কররোনোর কোরের কোহন
দিেরুবো শোহোনো

কররোনো দিয়োর ও জু ম আ্যোটোয়যোর
কদিন বৃ দির পর ঝেমরে ররোি উরেরে। চোরপোশ শুনশোন। সব বোড়ীর সোমরন সবোর িোদড়ই দনশ্চে
িোদড়রয়। রকউ একজন সূ রযের দিটোদমন দি িোরয় েোিোরে বোইরর এরেন। রিট রপদররয় রোস্তোয় পো
দিরে দিরয়ই জরুরী কথোটো মরন পড়রেো। দিয়োর েোড়ো এিোরব রোস্তোয় চরে রিরে পু দেরশ ধররে
পোররেো। আ্র কররোনোর দিয়োর িুরে যোওয়ো িয়ংকর দবষয়। প্রথমেঃ পু দেশ যদি ধরর েরব দু’শ িেোর
ফোইন গুণরে হরব। দিেীয়ে কররোনো দিয়োর অথেোৎ মোস্ক নো পরর িোরয় ফু রফু রর হোওয়ো েোদিরয়
ঘু রোঘু দর কররে কররোনোর রবরশ মৃ েুযদূে আ্দেংিন কররে পোরর। েোই সরের রপোটেস দিয়োর, হোদটং
দিয়োর রযমন আ্রে রেমদন আ্জরকর বোস্তবেোয় আ্রে কররোনো দিয়োর বো মোস্ক। সরের নয়, স্বদির নয়
বরং দবরদিকর এক রেবোস বো দিয়োর হরে মোস্ক। উপোয় দক পররেই হরব মোস্ক। রিরশ রিরশ কররোনোর
সংক্রমণ রথরক বোাঁচরে মোস্ক বো মু রেোশ পরো বোধযেোমূ েক করো হরয়রে । সরকোরী প্রশোসন পু দেশ
িেিঘমে হরে মোনু ষরক মোস্ক পরোর সবক দিরে দিরে। আ্র মোস্ক পরো দনরয় দকেু মোনু রষর প্রদেদক্রয়ো
হরে পোিরের মে। এমন দক মোস্ক পরোর জনয বেরে দিরয় পু দেশরক উত্তমমধযম পযেন্ত রেরে
হরয়রে। ঘটনো রমেরবোনে শহরররই। জু েোই ৮, ২০২০ রথরক যেন অরেদেয়োর দিরটোদরয়ো রেরট েক
িোউন শুরু হে েেন রমেরবোরনের ফ্োংকরেোরন মোস্ক পরোর কথো বেোরে একজন মদহেো পু দেশ
অদফসোররক আ্ররক মদহেো চুরের ঝু টি ধরর রিয়োরে মোথো েু রক দিরয়দেে। টিদিরে েবরটো রবশ গুরুত্বসহ প্রচোর করো হরয়দেে।
িোরয়র রজোরর কররোনো দিয়োর নো পরর, েোরক েু েেোদেেয করর রকোন েোি হয়দন। মোনু ষ ররহোই পোয়দন। দিরটোদরয়োরে জু েোই মোরসই হু হু করর সংক্রমরণর
হোর বোড়রে শুরু কররেো। সরকোরী পদরসংেযোরন জোনো যোয় রস সমরয় দিদনক সংক্রমরণর হোর ৭০০এর উপরর চরে দিরয়দেে। েোরপরই েকিোউন আ্রও
শিরপোি করো হে। রমেরবোরনের অথেননদেক প্রোণরকরে অদফস আ্িোেে েয় সপ্তোরহর জনয পু ররোপু দর বন্ধ রঘোষণো করো হরয়রে। রোে আ্টটো রথরক
রিোর পযেন্ত কোফু ে বেবৎ হরয়দেে শুরুরে এেন রোে নয়টো রথরক কোফু ে । রসরেম্বররর রশষ সপ্তোহ পযেন্ত মোনু ষ ঘরবন্দী। কররোনো দিয়োর আ্রও কেদিন
পররে হরব আ্ল্লোহ মোেু ম! কররোনো দনরয় িোন বোাঁধো হরয়রে, িল্প কদবেো িোাঁথো হরয়রে।
বোচ্চোরোও মোস্ক দচরন রিরে। েোরোও টিসু য দিরয় মোস্ক বোদনরয় রেেরে।
কররোনোর সমরয়র আ্ররক বোস্তবেো হরে জু ম। অদফস আ্িোেরে যোওয়ো সম্ভব নো। েোই রেোকজন
ঘরর বরস ইটোররনরটর কেযোরণ কোজ করর যোরে । বেো হরে কররোনো মোনু রষর জীবনই শুধু রকরড়
দনরে নো জীদবকোও রকরড় দনরে । েরব দকেু মোনু ষ এেরনো সকোে রথরক সন্ধযো পযেন্ত রটদবরে বরস
েযোপটপ, আ্ইপযোরি অদফরসর কোজ কররই যোরেন, কোজ নো কররে বযদি জীদবকো হোরোরব আ্র
জোদের অথেনীদে ধ্বংস হরয় যোরব ও যোরে। যদি আ্জ রথরক পরনররো/দবশ বের আ্রি যেন
ইটোররনরটর রযোিোরযোি এমন সবেবযোপী দেে নো েেন কররোনো হোনো দিরয় মোনু ষরক ঘরবন্দী কররে
দক হরেো?
