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েনকসাক্রলকেকটে ইনকেিকিন্ট ট্রাি অক্রফকস 
 
প্রথে েবে 
  
০১. 
  
কনস োলিসেসেে ইনসেস্টসেন্ট ট্রোস্ট অলিস  এই  েয় িো তৈলরর েোিো এক এক 
েসনর। আে নৈুন েোইলেস্ট লে  স োেো ে িো তৈলর কসর  কিসক লিি। 
  
অলিস র কৈেো লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর বযলিগৈ স সেেোলর লে  গ্র সেনর। লৈলনই লবসেষ 
িো’েো তৈলর কসর লেিঃ িসেেসু্কর কোেরোয় ঢুকসিন। 
  
স্বর্েসকে এই  ুন্দরী েলিিোর িিো বিো  েস্ত লকছুই আকষের্ীয়। সবেবো  ও প্র োধসন 
স  লনসেসক আরও সেোিনীয় কসর ৈুিবোর সিষ্টো কসর। 
  
অলিস  এ লনসয় অসনসকই কোনোঘুষো কসর। ৈসব ৈো লিক নয়। লেিঃ িসেেঙু্ক  ম্প্রলৈ 
লিৈীয়বোর লবসয় কসরসছন। ৈোর স্ত্রীলেও যসথষ্ট  ুন্দরী। কোসেই অলিস র সকোন  ুন্দরীর 
লিসক ৈোর নের েড়বোর কথো নয়। 
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রোেিং ীর েলিসৈ িোসয়র সট্র িোসৈ লে  গ্র সেনর কোেরোয় ঢুসক কৈেোর সেলবসি নোলেসয় 
রোখসিন। লেলষ্ট স্বসর বিসিন, আেনোর িো লেিঃ িসেেসু্ক। 
  
সবিো এগোসরোেো িে লেলনে। খোলনকক্ষর্ আসগ িো সিওয়ো িসয়সছ। 
  
 ি ো লে  গ্র সেনসরর সেলবসির কলিংসবি ৈীব্রস্বসর সবসে উিি। 
  
েরুরী েোসকর ইলিৈ সেসয় সিয়োর সথসক লছেসক উসি িোাঁড়োসিন লে  গ্র সেনর। ধীর 
ছসন্দ লেিঃ িসেেসু্কর কোেরোর  োেসন এস  লৈলন সেোকো লিসয় সেৈসর ঢুকসিন। 
  
েুিূসৈে সযন এক ৈীব্র ধোক্কো সখসিন লৈলন। সয িৃেয সিোসখর  োেসন সিখসিন ৈো ৈোর 
কোসছ অলবশ্বো য সিকি। 
  
লেিঃ িসেেসু্ক সেসস্কর সেছসন প্রিণ্ড যন্ত্রর্োয় ছেিে করসছন। েরীর েুসড় েয় েোগোসনো 
আসক্ষে। 
  
–ওহ্ লেিঃ িসেেসু্ক..আেলন লক অ ুস্থ 
  
সকোনরকসে বিবোর সিষ্টো করসিন লে  গ্র সেনর। থেসক িোাঁলড়সয় েসড়লছসিন, ধীসর 
ধীসর এলগসয় সগসিন লকন্তু ৈোাঁর সেৌঁছবোর আসগই লেিঃ িসেেসু্কর সিি যন্ত্রর্োয় প্রোয় 
ধনুসকর েসৈো সবাঁসক সগি। 
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–ওই িো–লক লিসয়ছ–একেন েোিোর 
  
যন্ত্রর্োকোৈর েব্দ কয়লে অসনক কসষ্ট উচ্চোরর্ করসিন লৈলন। 
  
লে  গ্র সেনর  ন্ত্রস্ত কসেোৈর েসৈো ঘর সথসক ছুসে সবলরসয় েোইলেস্টসির ঘসর 
ঢুকসিন। লিৎকোর কসর বিসিন, লেিঃ িসেেঙু্ক সবোধিয় েরসৈ িসিসছন…অজ্ঞোন িসয় 
যোসেন…এখুলন একেন েোিোর েোকসৈ িসব…ৈোর অবস্থো  ংকেেনক। 
  
েুিূসৈে  েস্ত অলিস  সৈোিেোড় শুরু িি। 
  
সষোি বছসরর েুরসনো কেেী, অলিস র প্রধোন েোইলেস্ট লে  লগ্রলিথ অলিস র সছোকরো 
বয়সক একেন েোিোর সেসক আনসৈ েোলিসয় লিসিন। 
  
অের একেন, লেিঃ িসেেসু্কর বযলিগৈ লিকোনো সিখো বই খুাঁেসৈ শুরু করসিন। ৈোসৈ 
খুাঁসে েোওয়ো সগি িোসিে স্ট্রীসের  যর এেউইন  যোসণ্ডেযোসির লিকোনো। 
  
লে  গ্র সেনর ৈৈক্ষসর্ একেো সিয়োসর এলিসয় েসড়সছন। কোৈর স্বসর বিসছন, 
সরোেকোর েসৈোই িো বোলনসয়লছিোে…ওসৈ সৈো সকোন সগোিেোি থোকসৈ েোসর নো– 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

5 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

লে  লগ্রলিথ েোিোরসক সেলিসিোন করলছসিন। লরল েোর িোসৈ লনসয় লেসজ্ঞ  করসিন, 
একথো বিছ সকন? 
  
–লেিঃ িসেেঙু্ক বিসিন,…িোসয়র েসধয লছি…. 
  
লকছুক্ষসর্র েসধযই অলিস র সছোকরো বসয়র সিষ্টোয় আর লে  লগ্রলিসথর সেলিসিোসন িুেন 
েোিোর আর িুসেো আিোিো অযোমু্বসিন্স এস  িোাঁড়োি অলিস র  োেসন। 
  
লেিঃ িসেেসু্কসক স ন্ট লেউে িো েোৈোসি েলৈে করো িসয়লছি। 
  
েিঃ আইেযোক্স সবথনোি লগ্রন আর িোসিে স্ট্রীসের  যর এেুইন  যোসণ্ডেযোি লেিঃ িসেেসু্কর 
আকলিক অ ুস্থৈোসক  মূ্পর্ে স্বোেোলবক বসি েসন কসরনলন। 
  
ইন সেক্টর নীি ইলৈেসধয খবর সেসয় ঘেনোস্থসি সেৌঁসছ লনয়েেোলিক ৈিসের কোে শুরু 
কসরলছসিন। 
  
লৈলন লে  গ্র সেনসরর কোছ সথসক  কোসি লেিঃ িসেেসু্কর িো েসবের  েস্ত বর্েনো শুসন 
লনসয়সছন। 
  
আনুেূলবেক ঘেনোর বর্েনো লে  লগ্রলিসথর কোছ সথসকও শুসনসছন আিোিো েোসব। 
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অলিস র কোে লে , িোসয়র েোত্র ইৈযোলি  রঞ্জোে  ংগ্রি কসর লবসেষসর্র েনয যথোস্থোসন 
েোলিসয় সিওয়ো িসয়লছি। 
  
ইন সেক্টর েোনসৈ েোরসিন এ ব বো নেত্র সকবি লে  আইলরন গ্র সেনরই িোসৈ 
লনসয়লছসিন। সকবি সকেলিেো  কসির িোসয়র েনযই বযবিোর করো িসয়লছি। 
  
লে  গ্র সেনসরর  োক্ষয সনওয়ো সেষ িসি স ন্ট লেউ  িো েোৈোি সথসক সিোন এি। 
ধরসিন ইন সেক্টর নীি। 
  
ওেোে সথসক আসবগবলেেৈ গিোয় সেোনো সগি, েোাঁি লেলনে আসগ লেিঃ িসেেসু্ক েোরো 
সগসছন। 
  
ইন সেক্টর নীি লনসের িোৈঘলড়েো সিসখ লনসয় ব্ললেং কোগসে লিসখ রোখসিন বোসরোেো 
সৈৈোলিে। 
  
স ন্ট লেউ  িো েোৈোসির েিঃ বোনে েিে বছর খোসনক আসগ একলে লবষপ্রসয়োসগর 
ঘেনোয় ইন সেক্টর নীসির  সি এক সি কোে কসরলছসিন। ৈোাঁসির েসধয বনু্ধসের 
 ম্পকে গসড় উসিলছি। 
  
েিঃ বোনে েিে স্বয়ং ইন সেক্টর নীসির  সি সেলিসিোসন কথো বিসিন। 
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–িযোসিো নীি, বুসড়ো েকুন, লবসষর িোে লনসয় েসড়ছ আবোর? 
  
–িযোসিো েোিোর, আেোসির সরোেী েোরো সগসছ শুনিোে। 
  
–িযোাঁ। আেোসির লকছুই করোর লছি নো। 
  
–েৃৈুযর কোরর্ েোনো সগসছ? 
  
–েয়নো ৈিসের আসগ লকছু বিো লিক িসব নো। এেুকু বিসৈ েোলর, স্বোেোলবক েৃৈুয নয়–
কথোেো অবেয বযলিগৈ। 
  
–লনশ্চয়ই…লনশ্চয়ই…ৈোিসি বিসছন লবষপ্রসয়োসগর ঘেনো? 
  
–অবেযই। সব রকোরীেোসব আর একেো কথো েোনোলে, েোয়ো, লবষেো লছি েযোকল ন – 
  
েযোকল ন–স  আবোর লক রকে লবষ…সকোন লিন সৈো নোে শুলনলন– 
  
-খুবই স্বোেোলবক। খুব কে সিোসকই নোেেো েোসন। েোত্র কসয়ক  প্তোি আসগই এরকে 
একেো সক  আেোর িোসৈ আস । একেো বোচ্চো সখিোর  েয় ইউ গোসছর িি সখসয় 
লবভ্রোে বোাঁলধসয়লছি…একই সক  
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–ইউ গোসছর িি? 
  
-িি বো েোৈো।  েোন লবষোি। এর উেক্ষোর িি েযোলক্সন। এ ব কোসে েযোলক্সন 
এসকবোসর সেোক্ষে। অবেয আেোরও েুি িসৈ েোসর…ৈসব সৈোেোসক বযলিগৈ েোসব 
েোনোিোে। কোেেো খুবই আগ্রি েোগোবোর েসৈো–েদ্রসিোসকর েনয িুিঃখ িয়। 
  
–েোরো যোবোর আসগ লৈলন লকছু বসিলছসিন? 
  
–সৈোেোর সিোক েোসেই লছি, লিসখ লনসয়সছ। ৈোর কোছ সথসক েোনসৈ েোরসব  ব লকছু। 
অলিস  িোসয়র েসধয লকছু সিওয়ো িসয়লছি এরকে কথো লৈলন বসিলছসিন–অবেয এেো 
লিক নয় এসকবোসর। 
  
–লিক নয় বিছ সকন? 
  
–কোরর্ িি, এই লবষেো দ্রুৈ কোে করসৈ েোসর নো। আেোর লবশ্বো , লবসষর প্রলৈলেয়ো 
সিখো সিয় লৈলন িো েোন করোর েসরই। 
  
–িযোাঁ, অলিস র সিোকরো এরকেই েোলনসয়সছ। 
  
– োয়োনোইে আর েোত্র কসয়ক ধরসনর লবষই আসছ যো দ্রুৈ কোে কসর। 
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–এসক্ষসত্র  োয়োনোইে েোৈীয় লকছু নয় বিছ? 
  
-নো, েোয়ো, ওরকে লবসষর সকোন  ম্ভোবনোই সনই। অযোমু্বসিন্স সেৌঁছবোর আসগই লৈলন েোরো 
যোন। সব রকোরী েোসবই সৈোেোসক বিলছ, আলে বোলে সরসখ বিসৈ েোলর লবষেো লছি 
েযোকল ন। 
  
–এই লবসষর প্রলৈলেয়ো িসৈ কৈ  েয় িোসগ? 
  
–ধর, এক সথসক লৈন ঘণ্টো।  েয়েো লনেের কসর অসনক লকছুর ওের। েৃৈবযলির 
প্রোৈরোেেো েোিই করো লছি েসন িয়। ৈোই লবসষর লেয়ো একেু  েয় লনসয় িসয়সছ। 
  
–প্রোৈরোে? লিলেৈ েোসব বিসিন ইন সেক্টর নীি। 
  
–সৈোেোর লেকোর  িি সিোক েোয়ো…ৈোিসি রোখলছ। 
  
–ধনযবোি েোিোর। সিোনেো িয়ো কসর একেু  োসেেন্টসক লিন। ৈোর  সি কথো বিব। 
  
একেু েসরই সেলিসিোসনর অের প্রোে সথসক  োসেেন্ট সি’র গিো সেস  এি। 
  
-বিুন  যর 
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–নীি বিলছ। আেোসক সেোনোবোর েসৈো লকছু লক আসছ–েৃৈ বযলি লক বসিলছসিন? 
  
-উলন বসিলছসিন িোসয় লকছু লছি–অলিস  সখসয়লছসিন। ৈসব সেলেকযোি অলি োর অনয 
কথো বসিসছন। 
  
-িযোাঁ, স কথো শুসনলছ। আর লকছু? 
  
–একেো অদু্ভৈ বযোেোর  যর। উলন স   ুযে েসরলছসিন ৈোর েসকে েরীক্ষো কসর আলে 
রুেোি, িোলব, েসকেবযোগ, খুিসরো েোকো– োধোরর্ৈ যো থোসক ৈোর  সি একেো অদু্ভৈ 
লেলন  সেসয়লছ। 
  
–লক লেলন ? 
  
–ৈোর েযোসকসের েোনলিসকর েসকসে লকছু েস যর িোনো লছি। 
  
–ে যিোনো? লক ে য? প্রোৈরোসের সকোন খোবোর লক? বোলিে, গে বো েুট্টোর িোনো— 
  
ওেো রোই বসিই েসন িি  যর, সবে লকছুেো েলরেোসর্ই লছি– 
  
–আশ্চযে বযোেোর…বযব ো  ংেোে লকছু িসব  ম্ভবৈ–সকোন নেুনো— 
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আেোরও ৈোই ধোরর্ো–ৈসব েোনোসনো উলিৈ েসন িি–ৈোই – 
  
লিক কোেই কসরছ। 
  
লিলেৈ েোসব লরল েোর নোলেসয় রোখসিন ইন সেক্টর নীি। অলিস ই লবষপ্রসয়োগ িসয়সছ–
এরকে  সন্দিেো েোথো েুসড় লছি।  সন্দি সথসক এবোসর লনলশ্চৈ অবস্থোয় এসিন। 
  
সরক্স িসেেসু্কসক লবষপ্রসয়োগ করো িসয়সছ এবং ৈো করো িসয়সছ িক্ষর্ প্রকোে িবোর 
অেৈ এক সথসক লৈন ঘন্টো আসগ। 
  
 ুৈরোং একেো লিসক লনলশ্চৈ িওয়ো সগি সয অলিস র কেেিোরীরো এ বযোেোসর লনসিেোষ। 
  
লেিঃ িসেেসু্কর খো  কোেরোয় বস  এৈক্ষর্ কোে করলছসিন ইন সেক্টর নীি। ৈোর  সি 
একেন অধস্তন েুলি  কেেিোরীও লছি। 
  
এবোর স খোন সথসক উসি লৈলন অলিস র বোইসরর ঘসর এসিন। স খোসন েোইলেস্টরো 
েোইেরোইেোসর কোে করলছসিন। লকন্তু ৈোসির কোসে সকোন গলৈ লছি নো। 
  
লে  লগ্রলিথসক সেসক িো েোৈোি সথসক েোওয়ো িুিঃ ংবোিেো েোনোসিন নীি। 
  
–লেিঃ িসেেসু্ক বোসরোেো সৈৈোলিসে েোরো সগসছন। 
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লে  লগ্রলিথ আশ্চযে িসিন নো। েোথো ঝোাঁলকসয় বিসিন েসন িয় লৈলন অ ুস্থ লছসিন। 
  
সকোন রকে েূলেকো নো কসর নীি এরের  রো লর লে  লগ্রলিথসক বিসিন, লেিঃ িসেেসু্কর 
েলরবোসরর লকছু খবরোখবর আেোর েোনো িরকোর। আেলন লনশ্চয় আেোসক  োিোযয 
করসবন? 
  
লনশ্চয়ই ইন সেক্টর। 
  
এরের এ ম্পসকে ৈোাঁর কোছ সথসক যো েোনো সগি ৈো এরকে। 
  
লেিঃ িসেেসু্ক  েলরবোসর সবেন িীথ অঞ্চসি অলেেোৈ েোড়োয় লনেস্ব বোলড়সৈ বো  কসরন। 
িণ্ডন সথসক এই অঞ্চসির িূরে েোত্র কুলড় েোইি। সট্রন িিোিি বযবস্থো খুবই েোি। 
  
বছর িুসয়ক আসগ লেিঃ িসেেঙু্ক লিৈীয়বোর লববোি কসরন। প্রথে লেস   িসেেষু্ণ বহুলিন 
আসগ েোরো যোন। লিৈীয়ো স্বোেীর সিসয় বয়স  অসনক সছোে। 
  
প্রথে েসক্ষর িুই সছসি ও এক সেসয়। সছসিরো িি েোল েেোি ও িযোন্সিে। সেসয় 
ইসিইন। 
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সেসয় বোলড়সৈই থোসক। বড় সছসিও। লৈলন বযব োর একেন অংেীিোর।  ম্প্রলৈ 
বযব ো ংেোে কোসে ইংিসণ্ডর উত্তরোঞ্চসি সগসছন। আগোেীকোি ৈোর লিসর আ োর কথো। 
  
লেিঃ িসেেসু্কসক িো েোৈোসি লনসয় যোবোর ের লেিঃ েোল েেোসির  সি সযোগোসযোসগর সিষ্টো 
করো িসয়সছ, সিোসেসি েোওয়ো যোয়লন। লৈলন েযোসঞ্চস্টোসরর সিোসেি সছসড় আে  কোসিই 
অনযত্র িসি সগসছন। 
  
লেিঃ িসেেসু্কর লিৈীয় সছসি লেিঃ িযোন্সিে, বোবোর  সি েৈসেি িওয়োয় লৈলন লবসিসে 
থোসকন। 
  
িুই সছসিই লববোলিৈ। লেিঃ েোল েেোি বছর লৈন আসগ লবসয় কসরসছন। লৈলন ইউলে 
িসেই আিোিো ফ্ল্যোসে থোসকন। ৈসব লেগলগরই সবেন িীসথই লনসেসির বোলড়সৈ উসি 
যোসবন। 
  
আে  কোসি সবেন িীসথও সেলিসিোন করো িসয়লছি। লেস   িসেেসু্কসক েোওয়ো যোয়লন, 
লৈলন গিি সখিসৈ সগসছন। 
  
লেস   েোল েেোিসকও সিোসন েোওয়ো যোয়লন। লৈলন  োরোলিসনর েনয িণ্ডসন সগসছন। 
  
সছোে সছসি লেিঃ িযোন্সিে বছর খোসনক িি লবসয় কসরসছন। লৈলন লবসয় কসরসছন িেে 
সেেলরক অযোনলেস র লবধবোসক। ৈোসির লবসয়র ছলব কোগসে ছোেো িসয়লছি। 
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প্রয়োৈ িেে সেেলরক অযোনলেস র নোেলে ইন সেক্টর নীসির েোনো। সখিোধুিোর েগসৈ 
খুব িুনেোে লছি েদ্রসিোসকর। একেো সঘোড়ো সিৌড়োবোর আসগ লৈলন লনসের েোথোয় গুলি 
কসর আত্মিৈযো কসরন। 
  
ৈোর স্ত্রীর  ম্পসকেও একলে ঘেনো নীসির েোনো। লৈলন এর আসগ লবসয় কসরলছসিন এক 
তবেোলনকসক। লব্রসেসনর যুসে লৈলন েোরো যোন। 
  
এরের নীি সিোন করসিন সবেন িীসথ ইউলট্ট িসে। লকন্তু এবযোেোসর কথো বিোর েসৈো 
স ই  েয় বোলড়সৈ িসেেনু্ধ েলরবোসরর সকউই উেলস্থৈ লছসিন নো। 
  
বোলড়র িোউ লকেোর লে  েোসের  সিই অগৈযো কথো বিসিন নীি। লনসের েলরিয় লিসয় 
লৈলন েোনোসিন লেিঃ িসেেসু্কসক অ ুস্থ অবস্থোয় িো েোৈোসি েলৈে করো িসয়লছি। স খোসন 
ৈোর েৃৈুয িসয়সছ। 
  
এধরসনর আকলিক েৃৈুযসৈ লনয়েেোলিক লকছু ৈিে েুলি সক করসৈ িয়। যৈ 
ৈোড়োৈোলড়  ম্ভব লৈলন স কোসেই বোলড়সৈ আ সছন। 
  
. 
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–লে  লগ্রলিথ, এবোসর আর লকছু, যো আেলন েোসনন, আেোসক েোনোসি খুলে িব। আেো 
লেিঃ েোল েসির  সি ৈোর বোবোর  ম্পকে সকেন লছি? প্রশ্ন করসিন নীি। 
  
ইিোনীং ৈোসির বলনবনো িলেি নো। লেিঃ েোল েেোি ৈোর বোবোর অসনক কথোই সেসন লনসৈ 
েোরলছসিন নো। এই লনসয়ই কথো কোেোকোলে িসৈো। 
  
লেৈো েুসত্রর এ ব ঝগড়োঝোলে আেনোরোও শুসনলছসিন? 
  
-িযোাঁ, শুসনলছিোে। লেিঃ িসেেসু্ক প্রিণ্ড সরসগ লগসয় একবোর বসিলছসিন, িযোন্সসক আবোর 
বোলড়সৈ লিলরসয় আনসবন। স  েোি ঘসর লবসয় কসরসছন, ৈোর বুলেও বড় সছসির সিসয় 
অসনক সবলে সিোখো। 
  
এরের অলিস র অনয কেেী লে  গ্র সেনসরর  সি কথো বিোর েনয প্রস্তুৈ িসিন নীি। 
  
লে  লগ্রলিথ লবিোয় লনসি লেসেকলেে ইন সেক্টর ওসয়ে ৈোর ঊধ্বৈেন অলি োসরর লিসক 
ৈোলকসয় বিসিন, লেিঃ িসেেসু্ক সয ধরসনর বযব ো করসৈন, ৈোসৈ বোেোসর ৈোর অসনক 
েত্রু থোকো অ ম্ভব নয়। 
  
–িযোাঁ, েি লনশ্চয়ই লছি, বিসিন নীি, ৈসব লবষপ্রসয়োগ করো িসয়লছি বোলড়সৈ, অলিস  
নয়। সগোেো বযোেোরেোর েসধয আলে একেো েলরলিৈ নক্সো সিখসৈ েোলে, ওসয়ে। সিখ, 
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েদ্রসিোসকর িুই সছসি, বড়লে েোি। সছোে িযোন্স বি। এলিসক স্ত্রীর বয়  স্বোেীর সিসয় 
সঢর কে। স্ত্রীলের আবোর গিসির েোসি যোৈোয়োৈ আসছ। খুবই েলরলিৈ একেো ছক। 
  
এই  েয় লে  গ্র সেনর ঘসর প্রসবে করসিন। ইন সেক্টর ৈোসক ব সৈ ইলিৈ 
করসিন। 
  
েসর  রো লরই প্রশ্ন করসিন, েৃৈ লেিঃ িসেেসু্ক  ম্পসকে আেনোসক িু-একলে প্রশ্ন করসৈ 
িোই। ইিোনীং ৈোর েসধয সকোন েলরবৈেন লক আেলন িক্ষয কসরলছসিন? 
  
েলরবৈেন, লে  গ্র সেনর বিসিন, লিক েলরবৈেন লকনো বিসৈ েোরব নো, ৈসব িিোৎ 
কসরই সকেন সরসগ উিসৈন। লবসেষ কসর লেিঃ েোল েেোি  ম্পসকে। 
  
–আর একেো প্রশ্ন সকবি আেনোসক করলছ লে  গ্র সেনর। লেিঃ িসেেসু্কর লক েসকসে 
েস যর িোনো লনসয় সঘোরোর অেযো  লছি? 
  
-েস যর িোনো? েসকসে? অৈযে লবলিৈ িসিন লে  গ্র সেনর, এরকে সকন িসব… নো 
নো… 
  
ধরুন বোলিে, রোই বো এই েোৈীয় লকছু বযব ো ংেোে সিনসিন বো নেুনো লিস সব 
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-ওি নো। এলেয়োলেক অসয়ি সকোম্পোলনর প্রলৈলনলধসির েনয লৈলন প্রৈীক্ষো করলছসিন। 
আর আ োর কথো লছি এলট্রকো  লবলডং স ো োইলের সপ্রল সেসন্টর 
  
লে  গ্র সেনসরর কোছ সথসক আর লকছু েোনোর লছি নো। ইন সেক্টর নীসির  োেসন 
বযোখযোিীন প্রশ্ন িসয় রসয় সগি এক েসকে রোই। 
  
. 
  
ইউলট্ট িসের  োেসন গোলড় সথসক যখন নোেসিন ইন সেক্টর নীি আর লেসেকলেে 
কনসস্টবি ওসয়ে–লে  েোে েোনোিো লিসয় িুেনসক আসগই সিখসৈ সেসিন। 
  
ইউলট্র িে নোসের লবেোি বোলড়েো িোি ইসের তৈলর। অসনকেো িম্বোসে ধরসনর। েোসঝ 
েোসঝ েোলিব োসনো লত্রসকোর্ আর েোল েিোগোসনো েোনোিো। 
  
 োেসন লবস্তীর্ে বোগোন। স খোসন সিোসখ েসড় সগোিোে িুসির গোসছর  সি নোনো েোসৈর 
িৈো। আর িোরেোসে ছলড়সয় লছলেসয় রসয়সছ অ ংখয ইউ গোসছর সঝোে। 
  
বোলড়র েোনেোসে লবেোি এক ইউ গোছ সখোিো আকোসে েোখোপ্রেোখো লবস্তোর কসর সবসড় 
উসিসছ। ৈোর ৈিোয় অেস্র স ই লবষিি। 
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সয সকউ এ ব িি লিসয় ইসে েসৈো েযোকল ন তৈলর কসর লনসৈ েোসর–িোরেোসে সিোখ 
সবোিোসৈ সবোিোসৈ েোবসিন নীি। 
  
অস্বলস্তকর েোবনোেো েোথোয় লনসয়ই  ির িরেোর ঘণ্টো বোেোসিন লৈলন। িরেো খুসি 
ৈোসক অেযথেনো করি েধযবয়স্ক একেন সিোক। 
  
লনসের আর  িীর েলরিয় লিসয় নীি লেসজ্ঞ  করসিন, লেস   িসেেসু্ক লিসরসছন? 
  
-নো,  যর। 
  
–লেিঃ েোল েেোি বো লে  িসেেসু্ক? 
  
–নো,  যর। 
  
–ৈোিসি আলে লে  েোসের  সিই কথো বিসৈ িোই। 
  
–ওই সয উলন আ সছন। একেোসে  সর লগসয় বিি সিোকলে। 
  
এই েয় ল াঁলড় লিসয় কৃে সিিোরোর একেন েলিিোসক লনসি সনসে আ সৈ সিখো সগি। 
ৈোর েরসর্ িোিকো রসের সেোেোক। লনখুাঁৈ েোসব িুি বোাঁধো। সিোাঁসের সকোসর্ অস্পষ্ট 
রি যেয় িোল র সরখো। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

19 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
লে  েোে লনসের েলরিয় লিসয় েুলি  অলি োর িুেনসক অেযথেনো েোনোসিন। 
  
ইন সেক্টর নীি বিসিন, যৈিূর েোনো সগসছ  কোসি প্রোৈরোসের  সিই লেিঃ িসেেঙু্ক 
এেন লকছু গ্রির্ কসরলছসিন, যো ৈোর আকলিক েৃৈুয সেসক এসনলছি।  োসেেন্ট সি যোসৈ 
রোন্নোঘসর লগসয় সয ব খোবোর সিওয়ো িয় স গুসিো েরীক্ষো করসৈ েোসরন আেলন িয়ো 
কসর ৈোর বযবস্থো কসর লিন। 
  
-ওি, লনশ্চয়ই, বিসিন লে  েোে। েসর েোসে িোাঁড়োসনো বোেিোসরর লিসক ৈোলকসয় 
বিসিন, েোম্প, ৈুলে  োসেেন্ট সি-সক রোন্নোঘসর লনসয় যোও। লৈলন যো যো সিখসৈ িোন 
সিলখসয় সিবোর বযবস্থো কর। 
  
িুেসন লবিোয় লনসি লে  েোে ইন সেক্টরসক একেো সছোে ঘসর লনসয় এসিন। িুেসন 
েুসখোেুলখ একেো সেলবসি ব সিন। 
  
–এই েুিূসৈে বোলড়সৈ েলরবোসরর সকউ উেলস্থৈ সনই, এেো খুবই িুেেোসগযর কথো। ৈসব 
লেস   িসেেসু্ক সয সকোন েুিূসৈে লিসর আ সৈ েোসরন। লেস   েোল েেোিও ৈোই। আলে 
অবেয লেিঃ েোল েেোসির  সিও সযোগোসযোসগর সিষ্টো কসর িসিলছ। 
  
–ধনযবোি লে  েোে। বিসিন নীি। 
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-প্রোৈরোসের লকছু খোবোর সেসয় লেিঃ িসেে অ ুস্থ িসয়সছন আেলন বিসছন, লকন্তু ৈো লক 
কসর  ম্ভব? 
  
–বোলড় সথসক সবরসনোর আসগ প্রোৈরোসে লৈলন লক ে যিোনোর েসৈো লকছু সখসয়লছসিন? 
  
–নো, ও ব লকছু ৈোর েছন্দ নয়। 
  
 – কোসি লৈলন সকোনরকে ওষুধ সখসৈন? িেসের ওষুধ বো েলনক েোৈীয় লকছু? 
  
–নো, এ ধরসনর লকছু সখসৈন নো। 
  
–প্রোৈরোসে সক সক উেলস্থৈ লছসিন? 
  
লেস   িসেেসু্ক, লে  িসেেসু্ক, লেস   েোি িসেেসু্ক। লেিঃ েোল েেোি বোইসর লছসিন। 
  
কথোেো শুসন একেু লিলেৈ িসিন ইন সেক্টর নীি। স্ত্রী, আর েুত্রবধূ েোত্র িুেন বযলি 
েৃৈ বযলির  সি প্রোৈরোে কসরলছসিন। এসির েসধয সয সকোন একেসনর েসক্ষ কলিসৈ 
েযোকল ন লেলেসয় সিওয়ো অ ম্ভব লকছু নয়। কলির  সি েযোকল সনর কেুস্বোি ধরো 
েড়বোর কথো নয়। 
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লে  েোে লনলবষ্ট সিোসখ নীিসক সিখলছসিন। ৈোর সিোসখ সিোখ েড়সৈই লে  েোে বসি 
উিসিন, সকোন লবষলেয়োর ঘেনোয় কখসনো েলড়সয় থোলকলন। 
  
-কোেেো সক করসৈ েোসর আেনোর সকোন ধোরর্ো আসছ লে  েোে? 
  
 প্রশ্নেো কসর ৈীক্ষ্ণিৃলষ্টসৈ ৈোর লিসক ৈোকোসিন নীি। 
  
-সকোন ধোরর্ো সনই, েোথো ঝোাঁলকসয় বিসিন লে  েোে, ৈসব লক েোসনন,  লৈয কথো 
বিসৈ লৈলন এেন লবরলিকর েোনুষ লছসিন সয, বোলড়র সকোন েোনুষ ৈোর প্রলৈ  ন্তুষ্ট 
লছসিন নো। 
  
বযোেোরেো আসরো গেীসরর লে  েোে। এই বোলড়র  ম্পসকে লকছু আসিোকেোৈ করসৈ 
লনশ্চয় আেনোর আেলত্ত সনই? 
  
লনলিেপ্ত েুসখ িোল  সিোাঁেোবোর সিষ্টো করসিন লে  েোে। 
  
–আেোর বিবয যলি আিোিসৈ বিো নো িয় ৈোিসি বযলিগৈ েোসব যো েোলন বিসৈ 
েোলর। 
  
–ৈোিসি লনলশ্চসে বিুন আেলন। আেোর কোসে  োিোযয িসব। 
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একেু ঝুাঁসক ব সিন লে  েোে। একেুিূৈে িুে কসর লক েোবসিন। েসর বিসৈ শুরু 
করসিন। 
  
-সিখুন ইন সেক্টর, আেোসক যোসৈ আেলন েুি নো সবোসঝন ৈোই শুরুসৈই একেো কথো 
বসি সনই। আেোর েলনসবর প্রলৈ লবসিষ বো আনুগৈয সকোনেোই সনই। আলে েোকোর েনয 
কোে কলর। প্রসয়োেসন আলে  ব কোে সযেন করসৈ েোলর সৈেলন, েোকো খরি কসর 
েোকো সিোকসিরই কোসে িোগোই। 
  
এই বোলড়সৈ েোকো খরি করসৈ সকউ কোেের্য কসর নো। ৈোই লেস   েোসম্পর েৈ েোকো 
রোাঁধুলন রসয়সছ এখোসন। আর বোেিোর েোম্পও ৈোর কোে লিকিোকই কসর। 
  
বোলড়র সিোকসির  ম্পসকে আেোর ধোরর্োর কথোই লনশ্চয় আেলন েোনসৈ সিসয়সছন; ৈোই 
নো ইন সেক্টর। 
  
-যলি লকছু েসন নো কসরন। বিসিন নীি। 
  
–আেোসির েলনব প্রয়োৈ লেিঃ িসেেসু্কর প্রেং ো করো  ম্ভব নয়। সকননো, প্রোয়ই লৈলন ৈোর 
িৈুর েিৈোর লবষয় বোলড়সৈ গল্প করসৈন। ৈোছোড়ো এেন কেুেোষী লছসিন সয…ৈোছোড়ো 
বোলড়র  কসিই বিসৈ সগসি  েোন লবরলিকর। 
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লেস   িসেেসু্ক–অযোসেি, ৈোাঁর লিৈীয় স্ত্রী, বয়স  লৈলন স্বোেীর সিসয় প্রোয় লত্রে বছসরর 
সছোে। সিখসৈ  ুন্দরী…সযৌনআসবিনেয়ী, ৈবু সয লৈলন লেিঃ িসেেসু্কসক লবসয় কসরলছসিন, 
ৈো সকবি েোকোর সিোসে। অ ম্ভব েোকোর সনেো ৈোর। 
  
এই লবসয়সৈ লেিঃ িসেেসু্কর িুই সছসিসেসয় েোল েেোি ও ইসিইন সেোসেও খুলে িসৈ 
েোসরলন। ৈোসির অসেোেন বযবিোর লেস   বুলেেৈীর েৈই অগ্রোিয কসরন। 
  
প্রথসে লেিঃ েোল েেোসির কথোই সেোনো যোক। 
  
–েোল েেোসির কথো? ওর স্ত্রী ৈোসক েযোি বসি েোসক। লনসেও ওই নোে েছন্দ কসরন। 
লেৈোর েৈই েি আর ধূৈে।  ব েয় লনসের কোে িোল ি করোর েৈিসব থোসকন। ৈসব 
বোবোর 
  
েৈ খরসি নয়, বরং খুব লবেরীৈ। 
  
েোল েেোসির স্ত্রী লবসয়র আসগ িো েোৈোসির নো ে লছি। খুব েীরু প্রকৃলৈর আর খোলনকেো 
সবোকোসে। ৈোসির সপ্রসের লবসয়সৈ লেিঃ িসেেঙু্ক খুলে িসৈ েোসরনলন। বোে সছসি 
েরস্পরসক ঘৃর্োর সিোসখই সিখসৈন বিসৈ েোসরন। 
  
লেস   েযোিও শ্বশুরসক অেছন্দ করৈ। 
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-সেসয় ইসিইন লকরকে? 
  
সেসয়লে অৈেো খোরোে নয়। ৈোর েনয আেোর িুিঃখ িয়। সখিোধূিোয় েোি, 
েড়োসেোনোসৈও। এক িৈোে ৈরুর্ সু্কিেোস্টোসরর  সি ৈোর একবোর  ম্পকে গসড় 
উসিলছি। বোে সের সেসয়  ম্পসকের ইলৈ ঘেোন। সেসয়লে সিখসৈ সৈেন েোি নয়। 
ৈোরও িক্ষয বোসের েোকোর লিসক। 
  
–অনয সছসিলে–লেিঃ িযোন্সিে? 
  
–শুসনলছ খুবই  ুেুরুষ ৈসব বি িলরসত্রর। ৈোসক কখসনো সিলখলন আলে। অৈীসৈ একেো 
সিক েোি করোর ঘেনো ঘলেসয়লছি। স  এখন লবসিসে–েূবে আলেকোয়। 
  
-বোবোর  সি লক ছোড়োছোলড় িসয় লগসয়লছি? 
  
-ৈো লিক িয়লন। ৈসব বহু বছর ৈোর  সি লৈলন সকোন সযোগোসযোগ কসরনলন। িযোসন্সর 
নোে এসকবোসরই শুনসৈ েোরসৈন নো। ৈসব েোকোকলড় সথসক বলঞ্চৈ করসৈ েোসরনলন। 
কোরর্ আসগই ৈোসক সকোম্পোলনর েুলনয়র অংেীিোর কসর লনসয়লছসিন। 
  
ৈসব যৈিূর েসন িয় িযোন্স িয়সৈো আবোর লিসর আ সব। 
  
–এরকে সকোন আেো  লক েোওয়ো সগসছ? 
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–লকছুলিন আসগ  ম্ভবৈ েোল েেোি সগোেসন লকছু একেো কসর সিসিলছসিন। স েো বোে 
েোনসৈ সেসর প্রিণ্ড সরসগ যোন। স ই েয় সছোে সছসিসক আবোর লিলরসয় আনোর কথো 
বসিলছসিন। ৈোরের সথসক েোল েেোিও সকেন েীৈ িসয় থোকসৈন  ব  েয়। 
  
-বোলড়র িোকরবোকরসির েসধয েোসম্পর কথো সৈো বসিসছন। অনয িোকরবোকররো 
লকরকে? 
  
-এবোলড়সৈ েোিেোরসেে েোসন ওসয়সস্ট্র  লিস সব আসছ গ্ল্যোলে  েোলেেন। স  ঘর গুছোসনোর 
কোেকসেের  সি েোম্পসকও  োিোযয কসর। সেসয়লে েোি। ৈসব বড্ড সবলে  রি। 
  
এসিন কোলেে  িি িোউ সেে। কোসের েোনুষ, ৈসব েয়োনক বিসেেোেী। 
  
এছোড়ো বোইসরর লকছু বুলড় আস  বোলড়সৈ কোসের েনয। বোলড়সৈ আর একেন আসছন–
লৈলন লে  র্ যোে বেে। 
  
–লৈলন সক? নীি েোনসৈ িোন। 
  
–লেিঃ িসেেসু্কর প্রথে েসক্ষর স্ত্রীর লিলি। স ই স্ত্রী বয়স  লেিঃ িসেেসু্কর সিসয় বড় লছসিন। 
লিলিলে ৈোর সিসয়ও বড়। এখন প্রোয়  ত্তসরর েসৈো বয় । 
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লৈনৈিোয় একখোনো ঘসরই লৈলন থোসকন। খুব একেো লনসি নোসেন নো। রোন্নোবোন্নো, অনযোনয 
কোে লনসেই কসর সনন। একেন কোসের সেসয় আস  ৈোসক  োিোযয করসৈ। 
  
এই বৃেো সকোনলিন ৈোর েোগ্নীেলৈসক  িয করসৈ েোসরনলন। সবোন সবাঁসি থোকসৈ এখোসন 
এস লছসিন, ৈোর েৃৈুযর েসরও সথসক যোন। লে  িসেেসু্ক ও সছসিরো ৈোসক েোসক এলি 
েোল  বসি। 
  
বোলড়র সিোকেন বিসৈ এই  ব? 
  
–িযোাঁ, ইন সেক্টর, এরোই  ব। 
  
 –এবোসর আেনোর কথো লকছু বিুন লে  েোে। 
  
–আলে..আলে একেন অনোথো। স ন্ট অযোিসেে স সেেোলরসয়ি কসিসে স সেেোলর সকো ে 
েো  কসরলছ। লকছুলিন এক অলিস  কোেও কসরলছ। এখোসন আ োর আসগ সেোে লৈন 
েোয়গোয় আলে কোে কসরলছ। লকন্তু এক সিড় বছসরর েসধযই িোাঁলেসয় উিসৈ থোলক। ৈোই, 
একেু সবলে স্বোধীনৈো লনসয় থোকব বসি এই ইউলট্ট িসে িসি এস লছ। এখোসন আলছ 
একবছসরর লকছু সবলে। 
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কথো বিসৈ বিসৈ লে  েোে  ম্বসন্ধ একেো ছলব েসন েসন এাঁসক লনসয়লছসিন নীি। ৈোর 
কথো সেষ িসৈই বিসিন, এবোসর আলে ওই েোিেোরসেে গ্ল্যোলে  আর েলরিোলরকো 
এসিসনর  সি কথো বিসৈ িোই। 
  
আর একেো কথো লে  েোে, লেিঃ িসেেঙু্ক লক সকোন কোরসর্ েসকসে েস যর িোনো রোখসৈ 
েোসরন? 
  
–ে যিোনো? আেোর সকোন ধোরর্ো সনই ইন সেক্টর। অবোক িসয় বিসিন লে  েোে। 
  
–ৈোর সেোেোক সক সিখোসেোনো করসৈন? 
  
–েোম্প। 
  
–আর একেো কথো–লেস   িসেেসু্ক লক স্বোেীর  সি একই ঘসর থোসকন? 
  
–িযোাঁ। েসন িয় ৈোাঁর আ োর  েয় িসয়সছ। িোসৈর ঘলড়র লিসক ৈোলকসয় বিসিন লে  
  
–লৈলন সৈো বিসিন গিি সখিসৈ সগসছন। কোছোকোলছ ৈৈ লৈনসে গিসির েোি রসয়সছ। 
ৈবুও এখনও েযেে ৈোসক সকোথোও খুাঁসে েোওয়ো সগি নো সিসখ আশ্চযে িলে। 
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-এেো আশ্চসযের লকছু নয় ইন সেক্টর। গিি ক্লোব লনসয়ই অবেয সবলরসয় সগসছন গোলড় 
লনসয়, ৈসব গিি আসিৌ নোও সখিসৈ েোসরন। 
  
নীি ৈীব্র িৃলষ্টসৈ ৈোকোসিন লে  েোসের লিসক। একেু েসর লেসজ্ঞ  করসিন, কোর  সি 
সখসিন েোসনন? 
  
– ম্ভবৈ ৈোর  িী লেিঃ লেলকয়োি েুবসর। আলে গ্ল্োলে সক েোলিসয় লিলে। একেো কথো 
ইন সেক্টর, আেনোসক সয ব কথো বিিোে, ৈো লনসয় খুব ঘোাঁেোঘোাঁলে নো করোর েনযই 
আেনোসক েরোেেে সিব। 
  
লে  েোে লবিোয় লনসিন। লৈলন সয কথোগুসিো ৈোসক বিসিন, ৈোর অেলনেলিৈ অথে 
বুঝসৈ নীসির অ ুলবধো িি নো। ইউলট্ট িসের অেযেরীর্ ছলবেো সবে েলরষ্কোর িসয়ই 
উসিসছ ৈোর কোসছ। যলিও কথোগুসিো লবসিষেূিকেোসব বিসিন লকনো লে  েোে, ৈো ৈোর 
কোসছ স্পষ্ট নয়। 
  
এই বোলড়র যো িোিিোি, ৈোসৈ লেিঃ িসেেসু্কসক ইেোকৃৈেোসব লবষপ্রসয়োসগর সেোলেসের 
সকোন অেোব সনই। 
  
লনসের েোবনো সথসক বোস্তসব লিসর এসিন ইন সেক্টর নীি। ঘসর প্রসবে করি েসয় 
েসড়ো সড়ো একলে সেসয়–গ্ল্যোলে  েোলেেন। 
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ঘসর ঢুসকই স  বিসৈ শুরু করি, আলে লকছু কলরলন–আলে এ সবর লকছুই েোলন নো। 
  
 সেসয়লের  সি কথো বসি গুরুেেূর্ে লকছুই েোনো  ম্ভব িি নো। 
  
নৈুন কথো যো স  েোনোসিো ৈো িি স  আসগ লবলেন্ন কোসিসৈ কোে কসরসছ।  সব িুেো  
িসয়সছ এস সছ ইউলট্ট িসে। 
  
লেজ্ঞো োবোসির সেষ লিসক নীি লেসজ্ঞ  করসিন, আেসক লেিঃ িসেেঙু্ক সয  ুযে 
েসরলছসিন, স েো সক ব্রোে কসরলছি, বিসৈ েোর? 
  
–ওনোর সৈো অসনক  ুযে আসছ, আে সকোনেো েসরলছসিন বিসৈ েোরব নো। 
  
–ৈোর েসকসে সকোনলিন েস যর িোনো সিসখছ? 
  
–েস যর িোনো? েস যর িোনো লক? অবোক িি গ্ল্যোলে । 
  
–রোই িোনো। কোসিো রসের রুলে িয়, েোসনো সৈো–এই িোনো সৈোেোর েলনসবর  ুযসের 
েসকসে েোওয়ো সগসছ। 
  
-রোই িোনো- 
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-িযোাঁ, ওগুসিো লক কসর েসকসে এসিো ৈুলে লকছু বিসৈ েোর? 
  
