েম মছ। দু’রেন রেরনে পম ই িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোশ সিমে
ওপ্রোমন্ত জিংশন এলোেো রথমে খব এল, রসখোমন োস্তো পোমশ রেরলেো ী
এযোম্বুমলন্সমে পমি থোেমে রদখো রগমছ। ‘ও ো েোমন এই আইজযোে রবরগমন
রেডন্যোপো ো?’ আহেদ েুসো রজজ্ঞোসো।
‘হ্োাঁ ওমদ চো রে গোরি রেনরেই আেোমদ পুরলমশ হোমে পমি। ধ ো
পিো রনরশ্চে রেমন ও োই ওমদ গোরিমে রবমস্ফো ণ েরেময় উরিময় রদয় এবিং
সবোই েো ো পমি। রেন্তু বুমলেপ্রূি গোরিেো আেোমদ রেনজন পুরলমশ লোমশ
উপ রদমে পোলোমে সক্ষ্ে হয়। ও োই রেডন্যোপ েম এযোম্বুমলন্সরেমে।‘
রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
‘এযোম্বুমলন্সমে রেডন্যোপ ে ল রেন? ও ো রে জোনে রে, এযোম্বুমলমন্স
প্রধোন রবচো পরে আমছন?’ বলল আহেদ েুসো।
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‘নো, ও ো বুমলেপ্রুি গোরি রছমি রদময় এযোম্বুমলন্স রনময়রছল। জিংশন-৬
এলোেো রন োপমদ পো হবো জমন্যই েো ো এযোম্বুমলমন্স েিো রনময়রছল।‘
রজনোম ল রেোস্তিো বলল।
‘বুঝলোে, প্রধোন রবচো পরে পর চয় পোবো প েো ো েোমোঁ রেডন্যোপ
ে ো রসেোন্ত রনয়। রেন্তু আরে বুঝমে পো রছ নো েোাঁমে রদময় রে ে মব ও ো? ড.
আন্দোলুসীমে রেডন্যোপ ে ো সুস্পি েো ণ ময়মছ। েোাঁ রক্ষ্মত্র রেো এ েে
রেোন েো ণ রনই।’ বলল আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘েোমদ পর েযোি রেরলেো ী এযোম্বুমলমন্স
এেেো রচর পোওয়ো রগমছ। েোমে রলখো হময়মছ, ‘রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে উেো
ে ো প্রমচিো অরবলমম্ব পর েযোগ ে মে হমব। েো প্রেোণ রহমসমব অরবলমম্ব
খোমলদ খোেোনমে েু ে রথমে বরহেো ে মে হমব। এ দু’রে রনমদেশ েোনো নো
হমল প্রধোন রবচো পরেমে হেযো ে ো হমব।’
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘এখন েোহমল রে? রবজ্ঞোনী রেো উেো হময়
রগমছন।’ বলল আহেদ েুসো।
‘এখন িয় হমলো, ক্রুে হময় েো ো রেন প্রধোন রবচো পরেমে হেযো নো েম
বমস।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। রচোমখ-েুমখ েো উমেগ।
আহেদ েুসো েথো বলো জমন্য েুখ খুমলরছল। এ সেময়ই রবমজ উ ল
রজনোম ল রেোস্তিো রেরলমিোন।
‘এক্সরেউজ রে!’ বমল রজমনোম ল রেোস্তিো রেোবোইল েুমল রনল।
রেোবোইল স্ক্রীমন প্রধোনেন্ত্রী নোম্বো রদমে চেমে উম েুমখ েোমছ রেোবোইল এমন
বলল, ‘আসসোলোেু আলোইকুে, স্যো , আরে রেোস্তিো েোেোল। রেছু আমদশ
স্যো ?’
ওপো রথমে প্রধোনেন্ত্রী েথো বলল। ওপোম েথো শুমন বলল, ‘স্যো ,
ড. আন্দোলুরস এখন িোমলো আমছন।’
ওপো রথমে প্রধোনেন্ত্রী আবো েথো বলল। েো েথো শুমন রজনোম ল
রেোস্তিো বলল, ‘স্যো , এখরন েোাঁমে বলরছ। রজ স্যো , রব্ররিিং-এ আরে েোাঁমেও
রনময় আসব। রেরন আেো পোমশই আমছন স্যো ।’
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‘রজ স্যো , েোমে রেোবোইল রদরি।’ বলল ওপোম েথো শুমন রজনোম ল
রেোস্তিো।
রজনোম ল রেোস্তিো রেোবোইলরে আহেদ েুসো রদমে েুম ধম বলল,
‘জনোব খোমলদ খোেোন, েহোেোন্য প্রধোনেন্ত্রী।’
আহেদ েুসো রেোবোইলরে হোমে রনময় প্রধোনেন্ত্রীমে সোলোে রদময় বলল,
‘আপরন িোমলো আমছন স্যো ?’
