
ঋতা নন্দী  

[ঋতা নন্দী’র বাস হুগলীর বলাগড়ে। ব্াাংক কর্মী হিড়সড়ব কাড়ে য াগদান। য াট যেড়ক ডানহিড়ট, 
িািাড়ে চোর যেহনাং হনড়েড় ন চাকহর শুরুর আড়গ, যবহসক অ্্াডভান্স দুইই। র্াউড়েহনোহরাং, যেহকাং, 
িাইহকাং ইত্াহদ কড়রড় ন হবস্তর। এখনও  খন তখন স্াক কাাঁড়ে কাড়  দূড়র যবহরড়ে িড়েন। এবাড়র 
ঋতা এক ঝহটকা সফড়রর গল্প বলড় ন।]  

 গুগ ল সাচম কড়র হকন্তু িাড়বন না গ্রার্হটড়ক৷ শীত যশড়ে বসন্ত এড়ল িুরুহলোর প্রকৃহত য ন হনহশর 
র্ড়তা ডাড়ক আর্াড়দর র্ড়তা হক ু র্ানুেড়দর৷  াড়দর িাড়ের নীড়চ চাকা লাগাড়না, আর য  চাকাগুড়লা 
বাোিীনভাড়ব গোড়না-র দাহেত্ব হনড়ে যনে ক্লাইম্বার-সাড়কমল৷ র্ে্প্রড়দশ যেড়ক সড়ব র্াত্র হফড়রহ । ১১ 
যফব্রুোরী র্হনদা’র যফান। ৪ তাহরখ িুরুহলো  াওোর যপ্রাগ্রার্। ৯ েড়নর দল। তড়ব Confirm হটহকট 
 ’টা। কু িড়রাো যনই,  হদ িে সুেন, যতাঁতুল িাতাে ৯-েন। তা নে ি’ল, হকন্তু ১২ হদন  ুহটর ির অ্হফড়স 
বলব কী কড়র য  আবার  ুহট চাই?  াই যিাক, যদাল আর রহববাড়রর র্ড়ে্ দুহদন র্াত্র হস-এল  া যিাক 
যসটাও র্্াড়নে ি’ল। ৪ তাহরখ অ্হফস যেড়ক হফড়র  োরীহত স্াক হিড়ে উেল, গন্তব্ িাওো যেশন। আদ্রা 
চক্রেরিুর ি্াড়সন্োড়র প্রচন্ড ভীে।  হনহশর ডাড়ক যবশীর ভাড়গর গন্তব্ িুরুহলো। আর্াড়দর ৯টা হটহকড়টর 
Confirm ৬টা, ৩যট কার্রার প্রের্ হদড়ক আর ৩যট যশে হদড়ক। TT বাবুড়ক কুহর্ড়রর  ানার র্ড়তা ৬ েড়নর 
Confirmation যদহখড়ে ৯ েড়নর িুরুহলো যিৌঁ ান িড়ে যগল৷ আর্াড়দর গন্তব্ হসরকাবাদ। িুরুহলো 
যেশন যেড়ক গােীড়ত ৪৫ হর্হনট প্রাে। হসরকাবাদ এর র্াষ্টারর্শাই র্েু হসাং বাবু আর্াড়দর সাড়কমড়লর এক 
েন শুভাকাঙ্খী, হতহন দুখানা গাহে হনড়ে িাহের৷ যেশন যেড়ক আর্াড়দর সাড়ে য াগ হদড়লন লাইড়েহর 
ইন্সড়িকটর যভৌহর্ক-দা, ওনার কর্মড়েত্র এখন িুরুহলো৷ এরিড়র য াগ হদল শুভ’র সাড়ে বাড়স আসা ৩ েন। 
এরা Birdwatcher! আর হসরকাবাড়দ বহু প্রোহতর িাহখ রড়েড় ৷ আর্রা যিৌঁ ালার্ হসরকাবাদ ফড়রষ্ট 
