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হক্রিউডের ন্াইট ক্লাব 
 
হলিউডের অলিজাত একটা নাইট ক্লাডবর সামডন একজন পায়চালর করডে। এখাডন মদ, 
খাবার দাবাডরর দাম খুবই ডবশী। 
 
এখাডন নততকী কাউডক শয্যাসলিনী করডত পারডি মানুষ বডতত য্ায়। ডদখা কডর প্রথডম 
ডতাতবাকয লদডয় শুরু, পডর ফুি উপহার এবং মন-ডমজাজ িাডিা থাকডি অপরপক্ষ 
রাজী হডয় য্ায়। তডব সডচতনিাডব লবপদ এল়িডয় চডি তারা। 
 
য্াক এসব কথা। ডিাকলটর পরডে লনখুুঁত ইিলনং সুযট, চকচডক জুডতা, দামী ঘল়ি। বয়স 
চলিশ ডপলরডয় ডেডে। 
 
নাইট ক্লাডবর সামডন পায়চারী করডত করডত সহসা লেটডক বাইডর ডবলরডয় এডস টাি 
ডখডয় পড়ি য্ালিি প্রায়। ডদখডিই ডবাঝা য্ায় মদ ডখডয় চুর হডয় আডে। 
 
ডিাকলট এডিাডমডিা পাডয় ব়ি রাতার লদডক এডোডত থাকডিা। লকেু দূডর একলট ডিাক 
দাুঁল়িডয়লেি। হঠাত্র ডস ডদখডিা একলট োল়ি প্রচণ্ড েলতডত মাতাি ডিাকলটর লদডক 
এলেডয় আসডে। ডস তা়িাতাল়ি হযাুঁচকা টাডন তাডক লনলিত মৃতুযর হাত ডথডক বাুঁচাডিা। 
পযাকােত োল়ির চািক অশ্লীি িাষায় লকেু বডি একই েলতডত ডবলরডয় ডেি। 
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মাতাি ডিাকলট লনলিত লবপডদর আকলিকতায় লকেুটা হুঁশ লফডর ডপডয়ডে। 
 
 মাতাি ডিাকলট ধনযবাদ জালনডয় বিি, আমার োল়ি আডে, তাডত ডচডপ বাল়ি য্াডবা। 
 
লকন্তু অপর ডিাকলট বিি, না না, এ অবস্থায় োল়ি চািাডবন না, লবপদ ঘটডত পাডর। 
 
মাতাি ডিাকলট বিি, ডতামাডক আমার সডি ডয্ডত হডব। কৃতজ্ঞতাডবাধ বডি ডতা একটা 
কথা আডে, চডিা ডতামাডক মদ খাওয়াডবা। 
 
ডিাকলট িাডব, মাতাি ডিাকলট ডবশ ব়িডিাক হডব, ডপাশাক-আশাক ডস কথা বডি 
লদডি। ডদখা য্াক, ডকাথাকার জি ডকাথায় লেডয় দাুঁ়িায়। 
 
মাতাি ডিাকলট তাডক লজডেযস কডর, তা ডতামার নামটা লক? 
 
-নযাশ। লিন নযাশ। 
 
নযাশ সামডন দাুঁ়িাডনা োল়িটার লদডক তাকাি।ডরািস-টা দামী বডট। লিয়ালরং হইডি 
ডচাখ পড়ি। ওখাডন িাোডনা িাইডসডে মালিডকর নাম ডিখা আডে। ডস থাডক হলিউডে, 
লঠকানাটাও আডে। 
 
লমিঃ আিত ডেিার। 
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২৫৬, লহি ডেসুট অযাডিলনউ। 
 
এলদডক ডেসটার নরম েদীডত ো এলিডয় নাক োকা শুরু কডরডে। নযাশ রাতার নাম, 
বাল়ির নম্বর লমলিডয় লনলদতষ্ট বাল়ির সামডন হালজর হয়। 
 
–লমিঃ ডেসটার, উঠুন বাল়ি এডস ডেডে। নযাশ ওডক ধাক্কা ডমডর বডি, সদর দরজা বন্ধ। 
 
–ও সলর, বডি পডকট হাতড়ি নযাডশর লদডক চালবটা এলেডয় ডদয়। 
 
নযাশ সদর ডখাডি। তারপর ডেসটারডক ববঠকখানার লদডক লনডয় ডেি। ডেসটার আবার 
হইলি ডখডত চায় আর নযাশডকও এক ডপে লনডত বডি। নাডো়িবান্দা ডেসটারডক 
ডশষপয্তন্ত হইলি লদি আর লনডজও লনি। নযাশডক ডেসটার লজডেযস করি, ডস লক 
কডর? 
 
–লবজ্ঞাপডনর দািাি বিডত পাডরন। কলমশডনর কাজ। 
 
–কত কলমশন পাও? 
 
সপ্তাডহ ডকান লঠক ডনই। সময় িাডিা ডেডি সপ্তাডহ কুল়ি েিার পাই। 
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–এটা লকন্তু অনযায়, ওডত কারুর চডি নালক? 
 
–হযাুঁ, বড্ড কডষ্ট আলে। একটা ডকাথাও িাডিা কাজ ডপডি ডবুঁডচ ডয্তাম। 
 
–ডেসটার তাডক ড্রাইিাডরর কাজ লদডত চায়। নযাশ আপলি জানায় না। সপ্তাডহ পঞ্চাশ 
েিার ডদওয়া হডব লঠক হি। সডি থাকা-খাওয়া লি। ঘডরর টুলকটালক আডরা লকেু কাজ 
করডত হডব। নযাশ তার সডি আডরা কথা বডি জানডিা ডয্, িডরে বডি তার একজন 
ড্রাইিার লেি। ডস পালিডয়ডে, লকেু চুলর-টুলর কডরলন। 
 
হঠাৎ নযাশ একজন মলহিার কণ্ঠস্বর শুনডত ডপি। হলিউে মাপকালঠডত লঠক সুন্দরী 
পয্তাডয় তাডক ডফিা য্ায় না। বয়স বের বাইশ হডব। দুডধ আিতা োডয়র রং, সবুজ 
ডচাখ। লিম লফোর। 
 
ডেসটার জানাডিা ডস তার স্ত্রী। স্ত্রীর লদডক তালকডয় বিি, এর নাম নযাশ। আজ ডথডক 
ও আমাডদর ড্রাইিার। আজ ও আমার প্রাে বাুঁলচডয়ডে। 
 
ডহডিডনর মুডখর িাব ডদডখ মডন হি, তার আেমডন ডস অপ্রসন্ন। 
 
নযাডশর মডন হি, ডেসটার ডকানরকম লবপডদ জল়িডয় পড়িলন ডতা? এবং ডস লবপদ 
ডহডিডনর তরফ ডথডক আসডে না ডতা? এখাডন ড্রাইিাডরর চাকলর ডনওয়া মাডন চলিশ 
ঘন্টা ঘুরঘুর করডত হডব ঐ ডহডিডনর পাডশ। 
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নযাডশর বয়স োলিশ সাতাশ হডব। ডপটাডনা স্বাস্থয, চও়িা কাুঁধ, োডয়রং রং তামাডট। 
 
নযাশ ডেসটাডরর লদডক লফডর বডি, লমিঃ ডেসটার, চাকলরটা ডপডয় খুশী হিাম ধনযবাদ। 
 
–তুলম েযাডরডজ োল়ি তুডি, েযাডরডজর উপডর একটা ঘর আডে, ওখাডন শুডয় পড়িা। 
 
–লঠক আডে, গুেনাইট। 
 
 –গুেনাইট! 
 
নযাশ ঘডরর বাইডর পা বা়িাডতই ডহডিন ডচুঁলচডয় বডি ডেসটারডক, ডতামার মাথা খারাপ 
হডয়ডে? তুলম আবার ড্রাইিার রাখডি? কলদন পডর বুঝডব। 
 
–োলিতং, তুলম লমডথয রাে করডে। ডদখডব সব একলদন লঠক হডয় য্াডব। 
 
–আর লঠক হডয়ডে! বডি ডস ঘর ডেড়ি ডবলরডয় ডেি। ডস লনডজ ডতা েুবডত বডসডেই 
এবং অপরডকও ডোবাডব। 
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ডহডিডনর মাথায় নানারকম লচন্তা ঘুরপাক খায়। ডস খাডট এডস বডস। রাডে উডিজনায় 
এখন তার সমত রাে লেডয় পড়ি নযাডশর ওপর। আসার আর জায়ো ডপি না। এরপর 
েুডট পািাবার পথ পাডব না। 
 
ডস পায়চালর করডত থাডক। ঘুম তার মাথায় উডঠডে। 
 
ওলদডক নযাশ ডেসটাডরর ডদওয়া চালবটা লদডয় েযাডরডজর দরজা ডখাডি। ডহডিডনর ওপর 
রাডে তার সারা শরীর জ্বিডে, মাথা লটপলটপ করডে। 
 
েযাডরডজর আকার মন্দ নয়। লতনডট োল়ি রডয়ডে। ডিাহার একটা আিমারীডত টুলকটালক 
লকেু য্ন্ত্রপালত আডে। 
 
নযাডশর প্রথম নজর য্ায় কযালেিাকটার লদডক। টু-লসটার োল়ি। ঝকঝডক নতুন। 
 
এরপর নযাশ তাকাডিা বুইক টার লদডক। এটা ততটা নতুন নয়। 
 
 নযাশ ডরাি-টাডক জায়োমডতা ঢুলকডয় ডদয়। এরপর ডস ডশাবার ঘডরর লদডক পা বা়িায়। 
 
ডশাবার ঘরটা ডতমন পলরষ্কার নয়। ডকাোয় ডকাোয় ডনাংরা জডম আডে। য্াক্, এখন 
তার একটু ডশাওয়া দরকার। 
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নযাডশর ডবলরির কথা মডন প়িি। ডবলরি ওর বনু্ধ। ডস ওর ওখাডন থাকডতা। চাকলর-
বাকলর মন্দ কডর না। ডোট্ট একটা অযাপটতডমডন্ট থাডক। ইদালনং ডস এডস জুডটলেি। 
 
ডবলর এই চাকলরর কথা শুনডি খুশী হডব। একটা ডফান করডত পারডি িাডিা হডতা। 
কাি কাডিই ডস ডবলরডয় সুখবরটা ডদডব। 
 
নযাশ ডশাবার বডন্দাবত কডর। ঘরটা ডোট হডিও মন্দ নয়। একটা আিনায় লকেু জামা-
কাপ়ি ঝুিডে। হয়ডতা আডের ড্রাইিাডরর হডব। ডকমন ডয্ন একটা সডন্দহ জােডে। 
 
নযাশ িাডব ঐ ড্রাইিাডরর ডখাুঁজ তাডক করডতই হডব। জানডতই হডব তার আসি ঘটনা। 
নযাশ আডরা িাডব, ডহডিন লক শুধু খরডচর কথা ডিডবই তাডক ড্রাইিারী করডত লদডত 
চায় না? লকন্তু য্াডদর এত পয়সা..নালক এর ডপেডন অনয ডকান উডেশয কাজ করডে? 
বাল়িডত লক ডকান লঝ-চাকর ডনই? হয়ডতা কাি ডিাডর আসডব। তাডদর কাে ডথডক খবর 
পাওয়া য্াডব। এবার ডস ডশাবার জনয বতরী হডি। এমন সময় দরজায় ডটাকা প়িি। 
ডস ডিজাডনা দরজা খুডি ডদখডিা ডহডিন। 
 
-আপনাডক একটা অলপ্রয় কথা বিডবা। তা শুনডত আপনার হয়ডতা খারাপ িােডব, তবু 
না বডি পারলে না। ডহডিন বিি, আমাডদর ড্রাইিাডরর ডকান দরকার ডনই। 
 
দরকার ডনই? 
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–না। 
 
–লকন্তু লমিঃ আিত ডেসটার…। 
 
–ওর কথা বাদ লদন, ও একটা মানুষ নালক? আলম বিলে, আমাডদর ড্রাইিাডরর ডকান 
প্রডয়াজন ডনই। 
 
–মযাোম, আপনার হকুম আলম মানডত পারলে না। 
 
–তুলম জাডনা না, আমাডদর টাকা-পয়সা লকেু ডনই। সব ধাডর চিডে। 
 
 –ডস লক। কথাটা আলম মানডত পারলে না। 
 
–দু-সপ্তাহ বাডদ আিত-এর চাকরী থাকডব না। পাওনাদারডদর দাবী ডমটাডত এ বাল়ি 
পয্তন্ত লবেী করডত হডব। তাহডিই আমাডদর ডদনাটা আন্দাজ করডত পারডো? 
 
–আপলন হয়ডতা লঠক জাডনন না, তাহডি লমিঃ ডেসটার আমাডক অযাপডয়ন্ট করডতন না। 
 
-এটা ডতামার ডকান পারমাডনন্ট চাকরী নয়। ডয্ ডকান মুহূডতত চডি ডয্ডত বিা হডত 
পাডর। আলম তাই বিলে। 
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-মযাোম আপনার হকুম আলম মানডত পারলে না। বৃথা িয় ডদখাবার ডচষ্টা করডবন না। 
ডেসটার ো়িা আলম কারুর কথা শুনডত নারাজ। 
 
–আডের ড্রাইিার মাইডন না ডপডয় চডি ডেডে। 
 
–লকন্তু লমিঃ ডেসটার বডিডেন ও পালিডয়ডে। 
 
-মাইডন না ডপডয় পািাডত বাধয হডয়ডে। কথা ডশষ কডর ডহডিন ডকামডর গুুঁডজ রাখা 
একডশা েিাডরর একটা ডনাট নযাডশর লদডক এলেডয় লদডয় বিি, এই টাকাটা নাও, 
ডতামার বখলশস, তুলম আমার স্বামীর প্রাে বাুঁলচডয়ডে। 
 
–মাপ করডবন, আলম লনডত পারডবা না। আপলন আমাডক তা়িাডবন বডি এমন উডঠ পড়ি 
ডিডেডেন ডকন? আলম ডতা আপনার ডকান ক্ষলত কলরলন। এসব আডে জানডি আলম লমিঃ 
ডেসটারডক বাুঁচাবার ডচষ্টা করতাম না। 
 
তার মাডন? 
 
–মাডনটা লক আপনার কাডে স্পষ্ট নয়? য্াক, ো়ুিন ওসব, আমার য্া ডবাঝার তা ডবাঝা 
হডয় ডেডে। আপলন দয়া কডর এ ঘর ডথডক চডি য্ান, আমার ঘডর এত রাডত আপনাডক 
ডকউ ডদখডি আপনার মান-ইজ্জত সব য্াডব। 
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-লঠক আডে, আলম ডদডখ ডনডবা, বডি ডহডিন চডি ডেি। 
 
ডহডিন চডি ডয্ডত নযাশ িাডব, এখন ডথডক তাডক ডহডিন-এর কাে ডথডক দূডর থাকডত 
হডব। তার সডি ডমডপ কথা বিডত হডব আর ওর েলতলবলধর উপর নজর রাখডত হডব। 
 
ডচাডখ-মুডখ জি লদডয় নযাশ শুডয় প়িি। পরক্ষডেই কখন ডস ঘুলমডয় প়িি। 
 
পডরর লদন একটু ডদরীডত ঘুম িাঙায় নযাশ তা়িাতাল়ি লকডচডন চাডয়র বযবস্থা করডত 
ডেি। 
 
হঠাৎ ডহডিন ঘডর ঢুডক ঝাুঁলপডয় বিি, তুলম লকডচডন ডকন? ডক ডতামাডক এখাডন ঢুকডত 
বডিডে? 
 
লমিঃ ডেসটার আমাডক এ অলধকার লদডয়ডেন। উলন আমার মলনব। 
 
 –রাডখা ডতামার মলনডবর কথা! এ বাল়িডত আলম য্া বিলে তাই হডব। 
 
–আপনার কথা আলম শুনিাম, তডব মানডত পারডবা না। বডি নযাশ লকডচন ডেড়ি ডবলরডয় 
ডেি। ডফরার পডথ ডফান ডদখডত ডপডয় তার ডবলরিডক ডফান করার কথা মডন প়িি। 
চারলদডক তালকডয় ডদখি ডকউ ডনই। োয়াি করি। 
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-হযাডিা, ডবলরি ডফান ধডরডে। 
 
–আলম নযাশ বিলে। 
 
–বি, বি। কাি ডথডক এডকবাডর ডবপািা ডকন? এরকম ডতা ডকানলদন কলরস না। 
 
–একটা কাজ ডপডয়লে। এখাডন কতলদন থাকডত হডব জালন না। ডহডিডনর বযাপারটা 
খুডি বিি। তারপর বিি, লকন্তু এখাডন এডস মহা ফাুঁপডর পড়িলে। লক করডবা ডিডব 
পালি না। 
 
–ডতার কথা শুডন মডন হডি, ও একজন সংঘালতক ডমডয়ডেডি। আিা, ও লক স্বামীসি 
পায় না? 
 