ইটোররনরটর বরিৌেরে আ্জ মোরন ২০২০এ কদমেরো ও কেে োরো আ্েোপ-আ্রেোচনো, দমটিং ইেযোদি
কররেন জু রম। দনরজর ঘরর বরস চো বো কদফর কোপ হোরে পরপররর রচহোরো রিরে জু ম বো ওরয়রবরে
কথোবোেে ো বরে দসদ্ধোন্ত রনওয়ো হরে, নীদে দনধেোরন সবই করো যোরে।
সকোরে উরে হোেমু ে ধু রয় রকউ িোদড় রসি করর, রকউ মু রে রচোরে হোেকো প্রসোধরনর প্ররেপ
েদড়রয় অদফরসর ধরোচুড়ো পরর নোসেো েোওয়ো রিে দক রিে নো েু ট অদফস পোড়োয়। এেন েো কররে
হয় নো। সকোরের দনদমদত্তক কোজ উধেশ্বোরস কররে হয় নো । কোপড়রচোপড় পোল্টোরনো রনই, শোরটের
সোরথ দমদেরয় টোই বোেো (স্ট্রোইপ নোদক বেদপ্রট, নীে নোদক রবগুনী) ইেযোদি কোজ করোরও িরকোর
রনই। রমোটোমু টী পদরেন্ন হরয় ঘররর কোপরড়ই কোজ শুরু করো যোয়। েরব জু ম দমটিং থোকরে একটু গুদেরয় বরস রেোকজন। দনম্নোরে রোে রপোশোক থোকরেও

উপরর পদরপোটি শোরটের সোরথ টোই পররই জু ম দমটিং করো যোয় । চুে কোটোর উপোয় রনই। কোরন েবরর প্রকোশ এক নোপরের রিোকোন বো রহয়োর রেদসং রসেু ন
রথরক পয়েোদল্লশ জরনর কররোনো েদড়রয়রে। সু েরোং চুে পদরচযেোর সব রিোকোন বন্ধ । রেোেো থোকরেও প্রোরণর িরয়, জোরনর মোয়োয় রকউ সোিোমোটো
নোদপরের কোরে বো নোমীিোমী রহয়োর আ্টিেরের কোরেও রযরেো দক নো সরন্দহ।
েরব জু ম দমটিং এ বনবোসীর মে েম্বো েম্বো চুেিোদড় দনরয় হোদজর হওয়ো অস্বদিকর। েোই মোথোটো রনড়ো করো উত্তম। জু ম আ্যোটোয়যোর হরে হোফ পযোট বো
শটেরসর উপরর শোরটে টোই বো রবো টোই।
চুে কোটোর উপোয় রনই েোই মোথো রনড়ো।

ইউনোইরটি আ্েংক
আ্হেোরনর এেনকোর দনয়দমে অিযোস হরে সকোরে ইটোররনরট রিরশর েবর, ঢোকোর েবর আ্র পৃ দথবীর েবরর রচোেটো বু দেরয় রনওয়ো। িেরোরে রবোরনর
সোরথ রটদেরফোন করর অরনক বোক দবেন্ডো করররে। রবোরনর শ্বশুররর হোপোনী আ্রিই দেে এবোর জ্বর-কোদশ শুরু হরেই েোরক নোমীিোমী হোসপোেোরে দনরয়
রযরে বেরে আ্হেোন বোরবোর। সরকোরী হোসপোেোরে যোওয়ো এেন েোরির মে দবত্তবোন রেোকরির মোনোয় নো।
টোকো পয়সো যরথষ্ঠ হরয়রে েোর, পদরবোরররও। হরব নোই বো রকন এক সমরয় মোথো নীচু করর পোেো উপরর রররেই সোরোক্ষন কোজ দেে েোর। রসই কোজ
কররই এন্তোর টোকোর মোদেক আ্জ আ্হেোন । িশ পরনররো জন িোয়ী কমী আ্র পঞ্চোরশর রবশী কযোজু য়োে কমী দনরয় এেন েোর দমদেয়ন দমদেয়ন িেোররর
বযবসো। প্লোমোর দহসোরব কোজ শুরু করর এেন রস প্লোদমং রকোম্পোনীর মোদেক। সোধোরন দবএসদস দিগ্রী দনরয় দবরিরশ এরস যেন রস প্লোদমং দবিযোয় প্রদশক্ষণ