অ্হফড়সর িাড়শ এক ক্াহপাং গ্রাউড়ন্ড। বে বে গাড়  ঢাকা যবশ বে এক সর্তল, িাশহদড়ে বির্ান সুন্দরী 
বানু্দ নদী৷ হর্হনট িাাঁড়চক র্াত্র, আর্াড়দর 2nd Home র্াো তুলল ৪ যট রাংড়বরড়ের তাাঁবু৷ িাওো আটকাড়নার 
েন্ হতনড়ট বে গা ড়ক প্লাহেক হশট হদড়ে হিড়র গড়ে উড়েড়  অ্স্থােী রান্নাির, অ্সীর্ আর  ন্দার তৎিরতাে 
এক যডচহক গরর্ চা যরহড৷ সবার স্াক যেড়ক যবহেড়েড়   রাংড়বরড়ের কাি, সড়ে যেশন যেড়ক যকনা 



িাউরুহট, যেহল, কলা আর বলাগড়ের হবখ্ত 
নড়লন গুড়ের সড়ন্দশ! েড়র্ যগল। এরির 
যরাি হনড়ে রকসাইড়ট। বেস  াই যিাক 
রকক্লাইম্ব-এ হিহ ড়ে যনই যকউই৷  োরীহত 
দুিুড়রর রান্নার দাহেত্ব হনড়ে হনড়েড়  অ্সীর্, 
 ন্দা৷ চলল রক ক্লাইহম্বাং। হফড়র এড়স 
গরর্ভাত, সড়ে হডড়র্র কাহর৷ ইহতর্ড়ে্ 
Birdwacher-রা বন্দী কড়র যফড়লড়  অ্ড়নক 
িাহখ। না, োড়ল বা খাাঁচাে নে, তাড়দর 
ক্াড়র্রাে৷ তারির গা তলাে েহর্ড়ে আড্ডা৷  
 সন্ধ্্া িড়তই োর্সা র্াদড়লর শব্দ বুড়কর র্ড়ে্ হদ্রর্হদ্রর্ আওোে তুলহ ল, শুনলার্ আে সারারাত 
চলড়ব এই নাচগান, র্ন টানহ ল এরকর্ একটা র্াহটর অ্নুষ্ঠান যদখার েন্। হচন্তা যনই, রু্শহকল আসান 
র্েুবাবুর সাড়ে চললার্ প্রাে হতন হকহর্ দুড়রর কলাবনী গ্রাড়র্৷ হবহভন্ন গ্রার্ যেড়ক আসা আহদবাসী িুরুে রর্ণী 
যকার্র েহেড়ে র্াদড়লর তাড়লতাড়ল যনড়চ চড়লড় । প্রচুর  হব তুড়ল ক্াড়প হফরড়ত রাত িল যবশ। হডনাড়র 
হদহশরু্রহগর যঝাল সি ভাত, যর্ার্বাহতর আড়লাে অ্রৃ্ত৷ তড়ব তাাঁবুর র্ড়ে্ সুখ হনদ্রাে ব্িাত িটাল োন্ডা৷ 
র্াচম র্াস হিহিাংব্াগ প্রড়োেন িড়ত িাড়র, এটা কাড়রার র্াোে আড়সহন৷ সবাই চাদর হদড়ে র্্াড়নে করড়ব 
যভড়বড় । এখন োন্ডাে সবারই কুকুর কূন্ডলী দশা৷  
 ৬ তাহরখ দুিুড়র খাওোর ির চন্দনিাহণ টড়ি  াবার কো, যসখাড়নই আে রাহত্রবাস৷ তার আড়গ 
অ্ড়নকেণ ক্লাইহম্বাং আর র ্াড়িহলাং চড়লড় । ক্াপসাইড়ট হফড়র লাঞ্চ যসড়র হেহনেিত্র যগা াড়না শুরু ি’ল। 
তুড়ল যফলা ি’ল তাাঁবু। আে য  অ্ড়নক উিড়র িািাড়ের র্াোে রাহত্রবাস৷ আর্াড়দর স্থানীে সেী চরনভাই ও 