‘ধন্যবোদ স্যো । আরে েো েম রছ, আেো জোয়গোয় অন্য রেউ হমল রসও
রনশ্চয় েো পো মেো।’ বলল আহেদ েুসো ওপোম েথো শুমন।
‘এক্সেউজ রে স্যো , আরে েমন ের ওমদ িমলো ে োই এখন প্রথে
েোজ। আরে এেেো পর েিনো অলম রড েম রিমলরছ।’ ওপোম েথো শুমন
বলল আহেদ েুসো আবো ।
‘ধন্যবোদ স্যো , েহোেোন্য রপ্ররসমডন্েমে আেো সোলোে রদমবন। রনশ্চয়
দু’এেরদমন েমধযই আরে আপনোমদ সোমথ রদখো ে ব।’ বলল আহেদ েুসো
আবো ।
‘রদোয়ো েরুন স্যো , আরে েো ধো ণো েম রছ েো রেন র ে হয়। আরে
জনোব রজনোম ল রেোস্তিোমে রেরলমিোন রদরি। আসসোলোেু আলোইকুে।’
আহেদ েুসো রেোবোইলেো আবো রজনোম ল রেোস্তিোমে রদল।
রজনোম ল রেোস্তিো রেরলমিোন রনময় প্রধোনেন্ত্রী েথো শুমন ‘রজ’ ‘রজ’
েম অবমশমর্ বলল, ‘স্যো , রে. খোমলদ খোেোন অবশ্যই সব বযোপোম েোধীন
স্যো । আে ো েোমে সব ধ মন সহমেোরগেো ে রছ। েোাঁ সোমথ প োেশে েম ই
আে ো আসরছ স্যো ।’
সোলোে রদময় রেোবোইল র মখ রদল রজনোম ল রেোস্তিো। েুখ েুলল আহেদ
েুসো রদমে। বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে রেডন্যোমপ রবর্ময় আপরন রে িোবমছন,
রস রবর্ময় সহমেোরগেো ে োমেই আেোমদ প্রধোন েোজ বমলমছন প্রধোনেন্ত্রী। বলুন
রে. আহেদ েুসো আে ো রে ে মে পোর ?’
‘েেনো প আইজযোে রবরগমন রেোবোইল রনময় আরে েখন ‘রেনু’
উইনমডো ওমপন ে মে েোরিলোে, েখন এেেো রেমসজ আমস েো রেোবোইমল।
র োমেলী দুমগে
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রেমসমজ এেেো নেুন র েোনো রদয়ো হময়মছ। সব েোেেেো ণ রবচো েম আেো
েমন বলমছ, এই র েোনোয় আে ো প্রধোন রবচো পরেমে পোব। এই র েোনোমেই
আরে এখন েোমগেে ে মে চোরি।’ বলল আহেদ েুসো।
রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ সেমল েুখ
উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল পুরলশ প্রধোন,‘র েোনোেো রে?’
‘১০১ বোবেোম োস বুমলিোমডে।’ আহেদ েুসো বলল।
আহেদ েুসো েুমখ র েোনোেো উচ্চোর ে হমেই সোইরে ইসেোইমল
রচোমখ-েুমখ চোঞ্চলয রদখো রদল। রস বলল আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ,‘স্যো এ
সম্পমেে আরেও এেেো েথয রদমে পোর ।’
সবোই েোেোল সোইরে ইসেোইমল রদমে।
‘ওময়লেোে রেস সোইরে ইসেোইল, বলুন।’ বলল আহেদ েুসো।
‘স্যো , আেোমদ মে আজ েখন গোরিমে রেোলো হরিল, েখন আইজযোে
রবরগমন রেোবোইমল এেেো েল আমস। রেরন েলরে র রসি েম এ েথোগুমলো
বমলরছমলন, ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডে র রড? ধন্যবোদ। আেোমদ লক্ষ্য এখন
রপময়ল পোশো বুমলিোডে। এেো েোমছ।’ সোইরে ইসেোইল বলল।
‘ধন্যবোদ সোইরে ইসেোইল। আপনো এই েথয ১০১ বোবেোম োস
বুমলিোডেমে েনিোেে ে ল। আসমল শুরুমে গন্তবয রপময়ল পোশো বুমলিোডে রছল।
রেন্তু সম্ভবে েোমদ গোরি বহ আক্রোন্ত হওয়ো এবিং প্রধোনরবচো পরেমে
রেডন্যোপ ে োয় রপময়ল পোশো বুমলিোডে েোমছ বমলই ঝুরাঁ ে েমধয পমি েোয়,
অথবো রসখোমন অন্য রেোন অসুরবধো রদখো রদয়, েো িমলই েো ো গন্তবযস্থোন
রহমসমব ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডেমে র ে েম ।’ থোেল আহেদ েুসো।
সিংমগ সিংমগই পুরলশ প্রধোন প্রধোন নোরজে এ মেন বমল উ ল,
‘আলহোেদুরলল্লোহ। র েোনো সম্পমেে আপনো েথো র ে। এখন আেোমদ রে
ে ণীয় স্যো ?’
