
প্রান্ত ভণ্ডর  

[প্রান্ত ভণ্ডর আরযাী’য অনযতভ প্রততষ্ঠাতা দয, এই ভরেয একজন তফতষ্ট অতবমাত্রী ফরে। 

তাাঁয অতবমারনয ক্ষেত্র তফতচত্র। তভারে, আল্পস , করকা, তকতরভাঞ্জারযা – ক্ষকাথাে না তাাঁয া 

রেরছ। শুধু াাে নে, ভতরর অযরণয ঘুরযরছন ারে ক্ষাঁরে, দু’চাকাে ক্ষচর। এককথাে, তাাঁয 

ঝুতর আতবমারনয রূকথা তদরে বযা। একভে চুতেরে ংগঠন করযরছন, ক্ষরখাররতখ করযরছন 

াাাত। এফারয তররখরছন E-ভযারগয জনয।] 

  
 াপররযয যােন ’র – স্বপ্ন, তদা  ইচ্ছাতি। অভূরয এ উতিতে তফশ্বফরযণয ভুতষ্ঠরমাদ্ধা ভম্মদ 
আরীয। ক্ষপ্রতেত তবন্ন, তকন্তু স্বপ্ন ক্ষদখাে তভর আরছ। ভানুল স্বপ্ন ক্ষদরখ, স্বপ্ন তনরে ফাাঁরচ, স্বপ্নই ক্ষফাঁরচ থাকায 
যদ ক্ষজাগাে। তরফ ক্ষই স্বপ্নরক মরে রারন কযা চাই, তারক াকায কযায তনযর প্ররচষ্টা চাই। যাাঁ, আতভ 
এক স্বরপ্নয কথাই ফররত ফরতছ।  
 ১৯ ক্ষপব্রুোতয কাররই ক্ষৌঁরছ ক্ষগতছরাভ ঢাকাে। দীঘঘরাতরত এক স্বরপ্নয ূযণ তখন শুধু ভরেয 
অরো। স্বপ্ন তছর দু-চাকাে ক্ষচর ফাঙরারদ ভ্রভণ। প্ররচষ্টা শুরু রেতছর ক্ষই ৮০’য দরকয ক্ষগাোে। 
তখন ারােঘ ারত াো এক দুরূ ফযাায। তফু ক্ষকান ফাধা না ক্ষভরন, াাঁচ ফনু্ধ তভরর ফযকভ 
কাঠখে ুতেরে ক্ষতে ক্ষজাগাে করয ক্ষপররতছরাভ। তকন্তু ফাধ াধর ফাঙরারদরয তৎকারীন যাজননততক 
ডাভারডার। ৯০-এয ভাঝাভাতঝরত ’র না, এভনতক স্রারেয শুরুরত আভারদয রাগাতায ক্ষচষ্টা কারজ 
আর না, নানা ভররয নানা অতছরাে।  