দনরে রিে েেন পদরদচে এরিরশর সোধোরন মোনু ষ রদসকেো করর অিবয একটি কথো বরেদেে The bigger the bam crack, the bigger
the pay check। দকেু দিন রযরেই রস দনরজও অবোক েোর অথে উপোজেরনর দবপু েেো রিরে। এক সমরয় কোজটো যদিও অহংকোর করর বেোর মরেো

নো দেে নো েরব েোর অরথের ঝনঝনোদন ও দবরত্তর চোকদচরকয সবোই ঈষেোদিে হরেো। এেনরেো শরেক মোনু ষরক কোরজর বযবিো করর দিরয় অরনক পদরবোররক
বোাঁদচরয় রররেরে আ্হেোন । চোরপোরশ সবোই েোরক রীদেমে সমীহ করর চরে।
একসমরয় অথেোিোরব েোর সবরচরয় রমধোবী একটো িোইরয়র দচদকৎসো করোরে পোররদন। রশষ পযেন্ত মোরোই দিরয়দেে িোইটো। দবরিরশ এরস দবিযোজেন নয়
সৎিোরব কোজ করর রবশী পয়সো উপোজেনই দেে উরেশয। রস েরক্ষয রপৌাঁরেরে আ্হেোন ।
যোই রহোক েোর রবোরনর পদরবোররর সিসযরিরও এেন দচদকৎসো পোওয়োর কথো এযোরপোরেো আ্র ইউনোইরটি এর মে নোমীিোমী হোসপোেোরে। েোরক রকন
রয সরকোরী হোসপোেোরে দনরয় যোওয়ো হরয়রে আ্হেোন রসটো দকেু রেই রমরন দনরে পোরদেে নো।
প্লোদমং ইউনোইরটি রকোম্পোনীর হেে োকেে ো রস। এমদবএ রথরক আ্ইনজীবী, রমকোদনক রথরক রমইরটনোন্স ইদিদনয়োর সব ধররনর কমী পৃ দথবীর নোনোন রিশ
রথরক একদিে হরয়রে েোর পোরশ। েোর রকোম্পোনী বড় বড় সব সংিোর(হসদপটোে, পোাঁচেোরো রহোরটে, বড় শদপং মে)জনযই মূ েেঃ কোজ করর েরব
সোধোরন মোনু রষর জনযও েোরির রসবোিোন বোি যোয় নো। আ্মজনেোর বোড়ীঘররর রোন্নোঘররর দসংক রথরক পয়ঃদনষ্কোশরনর পোইপ সোরোরনোর িক্ষেোও েোরির
জোনো। উপু র হরয় করো কোরজর পয়সোও উপরচ পরড়।
রবোরনর জোমোই িোে চোকদর করর রিরশ। বড় কথো হে রেোকটি আ্ত্মসম্মোনী ও সৎ মোনু ষ; দবরিরশ আ্সরব নো রস। দকন্তু বোপরক একটো িোে হোসপোেোরে
রোেরে দক এমন ক্ষদে হরেো রেোিো মোেু ম! েোর কথো হে িঃ জোফরুল্লোহর মে ‘এরিরশর সোধোরন মোনু ষ রয দচদকৎসো পোওয়োর কথো আ্মোর বোবোও েোই
পোরেন, উনোরকরেো বোি রিওয়ো হয়দন’।
িেরোরের মন েোরোপ দনরয়ই দিরনর কোিরজ রচোে বু েোদেে। েবরটো রিরেই রস চমরক উেরেো। এমন নোমী হসদপটোরে এমন িোদফেদে িোবো যোয়!
সোেজন ররোিী ইউনোইরটি হসদপটোরে আ্গুরন পু রড় মোরো রিরে। একজন িোিোর বো নোসে, দনরিন পরক্ষ একজন আ্য়ো-বু য়োও আ্গুরন পু রড় মররেো নো!
মররেো শুধু কররোনো সরন্দরহ িদেে সোেজন মোনু ষ। দক রয িোরুন বোাঁচো রবাঁরচ রিরে আ্হেোরনর রবোরনর শ্বশুর। যদি টোকোর ক্ষমেোর রজোরর েোরক
ইউনোইরটি হসদপটোরে িেকোে দবকোরে িদেে করো হরেো েরবরেো িেকোে রোরেই েোরকও আ্গুরন পু রড় মররে হরেো। নয় দক?
