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১. সি আই এ 
  
শক্ত িমর্ক ভ়াসরক্কী সেহ়ার়ার র্য়াদেি ও’হয়াদল়্ার়াি  য়ারীর ম়াসর্কি দূত়াব়াদির ি়ামদি 
গ়াস়ি র়্াসমদয র়্াদল়্া ে়াম়ি়ার সিফদর্িট়া সিদয সিিঁস়ি সবদয দূত়াব়াদি স ়াদর্। সরদি শি 
ক্ল়াদর্কর সদদর্ ম়ার়্াট়া এর্টু সিদ়ি সল্ফট সবদয সদ়াতল়্ায, র্সরডর স সরদয সিিঁস়ির ছট়া 
ধ়া  ও দর উঠদতই… দীঘল্ সেহ়ার়ার এর্জি সমদযম়ািুষ এসগদয এদল়্া। 
  
ওর ি়াম ম়াসিকয়া সডসভি। সমদযট়া সি, আই, এর  য়ারী শ়াখ়ার িবক়াসধি়াযর্ জি সড়াসরর 
 ়ারদি়াি়াল্ অ্য়াসিস্টয়ান্ট। 
  
িুন্দরী সমদযর ধূির আিঁসখ ল্হম়ার মদধয সদদখ সিয, র্য়াদেদির ল়্াল্ ম়াংিল্ মুখ, 
র্য়াব়ি়া ভ়াঙ়া ি়ার্। হ়াল্ক়া িীল্ সে়াখ এবং শক্ত সঠ়ািঁট দুদট়া, ম়াসিকয়ার মদি হয বুর্ উর়্াল্ 
 ়ার়্াল্ র্দর ডুদব য়্াদে। 
  
শক্তিমর্ক  ুরুষদর্ সদদখ ম়াসিকয়া হ়ািদছ। 
  
 হয়াদল়্া সটম 
  
 বুদ়ি়া আদছ ি়াসর্? 
  
ি়িব়ার ি়াম সিই। ছুসট সিদব ি়া সটম? 
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ছুসট? এক্সম়াদিও ছুসট হদব সর্ি়া সর্ জ়াদি? সত়াম়ার সর্ খবর? 
  
সিদেম্বর…জ়াহ়াদজ েদ়ি সব়ি়াদত য়্াব… র্য়া 
  
সেি ভ়াবদছ এই িুন্দরী য্সদ সর়্ািসদি আম়ার িদে সেম র্রদত র়াসজ হয… 
  
 শ্রীমসত ম়াসিকয়া সডসভি সহদল্দুদল্ য়্াদে। উদেশয র্য়াদেি সদখুর্, ওর শরীর সর্মি 
িুন্দর। 
  
র্য়াদেি এসগদয য়্ায। দরজ়ার ও দর সল্খ়াাঃ 
  
 সিন্ট্র়াল্ ইিদটসল্দজন্স এদজন্সী, 
সবভ়াগীয সডদরক্টর, 
জি সড়াসর। 
  
সি, আই, এ-র র্মকে়ারীর়া ব়ির্তক়া জি সড়াসর র্সদি সটর্দব, ত়াই সিদয জুয়া সখদল্সছল্। 
তখি ওয়াসশংটি  য়ারী অ্সফদির েধ়াি সহদিদব র্রসল্ ওদযসল্দর্  ়াসঠদযসছল্ এবং 
আটসিশ বছর ে়ার্রীর  র সড়াসরদর্ দুিম্বরী স ়াদস্ট ি়াসমদয সদওয়া হদযসছল্। সর্ন্তু 
এখি ওদযরসল্, ওয়াসশংটদির সছদল্ ওয়াসশংটদি সফদর সগদছ এবং এই ষ়াট বছর বযদি 
বুদ়ি়া জি সড়াসরর ঘ়াদ়ি আব়ার সর়ায়া গসজদযদছ। সল়্ার্ট়াদর্ র্য়াদেি  ছন্দ র্দর। 
র়্ারণ সি সব দদর ঝুিঁসর্ সিয, শটকর়্াট র্রদত জ়াদি এবং র্ল্পি়া শসক্ত আদছ। 
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র্য়াদেি দরজ়ায সট়ার়্া সমদর স ়াদর্। জি সড়াসর ের়্াণ্ড সডদে বদি ফ়াইল্  ়িদছ। 
 ়াখীর মত হ়াল্ক়া সছ়াটখ়াট ম়ািুষ, সে়াদখ  ়ািঁশ়াি েশম়া, সফটফ়াট েশম়ার র়্ািঁদের ও র 
সদদয র্য়াদেদির সদদর্ জি সড়াসর ত়াসর্দয, আদর সটম! সর্ বয়া ়ার? 
  
এর্ট়া সল়্ার্ দুসদি আদগ ে়ার ত়াসরদখর িদযযদবল়্া রু্দযল়্া তুদিকল্-এ গ়াস়ি  ়ার্ক র্রদত 
সগদয সদদখ, অ্যর়্াদর এর্ যু্বতী সমদযম়ািুষ শুদয আদছ।  ুসল্শ এদি সদখদল়্া যু্বতী 
সবহিঁশ। ওর গল়্ায আদমসরর়্াি জ়াতীয  ত়ার়্ার ত়ার়া আর সড়ার়া দ়াগ আিঁর়্া রুম়াল্ 
ব়াধ়া সছল্। ত়াই ওদর্ আদমসরর়্াি হ়াি ়াত়াদল্ ভসতক র্র়া হয। 
  
সমদযম়ািুষসট সবসশ ম়াি়ায ব়ারসবেুদরট জ়াতীয ঘুদমর ওষুধ সখদযদছ।  দরর সদি ত়ার 
হিঁশ সফরদল্ সদখ়া সগল্, ত়ার সৃ্মসতভ্রংশ হদযদছ, অ্য়ামদিসিয়ার দরুণ সমদযট়া ত়ার ি়াম 
সঠর়্াি়া মদি র্রদত  ়ারদছ ি়া। এই সমদযট়া আদমসরর়্াি উচ্চ়ারদণ ইংদরজী বদল্ সর্ন্তু 
তখি সি খুব ি়াভক়াি ও দুসিন্ত়াগ্রস্ত সছল্। ড়াাঃ ফদরস্ট়ার  ুসল্দশ খবর সদি সমদযট়ার 
আত্মীয-স্বজদির সখ়ািঁজ সিদত য়্াদত হ়াি ়াত়াল্ সর্দর্ ছ়া়ি়া য়্ায। উসি ফর়ািী  ুসল্দশর 
র়্াদছ সর়াসগিীর সেহ়ার়ার বণকি়া সদদয খবর  ়াঠ়াদল্ি। ড়াক্ত়াদরর ধ়ারণ়া, িরওদয ব়া 
িুইদডদির দূত়াব়াদি সখ়ািঁজ সিদল্ জ়াি়া য়্াদব 
  
সি, আই, এ-র সডসভশিয়াল্ সডদরক্টর সড়াসর সবরক্ত হদয বল্দল্, আসম এ বয়া ়াদর সর্ 
র্রদব়া? আর ড়াক্ত়ারই ব়া সর্ র্দর ভ়াবদল়্া সয্ দূত়াব়াদি খবর সিদল্ই সমদযট়ার সঠর়্াি়া 
 ়াওয়া য়্াদব? সমদযট়ার র়্াদছ র়্াগজ ি সর্ছু সিই? 
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ি়া, হয়ান্ডবয়াগ  য্কন্ত সিই। সি়াি়াল্ী েুল্, ল্ম্ব়া সেহ়ার়া, হযদত়া িরওদয ব়া িুইদডদির 
সমদয হদব। ির়্াদল্ ফর়ািী  ুসল্শ খবর  ়াঠ়ায। র্য়াদেি ফ়াইল্ সখ়াদল্, িুন্দরী, ব্লন্ড 
েুল্, িীল্ সে়াখ, সর়াদদ সিিঁর়্া ব়াদ়ামী রং, উচ্চত়া  ়ািঁে ফুট ি়াত ইসি, ওজি এর্মণ 
ব়াইশ সির। আইদডসন্টসফদর্শি ম়ার্ক : 
  
এর্ : ড়াি হ়াদতর র্িুইদযর িীদে সছ়াট্ট সতল্। 
  
দুই : ব়াম সিতদম্ব উসল্কদত আিঁর়্া েীি়া হরদফ সতিসট েতীর্ী অ্ক্ষর। 
  
ডয়াম। সমদযদছদল্র শরীদর উসল্ক? ত়াও আব়ার েীি়া হরদফ? 
  
র়াইট িয়ার! েীি়া হরদফ সতিদট েতীর্ী অ্ক্ষর সমদযট়ার ে়াম়ি়ায উসল্ক র্দর আিঁর়্া। 
ফ়াইল্ট়া সডদে র়াদখ র্য়াদেি ও হয়াদল়্ার়াি। 
  
সি, আই,এর  য়ারী সডসভশদির এর্ট়া ফ়াইল্  দ়িসছ, র্মুযসিস্ট েীদির সির়া রদর্ট-
সরি়ােক-, সবজ্ঞ়ািী সফং সহ়া রু্ং-এর বযসক্তগত জীবদির অ্দিদর্ তর্য ওই ফ়াইদল্ আদছ। 
ওই েীি়া সবজ্ঞ়ািী ।  ়াগল়্াদটর মদত়া। ত়ার সয্ সর়্াি িম্পসিদত সি সিদজর ি়াদমর 
সতিদট আদয়াক্ষদরর ছ়া  সদয। সফং সহ়া রু্ং ি়াদমর এই সতিদট অ্ক্ষদরর ছ়া  ল়্াগ়ায 
ব়াস়ি, গ়াস়ি, সঘ়া়ি়া, ব়ািি ি, জ়াম়ার়্া ়ি িব সর্ছুদত। এমিসর্ য্খি সয্ সমদযম়ািুদষর 
িদে সেম র্দর ত়ার ে়াম়ি়ার উসল্কদত সতিদট আদয়াক্ষর এিঁদর্ সদয। 
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ফ়াইদল্ আরও সছল্, এর্বছর আদগ এর্ িুইসডশ যু্বতীদর্ স সর্ং-এর রদর্ট সবজ্ঞ়ািী 
রসক্ষত়া সরদখদছ। এই সমদযট়ার শরীদর সিই সতিদট অ্ক্ষর রদযদছ। ত়াই আ ি়াদর্ 
খবরট়া জ়াি়াল়্াম। 
  
সডদরক্টর সড়াসর বল্দল়্া, খবরট়া সর্ সর্ জ়াদি? 
  
সিসটশ দূত়াব়াি, েয়াি, সডদিসভয়াি দূত়াব়াি এবং ফ্র়ািিঁ-ম়াসতিঁ। 
  
ফ্র়ািিঁ-ম়াসতিঁ ময়াগ়াসজিট়া ত়ার দুদে়াদখর সবষ। সর্ে়ার গয স দল্ই এই ফর়ািী 
ময়াগ়াসজিট়া সর্িঁদে়া খুিঁ়িদত ি়া  সবর র্দর। 
  
ময়াগ়াসজদির র্স  সড়াসরর হ়াদত র্য়াদেি সদয। 
  
ময়াগ়াসজদির দুিম্বর  ়াত়ায ব়ি সহডল়্াইি : 
  
শরীদর উসল্কর দ়াগ 
আ সি সর্ এই মসহল়্াদর্ সেদিি? 
  
অ্স্পষ্ট ফদট়া র্য়া শদির িীদে সিউজ সেদন্ট সজবদ়ি সগদছ। রু্স়ি সর্দর্ সতসরদশর মদধয 
ব্লন্ড, ফদট়াট়া সবশ্রী হদল্ সমদযট়া সয্ িুন্দরী ত়া সব়াঝ়া য়্াদে। 
  
সড়াসর  দ়ি : 
  
রহিযমযী এই রমণীর িীতদম্ব েীি়া অ্ক্ষদর সল্খ়া েতীর্ী সেহ্ন য়্া সব়াঝ়া য়্াযসি। 
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ওর়া এিব জ়ািদল়্া সর্ র্দর? 
  
রু্স়ি ম়াইল্ দূদর ভ়াগ়াদ়ি মর়া  রদল্ শরু্ি সর্ র্দর সটর  ়ায িয়ার? 
  
অ্দির্ সমদযই শখ র্দর আিঁর়্ায..সর্ন্তু সতিদট েীি়া আক্ষর। 
  
সড়াসর বদল্ টম এট়া ট  সল্দভল্ অ্ ়াদরশি। এ  য্কন্ত তুসম সর্ র্দরছ? 
  
ম়াসর্কি সজি়াদরল্ ওদযির়াইট ওই হ়াি ়াত়াদল্ই সের্ আদ র জিয ভসতক আদছি 
সমদযসটর িদে এর্ই তল়্ায। ওদর্  ়াহ়ার়া সদব়ার অ্জুহ়াদত র্সরডদর এর্জি ি়ান্ত্রী 
সরদখসছ। ড়াক্ত়ার ফদরস্ট়ারদর্ বদল্সছ সমদযসটর সির়া ি়ার জিয ওিঁর সেি়া ি়ািক সয্ি 
সদওয়া হয। ি়ান্ত্রীদর্ বদল্সছ ি়ািক ছ়া়ি়া সর্উ সয্ি ঐ ঘদর ি়া স ়াদর্। সরদি শি সডদে 
সিদদকশ সদওয়া হদযদছ, সর়্াি সভসজটরদর্ সর়াসগিীর িদে সদখ়া র্রদত সদওয়া হদব ি়া। 
  
সড়াসর ম়ার়্া সিদ়ি, ব়াাঃ েমৎর়্ার। ের্দম আম়াদর্ জ়ািদত হদব িসতযই র্মুযসিস্ট েীদির 
রদর্ট সবজ্ঞ়ািী সফং সহ়া রু্ং-এর ি়াদমর সতিদট ইসিসিযয়াল্ সর্ি়া। য্সদ সমদযট়া িসতযই 
রু্ং-এর রসক্ষত়া হয, ওর গুরুত্ব সভ, আই, স ,-সদর সর্দর্ও সবসশ সবদ়ি য়্াদব। 
  
* 
  
রু্মুসিষ্ট েীদির স্প়াইেক্র 
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 য়ারী শহদরর রু দয সরইি়ার এর্ সর়্াদণ সছ়াট্ট এর্ েীি়া সরদস্ত়ার়ািঁর ি়াম ল়্া সতইম  দী 
সিদয। সর়্াি টুযসরস্ট গ়াইদড ি়াম ি়া র়্ার্দল্ও  য়ারীর সির়া েীি়া খ়াব়ার এখ়াদি  ়াওয়া 
য়্ায। সর়্াি টুযসরস্ট এখ়াদি এদল্ জ়াি়াদি়া হয িব সটসবল্ সরজ়াভক হদয সগদছ। এট়া শুধু 
 য়ারী, েব়ািী েীি়াদদর জদিয। 
  
য্খি সিয়ার  য়ারী শ়াখ়ার সডদরক্টর র্য়াদেি ও হয়াদল়্ার়াদির িদে র্র়্া বল্দছ, তখিই 
সরদস্ত়ার়ািঁর ম়াসল্র্ েুং উ র্য়াি সডদের  ়াদশ বদি ওদযট়ারদদর ও দর খবরদ়ারী র্রদছ। 
ওদযট়ারর়া ে়ায এর্ডজি র়্াস্টম়ারদর্ ল়্াদির খ়াব়ার সদদে। সটসবল্গুদল়্া সঘদর সিদল্কর 
উিঁেু  দক়া। ম়াহ-জং ট়াইদল্র শব্দ, ে়ি়া গল়্ায র্র়্াব়াতক়ার শব্দ।   িেীদতর 
গজকিেীি়াদদর সিাঃশদব্দ ল়্াি সখদত ভ়াদল়্া ল়্াদগ ি়া। 
  
সটসল্দফ়াদি সরসিভ়ার ব়াজদতই েুং উ র্য়াদন্টি ভ়াষ়ায র্র়্া বদল্। সরসিভ়ার  ়াদশ সরদখ 
ি়াদু সমদেল্দর্ ড়ার্দত য়্ায। 
  
ি়াদু সমদেল্, ে -সস্টদর্র র়্াসঠ দুদট়া সদদয সেংস়িং ম়াছট়া িদব সখদত য়্াদে তখি েুং উ, 
সরশমী  দক়া সঠদল্  ুদর্ বল্ল্, মিঁসিদয…সটসল্দফ়াি…আদজকন্ট… 
  
জঘিয ফর়ািী উচ্চ়ারদণ েুং উ বদল্। 
  
ব্ল়াসড… মুখসখসস্ত র্দর ি়াদু আর ওর িুন্দরী িসেিী সখল্সখল্ হ়াসি হ়াদি। ি়াদু সফ়াি 
ধরদত সছ়াদট। ি়াদু সমদেল্ সদখদত ল্ম্ব়া, এর্হ়ার়া গ়িি, মুখট়া এর্টু ল্ম্ব়া, র়্াদল়্া েুল্, 
সফটফ়াট স ়াশ়ার্, ব়াদ়াদমর মত সে়াদখ শক্ত ে়াউসি। ি়াদু সমদেল্ জনির্ ম়াসর্কি 
ধময্ক়াজদর্র জ়ারজ িন্ত়াি। 
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এই ম়াসর্কি সমশি়ারী ভদ্রদল়্ার্ সতসরশ বছর আদগ রু্দয়াসমিট়াং আমদল্ স সর্ং-এ য়্াি। 
েীি়াদদর ভুসল্দয খৃস্ট়াি র্র়ায উসি বযর্ক হদল্, মদির দুাঃদখ হইসের সব়াতদল্ ডুদব য়্াি। 
 ়াদ্রী ি়াদহদবর মদির দুাঃখ সঘ়াে়াদত এর্ রূ িী েীি়া যু্বতী এদল়্া। সিই ি়াক্তি়ার 
ফলু্ি়াদু সমদেল্ আধ়া ম়াসর্কি, আধ়া েীি়া। সিদজদর্ জ়ারজ িন্ত়াি বদল্ এদত়া সঘন্ন়া র্দর 
ি়াদু সয্ সগ়াট়া ম়াসর্কি যু্ক্তর়াষ্ট্রদর্ সি সিদজর শত্রু ভ়াদব। 
  
রু দয সরদভ়াসল্দত ত়ার সছ়াট বুসটর্। সদ়ার়্াদি সজড  ়ার্র আর  ুদর়াদি়া দ়ামী সজসিষ ি 
সবক্রী হয। ম়াসর্কি টুযসরস্টদদর সভ়ি জদম। 
  
সমদযম়ািুষ ছ়া়ি়া ি়াদুর এর্সদিও েদল্ ি়া। এখি ত়ার িসেিী এর্ উির সভদযি়ামী 
সমদয  ়াল্ক রু্ও। ি়াদু সদখদল়্া, ত়ার সর্দর্ও  ়াল্ক ম়াসর্কিীদদর সবসশ সঘন্ন়া র্দর। র়্ারণ, 
উির সভদযতি়াদম ম়াসর্কি সব়াম়ারু সবম়াদির আক্রমদণ  ়াদল্কর ঘরব়াস়ি জ্বদল্ সগদছ। ম়া-
ব়াব়া ভ়াইদব়াদির়া মদরদছ। হয়ািঁিদয রু্মসিষ্ট েীদির স্প়াই সহি়াদব  ়াল্ক দীঘকসদি র়্াজ 
র্দরদছ। 
  
ওখ়াি সর্দর্ ত়াদর্ ফ্র়াদন্স  ়াঠ়াদি়া হয। ি়াদুর সদ়ার়্াদি অ্দির্ ম়াসর্কি টুযসরস্ট ম়াদি। 
সবদদদশ এদল্ ওর়া সিদজদদর মদধয এমি সভ়াল়্াদমল়্া র্র়্াব়াতক়াদল্ সয্ি সর্উ ইংদরজী 
সব়াদঝ ি়া। ওদদর সবফ়ািঁি র্র়্াব়াতক়া ি়াদু েীি়া দূত়াব়াদির এর্জি র্মকে়ারীদর্ জ়াি়াদত়া। 
সিই খবর ম়াসর্কিীদদর সবরুদে র্মুযসিস্ট েীদির সে়া ়াগ়াণ্ড়ার র়্াদজ ল়্াগ়াদত়া। 
ম়াসর্কিীদদর সবইজ্জৎ র্দর সি ত়ার ম়াসর্কি ব়াদ র ও দর বদল়্া সিত। 
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ি়াদু সব়াদঝসি সয্ র্মুযসিস্ট েীদির স্প়াইেক্র ত়াদর্ সবসশ গুরুত্ব ূণক এবং সব জ্জির্ 
র়্াদজর জদিয ত়াসল্ম সদদে।  ়াল্ক িূদত়া ছ়া়িদছ, ইদযৎ সিি িুদত়া গুদট়াদে–ি়াদু 
সমদেদল্র আর সফর়ার  র্ সিই। 
  
এই সটসল্দফ়াি-র্ল্ ধর়ার িদে িদেই ি়াদু  ুদর়া ুসর রু্যসিস্ট েীদির এদজন্ট হদল়্া। 
সরসিভ়ার তুদল্ ি়াদু, ইদযি। সর্ বল্দছি? 
  
সফ়াদি  য়ারীর স্প়াই সরং-এর িদবকিবক়া ইদযৎ সিদির গল়্া, আসম সত়াম়ার সদ়ার়্াদির 
ি়ামদি আসছ। একু্ষসি এদি়া। 
  
এখি সয্দত  ়ারদব়া ি়া, আসম 
  
একু্ষসি, ল়্াইি সর্দট য়্ায, 
  
 ি়াদু সফদর এদি, ইদযৎ সিি, একু্ষসি সয্দত বল্দছ। 
  
সত়াম়াদর্ সয্দত হদব ড়াসল্কং? 
  
সর্ি? আসম সর্ ইদযৎ সিদির ে়ার্র? 
  
সত়াম়াদর্ সয্দতই হদব, ড়াসল্কং। 
  
সবশ, এর্টু বদি়া। আসম সবসশ সদরী র্রদব়া ি়া। 
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গ়াস়ি ে়াসল্দয দশ সমসিদটর মদধযই সদ়ার়্াদি স ৌঁদছ য়্ায ি়াদু। সয্ সূ্থল্র়্ায েীি়া ভদ্রদল়্ার্ 
সজড  ়ার্র সদখসছল্, সি ঘুদর দ়ািঁস়িদয গ়াস়িদত উদঠ বদি। 
  
ইদযৎ সিি বদল্, এম়াদজকন্সী, সত়াম়াদর্ এদজন্ট সহদিদব ব়াছ়া হদযদছ, সত়াম়ার খুশী হওয়া 
উসেত। িুযদভর গ়াদডকিদির র়্াদছ গ়াস়ি র়্াম়াও। 
  
ি়াদু সমদেল্ এর্টু আতসিত হয ইদযৎ সিিদর্ সদদখ-সম়াট়া সল়্ার্ট়ার  রদি ভ়ারী িুযট, 
হলু্দ মুখট়া ভ়াবদল্শহীি, সমসিদস্তয়ার দয সফিয়ান্স-এর ি়ামদি ি়াদু গ়াস়ি র়্াম়ায। 
  
সহ  দর্ট সর্দর্ ফ্র়ািঁি-ম়াসত ময়াগ়াসজদির র্স  ব়ার র্দর ি়াদুর হ়াদত সদয। 
  
শরীদর উসল্কর দ়াগ 
আ সি সর্ এই মসহল়্াদর্ সেদিি? 
  
 ব্লন্ড যু্বতীর অ্স্পষ্ট ফ়াদট়াদত আেুল্ সদদয ইদযৎ সিি সট়ার়্া সদয। 
  
র়্াল্ ির়্াদল্র মদধয এই সমদযট়াদর্ খুি র্রদব। ি়াদু, সত়াম়াদর্ আমর়া সবশ্ব়াি র্সর। 
তুসম িবরর্ম ি়াহ়ায্য  ়াদব সর্ন্তু প্ল্য়াদির সডদটল্স্ সত়াম়াদর্ সঠর্ র্রদত হদব। আজ 
িদযয ছট়ায এর্জি সল়্ার্ সত়াম়ার িদে সদখ়া র্রদব। সি স শ়াদ়ার খুিী, সর্ন্তু সিদবক়াধ। 
সত়াম়াদর্ বুসে সজ়াগ়াদত হদব। এব়ার সশ়াদি়া, প্ল্য়ািট়া । 
  
ি়াদু সমদেল্ খুদির প্ল্য়াি শুদি বুঝল্ল্, ম়াসর্কি যু্ক্তর়াদষ্ট্রর উদেদশয সি সয্ বীজ  ুিঁদতদছ, 
আজ ত়ারই সবষবৃদক্ষ ফল্ ধদরদছ। 
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* 
  
 সি়াসভদযত র়াসশয়ার স্প়াই 
  
ল্ন্ডদির বন্ড স্ট্রীদটর টুযসরস্টদদর র়্াদছ এর্ট়া অ্দু্ভত ধরদির আর্ষকণ আদি। সবদর্ল্ 
ি়াদ়ি  ়ািঁেট়ায সদ়ার়্াি বয হয। সর্ন্তু ত়ার  দরও  ৃসর্বীর ি়াি়াি সদদশর ম়ািুষ 
ট্র়াসফদর্র সভ়ি সঠদল্ সঘ়ার়াঘুসর র্দর, েদতযর্ট়া সদ়ার়্াদির সশ়া সর্দির ি়ামদি দ়ািঁস়িদয 
 ুরদি়া সেন্ট সদদখ। ে়াম়ি়ায ব়ািঁধ়াদি়া বই, সল্দিি, দ়ামী র্য়াদমর়া, সবসভন্ন ধরদির 
উ হ়াদরর ি়ামগ্রী। 
  
 রদি সবদদশী র়্াসটং-এর ট, ম়ার্ক অ্য়ান্ড সস্পশ়াদরর শ়াটক ও ট়াই, ম়ার়্ায সছ়াট্ট র্দর 
র়্াট়া রূদ ়াল্ীেুল্, সেৌদর়্াি়া মুখ, সে়াখদুদট়া িবুজ ও িমতল্–সল়্ার্ট়ার বযি সতসরশ 
সর্দর্ েসিদশর ম়াঝ়াম়াসঝ। ছ ফুট  ়ািঁে ইসি ল্ম্ব়া, স শীবহল্ সেহ়ার়া ের়্াণ্ড হ়াত দুদট়া 
ট্র়াউজ়াদরর দুই  দর্দট, সট্রিড বক্স়াদরর মত হ়াল্ক়া  ়া সফদল্ বন্ড স্ট্রীট সবদয েদল্দছ 
সল়্ার্ট়া, ি়াম ম়াসল্র্। সি়াসভদযত র়াসশয়ার িবদির়া ও িবদেদয িফল্ স্প়াই। ত়াদর্ 
বল়্া হদযদছ, তুসম এমি ভ়াদব সঘ়ার়াদফর়া র্র়া এবং শহদরর িদে সয়্াগ়াদয়্াগ র়াদখ়া 
িব়াই সয্ি ভ়াদব তুসম টুযসরস্ট।  দর দরর়্ার হদত  ়াদর। সি়াসভদযত র়াসশয়ার সির়া 
 ়াই ম়াসল্র্ ক্রমওদযল্ সর়াদডর এর্ অ্খয়াত সহ়াদটদল্ আদছ। সি জ়াদি সয্ বৃদটদির 
িরর়্ারী স্প়াই িংগঠি এম. ওয়াি, সিক্স ত়ার ও দর িজর সরদখদছ। আরও, জ়াদি 
ত়াদদর সিদজদদর িংগঠি আর এর্জি স্প়াই সরদখদছ ম়াসল্দর্র ও র িজর র়াখদত। 
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ম়াসল্দর্র র়্াদছ ত়ার র়্াজ এর্ট়া সখল়্া। সখল়্াট়া উদিজি়ায ভর ুর, িন্তুসষ্ট আদি এবং 
ধষকির়্ারী বযসক্তদত্বর েদয়াজি সমট়ায। 
  
বন্ড স্ট্রীদটর ধ়ার সদদয হ়ািঁটদত হ়ািঁটদত সদ়ার়্াদির  র সদ়ার়্াদির সশ়া সর্দি ি়াি়াি 
সভ়াগয ণয সদখদত সদখদত ত়ার সল়্াভ সজদগদছ। 
  
ওই স ়াদটকবল্ র়্াদল়্া সিটট়া সর্ংব়া রূদ ়া ও  ়ার্র বি়াদি়া স িদিদটর িদে ে়াম়ি়ায 
সম়া়ি়া িুন্দর ব্লট়ার–ওগুদল়্া ত়াদর্ হ়াতছ়াসি সদদয ড়ার্দছ। অ্সিে়ািদেও সশ়াদর্দির 
সদদর্ ি়া ত়াসর্দয সি এসগদয সগল্। সি জ়াদি সহংিুর্ স্প়াই এই মুহূদতক ত়াদর্ ফদল়্া 
র্দর ও র তল়্ায সরদ ়াটক  ়াঠ়াদব। 
  
সম়াটর হদণকর আওয়াদজ ম়াসল্র্ সফদর ত়ার়্ায। জ়াগুয়ার গ়াস়িট়া খুব আদস্ত ত়ারই  ়াদশ 
 ়াদশ েদল্দছ। স্টীয়াসরং হইদল্ যু্বতী সমদয, ব্লন্ড, হ়াসিখুশী মুখ, ব়াইশ-সতইশ বছর 
হদব, র়্ািঁদধ  শুদল়্াদমর সষ্ট়াল্, দুদে়াদখ র়্ামি়ার সিমন্ত্রণ, সমদযট়া সবশয়া, মদক্কল্ খুিঁজদছ। 
  
ম়াসল্র্ হ়ািঁটদত র়্াদর্। সর্ন্তু ইদে হয, সমদযট়াদর্ সদসখদয সদয র়াসশয়াি  ুরুদষর 
স শীবহল্ শরীদরর শসক্ত। সর্ন্তু সিই স্প়াই, সরদ ়াটক  ়াঠ়াদব। 
  
জ়াগুয়ার র়্াদম। সমদযট়া বদল্, এর়্া সর্ি ড়াসল্কং? ফুসতকটুসতক হদব ি়া? 
  
সিাঃশদব্দ হ়াদট ম়াসল্র্। সি সহ়াদটদল্ সফদর সয্দত ে়ায। বয ঘর, জ়াি়াল়্ায  দক়া, ত়াল়্াবয 
দরজ়া-ঘদরর সভতদর সর্উ সিই, সিখ়াদি সি সির়া দ। 
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স র়্াসডল্ী স ৌঁছদতই ত়ার হ়াতঘস়িট়া দ দ  র্দর ওদঠ। সদখদত ঘস়ির মদত়া হদল্ও 
ওট়া ইদল্র্ট্রসির্  ়াল্ি়ার-ম়াসল্র্দর্ িংদর্ত  ়াঠ়াদি়ার জিয। এই মুহূদতক মসল্র্দর্ 
ওদদর দরর়্ার। িদে িদে িতর্ক হদয ওদঠ ম়াসল্র্। 
  
ম়াসল্র্ ব়ার্কসল্ সহ়াদটদল্র বুদর্  ুদর্ সফ়াি সত়াদল্, হয়াদল়্া? 
  