 তদন মাে। নতুন প্রজন্ম এতগরে আর। তাযা আভারদয অধযা স্বরপ্নয তযক রত চাে। ২০১০-এয 
ক্ষল তদরক ক্ষপয নতুন উদযরভ ক্ষররগ ো। এফায যাজননততক  প্রাতনক ভররয নানা অং ক্ষথরক খাতনক 
রমাতগতায আশ্বা ক্ষভরর। তরফ তখনকায নফ উরদযারগ প্রথভ স্বপ্নদ্রষ্টারদয ভরধয একজনই, ভারন এই 
অধভ, াতভর রত ক্ষরযতছ। তারুরণযয ক্ষতজ ভরেয ারথ ারথ তযফততঘত ে, কাররয তনেরভ তচন্তরন 
ভনরন ফদর আর, ক্ষোই স্বাবাতফক। তাই তঠক ে, এফারযয গন্তফয শুধু ঢাকা নে, আভারদয মাত্রা এতগরে 
মারফ ক্ষেকনাপ ছাতেরে ক্ষন্ট-ভাতেঘন দ্বী মঘন্ত। এফং শুধু ক্ষদ ক্ষদখা ফা অযাডরবঞ্চায নে, রে থাকরফ 
ভানুরলয ারথ ক্ষভরারভায অতবজ্ঞতা অজঘন, এরদরয ভানুরলয কারছ ক্ষই ফাতঘা ক্ষৌঁরছ ক্ষদোয অেীকায।  
 ৃতথফীয ফৃত্তভ ফ-দ্বীরক যো কযায ক্ষেরত্র ুন্দযফরনয ক্ষম অতযীভ অফদান তায কথা ভানুরলয 
কারছ ফররত রফ। গ্রারভ, গরঞ্জ, ভানুরলয জভারেরত াতজয রে, তারদয রে কথাে গরল্প ুন্দযফরনয 
অননযতা ফুঝরত চাো; ৃতথফীরক ফারমাগয যাখায ক্ষেরত্র অযরণযয গুরুত্ব ক্ষকাথাে ক্ষো ফুঝরত চাো – এই 
ফই আভারদয মাত্রায ভুখয উরেয রফ। আভারদয উরেয  কযনীে ম্পরকঘ তনরজরদয এফং অনযরদয 
অফতত কযায ররেয ছাতরে ক্ষপরা ’র ৫০০০ তরপররে, ২০০০ ক্ষাস্টায। জাতন, েরতা খুফ কারজ 
আরফ না, তফু জনভরন ক্ষচতনা উরন্মরলয জনয এয ক্ষচরে জ ন্থা আয কী রত ারয? মাক ক্ষাক, এই 
েবূতভরত আভারদয মাত্রা শুরু ে বাযতীে ুন্দযফরনয প্ররফদ্বায কযাতনং ক্ষথরক।  
 চারেয কা  ক্ষঠাাঁরেয ভারঝ পাাঁকো ক্ষম কত ফে রত ারয তা রদ রদ ফুরঝতছ। এ মাত্রাে 
ফুরঝতছ। আশ্বা  প্রততশ্রুততয ‘রয বযা করয প্রস্তুতত প্রাে ক্ষরযই ক্ষযরখতছরাভ। তফু আর ফুজ রেত 
ক্ষরত কার-ঘাভ ছুরে মাে। এভনতক যনা ক্ষদোয দুতদন আরগ অধযা তছর ছােত্র।  