রোরি দুঃরে মোথোর চুে দেড়রে ইরে কররেো আ্হেোরনর। দচদকৎসোর নোরম যোরো মোনু ষ মোরোর ফোাঁি পোরে, মোনু ষরক দনংরড় অথে আ্িোয় করোর মেেব আ্রট
েোরির দক করো উদচে জোনো নোই। এইরকম কোন্ড আ্রিও হরয়রে জোরন েরব েোর দক রকোন দবচোর বো সু রোহো হরয়দেে? ঢোকো দবদশ্বদবিযোেরয়র িোয়দরয়োয়
আ্ক্রোন্ত স্বনোমধনয সেীে িরবষক দশক্ষক মৃ দুে কোদন্ত চক্রবেীর পদরবোর ঢোকোর েযোবএযোইি নোরম হসদপটোরের িদেে র পু ররো টোকো েক্ষুদণ জমো দিরে
পোররনদন বরে এযোিদমশন েোউরিই েোর মৃ েুয হয়। এর জনয দক রেসোরে ওই হসদপটোে দিরয়দেে েো আ্হেোরনর জোনো নোই বো জোনরে রচিোও করর দন।
আ্হেোন কোিরজ েবরটো আ্বোর পড়রেো। এেন অদেমোদর কররোনোর সমরয় িোিোর-নোসে, সোফোই কমী জোন েু টিরয়, প্রোণ বোজী রররে কোজ কররে আ্র
েোরির টোকো পরকরট পু ররে করপেোরররটর কু…।
ইউনোইরটি হসদপটোরে আ্গুরন পু রড় মৃ ে একজরনর কথো পরড় েোর বু রকর দিেরটো মু চরড় উেরেো। বয়স ৪৩/৪৫ বের িদ্ররেোক এক বোচ্চোর বোবো। ওই
দিনই দবকোে দেনটোয় ইউনোইরটি হসদপটোরে িদেে হরয়দেে আ্র রোে সোরড় নয়টোয় আ্গুরন পু রড় মোরো যোয়। কররোনো ওয়োরিের নোরম এক হোজেেোনোয়
বন্দী অবিোয় সোে সোে জন মোনু ষ দনরমরষ পু রড় রশষ হরয় রিে। হসদপটোে দেরীর উরেশয এেন মোনব রসবো, মোনু রষর মেে নয়। হোসপোেোে দেরী
হরে করপেোরররটর মু নোফো অজেরনর দবশোে কোরেোনো দহসোরব। ররোিীরো হরে সব দশকোর। ঝোপরট ধরর আ্র… করর।

আ্হেোন এেন রবোনরক রফোন কররব। প্রথমেঃ েোর শ্বশুররক নোমী হসদপটোে ইউনোইরটরি িদেে করোর জনয রবোনরক রজোড়োজু দড় কররদেে বরে রবোরনর
কোরে মোপ চোইরব। দিেীয়েঃ, ওই হসদপটোরের দবরুরদ্ধ রকোন মোমেো করো হরয়রে দকনো েবর জোনরে রচিো কররব। কেে রবয দক দনিোরুন অবরহেো,
অবরহদেে ররোিী একজন নয় সোে সোেজন আ্গুরন পু রড় মররেো।
কররোনোর সমরয় েোর কোজকমে বন্ধ হরেও এই রিরশর সরকোর বযবসো টিদকরয় রররে মোনু রষর কোজ বোাঁচোরনোর জনয ‘জব দকপোরস’ এযোেোউন্স দিরে। এরে
রমোটো অংরকর অথে রপরয়রে আ্হেোরনর রকোম্পোনী। রিরবদেরেো রিরশ একটো হসদপটোে কররব ওই অথে দিরয়। এেন রস হেোশ হসদপটোে নোরমর দপশোরচর
আ্েড়োর উপর।
দু’দিন পরই আ্হেোন েবরর রিেরেো হসদপটোরের দবরুরদ্ধ মোমেো হরয়রে। মোমেোর সূ রিই হসদপটোরের চোরজন কমেকেে োর রিশেযোরির উপর আ্িোেে
দনরষধোজ্ঞো জোরী করররে। দনহেরির পদরবোররর জনয ১৫রকোটি টোকো ক্ষদেপূ ররণর রিওয়োর জনয হসদপটোে কেৃে পক্ষরক মৃ েরির পদরবোররর সোরথ
আ্রেোচনোয় বসরে বরেরে আ্িোেে ।
আ্হেোন একো ঘরর মোথোর টুদপ েু রে রিরশর রসই সব আ্ইনজীবী, স্বোিযকমী ও পু দেশরির শ্রদ্ধো জোনোরেো যোরো কররোনোর মৃ েুযঝুাঁ দক পররোয়ো নো করর মোনু রষর
জনয কোজ করর যোরেন। অথেদবত্ত থোকরে িোন েয়রোে করো যোয় বরট েরব অদেমোরীর সমরয় জীবনপোে করর এমন মহৎ কোজ কয়জনই বো কররে পোরর।

দমে রিরট ফোরোজ
(কররোনোর সমরয়ও েবররর কোিরজ েবর হরে বোংেোরিরশ নোনো অঞ্চরে বোেযদববোহ হরয়ই যোরে সন্ধোনী রচোরে দকেু রহসয ধরো দিে)
প্রোয় আ্ট সপ্তোহ পর অরনক ঝদি ঝোরমেো রপদররয় রংপু র অঞ্চরের নীেফোমোরীর প্রেযন্ত এক গ্রোম রথরক ফোরোজ নোরোয়নিরির রিদির
কোরেোনোয় রপৌাঁরেরে। কররোনোর কোররন দমে বন্ধ দেে। এক মোরসর রবেন হোরে দনরয় িরোজ ও ফোরোজ গ্রোরম দফররদেে। রবেন েেম
অল্পদিরনই। রেোট্ট রবোন ফদড়ংএর দবরয়র জনয জমোরনো টোকোরে বোবোর ওষুধ দকনরে ও দনরজরির েোবোর দকনরে হোে দিরে হরয়রে।
কেন কোরেোনোয় কোজ শুরু হরব রসই দচন্তোয় দুই িোইরয়র ঘু ম যেন হোরোম েেন আ্শো ও আ্নরন্দর উিয়। রবোরনর দবরয়র আ্েোপ দনরয়
সোমোনয রচনোজোনো দবরিশ রফরে আ্কমে আ্সরেো। অরনক িই, দমদি দনরয়ই রস আ্েোপ শুরু কররেো। ওর দবনয়ী কথোয় ফোরোজরো মুগ্ধ।
আ্কমে বেরেো
-রেরেটো িোে, দুবোইরয়র রহোরটরে ঝোড়োরমোেোর কোজ করর িোেই রস ররোজিোর করর। ফদড়ং ফসেো ও সু ন্দরী বরে রকোন িোবী িোওয়ো েোড়োই
রস দবরয় কররে আ্গ্রহী।
িরোজ বরেদেে
-এই দুদিে রন রকোন আ্রয়োজন করোই সম্ভব নো, এক হরে পয়সোও নোই, দুই রেোকজন জমোরয়ে করর নোমোজ-জোমোে, আ্নন্দ ফূ দেে সব এেন
বোরন আ্রে
-এই জনযইরেো বেদে চুপচোপ কোজী অদফরস দিরয় দবরয় ররদজেী করর রফেরেই হরব
-ফদড়ংএর রযরে হরব রেো?
