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সানাীঃ কলরলজয ছাত্র; ভণণীঃ সানায সফান, ইলরলবলন লে; যফরনফাফীঃ সানা-ভণণয ফাফা,
চাকুলয; ভারাীঃ সানা-ভণণয ভা, গৃফধূ; সভঘীঃ বণফলযলতয ফাণন্দা, কলরজ ছাত্র; ফাইক চারক;
াইলকর চারক।
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ফাীঃ, কর ন্দয সদিলত রাগলছ চাযাটা ! চািঁলদয আলরায় চাযণদকটা সবল মালে।
আভালদয লয এভনটি কিনও সদণি না, না সয দাদা?
কর কলয সদিণফ ফর? ফভলয়ই সতা কযাটকযাট কলয আলরা জ্বরলছ, আফায এক
একটা লথ একই জায়গায় দ-ণতন যকলভয আলরা। যালতয আকাটা সদিায সকালনা
উায় আলছ?
চাণযাটা কর ণনঝঝভ, দাদা?এলতা সজালয ণঝিঁ ণঝিঁয ডাক আলগ কিনও শুণনণন।
কর আয শুনণফ? আভালদয ফাণেলত যাতণদন শুনণফ সতা শুধ যাস্তায় ফা আয
গাণে চরায আওয়াজ আয নন, আয গুণিয সরালকয ািঁকডাক। ফাব্াীঃ, শুরু য়
সই সবায চাযলট না ফাজলত, আয চলর গবরয যাত অফণদ...
িঁ ণিঁ, টক-টক, সািঁ-সািঁ ািঁচণভলণর ব্দ, প্রথলভ
(লজালয সঝাঝাে নোয ব্দ, ণসজালয আযম্ভ লয় আলস্ত আলস্ত ভৃদ লয় মালফ।)
দাদা, করলয ব্দ সয ওটা? একটা আলরা সদিরাভ ভলন র?
যািঁ সয, ভণণ, আণভও সদিরাভ ভলন লরা, ওই সঝাটায ওাল।
দাদা, চর ণপলয মাই।
বয় সণর? বয় ণকলয, আণভ আণছ সতা। চর, চণ চণ উিঁণক সভলয সদণি। আয়,
আভায লে লে আয়।
সক, সক? দাদা, ওটা সক সয, সঝা সথলক সফণযলয় আলছ?
তাই সতা ! এ সতা আভালদয ভলতা একটা সছলর ভলন লে, ণকন্তু গালয় ণক অদ্ভত
সালাক !
(কািঁলদা কািঁলদা স্বলয) দাদা, আভায বয় কযলছ সয ! আয না, চর, ণপলয মাই।
দািঁো না, বয় ণকলয? আণভ আণছ না? (লজালয ডাক ণদলয়) অযাই, সক ওিালন?
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সক তণভ? উত্তয দাও, না লর ণকন্তু...
দািঁোও বাইটি, বয় সও না। আণভ সতাভালদযই ভলতা একটা সছলর, সতাভালদয ভলয়
এল লেণছ। আণভ বাই সতাভালদয সকালনা ক্ষণত কযলফা না।
এলা সতা, এিালন আলরালত সফণযলয় এলা। সদণি, সতাভায ালত সকালনা সছাযা-ছণয
সনই সতা?
না বাইটি, এটা সালরা ণগলয় আভায গাণে চারাফায াতর, সদিলত ওই রাঠিয ভত।
নাও না, সদিলফ ালত ণনলয়?
না, দযকায সনই। আলগ ফলরা, তণভ সক? সকাথায় থালকা? আয এিালন এলরই ফা
সকন?
অত ফযস্ত লয়া না। আলস্ত আলস্ত ফরণছ। আলগ একট সকাথাও ফণ। একট জর
িাওয়ালত ালযা? ফলডা ক্লান্ত ল রাগলছ।
দাদা, চর ওই গালছয গুিঁণেটায় ণগলয় ফণ।
(ালয় শুকলনা াতা ভাোলনা, ণঝিঁণঝ, ফযাঙ আয যাতচযা াণিয ডাক)
ভণণ, ঘয সথলক একটা জলগ কলয একট জর আন, আয, সতাভায ণিলদ সলয়লছ?
ণকছ িালফ? এই সদি, সতাভায নাভটাও জানা য় ণন।
আভায নাভ সভঘ-এক্স-৭৭৫।
এ আফায সকভন নাভ?
ফরলফা, ফ জানলত াযলফ। তায আলগ, কর িালফা ণজলে কযণছলর না?
এ ভা, বরলণ বর লয় সগলছ বাই। তা, এিালন সতা সফণ ণকছ সভলর না, করকাতা
লর এিন সতাভালক সযার-লকাো ণক চাউ িাওয়ালত াযতাভ। এিন এিালন...
দাদা, সতায ফযালগ কযাডলফণয আলছ, ণনয়ালফা? আয ঠাম্মায ণণলত নাে আলছ,
আণন?
যািঁ, যািঁ, ণনলয় এলা, কর সমন নাভ সতাভায- যািঁ, ভণণ; সদৌলে মাও সতা সফানটি।
এই মাই...
(শুকলনা াতায ওয সদৌলোফায ব্দ, কুকুলযয ডাক)
সভঘ, আভায নাভ সানা, বালরা নাভ আকা- আকা যায়। তণভ কর কলযা?
োশুলনা কলযা? কর লো?
কলরলজ ণে, সলকন্ড ইয়ায। তণভ?
আণভও কলরলজ ণে, পার্স্ন ইয়ায।
আআআীঃ, ণক ভজা! সই কলরজ, সই ভলস্তা ফাণে, ক্লা আয যয-ভযাডাভ !
ই, কর ভজা সতাভালদয, সানা !
(লনলথয কলরলজয ছাত্র-ছাত্ররলদয হ-হচ, ইলরণিক সফলরয ব্দ, াইলকলরয সফলরয
আওয়াজ... আলস্ত আলস্ত সপড আউট)
না সগা, আণভ, ভালন আভযা সকউই আয সতভণন একটা ভস্ত ফাণেলত অলনক ণডাটনলভন্টওয়ারা কলরলজ ণে না। অফাক লো, না?
সভঘ, তণভ আলর সকাথায় থালকা? ওই সম ভণণ এল সগলছ-(আফায শুকলনা াতায
ওয সদৌলোফায ব্দ) জর আয ণকছ িাফায এলনণছ, সফানটি?
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ভণণ

(একট ািঁণলয়) এই সম দাদা, ইলয়, ণক সমন? ও যািঁ, সভঘদাদা- এই নাও জর,
আয এই সেলট নাে, করা আয এই সতাভায কযাডলফণয। িাও।
সভঘ
আলগ জর (জর িাফায ব্দ)... আআীঃ, ফািঁচরাভ। এফায সেটটা দাও, িাই। আয
সিলত সিলত আভায গল্প কণয, আয সতাভালদযও কথা শুণন।
সানা
ভণণ এফ ণনলয় এণর, ভা ঠাম্মা ণকছ ফরলরা না?
ভণণ
না, ফররাভ, তই আয আণভ ফাগালন ফল িালফা, তাই (ঠাত সজালয সচিঁ ণচলয়)
ওলগা ফাফালগা
ফাফা
এই সম সলয়ণছ। তিনই সবলফণছ কর একটা ভতরফ সপিঁ লদলছ আভায সানা-ভণণ। কর
ফযাায, ঠাত চািঁলদয আলরায় ণকণনক? ওীঃ, এ আফায সক, সতালদয এয ভলধয
নতন ফন্ধ্ও জলট সগলছ? এিালনই থালকা?
(ঠাত সথলভ, ইতস্ততীঃ কলয)
তণভ সক ফলরা সতা? সতাভায় সদলি কর ভলন লে...
সানা
ফাফা, ফাফা ও লে...
আয ভণণ তই থাভ না, আভালক ফরলত সদ,
একলে
য সতা, ফাফা আভায কথা সালনা,
তই থাভ ফরণছ, আণভ ফরলফা,
ফাফা সালনা...
ফাফা
ওলয ফাফা, দািঁো দািঁো, কর ভণকর। ফাফা, তণভই ফলরা সতা?