‘দয়ো েম ১০১ বোবেোম োস র েোনোেো চো পোমশ আপনোমদ রলোেমদ
সোদো রপোশোমে এেনিোমব অবস্থোন রনমে বলুন, েোমে েো ও েমন সোেোন্য
সমন্দমহ উমরেও নো হয়। এ র েোনোয় েুেমে েোউমে েো ো বোধো রদব নো। রেন্তু
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রেউ রবরুমল েোমে িমলো ে মব এবিং রন োপদ জোয়গোয় েোমে আেে ে মব।’
আহেদ েুসো বলল।
‘অল োইে’ বমল পুরলশ প্রধোন এেেু সম দোাঁরিময় েো পমেে রথমে
রেরন অয়যো মলস রব েম রনমদেশ রদমে শুরু ে ল।
‘এ প ে ণীয় রে রে. খোমলদ খোেোন?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।
‘আেোমদ লক্ষ্য হমলো, প্রধোন রবচো পরেমে অক্ষ্ে অবস্থোয় উেো
ে ো।’
বমল এেেু থোেল আহেদ েুসো। এেেু িোবল, েো প বলল, ‘রবজ্ঞোনী
ড. আন্দোলুরস ওমদ হোে ছোিো হওয়ো এবিং আইজযোে রবরগমন পর ণরে েথো
জোনমে পো মল ও ো ক্ষ্যোপো কুকুম
েে হমব। োমগ েোথোয় ও ো প্রধোন
রবচো পরে ক্ষ্রে ে মে পোম । এই সম্ভোবনো র োমধ জমন্য অরবলমম্ব েোমে
উেোম পদমক্ষ্প রনমে হমব।’
থোেল আহেদ েুসো।
‘আপরন রে উেো অরিেোমন পর েিনো রনময় রেছু রিমবমছন?’
রজজ্ঞোসো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন ।
‘উেো অরিেোন এেন হমব েো রশর্ েুহূমেে আমগ ও ো রে পোমব নো।
রে রপমল ও ো ের য়ো হময় প্রধোন রবচো পরেমে হেযোও েম রিলমে পোম ।
উেো অরিেোমন রবর্য় েখন েো ো রে পোমব, েখন েোমদ ে ো রেছুই থোেমব
নো, এই বযবস্থো আেোমদ ে মে হমব।’ আহেদ েুসো আহেদ েুসো বলল।
‘রস বযবস্থো েথোই িোবুন রে. খোমলদ খোেোন।’ বলল রজনোম ল
রেোস্তিো।
রচোখ বন্ধ েম রছল আহেদ েুসো। িোবরছল রস।
রজনোম ল রেোস্তিো থোেমেই আহেদ েুসো বমল উ ল, দু’এেজনমে ঐ
বোরিমে ওমদ অলমক্ষ্য প্রমবশ ে মে হমব। েোমদ েোজ হমব প্রধোন
রবচো পরেমে সোহোেয ে ো, রন োপদ ে ো। েো ো সিংমেে রদমল, েো প ঐ
র েোনোয় সবেোত্মে অরিেোন পর চোরলে হমব।’
থোেল আহেদ েুসো।
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সবোই রন ব।
িোবমছ সবোই।
সব রশমর্ সবোই েোেোল আহেদ েুসো রদমেই। রজনোম ল রেোস্তিো
বলল,‘এ বযোপোম আপরন রনশ্চয় রেছু িোবমছন রে. খোমলদ খোেোন?’
‘আেোমে ও ো েু ে ছোিো ে মে চোমি, আরেই আমগ রদখো ে মে চোই
ওমদ সোমথ।’ বলল আহেদ েুসো। েো েুখি ো হোরস।
রেন্তু হোসমে পো ল নো আ েউ। বলল রজনোম ল রেোস্তিো,‘আপরন
এেো?’
‘ওমদ নজ এিোবো জমন্য এেোই সবমচময় িোমলো। েোছোিো এই
েুহূমেে রেেীয় জমন রসমলেশন েুরেল।’ আহেদ েুসো বলল।
‘রজনোম ল েোরহ েোর ে আিংেো ো রথমে রিম মছন, েোাঁ সোমথ রে
এেেু েথো বলমবন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।
‘সেয় েে। এই সেময় েো উমেগ বোরিময় লোি রনই।’ আহেদ েুসো
বলল।
‘আরে খুব সোেোন্য এেজন েেোমন্ডো। আরে ও আেো সোথী ো রসরদন
রবজ্ঞোনী স্যোম রেডন্যোপ র েোমে বযথে হময়রছ। এ প ও আরে রে আেো
সহমেোরগেো অিো ে মে পোর ?’ বলল সোইরে ইসেোইল।
‘রবোন িোইমে এেন সহমেোরগেো অিো ে োেোই েোিোরবে। রসরদন
রেোে ো বযথে হওরন রবোন। েুরে ছোিো সবোই রেো রসরদন জীবন রদময়মছ। রবজ্ঞোনী
স্ত্রী েমন নো ে মল রেোেোমেও ও ো রেম রিলে। রসরদন রদনেো ওমদ রছল,
পর েিনোও রছল ওমদ । েোই রবজয়ও ওমদ হময়মছ। রেন্তু রেোে ো রসরদন বযথে
হওরন।’আহেদ েুসো বলল।
আমবমগ েুখ িোর হময় উম রছল সোইরে ইসেোইমল । েো দুমধ-আলেো
িংময় গোমল স্ফরেমে েে দু’রিোেো অশ্রুও রনমে এমসরছল।
বলল, ‘েোহমল রে িোইময় সোথী হমে পো ব আরে?’ আমবগরূে েে
সোইরে ইসেোইমল ।
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রেরি হোরস িুমে উ ল আহেদ েুসো র োাঁমে। বলল, ‘আেোমদ ঐরেহ্
হমলো, এ ধ মন লিোই-এ রবোন ো শুরুমেই শোরেল হয় নো। রবরব খোওলোমদ ডোে
পমি েুমে পর নরে পমবে। রজনোম ল রেোস্তিো ও জনোব নোরজে এ মেমন সোমথ
আজমে েুরেও থোেমব েুমে সেোরপ্ত েোনো অরিেোমন।’
‘ধন্যবোদ। েি হমলও িোইমদ রসেোন্ত রেমন রনয়ো রবোনমদ ও ঐরেহ্।’
বলল সোইরে ইসেোইল রচোখ েুছমে েুছমে।