ঈশ্বর আড়গ যেড়কই েল তুড়ল যরড়খড়  িািাড়ের র্াোে (৪০ হলটার)৷ কারন েল িুড়রাটাই হনড়ত িে হনচ 
যেড়ক। িািাড়ের র্াোে েল যর্ড়ল না।  াক, িাাঁটা শুরু িল। লে্ প্রাে সাড়ে হতন হকহর্ দূড়রর  চন্দনিাহন 
টি। িুড়রা রাস্তাে চোই েেল যবশ ভাড়লা। একটু উিড়র উড়ে Rest যনবার েন্ একটু দাাঁহেড়ে যচাখ 
যর্লড়তই য  দৄশ্ নেড়র িেল তার বণমনা করার ভাো যনই।  ত দূর যচাখ যগল, র্ড়ন ি’ল যদাল িূহনমর্ার 
সব আবীর রাহেড়ে হদড়েড়  িুরুহলোর আকাশ। আহদগন্ত হবসৃ্তত িলাশ। খুব যবহশ দাাঁোড়নার সর্ে যনই, টড়ি 
যিৌঁ াড়ত এখনও অ্ড়নকটা য ড়ত িড়ব। তাই আবার চলা। ভুল বললার্, চলা নে, ওো শুরু ি’ল। তারই 
র্াড়ঝ অ্িার যসৌন্দ মড়ক হক ুটা েড়র রাখার তাহগড়দ  হব যতালা। সবুে েেড়ল লাল িলাড়শর রােত্ব, তারির 
িোৎ কড়েকটা গাড়  িলুদ রড়ের উচ্ছ্বাস। ওরা য ন আর্াড়দর স্বাগত োনাড়ে৷ র্ন ভড়র যগল। আে 
আকাশও খুব িহরস্কার, তাই নীল আরও িন নীল। 
ফড়টাগ্রাফারড়দর েন্ প্রকৃহত অ্কৃিন ভাড়ব যসড়েড়  আে৷  
 হক ুেণ ির িহিড়র্ লাল রে। ওিড়র তাহকড়ে 
যদখলার্ কড়েক েন র্াোে যিৌঁড়  যগড় । তার র্াড়ন আর 
অ্ল্প একটু িে বাকী। বে এক িাের যদড়খ বড়স িেলার্, 
সূ মাস্ত না যদড়খ  নেব না৷  ারা হি ড়ন আসহ ল তারাও বড়স 
িেল। প্রাত্হিক হদড়ন হতহন  খন অ্স্তগার্ী, তখন আর্রা 



োহক অ্হফড়স চার যদওোড়লর যিরাড়টাড়ি। আে 
অ্বসর হর্ড়লড় , তাই র্ন ভড়র সূ মাড়স্তর  হব 
যতালা, প্রাণভড়র হনড়েড়ক রাহেড়ে যিাঁড়ট যিাঁড়ট 
িািাড়ের র্াোে যিৌঁ ড়না।  ারা আড়গ যিৌঁড় ড়  
তারা ইহতর্ড়ে্ তাাঁবু খাহটড়ে যফড়লড় ৷ হতনড়ট 
িাের হদড়ে বানাড়না উনাড়ন বড়সড়  চা। 
একহদড়ক কাগে যিড়ত রু্হে চানাচুর হিাঁোে 
কুড়চা, এ এর্ন একটা োেগা য খাড়ন আর্রা 
কেনই আহ , এ আর্াড়দরই রােত্ব। আর 
যকানও র্ানুড়ের আনাড়গানা, কলড়রাল হক ুর্াত্র 
যনই। এই অ্হভজ্ঞতা একর্াত্র যসইসব 
িদ াত্রীড়দর িে  ারা িািাড়ের গিড়ন  াে। তারাই অ্নুভব কড়র এই স্বগমীে রু্িূতমগুড়লা।  