–আলে ও ব সিলখলন, লকছু বিসৈ েোরব নো। 
  
গ্ল্যোলে সক লবিোয় লিসয় ইন সেক্টর রোন্নোঘসর এসিন। লবেোি সিিোরোর িোি েুখ এক 
স্ত্রীসিোক রোন্নোর কোে করলছি। 
  
রোাঁধুনী লেস   েোসম্পর  সি িু-িোরসে কথো বসি সকোনরকসে েোলিসয় বোাঁিসিন নীি। 
েুলি  সিসখ এৈেুকু ে কোয়লন স । এবোলড়সৈ সয কখসনো বোসে বোসে খোবোর সিওয়ো 
িসয়সছ, এেন কথো স  কোসরোর েুসখ শুনসৈ রোলে নয়। 
  
ইন সেক্টর নীসির অবস্থো সিসখ  োসেেন্ট সি িূসর িোাঁলড়সয় লেলেলেলে িো লছসিন। 
  
নীি িিঘসর লিসর এসিন। সেরী েোে ৈখন সেলিসিোসনর লরল েোর কোসন ধসর সরসখ 
একেো কোগসে লকছু লিসখ লনলেসিন। 
  
লরল েোর নোলেসয় সরসখ লে  েোে নীিসক বিসিন, একেো সেলিগ্রোে। এই সয— 
  
কোগেেো এলগসয় লিসিন লৈলন। নীি সিখসিন েযোরী সথসক এস সছ বোৈেোেো। 
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 িসেেসু্ক ইউলট্ট িে সবেন িীথ,  োসর, সিলরসৈ সৈোেোর লিলি সেসয়লছ। আগোেীকোি িো 
েোসনর  েয় উেলস্থৈ িব। সরোস্টকরো েীি তনেসেোসে আেো করলছ। িযোন্স। 
  
কোগেেো সেলবসি সরসখ ভ্রু কুাঁিসক নীি বিসিন, ৈোিসি সিখো যোসে, লবৈোলড়ৈ সছসিসক 
সেসক েোিোসনো িসয়লছি। 
  
. 
  
০২. 
  
 লেিঃ সরক্স িসেেষু্ণ যখন ৈোাঁর েীবসনর সেষ িোসয়র কোসে িুেুক লিলেসিন খো  কোেরোয় 
বস , স ই  েয় ৈোাঁর সছোে সছসি িযোন্স িসেেসু্ক আর ৈোর স্ত্রী  োাঁে এলিসে সিোসেসির 
বোগোসন গোসছর লনসি বস  লনসেসির েসধয গল্প করলছসিন। আ সি স্বোেীর কোছ সথসক 
লেস   িযোন্স অথেননলৈক েগসৈর েিৈোর গল্পই শুনলছসিন। 
  
সয শ্বশুরসক লৈলন কখসনো সিোসখ সিসখনলন, ৈোর  ম্পসকে ৈোর ধোরর্ো লৈলন  ব েসয় 
সকৌেসি আইন বোাঁলিসয় িিো েোনুষ।  সৈোর অেোব লছি নো ৈোর েসধয। 
  
লেস   িযোন্স  ুন্দরী নো িসিও স্বোস্থযবৈী ও িীঘেোিী িওয়োয় ৈোসক অ ুন্দর সিখোয় নো। 
েোথোয় একরোে বোিোেী িুি, িিোর গলৈও ছন্দেয়। েনেোও উিোর, বযলিেেয়। 
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বোবোসক েছন্দ কলর নো এেো লিক, লকন্তু ৈোর েোসক আবোর লিসর নো লগসয়ও েোরলছ নো। 
একবোর যখন বুসড়ো েৈ বিসিসছ, ৈখন  ুসযোগেো িোৈছোড়ো করসৈ েন িোইি নো, 
বুঝসি েযোে। 
  
একেু সথসে িযোন্স আবোর স্ত্রীর লিসক ৈোলকসয় বিসিন, বোবোর লিলিেো সেসয় অবেয 
বুঝসৈ সেসরলছিোে, েোল ে ৈোসক িূড়োে িৈোে কসরসছ। এেো লিরকোিই েিোধূৈে–লনসের 
েৈিব ছোড়ো লকছু সবোসঝ নো 
  
েযোলট্রল য়ো বিসিন, সৈোেোর েোইসক েসন িয় নো আেোর েছন্দ িসব। 
  
-নো, নো েযোে, ৈুলে সৈোেোর েসৈো থোকসব। আেোর কথোয় প্রেোলবৈ িসয়ো নো। েোল ের 
 সি আলে েোলনসয় িিসৈ েোরৈোে নো, সৈোেোসক আলে স কথোই বিসৈ িোইলছ। 
িোৈখরসির েোকো আলে বনু্ধবোন্ধবসির লনসয় উলড়সয় লিৈোে লকন্তু ও  ব েলেসয় রোখসৈো। 
আলে েোি েন্দ  বোর  সিই লেেসৈ অেযস্ত লছিোে। েোল ে সবসছ সবসছ বনু্ধে করসৈো। 
আলে বুঝসৈ েোরৈোে ও েসন েসন আেোসক ঘৃর্ো কসর। ৈসব কোরর্েো েোনৈোে নো। 
  
–আলে েোলন সকন। বিি েযোলট্রল য়ো। 
  
-ৈুলে বুলেেৈী, িয়সৈো বুঝসৈ েোর। ওসক ওই সিসকর ঘেনোেো লকন্তু েোল েেোিই 
ঘলেসয়লছি। আলে সয সিক েোি কলরলন একথো অবেয লবশ্বো  করসব নো। 
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ইলৈেসধযই অবেয আলে সকোম্পোলনর একেন অংেীিোর িসয়লছিোে। সঘোড়োর সেছসন 
িোগোবোর েনয সয েোকোেো সিরোে সথসক লনসয়লছিোে,  লৈযকথো বিসৈ স েো আেোরই 
লছি। ৈবু সেসবলছিোে, েোকোেো সিরৈ লিসৈ েোরব। ৈসব সিসকর বযোেোরেো েোল েই 
কসরলছি, আর েোলস্ত সেসয় বোলড় সথসক লবৈোলড়ৈ িসৈ িসয়লছি আেোসক। 
  
ৈুলে বিসৈ িোও, সকোম্পোলন সথসক সৈোেোসক িিোবোর েনয স  একোেেো কসরলছি? বিি 
েযোলট্রল য়ো। 
  
–িসৈও েোসর। ৈসব ও ব আলে লকছু আর েসন রোখসৈ িোই নো। এখন েোবলছ, এৈলিন 
েসর আেোসক সিসখ ও লক েোবসব। 
  
-লকন্তু সৈোেোর বোবো ৈোর ওেসর এেন সখসে সগসিন সকন? 
  
–স েো েোনসৈই ইসে িসে। সযেোসব বুসড়ো আেোসক লিলি লিসখসছ ৈোসৈ েসন িসয়সছ 
গুরুৈর সকোন অেরোধই িসব 
  
-সৈোেোর বোবোর প্রথে লিলি কসব সেসয়লছসি? 
  
-ৈো েো  িোর-েোাঁি িসব। ওই লিলি সেসয়ই আশ্বস্ত িসয়লছিোে। লিসখলছসিন, েোল ে খুবই 
অ সেোষেনক িসয় উসিসছ। আরও লিসখলছসিন, অথেকরী লিক সথসক সৈোেোর  ুবযবস্থো 
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করব, সৈোেোর স্ত্রীসকও  োিসর গ্রির্ করব। বুঝসি লপ্রয়ো, অলেেোৈ ঘসর লবসয় করোয় 
বুসড়ো খুবই খুলে িসয়লছি। 
  
–অলেেোৈসির ওই আবেেনো সকউ েছন্দ কসর? সিস  বিসিন েযোলট্রল য়ো। 
  
–অলেেোৈরো আবেেনো লকনো বিসৈ েোরব নো, ৈসব সৈোেোসক সয লবসয় কসরলছ, ৈোর 
আহ্বোন িয়সৈো এেসনযই। েোল েেোসির স্ত্রী সকেন িসয়সছ সিখো যোক। 
  
-সৈোেোর সবোসনর কথো সৈো বিসি নো। 
  
লিলেৈ েোসব বিি েযোলট্রল য়ো। সয েলরবোসরর বউ লৈলন িসয়সছন, স খোনকোর সেসয়সির 
কথোই িয়সৈো ৈোর েোথোয় ঘুরলছি। 
  
-ইসিইসনর কথো বিছ, বিি িযোন্স, ও খুবই েোি সেসয়। আলে যখন বোলড় সছসড় আল  
ৈখন ও খুবই সছোে লছি। 
  
–সৈোেোসক ও সকোন লিলি লিসখলছি? বিি েযোে। 
  
–লক কসর লিখসব? সকোন লিকোনো সৈো লিসয় আল লন। আেোসির েলরবোসরর েোরস্পলরক 
হৃিযৈোও সৈেন লছি নো সকোন লিন। 
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েযোে বড় বড় সিোখ কসর ৈোলকসয়লছি িযোসন্সর লিসক। ৈো িক্ষ কসর িযোন্স বিসিন, এ ব 
সেসন আর লক িসব, আেরো সৈো ওসির  সি থোকসৈ যোলে নো। লনসেসির অনয আিোিো 
একেো বোলড় সকোথোও লনসয় সনব, স খোসনই আেরো থোকব। 
  
–সৈোেোর েোসয়র কথো লবসেষ েোবসৈ িোও নো, ৈোই নো? েযোে েোনসৈ িোইি। 
  
–আেোসির েো লছসিন বৃে। ইসিইসনর যখন েন্ম িয় ৈখন ৈোর বয়  েঞ্চোে। 
সছসিসবিোয় েসন েসড় লৈলন আেোসক নোইে আর রোলনর গল্প সেোনোসৈন। আেোর স  ব 
একিে েোি িোগৈ নো। 
  
–ৈুলে কোউসকই সৈেন েোিবো সৈ নো। 
  
–আলে সৈোেোসক েোিবোল , েযোে। বসি লৈলন স্ত্রীর িোৈ লনসের েুসিোয় লনসিন। 
  
. 
  
০৩. 
  
 বড় িিঘসর ইন সেক্টর নীি যখন সেলিগ্রোসের কোগেেো সেলবসি রোখসছন লিক স ই 
 েসয়ই বোইসর একেো গোলড়র সব্রক কষোর েব্দ সেোনো সগি। 
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লকছুক্ষর্ েসরই িরেোর  োেসন এস  িোাঁড়োসিন সয েলিিো ৈোর সেোলিনী েূলৈে সয সকোন 
েুরুসষর কোসছই আকষের্ীয়। ইলনই অ োেোনয  ুন্দরী লেস   িসেেসু্ক। ৈোর সেছসনর 
গিি ক্লোব িোসৈ েুরুষলেসক সিসখ নীি অনুেোন করসিন, সযেন শুসনসছন, লেিঃ 
লেলেয়োনই িওয়ো  ম্ভব। 
  
বয়স্ক ধনী েোনুসষর যুবৈী স্ত্রীসির সয ব েুরুষেোনুষ বনু্ধসের েনয সবসছ সনয় ৈোসির 
িলরত্র  ম্পসকে েলরষ্কোর ধোরর্ো রসয়সছ ইন সেক্টর নীসির। 
  
বোলড়সৈ েুলি  অলি োসরর উেলস্থলৈ এবং ৈোর েুসখ স্বোেীর আকলিক েৃৈুয ংবোি সেসয় 
অযোসেি িসেেসু্ক একেু েসি সগসিন। একেো আরোে সকিোরোয় ৈোর েরীর এলিসয় েড়ি, 
িু িোসৈ সিোখ সিসে ধরসিন লৈলন। 
  
েোম্প সিৌসড় লগসয় একগ্ল্ো  ব্রযোলণ্ড লনসয় এস  এলগসয় লিি। একিুেুক সখসয় লৈলন ৈো। 
 লরসয় লিসিন। 
  
-সবিোলর সরক্স। সকোনরকসে উচ্চোরর্ করসিন অযোসেি িসেেসু্ক। 
  
একেন লেসেকলেে ইন সেক্টসরর উেলস্থলৈসৈ লেিঃ েুবয় স্বেোবৈই েীৈ িসয় 
েসড়লছসিন। লৈলন অপ্রস্তুৈ স্বসর সকোনরকসে িুিঃখপ্রকোে কসর লবসেষ কোসের অেুিোৈ 
সিলখসয় সকোনরকসে গো বোাঁলিসয় স্থোন ৈযোগ করসৈ লবিম্ব করসিন নো। 
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নীি  বই বুঝসিন। লৈলন অযোসেি িসেেসু্কসক িুিঃসখর  সি ৈোাঁর স্বোেীর েৃৈুযর কোরর্ 
েোনোসিন। 
  
–আেলন বিসছন ৈোসক লবষ খোওয়োসনো িসয়লছি? এ আলে কখসনো লবশ্বো  কলর নো— 
  
লনশ্চয় খোসিয লবষলেয়ো..লকন্তু  কোসিই সৈো আেরো একই খোবোর সখসয়লছ– 
  
বোলড়র  কসিই লক সখসয়লছি? নীি প্রশ্ন করসিন। 
  
-নো…ৈো অবেয বিসৈ েোরব নো। 
  
–আেনোর এখোসন সিখলছ প্রিুর ইউগোছ রসয়সছ। এই গোসছর েোৈো বো িি সকোন েোসব 
খোবোসর লেসে যোওয়ো অ ম্ভব লকছু নয়। 
  
–ইউিি? এগুসিো লক লবষ? 
  
–এ ব সখসয় বোচ্চোরো প্রোয়েই লবেি ঘেোয় েোিোে। 
  
–আর  িয িসে নো ইন সেক্টর, িু িোসৈ েোথো লেসে ধরসিন লেস   িসেেসু্ক, আলে লকছু 
েোরব নো,  ব বযবস্থো করসবন লেিঃ েোল েেোি িসেেসু্ক। 
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–আেরো ৈোর  সি সযোগোসযোসগর সিষ্টো কসরলছ েোিোে, লৈলন সৈো এখন উত্তর ইংিসণ্ড 
সকোথোও রসয়সছন। 
  
–ওি িযোাঁ, েুসি লগসয়লছিোে। 
  
–এই অবস্থোয় আেনোসক আর লবরি করব নো। সকবি একেো কথো, আেনোর স্বোেীর 
েসকসে লকছু ে যিোনো েোওয়ো যোয়, এর সকোন বযোখযো লিসৈ েোসরন? 
  
-নো, আেোর সকোন ধোরর্ো সনই। েোথো ঝোাঁকোসিন লেস   িসেেসু্ক। 
  
সিোসখ রুেোি িোেো লিসয় লৈলন িুাঁলেসয় সকাঁসি িিসিন। নীসির েসন িি এ কোন্নো অলেনয় 
নয়। 
  
সিোসখ রুেোি সিসে সরসখই লৈলন সিয়োর সছসড় উসি িরেো অলৈেে কসর িসি সগসিন। 
  
ইন সেক্টর নীসির সিোখ এলড়সয় সগি, রুেোসির িোাঁসক লেস   িসেেসু্কর সিোাঁসে সিোাঁসে 
সেসগ উসিলছি  ূক্ষ্ম একেো িোল । 
  
. 
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ইলৈেসধয  োসেেন্ট সি রোন্নোঘর সথসক েোরেোসিে, িযোে, িোসয়র নেুনো, কলে, লিলন ইৈযোলি 
যো প্রসয়োেনীয় েসন কসরসছন লকছুেো কসর নেুনো  ংগ্রি কসর লনসয়সছন। 
  
ৈোর অলেযোসনর  ংবোি েোলনসয়  োসেেন্ট সি নীিসক বিসিন, লকন্তু  যর, ইউ িি বো 
েোৈো সকোথোও সিোসখ েসড়লন। আর ৈোর েসকসের ে যিোনোর কথোও সকউ লকছু বিসৈ 
েোরি নো। 
  
লিক স ই  েসয়ই সেলিসিোন সবসে উিি। নীি ধরসিন।  ির িপ্তর সথসক েোনোসনো 
িসিো লেিঃ েোল েেোি িসেেসু্কর  সি সযোগোসযোগ করো  ম্ভব িসয়সছ, লৈলন িণ্ডসন লিসর 
আ সছন। 
  
লরল েোর নোলেসয় রোখসৈ রোখসৈই বোলড়র  িসরর  োেসন একেো গোলড় থোেোর েব্দ 
সেসিন নীি। 
  
একেু েসরই নোনো েযোসকে িোসৈ এক েলিিো এস  ঘসর ঢুকসিন। েোম্প েযোসকেগুসিো 
িোসৈ লনি। নীসির লিসক লিসর বিি, ইলন লেস   েোল েেোি,  যর। 
  
সগোিগোি সিিোরোর েলিিো, বয়  লত্রসের কোছোকোলছ। অ সেোষ েোখোসনো েুখেোব। নীসির 
েসন িি েলিিো অৈযে ক্লোে। 
  
লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর আকলিক েৃৈুযর খবর ৈোসকও েোনোসনো িসিো। 
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– লৈযই অদু্ভৈ খবর, প্রলৈলেয়ো প্রকোে করসিন লেস   েোল েেোি, লনসের অসধেক 
বয়স র সেসয়সক লবসয় কসর েোরোত্মক েুি কসরলছসিন–এবোসর যো িবোর ৈোই িসিো… 
  
নীি ৈীক্ষ্ণ িৃলষ্টসৈ েলিিোসক সিখসৈ িোগসিন। ৈোর েসন িসিো, বযোেোরেো েলিিোর 
খোরোে িোসগলন। 
  
-েৃৈুযর কোরর্ লনশ্চয় আেনোরো সেসনসছন, নো িসি এখোসন আ সৈন নো। 
  
–িযোাঁ, খোসিয লবষলেয়ো। প্রোৈরোসে লৈলন এেন লকছু সখসয়লছসিন, যোর প্রলৈলেয়োসৈই… 
  
–প্রোৈরোে। লকন্তু..বুঝসৈ েোরলছ নো ও লকেোসব লবষেো— 
  
এই  েয় েোে সথসক সক বসি উিি, আেনোর িো িোইসব্ররীসৈ লিসয়লছ লেস   েযোি। 
  
–ওি, িো, ধনযবোি লে  েোে, সযন িোাঁে সছসড় বোাঁিসিন, িো বড্ড িরকোর— 
  
বিসৈ বিসৈ লবিোয় লনসিন লেস   েযোি। 
  
–লে  েোে, িোউ সেে এসিনসক একবোর িরকোর। 
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–আ ুন আেনোসক ৈোর কোসছ লনসয় যোলে। িুেসন ওেসর উসি এসিন। এসিনসক 
সেোসেই লবেষে বো েীৈ েসন িি নো। 
  
এসিসনর কথোয় লবসষর ঝোাঁঝ সেেোসনো লছি। স  গৃিকত্রেীর লবরুসে একপ্রস্থ লবষ উিগোর 
করি। 
  
এখোসন  বোই েোসন…ওসির  বেত্রই সিখো যোয়…সেলন  বো গিি ও ব  বই ধোপ্পো…আলে 
লনসের সিোসখ অসনক লকছু সিসখলছ। িোইসব্ররীর িরেো সখোিো লছি…িুেসন…উলন আর 
ওই সিোকেো…আেোসির েলনব  বই সের সেসয়লছসিন…নের রোখোর েনয একেনসক 
িোলগসয়ও লছসিন…সেষ েযেে েলনব েরসিন…েোনৈোে…. 
  
নীি আিেকো লেসজ্ঞ  করসিন, বোলড়সৈ কখসনো ইউিি সিসখছ? 
  
–ইউ…ওগুসিো সৈো লবষোি। ওই িি ওরো লিসয়লছি নোলক  যর? 
  
–আেরো এখসনো লিক েোলন নো, লক সিওয়ো িসয়লছি। একেু লিেো করি এসিন। েসর 
বিি, আলে অবেয ওাঁসক কখসনো ইউিি ঘোাঁেসৈ সিলখলন..নো…কখসনো সিলখলন। 
  
ৈোর কোছ সথসকও লেিঃ িসেেসু্কর েসকসে ে যিোনো থোকোর বযোেোসর লকছু েোনসৈ েোরসিন 
নো নীি। 
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এসিনসক লবিোয় লিসয় নীি এসিন লৈন ৈিোর সছোট্ট ঘসর লে  র্ যোে বেসের  সি 
সিখো করসৈ। 
  
ঘসর সঢোকোর েুসখই নীি েোনোিো লিসয় সিখসৈ সেসিন লনসি  োসেেন্ট সি ইউ গোসছর 
েোসে িোাঁলড়সয় একেন সিোসকর  সি কথো বিসছ। সিোকেোসক বোগোসনর েোিী বসিই ৈোর 
েসন িি। 
  
েোিেসত্র িো ো সছোট্ট ঘরেো। গযোস র আগুসনর েোসে এক বৃেো সেলবসি বস  সেস ন্স 
সখিসছন। েরসর্ িোিকো সবগুনী রসের সেোেোক। েোথোয় এসিোসেসিো েোকোিুি। 
  
েুখ নো ৈুসিই লৈলন বিসিন, আ ুন, ইসে িয় ব সৈ েোসরন। 
  
লকন্তু ব োর প্রলৈলে সিয়োরই নোনো ধেেীয় েত্রেলত্রকোয় সবোঝোই। ও ব  লরসয় সকোন রকসে 
একেো সিয়োসর নীি েোয়গো কসর লনসিন। 
  
–বিুন, লক বযোেোর। েুখ ৈুিসিন লে  র্ যোে বেে। 
  
 নীি যথোরীলৈ িুিঃখপ্রকোে কসর লেিঃ িসেেসু্কর েৃৈুয ংবোি েোনোসিন। 
  
–অিঙ্কোর আর েোসের েলরর্লৈ। সকোনরকে প্রলৈলেয়ো ছোড়োই েেবয করসিন লে  
র্ যোে বেে। 
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-আেোকলর েগ্নীেলৈর েৃৈুযসৈ আঘোৈ েোনলন আেলন। বিসিন নীি। 
  
-লিকই বসিসছন আেলন। িুিঃখ নো িওয়োই স্বোেোলবক। সরক্স িসেনু্ড লিরকোিই েোেী 
েোনুষ লছসিন। ৈোসক আলে েছন্দ করসৈ েোলরলন। 
  
-ৈোসক লবষপ্রসয়োগ করো িসয়লছি। 
  
 বৃেো একথোর সকোন উত্তর নো লিসয় ৈো  িোসৈ ৈুিসৈ িোগসিন। 
  
নীি ৈীক্ষ্ণ িৃলষ্টসৈ ৈোর প্রলৈলেয়ো িক্ষয করসৈ িোগসিন। লকন্তু িৈোে িসিন। 
  
–আলে লক বিব আেো কসরলছসিন? 
  
 এেুকু বিসৈ েোলর, আলে ৈোসক লবষ খোওয়োইলন। 
  
–কোেেো সক কসর থোকসৈ েোসর এরকে সকোন ধোরর্ো আেনোর আসছ? 
  
–প্রশ্নেো অ িৈ। আেোর েৃৈ সবোসনর িুই সছসি এবোলড়সৈ রসয়সছ। র্ যোে বেসের রি 
যোসির েরীসর রসয়সছ ৈোরো খুসনর েসৈো সকোন েঘনয কোে করসৈ েোসর বসি আলে 
লবশ্বো  কলর নো। 
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–আলে স কথো বিসৈ িোইলন েোিোে। 
  
–সরক্স খুবই অ ৎপ্রকৃলৈর েোনুষ লছি। বহু সিোকই আসছ যোরো ৈোসক খুন করসৈ 
সিসয়সছ। 
  
–লবসেষ কোসরো কথো লক আেলন েোবসছন? 
  
লে  র্ যোে বেে এবোর ৈো  সিসি  লরসয় উসি িোাঁড়োসিন। ৈোরের েোে ধীর কসে 
বিসিন, আেোর েৈোেৈ যলি েোনসৈ িোন ৈোিসি বিব, বোলড়র িোকরবোকরসির েসধযই 
সকউ একোে কসরসছ। ওই বোেিোরসক আেোর  ুলবধোর সিোক েসন িয় নো। আর 
েোিেোরসেইে সেসয়েোও সযন অনযরকে। আেো…শুে ন্ধযো। 
  
লকছুই বোর করো সগি নো বৃেোর েুখ সথসক। অগৈযো নীি িুেিোে লনসি সনসে এসিন। 
  
িিঘসর ঢুকসৈই িীঘেোিী গোঢ় বসর্ের এক ৈরুর্ীর েুসখোেুলখ িসিন নীি। 
  
–আলে এই েোত্র লিসরলছ ইন সেক্টর ওরো বিসছ…বোবো নোলক েোরো সগসছ? 
  
–খুবই িুিঃসখর িসিও কথোেো লিক। বিসিন নীি। সেসয়লে একেো সিয়োসরর লেি সিসে 
ধরি। সিোখ বুসে ধীসর ধীসর বস  েড়ি। 
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–ওি,…নো-নো। 
  
িু গোি সবসয় সিোসখর েি সনসে এসিো সেসয়লের। 
  
-বোবোসক েছন্দ করৈোে একথো বিসৈ েোরব নো। ৈবু…ৈবু…আলে সেসন লনসৈ েোরব 
নো…কখনও নো… 
  
িরির ধোরোয় অশ্রু নোেসৈ িোগি। িোাঁসৈ সিোাঁে কোেসড় ধসর লনসেসক  োেসি সনবোর 
সিষ্টো করসৈ িোগি স । 
  
ইন সেক্টর নীি লবহ্বি িৃলষ্টসৈ ৈোলকসয় রইসিন ইসিইন িসেেসু্কর লিসক। ৈোর েসন িি 
ইউলট্র িসে এই প্রথে েৃৈেোনুষলের েনয একেন  লৈযকোর সেোকপ্রকোে করি। 
  
. 
  
০৪. 
  
 ইন সেক্টর নীসির কোছ সথসক ঘেনোর েূর্েোি লববরর্ সেোনোর ের অযোল স্টযোন্ট 
কলেেনোর বিসিন, কেবয় ী  ুন্দরী স্ত্রী–ৈোসকই সৈো আেোর  সন্দি িসে। 
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–এরকে সক্ষসত্র এেোই  োধোরর্ৈ সিখো যোয়। বিসিন নীি। 
  
–লকন্তু সেোলেে সৈো খুাঁসে বোর করো িরকোর। 
  
–ৈোও আসছ  যর…লেিঃ েুবয় অবেযই। 
  
 –স  এর েসধয লছি বসি সৈোেোর েসন িয়? 
  
–ৈো অবেয েসন িয় নো  যর। সিোকেো খুবই  োবধোনী–গো বোাঁিোসৈ িোয়। ৈসব েৈিবেো 
েসন িয় েলিিোর েোথোসৈই লছি। 
  
-যোইসিোক, আেোসির উলিৈ িসব সেোিো েসন কোে করো। আর সয িুেসনর  ুসযোগ থোকো 
 ম্ভব, ৈোসির অবস্থো লকরকে বুঝছ? 
  
–লেিঃ িসেেসু্কর সেসয় আর েুত্রবধূ! সেসয়লে একেনসক লবসয় করসৈ সিসয়লছি, লকন্তু 
বোবোর আেলত্ত লছি। সিোকেোর েোকোর লিসকই লনশ্চয় সিোখ সরসখলছি। এেোই ৈোর 
সেোলেে িসৈ েোসর। 
  
ৈসব েুত্রবধূ–লেস   েোল েসির লবষসয় আলে লকছু বিসৈ েোরলছ নো। লকছুই েোনো  ম্ভব 
িয়লন। এই লৈনেসনর সযসকোন একেসনর েসক্ষই লবষপ্রসয়োগ  ম্ভব বসি েসন িয়। অনয 
কোরও েসক্ষ কৈেো  ম্ভোবনো লছি ৈো অনু ন্ধোন  োসেক্ষ। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

47 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
প্রোৈরোে গুলছসয় লছি েোিেোরসেইে, বোেিোর আর রোাঁধুলন। লনসয়ও লগসয়লছি এরোই। লেিঃ 
িসেেসু্কর খোবোসরই সয সকবি েযোকল ন সেেোসনো থোকসৈ েোসর এেো ৈোসির েসক্ষ েোনো 
 ম্ভব লছি নো। অবেয যলি লবষেো েযোকল নই িসয় থোসক। 
  
–প্রোথলেক লরসেোসেে েযোকল ন বসিই উসিখ করো িসয়সছ সিখিোে। 
  
–ৈোিসি লনলশ্চৈ িওয়ো সগি। আেরো এবোসর এলগসয় সযসৈ েোরব। নীি বিসিন। 
  
–িোকরবোকরসির েসধয লকছু েোওয়ো যোয়লন বিছ? 
  
–নো  যর। ওসির বযবিোসর সকোনরকে অস্বোেোলবকৈো সনই। –আর কোউসক সৈোেোর 
 সন্দি িয়? 
  
-নো  যর, সৈেন সকউ সনই। ৈসব এবোসর  োক্ষযপ্রেোর্ লকছু েোওয়ো সযসৈ েোসর–েযোকল ন 
যখন তৈলর বো সেোগোড় িসয়সছ, ৈোর লকছু প্রেোর্ও থোকবোর কথো। 
  
সবে ৈুলে সৈোেোর েসৈোই এলগসয় যোও। ওসিো, সৈোেোসক বিসৈ েুসি সগলছ। লেিঃ 
েোল েেোি িসেেসু্ক এখোসনই আসছন। সৈোেোর  সি সিখো করবোর েনয অসেক্ষো করসছন। 
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অনয সছসির  সিও েযোলরসৈ আেরো সযোগসযোগ স্থোেন কসরলছ। স  আেই রওনো িসে–
ৈুলে ৈোর  সি এয়োরসেোসেে সিখো করসৈ েোর। 
  
–িযোাঁ,  যর, আলেও ওরকে সেসব সরসখলছ। ৈোিসি আলে  যর েোল েেোি িসেেসু্কর  সি 
কথোবোৈেো বসি লনই। 
  
-িযোাঁ ৈোই কর। 
  
. 
  
বছর লত্রসের যুবো েোল েেোি িসেেসু্ক। েোথোয় িোিকো রসের িুি। সেোেোকেলরেসি লনখুাঁৈ। 
  
ইন সেক্টর নীসির েুখ সথসক বোবোর েৃৈুযর লববরর্ সেোনোর ের েোল েেোি স্বোেোলবক 
েোসবই লবিয় প্রকোে করসিন। 
  
-বিসছন েযোকল ন লবষ প্রসয়োগ করো িসয়লছি…লকন্তু ওরকে সকোন লবসষর কথো সৈো 
শুলনলন। 
  
–কেই সেোনো যোয় এ লবসষর কথো। এ লবষসয় প্রলৈলেয়ো আিেকো িয়–আর ৈো 
েোরোত্মক। 
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–আেলন বিসছন, ইেোকৃৈেোসবই বোবোসক সকউ লবষ খোইসয়লছি? খুবই েয়োনক কথো। 
  
–আেোৈিৃলষ্টসৈ ৈোই েসন িসে। 
  
এবযোেোসর, কোসরো  সন্দি করোর েসৈো আেনোর সকোন ধোরর্ো 
  
–আেোসির ৈিে এখসনো িিসছ,  যর। আেোসির কোসের েসক্ষ  ুলবধো িসব যলি আেলন 
আেনোর বোবোর  ম্পলত্ত লবলিবযবস্থোর বযোেোসর আেোসির লকছু ধোরর্ো সিন। আেলন 
আেনোর বোবোর  লিল েসরর  সি সযোগোসযোগ কলরসয় লিসৈ েোসরন। 
  
 লিল ের িসিন লবলিং লব, ি েথেে ও ওয়োল্টো ে। সবেসিোেে সস্কোয়োসর ওসির অলি । 
উইসির বযোেোসর আলে সেোেোেুলে আেনোসক েোনোসৈ েোরব। 
  
–এেো যলিও আেোসির রুলেন েোলিক কোে, ৈসব আেোসির কোসে  ুলবধো িসব। 
  
–িুবছর আসগ লবসয়র েসর একেো নৈুন উইি কসরন বোবো। ৈোসৈ লৈলন ৈোর স্ত্রীসক 
১,০০,০০০ েোউণ্ড  রো লর লিসয়লছসিন, আর ৫০,০০০ েোউণ্ড লিসয়সছন আেোর সবোন 
ইসিইনসক। বোলক অংসের অলধকোর লিসয়সছন আেোসক। অবেয আলে প্রলৈষ্ঠোসনর 
একেন অংেীিোরও। 
  
–আেনোর েোই িযোন্সিে িসেেসু্ক, লৈলন ৈোিসি লক েোসেন? েোনসৈ িোইসিন নীি। 
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-বোবো ৈোসক লকছু লিসয় যোনলন। ওসির িুেসনর েসধয িীঘেলিন আসগর এক 
েসনোেোলিসনযর সেরই এেো বিসৈ েোসরন। 
  
-ৈোিসি সিখো যোসে, উইি অনুযোয়ী উত্তরোলধকোর  ূসত্র আেনোরো লৈনেনই িোেবোন 
িসেন–লেস   িসেেসু্ক, আেলন আর লে  ইসিইন? 
  
–আেোর সক্ষসত্র কৈেো লক থোকসব বিসৈ েোলর নো। সকননো, অথেকরী লবলনসয়োসগর সক্ষসত্র 
বোবো ইিোনীং লকছু েুি কসর সিসিলছসিন। ৈোছোড়ো েৃৈুযকর ইৈযোলিও আেোসক লিসৈ 
িসব। 
  
ইন সেক্টর নীি ৈীক্ষ্ণ িৃলষ্ট সিিসিন লেিঃ েোল েেোি িসেেসু্কর লিসক। 
  
 ম্প্রলৈ বযব ো  ংেোে বযোেোসর আেলন আর আেনোর বোবো একেৈ িসৈ েোসরনলন, 
ৈোই নো  যর? 
  
–আেোর েৈোেৈ ৈোসক েোলনসয়লছিোে সকবি 
  
–ওই লনসয় আেনোসির েসধয বি োও িসয়লছি? 
  
–নো, ইন সেক্টর সকোন বি ো িয়লন। 
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–যোক, লকছু এস  যোয় নো। ৈসব আেনোর বোবো আর েোইসয়র েসধয  ম্পকে আসগর 
েসৈোই লবরূে লছি, এেো লনশ্চয়ই লিক? 
  
-িযোাঁ, কথোেো লিক। 
  
–যলি ৈোই িয় ৈোিসি এেো  ম্পসকে আেনোর লক ধোরর্ো। 
  
সেরী েোসের সিয়ো সেলিগ্রোসের বয়োন সিখো কোগেেো নীি এবোসর এলগসয় লিসিন। 
  
েোল েেোি েড়সিন। ৈোর েুখেোব লবরলিসৈ কুাঁিসক উিি। লৈলন সবে রোগৈেোসবই 
বিসিন, বযোেোরেো লকছুই সবোধগেয িসে নো। 
  
–এেো সয  লৈয ৈোর প্রেোর্ আেনোর েোই আেই েযোলর সথসক আ সছন। আেনোর বোবো 
আেনোসক এ ম্পসকে লক লকছু েোলনসয়লছসিন? 
  
–কখসনোই নো। আেোর কোাঁসধ  েস্ত কোসের িোলয়ে িোেোসনো আর এেোসব িযোন্সসক সেসক 
েোিোসনো–এ  মূ্পর্ে অ িৈ। 
  
–আেনোর বোবো সকন এরকে একেো কোে করসিন এ ম্পসকে লনশ্চয় আেনোর সকোন 
ধোরর্ো সনই? 
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–অবেযই সনই। এ ৈোর লনছক েোগিোলে ছোড়ো আর লক। ইিোনীংকোসি ৈোর এেন অসনক 
অদু্ভৈ কোসেরই সকোন কোরর্ খুাঁসে সেৈোে নো। সয কসরই সিোক এেো বন্ধ করসৈ িসব 
  
ের েুিূসৈেই লৈলন বসি উিসিন, লকছু েসন করসবন নো ইন সেক্টর, েসনই লছি নো সয 
বোবো েোরো সগসছন। 
  
ইন সেক্টর নীি  িোনুেূলৈর  সি েোথো নোড়সিন। অসেক্ষো করসৈ িোগসিন েোল েেোি 
লনসে সথসক আর লক বসিন শুনবোর েনয। 
  
–ইন সেক্টর…আলে েোবসৈ েোরলছ নো এরকে একেো ঘেনো ঘেসব। 
  
 বিসৈ বিসৈ লেিঃ েোল েেোি িরেোর লিসক এসগোসিন। 
  
–সকোন প্রসয়োেন িসি আেোসক েোকসৈ েোসরন। অলিস র কোেকেে স সর  ন্ধযোয় ইউলট্র 
িসেই লিরব। 
  
–আলে স খোসন একেনসক সরসখ এস লছ  যর। আেোকলর আবোর সিখো িসব। 
  
েোল েেোি িসেেসু্ক সবলরসয় সগসিন। 
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–লকরকে বুঝসিন  যর? 
  
– োসেেন্ট সি েোনসৈ িোইসিন। 
  
–এখসনো লকছুই সবোঝো যোসে নো। একিি লবরলিকর েোনুষ–খুবই অদু্ভৈ। 
  
. 
  
০৫. 
  
 িযোন্স িসেনু্ড আর ৈোর স্ত্রী েযোলট্রল য়ো আকোে েসথ বোলড়র েসথ। লিথসরো লবেোন 
বন্দসরর লিসক উসড় িসিসছ ৈোসির আকোেযোন। 
  
সি বুসেে সছসড় আ োর েোাঁি লেলনে েসর সেইলি সিসির েৃষ্ঠোয় বোবোর েৃৈুযর খবরেো 
সিখসৈ সেসিন িযোন্স। 
  
–লৈলন েোরো সগসছন! বোবো 
  
অসু্ফসে কথোকেো উচ্চোরর্ কসর স্ত্রীর লিসক ৈোকোসিন িযোন্স। 
  
-সৈোেোর বোবো েোরো সগসছন 
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–িযোাঁ, লপ্রয় েযোে। অলিস ই িিোৎ অ ুস্থ িসয় েসড়লছসিন। স ন্ট লেউ  িো েোৈোসি 
লনসয় যোওয়ো িসয়লছি, স খোসনই লৈলন েোরো যোন। 
  
উিঃ অদু্ভৈ ঘেনো,  লৈযই আলে িুিঃলখৈ। লিক ৈুলে যখন বোলড় লিরসৈ িসিছ–লক 
িসয়লছি, সস্ট্রোক? 
  
–ৈোই েসন িয় আেোর। বুসড়ো েোনুষেোসক সয আলে েছন্দ করৈোে ৈো বিব নো, লকন্তু 
এখন সৈো লৈলন সনই…েোি িসৈ লগসয়ও আেোর েোগযেো আবোর খোরোে িসয় সগি, েযোে। 
  
–িযোাঁ, আলেও ৈোই েোবলছ। ঘেনোেো  লৈযই িুেেোগযেনক। 
  
সেন সথসক নোেোর লকছুক্ষর্ আসগ একেন অলি োর উসি এসিন। সঘোষর্ো করসিন, লেিঃ 
িযোন্সিে িসেেঙু্ক সেসন আসছন? 
  
 িযোন্সিে  োড়ো লিসিন। 
  
িয়ো কসর আেোর  সি আ ুন। 
  
 অনয যোত্রীরো সেন সথসক নোেোর আসগই িযোন্সিে আর েযোে অলি োরলের  সি সনসে 
এসিন। 
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আেেোসে যোত্রীরো  সন্দি আর সকৌৈূিসির িৃলষ্ট লনসয় ৈোসির লিসক ৈোলকসয় রইসিন। 
  
. 
  
–এেন একেো উদ্ভে কোণ্ড আলে এসকবোসর সেসন লনসৈ েোরলছ নো ইন সেক্টর। অ ম্ভব। 
ইন সেক্টর নীসির লিসক ৈোলকসয় বসি উিসিন িযোন্সিে। েসর আবোর বিসিন, 
েযোকল ন ইউিি, আেোসির েলরবোসর এ ব লবষ প্রসয়োগ িসব–নোিঃ নোিঃ– 
  
-ৈোিসি বিসছন আেনোর সকোন ধোরর্ো সনই, সক আেনোর বোবোসক লবষপ্রসয়োগ করসৈ 
েোসর? 
  
-নো, ইন সেক্টর, নো। বযব ো ংেোে বযোেোসর অসনসকই ৈোর ওেসর িেো লছি…যসথষ্ট েই 
তৈলর িসয়লছি। লকন্তু লবষ খোইসয় িৈযো করসব…নো…আলে বোইসরই থোকৈোে…বোলড়সৈ লক 
িিসছ, আেোর েোনোর কথো নয় 
  
ইন সেক্টর নীি বিসিন, আেনোর েোইসয়র কোসছ শুসনলছ, অসনক বছর আসগ আেনোর 
 সি লেিঃ িসেেসু্কর েসনোেোলিনয ঘসেলছি এবং ৈো বেোয় লছি। এই অবস্থোয় আেনোর 
বোলড় লিসর আ োর বযোেোসর লকছু বিসৈ েোসরন? 
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–ৈোিসি আেনোসক খুসিই বলি ইন সেক্টর। েো  িুসয়ক আসগ, আেোর লবসয়র লিক 
েসরই, বোবোর একেো লিলি আলে েোই। লৈলন আেোসক েোলনসয়লছসিন, অৈীৈসক নৈুন 
কসর আর েোবসৈ িোন নো লৈলন। আলে ইসে করসি বোলড় লিসর এস  বযব োসৈ সযোগ 
লিসৈ েোলর। 
  
ৈোর এই প্রস্তোসবর েসর আলে ইংিসন্ড লিসর আ ো লস্থর কসর সিলি। 
  
েো  লৈসনক আসগ, গৈ অগোসস্ট, ইউলট্ট িসে এস  বোবোর  সি আলে সিখো কলর। স ই 
 েসয় লৈলন িেৎকোর একেো প্রস্তোব আেোসক সিন। 
  
–আলে ৈোসক েোনোই স্ত্রীর  সি আসিোিনো কসর ইংিসণ্ড লিসর আ োর লিন েোলনসয় সিব। 
  
ৈোরের আলে িলক্ষর্ আলেকোয় লিসর যোই এবং েযোেসক  ব কথো বলি। আেোসির 
িুেসনর কোসছই বোবোর প্রস্তোব গ্রির্সযোগয েসন িয়। ৈোরেরই আেরো ওখোনকোর কোে 
কোরবোর গুলেসয় ইংিসণ্ড িসি এিোে। 
  
–আেলন ইংিসণ্ড লিসর এস সছন, এই খবসর আেনোর েোই আশ্চযে িসয়সছন। 
  
লৈযেক িৃলষ্টসৈ নীি ৈোকোসিন িযোন্সিসের লিসক। ৈোর লিসক সিোখ ৈুসি িো সিন িযোন্স। 
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-আশ্চযে িবোরই কথো েোল ের। ও ছুলে কোেোসৈ নরওসয়সৈ লগসয়লছি, বোবো স ই  েয়েোই 
সবসছ লনসয়লছসিন।  ব লকছু েোল ের অেোসে করোই ৈোর ইসে লছি বসি আলে েসন 
কলর। 
  
েোল ে লনসেসক েযোি বিসৈই েছন্দ কসর। ৈোর  সি বোবোর িোরুর্ বি ো িয়। স  
বোবোসক সকোন ঝোসেিোয় েড়োসৈ সিসয়লছি বসিই আেোর ধোরর্ো। লিক লক লনসয় 
গণ্ডসগোিেো ৈো অবেয আলে বিসৈ েোরব নো। ৈসব এেো বুসঝলছিোে, লৈলন ৈোর ওেসর 
প্রিণ্ড িসে লগসয়লছসিন। আেোর ধোরর্ো, বোবো বুঝসৈ সেসরলছসিন আেোসক লিলরসয় 
আনসৈ েোরসি েোল েসক রুসখ লিসৈ েোরসবন। 
  
আেলন কৈিূর লক সেসনসছন, আলে েোলন নো ইন সেক্টর। আেোসির েলরবোসরর  কসিই 
েোসন বোবো েোল ের স্ত্রীসক লবসেষ  ুনেসর সিখসৈন নো। যলিও আেোর লবসয়সৈ েসন েসন 
খুলে িসয়লছসিন। আেোসক বোলড়সৈ লিলরসয় আনোর স েোও একেো কোরর্ বসি আলে েসন 
কলর। 
  
–গৈ অগোসস্ট আেলন ইউলট্র িসে এস লছসিন বিসিন, ওই  েসয় কৈলিন লছসিন? 
  
–ঘন্টো িুসয়সকর সবলে নয়। িোকরবোকররোও  ম্ভবৈ একথো েোনসৈ েোসরলন। লৈলন 
েোলনসয়লছসিন, ৈোর প্রস্তোবেো লনসয় েযোসের  সি আসিোিনো কসর আেোর ল েোসের কথো 
ৈোসক সযন লিসখ েোলনসয় লিই। আলে ৈোর কথোেসৈোই কোে কলর। আলে এখোসন আ োর 
আনুেোলনক লিন ও  েয় লিসখ েোলনসয় লিই। গৈকোিই একেো সেলিগ্রোে কসরলছ। 
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-িযোাঁ, স েো আলে সিসখলছ, েোথো সনসড়  োয় লিসিন নীি, স েো সিসখ আেনোর েোই খুবই 
আশ্চযে িসয় যোন। 
  
-ৈো িওয়োই স্বোেোলবক। িীঘেশ্বো  সেোিন কসর েোল েেোি বিসিন, এবোসরও েোগয েোল েসক 
লেলৈসয় লিি–আেোর আ সৈ সিলর িসয় যোয়। 
  
–গৈ অগোসস্ট েলরবোসরর কোসরোর  সিই লক আেনোর সিখো িয়লন? 
  