-েোিরব নো, ফদড়ং ক্লোস নোইরন পরড় ও দনরজ কোিরজ দেরে রেোমোরক ক্ষমেো দিরয় দিরব যোরক পোওয়োর অব এযোটনী বরে েো রিেরেই
কোজী দবরয় ররদজেী কদররয় দিরব।
সব শুরন িরোজ ফোরোরজর বোবোর রকমন একটু েট্কো েোিরেো। রমরয় এেরনো দবরয়র বয়রস রপৌাঁেোয় দন। েরব শোন্তদশি পোিটিরক রিরে পেন্দ
হরয়দেে বৃ রদ্ধর। দবরশষ করর েররচর হোে পোরির উিোর। সবোর জনয কোপড়রচোপড়, দমেোইমন্ডোর বহর সবই মনকোড়ো। েোর রমরয়ও গুণবেী
সু ন্দরী। েোই পোিপক্ষ যেন িদরদ্র িরোজরির হোরে িোে অংরকর টোকো গুরজ দিে েেন সব ‘েটকো’ ও ‘দকন্তু দকন্তু ‘উরব রিে।
ফোরোরজর দবষয়টো িোে েোরিদন। ফোরোরজর বয়স মোি উদনশ দক দবশ েোরপরও মরন হে পোিপক্ষ েোড়োহুড়ো কররে, টোকোও দিরে আ্বোর
দবরয়টোও রিোপরন সোররে চোইরে। রকন? প্রশ্নটো রজোর দিরয় কররে পোররদন। অিোব, অসু ে ও ক্ষুধোর সংসোরর টোকোটো বড় িরকোর রয।
দিেরর দিেরর আ্শংকো ও আ্রক্রোরশ কোাঁপদেে ফোরোজ।
িোে রপোষোক, আ্ংটি, কোরনর দুে, দেপদেক, ক্রীম, পোউিোর সবদকেু রিরে ফদড়ং যোর সোরোজীবন একবোরর একটির রবশী জোমো রজোরট দন
কেরনো রসই েু শী মরন দবরয়রে রোজী।
পোড়োপড়শীর অরিোচরর চুদপচুদপ কোজী অদফরস দবরয়র পর রসই রোরেই িরোজ ও ফোরোজ দসএনদজ নোদক রটরম্পোরে করর ফদড়ংরক গ্রোম
েোদড়রয় দূরর এক বোস েরপরজ জোমোইরয়র কোরে দিরয় আ্সরেো। আ্কমেও দেে। িরোজ আ্কমরের কোরে আ্রস্ত আ্রস্ত জোনরে চোইরেো
-বোস টোস রেো চরে নো যোরব দক িোরব?
-সব্জী দনরয় ট্রোক ঢোকোর পরথ যোরব েোরেই েু দকরয় ওরো উরে যোরব

-ঢোকোয় রকন যোরব?