সভঘ
কাকু, আণভ সভঘ,লযা নাভ সভঘ-এক্স-৭৭৫। আণভ থাণক এই এিালনই, তলফ একটা
ভলস্তা ফালয়াোণর্স্লকয কনলডাণভণনয়ালভ- কন-এক্স-৭৭৫। এই এিান সথলক সিঁ লট দ
ণভণনট লফ।
ভণণ
কলন্ডা... কর আভ? সটা কর? আয এভণন সকালনা ফাণে সতা এিালন সচালি লে ণন
! ভজা কযলছা?
ফাফা
না, সভঘ, দািঁোও, ভলন লে ফলঝণছ। ণকন্তু স সতা অম্ভফ !
সভঘ
সকলনা কাকু, সটলপালরালকটয ণনলয় এলর সকালনা ফযাাযই না !
ফাফা
তণভ তা লর বণফলযলতয ভানল? আয সটলপালরালকটয লরা...
সভঘ
সটলপাযার ণযলরালকটয, ভালন ণক না...
ফাফা
এক ভয় সথলক আলযক ভলয়, অতরত সথলক বণফলযলত ফা বণফলযৎ সথলক অতরলত
মাফায ভয়মান?
সভঘ
একদভ তা-ই। কাকু, আণভ এই িালনই থাণক, ণকন্তু সটা আজ সথলক সভাটাভটি
দলা ফছয লয, ফাইলা-ণতণয ালর।
ভণণ
দাদা, তায ভালন কর সয?
সানা
ভণণ, আণভও ফটা ঠিক ফঝণছ না, তলফ এটকু ফঝরাভ, সম সভঘ আভালদয
এিনকায ভলয়য সরাক নয়, ও বণফলযলতয সরাক...
ভণণ
ও-ও, ফলঝণছ। দাদা, তায ভালন সই সম আভযা টাণভনলনটয, ফযাক ট দা ণপউচায
ওইফ ণলনভায় সদলিণছরাভ, সতভন, না? টাইভ সভণলন কলয আভালদয ভলয়
এললছ?
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ঠিক ফলরণছ, ভা।
ণকন্তু সভঘ, তণভ ঠাত এবালফ আভালদয ভলয় এলর, সকন? কর দযকালয? আয
এবালফ আলত সতাভালদয সকালনা অণফলধ য় না?
না কাকু, আজকার সটণপয এলতা বালরা ফ ভলডর সফণযলয়লছ, মালত ভয়-সফোলনা
অলনক জ লয় সগলছ। যরলযয কিও কভ য়।
ওই সাাকটা...
যািঁ বাই, ভলয় সফোলনা সতা আলর একটা ভয়-গলতন য ভধয ণদলয় আভালদয
যরলযয অণগুণরয সেণও-সটলপাযার ট্র্যান্সপায, তালত যরলযয উয িফ ধকর
মায়।যরয িফ িাযা রালগ, ভালন আলগ সফণ রাগলতা। এিন আয অলতাটা ধকর
য় না। এই সাাকটা ভয়-সফোলনায ভলয় যরযলক ফরলত ালযা যক্ষা কলয।
(একটানা ণফ-ণফ ব্দ, ইলরকট্র্ণনক ইলচয ব্দ)
ওটা ণকলয আওয়াজ, বাই?
ওীঃ, ও র টাইভালযয ণগনযার, আভায কত ভয় ফাণক আলছ জানালে।
সতাভায ণক ভয় ফািঁধা যলয়লছ?
ফলটই সতা। আণভ সম ভয় গতন ণদলয় এলণছ, সটা মতক্ষণ থাকলফ, ততক্ষণ আভায
ভয়; তায ভলধয আভালক ণপযলতই লফ।
না লর?
না লর? আণভ আয আভায ভলয় ণপযলতই াযলফা না, সতাভালদয এিালনই যলয়
সমলত লফ।
ক ণদন ভয় ণনলয় এললছা তণভ?
দ ণদন, ভালন লযা দ ণদন নয়, ছণত্র ঘণ্টা।
ণকন্তু তণভ এলর সকন সটা ফলরা?
তালর সালনা। আণভ সানা বাই সতাভায ভতই কলরলজ ণে, তলফ সতাভযা সমভন ফাই
একলে কলরলজয ক্লাল ণগলয় লো, আভযা সতভন ণে না। মায সমটা েলত বালরা রালগ,
সটা স লে- এভণনলত োয ভয় লরা ণতন সথলক ািঁচ ফছয। আভায এটা দই নম্বয
ফছয।
তণভ কর লো? ভালন, সতাভায কর েলত ফলচলয় বালরা রালগ?
আণভ ণি ংযক্ষণ আয ণিয ফযফায ণনলয় েণছ, আভালদয ভলয় এই
ণফলয়টালক ‘ইণন্টলগ্রলটড াওয়ায ণযলালন ভযালনজলভন্ট’ ফলর োলনা য়। কাকু,তণভ
ফঝলত াযলফ।
ভলন য় ফঝলত াযণছ। ভালন তণভ জ্বারাণনয ংযক্ষণ, জ্বারাণনয উণচতভলতা
ফযফায- এইফ ণনলয় োশুলনা কলযা, তাই না?
(একটা ফাইলকয ব্দ, সজালয ধাক্কা রাগা আয ণকছ লে মাফায ব্দ,
‘আলয-আলয, সদলি’ ‘উীঃ ফাফালয’)
ফাফা, সদি সদি, ফাইকটা সরাকটালক ধাক্কা সভলয সপলর ণদলয়লছ।
চর সতা সদণি। সভঘ, একট ফ, আভযা একট সরাকটালক সদলি আণ।
(াইলকলরয ব্দ, ািঁটাচরায ব্দ)
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বাই, বালরা সদিলত াই ণন। যাস্তায় আলরা সনই, আয তণভও এভন াভলন এল
েলর... িফ সরলগলছ?
সদণি ফাফা, উলঠ দািঁোও সতা, বাইটি তণভও একট ধলযা সতা... এই সতা, যাস্তায
াল এইিালন একট ফলা। সদণি সকাথায় সরলগলছ?
আীঃ আীঃ!
ই, ছলে সগলছ সদণি এিালন! আয সকাথায় সরলগলছ, ফাফা?
না না , কাকু, সফণ রালগ ণন। আভাযই সদাল, তাোহুলো কলয চারাণেরাভ... এই
একট আধট সরলগলছ। আণভ চলর সমলত াযলফা।
আণভ চণর বাই, ণকছ ভলন কলযা না।
না না, ঠিক আলছ। সগরাভ কাকু, অলনক ধনযফাদ।
াফধালন সমও, ফাফা।
(ফাইক, াইলকলরয ব্দ।)
এই সম কাকু সদিলর, আভালদয কালর এভণন সম সকউ সমভন িণ ফাইক চাণরলয়
সমলত াযলফ না। াযণভট রাগলফ।
সকন, সতলরয ণক িফ দাভ সতাভালদয ভলয়?
না বাই, দাভ কভ-সফণ ণদলয় কর লফ, সতর থাকলর সতা?
স ণক? াযা ৃণথফরয সতর ণক পণযলয় সগলছ?
শুধ সতর সকন বাই, সতর, কয়রা, গযা ফই পলযাফায ভলি। সবলফ সদলিা...
(জযাভ-জভাট যাস্তায ব্দীঃ গাণে চরা, সেক কলা, নন, গাণেয দযজা সিারা-ফন্ধ্
ফায আয অলনক ভানললয সকারালরয ব্দ)
সতাভালদয ভলয় এলতা গাণে চলরলছ, এলতা সযর ছলটলছ, এলতা সেন উলেলছ, সম
তালতই ৃণথফরয জভা ৭০ বাগ সতর প্রায় সল লয় সগণছর। মতদূয জাণন, এই
ফছলযই সতাভযা ণদলন ১৬ রক্ষ ফযালযর সতর ণেলয়লছা...
কর ফরলছা, ণদলন ৯ সকাটি ৬৬ রক্ষ ফযালযর সতর? ণতয?
নণথত্র সতা তাই ফলর।
শুধ গাণে চাণরলয়... এই মাীঃ! ও ফাফা, ণক লফ? সরাডলণডং লয় ফ সতা
অন্ধ্কায লয় সগর?
