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 প্রায় গভয এে ফবতশখয। েশিনতভ শগশযশযা ধকয, ফছকযয শল যাকত এে েশিনতভ ভকয় 
এেজন অকযাী চকরকছ ীলব শছাোঁয়ায রক্ষ্য শনকয়। ীকতয শুরুকত একশছর শবমাকন; শদখকত শদখকত 
ফছযটাআ পুশযকয় একরা। থচ শ েথা শদকয় এককছ, শিে ভকয় ফাশি শপকয স্ত্রী-ুত্র-েনযাকদয শনকয় 
নফফকলবয উদমান েযকফ। অকর কয়কছ েী – শত-শফদজনে এআ শযা ধকয শম ে’ফায শ াশভট ভাকচব 
শফশযকয়শছর প্রশতফাযআ তায া পকেকছ, প্রশতফাযআ শ শিকভয খািাআ ঢাকর রাট শখকত শখকত গশিকয়কছ 
শনকচয তকর, াক্ষ্াৎ ফবনাকয শদকে। যাোঁ, প্রশতফাযআ শআ ভূ তন শোনওভকত াভকর শনকজকে 
যাঙ্কয েকযকছ, এফং শ শপকযকছ ীলবগাভী শযাকথ অযও এেফায। শন ফান্ধফীন বয়ঙ্ককযয শদক এভন 
ুনঃ ুনঃ নন শবমাকন শভকত অজ শ ফছকযয শল শদকন থভকে দাোঁশিকয়। ফাশিয েথা ভকন িকছ। ভকন 
িকছ, শ েথা শদকয়শছর নফফকলবয উৎকফ শমাগ শদকফ। েী েযকফ? এ’ফছকযয াশভট শে কযয ফছকয …?     
ধযা মাে, এযেভআ ঘকটকছ ঘটনা। জননে ক্লাআম্বাকযয জীফকনআ ঘকটকছ। েী েযকফ শ? ফছকযয শল যাকত 
শ াশভট েযাকম্প শুকয় শপ্রয়জন-শযজকন শযফৃত এে উৎকফয স্বপ্ন শদখকফ? না, এআ শলযাকত অফায 
পাআনার ভাকচব শফশযকয় াশভট শছাোঁয়ায শচষ্টা েযকফ? শম ভুূকতব ূফ অোক ূমবযকথ চকি অকফ অয এেটা 
শদন, শআ ভাক্ষ্কে ীকলব দাোঁশিকয় শ স্বাগত জানাকফ নতুন ফছযকে। অয এআ গল্পটা শ েযকফ ফাশি শপকয, 
তাশযকয় তাশযকয়! শোনও কে শনআ, এেজন প্রেৃত শবমাত্রীয োকছ শিতীয়টাআ শধে ছকেয গল্প কফ!  
 ফছয শকল এযেভ এেশট গকল্পয েথা ভকন ’র য়কতা শোনও শফকল শতু ছািাআ। এভকয় শমভন 
নফফকলবয অগাভ খুশ অকছ, অফায শফদায়ী ফছকযয শফলাদও অকছ। কনকেআ বাকফ, েত েী ’র না াওয়া। 
েত োজ যকয় শগর ফাশে। শযচার্ব পভযাকনয এেশট েশফতা – রাআনগুকরা বুকর শগশছ, বাফনাটুেু িকছ 
ভকন। … শম োজগুকরা ফাশে যকয় শগর, ফ নগ্ন কয় জুকি অকছ েযাকরন্ডাকয, ছািাকনা চাভিায ভকতা, শফশক্ষ্প্ত 
তুলাযাকতয ভকতা শঢকে শদকয়কছ াভকনয তাশযখগুকরা। ম্পন্ন েকভবয এে শেুে কয় শমন অকছ 
নতুনফছয! শতয ’র, নতুন ফছয খাশর াকত অক না। শেছু োজ শনকয়আ শ অক। শম োজ ফাশে যকয় 
শগকছ, শম ৃঙ্গ স্পব েযা য়শন, শম শশুয শফকি ওিা শদখা ’র না, ফকচকয় শযাভাঞ্চেয শম গল্প অজও 
শানা শগর না – মা শেছু কদখা ধযা ম্পন্ন, শআকফয জকনযআ অয এেটা নতুন ফছয! নআকর েী 
দযোয ৩৬৫ শদকনয অয এেটা েযাকরন্ডায?   
 ২০২১ শেছু ুকখয ূফবাবাল শনকয় একরও ভাকঝ বাআযাফাশত ঝি মকথচ্ছ তছনছ েকযকছ ফায ঘয 
ও ফাশয, ফায ফায। অফায শদখুন, ফছয শকল শেভন ভন বাকরা েযা এে ুফাতা ফআকছ। খুশয ফাতা 
গাকয় শভকখআ ফায ভকফত প্রতীক্ষ্া। শফদায় ২০২১, স্বাগত ২০২২ ! অকযাী’য অগাভ শুকবচ্ছা যআর 
অনাকদয উকেক - অুন, ফাআ শভকর শলযাকতয শআ াশভট ভাকচবয গল্প শুশন  …    