-আ্রর যোওয়োর পরথ ওরির বোড়ীর কোরে ওরো রনরম যোরব ।
বরেই আ্কমে আ্রও দকেু টোকো িরোরজর হোরে গুাঁরজ দিে।
আ্জ প্রোয় একুশ দিন ফদড়ং নেুন বররর সোরথ চরে রিরে। রকোন েবর পোয় দন ওরো। উৎকদিে পদরবোর। কোউরক বেোও যোরে নো দকেু । এর
মোরঝ হেোৎ বোবো পরড় দিরয় রকোমরড়র হোড় িোেরেো। রেোটেোরটো শুকনো পোেেো মোরয়র পরক্ষ েম্বো চওড়ো বোবোরক রেোেো, নোড়োরনো চোড়োরনো
সম্ভব নয়। অিেয ঠিক হে িরোজ বোড়ীরে রথরক যোরব।
িরোরজর প্রোয় নয় বেররর রেোট ফোরোজ ক্লোস নোইরনর রশরষ িোইরয়র সোরথ রিদির দমরে কোরজ রেরিরে। েোও হরয় রিরে পোাঁচ েয় বের।
িোদয়ত্ববোন, বু দদ্ধমোন দেেরে পড়রে জোনো ফোরোজ এরই মোরঝ রমদশন চোেোরনোরেও িক্ষ। দমরে ওর কিরও রবশী।
দমরে এরস শুনরেো এরো এবোর রিদির বিরে ওই কোপড় দিরয় দবরিরশর জনয মোস্ক বোনোরনোর ফরমোরয়স রপরয়রে। কররোনোর কোরে যে
েোড়োেোদড় ফরমোরয়সী মোে পোেোরব েরেোই েোি। কররোনো রশষ হরে এ ধররনর কোজ আ্র পোওয়ো যোরব নো। দমরে শ্রদমকরো রষোে রথরক
আ্েোররো ঘটো জোন েু টিরয় কোজ কররে। কররোনো ওরির চট্ করর রমরর রফেরে পোরর েরব কমেহীন িদরদ্রজীবন মোরোর আ্রি ওরির রিয়
েোঞ্চনো িিনো, অপমোন ও ক্ষুধোর কি। কেরনো বো িোদররদ্রর হোে রথরক বোাঁচরে ওরো সেেো হোদররয় হরয় উরে দুঃস্কৃদেকোরী।
যদিও দমরের রমদশন ফোরোজরির রপশী দনংরড় কোজ আ্িোয় করর দনরে েোরপরও কোজ রশরষ মজু রী পোরে এই টুকুই শোন্তনো ওরির। কোজ
কররে ফোরোজ েরব মনটো েোর দবষন্ন।
পোরশর গ্রোরমর আ্দিে চোচোও কোরজর ফোাঁরক ফোাঁরক রচোরের পোদন রমোরে। এক রোরে কোরজর মোরঝই আ্দিরের জ্বর আ্সরেো। পরদিন কোদশ
শুরু হে। রসদিন দমে রিট রথরকই েোরক দবিোয় করো হে। পরদিনই ফোরোজ আ্দিেচোচোরক অরনক রোরে রিেরে রিে। িয়ংকর কোদহনী
শুরন পোদেরয় আ্সরেো ফোরোজ। আ্কমে আ্দিে চোচোর প্রোয় বোচ্চো রমরয়রকও দবরয়র ‘সু বযবিো’ করর দিরয়রে। চোচো কোাঁিরে কোাঁিরে বেরেো
- কোিরজ পড়রেোদন দুদিে রন বোেযদবয়ো বোড়রে! আ্কমরের সোজো আ্ল্লোহ্ আ্রেরোরে দিরবন। রস অিোবী িুেো মোনুরষর রমরয়রির রকোন
জোহোন্নোরম পোেোরে রক জোরন?
আ্দিে পরদিন কররোনোরেই মোরো রিে। আ্র রসদিনই ফোরোজ দমে রিরট িোরয় রকররোদসন রঢরে আ্গুরন দনরজরক পু দড়রয় মোররেো।
প্রশ্ন হে রকন? রকন মোনুষরক এিোরব মররে হরব?

বোিে ও দহরমে
বোিে ঢোকোর মদেদঝরের রেোট্ট এক ট্রোরিে এরজন্সীরে কোজ করর। কররোনো প্ররকোরপ কোজকমে বন্ধ। রমসও বন্ধ। িয় দনরয় টোেোইরে বোড়ী রফরোর
আ্রয়োজন। এেোকোর অরনক মোনু ষ েোরক রিেরে দেরড় েুাঁ রড় ফোেো ফোেো কররব েো রস দনদশ্চে জোরন। সু দিন রিেরব বরে ট্রোরিে এরজন্সীর মোদেরকর
বিোনযেোয় রেোটিোই দহরমেরক আ্রমদরকো পোঠিরয়রে। প্রোয় ১৫ রথরক ২০েক্ষ টোকো েরচ করররে েোরে। সব টোকো রশোধ কররে পোররদন। েোই এই
এরজন্সীরে রি মু রে েু রে কোজ করর যোরে বোিে। মোদেকটো েোরোপ রেোক নয়। দবমোরনর টিরকট রবাঁচোই মূ ে কোজ এই অদফরসর। েরব কমী দিসো রজোিোর