‘আম ে রবোমন রেো েথো বলো হমি নো! রবোন ো সবসেয় আবদো
েম ই রে অরধেো আদোয় ে মব?’ বলল আময়শো আ বোেোন।
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘েুরে রেো আেো সোমথই আছ। রেোেো দুই
র িলবোম সবগুমলো গুরলই েুরে খ চ েম ছ এই অরিেোমন। আরে রেোস্তিো ও
জনোব নোরজে এ মেমন েোমছ রেোেো নোেও র েমেন্ড ে ব এই অরিেোমন
শোরেল ে ো জন্য।’
‘জনোব খোমলদ খোেোন, আময়শো আ বোেোনও আেোমদ েরহলো েেোমন্ডো
ইউরনমে এেজন রচৌেশ সদস্য। েোমে আে ো ওময়লেোে ে ব এই
অরিেোমন।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন।
‘ধন্যবোদ রে. নোরজে এ মেন।’
বমলই আহেদ েুসো েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো রদমে। বলল, ‘আেো
গোরি ও ো ঝোাঁঝ ো েম রদময়মছ। এেেো গোরি বযবস্থো েরুন। আরে এখরন রব
হমে চোই।’
‘চলুন, আে ো ড. আন্দোলুরসমে রনময় রেরলেো ী হোসপোেোল পেেন্ত
এেসোমথ েোই। ওখোমনই এেেো িোল গোরি আপনো জন্য থোেমব। প্রময়োজনীয়
েেবযোে বযোগও পোমবন েোমে।’
েথো রশর্ েম এেেু রথমেই রজনোম ল রেোস্তিো আবো বলল, ‘আরে
িোবরছ, আপরন ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডে র েোনোয় রপৌাঁমছ আেোমদ মে এেেো
সমঙ্কে রদমবন। আপনো সমঙ্কে পোওয়ো প আে ো ওরদমে েুি ে ব। েোমে
আপরন বোরিমে প্রমবমশ রবশ-পাঁরচশ রেরনমে েমধয আে ো রসখোমন রপৌাঁছমে
পোর ।’
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‘ধন্যবোদ, র ে রসেোন্ত রনময়মছন। চলুন আে ো েুি ের হোসপোেোমল
রদমে।’

‘চলুন। রে. খোমলদ খোেোন আপরন সোইরে ইসেোইল ও আময়শো
আ বোেোনমে রনময় ড. আন্দোলুরস সোমথ বুমলেপ্রুি গোরিমে বসুন। সোইরে
ইসেোইলই গোরিেো ড্রোইি ে মব।’
বমল রজনোম ল রেোস্তিো েো গোরি রদমে এমগোমলো। অমন্য োও
এমগোমলো েোমদ গোরি লমক্ষ্য।
স্টোেে রনল সবগুমলো গোরি।
রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন গোরি সবো
আমগ। েো পম রবজ্ঞোনীমে রনময় আহেদ েুসোমদ বুমলেপ্রুি গোরি। সবো
রপছমন পুরলমশ দুরে গোরি।
গোরি রছোট্ট বহ রে এরগময় চলল রেরলেো ী হোসপোেোমল রদমে।
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৭
এেশ’ এে বোবেোম োস বুমলিোডে-এ ৪ েলো বোরি আন্ডো গ্রোউন্ড
রলোম এেেো প্রশস্ত েমক্ষ্ বমস আমছ ড. রডরিড ইয়োহুদ।
েোথো চুল েো উমেো-খুমেো। েুখ শুেমনো। রচোখদুরে লোল। ব্ল্োড রপ্রশো
রবমি রগমছ। এ েমধয ডোিো এমস এেবো রচে েম রগমছ।
দু’েন্েো ধম বমস আমছ এই রচয়োম । রেলআরবব, ইউম োমপ েময়েরে
োজধোনী ও ওয়োরশিংেমন অমনেগুমলো রেরলমিোন েম মছ এই দু’েন্েোয়।
জোরনময়মছ রস ‘রি রজম ো’ েহোরবপেেময় েথো। রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে
রেডন্যোপ ে মে পো ো েোমদ সোিমলয েথো। এেরদন আমগ আইজযোে
রবরগনও এিোমবই রেলআরবব, ইউম োপ ও আমের েো েময়েরে োজধোনী
গুরুত্বপুণে েহলমে এ েথোগুমলো জোরনময়রছল। েো ো অরিনন্দন জোরনময়রছল
আইজযোে রবরগন ও ড. রডরিড ইয়োহুদমে এবিং আশো েম রছল রে, রসোডে-এ
িেুেলো হস্তগে ে ো সম্ভব হমব, েো েোমদ মে রগোেো দুরনয়ো উপ রনয়ন্ত্রণ
প্ররেষ্ঠো অেিনীয় এে সুমেোগ এমন রদমব। আইজযোে রবরগন ও ড. রডরিড
ইয়োহুদ েোমদ রনশ্চয়েো রদময় বমলরছল, েো স্ত্রীমেও েখন আে ো আেে ে মে
রপম রছ, েখন সোিলয সম্পমেে আেোমদ রেোন সমন্দহ রনই। এেরদন, দুরদন,
রেনরদন, েয়রদন রস রনেেোেন সহ্ ে মব। রনমজ সহ্ ে মত্র পো মলও েো
রচোমখ সোেমন স্ত্রী লোরিে হবো রবিৎস দৃশ্য রস েয়রদন সহ্ ে মব! রস েুখ
খুলমব, খুলমেই হমব। শুধু েোই নয় েোমে আেোমদ লযোবম ে ীমে বশিংবমদ
েে েোজ ে মে বোধয ে ো হমব। এধ মন েে আশো েথোই নো ড. রডরিড
ইয়োহুদ রেলআরবব, ইউম োপ ও আমের েো েোমদ েুরুব্বীমদ জোরনময়রছমলন।
রেন্তু সবই িণ্ডুল হময় রগল। রখোদ আইজযোে রবরগন রনহে হমলন এবিং রবজ্ঞোনীমে
েো ো উেো েম রনময় রগল। সব আশোয় গুাঁমিবোরল পমি রগল! রেন এেনরে হল?