 কথাে ফরর, ফ বাররা মায ক্ষল বাররা। অফররল অনুভততত্র ারত এররা। ১০ ক্ষপব্রুোতয দুুরয 
ক্ষপ্র-ক্লারফ াংফাতদক রম্মরন ক্ষরয চরর মাই ক্ষােঘ কযাতনং। যতদন তঠক কার াতোে আভারদয চায 
াইরকর আরযাী মাত্রা শুরু করয কযাতনং োউন ক্ষথরক। করকাতা ছুাঁরে তফভানফন্দরযয কারছ ক্ষই যাত 
কাতেরে তদ্বতীে তদরনয ক্ষরল ক্ষৌঁরছ মাই ফনগাাঁ রয। ভকুভা ুতর-কতঘা আভারদয এক ঘরযাো বাে 
ক্ষডরক ারত ারত পুররয ক্ষতাো তদরে অতবনতন্দত করযন, অতবমারনয াপরয কাভনা করযন। আয যতদন 
কাররয ূমঘ অতত দীপ্ত োয আরগ আভযা ক্ষৌঁরছ মাই ক্ষট্রারার, আন্তজঘাততক ীভানা ক্ষচাকরারস্ট।  
 না, এখারন ক্ষকান ফাধায ভুরখ েরত েতন। ফযং দু’ক্ষদরযই অতবফান দপ্তরযয রমাতগতাে 
ভাদরয ই ফঘ বাররাবারফই চুরকতছর। তফরদত যারেয ভাতেরত া যাখরতই ফুরক ক্ষেরন তনরেতছর ঢাকায 
াাতে ফনু্ধ াভুর আরভ ফাফু, ফা আভারদয ফাফুবাই। ক্ষফ তকছু াংফাতদক আভারদয তঘরয তছর। তকছু 
ক্ষাস্টায ক্ষাঁরে, ক্ষরারকয ারত তরপররে তফতররে শুরু ’র আভারদয াইরকর তযভ্রভণ, ফাংরারদরয 
ভাতেরত। দীঘঘতদরনয স্বপ্ন অফররল তয রেরছ, স্বরপ্নয চাকা গতেরেরছ ভাতেরত। ক্ষফত নে, ৩৮ তকতভ ছুরে 
েন্ত দুুরয আভযা ক্ষৌঁরছ মাই মরায রয। ক্ষ এক দারুণ ফযাায। াংফাতদক ক্ষথরক াধাযণ ভানুল 
ফাই আরছ। আয আরছ আযােরনয উষ্ণ য।  
 মরায ক্ষথরক ক্ষাজা রথ ২৫৫ তকতভ ক্ষতযরে রজই ঢাকা ক্ষৌঁছরনা মাে। তকন্তু আভারদয উরেয 
তবন্ন। তাই যতদন কার রতই আভযা ক্ষফতযরে তে খুরনায রথ। ফাংরারদ শুনররই এততদন ক্ষম ছতফো 
ক্ষবর উঠত এখন তা চরে ক্ষদখরত াতচ্ছ। দীঘঘ তফসৃ্তত ধানরখরত ক্ষদারা তদরে মারচ্ছ ভৃদুভন্দ ফাতা, একেু 
দূরয দূরয প্রাতযত েরেরর দীতঘ, এখারন খারন ফুরজ ক্ষভাো গ্রাভ। এরফয ভাঝ তদরে চরররছ আাত-