কররে পোররে মোরঝ সোরঝ দু’একজনরক আ্রবরিরশও পোেোয় ।
বোিরের িোই অবশয রেনরিরনর দবদনমরয় মোদেরকর আ্ত্মীয় এক কূটনীদেরকর ‘রহোম রহেপোর’ দহসোরব রিরে। কথো হরয়রে কূটনীদেরকর বোসোয় কোরজর
পোশোপোদশ রন্ধন দশেী ও রহোরটে মযোরনজরমরট ক্লোসও কররব রস। কূটনীদেরকর িদবষযৎ পদরকল্পনো দবরোট। চোকরী রশরষ দহরমেরক দনরয় আ্রমদরকোরে
একটো ররেু ররট বযবসো রেোেোর ইেো। দহরমে েু ব কোরজর রেরে। রসই মরেো দহরমেও আ্রমদরকোর দবিযোদশক্ষোয় দনরজরক দেরী করর দনরে প্রস্তুে। েো
রন্ধনই রহোক বো যোই েু শী েোই রহোক।
িোইরক আ্রমদরকো পোেোরনোর সু বোরি দনজ এেোকোয় বোিরের অবিোন প্রোয় বীররর মরেো হরয় রিে। অরনরকই েোর কোরে আ্সো যোওয়ো শুরু করর। উরেশয
আ্রমদরকো যোওয়োর ফদন্দ দফদকর জোনরে।
পদরদচে জনরির আ্ব্দোর শুরন শুরন একদিন অদফরসর মোদেকরক কথোর েরে দবষয়টো জোনোরেো বোিে। একটু দচন্তো করর মোদেক বরল্লো
-আ্মোর এক চোইনীজ বন্ধু থোরক আ্রমদরকোয় েোর সোরথ কথো বরে রিদে দকেু রেোকরক পোেোরনো যোয় দকনো।
বোিে চোইনীজ টোইনীজ শুরন িয় রপে। যোরো েোর কোরে আ্রস আ্রমদরকো যোওয়োর সু রযোি রপরে েোরো ধনী নয়, সরে মোনু ষ এরির রকোন দবপি রহোক
েো বোিে চোয় নো।
একদিন মোদেক জোনোরেো দকেু রেোকরক েু রিট দিসোয় হয়রেো পোেোরনো রযরে পোরর েরব েরচ অরনক। বোিে বেরেো
-েু রিট দিসোয় যোওয়োর মরেো রযোিযেো ও ক্ষমেো এরির কোররোরও নোই
-রশোন নোরমই দিসোটো েু রিট কোজ কররব রেো ওই চোইনীরজর ফযোটরীরে মজু ররর
-ধরো পড়রে দক উপোয় হরব?

-ধরো পড়রবই নো, ওরিররক দিরন রবইজরমরট েু দকরয় রোেরব আ্র রোরি কোজ করোরব; কোকপক্ষীও জোনরব নো ওরির কথো।
বযদথে বোিরের দবদিে দজজ্ঞোসো
-শ্রদমক নো শ্রমিোস হরয় থোকরে হরব?
-েোই থোকরে হরব; ওরোরেো রহোয়োইট হোউরস দিরয় উেরে পোররব নো।
দনরজর িোইরয়র দবরিশ যোওয়োরেই বোিে শংদকে। কে কোজ িোইটোরক কররে হয়। দক েোয়. পড়োশুনোই বো কেন করর এসব রিরব বোিরের মন রকমন
করর উরে। েোও িোে রয বোংেোরিরশর একজরনর সোরথ আ্রে। িোে রেো রেরে পোয়। ইিোনীং টোকো পয়সোও পোেোরে শুরু করররে। মো-বোবো েু শী,
আ্ত্মীয়স্বজনও েু শী। পোড়োপড়শীরো িীঘেশ্বোস রফরে রফরে বোিেরির িোিয রিরে। বোিে জোরন দক কি ওর িোই কররে ওেোরন। েরব এইটুকুই শোদন্ত রয
রবআ্ইনী িোরব যোয়দন রয ওরক রবর কর রিরব বো পু দেরশ ধররব।
সবোর আ্ব্দোর আ্কুদেরে দিরশহোরো হরয় এরজন্সীর মোদেকরক আ্বোর বরল্লো বোিে। মোদেক রেোকটি েোরোপ নো রস বরল্লো রয যোরো ২০/২৫েোে টোকো েরচ
কররে পোররব েোরিররক সব সদেয রেোেোরেোদে বেরব। সদেয রশোনোর পরও যদি েোরো রোজী হয় েরবই কোজ শুরু করো যোরব। বোিে রিোপরন বরস জনোকেক
আ্গ্রহী রেোকরক ‘আ্রমদরকো অদিযোরনর’ দবষরয় িোেমন্দ সব বু দঝরয় বেরেো। সব শুরনও েোরির মোরঝ কয় জন যোওয়োর জনয মদরয়ো। শুধু প্রশ্ন দেে েোরো
রয ওই চোইনীরজর জনয কোজ কররব রবেন রটেন পোরব রেো? আ্র রবেন রপরে েো রিরশ দকিোরব পোেোরব?