 প্রড়ত্ক দড়লই দুড়েকেন োড়কন  ারা রান্না করড়ত ভালবাড়সন, তারা সানড়ন্দ এ কাড়ের দাহেত্ব 
হনড়ে যনন। আর্াড়দর যেড়ত্রও তাই। এর্নই কেড়নর উৎসাড়ি আর্াড়দর রসনা তৃহির আড়োেন চড়লড় ৷ 
আরও কড়েক েন রান্নার োেগা হিড়র বড়স নানান গড়ল্প যর্ড়তড় ন৷ িূহনর্ার চাাঁদ আে একটু যদহরড়ত 
উেড়লও তার নরর্ আড়লা হনস্তব্ধ প্রকৃহতড়ক র্াোবী কড়র তুড়লড় ৷ আহর্ আরও একটু ওিরহদড়ক উড়ে এক 
খন্ড িােড়রর খাড়ট শুড়ে এই অ্িাহেমব যসৌন্দড় মর গভীড়র ডুড়ব হ লার্। িন্টা দুই ির অ্সীড়র্র ‘খানা-যরহড’ 
আওোড়ে চটকা ভাড়ে।  ভাত, যবগুনড়িাো যবশ সুস্বাদু কড়র র্াখা, সড়ে হডড়র্র কাহর৷ খাওো যশড়ে চলল 
আরও একপ্রস্থ গল্প, সবাই হর্ড়ল  খন Tent-এ যঢাকা ি’ল, িহে র্ড়ত িড়রর তাহরড়খ যিৌঁড়  যগহ  আর্রা৷  
 যভাড়রর িুর্ যবশ গভীর হ ল৷ ওহদড়ক র্হণদা’র িাাঁকডাক শুরু িড়ে যগড় , ‘ক্াড়র্রা র্্ান েলহদ 
বাইড়র এড়সা।’ র্াোর কাড়  রাখা ক্াড়র্রা হনড়ে বাইড়র আসড়তই যদহখ চাহরহদক লাল আড়লার বন্াে 
ভাসড় । হদনর্হন উাঁহক হদড়েড় ন। হক্লক, হক্লক, হক্লক.... কড়েক বার শাটার হটিড়তই হবশাল লাল োলাটা 

িািাড়ের আোল যেড়ক এখন িূড়বর 
আকাড়শ৷  চা যখড়ে গত রাড়তর উদবৃত্ত 
ভাত আলু আর যিাঁোে ভাো হর্হশড়ে 
আর্াড়দর িািােী িড়ের যেশাল 
ফ্রাড়েডরাইস ততরী। ওহদড়ক Tent আর 
হেহনেিত্র ি্াহকাং সারা। ভরড়িট যখড়ে 
অ্ন্ হদড়ক েেড়লর রাস্তা েড়র নার্া শুরু 
ি’ল৷ নার্ার িড়ে কেড়ির হিে নার্ক 
হটলা যিহরড়ে যগলার্৷ হক ুেন ক্াহপাং 
গ্রাউন্ড এ হবশ্রার্ আর  াতু য ালা শশা 
শাাঁকালু যখড়ে প্রখরড়রৌড়দ্রর র্ড়ে্ আবার 

িাাঁটা শুরু। এবাড়র গন্তব্ হতলাইো বাাঁে।  তখন সূ ম র্াঝ আকাশ  াহেড়ে িহির্ হদড়ক সার্ান্ যিড়লড় । 
আর্রা হিচ রাস্তা েড়র খাহনক দূর  াবার ির িাকা রাস্তা য ড়ে ডান িাড়ত আলিে েরব। হিড়ে ঢাউস ব্াগ 



হনড়ে যচাখড়োো য ড়ে বে রুর্াড়ল রু্খ যঢড়ক 
আর্রা িাাঁটহ ৷ শ্রীরার্িুর গ্রাড়র্র লেন-কাকা 
আর্াড়দর এ যিন শখ যদড়খ বড়লন, ‘ইোড়দরড়ক 