-মডন হয় না। 
 
–ডকান বয়ডিণ্ড আডে লকনা ডখাুঁজখবর ডন। 
 
–লঠক আডে, য্খন ডয্মন ঘটডব ডতাডক জানাডবা। এখন ো়িলে। 
 
নযাশ আডত আডত ঘডর লেডয় ঢুকি। ওর নজডর প়িি একটা ডোট ডটলবডির ওপর 
জামাকাপ়ি উুঁই কডর চাপা পড়ি আডে একটা ডফান। 
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একটু পডর ডফানটা ডবডজ উঠি। 
 
ডহডিন ডফাডন তার কাে ডথডক জানডত চাইি ডস চডি ডয্ডত রাজী আডে লকনা। 
 
 নযাশ জানাডিা, সম্ভব হডি না। 
 
ডহডিন ঝপাৎ কডর লরলসিারটা নালমডয় রাডখ। 
 
নযাশ িাবডত িােি, দুঘতটনাটা ঘডটলন বডি লক এখন ডহডিডনর সমত রাে তার ওপর 
লেডয় পড়িডে? 
 
-পযাকােত-োল়িটার নম্বর বা ড্রাইিাডরর মুখ ডস স্পষ্ট মডন করডত পারি না। 
 
নযাশ এরপর আিনার জামাকাপড়ির পডকটগুডিা পরীক্ষা করি। বাডজ লকেু কােজপত্র 
ডপি, ডকান লঠকানা ডপি না। ডস লনলিত হি, ওগুডিা আডের ড্রাইবাডরর। 
 
নযাশ মডন মডন লঠক কডর ডনয়, ডস পাডশর বাল়ির ড্রাইিাডরর সডি আিাপ জমাডব। 
তার সডি এ ড্রাইিাডরর লনিয়ই ডদালত থাকডত পাডর, ডসই সডি ডপডয় ডয্ডত পাডর 
লঠকানাটাও। এরপর ডেসটার ডফান কডর নযাশডক জানাডি তাডক এোডরাটা নাোদ 
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িুলেওডত ডপৌঁডে লদডত হডব আর চারডটর সময় তুডি লনডত হডব। তারপর ঘডরর ডকান 
কাজ না থাকডি নযাডশর েুলট। 
 
নযাশ বা়িলত ডকান কথা না বডি থযাঙ্ক ইউ সযার বডি লরলসিার নালমডয় রাখি। 
 
ডহডিন য্াডত সাবধান হডয় ডয্ডত না পাডর তার জনয নযাশ ডেসটারডক ডহডিডনর কথা 
লকেু জানাি না। 
 
তারপর লনলদতষ্ট সমডয় নযাশ ডেসটারডক পযালসলফক িুলেও-ডত আনডত ডেি। ডেসটার 
নামকরা পলরচািক লেি একসমডয়, এখন বালতি হডয় ডেডে। 
 
এরপর নযাশ পাুঁচটা নাোদ বাল়ি লফডর এডস ডকান কাজ আডে লকনা জানডত ডহডিডনর 
ঘডরর বাইডর এডস দাুঁ়িায়। 
 
দরজায় ডটাকা ডমডর ডস বডি, আসডত পালর? 
 
-কাম ইন, ডহডিন বিি। 
 
 নযাশ ঘডর ঢুডক ডদখি ডহডিন ডোট্ট পযান্ট আর ডেলসয়ার পডর আয়নার সামডন বডস 
প্রসাধন করডে। নযাশ ঘডর আসডত ডস কডয়ক ডসডকণ্ড একনাোড়ি তাডক ডদখডত 
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িােি। অডনক েিাকিা জাডন। তার মডনর মডধয একটা দাবান্ডি লধলকলধলক কডর 
অডনকলদন ধডরই জ্বিডে। 
 
নযাডশরও শরীডরর পারদ েমশ চ়িডে। লকন্তু ডস লনডজডক সংয্ত কডর বিি, মযাোম, 
এখন লক ডকান কাজ আডে? 
 
–না, কাজ ডনই, ডহডিন নযাডশর লদডক তালকডয় থাডক। 
 
–তাহডি আলম য্াই? 
 
–না থাকডব। আলম ব়ি লনিঃসি ডবাধ করলে। 
 
নযাশ িাডব, ডহডিন িাঙডব তবু মচকাডব না। ডস দাুঁল়িডয় থাডক। ডহডিন তাডক বসডত 
বডি, ডস ডহডিডনর লবোনায় বডস প়িি। 
 
–ডতামার আন্তলরকতায় আলম খুশী হডয়লে, ডতামাডক তা়িাডত ডচডয়লে, তাও তুলম য্াওলন, 
ডতামাডক আমার প্রডয়াজন, ডহডিন বডি। 
 
–আমাডক? লবিডয়র সডি নযাশ লজডেযস কডর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হাউস অব ডেথ । আগাথা ক্রিক্রি । উপন্যাস 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

–লমিঃ ডেসটার সারালদন কাজ লনডয় বযত। ও আমার ডচডয় বয়ডস অডনক ব়ি। লক লদডত 
ডপডরডে ও আমাডক? আমারও ডতা ডয্ৌবন বডি একটা লজলনষ আডে, বডি ডহডিন 
নযাডশর লদডক এলেডয় আডস। 
 
নযাশ লক করডব বুডঝ উঠডত পাডর না। ডহডিন এলেডয় এডস নযাশডক তপ্ত বুডকর মাডঝ 
ডটডন লনডয় ডবশ কডয়কটা চুমু ডখি এবং তাডক িীষেিাডব আদর করডত থাডক। 
 
নযাশ এখন লক করডব বুডঝ উঠডত পাডর না। ডকানরকডম ডহডিডনর বাুঁধন ডথডক 
লনডজডক োল়িডয় ডস ঘর ডথডক ডবলরডয় এি। ঘডরর বাইডর ডথডক ডস শুনডত ডপডিা 
ডহডিন তার ডয্ৌবডনর উডপক্ষা সহয করডত না ডপডর কাুঁদডে। 
 
নযাশ িাডব, ডহডিন কী তাহডি সলতযই িাডিা? িাডিা না হডি ডকউ লনডজডক এিাডব 
লবলিডয় লদডত পাডর? সংয্ত হডয় তাহডি মুহূডততর মডধয লনডজডক োল়িডয় লনডয় লবোনায় 
পড়ি কাুঁদডত পারডতা না। 
 
নযাশ ইন্টারকডমর জডনয অডপক্ষা করলেি। হয়ডতা ডহডিন ডকাথাও ডবর হডি তার োক 
প়িডব। লকন্তু না, এডিা না। এখন তার আর ডকান কাজ ডনই। 
 
এই সুডয্াডে আডের ড্রাইিার িডরডের ডখাুঁজ ডপডত হডব। িডরে ডহডিডনর সবলকেু না 
জানডিও, এ বযাপাডর বাল়ির কাডজর ডিাক কাডজ আসডব। 
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লকন্তু বাল়ির বাইডর ডয্ডত ডেডি তাডক সবলকেু ডদডখ সাবধাডন ডবডরাডত হডব। তার 
আডে ড্রাইিাডরর মুখ ডখািাডনার জনয একটা ডোট মডদর ডবাতি সরাডত হডব। 
 
নযাশ সারা বাল়ি, ডহডিনর ঘর, বাথরুম সবলকেু ডদডখ লনি। ডহডিনডক ডকাথাও ডদখা 
ডেি না। এবার ডস বাডর ঢুডক ডোট একটা মডদর ডবাতি জামার ডিতডর ঢুলকডয় লনি। 
 
য্াক, এবার নযাশ বাল়ি ডথডক ডবর হডয় বাুঁ পাডশর বাল়িটার কাডে এডস দাুঁ়িায়। পাডশর 
বাল়িটা একজন বযালরিাডরর। ডদাতিা, সুন্দর বাল়ি। নযাশ ডিাহার ডেডটর ডিতডর 
তালকডয় ডদখডত ডপি িডন একজন মাঝ বডয়সী মািী কাজ করডে। 
 
নযাশ মািীর কাডে এলেডয় তার নাম লজডেযস করি, ডস জানাি তার নাম এনডু্রজ। 
 
–ঐ বাল়ির ড্রাইিার িডরেডক তুলম ডচডনা? 
 
–হযাুঁ। ওডক ডতা কলদন ধডর ডদখলে না। 
 
–আিা, ও চাকলর ো়িডব বডি লকেু বডিলেি? 
 
 উুঁহ, হঠাৎই ওডক ডদখলে না। ডবশ িাডিা ডিাক। ডকান ঝাডমিার মডধয ডস থাকডতা 
না। 
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–এ বাল়ির ড্রাইিাডরর সডি আিাপ কলরডয় দাওনা। 
 
–ডস এখন সাডহডবর ডচম্বাডর ডেডে।–লফরডত রাত হডব। তুলম বরং একটু রাত কডর 
এডস, ডদখা পাডব। 
 
-ডদলখ সময় পাই লকনা, বডি নযাশ ডবলরডয় এডস দলক্ষডের ফ্ল্যাট বাল়িটার কাডে এডস 
দাুঁ়িায়। 
 
নযাশ একটা োল়ির ডিতর ড্রাইিারডক ডদখডত ডপডয় এলেডয় ডেি। ড্রাইিাডরর বের 
পঞ্চাশ বয়স। 
 
প্রাথলমক আিাপ ডসডর নযাশ জানডত পারডিা ঐ ড্রাইিার বের চাডরক কাজ করডে 
এখাডন। 
 
এবার নযাশ তার লদডক মডদর ডবাতিটা এলেডয় লদি। ডস লেলপ খুডি খালনকটা মদ েিায় 
ডঢডি লদি। ড্রাইিার খুব খুশী। 
 
–আমার আডের ড্রাইিার চাকলর ডেড়ি লদি ডকন? নযাশ প্রশ্ন করি। 
 
–ও চডি ডেডে, তা ডতা জালন না। 
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–তুলম ওর বাল়ি ডচডনা? আমায় লনডয় য্াডব? 
 
 দুজডনর লঠক হি, সডন্ধযর পর সাড়ি সাতটা নাোদ সামডনর কলফ হাউডস ড্রাইিাডরর 
সডি নযাশ ডদখা করডব। 
 
বাল়ি ডফরার আডে নযাশ মডদর ডবাতিটা ডঝাুঁডপর মডধয ডফডি লদি। 
 
 নযাশ এবার ডবলরিডক ডফান করি। 
 
-হযাডিা, আলম নযাশ। 
 
–ডতার কথা িাবলেিাম, ডকমন আলেস। 
 
-িাি না, মডন হয় লবপডদ জল়িডয় প়িডত পালর। ডশান, আমার এক ইনসুযডরে 
এডজডন্টর সডি আিাপ আডে। ডস বেডর বহ টাকার কাজ কডর আর ডেসটারডক ডচডন। 
এ বাল়িটা ডেসটাডরর। 
 
–জালন। বাল়ির ডকান উইি আডে? িলবষযৎ সম্পলির মালিক ডক হডব? আর 
ইনসুযডরডের নলমলন ডক? 
 
–সম্ভবত ডহডিন। 
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–এটা লক ডতার বনু্ধ বডিডে? 
 
–ও অনুমান কডরডে। 
 
–ওর অনুমানটা লমডথয। 
 
–হঠাৎ তুই একথা বিলি ডকন? 
 
–পডর ডতাডক সব বিডবা। এখন রাখলে। 
 
 পডর নযাশ লনলদতষ্ট কলফবাডর লেডয় ড্রাইিাডরর সডি ডদখা কডর। 
 
তারপর ড্রাইিার তাডক িডরডের বাল়িডত সাডহডবর োল়ি কডরই ডপৌঁডে ডদয়। ড্রাইিার 
লকেুক্ষডের জডনয বাইডর ডবলরডয় য্ায়। 
 
িডরডের বয়স বের চলিশ হডব। 
 
এক কামরার ফ্ল্াট। ঘডরর ডমডঝডত ফাটি, ডদওয়াডি ডোপ আসবাব বিডত একটা 
ডিাহার খাট আর একটা আিনা। 
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িডরে বডি, তুলম কতলদন হি ও বাল়িডত কাজ করডো? 
 
-এই ডতা কলদন হডিা। 
 
–খুব সাবধাডন থাকডব। 
 
–এ কথা বিডো ডকন? তুলম ওখান ডথডক ডস্বিায় এডসডে না পালিডয় আসডত বাধয 
হডয়লেডি? 
 
–আলম বাধয হডয়লেিাম। 
 
–ডকন? 
 
–ডহডিডনর জডনয। 
 
–ডকন ও ডতামায় লক কডরলেি? 
 
করডত ডচষ্টা কডরলেি, পাডরলন। সাডহডবর মডদ চুর হডয় থাকাও ঐ ডহডিডনর জডনয। ও 
একটা শয়তালন। 
 
খুডি বি। 
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-কলদন চাকলর করার পর ডহডিন একলদন আমার ঘডর এডস বিি, আমরা আর ড্রাইিার 
রাখডত পারলে না, ডতামায় চডি ডয্ডত হডব। তার জডনয ডতামায় একডশা েিাডরর এই 
ডনাটটা লদলি, তুলম ড্রাইিার িাডিা, ডতামার কাজ জুডট য্াডব। 
 
-ডনাটটা তুলম লনডি? 
 
–না লনইলন, লনডি কপাডি হাজতবাস লেি। 
 
–ডহডিন আমাডকও একটা ডনাট লদডত ডচডয়লেি। আলম লনইলন। 
 
–িাি কডরডে। ডনাটটা আমায় ডদবার সময় ডহডিন আিলপন লদডয় ওটা ফুডটা কডর 
লদডয়লেি। 
 
–আিলপন লদডয় ডকন? 
 
-একটা বদ উডেশয লেি, প্রথমটা আলম ডদখডত পাইলন। পডর ডনাডটর ডকাডের লদডক 
আমার ডচাখ পড়ি। বালণ্ডি করার জায়োয় থাকডি তবু একটা কথা লেি। ডনাটটা আলম 
পুল়িডয় ডফলি। পুল়িডয় োইটাও ডফডি লদডয়লে। 
 
–একডশা েিাডরর ডনাট পুল়িয় ডফিডি? এসডবর কারে লক? 
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-ওখানকার কাডজর ডিাকটা আমায় বডিডে এবং আমার অনুমানই সলতয বডি প্রমালেত 
হডয়ডে। 
 
–লক বডিডে ও? 
 
–আমার ওখান ডথডক ডহডিন পুলিডশ খবর লদডয়ডে। বডিডে, ওর একডশা েিাডরর 
একটা ডনাট চুলর ডেডে। য্থারীলত পুলিশ এি। ডহডিনই আমায় ডদলখডয় লদডয়লেি। সলতয 
বিডত লক, আমার কাডে ডনাডটর ডকান প্রমাে না থাকডিও আলম ডবশ িয় ডপডয় 
ডেলেিাম। পুলিশ ডহডিনডক লজডজ্ঞস কডরলেি ডনাটটা আপলন ডদখডি লচনডত পারডবন? 
 
লনিয়ই। ডহডিন বডিলেি, ওটা এডকবাডর চকচডক ডনাট লেি। আর ডনাডটর মাথার 
লদডক লপন লদডয় ফুডটা করা লেি। 
 
-ওটা লক আপলন কডরলেডিন? 
 
–না। ডনাটটা হাডত পাবার সময়ই আলম ওরকম ডদলখ। 
 
পুলিশ তখন তন্নতন্ন কডর আমার ঘর খুুঁজডিা, লকন্তু লকেুই ডপি না। পুলিশ অলফসার 
দুিঃলখত বডি লবদায় লনি। আলমও আর ডদরী না কডর পািািাম, কারে ডহডিন তখন 
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রাডে জ্বিডত জ্বিডত আমাডক বডিলেি লঠক আডে, এর প্রলতডশাধ আলম ডনব। না 
পািাডি লবপডদ প়িতাম। 
 
-নযাশ েম্ভীরিাডব সব শুনডিা৷ তারপডর লবদায় লনি। বাইডর ডবলরডয় চারলদকটা তালকডয় 
ডদডখ লনি। ধাডর-কাডে কাউডক ডদখডত না ডপডয় স্বলতর লনিঃশ্বাস ডফিি। বাল়ি লফডর 
এডস নযাডশর মডন একরাশ লচন্তা এডস জড়িা হডিা। 
 
নযাশ মডন মডন লঠক করি ডয্, এবার ডহডিন শয়তালন করডি ডস লকেুডতই সহয করডব 
না। ডহডিনডক ডকানরকম অনযায় করডত ডদখডি, ডস তার মুডখর গ্রাস ডকড়ি ডনডব। 
 
হঠাৎ নযাডশর লক মডন হডিা েযাডরডজ লেডয় হালজর হি। েযাডরডজর বন্ধ দরজার ফাুঁক 
লদডয় ডদখি ডহডিডনর িযালেিক োল়িটা ওখাডন ডনই। 
 
বাল়িডত ডকউ না থাকায় নযাশ সলিডক ডফান করি। সলি তার অলফডসর বনু্ধ। পুডরা নাম 
জযাক সলি। 
 
-হযাডিা, অপরপডক্ষর েিা। 
 
–আলম নযাশ বিলে। 
 
–খবর লক ডতামার? 
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–আলম লমিঃ আিত ডেসটাডরর বাল়িডত ড্রাইিাডরর চাকলর লনডয়লে। ওর স্ত্রীর নাম ডহডিন। 
বয়স োলিডশর মতন। 
 
-ডদখডত ডকমন? 
 