–িসয়লছি। আেোর  ম্মো িোসয় উেলস্থৈ লছসিন। 
  
–আেনোর  সি লক ৈোর আসগই েলরিয় িসয়লছি? 
  
-নো। সিস  উসি বিসিন িযোন্সিে, বুসড়োর সিসয় অেৈ লত্রে বছসরর সছোে আেোর  ৎেো। 
  
–প্রশ্নেোর েনয আেোসক েোেেনো করসবন লেিঃ িযোন্সিে, আেনোর বোবোর লিৈীয়বোর লবসয়সৈ 
আেলন বো আেনোর েোই লক  ন্তুষ্ট িসয়লছসিন? 
  
–অ ন্তুষ্ট লকনো লিক েোলন নো, ৈসব আলে খুবই আশ্চযে িসয় যোই, েোল েও ৈোই। আেোসির 
যখন িে বোসরো বছর বয় , স ই  েয় আেোসির েো েোরো যোন। এৈলিন েসর সকন বোবো 
লবসয় করসিন, সকন আসগ কসরনলন–এ ব সেসব আেরো খুবই অবোক িসয়লছিোে। 
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-বয়স র এরকে বযবধোসন কোউসক লবসয় করোয় সবে ঝুাঁলক সথসক যোয়, এেো অবেয 
লিকই। বিসিন নীি। 
  
 –কথোেো লনশ্চয় আেলন েোল ের েুখ সথসক শুসন থোকসবন। কোউসক এরকে সিোষোসরোে 
করসৈ অেযস্ত। আেোর  ম্মোই বোবোসক লবষ খোইসয়সছন, আেলনও লক এরকে েোবসছন 
নোলক, ইন সেক্টর? 
  
–এরকে সকোন ল েোসে আ োর েসৈো েলরলস্থলৈ এখসনো আস লন লেিঃ িযোন্সিে। আর 
একেো কথো, এখন আেনোর েলরকল্পনো লক, েোনসৈ েোলর? 
  
কসয়ক েুিূৈে িুে কসর সথসক েোবসিন িযোন্সিে। েসর বিসিন, নৈুন কসর েোববোর 
িরকোর িসয় েসড়সছ। বোলড়র  বোই লক ইউলট্র িসেই রসয়সছ? 
  
–িযোাঁ। 
  
–ৈোিসি আেোর স খোসনই এখন যোওয়ো েোি। আর ৈুলে, স্ত্রীর লিসক ৈোকোসিন িযোন্সিে, 
বরং  োেলয়ক েোসব একেো সিোসেসিই যোও েযোে। 
  
–আলে সৈোেোর  সিই থোকসৈ িোই িযোন্স। 
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–অবুঝ িসয়ো নো েযোে, ইউলট্র িসে আেোর অেযথেনোেো সকেন িসব আলে লকছুই েোলন নো। 
বোবোর েৃৈুযর েসর েোল ে বো অযোসেি সয সকউ একেসনর িখসি এস সছ বোলড়েো–এই 
অবস্থোয় সৈোেোসক লনসয় যোওয়োর আসগ আেোসক অবস্থোেো বুসঝ আ সৈ িোও। েযোে, 
লবষপ্রসয়োসগর ঘেনো েযেে ওই বোলড়সৈ ঘেসছ–সকোন রকে ঝুাঁলক আলে লনসৈ িোই নো। 
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অযাকেল ফকটপসু্কর ক্রিক্রি 
০৬. 
  
অযোসেি িসেেসু্কর লিলিেো েুকসরো েুকসরো কসর লছাঁসড় সিসিও লনলশ্চে িসৈ েোরসিন নো 
লেিঃ েুবয়। সিেিোই ধলরসয় েুকসরোগুসিো ছোই কসর সিিসিন। 
  
লিলিেো েোবোর ের খুবই লিেোয় েসড় লগসয়লছসিন লৈলন। সেসয়রো এরকে সবোকোলের 
কোেই বরোবর কসর থোসক। এেো ৈোর অৈীসৈর অলেজ্ঞৈো। ৈোই এবোসর যসথষ্ট 
 োবধোনৈো অবিম্বন করসৈ িোইসছন। 
  
বোলড়সৈ েোলনসয় সরসখসছন, লেস   িসেেষু্ণ সেলিসিোন করসি উলন বোইসর সগসছন সযন 
েোলনসয় সিওয়ো িয়। 
  
ইলৈেসধয লৈনবোর সেলিসিোন কসরসছন অযোসেি িসেেসু্ক। ৈোরের এই লিলি। লিলির 
বযোেোরেোও বন্ধ করো িরকোর। এেো খুবই ঝুাঁলকর কোে। 
  
লেস   িসেেসু্কর  সি কথো বিোর েনয উসি লগসয় সেলিসিোন ৈুিসিন লেিঃ েুবয়। 
  
ওেোে সথসক অযোসেসির গিোই শুনসৈ সেসিন লৈলন। 
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–লেলেয়োন, সেষ েযেে এসি? 
  
–িযোাঁ, অযোসেি। কথো বিো িরকোর। কোসছ ধোসর সকউ সনই সৈো? 
  
–নো, আলে িোইসব্ররী সথসক বিলছ। 
  
–অযোসেি, আেোসির অসনক  ৈকে থোকসৈ িসব। 
  
–লনশ্চয়, লপ্রয় লেলেয়োন। 
  
–উাঁহু, সেলিসিোসন আর লপ্রয় বিসব নো–এেো লনরোেি নয়। েসন সরসখো সৈোেরো–এবং 
আলেও এখন েুলিস র নেসর রসয়লছ। 
  
-িযোাঁ, ৈো েোলন। লকন্তু ৈুলে একেু সবলে েয় েোে লেলেয়োন। 
  
–িযোাঁ-িযোাঁ… োবধোন িসৈ িোই। সেোন এখন আেোসক লিলি সেলিসিোন  ব বন্ধ রোসখো। 
  
–লকন্তু লেলেয়োন… 
  
–আেোসির  ৈকে থোকসৈ িসব অযোসেি। এেো সকবি  োেলয়ক বযবস্থো 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

63 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

–লিক আসছ, ওি 
  
 –আর সেোন, অযোসেি, আেোর সিখো লিলিগুসিো—িযোাঁ 
  
, বসিলছ সৈো েুলড়সয় সিিব। 
  
–লেগলগরই কোেেো করসব। লিক আসছ, সখয়োি সরসখো লিলি লিখসব নো…সেলিসিোন করসব 
….যথো েসয়ই আেোর কোছ সথসক খবর েোসব। 
  
লরল েোর নোলেসয় সরসখও লনলশ্চে িসৈ েোরসিন নো লেিঃ েুবয়। অযোসেিসক সিখো ৈোর 
লিলিগুসিোর েনয খুবই িুেেোবনো িসে। 
  
 ব সেসয়র িলরত্রই একরকে। বযলিগৈ লিলি ৈোরো  িসে নষ্ট করসৈ িোয় নো। অথি 
লনসেরো লিলি লিখসৈ েোরসিই সবলে খুলে িয়। 
  
ৈোাঁর সিখো লিলিগুসিোসৈ লক লিসখলছসিন এই েুিূসৈে লিক লিক েসন করসৈ েোরলছসিন নো 
লৈলন। ৈসব েুলিসের েসক্ষ অ ম্ভব নয়, সকোন েসব্দর কিথে বোর করো। লনরীি বয়োসনর 
লিলিও ৈোরো েয়োবি কসর ৈুিসৈ েোসর। 
  
েসেই অস্বলস্ত সবসড় িিি। অযোসেি যলি লিলিগুলি েুলড়সয় নো থোসক? যলি স গুসিো 
েুলিস র িোসৈ লগসয় েসড়? নোিঃ অ ম্ভব! 
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লেিঃ েুবয় অলস্থর েোসব উসি িোাঁড়োসিন। েোবসৈ সিষ্টো করসিন, অযোসেি লিলিগুসিো 
সকোথোয় রোখসৈ েোসর?…ওেসরর ব োর ঘসরর সেস্ক…স সকসি এই সেসস্ক সগোেন ড্রয়োর 
আসছ বসিলছি অযোসেি। সগোেন ড্রয়োর…েুলিস র সিোখ এড়োবোর েনয লনশ্চয় ৈোর েসধযই 
সগোেন লিলিগুসিো রোখসব স …লনশ্চয় ৈোই। 
  
লবষ সকোথো সথসক এসিো েুলি  ৈোই সখোাঁে করসছ। প্রলৈলে ঘর লনশ্চয় এখসনো সিসখলন। 
এখসনো  েয় আসছ…িো…সিলর িবোর আসগই কোেেো কসর সিিসৈ িসব… 
  
েলরকল্পনো ছকসৈ লগসয় েসন েসন বোলড়র গিনেো েোবসৈ সিষ্টো করসিন েুবয়। 
  
সবিো সেষ িসয় আ সছ। একেু েসরই অন্ধকোর সথসে আ সব…স ই  ুসযোসগই  কসির 
অসগোিসর কোেেো িোল ি করসৈ িসব। 
  
এই  েয় িোসয়র েনয  কসিই লনসি থোকসব। িয় িোইসব্ররীসৈ বো ব োর ঘসর। 
িোকরবোকররোও লনসেসির ঘসর িো েোসন বযস্ত থোকসব। 
  
এেোই সেোক্ষে  ুসযোগ। সিোৈিোয় সকউ থোকসব নো..ইউ সঝোসের েধয লিসয় সগসি 
 কসির সিোসখর আড়োসি থোকো যোসব।…বোরোন্দোর সেসষ একেো িরেো…ওসৈ ৈোিো থোসক 
নো…স্বেসন্দ সিোৈিোয় উসি যোওয়ো যোসব। 
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েলরকল্পনো  ৈকেেোসব েসন েসন যোিোই কসর লনসিন লেিঃ েুবয়। লেিঃ িসেেসু্কর েৃৈুযেো 
স্বোেোলবক িসি এ ব লকছুই িরকোর িৈ নো। লকন্তু এখন বোলড়র িোরেোসে লবেি…ৈোর 
সথসক লনসেসক িূসর রোখোই লনরোেি। 
  
. 
  
ল াঁলড় লিসয় নোেোর েুসখই বড় েোনোিো লিসয় বোইসর সিোখ েড়ি সেরী েোসের। আবছো 
অন্ধকোর সনসেসছ বোগোসন। সক একেন সযন িিোৎ ইউ সঝোসের েোে লিসয় লেলিসয় সগি। 
েূলৈেলেসক েুরুষ বসি লিনসৈ েোরসিন। 
  
িলকসৈ লে  েোসের েসন িসিো, ৈসব লক লেিঃ িযোন্সিে িসেেঙু্ক লিসর এসিন? িয়সৈো 
সগসের কোসছ গোলড় সরসখ বোগোসন ঢুসকসছন। বোলড় সথসক সকেন অেযথেনো েোসবন স েোই 
িয়সৈো সিখবোর ইেো। 
  
লে  েোসের সিোাঁসে েৃিু িোল  সখসি সগি। লৈলন দ্রুৈেোসয় লনসি সনসে এসিন। 
  
গ্ল্যোলে  সেলিসিোসনর কোসছ িোাঁলড়সয়লছি। লে  েোেসক সিসখ স  সকেন ঘোবসড় সগি। 
  
–এই েোত্র সেলিসিোসনর েব্দ শুনিোে গ্ল্যোলে , সক করি? 
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–েুি নম্বর লছি লে , সিোকেো িন্ড্রী সখোাঁে করলছি। ৈোড়োহুসড়ো কসর বিসৈ িোগি 
গ্ল্যোলে , ৈোর আসগ লেিঃ েুবয় সিোন কসরলছসিন। েোিোসের  সি কথো বিসৈ 
িোইলছসিন। 
  
-বুসঝলছ। িোসয়র  েয় িসয় সগসছ অসনকক্ষর্…। 
  
 বিসৈ বিসৈ সেরী িিঘসর ঢুকসিন। স খোন সথসক িোইসব্ররীসৈ এসিন। অযোসেি 
িসেেসু্ক একেো স োিোয় িুিীর েোসে বস  আসছন। 
  
সেরীর  োড়ো সেসয় অযোসেি বিসিন, িো সকোথোয়? 
  
এখনই আ সছ। 
  
িোরসেয় িোসয়র  েয়। এখন  েয় েোাঁিেো বোেসৈ কুলড়। গ্ল্যোলে  ৈোড়োহুসড়ো কসর 
রোন্নোঘসর ঢুসক িোসয়র  রঞ্জোে গুছোসৈ শুরু করি। 
  
লেস   েোম্প একেো গোেিোয় েযোলস্ট্র সেেোলেি। লবরিেুসখ ৈোর লিসক ৈোলকসয় বিি, 
লক িি সেসয়, িো কখন লনসয় যোসব, িোইসব্ররী সথসক ঘন্টো কৈক্ষর্ ধসর সবসে যোসে 
  
–এখুলন যোলে–লেস   েোম্প। 
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রোন্নোঘসর সকৈলিসৈ িোসয়র েি িোলেসয় েোসের েোাঁড়োর ঘসর ঢুকি গ্ল্যোলে । সকক, 
লবসু্কে, েযোলস্ট্র আর েধু সট্রসৈ লনসয় লনি। 
  
হুসড়োহুলড় কসর নো সেসেই আন্দোে েসৈো লকছু িোসয়র েোৈো লনসয় রুসেোর েসে সঢসি 
লিি। ৈোরের রোন্নোঘসর লিসর এস  েসে গরে েি সঢসি লনসয় িোইসব্ররী ঘসরর লিসক 
ছুেি। 
  
স োিোর েোসে সেলবসি িোসয়র েে নোলেসয় সরসখ, সির রোন্নোঘর সথসক খোবোসরর সট্র লনসয় 
এি। 
  
সেরী েোে যখন িোইসব্ররী ঘর সথসক সবলরসয় যোসে স ই  েয় ঘসর ঢুকি ইসিইন 
িসেেসু্ক। িুিীর েোসে বস  িোৈ স াঁকসৈ িোগসিন। 
  
িিঘসর ঢুসক আসিো সেসি লিসিন সেরী েোে। এই  েয় ৈোর েসন িি সকউ ওেসর 
িোাঁেসছ। সবোধিয় সেলনিোর িসেেসু্ক। সকউ অবেয লনসি এি নো। 
  
সেরী ধীসর ধীসর ওেসর উসি সগসিন। 
  
. 
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বোলড়র একেোসে একেো আিোিো  ুইসে স্ত্রীসক লনসয় থোকসৈন েোল েেোি িসেেসু্ক। সেরী 
এস  ব োর ঘসরর িরেোয় সেোকো লিসয় সেৈসর ঢুকসিন। 
  
–িো সিওয়ো িসয়সছ । 
  
সেলনিোর িসেেবু্দর েরসর্ বোইসর যোওয়োর সেোেোক সিসখ আশ্চযে িসিন সেরী। লৈলন 
উসের সিোসের সকোেেো খুিবোর সিষ্টো করলছসিন। স লিসক ৈোলকসয় সেরী সির বিসিন, 
আেলন বোইসর লগসয়লছসিন েোনৈোে নো। 
  
-একেু বোগোসন লগসয়লছিোে লকন্তু থোকসৈ েোরিোে নো, বড্ড িোণ্ডো, লে  েোে। আগুসনর 
কোসছ সযসৈ িসব। 
  
সকোেেো গো সথসক খুসি সরসখ সেলনিোর লে  েোসের সেছসন ঘর সথসক সবলরসয় এস  
আসগ আসগ ল াঁলড় সবসয় লনসি সনসে সগসিন। 
  
সেরী িিঘসর এসি, স ই  েসয়ই  িসর ঘণ্টো সবসে উিি। এই েব্দেোর েনযই সযন 
লৈলন উৎ ুক িসয়লছসিন। েোবসিন, লনশ্চয় গৃিৈযোগী সছসিসক সিখসৈ েোসবন। 
  
িরেো খুিসৈই সিোসখ েড়ি, েুসখ লিৈ িোল  লনসয় িোাঁলড়সয় আসছ আগন্তুক। 
  
–লেিঃ িযোন্স িসেেসু্ক? 
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–লবিক্ষর্। 
  
সেরী েোসে ৈোলকসয় সিখসিন। বিসিন, আেলন একো? েোিেত্র 
  
িোসৈর লেে িোগোসনো বযোগেো সিলখসয় বিসিন িযোন্স এই আেোর  ব, েযোলক্সর েোড়ো 
লেলেসয় লিসয়লছ। 
  
-আেনোর স্ত্রী আস নলন? 
  
–লৈলন আেোৈৈ আ সছন নো। 
  
বুসঝলছ। আ ুন আেোর  সি।  কসিই িোইসব্ররী ঘসর আসছন। 
  
 ুিেেন িযোন্সসক কোসছ সথসক সিখসিন সেরী। ৈোরের ৈোসক িোইসব্ররীসৈ সেৌঁসছ লিসিন। 
  
. 
  
ইসিইন ছুসে এস  েলড়সয় ধরসিন িযোন্সসক। অসনকলিন েসর গৃিৈযোগী েোইসক সিসখ 
লৈলন সযন সু্কসির সেসয়র েসৈো িসয় সগসিন। 
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িযোন্স অবোক িি। লনসেসক ছোলড়সয় লনি। 
  
–উলন সেলনিোর? 
  
 সেলনিোর িসেেসু্ক ৈোকোসিন। ৈোর সিোসখ আগ্রসির িৃলষ্ট। বিসিন, েযোি, েিসর কোসে 
আেসক সগসছ।  বই সৈো ওসক একো  োেোি লিসৈ িসে। কী সয যোসে আেোসির ওের 
লিসয়। 
  
স োিোয় বস  অযোসেি, িোসৈ একেো সকক, ৈোলকসয় সিখলছসিন িযোন্সসক। 
  
-অযোসেিসক ৈুলে সিসনো লনশ্চয়ই, ৈোই নো? বিসিন সেলনিোর। 
  
–িযোাঁ…লিলন বইলক। েৃিু সিস  বিসিন িযোন্স, এলগসয় এস  অযোসেসির িোৈ লনসের িোসৈ 
ৈুসি লনসিন। 
  
–আেোর েোসে স োিোয় বস  িযোন্স। বিসিন অযোসেি। ৈোরের এক কোে িো সঢসি 
এলগসয় লিসিন। 
  
-ৈুলে আ োসৈ খুলে িসয়লছ। বোলড়সৈ আর একেন েুরুসষর উেলস্থলৈর অেোব আেরো 
সবোধ করলছিোে। বোলড়সৈ েুলি  এস লছি, েোন লনশ্চয়ই। ওরো েোবসছ– 
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গিো েোরী িয় এসিো অযোসেসির, েৃিু স্বসর উচ্চোরর্ করসিন, বড় েয়ঙ্কর… 
  
-আলে  বই েোলন,  িোনুেূলৈর স্বসর বিসিন িযোন্স, আেোর  সি ওরো িণ্ডন এয়োরসেোসেে 
সিখো কসরলছি। 
  
েুলি  সৈোেোসক লক বসিসছ? 
  
–যো ঘসেসছ,  বই বসিসছ। 
  
–ৈোসক লবষ খোওয়োসনো িসয়সছ, লনশ্চয় এরকে বসিসছ? আেোসির েসধযই সয সকউ 
লবষপ্রসয়োগ কসরসছ, একথোই ওরো েোবসছ। 
  
িযোন্স শুষ্ক িোল  িো ি। ৈোর সিোসখ েীৈি িৃলষ্ট। 
  
যোই সেসব থোকুক,  বই প্রেোর্ করোর লবষয়। ওরো ওসির কোে করুক। এলনসয় 
আেোসির েোববোর লকছু সনই।…অসনক লিন েসর েসন িসে  লৈযকোর িো েুসখ ৈুিিোে–
িেৎকোর িো। 
  
-সৈোেোর স্ত্রী? ৈোসক আনসি েোসিো িসৈো। 
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–েযোে…েযোে িণ্ডসনই আসছ…অবস্থো বুসঝ েসর…আিঃ সকক সিসখ সিোে িসে… িযোন্স 
একখণ্ড সকক সকসে েুসখ ৈুিি। 
  
–আেোসির এলি েোল ? এখসনো সবাঁসি আসছন সৈো? বিসিন িযোন্স। 
  
–ও িযোাঁ, লৈলন েোিই আসছন। লৈলন লনসি আ সৈ িোন নো বড় একেো…সকেন সযন িসয় 
েসড়সছন। 
  
-ৈোর  সি একবোর সিখো করসৈ িসব। আেো, আেোসক লযলন ঢুকসৈ লিসিন স ই 
গম্ভীরেুখ েলিিোলে সক? 
  
লনশ্চয় সেরী েোে িসব। আেোসির বোেিোর-েোম্প সৈো আে ছুলে লনসয়সছ। সেরী 
আেোসির বোলড় সিখোসেোনো কসর। খুবই কোসের সেসয়। 
  
-ওি, ৈোই বুলঝ। আেোরও েসন িি খুব বুলেেৈী। 
  
 –ৈোিসি অিি সেলনর েসৈো ৈুই আবোর লিসর এলি? লে  র্ যোে বেে বিসিন 
িযোন্সসক। 
  
–িযোাঁ, এিোে এলি েোল । িযোন্স িো ি। 
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 েয়েো েোিই সবসছ লনসয়লছ । বোলড়সৈ েুলি , গৈকোি সৈোর বোবো খুন িসয়সছ। আলে 
েোনোিো লিসয় সিখলছ, ওরো  ব েোয়গো খুাঁসে সবড়োসে। সৈোর বউসক এসনলছ ? 
  
–েযোেসক আেোৈৈ িণ্ডসনই সরসখ এস লছ। 
  
–বুলের কোে কসরলছ । এখোসন কখন লক ঘসে সকউ বিসৈ েোসর নো। 
  
–এ ব যো শুনলছ, সৈোেোর সকোন ধোরর্ো আসছ এলি েোল ? 
  
–লিক এরকে প্রশ্নই একেন ইন সেক্টর কোি এখোসন এস  আেোসক কসরলছি। 
সিোকেোর বুলে ুলে আসছ েসন িি। 
  
এলিসক লক িিলছি, আলে সৈো েোলন নো লকছুই। বোবোসক এই বোলড়সৈই লবষপ্রসয়োগ করো 
িয়, েুলি  একথো সকন বিসছ? 
  
–েোসের রোেে, বুঝলি। 
  
একেু সথসে লে  র্ যোে বেে আকোসের লিসক ৈোকোসিন। 
  
 –বযোলেিোর আর খুন–িুসেো এক বযোেোর নয়। ওর কথো আলে েোবসৈ িোই নো িযোন্স। 
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 –অযোসেি, বিছ? 
  
  ৈকে কসে েোনসৈ িোইসিন িযোন্সিে িসেেসু্ক। 
  
–আেোর েুখ বন্ধ। 
  
 –ৈুলে আেোসক খুসি বসিো সৈো এলি েোল । অযোসেসির একেন সছসি বনু্ধ আসছ, ৈোই 
নো? ৈোরো িুেসন সযোগ োেস  বোবোসক িোসয়র  সি লবষ লেলেসয় খোইসয়লছি, ৈুলে লক 
ৈোই বিসৈ িোইছ? 
  
–ও ব লনসয় িোট্টো ৈোেোেোর ইসে সনই আেোর। ৈসব েসন িয় ওই সেসয়েো লকছু েোসন। 
  
সকোন সেসয়েো। িযোন্স উৎকে িি। 
  
-ওই সয সেসয়েো, ওরো বিসছ ছুলে লনসয়সছ…আেোর িো এসন সিবোর কথো লছি ৈোর। স  
যলি ছুলের নোে কসর েুলিস র কোসছ যোয়, আলে অবোক িব নো। সৈোসক িরেো খুসি 
লিসয়সছ সক? 
  
িুেিোে েোে সিিোরোর একেন। ওরো বিি নোে সেরী েোব। স ই েুলিস র কোসছ সগসছ 
বিছ? 
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–স  যোসব নো। আলে বিলছ েোিেোরসেইসের কথো। ও কথোয় কথোয় একবোর আেোসক বসি 
সিসিলছি, কোউসক স  ঝোসেিোয় সিিসৈ িোয় নো। আলে ৈোসক েুলিস র কোসছ সযসৈ 
বসিলছিোে। স  আসেবোসে বকসৈ বকসৈ েোনোসিো, েুলি  ৈোর কথো লবশ্বো  করসব নো। 
েসর সির বিি, ও লকছুই েোসন নো। সেসয়েো সকবিই উসল্টোেোল্টো বকসছ। েসন িয় েয় 
সেসয়সছ। লনশ্চয় লকছু ও সিসখলছি বো শুসনলছি, লকন্তু গুরুে বুসঝ উিসৈ েোরসছ নো। 
  
-সৈোেোর ধোরর্ো ও েুলিস র কোসছ সযসৈ েোসর?  লন্দগ্ধ কসে লেসজ্ঞ  করি িযোন্সিে, 
বিছ–ও লকছু সিসখ থোকসৈ েোসর? লকন্তু…। 
  
–েোলন , েোল েেসির বউ একেন নো ে। 
  
 প্র ি েোসল্ট এসকবোসর অনয প্র ি ৈুিসিন িিোৎ লে  র্ যোে বেে। িযোন্সিে লবহ্বি 
িৃলষ্টসৈ ৈোকোি ৈোর লিসক। 
  
-িো েোৈোসির নো েরো ওষুধ নোড়োিোড়ো করসৈ অেযস্ত। বিসিন, র্ যোে বেে। 
  
–ওই সয লক নোে েযোকল ন…ওেো লক ওযুসধ বযবিোর করো িয়? 
  
েসন িয় ওই লেলন েো েোওয়ো যোয় ইউগোসছর িি সথসক। বোচ্চোরো ওগুসিো সখসয় অসনক 
 েয় লবেি ঘেোয়। 
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িযোসন্সর েুরু উসি সগি। ৈীব্র িৃলষ্টসৈ স  ৈোকোি এলি েোল র লিসক। 
  
- লৈয কথো, আলে সেিবৎ ি।  কসিই ৈো েোসন। লকন্তু ৈোই বসি আলে বি কোে 
বরিোস্ত করসৈ েোরব নো। 
  
. 
  
সেরী েোে রোন্নোঘসর িোাঁলড়সয় লেস   েোসম্পর অলেসযোগ শুনলছসিন। েযোলস্ট্র সবিসৈ 
সবিসৈ সবিোরীর েুখ িোি িসয় উসিলছি। 
  
–একবোর আেলন েোবুন লে , বোলড়র কৈেো েোরো সগসছন, বহুলিন েসর লবসিে সথসক 
লিসর এস সছন লেস্টোর িযোন্স…ৈোর ওেসর ৈোর  সি রসয়সছ স্ত্রী…অলেেোৈ ঘসরর 
সেসয়… তনেসেোসের বযবস্থোেো সৈো আলে নেিঃ নেিঃ কসর অনযলিসনর েসৈো  োরসৈ েোলর 
নো। অৈ কসর সবোঝোিোে সয আে ছুলে সনবোর িরকোর সনই… সক সেোসন কোর কথো–
আেোসক শুলনসয় সগি, আে আেোর ছুলে…আলে স  ছুলে লনলে। ৈো িুসিোয় যোক 
েোম্প…ৈোর সৈো আর আেোর েসৈো লনসের কোে লনসয় গবে সনই।…ৈো এলিসক সিখুন, 
গ্ল্যোলে সক বিিোে, রোলত্তসর আেোর কোসে একেু িোৈ িোলগও সেসয়…বিি, লিক আসছ, 
আলে আলছ। ৈোরের স ই সয সবরুসিো আর সিখো সনই। আে রোলত্তসর একো আলে লক 
কসর  োেোি সিব…ৈবু েোগয েোি লেিঃ িযোন্স ৈোর স্ত্রীসক  সি আসননলন। 
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-লিক আসছ, লেস   েোম্প, আলে আলছ। আর সেনুেো একেু  োধোরর্ কসর লনসিই িসব। 
 োন্ত্বনোর  ুসর বিসিন লে  সেরী েোে। 
  
–আেলন লনসে সেলবসি থোকসবন বিসছন, লে ? 
  
–গ্ল্যোলে   েয় েসৈো লিসর যলি নো আস – 
  
সেরী েোেসক বোধো লিসয় লেস   েোম্প বসি উিসিন, ও লিসর আ সব নো, আলে েোলন। 
ও সগসছ ৈোর সছসিবনু্ধর  সি সিখো করসৈ। সছোকরোর নোে অযোিবোেে।  োেসনর ব সে 
ওরো লবসয় করসব বসিসছ ও আেোসক। 
  
-লিেোর লক আসছ আলেই িোলিসয় সনব-লিক আসছ আলে যোলে। 
  
সেরী েোে ড্রইংরুসে লিসর এসিন। ঘসর এখসনো আসিো েোিোসনো িয়লন। অযোসেি িসেেসু্ক 
ৈখসনো িোসয়র সট্রর সেছসন স োিোয় বস লছসিন। 
  
–এলক আসিো েোিোসনো িয়লন। আসিোেো সিব, লেস   িসেেসু্ক? 
  
বিসৈ বিসৈ  ুইি লেসে আসিো েোলিসয় লিসিন সেরী েোে। েিেো সেসন লিসৈ লগসয় ৈোর 
সিোখ েড়ি অযোসেসির েুসখর লিসক, থেসক সগসিন লৈলন 
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কুেসনর ওেসর কোৎ িসয় এলিসয় েসড়সছ সিিেো…েোসেই েসড় রসয়সছ আধখোওয়ো 
একেুকসরো সকক আর েধু…কোসের িো-ও  মূ্পর্ে খোওয়ো িয়লন।…আিেকো েৃৈুযর সকোসি 
ঢসি েসড়সছন অযোসেি িসেেসু্ক। 
  
. 
  
– ম্ভবৈ েেোল য়োে  োয়োনোইে, ইন সেক্টর, িোসয়র  সি লছি। েোিোর বিসিন। 
  
– োয়োনোইে? অনধযেেোসব বসি উিসিন নীি। অথি ওাঁসকই িৈযোকোরী বসি  সন্দি করো 
িলেি। 
  
–হুে ৈোিসি সৈো এবোসর আেনোসক ছক েোসল্ট লনসৈ িসব। 
  
–হুে। 
  
সরক্স িসেেসু্কর কলিসৈ প্রসয়োগ করো িসয়লছি েযোকল ন। আর  োয়োনোইে সিওয়ো িি 
অযোসেি িসেেসু্কসক িোসয়র  সি।…এবোসর এসকবোসর সিোসখর ওেসর। বযোেোরেো সয 
একোেেোসবই েোলরবোলরক ৈো বুঝসৈ কষ্ট িি নো ইন সেক্টর নীসির। 
  
ওরো িোরেন এক সি িোইসব্ররীসৈ বস  লবসকসির িো েোন করলছসিন। অযোসেি িসেে, 
সেলনিোর িসেেসু্ক, লে  ইসিইন িসেেসু্ক আর বোইসর সথসক নৈুন আ ো িযোন্সিে িসেেসু্ক। 
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লে  র্ যোে বেসের  সি সিখো করসৈ লগসয়লছসিন িযোন্স, সেলনিোর লনসের ঘসর লিসর 
লগসয় লিলি লিখসৈ বস লছসিন।  কসির সেসষ িোইসব্ররী সথসক সবলরসয় লছসিন ইসিইন। 
  
ইসিইন েোলনসয়সছ, যোবোর  েয়ও অযোসেিসক  ুস্থ অবস্থোয় সিসখ সগসছন। সেষ এককোে 
িো সঢসি লনলেসিন। 
  
ওই সেষকোেই ৈোাঁর েীবসনর সেষ িো িি। 
  
এরের সেরী েোে ঘসর ঢুসকলছসিন  ম্ভবৈ কুলড় লেলনে েসর। লৈলনই আলবষ্কোর কসরন 
েৃৈসিি। 
  
অেোনো ওই লবে লেলনসের েসধযই ঘসে সগসছ যো লকছু। েোত্র লবে লেলনে। 
  
দ্রুৈ ল েোে লস্থর কসর লনসিন ইন সেক্টর নীি। লৈলন রোন্নোঘসরর লিসক এলগসয় সগসিন। 
  
িুেস  যোওয়ো সবিুসনর েৈ লবেোি বেু লনসয় একেো সেলবসির েোসে বস লছসিন লেস   
েোম্প। 
  
–স ই সেসয়লে এখসনো লিসর আস লন? েোনসৈ িোইসিন নীি। 
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–সক গ্ল্যোলে ? নো, আস লন। এগোসরোেোর আসগ ও আ সছ নো— 
  
িো স ই কসর লিসয় লগসয়লছি বিসছন? 
  
-িযোাঁ। আলে ওেো ছুাঁইলন েযেে–েেথ কসর বিলছ। ৈোছোড়ো গ্ল্যোলে  এরকে কোে করসৈ 
েোসর আলে ৈো লবশ্বো  কলর নো  যর। সেসয়েো সবোকো–ৈসব েোসিো সেসয় 
  
নীসিরও অবেয ৈোই ধোরর্ো। সকন নো িোসয়র েসে  োয়োনোইে েোওয়ো যোয়লন। 
  
–ওর লক আে ছুলে লছি? 
  
–নো,  যর, আগোেীকোি ওর ছুলের লিন। 
  
–েোম্প-স ও লক 
  
লেস   েোম্প এবোর উেৈ েিীসৈ ঘোড় সঘোরোসিন। 
  
–এ ব সনোংরোসেোর েসধয েোম্প সনই, ৈোর ঘোসড় সিোষ িোেোবোর সিষ্টো করসবন নো  যর। 
স  সবলরসয়সছ লৈনসের  েয়–লেিঃ েোল েসির েসৈোই স  এ সবর বোইসর– 
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আশ্চযে  েোেৈন এই সয  সবেোত্র িণ্ডন সথসক লিসর এস ই িযোন্সিে িসেেঙু্ক বোলড়র 
লিৈীয় লবসয়োগোে ঘেনোর কথোেো শুনসৈ েোন। 
  
নীি বিসিন, আলে স কথো েোবলছ নো লেস   েোম্প। গ্ল্যোলেস র কথো স  লকছু েোসন 
লকনো ৈোই আলে েোনসৈ িোইলছিোে। 
  
–আলে েোি কসরই েোলন। েোি েোেোকোেড় েসর সবলরসয়সছ। লনশ্চয়ই সকোন েৈিসব 
সবলরসয় থোকসব। একবোর লিসর আ ুক 
  
নীি রোন্নোঘর সথসক সবলরসয় সিোৈিোয় অযোসেি িসেের ঘসর সগসিন। 
  
লনখুাঁৈ  োেোসনো সগোছোসনো লবিো বহুি ঘর। একলিসক একেো িরেো; েোসে েোনঘর। 
িরেোয় সেোস েলিসনর আয়নো ব োসনো। েোনঘসর একেু িূসর একেো িরেো, সড্রল ংরুসে 
যোওয়ো যোয় স ই িরেো লিসয়। 
  
নীি িোরেোেেো সিসখ েয়নঘসরর িরেো লিসয় ব োর ঘসর এসিন। 
  
সগোিোেী কোসেেসে  োেোসনো এঘরেো। এঘসর সিখোর লকছু লছি নো। সকননো, আসগরলিনই 
খুাঁলেসয় সিসখ সগসছন। সছোে িেৎকোর সেস্কেো ৈোর নেসর েসড়লছি। 
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 ি ো নীসির িৃলষ্ট ৈীক্ষ্ণ িসয় উিি। সগোিোেী কোসেেসের ওেসর েসড়লছি সছোে 
একেুকসরো েোলে। 
  
এলগসয় লগসয় েুকসরোেো ৈুসি লনসিন। েোলে ৈখসনো লেসে। 
  
 ৈকে সিোসখ িোরেোে সিখসিন নীি–নো, সকোন েোসয়র ছোে সনই সকোথোও। সকবি এই 
একেুকসরো লেেো েোলে। 
  
এবোসর এসিন গ্ল্যোলে  েোলেেসনর সেোবোর ঘসর। স  অনুেলস্থৈ। এগোসরোেো সবসে সগসছ 
অসনকক্ষর্। েোম্প লিসর এস সছ আধোঘন্টো আসগ। লকন্তু গ্ল্যোলেস র েোত্তো সনই। 
  
অসগোছোসিো ঘসর গ্ল্যোলেস র স্বেোসবর েলরিয় খুাঁেলছসিন। লবছোনো সয কখসনো  োি করো 
িয় নো, ৈো সবোঝো যোলেি। েোনিোগুসিোও বন্ধ। 
  
গ্ল্যোলেস র বযলিগৈ লকছু লেলন  ছলড়সয় লছলেসয় লছি। ৈোর েসধয লছি  স্তোিসরর লকছু 
গয়নো। 
  
আিেোরীর সিরোসে সিোসখ েড়ি কসয়কেো ছলবর সেোস্টকোেে; খবসরর কোগসের কোেো 
েুকসরো। স িোইসয়র নক ো, আর  োে জ্জোর, সেোেোসকর িযো সনর কথো লছি 
েুকসরোগুসিোসৈ। 
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ছলবর সেোস্টকোেেগুসিো নোনো েোয়গোয়। লৈনখোনো সেোস্টকোেে সবসছ লনসিন নীি। 
এগুসিোসৈ বোেে নোসে সকউ  ই কসরলছি। লেস   েোম্প সয ৈরুসর্র কথো বসিসছন, 
 ম্ভবৈ এই স । 
  
প্রথে সেোস্টকোসেে সিখো, বুকেরো েোিবো ো েোনোলে, সৈোেোরই বোেে। 
  
 লিৈীয় সেোস্টকোসেে–এখোসন অসনক  ুন্দরী সেসয় ৈসব সৈোেোর েোসে িোাঁড়োবোর েসৈো 
সকউ সনই। স লিসনর কথোেো েুসি সযও নো। লেগলগরই সিখো িসব। িোরুর্  ুসখর লিন 
আ সছ আেোসির। েোিবো ো লনও। বোেে। 
  
ৈৃৈীয় সেোস্টকোেেেো, ৈোসৈ সকবি সিখো, েুসি সযও নো, সৈোেোর ওের আেোর অগোধ 
লবশ্বো । েোিবো ো রইি। বোেে। 
  
সিখো সিসখ সবোঝো যোয় অনেযস্ত িোসৈ অলেলক্ষৈ কোরও সিখো। 
  
খবসরর কোগসের কোেো েুকসরোগুসিোর নোনো লেলন েসত্রর খবরগুসিো আগ্রসির  সি 
েড়সিন নীি। 
  
সেোেোক, রূেিিেো, রুসেোিী েিেোর লবলেন্ন ৈোরকোর কথো ছলড়সয় আসছ এগুসিোসৈ। 
একেোয়গোয় েোওয়ো সগি উড়ে লেলরি  ম্পসকে লকছু সিখো। 
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আর একেো অংসে রসয়সছ আসেলরকোর েোিোরসির আলবষ্কোর করো ওষুসধর কথো, 
রুেেোিোরসির আশ্চযে আলবষ্কোসরর কথো। 
  
িৈোে িসিন নীি। এ ব লেলনস র েসধয গ্ল্যোলেস র িিোৎ অিৃেয িবোর সকোন  ূত্র 
েোওয়ো সগি নো। সরক্স িসেেসু্কর েৃৈুযর লবষসয় সকোন লকছু গ্ল্যোলে  সিসখ থোকসব, এরকে 
বিো িসে। লকন্তু  সন্দি করবোর েসৈো সৈেন সকোন  ূত্রও েোওয়ো সগি নো সকোথোও। 
  
িোসয়র সট্রেো লবসকসি স  িোইসব্ররী সথসক এসন িিঘসর সিসি লগসয়লছি। রোন্নোঘসর লিসর 
যোয়লন। 
  
গ্ল্যোলেস র এরকে বযবিোর করোর সকোন কোরর্ আন্দোে করো যোয়লন। আিেকোই স  গো-
ঢোকো লিসয়লছি। ঘসর এ সবর সকোন  ূত্রই সকোথোও সেসিন নো নীি। 
  
িৈোে িসয় ঘর সথসক সবলরসয় িরেো বন্ধ কসর লিসিন নীি। ৈোরের সঘোরোসনো ল াঁলড় 
লিসয় লনসি নোেসৈ িোগসিন। 
  
সেষ ধোসে নোেসৈই  োসেেন্ট সি উসত্তলেৈ েোসব িোাঁেোসৈ িোাঁেোসৈ এস  িোলের িসিন। 
  
– যর, ওসক খুাঁসে সেসয়লছ  যর— 
  
কোসক খুাঁসে সেসয়ছ?  িলকৈ িসিন নীি। 
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– যর স ই িোউ সেইে…এসিনই ওসক সিখসৈ সেসয়সছ। লখড়লকর িরেোর লেছসন ৈোর 
েোেোকোেড় শুসকোসৈ সিওয়ো লছি। স গুসিো ৈুসি আনো িয়লন, ৈোই একেো েিে লনসয় 
এসিন লগসয়লছি স খোসন। সেসয়েোর িোসের ওের প্রোয় হুেলড় সখসয় েসড়লছি–সকউ 
ৈোসক গিো লেসে সেসর সরসখ লগসয়লছি। একেো সেোেো েড়োসনো লছি সেসয়েোর গিোয়। 
আেোর েসন িয়,  যর, অসনকক্ষর্ আসগ েোরো সগসছ। ৈোছোড়ো  যর, অৈযে কিযে ৈোেোেো 
কসরসছ। খুনী–সেসয়েোর নোসক কোেসড়র লক্লে আেসক সরসখসছ 
  
. 
  
০৭. 
  
 সেোসরর সট্রসনই সেরী লেে সছসড় রওনো িসয়লছসিন লে  েোরেি। ৈোরের েংেসন সট্রন 
বিি কসর িেসরি ধসর িণ্ডন িসয় সবেন িীথ সস্টেসন সেৌঁছোসিন। 
  
সট্রসন আ সৈ আ সৈই  কোসির  ংস্করসর্র লৈনলে তিলনক েড়ো সেষ কসরসছন। 
খবরেো  ব কোগসেই প্রথে েোৈোয় ছোেো িসয়সছ। ইউলট্র িসের লৈনলে লবসয়োগোে 
ঘেনোর লববরর্। 
  
সবেন িীথ সস্টেন সথসক েযোলক্স ধসর ইউলট্র িসে সেৌঁসছ  ির িরেোয় সবি বোেোসিন 
বৃেো েলিিোলে। 
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 োসবকী ধরসনর েুইসের সকোে আর স্কোেে ৈোর েরসর্, একেো স্কোিে আর েোথোয় সিসল্টর 
েোিক ব োসনো েুলে। ৈোর  সি েোিেত্র বিসৈ একেো েোি েোসৈর  ুেসক  আর 
একেো িোৈবযোগ। 
  
-বিুন েোিোে। বোেিোর েোম্প িরেো খুসি িোাঁড়োি। 
  
–গ্ল্যোলে  েোলেেন নোসে সয সেসয়লে েোরো সগসছ, আলে এস লছ ৈোর  ম্পসকে কথো বিসৈ। 
  
–ওসিো, েোিোে–এই সয 
  
লিক স ই েুিূসৈে িোইসব্ররী ঘর সথসক সবলরসয় এস লছসিন লেস   িযোন্স িসেেসু্ক-কথো 
সেষ নো কসর ৈোর লিসক ৈোকোি েোম্প। 
  
-উলন গ্ল্যোলেস র বযোেোসর কথো বিসৈ এস সছন েোিোে। বিি েোম্প। 
  
িয়ো কসর আ ুন আেোর  সি েোিোে। 
  
েযোে লে  েোরেিসক  সি কসর িোইসব্ররীসৈ এস  ব সিন। 
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–আেলন লক লবসেষ কোরু  সি কথো বিসবন বসি এস সছন? বিসিন েযোে, আলে আর 
আেোর স্বোেী কসয়কলিন িি আলেকো সথসক এস লছ–এবযোেোসর লকছুই প্রোয় েোলন নো 
  
লে  েোরেি েযোলট্রল য়ো িসেেসু্কসক িক্ষয করলছসিন। ৈোর গোম্ভীযে আর  রিৈোয় লৈলন 
েুগ্ধ িসিন। েুখেোসব সকেন অ ুখী েোব। 
  
িোসৈর িস্তোনো খুিসৈ খুিসৈ লে  েোরেি বিসিন, ওই গ্ল্যোলে  নোসের সেসয়লে খুন 
িওয়োর খবরেো খবসরর কোগসে েড়িোে। সেসয়লেসক আলে েোিেোসবই েোলন। বিসৈ 
সগসি ৈোসক আলেই বোলড়র কোেকেে লেলখসয়লছ। ৈোই িুিঃ ংবোিেো েসড় ছুসে নো এস  
েোরিোে নো–যলি লকছু করোর থোসক। 
  
-িযোাঁ, বুঝসৈ সেসরলছ। ওর  ম্পসকে এখোসন সকউই লবসেষ লকছু েোসন নো। আেলন 
আ োসৈ েোিই িসয়সছ। 
  
–সেসয়লে লছি অনোথ–একেো অনোথ আশ্রসে েোনুষ িসয়সছ।  সৈসরো বছর বয়স  আেোর 
কোসছ এস লছি। স ন্ট সেরী লেসে অনোথ সেসয়সির লেক্ষোিোসনর একেো বযবস্থো আেোসির 
রসয়সছ। আেোর কোসছই ঘসরর কোেকেে লেসখসছ ও। েসর অবেয কোসিসৈ কোে লনসয় 
িসি আস । 
  
–আলে সেসয়লেসক কখসনো সিলখলন। সিখসৈ সকেন লছি বিসৈ েোরব নো। 
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–ওি এসকবোসরই সিখসৈ েোি লছি নো। বুলেও একেু সোঁৈো। আর খোলনকেো 
েুরুষসঘাঁষোও লছি। ৈসব েুরুষরো লবসেষ েোত্তো লিৈ নো ওসক–অনয সেসয়রোও ৈোসক 
লনসেসির স্বোসথে কোসে িোগোসৈো। 
  
-আিো সবিোলর। েযোে  িোনুেূলৈ প্রকোে করি। 
  
– লৈযই িুেেোগয সেসয়লের। িয়সৈো একেু সবলে স্বোধীনৈো সেোগ করসব বসি কোসিসৈ 
কোে লনসয়লছি। লকন্তু সরসস্তোরোাঁর েীবসন  ুখকর লকছু ঘসেলন  ম্ভবৈ ৈোই বোলড়র কোে 
সবসছ সনয়। এ বোলড়সৈ ও কৈলিন লছি? 
  