তনজঘন এই যাস্তা। ক্ষই যাস্তাে াইরকর-োতয আভযা চায তফরদী। ক্ষমরত ক্ষমরত রে ক্ষযররাইন। যাস্তা 
ফন্ধ, ক্ষররবরক্রতং-এ করেকো গাতে দাাঁতেরে। ারই ক্ষদখরাভ এক চারেয চারা। ক্ষনরভ তে চারেয ক্ষরারব। 
ার এক েুকেুরক রার ফযাোতযচাতরত তযক া। আভারদয এখারন ফরর ক্ষোরো, যা ফরর ইতজ ফাইক। তখন 
আভারদয এখারন এ গাতে চারু েতন। নতুন গাতে ক্ষদরখ আতভ উৎুক রে তে। একফারয ক্ষছাকযা ড্রাইবায 
ারফ। ফে ক্ষভরয ক্ষকরে ক্ষচৌে, তকন্তু কথাফাতঘাে ক্ষফ চেরে। কথাে কথাে জানরত াতয রদরয োকাে 
গাতেয দাভ রে প্রাে রাখ োকা। এয ইতঞ্জন তচন ক্ষথরক আর। ঘন্টা াাঁরচক চাজঘ তদরর তদনবয ছুেরত 
ারয। তদরন চায’ োকা ভরতা ক্ষযাজগায। তকন্তু এত কভ ফের ড্রাইবাতয? রাইরন্স আরছ তকনা তজরজ্ঞ 
কযরত ারফ তফব্রত ক্ষফাধ করয। স্থানীে তকছু মুফক জরো রেতছর ক্ষখারন, তাযা জানাে, ‘আজকার 
রাইরন্স ক্ষযতজরেন ইতযাতদ ছাোই গাতে চররছ। তরফ যকায তঘতগয ফযফস্থাে রাগাভ োনরফ। মাক, ইতজ
-ফাইরকয তফলে ক্ষল। এফায আা ক্ষথরক নানা প্রশ্ন ক্ষধরে আর আভারদয তদরক, আভারদয ভ্রভরণয 
উরেয তনরে। আভযা মথাম্ভফ উত্তয তদরত থাতক, রদয ারত আভারদয তরপররে তুরর তদই। আফায 
নাভরত রফ রথ। তকন্তু চারেয দাভ ক্ষভোরত তগরে তফতত্ত, যা হ হ করয আতত্ত জানাে। অগতযা 
ফাইরক ধনযফাদ জাতনরে তফদাে তনই, আফায দু-চাকা গোে।  
 যফতঘীরত নানা ঘেনা ঘেরত থারক রথ। ক্ষকাথা াইরকর থাতভরে ক্ষজায করয চারেয আযােন, 
ক্ষকউ খাতনক থাতভরে ারত তুরর ক্ষদে তফশ্বকারয ‘তে-ােঘ’। ক্ষকউফা থ আেরক তনছক গল্প করয। দুুরয 
একজােগাে আভায া তছরর ারয নারাে রে মাে। ারয ক্ষদাকান ক্ষথরক ক্ষরাকজন ছুরে এর ধরয 
তনরে মাে, জর তদরে াপ-ুতরযা করয ক্ষদে ফ। চা-ারনয য দাভ তনরত অস্বীকায করয ক্ষদাকাতন। এভনই 
বাররারাগা অতবজ্ঞতা মত। তফরকরর ক্ষৌঁরছ মাই খুরনা রয। জননক ধনফান ফযফােীয ক্ষৌজরনয অতবজাত 
এক ক্ষারেরর যাতত্রফারয ফযফস্থা ে। শুধু থাকা নে, হনরবাজ  যতদরনয প্রাতযারয ফযফস্থা করয তাাঁয 
েীাথীযা।  
 আভারদয এফারযয রেয ফাংরারদ ুন্দযফরনয প্ররফদ্বায ‘ভংরা ফন্দয’। য ক্ষছরে রূা নদী 
ক্ষতযরে যনা তদই ফারগযারেয তদরক। ভারঝ যাস্তাে ঞ্জরেয াইরকররয চাকা াো-ূনয রে রে। 
চাকাে াো বরয ক্ষপয ছুে শুরু কযরত একেু ভে ক্ষররগ মাে। মাই ক্ষাক, দুুরযই ক্ষৌঁরছ মাই এক ক্ষছাট্ট 
জনরদ। ফারগযাে আেতরন ক্ষফ ফে একতে ক্ষজরা; ভংরা তাযই এক উরজরা। এখারন যাস্তায ধারয এক 
ধাফাে ইতর-বারতয আায ক্ষরয আফায যনা তদই। দুধারয শুধু ধানরখত আয ক্ষনানাজররয ক্ষবতে। ভারঝ 
একোনা ১৮ তকতভ যাস্তা। আরগ দুরেকজন এই যাস্তাো ম্পরকঘ তকঘ করযতছর আভারদয। এখারন নাতক 
আকছায চুতয-তছনতাই ে। একেু তচন্তা তচ্ছর, তকন্তু কী রফ ক্ষবরফ? মতদ তকছু ঘরে, ক্ষকই-ফা এই তনজঘন 
রথ যোকতঘায বূতভকা ক্ষনরফ! মাক, আভযা তনতফঘরে তফরকররয ভরধযই ক্ষৌঁরছ ক্ষগরাভ ভংরা ফন্দরয। আভারদয 
আায খফয আগাভ ক্ষজরনরছ স্থানীে প্রান; তকছু আরোজন তাাঁযা ক্ষরয ক্ষযরখরছন। আভারদয থাকায জােগা 
রেরছ ফাংরারদ ক্ষনৌফাতনীয অতততথারাে। শুনরাভ, কার াঁযা একো আররাচনা বায আরোজন 
করযরছন। 
 আভযা ক্ষম ভরেয কথা ফরতছ (২০১১) তখন প্রকৃততরপ্রভীরদয ে ক্ষথরক একো ক্ষাচ্চায দাফী 
উরঠতছর, ুন্দযফন ক্ষমন োর্ল্ঘ ক্ষতযরেরজয ভমঘাদা াে। এফং ইভে ইন্টাযরনে ভাধযরভ ক্ষবাোবুতেয 
ফযফস্থা চরতছর। মাক, যতদন আররাচনাবাে ুন্দযফরনয গুরুত্ব, তায যেনারফেরণয জনয কী কযনীে, 