–সহডজ ডচাখ ডফরাডনা য্াডব না। তডব ডহডিন ডমাডটই সুলবডধর নয়–খি, লনষু্ঠর। অনয 
জাডতর ডমডয়। 
 
–তাডক ডতামার ডয্ৌবন লদডয় তৃপ্ত করডব। 
 
আলম শুডনলে, ডহডিন ওর লিতীয় পডক্ষর স্ত্রী। ওর তুিনায় বয়স অডনক কম। ওর পাডশ 
ব়ি ডবমানান িাডে। 
 
-লঠক আডে, তাহডি তুলমই হডয় উঠডি নায়ক। 
 
–ডশান, ডোপডন ডতামাডক ডহডিন, তার আডের স্বামী এবং লমিঃ ডেসটাডরর সম্বডন্ধ ডখাুঁজ 
লনডত হডব। আর কলদডনর মডধযই খবরটা ডতামাডক জানাডত হডব। 
 
-পারডব। তার জডনয পালরশ্রলমক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হাউস অব ডেথ । আগাথা ক্রিক্রি । উপন্যাস 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

পাডব। পাুঁচডশা েিার ডদডবা। 
 
–রাজী। তডব একটা শতত আডে। এডত অলফডসর সডি ডকান সম্পকত থাকডব না, টাকাটা 
পুডরা আমাডকই লদডত হডব। 
 
–আমার আপলি ডনই। ো়িলে। 
 
লরলসিার নালমডয় রাখি নযাশ। 
 
এরপর ডস ঘডর লেডয় ঘুলমডয় প়িি। 
 
তারপডরর লদন চারডট নাোদ নযাশ োল়ি লনডয় িুলেওডত ডেি। এসময় ডেসটার তাডক 
আসডত বডিডে। 
 
এরপর লনলদতষ্ট ঘডর লেডয় নযাশ ডদডখ ডেসটার ডটলবডি মাথা লদডয় ঘুলমডয় আডে। 
োকাোলক কডর ডকান সা়িাশব্দ পাওয়া ডেি না। 
 
হঠাৎ লক ডখয়াি হডত নযাশ ডেসটাডরর ড্রয়ার ঘাুঁটডত িােি। প্ল্যালিডকর খাডপ ডমা়িা 
একটা ডফাল্ডাডরর ডিতর ডস একটা দলিি ডপি। কযালিডফালেতয়া জাতীয় বীমা ডকাম্পানীর 
সাড়ি সাত িাখ েিাডরর একটা জীবনবীমা পলিলস। দারুে বযাপার চমডক ওঠার মডতা 
খবর। 
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নযাশ বুঝডত পাডর, ডহডিন ডকন ডেসটারডক দুঘতটনা ঘলটডয় সলরডয় লদডত ডচডয়লেি। 
 
নযাশ িাবডিা ডহডিন এবার ডেসটাডরর ডকান ক্ষলত করডত চাইডি ডসও ডেড়ি ডদডব না। 
ডস তডক্কতডক্ক থাকডব। 
 
এরপর নযাশ ডেসটারডক ডেডক ডকানরকডম টানডত টানডত োল়িডত তুডি বাল়ির পথ 
ধরডিা। 
 
এর মাডঝ দুলদন ডকডট ডেডে। ইলতমডধয নযাশ সলির অলফডস লেডয়লেি। সলির ডথডক ডস 
ডজডনডে, ডহডিডনর আডের স্বামী ডহডিডনর জ্বািায় লতলতলবরক্ত হডয় জানািা লদডয় ঝাুঁপ 
লদডয় আত্মহতযা কডরডে। 
 
নযাশ িাবি, ডহডিন য্লদ তার অজাডন্ত ডেসটাডরর ক্ষলত করডত চায় আর ডস য্লদ তা 
জানডত পাডর তাহডি ডস ডহডিনডক িয় ডদখাডব। ডহডিন িয় ডপডি তখন রাজকনযার 
সডি রাজযিাি দুডটাই হডব। 
 
নযাডশর লচন্তার জাি লেুঁড়ি ডেি একটা োল়ির আওয়াডজ। সডি সডি েযাডরডজ এডস ডস 
ডদখি ডহডিন োল়ি লনডয় ডবলরডয় ডেি। 
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নযাশ িাডব এই ফাুঁডক ডেসটাডরর কাে ডথডক লকেু টাকা হালতডয় ডনওয়া য্াডব। এই 
ডিডব নযাশ ডেসটাডরর ঘডর প্রডবশ করি। 
 
নযাশ ডদখি ডেসটার লবোনায় শুডয় একটা লপতি লনডয় না়িাচা়িা করডে। তাডক ডদডখই 
ডসটা বালিডশর তিায় চািান করি ডেসটার। 
 
-সযার, রাডত আপলন ডবডরাডবন? 
 
–না। 
 
–তাহডি আলম য্াই। 
 
–ডশান, লমডসস ডেসটার ডতামাডক চডি ডয্ডত বডিডেন? 
 
–হা সযার, দুবার। 
 
–আলম বিডি তডবই য্াডব। তুলম এখন এডসা। ও হযাুঁ, কাি সকাি দশটায় আলম 
ডবরুডবা। নযাশ লফডর আডস, পডরর লদন লনলদতষ্ট সমডয় ডেসটারডক লনডয় োল়ি ডবর 
কডর। 
 
েম্ভীর মুডখ ডেসটার বডি, আজ িুলেও য্াডবা না। 
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–িুলেওডত য্াডবন না? তাহডি ডকাথায় য্াডবন সযার? 
 
–এয়ারডপাডটত চি। 
 
–লবিডয়র সডি নযাশ বডি, এয়ারডপাটত? ডকাথায় য্াডবন সযার? 
 
–সানিালেসডকা। 
 
 নযাশ জাডন, বীমা ডকাম্পানীর ডহে অলফস সানিালেসডকাডত। 
 
নযাশ এবার আমতা আমতা কডর বিি, সযার য্লদ লকেু মডন না কডরন, একটা কথা 
বিতাম। 
 
-না না, বি লক বিডব? 
 
–আমার টাকাপয়সার অবস্থা এখন িাডিা নয়। সাডহডবর অসুলবধা না হডি… 
 
 ডেসটার পডকট ডথডক ডচক ডবর কডর তাডত পুডরা দু-হাজার েিার লিডখ লদডিা। নযাশ 
ডতা মহা খুশী। 
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এরপর ডেসটার জানায়, শলনবার ডথডক আলম লনডজই ডবকার। চাকলর আর জুটডে না। 
চাকলর ডেডিই পাওনাদাররা আমায় ো়িডব না। 
 
নযাশ িাডব, তাহডি ডহডিডনর কথাই লঠক। আর বীমা ডকাম্পানীর টাকাটা পাবার জনয 
ডহডিন তার স্বামীডক খতম কডর লদডত চাইডে। লকন্তু নযাশ তা লকেুডতই হডত ডদডব না। 
 
এরপর নযাশ ডেসটারডক লবমানবন্দডর ডেড়ি লদডয় এডস বযাডঙ্ক ডচক িালঙডয় লনডজর 
নাডম অনয বযাডঙ্ক জমা রাডখ। 
 
একসময় ডস বাল়ি লফডর আডস। শুডয় পড়ি। 
 
 ইন্টারকমটা ডবডজ ওডঠ খালনক বাডদ। 
 
–আলম ডহডিন বিলে। 
 
–বিুন মযাোম। 
 
–আি আজ রাডত আর ডবরুডব না। তাই তুলম আমাডক সডন্ধযডবিা পামডগ্রাি ক্লাডব 
ডপৌঁডে ডদডব। 
 
–কটা নাোদ? 
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–ঐ আটটা নাোদ। তডব ডতামার উলদত পডর য্াওয়া চিডব না। রাত একটায় লফলরডয় 
আনডব। 
 
তডব লক পডর য্াডবা? 
 
–িদ্র জামাকাপ়ি পডর য্াডব। ডস বযবস্থা আলম করডবা। 
 
ডহডিন ঝপাং কডর লরলসিার নালমডয় রাডখ। নযাশ িাডব, ডেসটার তাহডি ডহডিনডক 
সানিালেসডকার বযাপাডর লকেু বডিলন? লনিয়ই না। 
 
পামডগ্রাি নাইট ক্লাডব অনযলদন একাই য্ায় কখন ডফডর নযাশ জানডত পাডর না। আবার 
ড্রাইিাডরর উলদত পরডত বারে করডি, ডকন? ওর মাথায় লক দুষু্ট বুলি উুঁলক মারডে? 
 
দুপুডরর পর আবার ডহডিডনর ডফান এি, ডস জানাডিা নযাডশর জডনয ডস নতুন ডপাশাক 
লকডন এডনডে। 
 
আর পডরর লদন নযাশ ডহডিডনর প্রকৃত রূপ জানডত সলির অলফডস ডেি। 
 
 সলি তাডক জানায়, ডহডিডনর প্রথম স্বামীর নাম লেি হাবতাট িযান টমলিন। 
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–ডহডিন লক ওর স্ত্রী লেি? নযাশ লজডেযস কডর। 
 
–না রলক্ষতা লহডসডব ডরডখলেি। 
 
–আিা, ডহডিন কাজকমত লকেু করত? 
 
–হযাুঁ, লফ লফ-ক্লাডব লসোডরট ডফলর করডতা। 
 
–বািঃ, চমৎকার কাজ। 
 
–এরমডধয টমলিন লবশ-হাজার েিাডরর জীবনবীমা কডর। আর ওয়ালরশান কডর 
ডহডিনডক। 
 
–উস! 
 
–সডব লকলতর প্রথম টাকা জমা লদডয়ডে, তারপরই জানািা লদডয় নীডচ পড়ি ওর মৃতুয 
হি। 
 
–জানািা লদডয় লকিাডব পড়ি ডেি? 
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–জানািাটা লেি ব়ি। তাডত মজবুত লগ্রি লেি না। তডব আমার দৃঢ় লবশ্বাস, ডহডিনই 
ওডক ধাক্কা ডমডর নীডচ ডফডি লদডয়ডে তাডতই ও মারা য্ায়। ডোট ডকাম্পানী, ডবশীদূর 
এডোডত সাহস পায় না। তবু ডহডিডনর ওপর চাপ সৃলষ্ট করডত, ঝাডমিা এ়িাডত ও সাত 
হাজাডরই রাজী হডয় য্ায়। 
 
এরপর নযাশ সলির কাডে লবদায় লনি। 
 
ওলদডক িুলেওডত আজ ডেসটাডরর ডশষ লদন। দরকারী কােজপত্র সলরডয় ডনওয়া 
হডয়ডে। বাকী শুধু হইলি ডবাতিগুডিা আনা। 
 
ব়ি সুযটডকডস ডবাতিগুডিা িডর োল়ি কডর নযাশ ডেসটারডক বাল়ি ডপৌঁডে লদি। 
 
বাল়িডত প্রডবশ কডর ডেসটার নযাশডক একটা লচলঠ লদডয় বডি ডপাি কডর লদডত। লচলঠটা 
তার পডকডটই রডয় ডেডে। 
 
এরপর োল়ি েযাডরডজ তুডি, ডপাশাক বদিাডত লেডয় নযাশ ডদডখ লচলঠটা ডস ডপাি 
করডত িুডি ডেডে। 
 
তাডত লঠকানা ডিখা রডয়ডে– 
 
লমিঃ এেুইন বাডনতট, 
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আইন উপডদষ্টা, 
ডটাডয়নলটথ স্ট্রীট 
 িস এডেিস। 
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ন্যাশ ডেসটাডরর অনু্ডরাধ 
েত কডয়কলদন ধডর নযাশ ডেসটাডরর অনুডরাডধ তার পাডশর ঘডর শুডি। 
 
হয়ডতা ডেসটার লনডজর লনরাপিার জডনয লকংবা ডহডিডনর শয়তানীর লকেু আুঁচ ডপডয় 
নযাশডক তার পাডশর ঘডর শুডত বডিডে। 
 
একলদন নযাশডক ডেসটার ডেডক পাঠায়। ডেসটাডরর ঘডর ডয্ডত নযাশডক ডস বসডত 
বডি। আর বডি, ডহডিনডক আলম এখাডন আসডত বডিলে? 
 
নযাশ চডি ডয্ডত চায় লকন্তু ডেসটার তাডক জানায়, তুলম আমাডদর কথাবাততার সাক্ষী 
থাকডব। 
 
নযাশ ইতততিঃ কডর, কারে ডহডিডনর স্বিাবচলরত্র তার জানা আডে। 
 
ইলতমডধয ডহডিন ঘডর প্রডবশ কডর। ডস নযাশডক ডদডখ ডেসটাডরর কাডে তার এই ঘডর 
থাকার প্রলতবাদ জানায়, লকন্তু ডেসটার তাডক স্পষ্ট জানায়, নযাশ তাডদর কথাবাততার 
সাক্ষী থাকডব এবং এই ঘডর ডস বডস থাকডব। 
 
–সাক্ষী? ডহডিন অসলহষু্ণিাডব বডি লকডসর সাক্ষী? 
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–তুলম লক লকেু আুঁচ করডত পারডো না? 
 
–তা কথাটা লক? স্পষ্ট কডর বিডব? 
 
–ডতামার জডনযই আলম মদ ধডরলে? 
 
–আমার জনয? 
 
 –হযাুঁ। রাতলদন শুধু ক্লাডব ঘুডর ডবলরডয়ডে, বয়ডিডণ্ডরও ডতা অিাব ডনই। 
 
–লক লদডয়ডো তুলম আমায়? বয়ডিডণ্ডর সডি সময় কাটাডত আলম বাধয হডয়লে। ডতামার 
কাডে আমার জীবন ডয্ৌবন উডপলক্ষত, এ বযাপাডর তুলম লক লদডত ডপডরডো? 
 
–ডস মন লনডয় তুলম এডসডো ডকানলদন? তুলম আমাডক লবডয় কডরডো আমার টাকার 
জডনয। আর আলম ডতামাডক িুিবার জডনয মদ ধডরলে। ফডি আমার কাজকডমত িাটা 
পড়িডে, চাকরী ডয্ডত বডসডে। আর ডকউ আমায় চাকরী ডদডব। মডদ েুডব থাকার জডনয 
বাজাডর আমার বদনাম হডয় ডেডে। 
 
ডেসটার একটু ডথডম বডি, পাওনাদাররা আমাডক ডহুঁডক ধরডব। োল়ি-বাল়ি ডবডচ কলদন 
চিডব? 
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–ডস ডতা লনিয়ই, ডহডিন বডি। 
 
-ডেসটার ডহডিডনর লদডক সরাসলর তালকডয় বডি, তুলম আমার জীবনবীমার সাড়ি সাত 
িাখ েিাডরর আশায় বডস আডো না? টাকাটা য্াডত তুলম না পাও, তার বযবস্থা আলম 
করডবা। 
 
-তার আবার কী বযবস্থা করডব? 
 
দুঘতটনা ঘটডিই টাকাটা তুলম ডপডয় য্াডব, তা হডব না। আডেও তুলম দুঘতটনা ঘলটডয় 
আমায় ডমডর ডফিার ডচষ্টা কডরডে, পাডরালন। 
 
–আলম? ডতামাডক? 
 
–হা হা, তুলম। 
 
–লমডথয। 
 
-লমডথয, লঠক আডে লমডথয। জীবনবীমা পলিলসর একটা শতত লেি, একবের লপ্রলময়াম 
ডদবার পর ডস আত্মহতযা করডি, ওরা পুডরা টাকাটা লদডত বাধয থাকডব। শততটা আলম 
সানিালেসডকা লেডয় বালতি কডর এডসলে। আত্মহতযা করডি বীমা ডকাম্পানী ডতামাডক 
একপয়সাও ডদডব না। 
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–তার মাডন? 
 
–ডতামার আসি রূপ লচনডত আমার বাকী রইি না। আর ডবকার জীবন কাটাডত আলম 
পারডবা না। হাডত একটা পয়সা ডনই, ডবুঁডচ ডথডক লক িাি? এর ডচডয় আমার মডর 
য্াওয়া হাজার গুে ডশ্রয়। তডব আত্মহতযাডক দুঘতটনা বডি সাজাডত ডেডি ডফুঁডস য্াডব। 
বীমা ডকাম্পানীর মযােক্স একজন ঝানু ডোডয়ন্দা। তার ডচাখডক ফাুঁলক ডদওয়া সহজ নয়। 
 
ডহডিন ডেসটাডরর এসব কথা সহয করডত না ডপডর ডরডেডমডে ঘর ডেড়ি চডি ডেি। 
ডেসটার তখন নযাশডক বডি, ডতামার বযবস্থা আলম কডর য্াডবা। 
 
-সযার, একজডনর ওপর রাে কডর জীবনটা ডশষ কডর ডদডবন না, আমার এটা অনুডরাধ। 
নযাশ বডি। 
 
–ডিডব ডদখব, ডেসটার বডি। এরপর নযাশ লনডজর ঘডর চডি আডস। 
 
ডেসটার লরলসিার তুডি োয়াি কডর। ডস তার অযাটলনতডক সব কথা জানাডত চায়। 
 
লমিঃ ডরাজালরওর েিা ডশানা ডেি, হযাডিা, গুে ইলিলনং লমিঃ ডেসটার। 
 
–আলম আপনাডক একটা জরুরী কথা জানাডত চাই, আলম আত্মহতযা করডত য্ালি। 
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–ডস লক? 
 