–শুসনলছ, েো  িুসয়ক এখোসন কোে কসরলছি। আর এর েসধযই কী েয়ঙ্কর ঘেনো ঘেি 
ওর েীবসন। আেোর েসন িয় ও সকোন লকছু শুসন বো সিসখ থোকসৈ েোসর…ৈোরই সের– 
  
–আেোসক  বসিসয় আঘোৈ কসরসছ ওই নোসক কোেসড়র লক্লে আেকোসনো বযোেোরেো। বড় 
লনষু্ঠর কোে। েনুষযসের অেেোন। 
  
-আেনোর কথো বুঝসৈ েোরলছ েোিোে। েযোে বিসিন, আেলন বরং ইন সেক্টর নীসির 
 সি কথো বিুন। লৈলন এই ৈিসের িোলয়সে আসছন। লৈলন খুবই েোনলবক। 
  
. 
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এক বোলড়সৈ েরের লৈনলে অস্বোেোলবক েৃৈুযর ঘেনো… োরো সিসের খবসরর কোগেগুসিো 
েুলিস র কোসের  েোসিোিনোয় েুখর িসয় উসিলছি। িসি খুবই অস্বলস্ত সিখো লিসয়লছি 
েুলি  েিসি। 
  
অযোল স্টযোন্ট েুলি  কলেেনোর অলস্থরেোসব েোয়িোলর করসৈ করসৈ বিসিন, প্রথসে স্বোেী 
ৈোরেসর স্ত্রী–িুেনসক ের ের খুন করো সকোন বোইসরর সিোসকর কোে নয়, নীি। আেোর 
েসন িয়, উন্মোসির েৈ এই খুন সয কসরসছ, স  বোলড়রই সকউ। লেিঃ িসেেসু্কর কলিসৈ 
েযোকল ন লেলেসয় লিসয়সছ সকোন  ুসযোসগ। ৈোরের  োয়োনোইে লেলেসয় লিসয়সছ লেস   
অযোসেি িসেেসু্কর িোসয়র কোসে। 
  
েলরবোসরর লবশ্বো েোেন এেন কোসরোর েসক্ষই এই কোে করো  ম্ভব। ৈুলে লক সেসবছ–
নীি, বোলড়র সিোসকসির েসধয সক িসৈ েোসর? 
  
-একেো বযোেোর,  যর, আেোর িৃলষ্ট আকষের্ কসরসছ। িুলে ঘেনোসৈই েোল েেোি িসেেসু্কর 
নোে অনুেলস্থসৈর ৈোলিকোয় রসয়সছ। 
  
িযোাঁ, ৈুলে লক বিসৈ িোইছ, লিলেৈেোসব অযোল স্টযোন্ট কলেেনোর বিসিন, স  লনসেসক 
 লরসয় সরসখ সকৌেসি কোে  েোধো কসরসছ? লকন্তু লকেোসব ৈোর েসক্ষ এেো  ম্ভব? 
  
–সিোকলে অৈযে বুলেেোন  যর। 
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-বোলড়র সেসয়সির েসধয কোউসক  সন্দি করছ নো ৈুলে? অথি  েস্ত বযোেোরেো 
েযেোসিোিনো করসি, সবোঝো যোয় এই কোসে সেসয়সির িোৈ রসয়সছ। 
  
ইসিইন িসেেঙু্ক আর েোল েেোসির স্ত্রী, এরো িুেসনই প্রোৈরোসের  েয় উেলস্থৈ লছসিন। 
আবোর সিখ, লবসকসি িো েোসনর  েসয়ও ৈোরো। এসির িুেসনর সয সকউ একেসনর 
েসক্ষই কোেেো করো  ম্ভব। ওসির েসধয অস্বোেোলবক লকছু িক্ষয কসরোলন? 
  
ইন সেক্টর নীি সকোন েবোব লিসিন নো। লৈলন ৈখন েোবলছসিন লে  সেরী েোসের 
কথো। ৈোসক অলৈেোত্রোয় স্বোেোলবক সিখো সগসছ বরোবর। 
  
আর সকেন একেো িোিকো খুলের সছোাঁয়ো রসয়সছ কথোয় ও কোসে। সগোেো বযোেোরেোই 
নীসির লিেো ৈোই লে  েোসের লিসক প্রবোলিৈ করসৈ িোইলছি। 
  
আর ওই গ্ল্যোলে  েোলেেন–ৈোর  ম্পসকে লনসেসকই িোয়ী েোবসৈ িোইলছসিন লৈলন। 
  
ৈোর েসধয েুলি   ম্পসকে স্বোেোলবক েীলৈ িক্ষয কসরলছসিন লৈলন। এখন ৈোর েসন 
িসে ওেো লছি ৈোর িোেো অেরোধসবোধ। 
  
গ্ল্যোলে  লনশ্চয় লকছু সিসখলছি বো শুসনলছি। িয়সৈো  োেোনয লকছু–লকন্তু ৈোর  সন্দি 
সেসগ উসিলছি। লকন্তু ৈো লনসয় স  েুখ খুিসৈ িোয়লন। এখন আর লকছুই েোনো যোসব নো 
ৈোর কোছ সথসক। 
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. 
  
ইউলট্র িসে প্রথে  োক্ষোসৈই সবে উিোরৈোর  সি লে  েোরেিসক গ্রির্ করসিন লে  
েোে। বৃেোসক  ৎ আর কৈেবযলনষ্ঠ বসিই ৈোর েসন িি। 
  
–সেসয়লের  ম্পসকে এখোসন সকউই লবসেষ লকছু েোনৈ নো। আেলন এখোসন আ োয় 
আেোসির কোসের অসনক  ুলবধো িি। 
  
-কৈেবযসবোসধই আেোসক আ সৈ িি ইন সেক্টর। সেসয়লে আেোর বোলড়সৈই এক েসয় 
লছি। বড্ড সবোকো সেসয় ৈোই ৈোর েনয িুিঃখসবোধ নো কসর েোরলছ নো। 
  
–গ্ল্যোলেস র েীবসন লক সকোন েুরুসষর বযোেোর লছি? 
  
–আিো সবিোলর, একেন েুরুষবনু্ধ েোওয়োর েনয ও বড় বযোকুি লছি। স েসনযই স , 
আেোর ধোরর্ো, সরসস্তোরোাঁর কোসে িসি এস লছি। যোই সিোক, েসন িয় সেষ েযেে একেন 
ৈরুর্সক স  সেোগোড় কসরলছি। 
  
-আেোরও ৈোই েসন িয়।  ম্ভবৈ ৈরুর্লের নোে অযোিবোেে ইেোন্স। সকোন িলিসে সিোসে 
ওসির েলরিয় িসয়লছি–গ্ল্যোলে  রোাঁধুনীসক বসিলছি সছসিলে নোলক একেন েোইলনং 
ইলঞ্জলনয়োর। 
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-নো, এেনলে  ম্ভব নয়, লবষণ্ণ কসে বিসিন লে  েোরেি, সছসিলে লনশ্চয় ওসক এরকেই 
বুলঝসয়লছি।  িসেই ও  বলকছু লবশ্বো  কসর ব ৈ। আেলন লক সছসিলেসক এবযোেোসর 
েলড়ৈ বসি েসন করসছন? 
  
নো, ওরকে লকছু েসন িয়লন আেোর। যৈিূর সেসনলছ, সছসিলে এখোসন কখসনো আস লন। 
স  নোনোন  োেুলদ্রক বন্দর সথসক েোসঝ োসঝ একখোনো ছলবর কোেে েোিোসৈো। েসন িয় 
সকোন েোিোসের লনম্নৈে ইলঞ্জলনয়োর সগোসছর লছি স । 
  
–অ ুখী সেসয়লের েীবসন এই সছি বড় েেেোলেক ইন সেক্টর–আলে েুিসৈ েোরলছ নো 
ওর নোসক কোেসড়র লক্লে আেকোসনো লছি লনিোরুর্ লনষু্ঠরৈোর কোে 
  
একেু সথসে আবোর বিসিন লে  েোরেি, যোইসিোক, ইন সেক্টর, আলে আেোর  োেোনয 
সেসয়লি েলি লিসয় যলি এই বযোেোসর আেনোসক  োিোযয করসৈ িোই আেনোর আেলত্ত 
আসছ? এেন নৃেং  একলে খুসনর ের আ োেী সযন লকছুসৈই েোলস্ত এড়োসৈ নো েোসর। 
  
–আেনোর  িসযোলগৈো আেোর কোেয লে  েোরেি। 
  
–এখোসন সস্টেসনর কোসছ একেো গিি সিোসেি রসয়সছ সিখিোে, আর েসন িয়, লবসিেী 
লেেন  ম্বসন্ধ আগ্রিী একেন বৃেোও আসছন এই বোলড়সৈ–লে  র্ যোে বেে ৈোর নোে। 
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-িযোাঁ,  লিক সক্ষত্রই সবসছ লনসয়সছন আেলন,  িলকৈ িসয় বিসিন নীি, ওই বৃেো 
েলিিোর কোসছ আলে লগসয়লছিোে–লকন্তু সকোন কথো বোর করসৈ েোলরলন। 
  
কোসের সক্ষসত্র আেনোর উিোরৈোর েলরিয় সেসয় আলে খুলে ইন সেক্টর। খবসরর কোগে 
েসড়  লিক ঘেনো েোনো যোয় নো আেকোি। বড় সবলে সিনোসনো-িোেোসনো থোসক। েূি 
লবষয়গুসিো যলি েোনো সযৈ 
  
–এখোসন যো ঘসেলছি ৈো এরকে–লেিঃ সরক্স িসেেষু্ণ ৈোাঁর লনসের অলিস  েযোকল ন 
নোসের লবসষর লেয়োয় েোরো যোন। ইউগোসছর িি বো েোৈো সথসক লবষ েোওয়ো যোয় 
েোসনন লনশ্চয়ই। 
  
-িযোাঁ–খুবই  িেিেয। লেস   িসেেসু্কর ঘেনো 
  
-িযোাঁ, লৈলন েলরবোসরর অসনসকর  সি িোইসব্ররীসৈ িো েোন করলছসিন। ৈোর  ৎ সেসয় 
লে  ইসিইন  বোর সেসষ িোইসব্ররী সছসড় সবলরসয় যোন। লৈলন বসিসছন, লেস   িসেে 
আর এক কোে িো েে সথসক ঢোিসছন, সিসখ সগসছন লৈলন। 
  
এর ের প্রোয় কুলড়-োঁলিে লেলনে েসর বোলড়র িোউ কীেোর লে  েোে িোসয়র সট্র আনোর 
েনয িোইসব্ররীসৈ সঢোসকন। লৈলনই েৃৈ অবস্থোয় স োিোয় বস  থোকো লেস   িসেেসু্কসক 
আলবষ্কোর কসরন। ৈখসনো ৈোর েোসে লছি অসধেকেূর্ে িোসয়র কোে। িোসয়র ওই 
ৈিোলনসৈই েেোল য়োে  োয়োনোইে েোওয়ো যোয়। 
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–লবষলেয়ো প্রোয়  সি  সিই িয়। ওই েোরোত্মক লবষ সিোসক সবোিৈোর িোক েোেোর কোসে 
বযবিোর কসর। 
  
–লিকই বসিসছন। এখোসন এক েযোসকে েোওয়ো সগসছ বোগোসন েোিীর ঘসরর সেসের েসধয 
। 
  
-লেস   িসেেসু্ক িো ছোড়ো আর লকছু খোলেসিন? 
  
 –িযোাঁ,  সি িসকোসিে সকক,  ুই  সরোি ইৈযোলি লছি। 
  
েযোে আর েধুও লছি  ম্ভবৈ? বিসিন লে  েোরেি। 
  
–িযোাঁ, েধু লছি। েেোল য়োে  োয়োনোইে লছি িোসয়। 
  
–িযোাঁ, বুঝসৈ সেসরলছ। এবোসর ৈৃৈীয় েৃৈুযেোর  ম্পসকে বিুন, ইন সেক্টর। 
  
–এই ঘেনোলেও খুব েলরষ্কোর। গ্ল্োলে  িোইসব্ররীসৈ িোসয়র সট্র লনসয় আস । খোবোসরর সট্র 
স  িিঘসর সিসি সরসখই িসি যোয়। ৈোরের সথসক সেসয়লেসক আর সকউ সিসখলন। 
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 োরোলিন সেসয়লে একেু অনযেনস্ক লছি। ৈোই রোাঁধুনী লেস   েোম্প অনুেোন কসরন, স  
ৈোর সকোন সছসিবনু্ধর  সি  ন্ধযোেো কোেোসৈ সগসছ। ৈোর এেন েসন করোর কোরর্ িি 
লেস   েোম্প সিসখলছসিন, গ্ল্যোলে   ুন্দর একসেোড়ো নোইিন সেোেো আর  বসিসয় িোেী 
েুসৈো েসরলছি। 
  
অবেয লেস   েোসম্পর অনুেোন লিক িয়লন। সেসয়লের িিোৎ েসন েসড় লগসয়লছি, বোইসর 
েোেোকোেড় শুসকোসৈ সিওয়ো লছি, ৈুসি আনো িয়লন। স  খোবোসরর সট্র িিঘসর সিসি 
সরসখ ছুসে যোয় সিয়োসির কোসছ–অসধেক েোেোকোেড়ও ৈুসিলছি–লিক স ই  েসয়ই সকউ 
িুলকসয় ৈোর গিোয় সেোেো েলড়সয় েোসন। গ্ল্যোলেস র ঘেনো এই। 
  
-বোইসর সথসক সকউ এস লছি েসন িয়? 
  
–অ ম্ভব লকছু নয়, সেৈসরর সকউ িসৈ েোসর। েুরুষ বো স্ত্রীসিোক সযই সিোক, ওসক 
েোওয়োর েনযই অিলক্ষসৈ অসেক্ষো করলছি। 
  
যখন আেরো সেসয়লেসক সেরো কলর, খুবই নোেেো  েসন িসয়লছি ৈোসক। ৈোর েসধয সকোন 
সগোেন উসিগ বো অেরোধসবোধ লছি–আেরো স েো ধরসৈ েোলরলন। 
  
–েুলিস র সেরোয় সবলের েোগ েোনুষই েীৈ লবব্রৈ িসয় েসড়–স্বোেোলবক েোসবই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

96 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

–এসক্ষসত্র বযোেোরেো খুবই গুরুেেূর্ে লছি লে  েোরেি। আেোর ধোরর্ো গ্ল্যোলে  এেন 
কোউসক লকছু একেো করসৈ সিসখলছি, যোর গুরুে স  বুঝসৈ েোসরলন। সৈেন েসন িসি 
স  অবেযই েোনোৈ আেোসির। আেোর েসন িয়, স ই অজ্ঞোৈ আৈৈোয়ী বযোেোরেো বুঝসৈ 
সেসর সেসয়লেসক লবেজ্জনক েসন কসরলছি। 
  
-লকন্তু সকবি এই কোরসর্ ৈোসক খুন কসর নোসক কোেসড়র লক্লে আেসক লিসয়লছি? 
 লন্দগ্ধ স্বসর বিসিন লে  েোরেি। 
  
-ওেো একেো িীন বীরে সিখোসনো ছোড়ো লক িসৈ েোসর? 
  
–নো, ইন সেক্টর–এেোসক অকোরর্ েসন করসৈ েোরলছ নো। এর েসধয একেো ছক ধরো 
েড়সছ। 
  
–ছক? অবোক িসিন ইন সেক্টর। লৈলন ইলিৈেো ধরসৈ েোরলছসিন নো। 
  
–িযোাঁ, ঘেনোেোসক আেোর একেো লনলিেষ্ট ছসকর েরম্পরো বসিই েসন িয়। 
  
–লিক বুসঝ উিসৈ েোরলছ নো লে  েোরেি। 
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–িৃেযেেেো কল্পনোয় আনোর সিষ্টো করুন। লেিঃ িসেেসু্ক–সকোথোয় খুন িসিন? নো, ৈোর 
অলিস । ৈোরেসরই লেস   িসেেসু্ক–িোইসব্ররীসৈ বস  িো েোনরৈ অবস্থোয়। িোসয়র  সি 
খোবোর লছি সকক আর েধু। 
  
এরের িৈেোগয গ্ল্যোলে , ৈোসক েোওয়ো সগি নোসক কোেসড়র লক্লে িোগোসনো অবস্থোয়। 
  
ের ের ঘেনোগুসিো খুবই অথেবি েসন িসে আেোর কোসছ। লনলিেষ্ট একেো লিত্র সিখসৈ 
েোলে। আলে। 
  
–লকন্তু, আলে সৈো 
  
লবহ্বি িৃলষ্টসৈ ৈোকোসিন ইন সেক্টর নীি। 
  
–সছসিসবিোয় েোিোর গুে ছড়োেো লনশ্চয় েড়ো লছি আেনোর ইন সেক্টর নীি? ছড়োর 
কথোগুসিো েসন করসি একেো েলরলিৈ লিত্র েোসবন আেলন। 
  
–আেলন খুসি বিুন িয়ো কসর, লে  েোরেি। 
  
–আেলন আশ্চযে েোনুষ–িেৎকোর  রিৈো। আলে আেনোসক েসন করোবোর সিষ্টো করলছ। 
ব্লযোকবোেে  বো কোসিো েোলখর কথো। 
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লনিোরুর্ এক সিাঁয়োলির সগোিকধোাঁধোয় েসড় লগসয়লছসিন ইন সেক্টর নীি। লৈলন অদু্ভৈ 
িৃলষ্টসৈ লে  েোরেসির েুসখর লিসক ৈোলকসয়লছসিন। বৃেো েলিিোলের েোথোয় সগোিেোি 
আসছ এেন কথো েোবো লিক িসব লকনো সকবি এই কথোই লৈলন েোবসৈ িোগসিন। 
  
–ব্লযোকবোেে -ব্লযোকবোেে  
  
অসনক েসর লবহ্বি কসে উচ্চোরর্ করসিন নীি। 
  
–িযোাঁ, লে  েোরেি বিসিন, ছড়োর কথোগুসিো লছি… 
  
গোন সৈোক ছয় সেলন একেুসিো রোই 
কোসিোেোলখ িোর ও কুলড় েোেো িি েোই 
সখোিো িসিো েোই সযই গোয় গোন েোলখ 
রোেোর েবর খোনো সকউ বসি নোলক? 
সেোির সগোসর্ন রোেো রোেসকোসষ বল  
েধু খোন েিোরোলন লিনের খুলে। 
ৈোর িো ী েোলড় সেসি বোগোসনর িোাঁসক 
উসড় এস  েোলখ এক সিোকরোসিো নোসক। 
  
–যোব্বোবো। ইন সেক্টর নীি সযন আকোে সথসক েড়সিন। 
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–অবোক িবোর লকছু সনই েসন িয়; বিসিন লে  েোরেি। লেিেো বড় অদু্ভৈ। সিখুন, 
রোই েোওয়ো সগি লেিঃ িসেের েসকসে। নোনোন কোগসে অবেয নোনোন ধরসনর ে যিোনোর 
কথো। বসিসছ। ৈসব লছি েুট্টোর িোনোেোনো নয়, রোই, ৈোই নো? 
  
িযোাঁ, েোিোে। 
  
–ৈোিসি লেলিসয় লনন, ৈোাঁর নোসের প্রথে েব্দেো িি সরক্স–েোসন িি, রোেো। লৈলন ৈোর 
কেেসক্ষসত্র খো কোেরোয় লছসিন–বিো িসি সকোষোগোসর লছসিন। 
  
ওলিসক লেস   িসেেনু্ড অথেোৎ রোলন িোইসব্ররীসৈ সকক েধু খোলেসিন। খুনীসক ৈোই 
েোিেোরসেইে গ্ল্যোলেস র নোসক কোেসড়র লক্লে আেকোসৈই িি। 
  
–আেনোর ওই উদ্ভে ছড়োর  সি যখন এেোসব লেসি যোসে ৈোিসি সৈো েোনসৈ িয়  ব 
লকছুই অথেিীন–অকোরর্– 
  
-বযোেোরেো সয অদু্ভৈ ৈোসৈ সকোন  সন্দি সনই, ৈসব ওই কোসিোেোলখ খুবই 
সকৌৈূিসিোদ্দীেক। 
  
আেোর লবশ্বো  কোসিোেোলখর একেো সযোগোসযোগ এর েসধয সকোথোও নো সকোথোও লিক েোওয়ো 
যোসব। কোসেই ব্লযোকবোেে  বো কোসিোেোলখর কথোেো আেনোসক েোথোয় রোখসৈ িসব। 
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 যর,  যর । 
  
লিক স ই েুিূসৈে  োসেেন্ট সি িেিে িসয় ঘসর ঢুকি। লকছু বিোর েনযই স  এস লছি। 
লকন্তু লে  েোরেিসক িক্ষ কসর সথসে সগি। 
  
–আলে েসন রোখব লে  েোরেি, অবস্থোেো  োেোি লিসৈ সিষ্টো করসিন নীি আেলন যখন 
এেোসব বিসছন। আেলনও ওই সেসয়লের লবষসয় একেু সখোাঁেখবর লনসৈ থোকুন। 
  
 ইলিৈেো বুঝসৈ সেসর লে  েোরেি ধীসর ধীসর ঘর সছসড় সবলরসয় এসিন। 
  
-বুঝসি কোসিোেোলখ—ব্লযোকবোেে  
  
  োসেেন্ট সি-র লিসক ৈোলকসয় অনযেনস্কেোসব আওড়োসিন নীি। 
  
–আাঁ  যর— 
  
নো..লকছু নো..লক বিসৈ িোইলছসি ৈুলে? 
  
রুেোসি েড়োসনো িোসৈর লেলন েো এলগসয় ধসর সি বিি, এই লেলন েো  যর…সঝোসের 
েসধয েসড়লছি। েসন িি সেছসনর েোনোিো লিসয় সকউ ছুাঁসড় সিসিলছি। 
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রুেোি সথসক সবর কসর সেলবসির ওেসর লেলন েো রোখসৈই নীি িেসক উিসিন। একেো 
েোরেোসিসের সকৌসেো- োেোনয একেু-েোত্র ওের সথসক খরি করো িসয়সছ। 
  
সকৌসেোেোর লিসক ৈোলকসয় সথসক নীি কসয়ক েুিূৈে িৈবোক িসয় রইসিন। ৈোাঁর েন স ই 
েুিূসৈে একেো িৃেয কল্পনো করবোর সিষ্টো করলছি। 
  
নৈুন এক সকৌসেো েোরেোসিে–ওের সথসক খোলনকেো ৈুসি সনওয়ো…েোরেোসিসে েযোকল ন 
লেলেসয়  কসির অজ্ঞোসৈই আ ি কোেেো ৈোিসি স সর রোখো িসয়লছি…েসর সকৌসেোর 
ঢোকনো বন্ধ কসর– 
  
– যর,  োসেেন্ট সি বিি, স লিন প্রোৈরোসে লেিঃ িসেেঙু্ক শুধু েোরেোসিে লনসয়লছসিন, 
অনযরো লনসয়লছসিন েযোে আর েধু 
  
 লম্বৈ লিসর সেসিন নীি। বিসিন, বযোেোরেো সিখলছ খুবই  িে িসয়লছি–কলির কোসে 
লবষ লেলেসয় সিওয়োর িোইসৈ এই কোেেো অসনক কে ঝুাঁলকর লছি। লেিঃ িসেেস্তু লনসের 
িোসৈই সকৌসেো খুসি ওের সথসক এক িোেি েোরেোসিে ৈুসি সেোসস্টর ওের িোলগসয় 
লনসয়লছসিন। লবষপ্রসয়োসগর খুবই লনেুেি উেোয় 
  
–িযোাঁ  যর। 
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 োসেেন্ট সি-ও কল্পনোয় িৃেযেো সিখসৈ েোলেি। উদ্গ্গ্রীব িসয় ৈোলকসয় রইি ইন সেক্টর 
নীসির লিসক। 
  
ৈোর েোসন, সকোন অিৃেয িোৈ সকৌসেো খুসি  েোন েোসে খোলনকেো েোরেোসিে  লরসয় 
লনসয় আবোর ঢোকনো এাঁসে যথোস্থোসন স েো সরসখ লিসয়লছি। ৈোরের…ৈোরের আসগর 
েোরেোসিসের সকৌসেোেো, সযেোয় েযোকল ন সেেোসনো লছি স েো েোনোিো গলিসয় সঝোসের 
েসধয সিসি লিসয়লছি। িো…লকন্তু ওই অিৃেয িোসৈর েোলিকলে সক িসৈ েোসর…বুসঝছ সি, 
এই সকৌসেোর েসধয েযোকল ন েোওয়ো সগসিই বযোেোরেো েলরষ্কোর িসয় যোসব। 
  
-লিক  যর। আেুসির ছোেও েোওয়ো  ম্ভব। 
  
-নো সি, স ই অিৃেয িোৈ এেন অ ৈকে কোেেো লনশ্চয়ই করসব নো। এসৈ যলি আেুসির 
ছোে সথসক থোসক…স  িয়সৈো লেিঃ িসেেসু্ক…লকংবো েোম্প বো গ্ল্যোলেস র। যোই সিোক, 
েরীক্ষোর েসরই  ব েলরষ্কোর সবোঝো যোসব। 
  
আেো, এ বোলড়সৈ েোরেোসিে লকেোসব আনো িয়, সকোথোয় রোখো িয় এ ব খবর লনসয়ছ? 
  
–িযোাঁ  যর। েযোে আর েোরেোসিে ছখোনো কসর সকৌসেো এক সি আনো িয়। েুরসনো 
সকৌসেো সেষ িসয় এসি নৈুন সকৌসেো রোন্নোঘসর েোিোসনো িয়। 
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-ৈোিসি লিকই অনুেোন কসরলছ, বিসিন নীি, বোলড়র সকোন সিোক অথবো এখোসন 
যোৈোয়োৈ আসছ এেন সকউই কোরিুলের কোেেো কসর সরসখলছি। ৈোরের প্রোৈরোসের 
সেলবসি লিক লিস ব েসৈোই…. 
  
নীি  ি ো লনসের কথোয় লনসেই  েোগ িসয় উিসিন। লৈলন েোবসিন, েোরেোসিসে লবষ 
সেেোসনোর কোেেো যলি আসগই িসয় থোসক ৈোিসি একেো লবষয় একলিক সথসক েলরষ্কোর 
িসয় যোসে, ওই লিন প্রোৈরোসের সেলবসি যোরো উেলস্থৈ লছসিন, ৈোরো সকউই িোয়ী নন। 
  
একেো গুরুেেূর্ে নৈুন  ম্ভোবনোর ইলিৈ সযন সেসিন নীি।  মূ্পর্ে ঘেনোেোসক নৈুনেোসব 
েযেোসিোিনো করোর কথো ৈোর েসন িি। 
  
লে  েোরেসির সছসিেুিোসনো ছড়োর স ই ব্লযোকবোেে -এর কথোেোও এই  সি েসন েসড় 
সগি ৈোর। ছড়োর কথোর  সি ঘেনোর েরম্পরো অদু্ভৈ েোসব লেসি যোসে–কোসেই 
উসেক্ষো করো যোয় নো স ই েোই আর ব্লযোকবোেে । 
  
-ও. সক, সি, ৈুলে সৈোেোর কোসে যোও। 
  
. 
  
সিোৈিোর একেো সেোবোর ঘসর এসিন লবছোনো সগোছোলেি। লে  সেরী েোে ৈিোরক 
করলছসিন। ইন সেক্টর ৈোর সখোাঁসে স ই ঘসরর  োেসন এস  িোাঁড়োসিন। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

104 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
এসিন লবছোনোয় নৈুন িোির েোৈলছি। বযোেোরেো িক্ষয কসর নীি েোনসৈ িোইসিন, সকোন 
অলৈলথ আ সছন েসন িসে? 
  
সেরী লস্থর িৃলষ্টসৈ ৈোকোসিন। েোেকসে বিসিন, লেিঃ সেরোড রোইসের আ বোর কথো 
লছি। লকন্তু ৈোর আ ো নোকি িসয় সগসছ 
  
–সেরোড রোইে? উলন সক? 
  
  োেোনয িো সিন সেরী। লকন্তু  ংযৈকসে বিসিন, লে  ইসিইন িসেেসু্কর একেন বনু্ধ। 
  
-এখোসন ৈোর কখন আ োর কথো লছি? 
  
–আলে শুসনলছ লৈলন গিি সিোসেসি উসিলছসিন-লেিঃ িসেেসু্কর েৃৈুযর েসরর লিন। লে  
ইসিইন ৈোর েনয ঘরেো তৈলর রোখসৈ বসিলছসিন। লকন্তু ের ের েৃৈুযর ঘেনোগুসিো ঘসে 
যোওয়োয় লেিঃ রোইে সিোসেসিই সথসক যোওয়ো লস্থর কসরন। 
  
–গিি সিোসেসি বিসিন? 
  
–িযোাঁ। 
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িোির আর সৈোয়োসি গুলছসয় লনসয় এসিন ঘর সছসড় িসি সগি। সেরী েোে ইন সেক্টরসক 
বিসিন, আেলন লক সকোন কোরসর্ আেোসক খুাঁেলছসিন? 
  
-িযোাঁ। আ সি  েসয়র বযোেোরেো একেু েলরষ্কোর কসর লনসৈ িোইলছিোে আেনোর কোছ 
সথসক। 
  
-িযোাঁ, বিুন, লনলিেপ্ত কসে বিসিন সেরী েোে। 
  
–আেোর েোনোর লবষয়  েয় আর স্থোন লনসয়। িো েোসনর আসগ আেলন সেষবোর 
গ্ল্যোলে সক সিসখলছসিন িিঘসর, ৈোই নো? 
  
-িযোাঁ, আলে ওসক িো আনোর কথো বসিলছিোে। 
  
–ৈখন  েয় েোাঁিেো বোেসৈ কুলড় লেলনে বোলক 
  
–িযোাঁ, ৈোই িসব। 
  
–আেলন সকোথো সথসক আ লছসিন? 
  
–ওের সথসক লনসি একেো সেলিসিোসনর আওয়োে শুসনলছিোে 
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–সেলিসিোন ধসরলছি লক গ্ল্যোলে ? 
  
–িযোাঁ। রে নোম্বোর লছি। সক িন্ড্রীর সখোাঁে করলছি। 
  
–স ই সেষবোর আেলন ৈোসক সিসখলছসিন? 
  
–এর লেলনে িে-েসনসরো েসরই ও িোসয়র সট্র িোইসব্ররীসৈ লনসয় এস লছি। 
  
–লে  িসেেঙু্ক লক স ই  েসয়ই সঢোসকন? 
  
–িু-লৈন লেলনে েসরই। আলে ৈখন লেস   েোল েেোিসক িোসয়র কথো েোনোসৈ যোই। 
  
–আেলন বসিলছসিন, ওেসর কোরও েোসয়র েব্দ শুসনলছসিন 
  
-িযোাঁ। েসন িসয়লছি লেস   েোল েেোি আ সছন–লকন্তু সকউ লনসি সনসে নো আ োয় আলে 
উসি যোই। 
  
-লেস   েোল েেোি সকোথোয় লছসিন? 
  
লৈলন ৈোাঁর সেোবোর ঘসর লছসিন।  সব এস লছসিন, বোগোসন একেু িোাঁেসৈ সবলরসয়লছসিন। 
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-িোাঁেসৈ সবলরসয়লছসিন? ৈখন  েয় কৈ? 
  
 েয়…েসন িয় েোাঁিেো। 
  
–লেিঃ িযোন্সিে িসেেসু্ক কখন আস ন? 
  
লেস   েোল েেোিসক িো সিওয়ো িসয়সছ েোলনসয় লনসি সনসে আল । ৈোর কসয়ক লেলনে 
েসরই। আেোর ধোরর্ো িসয়লছি, লৈলন আসগই এস লছসিন লকন্তু 
  
–লৈলন আসগ এস লছসিন এরকে ধোরর্ো িসয়লছি সকন আেনোর? 
  
-কোরর্…সেলিসিোসনর েব্দ সেসয় লনসি নোেোর  েয় ল াঁলড়র েোনোিো লিসয় ৈোসক সযন 
সিোখ েড়ি। 
  
–বোগোসন ৈোসক সিসখসছন বসি েসন িসয়সছ? 
  
–িযোাঁ। ইউ সঝোসের আড়োসি কোউসক সযন একঝিক সিোসখ েড়ি–ৈোই েসন িসয়লছি 
লৈলনই িসবন। 
  
বোগোসন কোউসক সিসখসছন, এলবষসয় আেলন লনলশ্চৈ লে  েোে? লিলেৈেোসব বিসিন, 
নীি। 
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আলে  মূ্পর্ে লনলশ্চৈ ইন সেক্টর। এই কোরসর্ই িরেোয় সবি বোেোসৈ ৈোসক সিসখ 
অবোক িসয় যোই। 
  
ইন সেক্টর নীি ধীর  ংযৈকসে বিসিন, নো লে  েোে, বোগোসন আেলন সকোনেসৈই লেিঃ 
িযোন্সিে িসেেসু্কসক সিসখ থোকসৈ েোসরন নো। ৈোর সট্রন সবেন িীথ সস্টেসন সেৌসিলছি 
িোরসে  োাঁইলত্রে লেলনসে–লনলিেষ্ট  েসয়র কসয়ক লেলনে সিলরসৈ। সট্রসন খুবই লেড় লছি। 
স  ব  োেসি েযোলক্স ধরো-কসয়ক লেলনে অেৈ সিলর িসয় থোসক, সস্টেন সথসক সবরুসৈ 
সবরুসৈ সেৌসন েোাঁিেো িসয় যোবোর কথো। 
  
েযোলক্স খুব ৈোড়োৈোলড়ও যলি এস  থোসক–লৈলন যখন েযোলক্সর েোড়ো লেলেসয় লিসেন, ৈখন 
 ম্ভবৈিঃ েোাঁিেো লক েোাঁিেো বোেসৈ েোাঁি লেলনে বোলক। নো…আেলন যোসক বোগোসন সিসখন 
লৈলন লেিঃ িযোন্সিে িসেেনু্ধ িসৈ েোসরন নো। 
  
–ৈসব আলে সয কোউসক সিসখলছ, ৈোসৈ সকোন  সন্দি সনই। 
  
েোথো ঝোাঁকোসিন ইন সেক্টর নীি। ধীসর ধীসর বিসিন, িযোাঁ, আেলন সিসখলছসিন কোউসক। 
ৈসব আবছো অন্ধকোসর সিোকেোসক লনশ্চয় স্পষ্টেোসব সিখসৈ েোনলন? 
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–েুখ সিখসৈ েোইলন। আবছোেোসব সিখসিও েসন আসছ সবে িম্বো আর লছেলছসে 
সিিোরোর েোনুষ…আেরো  কসি সৈো িযোন্সিে িসেেসু্কর অসেক্ষোই করলছিোে, ৈোই েসন 
িয়, উলনই িসবন। 
  
–সিোকেো সকোনলিসক যোলেি বসি েসন িি? 
  
 –ইউগোসছর সঝোসের সেছন লিসয় বোলড়র েুবলিসক। 
  
–ওই লিসক সৈো একেো িরেো আসছ–স েো ৈোিোবন্ধ থোসক? 
  
রোসত্র  ব িরেো বন্ধ করোর েসর ৈোিো িোগোসনো িয়। 
  
–ৈো িসি সৈো ওই েোে-িরেো লিসয় সয সকউ বোলড়র সেৈসর অেোসে ঢুসক সযসৈ েোসর! 
  
–ৈো অ ম্ভব নয়। ৈোিসি ওই সিোকেোই লক গো-ঢোকো লিসয় ওেসর লগসয়লছি ৈোরই 
েোসয়র েব্দ সেসয়লছিোে বসি আেনোর েসন িসে? 
  
–এরকে িসৈ েোসর। 
  
–লকন্তু সিোকেো ৈোিসি সক? 
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–আলেও ৈোই েোবলছ– 
  
আর একেো কথো লে  েোে, ব্লযোকবোেে  লবষসয় আেলন লকছু েোসনন? 
  
আিেকোই প্রশ্নেো কসর সিিসিন নীি। লকন্তু সেরী েোে কথোেো প্রথসে লিক বুঝসৈ 
েোরসিন নো। লৈলন িৈেম্ব িসয় ৈোলকসয় রইসিন। 
  
–ব্লযোকবোেে  েোসন কোসিোেোলখ  ম্পসকে েোনসৈ িোইলছ। 
  
 েেে েুখেোব েলরবলৈেৈ িি লে  েোসের। লৈলন লিলেৈেোসব বিসিন, ওি, আেলন 
গৈ গ্রীসের স ই অদু্ভৈ ঘেনোর লবষসয় বিসছন? লকন্তু… 
  
ইন সেক্টর নীি বোধো লিসয় বিসিন, েো োেো ো লকছু কোসন এস সছ, ৈোই েোবিোে 
আেলন িয়সৈো লবষয়েো েলরষ্কোর েোসব বিসৈ েোরসবন। 
  
বযোেোরেো, আেোর েসন িয়, সকউ ৈোেোেো করসৈই কসরলছি। িোরসে েরো কোসিোেোলখ লেিঃ 
িসেেসু্কর িোইসব্ররী ঘসরর সেলবসি সকউ সরসখ লগসয়লছি। আেরো সেসবলছিোে েোিীর 
সছসিরই কোণ্ড। েোনোিো সৈো সখোিো লছি। 
  
সছসিেো অবেয েসর বসিলছি স  একোে কসরলন। কোসিোরসের েোলখগুসিোসক েোিী 
িসির গোসছর েোসি গুলি কসর সেসরলছি। 
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-ৈোরের সকউ ওগুসিো লেিঃ িসেেসু্কর সেলবসি সরসখ লিসয়লছি? 
  
–িযোাঁ। 
  
–লেিঃ িসেেঙু্ক বযোেোরেো লকেোসব লনসয়লছসিন। লৈলন লবরি িন? 
  
–লবরি িওয়োই স্বোেোলবক। 
  
–বুসঝলছ। 
  
–আেো, ধনযবোি লে  েোে। আেনোসক আর লবরি করব নো। 
  
সেরী েোে একেু ইৈস্তৈ করসিন। ৈোরের ঘর সছসড় িসি সগসিন। নীসির েসন িি, 
িয়সৈো ৈোর লকছু েোনোর উসদ্দেয লছি। 
  
ওই কোসিো েোলখর বযোেোরেো লে  েোরেি ঢুলকসয় লিসয়লছসিন ইন সেক্টর নীসির েোথোয়। 
লৈলন আশ্চযে িসিন সেসন সয কোসিোেোলখর একেো সযোগোসযোগ এ সবর েসধয েোওয়ো 
যোসে। যলিও ঘেনোর সস্রোসৈর  সি ৈোর লক  ম্পকে এখসনো লৈলন েোসনন নো। আর 
 ংখযোেো িোর আর কুলড় নয়। প্রৈীক লিস সবই সযন কোসিোেোলখর উেলস্থলৈ রসয়সছ 
বোস্তসব। 
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ঘেনোেো যলিও আসগর–গৈ গ্রীেকোসির। ৈবু নীসির েসন িসিো খুনীর অেরোসধর  সি 
এর সযোগ ূসত্রর  ম্ভোবনোেো খলৈসয় সিখসৈ িসব। 
  
. 
  
০৮. 
  
 লে  সেরী েোসের ের নীি লে  ইসিইন িসেেসু্কর  সি কথো বিসৈ এসিন। 
  
–আলে িুিঃলখৈ লে  িসেেসু্ক, আর একেু লবরি করসৈ িসে আেনোসক। আ সি 
বযোেোরেো আেরো েলরষ্কোর কসর লনসৈ িোইলছ–আেলনই  ম্ভবৈ সেষ েন লযলন লেস   
িসেেসু্কসক েীলবৈ অবস্থোয় সিসখসছন?  েয়েো  ম্ভবৈ েোাঁিেো সবসে কুলড় লেলনে 
  
-েসন িয়।  োরোক্ষর্ সৈো আর ঘলড়র লিসক ৈোলকসয় থোকো  ম্ভব নয়।  ংযৈকসে 
বিসিন ইসিইন িসেেসু্ক। 
  
-ৈো লিকই বসিসছন। ৈসব অনযরো িসি যোওয়োর ের আেলনই লেস   িসেেনু্ধর  সি 
সথসক যোন? 
  
-িযোাঁ। 
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–আেনোসির েসধয লক কথোবোৈেো িসয়লছি েোনসৈ েোলর? 
  
–আেরো লক লনসয় কথো বসিলছিোে, ৈো লকছু এস  যোয় নো, ইন সেক্টর। 
  
– ম্ভবৈ নো, ৈসব শুনসি স  েসয় লেস   িসেেসু্কর েোনল কৈো লক রকে লছি ৈো 
আন্দোে করো যোসব। 
  
–েোনল কৈো–আেনোর লক ধোরর্ো লৈলন আত্মিৈযো কসরসছন? 
  
– বরকে  ম্ভোবনোর কথোই আেোসির খলৈসয় সিখসৈ িয় লে  িসেেসু্ক। আেোকলর 
আেলন আেোর বিবয বুঝসৈ েোরসছন। 
  
ইসিইন িসেেঙু্ক একেু ইৈস্তৈ করসিন। েসর বিসিন, আসিোিনো িসয়লছি আেোর 
লবষসয়ই 
  
-আেনোর লবষসয় বিসৈ আেলন লক সবোঝোসৈ িোইসছন? 
  
–আেরো একেন বনু্ধ…ৈোর কথোই অযোসেিসক বিলছিোে আলে। েোনসৈ িোইলছিোে, 
আেোর এক বনু্ধসক বোলড়সৈ থোকোর েনয আ সৈ বিসৈ ৈোর সকোন আেলত্ত আসছ লকনো? 
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-আেনোর এই বনু্ধলে সক? 
  
–ৈোর নোে সেরোড রোইে। একেন সু্কিলেক্ষক। উলন গিি সিোসেসি উসিসছন। 
  
–আেনোর খুব ঘলনষ্ঠ বনু্ধ লনশ্চয়ই? 
  
–আেরো লবসয়র কথো েোবলছ। 
  
–কথোেো বিসৈ লগসয় লে  িসেেসু্কর েুসখ িোসির আেো েড়ি। নীি ৈো িক্ষয করসিন। 
  
-খুব আনসন্দর কথো। আেোর অলেনন্দন রইি। লেিঃ রোইে গিি সিোসেসি কৈলিন 
উসিসছন? 
  
-বোবো েোরো যোওয়োর ের আলে ৈোসক ৈোর েোলিসয়লছিোে। 
  
–ৈোরেসরই উলন িসি আস ন? 
  
–ৈোর এবোলড়সৈ থোকোর কথোয় লেস   িসেেসু্ক লক বসিলছসিন? 
  
–লৈলন সকোন আেলত্ত কসরনলন। েসন িয়, েোি েসনই লনসয়লছসিন। 
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–শুসনলছ আেনোর বোবো লেিঃ রোইে  ম্পসকে লবরূে েসনোেোব সেোষর্ করসৈন। 
  
-বোবো খুবই অনযোয় বযবিোর কসরলছসিন। ৈীক্ষ্ণ িসয় উিি লে  িসেেসু্কর কেস্বর, সেরোড 
খুবই বুলেেোন আর প্রগলৈেীি ধযোনধোরর্োর েোনুষ। বোবোর বযবিোসর সেরোড খুবই আঘোৈ 
সেসয়লছি। ৈখনই স  িসি যোয় আর বহুলিন ওর খবরোখবর েোইলন। 
  
-সবোঝো সগি। 
  
সেোেো অথেপ্রোলপ্তর  ম্ভোবনো সিখো সিওয়োয় সেরোল্ট রোইসের েুনরোয় আলবেেোব িসয়সছ, 
এরকে েোবনোই ইন সেক্টর নীসির েোথোয় সখসি সগি। 
  
–আেনোর আর লেস   িসেেসু্কর েসধয আর সকোন লবষসয় কথো িসয়লছি? 
  
–স রকে লকছু নয়। 
  
–আেনোরো যখন কথো বসিন, ৈখন  েয় েোাঁিেো সবসে োঁলিে। আর লেস   িসেেসু্কসক 
েৃৈ অবস্থোয় সিখো যোয় ছেো বোেোর েোাঁি লেলনে আসগ। েোঝখোসনর  েয় আধঘণ্টো–ওই 
 েসয়র েসধয আেলন লক আর ঘসর ঢুসকলছসিন? 
  
নো। 
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–ঘর সথসক সবলরসয় আেলন সকোথোয় লগসয়লছসিন? 
  