ে়ার দুই ও ছয সয়্াগ র্রদল্ ব়াদর়া হয, সিদজর ি়াংদর্সতর্ আইদডসন্টসট সর়্াড বদল্ 
ম়াসল্র্। 
  
এম়াদজকন্সী। তুসম এই মুহূদতক  য়ারী য়্াদব। আটট়া েসিদশর ফ্ল়াইদট িীট বুর্ র্র়া হদযদছ। 
সত়াম়ার সজসিি ি সিদয এি। ল়্া বুজক়া সবম়ািবন্দদর এি সত়াম়ার িদে সদখ়া র্রদব। 
  
এয়ার ট়াসমকি়াদল্ ম়াসল্দর্র িুযটদর্ি, সটসর্ট ও ৩০০ ফর়ািী ফ্রয়াি সিদয অ্দ ক্ষ়া র্রদছ 
সি়াসভদযত র়াসশয়ার আর এর্ এদজন্ট সদ্রি়া। 
  
স্ম়ারিফ বদল্দছ, সডউসট-সফ্র সর্ছু সিগ়াদরট সিদয সগদল্ ভ়াদল়্া হয–এই সম়াট়া অ্দগ়াছ়াদল়্া 
স ়াযদর্র সল়্ার্ট়া স্প়াই সহদিদব সবদশষ র়্াদজর িয। ম়াসল্র্ বযর্কত়াদর্ সঘন্ন়া র্দর। ল়্া 
বুজক়া এয়ার স ়াদটক  ুসল্শ সর়্াি ঝ়াদমল়্া র্দর ি়া। ত়ার জ়াল্  ়ািদ ়াদটক সদখ়াদি়া হদযদছ 
সি ম়াসর্কি ি়াগসরর্। িয়াভ আদমসরর়্াি এই টুযসরস্ট ফ্র়াদন্স ডল়্ার খরে়া র্রদত এদিদছ। 
  
সরদি শি হদল্ অ্দ ক্ষ়া র্রদছ সি়াসভদযত স্প়াইেদক্রর ফর়ািী শ়াখ়ার েধ়াি সব়াসরি 
স্ম়ারিফ। ওদর্ সদদখ ম়াসল্র্ খুশী হয। সল়্ার্ট়া েতুর, সিমকম এবং ম়ািুষ খুি র্রদত 
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ওস্ত়াদ। ওর জীবি দশকি হদল়্া : সয্ র়্াজ িম্ভব, ত়া সত়া হদবই। সয্ র়্াজ অ্িম্ভব ত়া 
সেষ্ট়া র্দর র্রদত হদব। 
  
এর্টু আদগই এয়ারদ ়াদটকর ি়ামদি সছ়াটখ়াদট়া এর্ট়া ম়ারদ়াে়া হদয সগদছ। 
এয়ারদ ়াদটকর সব়ি়ার ব়াইদর হযদত়া ল্ন্ডি সর্দর্ সপ্ল্ি আি়ার অ্দ ক্ষ়ায এর্ সিসবকব়াদী 
সল়্ার্ সছল্। আেমর়্া সতি সদর্ সর্দর্ সতি জি বীটসির্ সছ়ার্র়া ত়ার ও দর ঝ়ািঁস দয 
 দ়ি। সর্উ সর্ছু বুঝব়ার আদগই ওদদর এর্জি গ়াট়া ়ােক়ায  ়ার়্া ধ়াতুর সর়্াি ব়ার 
র্দর সল়্ার্ট়ার ম়ার়্ায ম়াদর।  ুসল্শ আি়ার আদগই ওর়া সর্দট  দ়ি। সল়্ার্ট়াদর্ 
অ্য়ামু্বদল্দন্স তুদল্ সিদয য়্াওয়া হয। 
  
সল়্ার্ট়া বৃসটশ স্প়াই িংগঠি এম. আই. সিক্স-এর এর্জি এদজন্ট। র়াসশয়াি স্প়াই 
ম়াসল্র্ ল্ন্ডি সর্দর্  য়ারী আিদছ সজদি সি িজর র়াখদত এদিসছল্। 
  
বসরি স্মরিদফর আদদশ ওদর্ ম়ারদধ়ার র্র়া হদযদছ য়্াদত আর সর্উ ম়াসল্দর্র ও র 
িজর ি়া র়াদখ। 
  
সিগ়াদরট এদিদছ়া? হয়ান্ডদশর্ র্র়ার িময স্ম়ারিফ বদল্। 
  
সবষ সখদত ে়াও, সিদজ খ়াও, আসম সর্ি সবষ সজ়াগ়াদব়া? 
  
তুসম সিদজর জিয ছ়া়ি়া অ্িয র়্াদর়ার র্র়্া ভ়াদব়া ি়া। আসম র্খদি়া সত়াম়াদর্ র়্াদর়ার 
উ র়্ার র্রদত সদসখসি। 
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গ়াস়িদত বদি ফ্র়ািিঁ-ম়াসতিঁ ময়াগ়াসজিট়া স্ম়ারিফ ম়াসল্দর্র হ়াদত তুদল্ সদয। 
  
শরীদর উসল্কর দ়াগ, 
আ সি সর্ এই মসহল়্াদর্ সেদিি? 
  
আদমসরর়্াি হ়াি ়াত়াদল্ এই সমদযসট আদছ। খুব িম্ভব ও রু্যসিস্ট েীদির রদর্ট 
সবদশষজ্ঞ সবজ্ঞ়ািী সফ়াং সহ়া রু্ং-এর ে়াক্তি রসক্ষত়া। ওদর্ হ়াি ়াত়াল্ সর্দর্ সর্ডিয়া  
র্দর আমর়া ময়াল্দমইদির এর্ট়া ব়াস়িদত সিদয য়্াদব়া। অ্ ়াদরশদির ইিে়াজক তুসম। 
সমদযট়া সর্, ম়াসর্কিীর়া িদন্দহ র্রদছ। ওর়া হ়াি ়াত়াদল্ ি়ান্ত্রীর  ়াহ়ার়া সরদখদছ। র্দযর্ 
ঘণ্ট়ার মদধযই হযদত়া ম়াসর্কিীর়া ওদর্ এমি সর়্ার়্াও সিদয য়্াদব, সয্খ়াি সর্দর্ ওদর্ 
সর্ডিয়া  র্র়া শক্ত হদব। ওদদর ধ়ারণ়া, ও সফং সহ়া রু্ং-এর বয়া ়াদর দ়ামী খবর জ়াদি। 
  
অ্য়ার্শি  ছন্দ র্দর ম়াসল্র্। হ়াি ়াত়াদল্ ম়াসর্কি সমসল্ট়ারী  ়াহ়ার়া, ত়ারই মধয সর্দর্ 
এর্ট়া সমদযদর্ সর্ডিয়া  র্র়া–এই ধরদির দুাঃি়াহসির্ র়্াজই ত়ার  ছন্দ। 
  
স্ম়ারিফ বদল্, হ়াি ়াত়াদল্র ি়ামদি আম়ার এর্জি এদজন্ট সরদখসছ। িব সর্দর্ সি়াজ়া 
র়াস্ত়া হ়াি ়াত়াদল্  ুদর্ সমদযট়াদর্ সিদয আি়া। এর্জি ম়াসর্কি সজি়াদরল্ এর্ই তল়্ায 
ভসতক আদছ। আম়ার র়্াদছ ম়াসর্কি সফৌদজর জী ও আদছ, ইউসিফমক আর অ্য়ামু্বল্য়ান্সও 
আদছ। আইসডয়াট়া সর্মি? 
  
বসরি, সত়াম়ার ভ়াবি়া সেন্ত়ার ধরি আম়ার মদত়া। প্ল্য়ািট়া েমৎর়্ার, এদতই র়্াজ হদব। 
  
স্ম়ারিফ সহদি বদল্, ি়া, প্ল্য়াি  ছন্দ হদল্ দ়াসযত্ব সত়াম়ার। 
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 বসরি, সত়াম়ার সর়্াি উচ্চ়াশ়া সিই? 
  
ি়া, সত়াম়ার আদছ ি়াসর্? 
  
সব়াধ হয ি়া। 
  
ময়াল্দমইদি়ায সিদয য়্াব়ার  র েয়াসন্ডদিসভয়াি সমদযট়ার সদখ়াদশ়াি়া সর্ র্রদব? 
  
সমদযট়া খুব িুরৎ। ওদর্ সদখদত  ়ারদল্ খুশীই হত়াম। সর্ন্তু েীফ সর়্াভে়া র়্াজট়া 
সদদযদছ ম়ারি়া সড়াসরিে়াদর্। 
  
এই রু্িীট়া  য়াসরদি সর্ র্রদছ? 
  
ও ে়াযই এখ়াদি আদি। সল়্াদর্ বদল্ ও আর সর়্াভে়া— 
  
সর্ বদল্? ম়াসল্র্ ধমর্ সদয। 
  
তুসম জ়াদি়া ি়া? 
  
জ়াসি, সর্ন্তু ওই সিদয র্র়্া ি়া বল়্াই ভ়াদল়্া। 
  
 দুজদিই সহদি ওদঠ। তততক্ষদণ গ়াস়ি  য়ারীর রুশ দূত়াব়াদির ি়ামদি সর্দমদছ। 
  
* 
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 আব়ার সি. আই. এ. 
  
 সিয়ার  য়ারী শ়াখ়ার সডদরক্টর জি সড়াসর সবদর্ল্ ে়ারদট েসিশ সমসিদট আদমসরর়্াি 
হ়াি ়াত়াদল্  ুর্দল়্া। সর্ন্তু িসতয িসতযই েীি়া রদর্ট সবদশষজ্ঞ সফং সহ়া রু্ং-এর ি়াদমর 
আদয়াক্ষর সর্ি়া আদগ জ়াি়া দরর়্ার। 
  
ম়াসর্কি দূত়াব়াদির ে়াইসিজ এক্স ়াটক সিদর়্াল়্াি উল্ফ়াটকদর্ খুিঁদজ ব়ার র্রদতই িময িষ্ট 
হদযদছ। উল্ফ়াটক এর্সদি ছুসট সিদয আদব়ায়াি-এ ওর সছ়াট্ট এদস্টদট ম়াছ ধরদত 
সগদযসছল্। ত়াদর্ খুিঁদজ সহসল্র্ে়াদর  য়ারী সিদয আিদত–মূল্যব়াি ে়ারঘণ্ট়া িময িষ্ট। 
উল্ফ়াদটকর িদে দূত়াব়াদির সির়া ফদট়াগ্র়াফ়ার সজ়া ভজদর্ও িদে এদিদছ সড়াসর। 
  
সড়াসর বদল্, ডক্টর, সগ়াট়া বয়া ়ারট়া ট  সিদক্রট, সমদযট়াদর্ খুি র্র়ার সেষ্ট়া হদত  ়াদর। 
সবশ্বস্ত র়্াউদর্ সদদয ওর খ়াব়ার ততরী র্র়াদত হদব এবং সত়াম়ার সবশ্বস্ত ি়ািক ছ়া়ি়া সর্উ 
ওর র়্াদছ য়্াদব ি়া। আসম ফদট়াগ্র়াফ়ার এদিসছ, ওর উসল্কর দ়াগগুদল়্ার ফদট়া তুল্দব। 
  
ত়ার ম়াদি? ড়াক্ত়ার ভুরু সর়্াের়্ায, উসল্কর দ়াগ সমদযট়ার  ়াছ়ায। অ্দেি়া এর্ট়া সল়্ার্ 
তুল্দবি়া, আসম ত়া হদত সদদত  ়াসর ি়া। 
  
সড়াসর র্র্কশ স্বদর বদল্, ফদট়া আম়ার ে়াই, আর ফদট়াগুদল়্া সেসিদডদন্টর র়্াদছ  ়াঠ়াদত 
হদত  ়াদর, বুদঝদছ়া ড়াক্ত়ার? স ন্টয়ার্ল্ ইিদজর্শি সদদয সত়াম়ার সর়াসগণীদর্ ঘুম 
 ়াস়িদয ত়ার র ছসব সভ়াল়্া সহ়ার্। আম়ার ে়াইসিজ এক্স ়াটক ওর উসল্কর দ়াগগুদল়্া 
সদখদব। জল্সদ র্দর়া– 
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বয়া ়ারট়া য্খি জরুরী, সমসিট দদশর্  দর সত়াম়ার সল়্ার্ সয্দত  ়াদর। 
  
ফ়াইি। সমদযট়া সর্ অ্সভিয র্রদছ? সে়াদ ়াল়্াসিি ইিদজর্শি সদদয সদখদল্ হয ি়া? 
  
ত়াদত অ্সভিয র্রদল্ ধর়া  দ়ি য়্াদব িসতয। সর্ন্তু সৃ্মসতভ্রংশ হদল্, সৃ্মসত সফরদত অ্দির্ 
সদরী হদব। 
  
ে়াইসিজ এক্স ়াটক উল্ফ়াটক ঘদর স ়াদর্। বযি সছেসিশ, সর্ন্তু ব়াচ্চ়া সছদল্র মদত়া ল়্াল্দে 
ফিক়া রং–ম়ার়্ায ট়ার্, সবশ সম়াট়াদি়াট়া। 
  
ওদযল্? সড়াসর উদঠ দ়ািঁ়ি়ায। 
  
এই সমদযট়াই রু্ং-এর রসক্ষত়া ওল্দিি।রু্ং-এর বযবহৃত সজসিি ি ওর স্ব়াক্ষদরর 
েসতসল্স  অ্দির্ব়ার সদদখসছ। ভুল্ হদত  ়াদরি়া।সবদশষ ধরদির উসল্ক–সবদশষ রদঙ-
ির্ল্র্র়া অ্িম্ভব বয়া ়ার। 
  
উল্ফ়াটক েীি়াদদর বয়া ়াদর উিঁেুদদরর সবদশষজ্ঞ। খুব েতুর আসটকষ্ট হযদত়া এই ধরদির 
উসল্ক ির্ল্ র্রদত  ়াদর। আসম আম়ার স িশি ব়াসজ সরদখ বল্দত  ়াসর, এই সমদযট়াই 
রু্ং-এর রসক্ষত়া। 
  
সটম, আসম ওয়াসশংটদি খবর  ়াঠ়াসে। ওদদর অ্ডক়ার ি়া স দল্ সর্ছু র্র়া য়্াদব ি়া। আসম 
এমবয়ািীদত সফদর য়্াসে। 
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সিসিদন্ত র়্ারু্ি িয়ার। সমদযট়া এখ়াদি সির়া দদই র়্ার্দব। 
  
 সর্ন্তু র্য়া দটি ও’হয়াদল়্ার়াি জ়াদি ি়া সয্ সি়াসভদযত র়াসশয়ার সির়া স্প়াই ম়াসল্র্ 
ততক্ষদণ  য়ারীদত স ৌঁদছ সগদছ। ম়াসল্দর্র ও র িজর র়াখ়ার জিয সয্ সিসটশ স্প়াই 
ম়ার সখদযদছ ত়ার জিয সিসটশ  ়াই িংগঠি এম. আই. সিদক্সর  য়ারী শ়াখ়ার সবভ়াগীয 
সডদরক্টর এদত়া সরদগদছি সয্ সি়াসভদযত র়াসশয়ার সব জ্জির্ স্প়াই সয্ অ্রসক্ষত অ্বস্থ়ায 
 য়ারীর র়াস্ত়ায ঘুরদছ এই খবরট়া ও হয়াদল়্ার়ািদর্ সদদতই ভুদল্ সগদল্ি। ম়াসল্র্ 
 য়ারীদত ঘুরদছ শুিদল্ ও’হয়াদল়্ার়ািদর্ আদর়া ি়াবধ়াি হদত হদত়া সমদযট়ার বয়া ়াদর। 
  
র্সরডদর অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ হ়াদত েহর়ারত ি়ান্ত্রী র্য়া দটি য্দর্ষ্ট ভ়াবদল়্া। 
  
* 
  
র্মুসিষ্ট েীদির স শ়াদ়ার খুিী 
  
িদযয ছট়ার  র  দর  ়াতল়্া সর়াগ়া সেহ়ার়ার এর্ সছ়ার্র়া ি়াদু সমদেদল্র সদ়ার়্াদি 
 ুর্দল়্া। হ়াদত সছ়াট্ট  ুরদি়া িুটদর্শ, সর়্াি়াগুদল়্া ধ়াতু ব়ািঁধ়াদি়াদয্ িুটদর্শ র্য়ািভ়াি়ারর়া 
বযবহ়ার র্দর। গ়াদযর রঙ মর়া ও  ে়া ম়াদছর মত, র়্াদল়্া সে়াখ দুদট়া সয্ি র়্াউদর্ই 
সবশ্ব়াি র্দর ি়া। 
  
সদখদত  িঁসেশ-সতসরশ মদি হদল্ও ওর বযি ম়াি আঠ়াদর়া। ওর েল়্াদফর়া দ্রুত ও 
রু্সটল্। ি়াম সজ়া সজ়া েয়াসড।ওর জন্ম ম়াদিকইদয। িমুদদ্রর ধ়াদর জ়াহ়াজীর্য়াদেিদদর 
সমদযম়ািুষ ি়াপ্ল়্াই র্রদত সজ়া সজ়ার ব়াব়া। সজ়া সজ়ার ম়া সর্ সর্উ জ়াদি ি়া। দশ বছর 
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বযদি সজ়া সজ়া ওর ব়াব়াদর্ হ়ার়ায। সছ়ার্র়ার ত়াইদতই হ়াদ়ি ব়াত়াি ল়্াদগ। এর্ সিদগ্র়া 
সদহজীসবিীর ে়ামদে হদয মন্দ র়্াম়াদত়া ি়া। 
  
সজ়া সজ়া সর্ছু  যি়া জসমদয  য়ারীদত আদি। সি সভদবসছল্ মস্ত়াসি বদম়াইসির  দক্ষ 
 য়ারীই সঠর্ জ়াযগ়া। সর্ন্তু ত়া িয, ব়ার র্দযর্ অ্য়াদরস্ট হদয  ুসল্দশর আ়িং সধ়াল়্াই 
সখদয সি েীদি। সরদস্ত়ার়ািঁর দ়াদ়াবদি য়্ায। রু্যসিস্ট েীদির স্প়াইেদক্রর  য়ারী শ়াখ়ার 
েধ়াি ইদযৎদিদির এদজন্ট সয্ সমদযসট সজ়া সজ়া ওর িদে আশি়াই জম়ায। সমদযট়া 
বুঝদত  ়াদর, এই সর়াগ়া শযত়াি সছদল্ট়া ত়াদদর েদয়াজদির অ্স্ত্র হদত  ়াদর। 
ইদযৎদিি সজ়া সজ়া-সর্ সট্রসিং ও ম়াল্র্স়ি সদয। এর্ বছদরর মদধয সজ়া সজ়া এখি 
ওদদর স্প়াইেদক্রর স শ়াদ়ার খুিী। 
  
য্ত সব জ্জির্ ও সি়াংর়া র়্াজ সহ়ার্, সি সয্দর়্াি র়্াজ র্রদত র়াসজ আদছ, ম়াল্র্স়ির 
। বদদল্। ত়ার জীবিদশকি, য্দত়া ম়াল্ ছ়া়িদব তত ম়াল্ র়্াম়াদব়া। সব দদর ঝসক্কর র্র়্া 
ভ়াব়াই সবর়্ার। 
  
 ়াল্ক রু্ও অ্দু্ভত ধরদির ফুল্র়্াট়া টুস   র়া ম়াসর্কি মসহল়্াদর্ সজড  ়ার্র সবেসছল্। সজ়া 
সজ়া-সর্ ও সেদি।  ়াল্ক ভ়াবসছদল়্া এদত়াসদদি ি়াদু স্প়াইেদক্র িসতযর়্াদরর র়্াদজ ি়ামদত 
েদল্দছ। 
  
ম়াসর্কি খদেরর়া য়্াব়ার  র  ়াল্ক সজ়া সজ়ার সদদর্ ত়াসর্দয হ়াদি। ি়াদু সত়াম়ার জদিয 
অ্দ ক্ষ়া র্রদছ, এসদদর্ এদি়া।র়্ািঁদের র়্াউন্ট়াদরর স ছদির দরজ়াট়া সখ়াদল্। ি়াদু 
সমদেল্ এর্টু আদগ  ়াল্কদর্ িব খুদল্ বদল্দছ। 
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ইদযৎদিি এই সমদযট়াদর্ খুি র্রদত বদল্দছ। ি়াদুর ফয়ার়্াদশ মুখ, ত়ার ম়াদি ম়াডক়ার! 
আসম সর্ র্রদব়া? 
  
ড়াসল্কং, খুি র্রদব অ্িয সল়্ার্, তুসম শুধু বযবস্থ়া র্রদব। ি়াদু,র্সমউসিস্টেীদির স্ব়াদর্ক 
র়্াজট়া সত়াম়াদর্ র্রদতই হদব। তুসম র্র়্া ি়া শুিদল্ আসম সত়াম়াদর্ সছদ়ি য়্াদব়া আর 
ইদযৎদিি সত়াম়াদর্ খুি র্রদব। সর্ন্তু র়্াজট়া ওর়া আম়াদর্ র্রদত বল্দল্ আসম খুশী 
হদয র্রত়াম। ওর়া সত়াম়াদর্ সবদছ সিদযদছ বদল্ সত়াম়ার গবক র্র়া উসেত। 
  
এব়ার ি়াদু গদবকর ভ়াব সদখ়াদে। সি ম়াসর্কিীদদর সঘন্ন়া র্দর। ওর়া ত়ার ক্ষসত র্দরদছ। 
িুতর়াং এট়া ম়াডক়ার িয েসতদশ়াধ। 
  
বদি়া সজ়া সজ়া, তুসম ওই সমদযট়াদর্ খুি র্রদব। আর র়্াজট়া সয্ি সঠর্ভ়াদব হয। 
  
সজ়া সজ়া সছ়াট্ট িুটদর্শট়া হ়ািঁটুর উ দর সরদখ বদি। ওর শরীর সর্দর্ ঘ়াম আর মযল়্ার 
গয সভদি আদি। ি়াদু ি়ার্ রু্িঁেসর্দয, ের্দম আম়াদদর জ়ািদত হদব। সমদযট়া 
হ়াি ়াত়াদল্র সর়্াি ঘদর আদছ। ত়ার র সদওয়াল্ সবদয সত়াম়াদর্ উঠদত হদব।  ়ারদব 
সত়া? 
  
এট়া সত়াম়ার ের্ম র়্াজ বুসঝ? তুসম শুধু গ়াস়ি ে়াল়্াদব, সডদটল্ি আমর ও দর সছদ়ি 
দ়াও। তুসম ি়াম সর্িদব, আসম ট়ার়্া  ়াদব়া। দুজদিই খুশী 
  
তুসম আম়ার িদে এইভ়াদব র্র়্া বল্দছ?ি়াদুর়াদগ ল়্াল্ হদয উদঠ দ়ািঁ়ি়ায, আসম য়্া বল্দব়া 
সত়াম়াদর্ ত়াই র্রদত হদব। 
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ি়াদু…প্ল্ীজ, র়্াজট়া ওর ও দরই সছদ়ি দ়াও। 
  
 ়াদল্কর সদদর্ সল়্াভী ে়াউসি সহদি িুটদর্শ সর্দর্  দযন্ট সট়াদযসন্ট ফ়াইভ অ্দট়াদমসটর্ ও 
ি়াইদল্ন্সর ব়ার র্দর সজ়া সজ়া। 
  
স স্তদল্র িদল্ ি়াইদল্ন্সর এিঁদট সি স ল্ট়া ট্র়াউজ়াদরর সভতদর সর়্ামরবযিীর িীদের 
হল়্াট়াদর র়াদখ। 
  
স স্তল্, ি়াইদল়্ার, স শ়াদ়ার খুিীর সি ুণ র়্াজ সদদখ ি়াদু স্তব্ধ হদয য়্ায। 
  
সজ়া সজ়া বদল্, আমর়া এখি হ়াি ়াত়াদল্ য়্াদব়া,  ়াছ়ায উসল্ক আিঁর়্া সমদযট়া সর়্াি তল়্ায 
সর়্াি ঘদর আদছ আদগ জ়ািদত হদব। 
  
ি়াদু,  ়াল্ক বদল্, ও য়্া বল্দছ, ত়াই র্দর়া, ও স শ়াদ়ার খুিী। ওর িদে র়্াজ র্রদল্ 
সত়াম়ার অ্সভজ্ঞত়া ব়া়িদব। 
  
ি়াদুর সস্প়াটকির়্ার েদল্ য়্াওয়ার  র  ়াল্ক ধূ র়্াসঠ সজদল্ হ়ািঁটু সগদ়ি বদি ওদদর 
ি়াফদল্যর জদিয ে়ার্কি়া র্দর। 
  
* 
  
 ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড সর়্ার়্ায? 
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এয়ারদ ়াদটক ম়াসল্র্ স্মরিদফর িদে র্র়্া বল্দছ। সিই িময ওয়াসশংটি  য়ারীর সিয়া-
েীফ সড়াসরদর্ ত়ার প্ল্য়ািম়াসফর্ র়্াজ র্র়ার অ্িুমসত সদল্। 
  
সি.আই.এ. ও এফ.সব.আই.-এর দুই িবক়াসধি়াযর্ ত়ার েস্ত়াবট়া সভদব সদদখদছ। ওর়া 
এখুসি সেসিদডন্টদর্ খবর সদদত ে়াযসি। তদব অ্ ়াদরশদির গুরুত্ব এর়াও স্বীর়্ার 
র্দরদছ। 
  
সড়াসরর ব়ির্তক়া সফ়াদি বদল্দছ : 
  
জি, বয়া ়ারট়া আসম সত়াম়ার ও দরই সছদ়ি সদসে। ের্ম সদদর্র খরে়াট়া সর়্াি 
অ্জুহ়াদত সদখ়াদি়া য়্াদব। বয়া ়ারট়া এখিও আিঅ্সফসিয়াল্ র়্ার্। 
  
সড়াসর মদি মদি খুশী হয। ইদে মত সড়াসর ট়ার়্া খরে র্রদত  ়ারদব। র়্াদর়ার র়্াদছ। 
জব়াবসদসহ র্রদত হদব ি়া। 
  
আটট়া ব়াজদছ। সি়াসভদযত র়াসশয়ার সির়া স্প়াই ম়াসল্র্  য়ারীদত স ৌঁদছদছ। আদমসরর়্াি 
হ়াি ়াত়াদল্র ব়াইদর সস্প়াটকির়্াদর র্মুযসিষ্ট েীদির স্প়াইেদক্রর স শ়াদ়ার খুিী সজ়া সজ়া 
েয়াসড ও ত়ার ি়ার্দরদ ি়াদু সমদেল্ বদি আদছ। 
  
রু্ং-এর ে়াক্তি রসক্ষত়া এসরর়্া ওল্দিিদর্ স ন্টয়ার়্াল্ ইিদজর্শদির দরুণ সঝসমদয 
র়াখ়া হদযদছ। 
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ম়াসর্কি সফৌজী ি়ান্ত্রী উইসল্ জয়ার্িি অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ র়্ািঁদধ এসরর়্ার ঘদরর ব়াইদর 
টহল্ সদদে। 
  
সিয়ার সডসভশি়াল্ ড়াইদরক্টর জি সড়াসর র্য়া দটি ওহয়াদল়্ায্ক়ািদর্ সফ়াি র্দর— 
  
সটম…ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ডদর্ মদি  দ়ি? 
  
গ়ারল্য়ান্ড? ও সত়া সর়ািল্য়াদন্ডর হদয র়্াজ র্রদত়া ত়াই ি়া? 
  
ইয়া, ও এখি  য়ারীদতই আদছ। রু দয িুইদি ওর সু্টসডও। এর্ ঘণ্ট়ার মদধয ওদর্ সিদয 
এদি়া– 
  
এর্ সিদর্ন্ড িয়ার, ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড ম়ারদ়াে়ায ওস্ত়াদ। ও য্সদ আিদত ি়া ে়ায— 
  
দুজি ভ়াদল়্া এদজন্ট  ়াঠ়াও। এর্ ঘণ্ট়ার মদধয আিদত হদব।খুশী হদয সফ়াি র়াদখ 
সড়াসর। 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড। 
  
ে়ালু্, ঠগ, সজ়াদচ্চ়ার, জীবদি দুদট়া ধ়ান্দ়া : সমদযদদর িদে ভ়াব র্র়া, আর ম়াল্র্স়ি 
র়্াম়াদি়া। 
  
 ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড! 
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দুসিয়ার সির়া স শ়াদ়ার স্প়াই। সড়াসরর এই ঝ়াদমল়্াট়া ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ডই ি়ামল়্াদত  ়াদর। 
গ়ারল্য়ান্ড র়াসজ হদব সত়া? 
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২. দুসনযাে জিো স্পাই মার্ক গােিযান্ড 
  
 রু দয িুইদির  ুদর়াদি়া ব়াস়ির আটতল়্ার ও দর এর্ সবশ্রী ঘদর িদযযট়া এর়্া র়্াট়াদত 
ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর ভ়াদল়্া ল়্াগদছ ি়া।  দর্দট আদছ সম়াদট আট ফ্রয়াি ব়াহ়াির সিসন্তদম। 
সবশ্ব়াি র্র়া য়্ায ি়া সতিম়াি আদগও আম়ার অ্য়ার়্াউদন্ট  ়ািঁে হ়াজ়ার ডল়্ার সছল্। 
  
গ়ারল্য়ান্ড ভ়াবদছ, সর্ি সয্ সবওরু্দফর মদত়া সতিদট ব়াদজ সরদির সঘ়া়ি়ায অ্ত ট়ার়্া 
 ়াল্দত সগল়্াম। 
  
রব়াটক সহিরী র্য়ারীর সিই বয়া ়ারট়ার  দর… 
  
গ়ারল্য়ান্ড সভদবসছল্ স্প়াইসগসর উজবুর্দদরই র়্াজ। ত়াই সি সড়াসরদর্ বদল্সছল্, 
জ়াহ়ান্ন়াদম য়্াও। 
  
 ়ািঁিদি েশম়ার র়্ািঁদের ও র সদদয ত়াসর্দয বুদ়ি়া জি সড়াসর ত়াদর্ বদল্সছল্, ম়ার্ক 
গ়ারল্য়ান্ড। সত়াম়ার মত সল়্ার্ সদদয আম়ার েল্দব ি়া। র়্াদজর বয়া ়ারট়াদর্ তত গুরুত্ব 
দ়াও ি়া। 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড সহদিদছ, সত়াম়ার ে়ামে়া সর়ািল্য়ান্ড–ত়ার আত্ম়ার িদগসত সহ়ার্ 
হ়ার়ামজ়াদ়া আম়াদর্ সদদয ফুদট়া  যি়ার বদদল্ সয্িব সি়াংর়া র়্াজ র্সরদয সিদযদছ–
ভ়াবদল্ আম়ার–ত়াই সিয়ার হদয র়্াজ র্দরসছল়্াম। গুডব়াই সড়াসর। 
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গত দুম়াি স্ট্রীট-ফদট়াগ্র়াফ়ার সহদিদব সর়্াি মদত গ়ারল্য়াদন্ডর সদি গুজর়াি েদল্দছ। 
স ়াল়্ারদযড র্য়াদমর়া সিদয সি অ্সল্দতগসল্দত ওিঁৎ স দত র়্াদর্।  য়ারীদত সর়্াি িতুি 
সমদয সদখদল্ই ফদট়া সত়াদল্। ত়ার র সেন্টট়া সদসখদয দশ ঐ আদ়ায র্র়া এমি সর্ 
শক্ত বয়া ়ার?– গ়ারল্য়ান্ড  ট়াদল্ সমদযদদর িদে ত়ার ভ়াব জম়াদি়া সর্ছু বয়া ়ার িয। 
অ্দির্ িময টুযসরস্ট ম়াসর্কি সমদযর়া ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর স ছদি স ছদি ত়ািঁর ফ্লয়াদট 
স ়াদর্। 
  
সর্ন্তু আজদর্র সদিট়া এর্দম ফ়ািঁর়্া সগদছ। য্সদ ব়া দুদট়া সম়াট়া ম়াসর্কি টুসরস্ট সমদযর 
ফদট়া তুদল্দছ, ফদট়ার বদদল্ রু্স়ি ফ্র়া ে়াইদতই ওর়া  ুসল্শ ড়ার্দব বদল্দছ। 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড, সদ়াহ়ার়া দীঘল্ সেহ়ার়ার, শয়ামল়্া-রং। সবদুযৎ েমর়্াদে, ব়াইদর বৃসষ্ট 
 ়িদছ, সরসডওর িব সঘ়ার়াদত য়্ায ম়ার্ক। তখিই র্সল্ংদবল্ ব়াদজ। সি দরজ়ার ফুদট়াদত 
সদদখ দুজি সফৌজী সরিদর়্াট আর টুস   সরসহত, হযদত়া আইদডসন্টসট র়্াডক সের্ র্রদত 
এদিদছ। এর মদধয সি, আই, এ, সর্দর্ সর্উ আর আদিসি। হযদত়া সড়াসরর হ়াটক 
অ্য়াট়ার্ হদযদছ। হযদত়া আম়ার ি়াদম সর্ছু সরদখ সগদছ। 
  
দরজ়া খুল্দতই দুজি সবর়াট সেহ়ার়ার সল়্ার্ গ়ারল্য়ান্ডদর্ ধ়াক্ক়া সমদর সভতদর স ়াদর্। 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড এর্জিদর্ সেদি। সল়্ার্ট়া সিয়ার র্য়া দটি ওহয়াদল়্ার়াদির আ়িংদঘ়াল়্াই 
সে়ায়াদডর ম়াস্ত়াি। ি়াম ব্রুর্ময়ান্। 
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দ়ারুি সিষু্ঠর, এবং িুযসটং-এ সিখুৎ হ়াত। সছ়ার্র়ার আত্মসবশ্ব়াি দ়ারুণ মদি হদে, 
জুদত়ার ও র ভর সদদয দ়ািঁস়িদযদছ সয্ি একু্ষসি বসক্সং-এর সরং-এ ল়্াসফদয  ়িদব। 
ব়াসল্র রদঙর েুল্, িমতল্ মুখ, বরফ-ধূির সে়াখ, জ়াদত সিিযই আইসরশ। 
  
সর়্াট  দর ি়াও। সত়াম়াদর্ দরর়্ার আদছ, রুক্ষ গল়্ায বদল্ ব্রুর্ময়াি। 
  
শুদি খুশী হল়্াম, র়্ার দরর়্ার? সিসিদন্ত স সছদয য়্ায গ়ারল্য়ান্ড। 
  
র়্ান্ অ্ন্। ও’ি়াদযি, সিই আইসরশ সফৌজী সছ়ার্র়া ধমর্ সদয, সত়াম়ার জব়াব সদদত 
আসিসি। 
  
ম়ার়্া গরম র্দর়াি়া। ঠ়াণ্ড়া সমজ়াদজ বদল্ গ়ারল্য়ান্ড, আসম য়্াসে। 
  
ওয়াডকদর়াব সর্দর্ খ়াদট়া ি়াদ়া সরিদর়্াটট়া তুল্দছ ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড, সল়্ার্ দুদট়ার সদদর্ 
স ছি সফদর ও সর়্াদটকর  দর্দট হ়াত  ুসর্দযদছ…। 
  
সড়ান্ট মুভ!!! 
  