(চাণযাল ভানললয সকারার)
(দটি-ণতনটি সজনালযটয চরায ব্দ )
ওই সালনা, শুধ গাণে? সজনালযটয, াপ, ফই সতা সতলর চলর। সতাভালদয ভলয়
মলতা যালজযয মন্ত্রাণত সফণয বাগটাই সতা সতলর চরলতা, ভালন চলর আয ণক।
সফ সতা, তালর কয়রা?এিন সতা কয়রায় সযরও চলর না।
ভণণ, আজ সথলক ত িালনক ফছয আলগ কয়রাই সতা রাগলতা সফণ, স সতাভায
উলনালন যান্না ফলরা, কর-কাযিানা ফলরা, আয সট্র্ন ফলরা- ফই সতা ওই কয়রায়ই
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চরলতা।
(একই লে কয়রায় চরা সট্র্লনয ব্দ, আয সজালয চরা করকাযিানায ব্দ।)
এিালন ভাভায ফাণেলত সতা এিনও িাণনকটা যান্না কয়রায় য়।
সকন ভণণ, সই সম সতালদয স্কর সথলক সকারাঘাট ণফদযৎলকন্দ্র সদিালত ণনলয় সগর?
যািঁ যািঁ, আভযা সই ফাল কলয ফ সভলয়যা সগণছরাভ, আয ণরণ ণভ আয তন্দ্রা
ণভ সগর... কর উিঁচ সই সচাোগুলরা, আয তা সথলক সই াদা াদা সধািঁয়া
সফলযাণেলরা...
(লজনালযটায চরায তরে আওয়াজ, আয ালপয ব্দ
অলনক সরালকয কথা
ণভলয ডাকীঃ সভলয়যা ফাই একলে থালকা, এণদলক ওণদলক সমও না
সভলয়লদয গুঞ্জন)
ওই সম তাণফদযৎলকন্দ্র, তালত কয়রা সাোলনা ত, ভালন, য় আয ণক। আভায
ফাযফায বর লে। মলথে কয়রা তলর-তলরই সতা সল অফণদ কয়রা প্রায় সল
লয় সগর।
আভযা ফাফা করকাতায় গযালই যান্না কণয। ভা সতা ফাফালক ফ ভলয় ফরলত
থালক- গযা পণযলয়লছ, গযা পণযলয়লছ, গযা ফক কলযা, গযা ফক কলযা।
ঠিক ফলরণছ ভাভণণ। আয গযাল ণফলধও অলনক। সই সতাযা সতা স্কলরয ফইলতই
ণে।
ফাফা, আভযা সই ভলডর কলযণছরাভ না? সই সম গযা ফযফালযয ণফলধ, তায
লয, সই সম সয দাদা, কর সমন?
অপ্রচণরত ণি, ভালন সৌযণি, ফায়ণি এইফ আয ণক।
সতাভযা কত গযা জ্বাণরলয় নি কলযা ! সতাভালদয মলতা কটা সতলরয িণন আলছ,
তা সথলকই সতা গযা সফলযায়। ওই গযা ধলয যািায ভলতা ফযফস্থা সতাভালদয সনই,
তাই সতাভযা অলনক, অলনক গযা সেপ জ্বাণরলয় দাও। আভযা বাফলতই াণয না,
সতাভালদয ভলয় ভানলল কর বালফ প্রকৃ ণতয এই ফ পদ নি কলযলছ!
কলতা আয ফযফায লয়লছ?
কলতা ফযফায লয়লছ, শুনলফ? ফ সরিা যলয়লছ... (কণপউটায ফাটলনয ব্দ) এই
সম, সলয়ণছ... ১৮০০ সকাটি ণকউণফক ণপট গযা শুধ এই ফছলযই সতাভযা
ফযফায কলযলছা।
ফাফালয, স কলতাটা?
তালর সতাভালদয ভলয় সতর-কয়রা-গযালয অফস্থা কর? এফই ণক এলকফালয
ণনীঃলল লয় সগলছ?
কাকু, সতাভালদয ভলয় সভাটাভটি ণলফ ণছর, সতর-কয়রা আয কতণদন চরলত
ালয...
যািঁ, আভালদয ণফোনরযা ফলরলছন, কয়রা মণদ এিন সমভন ফযফায কযণছ সতভনই
ফযফায কযলত থাণক, তলফ কয়রা আযও একলা-সদেলা ফছয চরলত ালয।
ণকন্তু ফযফায সতা কভলফ না ফা একই থাকলফ না, ফােলফ। তিন?
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তালর আয ভাত্র ঞ্চা-লাট ফছয।
আয সতর?
সও ওই একই, য়লতা আয িঁণচ-ণতণয ফছয।
(চাযণদলক কথাফাতন ায ব্দীঃ
সাওওওওও
কালযন্ট এল সগলছ
সভাভটা সনফা
ফাইলযয আলরাটা জ্বাণরলয় সদ)
ণক সগা, সতাভযা ফ সকাথায়? সানাআআআ, ভণণইইইইই, সকাথায় সগণর ফ?
ফাফা, ভা ডাকলছ। ণক কযলফ?
তাই সতা। সভঘ, তণভ কর কযলফ? সতাভায আণত্ত না থাকলর মালফ আভালদয লে?
যালত্র থাকলফই ফা সকাথায়?
ফাীঃ, দারুণ! সতাভালদয ঘলয আভালক এক ণদন থাকলত সদলফ? আভায িফ বালরা
য়।
সফ সতা, দারুণ লফ। ণকন্তু সতাভায কর ণফলধ লফ, সভঘ?
আলয, সটাই সতা আর কথা। আভায কলরলজ এফালয আভায প্রলজক্ট লরা, সতাভালদয ভলয়,
ভালন একণফং তলক...
দাদা, একণফং তক ভালন কর সয?একণফং ভালন সতা একু, আয তক ভালন
কর- একলা? ভালন একুলা? একুলা কর?
ভালন, দ াজায এক ার সথলক দ াজায একলা, ফা ফরলত াণয একুলা ার
মনন্ত ল ভয়- ণলফ কলয সদি, একলা ফছয য় ঠিক।
ঠিক ফলরলছা। আভায কাজ লরা, এই ভলয় াধাযণ বালফ সতর-কয়রা আয
গযালয অচয় লতা কর কর বালফ, সটা সদিা। তাই চলর এরাভ সতাভালদয এিালন।
আয আভালদয ঘলয কর ফরণছলর?
সতাভালদয ঘলযও কর কর বালফ অচয় য়, সটা মতটা াণয সদিলফা। দািঁোও,
ভয়-জাভাটা িলর আভায সটণপলত যাণি।
সটণপটা সকউ সদিলত সলর?
ালফ না, এটালক আণভ সতাভালদয ফাগালন ণনলয় যািলফা।
ও-ও, চাণরলয় ণনলয় আলফ?
যািঁ, এটা সতা ারকা একটা সছালটা স্কটালযয ভলতা, সঠলরই ণনলয় মালফা। আফায
এটকু লথয জনযও সকন িাণনকটা ফযাটাণয নি কণয?
এই ভলনাবাফটাই র অলনক, সানা-ভণণ। সদি, আভযা সতা কিনও কিনও
অদযকালযও সতর সাোই; সমটকু থ সিঁ লট সদাকালন সমলত াণয, সটকুও ফাইলক
চাণ, তাই না?
ঠিক ফাফা, ণকন্তু সটা সতা তণভই সফণ কলযা।
া-া-া-া
ালছা, ালা। ণকন্তু সতাভালদয সদাকালন সমলত সগলর ণক ফ ভলয় সিঁ লটই মাও?
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আভালদয ওফ ঝালভরা যাণিই ণন কাকু। সদাকালন মালফ সকন সরালক- ণজণন
ণকনলত সতা? কর ণজণন?
তণভই ফলরা? ধলযা, চার-ডার? সটা সতা সতাভযা ণনশ্চয়ই িাও? ফা আয অনয
ফ িাফায, টিণপন?এই সম, আভালদয ফাণে এল সগলছ। তণভ ওই ফাযান্দায ধালয
সছালটা ঘযটায় সতাভায সটণপটা যালিা।
(ধাতূ য মন্ত্র লে মাফায ব্দ।
একলে ফাফা, সানা, ভণণ আয ভালয়য কথাএই ধলযা ধলযা।
ওলয ফাফা, এক্ষণণ ালয় েলতা।
দাদা এাল আয়।
অযাই, অযাই, সক ওিালন, করলয ব্দ? অযাই শুনলছা, সকাথায় সগলর, এণদলক এলা
সতা?)