–একেু ঘুরসৈ সবলরসয়লছিোে। 
  
–গিি সিোসেসির লিসক লক? 
  
–িযোাঁ। লকন্তু সেরোড স খোসন লছি নো। 
  
–লিক আসছ, আেোৈৈ এেুকুই। ধনযবোি। লে  ইসিইন ঘর সছসড় িসি যোওয়োর েুসখ 
নীি বসি উিসিন, একেো কথো, আেলন লক কোসিোেোলখ লবষসয় লকছু েোসনন? 
  
-ওি, কোসিোেোলখ-বুসঝলছ, েোইসয়র েসধয সযগুসিো লছি, ৈোর কথো বিসছন? 
  
নীসির েসন েড়ি, ব্লযোকবোেে  সৈো েোইসয়র েসধযই থোকোর কথো। 
  
–েোই-িযোাঁ, কসব এ বযোেোর িসয়লছি? 
  
–স  সৈো লৈন িোর েো  আসগর কথো–কসয়কেো বোবোর সেলবসির ওেসরও লছি? 
  
–আেনোর বোবো লনশ্চয়ই খুব লবরি িসয়লছসিন? 
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–িযোাঁ, প্রিণ্ড সক্ষসে লগসয়লছসিন। লকন্তু সক এগুসিো সরসখলছি আেরো েোনসৈ েোলরলন। 
  
–আর একেো কথো। আেনোর  ৎেো লক সকোন উইি কসরলছসিন? 
  
ইসিইন একেুিূৈে িুে কসর থোকি। েসর েোথো ঝোাঁলকসয় বিি, আেোর সকোন ধোরর্ো সনই 
ইন সেক্টর। আেকোি সৈো অসনসকই কসর শুসনলছ। 
  
–আেলন সকোন উইি কসরসছন? 
  
-নো-নো–আলে কলরলন। উইি করবোর েসৈো লকছু সৈো লছি নো এৈলিন। এখন অবেয 
  
–িযোাঁ, আেলন এখন েঞ্চোে িোেোর েোউসণ্ডর েোলিক–িোলয়ে বড় কে নয়। 
  
ইসিইন িসেেসু্ক িসি সগসিন। লকন্তু নৈুন েোবনো আসিোড়ন ৈুিি নীসির েসন। সেরী 
েোসের কথোেো ৈোর েোথোয় ঘুরেোক খোলেি। 
  
বোগোসন একেনসক সিখসৈ েোওয়ো লগসয়লছি–িোরসে োঁয়লত্রসের  েয়। সেরী েোে লেথযো 
কথো বসি ৈোসক লবভ্রোে করসৈ সিসয়সছ–এেন েসন িি নো নীসির। 
  
নৈুন একেো  ম্ভোবনোর েথ সিখসৈ সেসিন নীি। ওই  েসয় বোগোসন লনশ্চয়ই সকউ 
একেন লছি–ৈোসক সিসখ িযোন্সিে িসেেনু্ধ িসৈ েোসরন–েসন িসয়লছি সেরী েোসের। 
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ৈোর েসন অজ্ঞোৈ েলরিয় সিোকলের সিিোরো আর েরীসরর গড়সনর  সি িযোন্সিে 
িসেেসু্কর সিিোরোর লেি লছি। 
  
ইউ সঝোসের আড়োসি এেন একেন গো ঢোকো লিসয়লছি বযোেোরেো এসকবোসর নৈুন লকছু। 
  
আর একেো লবষয়-এর  সিই সযন একেো সযোগ ূত্র খুাঁসে সেসিন নীি। সেরী েোে 
ওেসর কোর েিেব্দ শুসনসছ। ৈোর েোসন, সকউ ওেসর লছি সবোঝো যোসে–অথি ৈোসক 
সকউ সিখসৈ েোয়লন। 
  
নীি একেুকসরো সেেো েোলে অযোসেি িসেেসু্কর ঘসর কুলড়সয় সেসয়লছসিন। এই িুই লবষসয় 
 ম্পকে নো সথসক েোসর নো–নীি েোবসিন। 
  
একেো  োসবকী আেসির িেৎকোর সেস্ক রোখো আসছ স ই ঘসর। ৈোর েসধয সগোেন 
সিরোে লছি। ৈোসৈ লৈনখোনো লিলি েোওয়ো সগসছ। অযোসেি িসেেসু্কসক লেলেয়োসনর সিখো। 
  
এরকে উদ্ভ্রোে সপ্রসের লিলিিোেোলে নীসির  োরো কেেেীবসন আসরো অসনক িোসৈ েসড়সছ। 
েযোাঁিেযোাঁসি আসবসগর সবোকোলে েরো  ব সপ্রেেত্র। 
  
ৈসব অযোসেি িসেেসু্কর িুকসনো সেসস্ক সয লৈনখোনো লিলি েোওয়ো লগসয়লছি–স গুসিোর 
সিখো লছি  ৈকেৈোয় েরো। লনষ্কোে সপ্রসের লিলি বসি েসন িওয়ো স্বোেোলবক। যলিও নীি 
েোসনন, এগুিো সেোসেই ৈো লছি নো। 
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লিলিগুসিোর গুরুে বুঝসৈ সেসর নীি  সি  সি েোলিসয় লিসয়লছসিন েোবলিক 
প্রল লকউেোসরর অলিস । 
  
এই লিলিগুসিো সথসক একেো সযোগ োেস র ইলিৈ স্পষ্টৈই েোওয়ো যোয়লেলেয়োন েুবয় 
আর অযোসেি িসেেসু্কর। 
  
লেিঃ সরক্স িসেেসু্কসক লবষপ্রসয়োসগর ঘেনোেো ঘলেসয়লছসিন ৈোর স্ত্রীই লনসে সথসক অথবো 
লেলেয়োন েুবসয়র সযোগ োেস । 
  
যলিও লিলিগুসিোসৈ খুসনর সকোনরকে ইলিৈ লছি নো। ৈো অবেয থোকবোর কথোও নয়-
নীি বুঝসৈ সেসরসছন লেলেয়োন অলৈেয়  োবধোনী েোনুষ। 
  
আর ৈোর েসক্ষ যো  ম্ভব, নীি আন্দোে করসৈ েোরসিন, লেলেয়োন লনশ্চয় লিলিগুসিো নষ্ট 
কসর সিিসৈ বসিলছসিন অযোসেি িসেেসু্কসক। 
  
অযোসেি লনশ্চয়ই ৈোসক েোলনসয়লছসিন ৈোর কথোেসৈোই লৈলন কোে কসরসছন। যলিও ৈো 
কসরনলন। 
  
েোবনোর ল াঁলড় সবসয় এসকর ের এক ঘেনোয় প্রসবে কসর িিি নীসির  ন্ধোনী েন। 
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অযোসেি িসেেষু্ণ ৈোর স্বোেীসক লবষপ্রসয়োগ কসরসছন এই  সন্দি লেথযো প্রেোর্ িসয় সগি 
ৈোর েৃৈুযসৈ। ৈোর েরও একেো েৃৈুযর ঘেনো ঘেি ইউলট্র িসে। 
  
এেোসবই এক নৈুন  ম্ভোবনোর েুসখোেুলখ িসয় েড়সিন ইন সেক্টর নীি। 
  
লেলেয়োন েুবয়সক লবসয় করসৈ সিসয়লছসিন অযোসেি িসেেসু্ক। লকন্তু লেলেয়োন অযোসেিসক 
িোনলন, লৈলন সিসয়লছসিন ৈোর একিক্ষ েোউণ্ড। স্বোেীর েৃৈুযর ের যো অযোসেসির িোসৈ 
আ সৈো। 
  
লেলেয়োন লেিঃ িসেেসু্কর েৃৈুযেোসক স্বোেোলবক বসিই ধসর লনসয় থোকসবন। হৃিলেসণ্ডর 
সগোিসযোগ েোৈীয় লকছু। যলিও েসর প্রেোলর্ৈ িসয়সছ লেিঃ িসেেসু্কসক লবষপ্রসয়োগ করো 
িসয়লছি। 
  
ইন সেক্টর নীি ঘেনোেোসক সনসড়সিসড় সিখসৈ িোগসিন। যলি এেন ঘসেই থোসক, লেিঃ 
িসেেষু্ণর েৃৈুযর েনয অযোসেি িসেেষু্ণ আর লেলেয়োন েুবয়ই সিোষী, ৈোিসি ৈোসির 
েলরকল্পনো লক রকে িসৈ েোসর? 
  
লেলেয়োন েুবয় লনশ্চয় েয় কোলেসয় উিসৈ েোরসৈন নো–অযোসেসির েসধয ৈোর প্রলৈলেয়ো 
লনলশ্চৈ প্রকোে সেসৈ। 
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উসল্টোেোল্টো লকছু বিো বো কসর সিিো ৈোর েসক্ষ  ম্ভব লছি। ঘন ঘন েুবয়সক 
সেলিসিোনও কসর সিিসৈ েোরসৈন। িয়সৈো ৈোর ঘোবসড় যোওয়োর কথোবোৈেো ইউলট্ট 
িসের সকউ শুসন সিিসৈও েোরসৈো। 
  
অলৈেয়  ৈকে আর  োবধোনী েুবয় লনলশ্চৈ এ ব আেঙ্কো করসৈন। লৈলন লনশ্চয় িুেিোে 
থোকসৈন নো। স সক্ষসত্র েুবয় লক করসৈন? 
  
নীি েোবসিন…এ প্রসশ্নর উত্তর অসনক লকছুই িওয়ো  ম্ভব। যোই সিোক নো সকন…লৈলন 
লস্থর করসিন একবোর গিি সিোসেসি সখোাঁে সনওয়ো িরকোর…েুবয় ওইলিন লবসকি 
িোরসে সথসক ছেোর েসধয সিোসেি সছসড় সবলরসয়লছসিন লকনো। 
  
লেলেয়োন েুবসয়র সিিোরোেো েসন করবোর সিষ্টো করসিন নীি। িযোন্স িসেেসু্কর েসৈোই 
িীঘেকোয় লৈলন। আবছো অন্ধকোসর বোগোসন গোসছর আড়োসি ৈোসক িযোন্স িসেেসু্ক বসি েয় 
েুি িওয়ো অ ম্ভব নয়। 
  
বোলড়র েোে-িরেো লিসয় ওেসর উসি যোওয়ো ৈোর েসক্ষ অ ম্ভব লকছু নয়।  িসেই ৈো 
কসর থোকসৈ েোসরন। 
  
লনসের লনরোেত্তোর ৈোলগসিই একোেেো ৈোসক করসৈ িসৈো। ওেসর লগসয় লিলিগুসিোর 
সখোাঁে করসৈন অবেযই। 
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লকন্তু যখন সিখসৈন, স গুসিো সবেোত্তো, ৈখন লনশ্চয় েলরয়ো িসয় উিসিন। আেেোসে 
সকউ সনই সিসখ এরের িোইসব্ররী ঘসর ঢুসক সযসৈ েোরসৈন। 
  
স খোসন ৈখন অযোসেি িসেেনু্ধ একো বস  আসছন-িো-েবে সেষ।–এেনেো লক লনৈোেই 
অ ম্ভব? 
  
সেরী েোে আর ইসিইন িসেেসু্কসক সেরো করো িসয়সছ। এবোসর একবোর লেস   
েোল েেোসির  সি কথো বিো িরকোর। ৈোর সখোাঁসে লগসয় সিোৈিোর ব োর ঘসরই সিখো 
সেসয় সগসিন নীি। 
  
-েোে করসবন লেস   েোল েেোি, কসয়কেো প্রশ্ন করব বসি এিোে। 
  
লনশ্চয়ই, আ ুন। 
  
–িুেসনই েোেোেোলে িুসেো সিয়োসর ব সিন। এবোসর েলিিোসক কোছোকোলছ সথসক সিখোর 
 ুসযোগ িি। 
  
নীসির েসন িি, খুবই  োধোরর্ এক েলিিো। েসনর অ ুখী-েোবেো েুখ সিসখ আাঁি করো 
যোয়। িো েোৈোসির একেন নো ে অথেবোন েোনুষসক লবসয় কসরও েোনল ক েোলে েোনলন। 
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–অসনক েলেি লবষয় েলরষ্কোর করবোর েনয আেোসির বোরবোর নোনো প্রশ্ন করসৈ িয়। 
বযোেোরেো ক্লোলেকর েসন িসৈ েোসর–আ সি  েসয়র লবষসয়ই কসয়কেো কথো েোনসৈ 
িসব। 
  
স লিন লবসকসির িো-েসবে শুসনলছ, একেু সিলরসৈই আেলন সযোগ লিসয়লছসিন। লে  েোে 
ওেসর এস  আেনোসক সেসকলছসিন। 
  
-িযোাঁ, ৈোই। আলে লিলি লিখলছিোে,–ও এস  েোনোয় িো সিওয়ো িসয়সছ। 
  
–ওহ্, আলে সেসবলছিোে আেলন একেু িোওয়োয় ঘুরসৈ সবলরসয়লছসিন। 
  
–সেরী েোে বসিসছন? লিক ৈোই…লিলি লিখসৈ লিখসৈ েোথোেো একেু ধসরলছি, ৈোই 
বোগোসন সখোিো িোওয়োয় একেু েোয়িোলর করব বসি সবলরসয়লছিোে। 
  
-ওখোসন কোরও  সি আেনোর সিখো িয়লন? 
  
-কোর  সি সিখো িসব? আশ্চযে িসিন লেস   েোল েেোি, আেনোর একথো বিোর উসদ্দেয 
বুঝসৈ েোরিোে নো। 
  
-আেোর প্রসশ্নর উসদ্দেয িি, বোগোসন আেনোর  সি কোসরোর সিখো িসয়লছি লকনো। অথবো 
িোাঁেবোর  েয় আেনোসক সকউ সিসখলছি লকনো? 
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-নো, এ ব লকছুই িয়লন। ৈসব একেু িূসর েোিীসক িোাঁলড়সয় থোকসৈ সিলখ। 
  
–এরের আেলন ঘসর লিসর আস ন–আর লে  েোে এস  বসিন িো সিওয়ো িসয়সছ? 
  
-িযোাঁ। এৈ সিলর িসয়লছি বুঝসৈ েোলরলন। আলে লনসি সনসে যোই। 
  
–িোইসব্ররী ঘসর কোরো লছসিন? 
  
–অযোসেি আর ইসিইন। িু-এক লেলনে েসর আেোর সিওর িযোন্সও আস । 
  
–ৈোরের  কসি এক সি বস  িো েোন কসরন? 
  
–িযোাঁ। 
  
–ৈোরের? 
  
-িযোন্স ওেসর এলি েোল র  সি সিখো করসৈ িসি যোয়, আলেও অসধেক সিখো লিলিেো 
সেষ করোর েনয ঘসর িসি আল । ওরো িুেন ঘসর রইি। 
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-িযোাঁ, লে  ইসিইন আরও েোাঁি-িে লেলনসের েসৈো লছসিন লেস   িসেেনু্ধর  সি। 
আেনোর স্বোেী এখসনো সিসরনলন? 
  
-ওি, নো। েিসর কোে সেষ কসর লিরসৈ লিরসৈ  োধোরর্ৈ  োৈেো িসয় যোয়। 
  
–আেনোর স্বোেীর কোসছ েোনসৈ সিসয়লছিোে, লেস   িসেেসু্ক সকোন উইি কসরলছসিন 
লকনো। উলন েোলনসয়সছন,  ম্ভবৈ কসরনলন। এলবষসয় আেলন লকছু েোসনন? 
  
নীি িক্ষয করসিন, সেলনিোর িসেেঙু্ক সবে আগ্রসির  সি ৈোর প্রসশ্নর উত্তর লিসিন। 
  
-িযোাঁ, অযোসেি একেো উইি কসরলছি, ও লনসেই আেোসক একথো বসিলছি। 
  
–এেো কৈলিন আসগর কথো? 
  
-সবলে লিন আসগর নয়–একেো  েসৈো িসব িয়সৈো। েযোি কথোেো েোনসৈো নো। 
ঘেনোিসে আলেই সেসন সিলি। 
  
–খুবই আগ্রি েোগোসনো বযোেোর। বিসিন নীি। 
  
–স লিন সিোকোসন সকনোকোেো করসৈ লগসয়লছিোে সিরোর েসথ সিোসখ েড়ি অযোসেি এক 
 লিল েোসরর অলি  সথসক সবলরসয় এসিো। িোইলস্ট্রসের অযোনস ি ওয়োসরসির অলি । 
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-ৈোরের? 
  
–অযোসেিসক লেসজ্ঞ  কলর, ও  লিল েসরর অলিস  এস লছি সকন? ও আেোসক বসি, 
কথোেো কোউসক সযন প্রকোে নো কলর ৈখন, আেোসকই সকবি েোনোসে–ও একেো উইি 
তৈলর কসরসছ। 
  
ও বসি, প্রসৈযসকরই উইি করো উলিৈ। ৈসব িণ্ডসন েোলরবোলরক  লিল ের লবলিংসির 
অলিস  ইসে কসরই যোয়লন। বুসড়ো ৈোিসি বোলড়র  বোইসক কথোেো েোলনসয় সিসব। ও 
বসিলছি, আলে আেোর লনসের েসথই িিসৈ িোই। আলে অযোসেিসক বসিলছিোে, কোউসক 
লকছু েোনোব নো। বলিওলন কোউসক। 
  
–আেনোর এই েসনোেোব প্রেং োর সযোগয লেস   েোল েেোি। 
  
–ধনযবোি, যসথষ্ট  োিোযয সেিোে আেনোর কোছ সথসক। 
  
– ব বযোেোরেোই বড় েয়োনক ইন সেক্টর–বড় েয়োনক। আেো,  কোসি সয বৃেো েলিিো 
এস সছন, উলন সক বিসৈ েোসরন? 
  
–ওাঁর নোে লে  েোরেি। গ্ল্যোলে  েোলেেন ওাঁর কোসছ লকছুলিন লছি। ৈোর  ম্পসকেই 
সখোাঁেখবর করসৈ এস সছন লৈলন। 
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-ৈোই। আশ্চযে ঘেনো। 
  
–আর একেো কথো আেনোসক লেসজ্ঞ  করব লেস   েোল েেোি। ব্লযোকবোেে  বো কোসিো 
েোলখ লবষসয় আেলন লকছু েোসনন? 
  
নীি আশ্চযে িসিন সিসখ, কথোেো সেোনোেোত্র সেলনিোর িসেেসু্ক সযন সকাঁসে উিসিন। ৈোর 
িোৈবযোগেো েোলেসৈ েসড় সগি। স েো ৈুসি লনসয় কোাঁেো কোাঁেো গিোয় বিসিন, 
ব্লযোকবোেে ? কোসিো েোলখ? লক রকে কোসিোেোলখ? 
  
–শুধুই কোসিোেোলখ–েযোে বো েরোও িসৈ েোসর— 
  
আেলন লক বিসছন লকছু বুঝসৈ েোরলছ নো। ৈীব্র স্বসর বসি উিসিন সেলনিোর। 
  
–ওি, ৈোিসি বিসছন, কোসিোেোলখর লবষসয় আেলন লকছু েোসনন নো? 
  
–আেলন লক গৈ গ্রীেকোসি েোইসয়র েসধয সযগুসিো েোওয়ো লগসয়লছি ৈোর কথো বিসছন? 
স  সৈো এক িো যকর ঘেনো। 
  
কসয়কেো িোইসব্ররীর সেলবসির ওেসরও লছি 
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–িযোাঁ। একেো লবশ্রী ৈোেোেোর বযোেোর। এেনয লেিঃ িসেেষু্ণ খুবই লবরি িসয়লছসিন। 
  
 –শুধুই লবরি িসয়লছসিন বিসছন? আর লকছু নো? 
  
-নো, েোসন, বুঝসৈ েোরলছ আেলন লক বিসৈ িোইসছন। উলন েোনসৈ সিসয়লছসিন, সক 
এরকে কোেেো কসরলছি–কোছোকোলছ এরকে কোউসক সিখো লগসয়লছি লক নো। 
  
-অসিনো সকউ–একথো উলন বসিলছসিন? 
  
-িযোাঁ, ইন সেক্টর, একথোই লৈলন বসিলছসিন।  ৈকে িৃলষ্টসৈ সেলনিোর ৈোকোসিন নীসির 
লিসক। 
  
–অসিনো সকউ..নীি বিসিন লিলেৈ েোসব, ৈোসক লক েয় সেসয়সছন েসন িসয়লছি? েোসন 
অসিনো কোসরো  ম্পসকে… 
  
অৈ েোি েসন সনই, ৈসব সৈেনই েসন িসয়লছি। ওরকে লবশ্রী ৈোেোেো েোম্পই েসন 
িয় েোনো ি অবস্থোয় কসর থোকসব, ও অসনকেো অনযরকে। েোসঝ েোসঝ আেোর েসন 
িসয়সছ লেিঃ িসেেসু্কর ওেসর ওর সকোন রকে রোগ লছি লকনো। আেনোর লক েসন িয় 
ইন সেক্টর? 
  
– বই  ম্ভব েসন িয়। 
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এরের ওখোন সথসক লবিোয় লনসিন নীি। 
  
. 
  
িোইসব্ররীসৈ এস  নীি সিখসৈ সেসিন িযোন্সিে স্ত্রীসক লনসয় স খোসন িোবো সখিসছন। 
  
সখিোয় বোধো সিয়োর েনয যথোরীলৈ িুিঃখ প্রকোসের ের নীি বিসিন, লেিঃ িযোন্সিে, 
আেনোসক একেো কথো লেসজ্ঞ  করসৈ এিোে। আেলন লক ব্লযোকবোেে  েোসন কোসিোেোলখ 
 ম্পসকে লকছু বিসৈ েোসরন? 
  
–ব্লযোকবোেে ? িযোন্স সযন একেু েেোই সেসিন, লক ধরসনর কোসিো েোলখ? যোরো িো বযব ো 
কসর ৈোসিরও সৈো ব্লযোকবোেে  বিো িয়। 
  
ইন সেক্টর  িে কসে সিস  উিসিন। বিসিন,  লৈযকথো বিসৈ আলে লনসেই 
বযোেোরেো েোলন নো। ব্লযোকবোেে   ম্বসন্ধ কথোেো উসিসছ বসিই েোনসৈ িোইিোে। 
  
িযোন্স  ৈকে িৃলষ্টসৈ েলরে করবোর সিষ্টো করসিন ইন সেক্টর নীিসক। 
  
–ওি, ৈোিসি লনশ্চয় ব্লযোকবোেে  খলন  ম্বসন্ধ নয়? 
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 –ব্লযোকবোেে  খলন? সযন সেোর একেো ধোক্কো সখসিন নীি, বযোেোরেো লক? 
  
–ওই বযোেোরেো আলে লনসেও েোি কসর েোলন নো ইন সেক্টর। সছসিসবিোয় সেোনো। 
যৈিূর েসন েসড়, এেো বোবোর েীবসনর একেো অ োধু সিনসিসনর ঘেনো। আলেকোর 
েলশ্চে উেকূসিরই সকোন খলন িসব এেো। এলি েোল   ম্ভবৈ একবোর বোবোসক এলনসয় 
খুব কথো শুলনসয়লছসিন। 
  
–এলি েোল  েোসন লে  র্ যোে বেন? 
  
–িযোাঁ। 
  
–ৈোিসি সৈো ওাঁর কোসছ লেসজ্ঞ  করসি েলরষ্কোরেোসব েোনসৈ েোরব। লকন্তু ওই েোাঁিসরি 
েলিিোর  সি কথো বিসৈ সগসি আলে সকেন িুবেি িসয় েলড়। 
  
–উলন ওরকেই বরোবর। ৈসব ইন সেক্টর, লিকেোসব িিসৈ েোরসি ওাঁর কোছ সথসক 
যসথষ্ট  োিোযয আেলন েোসবন। বয়  িসিও ওাঁর িৃলৈেলি অ োধোরর্। অৈীসৈর সকোন 
লকছুই সেোসিন লন। 
  
একেু থোেসিন িযোন্সিে। ৈোরের আবোর বিসিন, এবোসর এখোসন আ োর েসরই ওাঁর 
 সি আলে সিখো করসৈ লগসয়লছিোে। স লিন িোইসব্ররীসৈ িো েোসনর একেু েসরই। এলি 
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েোল র ধোরর্ো গ্ল্যোলে  এেন লকছু েোনৈ যো স  েুলি সক েোনোয়লন। অবেয, আেরো 
েোনৈোে নো সয ইলৈেসধয স  েোরো সগসছ। 
  
উলন লিকই বসিলছসিন, আেরোও এখন বুঝসৈ েোরলছ, বিসিন নীি, ৈসব এখন সৈো স  
সবিোরী  ব লকছুর বোইসর 
  
-এলি েোল  নোলক ওসক েুলিস র কোসছ যোবোর েরোেেে লিসয়লছসিন। সেসয়েো অবেয স -
কথো সেোসনলন। 
  
িযোন্সিে িসেেসু্কর  সি কথো সেষ কসর নীি এক িুিঃ োিল ক কোেই করসিন। লৈলন 
লে  র্ যোে বেসের ঘসর উেলস্থৈ িসিন। 
  
লে  েোরেি ৈখন স ই ঘসর সবে েোাঁলকসয় বস  গল্প করলছসিন। ওাঁসির গসল্পর লবষয় 
লছি লবসিেী লেেন। 
  
ইন সেক্টর নীি ঘসর ঢুকসৈই লে  েোরেি উিবোর উেেে করসিন, নীি ৈোসক বোধো 
লিসিন। 
  
-আেলন ব ুন েোিোে। আেনোর  োেসন কথো বিসৈ সকোন আেলত্ত সনই। 
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–আলেও লে  েোরেিসক এবোলড়সৈ এস  থোকসৈ বসিলছ। ওই গিি সিোসেসি থোকো 
েোসন লেসছলেলছ কৈগুসিো েোকোর শ্রোে। আেোর েোসের ঘরেোই খোলি েসড় আসছ। 
আেনোর লক সকোন আেলত্ত আসছ ইন সেক্টর? 
  
–আেোর লিক সথসক আেলত্তর লকছু সনই েোিোে। বিসিন নীি। 
  
–অসেষ ধনযবোি। কৃৈজ্ঞস্বসর বিসিন লে  েোরেি, ৈোিসি সিোসেসি একেো সেলিসিোন 
কসর আল  বুলকং বোলৈি করসৈ িসব। 
  
লে  েোরেি িসি সগসিন। লে  র্ যোে বেে নীিসক উসদ্দে কসর বিসিন, এবোসর 
আেনোর কথো সেোনো যোক। 
  
–ব্লযোকবোেে  খলন  ম্পসকে আেনোর কোসছ লকছু শুনব বসি এস লছিোে। 
  
–ৈোিসি  ন্ধোনেো সেসয় সগসছন,  ি ো অট্টিো য কসর উিসিন লে  র্ যোে বেন, ৈসব 
খুব সবে লকছু বিসৈ েোরব বসি েসন িয় নো। 
  
-কৈলিন আসগকোর বযোেোর এেো েোিোে? েোনসৈ িোইসিন নীি। 
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–ৈো প্রোয় বছর োঁলিে সৈো িসব। েূবে আলেকোর সকোনও অঞ্চসি িসব-খলনেো লিে সনবোর 
কথো িসয়লছি। স ই উসদ্দসেয েযোসকলঞ্জ নোসে এক েদ্রসিোকসক লনসয় আেোর েগ্নীেলৈ 
স খোসন যোন। 
  
লকন্তু কোসের কোে লকছু িি নো, েযোসকলঞ্জ স খোসনই ের িসয় েোরো যোন। সরক্স বোলড় 
লিসর  কিসক েোলনসয়লছি খবরেো লছি েুসয়ো। আেোর েোনোর েসধয এেুকুই 
ইন সেক্টর। 
  
-লকন্তু েোিোে, আলে শুসনলছ, এর সিসয়ও সবলে লকছু আেলন েোসনন। বিসিন নীি। 
  
–স  ব সেোনো কথো। আেলন আইসনর েোনুষসেোনো কথো আইসন গ্রোিয নয় বসিই সৈো 
শুসনলছ। 
  
-লকন্তু েোিোে আেরো এখসনো আিোিসৈ যোইলন। 
  
–সবে। ৈোিসি সযেুকু যো শুসনলছ আেনোসক সেোনোসৈ েোলর। 
  
একেু থোেসিন লে  র্ যোে বেে। এরের বিসিন, স ই  েসয় েযোসকলঞ্জ েলরবোর 
বসিলছি, সরক্স েযোসকলঞ্জসক িলকসয়লছি। আেোর েগ্নীেলৈসক েোনৈোে বসি আলে ৈোসির 
কথোেো অলবশ্বো  করসৈ েোলরলন। 
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সিোকেো সৈো লছি ধূসৈের লেসরোেলর্। লবসবক বসি লকছু লছি নো ৈোর। সযখোসনই যো করৈ, 
আইসনর লিক সথসক সকোন ট্রযোক রোখসৈো নো। ৈোই ওরো লকছুই প্রেোর্ করসৈ েোসরলন। 
  
লেস   েযোসকলঞ্জ স্বেোবৈই সেসি েসড়লছসিন। লৈলন এখোসন এস  সরক্সসক হুেলক লিসয় 
যোন প্রলৈসেোধ সনসবন বসি। লৈলন বসিন সরক্সই েযোসকলঞ্জসক খুন কসরসছ। 
  
এ ঘেনোর েসর শুসনলছ েদ্রেলিিো েোনল ক েোর োেয িোলরসয় সিসিলছসিন। েোনল ক 
সরোসগর িো েোৈোসিও লকছুলিন লছসিন। 
  
–লেস   েযোসকলঞ্জ লক একোই এস লছসিন এখোসন? বিসিন নীি। 
  
– সি সছসিসেসয় িুলেসক লনসয় এস লছসিন। েসয় কুাঁকসড় থোকো বোচ্চোসির সিলখসয় লৈলন 
লিৎকোর কসর বসিন, এসির লিসয়ই প্রলৈসেোধ সনওয়োসবন। খুবই সবোকোর েসৈো কোেেো 
কসরলছসিন,  সন্দি সনই। 
  
এর সবলে আর লকছু েোনো সনই আেোর ইন সেক্টর। ৈসব লক েোসনন, ওই ব্লযোকবোেে  
খলনর েসৈো অসনক সেোছুলর কোেই সরক্স  োরোেীবন ধসর কসর সগসছ। ৈো িিোৎ 
ব্লযোকবোসেের ওের আেনোর নের েড়ি সকন? েযোসকলঞ্জর সখোাঁে সেসয়সছন নোলক? 
  
-ওই েলরবোসরর লক িয়, লকছু েোসনন েোিোে? 
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-নো ইন সেক্টর লকছু আর কোসন আস লন। ঈশ্বসরর লবিোর  েয়  োসেক্ষ বসে, ৈসব ৈো 
সকউ এড়োসৈ েোসর নো। সরক্স ৈোর উেযুি েোলস্তই সেসয়সছ আলে েসন কলর। আেনোসক 
আর লকছু বিোর সনই আেোর–আেলন এবোসর আ ুন। 
  
অসনক ধনযবোি েোিোে। 
  
বসি নীি উসি িোাঁড়োসিন। 
  
–লে  েোরেিসক একেু েোলিসয় সিসবন। িোাঁৈবয প্রলৈষ্ঠোন লকেোসব িোিোসৈ িয় এলবষসয় 
েলিিোর অগোধ জ্ঞোন। 
  
ইন সেক্টর নীি ঘর সছসড় লনসি এস  প্রথসে সেলিসিোন করসিন অযোনস ি ও 
ওয়োসরসি। েসর গিি সিোসেসি। েসর  োসেেন্ট সিসক সেসক বিসিন, লৈলন লকছু  েসয়র 
েনয বোইসর যোসেন। 
  
েরুরী সকোন িরকোর েড়সি গিি সিোসেসিই আেোসক েোসব। আর সেোন, ব্লযোকবোেে  
 ম্পসকে লকছু েোনসৈ েোসরো লকনো সিসখো। 
  
-লিক আসছ  যর। 
  
. 
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 লিল ের অযোনস সির  সি কথো বসি নীসির েসন িসিো লৈলন েুলি সক  োিোযয করসৈ 
আগ্রিী। 
  
নীি ৈোর কোছ সথসক েোনসৈ েোরসিন,  প্তোি েোাঁি আসগ অযোসেি িসেেসু্কর েনয একেো 
উইি লৈলন কসর লিসয়সছন। েদ্রেলিিো লনসেই অলিস  এস লছসিন। 
  
লেিঃ অযোনস ি আরও েোনোসিন ইলৈেূসবে লৈলন িসেেনু্ধ েলরবোসরর কোরও েনয সকোন 
আইন  ংেোে কোেকেে কসরনলন। 
  
লেস   িসেেসু্কর উইসির লবষয়েোও েোনো সগি। লৈলন ৈোর েৃৈুযর ের  েস্ত লকছুই লিসয় 
সগসছন লেিঃ লেলেয়োন েুবয়সক। 
  
খবরেোসৈ অলেনবে লছি, ৈসব ইন সেক্টর নীসির কোসছ এসকবোসর অেোলবৈ লছি নো। 
ৈবু লৈলন একেু লিলেৈই িসিন। 
  
 ব সেসষ লেিঃ অযোনস ি বিসিন, ৈসব, আলে যৈিূর েোলন, লেস   িসেেঙু্ক লবসেষ লকছু 
সরসখ সযসৈ েোসরনলন। 
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নীি েোসনন, লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর েৃৈুযর ের অযোসেি িসেেসু্কর অবস্থোেো অসনক বিসি 
লগসয়লছি। স্বোেীর উইি অনুযোয়ী লৈলন একিক্ষ েোউসণ্ডর েোলিক িসয়লছসিন। েৃৈুযকর 
ইৈযোলি বোি লিসয় সয অথে থোকসব ৈো আ সব লেলেয়োন েুবসয়র িোসৈ। 
  
 লিল ের অলি  সথসক সবলরসয় নীি এসিন গিি সিোসেসি। নীসির সেলিসিোন েোবোর 
ের লৈলন অসেক্ষো কসরলছসিন। 
  
েুবয় বিসিন, েরুরী কোসে সিোসেি সছসড় িসি যোওয়োর েুসখই আেনোর সেলিসিোন েোই 
ইন সেক্টর। এেোসব আেসক থোকোয় খুবই অ ুলবধোয় েড়সৈ িসব। 
  
–আেোসির িোৈ েো বোাঁধো, বুঝসৈই েোরসছন। বুঝসৈ েোরলছ লেস   িসেনু্ধর েৃৈুযসৈ 
আেলন খুবই আঘোৈ সেসয়সছন। আেনোসির েসধয গেীর বনু্ধে লছি, ৈোই নো? 
  
-িযোাঁ, ইন সেক্টর, আেরো প্রোয়ই এক সি গিি সখিৈোে। িেৎকোর েলিিো। 
  
–আেো লেিঃ েুবয়, ৈোর েৃৈুযর লিন লবসকসি আেলন ৈোসক সেলিসিোন কসরলছসিন? 
  
–লিক েসন েড়সছ নো। সেলিসিোন লক কসরলছিোে? 
  
–যৈিূর সেসনলছ-িোরসে নোগোি আেলন সেলিসিোন কসরলছসিন। 
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–ও িযোাঁ িযোাঁ-েসন েসড়সছ। ওর কুেিবোৈেো েোনসৈ সিসয়লছিোে। লনৈোে েোেুিী 
কথোবোৈেো। 
  
-এরের একেু ঘুসর আ োর েনয আেলন সিোসেসি সছসড় সবলরসয়লছসিন। 
  
–েোসন..িযোাঁ…ইসয়..লিক সবড়োসনো নয়…িু-এক সকো ে গিি সখসিলছিোে। 
  
-েসন িসে লিক ৈো আেলন কসরনলন লেিঃ েুবয়। আলে সখোাঁে লনসয় সেসনলছ এখোনকোর 
সেোেেোর আেনোসক ইউলট্রিসের লিসক সযসৈ সিসখলছি। 
  
ৈীক্ষ িৃলষ্টসৈ ৈোলকসয়লছসিন নীি। ৈোর সিোসখ সিোখ েড়সৈই েোথো নৈ করসিন লেিঃ 
েুবয়। 
  
-ইসয়…েোসন..আেোর লিক েসন েড়সছ নো ইন সেক্টর। 
  
ইৈস্তৈ কসর বিসিন লেিঃ েুবয়। 
  
–আেলন  ম্ভবৈ লেস   িসেেসু্কর  সিই সিখো করসৈ লগসয়লছসিন? 
  
কখসনোই নয়। আলে এই বোলড়র কোসছই যোইলন। 
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–ৈসব সকোথোয় লগসয়লছসিন েোনসৈ েোলর লক? 
  
–িোাঁেসৈ িোাঁেসৈ আলে লি লেলেয়ন েযেে লগসয়লছিোে। ৈোরের আবোর লিসর আল । 
  
–আেলন লনলশ্চৈ সয ইউলট্রিসে যোনলন? 
  
–আলে লনলশ্চৈ ইন সেক্টর। 
  
নীি এবোর লস্থর িৃলষ্টসৈ ৈোকোসিন। ধীর েোে কসে বিসিন, আেলন বুলেেোন, লেিঃ 
েুবয়। আ ি  ৈযেো আেোসির কোসছ খুসি বিসিই েোসিো করসবন। খুব  োেোনয 
কোরসর্ই িয়সৈো আেনোসক ইউলট্রিসে সযসৈ িসয়লছি। 
  
-নো, নো, ইন সেক্টর, ওইলিন আলে লেস   িসেেসু্কর কোসছ আসিৌ যোইলন। 
  
–ৈোিসি লেিঃ েুবয়, বিসৈ বিসৈ উসি িোাঁড়োসিন ইন সেক্টর নীি, এ লবষসয় একেো 
লিলখৈ বিবয আেনোর কোছ সথসক সনওয়োর িরকোর িসব। অবেয স ই  েয় একেন 
উলকি  সি রোখোর অলধকোর আেনোর আসছ। 
  
লেিঃ েুবয় সযন একেো ঝোাঁকুলন সখসিন একথোয়। ৈোাঁর েুখ রিেূনয িসয় সগি। 
  
-আেলন…আেলন আেোসক েয় সিখোসৈ িোইসছন 
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–এসকবোসরই নো লেিঃ েুবয়। আেনোর সয লকছু আইনগৈ অলধকোর আসছ আলে স কথোই 
বিসৈ সিসয়লছ। 
  
আেনোসক আলে আবোসরো বিলছ, আলে ওসির সকোন লকছুর েসধযই থোলকলন। 
  
থোসকনলন। ৈোিসি স্বীকোর করুন, ওইলিন লবসকি িোরসের  েয় আেলন ইউলট্রিসে 
লগসয়লছসিন। বোলড়র েোনোিোর লিসক একেন আেনোসক বোগোসন সিসখলছি। 
  
–সঢোসকনলন? ৈোিসি আলেই বিলছ শুনুন। বোগোসনর েোে িরেো লিসয় ঢুসক ল াঁলড় সবসয় 
আেলন সিোৈিোয় ওসিন। ৈোরের লেস   িসেেসু্কর ব োর ঘসর ঢুসক ৈোাঁর সেসস্ক; বিসছন 
লকছু সখোাঁসেনলন? 
  
-ৈোিসি স গুসিো আেনোর িোসৈই েসড়সছ? রুক্ষস্বসর বসি উিসিন লেিঃ েুবয়, ও 
আেোসক বসিলছি ওগুসিো েুলড়সয় সিসিলছি। লকন্তু ইন সেক্টর, ওই লিলিগুসিো সথসক 
আেলন সয লক অথে কসরসছন ৈো বুঝসৈ েোরলছ। ৈসব ৈো এসকবোসরই  লৈয নয়। 
  
-আেলন লেস   িসেেসু্কর একেন অেরি বনু্ধ লছসিন, লনশ্চয় ৈো অ ৈয নয়? 
  
–ৈো অস্বীকোর কলর লক কসর, আেোর সিখো লিলি যখন আেলন সেসয়সছন। ৈসব একেো 
অনুসরোধ আেনোসক করব, ওগুসিো সথসক সকোন েয়োনক ধোরর্ো আেলন করসবন নো। 
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আলে বো অযোসেি কখসনো লেিঃ িসেেসু্কসক খুন করসৈ িোইলন। ঈশ্বসরর নোসে েেথ কসর 
বিলছ, আেোর েোনল কৈো সৈেন নয়। 
  
–লেস   িসেেঙু্ক িয়সৈো এরকে েোনুষই লছসিন। 
  
–একথো লিক নয়। স ও লক খুন িয়লন? 
  
–স কথো অবেয লিক। বিসিন নীি। 
  
 –আেলন লনশ্চয় বুঝসৈ েোরসছন একই সিোক ওসির িুেনসক খুন কসরসছ। 
  
–অ ম্ভব নয়। ৈসব অনয  ম্ভোবনোও সথসক যোসে। লেিঃ েুবয়, এেন সৈো িসৈ েোসর, 
লেস   িসেেসু্কই ৈোর স্বোেীসক িৈযো কসরন। লকন্তু এই কোসের েনয লৈলন লবসেষ 
একেসনর কোসছ লবেজ্জনক িসয় উসিলছসিন। স ই সিোক ৈোসক এই কোসে  িোয়ৈো 
িয়সৈো কসরলন, ৈসব প্রসরোিনো েুলগসয়লছি। এবং এর েসনযই স ই সিোসকর কোসছ 
লেস   িসেেঙু্ক লবেজ্জনক িসয় উসিলছসিন। 
  
-নো, নো, ইন সেক্টর, এেোসব আেোর লবরুসে আেলন অলেসযোগ আনসৈ েোসরন নো। 
  
-লেস   িসেেসু্ক একেো উইি কসরলছসিন। লৈলন েৃৈুযর েসর ৈোর  েস্ত লকছু, েোয় 
েোকোকলড়, আেনোসক লিসয় সগসছন। 
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–আলে এ সবর এক কেিেকও িোই নো। 
  
–আেলন অবেয যো েোসবন ৈো খুবই  োেোনয। লকছু অিঙ্কোর আর সিোসের সেোেোক। নগি 
অথে খুবই কে। লেিঃ েুবয় সযন সবোকো িসয় সগসিন কথোেো শুসন। লৈলন িোাঁ কসর ৈোলকসয় 
রইসিন। েসর বিসিন, লকন্তু ওর স্বোেী-আলে সেসবলছিোে 
  
–ৈোিসি আেলন সেসবলছসিন, কলিন স্বসর বসি উিসিন নীি, লকন্তু সরক্স িসেেসু্কর 
উইসির লবষয়বস্তু আেলন েোনসৈন নো— 
  
. 
  
এরের ইন সেক্টর নীি গিি সিোসেসিই  োক্ষোৎ করসিন লেিঃ সেরোড রোইসের  সি। 
ৈোসক সিসখ নীসির েসন িি, সিিোরোর লিক সথসক িুেসনর লেি অসনক। 
  
সেরোড রোইসের লছেলছসে গড়ন। লকন্তু েোবেিী বুলেেীবী ুিে। 
  
–ইউলট্রিসে  ম্প্রলৈ ঘসে যোওয়ো ঘেনো  ম্পসকে লকছু সখোাঁেখবর আেলন লিসৈ েোরসবন 
আেো করলছ লেিঃ সেরোড। বিসিন নীি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

143 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

-খবসরর কোগে সথসকই যো েোনোর সেসনলছ; লেলষ্ট সিস  বিসিন সেরোড। আেকোি সৈো 
সিখলছ নৃেং   ব খুনখোরোলবর খবরই কোগেগুসিোর উেলেবয িসয় উসিসছ। যোই সিোক, 
ইন সেক্টর, ইউলট্রিসের ঘেনো  ম্পসকে আলে লকছুই েোলন নো। লেিঃ সরক্স িসেেঙু্ক যখন 
েোরো যোন, আলে ৈখন আইি অব েযোন-এ লছিোে। 
  
-িযোাঁ। লে  িসেেসু্কর একেো সেলিগ্রোে সেসয় আেলন  সি  সিই এস  েসড়ন, নয় লক? 
  
–আেোসির েুলি  সিখলছ খুবই কলরৈকেেো– বই েোসন। ইসিইসনর ৈোর সেসয় আলে 
িসি আল । 
  
–আেনোরো লেগলগর লবসয় করসছন বসি শুসনলছ। বিসিন নীি। 
  
–আেলন লিকই শুসনসছন ইন সেক্টর। 
  
–ও লবষসয় আেোর সকোন বিবয সনই, ওেো আেনোসির বযলিগৈ বযোেোর। আেনোসির 
েলরিয়  ম্ভবৈ খুব অল্পলিসনর–ছয় লক  োৈ েো  
  
–একিে লিক। 
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–লেিঃ িসেেসু্ক আেনোসির লবসয়সৈ আেলত্ত েোলনসয়লছসিন। ৈোাঁর অেসৈ লবসয় িসি লৈলন 
লে  িসেেসু্কসক সকোন েোকোকলড় সিসবন নো, একথোও লৈলন আেনোসক েোলনসয়লছসিন। 
এরের আেলন বোগিোন সেসি লিসয় িসি যোন– 
  
-আেনোর  ব কথোই লিক ইন সেক্টর। আ ি কথো িি রোেননলৈক েৈবোি  িয করসৈ 
েোসরনলন লেিঃ িসেেসু্ক। 
  
লৈলন লছসিন অলৈ েঘনয ধরসনর েুাঁলেবোিী েোনুষ। আলে সকবি েোকোর েনয আেোর 
রোেননলৈক লবশ্বো  ও আিেে লব েেন লিসৈ িোইলন। 
  
ৈসব এখন আেলন উেলস্থৈ িসয়সছন এেন একেন সেসয়সক লবসয় করসৈ লযলন  ম্প্রলৈ 
৫০,০০০ েোউসণ্ডর েোলিক িসেন। 
  
সেরোড রোইে লেলষ্ট িো সিন। বিসিন, নো, ইন সেক্টর এখন ৈোসক লবসয় করসৈ একিে 
আেলত্ত সনই।  েোসের  কসির উন্নলৈর েনয এ েোকোেো বযয় করো িসব। ও ব 
আসিোিনো থোক ইন সেক্টর-আেলন যো েোনসৈ এস সছন স ই কথোই বিুন। 
  
-িযোাঁ, লেিঃ রোইে স ই প্রশ্নই আেনোসক করলছ। গৈ ৫ই নসেম্বর লবসকসি  োয়োনোইসের 
লবষলেয়োয় লেস   িসেেঙু্ক েোরো যোন–এ খবর লনশ্চয়ই আেনোর অেোনো নয়। ওই লিন 
লবসকসি আেলন ইউলট্রিসের কোছোকোলছ লছসিন বসিই েোনসৈ িোইলছ, ঘেনোর  সি 
েলড়ৈ থোকো  ম্ভব এেন লকছু লক আেনোর সিোসখ েসড়লছি– 
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লকন্তু আলে বুঝসৈ েোরলছ নো ইন সেক্টর ওই লিন লবসকসি আলে ইউলট্রিসের কোছোকোলছ 
লছিোে। এেন ধোরর্ো আেনোর েন্মোি লক কসর? 
  