আেোমদ রগোপন র েোনো সন্ধোন ও ো রে েম রপল? আ উেো ে ো বযোপো েো
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এে অসম্ভব েোরহনী। ৬ জন রলোে রনমজমদ গোরি েধযেো দুেেেনোয় েো ো
রগমছ, ৪ জন গুরলমে। রে র মপোেে সিংগ্রহ হময়মছ, েোমে েোত্র এেজন রলোে এই
সবেনোশেো েম মছ। রে এই রলোে আে ো জোরন। ও ো পর চয় িোরিময় বমল
খোমলদ খোেোন, আে োও বরল। বরল এই েো মণ রে, খোমলদ খোেোন নোমেই েরদ
েোমে রশর্ েম রদয়ো েোয়, রসেোই িোমলো। েোছোিো ‘আহেদ েুসো’ নোেেো প্রেোশ
রপমল ওই পমক্ষ্ ও সোধো ণ েোনুমর্ সোহস আ ও বোিমব। আ আেোমদ
হেোশো েোমে বোিমব।
এই খোমলদ খোেোন বযোেো আেোমদ রলোেমদ খব , আেোমদ েোাঁরে
র েোনো এমে প এে রপময় েোমি রে েম ? এ পেেন্ত আেোমদ রবরুমে রস েে
অরিেোন েম মছ, সবগুমলোই রছল সুরনরদেি খবম রিরত্তমে। রেোথো রথমে পোমি
এই খব গুমলো রস।
দুুঃমখ েমধযও ড. রডরিড ইয়োহুমদ সোন্তনো হমলো, রেলআরবব,
ইউম োপ, আমের েো েোমে সোহস রদময়মছ। রে রেোন েূমলয রসোডে-এ িেুেলো হোে
ে মে হমব। এই রক্ষ্মত্র সব েে প্রমচিো বযথে হমল রবজ্ঞোনীমদ সমেে র োমেলী
দূগে রনরশ্চহ্ন েম রদয়ো হমব। রস বযবস্থোও েো ো েম মছ। ড. রডরিড ইয়োহুদ ো
গ্রীন রসগন্যোল রদমলই েো ো েোজ শুরু ে মব। েো জন্য আম েেো আশো েথো
হল এনরজও’ পর চময় ইউম োপ রথমে রেছু রচৌেশ জনশরি পো োমনো হময়মছ
েোমে সোহোেয ে ো জন্য। এেো েো জন্য খুব বি এেেো সুখব । আহেদ েুসো
আসো প েো হোমে ‘িী রজম ো’ েূলযবোন জনশরি নি হময়মছ, েো সিংখযো
পঞ্চোশ ছোরিময় রগমছ।
রশমর্ রচন্তোগুমলো উজ্জ্বীরবে ে ল ড. রডরিড ইয়োহুদমে।
এসেয় েম প্রমবশ ে ল শীর্ে রগোময়ন্দো স্মোথেো ও নেুন অপোম শন চীি
রসোমলেোন স্যোেসন।
েো ো েম েুেমেই ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে খব
রে?’
‘এই গ্রোউন্ডমলোম এে রসমল েোমে োখো হময়মছ। রসমল গ্রীমল রগে।
দু’জন রস্টনগোনধো ীমে রসখোমন পোহো োয় োখো হময়মছ। আ গ্রোউন্ডমলো রথমে
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আন্ডো গ্রোউমন্ড রসাঁরিেুমখও দু’জন পোহো োয় োখো হময়মছ।’ বলল রসোমলেোন
স্যোেসন।
‘বোরি বোইম রে অবস্থো?’ রজজ্ঞোসো ড. রডরিড ইয়োহুমদ ।
‘বোরি রগেবমক্স পোহো োয় থোেমব দু’জন রস্টনগোনধো ী। আ ৪ জন
ছদ্মমবমশ বোরি চোর রদমে নজ োখমব। বোরি সোেমন রেখোন রথমে প্রোইমিে
োস্তো বোরি রগে পেেন্ত এমসমছ, রসখোমন বি োস্তো বোবেোম োস বুমলিোমডে এেরে
রেেোথো। এখোমন রবপ ীে রদে রথমে আম েরে োস্তো এই বুমলিোমডে সোমথ
রেমশমছ। এই রেেোথোয় এেেো েক্ষ্ িোিো রনময় এেেো ইনি মেশন রসন্েো খুমল
স্মোথেো বসমছ। রসখোমন বমস বুমলিোডেসহ বোরি রেনরদমে রস নজ োখমে
পো মব।’ বলল রসোমলেোন স্যোেসন।
‘ধন্যবোদ। প্রধোন রগে ছোিো ডুমিমক্স রেোেো রে আ রেোন পথ আমছ?’