(লজায গরায়) ও ভা এই সতা ফ এিালন। সকাথায় ণছলর ফ এতক্ষণ? যাত ফালজ
আটটা? এ ণক করকাতা সলয়লছা না ণক?
আলস্ত আলস্ত। আভযা এই এিালনই ণছরাভ- ফাগালন ফল একট কথা ফরণছরাভ।
কলতাক্ষণ ফা আয সগণছ আভযা?
ও ভা, এলতাক্ষণ সদণি ণন সতা। সক ফাফা তণভ? ই, সতাভায াতটা সকলট সগলছ
সদণি। এলা এলা, সবতলয এলা, ওলধ ণদলয় ণদই।
(লটণফলর ধাতয ভগ, কালচয সেট, কালচয ণণ যািায ব্দ)
ঠিক আলছ কাণকভা, আয ফযথা কযলছ না। একটূ সতা সকলটলছ ভাত্র...
তণভ ফাফা নররদায নাণত? সতাভায় সমন ওলদয ফাণেলত সদলিণছ ভলন লে?
আণভ...
আণভ ফরণছ। তণভ ণচনলফ না। ওযা এই াোয় নতন এললছ। ওিঁয নাভ সভঘ, আয
সতাভায সছলরয লে ওয িফ বাফ লয়লছ। ওলক আজ আণভ আভালদয এিালন সিলত
ফলরণছ, আয যালত ওিঁযা ণতনজলন একলে থাকলফ আয গল্প কযলফ।
ফাীঃ, িফ িণ রাভ ফাফা। মাও, াত ভি ধলয় এ। তণভ চা িাও সতা?
আভায বরলণ বার রালগ চা।
(চালয়য কা-সেলটয ব্দ)
জালনা কাণকভা, কলতাণদন আভযা এযকভ ঘলয যান্না কলয িাই না।
সকন সয? ফাফা-ভা দজলনই চাকণয কলযন? সাভ সডণরবাণয নাও? আা সয, ঠিক
আলছ ফাফা, আজ সতাভালক ভন িণ কলয িাওয়ালফাযািঁ ভা, কর? কর যান্না কলযলছা আজ?
দূয সটক। ভা ছালো সতা- জাণন সতা তণভ আজ সভাচায ঘণ্ট আয ণচংণেয
ভারাইকাণয কলযলছা।
না কাণকভা, আভালদয ওিালন ফাণেলত যান্না য়ই না- অলনক গযা-ণফজণর
সাোলনায ফযাায সতা? আভালদয সাাইটিলত কভন যান্নাঘয আলছ। সিালনই
আভালদয ফায জনয সেকপার্স্, রাঞ্চ, টিণপন ফ যান্না য়; ওিালনই আভযা ফ
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িাফায সিলয় ণনই।
সকাথায় ফলরা সতা এফ? আভায সকভন ফঝলত অণফলধ লে...
সালনা ভারা, সতাভায় ণতয কথাটা ফলর ণদই। তলফ বয় সলয়া না, অফাক লয়া
না।
স আফায কর? বয় াফায কর আলছ, আয অফাকই ফা লফা সকন?
ও লে সভঘ। সভঘ এিানকাযই সছলর ঠিক, ণকন্তু এিনকায নয়, ভালন ফঝলত
াযলছা... ভালন আজ সথলক প্রায় দলা ফছয লযয সছলর... ভালন...
অত ভালন-ভালন কযলছা সকন, আণভ ণক ািঁদা না ণক? ণপণজলক্স গ্রযাজলয়ট এটকু
ফঝলফা না? আয বয় াফ সকন। ও ণক বূ ত?
া-া-া-া-া, আণভ বূ ত !
সভঘ, কর বালরা রাগলছ সতাভায় সলয়। কলতা কর জানায আলছ সতাভায সথলক। ওই
সম ফরণছলর, সযাজ যান্না য় না...
সযাজ নয় কাণকভা, কিনওই কাযও ফাণেলত আয আরাদা কলয যান্না য় না।
আরাদা-আরাদা যান্না কযলত গযালয িযচ সতা অলনক সফণ য়, তাই আভালদয
াউণজং-এ ওই কভন যান্নাঘয। ওিালনই ফ সেকপার্স্-রাঞ্চ যান্না য়। আভযা
ণগলয়-ণগলয় সিলয় আণ।
আা সয। তালর সতা সতাভযা অলনলকই ছন্দভত সিলত াও না।
আভালদয ভাণনলয় ণনলত লয়লছ কাণকভা। সতাভালদয ভলয় সম অজে কালপ-সযস্তযািঁসালটলর সমভনটি চাই সতভন যান্না লয়লছ, আয তালত সম গযা িযচ লয়লছ, তালত
আভালদয ভলয় আয ওই ণনলজয ছন্দভত িাফায-দাফায সযিঁলধ িাওয়ায উায়
সনই।
আভালক সতা এফায একট সমলত য়, যান্না এিনও একট ফাণক...
ও কাণকভা, আণভ মালফা একট সতাভায লে? তণভ করবালফ যািঁলধা সদিলফা...
এলা না। সভাচা কযণছ সদিলফ এলা।
(কলয়কটা বাযর ফান লে মাফায ব্দ
ভা-ওই মাীঃ
ফাফা, ভণণ একলেকর লরা, কর লে সগলরা, সতাভায সরলগলছ? আলফা? )
না না, ণকছ য় ণন, এই আরগুলরা লে ছণেলয় সগলছ। আলত লফ না, আণভ
তলর ণনণে।
কাণকভা, তণভ আলগ সকন গযা ধযালর? সতাভায ফ ণজণনত্র সগাছালনা লয় সগলর
তলফই গযা জ্বারাও, তালর গযা েলফ কভ।
যািঁ সয, তা-ই কণয।
(কোইলত যান্না কযায ব্দ)
তণভ ওই কোইটা ঢাকা ণদলর সকন?
সফ কথা ফলরণছ। কোইটা ঢাকা ণদলয় গযা ণলভ কলয ণদলর অল্প গযালই
তাোতাণে যান্না লয় মায়।
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সতাভযা সপ্রায কুকালয যান্না কলযা না?
সও কণয; ভাং, ডার- এফ সপ্রালয তাোতাণে বার ণদ্ধ য়।
তলফ কাণকভা, সতাভায ফাননায ণকন্তু একট জযাভ আলছ।ফাননায জযাভ থাকলর গযা
সালে সফণ।
সতাভালদয কণভউণনটি যান্নাঘলযও গযাই জ্বারাও, তাই না সভঘ?
যািঁ, কাণকভা। তলফ আভযা ণকছটা ফােণত সট-আ কলয ণনলয়ণছ- ফাননালযয
চাণযাল ণযলেকটয থালক। েযাট ফাননালযয পলটাগুলরা আযও রু য়। থালভনার্স্যাট
যান্নায ভলয় তাভাত্রা ণনয়ন্ত্রণ কলয, মালত সফণ গযা না সালে।
ফাীঃ, এটা সতা আভযাও কযলত াণয।
যািঁ ালযা। তাছাো আভালদয যান্নায প্রায় ফ ফান ণজঙ্ক ণদলয় হতণয, আয তরাটা
তাভায় সভাো- এলত িাফায লজ যান্না য়।
ভা, সকভন একটা গন্ধ্... (লজালয) ভা, সতাভায ঘণ্ট লে সগলছ, মাআআআআ
অযাই, অযাই, মাীঃ- একদভ সিয়ার য় ণন... উীঃ, ওলয ফাফালয, মাীঃ...
(থারা-ফান োয ব্দ, ভণণয ণচৎকায- ভা-ভা, াফধালন)
ই, লে সগলছ সদণি ভলন য়। সক ফলরণছর সতাভালক িাণর ালত ধাকাটা
যালত- ািঁোণ ণছর না?