–হঠ়াৎ ঘুদরদছ ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড। ত়ার হ়াদত অ্য়াদম়াসিয়া গ়াি। 
  
সল়্ার্ দুদট়া র্মদর্ দ়ািঁ়ি়ায। ওদদর সে়াখ জ্বল্দছ। ওর়া বনু্দর্ট়ার সদদর্ ত়াসর্দয আদছ। 
গ়ারল্য়ান্ড সটগ়াদর হ়াত র়াখদল্ সর্ হদত  ়াদর, ওর়া ভ়াদল়্া র্দরই জ়াদি। 
  
সমজ়াজ ি়ামদল্, বদল্ সিয়ার আ়িং সধ়াল়্াই সে়ায়াদডর এদজন্ট অ্ে়ার ব্রুর্ময়াি। 

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

30 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

  
জব়াদব গ়ারল্য়ান্ড হ়াদি, ইউ সবগ ব্ল়াস্ট়াসরং িিস্ অ্ফ বীদেি! আসম সঘন্ন়া র্সর। ম়ািুষদর্ 
সমদর সত়ার়া মজ়া  ়াি? সগট আউট। সত়ার়া ব়াইদর ি়া সগদল্ আসম গুসল্ র্রদব়া! 
  
িদে িদে ব্রুর্ময়াদির হ়াদতর সজ়ার়াদল়্া র়্াপ্প়ি ও’ি়াদযদির মুদখ এদি  দ়ি। সল়্ার্ট়া 
স ছু হ়াদট। 
  
শ়াট আ ! িহর্মকীদর্ ি়ামল়্াদে ব্রুর্ময়াি। ও জ়াদি, গ়ারল্য়ান্ড য়্াবদল্ ,র়্াদজও ত়াই 
র্দর। 
  
ব্রুর্ময়াি দ়ািঁত ব়ার র্দর হ়াদি। আসম শুদিসছল়্াম তুসম ভ়াল্ হদয সগদছ। ম়ারদ়াে়ায 
আদগর মদত়াই আদছ সদখসছ। 
  
ও’ ি়াদযিদর্ সিদয ঘর সর্দর্ সবসরদয য়্ায ব্রুর্ময়াি। ল়্াসর্ সমদর দরজ়া বয র্দর 
সিয়ার সডসভসশিয়াল্ সডদরক্টর সড়াসরদর্ সফ়াি র্দর। 
  
. 
  
গ়ারল্য়ান্ড সত়াম়াদর্ র়্াজ সদদত ে়াই, সড়াসরর স্বর এখি িরম ও মিৃণ, তুসম অ্দির্ ট়ার়্া 
 ়াদব। ত়াছ়া়ি়া এর্ট়া সমদয… 
  
 দর্দট আট ফ্র়ািঁ ব়াহ়াির সিসন্তদম আদছ, গ়ারল্য়ান্ড সভদব সদদখ। 
  
ম়াল্র্স়ি র্ত ছ়া়িদব? 
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দশ হ়াজ়ার ফ্র়া^। 
  
সড়াসর, তুসম ম়াল্ ট়ািদছ ি়া সত়া?  দর বল্দব, মদদর সঘ়াদর সর্ বল্ছ। সমদযম়ািুষসট 
সদখদত সর্মি? 
  
িুইসডশ, যু্বতী; ব্লন্ড, রূ িী। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সহদি, ত়াহদল্ সত়া র়্াজট়া আম়াদর্ সিদত হয। 
  
এই সমদযট়া য্সদ র্মুযসিষ্ট েীদির রদর্ট,  রম়াণুসবজ্ঞ়াি ও দুর ়াি়ার সক্ষ ি়াদস্ত্র 
সবদশষজ্ঞ সবজ্ঞ়ািী রু্ং-এর রসক্ষত়া এসরর়্া ওল্দিি হয ও রু্ং-এর বয়া ়াদর অ্দির্ 
সগ়া ি খবর আম়াদদর জ়াি়াদত  ়ারদব। েীদি সজ়ার খবর িতুি ধরদির সক্ষ ণ়াস্ত্র 
আসবষ্ক়ার র্দরদছ রু্ং। গুজবট়া িসতয সর্ি়া, ত়াছ়া়ি়া রু্ং-এর বযসক্তগত জীবদির 
বয়া ়াদরও আমর়া অ্দির্ সর্ছু জ়ািদত ে়াই। 
  
আম়াদর্ সর্ র্রদত হদব? 
  
সমদযট়া অ্য়ামদিসশয়ায ভুগদছ, সৃ্মসতভ্রংশ হদযদছ। তুসম বল্দব তুসম ওর স্ব়ামী। েম়াণ 
ে়াইদল্ সত়াম়ার ময়াদরজ ি়াসটকসফদর্ট ততরী সরদখসছ। জ়াল্  ়াশদ ়াদটক ওর ি়াম আদছ 
সমদিি এসরর়্া গ়ারল্য়ান্ড। তুসম ধিী বযবি়াযী, ফ্র়াদন্সর দসক্ষদণ ছুসট র়্াট়াদত এদিদছ। 
বযবি়ার র়্াদজ তুসম  য়ারীদত এদল্ সত়াম়ার বউ সিদখ়ািঁজ হয। ত়ার র ম়াসর্কি 
হ়াি ়াত়াদল্ সখ়ািঁজ স দয ত়াদর্ সিদত আি। ওখ়াদি সত়ামর়া স্ব়ামী-স্ত্রীর মদত়া র়্ার্দব 
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ইয়া। য্সদ সৃ্মসত সফদর আদি, তদব ও আম়াদর্ ওর স্ব়ামী সিদজ এতসদি ওর  ়াদশ 
সশ়ায়ার বয়া ়াদর আম়াদর্ বদম়াদযি, হ়ার়ামী ভ়াবদব ি়া– 
  
 যল়্া িম্বর হ়ার়াসম ি়াজ়ার জদিয তুসম দশ হ়াজ়ার ডল়্ার  ়াদব। 
  
এজ-এর সভল়্াট়া র়্ার? 
  
আম়ার। ওখ়াদি আর সর্উ সিই। ফ়ািঁর়্া জ়াযগ়ায ব়াস়ি, সির়া দ, আর়ামদ়াযর্। 
  
ওদযল্। ম়াল্র্স়ি সবশ র়্াম়াদে়া। িইদল্ সিদজর সভল়্া। 
  
র়্াজট়া তুসম র্রদব সত়া? : 
  
সত়াম়ার ে়ামে়া সর়ািল্য়ান্ড আম়াদর্ বদল্দছ, তুসম সতদল্ খচ্চর। এই িুইসডি য্সদ ধুমিী 
হয, দশ হ়াজ়ার ফ্র়াি স দল্ও আসম সম়াট়া সমদযর িদে শুদত  ়ারদব়া ি়া। 
  
জি সড়াসর এর্ট়া ফদট়া ব়ার র্দর বদল্, সত়াম়াদর্ এর্ট়া সমদযসল্  ়াছ়ার সতিদট উসল্ক 
আিঁর়্া েীি়া অ্ক্ষদরর ফদট়া সদখ়াদব়া। 
  
খুশী হদয, েল্দব। ও রট়া সতমসি িুন্দর সত়া? 
  
 জব়াদব সড়াসর  ়াশদ ়াটকট়া খুদল্ সমদযসটর ফদট়া সদখ়ায। 
  
সবশ েুসক্ত হদয সগল্। র্খি য়্াদব়া? 
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সত়াম়ার জদিয ২০২ ম়ারসিসডজ মদডদল্র গ়াস়ি ততরী, এখুসি য়্াদব। এই ি়াও সত়াম়ার 
র়্াগজ ি। 
  
মদি হদে িসতয িসতযই আম়ার সবদয হদয সগদছ। 
  
ফ্র়ািিঁ-ম়াসতিঁ ময়াগ়াসজি খবরট়া সছদ দছ। ি়াবধ়াদি সর্দর়্া 
  
জ়ািত়াম, ঝ়াদমল়্া সত়া র়্ার্দবই। 
  
দু হ়াজ়ার এখি সদদব়া। ব়াসর্ট়া  দর 
  
ব়িদল়্ার্ বযবি়াযী ি়াজদত হদল্ খরে়া হদব। খরেখরে়ার জিয সর্ছু 
  
 ়াদব ি়া। য়্া দরর়্ার, আম়ার ে়ার্র ড়ায়াদল়্া সত়াম়াদর্ সদদব। দরর়্ার মদত়া সি আম়ার 
অ্য়ার়্াউদন্টর ট়ার়্া তুল্দব। তুসম ি়া, বুদঝদছ গ়ারল্য়ান্ড 
  
আম়াদর্ তুসম এদত়া সবশ্ব়াি র্দর়া– 
  
সছ়াট এর্ট়া সরসডও-স ল্ সদদব়া। আঙুদরর বীদজর মদত়া ি়াইজ। সমদযট়াদর্ সগসল্দয 
সদও। ওর শরীদরর সভতদরর গরদম এট়া ে়ালু্ হদল্ এর্দশ়া সর্দল়্াসমট়াদরর মদধয সবদশষ 
ধরদির র য়াড়ার সরসিভ়াদর ধর়া  ়িদব। িুতর়াং ও ি়াগ়াদল্র ব়াইদর সগদল্ও ওদর্ সফর 
ধর়া য়্াদব। তুসম স ল্ট়া সত়াম়ার বুদ়ি়া আেুদল্র িদখর িীদে সরদখ়া 
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ত়ার ম়াদি ঝ়াদমল়্া ব়ািঁধদবই। 
  
ব়ািঁধদত  ়াদর। আম়ার এদজন্ট সত়াম়ার সদদর্ িজর র়াখদব। এর্ব়ার সমদযট়াদর্ সিদয 
এজ এর সভল়্ায উঠদত  ়ারদল্ই তুসম সির়া দ। 
  
. 
  
সফ়াি সরদখ ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড িীদে ি়ামদছ। ম়াঝ দর্ ও র়্াদম। সিয়ার ম়ারদ়াে়া সে়ায়াদডর 
দুই এদজন্ট ব্রুর্ময়াি আর ও’ি়াদযি উদঠ আিদছ। দুদট়া সল়্ার্ই ওর সদদর্ র্টমট র্দর 
ত়ার়্াদে। 
  
সত়াম়াদদর বুরবক্ ব়ির্তক়ার িদে সফ়াদি র্র়্া হদল়্া। আসম ি়াসর্ হঠ়াৎ সভ. আই, স  
বদি। সগসছ? 
  
ও’ি়াদযদির সে়াখ দুদট়া জ্বদল্ উঠদল়্া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড, সত়াম়ার মদত়া সবজন্ম়া শযত়ািদদর আসম  ছন্দ র্সরি়া। তুসম আম়ার  ়াি়ায 
 ়িদল্ স সদদয সটট র্দর অ্য়ার্শি র়্াদর্ বদল্ বুসঝদয সদদব়া। 
  
অ্ে়ার, সত়াম়ায কু্ষদদ সদ়াও ম়াস্ত়াি মদি হদে?ফ্রর্ময়াদির সদদর্ ত়ার়্ায গ়ারল্য়ান্ড, ওদর্ 
ি়ামল়্াও। িইদল্ সবে়ার়া ম়ারদধ়ার খ়াদব। 
  
ব্রুর্ময়াি বদল্, ওাঃ, ঝ়াদমল়্া বয র্দর়া। 
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 দর্ট সর্দর্ রুম়াল্ ব়ার র্দর গ়ারল্য়ান্ড ি়ার্ ঝ়া়িদত সগদয রুম়াল্ট়া সমদঝদত  দ়ি ও 
রু্দ়ি়াদত য়্ায। 
  
হঠ়াৎ ও’ি়াদযদির ট্র়াউজ়াদরর  ়া দুদট়া ধদর ও র সদদর্ গ়ারল্য়ান্ড ট়াদি। এর্ট়া ে়া ়া 
আতকি়াদ র্দর সিিঁস়িদত গস়িদয  দ়ি। ওর স ঠট়া র়্াদঠর সরসল্ং-এ ধ়াক্ক়া খ়ায, সরসল্ং 
সভদে িীদের তল়্ায সছটদর্  দ়ি ও’ ি়াদযি। ও’ি়াদযি ি়াম়ািয িদ়ি সস্থর হদয য়্ায। 
  
সে়াখ দুদট়া সবসরদয আিদছ : ভ়াঙ়া সরসল্ংদয ঝুিঁদর্ িহর্মকীদর্ সদদখ ব্রুর্ময়াি। 
  
যু সক্রজী ব়াস্ট়াডক! সল়্ার্ট়া য্সদ মদর য়্ায…। 
  
 মস্ত়াির়া িহদজ মদর ি়া, খুশ সমজ়াদজ বদল্ গ়ারল্য়ান্ড। 
  
ব্রুর্ময়াদির হয়াটট়া ধদর টুস ট়া ওর সে়াদখর ও র সেদ  ধদর। 
  
সখসস্ত র্দর স সছদয য়্াদে ব্রুর্ময়াি। ওর সমদহীি তল্দ দট ঘুসষ ঝদ়ি গ়ারল্য়ান্ড। 
সল়্ার্ট়া হ়ািঁটু সগদ়ি বদি  দ়ি। 
  
. 
  
এদি়া গ়ারল্য়ান্ড, সর্মি আদছ়া? 
  
 ত়াদত সত়াম়ার সর্? ঝ়াদমল়্ায ি়া  ়িদল্ সত়াম়ার মদত়া হ়া়িবজ্জ়াৎ, আম়াদর্ ড়াদর্? 
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সেয়াদর বদি হ়ািদছ ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড, সড়াসর, অ্সফদির ব়াইদর সি়াি়াল্ী আক্ষদর সত়াম়ার 
ি়াম? ওয়াসশংটদি র়্াদজর সল়্াদর্র অ্ভ়াব  দ়িদছ? 
  
ইউ ইিদি়াদিন্ট িি অ্ফ এ বীে। সড়াসর হ়াদি, ম়ারদ়াে়ায সত়াম়ার এদল্ম আদছ। 
সত়াম়ার অ্বস্থ়াও ভ়াদল়্া য়্াদে ি়া। র়াস্ত়ায ফদট়া সত়াল়্ার ধ়ান্দ়াট়া 
  
স্প়াইসগসর র্রদত সয্দয আল্ি়াদর সভ়াগ়ার ে়াইদত, দু়িীদদর ফদট়া সখে়া অ্দির্ ভ়াদল়্া 
দশ হ়াজ়ার ফ্র়াি স দল্ সয্ সর়্াি হ়ার়াসমর ব়াচ্চ়ার র়্াজ র্রদত র়াসজ। 
  
সত়াম়ার দুদট়া ধ়ান্দ়াট়ার়্া আর সমদযম়ািুষ 
  
র়্াজট়া সর্ বল্ সদসখ 
  
 গ়ারল্য়াদন্ডর-ধূির সে়াদখর সদদর্ ত়াসর্দয সড়াসর ভ়াবদছ, শক্তিমর্ক গ়ারল্য়ান্ড, এদর্ 
সদদযই হদব। 
  
সড়াসর ভ়াদব সল়্ার্ট়াদর্ এস়িদয েসল্। সর্ন্তু ওদর্ র়্াদজ ি়া ল়্াসগদয উ ়ায সিই 
  
. 
  
প্ল্য়ািট়া ভ়াদল়্া িয়ার। গ়ারল্য়ান্ডদর্ সবদছ সিদয ভ়াদল়্া র্দরদছি। 
  
আদমসরর়্াি হ়াি ়াত়াল্ সর্দর্ ফদল়্া র্রদব ও সয্ি বুঝদত ি়া  দর, ঝ়াদমল়্ায  ়িদল্ 
ি়াহ়ায্য র্রদব। গ়ারল্য়াদন্ডর গ়াস়ি ২০২ ম়ারসিসডজ, রং র়্াদল়্া, িম্বর ৮৮৮। ও 
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সমদযট়াদর্ সরসডও স ল্ খ়াওয়াদব। সত়াম়ার গ়াস়িদত র য়াড়ার-েয়াি়ার র়্ার্দব। সমদযট়া ি়া 
েদল্ য়্ায। দরর়্ার হদল্ ওহয়াদল়্ার়াদির ম়াস্ত়ািদদর ি়াহ়ায্য সিও। এর্শ ফ্রয়াদির  য়াদর্ট 
এদজদন্টর সদদর্ ব়াস়িদয সদয সড়াসর, তুসম র্খদি়া ট়ার়্া ে়াওি়া। গ়ারল্য়ান্ড িব িময 
ে়ায–। 
  
িয়ার, ওই শযত়াি গ়ারল্য়ান্ড আম়ার এর্ এদজন্টদর্ সমদর ফ্লয়াট র্দর সদদযদছ। ম়াইর্ 
ও’ি়াদযদির র্ল়্ার সব়াি ও  ়ািঁজর়ার হ়া়ি সভদঙদছ। ও হ়াি ়াত়াদল্ ভসতক হদযদছ। 
গ়ারল্য়ান্ড সঠদল্ সফদল্ সদদযসছল্– 
  
হঠ়াৎ? 
  
 ও’ি়াদযি ও ব্রুর্ময়াি ব়া়ি়াব়াস়ি র্দরসছদল়্া। 
  
সড়াসর আদস্ত আদস্ত বদল্, সি সত়া ম়ারদ়াে়ায ওস্ত়াদ। ত়াদর্ সমদর ফ্লয়াট র্দর সদদত  ়াদর 
গ়ারল্য়ান্ড..ত়ার ম়াদি, আসম সঠর্ সল়্ার্ই সবদছসছ। আর খবর? 
  
স সর্ং সর্দর্ সরদ ়াটক এদিদছ, ২৩সশ জুি সর্দর্ রু্ং-এর রসক্ষত়া এসরর়্া ওল্দিি 
সিদখ়ািঁজ। ঐ সেহ়ার়ার সমদয হংর্ং-এ আদি। দুসদি  দর ইস্ত়ামু্বল্। সিখ়াদি ি়াম বদল্, 
ি়াওসম সহল্। হংর্ং বল্দছ, স সর্ং সর্দর্ আি়ার িময দুদট়া ভ়ারী িুযটদর্শ সছল্। সর্ন্তু 
 ়াওয়া য়্াদে ি়া। সর়্াি বযুর িদে র়্ার্দত সব়াধ হয? সড়াসর সেসন্তত, সর়্াি সহ়াদটদল্, 
বল্দছ ি়া, ওখ়াদি উদঠসছল্? ল়্াদগজ  ়াওয়া য়্াদে ি়া। 
  
* 
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র্মুযসিষ্ট েীদির গুপ্তের 
  
বৃসষ্ট  ়িদছ। আদমসরর়্ার হ়াি ়াত়াল্ সর্দর্ ি়ািকর়া সবসরদয আিদছ। অ্দিদর্ ছ়াত়া 
খুদল্দছ। বদল্ভ়াদক সভর্তর হদগ়া স সরদয ওর়া ি়াদিক সর়্ায়াটক়াদর য়্াদব। 
  
সস্প়াটকির়্াদর বদি র্মুযসিষ্ট েীদির দুই এদজন্ট। ি়াদু সমদেল্ ও খুিী সজ়া সজ়া েয়ািসড। 
  
ওদদর ধদর়া, সজ়া সজ়া বদল্, এসরর়্া ওল্দিি হ়াি ়াত়াদল্র সর়্াি তল়্ায আদছ, ওর়া 
জ়াদি। বল্ল্, র়্াগদজর সরদ ়াটক়ার 
  
সর্ন্তু বল্দব সর্ি? ত়াছ়া়ি়া সেদি র়াখদত  ়াদর…। 
  
 ততক্ষদণ ি়ািকদদর দেল্ অ্যর়্াদর সমসল্দয সগদছ। 
  
হ়াি ়াত়াল্ সর্দর্ সদরীদত সবসরদযদছ এর্ট়া ি়ািক। র়্াদছই সবর়াট ফ্লয়াট ব়াস়ি ততরী 
হদে। 
  
ি়ািকট়া অ্ল্পবযিী সমদয। শয়ামল়্া রং। 
  
ম়াদদম়ায়াদজল্, আসম  য়ারী ময়াে-এর সরদ ়াদ টক়ার। দয়া র্দর বল্দবি, সয্ িুইসডি 
মসহল়্ার সৃ্মসতভ্রংশ হদযদছ, সতসি সর়্াি ঘদর র়্াদর্ি? 
  
ইিফরদমশি সডদে সজদজ্ঞি র্রুি– 
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সজ়া সজ়ার ড়াি হ়াতট়া ঝল্দি ওদঠ, সগ়াঙ়াসির আওয়াজ তুদল্ র়াস্ত়ায লু্সটদয  দ়ি ি়ািক। 
  
 ততক্ষদণ হ়ািঁটু সগদ়ি বদি ি়াদিকর র্য়া  খুদল্ ম়ার়্ার েুদল্র মুদঠ়া ধদর ট়ািদছ সজ়া-সজ়া। 
  
সেিঁে়াদল্ খুি র্রদব়া, িুইসডি সমদযট়া সর়্াি তল়্ার সর়্াি ঘদর আদছ বল্ ম়াগী…।বল্ 
ম়াগী, জল্সদ বল্…. । 
  
১১২ িম্বর ঘর, ছতল়্া, সমদযট়া ভদয র়্ািঁ দছ। ি়াদিকর গল়্া সর্দট সদদল্, এর্ট়া দীঘকশ্ব়াি 
সফদল্ সির্র হদয য়্ায সমদযল্ী শরীর। 
  
রক্তম়াখ়া ছুসরর ফল়্া ি়াদিকর ইউসিফদমক মুদছ সফদল্ র্মুযসিষ্ট েীদির ফর়ািী স্প়াইেদক্রর 
স শ়াদ়ার খুিী সজ়া সজ়া েয়ািসড। 
  
ল়্াইট়াদরর আদল়্ায ি়াদিকর মুখ সদদখ স্তসম্ভত ি়াদু সমদেল্। 
  
এসর্? সমদযট়াদর্ খুি র্রদল্? 
  
সবিঁদে র়্ার্দল্ সত়াম়াদর্ সেসিদয সদদত়া, েদল়্া, িময িষ্ট র্দর়াি়া।  ়াই  সবদয ও দর 
উঠদছ সজ়া সজ়া েয়ািসড, র়্াসিকশ ধদরদছ। এখি ও হ়াি ়াত়াদল্র ে়ারতল়্ায স ৌঁদছদছ। 
িীদে  ়াযে়ারী র্রদছ ি়াদু। অ্য়ামু্বদল্ন্স হদত সবশ়াল্ তদতয়ার়্ার  ুরুষ, ম়ার়্ায রূদ ়াল্ী 
েুল্,  রদি ি়াদ়া অ্য়ােি ড়াইভ়াদরর িীট সর্দর্ সিদম আদি। 
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 ওিদব মি সদযি়া সজ়া সজ়া। ও দরর র়্াসিকশট়া দশ ফুট উিঁেুদত। বৃসষ্টদভজ়া স ছল্ 
 ়াই । হঠ়াৎ হ়াত স ছদল্ য়্ায। এর্ট়া ভযির মুহূতক। জীবি-মৃতুযর ম়াঝখ়াদি সদ়াদল্ 
সজ়া-সজ়া। 
  
সর্ন্তু  ়াই  সবদয ফুট সতদির্ গস়িদযই সি বয়াল়্ান্স সফদর  ়ায। ত়ার রু্ৎসিৎ দ়ািঁদত 
হ়াসির সঝসল্র্। মৃতুযদর্ ভয  ়ায ি়া সজ়া সজ়া। ট়ার়্ার বদদল্ জীবদির ঝুিঁসর্ সিদত 
ততরী। 
  
িীদে দ়ািঁস়িদয ি়াদু সমদেল্ সদখদছ, ত়ার িেী সজ়া সজ়া েয়ািসড  ়াই  সবদয িীদে গস়িদয 
য়্াদে। সি আিঁৎদর্ ওদঠ। ি়া  ়িদত  ়িদত ি়ামদল্ সিদল়্া সজ়া সজ়া, এখি সি  ়ািঁেতল়্ার 
র়্াসিকদশ  ়া সরদখ ছতল়্ায উঠদছ। 
  
ি়াদুর বুদর্র সভতদর হৃৎস দন্ডর ধর্ ধর্ শব্দ। আর এর্দল্ ি়ািক হ়ািদত হ়ািদত 
হ়াি ়াত়াদল্র সগট সর্দর্ সবসরদয আিদছ।  ়াদছ সর্উ সেদি সফদল্, সিই ভদয গ়াস়িদত 
উদঠ বদি। ততক্ষদণ ছতল়্ার র়্াসিকদশ উদঠ েদতযর্ট়া আদল়্া জ্ব়াল়্া জ়াি়াল়্ায উিঁসর্ সদদয 
এসরর়্া ওল্দিিদর্ খুিঁজদছ স শ়াদ়ার খুসি সজ়া সজ়া েয়াসড। 
  
সজ়া সজ়া জ়াদি ি়া, সয্ ি়ািক়াদর্, সি খুি র্দরদছ, সি মর়ার আদগ সমদর্য বদল্ সগদছ। 
হ়াি ়াত়াদল্র ছতল়্ায সর়্াি সমদয রুগী সিই।১১২ িম্বদরর সর়্াি ঘরও সিই এই 
হ়াি ়াত়াদল্। 
  
* 
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 সি়াসভদযত র়াসশয়ার স্প়াই 
  
ম়াসর্কি ি়ান্ত্রী উইসল্ জয়ার্িি হ়াি ়াত়াদল্র র্সরদড়াদর টহল্ সদদত সদদত অ্দট়াদমসটর্ 
র়াইদফল্ট়া র়্ািঁধ সর্দর্ অ্িয র়্ািঁদধ সিয। ত়ার হ়াতঘস়িদত র়াত দশট়া সবদজ দশ সমসিট। 
সডউসট সদদত হদব আরও দুঘণ্ট়া। 
  
সশ -এর সহডদর়্ায়াটক়াদর বৃসষ্টর মদধয টহল্ সদওয়ার ে়াইদত হ়াি ়াত়াদল্  ়াহ়ার়া সদওয়া 
অ্দির্ ভ়াদল়্া। 
  
র্সরদড়াদর হ়ািঁট়ার িময ত়ার সদদর্ আ়িদে়াদখ ত়াসর্দয  ়াছ়া দুসল্দয েদল্ সগল্ এর্ 
ি়ািক। 
  
ি়ান্ত্রী উইসল্ জয়ার্িি সডসিসপ্ল্ি ম়াদি। ত়ার উচ্চ়াশ়া আদছ। ত়ার মদত আইদিিহ়াওয়ার, 
ি়াডল্ী ও  য়াটি  ৃসর্বীর িবকর়্াদল্র সির়া  ুরুষ। রু্স়ি বছর  দর সি সিদজও 
সজি়াদরল্ হব়ার আশ়া র়াদখ। 
  
উইসল্ জয়ার্িদির বযি সতইশ বছর। আত্মসবশ্ব়াদি ভর ুর, শুযসটং-এ সিখুিঁত হ়াত। 
ওদদর বয়াট়াসল্য়াদি উইসল্ বসক্সং-এ ল়্াইট সহসভওদযট েয়াসম্পযি, সশ  সবিবল্ সটদম সি 
সির়া স ে়ার। 
  
ভ়াদল়্া তিসির্ হব়ার মত িবগুণ আদছ বদল্ই সব দদ  ়িদল়্া উইসল্। 
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ি়ািক েদল্ য়্াব়ার  র সর্দর্ই ভ়াবসছল্, ওই ি়ািক সমদযসট ত়ার িদে শুদত র়াসজ হদল্ সি 
সর্ র্রদব। 
  
সঠর্ সি িময সল্ফদটর দরজ়া খুদল্ র্সরডদর  ়া র়াখদল়্া ম়াসর্কি সফৌদজর র্দিকদল্র 
যুসিফমক  র়া এর্ ভদ্রদল়্ার্। 
  
সফৌসজ অ্সফি়ারদদর বড্ড িমীহ র্দর জয়ার্িি। অ্সফি়ার সদদখ ত়ার বুসে সল়্া  
স দল়্া। 
  
এই বযদি র্দিকল্ হওয়ার স্বপ্ন সদদখ উইসল্। শক্ত িমর্ক সেহ়ার়ার র্দিকল্দর্ সদদখ 
র়াইদফল্ ঝ়ি়াংঝট র্দর িয়ালু্ট র্রদল়্া উইসল্,  ুদর়া র্সরডরট়া সর্িঁদ  উঠদল়্া। 
  
সি়াল্জ়ার, তুসম এখ়াদি সর্ র্রদছ়া? সফৌজীর্দিকদল্র স্ট়াইদল্ গ়ািঁগ়া র্দর বদল্ স্ম়ারিফ। 
  
র্সরডর  ়াহ়ার়া সদসে িয়ার। 
  
সজি়াদরল্ ওদযির়াইট র্ত িম্বদর আদছি? 
  
১৪৭ িম্বর িয়ার। 
  
তুসম সজি়াদরল্দর্  ়াহ়ার়া সদদে়া। 
  
ি়া িয়ার। ১৪০ িম্বদরর সর়াসগিীদর্  ়াহ়ার়া সদসে। 
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অ্য়াট ইজ সি়াল্জ়ার। ওই সমদযট়ারই  ়াছ়ায উসল্কর দ়াগ? 
  
আসম জ়াসিি়া িয়ার। 
  
সজি়াদরল্ সর্মি আদছি? 
  
বল্দত  ়ারল়্াম ি়া িয়ার। 
  
বুদ়ি়া ষ়ািঁ়িট়া সর়্াি ঘদর আদছ বল্দল্? 
  
সজি়াদরল্দর্ র্দিকল্ অ্িম্ম়াি সদখ়াদি়ায এর্টু আহত উইসল্। 
  
১৪৭ িম্বর ঘর, িয়ার। 
  
ওদর্, র্য়ারী অ্ন্ সি়াল্জ়ার। 
  
ট়ািট়াি শরীর, ভ়ারী  ়াদয র্সরডর সবদয সহিঁদট সয্দত হঠ়াৎ ঘুদর দ়ািঁ়ি়ায র্দিকল্দবসশ 
স্ম়ারিফ। 
  
ইউ…সি়াল্জ়ার!!! 
  