িাগলা কুত্তাে কার্োেড় !’ সহত্ই যতা, এরকর্ 
যরাড়দ েরুহর প্রড়োেন  াো র্ানুেেন যতা দূড়রর 
কো িশু িেীও বাইড়র যবড়রাে না।  
  াই যিাক, হিচ রাস্তা য ড়ে র্াহটর রাস্তাে 
চলা শুরু িড়তই র্ড়ন ি’ল আর্রা িলাড়শর সরু্ড়দ্র 
সাাঁতার কাটড়ত যনড়র্হ । র্াড়ঝ র্াড়ঝ  হব যতালা 
আর বে গা  যদখড়ল তার  াওোে একটু হবশ্রার্ 
যনওো – এইভাড়ব চলড়ত চলড়ত যরাদ তার 
তীেতা একটু িাহরড়েড় । একটু দূড়র যদখলার্ 
প্রাচীন এক র্হন্দর। বট, হশশু, হশরূ্ল গাড়  যিরা 
ওই োেগাে হিড়ের যবাঝা নাহর্ড়ে িাড়সর 
হব ানাে শ ্া হনড়েড়  অ্ড়নড়ক। এখাড়ন সবার 
রু্ড়খ দু-চার্চ কড়র Glucon D য াগান যদে তিন। এরির েল যখড়ে যবশ Instant এনাহেম িাওো যগল৷ 
দুেন গ্রার্বাসীর সাড়ে যদখা ি’ল রাস্তাে, হক ু কোবাতমাও ি’ল। তাড়দর েুহতর যকাচে যেড়ক সাংগৃিীত কূল 

আর্াড়দর অ্ড়নক কুল কড়র হদল। যবশ 
বাহলবাহল হর্হষ্ট কুল। গ্রাড়র্ চাড় র 
যদাকান আড়  হকনা হেজ্ঞাসা করাে এর্ন 
অ্বাক যচাড়খ তাকাড়লা  াড়ত র্ড়ন ি’ল চা 
খাওোর হবলাহসতা এ গ্রাড়র্ এখড়না 
যঢাড়কহন। ওাঁরা বলড়লন, গ্রাড়র্র নার্ 
তাড়নহশ৷ আবার িাাঁটা। রাস্তার দুহদড়ক 
 ত দূর যচাখ  াে ‘রাো িাহস রাহশ রাহশ 
অ্ড়শাড়ক িলাড়শ!’  

 চলড়ত চলড়ত একসর্ে এড়স িেলার্ সুহবশাল এক েলরাহশর িাড়ে। এই যসই হতলাইটাাঁর ড্ার্৷ 
েড়লর োড়রই তহরিহে হতনড়ট TENT খাটাড়না িল৷ তখন েলরাহশড়ত রক্ত যঢড়ল, হদনর্হন হফরড় ন অ্স্তাচড়ল৷ 
এই অ্িমাহেব যসৌন্দ ম্ দুড়চাখ ভড়র উিড়ভাগ করার ির অ্সীর্ একটু িুড়র এড়স বলল ‘TENT  যতাড়লা, 
েলাোড়রর িাড়শ য  রাস্তা তার োড়র িালকা েেড়লর যবোটার হি ড়ন এক সবুে র্খর্ল হব াড়না র্াে৷ 
আবার TENT  খাটাড়নার িহরশ্রর্ িড়লও র্ন ভড়র যগল৷ িূহনমর্ার িড়রর হদন চাাঁদর্ার্া একটু যদহরড়ত যদখা 
হদড়লও আড়লা হদড়ত কািমন্ কড়রনহন।  োরীহত চা রু্হে চানাচুর যখড়ে স্নান করড়ত নার্া িল DAM এর 
েড়ল৷ আে MENU হডড়র্র যঝাল ভাত আর আলু যচাখা। চাাঁড়দর  আড়লাে বড়স যসই খাবাড়রর স্বাদ অ্িূবম৷ 