না-না, সালে ণন। আভায রালগ ণন ণকছ। আয ািঁোণ ণদলয়ই সতা ধলযণছরাভণছলর সগর।লদণি, এটা একট সনলে নাণভলয় সপণর; লয় সগলছ।
আআআীঃ, দারুণ গন্ধ্ সফণযলয়লছ, ভা।
ভা মা কলয, বারই যান্না কলয। আো সভঘ, শুধ গযালই ণক সতাভযা যান্না কলযা?
আভালদয ভলয় কালঠ যান্না কযা ণনললধ- আয কাঠ আলছই ফা সকাথায়? আভযা
ণকছটা ভাইলরা আলবলন যান্না কণয- সতাভালদয ভলতাই, তলফ আভালদয আলবনগুণর
ফলো। তা ছাো, সারায কুকালয মলতাটা াযা মায় যান্না কণয, জর গযভ কণযমিন সম যকভ য়। সটা সতা কাকু সতাভযাও ালযা, আয এিনই ালযা।
যািঁ, সৌযণি আভযা অলনকটাই কালজ রাগাই। এই ২০১৭সতই আভালদয সদল
১২২৮৯ সভগাওয়াট সারায কালযন্ট হতণয লে। তায ভলধয যাজস্থান, গুজযাত,
অন্ধ্র আয তাণভরনাডই ফলচলয় সফণ।
২০২০সত সতাভালদয টালগনট ১০০ ণজগাওয়াট সতাভযা ূযণ কযলত ালযা ণন ঠিক,
ণকন্তু লয সতাভযা সারায াওয়ালয অলনক এণগলয়লছা। আভালদয ভলয় মলতাটকু
ভলন আলছ ২০০ ণজগা সারায হতণয য়।
ূলমনয আলরা সতা ফ জায়গায় ফছলযয ফ ভলয় ভান বালফ লে না। ফাংরায
দ্বরগুণরলত, ণশ্চভ বাযলত, আযফ সদগুলরালত, উত্তয ইউলযাল জাভনাণন-সারযান্ডসডনভাকন -ইলডন এইফ সদল, ভাণকন ন মিযালেয দণক্ষণ সর্স্টগুলরালত অলনক এভণন
সৌযণফদযত হতণয য়।
আভালদয ফাণেগুণরলত ফায সৌয যালনর রাগালনা আলছ- ওই ণফদযৎ ণদলয় আলরা
জ্বলর, ািা চলর, যান্না য়, ণিজও চলর। কাকু সতাভালদয এই ঘলয এভণন দলটা
ািা সকন?
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গযভ য় সম ফলডা। এটা ভালঝয ঘয ণকনা, াওয়া চলর কভ।
এভণন ফাণে হতণয আভালদয ভলয় অলনকটাই ফন্ধ্ লয় সগলছ। কলন্ডাণভণনয়াভ ছাো
তণভ থাকলত ালযা না, আয কলন্ডাণভণনয়ালভ সতাভায ফাণে যকায তায দযকায
ভলতা ফাণনলয় সদলফ- এভণন একটা ণনয়ভ চারূ লয়লছ।
ভালন, আণভ ণনলজয ইলেভলতা, ণনলজয েযানভলতা ফাণে ফানালত াযলফা না?
তা-ই সতা। আয এনাণজন রাইণলয দরুণ সতাভালক তা সভলনও ণনলত লফ। না
লর, যকায সথলক তণভ সকালনা াাময ালফ না। এভন ণক সভণডকযার াণবন ও
না।
বালরা সয, তালত আভায রাব?
সতাভায একরায রাব নয় কাকু, াযা কলন্ডাণভণনয়ালভয রাব। আভালদয ভলয় আয
সকালনা একরা ভানললয ণনজস্ব ণফলধ ফলো লয় ওলঠ না- ভালজয ফায দযকায
সভলন তলফই সতাভায চাণদাটা সদিা লফ।
স সতা একণদলক বালরা কথা, ণকন্তু তায লে ফাণে হতণযয পকন সকাথায়?
ফাণেটায েযান লফ ইলকা-সিন্ডণর। ঘলযয সদওয়ার পািঁা ইলট গািঁথা। প্রলতযকটা ঘলয
উলটাাল জানারা ফা দলযাজা থাকলফ, মা ণদলয় ফভলয় াওয়া চলর। জানারা
আয দলযাজাগুণর ওলয স্কাইরাইট থালক, মা ণদলয় আলরা আল। দলযাজা আয
জানারায াল্লা াডন-গ্লা ফা সেণক্স ণদলয় হতণয, মালত ঘয কিনওই অন্ধ্কায না
য়।তাই আভালদয ঘযগুলরালত কিনওই সফণ আলরা ফা ািা চারালত য় না।
ফাীঃ ! এভণন সতা আভালদযও কযা ম্ভফ।
কাকু, যকায চা না ণদলর এফ ওয়া ভণকর।তাযয ধলযা, দলটা টাওয়ালযয
ভালঝ ণতণয ণভটায পািঁকা জায়গা, গাছ রাগালনা, জরবণতন কুয হতযর কযা- এফ
কযলতই য়।
সানা-ভণণ, সতাযা িাণফ না আজ? সভঘ ণিলদ ায় ণন? এলা সিলত ণদলয়ণছ।
(থারা-ফাটি চাভলচয ব্দ)
কাণকভা, আভায আা াথনক লয়লছ- কর দারুণ যান্না লয়লছ!
আলযকট ণদই, িাও। সতাভায় িাওয়ালত সলয আভাযও কর বালরা রাগলছ।
সভঘ, সিলয় উলঠ চলরা একট সফণেলয় আণ। যালত আজ ণণনভায চািঁদ আলছ। দারুণ
রাগলফ।
সফলতা, চলরা।
(দৃয ২
যাত
ণঝিঁ ণঝিঁয ডাক, কুকুলযয ডাক, যাতচযা াণিয ডাক)
বালরা রাগলছ, কর ন্দয চাযাটা। ভলন লে ঘলয ণপলয সগণছ।
সতাভালদয ওিালন ফণঝ অলনক গাছারা? শু-াণি থালক?
ফলরণছ না, আভালদয আফাল ফ ণভণরলয় লাট বাগ গাছারা আয দ বাগ জর
থাকলতই য়।
সকন?
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সবলফ সদি- মলতা সতাভযা গাছারা সকলট সপরলফ, মলতা সতাভযা জরায় ফণজলয়
সদলফ, ণযলফটা তলতা গযভ লয় উঠলফ- মায পর আভযা এিনও বগণছ; এিনও
আভালদয ভলয় ৃণথফরয গে তাভাত্রা সতাভালদয ভলয়য তরনায় কলভণন। তলফ
যািঁ, ফালেও ণন। সটা আভযা আটকালত সলযণছ।
ফাীঃ, তািঁয ভালন- সতাভালদয ঘয সফণ ঠাণ্ডা, ািা চারালত য় কভ...
আয তাই কালযন্টও সালে কভ।
আো সভঘ, তণভ ফরণছলর সদাকান-ফাজালযয কথা...
কাকু, সতাভযা সতা দূলয ফাজালয মাও, তাই সতাভালদয গাণে কযলতই য়। আভালদয
সতা ঘলয যান্না-ফান্নায াট ণফলল সনই, তাই ওই াটনটা ফাদ ফরলত ালযা।
ণকন্তু িাফায-দাফায ছাো অনয অনয নানা ণজণনলও সতা ণকনলত রালগ...
যািঁ সতা, তায জনয কলন্ডা-য ফাইলয সমলতই য় না। ফকটা টাওয়ালযয ণনলচ
একটা াফ আলছ...
ভালন- সদাকান?
ওই যকভই। সিালন ণডাটনলভন্টার সর্স্ালয সতাভায মা দযকায ণকনলত ালযা। আয
মণদ সতাভায ছন্দই ণজণনটা না াও, সনলট সতাভায মা ছন্দ সদলি ণনলয় অডনায
ণদলয় দাও, এক ণদলনয ভলধযই সলয় মালফ।
আয...