তায ফতঘভান অফস্থা ইতযাতদ তনরে দীঘঘ ভত-তফতনভে ে। ক্ষফ ক’জন তফরলজ্ঞ  তফদগ্ধ ভানুল তারদয 
অতবজ্ঞতা  অতবভত ফযি করযন। আভযা আভারদয উরেয  অতবপ্রাে তনরে ফিফয যাতখ। ফাংরারদরয 
প্রতততনতধযা আভারদয কারছ দাফী যারখন, আভযা ক্ষমন ক্ষদর তপরয ুন্দযফরনয রে জনভত গঠরন তফরল 
উরদযাগ তনই, ক্ষমন ফহু বাযতীেরদয এই ক্ষবারে াতভর কতয।  
 ভংরা নদীয স্বল্পদূরয ুন্দযফরনয শুরু। দুুরযয য ক্ষই নদী ক্ষতযরে গ্রাভ জেররয রথ ক্ষফ 
তকছুো ক্ষঘাযাঘুতয করয তপযরাভ। ভরন ুপ্ত ফানা তছর রদরয ুন্দযফন খুফ কাছ ক্ষথরক ক্ষদখফ; ভরনয 
ফানা ভরনই যরে ক্ষগর। কাযণ ভোবাফ। যতদন ক্ষবায না রতই চাযজন আফায াইরকরর োয ই।  
 আফায ক্ষই পাাঁকা যাস্তা। এফারয মাত্রা তনরুদ্রফ। আভযা ফারগযাে রে ছুতে ক্ষগাারগরঞ্জয 
তদরক। আভযা মারক নযাানার াইরে ফতর, রদর তাযই নাভ ‘তফশ্ব-েক’। স্ববাতফকবারফই ক্ষই যাস্তা 
অরনক প্রস্ত, ভৃণ। আভযা ক্ষই তফশ্বেক ধরয ছুরে চতর ভরনয আনরন্দ। ক্ষকাথা থাভরর ক্ষরাকজন তঘরয 
ধরয, কত কী জানরত চাে। আভযা কত কী ফররত চাই, তকন্তু ভরেয অবারফ ফরা রে রঠ না। কত কী 
জানরত চাই, জানা ে না।  