এো়িা আমার আর উপায় ডনই। 
 
–আলম আপনার বযলক্তেত বযাপাডর নাক েিাডত চাই না, তডব লসিান্তটা ডনবার আডে 
একটু ডিডব ডদখডবন। 
 
-আলম অডনক ডিডব ডদডখলে। হযাুঁ, আলম আত্মহতযা করডি বীমা ডকাম্পানী য্াডত এক 
পয়সাও না ডদয়, ডসটা আলম সানিালেসডকাডত লেডয় লঠক কডর এডসলে। আর ডদখডবন, 
আমার স্ত্রী আমার আত্মহতযাডক য্াডত অনযলকেু বডি সাজাডত না পাডর। 
 
–আপলন এতটা এলেডয়ডেন? আপলন একথা আর কাডক বডিডেন? 
 
–আমার স্ত্রীডক আর োল়ির ড্রাইিারডক। ড্রাইিারডক বডিলে আমার কথার সাক্ষী রাখার 
জডনয। 
 
–লঠক আডে। তডব আমার কথাটা একটু ডিডব ডদখডবন। 
 
 ডেসটার লরলসিার নালমডয় রাডখ। 
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 ডহডিন তার লনডজর ঘডর ডেসটাডরর ডচােপরুষ উিার কডর োলিোিাজ করডে। 
 
 লঠক তখনই বনু্দক ডোুঁ়িার আওয়াজ। নযাশও গুলির শব্দটা ডপি। ডহডিন আর নযাশ 
দুজডনই েুডট লেডয় ডদখি একটা ডচয়াডর বডস ডেসটার রডের পাডশ গুলি চালিডয়ডে। 
রক্ত চুুঁইডয় প়িডে। 
 
ডহডিডনর সাড়ি সাত িাখ েিার পাবার স্বপ্ন লমডট ডেি। ডস উভ্রান্ত। ডস িাডব, পুলিশ 
সডন্দহ করডত পাডর, টাকার ডিাডি ডস তার স্বামীডক খুন কডরডে। এটা আত্মহতযা নয়। 
 
-লকন্তু এটাডক খুডনর ঘটনা বডি সাজাডত পারডি টাকাটা লঠক হাডত চডি আসডব। এর 
জডনয নযাডশর সাহাডয্যর প্রডয়াজন। ওডক হাডত রাখডত হডব। নইডি ও পুলিডশ সবলকেু 
জালনডয় ডদডব। 
 
এরপর ডহডিন নযাশডক নানা েিাকিায় কাডে বলসডয় বডি, ডশান, আমার কথা মন লদডয় 
ডশান, বীমার টাকাটা অনযিাডব আমাডদর হাডত আসডব। আর তার জডনয ডতামাডক 
আমার দরকার। য্া পাডবা তাডত ডতামাডক আমাডত অডধতক িাে কডর ডনডবা। আর 
ডতামাডক ড্রাইিারী কডর ডখডত হডব না। তার জডনয একটু বুলি খাুঁলটডয় কাজ করডত 
হডব। 
 
-লকন্তু ধরা প়িডি? নযাশ বডি। 
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-ধরা প়িডবা ডকন? ডহডিন তার দুরন্ত ডয্ৌবন উজা়ি কডর নযাশডক লনডেষে করডত 
করডত বডি, তাো়িা আলম ডতামাডক িাডিাবালস। 
 
–আলম? তুলম? রাজী হিাম। ডহডিন নযাশডক ডচডপ ধডর চুমু লদডত থাডক। 
 
তডব আলম য্া বিডবা তাই ডতামাডক করডত হডব। আর সুলবধামত সাজাবার জনয সময় 
চাই। নযাশ বডি। 
 
-ডস ডতা লনিয়ই। এমনিাডব সব লকেু করডত হডব, য্াডত ডকউ ডকান বু্ল না পায়। তডব 
য্া করার তা়িাতাল়িই করডত হডব। 
 
দুজডন লঠক করি, ডেসটাডরর মৃতডদহটা লকডচডনর পাডশর ঘর ডিাররুডম একটা ব়ি 
েীপ-লিজ আডে ওখাডন রাখা হডব। তারপর একলদন রাডত এমন লনজতন স্থাডন ডফডি 
ডরডখ আসা হডব য্াডত হট কডর ডিাডকর নজডর প়িার সম্ভাবনা কম। 
 
নযাশ তার পডকডট হাত লদডত ডসই বাডনতটডক ডিখা ডেসটাডরর লচলঠটা তার হাডত ডঠডক। 
ডপাি করা হয়লন। 
 
লচলঠটা খুডি নযাশ প়িি, তাডত স্পষ্ট ডিখা জীবনবীমার টাকাটা ডয্ন ডহডিন না পায়, 
ডসইজনয ডস আত্মহতযা কডরডে। ডহডিন য্াডত লমডথয লকেু সাজাডত না পাডর। লচলঠর 
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সইডয়র সাক্ষী লহসাডব তার ডসডেটারী লমস ডিমক্স সই কডরডে। লচলঠটা নযাশ ডহডিনডক 
ডদখাডিা না। 
 
নযাশ িাডব এই লচলঠটা এবং ডেসটাডরর লরিািবারটা লনডজর কাডে, ডকাথাও লনরাপদ 
স্থাডন রাখডত হডব। 
 
আপাতত নযাশ রুমাি লদডয় মুড়ি ডেসটাডরর লরিািবারটা অনয পডকডট রাখডিা। 
ডেেবলেটা লেপলিডজ রাখা হি। 
 
এরপর নযাশ ডহডিনডক বিি, একটু ডবডরালি। 
 
-ডকাথায় য্াডব? 
 
–রাডত ডকাথায় ডেে বলে ডফডি আসডত হডব, ডসটা ডদডখ আসলে। তুলম এখন বাল়িডত 
থাডকা । 
 
নযাশ েযাডরজ ডথডক োল়ি বার কডর সারা রাত ডখািা থাডক এমন একটা বযাডঙ্ক হালজর 
হডিা। 
 
তারপর মযাডনজাডরর সডি ডদখা কডর, মযাডনজাডরর লনডদতডশ একটা লচলঠ লিডখ, বযাডঙ্কর 
িকাডর ডেসটাডরর লচলঠটা আর লরিিবারটা জমা কলরডয় লদডয় এডিা। 
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নযাশডক ডহডিন পুডরাপুলর লবশ্বাস করডত পারডে না। তডব ডস এটা বুডঝডে, ও টাকার 
ডনশায় মলরয়া হডয় উঠডে। ফডি সহডজ তাডক ঘাুঁটডব না এবং তাডকও ওর মন জুলেডয় 
চিডত হডব। 
 
নযাশ বাল়িডত লফডর আসডত ডহডিন বিি, তুলম এখাডনই ডশাডব। 
 
 নযাশ রাজী হডয় ডেি। এরপর দুজন দুরন্ত ডরাডত ডয্ন ডিডস ডেি। 
 
সকাডি ডেকফাি খাওয়ার সময় নযাশ ডহডিনডক বিি, ডতামাডদর উলকি ডক? 
 
-ওর মুডখ একলদন বাডনতডটর কথা শুডনলেিাম। 
 
–ওর ডফান নম্বর জাডনা? 
 
–জালন। তডব ডকন? এখনই ওডক খবর লদডত চাইডো ডকন? 
 
–ডেসটাডরর টাকাকল়ি লক আডে, তা জানা দরকার। 
 
–তাহডি পাওনাদাররা ডয্ খবর ডপডয় য্াডব। 
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–ওডদর মুখ বন্ধ করার জডনয লকেু টাকার দরকার। অন্তত হাজার পাুঁডচক েিার 
দরকার। 
 
ডশষ রক্ষা করডত পারডি হয়। 
 
–লঠক হডব, তুলম শুধু আমার কথামডতা চডিা, তাহডিই হডব। 
 
–আিা, ডেসটাডরর বযাপাডর সকডি লজডেযস করডি লক বিডবা? ডহডিন লজডেযস কডর 
নযাশডক। 
 
–উির আমার ডিডব রাখা আডে। বিডব, ডেসটার একটা ডটলিলিশন ডকাম্পানীর 
চাকলরর বযাপাডর ইনটারলিউ লদডত ডেডে। বযাপারটাডক এমনিাডব সাজাডত হডব ডয্ন 
লনজতন স্থাডন ডেসটারডক ডকউ খুন কডরডে। তখন ইনসুযডরে ডকাম্পানী পয়সা লদডত পথ 
পাডব না। এক চুি এলদক-ওলদক হডিই হাজতবাস। 
 
-ডস ডতা লনিয়ই, ডহডিন বডি। 
 
-ডশান, এখন আমার আর ডেসটাডরর সাক্ষী লহডসডব বাল়িডত একটা কাডজর ডমডয় 
রাখডত হডব। 
 
–এডক টাকার অিাব, তাডত কাডজর ডিাক রাখার লক দরকার? 
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–তাডক বিডত হডব ডেসটার অসুস্থ। কলদন বাডদ ডেসটারডক সযাডটলরয়াডম িলতত করা 
হডব। 
 
–ডস য্লদ ডেসটারডক ডদখডত চায়? 
 
–তখন বিডব, ও ঘডর োক্তার ো়িা কারুর য্াওয়া বারে আডে এবং এই অসুডখর কথা 
ও ডয্ন চারলদডক বডি না ডব়িায়। তাহডি ডেসটাডরর ডটলিলিশডনর চাকলরর কথা 
ডোপন থাকডব না। 
 
এবার একটা কথা, ডতামায় লকেু টাকার বযবস্থা করডত হডব। 
 
–টাকা আমার কাডে ডকাথায়? লক হডব টাকা? 
 
–পাওনাদারডদর ডদনা ডমটাডত হডব ডতা। 
 
–হযাুঁ, তা ডতা দরকারই। লকন্তু টাকা…। 
 
-েযাডরডজ লতনডট োল়ি আডে, ও ডথডক একটা োল়ি ডবডচ লদডত পাডরা। োল়ি ডবডচও 
আডরা লকেু টাকা িােডব। আলম কাজ কডর আমার লকেু জমাডনা টাকা ডথডকও লকেু 
ডদব। তুলম ডতামার েয়নাোলট ডবডচ নয়ডতা বন্ধক লদডয় লকেু টাকার ডজাো়ি কডরা। 
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-আমায় রাতায় দাুঁ়িাডত বিডো? 
 
–ডহডিন, পাুঁচ হাজার েিাডরর জডনয ডতামায় রাতায় দাুঁ়িাডত হডব না। ডতামার অডনক 
আডে। িক্ষ্মীলট অরাজী হডয়া না। 
 
-না, না তা হয়না, লকেুডতই হয় না। ডহডিন চীৎকার কডর। 
 
—লঠক আডে, আলম চলি। পুলিডশ লেডয় বিডবা, তুলম টাকার ডিাডি ডেসটারডক খুন 
কডরডো। লঠক আডে, তুলম য্া বিডে তাই হডব। ডহডিডনর কথাটা বিডত বুক ডফডট 
য্াডি। 
 
থযাঙ্ক ইউ। প্রথডম োল়ি লবেী করডত সানিালেসডকা য্াডবা। তারপর লফডর এডস ডতামার 
েহনা বন্ধক ডদব, আমার বযাডঙ্কর টাকাও তুিডবা। 
 
নযাশ ডবলরডয় ডেি। 
 
নযাশ বাল়ি লফডর ডদডখ হযাুঁমারিক নাডমর একজন ডিাক বডস। ডস জানাি ডয্, ডস 
মডদর ডদাকান ডথডক এডসডে। লমিঃ ডেসটাডরর কাডে পাওনা টাকা লনডত এডসডে। 
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নযাশ জানাডিা, ডেসটার বাল়িডত ডনই। একটা ডটলিলিশন ডকাম্পানীডত ইন্টারলিউ লদডত 
ডেডে। তডব আপলন লবি লদডয় টাকা লনডয় ডয্ডত পাডরন। তডব আপনার সডি আমাডদর 
কারবার এখাডনই ডশষ। অনয ডদাকান ডথডক মদ আনডবা। 
 
–থাক, থাক। আমার টাকা চাই না। ওনার মডতা এমন শাুঁসাডিা মডক্কি হাতো়িা করা 
য্ায়! 
 
-হযামারিক চডি ডেি। 
 
লকেু পডর ডহডিন সডি কডর একলট ডমডয়ডক লনডয় এি। 
 
নযাশ ডমডয়লটর লদডক তাকায়। বয়স উলনশ-কুল়ি। িীম, আকষতেীয়, ডসলক্স লফোর। 
ডপাশাডক আডরা ডিািনীয় হডয় উডঠডে। 
 
জুলিয়ানডক নযাশডক ডদলখডয় ডহডিন বিি, ওর নাম নযাশ। আমাডদর ফযালমলি ডিণ্ড। 
 
ডহডিন নযাশডক জুলিয়াডনর কাডজর দালয়ত্ব বুলঝডয় লদডত বিি। 
 
নযাশ বিি, কাজ বিডত ডতমন লকেু নয়। লমডসস ডেসটাডরর স্বামী খুবই অসুস্থ। ওুঁডক 
সযানডটালরয়াডম িলতত করডত হডব। োক্তার লদনরাত ওুঁডক ওষুডধ ঘুম পাল়িডয় ডরডখডেন। 
বাইডরর ডকউ য্াডত ওুঁনার ঘডর না য্ায়, তা তুলম ডদখডব। কারে তাহডি উলন িীষে 
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ডক্ষডপ য্াডবন। আর লমডসস ডেসটারডক তুলম একটু সি ডদডব, উলন খুবই অসহায় ডবাধ 
করডেন। 
 
-লঠক আডে। 
 
 তারপর লনলদতষ্ট লদডন লবডকডির লদডক নযাশ োল়ি রাখার জায়োয় বুইক-টা ডরডখ 
পাহারার ডিাকডক বডি, ডস রাডত এডস োল়ি লনডয় য্াডব। 
 
নযাশ ডদৌড়ি বাল়ি এডস শুনি জুলিয়ান বাল়িডত ডনই। নযাশ ডহডিনডক তা়িাতাল়ি বতরী 
হডয় লনডত বডি। এরপর ডস ডদৌড়ি লনডজর বাল়িডত য্ায়। আডেই ডস লনডজর 
জামাকাপ়ি সুযটডকডস িডর লনডয়ডে। এখন ডস ডেসটাডরর জামা, কাপ়ি, জুডতা, উডটর 
ডিাডমর ওিারডকাট এবং কান ও মুডখর অডনকটা অংশ জুড়ি থাকা একটা ব়ি টুপী। 
 
নযাশ এখন আিত ডেসটার-এ পলরেত হডয়ডে। য্াডক সযাডটলরয়াডম িলতত করা হডব। 
 
একটু পডরই জুলিয়ান এডস ডেি। 
 
ডহডিন ওডক লচলন্তত মুডখ বিি, তুলম এডস ডেে, ওলদডক নযাডশর পািা ডনই। এলদডক 
লমিঃ ডেসটার বতরী হডয় আডেন, তাডক এখুলন লনডয় য্াওয়া দরকার। 
 
–আলম আপনাডক সাহায্য করডবা।? 
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–না, তার ডকান দরকার ডনই, আলমই ওুঁডক আডত আডত লনডয় ডয্ডত পারডবা। 
 
 চমৎকার অলিনয় করডে ডহডিন। জুলিয়ান তাডক ডকান সডন্দহ করডত পারডে না। 
 
তারপর জুলিয়ানডক বসবার ঘডর বসডত বডি ডেসটারডক আডত আডত লনডচ নালমডয় 
আনডে। নযাশ টুলপটা মুডখর লদডক নালমডয় লদডয়ডে। 
 
লসুঁল়ির আডিা কলমডয় ডদওয়া হডয়ডে। জুলিয়ান শুধু নযাডশর লপেন লদকটাই ডদখডে। 
 
তারপর ডহডিন জুলিয়াডনর লদডক তালকডয় বডি, নযাশ এডি ডবাডিা ডেসটারডক লনডয় 
সযানডটালরয়াডম ডেডে। 
 
ডহডিন োল়িটা চালিডয় খালনকটা অন্ধকার জায়োয় এডস োল়িটা থামায়। সুযটডকশ সডি 
আনা হডয়ডে। 
 
