
সাত মসজিদ র াড ফুড স্ট্রীট 

রেখক: ফারুক কাদদ  

 

সাত মসজিদ র াডদক ধানমন্ডী  ফুড ষ্ট্রীট বো খুবই সঙ্গত। এই ফুড ষ্ট্রীদট  

রিল্লা রদখদত হদে অবশ্য  াদত আসদত হদব।  াদত সাত মসজিদ র াদড  

দুই পাদে  ফুটপাদত  রেহা াই বদদে যায়, যখন জবজিন্ন পদয়দে বাজত জ্বাজেদয় 

িযাদন  উপ  রমাবাইে র দতা াাঁ বদস। কড়াইদত ডুদবা রতদে িািা হয় েপ, 

পু ী, জসঙ্গা া, জিঁয়াজু, রবগুনী, জেিংড়ী মাদে  মাথা। কয়ো  চুদোয় দগ্ধ হদত 

থাদক মেো মাখা খাসী  োপ ও জেক কাবাব। এসব রদদখ িযাদন  ো পাে 

জিদ  দাাঁজড়দয় থাকা মানুদে  রিািন োেসা থাদম মাজমটাদ  পা দদ  মত ক্রমেঃ 

উপদ  উঠদত থাদক। সুস্বাদু োটনী জদদয় এসব খাবা  রখদত খুবই মিা। 

 

ফুটপাদত তরুন-তরুনীদদ  িীড় উপদে পদড়। রদয়াে, ইদেজিক রপাদে রহোন 

জদদয়, পাক ম ক া রমাট  সাইদকদে  সীদট আঁড়া আঁজড় বদস বা ফুটপাদত  কাদব ম 

বদস রেদে রমদয় া এক হাদত কাাঁদে  গ্লাদে  িং ো পান ও অন্য হাদত জসগাদ ট 

ফাঁদক গল্পগুিব কদ । জমজন সাইদি  কাাঁদে  গ্লাদে ো দ্রুত রেে হদয় যায়, জকন্তু 

গল্প রেে হয়না। সুত ািং গ্লাদে ো আ  এক আবা  রেদে নাও। রেদে রমদয়দদ  

আইদফান রদদখ উচ্ছাস ও  াদত  আকাদে  নীদে একটানা প্রানবন্ত গল্পগুিব 

তারুদন্য ই ববজেেয নয় জক! জব ে মূহুদত ম রকান রমদয়দক নাক মুখ জদদয় রধাাঁয়া 

উজড়দয় জসগাদ ট রখদত রদদখজে। োো, কুত্তা  বাচ্চা বদে পাদে  রেদে বন্ধূ  

সাদথ খ াঁনশুটি ক াও নিদ  এদসদে। ফুড ষ্ট্রীদট আড্ডা বা গল্পগুিব োড়া খাওয়া 

িদমনা। 

 

ফুটপাদত  জবজেত্র খাবা  জকিাদব আম িনতা  খাদ্য  সনা জনবৃত্ত কদ  তা 

সদ িজমদন রদখদত প্রায়ই সন্ধ্যা  প  সাত মসজিদ র াড ফুটপাত জদদয় হাাঁটি, 

কখনও একটা দুদটা ডােপু ী জকদন রখদত রখদত রেঁদট েদেজে। বেেদব রদদখজে 

পুদ াদনা োকা েহদ   পাটুয়াটুেী র াদড এক বৃদ্ধ জবহা ী জদদন  রবোয় িগন্নাথ 

কদেদি  বাউন্ডা ী ওয়াদে  সাদথই ডােপু ী িািত। রসই রথদক ডােপু ী 

আমা  খুবই জপ্রয়। ধানমন্ডী ১৫/A র াদড ইন্সটিটিউট অব রটকদনােিী  সাদথ  

ফুটপাদত এক রোক জমজন সাইদি  জসঙ্গা া জবক্রী কদ । পাাঁে জসঙ্গা া একবাদ ই 



খাওয়া যায়। সাত মসজিদ র াদড  াদত  অন্য খাবা  রযমন জপয়াাঁজু, রবগুজন 

কাদে িদে রখদয়জে েঙ্কা জনদয়।  

 