 ক্ষগাারগরঞ্জই ফাংরারদরয জাততয জনক ক্ষখ ভুতজফয যভারনয জন্মতবরে। ইরচ্ছ তছর ই তফত্র 
তবরেে একফায া যাখরফা; তকন্তু ২১ ক্ষপব্রুোতযয ডাক অন্তযাে রে দাাঁোর। ারত ক্ষম ভাত্র ততনতদন। আভযা 
ঢাকা ক্ষঠরক অরনকো দূরয আতছ। অগতযা ...। আজরকয যাতো কােরফ ক্ষগাারগঞ্জ য ক্ষছরে ‘চন্দ্র-
তদঘতরো’ নারভয এক অজ-গ্রারভ, অরচনা এক গৃরস্তয ঘরয। গ্রারভয নাভতে বাতয তভতষ্ট, ভানুলজন তনশ্চেই 



ক্ষই নারভয অনুাযী রফ।  
 গ্রারভ ক্ষঢাকায আরগই অবাফনীে এক আন্ততযকতায য! ঠাৎ এক স্থানীে তকরায াইরকর ক্ষচর 
আভারদয েী রে মাে। চররত চররত ক্ষ ঘাে ঘুতযরে আভারদয াইরকররয াভরন থাকা ক্ষফাডঘগুররা োয 
ক্ষচষ্টা করয, ক্ষই ফঘ চুকরতই শুরু ে তায প্রশ্ন, অজস্র আগ্রী প্রশ্ন। আভযা উত্তয তদরে মাই, মতো াতয। 
তাযয চররত চররত ক্ষ একভে তায ফাতেয কারছ এর থারভ, চারেয আভন্ত্রণ জানাে। এতদরক রন্ধ রে 
এররছ, এখন ক্ষমরত রফ অরনকো দূয। ক্ষছররতেয ফাতে ভূর যাস্তা ক্ষথরক ক্ষফ তকছুো তবতরয। রক 
ফররাভ, এখন অনুরযাধো যাখা ম্ভফ নে। ক্ষ ফে ক্ষজতদ, তকছুরতই ভানরত চাে না। ফররছ, ে তায ফাতে 
ক্ষমরত রফ, নেরতা চারেয খযচ তররফ কুতে-োকা তনরত রফ তায কাছ ক্ষথরক। কী আশ্চমঘ! আভযা আরগই 
ক্ষজরনতছ, াযাতদন ভজুরযয কাজ করয াভানয াতযশ্রতভক তনরে ক্ষ ঘরয তপযরছ। োকা তনই কী করয? 
এতদরক ক্ষ ছােরছ না। তীব্র অতবভান তায ভুরখ, ক্ষচাখ ছরছর কযরছ। তনতান্ত তনরুাে রে রক খুত 
কযরতই একো দোকায ক্ষনাে গ্রন কতয। য ারত তুরর তদই খানকতক চকররে ফায।  
 যতদরনয প্রাথতভক মাত্রা ক্ষই তফশ্ব-েক ধরযই। তফরকররয আরগই ক্ষৌঁরছ মাই ক্ষপতয ঘারে। 
তস্টভারয াইরকর  তনরজরদয চাতরে ায রে মাই অতত-প্রস্ত দ্মানদী। দুরচাখ বরয ক্ষদতখ তায তফার 

তফসৃ্ততত, কূর ছাারনা জর। যাত কারে ভাো ঘারেয কারছ ূততগন্ধভে এক ররজ, তরতাতধক ভতরন 
তফছানাে। তরফ ঘারেয কারছ এক ক্ষারেরর জুরে ক্ষগর তাজা ইতররয তডভ, ক্ষঝার, গযভ বাত। আয কী চাই?  
 ১৯ ক্ষপব্রুোতয দুুরয ক্ষৌঁরছতছ ঢাকা নগযীয ীভানাে। ঢাকা াইতক্লং ক্লারফয দুই দয স্বাগত 
জানাে রথ। াঁযাই আভারদয েী করয তনরে মাে রযয অন্দরয। এক তফতষ্ট করঘারযে কতঘা স্বাগত 
জানান তাাঁয দপ্তরয এফং তততনই স্বতপ্ররণাতদত রে একতে অতবজাত ক্ষারেরর আভারদয থাকা খাো ইতযাতদয 