‘নো স্যো , এই ডুমিমক্স প্রোইমিে রেোন এরক্সে রনই।’
‘র ে আমছ, চল আে ো প্রধোন রবচো পরে ওখোমন েোই। চুপ েম বমস
থোেমল চলমব নো। প্রধোন রবচো পরে রেডন্যোপমে েোমজ লোগোমে হমব। রবজ্ঞোনী
আেোমদ হোেছোিো হময়মছ। এখন খোমলদ খোেোনমে েু ে রথমে েোিোমে হমব।
প্রধোন রবচো পরেমে এই দোরব আদোময় পণবরন্দ বোনোমে চোই। প্রধোন
রবচো পরে এই েমেে রববৃরে আদোয় ে মে হমব রে, জকনে খোমলদ খোেোনমে
েু ে রথমে নো েোিোমল আেো েুরি সম্ভোবনো রনই। প্রধোন রবচো পরে এই
রববৃরে স েোম েোমছ এবিং সিংবোদপত্র ও ইমলেট্ররনে রেরডয়োমে পো োমে হমব।
জনগমণ পক্ষ্ রথমেও দোরব উ োমে হমব রে, এেজন খোমলদ খোেোমন জমন্য
প্রধোন রবচো পরে এই অবস্থো চলমে রদয়ো রেমে পোম নো। েোমদ ে ি রথমে
দোরব উ োমে হমব, খোমলদ খোেোনমে বরহষ্কো েম প্রধোন রবচো পরেমে েুি ে ো
রহোে।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ।
‘ধন্যবোদ স্যো । চেৎেো এেেো রেৌশল রব েম মছন। এিোমব চোপ
সৃরি েম , গণদোরব েুমল েরদ েু ে রথমে খোমলদ খোেোনমে বরহষ্কো ে ো েোয়,
েোহমল রব োে লোি হমব আেোমদ । আেোমদ লক্ষ্য অজেন সহজ হময় েোমব।’
‘চল েোই।’ বমল উম দোাঁিোল রডরিড ইয়োহুদ।
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উম দোাঁিোল রসোমলেোন স্যোেসন ও স্মোথেো।
রবর ময় এল েো ো ে রথমে।
আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম রে রসমল প্রধোন রবচো পরে বন্দী আমছ, রস
রসমল রপছমন এমস দোিোল রেনজন। রসমল রদয়োমল হোিংগো রথমে রেনজনই
আপোদেস্তে েোল রপোশোে প ল এবিং েুমখ প ল েুমখোশ।
রসমল পোহো োয় থোেো দু’জন গোডে আমগই রদখমে রপময়রছল েোমদ
রেনজনমে। ও ো রগময় দ জো সোেমন দোাঁিোমেই রসমল দ জো েো ো খুমল রদল।
রসমল প্রমবশ ে ল রেনজন।
প্রধোন রবচো পরে খোরেয়োয় শুময় রছল। েুমখোশ প ো রেনজন েম েুেমেই
প্রধোন রবচো পরে উম বসমলো।
প্রধোন রবচো পরে ঋজু গিমন হোেো-পোেলো েোনুর্, রেন্তু লম্বো হমবন প্রোয়
৬ িুমে েে। সহজ-স ল রচহো ো িরমলোে েোনুর্।
জল্লোমদ রপোশোে পম রেনজনমে েম েুেমে রদমখ িীরে এেেো ছোপ
েো রচোমখ-েুমখ িুমে উম মছ।
রবমড সোেমন এেেোই রচয়ো । ড. রডরিড ইয়োহুদ রচয়ো রেমে বসমে
বসমে বলল, ‘অনুেরে ছোিোই বসলোে স্যো , আপরন রেো এখন প্রধোন রবচো পরে
নন।’
এেেু থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। েো প পমেে রথমে র িলবো রব
েম ই প্রধোন রবচো পরে রদমে প প দু’রে গুলী ে ল। এেেো গুলী প্রধোন
রবচো পরে েোথো ডোন পোমশ, রেেীয় গুলী েোথো বোে পোমশ চুল ছুমাঁ য় চমল
রগল।
িীর্ণিোমব চেমে উম মছ প্রধোন রবচো পরে। রোঁমপ উম মছ েোাঁ রদহ।
প্রবল আেঙ্ক রচোমখ-েুমখ।
ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘স্যো , গুলী দু’রে রিে রদমে আ আধো ইরঞ্চ
েম সম এমল আপনো েোথো গুাঁমিো হময় রেে এবিং আপরন লোশ হময় রেমেন।
সুে োিং বুঝমেই পো মছন, েৃেযু েো আপনো েে েোছোেোরছ। আপরন েরদ
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আেোমদ সহমেোগীেো নো েম ন, েোহমল পম গুলী েোত্র আধো ইরঞ্চ েোথো রদমে
সম আসমব।’
থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘রে সহমেোগীেো?’ শুেমনো েমন্ রজমজ্ঞস ে ল প্রধোন রবচো পরে।
‘এেজন রলোেমে েু ে রথমে বরহষ্কোম সোহোেয ে মে হমব।’ বলল
ড. রডরিড ইয়োহুদ।
‘রে রসই রলোে?’