নযাশ তা়িাতাল়ি ডেসটাডরর ডপাশাক ডেড়ি লনডজর ডপাশাক পডর একরকম হাুঁপাডত 
হাুঁপাডত ডেসটাডরর বাল়িডত হালজর হডয় জুলিয়ানডক ডদডখ বডি, একটা দরকারী কাডজ 
ডেলেিাম। পডথ বুইকটা লবেড়ি ডেি। ডশডষ বাডস আসডত হডিা। 
 
নযাশ জুলিয়াডনর মুডখ শুনি, মযাোম লমিঃ ডেসটারডক লনডয় সযানডটালরয়াডম চডি ডেডে। 
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-মযাোম চডি ডেডে? নযাশ অবাক হবার িান করি। 
 
–লঠক আডে তাহডি আলম চলি। 
 
–আলমও য্াডবা, এই ফাুঁকা বাল়িডত আলম একা থাকব না, বডি জুলিয়ান ডজদ ধরি। ডস 
লকেুডতই একা থাকডত চাইি না। নযাশ অডনক ডবাঝাবার ডচষ্টা করি। তখন নযাশ ওডক 
একটা ঘডর ঢুলকডয় বাইডর ডথডক লেটলকলন লদডয় লদি। নযাশ আবার োল়িডত লফডর এি। 
ডহডিনডক বিি, ডমডয়টা ঝাডমিা করলেি, দরজা বন্ধ কডর লদডয় এিাম। 
 
ডহডিন সযানডটালরয়াডমর লদডক োল়ি চািাি। নযাশ মাথাটা নালমডয় বডসডে। য্াডত চট 
কডর ডকউ তাডক ডদখডত না পায়। লকেুদূর লেডয় ডহডিন ডদখি ডমাটর সাইডকডি 
একজন পুলিশ এলদডক আসডত আসডত বাুঁ-লদডকর রাতায় ঢুডক ডেি। ওরা স্বলতর 
লনিঃশ্বাস ডফিি। 
 
ইলতমডধয ওরা বন-লবিাডের এিাকায় প্রডবশ কডরডে। লনজতন জায়ো, এ জায়োটা নযাশ 
আডে ডদডখ ডেডে। তারা একটা কুুঁড়িঘডরর কাডে এডস ডপৌঁোি। ঘরটায় তািা ডদওয়া 
আডে। কডয়কটা টান মারডতই তািাটা খুডি ডেি। 
 
তারা প্রডবশ করি ঘডর। ঘডরর ডকাডের লদডক তারা লকেুটা দল়ি খুুঁডজ ডপি। নযাশ প্ল্যান 
কডরডে ডহডিনডক দল়ি লদডয় বাুঁধডব। পরলদন ডসামবার। বনলবিাডের ডিাডকরা এডস 
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ডহডিনডক উিার করডব। ডহডিন ডয্ন তাডদর কাডে ডকুঁডদ ডকডট বডি, ডস গুণ্ডাডদর 
হাডত পড়িলেি। 
 
আচমকা নযাশ ডহডিডনর ডচায়াডি একটা ঘুলষ ডমডর বসি। ডহডিন লেটডক প়িি। 
লবিডয় হতবাক ডহডিন। তার ডচায়াডি িীষে ডচাট ডিডেডে। 
 
–এিাডব আমাডক মারার অথত লক? ডহডিন বডি। 
 
বািঃ, ডতামাডক ডদখাডত হডব না, গুণ্ডারা ডতামাডক মারডধার কডরডে এবং তুলম ধলষততাও। 
 
–এখন তুলম আমাডক ধষতে করডব নালক? 
 
-ইডি ডতা আডে। কথা ডশষ কডরই নযাশ ডহডিনডক আবার একটা ঘুলষ মাডর। এবাডরর 
ঘূলষটা একটু ডজার হডয় ডেডে। আসডি ডস এখন িীষে উডিলজত। 
 
ডহডিন জ্ঞান হালরডয় ডমডঝডত িুলটডয় প়িি, ডঠাুঁট ডকডট রক্ত ঝরডে। নযাশ এটাই 
চাইলেি। 
 
এরপর নযাশ অচচতনয ডহডিডনর ডদহটা তুডি ধডর ওর চুিগুডিা এডিাডমডিা কডর ডদয়। 
ওর িাটা খুডি ওর মুখটা বাুঁধডিা। িকটা কডয়ক জায়োয় লে়িডিা। ডহডিডনর পযালন্টটা 
লেুঁড়ি েুুঁড়ি ডফডি লদি। 
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য্লদও তাডক ধষতডের মানলসকতা এখন নযাডশর ডনই, তবুও ডস সমূ্পেত নগ্ন হডয় অচচতনয 
ডহডিনডক লমলনট খাডনডকর জনয ধষতে কডরই ডপাষাক পডর ডনয়। 
 
এরপর কুুঁড়ি ডথডক ডবলরডয় এি। আডেই সুযটডকডস ডেসটাডরর ডপাশাকগুডিা িডর 
লনডয়ডে। 
 
ডরািস-টা অন্ধকার েলিডত ডফডি ডরডখ সুযটডকশ হাডত বাসিযাডণ্ডর লদডক এলেডয় য্ায়। 
মাথায় লচরুলন বুলিডয় খালনকটা িদ্রস্থ হডয় লনি ডস। 
 
বাস লেডপায় লেডয় মযাডনজাডরর সডি ডদখা কডর, নডমানযাি চাজত লদডয়, লমডথয পলরচয় 
লদডয় নযাশ সুযটডকসটা জমা কডর লদডিা। আডের রাডতর বুইক-টায় ডস চড়ি বসি। 
এরপর ডস খালনকটা লনলিন্ত হডয় ঘডর লফরি। ইন্টারকমটা ডবডজ উঠি। 
 
ডফাডন জুলিয়ান বডি উঠি, দরজা খুডি দাও। 
 
-হযাুঁ, এখুলন য্ালি। 
 
 তারপর নযাশ এডস দরজাটা খুডি জুলিয়ানডক খুশী করার জডনয িীষেিাডব আদর 
করডত িােি। 
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এরপর জুলিয়ান বিি, এখন পয্তন্ত ডহডিন ডকান ডফান কডরলন। 
 
-ডহডিন ডফান কডরলন? নযাশ অবাক হবার িান কডর। 
 
–আলম সযানডটালরয়াডম ডফান ডকাডরলেিাম, ওরা জানাডিা, এখনও পয্তন্ত ও নাডম ডকউ 
আডসলন। আমার ডয্ন ডকমন িয় করডে। 
 
–িডয়র লক আডে? 
 
–না, মনটা কু-োকডে। তুলম পুলিডশ একটা ডফান কডরা। ডকমন ডয্ন ডোিডমডি 
িােডে। 
 
নযাশ িাবি পুলিশডক ডফান না করডি জুলিয়ান তাডক সডন্দহ করডত পাডর, তাই ডস 
োয়াি ডঘারাডত বাধয হি। 
 
পুলিশ ডফান ধরি, হযাডিা। 
 
–আলম আিত ডেসটাডরর বাল়ি ডথডক ডফান করলে। 
 
–বিুন লক হডয়ডে? 
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–লমিঃ ডেসটাডরর সডি ওুঁর স্ত্রী ডেডেন ওুঁডক সযানডটালরয়াডম িলতত করাডনার জডনয, লকন্তু 
এখনও পয্তন্ত ডকান খবর না ডপডয় নািতাস লফি করলে। 
 
-লঠক আডে, আমরা ডদখলে। আপনার নাম লক? 
 
নযাশডক এবার লনডজর সলতয নাম জানাডত হি। কারে জুলিয়ান সামডনই দাুঁল়িডয় আডে। 
 
এরপর নযাশ বাডনতটডক ডফান কডর ঐ একই কথা বিি। বাডনতট বডি, লক হডিা আমায় 
খবর লদও। 
 
–লঠক আডে সযার। 
 
এই নাটকটুকু করডত হডিা ডকবি জুলিয়াডনর মডন য্াডত ডকানরকম সডন্দহ না জাডে। 
 
একটু পডর ইেডপক্টর েমউইচ এবং সাব ইেডপক্টর িুইস এি। 
 
েমউইচ নযাশডক লজডজ্ঞস করি, এখন বাল়িডত ডক ডক আডেন? 
 
–আলম আর জুলিয়ান। 
 
–তুলম এখাডন লক কডরা? 
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ড্রাইিারী করলে প্রায় মাসখাডনডকর মডতা। 
 
–দুজডনরই োল়ি চািাও? 
 
–হযাুঁ, তডব লমিঃ ডেসটাডরর ডবশী। 
 
–ওরা য্খন সযানডটালরয়াডম লেডয়লেি, তখন তুলম বাল়িডত লেডি? 
 
 না, লমডসস ডেসটার তখন আমাডক একটা কাডজ পালঠডয়লেি। 
 
-ডতামার লক মডন হয়, তারা সযানডটালরয়াডম না লেডয় অনয ডকাথাও ডয্ডত পাডর? 
 
-হা সযার, লমিঃ ডেসটার প্রচুর মদ খান। তার চাকলরর খবরও িাডিা নয়, আবার বাজাডর 
প্রচুর ডদনাও আডে। লমিঃ ডেসটার আমায় একথা বডিডেন। আমাডক রাখা একটা বা়িলত 
খরচ লমডসস ডেসটার এ বযাপাডর হলশয়ার লেডিন। তাই আমার মডন হয়, ওরা 
পালিডয়ডে। 
 
–পালিডয়ডে? ডকাথায় ডয্ডত পাডর? 
 
–তা বিডত পারলে না। আবার নাও পািাডত পাডর। এটা শুধু আমার ধারো। 
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–এর আডে তুলম লক করডত? 
 
–এক লবজ্ঞাপন ডকাম্পানীডত কলমশডনর লিলিডত কাজ করতাম। ডকাম্পানীর নামটাও 
নযাশ জানাি। 
 
েমউইচ এবার জুলিয়ানডক লজজ্ঞাসা করি, ডতামার নাম? 
 
-জুলিয়ান। 
 
–তুলম এখাডন লক কডরা? 
 
–লমিঃ ডেসটার অসুস্থ থাকায়, আলম লমডসস ডেসটারডক কাডজ সাহায্য করতাম। 
 
–তুলম লমিঃ ডেসটারডক ডদখাশুনা করডত না? 
 
-না, সযার। আমাডক প্রথম লদডনই বডি ডদওয়া হডয়ডে, ওষুডধর জনয লমিঃ ডেসটার 
রাতলদন ঘুলমডয় থাডকন। আলম ডয্ন তার ঘডর লেডয় তাডক লবরক্ত না কলর। তাহডি উলন 
খুব ডচুঁচাডমলচ করডবন। আলমও ডয্তাম না ওুঁনার ঘডর। 
 
–আিা লমিঃ ডেসটারডক সযানডটালরয়াডম ডক লনডয় য্ায়। 
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 –লমডসস ডেসটার। 
 
–নযাশ তখন বাল়িডত লেি? 
 
–না। লমডসস ডেসটার তাডক একটা কাডজ পালঠডয়লেডিন। ও আমাডক একথা বডিডে। 
 
–তুলম নযাশডক িাডিাবাডসা? 
 
–না, আমার ডক্ষডত্র তা ঘডটলন। 
 
–আিা, লমিঃ ডেসটারডক লনডয় য্াওয়ার সময় তুলম তার মুখ ডদডখলেডি। 
 
-না। আলম ওডদর ডপেনটা ডদডখলে। লসুঁল়ির আডিা তখন কম থাকায়, আলম িাডিা কডর 
তাডক ডদখডত পাইলন। 
 
–তখন লমিঃ ডেসটাডরর পরডে লক ডপাশাক লেি? 
 
জুলিয়ান তার লনখুুঁত লববরে লদি। 
 
 এরপর নযাশডক োকা হয় আবার। 
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–তুলম ডকাথায় থাডকা? 
 
–েযাডরডজর উপডর একটা ঘডর। 
 
–আর ডকউ থাডক ডতামার সডি। 
 
–না সযার। আলম একাই থালক। 
 
েমউইচ নযাডশর ঘর সাচত কডর সডন্দহজনক লকেুই ডপি না। 
 
এরপর েমউইচ লমিঃ এযাণ্ড লমডসস ডেসটাডরর ঘর ডদখডত চাইি। জুলিয়ান তাডক লনডয় 
ডেি। 
 
-তুলম রাতলদন এখাডন থাডকা? 
 
–না। জুলিয়ান বডি। 
 
অনয সময় লক কডরা? এখাডন কতলদন কাজ করডো? 
 
–কডিডজ পল়ি। এখাডন লদন কডয়ক হডিা কাজ করলে। 
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–ডতামার লনিয়ই বয়ডিণ্ড আডে? 
 
 –আডে। 
 
–এ বাল়িডত কখডনা এডসডে? 
 
–না। 
 
ইদালনং লমিঃ এযাণ্ড লমডসস ডেসটাডরর সম্পকত ডকমন লেি। 
 
-আলম বিডত পারডবা না। আলম এডস ডথডকই ডদলখ লমিঃ ডেসটাডরর ঘর বন্ধ। সুতরাং 
তাডদর আলম কথা বিডত ডদলখলন। 
 
ওডদর কথার মাডঝ নযাশ বিি, সম্পকত খুব একটা সুলবডধর লেি না। ডদনা লনডয় প্রায়ই 
ঝে়িাঝালট হডতা। ডকউ কাউডক সহয করডত পারত না। তডব লমিঃ ডেসটার ব়ি িাডিা 
মানুষ। ওুঁডক দুঘতটনার হাত ডথডক বাুঁলচডয়লেিাম বডি উলন আমাডক চাকলর ডদন। ওুঁরা 
দুজডন আিাদা ঘডর শুডতন। 
 
লমিঃ এযাণ্ড লমডসস ডেসটাডরর ঘডর সডন্দহজনক লকেু পাওয়া ডেি না। এরপর লমডসস 
ডেসটাডরর ঘরটাও েমউইচ ডদখি। তার ঘডর ড্রয়ার খুিডত েহনাোলট ডবলরডয় প়িি। 
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অডনক েহনা। ডমডয়রা ডকাথাও পািাডত ডেডি এগুডিা আডে ডনডবই। েমউইচ মন্তবয 
করডিন, তাহডি ওরা পািায়লন। ডদখা য্াক, ডকাথায় আডে। এরপর তারা আডরা লকেু 
লজজ্ঞাসাবাদ কডর চডি ডেি। 
 
জুলিয়ান নযাশডক বিি, আলম বাল়ি য্াডবা। 
 
-তুলম চডি ডেডি আলম একা হডয় য্াডবা। ডহডিন লনিয়ই পাওনাদারডদর িডয় ো ঢাকা 
লদডয়ডে। 
 
–তাহডি ডতা মাইডনও মার ডেি। জুলিয়ান বডি। 
 
-আমারও কম টাকা ডিাকসান হডব না। তাহডি আমাডদর দুজডনর ডতা একই অবস্থা। 
নযাশ এলেডয় লেডয় চুমু খায় জুলিয়ানডক। বডি, বাল়িডত একটা খবর লদডয় দাও ডফান 
কডর। 
 
জুলিয়ানও ডয্ন এ ডসাহােটুকু চাইলেি। ডস নযাডশর তপ্ত বুডকর মডধয লমডশ ডেি। 
নযাডশর য্লদও এসব িাডিা িােডে না তবুও জুলিয়ানডক ডস ডদখাডত চায় ডয্ ওডদর 
চডি য্াবার মডধয ডস ডনই। ডনই তার মডন পাপও। 
 
জুলিয়ান লনডজডক নযাডশর কাে ডথডক োল়িডয় বাল়িডত ডফান কডর এি। 
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পডরর লদন ডসামবার। ডবিা েল়িডয় ডেডে। 
 
নযাশ অশান্তিাডব ঘডর পায়চারী করডে। জুলিয়ান নগ্ন অবস্থায় শুডয় ঘুমডি। তার লদডক 
তালকডয় নযাডশর এতটুকু উডিজনা জােডে না মডন। 
 
নযাশ ডদওয়াি ঘল়িডত ডদখি অডনক ডবিা েল়িডয় ডেডে। ডহডিন না আসায় তার 
আকাশ পাতাি লচন্তা হডি। এতক্ষডে লনিয়ই বন-লবিাডের ডিাডকরা কাডজ এডস 
ডহডিনডক খুুঁডজ ডপডয়ডে। 
 
নযাশ বাডর লেডয় হইলি ডখি। িাডব, মনটাডক চািা রাখা দরকার। 
 
হঠাৎ লক ডখয়াি হডত ডস োয়াি করডত থাডক। 
 
নযাশ বাডনতটডক ডফান কডর জানাি ডয্, লমডসস ডেসটার এখডনা বাল়ি ডফডরলন। বাডনতট 
জানাি, তার সডি পুলিডশর ব়ি কততার আিাপ আডে। তাডক ডস বডি ডদডব। নযাশ 
তাডক ধনযবাদ জালনডয় লরলসিার নালমডয় রাখি। 
 
নযাশ এবার জুলিয়াডনর লদডক তালকডয় ডদখি, ডস সাংঘালতক ডিািনীয় অবস্থায় এখনও 
ঘুলমডয় আডে। ওর কাডে লনডজডক সুঁডপ ডদবার ইডি নযাডশর আডদৌ ডনই। 
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এখন প্রায় সাড়ি দশটা বাজডত চডিডে। েমউইডচর সডি ডদখা করডি ডহডিডনর লকেু 
খবর পাওয়া ডয্ত। লকন্তু য্াওয়ার আডে জুলিয়ানডক জালনডয় না ডেডি, ডস ঘুম ডথডক 
উডঠ সডন্দহ করডত পাডর। 
 
নযাশ জুলিয়াডনর কাডে লেডয় ওডক জল়িডয় ধডর চুমু খায়। ডস ও নযাশডক প্রবিিাডব 
আুঁকড়ি লনডজর লদডক টানডত থাডক। ও ডমডয় দারুে ডসলক্স। 
 
নযাশ তাডক জানায়, ডহডিন এখনও ডফডরলন। 
 
–লফরডব লকনা সডন্দহ আডে। জুলিয়ান বডি। 
 
–একথা বিডো ডকন? 
 