–লেিঃ রোইে, ওই লিন লবসকসি  োসড় িোরসের  েয় আেলন সিোসেি সছসড় সবলরসয়লছসিন 
এবং ইউলট্রিসের লিসক িোাঁেলছসিন। ৈোই স্বোেোলবক েোসবই েসন করো সযসৈ েোসর 
আেলন স খোসন লগসয়লছসিন। 
  
-িযোাঁ, ইন সেক্টর, স রকে সেসবই সবলরসয়লছিোে। লকন্তু েসর েসন িি কোেেো লিক িসব 
নো। ৈোছোড়ো  ন্ধযো ছেোয় লে  ইসিইসনর আেোর সিোসেসি আ োর কথো লছি। ৈোই আলে 
লকছুক্ষর্ সবলড়সয় একেো গলির েধয লিসয় সিোসেসি লিসর আল  ছেোর েসধযই। ইসিইন 
অবেয আস লন। ওই েলরলস্থলৈসৈ অবেয  ম্ভবও লছি নো। 
  
–আেলন যখন িোাঁেলছসিন, ৈখন আেনোসক সকউ সিসখলছি? 
  
–ৈো সৈো সখয়োি কলরলন।  রু গলিেোর সেৈর লিসয় কসয়কখোনো গোলড় অবেয েোে লিসয় 
লগসয়লছি। ৈোর েসধয সিনোেোনো সকউ লছি লকনো সখয়োি কলরলন। 
  
-সবে। এই সিোসেসিই আসছন লেিঃ লেলেয়োন েুবয়োর  সি আেনোর েলরিয় আসছ? 
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-েুবয়? আিোে সনই। েসন িয় িম্বো সিিোরো, গোঢ় রে, আর স োসয়সের েুসৈো েছন্দ 
লৈলনই িসবন। 
  
-িযোাঁ। ওই লিন লবসকসি উলন ইউলট্রিসের লিসক লগসয়লছসিন। রোস্তোয় ৈোর  সি আেনোর 
সিখো িসয়লছি? 
  
-নো, ৈোাঁসক সিসখলছ বসি েসন িয় নো। ওই কিেেোি গলি লিসয় সক িোাঁেসৈ যোসব— 
  
বুঝসৈ েোরিোে। বিসিন নীি। 
  
 ইউলট্রিসে লিসর আ সৈই  োসেেন্ট সি এস  উৎ োসির  সি অেযথেনো েোনোসিো 
ইন সেক্টর নীিসক। 
  
–আেনোর স ই কোসিোেোলখ আলবষ্কোর কসরলছ  যোর। 
  
–ৈোই নোলক? 
  
–িযোাঁ,  যর, ওগুসিো েোইসয়র েসধয লছি। তনেসেোসের েনয রলববোসর িোণ্ডো েোই রোখো 
লছি। সকউ অেোসে েোড়োর ঘসর ঢুসক েোসত্রর ঢোকনো খুসি েূকসরর েোং  সবর কসর 
লনসয় লছি। আর ৈোর েসধয সরসখ লিসয়লছি কসয়কেো েিো কোসিো েোলখ। েোলখগুসিো 
েোলির িোিোঘসর লছি। এ লকরকে িোট্টো বুঝসৈ েোরলছ নো  যর। 
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ইন সেক্টর নীি অনযেনস্কেোসব বসি উিসিন, িো, রোেোর এেন খোনো অদু্ভৈই বসে-
 োসেেন্ট সি লকছু বুঝসৈ নো সেসর িোাঁ কসর ৈোলকসয় রইি। নীি বোলড়র সেৈসর ঢুসক 
সগসিন। 
  
. 
  
০৯. 
  
–ৈুলেই ৈোিসি িযোসন্সর স্ত্রী? 
  
সেস ন্স সখিোয় লনেগ্ন লে  র্ যোে বেে েুখ ৈুসি ৈোলকসয় বিসিন। 
  
–িযোাঁ। েযোে উত্তর লিি। 
  
লে  র্ যোে বেে ৈোর  সি আিোে করসৈ িোন সেসন েযোে ৈোর ঘসর এস লছসিন। 
  
-সৈোেোর স্বোস্থয সবে েোিই সিখলছ। সবোস ো আরোে কসর। িযোসন্সর  সি সকোথোয় আিোে 
িয়? 
  
-সকলনয়োসৈই েলরিয় িসয়লছি। 
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–শুসনলছ, সৈোেোর আসগও লবসয় িসয়লছি? 
  
–িযোাঁ, িুবোর। 
  
 –ওি, লববোি লবসেি িয়? 
  
-নো। েযোে েোথো নৈ করসিন, আেোর প্রথে স্বোেী িোইেোর সেসনর েোইিে লছসিন। লৈলন 
যুসে েোরো যোন। 
  
–আর লিৈীয় স্বোেী? লৈলন শুনিোে গুলি কসর আত্মিৈযো কসরলছসিন, ৈোই লক? 
  
–িযোাঁ। 
  
–সৈোেোর সকোন সিোষ লছি? 
  
–নো, আেোর সকোন সিোষ লছি নো। সর  সখিসৈন। 
  
–হুাঁ। বোলেধরো, ৈো  সখিো এ ব েয়ৈোসনর কোে। এই বোলড়েোও েয়ৈোসনর আখড়ো িসয় 
উসিলছি। ঈশ্বরই ৈোসির েোলস্ত লিসয়সছন। 
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েযোে অপ্রলৈে অবস্থোয় বস  রইসিন। কথো শুসন িযোসন্সর এলি েোল সক সবোঝোর সিষ্টো 
করসৈ িোগসিন। 
  
–এ বোলড়র  ম্পসকে লকছু েোন ৈুলে? লে  র্ যোে বেে েোনসৈ িোন। 
  
–লবসয়র আসগ  বোই সযেন শ্বশুরবোলড়  ম্পসকে েোসন আলেও স েুকুই সেসনলছ। 
  
-িযোাঁ, কথোেো লিকই বসিছ। সৈোেোসক একেো কথো বিলছ, আেোর সবোন লছি সবোকোর িদ্দ, 
আর েগ্নীেলৈ এক েয়ৈোন, েোল েেোি লছাঁিসক। সৈোেোর স্বোেী িযোন্স, স  এই েলরবোসরর 
 ব সিসয় েন্দ সছসি। 
  
–আেোর েসন িয় আেনোর একথো লিক নয়। প্রলৈবোি েোলনসয় বিসিন েযোে। 
  
–যোই েসন কর বোেু, একেো কথো েসন সরসখো, েোল েেোিসক কখসনো সবোকো সেসব লনও 
নো। ও সবোকোর েোন কসর থোসক লকন্তু েিো ধুরন্ধর। 
  
আর একেো কথো, িযোসন্সর কোেকেেও আলে েোি েসন কলর নো। লকন্তু আবোর ওসক সকন 
সযন েছন্দ নো কসরও েোলর নো। ওেো লিরকোিই সকেন সবেসরোয়ো সগোসছর। সৈোেোসক ওর 
ওের নের রোখসৈ িসব সযন বোড়োবোলড় নো কসর। 
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ওসকও বসিো, েোল েেোিসক সযন  েসঝ িসি। ওসক লবশ্বো  করো লিক িসব নো। এবোলড়র 
 বোই েঘনয লেথযোবোিী। 
  
কথো সেষ কসর খুলে খুলে েুসখ েযোসের লিসক ৈোকোসিন বৃেো। 
  
. 
  
ইন সেক্টর নীি স্কেিযোণ্ড ইয়োসেের  সি সেলিসিোসন সযোগোসযোগ করসিন। 
  
ওেোে সথসক অযোল  েযোন্ট কলেেনোর বিসিন, েসন িয় স  েোরো লগসয় থোকসব। ৈবু 
সব রকোরী  যোনোসেোলরয়োেগুসিোয় সখোাঁে লনসয় সিখসৈ িসব। ৈুলে খবর সেসয় যোসব। 
সৈোেোর ওই কোসিোেোলখর লথওলরেো অেোলবৈ। 
  
-ৈবুও ওেোসক অবসিিো করো লিক িসব নো েসন িসে  যোর।  ব লকছুই সকেন লেসি 
যোসে। 
  
–ৈোই সিখলছ–রোই…কোসিো েোলখ…সিোকলের নোে–সরক্স 
  
–আলে  যর েুবয় আর রোইসের  ম্ভোবনো খলৈসয় সিখলছ আেোৈৈ। এসির কোউসকই 
িয়সৈো গ্ল্যোলে  নোসের সেসয়লে িরেোর েোসে সিসখ থোকসব। ওরো ওখোসন লক করসছ 
সিখোর েনযই িয়সৈো িিঘসর সট্র নোলেসয় সরসখ সিখসৈ লগসয়লছি। সেসয়েোসক ওখোসনই 
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সকউ শ্বো রুে কসর েোসর। েসর সিিেো বোগোসন সযখোসন কোেড় শুসকোসৈ সিওয়ো িয় 
স খোসন লনসয় যোয় আর নোসক লক্লে এাঁসে সিয়। 
  
েঘনয কোে। এসকবোসরই উম্মোসির েসৈো– 
  
-নোসক লক্লে িোগোসনোর বযোেোরেো ওই বৃেো েলিিো লে  েোরেিসক খুব নোড়ো সিয়। খুবই 
বুলেেৈী েলিিো। উলন ওই বোলড়সৈই আেোৈৈ থোকসছন বৃেো লে  র্ যোে বেসেরও 
ৈোই ইেো। 
  
–সৈোেোর বৈেেোন কেে ূিী লক নীি? 
  
-িণ্ডসনর  লিল েসরর  সি একবোর সিখো করসৈ যোব। সরক্স িসেেসু্কর বযোেোসর আসরো 
লকছু েোনো িরকোর। ৈোছোড়ো, েুরসনো স ই ব্লযোকবোেে  ম্পসকেও সখোাঁেখবর করসৈ িোই। 
  
. 
  
লবলিং সি, ি েথেে ও ওয়োল্টো ে প্রলৈষ্ঠোসনর লেিঃ লবলিং সিসক সয ইউলট্রিসের লৈনলে 
েৃৈুযর ঘেনো যসথষ্ট নোড়ো লিসয়সছ, লিৈীয়বোসরর  োক্ষোৎকোসর েলরষ্কোর বুঝসৈ েোরসিন 
ইন সেক্টর নীি। েুলি সক  োিোযয করোর েনযই লৈলন উিগ্রীব লছসিন। 
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-এেন অস্বোেোলবক কোণ্ড আেোর  োরো কেেেীবসন আর সিলখলন। এবযোেোসর  বরকে 
 োিোযযই আেলন আেোর কোছ সথসক আেো করসৈ েোসরন। বিসিন লেিঃ লবলিং সি। 
  
-আেলনই বিসৈ েোরসবন লেিঃ িসেেষু্ণর প্রলৈষ্ঠোসনর প্রকৃৈ অবস্থোেো সকেন। ৈোছোড়ো 
েোনুষলের  ম্পসকেও। 
  
-কোেকসেের  ূসত্র লেিঃ িসেেসু্কর  সি আেোর স োি বছসরর েলরিয়। ৈসব অনয 
 লিল েসরর  সিও ৈোর কোেকেে িৈ। আেনোসক সৈো উইসির লবষসয় আসগই বসিলছ। 
বৈেেোসন লেিঃ েোল েেোি িসেেসু্কই ৈোর  ম্পলত্তর অবলেষ্ট অংসের উত্তরোলধকোরী। 
  
লেিঃ লবলিং সি, আলে এখন লেস   িসেেসু্কর উইসির  ম্পসকেই আগ্রিী। স্বোেীর েৃৈুযর 
ের লৈলন সৈো একিক্ষ েোউসণ্ডর উত্তরোলধকোরী িন, ৈোই নো? 
  
-িযোাঁ। লকন্তু..আেনোসক লবশ্বো  কসর বিো যোয়, অৈ েোকো এই েুিূসৈে সিওয়ো প্রলৈষ্ঠোসনর 
েসক্ষ অ ম্ভব িৈ। 
  
–ৈোিসি প্রলৈষ্ঠোন লক িোেেনক লছি নো? 
  
–গৈ সিড় বছর সথসকই অবস্থো েিেি। 
  
–এেন অবস্থো িি–লবসেষ সকোন কোরর্ লনশ্চয় থোকবোর কথো। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

153 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
–আেলন লিকই অনুেোন কসরসছন ইন সেক্টর। আেোর ধোরর্ো লেিঃ সরক্স লনসেই িোয়ী 
প্রলৈষ্ঠোসনর এ অবস্থোর েনয। 
  
একেু থোেসিন লেিঃ লবলিং সি। েসর বিসিন, গৈ একবছর খুবই সবেসরোয়ো েোসব কোে 
কসরসছন লেিঃ সরক্স িসেেসু্ক। কোরুর েরোেসেে কোন সিন লন। েোি স্টক লবলে কসর 
িোেকো সেয়োসর এসকবোসর েোগসির েসৈো িগ্নী করলছসিন। ৈবু লনসের কোসের বড়োই 
কসর বড় বড় কথো বিসৈন। 
  
লেিঃ েোল েেোি ৈোর বোবোসক সবোঝসনোর অসনক সিষ্টো কসরলছসিন। লকন্তু সরক্স িসেেসু্ক 
সকোন কথো সেোসনন লন। 
  
লেিঃ েোল েেোি আেোর কোসছও এস লছসিন ৈোর বোবোর ওের আেোর প্রেোব খোেোসনোর 
অনুসরোধ লনসয়। আলে যথো োধয কসরলছিোে। লকন্তু  বই বযথে িসয়লছি। আেোর েসন 
িলেি সরক্স িসেেসু্ক এসকবোসর েোগসির েসৈো বযবিোর করলছসিন। 
  
ইন সেক্টর নীি েোথো ঝোাঁকোসিন। ৈোাঁর েসন িি, লেৈো েুসত্রর েসনোেোলিসনযর বযোেোরেো 
ৈোর কোসছ েলরষ্কোর িসে। 
  
-ৈসব আেলন লেস   িসেেসু্কর উইসির লবষসয় যো েোনসৈ িোইসছন, আলে ৈোর লকছুই 
বিসৈ েোরব নো। ৈোর সকোন উইি আলে কলরলন। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

154 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
–আলে স েো েোলন লেিঃ লবলিং সি। আলে সকবি েোনসৈ িোইলছিোে, স্বোেীর েৃৈুযর ের 
লৈলন একিক্ষ েোউণ্ড েোসেন লকনো? 
  
–নো…ৈো েোসেন বিো যোসব নো। বোধো লিসয় বিসিন লেিঃ লবলিং সি। 
  
–ৈোিসি লক লৈলন সখোরসেোষ বোবি  োরো েীবন েোকোেো সেসৈন? 
  
–নো, ৈোও নয়। ৈোর একিক্ষ েোউণ্ড  ম্পসকে উইসি একেো েৈে লছি। 
  
–েৈে? লবলিৈ িসিন নীি। 
  
-িযোাঁ। স্বোেীর েৃৈুযর ের একেো  েীলবৈ থোকসি ৈসবই  রো লর লেিঃ িসেেসু্কর স্ত্রী 
েোকোেো সেসৈন। এরকে েৈে আেকোি সবে িোিু িসয়সছ, আকোেেসথ ভ্রেসর্র 
অলনশ্চয়ৈোর েনয। 
  
–ৈোিসি সিখো যোসে, লেস   িসেেসু্ক একিক্ষ েোউণ্ড সরসখ যোনলন? একিক্ষ েোউণ্ড 
ৈোিসি সক েোসেন? 
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-প্রলৈষ্ঠোসনই থোকসছ। স ই লিস সব বিো যোয়,  ম্পলত্তর অবলেষ্ট অংসের উত্তরোলধকোরী 
লেিঃ েোল েেোিই েোকোেোর েোলিক িসেন। প্রলৈষ্ঠোসনর বৈেেোন অবস্থোয় েোকোেো ৈোর খুবই 
প্রসয়োেন। 
  
. 
  
ইন সেক্টর নীসির প্রসশ্নর উত্তসর ৈোর েোিোর বনু্ধ বিসিন, সৈোেোসির েুলি সির েোথোয় 
লক সঘোসর বসিো সৈো। অদু্ভৈ  ব কথো েোনোর েনয িসনয িসয় েড়। 
  
ধোনোইেোনোই বোি লিসয় আ ি কথোেো বসিোসৈো। 
  
–ৈোই বিলছ। ৈুলে লিকই আন্দোে কসরছ। বযোেোরেো যৈিূর েসন িয় বুলেভ্রষ্টৈো। ওই 
অবস্থোয় েোনুষ লবিোর বুলে িোলরসয় সিসি,  ব েয় একেো িোেবড়ো েোব, কথোয় কথোয় 
লবরলি আর রোগোরোলগ। সকোন প্রলৈষ্ঠোসনর কর্েধোর এই সরোসগ েুগসি িোিবোলৈ েিসৈ 
সিলর িয় নো। 
  
লেিঃ িসেেসু্কর বযোেোরেো ৈোর েলরবোসরর সিোসকরো বুঝসৈ সেসরলছসিন। ৈোাঁসক েোিোর 
সিখোবোর বযবস্থোও কসরলছসিন। লকন্তু লৈলন রোলে িনলন। 
  
আলে বিসৈ বোধয িলে সয ৈোর েৃৈুযেো সৈোেোর বনু্ধসির সক্ষসত্র েোসে বর িসয়সছ। 
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-ওরো সকউ আেোর বনু্ধ নয়, বব, বিসিন নীি, ওরো একিি লবরলিকর েোনুষ। 
  
. 
  
১০. 
  
 ইউলট্রিসের ড্রইংরুসে েলরবোসরর  কসিই স লিন েেোসয়ৈ িসয়সছন। েোল েেোি িসেেসু্ক 
 কিসক উসদ্দেয কসর বসি িসিসছন, এ এসকবোসর অ িনীয় অবস্থো। েুলিস র েরীক্ষো 
লনরীক্ষো এখসনো েযেে িিসছ, খুলেেৈ ৈোরো বোলড়সৈ যোওয়ো আ ো করসছ। এ সবর েসধয 
সকোন েলরকল্পনো করো বো েলবষযসৈর বযবস্থো করো কোসরোর েসক্ষই  ম্ভব নয়। বোলড় সছসড় 
সয সকউ নড়সব, ৈোরও লনসষধোজ্ঞো রসয়সছ। 
  
ৈবুও েসন িয় েলবষযৎ কেেেন্থো লনসয় আেরো লনসেসির েসধয আসিোিনো করসৈ েোলর। 
ইসিইন, সৈোর কথো সেোনো যোক। স ই সেরোড রোইে নো লক সযন নোে–ৈোসকই নোলক 
লবসয় করলছ ? সৈোরো কসব লবসয় করলছ ? 
  
–যৈ ৈোড়োৈোলড়  ম্ভব। ইসিইন বিি। 
  
–েো  ছসয়ক অেৈ  েয় লনলে ? 
  
–নো, অৈ সিলর করসৈ যোব সকন? েো খোসনসকর েসধযই 
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 –লবসয়র ের সকোন েলরকল্পনো আসছ সৈোসির? 
  
–েলরকল্পনো েোসন েোবলছ একেো সু্কি খুিব। 
  
–কথোেো শুনসৈ েোি–লকন্তু আেকোিকোর লিসন বড় ঝুাঁলকর বযোেোর। আেোর েসন িয় েোি 
কসর েোবনো লিেো কসর একোসে িোৈ সিওয়ো উলিৈ। 
  
-বোধো সৈো থোকসবই। সেরোড বসি সিসের েলবষযৎ উন্নলৈ  লিক লেক্ষোর ওেসরই লনেের 
কসর। 
  
সৈোর েোকোেোর বযোেোসর লেিঃ লবলিং সি েরোেেে লিলেসিন, েলবষযসৈ সৈোর 
সছসিসেসয়সির েনযই েোকোেো সকোন ট্রোসস্টর িোসৈ রোখো েোি। একেো লনরোেত্তো থোসক। 
  
–আেোর ইেো অনযরকে, ইসিইন বিসিন, সু্কিেো িোিু করোর েনয েোকোর িরকোর। 
কনেওয়োসি একেো বোলড়ও সিখো িসে। ওেো িসি লকছু বোড়লৈ ঘর তৈলর কসর লনসৈ 
িসব। 
  
–ইসিইন…ৈোিসি ৈুই বযব ো সথসক েোকোেো ৈুসি লনলব বিলছ ? কোেেো েসন িয় লিক 
িসব নো। 
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বযব োর অবস্থোর কথো সৈো ৈুলেই বসিলছসি–বোবো েোরো যোওয়োর আসগ। ৈোই েোকো ৈুসি 
সনয়োই বুলেেোসনর কোে িসব বসিই েসন কলর। 
  
–ইসিইন, ওরকে বিসৈ িয়। আেোর েরোেেে যলি শুলন , আলে বিব এেোসব  বেোকো 
ৈুসি লনসয় সু্কসির আ বোব লকসন খরি করোেো লিক কোে িসব নো। যলি সু্কি নো িসি, 
ৈুই এসকবোসর লনিঃস্ব িসয় যোলব। 
  
ইসিইন সেোর লিসয় বিি, সু্কি লিক িিসব। 
  
-আলে সৈোর েসক্ষ ইসিইন, সিয়োসর ঘুসর বস  বিসিন িযোন্সিে, কোসে নো নোেসি 
আগোে লকছু সবোঝো যোয় নো। সৈোরো সনসে েড় ইসিইন। সৈোর েোকো যলি নষ্টও িয়, 
 োন্ত্বনো থোকসব যো করসৈ সিসয়লছ  ৈো কসরলছ । 
  
-ৈুই সৈোর উেযুি কথোই বসিলছ , বিসিন েোল েেোি, সৈোর েলরকল্পনোেো এবোর সেোনো 
যোক িযোন্স। ৈুই লনশ্চয়ই আবোর সকলনয়ো েোলড় েেোবোর কথো েবোলছ ? নোলক একেো 
আশ্চযে কোে করোর েনয এেোসরসস্টর িুড়োয় উিলব? 
  
এরকে েোবছ সকন? িযোন্স বিি। 
  
 –ইংিসণ্ডর ঘসরোয়ো েীবসন সৈো সকোনলিন  ুলস্থর িসৈ িো লন নো, ৈোই বিলছ। 
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-বয়স র  সি  সি েোনুসষর েলরবৈেনও আস । এবোসর আলে সেসবলছ েোকো বযব োিোর 
লিস সব লনসেসক প্রেোর্ করব। 
  
ৈোর েোসন ৈুই… 
  
–িযোাঁ, আলে সৈোেোর  সি বযব ো সিখোসেোনো করব। ৈুলে সৈো ল লনয়র েোেেনোর। ৈসব 
 োেোনয েুলনয়র েোেেনোর লিস সব আেোর সয অংে ও অলধকোর আসছ, ৈোই কোসে িোগোব, 
েোই েোল ে। 
  
– বই লিক আসছ, েোল ে বিি ৈসব েুেলকি িি, ৈুই িুলিসনই িোাঁলেসয় উিলব।  লৈযই 
লক ৈুই লিক কসরলছ  বযব োসৈ ঢুকলব? 
  
-িযোাঁ, ৈোই করলছ। বিসৈ েোলর লেসিসৈ েোগ ব োলে। 
  
বযব োর অবস্থোেো সেোসেই  ুলবধোর নয়। বড় সেোর আেরো ইসিইসনর েোকোেো লিসৈ 
েোরব–যলি ও স রকে িোে সিয়। ৈোই েোবলছ– 
  
–ৈোিসি লক বিিোে ইসিইন, িযোন্স বিি,  েয় েসৈো েোকোেো ৈুসি সনওয়োই েোি। 
  
সেলনিোর আর েযোে, একেু িূসর েোনোিোর েোসে বস  ওসির লৈন েোই সবোনসক িক্ষয 
কসর িসিসছন। 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

160 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

  
–এই যলি সৈোর েসনর ইেো িসয় থোসক, েোল েেোি বিসিন, ৈোিসিও বিব, আনন্দ 
েোলব নো, সিসখ লন । 
  
–আেোর ৈো েসন িয় নো েোই েোল ে। প্রলৈলিন েিসর অলি  করসৈ যোওয়ো…কেেিোরীসির 
েসধয, লবসেষ কসর স্বর্েসকেী স সেেোরী লে  গ্র সেনসরর  োলন্নধয…ইসয়   যোর…িোাঁ 
 যর…সেোনো…িেৎকোর একেো েলরবৈেন েোি নো সিসগ েোসর? 
  
–সবোকোর স্বসগে বো  করো এসকই বসি। ঈষৎ উত্তপ্ত কসে বিসিন েোল েেোি, বযব োয় সয 
ঝোসেিো েোলকসয় উসিসছ স ই  ম্বসন্ধ সকোন ধোরর্োই সৈোর সনই। 
  
সনই ৈো েোলন। ৈুলে সৈো রসয়সছ–আেোসক তৈলর কসর সনসব। 
  
–সিখ, গৈ এক সিড় বছর বোবো লনসের েসৈো কসর এেন  ব অসযৌলিক ঝুাঁলক 
লনসয়সছন সয প্রলৈষ্ঠোসনর অথেননলৈক লেৈ এসকবোসর নড়বসড় িসয় েসড়সছ। সবোকোর েৈ 
েোি স্টক  ব িোৈ ছোড়ো কসর িোেকো সখসিসছন। 
  
-ৈোিসি সৈো সিখো যোসে, ৈোর িোসয় সয েযোকল ন লছি ৈো েলরবোসরর েসক্ষ অশুে 
িয়লন। 
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–কথোেো শুনসৈ খোরোে িসিও বোস্তব ৈোই। এখন যলি অেৈ লকছুলিন  োবধোসন িিো যোয় 
ৈোিসি অসনকেো  োেসি ওিো যোসব। 
  
–সকবি  ৈকেৈোয় কোে িয় নো, ঝুাঁলকও লনসৈ িয়। 
  
–ৈুই যোই বলি , আলে যো বুলঝ ৈো িি  ৈকেৈো আর লেৈবযলয়ৈো। বিসিন েোল েেোি। 
  
–আলে ঝুাঁলক লনসৈই েছন্দ কলর। 
  
-সিখ িযোন্স, ঘসর অলস্থরেোসব েোয়িোলর করসৈ করসৈ বিসৈ িোগসিন েোল েেোি, 
আেোসির িুেসনর িৃলষ্টেলি িুরকে, এই অবস্থোয় এক সি িিসৈ েোরব বসি েসন িয় 
নো। িসিই বো েন্দ লক। বিসিন িোন্স। 
  
–আেোর েসন িয় অংেীিোরী বযোেোরেো বোলৈি কসর সিওয়োই েোি িসব। 
  
ৈোর েোসন আেোর অংেেো ৈুলে লকসন লনসৈ িোইছ? 
  
–অগৈযো। িৃলষ্টেলি যখন িুেসনর িুরকে 
  
-ৈোিসি আেোর অংসের েোকো সৈোেোসক সেেোসৈ িসব। লকন্তু এই সৈো বিলছসি 
ইসিইসনর েোকোেোই বড় সেোর সিওয়ো  ম্ভব িসব। বোড়লৈ িোে ৈোিসি সেেোসব লকেোসব? 
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-েোসন…ইসয়…আলে নগি েোকোর কথো বিলছ নো। স্থোবর  ম্পলত্ত আর বোলড়খোনো আেরো 
েোগ কসর লনসৈ েোলর। 
  
–কথোেো সনিোৎ েন্দ বিলন। আেোসক িোেকোর অংে লিসয় লনসে লনরোেি  ম্পি সেোগ 
করসৈ িোইছ। ৈসব লক েোন…এসক্ষসত্র েযোসের কথোেোও আেোসক সেসব সিখসৈ িসব। 
  
একেু সথসে আবোর িযোন্স বিসিন, আেোসক ৈুলে এসকবোসরই সবোকো িোউসর লনসয়ছ, 
েোল ে। েুসয়ো িীসরর খলন…েুসয়ো সৈসির খলনর ইেোরো…এগুসিোসক ৈুলে খুবই িোেেনক 
েোবসৈ বিছ আেোসক 
  
–এগুসিোর  বই িোেকোবোলে নয় িযোন্স। সকোন সকোনেো খুবই িোেেনক িসয় উিসৈ 
েোসর। 
  
–ৈুলে বোবোর স ই েুরসনো লিসনর ব্লযোকবোেে েোইসনর েসৈো বোবোর িোেকো সখিোর িোসির 
েোিগুসিো আেোসক গছোসৈ িোইছ। িযোাঁ, েোি কথো েোল ে, ইন সেক্টর লক সৈোেোর কোসছ 
ব্লযোকবোেে খলনর কথো েোনসৈ সিসয়লছসিন? 
  
েোল ের ভ্রূ কুলঞ্চৈ িি। লৈলন লক েোবসিন। 
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–িযোাঁ, েোনসৈ সিসয়লছসিন। আলে লবসেষ লকছুই বিসৈ েোলরলন। ৈখনসৈো ৈুই আর আলে 
িুেসনই সছসিেোনুষ লছিোে। আেোর সযেুকু েসন আসছ, বোবো ওখোন সথসক লিসর এস  
বিসিন,  ব বযোেোরেোই বোসে। 
  
–ওেো েসন িয়–স োনোর খলন লছি, ৈোই নো? বিি িযোন্স। 
  
–েসন িয় ৈোই। বোবো লনলশ্চৈ লছসিন ওখোসন সকোন স োনো লছি নো। 
  
–েযোসকলঞ্জ নোসে একেন সিোক েসন িয় বোবোসক ওখোসন লনসয় লগসয়লছি। 
  
–িযোাঁ। েযোসকলঞ্জ স খোসন েোরো লগসয়লছসিন। 
  
–আেোর সযন েো ো েো ো েসন েড়সছ–েযোসকলঞ্জ েোরো যোবোর েসর খুব একেো ঝোসেিো : 
িসয়লছি…েসন িয় লেস   েযোসকলঞ্জ এখোসন এস লছসিন। বোবোসক সিোষ লিসয় অলেেোেও 
লিসয়লছসিন। আেোর েসন আসছ লৈলন বসিলছসিন বোবোই ৈোর স্বোেীসক খুন কসরসছন। 
  
–এরকে লকছু িসয়লছি লকনো আেোর লিক েসন েসড় নো। 
  
–ওই ব্লযোকবোেে খলনেো সকোথোয়? েলশ্চে আলেকোসৈ লক? 
  
– ম্ভবৈ ৈোই। 
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–অলিস  সগসি, ওই ইেোরোর বযোেোরেো একবোর সিখব। 
  
–বোবোসক সৈো েোলন , েোল ে বিসিন, ৈোর েুি িবোর কথো নয়। 
  
–লেস   েযোসকলঞ্জ আর সয িুসেো বোচ্চোসক লৈলন এখোসন লনসয় এস লছসিন, ৈোসির লক 
িি সক েোসন। সছসিসেসয় িুসেোর এৈলিসন সৈো সবে বড় িবোর কথো। 
  
. 
  
েোইউে প্রোইসেে  যোনোসেোলরয়োে। 
  
ইন সেক্টর নীি লেলেেো ে রুসে একেন বয়স্কো েলিিোর েুসখোেুলখ বস  কথো বিসছন। 
ইলন িসিন সিসিন েযোকোলঞ্জ। বয়  ষোে েোর িসয়সছ। েুখেোসব িুবেিৈোর লিহ্ন। সিোসখ 
েূনয িৃলষ্ট। ৈোর সকোসির ওের একখোনো বই। 
  
 যোনোসেোলরয়োসের অলধকৈেো েোিঃ ে লব সরোলগনী  ম্পসকে েোলনসয়সছন, ৈোসক েুসরোেুলর 
েোনল ক সরোগগ্রস্ত বিো িসি নো। সবলের েোগ  েসয়ই স্বোেোলবক কথোবোৈেো বসিন। 
  
লেস   েযোসকলঞ্জর  োেসন বস  েিঃ ে লবর কথোেোই িরর্ করবোর সিষ্টো করসিন নীি। 
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েোিোে, আলে এক লেিঃ িসেেসু্কর  ম্পসকে লকছু কথো আেনোসক বিসৈ এস লছিোে। 
েদ্রসিোসকর েুসরো নোে লেিঃ সরক্স িসেেঙু্ক। আেলন নোেেো শুসনসছন বসিই আেোর ধোরর্ো। 
  
লেস   েযোসকলঞ্জ বইসয়র ওেসর সিোখ ধসর সরসখই বিসিন, নো, ওই নোে কখসনোই 
শুলনলন। 
  
–আেোর ধোরর্ো, সবে কসয়ক বছর আসগ ৈোসক আেলন লিনসৈন। 
  
–স  সৈো গৈকোসির কথো। 
  
েিঃ ে লবর কথো ইন সেক্টর নীসির েসন েড়ি। লৈলন িৈোে নো িসয় বিসিন, আেলন 
সবে কসয়ক বছর আসগ ইউলট্ট িসে ৈোর বোলড়সৈ সিখো করসৈ লগসয়লছসিন। 
  
–িযোাঁ, খুব  োেোসনো সগোছোসনো বোলড়। 
  
-লেিঃ িসেেসু্ক েলশ্চে আলেকোয় একেো খলনর বযোেোসর আেনোর স্বোেীর  সি েলড়ৈ 
লছসিন। স েো িি ব্লযোকবোেে খলন। 
  
-বইেো েসড় সেষ করসৈ িসব–সবলে  েয় সনই। 
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–লনশ্চয়ই েোিোে; নীি বিসিন, লেিঃ েযোসকলঞ্জ আর লেিঃ িসেেঙু্ক এক সি আলেকো 
লগসয়লছসিন খলনেো সিখসবন বসি। 
  
–আেোর স্বোেীই খলনেো আলবষ্কোর কসরলছসিন, বিসিন লেস   েযোসকলঞ্জ, আর ৈোর িোবী 
েোলনসয়লছসিন। খলন িোিু করবোর েসৈো েোকো ৈোর লছি নো, ৈোই লেিঃ িসেেসু্কর কোসছ 
লগসয়লছসিন। অৈ ব আসগ েোনসৈ েোরসি আলে ৈোসক লকছুসৈই সযসৈ লিৈোে নো। 
  
–িযোাঁ, বুঝসৈ েোরলছ। লেিঃ েযোসকলঞ্জ আলেকোয় লগসয় ের িসয় েোরো যোন। নীি বিসিন। 
  
–ওিিঃ, বইেো আেোসক েড়সৈ িসব। বইসয়র ওের সথসক সিোখ নো ৈুসিই বিসিন 
লেস   েযোসকলঞ্জ। 
  
–আেনোর লক েসন িয় ওই ব্লযোকবোেে খলনর বযোেোসর লেিঃ িসেেসু্ক আেনোর স্বোেীসক 
িলকসয়লছসিন? 
  
–আেলন বড় সবোকো। 
  
–েোসন বিলছ… অসনক লিন আসগর ঘেনো সৈো…এৈলিসন  ব লেসে সগসছ… 
  
 –লেসে সগসছ, সক বসিসছ? 
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 –ৈোিসি সেসেলন? নীি বিসিন, ৈোাঁসক লবষ খোওয়োসনো িসয়লছি— 
  
ও ব বোসে কথো। স  ের িসয় েসরসছ। 
  
–আলে লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর কথো বিলছ। বিসিন নীি। 
  
এবোসর িোিকো নীিোে সিোখ ৈুসি লেস   েযোসকলঞ্জ নীসির লিসক ৈোকোসিন। 
  
–আলেও ৈোই বিলছ। স  লনসের লবছোনোয় শুসয় েসরসছ। 
  
–উলন েোরো যোন স ন্ট লেউে  িো েোৈোসি। 
  
–লকন্তু আেোর স্বোেী সকোথোয় েোরো যোন সকউই ৈো েোসন নো। সকোথোয় ৈোসক কবর সিওয়ো 
িয় ৈোও সকউ েোসন নো। সরক্স িসেেঙু্ক যো বসিসছ  কসি ৈোই েোসন। অথি সিোকেো 
েঘনয লেথযোবোিী। 
  
-আেনোর লক েসন িয় লেিঃ সরক্স িসেেসু্ক আেনোর স্বোেীর েৃৈুযর েনয িোয়ী? 
  
আে  কোসি সৈো লেে সখসয়লছিোে, বসি উিসিন লেস   েযোসকলঞ্জ, ৈবু েসন িয় এই 
সৈো েোত্র লত্রে বছর আসগর ঘেনো। 
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নীি একেু থেসক সগসিন। বুঝসৈ েোরসিন, এেোসব িিসি আ ি কথোয় সেৌঁছসনো যোসব 
নো। লৈলন লনসেসক প্রস্তুৈ কসর লনসিন। 
  
–এক েো  আসগ, িোে লিসয় বিসৈ িোগসিন নীি, সক সযন লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর সেলবসির 
ওেসর কসয়কেো েরো কোসিো েোলখ সরসখ লিসয়লছি। 
  
–িোরুর্ বযোেোর সিখলছ। 
  
–আেনোর সকোন ধোরর্ো আসছ েোিোে, এরকে কোেেো সক কসর থোকসৈ েোসর? 
  
-ধোরর্ো লিসয় লক কোে। আ ি কথোেোই িি, আলে ওসির এই কোে করোর েনযই েোনুষ 
কসর ৈুসিলছিোে, বুঝসিন? 
  
–আেনোর সছসিসেসয়সির কথো বিসছন? 
  
–িযোাঁ। সেোনোড আর রুলবওসির যখন েোত্র নয় আর  োৈ বছর বয়  ৈখন ওরো ওসির 
বোবোসক িোরোয়। প্রলৈেো লিন, প্রলৈেো রোসৈ আলে ওসির েেথ কলরসয়লছ। 
  
ইন সেক্টর নীি এবোসর নসড়িসড় ব সিন। 
  
–আেলন ওসির লক েেথ কলরসয়লছসিন? 
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–ৈোরো লেৈৃিৈযোর প্রলৈসেোধ সনসব–ৈোসক খুন করসব। 
  
–ওি, কোেেো ওরো করসৈ সেসরলছি? 
  
–সেরোড সেনেোকে লগসয় আর লিসর আস লন। ওরো ৈোর কসর েোলনসয়লছি সেরোড যুসে 
েোরো সগসছ। 
  
-খুবই িুিঃখেনক ঘেনো। আেনোর সেসয়র লক িয়? 
  
–সকোন সেসয় সৈো আেোর সনই। 
  
 –আেনোর সেসয় রুলবর কথো বিলছ। 
  
–ওি রুলব? ৈোসক আলে বোলৈি কসর লিসয়লছ। স  লবশ্বোস র েযেোিো রোসখলন। কথোেো 
আেলন েোসনন। 
  
-আেনোর সেসয় এখন সকোথোয়, েোিোে? 
  
 –আেোর সকোন সেসয় সনই, আেনোসক সৈো আসগই বসিলছ। রুলব েযোসকলঞ্জ বসি আর 
সকউ সনই। 
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–আেলন বিসছন স  েোরো সগসছ? 
  
–েোরো সগসি বরং েোিই িৈ, আিেকো সিস  উিসিন লেস   েযোসকলঞ্জ, নোিঃ বড্ড  েয় 
নষ্ট িসে আেনোর  সি কথো বসি। বইেো আেোসক েড়সৈ িসব। 
  
আবোর থেসক সগসিন ইন সেক্টর নীি। লৈলন আরও কসয়কেো কথো বিোর সিষ্টো 
করসিন। লকন্তু লেস   েযোসকলঞ্জ সকোন উত্তর করসিন নো। লৈলন েুনিঃ েুনিঃ লবরলি 
প্রকোে করসৈ িোগসিন। 
  
বোধয িসয়ই উসি েড়সিন নীি।  ুেোসরর ঘসর এসিন। 
  
-ওর  সি সিখো করবোর েনয সকউ আস ন? 
  
–আলে িোলয়ে লনসয় আ োর েসর সকউ আস ন লন। শুসনলছ, আেোর আসগ লযলন লছসিন, 
ৈোর  েসয় েলিিোর সেসয় সিখো করসৈ আ সৈন। লকন্তু সেসয়সক সিখসিই লৈলন খুব 
উসত্তলেৈ িসয় েড়সৈন। বোরবোর এেন িওয়োয় ৈোসক আ সৈ বোরর্ কসর সিওয়ো িয়। 
  
–ওাঁর সেসয় রুলব েযোসকলঞ্জ এখন সকোথোয় থোকসৈ েোসরন, আেনোর সকোন ধোরর্ো আসছ? 
  
–নো, এসকবোসরই নো। 
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এখন  বলকছু  লিল েোসরর েোধযসেই িয়। আেলন ৈোর  সি সিখো করসি িয়সৈো লকছু 
েোনসৈ েোসরন। 
  
ইন সেক্টর নীি আসগই  লিল েসরর  ন্ধোন সেসয়লছসিন। লকন্তু ৈোরো এ লবষসয় লকছুই 
েোনোসৈ েোসরলন। 
  
সবে কসয়ক বছর আসগই লেস   েযোসকলঞ্জর েনয একেো ট্রোস্ট গিন করো িসয়লছি। 
ৈোরের সথসক ৈোরো আর লে  েযোসকলঞ্জসক সিসখনলন। এখন ট্রোস্টই ৈোর বযোেোরেো 
সিসখন। 
  
রুলব েযোসকলঞ্জর সিিোরোর  লিক বর্েনোও কোসরোর কোছ সথসক েোনো  ম্ভব িয়লন। একেন 
সেট্রন েোনোসিন, সছোেখোে, লছেলছসে সিিোরো। অনয একেন বসিন, সিিোরো েোলরক্কী–
সগোিগোি। একরকে িৈোে িসয়ই নীি িপ্তসর লিসর এসিন। 
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ইউক্রট্র লকের বাগাকন 
১১. 
  
 িযোন্সিে ৈোর স্ত্রীসক  সি লনসয় ইউলট্র িসের বোগোসন সবড়োলেসিন। 
  
–এই ইউগোছগুসিো বড় েয়ঙ্কর। এ ব গোছ বোগোসন রোখো  লৈযই রুলিিীনৈোর েলরিয়। 
আলে িসি িলিিক্স িোগোৈোে। 
  
কথোেো শুসন িযোন্স িঞ্চি সিোসখ ইউগোসছর লিসক ৈোকোয়। 
  
-যোরো লবষ খোওয়োয় ৈোরো বড় েয়োনক। এ ব সিোসকর েন প্রলৈলিং োেরোয়র্ িয়। 
বিসিন েযোে। 
  
–আলে লিক ওরকে েোলব নো, িযোন্স বিসিন, এ ব খুবই িোণ্ডো েোথোর কোে। 
  
–লৈন লৈনসে খুন…এেন কোে উন্মোি ছোড়ো সক করসব? 
  
–আেোরও ৈোই েসন িয় েযোে। িিোৎ ৈীব্রস্বসর বসি উসি িযোন্স, ৈুলে এখোন সথসক িসি 
যোও–অনয সয সকোন েোয়গোয় িসি যোও, সৈোেোসক লনসয় আেোর প্রিণ্ড িুলশ্চেো 
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েযোে িিসৈ িিসৈ েোে গিোয় বিসিন, ৈুলে বুঝসৈ সেসরছ, ৈোই নো–এই কোেেো সক 
কসরসছ 
  
-নো, আেোর েোনো সনই। 
  
-বুঝসৈ েোরলছ, স  কোরসর্ই ৈুলে আেোর েনয েয় েোে। কথোেো আেোসক েোনোসব 
সেসবলছিোে। 
  
–আলে  লৈযই লকছু েোলন নো েযোে..ৈবু েসন িয় ৈুলে এখোসন নো থোকসিই লনলশ্চে 
থোকব। 
  
–লপ্রয় িযোন্স, েোিেন্দ যোই ঘেুক, আলে এখোন সথসক সকোথোও যোলে নো। আলে এ-ও 
েোলন খোরোেেোই ঘেসব। 
  
–ৈোর েোসন? ৈুলে একথো বিছ সকন েযোে? 
  