‘রলোেরে নোে রে. খোমলদ খোেোন।’
‘রে রস?’
‘রস েু মে রলোে নয়।’
‘আরে েোমে রচরন নো। আেোমে রে ে মে হমব?’
‘আে ো েোমে রচরন। আেোমদ জন্য রস সোিংেোরেে ক্ষ্রেে । েো
বরহষ্কোম উপ আপনো েুরি রনিে ে মছ। অেএব, স েোম েোমছ আপরন
এেেো আমবদন জোনোমবন রে, েোমে বরহষ্কো ে ো বযোপোম আেোমদ দোরব
স েো রেন রেমন রনন।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল।
‘েোমে বরহষ্কো ে ো হমব রেন? রস রে ববধিোমব েু মে রনই? আরে
এেেো অন্যোয় দোরব রেিোমব ে মে পোর ?’ বলল প্রধোন রবচো পরে।
‘আপরন বোাঁচো জন্য ে মে পোম ন। আপরন স েো মে বলুন, েোমে
বরহষ্কো ে ো উপ আপনো প্রোমণ বোাঁচো ও রনেেোেন-রনপীিন রথমে বোাঁচো রনিে
ে মছ। আপনোমে এই আরপল ে মে হমব েরুণ সুম , রেন আপরন অপর সীে
রনেেোেন-রনপীিমন েমধয এই রববৃরে রদমিন।’
বমলই ড. রডরিড ইয়োহুদ রপছমন দোাঁিোমনো সোথীমদ এেজনমে লক্ষ্
েম বলল, ‘স্যোেসন, র েডেো রব েম েোাঁ বিবয র েডে ে ।’
সমে সমেই স্যোেসন েোল আলমখল্লো রিে রথমে র েডেো সহ হোে
রব েম এমগোমলো প্রধোন রবচো পরে খোরেয়ো রদমে। রস প্রধোন রবচো পরে
সোেমন খোরেয়োয় বসল। র েডেো অন েম েো েুমল ধ ল প্রধোন রবচো পরে
েুমখ েোমছ।
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প্রধোন রবচো পরে হোে রদময় র েডেো রে পোমশ রদমে র মল রদময়
বলল, ‘আরে এেজন রবচো পরে। রনছে প্রোণ বোাঁচোবো জমন্য এেজন রনমদেোর্
রলোে সম্পমেে এেন দোরব আরে ে মে পোর নো।’
রচয়োম বসো রলোেরে হোমে র িলবো সমে সমে উম এল প্রধোন
রবচো পরে লমক্ষ্য। েো সোমথ সোমথ এেেো গুলীও বরর্েে হল। এবো িোাঁেো গুলী
নয়। প্রধোন রবচো পরে বোে হোমে েোাঁধ-সরন্ধস্থমল এে খোবলো রগোশে েুমল
রনময় গুলীেো রবর ময় রগল।
প্রধোন রবচো পরে আেেনোদ েম উম ডোন হোে রদময় বোে েোাঁধ রচমপ
ধ ল।
‘এই গুলীেো নেুনো গুলী রছল। এ প বুে রিদ েম গুলী চমল েোমব।
এবো বিবযেো রদন। রে আেেেম রচৎেো ে মলন, রসই আেেেম ই এেেো
বিবয রদন।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল।
‘রেন্তু আরে প্রোণিময় এেজন রনমদেোর্ েোনুমর্ ক্ষ্রে ে মে পো ব নো।’
বলল প্রধোন রবচো পরে। রবদনোেে েো েে।
‘সোেসন, র েডেো রে স্মোথেোমে রদময় চোবুেেো রনময় এস। রসোজো আঙুমল
রে উ মব নো।’ রনমদেশ রদল রচয়োম বসো রলোেরে।
চোবুে রনময় এল স্যোেসন।
‘চোবুে চোলোমে থোে, েেক্ষ্ণ নো বিবয র েডে ে মে োজী হয়।’
বমল রচয়ো রনময় দ জো েোমছ সম বসল রডরিড ইয়োহুদ। স্মোথেোও।
চোবুে চলল প্রধোন রবচো পরে রপম , বুমে রেখোমন সুমেোগ পোমি
রসখোমন। প্রথে েময়ে েো েুখ বুমজ সহ্ ে ল। রেন্তু েো পম ই েো েুখ রথমে
বুে িোেো আেেরচৎেো রবর ময় আসমে লোগল।
চোবুে রেন্তু থোেল নো। অিক্ষ্মণ েমধযই রদহেো রঝরেময় পিল প্রধোন
রবচো পরে । রচৎেোম শরিও আ থোেল নো।
রচয়োম বসো ড. রডরিড ইয়োহুদ স্যোেসনমে থোেমে রনমদেশ রদল।
েো প রচয়ো রনময় এরগময় এল রডরিড ইয়োহুদ প্রধোন রবচো পরে রনরেময় পিো
রদমহ েোমছ। বলল, ‘স্যর , আে ো এই খো োপ েোজেো ে মে চোইরন। আপরনই
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বোধয েম মছন স্যো । বিবযরে রদময় রদন। বিবযরে রদমল েময়েরদমন েমধযই