 –লকেনযাপ কডরডে লকনা ডক জাডন। 
 
–ডশান, আলম এখন থানায় য্ালি। এখুলন চডি আসডবা। 
 
জুলিয়ান নযাশডক লকেুডতই ো়িডব না। ডস কামনার তীে আগুডন তাডক ডয্ন জ্বালিডয় 
পুল়িডয় ডশষ কডর লদডত চাইডে। নযাশও রডক্ত-মাংডস ে়িা মানুষ। তারও কামনা বাসনা 
আডে। নযাশ ঘন্টাখাডনক জুলিডয়ডনর উষ্ণ সালন্নডধয ডথডক থানায় ডেি। 
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থানায় লেডয় েমউইডচর সডি ডদখা কডর লজডজ্ঞস করি, সযার লমডসস ডেসটাডরর ডকান 
ডখাুঁজ ডপডিন? 
 
-না, এখডনা ডকান খবর পাইলন। কততা-লেন্নী এডকবাডর ডবপািা। ওুঁরা ডদনার দাডয় 
পালিডয়ডে। তডব আমাডদর দুজন সাইডকি পুলিশ ওডদর ডদডখডে। 
 
–তখন ওরা ডকাথায় য্ালিি? 
 
–তা ওরা বিডত পারি না। তডব লমডসস ডেসটার ডরািস োল়িটা চালিডয় য্ালিি। 
 
–সুযটডকসটা পাওয়া ডেডে? 
 
–না, পাওয়া য্ায়ান। 
 
–লমিঃ ডেসটাডরর পডক্ষ অসুস্থ অবস্থায় পালিডয় য্াওয়াও ডতা সম্ভব নয়। 
 
তডব ধরা পড়ি য্াডব। 
 
–লমস জুলিয়ান বিলেি, ডকউ ওডদর লকেনযাপ করডত পাডর। 
 
–না জানা পয্তন্ত লকেু বিা য্াডি না। 
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–আলম চলি সযার। 
 
নযাশ থানা ডথডক ডবলরডয় আডস। 
 
রাতায় খালনকক্ষে ঘুডর ডস বাল়ি লফডর আডস। 
 
জুলিয়ান নগ্ন অবস্থায় একটা মযাোলজন প়িলেি। 
 
নযাশ জানডত চায় ডকউ এডসলেি? 
 
-না। 
 
–ডকউ ডফান কডরলেি? 
 
—উুঁহ, বডি জুলিয়ান নযাশডক জল়িডয় ধডর খাডটর লদডক ডটডন লনডয় ডেি। নযাশও তাডক 
ডদডখ উডিলজত হডয় পড়িডে। ফডি এডক অপরডক চরম সুডখর মাডঝ লমলিডয় লদডত 
থাকি। 
 
তবু নযাডশর মডন উৎকণ্ঠা। ফডি আর এসময় জুলিয়াডনর উষ্ণ সালন্নধয তার িাডিা 
িােডে না। 
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নযাশ ডবডরাবার জডনয বতরী হডত থাকডি জুলিয়ান তাডক ো়িডত চায় না। জুলিয়ান ডজদ 
ধডর তাডক ডখডয়-ডদডয় ডয্ডত হডব। িাডঞ্চর পর জুলিয়ান নযাশডক লনডয় আবার ডমডত 
উঠডিা। এটা ডস আডেই ডিডব ডরডখলেি। নযাশ প্রথমটা না না কডরও পডর ওডক তুষ্ট 
কডর। তারপর নযাশ কখন ঘুলমডয় পড়ি। য্খন ঘুম িাঙডিা অন্ধকার ডনডম এডসডে। 
জুলিয়ানডক ডদখডিা, তখনও অকাতডর ঘুমডি। 
 
নযাশ বুইক-টা লনডয় ডবরুডিা এবং োল়িটা একটা ডোপন জায়োয় ডস রাখডব ডয্খান 
ডথডক সহডজ কাডরার নজডর আসডব না এবং ডকাথায় রাখডব তাও ডস মডন লঠক কডর 
লনডয়ডে। 
 
নযাশ একটা লঢলপর আ়িাডি বুইক-টা চালিডয় রাখি। তার সডি ডস একটা ডপনলসি টচত 
এডনডে। নযাশ চারলদকটা আডে িাডিা কডর ডদডখ লনি। এত দূডর লনিয়ই পুলিশ 
পাহারা থাকডব না। ধাডর-কাডে কাউডক ডদখডত না ডপডয় ডস লনিঃশডব্দ ডহুঁডট বনলবিাডের 
লনলদতষ্ট ঘরটার সামডন এডস দাুঁ়িায়। হঠাৎ নযাডশর মডন হয়, ওখাডন পুলিশ ওুঁৎ ডপডত 
বডস ডনই ডতা? থাকডি সডি সডি ডগ্রফতার করডব। তবু নযাশ লফডর ডয্ডত পাডর না। 
এতটা পথ এডস কুুঁড়িটা না ডদডখ ডস লফডর য্াডব না, কপাডি য্াই থাক। 
 
ঘডর ঢুডক নযাশ ডদখি ডহডিন ঘডরর মাডঝ মুখ থুবড়ি পড়ি আডে। নযাশ বডি ডহডিন 
লক এখন ঘুমডি? তার পাডয়র শব্দ ডটর পায়লন? 
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নযাশ ডহডিডনর োডয় হাত লদডয় হাতটা সলরডয় ডনয়। ডস চমডক উঠি। আবার ডস হাত 
রাডখ, য্াচাই করার জডনয। 
 
নযাশ বুঝডিা ডহডিন আর ডবুঁডচ ডনই। আসডি তারই উডিজনার বডশ ডজাডর মারা 
ঘুলষডতই ডহডিন প্রাে হালরডয়ডে। 
 
এখন তাডক এখান ডথডক পািাডত হডব। নযাডশর মডধয একটা মৃতুযিয় দানা ডবুঁডধডে। 
 
নযাশ ডবরডত য্াডব, এমন সময় ডদখি একটা িাি আডিা জ্বালিডয় পুলিডশর োল়ি 
এলদডকই আসডে। এখন পািাডত য্াওয়া মাডন লনডজডক পুলিডশর হাডত তুডি ডদওয়া। 
 
হঠাৎ নযাডশর নজডর প়িি ডদওয়াডির লদডক চারডট মুখ ডখািা লপডপ রডয়ডে। ওর 
একটাডত ডস ঢুডক পড়ি। 
 
েমউইচ এবং িুইস এখাডন এডস ডহডিনডক পড়ি থাকা অবস্থায় ডদখি। তারা পরীক্ষা 
কডর ডদখি ডহডিন মারা ডেডে। েমউইচ বিি, িাবলে লমডসস ডেসটারডক ডক বা কারা 
খুন করি। ডকসটা য্লদ লকেনযালপং হয় তাহডি কাডে-লপডঠ লমিঃ ডেসটাডরর িাশ পড়ি 
থাকার কথা। বযাপার খুব জলটি মডন হডি। 
 
কুুঁড়ি ঘর হডিও পাডশর ঘডর ডফান আডে। েমউইচ ব়িসাডহবডক ডফান করি। 
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–সযার লমডসস ডেসটাডরর ডখাুঁজ আমরা ডপডয়লে। তডব ডস মৃত। 
 
–ডেে? ব়ি সাডহডবর মুখ কুুঁচডক ওডঠ। 
 
–হযাুঁ সযার, আমরা খুব ডচষ্টা চািালি। সংবাদ মাধযমগুডিা ডয্িাডব আমাডদর সমাডিতাচনা 
করডত শুরু কডরডে, তা বন্ধ করডত আমরা ডচষ্টার ডকান ত্রুলট করডবা না সযার। 
 
-খবর পাওয়া মাত্রই আমাডক জানাডব। 
 
লনিয়ই সযার। এবার বলেটা সরাডত হডব। 
 
–লঠক আডে, আলম োল়ি পাঠালি। 
 
বযাপার খুব ইডিও পাডরর ডখাুঁজ ওডঠ। 
 
–থযাঙ্ক ইউ, সযার। 
 
 েমউইচ ডফান ডরডখ লদি। ঘর ডেড়ি তারা ডবলরডয় ডয্ডতই নযাশ লপডপ ডথডক ডবলরডয় 
এলদক-ওলদক তালকডয় বাইডরর বারান্দায় এডস দাুঁ়িায়। তা়িাতাল়ি ডঝাুঁপ-ঝাড়ির মডধয 
লদডয় বুডক ডহুঁডট ডস সামডনর লদডক এলেডয় য্ায়। তার হাত-পা েড়ি য্াডি। রক্তও ডবর 
হডি দু-একটা জায়ো ডথডক। একটা কাুঁটার তাডর বাুঁ-হাডতর জামাটাও লেুঁড়ি ডেি। 
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পুলিডশর োল়িটাডক চডি ডয্ডত ডদডখই মালট ডথডক উডঠ একরকম ডদৌ়িডত থাডক নযাশ। 
ডকানরকডম লঢলপটার কাডে ডপৌঁডে, তা়িাতাল়ি বুইক-টায় উডঠ ডস িাটত ডদয়। িীষে 
ডজাডর োল়ি চািাডি ডস। অডনকটা পথ ডপলরডয় ডস একটা ফাুঁকা জায়োয় এি। 
 
ডস পালকতং ডজান খুুঁজডত থাডক। ইলতমডধয চুিটাও ডস আুঁচড়ি লনি। এিাডব বাল়িডত 
ঢুকডি জুলিয়ান ডজরায় ডজরায় তাডক অলস্থর কডর তুিডব। য্লদও নযাশ তাডক িয় পায় 
না। জল়িডয় ধডর কডয়কটা চুমু ডখডিই ডস উডিলজত হডয় প়িডব। ডস ওষুধ তার জানা 
আডে। লকন্তু জামা কাপড়ির এমন অবস্থার সপডক্ষ একটা সলঠক উির তাডক খা়িা 
করডত হডব। 
 
লকন্তু লক কথা বিডব? নযাশ িাবডত থাডক। 
 
একটু আডে এক পশিা বৃলষ্টর ফডি রাতায় দু-এক জায়োয় জি জডম আডে। 
 
নযাশ তা়িাতাল়ি োল়ি ডথডক ডনডম সামডনর একটা লসোডরডটর ডদাকাডনর লদডক এডোডত 
লেডয় ইডি কডর পড়ি ডেি। 
 
লসোডরট লবডেতা তা়িাতাল়ি েুডট এডস তাডক তুডি ধডর। লজডজ্ঞস কডর, িাডেলন ডতা? 
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-না, ডতমন িাডেলন। দু-এক জায়ো লেুঁড়ি লেডয় সামানয জ্বািা করডে। আলম বাল়ি লেডয় 
ফাি-এইে কডর ডনব। বডি ধনযবাদ জালনডয় নযাশ আবার োল়িডত উডঠ োল়িডত িাটত 
ডদয়। এখন তাডক সাক্ষী-সাবুত বতরী ডরডখ কাডজ এডোডত হডব। য্াডত ডস ধরা-ডোুঁয়ার 
বাইডর থাকডত পাডর। 
 
বাল়ি লফরডত জুলিয়ান-লক কডর ডতামার অবস্থা ডহাি লজডজ্ঞস করায় নযাশ বিি, 
তা়িাতাল়ি কডর োল়ি ডথডক নামডত লেডয় লপেি রাতায় পড়ি ডেলে। লসোডরডটর 
ডদাকাডনর ডিাকটা এডস আমাডক তুিি। 
 
–এত তা়িাহড়িার লক আডে? 
 
-করডবা না? ডতামাডক বডি ডেলে এখুলন আসডবা। ঐ তা়িাতাল়ি আসডত লেডয়ই য্ত 
েণ্ডডোি। 
 
-তুলম আমায় খুব িাডিাবাডসা না? জুলিয়ান নযাশডক জল়িডয় ধডর লজডজ্ঞস কডর। নযাশও 
শরীডরর িাষায় তা জুলিয়ানডক বুলঝডয় ডদয়। 
 
এরই মডধয নযাশ লজডজ্ঞস কডর, ডকউ ডফান কডরলেি। জুলিয়ান মাথা ডনড়ি বডি, এক 
পাওনাদার। নযাশ তখন ডকউ ডদখা করডত এডসলেি লকনা লজডজ্ঞস করায় জুলিয়ান বডি, 
উুঁহ, বডি ডস নযাশডক নগ্ন কডর লনডয় লবোনায় ঝাুঁলপডয় পড়ি। খালনকক্ষে খুশীর 
ডজায়াডরর উষ্ণ ডখিায় ডমডত থাকার পর নযাশ উডঠ পড়ি পাডশর ঘডরর লবোনায় এডস 
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শুডয় পড়ি। তার মাথা লঝমলঝম করডে। শরীরটাডক চািা রাখডত ডস অডনকটা হইলি 
ডখডয় ডনয়। 
 
ডহডিন মারা লেডয় তার সমত প্ল্যান ডিডত ডেডে। 
 
নযাশ িাডব, ডেসটারডক লিডজ রাখার লসিান্ত লনডয় ডস সলঠক পদডক্ষপ ডনয়লন। 
মৃতডদহটা বাোডন ডফডি রাখডি ক্ষলত লক হডতা? 
 
ডকান ক্ষলত লেি না। পুলিশ িাবডতা বউডক খুন করার পর অনুতপ্ত হডয় ডেসটার 
আত্মহতযা কডরডে। 
 
নযাশ আডরা মদ খায়। এ মুহূডতত ডস সব লকেু িুিডত চায়। কী দরকার লেি ডেসটারডক 
লনলিত মৃতুযর হাত ডথডক বাুঁচাডনার? ডস ডতা পরবততীকাডি লনডজর মৃতুয চাইলেি আর 
মরডিাও। আর তাডকও ফাুঁলসডয় ডেি। এখন িাডেযর লনষু্ঠর পলরহাডস ডস লনডজর জাডিই 
লনডজ জল়িডয় পড়িডে। 
 
নযাশ িাডব। এখান ডথডক লক ডস পালিডয় য্াডব। লকন্তু সাড়ি সাত িাখ েিাডরর ডিাি 
ডেড়ি পািাডত তার মন চায় না। 
 
হঠাৎ নযাডশর মডন পড়ি বযাডঙ্কর িকাডরর লপতিটার কথা। একটু পডর ডস বযাঙ্ক 
মযাডনজাডরর সডি ডদখা কডর, সংলশ্লষ্ট কমতীর কাডে লেডয় আডত আডত লজডেযস কডর ডয্, 
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তার িকাডরর নাম্বারটার বযাপাডর ডকউ ডখাুঁজ করডত এডসলেি লকনা।কমতীলট জানায়, 
না।নযাশ লপতিটা ডফরৎ লনডয় বুইক-টা চালিডয় বাল়ি লফডর আডস। এডস ডদখি জুলিয়ান 
তখডনা ঘুডমাডি। নযাশ ডসই সুডয্াডে বাইডরর ডপাশাক বদডি বাল়ির ডপাশাক পডর 
জুলিয়াডনর কাডে লেডয় ওডক আদর করডত থাডক। জুলিয়ান ডজডে ওডঠ। তখন রাত 
নটা। দুজডন লেনার ডখডত বসডিা। নযাশ লনডজ অল্প অল্প ডখডিও জুলিয়ানডক ডস 
বাডরবাডর প্রচুর মদ খাইডয় লদডি েডল্পািডি। 
 
এরপর নযাডশর মুডখ ডপ্রডমর বুলি শুনডত শুনডত জুলিয়ান একসময় অডঘাডর ঘুলমডয় 
পড়ি। নযাশ ওর মডদর িাডস ঘুডমর হাল্কা ওষুধ লমলশডয় লদডয়লেি। 
 
নযাশ চারলদকটা একবার তালকডয় লনডয় েীপ লিডজর লদডক এলেডয় য্ায়। লিজটা 
লকেুক্ষে বন্ধ রাখডিই িাশটা স্বািালবক হডয় উঠডব। তারপডর বাোডন লনডয় লেডয় 
ডঝাুঁডপর মডধয ডফডি ডরডখ শুডনয একটা গুলি েুুঁড়ি ডেসটাডরর হাডত লপতিটা ধলরডয় 
লদডত পারডিই হডিা। 
 
নযাশ লিজটা ফাুঁক কডর ডদডখ ডনয় ডদহটা অলবকৃতই আডে, তারপর বন্ধ কডর ডদয়। 
লিডজর সুইচটা অফ কডর ডদয়। 
 
বাোডন লেডয় ডস ডদডখ ডেসটাডরর ডদহটা ডকাথায় ডফডি রাখা য্ায়। এরপর রাত প্রায় 
বাডরাটায় ডস জুলিয়াডনর পাডশ লেডয় শুডয় প়িি। 
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পডরর লদন দুজডনরই ডবিা কডর ঘুম িাঙডিা। 
 
 নযাশ জুলিয়ানডক ডেসটাডরর কােজপত্র ডোোডনার বযাপাডর সাহায্য করডত বিি। 
 
জুলিয়ান রাজী হডিা। কােজপত্র ডঘুঁডট তারা অডনকগুডিা লবি আর একটা মুখআুঁটা খাম 
ডপি। জুলিয়ান লজডেযস কডর, ওটা লক? 
 