বোিে রিেরেো িরীব মোনু ষগুরেো দক কঠিন পদররবরশ প্রোয় বন্দী রথরক কোজ কররব েো দনরয় িয় পোরে নো রমোরট। েোরির দচন্তো রিরশ স্বজনরির দক িোরব
টোকো পোেোরব। িরীবরোই েোরির দবরিরশর কোমোই অনবরে রিরশ পোেোয় এটো শুরনরে এেন েো রিেরেও বোিে।
মোদেক জোনোরেো টোকো পোেোরে পোররব এবং এই ট্রোরিে এরজন্সীই িোদয়ত্ব দনরয় েোরির টোকো পয়সো বোড়ী বোড়ী পোঠিরয় রিরব। কথো হে প্রথমেঃ েোরো
দেন েোে টোকো করর জমো রিরব। ট্রোরিে এরজন্সীর পযোরি েোরির রদশিও রিওয়ো হরব। রকোন কোররন যোওয়ো বোদেে হরে টোকো েোরির রফরে রিওয়ো
হরব।
মোদেরকর উপর আ্িো ও বোিরের আ্শ্বোরস ১২জন মোনু ষ এরক এরক ৩েোে করর টোকো দিরয় রিে। মোদেক আ্রমদরকোবোসী চোইদনরজর সোরথ মোরঝ মোরঝই
কথোবোেে ো বরে যোরে। এরমোরঝ শুরু হে পৃ দথবী জু রড় কররোনোর িোস। আ্রমদরকো যোওয়োটো রবোধহয় স্বপ্ন হরয়ই রথরক যোরব িোবরে ওই বোররো জন মোনু ষ।
েেনই আ্ররক আ্েংরকর েবর। দেদবয়োরে দিশজন মোনু ষরক এক আ্িম রবপোরী গুদে করর হেযো করররে। েোরির মোরঝ েোদিশজন হেিোিোই হরে
বোংেোরিশী। এরো দবরিরশ যোওয়োর জনয েক্ষ েক্ষ টোকো আ্িম রবপোরীরির দিরয়দেে। েবর শুরন বোররোজন মোনু ষই দবরিশ যোওয়ো বোি দিরয় টোকো রফরে
পোওয়োর জনয রিনিরবোর শুরু কররেো।
এর মোরঝ জ্বর কোদশ দনরয় টোরিে এরজন্সীর মোদেক অদফস চোেোরে পোরদেে নো আ্র। কররোনোর কোররন এযোররোরপ্লন চেোচে বন্ধ। অিেয অদফস বন্ধ কররে
হে।
বোিেও দবপরি। অদফরসর চোদবর রিোেো বোিরের কোরে। মোদেরকর কররোনো হরয়রে দকনো রিরব বোিে দচদন্তে ও িীে।
হেোৎ বোিরের মরন হে মোদেকরক চোদবটো দিরয় রযরেই হরব। রফোন করর বোসোর ঠিকোনো চোইরেই দূবেে িেোয় মোদেক বেরেো
-নো, নো, রেোমোয় আ্সরে হরব নো বোিে। েু দম একটো কোজ কর আ্য়রন রসফ েু রে েোরে েয়টো কোপরড়র পু টুেী আ্রে েো েু দম বোড়ী দনরয় যোও। েোরে দক
আ্রে েু দম জোন।
-আ্দম এগুরেো দনরয় দক কররবো?
-দক কররে হরব েু দমই ঠিক কররো। আ্দম কররোনোয় মররে বরসদে আ্র রবশী দকেু বেরে পোররবো নো। রশোন আ্দম বড় রকোন অনযোয় জীবরন কেরনোই কদরদন
আ্র কররেও চোইনো।
বরেই রেোকটি েোইন রকরট দিে।
বোিে অদফরস এরস পু টুেীগুদে রপে। েু ব সোবধোরন রসগুরেো সোমরে দনরয় রস বোড়ীর পথ ধররেো। এেন যে েোড়োেোদড় বোড়ী রপৌাঁেোরে পোররব েেই
মেে। দক কররব টোকোগুরেো? েোর রুজী ররোজিোরহীন এই দুঃসমরয় দনরজই রররে রিরব নোদক ওই বোররো জন যোরো বড় আ্শো করর বরস আ্রে; েোরির
অরনক করির ধন েোরির হোরে েু রে রিরব? বু ঝরে পোররে নো বোিে দক কররে িোে েোিরব, মরন শোদন্ত পোরব।
রোস্তোঘোরট বোস িোড়ী নোইই প্রোয়। স্কুটোর িোড়ো করর রওয়োনো হে। েু দে রিদির রবশবোরস বোিেরক রিেরে রকউ িোবরেই পোররব নো রয রস েক্ষ েক্ষ
টোকো পু রোরনো শোদন্তদনরকেনী ঝু দেরে দনরয় বোড়ী যোরে।
স্কুটোরর বরস েেোয় আ্েন্ন হে যেন েেদন অন্ধকোরর কোন্নো জদড়ে িোইরয়র িেো রস শুনরেো
-আ্মোর শরীরটো িোে নো িোই।
-দক হরয়রে রর
-জোদন নো, িোিোররর কোরেও রযরে পোরদে নো, রিোয়ো কর, রিোয়ো কর িোই।
েেো টুরট রিে। চেন্ত স্কুটোরর বরস বোিে অসহোয় িোরব টোকোর থরে আ্কঁরড় ধরর িোবরে, িোবরে আ্র িোবরে। টোকোগুরেো রস মোনু ষরির হোরে েু রে
দিরে পোররব রেো, েোর িোই দহরমে আ্রমদরকো রথরক রবাঁরচ দফরর আ্সরে পোররব রেো?