ধানমন্ডী রেদক  আড্ডা গ্রুদপ  জসজনয়  রমাস্ট সদস্য িঁোেী বৎসদ াধ ম 

জবপত্নীক িামান িাইদয়  বাসা জিগাতো রেদক  জকনাদ  - ফুড ষ্ট্রীট রথদক 

রিতদ  কদয়ক জমজনদট  হাাঁটা পথ। উজন অদনক বে  একাকী িীবন যাপন 

ক দেন, ২৫/৩০ বে  রতা হদবই। িামান িাই একিন মা াত্মক রিািন 

 জসক। সাত মসজিদ র াড ফুড ষ্ট্রীদট  হাওয়া োগদে হয়দতা! আমাদদ  

দাওয়াত জদদয় খাইদয়দেন অদনক।  

 

সাত মসজিদ র াদড  ফুটপাথ জদদয় হাাঁটজেোম এক সন্ধ্যায়, ষ্ট্রীট ফুডেদে  

গ্যাদস  চুোয় বসাদনা কড়াইদত গ ম রতদে  ফুটকু ী রযন সুড়সুড়ী জদদয় 

ডােপু ী, জপয়াজু, রবগুনী নাোদচ্ছ। এ  মদে ফুদো ফুদো ডােপু ী রদদখ আমা  

মন আনোন কদ  উঠে।  

 

িামান িাইদয়  বাসা  কাদে েদে এদসজে। জক রিদব জনউিজপ্রে কাগদি  

রঠাঙ্গায় গ ম গ ম রগাটা দদেক ডােপু ী জনদয় আমান িাইদয়  এযাপাট মদমে 

জবজডিং এ হাজি  হই। তা  জবজডিং এ  জসজকউজ টি গাড ম আমাদক জেদন। বেে, 

উপদ  েইো যান, রকান অসুজবধা নাই। আজম জেফট ব্যাবহা  কজ না, সীাঁজড় 

রিদঙ্গ িামান িাইদয়  ফ্ল্যাদট উপজিত হই।  

 

িামান িাই আমা  িন্য অদপক্ষা ক জেদেন। দ িা খুদেই আমাদক বগে দাবা 

কদ  ড্রইিং রুদম  রসাফায় বসাদেন। ফারুক জক খব  কও? রতামা  হাদত 

এইডা জক? আজম বেোম: িামান িাই আপনা  িন্য ডােপু ী জনয়া আইজে, 

 াতা  পু ী, অসুজবধা নাই রতা? গ ম ও রফাো রফাো ডােপু ী, রঠাঙ্গা রতদে 

জিদিদে, তা  প ও রোি সামোন কঠিন।  

 

িামান িাই বেদেন, ডাইেপু ী  াতায়ই বানায়, এইডা অইদো ইজে ীট ফুড। 

রদও খাই। রেদে আমা  সাদথ রখদেন। টিসুয রপপা  জদদয় ডােপু ী রথদক 

িািা রতে যথাসম্ভব শুদে জনদয়জেোম। িামান িাই তা  কাদি  বুয়া মজিমনাদক 



বদে জপয়াইি সাোদ আনাদেন পু ী  সাদথ খাবা  িন্য। দুিদন জমদে দেটা 

পু ী রেে ক োম। িামান িাই রখদেন ৬/৭ পু ী। খাওয়া  প  বেদেন, 

মজিমনাদ  বজে একটা চুোয় জ্বাে জদয়া িন স  দুধ আ  মেো ো জদদত। জক 

কও?  

 

ো রখদয় আমা  রবে কদয়কটা রেকু  এে। িামান িাই উদঠ রিতদ  জক রযন 

আনদত রগদেন। একটা হিমূো  রকৌটা জনদয় ড্রইিং রুদম ঢুকা  মুদখ প প  

কদয়কটা েব্দ; আ  রফাকো দাাঁত গদে রব  হদয় আসা জেশুসুেি হাজস িামান 

িাই  মুখমন্ডদে েজড়দয় রগে: ফারুক, বয়স অইদে রতা, অদনক জকছু জডো 

অইয়া রগদে, সব সময় কদরাে ক দত পাজ না। তা প  এত গুো ডাইে পু ী 

খাওয়াইে। আজম আশ্বত কজ , না না িামান িাই, আমা ও হয়। আজম বদা  

কজ না। রয রযদত োয়, তাদ  যথা সম্ভব দ্রুত রযদত রদয়াই িাে। ঠিকই কইে, 

ফারুক। রনও একটা হিমূো বজড় খাও।  

 