খাওো যশে িড়ত অ্ড়নক রাত৷  ত রাতই যিাক, র্হণদা’র হনড়দমশ, আে বাসনিত্র যর্ড়ে সব গুহ ড়ে তড়ব 
শুড়ত য ড়ত িড়ব। কাল যভার ৫টাে রওনা িড়ত িড়ব। এহদড়ক সবার এনাহেম ফুহরড়েড় ৷ যকউই বাসন েুড়ত 



চাে না। িহরহস্থহত বুড়ঝ র্হণদা (Team Leader) হনড়েই বাসনিত্র হনড়ে Dam এর হদড়ক  াড়েন। তাই 
যদড়খ দড়লর দুেন র্হণদা’র সেী িে৷  
 িড়রর হদন যভার ৪-যটে চা-হবসু্কট যখড়ে Tent ি্াক কড়র আর্রা রওনা িলার্৷ আে আর্াড়দর 
গন্তব্ অ্ড় াে্া Top, ওখান যেড়ক গােী কড়র িুরুহলো আসড়ত িড়ব। Leader এর হনড়দমশ িা চালাড়ত িড়ব 
দ্রুত।  াই যিাক, কতেণ চলার ির োহননা, োর্ড়তই ি’ল৷ আর্াড়দর বার্ হদড়কর হদগন্ত আবার রাো িড়ে 
উড়েড় । সবাই Camera িাড়ত দাাঁহেড়ে। সবুে োন, িলুদ যশোলকাঁটার যেড়তর যশড়ে অ্ড়নক কটা 
যখাঁেুরগা । তার হি ন যেড়ক র্াো তুলড় ন হতহন। যতনার এতবে আেতন আড়গ যদড়খহ  হক?  
 গ্রাড়র্র হভতর হদড়ে িাাঁটহ , নার্ তার যসানািরা। সদ্ িুর্ যেড়ক ওো র্ানুেগুড়লা অ্বাক যচাড়খ 
যদখড় , হিড়ে ঢাউস ব্াগ হনড়ে তাড়দর গ্রাড়র্র রাস্তাে এক দেল র্ানুে চড়লড় ৷ য াটরা, যকাড়ল হশশু হনড়ে 
র্হিলারা যদখড়  আর ভাবড় , এরা কারা? গ্রার্  াোড়ল িন েেড়লর যিহরড়ে আবার শুরু িে িািােী রাস্তা। 
আর্াড়দর গাইড চরনভাই সহেক রাস্তা হচনড়ত িারড়ব এরকর্ আশ্বাস হদড়ত িাড়র না। অ্গত্া গ্রাড়র্রই 
একেনড়ক সড়ে হনই, যস আর্াড়দর অ্ড় াে্া ি মন্ত িে যদখাড়ব। ২০০ টাকা র্েুহরড়ত যস সানড়ন্দ রাহে৷ 
হক ুেন িাাঁটার ির রাো র্াহটর িেটা 
য ড়ে েেড়লর র্ড়ে্ ঢুড়ক িেলার্। 
এরির হনহদমষ্ট রাস্তা হক ু যনই, গাড় র 
ডালিালা যেড়ল এহগড়ে চলা। একটু 
িড়র সার্ড়ন হতরহতর কড়র বড়ে চলা 
এক নদী৷  ারা সকাড়ল রু্খ যোোর 
কােটা সারড়ত িাড়রহন তারা নদীর 
েড়ল যসটা যসড়র হনল৷ নদী িার কড়র 
িােড়রর চাটাাং-এ বড়স হবসু্কট Glu-
con D আর রাড়ত কড়র রাখা  হডর্ 
হসদ্ধ হদড়ে প্রাতরাশ সারা িে। এবার 
িুড়রাটাই চোই। যবশ হির্ালড়ের আড়র্ে। র্ড়ন র্ড়ন রাগ িহেল র্হনদা’র উির। এত র্ড়নারর্ প্রাকৃহতক 