িয়ার। 
  
আম়ার জীদ  িীফদর্ি সফদল্ এদিসছ। ওট়া সিদয এদি়া। 
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স্বযংসক্রয য্দন্ত্রর মদত়া সল্ফদটর সদদর্ ঘুরসছদল়্া জয়ার্িি, আেমর়্া সর্দম বদল্ : 
  
সর্ন্তু িয়ার, আসম  ়াহ়ার়া সদসে… 
  
ইউ আর সরসল্ভড! আসম সত়া এখ়াদি রদযসছ, ত়াই ি়া? সিফদর্িট়া সিদয এদি়া— 
  
 ইদযি িয়ার। 
  
জয়ার্িি সব়াম সট দতই সল্ফট উদঠ আদি, অ্দট়াদমসটর্ সল্ফদট েদ়ি িীদে ি়াদম উইসল্। 
  
 ড্র়াইদভ দ়ািঁস়িদয আদছ ম়াসর্কি সফৌজী জী , সফৌজী ইউসিফমক  র়া দুজি সল়্ার্ র্র়্া 
বল্দছ। 
  
 র্দিকদল্র সিফদর্ি, জয়ার্িি বদল্। 
  
 ওহ, ইয়া,… 
  
ত়ার র সিদর্দন্ডর মদধয সর্ সয্ ঘদট সগল্,  দরও ভ়াদল়্ামদত়া বুঝদত  ়াদরসি জয়ার্িি। 
  
এর্জি ি়ান্ত্রী ওর সে়ায়াদল্ ঘুসষ ঝ়া়িদল়্া, হ়াদতর মুদঠ়ায স তদল্র ড়াস্ট়ার। জয়ার্িি 
 দ়ি সয্দতই ওর অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ট়া সছসিদয সিল্ অ্িয ি়ান্ত্রী। 
  
ত়ার র অ্দেতি জয়ার্িিদর্ সি ল্ সদদয স দর্ সদদয জী  স্ট়াটক র্দর। 
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 সিফদর্ি হ়াদত ম়াসর্কি তিসির্।… 
  
আিল্ ি়াম সর়্ারড়ার্, সি়াসভদযত র়াসশয়ার আর এর্  ়াই, হ়াি ়াত়াদল্র সরদি শি 
ক্ল়াদর্কর সদদর্ ম়ার়্া সিদ়ি সল্ফদট উঠদল়্া সর়্ারড়ার্। 
  
 ়ািঁেতল়্ায র্সরডদরর ি়ামদি  ়াযে়াসর র্রদছ স্ম়ারিফ। 
  
ওদযল্। 
  
সর়্াি ঝ়াদমল়্া হযসি, সর়াগ়া সেহ়ার়া, শয়ামল্ রং সর়্ারড়ার্ দ়ািঁত ব়ার র্দর হ়াদি। 
  
স্ম়ারিফদর্ সিফদর্িট়া সদদয সি অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ট়া র়্ািঁদধ তুদল্ র্সরদড়াদর টহল্ 
সদদত র়্াদর্। 
  
ল্য়াভ়ার়াসরদত  ুদর্ সিফদর্ি সর্দর্ ড়াক্ত়াদরর ি়াদ়া অ্য়ােি ব়ার র্দর ইউসিফদমকর ও দর 
 দর সিয স্ম়ারিফ। সস্টদর়্াদে়া  ব়ার র্দর সি গল়্ায সঝ়াল়্ায, হ়াদত ইিদজিদির 
সিসরঞ্জ আর ড়ায়াল্ ভসতক জদল্র মত ওষুধ–এখি র্সরদড়াদর সবিঁদয সহিঁদট য়্াদে ওয়াদডকর 
ড়াক্ত়ার। 
  
সর়্ারড়ার্, হইল্-সস্ট্র়ার সজ়াগ়া়ি র্দর়া, বদল্ই র্সরডর সবদয ১৪০ িম্বর ঘদরর সদদর্ 
এসগদয য়্ায সি়াসভদযত  ়াই। 
  
১৪০ িম্বর ঘদরর ম্ল়াি আদল়্ায যু্বতী হ়াি ়াত়াদল্র সবদড শুদয আদছ। ব়ি ব়ি িীল়্াভ 
র়্াদল়্া সে়াখ দুদট়া স্ম়ারিফদর্ সদখদছ। 
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গুড ইভসিং, ড়াক্ত়াদরর সবদশ স্ম়ারিফ বদল্, এখি ইিদজর্শি সদদব়া। র়াদত ভ়াদল়্া ঘুম 
হওয়া দরর়্ার। 
  
* 
  
স্প়াই বি়াম স্প়াই 
  
 আ সি আ ি়ার স্ত্রীদর্ ব়াস়ি সিদয সয্দত ে়াি? সমষ্ট়ার গ়ারল্য়ান্ড। সরদি শি ক্ল়াদর্কর 
সফ়াি স দয িীদে এদিদছ ি়ািক সজসি সর়াস্। ডক্টর ফদরষ্ট়ার বদল্দছি, আ সি আিদবি। 
গ়াস়ি আদছ সত়া? হয়ািঁ, উসি গ়াস়িদত সয্দত  ়ারদবি, েলু্ি– 
  
ি়াদিকর হ়াসিখুশী সে়াখ, মুখ সদদখ গ়ারল্য়াদন্ডর ভ়াদল়্া সল্দগদছ। 
  
 ত়ার র সল্ফদট… 
  
সমস্ট়ার গ়ারল্য়ান্ড, আ ি়ার স্ত্রীর  ়াছ়ায উসল্ক আিঁর়্া আ ি়ারই আইসডয়া। 
  
ি়া, ি়া,  ়াসরব়াসরর্ ঐসতহয, গম্ভীর হদয বদল্ গ়ারল্য়ান্ড, আম়ার শ়াশু়িীর স ছদিও এমসি 
উসল্ক আিঁর়্া– 
  
সি সর্? সে়াখ ব়ি বদ়ি়া র্দর বদল্ সজসি। 
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 আম়ার বউ উসল্কর জিয দ়ারুি গসবকত। িজর র়াখদত হয। অ্িয সল়্ার্দর্ উসল্ক সদখ়াদত 
ে়ায। উসল্কট়া সবয়া়ি়া জ়াযগ়ায, বুঝদত  ়ারদছি 
  
আ সি ইয়াসর্ক ম়ারদছি, ি়ািক সহদি ওদঠ। 
  
১৪০ িম্বর ঘদর  ুদর্ই র্মদর্ দ়ািঁ়ি়ায গ়ারল্য়ান্ড। ি়া 
  
দ়া সম়াট়াদি়াট়া সেহ়ার়ার ড়াক্ত়ার ঝুিঁদর্  দ়ি স দিন্ট সদখদছ। 
  
ও, আই অ্য়াম িসর, গ়ারল্য়ান্ড বদল্। 
  
 ি়ািক, এই ভদ্রদল়্ার্ সর্? ভ়াসরক্কী ে়াদল্ বদল্ ড়াক্ত়ার সবশী স্ম়ারিফ। 
  
অ্ল্পসদি হদল়্া হ়াি ়াত়াদল্ এদিদছ ি়ািক সজসি। এই ড়াক্ত়ারদর্ আদগ সদদখসি। সি 
ি়াবধ়াি হদয য়্ায। 
  
আই অ্য়াম িসর ডক্টর। 
  
আম়ার স্ত্রীদর্ ব়াস়ি সিদয সয্দত ে়াই, গ়ারল্য়ান্ড বল্দছ, ডক্টর ফদরষ্ট়ার র়াসজ হদযদছি। 
  
ছ়ায়ায িদর সিসরজট়া  দর্দট স ়াদর স্ম়ারি। এদর্ সর়্ার়্ায সয্ি সদদখসছ? সিিযই 
সিয়ার েীফ জন্ সড়াসরর সর়্াি এদজন্ট! ত়ার ম়াদি ঝ়াদমল়্া…। 
  
ওদর্ সত়া ইিদজর্শি সদওয়া হদযদছ। ও ঘুদম়াদব। র়্াল্ সিদয য়্াদবি 
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 হ়াি ়াত়াদল্ ড়াক্ত়ারদর্ সদবত়া ভ়াদব। সস্টদর়্া এবং িবজ়ান্ত়া ভ়াব 
  
 ম়াফ র্রদবি, ডক্টর, সর্ন্তু বল়্া হদযসছল্, আজ র়াদতই ওদর্ সিদয সয্দত  ়াসর 
  
ি়া,  ়াদরি ি়া, সখিঁসেদয ওদঠ স্ম়ারিফ, সর্ শুিদল্ি ি়া? ইিদজর্শি সদওয়া হদযদছ। র়্াল্ 
ির়্াদল্র আদগ সিদয য়্াওয়া য়্াদব ি়া। 
  
অ্গতয়া  ়া ব়া়ি়ায গ়ারল্য়ান্ড। 
  
হঠ়াৎ সে়াদখ  দ়ি, ি়াদ়া সর়্াদটর িীদে ড়াক্ত়ার খ়াসর্ ট্র়াউজ়ার  র়া। জুদত়াজ়া়ি়া সফৌজী 
ধরদির। এই মুখ সর়্ার়্ায সয্ি সদদখসছ? সিদিগ়াদল্র মরুভূসমদত র়াসশয়াি স্প়াইট়া 
আম়ার সদদর্ গুসল্ ে়াসল্দযসছল্…সর্ন্তু সি সত়া খতম হদয সগদছ… 
  
দরজ়া সখ়াদল্ গ়ারল্য়ান্ড। 
  
ইল্-সস্ট্রে়ার সিদয আিদছ সর়্ারড়ার্। 
  
সস্ট্রে়াদরর ও দর র়াইদফল্। 
  
সড়ান্ট মুভ! 
  
 সবদুযদতর সেদযও সক্ষে সর়্াড়ার্ র়াইদফল্ তুদল্ গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ উসেদয ধদরদছ। 
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ি়ািক সজসি মুখ খুল্দতই স্ম়ারিদফর শক্ত হ়াত ত়ার মুখ সেদ  ধদর। 
  
সেিঁে়াদল্ ঘ়া়ি সভদঙ সদদব়া, বদল্ ওদঠ স্ম়ারিফ। 
  
ইউ অ্য়ান্ড ইউ! স স্তদল্র িল্ গ়ারল্য়ান্ড সর্দর্ সজসির সদদর্ সঘ়াদর, এদর্ সস্ট্রে়াদর 
সভ়াদল়্া। হ়াসর আ ! 
  
সস্ট্রে়াদর যু্বতীদর্ সত়াল্ব়ার িময  দ়ি য়্াসেল্ গ়ারল্য়ান্ড। 
  
ি়াবধ়াদি! সখিঁসেদয ওদঠ স্ম়ারিফ। 
  
সজসির মুখ ফয়ার়্াদি হদয সগদছ। ওর ি়াহ়ায্য সিদয সমদযট়াদর্ সস্ট্র়াদর সত়াল্ব়ার িময 
সজসিদর্ সে়াখ সটদ দছ গ়ারল্য়ান্ড। ত়াদত ি়ািক আশ্বস্ত হযসি। 
  
ইসতমদধয…. 
  
র্মুসিষ্ট েীদির স্প়াই সজ়া সজ়া েয়ািসডও বদি সিই। ছতল়্ার জ়াি়াল়্া সখ়াল়্া স দয 
িবর্ট়া ঘর খুিঁদজ সি বুদঝদছ ি়ািকট়া গুন্ সমদরসছল্। িুইসডি সর়াসগিী এই তল়্াদত সিই। 
  
হ়াদত ি়াইদল্ন্স়ার-িদমত স স্তল্, ছুটদত ছুটদত  ়ািঁেতল়্ায ি়াদম। এবং শব্দ শুদি স সছদয 
আদি। 
  
অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ হ়াদত ি়ান্ত্রী! 
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ত়ার ম়াদি… 
  
সিই িুইসডি সমদযট়া এই তল়্ারই সর়্াি ঘদর আদছ। এখি ছতল়্ায সফদর  ়াই  সবদয 
 ়ািঁে তল়্ায ি়ামদব, ত়ার র উিঁসর্ সমদর খুিঁদজ ব়ার র্রদব। 
  
ি়াবধ়াদি ঝুিঁদর্ সজ়া সজ়া সদদখ, সস্ট্র়াদরর ও দর ব্লন্ড যু্বতী। িস্ত়া িুযট র়া সল়্ার্ সস্ট্র়ার 
সঠদল্ সিদয য়্াদে, স ছদি ম়াসর্কি সফৌজী এর্ট়া সল়্ার্। ত়ার হ়াদত ফরসটফ়াইভ 
অ্দট়াদমসটর্। স ছদি ি়ািক, সর্ছু হদযদছ, আন্দ়াজ র্দর সজ়া সজ়া। 
  
সল্ফদট য্সদ ঝ়াদমল়্া ব়ািঁধ়াও, গুসল্ ে়াল়্াদব়া। 
  
আম়ার ঝ়াদমল়্া ব়ািঁধ়াদত দ়ায  দ়িদছ, সমদযট়াদর্ র্জ়া র্দরদছ, আম়ার সর্? গ়ারল্য়ান্ড 
বদল্। 
  
সত়াম়ার মদত়া সল়্ার্দর্ সর্ র্দর র়্াজ সদয সড়াসর? 
  
সড়াসর উজবুর্। আম়াদর্ ফয়াি়াদদ সফদল়্া ি়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড বদল্, সরদি িি ক্ল়ার্কদর্, বউদর্ ব়াস়ি সিদয য়্াসে? হ়া সিিয, ত়ার র স স্তল্ 
হ়াদত স্ম়ারিফ আর র়াইদফল্ হ়াদত সর়্ারড়ার্দর্ সদদখ, এিব সর্? 
  
আম়ার বউ সভ, আই, স , বদি সগদছ। ম়াসর্কি সফৌদজর  ়াহ়ার়ায ওদর্ সিদয য়্াওয়া 
হদব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

51 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

সস্ট্রে়ার সিদয অ্য়ামু্বদল্দন্সর সদদর্ য়্ায গ়ারল্য়ান্ড ও সজসি। স ছদি স্ম়ারিফ ও সর়্ারড়ার্। 
অ্য়ামু্বদল্দন্সর ি়ামদি সি়াসভদযত স্প়াই ম়াসল্র্দর্ সদদখ েমদর্ ওদঠ গ়ারল্য়ান্ড। 
  
র্মদরড ম়াসল্র্, আসম সভদবসছল়্াম, র্ম়াি আদগই খতম হদয সগছ 
  
আসম অ্দত়া িহদজ মসর ি়া। সগট ইন্ অ্য়ান্ড শ়াট আ । 
  
ত়ার র ি়ািক সজসির সদদর্ ত়াসর্দয 
  
তুসমও ওদঠ়া। 
  
ি়ািকদর্ ওঠ়ার জিয হ়াত ব়াস়িদযসছল্ গ়ারল্য়ান্ড, সজসি ওদর্  ়াি়া ি়া সদদয অ্য়ামু্বদল্দন্স 
উদঠ বিদল়্া। 
  
ড্র়াইসভং-িীদট স্ম়ারিফ ও সর়্ারড়ার্। অ্য়ামু্বদল্দন্সর সভতদর গ়ারল্য়ান্ড, সজসি, সস্ট্রে়াদর 
সর়াসগিী এবং র়াসশয়ার সির়া স্প়াই ম়াসল্র্। 
  
আহ! ত়ার ম়াদিই ঝ়াদমল়্া 
  
র য়াড়ার েয়াি়ার অ্ন্ র্রদল়্া র়্ারময়াি। ত়ার ম়াদি গ়ারল্য়ান্ড িুইসডি সমদযট়াদর্ সরসডও 
স ল্ খ়াইদযদছ। অ্য়ামু্বদল্ন্স য্খি  ৎ দয ি়াঈর স সরদয ছুদট েদল্দছ, তখি সির়া দ 
দূরদত্ব, ফদল়্া র্দর েদল্দছ র়্ারময়াদির সি  দযন্ট এইট জ়াগুয়ার মদডদল্র গ়াস়ি। 
  
গ়াস়িদত বদি ি়াদু সমদেল্ও সদদখদছ। বয়া ়ারট়াদর্ সর়্াি গুরুত্ব সদযসি। 
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 ়াখী উদ়ি সগদছ, ি়াদুর িহর্মকী সজ়া সজ়া েয়ািসড বুদঝদছ। সি ি়াভক়াি হদয  দ়িদছ। 
বযর্কত়াদর্ ক্ষম়া র্দর ি়া র্মুযসিস্ট েীদির স্প়াইেদক্রর হতক়ার্তক়া ইদযৎ-সিি। স স্তল্ 
সর্দর্ ি়াইদল্ন্স়ার খুদল্  দর্দট র়াদখ। ত়ার র িীদে ি়াদম। সল্ফদটর খ়ািঁে়া র়্াম়াদতই 
এর্ট়া ছ়ায়া তীরদবদগ ক্ল়াদর্কর  ়াশ সদদয বৃসষ্টর মদধয ছুদট য়্ায। সি েমদর্ ওঠ়ার 
আদগই সজ়া সজ়া ি়াদুর গ়াস়িদত উদঠ বদিদছ। 
  
গ়াস়ি স্ট়াটক র্দর়া। 
  
সর্ হদযদছ? 
  
িবকি়াশ! ইদযৎ-সিি বদল্দছ, আজই িুইসডি সমদযট়াদর্ খতম র্রদত হদব। অ্ ়াদরশি 
বযর্ক হদল্ ইদযৎ-সিি সর্ বল্দব? ত়ার সর্দর্ বদ়ি়া র্র়্া,  ়াল্ক রু্ও সর্ বল্দব? এর 
সর্দর্ ব়ি র্র়্া,  ়াল্ক বদল্দছ র়্াজ ি়া হদল্ ইদযৎ-সিি খুি র্রদত  ়াদর। 
  
সমদযসটদর্ খুিঁদজ ব়ার র্রদতই হদব। 
  
সজ়া সজ়া, ত়ার র বদল্ : 
  
আদগ বল্দল্ ি়া সর্ি? অ্য়ামু্বদল্ন্সট়া ফদল়্া র্রদত  ়ারত়াম।  দর সদখ়া য়্াদব। সজ়া 
সজ়াদর্ ে়ি সমদর সর্উ  ়ার  ়াদব ি়া। 
  
. 
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হ়ার়ামীর ব়াচ্চ়া সজ়া-সজ়ার জিয আদমসরর়্াির়া িুইসডি সমদযট়াদর্ সিদয সর্দট  দ়িদছ 
  
ইয়াংসর্র়া িুইসডি সমদযট়াদর্ সর়্াি েুদল়্ায সরদখদছ, আসম সর্ র্দর জ়ািদব়া? 
  
সি র্র়্া সত়াম়ার সজদি র়্াজ সিই। সত়াম়ার গ়াস়ি আদছ সত়া? ি়াদ়া সরিদর়্াট  দর বদল্ 
 ়াল্ক, তুসম ইদযৎ-সিিদর্ সফ়াি র্দর়া। আম়ার সফরদত সদসর হদব ি়া। 
  
ইসতমদধয… 
  
গ়ারল্য়ান্ড তুসম সমদযট়ার স্ব়ামী সিদজসছদল্? ওদর্ সর়্ার়্ায সিদয সয্দত? 
  
সড়াসর ম়াসর্কি দূত়াব়াদি এর্ট়া ঘর সঠর্ র্দরদছ। ধ়ান্দ়া সছল্, স্ব়ামী সিদজ  ীসরত র্দর 
র্র়্া আদ়ায র্র়া। সশ়াদি়া ম়াসল্র্, আম়ার র্র়্া আদছ। সমদযট়ার স্ব়ামী সিদজ র্র়্া 
আদ়ায র্দর সড়াসরর বদদল্ সত়াম়াদর্ জ়াি়াই। র়াসশয়াি র্মদরড, তুসম য্সদ আম়াদর্ 
সতসরশ হ়াজ়ার ডল়্ার দ়াও 
  
সবইম়াি। সবশ্ব়ািঘ়াতর্! গজগজ র্রদছ ি়া সজসি। 
  
গ়ারল্য়ান্ড, সত়াম়ার সেদয সবষ়াক্ত ি়া দর্ সবসশ সবশ্ব়াি র্সর। সমদযট়ার সর্দর্ র্র়্া আদ়ায 
র্র়ার জিয সত়াম়ার দরর়্ার হদবি়া।বুঝদত  ়াসরি়া, সত়াম়ার মদত়া স্ব়ার্ক রদর্ সড়াসর সর্ 
র্দর এিব র়্াজ সদয? এর্টু  দরই অ্য়ামু্বদল্ন্স সর্দর্ সত়াম়াদর্ আর ি়ািকদর্ ি়াসমদয 
সদদব়া। তুসম সড়াসরদর্ বল্দব এর়্াজট়া সত়াম়ার দ্ব়ার়া হদল়্া ি়া। সত়াম়াদর্ খুি র্র়ার 
সর়্াি অ্ডক়ার আম়াদর্ সদওয়া হযসি। 
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র্মদরড, আসম সত়াম়ার র়্াদছ সঘিঁিদব়া ি়া, গ়ারল্য়ান্ড বদল্। 
  
সত়াম়াদর্ ি়াসমদয আমর়া গ়াস়ি বদল়্াদব়া। িুতর়াং ফদল়্া র্রি়া… 
  
আম়ার ফদল়্া র্রদত দ়ায  দ়িদছ। সদসখদযসছ সয্ আসম সমদযট়াদর্ র্জ়া র্র়ার সেষ্ট়া 
র্দরসছল়্াম। র়্াজট়া হযসি। আসম ট়ার়্া স দয সগসছ এখি সড়াসর মরুর্দগ। 
  
ম়াসল্র্ ভ়াদব, ইয়াংসর্দদর এই এদজন্ট সিদজর স্ব়ার্ক ছ়া়ি়া ভ়াদব ি়া। আসমও এই ইয়াংসর্ 
এদজদন্টর মদত়া য্সদ ট়ার়্া ও সিদজর স্ব়ার্ক সদখত়াম ত়াহদল্ র্দত়া িহজ হদত়া আম়ার 
জীবি। সজ়াদর বৃসষ্ট  ়িদছ, সয্ অ্দট়া রুটট়াসভন্দযদভ্রর সদদর্ সগদছ, ত়ারই সম়াদ়ি স্ম়ারিফ 
গ়াস়ি র়্াম়ায। ট্র়াসফদর্র ভী়ি সবদশষ সিই। 
  
সগট আউট। স স্তল্ উিঁসেদয বদল্ ম়াসল্র্। 
  
সবে়ার়া সজসি ততক্ষদণ সিদম সগদছ। গ়ারল্য়ান্ডও সিদম  দ়ি। অ্য়ামু্বদল্দন্সর স ছদির ল়্াল্ 
আদল়্া সমসল্দয য়্ায। 
  
ি়াদিকর মুদখ র়াদগর ছ়া । তুসম ি়া  ুরুষ, সত়াম়ার ল্জ্জ়া র্দর ি়া? 
  
আম়ার ম়া ত়াই সভদবসছদল্ি। গ়ারল্য়ান্ড বৃসষ্টর জদিয সবিত, িইদল্ আম়ার ম়ার্ক ি়াম 
র়াখদবি সর্ি? 
  
সমদযট়াদর্ ওর়া সর্ডিয়া  র্দরদছ। তুসম সর্ছু র্রদব ি়া? 
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তুসমই বদল়্া, সর্ র্রদব়া। হতে়া়ি়া বৃসষ্ট…। 
  
এর্ট়া গ়াস়ি র়্াসমদয ওদদর স ছু সিদল্ হত। 
  
ওদদর র়্াদছ স স্তল্ আর অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ আদছ–মরব়ার জদিয ওদদর ফদল়্া 
র্রদব়া। 
  
র়াদগর সে়াদট আর এর্টু হদল্ গ়ারল্য়ান্ডদর্ সজসি সমদরই বিদত়া। গ়াস়ি র়্াসমদয  ুসল্দশ 
খবর দ়াও। 
  
সভদজ ঘ়াদি  ়া ঠুর্দছ সজসি। 
  
সহড ল়্াইদটর আদল়্া সদদখ র়াস্ত়ার ম়াঝ়াম়াসঝ দ়ািঁ়ি়ায গ়ারল্য়ান্ড। 
  
গ়াস়ি র়্াসমদয জ়াি়াল়্া সদদয মুখ ব়াস়িদয হ়ািদছ সিয়ার এদজন্ট র়্ারময়াি। 
  
আসম সভদবসছল়্াম, ওর়া সত়াম়াদদর ি়াসমদয সদদব। র য়াড়ার স্ক্রীদি সক্ল  সব্ল  িদিতগুদল়্া 
েমৎর়্ার আিদছ। েদল়্া5 
  
স ছদি সজসি আর ি়ামদির িীদট গ়ারল্য়ান্ড। 
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৩. ওস্তারদে মাে 
  
ময়াল্দমইিিঁর এর্ট়া ের়্াণ্ড  ুরদি়া ব়াস়ির সগদটর সভতর অ্য়ামু্বদল্ন্স  ুদর্ য়্ায। আদল়্া 
জ্বদল্, সিিঁস়ি সভদে গ়াস়ির সদদর্ এসগদয আদি সি়াসভদযত মসহল়্া স্প়াই ম়ারি়া 
সড়াসরিে়া। 
  
 রদি র়্াদল়্া িূতীর  য়াদন্ট সগ়ািঁজ়া  ুরুদষর উ দয়্াগী ল়্াল্ রদঙর শ়াটক। বযি সতসরশ 
সর্দর্। েসিদশর মদধয, ছফুট ল্ম্ব়া, র়্াদল়্া েুল্ সয্ি ম়ার়্ায প্ল়্াস্ট়ার র্দর ি়ািঁট়া, এবদ়ি়া 
সখবদ়ি়া শক্ত সেহ়ার়া। ের়্াণ্ড হ়াত দুদট়া আর স শীবহল্ শরীর সদখদল্ মদি হয, মে়া ি়া 
সমদযম়ািুষ। ম়ারি়া সড়াসরিে়া ম়াসল্দর্র মদত়া। ওদদর ি়াফদল্যর র়্ারণ র্সমউসিস্ট 
আদদশকর েসত সিষ্ঠ়া, েেণ্ড সিষু্ঠরত়া ও কু্ষরধ়ার বুসে। 
  
ওদর্ সভতদর সিদয য়্াও, সত়াম়াদদর সর্উ ফদল়্া র্দরসি সত়া? ম়ারি়া বদল্। 
  
ত়ার ম়াদি? ম়াসল্র্ সখিঁসেদয ওদঠ। এই সমদয ম়ািুষট়াদর্ সি সদদখদছ,  ুরুষ এদজন্টদদর 
ও দর সটক্ক়া সদয। 
  
ম়ারি়াদর্ সদদখই মদি হদে ম়াসল্র্দর্ সি সঘন্ন়া র্দর। সি বদল্, সড়াসরদর্ অ্ত সব়ার়্া 
ভ়াব়া উসেৎ িয, সত়ামর়া গ়াস়ি িসরদয সফদল়্া, র়্ারও িজদর  ়িদব। 
  
সি আসম বুঝদব়া। সত়াম়ার র়্াজ ওই সমদযট়াদর্ সদখ়াদশ়াি়া র্র়া। 
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 ম়ারি়া েদল্ য়্ায। 
  
স্ম়ারিফ, গ়াস়িট়া ির়াদত হদব। সর়্াদর়ার্ ছ়া়ি়া আর সর্ এখ়াদি  ়াহ়ার়া সদদব? 
  
আম়ার সতিজি সির়া এদজন্ট, ও সির়া দদই র়্ার্দব। 
  
এখি ম়াসল্র্  য়ারীদত য়্াদব, দূত়াব়াদি সরদ ়াটক সদদব, র়্াল্ ির়্াদল্ এদি িুইসডি 
সমদযট়ার র়্াদছ র্র়্া আদ়ায র্রদব। 
  
স্ম়ারিফ অ্য়ামু্বদল্দন্স স্ট়াটক সদওয়ার  র ম়াসল্র্ বদল্, সব়ার়্া গ়ারল্য়ান্ড সশদষ আম়ার িদে 
দর র্ষ়ার্সষ র্রসছল্ 
  
ম়াসল্র্ আর স্মরিদফর গ়াস়ি েদল্ য়্াওয়ার  র জ়াগুয়ার গ়াস়িট়ার সভতদর গ়ারল্য়ান্ড 
র়্ারময়ািদর্ বদল্ : 
  
এব়ার ওস্ত়াদদর ম়ার… । 
  
গ়াস়ির সভতদর সটসল্দফ়াি সবদজ ওদঠ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড। সড়াসরর গল়্া িপ্তদম েদ়িদছ। তুসম র্রদছট়া সর্? সমদযট়াদর্ তুসম রু্জ়া র্রদত 
 ়ারদল্ি়া? আসম এখি ওয়াসশংটিদর্ সর্ বল্দব়া? 
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জ়াহ়ান্ন়াদম সয্দত বল্ল্। তুসম র়্াজ সদদযদছ, র়্াজ র্রদল্ ট়ার়্া  ়াদব়া সত়া? বযি, সঠর্ 
আদছ। সফ়াি সরদখ র়্ারময়াদির সদদর্ ত়াসর্দয, বুদ়ি়ার অ্দির্ আদগই সরট়ায়ার সিওয়া 
উসেত সছল্। েল্ল্, জয়ার্। র়্াল্ ির়্াদল্ আম়াদর্ এজ-এ স ৌঁছদত হদবই। 
  
ব়াস্ট়াডক,জয়ার্ সহদি ওদঠ, ওখ়াদি  ুদর্ আমর়া এর্ ডজি শক্ত িমর্ক সি়াসভদযত 
স্প়াইদর্ গুসল্ র্দর খতম র্রদব়া ি়াসর্? 
  
তুসম-আসম ত়া  ়াসর। র়াসশয়াির়া ম়ারদ়াে়ার সর্ সব়াদঝ? 
  
ঝ়াদমল়্ায র়্াজ সিই,ডয়াশদব়াদডকর  য়াদিল্ সখ়াদল্ র়্ারময়াি, সভতদর দুদট়া গয়ািগ়াি আর 
গয়াি ম়াে আদছ। 
  
এর্ ইসি েও়ি়া ফুদট়াওল়্া গয়াি বনু্দর্ গ়ারল্য়াদন্ডর হ়াদত তুদল্ সদদয র়্ারময়াি বদল্, 
ি়াবধ়াদি সর্ন্তু। এদত য়্া গয়াি আদছ এর্ বয়াট়াসল্য়াি সফৌজদর্ সবহশ র্র়ার  দক্ষ 
য্দর্ষ্ট। 
  
মুদখ গয়াি-ম়াদের মুদখ়াশ আিঁটদত আিঁটদত গ়ারল্য়ান্ড সজসিদর্ বদল্, সববী েু ে়া  বদি়া। 
আমর়া সত়াম়ার স দিন্টদর্ সিদয আিসছ। 
  
গ়ারল্য়াদন্ডর িম্বদয সজসির মত বদদল্ সগদছ। ি়াবধ়াদি সর্দর়্া, ও বদল্। 
  
ি়ামদির ব়া়িীট়ার ও র তল়্ার জ়াি়াল়্ায আদল়্া। সমদযট়া সিিযই ওই ঘদর আদছ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড বদল্, ি়ামদি সদদয তুসম  ুর্দব। 
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এর্ট়া জ়াি়াল়্া খুদল্ আম়ার দু সমসিট  দর  ুর্দব। আসম স ছি সদদয  ুর্দব়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড ল্দির ঘ়াদির ও র সদদয সিাঃশদব্দ ছুটদছ। গয়াি ম়াদের দরুি ভ়াদল়্া সদখদত 
 ়াদে ি়া বদল্ সি মুদখ়াশট়া ম়ার়্ার উ র তুদল্ সদয। হঠ়াৎ ব়াস়িট়ার সর়্াি়ায এদি 
গ়ারল্য়ান্ড সিিল্ হদয য়্ায। 
  
দশ গজ দূদর এর্ট়া সল়্ার্। ম়ার়্া িীেু র্দর সি ছুদট য়্ায। সল়্ার্ট়া সছটদর্  দ়ি সয্দত 
সয্দত ে়া ়া সেৎর়্ার র্দর। সভদজ ঘ়াদির মদধয ধস্ত়াধসস্ত র্রদছ দুজি। গ়ারল্য়াদন্ডর হ়াত 
দুদট়া সল়্ার্ট়ার গল়্ায। সল়্ার্ট়া ছটফট র্রদছ। গ়ারল্য়াদন্ডর মুদখ ঘুসষ ম়ারদছ। র্দযর্ 
সিদর্দন্ডর মদধয সল়্ার্ট়ার শরীর সশসর্ল্ হদয য়্ায। 
  
এব়ার ি়াবধ়াদি অ্যর়্াদরর মদধয ব়াস়ির স ছি সদদর্ য়্ায গ়ারল্য়ান্ড। 
  
ি়ামদি সফ্রি উইদন্ড়া। েেণ্ড সজ়াদর জ়াি়াল়্ায ল়্াসর্ ম়াদর গ়ারল্য়ান্ড। জ়াি়াল়্ার  ়ান্ন়া খুদল্ 
য়্ায। দূদর সেৎর়্ার, গুসল্র শব্দ। ি়ািঁ র্দর ঘদরর মদধয ল়্াসফদয  দ়িদছ গ়ারল্য়ান্ড। আব়ার 
গুসল্র শব্দ। হ়াম়াগুস়ি সদদয এসগদয য়্াদে গ়ারল্য়ান্ড। গয়ািম়াদের জদিয সি ভ়াদল়্া 
সদখদত  ়াদে ি়া। গয়াি বনু্দদর্র িল্ট়া তুদল্ সি সট্রগ়ার সটদ । 
  
সহিি…., 
  
বনু্দদর্র গজকদির িদে িদে সহি, সহি, গয়াি সবদর়ায। সগ়াট়া ঘরট়া সধ়ািঁয়ায ভদর য়্ায। 
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র়াসশয়াি স্প়াই সর়্ারড়ার্ বনু্দর্ হ়াদত সিাঃশদব্দ সিিঁস়ি সদদয ি়ামসছল্। গয়াদির মদধয 
অ্দেতি শরীরট়া সিিঁস়ি সদদয গ়ি়াদত গ়িদত র়্াদ দটকর ও র  দ়ি। 
  
গ়ারল্য়ান্ড ও দর উদঠ য়্ায। ি়ামদি এর্ট়া দরজ়া। ি়াবধ়াদি উিঁসর্ সদদয সদদখ গ়ারল্য়ান্ড, 
সর্উ সিই। 
  
ম়ার্ক? 
  
িীদের তল়্ায ড়ার্দছ সিয়া এদজন্ট র়্ারময়াি। 
  
ও দর উদঠ এদি়া। 
  
িীদে ওদদর দুদট়া সল়্ার্ অ্জ্ঞ়াি হদয সগদছ। 
  
 সিিঁস়ি সদদয ছুদট আিদছ র়্ারময়াি। 
  
সর়্াি ঝুিঁসর্ সিও ি়া। আসম সশদষর ঘরট়া আর তুসম এই ঘরট়া সদদখ়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সদ়াতল়্ার সশষ ঘরট়ার দরজ়ার হয়ািঁদন্ডল্ সঘ়ার়ায। সিদজর ি়াদর্র ও দর জল্ 
সভজ়া। রুম়াল্ সেদ  ধদর ম়াংিল্ শরীরট়াদর্ সদয়াদল্ সঠসর্দয স স্তল্ উিঁসেদয অ্দ ক্ষ়া 
র্রদছ সি়াসভদযত সমদয স্প়াই ম়ারি়া। 
  
দরজ়া খুল্দতই গয়ারল্য়াদন্ডর আদগ ছুিঁদয য়্ায গয়াদির ি়াদ়া সধ়ািঁয়া। ি়াদর্ ে়া ়া িদেও 
অ্সস্থর : হদয ওদঠ ম়ারি়া। ম়ারি়ার র়্াসশর শদব্দ ি়াবধ়াি হদয গ়ারল্য়ান্ড সহংস্র সেত়ার 
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মত ঝ়ািঁস দয  দ়ি। ওর র্সিট়া সেদ  ধদরদছ গ়ারল্য়ান্ড। অ্িয হ়াদত ওর মুদখর রুম়াল্ট়া 
ট়ািদছ। 
  
দ্র়াম। 
  
স স্তদল্র গুসল্ ছুদট ছ়াদদ সবিঁদধ। 
  
সহ়ায়ার্! 
  