আযও মা সতাভায দযকায- কলন্ডালত বালরা াাতার আলছ, নানা যকাযর
অণপলয টাণভননার আলছ- সতাভায সছালটািালটা কাজ সিালনই সলয ণনলত ালযাচণব্ ঘণ্টাই। কালজই গাণে চো সতর-ণ এন ণজ সাোলনায ফযাাযই সনই।
ণকন্তু কালজ সতা সমলত লফই, তিন সতা গাণে চেলতই লফ।
স আলযা ভজায ফযাায- জালনা কাকু, আভায ফাফা সে ণডজাইনায, ভা
পটওয়যায সডলবরায। ফাফা-ভালক কালজ সফলযালতই য় না। অণপ সথলক কালজয
সডণরন াঠিলয় সদয়, ফাফা ভা ঘলযই ফল কাজটা সল কলয সদয়।
আয সমিালন অণপলয কালজ সমলতই য়?
অণপলয ফা থালক, ণনলজয ণনলজয জায়গা সথলক তলর সনয়। যাস্তায় প্রাইলবট গাণে
িফ কভ, তাই জযাভও কভ।
ফলঝণছ, গাণে কভ ভালন সতর িযচও কভ...
প্রায় ফই এিন ণ এন ণজ। সছালটা গাণে, টূ হুইরায প্রায় ফই সারায ণফদযলত
চলর। ফলো গাণেও ণকছ সারালয চলর।
আয জযাভ কভ, ভালন সতর-ণ এন ণজ িযচও কভ।
যািঁ, সতাভালক প্রণতটা জযালভই এণঞ্জন ফন্ধ্ কযলত ত- সতর ফািঁচাফায জলনয। জযালভ
দািঁণেলয় সথলকও মণদ সকউ এণঞ্জন চার যালি, তালর সতা সফণ সতর েলফই। আয
এভণনলত...
তালর অল্প দূলযও সতা কিনও কিনও সমলত য়; তিন সতাভযা মাও কর বালফ?
সমভন ধলযা, স্কলর-কলরলজ? স্কলরয কলরলজয ণকছ কাজ সতা ফাণেলত য়, ফ
অযাাইনলভন্ট ফা প্রলজক্টগুলরা সতা ফাণেলতই কলয ণনলত য়, ওটাই সতা সফণয বাগ
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কাজটা; সটায লয মা ণকছ ইবযারলয়ন সটা স্কলর য়- সফণয বাগ আভযা
াইলকলর মাই। সকউ ফা স্কর ফাল মায়।
াইলকরটা ণকন্তু একটা বালরা ট্র্ান্সলাটন।
অল্প দূযলে ফাই আভযা াইলকর চাণরলয় মাই। সতর- ণ এন ণজ দারুণবালফ
সযন কযা। আভালদয ফায নালভ কাডন আলছ, তালত আভালদয সক কর কাজ কলয,
সকাথায় কলতাদূলয মায়- সই ফ অলথনটিলকট কযা আলছ। সটা সবণন্ডং সভণলন
ণদলর তলফ সতর ফা গযা সভলর।
(লজায ফাতালয ব্দ, গাছারা ফাতালয ঝাটায় নোচোয ব্দ।)
আলয, াওয়া ণদলে, ঝে উঠলফ না ণক?
দাদা, টিণবলত ণকন্তু কার... কর ফলর... ফজন-ণফদযত  ঝলেয কথা ফলরলছ
ফজন নয় ভা, ফজ্র-ণফদযত  ঝে। যািঁ, আণভও শুলনণছ- একটা নাণক ণনম্নচা
লয়লছ সকাথায় াযাদরলয কালছ।
ফাফা, এ ণক এিনই ঝে শুরু র না ণক?
(ঝলেয ব্দ আযও সজায, াণিয ডাক, টিলনয ভেভে ব্দ, জানারা সজালয ফন্ধ্
ফায ব্দ)
(দূয সথলক) ণক সগা, সতাভযা কতদূয সগলর? ঝে উলঠলছ সম?
(টিলনয চালর ফৃণি োয ব্দ)
ওলয ফাফা, সজায ফৃণি আযম্ভ র সম? ণক কযণফ সানা-ভণণ?
ফাফা সদৌলোও।
(একটানা ঝে-ফৃণিয ব্দ)
এই সম এল সগণছ। ভারা, দলযাজা সিালরা, ফ ণবলজ কাক লয় সগণছ এলকফালয।
ভা-ভা, তাোতাণে সিালরা, ভালগা।
ভা, গাভছা, ভা গাভছা- ই, লযা ণবলজ সগণছ এলকফালয।
ভারা, একট চা লর লতা না? ঠাণ্ডা সরলগ না মায়।
যাত কটা ফালজ সিয়ার আলছ? যালতয িাওয়া সতা সল, আফায চা?
না ভা না, আভযাও একট িালফা, ভা-ভা, রক্ষ্মরটি। ও ভা ভা? দাও না সগা?
আছা আছা, ণদণে ফাণনলয়। আণভও নয় একট িাই। করকাতায় থাকলর সতা এিনও
যালতয িাওয়াই সালতা না। চালয়য ফান ণকন্তু তণভ সধালফ।
ভা, আণভ ধলয় সদলফা। আভায সফ রালগ।
ভা, আণভ একট আভালদয ঘলয সগরাভ, কারলকয ো গুণছলয় যািলত লফ।
আণভও মালফা, কাজটা সলয ণনই।
সভঘ, সকভন রাগলরা?
িফ দারুণ, কাণকভা। ফৃণি েলর এলতা বালরা রালগ...
দারুণ াওয়া ণদলে। আভালদয াওয়া করটা অলনকটা কালযন্ট সজনালযট কলয13
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আযও এভণন াওয়া ণদলর সতা কথাই সনই।
আভালদয এিালনও সতা উইন্ড াওয়ায ণনলয় অলনক কাজ লে- ওণো, গুজযাত,
যাজস্থালন অলনক উইন্ড টাওয়ায ফললছ, অলনক কালযন্ট হতণয লে।
যািঁ কাকু, ণদলন ণদলন সতাভযা আযও অলনক এভণন টাওয়ায ফালফ, আয তা ণদলয়
ণফযাট ণফযাট কাযিানাও চরলফ।
এিনকায এই ফ াওয়া করগুলরালত সম কালযন্ট হতণয য়, তালত অলনকদূলয ণনলয়
মাফায ভলয় অলনকটা ট্র্ান্সণভন রও য়।
সটা সতাভযা কাটিলয় উঠলফ। আভালদয ভলয় টানা উকূর ফযাফয আয
যাজস্থালনয ভরুবূ ণভ আয গুজযালতয কে এরাকায় ফ াওয়াকলরয ণগ্রড হতণয
লয়লছ। সটা ফ ভলয় নযানযার ণগ্রলড ণপড কলয।
ণকন্তু কালযণ্ট সতা...
সতাভযা অল্প ণদলনই আযও বালরা সজনালযটয হতণয কযলফ, তালত আলভনচালয আযও
বালরা অযারয় তায রাণগলয়, আয ণগয়ায ণলর্স্ভলক আযও বালরা কলয, কালযন্ট
হতণয ফাোলফ।
আলযা কর কর বালফ সতাভযা এই ফায় সথলক ণফদযৎ হতণয কলযা?
সমভন ধলযা, সিারা ভাঠ না লরও উিঁচ ণঢণফ ফা াালেয উলয তণভ টাওয়ায
ফালত ালযা। ফাণেগুলরায ভাথায় সছালটা াইলজয টাওয়ায যাণি আভযা, ওই
সারায আয উইন্ড াওয়ালযয কালযলন্ট আভালদয অলনকটা চলর মায়।
এই ২০১৭সতই আভালদয সদল ৩২২৮০ সভগাওয়াট ফায় ণফদযৎ হতণয লে। তায
ভলধয আফাযও তাণভরনাড, ভাযাে, যাজস্থান আয গুজযাত ফায আলগ।
২০২০ সতই সতাভযা ৯০ ণজগাওয়াট ছাণেলয় সগলছা, আয এিন সতা আোইলা
ণজগাওয়ালটয সফণ আভযা াই শুধ ফায় সথলকই।
তালর, আভালদয ভলতা সদল সমটা আভযা এিনই অলনকটা ণযভালণ হতণয কণয,
সটায কথা ফরলত বলরা না- াইলডর াওয়ায।
ভালন- াইলো ইলরকণট্র্ণটি, ফাংরায় জরণফদযৎ।
সম সকালনা নদর সথলকই জরণফদযৎ হতণয কযা ম্ভফ, আয তায দাভও সফণ লে
না। নদরলত ফািঁধ ণদলয় একটা জরাধায হতণয কলয, তা সথলক জলরয সোত সছলে
টাফনাইন ঘণযলয় ণফদযৎ হতণয য়। না কয়রা-সতর-গযা সালে, না সফলযায় সধািঁয়া,
আয না য় ণযলফ দূলণ। আভালদয সদলই এিনই ৮৪ াজায সভগাওয়াট
জরণফদযৎ হতণয য়।
ঠিক, কাকু, াযা ৃণথফরলত প্রায় ৮০০ ণজগাওয়াট জরণফদযৎ হতণয য়, অপ্রচণরত
ণিয প্রায় ৬০ বাগ। তলফ মলতাটা ফরলছা, জরণফদযৎ ঠিক তলতাটা ণক্লন নয়
ণকন্তু।
সকন?
