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অজানা আশঙ্া
“িাদয়র ছািগুদো দেখুন!” িবনদিস িেে। দস উদতিজনায় দিদি িড়টছে। 
“এিা একিা িূণ্থিয়স্ক বসংহ। আর এই িাদয়র ছািগুদো বসংহীদের। আর 
এগুদো হদছে বসংদহর িাচ্াদের।”  

সকাদে বেদক বিরবিদর িৃবটি হদয়দছ। সূদয্থর আদোয় বভদজ িাবেদত 
িাদয়র ছািগুদো বিকবিক করদছ। 

“বসংদহর েেিা দিাধ হয় খুি একিা েূদর দনই।” দিািিাড়গুদো ভাদো 
ভাদি েক্ষ করদত করদত িেে িবনদিস। 

অজয় দ�ৌধুরী দিশ দরািাঞ্চ অনুভি করদেন। এই িুহূদতকে বতবন রদয়দছন 
দিািদসায়ানার কাোহাবর িরুভফূবির গা দঘঁদে খুৎদস দগি বরজাদভকে। 
কাোহাবরর কাদো দকশরওয়াো বসংহদের িাসভফূবি এই খুৎদস। সরকাদরর 
িাবণজ্য িন্ত্রক অজয় সপ্াহাদতের ছুটিদত খুৎদস এদসদছন।   

গত সপ্াদহই অর্থ িন্ত্রক হ্যাবর প্্যাণ্ার অজয়দক িদেটছদেন, “যাও 
অজয়, খুৎদস দরদক ঘুদর এদসা। ওিা এদকিাদর জনহীন রুক্ষ একিা 
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আশীি্থাে
 

দিািদসায়ানার েবনি, িাবণজ্য ও বশল্প িন্ত্রদকর আবধকাবরকদের িাবে্থক 
কি্থশাো �েদছ। প্রবতিার সাধারণত িছদরর দশদে এই কি্থশাো অনুবঠিত 
হয়। এিছর টডদসম্দরর শুরুদতই দিািদসায়ানার দ�াদি নেীর তীদর কাসাদন 
নািক শহদরর একটি েদজ এই কি্থশাো অনুবঠিত হদছে। েজটির নাি 
দিায়ানা েজ।

“গুড আিিারনুন অ্যান্ড ওদয়েকাি, বিস্টার দসদরৎদস অ্যান্ড ডক্টর 
দ�ৌধুরী। আসুন। এখন আিাদের োঞ্চ �েদছ। আিনারাও আিাদের সদগে 
োদঞ্চ দযাগ বেন।” ওয়াককেশদির দকা-অটডকেদনির ভাদয়াদেি দিাদেিািবস 
িেদেন। িন্ত্রদকর দডিুটি িাি্থাদনন্ট দসদক্রিাবর দজরাল্ড দসদরৎদস এিং 
িাবণজ্য িন্ত্রক অজয় দ�ৌধুরী গাদিাদরান দরদক এয়ার দিািদসায়ানার দপ্ন 
ধদর সদিিাত্ দিো একিার সিয় কাসাদন এদস দিঁদছদছন। “এখাদন 
িুদির ি্যিস্া রদয়দছ।” ভাদয়াদেি িেদেন। “আিনাদের বনদজদেরদকই 
িবরদিশন করদত হদি।”  
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কন্যািণ
“�াে্থস দকারায়? দকারায় �াে্থস? ও বক ছুটিদত আদছ নাবক?” ইন্ডাব্রি 
অ্যাডভাইজার অজয় দ�ৌধুরী বশল্প ও খবনজ িন্ত্রদকর েপ্দরর কবরডর বেদয় 
আসদত আসদত প্রশ্ন করদেন। জায়গািা েবক্ষণ সুোদনর সিদ�দয় িড় 
শহর, জুিা। এখন সকাে ন’িা। “আবি জাবন ওর সদি বিদয় হদয়দছ, বকন্তু 
অবিদসর কাদজর জন্য বক িউদক কদয়ক ঘণ্াও একা দরদখ আসা যায় 
না?” 

“ও এখাদন দনই, অজয়।” অজদয়র গোর স্বর শুনদত দিদয় ক্ারা 
বনদজর দডস্ক দরদক গো তডুদে জানাে। দস তার অবিস দরদক দিবরদয় 
এে আর জানাে, “ও এখন জুিার দজদে আদছ।” 

“দজদে!” অিাক হদেন অজয়। “দকন? কী কদরদছ ও?”
“আিার িদন হয়, কন্যািণ দেয়বন িদে দজদে রদয়দছ। িুদরা ি্যািারিা 

আিার টিক জানা দনই।” ক্ারা একিডু �ডুি কদর দরদক অজদয়র বেদক 
তাকায়। “তডুবি হয়দতা জাদনা না, আিাদের এখাদন অদনক উিজাবতর 
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কদয়ে দ্ীদির করা
“আিবন বক এখাদন এই প্ররি এদেন?” িুদড়া িাবি তার দনৌকািা দিদে 
সিুদদ্র নািাদত নািাদত অজয়দক বজদজ্ঞস করে। জায়গািা জাবজেিাদরর 
িরধাবন তসকত। এখন সকাে ন’িা। সুন্দর িেিদে একিা বেন। ভারত 
িহাসাগদরর দঢউগুদো আেদতাভাদি ধুইদয় বেদছে রুদিাবে দিোভফূবি। 

“হ্যাঁ, এই প্ররি। োর-এস-সাদেদি একিা কাদজ এদসটছোি। 
সপ্াহদশদে বেন েুদয়দকর ছুটি টছে। তাই �দে এোি।” দনৌকার বিছদন 
িসা অজয় িেে।

 “বকছু যবে িদন না কদরন, আিবন কী কাজ কদরন?”
“আবি ইউএন-এর হদয় কাজ কবর।” অজয় জানায়।
িাবি দনৌকার দিাির �ােু করে। তারির তারা জাবজেিার উিকফূে দরদক 

েূদর তাদের তাদের গতেি্য দ্ীিিার বেদক এবগদয় �েে। 
 “এই দ্ীিিার নাি হে ছাগেু দ্ীি। অদনদক এদক কদয়ে দ্ীিও িদে। 

আেদত এিা টছে একিা কদয়েখানা।” দিািদরর গবত বনয়ন্ত্রণ করদত করদত 