 ম়ারি়ার ড়াি হ়াদতর ঘুসষ গ়ারল্য়াদন্ডর ঘ়াদ়ি এদি  ়িদতই সি সছটদর্ স সছদয  দ়ি। 
  
ততক্ষদণ রুম়াল্ আর স স্তল্ সমদঝদত  দ়ি সগদছ। গয়াদির ঘ্র়াদণ সি অ্জ্ঞ়াি হদয লু্সটদয 
 দ়ি। 
  
গ়ারল্য়ান্ড আদল়্া সজ্বদল্ সদদখ সবছ়াি়ায অ্জ্ঞ়াি হদয  দ়ি এসরর়্া ওল্দিি। িুইসডি 
সমদযট়াদর্  ়ািঁজ়াদর়্াল়্া র্দর সিিঁস়ি সবদয গ়ারল্য়ান্ড ছুটদত ছুটদত ি়ামদছ স ছদি। 
র়্ারময়াি। 
  
গ়াস়িদত ঘুমন্ত সমদযট়াদর্ স ছদির িীদট শুইদয সদদয গ়ারল্য়ান্ড বদল্, সববী, এই ি়াও 
সত়াম়ার স দিন্ট। জ়াগুয়ার গ়াস়ি এব়ার দসক্ষদণর সদদর্ ছুদট েদল্। 
  
* 
  
স্প়াইদযর সেদমর ফ়ািঁদদ 
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 র়াত দশট়া দশ। সিয়ার ে়াইসিজ এক্স ়াটক সিদর়্াল়্াি উল্ফ়াটক–সয্ িুইসডি সমদযট়ার 
 ়াছ়ায উসল্কর দ়াগ সতিদট সদদখ বদল্সছল্, এগুদল়্া েীি়া রদর্টসবজ্ঞ়ািী রু্ং-এর িই র্র়া 
ি়াদমর সতিদট আদয়াক্ষর–সি এখি রু সিদগয়াদরর ি়াজ়াদি়া সগ়াছ়াদি়া দ়ামী ফ্লয়াদট বদি 
দ়ামী হ়াই সফ সিদট ম়াহল়্াদরর, সিদর্ন্ড সিমফসির সরর্ডক শুিদছ। 
  
ত়ার ব়াব়া সজ়াউল্ফ়াটক বযবি়াযী সছল্। সেয়াং র়্াইদশদর্র আমদল্ েীদিদদর ইয়াসি ম়াল্ 
সবদে ম়াল্র্স়ি অ্দির্ র়্াসমদযদছ। ব়াব়ার মৃতুযর  র উির়াসধর়্ারী িূদি ব়াব়ার িব 
িম্পসি স দযদছ এর্ম়াি সছদল্ সিদর়্াল়্াি। সিদর়্াল়্াি সিদজ েীি়া সজড  ়ার্দরর 
গুণ়াগুণ িম্বদয  ৃসর্বীর সির়া এক্স ়াটকদদর এর্জি। অ্দির্গুদল়্া েীি়া উ ভ়াষ়া সি 
বল্দত,  ়িদত ও সল্খদত  ়াদর। সর়্ার়্াও সজড ়ার্র িীল়্াদম সবক্রী হদল্ই সবদশষজ্ঞ 
সহদিদব ত়ার ড়ার্  দ়ি। ময়াগ়াসজদি সি সজড ়ার্র িম্বদয েবয সল্দখ এবং িীয়ার 
 য়ারী শ়াখ়ার েীি সবষযর্ সবদশষজ্ঞ সহদিদব র্মুযসিস্ট েীি িংক্র়ান্ত বয়া ়াদর জি 
সড়াসরদর্ উ দদশ সদয। 
  
ত়ার অ্ি়াধ়ারণ েসতভ়া সদদখ অ্সভভূত হদয ইয়াসিদদর সির়া ি়া সবভ়াদগর র্মকে়ারীর়া 
ত়াদর্ িীয়ার ে়াইসিজ এক্স ়াটক সহি়াদব সিদয়াগ র্দর। সিদর়্াল়্াি উল্ফ়াদটকর তবসেিযময 
সয্ৌিজীবদির িব তর্য জ়ািদল্ সডসভিিয়াল্ ড়াইদরক্টর জি সড়াসরর েুল্ খ়া়ি়া হদত়া। 
  
র্সল্ংদবল্ সবদজ ওদঠ। দ়ামী  ়ারিয গ়াসল্ে়ার ও দর  ়া সফদল্ দরজ়া খুল্দত য়্ায 
উল্ফ়াটক। দরজ়ার ব়াইদর সমদযট়াদর্ সদদখ েমদর্ ওদঠ  ়াল্ক রু্ও, তুসম? এদত়া র়াদত? 
বৃসষ্টদত সভদজ সগদছ সয্, এদি়া সভতদর 
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র্মুযসিস্ট েীদির উির সভদযি়ামী এদজন্ট  ়াল্ক রু্ও সভতদর আদি। 
  
ি়া ে়াসহদত য়্াদর  ়াওয়া য়্ায— 
  
 বৃসষ্ট সভজ়া র়াদত িুন্দরী সমদয ঘদর, উল্ফ়াটক খুশীদত ডগমগ। 
  
র্দযর্ম়াি আদগ এর্ িযয়ায, েুং-উর েীদি সরদস্ত়ার়ািঁয  ়াল্ক সটসবদল্ এর়্া বদিসছল্। 
উল্ফ়াটকদর্ সদদখ হ়াদি। ফুদল্র মত িুন্দর সমদযট়াদর্ সদদখ উল্ফ়াটক অ্সভভূত হয। 
খ়াওয়ার  র সমদযট়া বদল্, সত়াম়ার মদত়া  ুরুদষর িদেই আসম শুদত ে়াই। য়্াদব সত়া? 
  
উল্ফ়াটক সিদজর সিৌভ়াগযদর্ সবশ্ব়াি র্রদত  ়ারসছল্ ি়া। রুু্য্ র্য়ািসতল়্াসির সছ়াট্ট এর্ট়া 
সহ়াদটদল্  ়াল্ক ত়াদর্ সিদয সগদছ। ঘদরর ে়াসব সিওয়ার িময দৃসষ্ট সবসিময উল্ফ়াদটকর 
িজদর আদিসি। 
  
এর্ঘণ্ট়া সভদযৎি়ামী সমদযট়ার িদে শুদয…বদি..দ়ািঁস়িদয…ি়াি়া সটর্সির্ সশদখ ও 
সশসখদয… ক্ল়ান্ত,  সরতৃপ্ত উল্ফ়াটক বুঝদল়্া  সিমী সমদযর়া র়্ামি়া সব়াদঝ ি়া।  ুরুষ ও 
রমিী শরীদরর সমল্দি সবদফ়ারণ সর্মি র্দর হয জ়ািদত সগদল্…এসশয়ার সমদযদদর 
িদে সয্দত হদব। আরও সতিব়ার সি  ়াদল্কর িদে সিই ঘদর শুদযদছ। 
  
জীবদি আর শযদি তবসেিয  ছন্দ র্দর উল্ফ়াটক। ইসতমদধয ওরসল্দত এর্ জ়া ়ািী এয়ার 
সহ়াদস্টদির িদে ত়ার আশি়াই জদমদছ। সমদযট়ার সটর্সির্ এদর্ব়াদর ম়ার র়্াট়াসর। 
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ত়ার দর িরদব়াদির সিই ভ়ারতীয ছ়ািী সয্ ফ্র়াদন্স ফর়ািী ভ়াষ়া  ়িদত এদি ফর়ািীদদর 
ব়াৎি়াযি সশখ়াদে— 
  
ত়ারও  দর র়্াইল্য়াদন্ডর সিই যু্বতী য়্ার র্র়্া ভ়াবদল্ই ত়ার খ়ার়া  ল়্াদগ। 
  
স ছদি ে়াবুর্ ি়া ম়ারদল্ সমদযট়ার ি়াসর্ ভ়াদল়্াব়াি়া জ়াদগ ি়া। 
  
 ়াল্ক, আসম সয্ এখ়াদি আসছ, তুসম জ়ািদল্ সর্ র্দর?  ়াল্ক সরিদর়্াটক খুদল্ আমক সেয়াদর 
বদিদছ। 
  
এসরর়্া ওল্দিি সর়্ার়্ায আদছ আসম জ়ািদত ে়াই। 
  
সহ়ায়াট? 
  
আদমসরর়্াি হ়াি ়াত়াদল্র সিই িুইসডি সমদযট়াদর্ ইয়াসির়া সর়্ার়্ায সিদয সগদছ? তুসম 
সড়াসরর হদয র়্াজ র্দর়া। সত়াম়াদর্ই খবরট়া সজ়াগ়া়ি র্রদত হদব। 
  
সগট আউট। িইদল্  ুসল্শ ড়ার্দব়া। 
  
হয়ান্ডবয়াগ খুদল্  ়ািঁেট়া ের্েদর্ ফদট়ার সেন্ট  ়াল্ক ওর হ়াদত সদয : 
  
এগুদল়্া য্সদ বযুর়া ব়া.সমস্ট়ার সড়াসর সদদখ? 
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ফদট়ার উল্ে সমদয  ুরুষ, ি়াি়া ভসেম়ায। সম়াট়া ভুস়িদ়ার উল্ফ়াটক। সি সয্ এত সবশ্রী। 
সম়াট়া সিট়া জ়ািদল্ এতসদদি। সমদযট়া সিাঃিদন্দদহ  ়াল্ক রু্ও। 
  
সড়াসর আম়াদর্ বল্দব সর্ি? উল্ফটক বদল্। 
  
 হয়ান্ডবয়াগ সর্দর্  ়াল্ক এর্ট়া সছ়াট্ট সর্ৌদট়া ব়ার র্দর। 
  
র়্াল্ ির়্াল্ দশট়ার আদগ এই সল্মদ ট ম়াইদক্র়াদফ়ািট়া তুসম সড়াসরর সডদের িীদে 
সিদট 
  
সফ্রজর্টু আদগ সডদফ়ািট়া রদযসন্ট সখদয সড়া সদও। িইদল্ ফদট়াগুদল়্া আমর়া সবসল্ 
র্রদব়া 
  
 ়াল্ক েদল্ সগল্। 
  
 দরর সদি ির়্াদল্ 
  
দশট়া ব়াজদত এখিও  ়ািঁে সমসিট ব়াসর্… 
  
এদত়া ির়্াদল্ উল্ফ়াটকদর্ অ্সফদি সদদখ সড়াসরর স . এ. ম়াসিকয়া সডসভি অ্ব়ার্ হয। 
  
সল়্ার্ট়ার এদত ি়ামড়ার্। ট়ার্ ম়ার়্ায ঘ়াম ের্ের্ র্রদছ, সল়্ার্ট়ার র্ল্পি়ায ম়াসিকয়া 
সডসভদির জ়াম়া র়্া ়ি খুদল্, সয্ভ়াদব ওদর্ ধষকণ র্রদছ, ম়াসিকয়া জ়াদি। সমস্ট়ার 
উল্ফ়াটক, সফ়াদি সড়াসরদর্ ম়াসিকয়া বদল্। সভতদর  ়াঠ়াও। 

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

66 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

  
উল্ফ়াটক সতিদট ডবল্ স গ ি়াসন্ড সখদয সড়াসরর অ্সফদি এদিদছ। দরদর র্দর ঘ়ামদছ। 
 দর্দট সিই ম়াইদক্র়াদফ়ািট়া রদযদছ। 
  
এর্টু আদগ সড়াসর ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর সফ়াি স দযদছ। গ়ারল্য়ান্ড এখি িুইসডি সমদযট়াদর্ 
সিদয সফ্রজী অ্দট়ারুট সদদয এজ-এর সভল়্ার সদদর্ গ়াস়ি ে়াল়্াদে। খবরট়া ওয়াসশংটদি 
সদদত হদব। 
  
উল্ফ়াটক জ়াদি, ত়ার রু্ৎসিৎ সয্ৌি জীবদির এই ছসবগুদল়্া ত়ার বযুর়া সদখদল্ ত়ার 
িুিভয জীবদির বুসিয়াদ সভদে য়্াদব। েীদিদদর িদে সর্ভ়াদব বযবহ়ার র্র়া উসেত, 
আদমসরর়্া সর়্ািসদিই সব়াদঝসি। এখি সিদজর ে়াম়ি়া ব়ািঁে়াব়ার জদিয উল্ফ়াটক ইয়াসক্তদদর 
িদে সবইম়ািী র্রদত ততরী। 
  
আম়ার র়্াদল্র্শদি েীি়া রদর্ট সবজ্ঞ়ািী সফং সহ়া রু্ং-এর র্দযর্ট়া সজড ়ার্র আদছ। 
সিফদর্শ সর্দর্ অ্দির্গুদল়্া ফদট়ার সেন্ট ব়ার র্দর সি ি়ামদি সমদল্ ধদর সড়াসরর। 
  
ও, রু্ং-এর  ়ার্র িংগ্রদহর ব়াসতর্ আদছ বুসঝ? 
  
ওর র়্াদল্র্শি খুব দ়ামী, সর্ছু  ়ার্র আর জদ়ি়ায়া গযি়া আদছ, বল্দত বল্দত হঠ়াৎ 
ত়ার সিফদর্শট়া সয্ি হ়াত ফিদর্ সমদঝদত  দ়ি য়্ায। সিফদর্শট়া সত়াল়্ার িময 
সল্মদ ট ম়াইদক্র়া সফ়ািট়ায অ্য়াডদহসিভ ল়্াগ়াদি়া েটেদট জ়াযগ়াট়া সড়াসরর সডদের িীদে 
সিদট সদয উল্ফ়াটক। 
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র্য়ািি, উল্ফ়াটক, আসম এখি বযস্ত আসছ 
  
আসম আিঁদব়ায়াদি য়্াসে। ত়াই এদত়া ির়্াদল্ 
  
আশ়া র্সর, উইর্ এভট়া সত়াম়ার ভ়াল্ই র়্াটদব। 
  
উল্ফ়াটক য়্াব়ার  দর সড়াসর এর্টু ভ়াদব সর্ বয়া ়ার। শুধু সর্ এই  ়ার্রগুদল়্ার িংব়াদ 
সদদতই 
  
সঠর্ তখিই সর্ন্তু 
  
ম়াসর্কি এমবয়ািীর ব়াইদর সয্ ি়ান্ত্রী টহল্ সদসেল্, সি সখয়াল্ র্রদল়্া, সগদটর রু্স়ি সমট়ার 
দূদর, এর্ট়া সরদি়া আটক মদডদল্র গ়াস়ি দ়ািঁস়িদয। 
  
ড্র়াইভ়ারসট ল্ম্ব়া, সর়াগ়া, সর্ন্তু সে়াখ দুদট়া েীি়াদদর মদত়া। ও ইসঞ্জদির  ়ার্ি়া খুল্দছ। 
সভতদর বদি আদছসেওংি়া  র়া এর্ সভদযৎি়ামীযু্বতী।ফিক়া, িুন্দর মুখ। সমদযসটর 
র়্াদির  ়াদশহীয়াসরং এড। সবে়ার়া সব়াধ হয র়্াদি ভ়াদল়্া শুিদত  ়ায ি়া। 
  
ি়ান্ত্রীদর্ সদদখ র্মুযসিস্ট েীদির স্প়াই ি়াদু সমদেল্ সহদি 
  
আম়ার গ়াস়িট়া খ়ার়া  হদয সগদছ 
  
মিঁসিদয এখ়াদি সত়া গ়াস়ি র়াখ়ার সিযম সিই— 
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প্ল়্াগগুদল়্া খ়ার়া  হদয সগদছ 
  
হঠ়াৎ গ়াস়ির সভতর সর্দর্ ঝুিঁদর্  দ়ি  ়াল্ক ি়ান্ত্রীর সদদর্ ত়াসর্দয সমসষ্ট হ়াসি হ়াদি। সয্ি 
তরুণ ি়ান্ত্রীর রূ  সদদখ সি অ্সভভূত। 
  
মিঁসিদয, য্ত ত়া়ি়াত়াস়ি িম্ভব এখ়াি সর্দর্ েদল্ য়্াদবি–ি়াদুদর্ র্র়্াট়া বদল্ েদল্ য়্ায 
ি়ান্ত্রী। 
  
ঘ়াদমদভজ়া মুখ রুম়াদল্ মুদছ ইসঞ্জদির সদদর্ ঝুিঁদর্  দ়ি ি়াদু সমদেল্।  ়াল্ক রু্ও-এর ওই 
হীয়াসরং এদডর িদে এর্ট়া খুব সছ়াট অ্র্ে দ়ারুণ শসক্তশ়াল্ী সরসিসভং সিদটর সয়্াগ়াদয়্াগ 
রদযদছ। সিদর়্াল়্াদির সিই সছ়াট্ট সল্দস্পট ম়াইদক্র়াদফ়াদির ি়াহ়াদয্য  ়াল্ক এখি িব সর্ছু 
শুিদত  ়াে। এখি ওয়াসশংটদির সিয়া-অ্সফদির িদে সড়াসর র্র়্া বল্দছ। 
  
 ়াল্ক বদল্, এব়ার আমর়া সয্দত  ়াসর। 
  
ইসঞ্জদির হড বয র্দর ি়াদু সমদেল্ গ়াস়িদত স্ট়াটক সদয। িুইসডশ সমদযট়া এজ-এ সড়াসরর 
সভল়্ায আদছ,  ়াল্ক জ়াি়ায। ইদযৎ সিিদর্ খবর দ়াও। আজ িদযযয এজ-এ য়্াদব়া। 
  
রু দয সরদভ়াসল্দত ি়াদু সমদেদল্র সদ়ার়্াি আজ বয। সভতদরর ঘদর র্মুযসিস্ট েীদির 
স্প়াইেদক্রর  য়ারী শ়াখ়ার িদবকিবক়া ইদযৎ সিদির মুদখ ে়া ়া র়াগ, সেয়াদর বদি  ়াল্ক 
রু্ও, এর্ সর়্াদি বদি স শ়াদ়ার খুিী সজ়া সজ়া েয়াসড, িতুি এদজন্ট ি়াদু সমদেল্ আরও 
ি়াভক়াি। 
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গত র়াদতই এসরর়্া ওল্দিি খুি হওয়া উসেত সছল্। 
  
ইদযৎ সিি বল্দছ। 
  
স সর্ং অ্িন্তুষ্ট হদব। আমর়া অ্িন্তুষ্ট। এব়ার সয্ি ভুল্ ি়া হয। সত়ামর়া র্খি য়্াদব? 
  
র়াত দুদট়ার সপ্ল্দি সিস্-এ য়্াদব়া 
  
গ়াস়ির বযবস্থ়া হদযদছ? 
  
হ়াজক সর়্াম্প়ািীর ভ়া়ি়া র্র়া গ়াস়ি ওখ়াদি আম়ার জদিয অ্দ ক্ষ়া র্রদব। 
  
 ়াল্ক, খুব শীগসগরই ম়াইদক্র়াদফ়ািট়া খুিঁদজ  ়াদব সড়াসর। ও উল্ফ়াটকদর্ বল্দল্ উল্ফ়াটক 
সত়াম়ার র্র়্া বল্দব। সঠর্ আদছ বদল্ ইদযৎ সিি েীি়া দূত়াব়াদি সফদর সগদয সফ়াি 
সত়াল্। সি র্য়ান্টিীজ উ ভ়াষ়ায িরম উচ্চ়ারদণ র্র়্া বল্সছল্–য়্ার িম্বদয র্র়্া 
বল্সছল্,…সি তখি সল়্ায়ার িদীর ধ়াদর ইি দয অ্-এ ত়ার সছ়াট্ট ব়াগ়ািব়াস়ির বয 
দরজ়ার আ়ি়াদল্ র্র্দটল্ র্য়াসবদিট সর্দর্ ি়াসন্ডর সব়াতল্ ব়ার র্রদছ। 
  
উল্ফ়াদটকর এই ব়াগ়ািব়াস়িট়া গ়াদযর এর্ট়া সমদয  সরে়ার র্দর র়াদখ। উইর্ এদন্ড 
র্খদি়া এর্ট়ার্খদি়া দুদট়া সমদযদর্ এদির়্ামশ়াস্ত্র সশখ়ায উল্ফ়াটক।ত়াই সঝদযর 
উইর্এদন্ড আি়াব়ারণ। 
  
উল্ফ়াটক ভ়াবদল়্া রসবব়ার অ্সফি বয, সি়ামব়ার ির়্াদল্ সয্ সর়্াি অ্জুহ়াদত সড়াসরর 
অ্সফদি সগদয র্র়্া বল্দত বল্দত সল্দম্পট ম়াইদক্র়াদফ়ািট়া খুদল্ সিদব। 
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এখি িমযট়া সর্ র্দর র়্াট়াদি়া য়্ায? হঠ়াৎ সখ়াল়্া জ়াি়াল়্া সদদয িজর সয্দতই সদদখ 
ত়ার দরজ়ার ি়ামদি এর্ট়া ভ়াঙ়াদে়ার়া সফয়াট গ়াস়ি সর্দর্ এর্ রূ িী যু্বতী ি়ামদছ। 
হ়াদত সহ়ান্ড অ্ল্,  রদির়্াদল়্াট়াইটসফসটং সি়াদযট়াদরর আ়ি়াদল্ স্তদির আদল্ সদখ়া 
য়্াদে। ি়াদ়া  য়ান্ট এদত়া ট়াইট সয্ ি়া  রদল্ও ক্ষসত সিই, র়্াদল়্া েুল্ ঘ়াদ়ি এদি 
 দ়িদছ। সমদযট়া র্সল্ং সবল্ ব়াজ়াদে। 
  
 দরজ়া খুদল্ সদদখ েীি়া সমদয, ম়াই সেসট এখ়াদি সর্ ে়াও? র্য়ান্টদির সমদয, সঠর্ই 
আন্দ়াজ র্দর র্য়ান্টসিজ উ ভ়াষ়ায র্র়্া বদল্ উল্ফ়াটক। 
  
তুসম আম়াদদর ভ়াষ়া জ়াদি়া?িীেু হদয সহ়ান্ডঅ্ল্ সখ়াদল্ িুন্দরী সমদয, এর্ট়া ওদ়ি়া 
ি়াব়াদির  য়াদর্ট ব়ার র্দর। ি়াদন্ডর ি়াম স র্ সহ়ায়াইট-খবদরর র়্াগদজ উল্ফ়াটক 
অ্দির্ব়ার ি়ামট়া সদদখদছ। আম়ার র়্াজ এই সর়্াম্প়ািীর ফ্রী িযম্পল্ সবসল্ র্র়া। এট়া 
আ সি র়াখুি। 
  
সর্ন্তু ওট়া সত়া আম়ার র়্াদজ আিদব ি়া। 
  
িব  য়াদর্টগুদল়্া সবসল্ ি়া র্রদল্ সর়্াম্প়ািী আম়াদর্  যি়া সদদব ি়া 
  
আে়া, সঠর্ আদছ। সভতদর এদি়া, ি়া হয িব  য়াদর্টগুদল়্াই আম়াদর্ সদদয য়্াও। 
  
সমদযট়া সখল্সখল্ র্দর হ়াদি। 
  
 সভতদর এদি়া। আমর়া ফুসতক র্রদব়া। সত়াম়াদর্ এর্দশ়া ফ্র়ািঁ সদদব়া 
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সহ়াল্ডঅ্ল্ বয র্দর ঘৃণ়াভর়া সে়াদখ ত়াসর্দয সমদযট়া গ়াস়িদত উদঠ বদি। 
  
র্ ়াল্ মন্দ, উল্ফ়াটক সর্ সভদব র়ান্ন়াঘদরর সটসবদল্  য়াদর্টট়া র়াদখ। র়ান্ন়াঘর সর্দর্ 
বি়ার ঘদরর সদদর্ েদল্দছ…তখিই  য়াদর্দটর সভতদর লু্র়্াদি়া ট়াইম সব়াম়াট়া ফ়াটদল়্া৷ 
সভল়্ার িবর্ট়া জ়াি়াল়্া ভ়াঙদল়্া এবং উল্ফ়াদটকর শরীদর এবদ়ি়া সর্বদ়ি়া র্দযর্ট়া 
টুরু্দর়া সভদঙ  ়িদল়্া। 
  
সিসদিই সবদর্দল্.. 
  
 য়ারীদত িীয়ার সডসভিিয়াল্ ড়াইদরক্টর সড়াসরর ঘদর র্য়াদেি ও হয়াদল়্ার়াি  ুর্দল়্া। ত়ার 
িদে ওর সির়া ইিদভসস্টদগটর সজ়া ডয়ািসিজ। 
  
িয়ার, ডয়ািসিজ সটস্ট র্দর বল্দছ, আ ি়ার ঘদর সর্উ আস়ি স দতদছ 
  
 অ্িম্ভব। আসম অ্সফদি আি়ার আদগ সত়ামর়া সের্ র্দরছ। 
  
তখি সর়্াি সগ়াল্ম়াল্ সছল্ ি়া। আ ি়ার অ্সফদি আজ সর্ সর্  ুদর্দছ? 
  
সিদর়্াল়্াি উল্ফ়াটক, িয়াম সবন্টসল্ আর ম়ারল্ জয়ার্িি। 
  
সবন্টসল্ আর জয়ার্িি সবশ্বস্ত এদজন্ট, ত়ার ম়াদি উল্ফ়াটকই সবইম়াি। 
  
সডদের িীদে সল্দস্পট ম়াইদক্র়াদফ়ািট়া স দযদছ ডয়ািসিজ। 
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সটম, র়্াদছই সরসিসভং সিট সিদয সর্উ সিিই সছদল়্া, তুসম সখ়ািঁজ ি়াও। ওয়াসশংটদি সফ়াি 
র্দর জ়াসিদযসছ, এসরর়্া ওল্দিি আর ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড আম়ার সভল়্ায সগদছ। খবরট়া 
শত্রুর়া জ়ািদত স দরদছ। সভল়্ায সত়াম়ার ছজি এদজন্ট  ়াহ়ার়া সদদে। তবুও 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ডদর্ দুাঃিংব়াদট়া জ়াি়ায সড়াসর। 
  
উল্ফ়াটক ওর ব়াগ়াি ব়াস়িদত সগদছ। ওদর্ অ্য়াদরস্ট র্দর়া, সড়াসর অ্ডক়ার সদয, ইিদস্পক্টর 
ডুদশদর্ খবর দ়াও। 
  
ির়্াল্ িট়ায দূত়াব়াদির ব়াইদর এর্ট়া গ়াস়ি খ়ার়া  হদয সগদযসছল্। ড্র়াইভ়াদরর সে়াখ 
েীি়াদদর মদত়া। সমদযট়ার র়্াদি হীয়াসরং-এড সছল্ 
  
ইিদস্পক্টর। 
  
গ়াস়িট়া র়্ার? 
  
রুদয সরদভ়াসল্র এর্ট়া সদ়ার়্াদির ম়াসল্র্ ি়াদু সমদেদল্র। সর্ন্তু সিস্-এর  ুসল্শ খবরট়া 
 ়াওয়ার অ্দির্ আদগই ি়াদু সমদেল্,  ়াল্করু্ও ও সজ়া সজ়া েয়ািসড স ৌঁদছ সগদছ। এখি 
র্মুযসিস্ট েীদির সতিজি স্প়াই এজ-এর সদদর্ েদল্দছ। 
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৪. জেরমে শয্যায মার্ক গােিযান্ড 
  
জি সড়াসরর ের়্াণ্ড সভল়্া  ়াহ়াদ়ির ও দর। সবর়াট ঝুল্ ব়ার়ান্দ়ার মুখ  ়াহ়াদ়ির সদদর্, 
েদতযর্ট়া জ়াি়াল়্ার টদব ফুল্ ফুদটদছ, ে়ার ়াদশ  ়াইদির ছ়ায়া। 
  
ছজি সি়াল্জ়ার অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ হ়াদত ব়াস়িট়া  ়াহ়ার়া সদদে। ত়াদদর েীফ ি়াদজকন্ট 
 য়াট ওল্ীয়াসর। ের়্াণ্ড ম়াংিল্ সেহ়ার়া, ল়্াল্ মুখ-সল়্ার্ট়ার িদে এর্ট়া সহংস্র 
অ্য়াল্দিসশয়াি রু্রু্র র়্াদর্। 
  
সড়াসরর ে়ার্র ড়ায়াদল়্া গ়ারল্য়ান্ড, সজসি আর এসরর়্ার িুখ িুসবদধর সদদর্ িজর 
সরদখদছ। ড়াক্ত়ার ফদরস্ট়ারদর্ সফ়াি র্দর সজসিদর়াশ ি়ািকদর্ এখ়াদি র়াখ়ার জিয সড়াসর 
অ্িুমসত সিদযদছ। 
  
গ়ারল্য়াদন্ডর িেী সিয়া এদজন্ট জয়ার্ র়্ারময়াি সবদ়ায সিদয  য়ারী য়্াব়ার িময সজসিদর্ 
বদল্দছ : 
  
সিস্ট়ার গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ িজর র়াখদবি। ওদর্ সবশ্ব়াি র্র়া য়্ায ি়া। 
  
িজর সরদখদছ তবসর্ সজসি। আসম য্সদ এসরর়্ার মত িুন্দরী হত়াম, সছ়াট্ট দুদট়া  ়াছ়ায 
হ়াত সরদখ সটর়াদি সজসি বদল্, আসম য্সদ ব্লন্ড হত়াম। তুসম আম়াদর্  ছন্দ র্রদত? 
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গ়ারল্য়াদন্ডর শক্ত ম়াংিল্ র়্ািঁধ, ঋজু, সমরুদণ্ড ে়াম়ি়ার ব়াদ়ামী রং স ছি সর্দর্ সদখদত 
সদখদত সজসি বুঝদত  ়াদর, ভ়াদল়্াব়াি়া র়্াদর র্য। 
  
জয়াদল়্া সত়াম়াদর্ সিি শহদর সিদয য়্াদব। সর্ন্তু তুসম আর়াদম এখ়াদি র়্াদর়্া এট়াই ে়াই। 
সড়াসরর ট়ার়্ায ইদেমত সর্ি়ার়্াট়া র্দর়া। ইদে হদল্ এর্ট়া ব্লন্ড সর্দি সদখদত  ়াদর়া 
সত়াম়াদর্, সর্মি সদখ়ায। আম়ার সর্ন্তু এমসিদতই সত়াম়াদর্ ভ়াদল়্া ল়্াদগ– 
  
. 
  
‘ও’ ল্ীয়াসর, সি়াসভদযত আর র্মুসিষ্ট েীি দুদদদশর স্প়াইর়াই স ছদি সল্দগদছ। ওর়া য্সদ 
এর্ট়া সব়াম়া ছুিঁদ়ি সগটট়া উস়িদয সদয। 
  
ত়াদত সর়্াি ফযদ়া হদব ি়া। ড্র়াইদভর ওই সর়্াদি আম়ার দুজি এদজন্ট সমসিিগ়াি সিদয 
লু্সর্দয আদছ। 
  
আম়ার িদে সল়্াদডড স স্তল্ র়্ার্দল্ ভ়াদল়্া হদত়া। 
  
ইয়া,  দযন্ট র়্ারসট-এইট র্য়াসল্ব়াদরর স স্তল্ আর র়্াতুকদজর সতিদট সক্ল  গ়ারল্য়াদন্ডর 
হ়াদত তুদল্ সদয ওল্ীয়াসর। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সিসিদন্ত সটর়াদি এদি বদি। 
  
সিিজ়াদি়া সবট়াদরর র্র্দট। 
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 সডি়ার? 
  
 অ্য়াদভ়ার়্াদদ়া,র়্ািঁর়্ি়া, রিুি সদদয সজদগ়া। দ়ামী মদ।  ৎ সল্হদভ র্ী। ব়াত়াবী সল্বুর 
িরবৎ। 
  
এই সত়া জীবি। 
  
হ়াই! 
  
আগুি ল়্াল্ স্লীভদল্ি স ়াষ়ার্  র়া ব্লন্ড যু্বতীদর্ সদদখ েমদর্ উদঠ ম়ার্ক। 
  
এর্ সব়াতল্ স রক্স়াইড স দল্ রং র্দরসছ, সজসি হ়াদি। 
  
সত়াম়াদর্ দ়ারুণ সদখ়াদে। ম়াদভকল়্াি। 
  
এসরর়্ার সর্দর্ও । 
  
সজসি সডয়ার, ও আম়ার বউ। 
  
ত়াহদল্ আসমও সত়াম়ার বউ। 
  
ি়াাঃ, বদযি বড্ড র্ম। র্দত়া? 
  
আম়ার উসিশ বছর হদল়্া। 
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ইয়া, ইয়া, আম়ার বযি সত়া সত়াম়ার সদ্বগুণ 
  
েদটমদট সভতদর েদল্ য়্ায সজসি। 
  
র়াত ি়াদ়ি িট়ায এসরর়্া ওল্দিদির জ্ঞ়াি সফদর। 
  
আসম সর়্ার়্ায? তুসম সর্? 
  
আসম সত়াম়ার স্ব়ামী ম়ার্ক। তুসম আম়ার ব়াস়িদত। 
  
স্ব়ামী? ব়াস়ি? আম়ার সত়া সর্ছু মদি সিই,ব্লন্ড রূ িী সে়াখ বুদজ বদল্। 
  
িুন্দর, র়্াদল়্া, আঙুদরর মদত়া। 
  
সর্ বল্দল্? সজসিষট়া সর্? েমদর্ বদল্ গ়ারল্য়ান্ড। িুন্দর আঙুদরর মদত়া সজসিষট়া সর্? 
  
আব়ার সে়াখ খুদল্, জ়াসি ি়া সত়া। তুসম সর্ বল্দল্? 
  