সবলফ সদি, ওই একটা জরণফদযৎ সকন্দ্র ফানালত কলতাটা জণভ তায গাছারাশুাণি  জলরয ণনলচ চলর মায়, কলতাটা চাললয জণভ নি য়। তায লয,
নদরলত সমিালন ফািঁধ ণদলর, তায ণনচালন নদরটাও তায ভাছ-া-ফযাং  ভলয
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মায়। তাছাো ওই জরাধায সথলক ণভলথন গযা সফলযায়, মা ফাতাল ণগ্রন াউ
এলপক্ট কলয।
তফ, তাণফদযলতয সথলক সতা বালরা ফলটই।
যািঁ, ভলন্দয বালরা।
আণভ এল সগণছ। মা মা শুণনণন আফায আভায় ফরলত লফ।
রাইট পযান ণনণবলয় এলণছ, সানা?
ওই মাীঃ, বলর সগণছ। এক্ষণণ ণনণবলয় আণছ।
এই ভযাটা কাকু সবলফা না আভালদয ভলয়ও সনই- আভযাও প্রায়ই ঘয সথলক
সফলযাফায ভলয় রাইট পযান সনবালত বলর মাই।
সভঘদাদা, তণভ গলল্পয ফই লো?
সকানটা ফলরা?
তণভ অযাযাউন্ড দয ওয়ার্ল্ন ইন এইটি সডজ লেলছা- জর সবলননয?
যািঁ সতা, তালত ণক সগা ভণণ?
সতাভায ভলন সনই, সই সম াাতন ফাণে সথলক সফলযাফায ভলয় গযালয আলরা
সনবালত বলর ণগলয়ণছলরা- আণ ণদন ধলয সই আলরা জ্বলরই চলরণছর?
ওীঃ, া-া-া-া, ঠিক ফলরছ!
এটা ণকন্তু ভলস্তা ফলো ভযা- ফ কালর। সতাভযা কর কলযা, সভঘ?
আভযা এই ঝালভরা যাণিই ণন। আভালদয ফ ঘলযই আলরা-ািা স্মাটন; তণভ ঘলয
থাকলর জ্বরলফ, সফণযলয় সগলরই ণনলব মালফ- এভণন ইচ কযা আলছ।
আভালদয ওবাযলড টযাংলকও ওই ইচ যলয়লছ- টযাংক বলয সগলর াপ ণনলজ
সথলকই ফন্ধ্ লয় মায়।
যািঁ কাকু, ফ গাণেলতও একই ফযফস্থা। সতাভালদয সকালনা সকালনা যাস্তায় সমভন
যলয়লছ, সতভণন আভালদয ভলয় ফ যাস্তায়ই রযাপলালর্স্ স্মাটন ইচ যলয়লছ। ন্ধ্যা
লর আলরা জ্বলর, কালর ণনলব মায়।
জালনা সভঘ, আভালদয ভলয় ণফকল্প সতর ণললফ এক যকলভয গাছ- ফলর ফালয়া
ণডলজর গাছ, রাগালনা শুরু লয়ণছর...
যািঁ ফাফা, ভলন আলছ। আভালদয স্কলর একটা ণছলরা- নাভও ফরণছ, দািঁোওজালট্র্াপা, জালট্র্াপা কাকন া।
াযা বাযলত নানা জায়গায় রাগালনাও লয়ণছর- তাণভরনাড, ছণত্তগে, ভধযপ্রলদতাযয কর সম লরা, সই উলদযাগটাই াণযলয় সগলরা।
সবলফা না কাকু। সতাভালদয লয আফায শুরু লফ, সম ফ জায়গায় ণফযাট ণফযাট
ভালঠ শুকলনা ডাো, জর ণফলল াওয়া মায় না, ফৃণিও সতভন য় না তাই পরও
সতভন পলর না, সই ফ জায়গায় আফায জালট্র্াপা রাগালনা লফ, আয ফালয়া
ণডলজরও অলনক হতণয লফ।
ফাফা, টিণবটা একট চারাই?
চারা, আলস্ত কলয। ঠাম্মা ভলন য় ঘণভলয়লছ।
(টিণব সপ্রাগ্রালভয ব্দীঃ
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... এই প্রলে ফায আলগ আল সচলননাণফর ণফমনলয়য নাভ। আন আলগ ওই
ণদনগুণরয ণকছ প্রতযক্ষ অণবেতা স্মণৃ ত সথলক তলর আণনীঃ
ফযাকগ্রাউলন্ড সণরকপ্টালযয ব্দ, বাযর ট্র্াক আয সরলনয ব্দ, াইলযলনয ব্দ, আয
বাযর ফলটয ব্দ
আভযা ণ এন এন-এয ম্প্রচায যাণয আনালদয কালছ ণনলয় আণছ। আনাযা
সদিলছন সচলননাণফর ণনউণক্লয়ায াওয়ায েযান্ট- এিন সমভন অফস্থায়। গত ২৬
এণপ্রর, ১৯৮৬ তাণযলি সচলননাণফলরয ণনউণক্লয়ায াওয়ায েযান্টটিলত বয়াফ দঘনটনায
লয আভযা এই প্রথভ ণফধ্বস্ত এরাকায ণযণস্থণত যাণয সদিায লমাগ সলয়ণছ।
ওই ণদন যালত্র একটি রুটিন সপটি সচক আ চরায ভলয় প্রথলভ জলরয টযালঙ্ক
একটি বয়াফ ণফলফাযণ ঘলট। লয তায াল ৪নং ণযঅযাক্টযটিলত গ্রযাপাইট যলড
আগুন ধলয মায়।
প্রফর সািঁ-সািঁ ব্দ, জলরয সোত আছলে োয ব্দ, সছালটা-সছালটা ণফলফাযলণয
ব্দ।
আনাযা সদিলত ালেন, করবালফ ণফধ্বস্ত ণযঅযাক্টযটি এিনও বয়াফ ণিায় জ্বরলছ,
এফং করবালফ কালরা সধািঁয়া ফহু উলয উলঠ মালে। এিন ণতনণদন ধলয একই যকভ
ণিায় ওই আগুন জ্বলর চলরলছ। এিন ইউলরন যকায সচিা চারালেন, করবালফ
সপাভ অথফা ফাণর ণদলয় ওই আগুন সনবালনা সমলত ালয; না লর ম্ভফতীঃ আকা
সথলক কংণরট সঢলর ওই জায়গাটা পূণন সঢলক সদফায সচিা কযা লত ালয।
যকায আালয ১০ ণকলরাণভটায ফযাাধন জলে এরাকায ভানললদয অনয ণনযাদ
জায়গায় নফনালনয সচিা চারালেন; য়লতা এই এরাকা ফাোলনা লতও ালয।
ট্র্ালকয ব্দ, ফহু ভানললয সকারার, সদওয়ার সবলঙ োয ব্দ
আনাযা সদিলছন, ভানল-জনলক এরাকা সথলক তলর ণনলয় মাওয়া লে। আাততীঃ
তালদয কাছাকাণছ সকাথাও ণনযাদ জায়গায় যািা লত ালয। ণকন্তু ণফোনরযা
জানালেন, সম বাো ণযঅযাক্টযটি সথলক সম ভাযাত্মক সতজণক্রিয়য় ছাই ফাতাল ণভল
চলরলছ, তা ণনকটফতী সচলননাণফর আয ণপ্রণয়াত যলক প্রায় লযাণয সঢলক
সপলরলছ, আয সতজণক্রিয়য়তা ইণতভলধযই ণনায নদরলত ণভললছ, এভনণক ালয
সফরারু যালজযও সৌিঁলছলছ... )
ও ফাফা, আজ ফণঝ সচলননাণফর দঘনটনায ণদন? ফা;, বালরা ভলয় টিণব চাণরলয়ণছ
সতা? সভঘ, তণভ এই ঘটনাটা জালনা সতা?