আপরন ছোিো রপময় েোমবন।’
প্রধোন রবচো পরে রচোখ খুলল। বলল, ‘বমলরছ রেো, আরে এেজন
রবচো পরে। রনেেোেমন িময়, েৃেযু -িময় এধ মন বিবয আরে রদমে পোর নো।
পো ব নো।’
‘প্রধোন রবচো পরে েমহোমদয়! েৃেযু রচময়ও বি শোরস্ত আে ো রদমে
পোর । আে ো রে রস বযবস্থোই ে ব?’ বলল রডরিড ইয়োহুদ।
‘িয় রদরখময় লোি হমব নো, রে েৃেযু মে িয় েম নো, েোমে আ রে রদময়
িয় রদখোমব?’ প্রধোন রবচো পরে বলল।
‘আমছ। আপনো স্ত্রী-েন্যোমে ধম আনো হমি। সহ্ ে মে পো মবন,
আপনো রচোমখ সোেমন েোমদ লোঞ্চনো?’ বলল রডরিড ইয়োহুদ।
রচোখ খুলল প্রধোন রবচো পরে। েো রচোমখ েুমখ আেঙ্ক। বলল, ‘েো ো
রনমদেোর্, রন ীহ, আেো রদোর্ েোমদ েোমি চোপোমবন রেন? নো, এেো রেোে ো পো
নো।’ উমেগ-আেমঙ্ক রিমে পিো েে প্রধোন রবচো পরে ।
রডরিড ইয়োহুদ উম দোাঁিোল। বলল, ‘আরে েোরি আপনো স্ত্রী-েন্যোমে
আনো বযবস্থো ে মে।’
বমল রডরিড ইয়োহুদ েোেোল স্যোেসমন রদমে। বলল, ‘েোাঁমে দশ
রেরনে সেয় দোও। এ সেময় েমধয রেরন েরদ বিবয রদমে োজী হন, েোহমল
আেোমে রেরলমিোন ে মব। আরে েোহমল েোাঁ স্ত্রী-েন্যোমে ধম আনো বযবস্থো
রনময় এমগোমবো নো। রেোেো রেরলমিোন নো রপমল বুঝমবো উরন োজী হন রন।’
স্যোেসনমে এই রনমদেশগুমলো রদময় ড. রডরিড ইয়োহুদ আবো েোেোল
প্রধোন রবচো পরে রদমে। বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে েমহোদয়! দশ রেরনমে েমধয
োজী নো হমল েময়ে েন্েো েমধয আপনো স্ত্রী-েন্যোমে আপরন এখোমন রদখমে
পোমবন।’
বমলই রেোন উত্তম অমপক্ষ্ো নো েম রডরিড ইয়োহুদ ে রথমে রবর ময়
রগল।
দশ রেরনে রশর্ হমে আ েোত্র এে রেরনে বোরে।
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স্যোেসন ও স্মোথেো প্রধোন রবচো পরে রসমল প্রমবশ ে ল। স্যোেসন
বলল, ‘স্যো , দশ রেরনমে আ েোত্র এে রেরনে বোরে। আপরন োজী
হময়মছন,এই রেরলমিোন েোহমল আরে স্যো মে ে রছ নো।’
প্রধোন রবচো পরে িোি রদহ রবছোনো উপ রনরেময় পমিরছল। রচোখ
বন্ধ রছল েো । বলল রস, ‘আেোমে রে বলমে হমব, রেোে ো রলমখ দোও।’ ক্ষ্ীণ
েে প্রধোন রবচো পরে । রচোখ বন্ধ র মখই েথোগুমলো রস বলল।
‘ধন্যবোদ রবচো পরে েমহোদয়! আপনো শুিবুরে জন্য।’
বমলই স্যোেসন স্মোথেো রদমে েোেোল।
স্মোথেো েোল আলমখল্লো রিে রথমে এে খণ্ড েোগজ রব েম প্রধোন
রবচো পরে রদমে েো এরগময় রদল।
র ে এসেময়ই ব্রোশিোয়োম শব্দ হল। চেমে উম স্যোেসন ও স্মোথেো
রসমল দ জো রদমে েোেোল। রদখল, রসমল রগমে দোাঁিোমনো দু’জন
রস্টনগোনধো ী প্রহ ীমে। েো ো রস্টনগোন বোরগময় দোাঁরিময় আমছ। েোমদ
রস্টনগোমন বযোম ল রথমে রধোাঁয়ো রব হমি। স্যোেসন ও স্মোথেো দ্রুে েোমদ েোমছ
রগময় দোাঁিোল। রদখল সোেমন রেউ রনই। রসাঁরি পেেন্ত িোাঁেো।
‘েী বযোপো ? গুলী ে মল েোমে?’ রজজ্ঞোসো স্যোেসমন ।
‘এেেো রেল ধ মন রেছু গোময় এমস পমিমছ। েোই সোমথ সোমথ গুলী
চোরলময়রছ।’ বলল এেজন প্রহ ী।
‘রেোথোয় রেল?’ বলল স্যোেসন।
প্রহ ী খুাঁজমে লোগল রেল। রপল নো।
‘থোে। চল চো রদেেো খুাঁমজ রদরখ।’ স্যোেসন বলল। ে েো েোলোশ
ে মে রবরুল চো জনই। েোমদ হোমে উদযে রস্টনগোন ও র িলবো ।
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