ড়াসল্কং এসরর়্া, সত়াম়ার স্ব়ামী ম়ার্ক। 
  
ম়ার্ক? সত়াম়ার ি়াম! আম়ার ি়াম এসরর়্া? ঘদর সফদরসছ? সবশ সত়া–আব়ার ঘুসমদয  দ়ি। 
  
সিসদি র়াদত… 
  
 দূদর আদল়্ার ম়াল়্া। সটর়াদি ম়াদর্কর  ়াদশ এদি দ়ািঁ়ি়ায সজসি। 
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এসরর়্া ঘুমুদে। র়্াল্দর্র  দর ওর আর ি়াদিকর দরর়্ার হদব ি়া। আসম হ়াি ়াত়াদল্ 
সফদর য়্াদব়া। তুসম এসরর়্ার স্ব়ামীর ভূসমর়্ায অ্সভিয র্রদব 
  
সজসি, এট়া আম়ার র়্াজ,  যি়া সিদযসছ 
  
আসম শুদত য়্াসে। গুড ি়াইট। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সশ়াব়ার আদগ ব়ার্রুদম  ুদর্ ঠ়াণ্ড়া জদল্ স্ন়াি র্দর িগ্ন শরীদর স ়াষ়ার্ হ়াদত 
সবডরুদমর দরজ়া সখ়াদল্। 
  
ম়ার্ক, 
  
সমদযল্ী গল়্ায সফি সফি শব্দ 
  
 প্ল্ীজ…আদল়্া সজ্বদল়্া ি়া… 
  
 সজসি! 
  
আর সত়াম়াদর্  ়াদব়া ি়া। সমদযট়া সিদর উঠদল্ তুসম আর আম়ার সদদর্ ত়ার়্াদব ি়া। 
  
ে়ািঁদদর আদল়্ায সদখ়া য়্াদে, সজসি ে়াদরট়া জস়িদয সবছ়াি়ায বদি 
  
প্ল্ীজ ম়ার্ক তুসম আম়াদর্ সঘন্ন়া র্দর়া ি়া। 
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সজসি ড়াসল্কং, আসম সত়াম়াদর্ সর়্ািসদি সঘন্ন়া র্রদব়া ি়া, উদদ়াম উল্ে  ুরুষ সজসির 
শরীর সর্দর্ ে়াদরট়া িসরদয স্লীম তরুণীর শরীর আসল্েদি ব়ািঁদধ। 
  
সর্ন্তু এই সর্ তুসম ে়াও? 
  
সত়াম়াদর্ ে়াই বদল্ই আসম ল্জ্জ়া ভুদল্সছ-ি়া ে়াসহদত য়্াদর  ়াওয়া য়্ায–সিই অ্ রূ  
উ হ়ার ম়ার্ক বুদর্ তুদল্ সিয। 
  
* 
  
 সি়াসভদযত র়াসশয়ার স্প়াই। ইযর্ক স ়াদস্টর ি়াংব়াসদর্ হয়ারী সহ়ায়াইটল্ বছদর সতিব়ার 
 য়ারীদত আদি। সিয়ার  য়ারী শ়াখ়ার িদবকিবক়া জি সড়াসরর  ়ারদি়ািয়াল্ অ্য়াসিস্ট়ান্ট 
ম়াসিকয়া সডসভি ত়ার  ুরদি়া সদদির ব়াযবী। 
  
ওর়া ল়্া তুযর দয়ারদজ সরদস্ত়ার়ািঁয সডি়ার সখদযদছ। ফদল্ দয িল্ র়্াসদকি়াল্ এবং িুফদল্ই 
ভ়াল্দতইি-সডি়াদরর দুদট়া  দই ওর়া েমৎর়্ার র়ান্ন়া র্দর। 
  
ম়াসিকয়া তুসম সবদয র্রদছ়া ি়া সর্ি?ল্ম্ব়া স্ম়াটক দীঘল্ সেহ়ার়ার যু্বর্ হয়ারী টয়াসক্সদত ওঠ়ার 
িময বদল্, সক্রস্টম়াদি আিদছ সত়া? 
  
জ়াদি়া, আম সিদজদর্ই েশ্ন র্সর, আসম সর্ি সবদয র্রসছ ি়া? 
  
হয়ারী সবদয র্রদত ে়ায? টয়াসক্সট়া য়্াব়ার  র ম়াসিকয়া ভ়াদব। সড়াসরর অ্সফদির ে়ার্রী 
ক্ল়াসন্তর্র। সর্ন্তু ইযদর্ক সিদজর সদদশ ঘরিংি়ার  ়াতদত ভ়াদল়্া ল়্াগদব। 
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খুশী হদয গ়াদির িুর ধদর অ্যর়্ার ল্সব সদদয সল্ফদট ওদঠ ম়াসিকয়া। ে়ারতল়্ার ঘদর। 
  
ত়াল়্াট়া সটদি ে়াসবদত ে়া  সদদত তদব সখ়াদল্। ত়াল়্াট়া র়্াল্ ি়ার়াদত হদব। এখি সি 
সমসিট রু্স়ি শুদয বই  ়িদব, ত়ার র ঘুমুদব। 
  
আদল়্া সজ্বদল্ই সি েমদর্ উদঠ। ইস্প়াদতর ধ়ার়াদল়্া ফল়্া ত়ার গল়্া ছুিঁদয য়্ায। 
  
ইউ বীে! সহংস্ব সেত়ার মদত়া গদজক ওদঠ স্ম়ারিফ। টু শব্দ র্রদল্ সত়ার গল়্া সর্দট 
সফল্দব়া। 
  
ম়াসল্র্ আমকদেয়াদর বদি র়াসশয়াি সিগ়াদরট খ়াদে। বিুিসমি সডসভি, ম়াসল্র্ ভদ্রভ়াদব 
বদল্, আম়াদদর িময খুব র্ম। এসরর়্া ওল্দিি সর়্ার়্ায আদছ? বযসক্তগতভ়াদব সমদযদদর 
শ়ারীসরর্ সিয্ক়াতি আসম  ছন্দ র্সরি়া। সর্ন্তু আম়ার িেীর মত অ্িযরর্ম। আ সি 
সঠর্ঠ়ার্ উির ি়া সদদল্ আম়ার িেীর হ়াদত সছদ়ি সদদত ব়াধয হদব়া। সড়াসর এসরর়্া 
ওল্দিিদর্ সর়্ার়্ায সরদখদছ? বলু্ি– 
  
ম়াসিকয়া সিয়ার অ্দির্ ফ়াইদল্ই সি়াসভদযত র়াসশয়ার িব সর্দর্ সব জ্জির্ স্প়াই 
ম়াসল্দর্র ছসব সদদখদছ। েট র্দর সভদব সিয, গ়ারল্য়ান্ড সত়া আদগই ম়াসল্র্দর্ বদল্দছ, 
এসরর়্াদর্ ম়াসর্কি দূত়াব়াদি র়াখ়ার প্ল্য়াি র্দরদছ সড়াসর। 
  
এসরর়্াদর্ ম়াসর্কি দূত়াব়াদি র়াখ়া হদযদছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

80 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

মুশসর্ল্ট়া সর্ জ়াদিি? আম়াদদর এর্ এদজন্ট, সিয়ার সস্পশ়াল্ এদজন্ট জয়ার্ 
র়্ারময়ািদর্ সিস্ এয়ারদ ়াটক সদদখদছ। র়্ারময়াি সড়াসরর সস্পশ়াল্ এদজন্ট। সড়াসর 
র়্ারময়ািদর্  ়াসঠদযসছল্ গ়ারল্য়ান্ডদর্ িজর র়াখদত। িুতর়াং এসরর়্া সর়্াৎ দয আজীর-এর 
সর়্ার়্াও আদছ। সঠর্ সর়্ার়্ায আদছ এসরর়্া? 
  
সগ়া টু সহল্। র়্ািঁদের অ্য়ািদট্র ছুিঁদ়ি র়্ািঁদের জ়াি়াল়্া সভদে দৃসষ্ট আর্ষকদণর সেষ্ট়া র্রসছল্ 
ম়াসিকয়া। ঘ়াদ়ি েেণ্ড সে়াট সল্দগ অ্জ্ঞ়াি হদয  দ়ি। 
  
ওর ধ়ান্দ়া খ়ার়া  সদদখ স্ম়ারিফ ওর ঘ়াদ়ি হ়াদতর ত়ালু্র ধ়ার সদদয র্য়াদরদট ে  
সমদরদছ। 
  
ম়াসল্র্ ঘুদর ঘুদর ঘরট়া সদদখ, িুন্দর ঘর। এই ঘরট়া য্সদ আম়ার হদত়া। সবদশষ র্দর 
সরংগ়াদরর আিঁর়্া ওই সেেট়া।  ়াখীর়া উ়িদছ। মদে়ায সিদজর সবশ্রী ফ্লয়াদটর র্র়্া মদি 
হদতই সঘন্ন়া হয। 
  
ততক্ষদণ  দর্ট সর্দর্ সিসরঞ্জ ব়ার র্দর ম়াসিকয়ার সশর়ায ে়ি়া সড়াদজ সে়াদ ়াল়্াসমি 
ইিদজর্শি স্ম়ারিফ সদদযদছ। 
  
আধঘণ্ট়া  দর ম়াসিকয়া ঘুদমর মদধয র্র়্া বদল্। এসরর়্া আর ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড এজ-এ 
সড়াসরর ব়াগ়াি ব়াস়িদত আদছ। ব়াস়িট়ার ি়াম সভল়্া সহসল্যি। ওহয়াদল়্ার়াদির ছজি ি়ান্ত্রী 
ব়াস়িট়া  ়াহ়ার়া সদদে– 
  
এব়ার সত়াম়ার দুাঃদখর র্র়্া ত়াই ি়া? সমদযট়া সদখদত ভ়াল্— 

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

81 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

  
অ্যর়্াদর িব সব়ি়াল্ আর িব সমদযম়ািুষই এর্ সদখ়ায। স্ম়ারিফ বদল্,  ৃসর্বীদত 
এর্ট়া সমদযম়ািুষ র্মদল্ সর্ছুই হয ি়া। 
  
 ়ািঁে সমসিট অ্দ ক্ষ়া র্দর়া,বদল্, ম়াসল্র্ সল্ফদট সিদম এসদর্ ওসদর্ ত়াসর্দয গ়াস়িদত 
স্ট়াটক সদয। 
  
স্ম়ারিফ ম়াসিকয়াদর্ দ়ািঁ়ি়াদত ি়াহ়ায্য র্দর। সত়াম়ার এর্টু ঠ়াণ্ড়া হ়াওয়া দরর়্ার। 
  
-সখ়াল়্া সফ্রি উইদন্ড়া সদদয ম়াসিকয়াদর্ বয়াল্র্সিদত সিদয য়্ায। 
  
ওষুদধর সঘ়াদর ঘুদম  ুলু্ ুলু্ সে়াদখ ম়াসিকয়া সরসল্ং ধদর দ়ািঁ়ি়ায। 
  
স্ম়ারিফ সদদখ, আদশ  ়াদশর অ্িয সর়্াি বয়াল্র্সিদত সর্উ সিই। িীদে রু দয ল়্া তুদর 
এর জিশূিয  র্। 
  
ম়াসিকয়ার স ছদি স্ম়ারিফ দ়ািঁস়িদয ওর  ়াদযর সগ়াছ দুদট়া ধদর ও র সদদর্ ট়াি সদয। 
  
ে়ারতল়্া সর্দর্ য্খি সিিীদে দ়ািঁ়ি র্র়াদি়া গ়া়িীর ছ়াদদ  দ়ি–তখি ল়্াশট়ার ঘ়া়ি, 
সমরুদণ্ড ও ড়াি হ়াদতর হ়া়ি সভদঙ সগদছ। 
  
* 
  
র্মুযসিষ্ট েীি বি়াম র্মুসিষ্ট র়াসশয়া 
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 সড়াসরর সফ়াি। 
  
আম়ার সিদক্রট়ারী সমি ম়াসিকয়া সডসভি আধঘণ্ট়া আদগ খুি হদযদছ। ত়ার ফ্লয়াদটর জ়ািল়্া 
সদদয ত়াদর্ সর্উ র়াস্ত়ায সফদল্ সদদযদছ। ত়ার হ়াদতর সশর়ায ইিদজর্শদির দ়াগ। 
িম্ভবতাঃ আম়াদদর শত্রুর়া ত়াদর্ সর়্াদ ়াল়্াসমি ইিদজর্শি সদদয এসরর়্া ওল্দিদির 
সঠর়্াি়া সজদিদছ। 
  
এট়া সব়াধ হয সি়াসভদযত স্প়াই ম়াসল্দর্র র়্াজ। 
  
আম়ারও ত়াই মদি হয। এসরর়্াদর্ তুসম সটয্ক়াদি সয্দত সদও ি়া।  ়াহ়াদ়ির ওসদর্ সর্দর্ 
সর্উ গুসল্ র্রদত  ়াদর। 
  
আসম ওসদদর্ এর্জি গ়াডক র়াখদব়া। ভ়াদল়্া র্র়্া, এসরর়্া র়্াদল়্া আেুদরর মত সর্ এর্ট়া 
সজসিদষর র্র়্া বল্দছ, তুসম রু্ং-এর ফ়াইল্ট়া  ়াঠ়াও সত়া– 
  
সফ়াি সরদখ গ়ারল্য়ান্ড ি়াদজকন্ট ওল্ীয়াসরদর্ ড়াদর্। 
  
ি়াদজকন্ট,  ়াহ়াদ়ির ওধ়াদর এর্জি সল়্ার্ আর এর্ট়া রু্রু্রদর্  ়াহ়ার়ায র়াদখ়া 
  
তুসম সত়া জ়াদি়া গ়ারল্য়ান্ড,  ়াহ়াদ়ি ওঠ়ার সর়্াি র়াস্ত়া সিই। স ছদির র়াস্ত়া ও সভল়্ার 
মদধয  ়াহ়া়ি। আম়াদদর স ছদির সদর্ট়া িমূ্পণক সির়া দ 
  
‘ও’ ল্ীয়ারী। এট়া আম়ার অ্ডক়ার। ওখ়াদি এর্ট়া সল়্ার্ আর এর্ট়া রু্রু্র র়্ার্দব। 
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সঠর্ আদছ। 
  
ইসতমদধয… 
  
িমুদদ্রর ধ়াদরর এর্ট়া সছ়াট সভল়্ায সড়াসরর সভল়্ার ময়াদ র ি়ামদি ঝুিঁদর্  দ়িদছ 
ম়াসল্র্। স্ম়ারিফ ও স্থ়ািীয সি়াসভদযত এদজন্ট স দট্র়াভর়্া। 
  
স দট্র়াভর়্া বদল্, ি়ামদির সগট ছ়া়ি়া সর়্াি র়াস্ত়া সিই, ছজি িশস্ত্র ি়ান্ত্রী আদছ— 
  
 ম়াসল্র্ বদল্, স ছদির এই উিঁেু র়াস্ত়াট়া সর্দর্  ়াহ়াদ়ি ি়াম়ার সর়্াি িুিঁস়ি র্ সিই? 
  
ময়াদ  সত়া সিই— 
  
ময়াদ  ি়া র়্ার্দল্, আদছ সর্ি়া সখ়ািঁজ ি়াও। 
  
. 
  
এর্টু  দর… 
  
এদস্টট এদজন্ট এিসর ঘুদমর অ্সফদি স দট্র়াভর়্া। আ সি মিঁসিদয সড়াসরর সভল়্ার স ছি 
সদদর্ জসম সর্িদত ে়াি? জসম আদছ, তদব জল্ সিই। 
  
সি হদব এখি। সর্ন্তু স ছি সদর্ সর্দর্  ়াহ়াদ়ি ি়াম়ার র়াস্ত়া আদছ সর্? 
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র়াস্ত়া এর্ট়া সছল্,  ুরদি়া সেে ময়া  সদখ়ায সম, তদব এখি সর্উ বযবহ়ার র্দর ি়া। 
অ্তএব, এবদ়ি়া সখবদ়ি়া, স ছল্, আল্গ়া ম়াসট… 
  
এরই মদধয… 
  
 সিদির সভে সফ্র়ািঁদি সগসরবতক স সরদয সছ়াট এর্ট়া সহ়াদটদল্ স ৌঁদছদছ র্মুসিস্ট েীদির 
সতি স্প়াই– ়াল্ক রু্ও, ি়াদু সমদেল্, সজ়া সজ়া েয়ািসড। সহ়াদটল্উসল্ রুসব রু্ও  ়াদল্কর 
ম়ািী। 
  
সজ়া সজ়া েয়ািসড সখ়ািঁজ সিল্ সয্ আসমক  ়াহ়ার়া সদদে। সর্ র্দর স ়ার়্া য়্াদব, ম়াসর্কি 
সফৌদজর সল়্ার্ আদছ। অ্য়াল্দিসশয়াি রু্রু্রও আদছ। ি়ামদি উিঁেু সদয়াল্। সমদযট়া সভল়্া 
সর্দর্ ি়া সবদর়াদল্ সর্ছু র্র়া য়্াদব ি়া। ব়াস়ির স ছি সদর্ট়ায  ়াহ়া়ি। ি়ামদির সগট 
সর্দর্ সভল়্াট়া ভ়াদল়্া সদখ়াই য়্ায ি়া।… 
  
তুসম আম়াদদর গ্রুদ র িবদেদয বুসেম়াি সল়্ার্। এখি তুসম সঠর্ র্দর়া, সর্ র্রদত 
হদব… 
  
 ়াল্ক সগদয রুসবর িদে র্র়্া বদল্। সফদর এদি বদল্, 
  
ম়ািী বল্দছ  ়াহ়াদ়ির স ছদির উিঁেু র়াস্ত়া সর্দর্  ়াহ়াদ়ি উদঠ সভল়্ার স ছিসদদর্ য়্াব়ার; 
এর্ট়া িিঁস়ি র্ আদছ। এখি ওট়া বযবহ়ার হযি়া । 
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সর্ন্তু ওর়া য্সদ র়াস্ত়াট়ার র্র়্া সজদি র়্াদর্?য্সদ স ছদির র়াস্ত়ায ওদদর ি়ান্ত্রীব়ারু্রু্র 
র়্াদর্? 
  
 ়াল্ক বদল্, এর্জি ি়ান্ত্রী ব়া এর্ট়া রু্রু্দর সর্ছু হয ি়া, সজ়া-সজ়ার র়্াদছ  দযন্ট 
সট়াদযিসট টু সটসল্দে়াস র্ র়াইদফল্ আর ি়াইদল্ন্স়ার আদছ– 
  
ভ়াদয়াসল্দির সর্দির সভতদর সটসল্দে়াস র্ র়াইদফল্দর্ সখ়াল়্া দুভ়াদগ  ়াটকি আর 
ি়াইদল্ন্স়ার র়াখ়া আদছ। দুদট়াই জ়া ়ািী ি়াদন্ডর ির়্াল্ ৪ট়া ৫৫র ফ্ল়াইদট সিদয এদিদছ 
িস্ত়া ফুল্র়্াট়া ফ্রর্ র়া এর্ ে়াইসিজ যু্বতী। ভ়াদয়াসল্দির সর্দির সভতদর র়াইদফদল্র 
 ়াটকি।  ুসল্শ সর়্াি িদন্দহ-ই র্দরসি। 
  
র়াইদফদল্র  ়াটকিগুদল়্া সফট র্দর ি়াইদল্ন্স়ার ল়্াসগদয দুদরর এর্ট়া গ়াদছর সদদর্ সিশ়াি়া 
সঠর্ র্রদত র্রদত েয়াসন্ড বদল্, ধদর ি়াও, সমদযট়া মদরই সগদছ। 
  
এরই মদধয… 
  
. 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর র্র়্া ম়াসফর্ ব়াধয হদয সভল়্ার স ছিসদদর্র  ়াহ়াদ়ির স ছদির সয্ 
র়াস্ত়াট়া গ্র়াদ র়্াসিকদশর সদদর্ সগদছ, সিখ়াদি  ়াহ়ার়া সদদত এর্জি ি়ান্ত্রী  ়াসঠদযদছ 
ি়াদজকন্ট ওল্ীয়াসর। 
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টুযসরস্ট ব়ািগুদল়্া দু ুরদবল়্া এদর্র  র এর্ আিঁর়্াব়ািঁর়্া র়াস্ত়া সবদয  ়াহ়াদ়ির ে়ি়াইদয 
উঠদছ। ফদট়া সত়াল়্ার জিয ম়াদঝ ম়াদঝ সর্দম সর্দম েদল্দছ। 
  
ি়ান্ত্রী সডভ সফয়ারফয়াক্স জীদ  বদি সবরক্ত সে়াদখ টুযসরস্টদদর সদখদছ। ত়ার 
অ্য়াল্দিসশয়াি রু্রু্রট়া জীদ র স ছদির িীদট। র়্ি়া সর়াদদ  ়াহ়ার়া সদদত ি়া হদল্ 
এতক্ষদণ সি ত়ার ইয়ার সদ়াস্তদদর িদে জুয়া সখদল্ িব ট়ার়্া সজদত সিদত  ়ারদত়া। 
  
ট়ার়্াট়া ওর দরর়্ার। র্সদি আদগই সভইফ্র়াি বন্দদর এর্ ফর়ািী যু্বতীর িদে ত়ার 
আল়্া  হদযদছ। সর্ন্তু সিভীর সছ়ার্র়াদদর িদে সমদয  ট়াদি়ার বয়া ়াদর েসতদয়্াসগত়ায 
ি়াম়া খুব শক্ত বয়া ়ার। ওর়া জ়াহ়াজ সর্দর্ ি়ামদল্ই খু িুরৎ সমদযগুদল়্া ওদদর সঘদর 
ধদর। 
  
সতিদট টুযসরস্ট ব়াি র়াস্ত়া সদদয েদল্ সগল্। এর্ট়া সল়্ার্  ুরু র়্ািঁদের  ়ািদি েশম়াওল়্া, 
 ়াে়ার মত মুখ ব়াদির জ়ািল়্া সর্দর্ ঘ়া়ি উিঁসেদয জীদ র ফদট়া তুল্দল়্া। ওদর্ মুখ 
ভয়াঙ়ায সফয়ারফয়াক্স। 
  
অ্িহয গরদম জী  েল্দছ। ব়াস়ির ি়ামদির ছ়ায়া ়ার়্া ব়াগ়ািট়া র্দত়া ঠ়াণ্ড়া। ল়্াইি সদদয 
টুসরস্ট ব়াি েল্দছ। ওভ়ারদটর্ র্রদত  ়ারদছ ি়া। 
  
র়্াদল়্া রদঙর ৪০৪ মদডদল্র এর্খ়াি়া গ়াস়ি শ্লর্ ট্র়াসফদর্র সস্র়াদতর মদধয, এর্ িুন্দরী 
সভদযি়ামী সমদয ড্র়াইভ র্রদছ। ওর  ়াদশ সিই সর়াগ়া সছ়াট রু্রু্দত সে়াখ সল়্ার্ট়া। 
স ছদির িীদট সি়াংর়া অ্দগ়াছ়াদল়্া স ়াষ়াদর্ তরুণ বীটসির্ িদে এর্ট়া ভ়াদয়াসল্ি। 
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 ়াল্ক সফিসফি র্দর বদল্, ব়ািঁসদদর্। 
  
ি়াদু আর সজ়া সজ়া সফৌজী জী  সদদখ েমদর্ ওদঠ, তদব সর্ ইয়াসির়া িিঁস়ি  র্ট়ার র্র়্া 
সজদি সগদছ। 
  
সজ়া সজ়া সিদজর  দযন্ট র়্ারসট এইট স স্তল্ট়া ি়াদুদর্ সদয। ি়াদু ত়া়ি়াত়াস়ি ট্র়াউজ়াদরর 
ওদযস্ট বয়াদন্ড স স্তল্ট়া লু্সর্দয র়াদখ। 
  
সি ভয  ়াদে। 
  
ইয়াসি ি়ান্ত্রীর িজদরর আ়ি়াদল্ র়াস্ত়ার ব়ািঁদর্র সম়াদ়ি স ৌঁদছ  ়াল্ক গ়া়িীর ব়াইদর হ়াত 
সদসখদয সিগিয়াল্ সদয। সি গ়াস়ি র়্াম়াদতই স ছদি ট্র়াসফদর্র ধীরবহম়াি সস্রত র়্াদম। 
  
 ়াল্ক বদল্, ত়া়ি়াত়াস়ি–আধঘণ্ট়া  দর আিদব়া, র্য়াদমর়াট়া সিদত ভুদল়্া ি়া। 
  
ি়াদু ১৬ সমসল্সমট়ার মুসভ র্য়াদমর়া সিদয ি়াদম। ত়ার িেী সজ়া সজ়ার র়্াদছ এর্ট়া 
ভ়াদয়াসল্ি আর এর্ট়া হয়ািঁঙ়ারিয়াদর্র সভতদর খ়াব়ার আর মদ। 
  
দীঘকসদি অ্বযবহ়াদর  ়াহ়া়িী িিঁস়ি র্ ঘ়াি আর সঝ়ািঁ ঝ়াদ়ি  ়ার়্া। জী  সয্খ়াদি 
দ়ািঁস়িদযদছ, সিখ়াি সর্দর্ র্দযর্শ সমট়ার দূদর িিঁস়ি দর্র মুখ। 
  
সফয়ারফয়াক্স এর্ ল্হম়ার জদিয সে়াখ খুদল্ সদখদল়্া, দুদট়া সল়্ার্–ওদদর এর্জি মুসভ 
র্য়াদমর়া সিদয  ়াহ়াদ়ির ও র সর্দর্ িীদের ফদট়া তুল্দছ। সি ভ়াদব, টুযসরস্ট। 
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আর এর্ট়া টুযসরস্ট ব়াি এদি ি়াদু ও জীদ র ম়াঝখ়াদি সয্ই আ়ি়াল্ র্দরদছ, তখি 
সিই র়াস্ত়া বদদল্ িিঁস়ি দর্  ুদর্  দ়ি ি়াদু ও সজ়া সজ়া। সফয়ারফয়াক্স সদদখসি সর্ন্তু অ্িয 
টুযসরস্টর়া ত়াদদর সদদখদছ। 
  
টুযসরস্ট ব়াি য়্াদে, সফয়ারফয়াক্স সরসডওর িব সঘ়ার়াদে, র্য়াদমর়া আর ভ়াদয়াসল্ি হ়াদত 
সল়্ার্ দুদট়ার সদদর্ সর়্াি সখয়াল্ই র্দরসি। 
  
সড়াসরর সভল়্া সদখদত স দয ি়াদু সিসিন্ত হয সয্ সর়্ািও ি়ান্ত্রী সিই, আব়ার ব়ি র়াস্ত়ায। 
সফদর আদি। 
  
এরই মদধয সজ়া সজ়া এমি জ়াযগ়ায স ৌঁদছদছ সয্খ়াি সর্দর্ িীদে সড়াসরর সভল়্ার ও র 
তল়্ার িমতল্ ঝুল্ ব়ার়ান্দ়া সদখ়া য়্াদে। সটসল্দে়াদ  সদদখ সি, সটর়াদির েদতযর্ট়া 
 ়ার্র স্পষ্ট সদখ়া য়্াদে। 
  
. 
  
সবল়্া ১ট়া-৩০সমসিট.. 
  
..স্থ়ািীয সি়াসভদযত স্প়াই স দট্র়াভর়্া জ়াদি। এতক্ষদণ ম়াসল্র্ অ্নধয্ক হদয উদঠদছ। 
স ছদির ব়ি র়াস্ত়া সর্দর্ িিঁস়ি র্  ়াহ়া়ি সবদয সগদছ। সি ময়াদ  সদদখদছ। সর্ন্তু 
সর়্ার়্ায! ব়ি র়াস্ত়ার সম়াদ়ি গ়াস়ি দ়ািঁ়ি র্সরদয সি সদয়াল্ সডসঙদয  ়াহ়া়ি সবদয ি়ামদছ। 
ম়াদঝ ম়াদঝ  ়া স ছদল্ য়্াদে, সশষ  য্কন্ত সি  ুরদি়া সদদির  ়াদয েল়্া িরু  ়াহ়া়িী 
র়াস্ত়াট়া খুিঁদজ  ়ায। 
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এর্ট়া িুস়ি  ়ার্র গস়িদয  দ়ি। সিাঃশদব্দ সঝ়ািঁদ র মদধয  ুদর্ হ়াম়াগুস়ি সদদয বদি সজ়া 
সজ়া। এসদদর্ সর্ সয্ি আিদছ। র়াইদফদল্র সট্রগ়াদর আেুল্ সস্থর র্রল্। 
  
হ়াদত ি়াত  দযন্ট সতষসট্ট সমসল্সমট়ার র্য়াসল্ব়াদরর মি়ার স স্তল্ : িরু  ়াহ়া়িী র়াস্ত়া 
সদদয সি়াসভদযত র়াসশয়ার স্প়াই স দট্র়াভর়্া ি়ামদছ। র্সিষ্ট েীদির স শ়াদ়ার খুিী সজ়া 
সজ়া েয়ািসডর র়াইদফদল্র  দযন্ট সট়াদযিসট টু বুদল্দট স দট্র়াভর়্ার র্ ়াদল্র হ়া়ি েুরেুর 
হদয য়্ায। 
  
সজ়া সজ়া. র়াইদফল্ট়া আব়ার সল়্াড র্দর। ত়ার র স দট্র়াভর়্ার ল়্াশট়া সঝ়ািঁদ র মদধয 
লু্সর্দয র়াদখ। 
  
িমুদ্র তির্দতর সছ়াট্ট সভল়্ায তখদি়া স দট্র়াভর়্াদরর জদিয অ্দ ক্ষ়া র্রদছ দুই 
সি়াসভদযত স্প়াই ম়াসল্র্ আর স্ম়ারিফ। 
  
* 
  
 য্খি ভ়াঙদল়্া সমল্ি সমল়্া 
  
 ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর খুব সভ়াদর ঘুম ভ়াদঙ। 
  
আসম সিদজর ঘদর য়্াসে, সেদমর শয্য়ায উদঠ বদিদছ ি়ািক সজসি সর়াশ। র়্াল্ সি েুদল্ 
স রক্স়াইড স দল্দছ। এখি বহ েুল্ অ্দগ়াছ়াদল়্া। ত়ার িগ্ন স ঠ, সর়্ামর ও সিতম্ব স ছি 
সর্দর্ গ়ারল্য়ান্ড সদদখ। সজসিদর্ জস়িদয ধদর সি ওদর্ বুদর্ সটদি সিয। 
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এখিই সয্দয়া ি়া। 
  
ি়া, প্ল্ীজ, সজসি উদঠ দ়ািঁ়ি়ায, সত়াম়ার বযি আম়ার সদ্বগুণ। 
  
আম়ার িদয য়্াদব, য্সদ তুসম িইদত  ়াদর়া 
  
 সভদব সদখদব়া 
  
আব়ার র্দব সদখ়া হদব 
  
হ়াসি সেদ  সজসি বদল্, আসম সত়া হ়াি ়াত়াদল্ই র়্ার্দব়া। হ়াি ়াত়াল্ট়া সত়া  ়াসল্দয 
য়্াদেি়া। 
  
সির্ফ়াদস্ট র্সফ, অ্দরঞ্জ জুি, সডম, হয়াম, বু্ল ট্র়াউট ম়াছ। সড়াসরর  যি়ায সির্ফ়াস্ট 
মন্দ ল়্াদগি়া গ়ারল্য়াদন্ডর। 
  
সজসি এদি খবর সদয, এসরর়্ার ঘুম সভদঙদছ। ও সটর়াদি সয্দত ে়াইদছ। 
  
িুইসডি রূ িীর  রদি আজ িীল্ স ়ার্। 
  
হয়াদল়্া ম়ার্ক, েদল়্া, িমুদদ্র ি়ািঁত়ার র়্াটদব়া 
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ি়া ড়াসল্কং, ড়াক্ত়ার বদল্দছ, ে়ি়া আদল়্ায সবদর়াদি়া এর্দম ব়ারণ, ত়াহদল্ সত়াম়ার সৃ্মসত 
সফরদব ি়া। 
  
ম়ার্ক, িসতযই তুসম আম়ার স্ব়ামী? 
  
ময়াদরজ ি়াসটকসফদর্ট সদখদব? 
  
আম়াদদর র্বছর সবদয হদযদছ? 
  
সতি বছর। 
  
ব়াচ্চ়া হযসি সর্ি? 
  
এখদি়া আমর়া সঠর্মদত়া িংি়ার  ়াত়ার িুদয়্াগ  ়াইসি। 
  
সত়াম়ার সবজদিি? 
  
হয়ািঁ, আই, সব, এম-এর হদয র্মু্পট়াদরর বযবি়া র্সর। 
  
ত়াহদল্ সত়াম়ার ব়াগ়াদি সফৌজী  ়াহ়ার়া সর্ি? 
  