জাণন না ভালন? ওই দঘনটনায় সল মনন্ত ল সফরারুলয প্রায় ৪৫০০০ ফগন ণকলরাণভটায
অঞ্চর, ইউলরলনয ৪২০০০ ফগন ণকলরাণভটায অঞ্চর, আয যাণয়ায প্রায় ৫৮০০০ ফগন
ণকলরাণভটায অঞ্চলর সতজণক্রিয়য়তা ছণেলয় লেণছর।
ণক বয়ানক ! ফাফা, তালত ভানল ভাযা মায় ণন?
ণক সম ফলরা, ভানল ভযলফ না? তলফ লে লে সফণ ভানল ভলয ণন- ওলদয
যকাযর ভলত ২৮ জন কভী ণফমনয় সভাকাণফরা কযলত ণগলয় ভাযা ণগলয়ণছর। তলফ
এফ সক্ষলত্র ভানল সতা আলর ভলয সতজণক্রিয়য়তায আরভলণ- লে নয়লতা কযানায
লয়। লয লয যকাযর ভলত গত াত-আট ফছলয স সদল ফ ণভণরলয় অন্ত লতীঃ
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াজায চালযক সরাক কযানায লয় ভাযা সগলছ।
সভঘ, সতাভালদয ভলয় যভাণ ণফদযৎ ফযফায য় না?
য়, তলফ য-গ্রালভ ঘলয-যাস্তায় ফা কলর-কাযিানায় সকাথাও য় না- আইন
আলছ। ২০৩০ ার সথলক আলস্ত আলস্ত প্রায় ফ সদই তালদয যভাণ ণফদযৎ
সকন্দ্রগুণর ফন্ধ্ কলয ণদলয়লছ। অফয ফায়, সৌয আয জরণফদযলতয এলতা ফােফােন্ত ল
না লর কর লতা ফরা ভণকর।
তালর সতাভযা সকাথায় যভাণ ণফদযৎ ফযফায কলযা?
ভূরতীঃ ভাকা গলফলণায়- ভাকামানগুণরলত। ণড সে সপ্রাফ সমগুণর সৌযভণ্ডর
ছাণেলয় মায়, তাযা সতা আয মলথি সারায াওয়ায ায় না। তালত ওই সছালটা
সছালটা ণনউণক্লয়ায ণযয়যাকটয থালক। তালতই তাযা অলনকণদন চাণরলয় সদয়।
(একটানা ণফ-ণফ ব্দ, ইলরকট্র্ণনক ইলচয ব্দ)
কাকু, আভায ভয় প্রায় সল লয় এলরা।
তণভ সম কাজটা ণনলয় এলণছলর সটা ঠিকভলতা লরা ণক?
যািঁ, িফ বালরা বালফই লয়লছ। আভায প্রলজক্ট ণছলরা, সতাভালদয ভলয় গেেতা
সগযস্ত ঘলয জ্বারাণন ফযফালযয যকভ, আয জ্বারাণন ংকট ণফললয় লচতনতা। সটা
আভায িফ বালরাবালফই লয়লছ। আণভ এফায একট সডটা মা সরাভ, সটা টযালফ
ঢণকলয় ণনই। একট ঘণভলয়ও ণনই।
সফ সতা। চলরা, সতাভায সাফায ঘয সদণিলয় ণদই।
(দৃয ৩
কার
াণিয ডাক, াইলকলরয ঘণণ্ট, ভানলজলনয কথাফাতন ায ব্দ, সপণযওয়ারায ডাক)
এফায আভায মাফায ভয় লরা। আয কুণে ণভণনট ফাণক। অলনক ণকছ জানরাভ
সতাভালদয কালছ সথলক।
আভযা ণিরাভ আলযা সফণ।
যািঁ, ঠিকই ফলরলছা। জ্বারাণন ফািঁচালনা জরুণয সতা ফলটই, ণকন্তু সটা ণতয কলয
কযলত সগলর ণনলজলদয কলতাটা সবলফ ণচলন্ত ল কাজ কযলত য়, সটাই সিায।
ণতয ফরলত, শুধ সম সৌযণফদযত, জরণফদযৎ, ফায়ণফদযলতয ভলতা ণকছ ণফকল্প ণি
সফণ সফণ কলয ফযফায কযা দযকায তা-ই নয়, প্রচণরত ণি মা ফযফায কযা
লফ, তাযও ফযফায ফলঝ শুলন কযলত লফ।
যািঁ, সমভন উন্নত াওয়ায সবায মন্ত্র ফযফায কযলত লফ, মালত ণি কভ িযচ
য়।
তলফ ফলচলয় সফণ সফাধয় দযকায ণনলজলদয ভানণকতা আয আচযণ ারটালনা,
আয আযও লচতন ওয়া- অচয় ফন্ধ্ কযাযািঁ, সতাভযা ফাই রাইট-পযালনয ইচ ঠিকভলতা ফন্ধ্ সকালযা তালরই লফ
আয তণভও সফলযালত সগলরই ফাইলকয ফদলর াইলকরটাই ণনলয়া
আয গাণেটা কভ চাণরলয় ফাল সফণ সমলয়া
আো আো, ফাফা, লয়লছ। থালভা সতা দজলন এফায।
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সভঘ
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ফাফা,
ভা,
সানা,
ভণণ
একলে

ণকন্তু আলযা একটা সম ণফলয়, সটা যকালযয চাাচাণ ছাো ওয়া ভণকরসকানটা কাকু?
ওই সম, সযন কলয াযণভট কলয সতর-গযা সদওয়া।
সটা ঠিক।
তা ছাো ওই বালফ ইলকা-সিন্ডণর াওয়ায সবায ফাণে ফানালনা, ওই যকভ
কলন্ডাণভণনয়াভ গলে ণিয চাণদা কভালনা, স অনমায়র লযয েযান কযা এফ
সতা আভযা আরাদা আরাদা কলয চাইলরও লফ না।
কাকু, াযা ৃণথফরলত এয ভলধযই এই কাজ শুরু লয় সগলছ। আভালদয সদলও লফ।
প্রথলভ নানা সকাপাণনই ণনলজলদয দযকালয এভণন টাউনণ ফানালে। লয
যকাযলকও এই লথই সমলত লফ। তলফ তায এিনও সদণয আলছ। আভালদয ভলয়ও
এই কাজ লযা য় ণন।
(একটানা ণফ-ণফ ব্দ, ইলরকট্র্ণনক ইলচয ব্দ)
আয ািঁচ ণভণনট। কাকু, কাণকভা, সানা, ভণণ- এফায সমলত লফ। সতাভালদয ভলন
থাকলফ, িফ আনলন্দ কাটারাভ সতাভালদয কালছ।
আভযাও বাণয আনন্দ সরাভ। সভঘ, তণভ ণক আয আলত াযলফ না?
ণক্ষা দপ্তলযয সেযার াযণভট সলয় এফালয আণভ এলণছরাভ। ভয় মাত্রায় বরলণ
কোকণে থালক; ফাইলক ফ ভলয় াযণভট সদওয়া য় না। তলফ আফায মণদ
অনয সকালনা অযাাইনলভলন্ট আণ, আণভ ণনশ্চয়ই সতাভালদয কালছ আলফা। চণর, টা
টা।
এলা ফাফা।
আফায এলা।
টা টা সভঘ।
ফাই, সভঘদাদা।
(ণ-িঁ ণ,িঁ টক-টক, সািঁ-সািঁ ািঁচণভলণর ব্দ, প্রথলভ সজালয আযম্ভ লয় আলস্ত আলস্ত সপড আউট
কলয মালফ।)
অরূ সনগুপ্ত
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