যসৌন্দড় ম ভরা একটা রাস্তা, ফড়টাহশকাহরড়দর স্বগম৷ আর এই োেগাড়তই হকনা তাোতাহে চলার তাো? হকন্ত 
কাল যিৌঁড় ই Office েরার তাহগদ সকড়লরই, তাই ফড়টা যতালাে হক ু কাট াাঁট করড়ত িে। অ্দু্ভত সুন্দর 
একটা েেলাকীণম িে েড়র প্রাে সাড়ে িাাঁচ িন্টা িড়র যিৌঁ ই অ্ড় াে্া িািাড়ের িাকা রাস্তার োড়র৷ গােী 
এড়স এখনও যিৌঁ ােহন৷ হবশাল এক বটগা  যবােিে আর্াড়দর ক্লান্ত যদড়খ  াোর আাঁচল হবহ ড়ে আর্াড়দর 
অ্ড়িোে হ ল।  াড়দর অ্ত যভাড়র িুর্ যেড়ক ওোর অ্ভ্াস এড়কবাড়রই যনই তারা একটা একটা হশলাখড়ন্ডর 
বাহলশ খুাঁড়ে যচাখ বন্ধ্ করল৷ একটু িড়রই তাড়দর হবহচত্র নাক ডাকার আওোে।  
 িাড়ত য টুকু সর্ে যিলার্ োেগাটা িুড়র খুাঁড়ে হনলার্ যবশ হক ু ফড়টা যতালার সাবড়েক্ট৷ অ্বড়শড়ে 
আর্াড়দর গাহে এড়লা। হিড়ের স্াক উেল গাহের র্াোে। গন্তব্ িুরুহলো যেশন৷ অ্ড় াে্া যেড়ক হসরকাবাদ 
ি মন্ত িুড়রা রাস্তাটাই িন েঞ্জড়ল ঢাকা। িে  হবর র্ত৷ সাড়ে যচৌদ্দ হকহর্ রাস্তা যিহরড়ে আর্রা এড়স িেলার্ 
হসরকাবাদ ফড়রষ্ট অ্হফস৷ এখাড়ন অ্ড়শাড়কর সাড়ে যদখা কহর৷ অ্ড়শাক এখানকার  ফড়রষ্ট-গাডম৷ র্াওবাদী 
সন্ত্রাড়সর সর্ে যস-ই হ ল এই অ্হফড়স একর্াত্র কর্মী৷ অ্হফড়স গাড় র তলাে করুণ রু্ড়খ দাহেড়ে৷ কারণ 



োনাল, িুরুহলো ফড়রষ্টার িড়ে প্রের্ চাকহরড়ত Join কড়রহ ল এক তরুন অ্হফসার, বাহে ঝােগ্রার্। হতহন 
আে িন্টাখাড়নক আড়গ িুরুহলো যেড়ক এই অ্হফড়স আসার িড়ে ভেঙ্কর িে-দুিমটনাে র্ারা যগড় ন। 
র্ালড়বাঝাই লহরর সাড়ে তাাঁর যর্াটরবাইড়কর োক্কা। হতহন একাই র্টরসাইড়কল হনড়ে আসহ ড়লন, যিলড়র্টটা 
আটকান হ ল হি ড়নর ক্াহরোড়র। আর্রা বাকরুদ্ধ৷ এই বসড়ন্ত অ্হত উিড়ভাগ্ িুরুহলো সফর যশড়ে র্ন 
িোৎ এতটাই ভারাক্রান্ত িড়ে যগল য  কী বহল বুড়ঝ িাই না। অ্ড়শাড়কর সাড়ে একটু কো বড়ল, না যচনা ঐ 
অ্হফসার আর তার িহরবাড়রর কো ভাবড়ত ভাবড়ত চড়ল আহস িুরুহলো যষ্টশড়ন৷  
     
 যেন  ােল হেক সর্ড়ে। এবার িড়র যফরার তাগাদা।  