দু এর্সদদির মদধয ফ্র়াদন্সর অ্র্কমন্ত্রী এখ়াদি আিদছ। গতম়াদি সর্ সয্ি ওিঁদর্ সব়াম়া ছুিঁদ়ি 
ম়ারদত সেদযসছল্। ওরই সির়া ি়ার জদিয..স সর্ং-এর র্র়্া সত়াম়ার মদি  দ়ি এসরর়্া? 
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স সর্ং? এসরর়্ার হ়াত দুদট়া মুদঠ়া র্র়া, ি়া স সর্ং আম়ার ভ়াদল়্া ল়্াদগসি, হয়ািঁ ভ়াদল়্া 
সল্দগসছল্…র়্াদল়্া আেুর…সি়াি়াল্ী ড্র়াগি…আম়ার র়্াদছ সছল্…আম়ার আর সর্ছুমদি 
 ়িদছি়া। 
  
অ্দির্ক্ষণ  দর… 
  
গ়ারল্য়ান্ড এর়্া ঘদর বদি েীি়া রদর্ট সবজ্ঞ়ািী সফং সহ়া রু্ং-এর ফ়াইল্  ়িদছ। ফ়াইদল্র 
সশদষর সদদর্…দয আটক অ্য়ান্ড দয র্িয়াি়ার ময়াগ়াসজদির র়্াসটং,…রু্ং  সরব়াদরর মূল্যব়াি 
 ়ার্র ও অ্ল্ি়াদরর িংগ্রহশ়াল়্ায আদছ  ৃসর্বীর এর্ম়াি র়্াদল়্া মুদক্ত়া। তৃতীয 
শত়াব্দীদত এই মুদক্ত়ার ম়াসল্র্ সছল্ েীদির ে়ােীর সয্ ততরী র্দরদছ সিই সশ হয়াং সত। 
১৭৫৩ খৃাঃ এই মুদক্ত়া রু্ং  সরব়াদরর দখদল্ আদি। সিই সর্দর্ই মুদক্ত়াট়া ওদদর 
দখদল্ই রদযদছ… 
  
ত়াই র়্াদল়্া আঙুদরর র্র়্া বল্সছল্ এসরর়্া? 
  
এর্টু  দরই… 
  
মদতর়্াদল্ক়ার বুদল্ভ়াদক দয মূল্য়ায জুদযল়্ারীর বযবি়াযী জয়ার্ ইউ-সর্ এর্ র়্াদল্ 
ব্লয়ার্দমদল্র হ়াত সর্দর্ ব়ািঁসেদযসছল্ ম়ার্ক। 
  
ইউ, আঙুদরর মদত়া সদখদত র়্াদল়্া মুদক্ত়ার বয়া ়াদর সর্ছু বল্দত  ়াদর়া? 
  
হয়ািঁ, ওট়া রু্ং  সরব়াদরর িম্পসি, স সর্ং-এ আদছ। 
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রু্ং-এর মুদক্ত়াট়াই  ৃসর্বীর এর্ম়াি র়্াদল়্া মুদক্ত়া।  ়ারিয উ ি়াগদরর তৃতীয শত়াব্দীদত 
সর়্াি সজদল্ এই মুদক্ত়া স দয সশ হয়াং সত-সর্ সবক্রী র্দর। এর্ট়া সর্ওরী আদছ। 
মুদক্ত়াট়া র়্াদল়্া হওয়ার র়্ারণ অ্দক্ট়া ়াদির র়্াদল়্া রু্তু সঝিুদর্র মদধয  ুদর্সছল্। রু্ং 
 সরব়ার মুদক্ত়াট়ার ম়াসল্র্ হওয়ার  র ১৮৮৭সত সফং সহ়া রু্ং-এর ব়াব়া ওদদর  ়ার্র ও 
জুদযল়্ারীর এর্ট়া ছসবওল়্া র্য়াট়াল্গ ছ়া ়ায। 
  
ইউ অ্দির্ সখ়ািঁজ়ার  র র্য়াট়াল্গট়া ব়ার র্দর। এই সদদখ়া, র়্াদল়্া মুদক্ত়ার ফদট়া 
  
ব়ি আঙুদরর মত ি়াইদজর রু্েরু্দে র়্াদল়্া মুদক্ত়া সি়াি়ার ততরী ড্র়াগদির স দঠ বি়াি। 
  
ফদট়াট়া খুিঁসটদয সদদখ গ়ারল্য়ান্ড বদল্, ধদর়া রু্ং এট়া সগ়া দি সবক্রী র্রদত ে়ায। সত়াম়ার 
সর়্াি খদের আদছ, সয্ সর্িদত  ়ারদব? র্দত়া দ়াম সদদব? 
  
অ্ন্ততাঃ সতসরশ ল়্াখ ডল়্ার। সর্ন্তু গ়ারল্য়ান্ড, বয়া ়ারট়া সর্? রু্ং সর্ িসতযই ওট়া সবেদত 
ে়ায? 
  
এখি ি়া  দর বল্দব়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সভদবদছ, সড়াসরর র়্াদছ র়্াদল়্া মুদক্ত়ার বয়া ়াদর সর্ছু বল্দব ি়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সড়াসরর সভল়্ায সফদর সড়াসরর সফ়াি  ়ায। 
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সত়াম়ার র্র়্ামত অ্য়াদস্টগক সহ়াদটদল্ সখ়ািঁজ সিদয জ়ািল়্াম, সিখ়াদি সমদযট়া ি়াওসম সহল্ 
ি়াদম ঘর ভ়া়ি়া সিদযসছল্। সর্ন্তু দুদট়া িুটদর্দির মদধয এর্ট়া  ়াওয়া সগদছ, আর এর্ট়া 
সর়্ার়্ায সগল্? 
  
গ়ারল্য়ান্ড ভ়াবদল়্া, র়্াদল়্া মুদক্ত়া…সিদখ়ািঁজ দুিম্বর িুযটদর্ি… 
  
সজসি, তুসম সটয্ক়াদি সর়াদ স ়ায়াদব ি়া? 
  
য়্াসে। এসরর়্া খুব িুন্দরী ত়াই ি়া? 
  
তুসম ও িুন্দরী, ওদর্ জস়িদয সত়াম়ার এমি সর্ছু আদছ ওর য়্া সিই 
  
 সজসিষট়া সর্? 
  
আজ র়াদত বল্দব়া। 
  
সবশ, সফ্রি উইিদড়া সদদয সটর়াদি য়্ায সজসি। 
  
সঠর্ তখিই…। 
  
সভল়্ার স ছদি সটর়াদির মুদখ়ামুসখ  ়াহ়াদ়ির ও দর র্মুযসিস্ট েীদির ফর়ািী স্প়াইেদক্রর 
স শ়াদ়ার খুিী সজ়া সজ়া েয়ািসড গরদমর সে়াদট সর়্াট খুদল্দছ। শ়াদটকর হ়াত়া গুসটদযদছ। 
হয়ািঁভ়ারিয়ার্ সর্দর্ মদদর সব়াতল্ ব়ার র্দর আধ সব়াতল্ মদ সগদল্দছ। আরও গরম 
ল়্াগদছ; মদদর বদদল্ সর়্ার়্াদর়্াল়্া আি়া উসেত সছল্। ে়ার ঘণ্ট়ার মদধয সর্উ আদিসি। 
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সি রুসট ব়ার র্দর র়্াম়ি সদয, হঠ়াৎ ত়ার শরীর শক্ত হদয ওদঠ। রুসট সফদল্ সি 
র়াইদফল্ সত়াদল্। 
  
এদত়াক্ষদণ 
  
ম়ার়্ায ব্লন্ড েুল্,  রদি সবসর্সি,–সমদযট়া সটয্ক়াদি দ়ািঁস়িদয ে়াম়ি়ায ি়ািটয়াি সে র্রদছ 
র়াইদফদল্র সটসল্দে়াস র্ ি়াইদট সদখ়া য়্াদে। ি়ািক সজসির েুল্ র়্াদল়্া। এসরর়্া 
ওল্দিদির েুল্ সি়াি়াল্ী। অ্তএব–এই এসরর়্া। 
  
সটসল্দে়াস র্ ি়াইদটর ক্রশদির্শি সমদযট়ার র্ ়াদল্র ম়াঝখ়াদি সস্থর হয। 
  
সমদযট়া সিিল্ দ়ািঁস়িদয আদছ। 
  
 সিাঃশদব্দ, সিশ্ব়াি বয র্দর সজ়া সজ়া সট্রগ়ার সটদ । 

  

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

96 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

৫. জপাস্ট মরটকম 
  
র়াসশয়াি স্প়াই ম়াসল্র্ ও স্ম়ারিফ ম়াসর্কি সফৌজী সজ়ায়াি উইসল্ জয়ার্িিদর্ সব়ার়্া 
ব়াসিদয ত়াদর্ সমদর সবহিঁশ র্দর এসরর়্া ওল্দিিদর্ সিদয িদর  দ়িসছল্। উইসল্দর্ ওর়া 
র়াস্ত়ায সফদল্ সদদযসছল্। আর জ্ঞ়াি সফদর সদদখ সে়ায়াল্ ফুদল্ উদঠদছ। ওর ফ়াইদল্ ওর 
র্ময়াসন্ডং অ্সফি়ার ব্লয়ার্ম়ার্ক সদদযদছ। ওর সমজ়াজ খ়ার়া  সদদখ সর্উ ওদর্ িহদজ 
ঘ়ািঁট়াদত ে়াযি়া। 
  
সফয়ার ফয়াদক্সর সডউসট সশষ। ওল্ীয়াসর জয়ার্িিদর্ সভল়্ার স ছদির  ়াহ়া়িট়ার স ছদি 
ব়ি র়াস্ত়ার  ়াদশ  ়াহ়ার়া সদদত  ়াসঠদযদছ। জয়ার্িি জীদ  বদিসি। রু্রু্রট়াদর্ ঘুমুদত 
সদযসি, ত়ার সমজ়াজ দ়ারুণ গরম। 
  
ব়ি র়াস্ত়ায শ্লর্গসর্ ট্র়াসফদর্র অ্সবর়াম সস্র়াত। সবল়্া সদ়িট়া, জয়ার্িি সদখদল়্া। 
ভ়াদয়াসল্ি সর্ি হ়াদত এর্ বীটসির্ সছ়ার়া  ়াহ়াদ়ির ধ়াদর িরু ফুট ়াদত দ়ািঁস়িদয। এই 
সছ়ার্র়া সর়্ার়্া : সর্দর্ এদল়্া? 
  
সহ, ইউ! দ়ািঁ়ি়াও। 
  
সছ়ার্র়া সহিঁদটই য়্াদে। দ়ািঁ়ি়াদে ি়া। 
  
ইউ 
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সজ়া সজ়া তবু হ়ািঁটদছ। 
  
জয়ার্িি অ্য়াল্দিসশয়াি রু্রু্রট়াদর্ সল্সল্দয সদয। 
  
র়্াদল়্া রু্রু্রট়া ঝ়ািঁস দয  দ়ি সজ়া সজ়ার র়াস্ত়া আটদর্ সদয। সজ়া সজ়া রু্রু্দরর সহংস্র 
সে়াখ সদদখ এই ের্ম ভয  ়ায। 
  
সত়াম়াদর্ র়্ামদত বল্ল়্াম ি়া? জয়ার্িি এসগদয আদি অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ হ়াদত। 
  
ইয়াংর্, তুসম বল্দল্ই আসম র়্ামদব়া সর্ি? 
  
তুসম সর়্ার়্া সর্দর্ এদল্?  ়াহ়াদ়ির ও র সর্দর্? 
  
 ়াহ়াদ়ি সর্ র্রদত য়্াদব়া? আসম ফর়ািী ি়াগসরর্। তুসম সবর়্ার ঝ়াদমল়্া র্দর়া ি়া— 
  
ভ়াযসল্ি সর্িট়া সখ়াদল়্া— 
  
ইয়াংদর্র হরু্ম আসম ম়াসি ি়া। 
  
সিই মুহূদতক ধীরবহম়াি ট্র়াসফদর্র সস্র়াদত এর্জি ফর়ািী  ুসল্শদর্ সদখ়া সগল্। ওদর্ 
হ়াত সিদ়ি ড়াদর্ জয়ার্িি। 
  
দ়ারুণ ভয স দয ভ়াযসল্ি সর্ি সফদল্ জয়ার্িদির অ্দট়াদমসটর্ র়াইদফল্ট়া সছসিদয সিদত 
সগল্ সজ়া সজ়া। 
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দুদট়া ঘটি়া এর্ই িদে ঘটল্। 
  
জয়ার্িদির ব়ািঁ হ়াদতর সজ়ার়াদল়্া ঘুসষ সজ়া সজ়ার সে়ায়াদল্ এদি ল়্াগদল়্া। 
  
 অ্য়াল্দিসশয়াি রু্রু্র ঝ়ািঁস দয  দ়ি সজ়া-সজ়ার ড়াি হ়াত র়্ামদ়ি ধরদল়্া। 
  
. 
  
এবং তখিই.সভল়্ার সভতদর…সর্ছু িংল়্া .. 
  
গ়ারল্য়ান্ড। র়্াদল়্া আঙুর িয, র়্াদল়্া মুদক্ত়া। সি়াি়ার ড্র়াগদির স দঠ বি়াি। স সর্ং…সফং 
সহ রু্ং-এর ব়াস়িদত। মদি  দ়ি? 
  
এসরর়্া। ম়ার্ক, আম়ার সর্ছু মদি  ়িদছ ি়া। 
  
র্র়্া বল্দত বল্দত এসরর়্া সখ়াল়্া সফ্রি উইিদড়ার-এর ি়ামদি সগদয সেৎর়্ার র্দর 
উঠদল়্া। গ়ারল্য়ান্ড ছুদট জ়াি়াল়্ায য়্ায। 
  
ি়ািক সজসি সর়াশ সটয্ক়াদির ও দর অ্স্ব়াভ়াসবর্ ভেীদত ইসজদেয়াদর শুদয আদছ। ত়ার 
র্ ়াদল্র ম়াঝখ়াদি সছ়াট্ট এর্ট়া ল়্াল্ ফুদট়া। রদক্তর ধ়ার়া গস়িদয  ়িদছ। 
  
ে়া ়া আতকি়াদ র্দর এসরর়্া অ্দেতি হদয  দ়ি। 
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. 
  
সর্ছুক্ষণ  দর…। 
  
 িমুদ্র  ়াদরর এর্ট়া সভল়্ায সি়াসভদযত স্প়াই স্ম়ারিফ ও ম়াসল্র্…সর্ছু িংল়্া … 
  
স্ম়ারিফ। সভল়্ার স ছি সদদর্ য়্াওয়ার  ়াহ়া়িী র়াস্ত়াট়া খুিঁদজ স দযসছল্ স দট্র়াভর়্া। সর্ন্তু 
ইদযৎ সিদির এদজন্ট সজ়া সজ়া ত়াদর্ খুি র্দর। সটসল্দে়াস র্ র়াইদফদল্র গুসল্দত সি, 
এসরর়্া ওল্দিিদর্ খুি র্দরদছ।  ুসল্শ সজ়া সজ়া-সর্ অ্য়াদরস্ট র্দরদছ। 
  
ম়াসল্র্। সব়াসরি, এই আম়াদদর ের্ম বযর্কত়া। এখি এখ়াি সর্দর্ িদর  ়ি়াই ভ়াদল়্া। 
  
. 
  
…সমসল্ট়ারী সপ্ল্দি ও দ্রুতগ়ামী গ়াস়িদত সিদজর ব়াস়িদত সড়াসর সফদর এদিদছ। গ়ারল্য়ান্ড। 
সি়াসভদযত ও েীি়া স্প়াই সত়াম়ার ি়ান্ত্রীর ি়ামদি সদদয  ়াহ়াদ়ি উঠদল়্া। ব্লন্ড েুল্ সদদখ 
সজ়া সজ়া সজসিদর্ খুি র্রদল়্া এসরর়্া সভদব। ি়াংব়াসদর্দদর বদল্সছ, সিহত মসহল়্ার ি়াম 
এসরর়্া ওল্দিি। এসরর়্া এখি র়্াদল়্া  রেুল়্া  দর আর ি়াদিকর ইউসিফমক  দর সজসি 
সিদজ আম়ার িদে মদতর়্াদল়্া য়্াদব। ওখ়াদি ধিী বযবি়াযী ি়াজদত হদল্ আম়ার অ্ন্তত 
এর্ ল়্াখ ফ্র়া ল়্াগদব। ম়াল্র্স়ি ছ়াদ়ি়া। 
  
সড়াসর। রু্স়ি হ়াজ়ার ফ্র়ািঁ সদব এবং সহি়াব ে়াই। 
  
ি়াতঘণ্ট়া সর্দট সগল্, সজ়া সজ়া এখদি়া সফদরসি। 
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 রুসবর সহ়াদটল্ ি়াদু উসদ্বগ্ন,  ়াল্ক সর্ন্তু সিরুদিজ। 
  
হঠ়াৎ রুসবর আতক েীৎর়্ার। ি়াদু স স্তল্ ব়ার র্দর। স স্তল্ সফদল্ দ়াও সখ়াল়্া জ়াি়াল়্ায 
 ুরুদষর র্ণ্ঠস্বর। 
  
ি়াদু গুসল্ ে়াল়্ায।  ়াল্ট়া গুসল্র আওয়াজ। 
  
ঘ়াদির ও র ি়াদু লু্সটদয  দ়ি। 
  
 ়াল্ক সস্থর সিিল্। 
  
মদর য়্াওয়ার আদগ ি়াদু সদদখ, এর্ সজ়া়ি়া র়্াদল়্া সফৌজী বুট ত়ার সদদর্ এসগদয 
আিদছ। 
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৬. র্ারিা মুক্তাে েরনয 
  
 ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড র়্াদল়্া মুদক্ত়ার র্র়্া সড়াসরদর্ বদল্সি। সড়াসরর ধ়ারণ়া, এসরর়্া 
রদর্টসবজ্ঞ়ািী রু্ং-এর বয়া ়াদর দ়ামী সর়্াি তর্য জ়াদি। ম়াদর্কর ধ়ারণ়া, রু্ং-এর বহমূল্য 
র়্াদল়্া মুদক্ত়াসট এসরর়্া েুসর র্দর এদিদছ। এখি জুদযল়্ার জয়ার্-এর ি়াহ়াদয্য মুদক্ত়াট়া 
সবেদত  ়ারদল্ইউ, গ়ারল্য়ান্ড এসরর়্া–সতি জদিরই ফ়াযদ়া। ত়াই সি সড়াসরদর্ সমদর্য 
বদল্ রু্স়ি হ়াজ়ার ফ্র়া আদ়ায র্দর জয়ার্ ইউ-এর মদতর়্াদল্ক়ার অ্য়া ়াটকদমদন্ট এসরর়্াদর্ 
সিদয এদিদছ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড। ওদযল্, ড়াসিং। 
  
এসরর়্া। আসম সত়াম়ার ড়াসল্কং িই। তুসম আম়ার স্ব়ামী িও। আম়ার সৃ্মসত সফদরদছ। তুসম 
সর্? 
  
গ়ারল্য়ান্ড। আসম িুসবদধব়াদী। ট়ার়্ার জদিয সি. আই-এর হদয র়্াজ র্রসছ।  য়ারীর 
র়াস্ত়ায, সত়াম়ায অ্জ্ঞ়াি অ্বস্থ়ায  ়াওয়া য়্ায, ম়াসর্কি হ়াি ়াত়াদল্ ভসতক র্র়া হয। সত়াম়ার 
 ়াছ়ায েীি়া রু্ং-এর ি়াম িই-র সতিদট আদয়াক্ষর উসল্কদত আিঁর়্া সদদখ সিয়া িদন্দহ 
র্দর তুসম রু্ং-এর ে়াক্তি রসক্ষত়া এসরর়্া। ওদদর র্র়্ামত সত়াম়ার স্ব়ামী সিদজ আসম 
রু্ং-এর র্র়্া আদ়াদযর সেষ্ট়া র্রসছল়্াম এর্ই উদেদশয র়াসশয়াির়া সত়াম়াদর্ সর্ডিয়া  
র্রদত ে়ায। েীি়ার়া সত়াম়াদর্ খুি র্রদত সেদযসছল্। এখি র়াসশয়াি ও েীি়ার়া জ়াদি 
তুসম মদর সগছ। 
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এসরর়্া। এর্জি িুইসডি বযবি়াযীর সিদক্রট়ারী হদয আসম স সর্ং য়্াই। আম়াদর্ সদদখ 
রু্ং-এর ভ়াদল়্া ল়্াদগ। ত়ার রসক্ষত়া হদয আসম িপ্ত়াদহ সতিদশ়া ডল়্ার স ত়াম। ত়ারই 
ইদেয আসম সিদজর শরীদর ত়ার ি়াম উসল্কদত সখ়াদ়াই র্র়াই। সর্ন্তু রু্ং-এর সয্ৌি 
অ্তয়াে়ার অ্িহয ল়্াগ়ায আসম  ়াসল্দয আসি। 
  
গ়ারল্য়ান্ড। র়্াদল়্া মুদক্ত়াট়া তুসম েুসর র্দরছ। তুসম সর্ ওট়া সবসক্র র্রদব? র্সমশি ব়াদ 
সদদয তুসম রু্স়ি ল়্াখ ডল়্ার  ়াদব। এছ়া়ি়া সত়াম়ার উ ়ায সিই। সড়াসরদর্ বল্দল্ সয্ 
তুসম রু্ং-এর বয়া ়াদর সর়্াি দরর়্ারী খবর জ়াদি়াি়া। ও তখি সত়াম়াদর্ ব়ািঁে়াব়ার সেষ্ট়া 
র্রদব ি়া। েীি়া স্প়াইর়া সত়াম়াদর্ সরভল্ব়ার সদসখদয সর্ডিয়া  র্দর মুদক্ত়াট়া আদ়াদযর 
সেষ্ট়া র্রদব। 
  
এসরর়্া । ম়ার্ক, আম়ার ঘদর েদল়্া। সর়্াি  ুরুষম়ািুদষর িদে সশ়ায়ার আদগ ত়াদর্ 
সবশ্ব়াি, র্র়া য়্ায ি়া।–এসরর়্ার সবডরুদম স ়ার়্ার মুদখ হঠ়াৎ গ়ারল্য়ান্ডদর্ ধ়াক্ক়া সমদর 
িদর য়্ায এসরর়্া। 
  
সখ়াল়্া জ়াি়াল়্ার ি়ামদি ি়াইদল্ন্স়ার ল়্াগ়াদি়া ি়াত  দযন্ট  যষসট্ট র্য়াসল্ব়াদরর স স্তল্ 
হ়াদত দ়ািঁস়িদয এর্জি। গ়ারল্য়ান্ড েমদর্ ওদঠ। 
  
সমস্ট়ার গ়ারল্য়ান্ড, ল্ম্ব়া সম়াট়াদি়াট়া ভুস়িওল়্া সল়্ার্ট়ার বযি ষ়াদটর র়্াছ়ার়্াসছ-িীল্ সে়াখ, 
অ্ম়াসযর্ হ়াসি।  রদি সিখুিঁত হ়াল্ক়া িুযট, দ়ামী ট়াই, প্ল্ীজ বীরত্ব সদখ়াব়ার সেষ্ট়া র্রদবি 
ি়া। আম়ার শুযসটং এর হ়াত ভ়াদল়্া। ঝ়াদমল়্া ব়ািঁধ়াদল্ আ ি়ার ড়াি হ়াটুর ম়াল়্াই ে়াসর্দত 
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গুসল্ র্রদব়া। আম়ার ি়াম ওল্দিি। আম়ার র়্ারদল়্াট়া ও এসরর়্া দুই সমদয। য়্ার িদে 
আ সি র্র়্া বল্সছদল্ি ও র়্ারদল়্াট়া। 
  
ও.দর্. সড্রসিং সটসবদল্র ি়ামদি টুদল্ বদি গ়ারল্য়ান্ড বদল্, শুু্য্টু! ইওর সট্রর্ 
  
র়াইট। আসম ও আম়ার সমদযর়াও আ ি়ার মদত়া িুসবদধব়াদী। আ সি ব্লয়ার্দমদল্র ভয 
সদখ়াসেদল্ি। আ ি়ার িব র্র়্া এই স ়াদটকবল্ সট দরর্ডক়াদর সরর্ডক র্র়া আদছ। সি. 
আই.এ এর ব়ির্তক়া সড়াসর য্সদ এই সট  সশ়াদি ত়াহদল্ 
  
সর্ন্তু ওল্দিি, ত়াদত সত়াম়ার সর্ ল়্াভ? সঝদ়ি র়্াদশ়া। 
  
এসরর়্া র়্ারদল়্াট়ার সেদয এর্ বছদরর ব়ি। সি এর্ট়া সট্রড সমশদির িদে স সর্ং-এ 
সয্দয রু্ং-এর িজদর  দ়ি। রু্ং-এর েস্ত়াবমদত়া ওখ়াদিই সর্দর্ য়্ায। এদত আম়ার ও 
র়্ারদল়্াট়ার িম্মসত সছল্ ি়া। র্দযর্ ম়াি  দর স সর্ং-এর জীবি অ্িহয ল়্াগ়ায এসরর়্া 
হং ইয়াি ি়াদম এর্ েীি়া যু্বদর্র ি়াহ়াদয্য হংর্ং-এ  ়াল়্ায।  ়াল়্াব়ার িময সি রু্ং-এর 
দ়ামী র়্াদল়্া মুদক্ত়াট়া েুসর র্দর আদি। সর্ন্তু এর মদধয হংর্ং-এর এদজন্টর়া িসক্রয হদয 
ওদঠ। ওদদর হ়াত সর্দর্ ব়ািঁেব়ার জদিয এসরর়্া লু্র়্ায। সি হংর্ং সছদ়ি আম়ার জিয 
েদয়াজিীয  ়াশদ ়াটক সয়্াগ়া়ি র্রদত ি়া  ়ার়ায অ্গতয়া র়্ারদল়্াট়াদর্ সর্বল্  ়াসঠদয 
হংর্ং সয্দত বদল্। এসরর়্ার বযদফ্রন্ড হং ইয়াি এমি এর্জি উসল্ক আিঁসর্দয সয়্াগ়া়ি 
র্দর সয্ র়্ারদল়্াট়ার  ়াছ়ায এসরর়্ার মদত়াই রু্ং-এর িইর্র়া ি়াদমর আদয়াক্ষর সতিদট 
এিঁদর্ সদয এবং সি র়্ারদল়্াট়াদর্ এমি এর্ট়া েীি়া ঔষধ সদয য়্া সখদল্ ি়ামসযর্ 
সৃ্মসতভ্রংশ ঘদট। আম়াদদর উদেশয সছল্ িব়াই ভ়াবুর্ এসরর়্াই  য়ারীদত সফদরদছ। 
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ত়াহদল্ ে়াইসিজ স্প়াইেক্র আর এসরর়্াদর্ হংর্ং-এ খুিঁজদব ি়া। ম়াদিকর বদদল্ এসরর়্া 
ম়ার়া সগদছ আ সি  ুসল্শদর্ বদল্দছি। ভ়াদল়্াই বদল্দছি। এখি আম়ার েস্ত়াব, আ সি 
হংর্ং-এ য়্াি ও র়্াদল়্া মুদক্ত়াট়া সিদয আিুি–অ্বশয এসরর়্াদর্ও িদে আিদত হদব 
  
তুসম সিদজ য়্াদে ি়া সর্ি? 
  
অ্তীদতর এর্ট়া সক্রসমিয়াল্ সর্দি সিসটশ  ুসল্শ আম়াদর্ খুিঁজদছ। আম়ার হংর্ং য়্াওয়া 
সির়া দ িয। ত়াছ়া়ি়া আ ি়ার র়্াদছ এসরর়্ার িদে সবদযর ভুদয়া ি়াসটকসফদর্ট আর 
 ়াশদ ়াটক আদছ। 
  
হংর্ং সয্দত ট়ার়্া ল়্াগদব।গ়ারল্য়াদন্ডর ধ়ান্দ়া দুদট়াাঃ ট়ার়্া আর সমদযম়ািুষ, সত়াম়ার র়্াদছ 
ম়াল্র্স়ি আদছ? 
  
আম়ার র়্াদছ সিই। তদব র়্াদল়্া মুদক্ত়া আিদত য়্াদেি শুিদল্ আ ি়ার বযু সমস্ট়ার ইউ 
হযদত়া ি়াহ়ায্য র্রদবি। মুদক্ত়া সবসক্রর মুি়াফ়ায ওিঁরও সহিি়া র়্ার্দব। 
  
সবশ ত়াই হদব। সর্ন্তু র়্াদল়্াট়ার সর্ হদব? 
  
ওর ত়া়ি়াত়াস়ি িুইদডদি সফর়া দরর়্ার। 
  
সড়াসরদর্ বল্দব়া, ও র়্ারদল়্াট়া, এসরর়্া িয। দু ে়ারসদি িওয়াল্ র্দর সড়াসর ওদর্ 
িুইদডদি, সফদর সয্দত সদদব। সর্ন্তু ওল্দিি, সট ট়া আম়ায দ়াও, এখি আমর়া য্খি 
এর্ই ধ়ান্দ়াব়াজীর  ়াটকি়ার। 
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ি়া, সমস্ট়ার গ়ারল্য়ান্ড, আ ি়ার মদত়া িুসবদধব়াদীর  দক্ষ সর্ছুই অ্িম্ভব িয। হযদত়া 
আ সি র়্াদল়্া মুদক্ত়াট়া সিদয সর্দট  ়িদবি–সিদক্ষদি সট ট়া সভ়াসরর র়্াদছ স ৌঁদছ 
য়্াদব। 
  
সদসখ, ইউ ম়াল্র্স়ি ছ়াদ়ি সর্ি়া? 
  
গ়ারল্য়ান্ড, তুসম ভুদল্ সগছ? র়্ারদল়্াট়া বদল্। 
  
সর্ ভুদল্ সগসছ? 
  
 তুসম আম়ার সবডরুদম সর্ি এদিসছদল্? 
  
ইয়া, ইয়া? আসম সব়াধ হয বুদ়ি়া হদয য়্াসে। 
  
র়্ারদল্ট়ার িীল্ সে়াদখ র়্ামি়ার আগুি 
  
 ততক্ষদণ আদস্ত আদস্ত স ়াষ়াদর্র সেি খুল্দত শুরু র্দরদছ র়্ারদল়্াট়া। 
  
সত়াম়ার সব়াি এসরর়্া সদখদত সর্মি? র়্ারদল়্াট়ার শরীদরর ও র শুদয গ়ারল্যদন্ড বদল্। 
  
আম়ার সেদয িুন্দর। তদব বড্ড ঠ়াণ্ড়া 
  
র়্ারদল়্াট়া ঠ়াণ্ড়া িয। ম়ার্ক ভ়াবসছল্। 
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৭. জশযারন জশযারন জর্ািারু্সি 
  
ম়ার্ক সত়াম়ার গ়াদল্  ়ািঁেট়া আঙুদল্র দ়াগ সর্ি? 
  
স্প়াইদযর জীসবর়্ার সব দ 
  
সড়াসর বদল্, তুসম আম়ার িতুি সিদক্রট়ারীর িদে খ়ার়া  বযবহ়ার র্দরছ? 
  
আসম েুমু সখদযসছ। খ়ার়া  বযবহ়ার সত়াম়ার সিদক্রট়ারী র্দরদছ। সড়াসর, সত়াম়ার মুরগী 
আণ্ড়া স দরদছ। তদব আণ্ড়াট়া  ে়া–সমদযট়া এসরর়্া িয, এসরর়্ার সব়াি র়্ারদল়্াট়া। 
এসরর়্া হংর্ং এ সছল্, ও সয্ি  ়াল়্াব়ার িুদয়্াগ  ়ায ত়াই ওর সব়াি র়্ারদল়্াট়া  ়াছ়ায 
উসল্ক এিঁদর্ আম়াদদর বুদু ব়াসিদযদছ। এসরর়্া ইসতমদধয হংর্ং সর্দর্  ়াসল্দযদছ। তদব 
সর়্ার়্ায সর্উ জ়াদি ি়া। 
  
সড়াসর বদল্, আসম র়্ারদল়্াট়ার িদে র্র়্া বল্দব়া। 
  
ও ব়াইদর আদছ। সড়াসর আম়ার দশহ়াজ়ার ফ্র়া  ়াওি়া আদছ। ম়াল্ ছ়াদ়ি়া। 
  
আসম সত়াম়াদর্ সবশ হ়াজ়ার ফ্র়া সদদযসছ। 
  
মদতর়্াদল্ক়ায ফ্লয়াট সজ়াগ়া়ি র্রদত র্তত সিল়্ামী সদদত হয জ়াদি়া? ত়ার র  য়ারী 
আি়ার ভ়া়ি়া। 
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গ়ারল্য়ান্ড,  ়ািদ ়াটকট়া দ়াও। 
  
সর়্াি  ়ািদ ়াটক? 
  
এসরর়্ার জ়াল্  ়ািদ ়াটক সয্ট়া সদদযসছল়্াম। 
  
আদর সিট়া সত়া সত়াম়ার সভল়্ায সডদের ড়ািসদদর্র িবদেদয ও দরর ড্রয়াদর সরদখ 
এদিসছ। 
  
সঠর্ আদছ, য্সদ তুসম এই সর্দি সর়্াি সবইম়ািী র্দর র়্াদর়্া তদব সত়াম়ার ব়াদর়াট়া 
ব়াসজদয সদদব়া 
  
ওহ সড়াসর, সত়াম়ার মুরগী  ে়া আণ্ড়া সদদল্ আসম সর্ র্রদব়া? 
  