–আেোর অলেেপ্ত েোসগযর কথোই বিলছ িযোন্স, িীঘেশ্বো  সিিি েযোে, আলে যোর  সিই 
থোলক ৈোর ক্ষলৈ ছোড়ো েোি িয় নো। 
  
–লপ্রয় েযোে, ৈুলে আেোর সকোন িুেেোগয বসয় আননলন। সৈোেোসক লবসয় করোর েসরই সৈো 
বোবো আেোসক সেসক েোলিসয়লছসিন। 
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লকন্তু লক িি এসৈ? এখোসন এস  িরে িুলবেেোসকর েসধয েড়সি। এ আেোর েোসগযরই 
অলেেোে। 
  
–এ  ব সৈোেোর েসনর লবকোর েযোে। 
  
–ওকথো বসিো নো িযোন্স। আলে  লৈযই অলেেপ্ত। 
  
–নো, েযোে, নো। আেোর স ৌেোগয সয সৈোেোসক লবসয় করসৈ সেসরলছ। স  কোরসর্ই 
িুেেোবনো সৈোেোসক লনসয়। যলি এখোসন  লৈযই সকোন উন্মোি সথসক থোসক, আলে িোই নো 
ৈুলে লবষ সেেোসনো লকছু েোন কর লকংবো গুলির লেকোর িও। 
  
একেু সথসে িযোন্সিে আবোর বিসৈ িোগি, আলে নো থোকসি, ওই বৃেো েলিিো…লক সযন 
নোে…িযোাঁ, লে  েোরেি…ৈোর কোছোকোলছ সথসকো। আলে েোলন এলি েো ী ৈোসক সকন 
এখোসন থোকসৈ বসিসছন। 
  
-িযোন্স, আেোসির এখোসন কৈলিন থোকসৈ িসব? 
  
–এখসনো লিক েোলন নো। 
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–এ বোলড় এখন সৈোেোর েোইসয়র। আেোর েসন িয় নো আেোসির এখোসন থোকো লৈলন 
েছন্দ করসছন। 
  
-ও যোই েোবুক, আেোৈৈ ৈোসক সেসন লনসয়ই আেোসির এখোসন থোকসৈ িসব। 
  
–আেরো লক ৈোিসি আর েূবে আলেকোয় লিসর যোব নো? 
  
–ৈুলে ৈোই িোও, বুঝসৈ েোলর। আেোরও ৈোই ইেো, এসিে একিে েোি িোসগ নো 
আেোর। 
  
িযোসন্সর সিোসখ িিোৎ েয়ৈোনী লঝলিক সখসি সগি। একেু ঝুাঁসক বিি, আেোসির 
েৈিসবর কথো কোউসক সবোসিো নো েযোে। েোল েসক আর একেু কড়সক সিওয়ো আেোর 
ইসে। 
  
–লকন্তু ৈুলে  োবধোসন সথসকো িযোন্স। আেোর বড় েয় িয়। 
  
-িযোাঁ, সেসবো নো, েযোে, আলে  োবধোসনই থোকব। েোল েসক এৈ  িসে  ব লকছু িোলৈসয় 
লনসৈ সিয়ো যোয় নো। 
  
. 
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ড্রইংরুসের স োিোয় বস  লে  েোরেি েেগুি িসয় লেস   েোল ের  সি গল্প 
েলেসয়লছসিন। ৈোাঁর উসল্টো লিসক আরোে সকিোরোয় বস  অনগেি বকবক কসর িসিসছন 
লেস   েোল েেোি। 
  
লে  েোরেি বুঝসৈ েোরলছসিন, েসনর েসৈো সশ্রোৈো সেসয় েসনর যৈ েেোসনো সক্ষোে 
উেোড় কসর লিসৈ িোইসছন েলিিো। 
  
েীবসন অসনক লকছুই ঘসে, কৈ েোি কৈ েন্দ। েোসঝ েোসঝ েসনর কথো কোউসক বিসৈ 
নো েোরসি েোলে েোওয়ো যোয় নো। অলিস র কোসে  োরোেোলিনই আেোর স্বোেীসক েিসর 
কোেোসৈ িয়। বোলড় যখন সিসরন, ৈখন এৈ ক্লোে থোসকন সয কথো বিোর আর উৎ োি 
ৈোর থোসক নো।  োরোলিন লনিঃ িই থোকসৈ িয় আেোসক। 
  
খোওয়ো িোওয়ো আর আরোে করো–এর েসধয আনন্দ সকোথোয় বিুন।  োেোলেক সেিোসেেোর 
সকোন  ুসযোগ সনই। 
  
িীঘেশ্বো  সিসি একেু থোেসিন লেস   েোল েেোি। েসর বিসিন, েৃৈ বযলির লবরুসে 
লকছু বিসৈ সনই েোলন, ৈবু নো বসি েোরলছ নো আেোর শ্বশুর লিৈীয়বোর লবসয় কসর 
সেোসেই বুলের েলরিয় সিনলন। 
  
আেোর শ্বোশুলড়র বয়  লছি আেোরই  েোন। লছসিনও বড় সবলে েুরুষ সঘাঁষো। িুিোসৈ 
েোকো খরি করসৈন। শ্বশুর এৈ লিস লব েোনুষ লছসিন, লকন্তু স্ত্রীসক বোধো লিসৈন নো। 
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এ ব সিসখ েোল ে লবরি িৈ। এৈ অলেৈবযলয়ৈো একিে েছন্দ নয় ওর। সেষ লিসক 
শ্বশুর েয়োনক সবেসরোয়ো িসয় উসিলছসিন। ঝুাঁলকর কোসে সযন ইসে কসরই েসির েসৈো 
েোকো খরি করসৈন। 
  
–িযোাঁ বুঝসৈ েোলর, আেনোর স্বোেীর লিেোয় েড়োই স্বোেোলবক। 
  
গৈবছর খুবই িুসেেোগ সগসছ েোল ের।  ব লিক  োেোি লিসৈ লগসয় লনসেও সকেন বিসি 
লগসয়লছি। প্রোয়  েয়ই গুে িসয় থোকসৈো–েোকসি  োড়ো লিৈ নো। 
  
আেোর ননি ইসিইন, বড় অদু্ভৈ সেসয়। লেশুসক লকন্তু বড়  িোনুেূলৈিীন। 
  
েলরবোসরর সিোকেসনর কথো এেোসব আলে  মূ্পর্ে অেলরলিৈ কোসরো কোসছ বিলছ সেসব 
লনশ্চয়ই আেলন অবোক িসেন। লকন্তু েোসনন, প্রিণ্ড েোনল ক উসিসগ আলে সযন সকেন 
িসয় সগলছ। কোসরো  সি কথো বিসি সযন একেু স্বলস্ত েোই। আেনোসক সিসখ বড় 
সেিপ্রবর্ েসন িসয়সছ। 
  
–আেনোর েসনর অবস্থোেো আলে বুঝসৈ েোরলছ। বিসিন লে  েোরেি। 
  
সিোসখর সকোসর্ একঝিক ৈোলকসয় লনসয় লৈলন বিসিন, কথোেো খোরোে সেোনোসব িয়সৈো, 
েসন িয় আেনোর  িয প্রয়োৈ শ্বশুর খুব েোি েোনুষ লছসিন নো। 
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-নো ৈো কখনওই লছসিন নো। বিসিন সেলনিোর, আেনোসক লবশ্বো  কসর বিলছ, 
অসনসকরই  বেনোসের কোরর্ িসয়সছন।  সন্দি িসে, স ই কোরসর্ই সকউ প্রলৈলিং ো 
লনি লকনো। 
  
প্রশ্নেো করো িয়সৈো উলিৈ িসে নো, একেু ইৈস্তৈ কসর বিসিন লে  েোরেি, সক এেন 
কোে করসৈ েোসর আন্দোে করসৈ েোসরন? 
  
সক িসৈ েোসর? 
  
–ওি, ওই সিোকেো আেোর লবশ্বো , ওই েোম্প। খুবই িুলবেনীৈ স্বেোব। সিোকেোসক 
কখসনোই েছন্দ িয়লন আেোর। 
  
–সিোকেোর উসদ্দেয লক থোকসৈ েোসর বসি েসন কসরন? েোনসৈ িোইসিন লে  েোরেি। 
  
-সিোকেো সয রকে বি, আর এৈ সবলে েি সখসৈো সয সকোন িুষ্কসেের েনয ৈোর সকোন 
সেোলেে িরকোর িয় নো। আেোর ধোরর্ো লেিঃ িসেেনু্ধ ৈোসক কখসনো বকোঝকো কসরলছসিন। 
ৈসব লক েোসনন, প্রথসে সেসবলছিোে অযোসেিই আেোর শ্বশুরসক লবষ খোইসয়লছি। লকন্তু 
েসর অবোক িসয় যোই সিসখ স ও লবষ সখসয় েোরো সগি। 
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আেনোসকই বিলছ লবশ্বো  কসর, অযোসেি িয়সৈো েোম্পসক সিোষোসরোে কসরলছি। আর 
ৈোসৈ সক্ষসে লগসয় স   যোণ্ডউইসি লকছু লেলেসয় সিয়। খুব  ম্ভব গ্ল্যোলেস র স েো সিোসখ 
েসড় লগসয়লছি, েোম্প ৈোই ৈোসকও খুন কসর বস । 
  
বোলড়েো বড় েয়ঙ্কর িোগসছ আেোর; েুলি রো যলি বোধোলনসষধ নো রোখসৈো আলে অনয 
সকোথোও িসি সযৈোে। েোলন নো, সকোন লিন িয়সৈো েোলিসয়ই িসি যোব। 
  
–নো, এরকে কোে লিক িসব বসি েসন িয় নো। বিসিন লে  েোরেি। েুলি  লিক 
আেনোসক খুাঁসে বোর করসব। 
  
–েোলন। ৈবু আেোর সকবিই েসন িয় এ বোলড়সৈ থোকো বড় লবেজ্জনক। 
  
–আেনোর েসক্ষ লবেজ্জনক েসন করসছন? 
  
–ইসয়..েোসন…িযোাঁ—ৈোই। 
  
–ৈোর েোসন আেলন লকছু একেো েোসনন? 
  
-ওি, নো, িেসক উিসিন সেলনিোর, আলে লকছু েোলন নো…লক আবোর েোনব…আলে 
সকবি…সকেন নোেেো  িসয় েসড়লছ… ওই েোম্প সিোকেো… কথো বিসৈ বিসৈ সেলনিোর 
িসেেঙু্ক বোরবোর িোৈ েুসিো করসৈ িোইসছন, লেস   েোরেি িক্ষয করসিন। ৈোর বুঝসৈ 
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অ ুলবধো িি নো, লবসেষ সকোন কোরসর্ই সেলনিোর অৈযে েীৈ িসয় েসড়সছন। অসনক 
সিষ্টো কসরও েসনর েোব লৈলন সগোেন করসৈ েোরসছন নো। 
  
. 
  
১২. 
  
 বোইসর অন্ধকোর নোেসছ। িোইসব্ররীসৈ েোনোিোর  োেসন বস  উি বুনসছন লে  েোরেি। 
েযোে িসেেসু্ক ঘসর ঢুকসিন। 
  
বোরোন্দোয় েোয়িোলর করলছিোে। আেনোসক সিসখ িসি এিোে। িুিীর  োেসন বস  আেলন 
স িোই করসছন সিসখ ইংিসণ্ডর ঘসরোয়ো আরোসের েীবন বসিই েসন িসে। 
  
-িযোাঁ, ইংিসণ্ডর েৈই। বিসিন লে  েোরেি। ৈসব ইউলট্ট িসের েসৈো আর কেো বোলড় 
আসছ। 
  
–এ বোলড়র কথো আর নো বিোই েোি। েোকোকলড় সকউ কে খরি কসর নো। লকন্তু েসন িয় 
সকোনলিন এ বোলড়সৈ  ুখ লছি। 
  
–কথোেো আেোসরো  ৈয বসিই েসন িয়। 
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ৈসব অযোসেি েসন িয়  ুখী লছি, েযোে বিি, আলে অবেয ৈোসক সিলখলন। সেলনিোর সয 
অ ুখী ৈো বুঝসৈ েোলর। ইসিই সৈো ৈোর স ই েসনর েোনুষলেসক লনসয়ই েুসব আসছ। ওি 
আর েন ধসর রোখসৈ েোরলছ নো এখোসন। 
  
কথো বিসৈ বিসৈ লে  েোরেসির লিসক ৈোকোি। েসর বিি, িযোন্স আেোয় লক বসিসছ, 
েোসনন? আলে সযন আেনোর কোছোকোলছ থোলক। ৈোিসিই লনরোেসি থোকব। ৈোর ধোরর্ো এ 
বোলড়সৈ সকোন উন্মোি রসয়সছ। কখন লক কসর ব সব সকউ বিসৈ েোসর নো। 
  
–আেনোর অবস্থো আলে উেিলি করসৈ েোরলছ। বিসিন লে  েোরেি। 
  
 –আেনোর স্বোেী িোইেোর েোইিে লছসিন, ৈোই নো? 
  
-িযোাঁ। িুিীর লিসক ৈোলকসয় লবষণ্ণ কসে বসিন েযোে, আেোর লবসয়র েোত্র একেো  েসরই 
স ই  োংঘোলৈক ঘেনোেো ঘসেলছি। েৃলথবীেোসক বড় লনষু্ঠর েসন িয়, েোসনন? আেোরও 
ৈখন েরোর ইেো িসয়লছি। বড় েোি লছি েন। খুবই িোল খুলে। সিসের েনয সেষ 
েযেে বীসরর েসৈো প্রোর্ লিি। 
  
–আেনোর লিৈীয় স্বোেী? 
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–ওিঃ স  বড় সবিনোিোয়ক। বড়  ুখী লছিোে আেরো। লকন্তু লবসয়র িুবছসরর েসধযই 
বুঝসৈ সেসরলছিোে সেলে  িে েসথ িসি নো। ৈোসক বিসি সিয়োর ক্ষেৈো লছি নো 
আেোর। 
  
নো, সকউ কোউসক বিিোসৈ েোসর নো। বিসিন লে  েোরেি। 
  
– বই বুঝসৈ েোরৈোে, সিখসৈ সেৈোে। লকন্তু আেোর করোর লকছু লছি নো। এরের 
সেলে লনসেই একলিন সব োেোি িসয় সগি। লনসেসক গুলি কসর আত্মিৈযো করি। 
  
সিনোেোনো সিোসকর কোসছ যোসৈ েুখ সিখোসৈ নো িয়, স ই েনয আলে ইংিণ্ড সছসড় 
সকলনয়োয় িসি যোই। স খোসনই িযোসন্সর  সি আেোর আিোে িয়। 
  
আিেকো লে  েোরেসির লিসক েুখ সিরোসিন েযোে। বিসিন, আেো লে  েোরেি, 
েোল েেোিসক আেনোর লক রকে েসন িয়? 
  
েদ্রসিোকসক সৈেন েোসব সিখোর  ুসযোগ িয়লন, েসন িয় আেোর এখোসন থোকোেো লৈলন 
েছন্দ করসছন নো। 
  
েযোে সিস  উিি। ৈোরের  োেোনয ঝুাঁসক বিি, ও বড় নীি। লবসেষ কসর েোকোকলড়র 
বযোেোসর। ও নোলক বরোবরই এরকে, িযোন্স বসি। সেলনিোরও একই কথোবসি।  ং োর 

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

183 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

খরসির বযোেোর লনসয় লে  েোসের  সি সৈো লনৈয লখলেলেলে সিসগ আসছ। অথি লে  
েোে কৈ কোসের। আেনোরও ৈোই েসন িয় নো। 
  
–িযোাঁ, আেোরও ৈোই ধোরর্ো। 
  
–আর ওই লে  র্ যোে বেে। উলন আেোসক বড্ড েয় ধলরসয় সিন। 
  
–েয় ধলরসয় সিন? সকন? 
  
-সকেন ক্ষযোেোসে েসন িয় ৈোসক। ঘসর বস   ব  েয় সকবি েোনুসষর েোে লনসয় 
েোসবন। সকোনলিন লক কসর বস ন 
  
–আেনোর  লৈযই এরকে েসন িয়? 
  
-িযোন্স বসি এ বোলড়সৈ সকোন উম্মোি আসছ। েলরবোসররই সকউ। আলেও ৈোই েোলব। 
বোইসরর সকউ লক এেোসব খুন করসৈ েোসর? েোসনন, আেোর  ব েয় েয় িয়। আবোর 
নো লকছু ঘসে– 
  
-নো স  েয় আর সনই বসিই আেোর েসন িয়। বিসিন লে  েোরেি। 
  
লনলশ্চৈেোসব লকছু লক বিো যোয়? 
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–েৃৈুযেয় অেৈ এবোলড়সৈ সনই আেোর লবশ্বো , খুনী সিোকলের উসদ্দেয ল ে িসয়সছ। 
  
–সকোন েুরুষ খুনী? 
  
েযোে সিোখ বড় করসিন। সযন অদু্ভৈ লকছু শুনসছন। 
  
–েুরুষ বো স্ত্রীসিোক সযই সিোক, ৈোর আর খুসনর উসদ্দেয সনই। 
  
–সকোন উসদ্দসেযর কথো বিসছন আেলন? 
  
লে  েোরেি েোথো ঝোাঁকোসিন। ধীসর ধীসর বিসিন, স েো এখসনো বুসঝ উিসৈ েোলরলন। 
  
. 
  
১৩. 
  
কনস োলিসেসেে ইনসেস্টসেন্ট ট্রোসস্টর অলিস  অনযোনয লিসনর েসৈো যথোরীলৈ কোে 
িিসছ। 
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লে  স োেো ে  বোর সেলবসি িো লিসয় সগসছন। এেলন  েয় িযোন্স িসেেসু্ক অলিস  
ঢুকসিন। লনরো ি েলিসৈ িোরেোসে ৈোলকসয় েলরে কসর লনসিন। সিখসিন  বই প্রোয় 
আসগর েসৈোই রসয়সছ। 
  
েোইলেস্টসির ঘসর কেেবযস্তৈোর খেোখে েব্দ উিসছ। অসনক লিন েসর িযোন্সসক সিসখ 
েুরসনো কেেীসির অসনসকই উিগ্রীব িসয় ৈোকোসৈ িোইলছি। 
  
লে  লগ্রলিথ এলগসয় এস  িযোসন্সর  সি কুেি লবলনেয় করসিন। 
  
–আেোর েোই অলিস  আসছন? েোনসৈ িোইসিন িযোন্স। 
  
–সবোধিয় সেৈসরর লিসকর অলিস  আসছন।  িেেলিসৈ বিসিন লে  লগ্রলিথ। 
  
িযোন্স সেৈসরর অলিস র  োেসন এস  সিখসিন েোঝ বয় ী এক েলিিো সেসস্ক বস  
আসছন। 
  
লে  গ্র সেনর খুব রূে সিৈন লৈলন শুসনলছসিন। লকন্তু  োেসনর েলিিোসক সিসখ ৈো 
েসন িি নো। 
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িযোন্স লনসের েলরিয় লিসিন। েোনসৈ েোরসিন, ইলন লেস   িোেেকযো ি। লেিঃ েোল েেোি 
িসেেসু্কর েোস েোনোি স সেেোলর। আসগকোর রূে ী স সেেোরী লে  গ্র সেনর গৈ  প্তোসি 
িোকলর সছসড় লিসয় িসি সগসছন। 
  
িযোন্স একেু গম্ভীর িসিন। বুঝসৈ েোরসিন নো েোল েেোি ৈোর স সেেোলর েলরবৈেন 
করি লনরোেি থোকোর েনয নো খরি কেোবোর েনয। 
  
িযোন্স এলগসয় লগসয় ৈোর বোবোর বযলিগৈ কোেরোর িরেো খুসি ধরসিন। লৈলন আশ্চযে 
িসয় সিখসিন, েোল েেোি কোেরোয় সনই। সেসস্কর সেছসন ৈোর বিসি বস  আসছন 
ইন সেক্টর নীি। একরোে কোগে ঘোাঁেোঘোলে করসছন। েব্দ সেসয় েুখ ৈুসি ৈোকোসিন 
লৈলন। 
  
– ুপ্রেোৈ লেিঃ িসেেসু্ক। আেলন লনশ্চয়ই কোেকেে বুসঝ লনসৈ এস সছন? 
  
–েোল ে ৈোিসি আেনোসক বসিসছ আলে অলিস  লিসর আ লছ? 
  
–িযোাঁ বসিসছন। 
  
–েোল ে লনশ্চয়ই খুলে িসৈ েোসরলন। ও েোবসছ আলে ওর লেসিয় েোগ ব োসৈ িোইলছ। 
েয়ও েোসে, েোসছ বযব োর েোকো নষ্ট করব বসি। 
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ৈসব লক েোসনন ইন সেক্টর, আলে েুি বোৈোস র েোনুষ অলিস র ধরোবোাঁধো েীবন 
আেোর  ইসব নো। িে বন্ধ িসয় যোসব। ৈসব কথোেো িয়ো কসর েোল েসক েোনোসবন নো। 
ওসক লনসয় একেু েেো করসৈ িসব। েুরসনো েোওনো সেেোসৈ িসব। 
  
–আেনোর েুরসনো েোওনো? কথোেো সকেন অদু্ভৈ সেোনোসে? নীি বিসিন। 
  
–স  েুরসনো কোলিনী 
  
–িযোাঁ, সিক লনসয় লকছু একেো ঘসেলছি শুসনলছ। আেলন লক এর কথোই বিসছন? 
  
–আেলন অসনক লকছুই েোসনন ইন সেক্টর। আেোর বোবো আেোসক এই লনসয় িোলথ সেসর 
ৈোলড়সয় লিসয়লছসিন। 
  
নীি এবোসর অনযেোসব কথো শুরু করসিন। আেোর েসন িয়, আেনোর েোই আেনোর 
বোবোর ছোয়োসৈই লছসিন। 
  
-বোইসর সথসক ৈোই েসন িয়। লকন্তু আলে েোলন েোল ে বরোবর লনসের েসথই িসিসছ। 
সকউ স েো বুঝসৈ েোসরলন। 
  
নীি সেসস্কর কোগেেত্র িোৈসড় একেো লিলি বোর কসর এলগসয় ধরসিন। 
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-এই লিলিেো আেলনই লিসখলছসিন, ৈোই নো লেিঃ িসেেসু্ক? 
  
িযোন্স লিলিেো িোসৈ লনসয় সিখসিন। েসর সিরৈ লিসিন। 
  
লপ্রয় বোবো, 
েযোসের  সি  েস্ত লবষয় লনসয় আসিোিনো কসরলছ। সৈোেোর প্রস্তোসব রোলে িসৈ আেোর 
আর সকোন আেলত্ত সনই। এখোসন  ব গুলছসয় লনসৈ লনসৈ একেু  েয় িোগসব। আগোেী 
অসক্টোবর েোস র সেষ নোগোি বো নসেম্বসরর সগোড়োর লিসক রওনো িসৈ েোরব।  েয়েো 
লিলিসৈ েোনোব। আেোকলর আেোসির  ম্পকে আসগর সিসয় েোিই িসব।  োধযেৈ আলে 
স রকে সিষ্টোই করব। েরীসরর লিসক িক্ষয সরসখো। — 
সৈোেোর িযোন্স 
  
–গৈ গ্রীসে সকলনয়োয় সেৌঁসছ লিসখলছিোে। বোবো এেো সরসখ লিসয়লছসিন বুলঝ? লকন্তু 
অলিস র কোগেেসত্র সকন? 
  
-নো, লেিঃ িসেেষু্ণ। এেো ইউলট্ট িসের কোগেেসত্র েোওয়ো সগসছ। লিলিেো আেলন সকোন 
লিকোনোয় েোলিসয়লছসিন? 
  
িযোন্স একেু েোবসৈ সিষ্টো করসিন। েসর বিসিন, িযোাঁ েসন েসড়সছ, লৈনেো  আসগর 
কথো ৈৈো–লিলিেো অলিস ই েোিোই। লকন্তু ইন সেক্টর, একথো েোনসৈ িোইসছন সকন? 
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–সিখিোে সয আেনোর বোবো এেো এখোসন বযলিগৈ িোইসি রোসখন লন। ইউলট্র িসে লনসয় 
লগসয়লছসিন। আলে স েো সেসস্কর েসধয সেসয়লছ। েোবলছ, লৈলন এরকে করসিন সকন? 
  
-েসন িয় েোল ের সিোসখর আড়োসি রোখসৈ সিসয়লছসিন। সিস  বিসিন িযোন্স। 
  
–ৈোিসি আেনোর বোবোর বযলিগৈ কোগেেত্র সিখোর  ুসযোগ আেনোর েোইসয়র লছি, 
বিসছন? 
  
-নো, লিক ৈো বিলছ নো, ইৈস্তৈ করসিন িযোন্স, ৈসব েোল ে বরোবর এ ধরসনর কোে কসর 
এস সছ। 
  
-বুঝসৈ েোরিোে। বিসিন নীি। 
  
লিক এই  েসয়ই েোল েেোি িসেেসু্ক িরেো খুসি ঘসর ঢুকসিন। িযোন্সসক সিসখ লৈলন 
অবোক িসিন। 
  
–িযোসিো, ৈুই এস  সগলছ ? 
  
–িযোাঁ, কোসের েনয তৈলর িসয়ই এস লছ। আেোর করোর লক কোে আসছ িোও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

190 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

েোল েেোি লৈি িো সিন। বিসিন, আেোৈৈ সকোন কোে সৈো সিখলছ নো। ৈসব েসন িয় 
আসগ আেোসির লিক কসর সনওয়ো িরকোর, বযব োর সকোন লিকেো সিখো সৈোর েসক্ষ 
 ম্ভব। একেো অলি  কোেরোও সৈোর েনয লিক করসৈ িসব। 
  
-েোিকথো, েৃিু িো সিন িযোন্স, রূে ী লে  গ্র সেনরসক  রোসি সকন? বড় সবলে সেসন 
সিসিলছি বসি? 
  
–লক  ব আসেবোসে কথো বিলছ , েুেস্বসর বসি উিসিন েোল েেোি। লে  গ্র সেনসরর 
কোসের ওের আর আস্থো রোখো  ম্ভব িলেি নো। লেস   িোেেকযো ি খুবই কোসের : 
ৈোছোড়ো েোইসনও কে। 
  
-েোইসন কে? লকন্তু ওই অেুিোসৈ, েসন িয়, অলি  কেেিোরীসির বোছোই কসর  লরসয় 
সিওয়ো লিক কোে নয়। ৈোছোড়ো আেোসির এই িুিঃ েসয় অলি  কেেিোরীরো সযেোসব 
 বলিক  োেসিসছ, ৈোসৈ ৈোসির  কসির েোইসন বোলড়সয় সিওয়োই উলিৈ বসি েসন 
কলর আলে। 
  
–আলে এেোই েয় েোলেিোে। অযথো খরি করোর েৈিব  ব েয় সৈোর েোথোয় সঘোসর। 
বযব োর যো বৈেেোন অবস্থো, এখন খরি নো কেোসি  োেোি সিওয়ো যোসব নো। 
  
ইন সেক্টর নীি  োেোনয কোেসিন। ৈোরের বিসিন, েোে করসবন লেিঃ িসেেসু্ক, এই 
বযোেোসরই আলে কসয়কেো কথো বিসৈ িোই। 
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-িযোাঁ, বিুন ইন সেক্টর। বিসিন েোল েেোি। 
  
–যো সিখলছ, গৈ একবছর ধসর আেনোর বোবোর কোেকেে প্রলৈষ্ঠোসনর খুবই ক্ষলৈর কোরর্ 
িসয় উসিলছি। 
  
–িযোাঁ। লৈলন েোনল কেোসব অ ুস্থ িসয় েসড়লছসিন। 
  
–আেলন বোরবোর েোিোর সিখোবোর কথো বসিও ৈোসক রোলে করোসৈ েোসরনলন ৈোই নো? 
  
–লিক ৈোই, ইন সেক্টর। আেোর বোবো বযব োর প্রিণ্ড ক্ষলৈর কোরর্ িসয় উসিলছসিন। 
  
-খুবই িুেেোগযেনক অবস্থো। বিসিন নীি। ৈসব বযব োর লিসক সথসক ৈোর েৃৈুয। 
েিিেনক িসয়সছ বিসৈ িসব। 
  
েোল েেোি বিসিন, িযোাঁ, ৈো িসয়সছ, বিো িসি। 
  
–আর একেো কথো লেিঃ িসেেসু্ক, আেলন বসিলছসিন সয আেনোর েোই ইংিণ্ড সছসড় 
যোওয়োর ের ৈোর  সি সকোন সযোগোসযোগ িয়লন– 
  
–অবেযই ৈোই। 
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–লকন্তু, গৈ ব েকোসি আেলন আেনোর েোইসক বোবোর কোেকেে  ম্পসকে আেনোর 
িুলশ্চেোর কথো েোলনসয়লছসিন। আেলন িোইলছসিন, আেনোর েোই সযন আেনোর  সি 
সযোগ লিসয় বোবোর লিলকৎ োর বযবস্থো কসরন। ৈোই নয় লেিঃ িসেেসু্ক? 
  
–একরকে–িযোাঁ, েসন িয় ৈোই। েীৈস্বসর বিসিন। েোল েেোি। 
  
 নীি এবোর িযোসন্সর লিসক ৈোকোসিন। 
  
আেলন লিলি সেসয়লছসিন। 
  
 িযোন্স েোথো সনসড়  োয় লিসিন। 
  
–লক উত্তর লিসয়লছসিন আেলন? 
  
–আলে েোল েসক লিসখলছিোে, ও ব বযোেোর লনসয় আলে েোথো ঘোেোসৈ িোই নো। আর 
বুসড়োসক লনসের েসথ িিসৈ সিওয়োই েোি। সকন নো, উলন লক করসছন, েোিই েোসনন। 
  
ইন সেক্টর নীি েোল েেোসির লিসক ৈোকোসিন। 
  
–আেোর েোইসয়র কোছ সথসক ওরকে উত্তর সেসয়লছসিন? 
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–েসন িয় সেোেোেুলে ৈোই লছি। 
  
-ইন সেক্টর নীি, একেো ধোরর্ো আেনোর েলরষ্কোর িওয়ো িরকোর। িযোন্স বিসিন, 
 ম্ভবৈ এরকে একেো কোরসর্ই বোবোর কোছ সথসক একেো লিলি েোই। ৈোরেরই লনসের 
সিোসখ  বলকছু সিখোর েনয আলে আল । বোবোর  সি  োেোনযই কথো িসয়লছি আেোর। 
আলে এেো বুঝসৈ সেসরলছিোে, লৈলন  মূ্পর্ে স্বোেোলবক। লনসের  বলকছু  োেিোবোর েসৈো 
ক্ষেৈো ৈোর লছি। যোই সিোক, সকলনয়োয় লিসর লগসয় েযোসন্টর  সি আসিোিনোয় লিক কলর 
বোলড় লিসর আ ব আর  ব যোসৈ লিক েোসব িসি সিখব। 
  
কথো সেষ কসর িযোন্স িলকসৈ েোল েসির লিসক ৈোকোসিন। 
  
–সৈোর কথোেো আেলত্তকর। বিসিন েোল েেোি, ৈুই ইলিৈ করসৈ িোইলছ , আলেই 
বোবোসক েোরোেোে কসর ৈুসিলছিোে। 
  
লকন্তু প্রকৃৈ  ৈয ৈো নয়-ৈোর স্বোসস্থযর অবস্থোই আেোর িুলশ্চেোর কোরর্ িসয়লছি। আর 
েোবনো িসয়লছি   
  
েোল েেোিসক কথো সেষ করসৈ নো লিসয় িযোন্স বসি উিসিন, ৈুলে সৈোেোর েসকসের 
কথোেোই সেসবলছসি। লিক আসছ– 
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বসি উসি িোাঁড়োসিন িযোন্স। ৈোর েুসখর েোব  মূ্পর্ে েোসল্ট সগি। 
  
–এখোসন থোকসৈ িোই বসি সৈোেোর প্রলৈলেয়ো িক্ষয করোই আেোর উসদ্দেয লছি। ৈুলে 
একো  ব িুসেেুসে খোসব ৈো আর িসৈ সিব নো সেসবলছিোে। লকন্তু…যোইসিোক সৈোেোর 
 সি একেোয়গোয় কোে করো আেোর সেোষোসব নো। ৈুলে লিরকোিই সনোংরো, ধূৈে। লেথযো 
ছোড়ো লকছু সবোঝ নো। 
  
আর একেো কথোও বিব, অবেয প্রেোর্ করসৈ েোরব নো। ৈবু বিলছ, অৈীসৈ সয সিক 
েোি করোর ঘেনো লনসয় আেোসক বোলড়ছোড়ো িসৈ িসয়লছি, আেোর লবশ্বো  স ই েঘনয 
কোেেো ৈুলেই কসরলছসি। 
  
সৈোেোর েসৈো এেন নীিেনো েঘনয প্রবৃলত্তর েোনুষসক আলে  িয করসৈ েোলর নো। 
  
ৈুলে সৈোেোর  োম্রোেয লনসয় থোক। আলে, সযেন বসিলছ, আেোর েোসগর যো লকছু লনসয় 
েযোসের  সি অনয সকোন সিসে িসি যোসবো। এসিসে আর নয়। 
  
সৈোেোর ইসে িসি ল লকউলরলেগুসিো বোাঁসেোয়োরো করসৈ েোর। সযগুসিোসৈ ঝুাঁলক সনই এেন 
 ব লকছুই ৈুলে রোখসৈ েোর, আলে সকোন প্রলৈবোি করব নো। বোবোর সয ব ঝুাঁলকর িগ্নী 
লছি, আলে েসন কলর, ৈোর েৈকরো িু-লৈন েোগই আেোর েোগয লিলরসয় লিসৈ েোসর। 
বোবোর বুলের ওের আলে আস্থোিীন নই। 
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িযোসন্সর রুদ্রেূলৈে এেন েযেোসয় সেৌঁসছলছি সয েসন িলেি বুলঝ লৈলন এখুলন েোল েেোসির 
ওের ঝোাঁলেসয় েড়সবন। েোল েেোি দ্রুৈ নীসির সেছসন কসয়ক েো  সর িোাঁড়োসিন। 
  
নো, েোল ে সৈোেোর গোসয় িোৈ সিব নো। িযোন্স বিসিন, ৈুলে যো িোইলছসি, ৈোই িসিো, 
আলে এখোন সথসক িসি যোব। সৈোেোর খুলে িওয়ো উলিৈ। 
  
িরেোর লিসক এলগসয় লগসয় িযোন্স বিসিন, আর একেো কথো বসি যোই, ওই ব্লযোকবোেে 
খলনর বযোেোরেোও ইসে িসি আেোসক লিসৈ েোর। এ ব খুনখোরোলবর সেছসন সকোন 
েযোসকলঞ্জ থোকসি ৈোসির আলে আলেকোয় লনসয় যোব। 
  
এৈবছর বোসি সকউ প্রলৈসেোধ লনসৈ এস সছ, এ ব আলে লবশ্বো  কলর নো। লকন্তু  ম্ভবৈ 
ইন সেক্টর নীিও ওেোসকই গুরুে লিসয় েোবসছন, 
  
–এ এসকবোসরই অ ম্ভব। বিসিন েোল েেোি। 
  
–অ ম্ভব িসি উলন কোসিোেোলখ আর বোবোর েসকসের রোই লনসয় এৈ সখোাঁেখবর করসছন 
সকন? লক বসিন ইন সেক্টর? 
  
–গৈ গ্রীসের স ই ব্লযোকবোেে বো কোসিোেোলখর বযোেোরেোই উলন বিসছন লেিঃ িসেেসু্ক। এ 
লবষসয় লকছু সখোাঁেখবর লনসৈ িসয়সছ। 
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-ও ব বোসে বযোেোর। েযোসকলঞ্জসির কথো অসনককোি  বোই েুসি সগসছ। -লকন্তু আলে 
েেথ কসরই বিসৈ েোলর, একেন েযোসকলঞ্জ আেোসির েসধয রসয়সছ। ইন সেক্টরও েসন 
িয় এরকে  সন্দিই করসছন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

197 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

ইনসকপক্টর নীল সাকেপন্ট 
লিৈীয় েবে 
  
ইউলট্ট িসে সেৌঁসছই ইন সেক্টর নীি  োসেেন্ট সিাঁসক বিসিন, লে  েোরেিসক বি, আলে 
এখনই ৈোর  সি কথো বিসৈ িোই। 
  
একেু েসরই লে  েোরেি ঘসর ঢুকসিন। 
  
–সবলেক্ষর্ ব সৈ িয়লন সৈো ইন সেক্টর। আলে লেস   েোসম্পর  সি রোন্নোঘসর কথো । 
বিলছিোে। আেনোসির েসক্ষ কোে করো  িে,  রো লর আ ি বিসবয সেৌঁছসৈ েোসরন। 
আলে কথোয় কথোয় কোে উেোর করসৈ েছন্দ কলর। 
  
–আেলন লনশ্চয় গ্ল্যোলে  েোলেেনসক লনসয়ই কথো বিলছসিন? 
  
-িযোাঁ। সিখিোে লেস   েোম্প সেসয়েোর  ম্পসকে অসনক কথোই েোসন। েোসন আলে বিলছ 
গ্ল্যোলেস র নোনো েোবনোলিেোর কথো। 
  
–ওসৈ সকোন  োিোযয িসয়সছ? নীি বিসিন। 
  
–িযোাঁ। অসনক কোে িসয়সছ। 
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–শুনুন লে  েোরেি, আেনোসক একেো েরুরী কথো বিব বসি সখোাঁে করলছিোে। 
  
–বিুন ইন সেক্টর। 
  
–স্কেিযোণ্ড ইয়োসেে আেনোর কথো অসনক শুসনলছ। আেনোর সবে খযোলৈ আসছ– 
  
-ও ব লনশ্চয়  যর সিনলর লক্লিোলরং-এর কোে। আেোর িীঘে লিসনর বনু্ধ উলন। বিসিন 
লে  েোরেি। 
  
–যোই সিোক, সিখুন আেনোর আর আেোর িৃলষ্টসকোর্  মূ্পর্ে আিোিো। আেোর েৈ িসিো 
আ ি ঘেনোেোসক বোস্তব িৃলষ্টসৈ সিখো। 
  
–আেনোর কথোেো একেু েলরষ্কোর কসর বিুন। বিসিন লে  েোরেি। 
  
–লেিঃ িসেেসু্কর খুসনর েলরর্লৈসৈ সিখো যোসে অসনসকই িোেবোন িসে, লবসেষ কসর 
একেসনর কথোই বিব। 
  
লিৈীয় সয খুনেো িি, সিখো যোসে ৈোসৈও একই সিোক িোেবোন িসে। ৈৃৈীয় খুনেোসক 
বিসৈ েোসরন লনরোেত্তোর েনয খুন। 
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লকন্তু ইন সেক্টর, আেলন সকোন খুনসক ৈৃৈীয় বিসছন? ৈীক্ষ্ণকসে বিসিন লে  েোরেি। 
  
-আেনোর ইলিৈ লিক। আলে স ই ছড়োর কথোই েোবলছিোে। রোেো ৈোর সকোষোগোসর রোনী 
ৈোর েোিেোসর আর েলরিোলরকো কোেড় শুসকোসৈ লিসে–েরের। 
  
-িযোাঁ, বোস্তসব সিখো যোসে এই ধোরোবোলিকৈো রলক্ষৈ িয়লন। গ্ল্যোলে  লেস   িসেেসু্কর 
আসগই খুন িসয়সছন। 
  
ঘেনো এরকেই। যলিও গ্ল্যোলেস র েৃৈসিি আলবষৃ্কৈ িসয়সছ অসনক রোসৈ। ৈোর েৃৈুযর 
 লিক  েয় েোনো  ম্ভব িয়লন। অবেয আেোর ধোরর্ো স  লবসকি েোাঁিেো নোগোি খুন 
িসয়সছ। 
  
ৈো নো িসি লিৈীয় সট্রেো স  লনশ্চয়ই ড্রইংরুসে লনসৈ সযৈ। 
  
–িযোাঁ, এসৈ সকোন েুি সনই। বিসিন ইন সেক্টর নীি, প্রথসে স  িোসয়র সট্রেো লনসয় 
যোয়। লিৈীয়বোসর খোবোসরর সট্রেো লনসয় িিঘসর আ সৈই লকছু একেো ঘসে যোয়। িয় স  
লকছু সিসখ থোকসব নয়সৈো শুসন থোকসৈ েোসর। 
  
এেন িওয়োও অ ম্ভব নয়, স ই  েসয়ই লেস   িসেেসু্কর ঘর সছসড় সনসে আ লছসিন। 
অথবো লেস   ইসিইসনর সছসি বনু্ধ সেরোল্ট রোইেও িসৈ েোসর। 
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সযই সিোক, গ্ল্যোলে সক ইেোরোয় বোগোসন লনসয় যোওয়ো িয়, স খোসনই ৈোসক েরসৈ িয় 
সেষ েযেে। 
  
-আেনোর অনুেোন যথোথে ইন সেক্টর। গ্ল্যোলে  বোগোসন কোেড় ৈুিসৈ লগসয়লছি, আলে ৈো 
েসন কলর নো। ওরকে  ন্ধযোর  েসয় সকউ কোেড় শুসকোসৈ লিসৈ যোয় নো। সগোেো 
বোেোরেোই একেো সধোাঁকো। আ সি ওই ছড়োর  সি  িলৈ রোখোরই অেসিষ্টো বিসৈ 
েোসরন। ৈোরের ওই নোসক লক্লে আেসক সিয়ো– বই। 
  
–েোগিোলে ছোড়ো লকছু নয় ও ব। আর এখোসনই আেনোর  সি আেোর িৃলষ্টেলির েোথেকয। 
আেনোর ওই সছসিেুিোসনো ছড়োর বযোেোরেো আলে লকছুসৈই েোনসৈ েোরলছ নো। 
  
-লকন্তু ওেো লনশ্চয়ই স্বীকোর করসবন, ঘেনোগুসিো, লেসি যোসে। 
  
–ৈো অস্বীকোর করলছ নো। লকন্তু ছড়োয় রসয়সছ, েলরিোলরকো ৈৃৈীয় খুন। বোস্তসব আেরো 
সিখলছ খুন িসেন রোনী অথেোৎ অযোসেি িসেেসু্ক। ৈোর আসগই অথেোৎ েোাঁিেো োঁলিে সথসক 
ছেোর েসধয, আেোর লবশ্বো  গ্ল্যোলে  ৈোর আসগই েোরো লগসয়লছি। ছড়োর কথোর  সি 
 ংগলৈ সৈো রইি নো লে  েোরেি? 
  
–আেোর েসন িসে আেলন অ ংগলৈেো আসরোে করবোর সিষ্টো করসছন। বিসিন লে  
েোরেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

201 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

ইন সেক্টর উসি িোাঁড়োসিন। লে  েোরেসির কথোেো কোসন ৈুিসিন নো। ঘর সছসড় যোবোর 
আসগ স্বগসৈোলির েসৈো বিসিন, একেনই েোত্র িসৈ েোসর। 
  
. 
  
সেরী েোে সছোট্ট একেো ঘসর থোসকন। লনসের ঘসর বস  লৈলন েলরবোসরর লিস সবর 
খোৈোয় সিোখ সবোিোলেসিন। 
  
এেলন  েয় িরেোয় সেোকো লিসয় ইন সেক্টর নীি ঘসর ঢুকসিন। 
  
 সিোখ ৈুসি লনসৃ্পি সিোসখ ৈোকোসিন লে  েোে। 
  
– োেসনর সিয়োরেোয় ব ুন ইন সেক্টর। এই েোস র লিস বেো একেু সিসখ লনলে। 
  
ধনযবোি েোলনসয় সিয়োসর ব সিন নীি। লৈলন লে  েোসের েোবেলির  সি েসন েসন 
েোনল ক িো েোৈোসি সিখো লেস   েযোসকলঞ্জর েোবেলির লেি খুাঁেবোর সিষ্টো করসিন। 
লকন্তু িৈোে িসিন। 
  
একেু েসরই লিস সবর খোৈোেো বন্ধ কসর একেোসে  লরসয় রোখসিন লে  েোে। 
  
-এবোসর বিুন, ইন সেক্টর। 
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-এই ৈিসে একেো বযোেোসরর বযোখযো লকছুসৈই েোওয়ো যোসে নো। লেিঃ িসেেসু্কর েসকসে 
লকছু রোই েোওয়ো লগসয়লছি, ৈোর কথোই বিলছ আলে যলি 
  
বযোেোরেো  লৈযই অদু্ভৈ, বিসিন লে  েোে, লকন্তু এর সকোন বযোখযো আেোরও েোনো সনই। 
  
–আসরো একেো বযোেোর। গৈ গ্রীসে লেিঃ িসেেসু্কর সেলবসির ওেসর িোরসে কোসিোেোলখ 
েোওয়ো লগসয়লছি। আর েোইসয়র েোসত্রও েোংস র বিসি েোওয়ো লগসয়লছি কোসিোেোলখ। 
  
–িযোাঁ, আলে েোলন। 
  
–িুসেো ঘেনোর  েসয়ই আেলন এখোসন লছসিন? 
  
–িযোাঁ, লছিোে। খুবই লবশ্রী কোে লছি এগুসিো। ৈসব উসদ্দেযিীন কোে বসিই সেসবলছিোে। 
  
-উসদ্দেযিীন িয়সৈো বিো যোসব নো। বিসিন নীি, ব্লযোকবোেে খলনর লবষসয় আেনোর লকছু 
েোনো আসছ লে  েোে? 
  
-ওরকে নোসের সকোন খলনর কথো শুসনলছ বসি েসন িয় নো। 
  
 –আেলন সেরী েোে। ৈোর সিোসখ েসয়র আেো  সিখসৈ সেসিন নীি। 
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 –এ লকরকে অদু্ভৈ প্রশ্ন, ইন সেক্টর? আেলন লক আেোর আ ি নোসে  সন্দি করসছন? 
  