িামান িাই  ড্রইিং রুদম  িানাো জদদয় সাত মসজিদ র াদড  হাই  াইি জবজডিং 

রদখা যায়। জকছু জবজডিং পুদ াটাই ফুড রকাদট ম ঠাসা। রক জব স্কয়া  এ  কম 

একটি জবজডিং। এটা  প্রজতটা রফ্ল্া  বাহা ী নাদম  র দতা াাঁয় ঠাাঁসা। র দতা াাঁ  

নাম গুদোও খাবাদ   মত রোিনীয়। রযমন: কাবুে স াইখানা, কাবাব ফযাক্ট ী, 

ইট-জড্রঙ্ক-এন্ড-দে ী, কাশ্মীজ  জেজে ইতযাজদ।  

 

িামান িাইদ  বেোম, েদেন কাবুে স াইখানায় জগয়া আফগানী রপাোও আ  

কাবাব খাই।  িং ো খাব, আ  প্রজত চুমুক োদয়  সাদথ এক টুক া জেজন  জমে ী, 

রযমদন আফগানী বা ই ানী া খায়। রেদে দুই িদন েীো টানব, জক বদেন? 

আপজন কাবুে স াইখানায় রগদেন রকানজদন? েীো খাইদেন?  

 

িামান িাই জকছুক্ষণ মাথা চুেজকদয় বদেন, আদ  আজম রখাদ কাবুে েহদ  

স াইখানায় আফগানী রপাোও কাবাব খাইজে। আজম তহন বািংোদদে 

এম্ব্যাজসদত রপ্রস এটাসী আজেোম। রহইডা অইে ১৯৭৮-৮০ সাদে  কতা। 

একটু এদটনেন জদয়া হুন, রতামাদ  আফগানী রপাোও খাইবা  জকসসা কই। 



আজম রযন প্রয়াতঃ বসয়দ মুিতবা আেী  কাবুদে থাকাকােীন তা  রসই 

পােতুন ভৃদতয  গদল্প  গন্ধ্ রপোম। 

 

আ  তখনই আদমজ কা রথদক আমান িাই  আজদ আমদে  রমাবাইদে কে 

এে। মদন হে িরু ী আোপ। রদড় বে  ধদ  শুদন আসজে, আমান িাই 

আদমজ কায় রমদয়  কাদে েদে যাদবন। রদদে ওনাদক রদখা  রকউ রনই। 

রখয়াে কদ জে, এ প্রসঙ্গ উঠদে মুখটা ওনা  করুন হদয় আদস। মদন হয়, 

আদমজ কা যাওয়া পা দে রঠজকদয়  াদখন।  

 

িামান িাই  রমাবাইদে কথা েেদেই। বুঝদত পা জেোম ওনা  আদমজ কা 

যাওয়া  কথা বাত মা েেদে। আজম ইজঙ্গত রদই, আমান িাই আজম এখন যাই। 

িামান িাই রোদখ  িাোয় অড মা  জদদেন, না থাক তুজম। রেে পয মন্ত তা  

রফাদন কথা রেে হইে। রদখোম, িামান িাইদয়  খুেী খুেী িাব। বেোম, 

জক িটনা িামান িাই? আমা  আদমজ কা যাওয়া জপোইদে, ফারুক। রবাঝো 

সবই কদ ানা  করুনা! এই খব ডা জদবা  োইগা রতামাদ  ধই া  াখজে, আ  

কাউদ  কইদয়া না।  

 

িামান িাই  াইত হইয়া রগদে, আজম জবদায় জনদত োইোম। আফগানী 

রপাোও  গল্প কদব বেদবন?  

 

এইডা অদনক েম্ব্া গল্প ফারুক। আদ ক জদন সাত মসজিদ র াড রথইকা ডাইে 

পু ী আইদনা, তা প  রহই গল্প রতামাদ  কমুদন। বড় ইোদ জেিং গল্প ফারুক! 

 

 