-উইি, ডেসটাডরর উইি। এটা বাডনতটডক লদডত হডব। নযাশ সাধু সাডজ। 
 
–হযাুঁ। ডসটা মডন হয় েণ্ডডোডি। নইডি স্বামী-স্ত্রী ওিাডব কখডনা ো ঢাকা ডদয়? 
 
হঠাৎ বাল়ির সামডনর দৃশযটা পাডে ডেি। োল়ি ডথডক নামি উলকি বাডনতট, পুলিডশর 
ব়ি কততা ইিাে, েমউইচ, সাব ইেডপক্টর িুইস, বীমা ডকাম্পানীর লমিঃ মযােক্স। 
 
বাডনতট নযাডশর সডি মযােক্স-এর পলরচয় কলরডয় লদি। 
 
-আিা লমিঃ ডেসটার খুব অসুস্থ হডয় পড়িলেডিন, তাই না? 
 
–হযাুঁ। 
 
সারালদন উলন লক করডতন? 
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–প্রায় সারাক্ষেই উলন ঘুলমডয় থাকডতন। বাইডরর ডকউ ওুঁর ঘডর ডেডি ডক্ষডপ ডয্ডতন। 
 
–ওুঁর ডদখাডশানা ডক করডতন? 
 
–লমডসস ডেসটার, মাডঝ মডধয আলমও। 
 
–আপনাডক ডদখডি উলন লকেু বিডতন না? 
 
–না, আলম ডতা বাইডরর ডিাক নই। 
 
–লমিঃ ডেসটারডক লচলকৎসার জডনয ডকাথাও লনডয় য্াওয়া হডয়ডে? 
 
—হযাুঁ, সযানডটালরয়াডম। 
 
-ডক লনডয় লেডয়লেি তাডক? 
 
–লমডসস ডেসটার। 
 
–তখন আপলন সডি য্ানলন? 
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–না, কারে তখন আলম বাল়ি লেিাম না। 
 
–ডকাথায় লেডিন? 
 
–লমডসস ডেসটাডরর জনয ঘডরর লকেু ডকনাকাটা করডত ডেলেিাম। 
 
লমডসস ডেসটারডক কাডজ ডক সাহায্য করডত? 
 
লমস জুলিয়ান। 
 
 একটু পডর জুলিয়ান এি। 
 
-আপলন এ বাল়িডত কতলদন আডেন? 
 
–ডবশী লদন নয়, সপ্তাহখাডনক। 
 
–লমিঃ ডেসটারডক ডক সযানডটালরয়াডম লনডয় য্ায়? 
 
–লমডসস ডেসটার। 
 
–আপলন তখন বাল়িডত লেডিন? 
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–হযাুঁ। 
 
–লসুঁল়ি লদডয় নামবার সময় লমডসস ডেসটার আপনার সডি ডকান কথা বডিলেডিন? 
 
–লসুঁল়িডত ডবশী পাওয়াডরর আডিা লনলিডয় লদডত বডিলেডিন। কম পাওয়াডরর আডিা 
জ্বিলেি। 
 
–তখন লমিঃ ডেসটাডরর োডয় লক ধরডনর ডপাশাক লেি? 
 
–উডটর ডিাডমর ডকাট, চও়িা কানওয়ািা টুপী, ধূসর সুযট, ডসাডয়ডের জুডতা। 
 
লমিঃ নযাশ তখন বাল়িডত লেডিন? 
 
–না। ওরা ডবলরডয় য্াবার পর ডফডর। ওরা ডবলরডয় ডেডে শুডন ও ডবলরডয় য্ায়। 
 
–লঠক আডে, আপলন ডয্ডত পাডরন। জুলিয়ান লবদায় ডনয়। 
 
মযােক্স েমউইচ বডি, লমিঃ ডেসটার স্ত্রীডক লবশ্বাস করডতন না। লতলন লনডজই আত্মহতযার 
শতত বালতি কডরন। লমডসস ডেসটার টমলিন নাডমর একটা ডিাডকর রলক্ষতা লেডিন। 
টমলিন লবশ হাজার েিাডরর বীমা কডর প্রথম লপ্রলময়াম ডদবার পডরই জানািা লদডয় 
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পড়ি মারা য্ান। নলমলন কডর লমডসস ডেসটারডক। ঝাডমিা এ়িাডত লমডসস ডেসটার 
সাত হাজাডরই তার দাবী লমলটডয় ডনয়। 
 
এর আডে লমডসস ডেসটার এক বুল়ির সলিনী লহডসডব কাজ করডতন। বুল়ি পাুঁচ হাজার 
েিাডরর বীমা কডরলেি এবং নলমলন লেি লমডসস ডেসটার। কডয়কলদন বাডদ ডদখা ডেি, 
বুল়ি লসুঁল়ি লদডয় পড়ি লেডয় ঘা়ি মটডক পড়ি রডয়ডেন। লমডসস ডেসটার টাকা লনডয় 
সডর পড়িন। অতএব লমডসস ডেসটার েবি খুনী। লতলন ডয্ লমিঃ ডেসটাডরর জীবনবীমার 
বযাপাডর লকেু জানডবন না এটা লবশ্বাস করা কলঠন। লমডসস ডেসটার য্লদ লমিঃ 
ডেসটারডক খুন করডতন অনয কথা, লমডসস ডেসটারডক ডক খুন করডিা? লমিঃ ডেসটারই 
বা ডকাথায়? লকেনযাপ কডর তাডকও লক খুন করা হডয়ডে? আমার ধারো এই লনখুুঁত 
পলরকল্পনার ডপেডন তৃতীয় এক বযলক্তর মাথা কাজ করডে। তাডক খুুঁডজ বার করার ডচষ্টা 
করুন। আর এ বাল়িডত পাহারার বযবস্থা করান। লমিঃ ডেসটার লক উইি কডর ডেডেন? 
ডেডি ওয়ালরশাে কাডক কডরডে, এগুডিা জানা দরকার। মযােক্স আবার নযাশডক ডেডক 
পাঠায়। 
 
মযােক্স তাডক লজডজ্ঞস কডর, লমিঃ ডেসটার লক ডকান উইি কডর ডেডেন? 
 
–উইি? না সযার, তা আমার জানা ডনই। 
 
–লঠক আডে, এবার আমরা উঠডবা। 
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 তারা সকডি লবদায় ডনয়। 
 
ডশষটা িাডিায় িাডিা না ডমটা পয্তন্ত নযাশ িাডিা কডর ঘুমডত পাডর না। লবোনায় 
েটফট কডর। 
 
তার পডরর লদন ডেকফাডির পর নযাশ জুলিয়ানডক বডি, চডিা, ডেসটাডরর িালেরুডম 
য্াই। 
 
-ডকন ওখাডন লেডয় লক হডব? 
 
দরকার আডে। ধডরা উইডি ডেসটার য্লদ আমায় সমত লকেু লদডয় লেডয় থাডক তাহডি 
লক হডব বুঝডত পারডো? 
 
–িািই ডতা হডব, ডতামার আর ডকানও অিাব থাকডব না। 
 
–ফাুঁলসকাডঠ ঝুিডত হডব আমাডক। ডকন? ধডরা, ডেসটার আমায় সমত লকেু লদডয় ডেি, 
তাহডি ডেসটাডরর লনডখাুঁজ হওয়ার জনয আমায় পুডরাপুলর সডন্দহ করডব। 
 
সডন্দহ? ডতামাডক? ডকন? 
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করডব এই কারডে ডয্, এর লপেডন আমার ডকান ডোপন হাত থাকডত পাডর; এরকম 
একটা সডন্দহ করডব বই লক! মযােক্স বিডে, এর মডধয তৃতীয় ডকান বযলক্ত চাি ডচডি 
সাধু ডসডজ বডস আডে। 
 
–তৃতীয় বযলক্ত? 
 
–হযাুঁ, আলমও িাবলে ডস ডক? ডসজনয উইিটা সবার আডে ডদখা দরকার। 
 
নযাশ একটু ডথডম জুলিয়াডনর লদডক তালকডয় আডবেিডর বডি, জুলিয়ান, এইসব ঝাডমিা 
লমডট ডেডি, আলম…আলম ডতামায় লবডয় করডত চাই। তুলম রাজী ডতা? 
 
জুলিয়ান নযাডশর বুডকর ওপর ঝাুঁলপডয় পড়ি তাডক সংঘালতক িাডব আদর করডত 
থাডক। মুডখ বডি, নযাশ! রাজী! রাজী! রাজী! 
 
নযাশ এরপর একটা খাম লেুঁড়ি উইিটা পড়ি এবং তার পডর তার চকু্ষ চ়িকোে। 
 
–আমার মৃতুয ডকউ ডঠকাডত পারডব না, নযাশ মুখ শুকডনা কডর বডি। 
 
জুলিয়ান বডি, তুলম একথা বিডো ডকন? 
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নযাশ তখন উইিটা পড়ি, ডেসটার লিডখডে–নযাশ তার জীবন বাুঁলচডয়ডে। ডহডিন তাডক 
অডনকবার মারার ডচষ্টা কডরডে, পাডরলন। ডদনাপির ডশাধ কডর য্া লকেু অবলশষ্ট থাকডব, 
তা সবই নযাশ পাডব। জীবনবীমা ডকাম্পানী য্লদ তার মৃতুযর পর লকেু টাকা ডদয় তাও 
নযাশ পাডব। প়িা হডয় ডয্ডত নযাশ লঠক কডর, এটা বাডনতটডক ডদওয়া চিডব না। 
 
তখন ডস ঘডরর ডমডঝডত উইিটাডক পুল়িডয় ডফডি োইটা পায়খানায় ডফডি, ডবশ 
কডয়কবার লসসডটডন টান মারি। জডির ডতাড়ি োইটা ডকাথায় লমলিডয় ডেি। 
 
এরপর খালনকটা স্বলত ডপডয় নযাশ জুলিয়ানডক জল়িডয় ধডর চুমু খায়। করডত বাধয হডি 
কারে উইডির বযাপারটা জুলিয়ান ডজডন ডফডিডে। খাডম লক আডে ওডক না জানাডিও 
হয়ডতা একথা অনযডক বডি বসডতা। 
 
জুলিয়ান আনডন্দ লবডিার হডয় ওডঠ। নযাশ তাডক ডপ্রডমর কথা বডি চডিডে আর ডবশী 
কডর মদ খাওয়াডি। একসময় ও ডবহশ হডয় লবোনায় িুলটডয় পড়ি। নযাডশর মাথায় 
একটা বুলি এডসডে, ডয্টা জুলিয়ানডক জানাডনা লঠক হডব ডিডবই এই বযবস্থা তাডক 
লনডত হডয়ডে। 
 
নযাশ িকাডরর লপতিটায় কডয়কটা গুলিও িডর লনডয়ডে। পডর কাডজ িােডব ডজডন। 
 
নযাশ ঘর ডথডক ডবলরডয় দরজাটা ডিলজডয় ডদয়। 
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জানািা লদডয় ডদডখ, েমউইচ চডি ডেি। য্াবার আডে িুইসডক ডয্ন িাবিিীডত 
পাহারায় বডস থাকডত বিি। নযাশ মডন মডন ওডদর ডচাে পুরুষ উিার করডত থাডক। 
 
খালনকক্ষে পডর নযাশ ডদডখ িুইস টুডি বডস লঝডমাডি। 
 
নযাশ িালেরুডম লফডর এি। ডেসটাডরর কােজপত্র একটু আডে ডঘুঁডটলেি, ডসগুডিা 
গুলেডয় রাখি। ডস দরজাটা ডিলজডয় লদি। একডজা়িা দতানা হাডত পডর লনডয় ডস একটা 
লচলঠ টাইপ করি। টাইডপর বয়ান হি–ডহডিনডক ডেসটার এত ডজাডর মারডত চায়লন। 
ডহডিন মারা ডয্ডত অনুডশাচনায় তার মন িডর ডয্ডত ডস আত্মহতযার পথ ডবডে লনডি। 
লচলঠটা টাইপরাইটাডর িালেডয় ডরডখ ডস আডিা লনলিডয় ঘর ডথডক ডবলরডয় এি। 
জুলিয়াডনর ঘডর এি। ডস এখনও ঘুডমাডি। 
 
হঠাৎ নযাশ ডদখি, িুইস বাল়ির মডধয চডি এডসডে। ডস মুহূডতত লনডজডক সামডি লনডয় 
এক োি ডহডস বিি, আসুন সযার। সযার বিায় িুইস খুশী হডিা। নযাশ তাডক 
সযাণ্ডউইচ হইলি খাওয়াডিা। এমন অিযথতনা িুইস ডমাডটই আশা কডরলন। এরপর ডস 
চডি ডেি। 
 
িুইস চডি য্াবার পর জুলিয়ান নযাশডক লজডজ্ঞস করি, িুইস এডসলেি ডকন? 
 
–লক জালন লক মতিডব এডসলেি। 
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–আমার পুলিশ-টুলিশ বড্ড িয় করডে। আমার এখাডন থাকডত ইডি করডে না। 
 
-ও কথা বডি না োলিতং, মুডখ নযাশ একথা বিডিও মডন মডন ডস চাইডে জুলিয়ান বাল়ি 
চডি য্াক। লকন্তু এককথায় রাজী হডয় ডেডি ও আবার সডন্দহ করডত পাডর। এরপর 
নযাশ বডি, জুলিয়ান তুলম ডকাথায় থাকডত চাও বডিা। 
 
জুলিয়ান ইততত কডর বডি, আলম…আলম…ডতামার েযাডরজ ঘডর থাকডত চাই। 
 
–েযাডরজ? তুলম ডশাডব? না না তা হয় না। 
 
–ডকন হয় না? জুলিয়ান বডি। 
 
–লঠক আডে, মানডত পালর, তডব শুধু আজডকর লদডনর জনয। 
 
 লেনাডরর পর জুলিয়ানডক েযাডরডজর ঘডর ডেড়ি লদডয় আডস নযাশ। 
 
বাল়ি লফডর নযাশ ঘডর পায়চারী করডত থাডক। কখন িুইস ঘুলমডয় প়িডব ডসই অডপক্ষায় 
আডে ডস। এখন রাত একটা। একসময় িুইস ঘুলমডয় প়িি। নযাশ খুব আডত আডত 
নীডচ ডনডম এডস লিজ ডথডক ডেসটাডরর মৃতডদহ বার কডর ডমডঝডত রাডখ। তারপর 
রান্নাঘর ডথডক ডপলরডয় ডেসটাডরর িালেরুডমর আডিা জ্বালিডয় ডরডখ এডস ওর ডদহটা 
ডকানরকডম ডটডন ঐ ঘডর বডয় লনডয় আডস। লিজ বন্ধ কডর ডদওয়ার ফডি িাশটা েমশ 
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নরম হডয় আসডে। ডেসটাডরর কপাডির ক্ষত চুুঁইডয় রক্ত েল়িডয় প়িডে। এরপর ডস 
আডিা লনলিডয় রান্নাঘডর লফডর আডস। 
 
নযাশ লিজটা ডখাডি। লিডজর মডধয, কাডপতডটর উপর দু-এক ডফাুঁটা রক্ত পড়িডে। ডস 
একটা কাপ়ি লদডয় রক্তগুডিা মুডে লদি। 
 
হঠাৎ কাুঁচ কডর একটা শব্দ হডত নযাশ সাবধান হডয় ওডঠ। রান্নাঘডরর আডিা লনলিডয় 
িা়িার ঘডরর দরজার আ়িাডি লেডয় দাুঁ়িায়। হাডত একটা হইলির ডবাতি। িাবটা এমন 
ডয্ন এই রাডত ডস মদ ডখডতই এখাডন এডসডে। তার মডনর মডধয ডকান লকেু পাপ 
ডনই। 
 