খুব িম্ভব আসম আর সত়াম়াদর্ র়্াজ সদদব়া ি়া। র়্াজ হয ি়া, অ্র্ে তুসম মুি়াফ়া সল়্াদট়া– 
  
র্ ়াল্, বুঝদল্ সড়াসর, হ়ািদত হ়ািদত গ়ারল্য়ান্ড েদল্ য়্ায। 
  
এর্টু আদগ সড়াসরর িতুি সিদক্রট়ারী সমসভি  ল্দর্ েুমু সখদত সগদয র়্াপ্প়ি সখদযদছ 
গ়ারল্য়ান্ড। 
  
সি এখি এদত়া সজ়াদর ট়াই  র্রদছ সয্ সমসিদির মত সশ়াি়াদে। 
  
ওর সডদের ি়ামি দ়ািঁস়িদয প্ল়্াসস্টদর্র সপ্ল্দট সল্খ়া সমসভি  ল্ ি়ামট়া  দ়ি ম়ার্ক। 
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িুন্দর ি়াম িুন্দরী সমদয,  য়াদড ি়ামট়া সল্দখ  দর্দট সরদখ সশি সদদত সদদত অ্য়াসন্টরুদম 
গ়ারল্য়ান্ড স ়াদর্। র়্ারদল়্াট়া সিখ়াদি অ্দ ক্ষ়া র্রদছ। 
  
সহ সববী সভতদর য়্াও। বুদ়ি়া বর্বর্ র্রদব। 
  
সড়াসর সত়াম়ার সর্ছু র্রদত  ়ারদব ি়া। আব়ার সদখ়া হদব 
  
হ়ািদত হ়ািদত ম়ার্ক য়্ায। সতসরশ ল়্াখ ডল়্াদরর র়্াদল়্া মুদক্ত়া ত়ার সে়াদখর ি়ামদি 
ভ়ািদছ। 
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৮. স্পাই ইন েংর্ং 
  
 ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড  দরর সদি ির়্াদল্ টয়াসক্সদত ওরসল্ সবম়ািবন্দদর এদল়্া।  রদি িীল্ 
রদঙর  ুরদি়া ট্রস র্য়াল্ িুযট। বযে স ়াটক়ার ত়ার িুটদর্শ বইদছ। সি ির়্াল্ ৯ ট়ার 
সপ্ল্দি সর়াম হদয হংর্ং য়্াদব। এয়ার ফ্র়াদন্সর সরদি শি সডদের ক্ল়ার্ক জ়াি়াদল়্া সর়াদম 
সপ্ল্ি সর্ছুক্ষণ র়্ার্দব। 
  
গ়ারল্য়াদন্ডর িুটদর্শ ব়াহদর্র ি়াম জ়ািঁ সরদু। সল়্ার্ট়া র্মুযসিষ্ট এবং সি়াসভদযত 
স্প়াইেদক্রর এর্জি এদজন্ট। সি়াসভদযত দূত়াব়াদি ত়ার েসতট়া খবর  ়াঠ়াদি়ার জদিয 
এর্শ ফ্র়া  ়ায। 
  
এর আদগ গ়ারল্য়ান্ড, সজসি ও এসরর়্াদর্ সড়াসরর সভল়্ায স ৌঁদছ সদদয য্খি সিয়ার 
এদজন্ট, জয়ার্ র়্ারময়াি সিি সর্দর্ সপ্ল্দি ওরসল্ সবম়ািবন্দদর আদি, খবরট়া সি়াসভদযত 
দূত়াব়াদি জ়ািঁ সবিঁদুই স ৌঁদছ সদয। র়্ারণ সি এমবয়ািীদত সিয়ার এদজন্টদদর ফদট়া 
সদদখদছ। 
  
জ়ািঁ সরদু এব়াদরও ম়ার্ক গ়ারল্য়ান্ড সয্ হংর্ং য়্াদে এই খবরট়া সফ়াদি সি়াসভদযত 
স্প়াইেদক্রর সর়্াভসেদর্ জ়াি়াদল়্া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড হংর্ং য়্াদে সর্ি? সর়্াভসে ভ়াবদছ এসরর়্া ওল্দিি সত়া মদরই সগদছ। 
আিদল্ সয্ ওট়া ি়ািক সজসি এবং য়্াদর্ ও এসরর়্া ভ়াবদছ সি সয্ র়্ারদল়্াট়া এবং এসরর়্া 
সয্ হংর্ং আদছ, এ খবর সর়্াভসে জ়াদি ি়া। তবু িদন্দহ হয। স্প়াই ম়াসল্র্দর্ সর়াদম 
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 ়াঠ়াদি়া হদযদছ এসরর়্া িংক্র়ান্ত অ্ ়াদরশি বযর্কত়ার  র। সিখ়াদি এর্ সবইম়াি সিসটশ 
এদজন্টদর্ খতম র্রদত হদব। এর্টু সভদব সর়াদমর সি়াসভদযত দূত়াব়াদি ম়াসল্র্দর্ 
সফ়াি র্দর সর়্াভসে। 
  
ম়ার্ক গ়ারল্য়াদন্ডর অ্দিযর  যি়ায ফুসতক ম়ারদত জুস়ি সিই। সি সপ্ল্দির ফ়াস্টক ক্ল়াদশ 
য়্াদে। জুদযল়্ার জয়ার্ ইউ ের্দম বুঝদত ে়াযসি। সশষ  য্কন্ত র়্াদল়্া মুদক্ত়ার সল়্াদভ 
র়াসজ হয। 
  
গ়ারল্য়াদন্ডর এব়াদরর িফর ভ়াদল়্া ল়্াগদছ। িুন্দরী হ়াসিখুশী এয়ার সহ়াদস্টদির ধ়ারণ়া, 
সল়্ার্ট়া সর়্াি সখয়াল্ী ম়াসর্কি সর়্াসট সত। ি়ার়া র়াস্ত়া সি গ়ারল্য়ান্ডদর্ র্য়াসভদযর, 
শয়াদম্পি আর সর্র্  য়াসস্ট্র সিদয ি়াধ়াি়াসধ র্দরদছ। গ়ারল্য়ান্ড সর়াদম স ৌঁদছ 
এয়ারদ ়াদটকর ব়াদর  ুদর্ দুদট়া ব়ি স গ েে হইসে খ়ায। ত়ার র সজমিদহডল্ী সেদজর 
সল্খ়া ি়ারসতর্ সবস্টদিল়্ার স  ়ারবয়ার্ উ িয়ািট়া সর্দি সপ্ল্দি সফদর আদি। 
  
ম়াসল্র্ হ়ািঁফ়াদত হ়ািঁফ়াদত ইর্িসমর্ ক্ল়াি র্ম্প়াটকদমদন্ট স ়াদর্, সর়াম সর্দর্ সপ্ল্ি ছ়া়িদত 
আর ম়াি সতি সমসিট ব়ার্ী। সর়্াভসে  য়ারী সর্দর্ সফ়াদি বদল্দছ, এসরর়্া সিিযই 
মর়ার আদগ জরুরী সর্ছু বদল্ সগদছ। সিই বয়া ়াদরই ম়ার্ক হংর্ং য়্াদে। জরুরী খবরট়া 
সি়াসভদযত সিসর্উসরসট জ়ািদত ে়ায। হংর্ং-এর সি়াসভদযত এদজন্টর়া ম়াসল্র্দর্ মদৎ 
সদদব। 
  
সপ্ল্ি উদ়ি েদল্দছ হংর্ং-এর সদদর্। তখিই 
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 য়ারীর েীি়া দূত়াব়াদি র্সিষ্ট েীদির স্প়াইেদক্রর  য়ারী শ়াখ়ার হতক়ার্তক়া ইদযৎ সিি 
স সর্ং-এ  ়াঠ়াদি়ার জিয সরদ ়াটক সল্খদছ। সতিজি ভ়াদল়্া এদজন্টদর্ হ়ার়াদত হদযদছ। 
সর্ন্তু অ্ ়াদরশি ি়ার্দিি ফুল্। এসরর়্া ওল্দিি খুি হদযদছ। আিল্ খবর ইদযৎ সিিও 
জ়াদি ি়া। সরদ ়াদটকর সশদষ সি গ়ারল্য়াদন্ডর ি়াম ও সেহ়ার়ার বণকি়া সল্দখ : এই সল়্ার্ট়া 
সব জ্জির্, এর ি়াম ও ফদট়া আম়াদদর ফ়াইদল্ র়্ার়্া উসেৎ। 
  
সপ্ল্ি হংর্ং-এ য়্াব়ার আঠ়াদর়া ঘণ্ট়া আদগ ইদযৎ সিদির সরদ ়াটক সর্বল্ স সর্ং-এ 
স ৌঁদছদছ। এসশয়ার েদতযর্সট সবম়ািবন্দদর গ়ারল্য়াদর সেহ়ার়ার বণকি়া েীি়া এদজন্টদদর 
জ়াি়াদি়া হদযদছ। েীি়া শ়াইে এিব বয়া ়াদর সর়্াি ঝুিঁসর্ সিয ি়া। 
  
গ়ারল্য়ান্ড জ়াদি ি়া সয্ সি ভীমরুদল্র ে়াদর্ সখ়ািঁে়া সদদত েদল্দছ। ত়ারই সপ্ল্দি সি়াসভদযত 
র়াসশয়ার সির়া স্প়াই ম়াসল্র্ ত়াদর্ ফদল়্া র্রদছ। র়্াই ত়া সবম়াি বন্দদর এর্ েীি়া 
র়্াষ্টমি অ্সফি়াদরর র়্াদছ ত়ার ি়াম ও সেহ়ার়ার বণকি়া স ৌঁদছদছ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড মুরগীর ম়াংি ও বদদক়ার মদ সখদয সমজ়াদজ আদছ। সি ভ়াবদছ সি ব়িদল়্ার্ 
হদত েদল্দছ। ত়ার স্বদপ্নর র়ামধিু এখি র়্াদছ আিদছ হংর্ং গ়ারল্য়াদন্ডর অ্দেি়া ি়া। 
এই সিদয সি ে়ারব়ার হংর্ং-এ এদল়্া।  ৃসর্বী ভ্রমদণ সবস়িদয ধিী ম়াসর্কি যু্বতীর মদি 
হদল়্া, ম়ার্কদর্ ত়ার বসডগ়াডক সিওয়া উসেত।দিইদমদযর িুন্দর শরীর  ়াহ়ার়া সদদত 
গ়ারল্য়াদন্ডর আ সি সিই।হংর্ং এ ে়ার হপ্ত়া সমদযট়াদর্ র়্ামশ়াস্ত্র সশসখদযসছল্ গ়ারল্য়ান্ড। 
  
এর্ব়ার ট়ার়্ার সবসিমদয সি, সি, আই, এ,দর্ হংর্ং-এর আসফদমর সে়ার়ার়্ারব়ারীেক্র 
ভ়াঙদত ি়াহ়ায্য র্দর। সি ব়ার সিয়ার সরসিদডন্ট এদজন্ট হয়ারী র়্াসটকি-এর িদে  ুসল্শ 
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সব়াদট র্দযর্ট়া সদি র়্াসটদযদছ গ়ারল্য়ান্ড। ত়াই স য়াং ওয়াি, ত়ার্ং এবং ইস্ট ল়্াম্ম়া 
েয়াদিদল্র দ্বী গুদল়্া ত়ার সেি়া। 
  
এব়ার হয়ারীর়্াসটকদির িদে সদখ়া হদল্ই িবকি়াশ। ম়ার্ক হংর্ং-এ এদিদছ, শুিদল্ই সড়াসর 
িদন্দহ র্রদব, গ়ারল্য়াদন্ডর ধ়ান্দ়া খ়ার়া । র়্াসটকদির অ্ভয়াি, যুদর়া  সর্দর্ সপ্ল্ি এদল্ সি 
এয়ারদ ়াদটক র়্াদর্। র়্াসটকদির ভ়াসরক্কী সেহ়ার়াট়া উিঁসর্ ম়ারদছ সর্ি়া ত়াই সদখদত বযস্ত 
রইদল়্া গ়ারল্য়ান্ড। 
  
েীি়া র়্াস্টমি অ্সফি়ার  ়ািদ ়াটক সদদখ গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ এর্ব়ার ত়ার়্াদল়্া। তখিই 
র়্াস্টমদির ইসেদত এর্ সম়াট়া-সি়াট়া েীি়া ভদ্রদল়্ার্ ফদল়্া র্রদছ। 
  
ম়াসল্দর্র তীক্ষ্ণ সে়াখ সম়াট়া-সি়াট়া েীি়া এদজন্টদর্ সদদখদছ! সভ়ি সভদে হংর্ং-এর 
সি়াসভদযত স্প়াই িয়ািে়া ম়াসল্দর্র িদে হয়ান্ডদশর্ র্দর। সল়্ার্ট়ার ম়ার়্ায ব়াসল্ রং েুল্, 
দ়াদগ ভর়া মুখ, সবিঁদট ও সম়াট়া সেহ়ার়া। 
  
সঠর্ আদছ। সতিজি এদজন্ট গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ িজর র়াখদছ, সহ়াদটদল্ েলু্ি। 
  
এই ফ়ািঁদর্ সদদখ সিদল্ি, 
  
সরক্স়ায বদি আদছ িুন্দরী েীি়া সমদয। সেওংি়াদমর ি়ামদিট়া র়্াযদ়া র্দর র়্াট়া, ফ়ািঁর়্া 
সদদয হ়ািঁটুর ে়ার ইসি ও র স্পষ্ট সদখ়া য়্াদে। এর জিযই হংর্ং ভ়াদল়্াব়াদি গ়ারল্য়ান্ড। 
এই শহর ে়াণশসক্তদত ভর ুর। এখ়াদি িবসর্ছু ঘদট এবং ম়াল্র্স়ি র়্াম়াদি়ার জিয 
জ়াযগ়াট়া ভ়াদল়্া। 
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গ়ারল্য়ান্ড টয়াসক্স সছদ়ি অ্দ ক্ষ়াম়াি সফরী সিৌর়্ায েদ়ি। সি়াসভদযত  ়াই ম়াসল্দর্র দুজি 
এদজন্ট এবং সিই সম়াট়াদি়াট়া েীি়া স্প়াই উংলু্, ত়ার়াও সিৌর়্ায ওদঠ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড দশ সমসিট  দর ওয়ািে়াই িমুদ্রনির্দত স ৌঁদছ সহ়াদটদল্ য়্াদব বদল্ টয়াসক্সদত 
ওদঠ। সর্উ ত়াদর্ ফদল়্া র্রদল্ সি বুঝদত  ়াদর। ম়াসল্দর্র এদজন্টর়া ত়ার সে়াদখ 
 দ়িদছ। সর্ন্তু সম়াট়া েীি়া ভদ্রদল়্াদর্র সদদর্ িজর সদযসি। গ়ারল্য়ান্ড টয়াসক্স সর্দর্ 
ি়ামদতই ত়ার  ়াশ সদদয এর্ট়া গ়াস়ি  ়াশ সর্দট সবসরদয সগল্। গ়ারল্য়ান্ড ভ়াবসছল্, 
আম়াদর্ ি়াবধ়াদি র়্ার্দত হদব। সর্ন্তু র়্াদল়্া িুযট  র়া সম়াট়াদি়াট়া েীি়া ভদ্রদল়্ার্ 
র়্াদছই সিগ়াদরট সর্িদছি। গ়ারল্য়ান্ড ত়ার সদদর্ সখয়াল্ই র্রদছ ি়া। 
  
ওয়াং সি বুদ়ি়া সহ়াদটদল্র ম়াসল্র্, মুদখ এর্টু ছ়াগল্দ়াস়ি আদছ। গ়ারল্য়ান্ড এর্জি 
সিয়ার এদজন্ট বদল্ ওয়াংসি জ়াদি, আদগও সি এই সহ়াদটদল্ সর্দর্দছ, সেি়া সল়্ার্ ছ়া়ি়া 
র়্াউদর্ আম়ার ঘদর সয্দত সদও ি়া,ম়ার্ক বদল্। এব়ার বুদর্  ুদর্ র়্ারদল়্াট়ার সদওয়া 
িম্বর ড়ায়াল্ র্দর। 
  
সর্ বল্দছি? 
  
 য়ারীর এর্ বযু। 
  
আশ়া র্সর িফর ভ়াদল়্া সর্দটদছ। 
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র়্ারদল্ট়ার সদওয়া সর়্া়ি  ়াশওয়াডক ও র়্াউন্ট়ার  ়াশওয়াডক। এর্টু আশ্বস্ত হয 
গ়ারল্য়ান্ড। 
  
তুসম আিদব ি়া আসমই য়্াদব়া? আসম ওয়ািে়াইদযর সল়্াট়াি সহ়াদটদল্ উদঠসছ। 
  
 রদি ল়্াল্ সেওংি়াম, ব়ািঁ র়্াদি হীদরর ফুল্–এর্সট সমদয আ ি়ার ঘদর য়্াদব। আ সি 
ওর িদে েদল্ আিুি। গ়ারল্য়ান্ড আব়ার সহ়াদটদল্র ম়াসল্র্দর্ বদল্, এর্সট সমদয আম়ার 
র়্াদছ আিদব। আসম ওর িদে ব়াইদর য়্াদব়া। সর্উ সফদল়্া র্রদল্ সব দ হদব– 
  
এই সহ়াটদল্ আধঘণ্ট়া অ্ন্তর সমদয আদি। 
  
ওয়াং-িী সখল্সখল্ র্দর হ়াদি, িীদের ঘরগুদল়্ায র়্াস্টম়ারর়া সমদযদদর সিদয ফুসতক র্দর। 
সর্উ সয্ি ি়া সদদখ, ওর়া ত়াই স ছদির সিিঁস়ি সবদয ছ়াদদ সয্দয দুদট়া ছ়াদ স সরদয সিিঁস়ি 
সদদয গসল্দত ি়াদম। 
  
এর্ ঘণ্ট়া  ়ািঁে সমসিট  দর দরজ়ায সট়ার়্া  ়িদত গ়ারল্য়ান্ড দরজ়া খুদল্ সদদখ, সস্লম 
িুন্দরী েীি়া সমদয– রদি ল়্াল্ সেওংি়াি, ব়ািঁ র়্াদি হীদরর ফুল্। 
  
সত়াম়ার ি়াম? 
  
ত়াি তয।  যি়া সদদল্ আসম সেম র্সর। 
  
গ়ারল্য়ান্ড হ়াদি, ত়াই ি়াসর্? এখি েল্ল্। 
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সিিঁস়ি সবদয ছ়াদদ উদঠ দুদট়া ছ়াদ স সরদয গসল্দত সিদম িমুদ্র তির্দত স ৌঁদছ অ্সস্টি 
রু্ ়ার। গ়াস়িদত গ়ারল্য়ান্ড েদ়ি। ত়াি তয গ়াস়ি ড্র়াইভ র্দর। 
  
ত়াি তয বদল্, এসরর়্া এখ়াদি সিই। হং ইয়াি সত়াম়াদর্ সডদর্দছ। 
  
তুসম এিব বয়া ়াদর জস়িদয  ়িদল্ সর্ি? 
  
হং ইয়াি আম়ার অ্িুদখর িময মদৎ সদদযসছল্। আসম উ র়্ারীর উ র়্ার ভুসল্ ি়া। 
  
ম়াসল্র্-এর এদজন্ট এই সগ়া ি  দর্ও িজর সরদখসছল্ ত়া গ়ারল্য়ান্ড জ়াদি ি়া। 
  
সিই সম়াট়াদি়াট়া েীি়া ভদ্রদল়্ার্ও জ়াসিদযদছ ম়ার্ক এখি শুং ইয়াদির সভল়্ায য়্াদে। 
  
 ়াহ়াদ়ির ও দর সছ়াট্ট সভল়্া। গ়াস়ি র়্াসমদয ত়াি তয বদল্, র়্াজ সমটদল্ আম়ার িদে 
সদখ়া র্দর়া। ওয়াংিী আম়ার সঠর়্াি়া জ়াদি। ঘদর সছ়াট্ট সটসবল্ ল্য়াম্প জ্বল্দছ। হং 
ইয়াদির বযি র্ম,  রদি স দল্  ়াল়্া সর়্াট আর ট্র়াউজ়ার, সে়াখ দুদট়া জ্বল্দছ। 
  
হং ইয়াি বদল্,  ়ার্ সর়্াদর্র র়্াদছ এর্ট়া জ়াং-সব়াদট এসরর়্া লু্সর্দয আদছ। আসম 
ওদর্ ভ়াল্ব়াসি। েীি়াদদর ধ়ারণ়া এসরর়্া  য়ারীদত  ়াসল্দযদছ। সত়ামর র়্াদছ ওর 
 ়ািদ ়াটক আদছ? 
  
হয়ািঁ। আম়াদর্ সর্উ ফদল়্া র্দর র়্ার্দত  ়াদর– 
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হং ইয়াি এর্ট়া সছ়ার়া গ়ারল্য়ান্ডদর্ সদয। ওর়া দুজদি সভল়্ার স ছদির দরজ়া সদদয 
সবসরদয রু্য়াশ়া ়ার়্া  ়াহ়া়িী র়াস্ত়া সদদয ি়াবধ়াদি হ়ািঁটদত র়্াদর্। এর্ট়া িুস়ি  ়ার্র 
গস়িদয  দ়ি, সর্ সয্ি আিদছ? হং ইয়াি হ়ািঁটদত র়্াদর্। গ়ারল্য়ান্ড সঝ়ািঁদ র মদধয 
হ়াম়াগুস়ি সদদয বদি। এর্ট়া সবদটখ়াদট়া েীি়া, এর্ ল়্াদফ সল়্ার্ট়ার  ়া দুদট়া ধদর র়াস্ত়ার 
ও দর গ়ারল্য়ান্ড  দ়ি য়্ায। সল়্ার্ট়ার হ়াদতর সছ়ার়া ঝল্দি ওদঠ। ততক্ষদণ হং ইয়াি 
স ছি সফদর সল়্ার্ট়ার র্সি ধদর সফদল্দছ। গ়ারল্য়াদন্ডর সজ়ার়াদল়্া ঘুসষ সল়্ার্ট়ার 
সে়ায়াদল্, িদে িদে হং ইয়াদির ধ়ার়াদল়্া সছ়ার়াট়া সি়ার্ট়ার বুদর্ সবদধ য়্ায। ব়ি র়াস্ত়ার 
ধ়াদর এর্ট়া গয়াদরজ।  ুরদি়া ভর্িওয়াগদি গ়ারল্য়ান্ড উদঠ বদি। হং ইয়াি ড্র়াইভ 
র্রদছ। 
  
সি়াসভদযত স্প়াই ম়াসল্র্ ও েীি়া স্প়াই উংলু্র এদজন্ট এর্ই িদে খবর  ়াঠ়ায, 
গ়ারল্য়ান্ড অ্য়াদব়ারসডি বন্দদর য়্াদে। র়্াদল়্া জদল্ সর্ সয্ি িদ়ি ওদঠ, গ়ারল্য়ান্ড ঝুিঁদর্ 
সদদখ : হ়ােদরর সতিদর়্াি়া  ়াখি়া জদল্ সফি়া ছ়ি়াদে। 
  
ের়্াণ্ড জ়াং সব়াট  ়ার্ সর়্াদর্র িমুদ্রতীর সর্দর্ আধম়াইল্ দুদর সি়াঙর র্দর আদছ। 
সম়াটরদয়্াট র়্াসমদয সশি সদয হং ইয়াি। ম়ার়্ায েীি়া টুস  স দল্ ়াল়্া েীি়া সর়্াট ও 
ট্র়াউজ়ার  র়া ল্ম্ব়া সমদযট়া ও দরর সডর্ সর্দর্ উিঁসর্ সদয। 
  
হং ইয়াি সডদর্ই অ্দ ক্ষ়া র্দর। এসরর়্ার স ছি স ছি গ়ারল্য়ান্ড সর্সবদি ি়াদম। সঘ়াট 
ল্দক্ষযর আদল়্ায ম়ার্ক সদদখ, এসরর়্া ত়ার সব়াি র়্ারদল়্াট়ার সেদয িুন্দরী। 
  
আম়ার র়্াদছ সত়াম়ার  ়ািদ ়াটক আর সপ্ল্দির সটসর্ট আদছ। র়্াদল়্া মুদক্ত়াট়া সর়্ার়্ায? 
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রু্ং-এর সমউসজয়াদম িশস্ত্র ি়ান্ত্রীর  ়াহ়ার়ায। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সেিঁসেদয ওদঠ, িিদিন্স। 
  
র়্াদল়্া মুদক্ত়ার গল্প ি়া ফ়ািঁদদল্ আম়ার ব়াব়া ব়া আম়ার সব়াি আম়াদর্  ়াল়্াদত ি়াহ়ায্য 
র্রত ি়া। ওর়া স্ব়ার্ক র িুসবদধব়াদী। 
  
সত়াম়ার র়্াদছ মুদক্ত়া ি়া র়্ার্দল্ েীি়া স্প়াইর়া সত়াম়াদর্ খুি র্রদত ে়াইদছ সর্ি? 
  
সর্ি ি়া রদর্ট সবজ্ঞ়ািী রু্ং-এর িতুি সক্ষ ি়াদস্ত্রর বয়া ়াদর আসম জরুরী এর্ট়া খবর 
জ়াসি। 
  
গ়ারল্য়ান্ড ভ়াদব, সড়াসরই সঠর্ বুদঝসছল্। ত়ার ব়িদল়্ার্ হব়ার স্বপ্ন এখ়াদিই সশষ। র়্াদল়্া 
মুদক্ত়ার জদিয িয। সক্ষ ি়াস্ত্র িংক্র়ান্ত সগ়া ি খবদরর জদিয এসরর়্াদর্ খুি র্রদত 
ে়াইদছ েীি়া স্প়াইর়া। 
  
সগ়া ি খবরট়া সর্? 
  
ও দর েদল়্া, সপ্ল্দি ওঠ়ার আদগ আসম বল্দব়া ি়া। হং ইয়াি ওখ়াদি অ্দ ক্ষ়া র্রদছ। আ 
আ-আ! 
  
হঠ়াৎ এসরর়্া সেৎর়্ার র্দর। গ়ারল্য়ান্ড ঘুদর দ়ািঁ়ি়ায। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 অপারেশন সি আই এ । জেমি জেডসি জেে  

118 

www.bengaliebook.com                                  িূসেপত্র 
 

 

ম়াসল্র্ সর্সবদির দরজ়ায, ত়ার হ়াদত উদযত স স্তল্।দড়ান্ট মুভ। আর এর্সট র্র়্া বল্দল্ 
গ়ারল্য়ান্ডআসম সত়াম়াদর্ খুি র্রদব়া।সমিওল্দিি, আসম আ ি়ার বযু। এই সল়্ার্ট়া 
 য়াদিিজ়ার সপ্ল্দি আ ি়াদর্ হংর্ং সিদয য়্াদব। সপ্ল্দি ওঠ়ার আদগই েীি়া স্প়াইর়া 
আ ি়াদর্ খুি র্রদব। আসম আসমকর ে়াটকড সপ্ল্দি আ ি়াদর্ সট়াসর্ও হদয মদে়া সিদয 
য়্াব। এই সয্, সপ্ল্দির র়্াগজ ি আর ল্গবুর্। রু্ং-এর বয়া ়াদর খবর সদদল্ সি়াসভদযত 
র়াসশয়া আ ি়াদর্ অ্দির্ ট়ার়্া সদদব 
  
এসরর়্া গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ এর্ব়ার ত়াসর্দয মিসস্থর র্দর ম়াসল্র্দর্ বদল্, আসম আ ি়ার 
িদেই য়্াদব়া 
  
এসরর়্াও হং ইয়ািদর্ খুি র্দরদছ। তুসম ও দর িুটদর্শ আিদত সগদল্ ও আম়াদর্ও 
খুি র্রদব। গ়ারল্য়ান্ড সেিঁসেদয বদল্। 
  
ম়াসল্র্ বদল্, হং ইয়াি সিৌদর়্ায বদি আদছ। এই সল়্ার্ট়াদর্ আসম খুি র্রদব়া ি়া। 
য়্াি, সমি ওল্দিি, আ ি়ার িুটদর্শ সিদয আিুি 
  
এসরর়্া েদল্ সয্দতই ম়াসল্দর্র িবুজ সে়াখ ঝল্দি ওদঠ: গ়ারল্য়ান্ড সত়াম়াদর্ বদল্সছল়্াম, 
আম়াদদর বয়া ়াদর ম়ার়্া গল়্াদল্ তুসম খুি হদব 
  
ম়াসল্র্ স স্তল্ সত়াদল্। 
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সমসিিগ়াদির আওয়াজ। সম়াটরদব়াদটর শব্দ! েমদর্ ম়াসল্র্ ঘুদর ত়ার়্াদতই গ়ারল্য়ান্ড 
ল়্াসফদয উদঠ ম়াসল্দর্র হ়াদতর মসিবদয র্য়াদরদটে ম়াদর, স স্তল্ সমদঝদত  দ়ি। 
গ়ারল্য়ান্ড ওট়াদর্ ল়্াসর্ সমদর সর়্াদির সদদর্ সঠদল্ সদয। 
  
সমসশিগ়াদির গুসল্দত সর্িঁদ  ওদঠ জ়াংর্দব়াট। ম়াসল্র্ সিিঁস়ি সবদয সডদর্র সদদর্ ছুটদছ 
স ছদি গ়ারল্য়ান্ড। সম়াটর সব়াট স্ট়াটক সদওয়ার শব্দ। 
  
এসরর়্া ওল্দিদির ল়্াশ সডদর্  দ়ি আদছ। সমসশিগ়াদির গুসল্দত সমদযল্ী বুর্ ঝ়ািঁঝর়া 
হদয সগদছ। 
  
ম়াসল্র্ গ়ারল্য়াদন্ডর সদদর্ ঘুদর দ়ািঁ়ি়ায। 
  
র়্াম অ্ন্, র্মদরড, গ়ারল্য়াদন্ডর হ়াদত ধ়ার়াদল়্া সছ়ার়া, সত়াম়ার গল়্া র়্াটদত মন্দ ল়্াগদব 
ি়া।…আমর়া য্খি ল়্িসছ, ত়ারই মদধয েীি়ার়া র়্াম ফদত র্রল্। 
  
ম়াসল্র্ গদজক ওদঠ–আম়াদদর বয়া ়াদর সফর য্সদ ম়ার়্া গল়্াও। 
  
গ়ারল্য়ান্ড হ়াদি, ভয সদখ়াদত হয, েীি়াদদর সদখ়াও। 
  
জ়াংদর্র ধ়ার সর্দর্ সিদম সম়াটরদব়াদট ওদঠ ম়াসল্র্। সি সব়াট স্ট়াটক সদয। িয়ািে়ার 
ল়্াশট়া িমুদদ্র সফদল্ সদয। 
  
হং ইয়া সর়্ার়্ায? র়্াদল়্া জদল্ হ়াঙর ঘুরদছ। 
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 গ়ারল্য়ান্ড ভ়াদব, ম়াসল্র্ ওদর্ সমদর জদল্ সফদল্ সদদযদছ। ব়ার্ী র়্াজ হ়াঙরর়াই র্দরদছ। 
  
গ়ারল্য়ান্ড সম়াটরদব়াদট তীদর স ৌঁদছ র়্াি়ায সফ়াি র্দর। 
  
ম়াডক়ার।  ়ার্ সর়্াদর্র র়্াদছ জ়াংদর্ সি়াঙর র্র়া। সমদযট়ার ি়াম এসরর়্া ওল্দিি। েীি়া 
স্প়াইদদর র়্াজ। সি. আই. এ.-সর্ খবর দ়াও : 
  
তুসম সর্? 
  
গ়ারল্য়ান্ড ততক্ষদণ সফ়াি সরদখ সদদযদছ। 
  
সি সহ়াটদল্ সফদর  য়ারীদত এসরর়্ার ব়াব়াদর্ সফ়াি র্দর। 
  
ওল্দিি, খবর ভ়াল্ িয। েীি়া শ়াইর়া সত়াম়ার সমদয এসরর়্াদর্ খুি র্দরদছ 
  
 েুদল়্ায য়্ার্। র়্াদল়্া মুদে়াট স দযদছ়া? 
  
এসরর়্ার র়্াদছ মুদক্ত়া সছল্ ি়া। 
  
ইউ েী  কু্রর্! ত়ার ম়াদি মুদক্ত়াট়া তুসম সিদযছ? সতি সদদির মদধয ওট়া ি়া স দল্ 
সত়াম়ার সিই সট  সড়াসরর র়্াদছ স ৌঁদছ য়্াদব 
  
গ়ারল্য়ান্ড ভ়াদব, তদব এখি  য়ারীদত য়্াওয়া সব দ। 
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 এব়ার গ়ারল্য়ান্ড সটসল্দফ়াি তুদল্ সল়্াট়াি সহ়াদটদল্র ম়াসল্র্ ওয়া িীর িদে র্র়্া বদল্। 
  
ত়াি তয সমদযট়াদর্ বল্ল্ সহল্টি সহ়াদটদল্ আসম ওর জদিয অ্দ ক্ষ়া র্রসছ। 
  
 গ়ারল্য়ান্ড ব়াদর বদি মদদর গ্ল়াদি েুমুর্ সদদত সদদত ভ়াবদছ, জীবি ব়ি সছ়াট, 
উ দভ়াদগর এর্ মুহূতক িমযও িষ্ট র্র়া উসেৎ িয। 
  
সি রূ িী েীি়া ব়ারবধু ত়াি তদযর জদিয  ়াদযর ও র  ়া সরদখ অ্দ ক্ষ়া র্দর। 
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