ফযফস্থা করয ক্ষদন। ন্ধযাে ফান্ধরফ চরর মাই ফইরভরাে। াযা য জুরে তখন ২১ক্ষ ক্ষপব্রুোতযয উন্মাদনা। 
যরত যরত আশ্চমঘ উষ্ণতায উরন্মাচন। ২০ তাতযখ াযাতদন রয ঘুরয ক্ষই উত্তা গারে ভাতখ। এই 
যারতই শুরু রফ ২১ক্ষ’য ভরাৎফ। বালা ীরদয প্রতত শ্রদ্ধাঞ্জতর তনরফদরনয ক্ষই শুবেণ আরছ। তদরক 
তদরক প্রারণয আরফগ উছরর 
েরছ, উরত্তজনা তুরে উঠরছ। 
ফনু্ধরদয যাভরঘ রন্ধয ভরধয 
তডনায ক্ষরয একেু ঘুতভরে 
ক্ষনোয ফযথঘ ক্ষচষ্টা কতয।  
 যাত ারেদোে 
ক্ষফতযরে এগারযাোয ভরধযই 
ক্ষৌঁরছ মাই যভনায 
ঐততাতক ীদ প্রােরণ। 
াজায াজায ভানুল জরো 
রেরছ ক্ষখারন, এই যারত 
অজস্র অগতণত নাযী ুরুল  
তশুরদয আররাতকত 
ভারফ। ফাই আরছন, ক্ষনতা-ভন্ত্রী, আভরা, তফরদী অতততথ, ভারজয তফতষ্টজন। ফায ারত পুররয 
স্তফক। আভযা পুররয ক্ষতাো ারত তনরে দীঘঘ এক াতযয তছরন। জননক ুতর অতপায আভারদয তযচে 
ক্ষজরন একেু খাততয করয করেকো গাডঘরযর এতেরে ক্ষফ তকছুো াভরন তনরে মান। ীদরফদী খান 
ক্ষথরক ক্ষফ দূরয, তফু স্পষ্ট ক্ষদখরত াই। তঠক ফারযাোে ক্ষদরয যােতত ক্ষফদীতরর ুষ্পাঘঘয তনরফদন করয 
স্মযণ উৎরফয ূচনা কযররন। তাযয প্রধানভন্ত্রী, এরক এরক অনযানয তফতষ্টজরনযা শ্রদ্ধা তনরফদন কযরত 
থারকন। াভরন তখন ক্ষদোজায ক্ষরাক, মু্বকগততরত াভরন চরররছ। চররত চররত ঘতে কাাঁো দুই 
ছাতেরে আোইোয তদরক, আভযা ক্ষৌঁরছতছ ক্ষই স্মাযক তভনারযয কাছতেরত। াভরন একোই কডঘন। ফাই 
তখন জুরতা খুররত ফযস্ত। তঠক, এয রয আয জুরতা রয মাো চরর না। আভযা জুরতা খুরর ক্ষপতর। 
তকন্তু ভুতকর ’র, জুরতা যাখফ ক্ষকাথাে? ক্ষকাথা যাখায ফযফস্থা ক্ষদখরাভ না। থাকররই ফা কী? ক্ষমতদক তদরে 
ক্ষফদীরত মাো তায তঠক উররো তদক তদরে ক্ষফযরনা। তারর উাে? এখন একভুূতঘ দাাঁোফায ভে ক্ষনই, 
ক্ষনই ততছরে আায উাে। গম্ভীযভুরখা ুতর  ক্ষপৌতজযা কো নজয যাখরছ। াভানয া করয এক 
ুতর কতঘারক তজরজ্ঞ কতয, জুরতায কী রফ? তততন ঝাাঁতঝরে উত্তয ক্ষদন, ‘কী আফায রফ? ারত তনরেই 
ক্ষমরত রফ।’ ক্ষকী! জুরতা ারত ীরদয প্রতত শ্রদ্ধা! মাযা আভারদয ভারেয বালায জনয প্রাণ তদরেতছররন ছে 
দক আরগ, তাাঁরদয উরের এত দৃতষ্টকেু বেীভাে ম্মান ক্ষদখারনা মাে? উাে ক্ষনই। এখারন ফযফস্থাো 
এযকভই। ফাই ারত জুরতা তনরে চররছ। ভন ভানরছ না এবারফ ক্ষমরত, কান্না াে, তফু ক্ষমরত ে। ফাাঁারত 
জুরতা, ডানারত পুর তনরে ক্ষফদীয ক্ষাারন া যাতখ। জর েরের ক্ষচারখ েভা ক্ষচরে ুষ্পাঘঘয তনরফদন কতয 
ক্ষফদীতরর।  
 কত দীঘঘ ফছরযয মেরাতরত স্বপ্ন! ক্ষই স্বপ্ন আজ ূযণ ’র ফরে, তকন্তু ফুরকয গবীরয কী এক 
অফযি মন্ত্রণায অনুনাদ তফলন্ন করয আভারদয, আনন্দ ম্লান রে আর।                   