িুইস দরজায় আচমকা ধাক্কা ডদয়। তার হাডত লপতি। দরজাটা খুডি য্ায়। ডস লপতি 
উলচডয় িাুঁ়িাডরর দরজার লদডক ঘুডর ডচুঁলচডয় ওডঠ, লমিঃ ডেসটার, মাথার ওপর হাত তুডি 
ডবলরডয় আসুন। ডকান সা়িা-শব্দ ডনই। িুইস একটু অডপক্ষা কডর ডকান জবাব না ডপডয় 
দু-এক ডসডকণ্ড অডপক্ষা কডর ডস িুঁ়িার ঘডরর দরজায় িালথ মাডর। ফডি দরজাটা খুডি 
ডেি। ওর লপেনটা নযাডশর লদডক ডফরাডনা। 
 
নযাশ মরীয়া হডয় িাডব তার এখন একটা লকেু করা দরকার। ডস িুইডসর মাথার ওপর 
লদডয় হইলির ডবাতিটা অপর লদডকর ডদওয়াডির লদডক েুুঁড়ি মাডর। এডত িুইস 
হকচলকডয় য্ায়। চলকডত নযাশ তার লপতডির বাুঁট লদডয় সডজাডর মাথায় আঘাত কডর। 
িুইস পড়ি য্ায়। নযাশ আবার আঘাত করডত ডস িুলটডয় পড়ি। 
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এরপর িাুঁ়িার ঘডরর লেটলকলন তুডি নযাশ িালেরুডম ঢুডক ডেসটাডরর োডয় হাত লদডয় 
ডদডখ ডদহ নরম হডয় আসডে। কপাডির ফুডটা লদডয় রক্ত চুুঁইডয় প়িডে। 
 
নযাডশর হাডত দতানা প়িাই আডে। ডসই হাডত পডকট ডথডক লপতি ডবর কডর ডখািা 
জানািা লদডয় একটা গুলি ডোুঁড়ি। 
 
তারপর নযাশ দ্রুত জানািার লেটকালন িালেডয় ডেসটাডরর মৃতডদডহর পাডশ লপতিটা 
ডরডখ দরজাটা বন্ধ কডর ডবলরডয় আডস। লনডজর ঘডর চডি আডস, তার দতানা, পাজামায় 
রক্ত ডিডেডে। ডস তা়িাতাল়ি ডসগুডিা জালজডমর তিায় ডরডখ ডদয়। এরপর ডপাশাক 
পাডে ডনয়। নীডচ ডনডম এডস জুলিয়ানডক ডফান কডর ডেসটাডরর আত্মহতযার কথা 
জানাডিা। জুলিয়ান তার কাডে আসডে বডি জানাি। ডস খুব চমডক ডেডে। 
 
এরপর নযাশ েমউইচডক ডফান করি। একই খবর তাডক লদি। 
 
প্রায় সডি সডি েমউইচ পুলিশ িযাডন হালজর হডিা। িুইসডক পাহারায় ডদখডত না ডপডয় 
ডস অবাক হডিা। পডর ডস তাডক খুুঁডজ বার করি। 
 
এরপর েমউইচ জুলিয়াডনর ডখাুঁজ করডত নযাশ জানাডিা ডস েযাডরজ ঘডর শুডত 
লেডয়ডে। আজই ওখাডন ডেডে। তার এখাডন শুডত িয় করলেি তাই ওখাডন শুডত ডেডে। 
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প্রথডম ডস চডি ডয্ডত চাইলেি, ডশডষ আলম অডনক কডর বিডত তডব ওখাডন শুডত রাজী 
হডিা। জুলিয়ান আসডত ওডক লজডেযস করায় ও একই কথা জানাডিা। 
 
–তুলম ডকান গুলির আওয়াজ শুডনডো? 
 
–শুডনলে। জুলিয়ান বডি। 
 
–কাি ডতামার সডি নযাশ লেি। 
 
–না। 
 
 এরপর নযাডশর লদডক তালকডয় েমউইচ লজডেযস কডর, তুলম গুলির আওয়াজ শুডনডো? 
 
–লনিয়ই সযার, নযাশ ডিতডর ডিতডর কাুঁপডে। 
 
–তারপর লক করডি। 
 
–িালেরুডম লেডয় ডদলখ লমিঃ ডেসটার এলিডয় পড়ি আডে। সডি সডি জুলিয়ানডক ডফান 
করিাম। তারপর পুলিডশ ডফান কলর। 
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তারপর োক্তার েমউইডচর লনডদতডশ মৃতডদহ পরীক্ষা কডর এবং এক সময় ওরা িাশ 
লনডয় চডি ডেি। 
 
পুলিশ চডি ডয্ডত জুলিয়ান নযাশডক বিি, তুলম এখাডনই থাডকা, ডকাথাও চডি ডেডি 
পুলিশ আডরা ডবশী সডন্দহ করডব। 
 
–লঠক বডিডো। ঝাডমিা লমটডি আলম ডরাডম চডি য্াডবা। তুলম আমার সডি য্াডব ডতা। 
নযাশ জুলিয়ানডক আদর কডর বডি। জুলিয়ান এডত উডিলজত হডয় ওডক ডবেরুডমর 
লদডক টানডত থাডক। জুলিয়ানডক ডস অখুশী করডত পাডর না। জুলিয়ান ঘুলমডয় পড়ি। 
 
এরপর নযাশ ববঠকখানায় আডস। ডস থমডক দাুঁ়িায়। ডদডখ একটা ঢযাঙা ডিাক ওখাডন 
বডস আডে। মুডখ লসোডরট, হাডত মডদর িাস। ডক ডিাকটা? নযাশ ডিাকটার লদডক 
তালকডয় বডি, আপনার নাম জানডত পালর? ডকাডেডক আসডেন? 
 
–লনিয়ই। আলম লিি হারমাস। বীমা ডকাম্পানী ডথডক এডসলে। ইনডিলিডেশডনর 
বযাপার। 
 
ইলতমডধয মযােক্স এডস হালজর হডিা। 
 
নযাশডক ডদডখ মযােক্স বিি, তুলম ডকাথাও ডবল়িও না, বাল়িডতই থাডকা। পডর ডতামাডক 
দরকার হডত পাডর। 
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নযাশ মাথা ডনড়ি চডি ডেি। 
 
 মযােক্স এবার লিিডক বডি, বডিা ডতামার লক লজজ্ঞাসয? 
 
 লিি বডি, আমার প্রধান প্রশ্ন হডিা, এটা খুডনর না আত্মহতযার ঘটনা? আত্মহতযার 
বযাপাডর বীমা ডকাম্পানীডক ডকান টাকা লদডত হডব না। তডব খুডনর ডকডস টাকা লদডত 
হডব। 
 
মযােক্স বডি, দাবী নযায্য হডি, টাকা লমলটডয় লদডত হডব, তাডত ডকাম্পানীরই সুনাম 
বা়িডব। তডব খুডনর ডকডস খুনীডক খুুঁডজ বার করডত হডব। 
 
লিি জানাডিা, এ বাল়ির সব জানািাগুডিা বন্ধ লেি, ডকবি োতা-বষতালত রাখার ঘডরর 
একখানা জানািা ো়িা। তডব সারারাত ডস ঐ জানিার কাডে ঠায় দাুঁল়িডয় থাকায়, ডস 
লনলিত ডয্ ঐ জানািা লদডয় ডকউ ডঢাডকলন। তডব বযাপারটাডক য্লদ ডকউ আত্মহতযার 
ঘটনা বিডত চায়, তডব ডস মানডত নারাজ, কারে মাথায় গুলি করডি সারা ঘর রডক্ত 
ডিডস ডয্ত। এডক্ষডত্র রক্ত পড়িডে সামানযই। 
 
মযােক্স মাথা নাড়ি। বডি, আলম ডতামার কথা মানডত নারাজ, কারে আমার প্রথম ডথডক 
মডন হডি টাকার ডিাডি এটা একটা জালিয়ালতর ডচষ্টা। ডতামার লকেু বিার আডে? 
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–আঙুডির োডপর প্রশ্ন। জানািা লদডয় য্লদ ডেসটার ঢুকডতা তাহডি তার আঙুডির োপ 
থাকডতা। আত্মহতযার লচলঠ, টাইপরাইটার, মডদর িাডস, ডবাডতডি, লপডি ডকহও আঙুডির 
োপ পাওয়া য্ায়লন। ডেসটার য্লদ দতানা পরা অবস্থায় এটা কডর থাডক, তাহডি দতানা 
ডেি ডকাথায়? 
 
—হযাুঁ, এটা লচন্তার কথা। 
 
তাো়িা ডেসটার বউডয়র সডি ডয্ ডপাশাডক ডবলরডয়লেি, মৃত ডেসটাডরর পরডে লকন্তু ডস 
ডপাশাক ডনই। 
 
লিি বডি, এ বযাপাডর বিডবা, বনলবিাডের কুুঁড়িডত য্লদ ডেসটার ডহডিনডক খুন করার 
আডে ডপাশাক বদি কডর, তডব ডসই ডপাশাকগুডিাই বা ডেি ডকাথায়? পুলিশ 
বনদপ্তডরর আডশপাডশ এ জামাকাপ়ি খুুঁজডে। লিি একটু ডহডস বডি, এটা লমডসস 
ডেসটাডরর ডকান গুপ্ত ডপ্রলমকার কাজ নয়ডতা? 
 
লিি বডি, খুডনর ঘটনাডক আত্মহতযা বডি সাজাডত পারডি ডকাম্পানীডক সাড়ি সাত 
িক্ষ েিাডরর দাবী ডমটাডত হডব না লঠকই লকন্তু লপ্রলময়াম য্া ডদওয়া আডে, তাডত এক 
িাখ চার হাজার জিার ডফরৎ লদডতই হডব। 
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মযােক্স বডি, এখন বীমার টাকাটাই আসি িক্ষয নাও হডত পাডর। ঐ এক িাখ চার 
হাজার েিারই িক্ষয। এখন দুডটা লজলনষ জানা খুব প্রডয়াজন, এক লমডসস ডেসটাডরর 
ডকান গুপ্ত ডপ্রলমক লেি লকনা। দুই ডেসটাডরর ওয়ালরশান ডক? 
 
এবার মযােক্স নযাশডক ডেডক পাঠায়। 
 
–আিা, লমিঃ নযাশ, লমডসস ডেসটাডরর সডি পুরুষ বনু্ধডক ইদালনং ডঘারাডফরা করডত 
ডদখডো? 
 
নযাডশর েিা শুলকডয় আডস, ডস বডি, হযাুঁ, সপ্তাহখাডনক আডে োউন োলবত–নাডমর 
ডরডতারাুঁ ডথডক এক িদ্রডিাডকর সডি লমডসস ডেসটারডক ডবরুডত ডদডখলে। বয়স বের 
পুঁয়লত্রশ হডব। িম্বা, ফসতা ডদখডত ডবশ সুন্দর। 
 
–তুলম তার নাম জাডনা? 
 
–না সযার। 
 
মযােক্স লিডির লদডক তালকডয় এ বযাপাডর ডখাুঁজ লনডত বডি। তারপর ডস চডি য্ায়। 
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ওরা চডি ডয্ডতই নযাশ রক্ত ডমাো নযাক়িা, রক্ত মাখা জামাকাপ়ি ইতযালদ সুযটডকডস 
িডর লপেডনর দরজা লদডয় ডবলরডয় ডোট একটা েলি লদডয় পুলিডশর নজর এল়িডয় একটা 
চিন্ত বাডস লবপজ্জনকিাডব উডঠ ফায়ারডিাডনর ডমাড়ি নাডম। 
 
তারপর লিড়ির মডধয লনডজডক লমলশডয় ডদয়। ডসফ লেডপালজট িকাডরর উডো লদডক 
এডস ডদডখ একটা কাডিা োল়ি ও ডিতডর জনাকডয়ক শক্তসমথত ডিাক বডস আডে। এরা 
লনিয়ই পুলিডশর ডিাক, নযাশ িাডব। 
 
এরপর ডস বযাডঙ্ক য্ায়, ডসখাডনও পুলিডশর োল়ি আর পুলিডশর ডিাকজন। নযাশ লবভ্রান্ত 
হডয় পড়ি। 
 
নযাশ ডবাডঝ পুলিশ চারলদডক জাি লবতার কডর ডফডিডে। না পািাডি উপায় ডনই। লকন্তু 
তার হাডত আডে মাত্র পাুঁচ েিার। এ লনডয় ডস কতদূর য্াডব? 
 
সামডন একটা ডরডতারাুঁ ডদডখ ঢুডক ডস সলিডক ডফান কডর। 
 
ও প্রান্ত ডথডক েিার আওয়াজ ডিডস এি, সলি এখন অলফডস ডনই। 
 
-ডকাথায় ডেডে? 
 
–ওডক পুলিডশ ধডর লনডয় ডেডে। লকেু বিার থাকডি আমাডক বিডত পাডরন। 
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-নযাশ লকেু না বডি লরলসিার নালমডয় রাডখ। ডস িাডব, সলি লনডজডক বাুঁচাবার জডনয 
লনিয়ই পুলিশডক সব বডি ডদডব। তা ডথডক পুলিশ ধডর ডনডব ডয্, ডস ডহডিনডক 
ব্লযাকডমইি করলেি। 
 
কলফ খাওয়া নযাডশর মাথায় উডঠডে। ডস ডরডতারাুঁ ডথডক ডবলরডয় তার সুযটডকসটা পাডশর 
মাি রাখার দপ্তডর জমা রাডখ। এখাডন লনডজর আসি নাম ডস ডোপন কডর। 
 
নযাশ এখান ডথডক ডবলরডয় সানিালেসডকা য্াবার জনয বাসিযাডণ্ড ডেি। লটলকট কাটার 
সময় এমন একটা ঘটনা ঘটডিা, য্ার জডনয ডস সলতযই প্রস্তুত লেি না। ফডি নযাশ 
রীলতমত হকচলকডয় ডেি। 
 
হঠাৎ ডয্ন মালট খুুঁড়ি লবশাি ডচহারার একজন তার সামডন দাুঁ়িায়, চিুন লমিঃ নযাশ। 
আমরা আপনাডকই খুুঁজলে। বডি নযাশডক ডস থানায় লনডয় এি। 
 
ঘণ্টা চাডরক নযাশ একটা ডনাংরা ঘডর থাকার পর েমউইচ তাডক ডেডক পাঠায়। 
 
নযাশ ডসখাডন লেডয় ডদডখ মযােক্সও ডস ঘডর হালজর। 
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মযােক্সই বডি ওডঠ, মতিবটা িাডিা ডকুঁডদলেডি নযাশ। লকন্তু কাজটা এডকবাডর কাুঁচা 
কডর ডফডিে। ডকাথাও আঙুডির োপ বা ডকান প্রমাে ডনই। সবই পলরষ্কার বুলঝডয় 
লদডি ডয্ এটা একটা আত্মহতযার ঘটনা সাজাডনা হডয়ডে। 
 
ওলদডক মাি-গুদাম ডথডক পুলিশ সুযটডকস ডপডয়ডে। তার মডধয ওিারডকাট, টুলপ ও 
জুডতা পাওয়া ডেডে। 
 
ঐসব ডদলখডয় মযােক্স নযাশডক বডি, এখন আর ডকান বকলফডয়ত লদডয় িাি ডনই আমার 
কাডে। য্া বিার তা জুরীডদর বিডত পাডরা। 
 
নযাশ এর ডকান উির খুুঁডজ পায় না। ডস দরদর কডর ঘামডত থাকি। 
 
–আমার ডচনাজানা িাডিা উলকি আডে, পালঠডয় ডদডবা। তডব ডসও ডবাধহয় ডতামাডক 
বাুঁচাডত পারডব না। য্াক, চলি। কথা ডশষ কডর মযােক্স ডচয়ার ডেড়ি উডঠ চডি য্ায়। 
 
েমউইচ এবার নযাশডক লজজ্ঞাসাবাদ করডব। তডব নযাশ উলকি না আসা পয্তন্ত মুখ 
খুিডব না। ডস এও জাডন, তাডত ডকান িাি হডব না। অলনিাকৃত হডিও ডহডিনডক ডস 
খুনই কডরডে। ঘূলষগুডিা ডবশী ডজাডর হডয় ডেডে। 
 
নযাশ িাডব এখন আর এসব ডিডব িাি ডনই। ডচাডখর সামডন ডস ফাুঁলসর দল়ি স্পষ্ট 
ডদখডত পাডি। 
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নযাডশর হঠাৎ জুলিয়াডনর কথা মডন পড়ি। তার জডনয নযাডশর কষ্ট হডত থাডক। তার মুখ 
লদডয় একটা চাপা লনিঃশ্বাস ডবলরডয় আডস, আর নযাশ িাডব, ডকান শুিক্ষডে তার সডি 
ডেসটাডরর পলরচয় ঘডটলেি। লনলিত মৃতুযর হাত ডথডক বাুঁলচডয় ঘটনানুেডম আজ তার 
এই অবস্থা। সবই অদৃষ্ট। 
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