–লিক ৈোই। আলে বিসৈ িোইলছ, আেনোর নোে রুলব েযোসকলঞ্জ। 
  
সেরী েোে সকোন প্রলৈবোি করসিন নো। অদু্ভৈ এক িৃলষ্টসৈ নীসির লিসক ৈোলকসয় 
রইসিন কসয়ক েুিূৈে। 
  
নীি িক্ষ করসিন, সেরী েোসের িৃলষ্ট েোবসিেিীন। 
  
-ৈোিসি, আলে লক বিব আেো করসছন? 
  
িয়ো কসর বিুন, আেনোর নোে লক রুলব েযোসকলঞ্জ? 
  
–আেোর নোে সেরী েোে। 
  
 –এর  ৈযৈো প্রেোর্ করসৈ েোরসবন? 
  
–লক সিখসৈ িোন আেলন? আেোর েসন্মর প্রেোর্েত্র? 
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-স েো খুব গুরুেেূর্ে বসি েসন কলর নো। সকন নো আেনোর কোসছ সকোন সেরী েোসের 
বোথে  োলেেলিসকে থোকসৈ েোসর। আেনোর সকোন বোন্ধবী িয়সৈো, এখন েৃৈ। 
  
–ৈোিসি সৈো অসনক  ম্ভোবনোই এরকে আেলন সেসৈ েোসরন। ওি, খুবই সিখলছ 
আৈোেসর েসড় সগসছন আেলন ইন সেক্টর। 
  
–েোইউে  যোনোসেোলরয়োসের নোে শুসনসছন? আেনোসক  ম্ভবৈ স খোসন  নোি করো সযসৈ 
েোসর, বিসিন, নীি। 
  
–ওই  যোনোসেোলরয়োেেো সকোথোয় আসছ? 
  
 –স কথো আেোর অেোনো নয় লনশ্চয়ই, লে  েোে। 
  
–ওই নোে েীবসন এই প্রথে আেনোর েুখ সথসক শুনসৈ সেিোে। আলে লকছুই বুঝসৈ 
েোরলছ নো। 
  
–ৈোিসি আেলন রুলব েযোসকলঞ্জ নন, একথো অস্বীকোর করসছন? 
  
–লক বিব ইন সেক্টর। আলে সেরী েোে নই সকোন রুলব েযোসকলঞ্জ একথো যলি আেলন 
সেসন থোসকন ৈোিসি ৈো প্রেোর্ করোর িোলয়ে আেনোরই। 
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ইন সেক্টর নীসির লিসক লস্থর িৃলষ্টসৈ ৈোলকসয় েৃিু িো সিন সেরী েোে। 
  
–আলে রুলব েযোসকলঞ্জ লকনো, ইন সেক্টর, আেলন লনশ্চয়ই প্রেোর্ করবোর সিষ্টো করসৈ 
েোসরন। 
  
ইন সেক্টর নীি ল াঁলড় সবসয় সনসে আ সৈই  োসেেন্ট সি এলগসয় এসিো ৈোর লিসক। 
  
– যর, লে  েোরেি আেনোর  সি কথো বিসৈ িোইলছসিন। 
  
–েসর সিখো যোসব। বযস্তেোসব বিসিন নীি,  ব কোে সিসি সরসখ ৈুলে আসগ সেরী েোে 
ৈোর  ম্পসকে সয কথোগুসিো বসিসছন, যোিোই কসর সিসখো। ৈোর আসগর িোকলর ইৈযোলি 
 বলকছু খুব েরুরী। 
  
–লিক আসছ  যর। এখুলন করলছ। 
  
নীি িোইসব্ররী ঘসরর লিসক েো বোড়োসিন। 
  
 িোসৈর বযস্ত স িোইসয়র কোাঁেোর লিসক ৈোলকসয় লে  েোরেি িোইসব্ররীসৈ বস  লেস   
েোল েসির  সি েলেসয় গল্প করলছসিন। 
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িরেোর  োেসন সেৌঁসছ নীি শুনসৈ সেসিন, লে  েোরেি বিসছন, আেোর েসন িসয়লছি, 
নোল েং-এর কোেেো আেলন খুবই েছন্দ কসরন। ওেো  লৈযই েিৎ কোে। 
  
নীি লনিঃেসব্দ আড়োি লনসিন। লকন্তু ৈোাঁর েসন িি, লে  েোরেসির সিোখসক লৈলন িোাঁলক 
লিসৈ েোসরন লন। 
  
ঘসরর সেৈসর ৈখন লে  েোরেি বিসছন, আেনোসির আিোে েলরিয়ও সবোধ িয় এই 
স বোর কোসের েোধযসেই িসয়লছি? 
  
-িযোাঁ, বযোেোরেো স েোসবই শুরু িসয়লছি। আলে এখোসন েোল েেোসির স বোর েনয 
এস লছিোে। 
  
–িোকরবোকরসির কথোয় অবেয কোন সিওয়ো লিক নয়। শুসনলছ, আেনোর আসগ একেন 
নো ে লছসিন, ৈোসক ছোলড়সয় সিওয়ো িসয়লছি অযত্ন করোর েনয, ৈোই লক? 
  
অযত্ন লিক নয়। বিসিন সেলনিোর, ওর বোবো অ ুস্থ িসয় েড়োয় ৈোর বিলি লিস সব 
আলে এস লছিোে। 
  
ৈখনই আেনোসির সরোেোন্স শুরু িয়? িোরুর্ বযোেোর। 
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-িযোাঁ। লকন্তু লক েোসনন, েোসঝ েোসঝ সকেন েসন িয়, আবোর যলি ওয়োসেে লিসর সযসৈ 
েোরৈোে। 
  
-িযোাঁ আেনোর েন আলে বুঝসৈ েোলর। কোেেো খুবই লপ্রয় লছি আেনোর। 
  
–আসগ অৈেো েসন িৈ নো। লকন্তু… এেন একসঘসয় েীবন… সকোন লকছু করোর 
সনই…েযোিও ৈোর বযব ো লনসয়ই েুসব থোসক– 
  
–েুরুষরো আেকোি এরকেই িসয়সছ। বিসিন লে  েোরেি। 
  
–লকন্তু ওরো সবোসঝ নো সয এসৈ স্ত্রীর েীবন কৈেো েূনয একসঘসয় িসয় যোয়। িয়সৈো এেো 
আেোর কোসেরই  োেো। ৈখন েসন িয়, কোেেো করো আেোর উলিৈ িয়লন। 
  
-সকোন কোেেোর কথো আেলন বিসছন? 
  
–েযোিসক লবসয় করোর কথো বিলছ।…নো লে  েোরেি, একেু ইৈস্তৈ করসিন সেলনিোর, 
এ ব কথো লনসয় আর আসিোিনো করসৈ িোই নো। 
  
েোথো নোড়সিন লে  েোরেি। প্র িেো িোেো সিবোর েনযই সযন লৈলন এরের েযোরীসৈ 
নৈুন িোিু িওয়ো সেসয়সির সেোেোসকর প্র ি ৈুিসিন। 
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. 
  
স্টোলেরুসে লে  েোরেি আর ইন সেক্টর নীি কথো বিসছন। 
  
-আেোর সযেুকু যোিোই করোর বোলক লছি ৈো  মূ্পর্ে িসয়সছ ইন সেক্টর। এখন আলে 
লনলশ্চৈ। বিসিন লে  েোরেি। 
  
-সকোন বযোেোসর লনলশ্চৈ িসয়সছন? লেলষ্ট সিস  বিসিন নীি। 
  
–আলে লনলশ্চৈ সেসনলছ, সক লেিঃ সরক্স িসেেসু্কসক খুন কসরসছ। আেনোর কোছ সথসক 
েোরেোসিসের বযোেোরেো সেোনোর েসরই  বলকছু আেোর কোসছ েলরষ্কোর িসয় যোয়। সক, 
লকেোসব খুনেো কসরসছ, সকোন লকছুই আর আেোর কোসছ অস্পষ্ট থোসক নো। 
  
ইন সেক্টর নীি সকোন আগ্রি প্রকোে করসিন নো। ৈোর েসনোেোব বুঝসৈ সেসর লে  
েোরেি বিসিন, আেোর অ ুলবধো িি, েোসঝ েোসঝ েলরষ্কোর কসর সবোঝোসৈ েোলর নো। 
  
–আেলন লিক লক বিসৈ িোইসছন, আলে বুঝসৈ েোরলছ নো লে  েোরেি। বিসিন নীি। 
  
–ৈোিসি  ব খুসিই বিলছ। অবেয আেনোর  েয় থোকসি। 
  
একেু থোেসিন লে  েোরেি। একেু নসড়িসড় ব সিন, েসর বিসৈ শুরু করসিন। 
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–আলে বোলড়র  কসির  সিই কথো বসিলছ। একলিসক ওই বৃেো লে  র্ যোে বেে 
সথসক েোম্প ও লেস   েোম্পসকউই বোি যোয়লন। েোম্পসক আেোর লেথযোবোিী বসিই 
েসন িি। স  যোই সিোক–এখন স ই সেলিসিোসনর বযোেোর সথসক নোইিসনর সেোেো সকোন 
লবষয়ই আেোর অেোনো সনই। 
  
নীি লে  েোরেসির লিসক সিোখ লেেলেে কসর ৈোকোসিন। ৈোর েসন িি, বৃেো িয়সৈো 
নৈুন অেোনো সকোন ৈথয  ংগ্রি কসরসছন। স ই কথোর অবৈোরর্ো করোর েনযই িয়সৈো 
নোনো সগোিসেসি প্র ি উত্থোেন করসছন। 
  
ৈবু লৈলন অনধযে িসিন নো। লৈলন লে  েোরেসির  ব কথো শুনবোর েনয লনসেসক তৈলর 
কসর লনসিন। 
  
 ব কথোই বিুন আেলন। বিসিন নীি, ৈসব আ ি কথোেো লিসয়ই শুরু করুন। 
  
–স ই করলছ। বিসিন লে  েোরেি। আ ি কথোেো িি গ্ল্যোলে সক লনসয়। আেলন সৈো 
েোসনন, আলে এখোসন এস লছিোে গ্ল্যোলেস র েনযই। আেলনই িয়ো কসর ৈোর লেলন েত্র 
সিখোর  ুসযোগ কসর লিসয়লছসিন। ৈোসৈই আলে ওই সেলিসিোসনর কথো, নোইিসনর সেোেো 
ইৈযোলির লবষয় েোনসৈ েোলর। আর এই  ূসত্রই লেিঃ িসেেসু্ক আর েযোকল সনর লবষয় 
আেোর কোসছ েলরষ্কোর িসয় যোয়।  
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েোরেোসিসে সক েযোকল ন লেলেসয়লছি এলবষসয় আেলন লক সকোন লথসয়োরীর কথো 
বিসছন? 
  
-নো ইন সেক্টর, এেো সকোন লথসয়োরী নয়। আলে লনলশ্চৈ েোসবই েোলন ও ব। 
  
একেু সথসে লে  েোরেি সির বিসিন, কোেেো কসরলছি গ্ল্যোলে ই। 
  
 লকছুই সযন সবোধগেয িসে নো এেোসব ৈোলকসয়লছসিন নীি। ৈোর সিোখ লেেলেে 
করলছি। 
  
–আেলন ৈোিসি বিসছন, গ্ল্যোলে ই লেিঃ িসেেসু্কসক েোরোর েনয ইেোকৃৈেোসব 
েোরেোসিসে লবষ লেলেসয়লছি? বিসিন নীি, এ অ ম্ভব লে  েোরেি। আেনোর একথো 
সেসন লনসৈ েোরলছ নো, আলে িুিঃলখৈ। 
  
-নো, ইন সেক্টর, েোরেোসিসে লবষেো লেলেসয়লছি গ্ল্যোলে ই, লকন্তু লেিঃ িসেেসু্কসক েোরো 
ৈোর উসদ্দেয লছি নো। আেলনই বসিলছসিন, সেরোর  েয় স  খুবই নোেেো  িসয় 
েসড়লছি। উসল্টোেোল্টো কথো বসিলছি। ওসক অেরোধী বসিই আেনোর েসন িসয়লছি। 
  
-িযোাঁ, ৈসব খুসনর অেরোধ নয়। বিসিন নীি। 
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-স কথো লিক আ সি কোউসক খুন করো ওর উসদ্দেয লছি নো। ৈসব লবষেো ও 
লেলেসয়লছি। আেোর  সন্দি, স  েোনৈ নো ওই লেলন েো লবষ। 
  
–লবষেোসক ৈোিসি কী েসন কসরলছি গ্ল্যোলে । অলবশ্বোস র  ুর প্রকোে সেি নীসির 
কথোয়। 
  
িযোাঁ, ইন সেক্টর ওই লেলন েোসক স  লবষ বসি েোনৈ নো। ও েোনৈ ওেো  ৈয উসদ্রসকর 
ওষুধ। 
  
সেসয়সির একেো লবলিত্র অেযো  িি ৈোরো কোগে সথসক নোনো েুকসরো খবর সকসে সরসখ 
সিয়। লবসেষ কসর লপ্রয় েুরুষসক বেীেূৈ করোর সকোন লেলন  বো েেলৈর প্রলৈ 
সেসয়সির আকষের্ যুগ যুগ ধসর একই রকে। 
  
েোইনীৈন্ত্র, কবি েোিুলি ইৈযোলি ৈোসির  িসে আকৃষ্ট কসর। আেকোি সৈো 
লবষয়গুসিোসক লবজ্ঞোন বসিও িোিোসনোর সিষ্টো সিখো যোয়। 
  
এেো  লৈয সয েন্ত্রবসি লকছু করো লকংবো যোিুিোলির কথো সকউ লবশ্বো  করসব নো–
যোিুিোলির সছোাঁয়োয় কোউসক বযোে কসর সিওয়ো  ম্ভব। 
  
লকন্তু কোগসে যলি ছোেো িয়, লবসেষ সকোন ইনসেকেন েরীসর লনসি, আেনোর েসধয 
বযোসের িোবেোব িুসে উিসব, ৈোিসি সকউ অলবশ্বো  করসব নো। 
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 ৈয উসদ্রককোরী এেলন সকোন ওষুসধর কথো যলি কোগসে ছোেো িয় আর গ্ল্যোলেস র েসৈো 
সেসয়সির সিোসখ যলি ৈো েসড়, ৈোরো  িসেই লবশ্বো  কসর সনসব। 
  
–এরকে সকোন ওষুসধর কথো ৈোসক লক সকউ বসিলছি? 
  
–িযোাঁ। অযোিবোেে ইেোন্স। লে  েোরেি বিসিন, নোেেো অবেয েুসয়ো। ৈসব ওই নোসেই স  
একেো িলিসে কযোসম্প গৈ গ্রীেকোসি গ্ল্যোলেস র  সি েলরলিৈ িসয়লছি এবং 
উসদ্দেযেূিক েোসবই ৈোর খুব প্রেং ো কসর আর েোিবো োর অলেনয় কসর। 
  
আেোর লবশ্বো  স ই  েসয়ই স  ৈোর ওেসর খুব অলবিোর িসয়সছ এেন সকোন ঘেনোর 
কথো গ্ল্যোলে সক েোনোয়। স ই  ূসত্রই সরক্স িসেেসু্কর প্র ি উসিলছি।  ম্ভবৈ অযোিবোেে 
েোলনসয়লছি এেন লকছু ওষুসধর কথো যো প্রসয়োগ করসি সরক্স িসেেস্তু লনসের অেরোসধর 
কথো স্বীকোর করসব আর ক্ষলৈেূরর্ করসব। 
  
এ ব অবেয আেোর েোনোর কথো নয় ইন সেক্টর নীি, ৈসব এরকে সয িসয়লছি ৈোসৈ 
আলে লনলশ্চৈ। 
  
অযোিবোেে ইেোন্স েোিবো োর অলেনয় কসর  িসেই গ্ল্যোলেস র েন েয় করসৈ  ক্ষে 
িয়। সেসয়েো েুরুসষর েোিবো ো িোসের েনয বড়ই িোিোলয়ৈ লছি। 
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যোইসিোক, অযোিবোেেই উসদ্দেযেূিক েোসব গ্ল্যোলে সক এখোসন কোে করসৈ েোিোয়।  িসে 
আেকোি কোসের সিোক সেসি নো। ৈোই কোেেো সেসৈ ৈোর সিলর িয়লন। 
  
এরের অযোিবোেে আর গ্ল্যোলে   োক্ষোসৈর েনয একেো লিন লস্থর কসর। আেলন গ্ল্যোলেস র 
ঘসর কসয়কেো ছলবর সেোস্টকোেে সেসয়লছসিন, লনশ্চয় আেনোর েসন আসছ। ৈোর 
একেোসৈ সিখো লছি। আেোসির সিখো করোর ৈোলরখ েসন সরসখো। 
  
একেো লবসেষ উসদ্দেয লনসয়ই ওরো িুেসন কোসে সনসেলছি। ৈোই েরস্পসরর  োক্ষোসৈর 
ওই লিনেো িুেসনর কোসছই একেো গুরুেেূর্ে লিন লছি। 
  
অযোিবোেে স ই  ৈয উসদ্রককোরী লবসেষ ওষুধেো গ্ল্যোলে সক লিসয়লছি? ওই লবসেষ লিসনই 
স েো েোরেোসিসে লেলেসয় সিবোর কথো লছি যোসৈ ওই লিনই লেিঃ িসেেঙু্ক প্রোৈরোসে স েো 
সখসৈ েোসরন। অযোিবোেে এই কথোও বসিলছি গ্ল্যোলে  সযন লকছু রোই লেিঃ িসেেসু্কর 
েসকসে সরসখ সিয়। 
  
অযোিবোেে লকেোসব লক বুলঝসয়লছি গ্ল্যোলে সক আলে স  ব েোলন নো। ৈসব, গ্ল্যোলে সক 
আলে যৈেো েোলন,  িসেই স   বলকছু লবশ্বো  কসর লনসয়লছি। ওর েৈ একলে 
অবোলিৈ সেসয়সক  ুেুরুষ সকোন ৈরুর্ যো বিসব ৈোই লবশ্বো  কসর সনওয়ো ৈোর েসক্ষ 
লকছুেোত্র অ ম্ভব লছি নো। 
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ইন সেক্টর িোাঁ কসর সযন লগিলছসিন লে  েোরেসির কথোগুসিো। লৈলন  সম্মোলিসৈর 
েসৈোই বসি উিসিন, ৈোরের? বিসৈ থোকুন। 
  
–বযোেোরেো লছি এই রকে, ওইলিন অযোিবোেে লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর  সি অলিস  সিখো 
করসৈ যোসব। ইলৈেসধয প্রোৈরোসের  সি খোওয়ো  ৈয উসদ্রসকর ওষুধ কোে করসৈ শুরু 
করসব আর লেিঃ িসেেষু্ণ  ব স্বীকোর করসবন। 
  
লে  েোরেি কথো সেষ করসিন িীঘেশ্বোস র  সি। েসর বিসিন, ইন সেক্টর নীি, 
একবোর উেিলি করোর সিষ্টো করুন লেিঃ সরক্স িসেেষু্ণর েৃৈুযর খবর েোবোর ের 
গ্ল্যোলেস র েসনোেোব লক রকে িওয়ো  ম্ভব। 
  
–লকন্তু লে  েোরেি, ঘেনো যলি এরকেই িসৈো, ৈোিসি আেোর সেরোর েুসখ গ্ল্যোলে  
কথোেো প্রকোে নো কসর েোরৈ নো। 
  
-ৈোিসি আেলন েসন করবোর সিষ্টো করুন, ৈীক্ষ্ণ স্বসর বিসিন লে  েোরেি, আেলন 
যখন ৈোসক সেরো শুরু কসরন, ৈখন প্রথসেই স  আেনোসক লক বসিলছি? 
  
–স  বসিলছি, আলে এ কোে কলরলন। নীি বিসিন। 
  
-লিক ৈোই, গলবেৈ স্বসর বিসিন লে  েোরেি, আেনোর েোনোর কথো নয় ইন সেক্টর, 
লিক ওরকে কথোই ও বিসৈ অেযস্ত লছি। সকোন গিনো লকংবো বো ন সেসি সিিসিও, 
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গ্ল্যোলে   ব  েয় বিৈ, আলে একোে কলরলন লে  েোরেি। লক কসর িি লিক বুঝসৈ 
েোরলছ নো। 
  
আেোর লবশ্বো  ওর েসৈো সেসয়রো এরকে বিসৈই অেযস্ত। সকোন সিোষ ঘসে সগসি, 
ওসির  বোর আসগ লিেো িয় লক কসর িোয় এলড়সয় যোওয়ো যোয়। এেোই ৈোসির িোলরলত্রক 
তবলেষ্টয। 
  
সকোন িুবেি েসনর ৈরুর্ী যখন কোউসক খুন করসৈ নো িোইসিও ৈোর খুসনর কোরর্ িসয় 
েসড় ৈখন স  কথোেো স্বীকোর কসর সনসব, এরকেেো লনশ্চয়ই আেলন েোবসবন নো। 
এরকে িসি ৈো খুবই অস্বোেোলবক বিসৈ িসব। 
  
ইন সেক্টর নীসির েসন েড়ি গ্ল্যোলেস র কথোগুসিো। সেসয়েো খুবই নোেেো  লছি। 
অলস্থরেোসব বোরবোরই এককথো উচ্চোরর্ করলছি, আর এসিোসেসিো িৃলষ্ট সিিলছি। 
এ সবর সয সকোন গূঢ় কোরর্ থোকসৈ েোসর ৈো ৈোর ৈখন েসন িয়লন। এখন লনসের 
েুিেো বুঝসৈ েোরলছসিন। 
  
– বলকছু অস্বীকোর করসব স্বেোবৈিঃই এই ল েোে কসর লনসয়লছি গ্ল্যোলে । ৈোরের লক 
কসর লক িসিো এ ব িয়সৈো সেসব সিখোর সিষ্টো কসরলছি। সেসবলছি িয়সৈো অযোিবোেে 
েোনৈ নো ওষুধেো কৈেো কড়ো। লকংবো লনসে সবলে েোত্রোয় লিসয় সিসিসছ এরকেও 
সেসব থোকসৈ েোসর। 
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অযোিবোেে সয ৈোর  সি সযোগোসযোগ করসব ৈো অনুেোন কসরলছি গ্ল্যোলে । স  ৈো কসরও 
লছি অবেয। আেোর ধোরর্ো অযোিবোেে সেলিসিোন কসরলছি ৈোসক। 
  
স লিন বোলড়সৈ অসনক সেলিসিোন এস লছি। যখনই লেস   েোম্প বো েোম্প লরল েোর 
ৈুসিসছ অেলন িোইন সকসে যোয়। 
  
এরকেই িয়সৈো অযোিবোেে করসৈো, যৈক্ষর্ নো গ্ল্যোলে  সিোন ধরৈ। অযোিবোেে ৈোসক 
ওইলিন গ্ল্যোলে সক ৈোর  সি সিখো করোর কথোই বিসৈো। 
  
আেোর এই অনুেোসনর একেো  েথেন েোওয়ো যোয় লেস   েোসম্পর কথোয়। লৈলন 
বসিসছন, ওইলিন ও  বসিসয় েোি নোইিসনর সেোেো আর েুসৈো েসরলছি। স  কোসরো 
 সি সিখো করসৈ যোবোর েনয তৈলর িসয়লছি। 
  
গ্ল্যোলে  েোনৈ অযোিবোেে ইউলট্রিসেই আ লছি। এই কোরসর্ই খুব িঞ্চি িসয় উসিলছি 
গ্ল্যোলে । অনযলিসনর িোইসৈ অসনক সিলরসৈ িো এসনলছি। 
  
আেোর ধোরর্ো লিৈীয় সট্রেো লনসয় ও যখন িিঘসর যোয় ৈখনই েোসের িরেো লিসয় 
অযোিবোেেসক সিখসৈ েোয়। 
  
অযোিবোেে িোৈছোলন লিসয় ওসক েোকলছি। সট্র নোলেসয় সরসখ গ্ল্যোলে  ৈোর  সি সিখো 
করসৈ িসি যোয়। 
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এরেরই ওসক গিো লেসে িৈযো কসর? বিসিন নীি। 
  
–অযোিবোেে সকোন ঝুাঁলক রোখসৈ িোয়লন। স  এক লেলনসের েসধযই কোে স সরলছি। সবোকো 
সেসয়েোসক েয়ৈোন খুনীর িোসৈ েরসৈ িি। স  ওর নোসক একেো লক্লে এাঁসে সিয়। এই 
কোেেো খুনী কসরলছি ছড়োর কথোর  সি বযোেোরেোসক খোে খোওয়োসনোর েনয।  বই লছি 
যথোরীলৈ-রোই, কোৈসিোেোলখ, সকোষোগোর, রুলে আর েধু। আর েোলখর নোক সিোকরোসনোর 
বযোেোরেোসক সবোঝোসৈ সিসয়লছি লক্লে আেসক। 
  
-ৈোর েোসন বিসৈ িোইসছন, লনসেসক উম্মোি প্রলৈেন্ন কসর েোলস্ত এড়োবোর িলন্দ 
এাঁসেলছি খুনী? বিসিন নীি। 
  
েোলস্ত স  এড়োসৈ েোরসব নো ইন সেক্টর। কোরর্ িি, স  সেোসেও উম্মোি নয়,  মূ্পর্ে  ুস্থ 
েলস্তসষ্কর েোনুষ। 
  
নীি এবোসর নসড়িসড় ব সিন। েসর বিসৈ িোগসিন। 
  
-আেলন যো সেে করসিন, এেোসক একেো লথওরীই বিো িসি লে  েোরেি। িয়সৈো 
আেলন বিসবন, লথওরী নয় আেলন এ ব েোসনন। আেলন বিসৈ িোইসছন, অযোিবোেে 
নোসে একেো সিোক উসদ্দেয েূিক েোসব খুনগুসিো কসর। লনসের উসদ্দেয  োধসনর েনয 
স  িলিসে সিোসে গ্ল্যোলেস র  সি বনু্ধে কসরলছি। 
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স ই েুরসনো ব্লযোকবোেে খলনর বযোেোসর প্রলৈসেোধ সনবোর েনযই অযোিবোেে ইেোন্স এই  ব 
কসরলছি, এই যলি আেনোর বিোর উসদ্দেয িয় ৈোিসি সেসন লনসৈ িয় লেস   
েযোসকলঞ্জর সছসি েন েযোসকলঞ্জ যুসে েোরো যোয়লন। 
  
েীলবৈ সথসক স ই এই  েস্ত কসরসছ। 
  
ইন সেক্টর নীি অবোক িসয় সিখসিন, লে  েোরেি ৈোর কথো অস্বীকোর কসর  সেোসর 
েোথো ঝোাঁকোসিন। 
  
-নো, ইন সেক্টর নো, ওরকে লকছুই আলে বিলছ নো। কোসিোেোলখর বযোেোরেো সকউ 
একেন েোনসৈো, সযগুসিো িোইসব্ররীসৈ আর েোইসয়র েসধয রোখো িসয়লছি। স ই এই 
বযোেোরেোসক কোসে িোলগসয়লছি। 
  
কোসিোেোলখগুসিো সয সরসখলছি স  লনশ্চয় ব্লযোকবোেে খলনর কথো েোনৈ। প্রলৈসেোধ সনবোর 
কথোেোও ৈোর েোথোয় লছি। 
  
ৈসব লেিঃ সরক্স িসেেসু্কসক খুন করো ৈোর ইেো লছি নো। স  সিসয়লছি েয় ধলরসয় লিসয় 
লেিঃ িসেেসু্কসক েোনল কেোসব কষ্ট লিসয় প্রলৈসেোধ লনসৈ। 
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লেস   েযোসকলঞ্জ আেনোসক বসিলছসিন বোচ্চোসির লৈলন প্রলৈসেোধ সনবোর েনয তৈলর 
কসর ৈুসিলছসিন। লকন্তু ইন সেক্টর, আলে লবশ্বো  কলর নো একোে করো  ম্ভব। বোচ্চোসির 
এেোসব তৈলর করো যোয় নো। 
  
সকন নো, অেলরর্ৈ বুলে িসিও বোচ্চোসির একধরসনর বুলেলবসবিনো থোসক। ৈোরো 
বড়সেোর এেুকু করসৈ েোসর, বোবোর েৃৈুযর সয কোরর্ িসয়সছ, যোসৈ স  েোনল ক কষ্ট 
েোয়। এই সক্ষসত্র এরকেই লকছু িসয়লছি আর খুনী স েো কোসে িোগোয়। ৈোই বিলছ 
কোসিোেোলখর বযোেোরেো েুসরোেুলর ধোপ্পো। 
  
–ৈোিসি একেন খুনীসক আিোিোেোসব েোওয়ো যোসে। বিসিন নীি, আেলন এবোসর 
খুনীর  ম্পসকে বিুন, সিোকলে সক? 
  
-খুনী। েৃিু িো সিন লে  েোরেি, খুনী  ম্পসকে আেোর লববরর্ শুনসি আেলন লনসেই 
বুঝসৈ েোরসবন সিোকলে সক। অেৈ খুনগুসিো করোর েসৈো েোনল ক গিন কোর থোকসৈ 
েোসর ৈো আেলন বুঝসৈ েোরসবন। 
  
সিোকলে সেোসেই উম্মোি নয়।  মূ্পর্ে  ুস্থ েলস্তসষ্কর েোনুষ, আর িোরুর্ বুলেেোন। ৈসব 
এসকবোসরই লবসবকিীন। আসরো বলি, স  এই খুনগুসিো কসরসছ, সস্রি েোকোর েনয। 
  
েোল েেোি িসেেসু্কর কথো বিসছন? েসনর  োয় েোলেসিন নো, ৈবুও নোেেো উচ্চোরর্ 
করসিন নীি। 
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–ওি, নো ইন সেক্টর, েোল েেোি নয়। স  িসিো িযোন্সিে িসেে। 
  
–এ এসকবোসরই অ ম্ভব। 
  
লে  েোরেসির লিসক লনসৃ্পি িৃলষ্টসৈ ৈোলকসয় সিয়োসর গো এলিসয় লিসিন নীি। 
  
লে  েোরেি সয রকে েোনুসষর িলরত্র এাঁসকসছন, ৈোসৈ নীি অবোক িনলন। খুনীর  োিৃেয 
িযোসন্সর  সি প্রোয় হুবহু এক। লকন্তু  ুসযোগ আর  ম্ভোবনোর কথো সেসবই লৈলন কথোেো 
বসিসছন। 
  
লে  েোরেি বুঝসৈ েোরসিন, ইন সেক্টর নীসির েোথোয় বযোেোরেো সঢোকোসৈ িসি ৈোসক 
ধোসে ধোসে েলরষ্কোর কসর  ব সবোঝোসৈ িসব। লৈলন ৈোই ধীর েোে স্বসর ৈোর বযোখযো 
শুরু করসিন। 
  
-িযোন্স বরোবরই লছি লনিেয় প্রকৃলৈর। অলৈ বি ৈোর িলরত্র। অথি  ুেুরুষ সিিোরোর েনয 
স  লছি আকষের্ীয়, লবসেষ কসর সেসয়সির কোসছ। 
  
িযোসন্সর েোনল ক গিন এেনই লছি সয স  লিরলিন ঝুাঁলক সনবোর েনযই তৈলর লছি। স  
নোনো ঝুাঁলক লনসয়সছ আর বোলিযক আকষেসর্র েনযই সিোসক ৈোর কথো লবশ্বো  কসরসছ। 
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গৈ গ্রীেকোসি স  ৈোর বোবোর  সি সিখো করসৈ আস । ৈসব স  সয ৈোর বোবোর লিলি 
সেসয় সিখো করসৈ এস লছি, অথবো লৈলন ৈোসক সেসক েোলিসয়লছসিন, এেন কথো আলে 
লবশ্বো  কলর নো। এেন সকোন প্রেোর্ও লনশ্চয়ই আেলন েোনলন। 
  
-নো, লেিঃ সরক্স িসেেসু্ক িযোন্সসক সেসক েোলিসয়লছসিন, এেন প্রেোর্ েোইলন। বিসিন নীি, 
একেো লিলি আলে সেসয়লছ িযোসন্সর সিখো। 
  
ৈসব স েো একেো কোরিুলেও িসৈ েোসর। এখোসন এস  সেৌঁছসনোর ের বোবোর 
কোগেেসত্রর েসধয ওেো গুাঁসে রোখো ৈোর েসক্ষ অ ম্ভব লছি নো। 
  
–িেৎকোর। ৈীক্ষ্ণবুলের কোে। বিসিন লে  েোরেি, যোইসিোক, বোবোর  সি একেো 
লেেেোে কসব সনবোর েনযই  ম্ভবৈ স  এখোসন এস লছি। লকন্তু ৈোর বোবো রোলে িনলন। 
  
িযোসন্সর অবস্থোেো বুঝবোর সিষ্টো করুন। স  লবসয় কসরলছি। আর ৈোর  ৎ উেোেেসনর 
সকোন বযবস্থো লছি নো। সবাঁসি লছি সকোন রকসে। 
  
লকন্তু ৈোর প্রিুর অসথের প্রসয়োেন লছি। েযোে সেসয়লে  লৈযই েোি। ৈোসক েোিবো সৈো 
িযোন্স। স েনযই স  িোইলছি একেো  ম্মোনেনক েীবন। 
  
িযোন্স যখন ইউলট্রিসে আস  ৈখনই  ম্ভবৈ কোসিো েোলখর বযোেোরেো শুসনলছি। অযোসেি 
অথবো ৈোর বোবো বসি থোকসব। 
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ৈখনই ৈোর েসন েসড় যোয় ব্লযোকবোেে খলনর কথো। স  ধসর সনয় েযোসকলঞ্জসির সেসয় 
লনশ্চয়ই ছদ্মেলরিসয় ওসির বোলড়সৈ আসছ। 
  
বযোেোরেোসক েোথোয় সরসখ স  খুসনর েলরকল্পনো সনয় যোসৈ েযোসকলঞ্জসির সেসয়র কোাঁসধই 
সিোষেো িোেোসনো যোয়। 
  
িযোন্স বোবোর  সি কথো বসি বুঝসৈ সেসরলছি, লকছু আিোয় করো  ম্ভব িসব নো। ৈোই 
উসদ্দেয ল লের েনয ৈোসক িোণ্ডো েোথোয় খুসনর েলরকল্পনো লনসৈ িয়। 
  
লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর েরীর সয েোি যোসে নো ৈো িযোন্স েোনসৈো। ৈোই স  সিলর করোর 
েক্ষেোলৈ লছি নো। সকননো ইলৈেসধয লৈলন েোরো সগসি ৈোর েলবষযৎ এসকবোসরই ৈলিসয় 
যোসব। 
  
-িযোাঁ, িযোন্স ৈোর বোবোর েরীসরর অবস্থোর কথো েোনসৈো। বিসিন নীি। 
  
–আেোর বযোখযো সৈো ৈোিসি লেসিই সগি। বিসিন লে  েোরেি। যোই সিোক, তিবোৎই 
বিসৈ িসব কোসিোেোলখর ছড়োর লিসক িযোসন্সর আগ্রি সেসগলছি। ৈোর বোবোর নোে সরক্স 
িসেেসু্ক। সরক্স েব্দেো আর েোই ও সেসস্কর ওেসর কোসিোেোলখর উেলস্থলৈই  ম্ভবৈ ৈোর 
এই আগ্রি েোগোর েূসি কোে কসরলছি। 
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আ সি ৈোর েলরকল্পনোেোসক যৈেো  ম্ভব েলেি কসর ৈুিসৈ সিসয়লছি স । ৈোর প্রধোন 
উসদ্দেয অবেয লছি ব্লযোকবোেে েোইসনর ঘেনোেোসক অথেোৎ লেস   েযোসকলঞ্জর প্রলৈসেোধ 
সনবোর হুেলকর  সি ঘেনোেোসক েড়োসনো। 
  
ছড়োর  সি  ংগলৈ সরসখই ৈোই স  অযোসেিসক খুন কসর। যোসৈ বযব ো সথসক এক িক্ষ 
েোউণ্ড সবলরসয় যোয়। 
  
লকন্তু ছড়োর  সি সেিোবোর েনয আর একেো িলরত্রও িরকোর িসয় েসড়লছি। একেন 
েলরিোলরকো সয বোগোসন কোেড় সেিসৈ বযস্ত থোকসব। একেো ধোাঁধোর েসৈো কসরই 
ছকেোসক স  তৈলর কসরলছি। ৈোর লনরীি  িসযোগীর েুখ বন্ধ কসর সিবোর েৈ িেৎকোর 
অযোলিবোইও স  ছসক সরসখলছি। 
  
লবসকসি িো েসবের আসগই স  বোলড়সৈ িোলের িয়। স ই  েসয়ই গ্ল্যোলে  লিৈীয় সট্র 
লনসয় িিঘসর ঢুসকলছি। 
  
বোগোসনর সেৈর লিসয় লনিঃেসব্দ স  িরেোর কোসছ এস  িোাঁড়োয় আর িোৈছোলন লিসয় 
গ্ল্যোলে সক েোসক। 
  
গ্ল্যোলে  এলগসয় সযসৈই  সি  সি ৈোসক শ্বো সরোধ কসর। ৈোরের সিিেো বোগোসনর 
সেছসন সযখোসন কোেড় শুসকোসৈ সিওয়ো িয় স খোসন বসয় লনসয় যোয়। এই কোসে স  
লৈন সথসক িোর লেলনসের সবলে  েয় বযয় কসরলন। 
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এরের আর সকোন বোধো থোসক নো। স   ির িরেোয় এস  ঘণ্টো বোেোয়। বোলড়সৈ 
সঢোকোর ের স   কসির  সি িোসয় সযোগ সিয়। িো েোসনর ের লে  র্ যোে বেসের 
 সি সিখো করবোর েনয ওেসর িসি যোয়। 
  
িযোন্স যখন সনসে আস , অযোসেি ৈখসনো ড্রইংরুসে বস  িো খোলেসিন। স  ৈোর েোসে 
বস  কথো বিসৈ থোসক এবং  ুসযোগ েসৈো িোসয়  োয়োনোইে লেলেসয় সিয়। 
  
আেোর ধোরর্ো লিলন সনবোর অলছিোসৈই  োিো গুাঁসড়োর  োয়োনোইে স  অযোসেসির কোসেই 
সিসি সিয়। সিস  বসি, যোিঃ েুি কসর সৈোেোর কোসে আসরো লিলন লিসয় সিিিোে। 
  
অযোসেি লনশ্চয়ই বসি, এেনয স  লকছু েসন কসরলন। এই লিলন সেেোসনোর বযোেোরেো খুব 
 িে েসন িসিও খুব ঝুাঁলকর  সন্দি সনই। িুিঃ োি ী িযোন্স ঝুাঁলকর কোেই বরোবর 
কসরসছ। 
  
–আেনোর বযোখযো অ ম্ভব নয় লে  েোরেি, বিসিন নীি, বোস্তসব এরকেেো  ম্ভবের। 
লকন্তু, একেো বযোেোর আলে বুঝসৈ েোরলছ নো। লৈন লৈনসে খুসনর ঘেনো ঘলেসয় স  লক 
সেসৈ সিসয়লছি। 
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লনসের প্রোেয যোসৈ িোৈছোড়ো নো িয় ৈোর েনয বযব োয় লবেযেয় সিকোবোর প্রসয়োেন লছি, 
ৈোর েনয সরক্স িসেেসু্কর েৃৈুয নো িয় সেসন সনওয়ো যোয়। লকন্তু বোলক িুলে েৃৈুয সথসক 
সৈো ৈোর প্রোেয লকছু সবলে িবোর বযোেোর লছি নো। 
  
–আেনোর  সি আলে একেৈ ইন সেক্টর, বিসিন লে  েোরেি, আর লিক এই 
কোরসর্ই ব্লযোকবোেে খলনর লিসক সিোখ সিিসৈ িয়। আেোর ধোরর্ো, ওই খলনর বযোেোরেো 
 লৈযই েুসয়ো লছি নো। িযোন্স স েো েোনসৈো। 
  
ইন সেক্টর নীি, িৃলৈ িোৈসড় নোনো েুকসরো কথো েসন আনবোর সিষ্টো করসৈ িোগসিন। 
আে িণ্ডসনর অলিস  েোল েেোিসক বিো িযোসন্সর কথোগুসিো ৈোর েসন েড়ি। ঝুাঁলকর 
িগ্নীর  সি অিোেেনক স োনোর খলন ব্লযোকবোেে সনবোর ইেো প্রকোে কসরলছি স । 
  
খলনেোর বযোেোসর এেন েুি করো লেিঃ সরক্স িসেেসু্কর েসক্ষ কৈেো  ম্ভব ৈো েোববোর সিষ্টো 
করসিন নীি। 
  
যলি ধসর সনওয়ো যোয় খলনেো অিোেেনকই লছি, লকন্তু বৈেেোসন এর উন্নলৈ ঘসেসছ। 
  
ৈোিসি খলনেো সকোথোয়? িযোন্স বসিসছ েলশ্চে আলেকোয়। অথি লে  র্ যোে বেেই 
 ম্ভবৈ বসিলছসিন স েো েূবে আলেকোসৈ। 
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িযোসন্সর ৈোিসি এরকে েুি বিোর উসদ্দেয লক িসৈ েোসর? ৈসব এেনও িসৈ েোসর 
বৃেো র্ যোে বেসের িৃলৈভ্রে ঘসেসছ। আবোর নোও িসৈ েোসর। 
  
িযোন্স এস সছ েূবে আলেকো সথসক। আর যলি খলনেো েূবে আলেকোসৈই িসয় থোসক, 
ৈোিসি খলন  ম্পসকে নৈুন খবর সেোনো ৈোর েসক্ষ  ম্ভব। 
  
নোনো কথো লিেো করসৈ করসৈ আিেকো নীসির েসন েসড় সগি–আেই সট্রসন সবেন িীথ 
সিরোর  েয় খবসরর কোগসে একেো  ংবোি ৈোর নেসর েসড়সছ। েোইে েলত্রকোয় 
খবসরর সিলেংেো লছি এরকে : েোিোনোইকোয় ইউসরলনয়োসের স্তর আলবষ্কোর। 
  
নীি েোবসিন, যলি ওই ইউসরলনয়োে ব্লযোকবোেে খলনর এিোকোয় িসয় থোসক, ৈোিসি  েস্ত 
বযোখযোই  ুন্দরেোসব লেসি যোয়। 
  
ওই খলনর সেৈসর ইউসরলনয়োসের স্তর রসয়সছ িযোন্স িয়সৈো স খোসন এই খবর শুসনলছি। 
আর এই কোরসর্ই স  এৈকোসির অিোেেনক ঝুাঁলককর খলন সনবোর ইেো প্রকোে 
কসরসছ। িযোন্স সেসন লগসয়লছি ওখোসন ইউসরলনয়োসের স্তসর ৈোর েনয লবেোি স ৌেোগয 
অসেক্ষো কসর আসছ। লকন্তু… 
  
নীি লে  েোরেসির লিসক ৈোকোসিন। বিসিন, লকন্তু এ ব লক কসর প্রেোর্ করো যোসব 
বসি েোবসছন আেলন? 
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-আেলন লনলশ্চৈ প্রেোর্ করসৈ েোরসবন আেোর লবশ্বো । সগোড়ো সথসকই িক্ষ কসরলছ, 
আেলন যসথষ্ট বুলেেোন। খুনী সক যখন আেলন েোনসৈ সেসরসছন, িরকোরী  োক্ষযপ্রেোর্ 
 ংগ্রি করসৈও আেনোর অ ুলবধো িসব নো। 
  
সযেন ধরুর্, ওই িলিসে কযোসম্পর ঘেনো। স খোসন ৈোর ছলব সিসখ  কসিই ৈোসক 
 নোি করসৈ েোরসব। অযোিবোেে ইেোন্স নোসে এক প্তোি স খোসন কোলেসয়লছি স । লকন্তু 
ওই নোে সনবোর লক িরকোর িসয়লছি, ৈোর বযোখযো স  লিসৈ েোরসব নো। বিসৈ েোসরন, 
এখোসনও স  একেো বড় ঝুাঁলক লনসয়লছি। 
  
ইন সেক্টর নীি েোথো ঝোাঁকোসিন। েসর বিসিন, লকন্তু লে  েোরেি, এ ব লকছুই সৈো 
কল্পনো লনেের। 
  
-িসিও আলে লনলশ্চৈ এরকে িলরত্র আেলন আসগও সিসখসছন। 
  
 –িযোাঁ। সিসখলছ। েৃিু িো সিন নীি। 
  
-সবিোরী েযোেসক সিসখই িযোসন্সর লিসক নের েসড়লছি আেোর। বড় িুেেোগো সেসয়–
 ব েয় বি সিোকসকই ও লবসয় কসরসছ। 
  
-লকন্তু রুলব েযোসকলঞ্জর বযোেোরেো আেোর কোসছ েলরষ্কোর নয় এখসনো। 
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–কোরর্ আেলন বরোবর েুি েোনুষসকই সেসবসছন। লেস   েোল ের  সি লগসয় কথো বিুন, 
ৈোিসিই আেনোর ধন্দ ঘুিসব। 
  
. 
  
ইন সেক্টর নীি সেলনিোর িসেেসু্কর ঘসর এসিন। 
  
লেস   িসেেসু্ক, লবসয়র আসগ আেনোর নোে লক লছি, েোনসৈ েোলর? 
  
–ওি। 
  
প্রশ্ন শুসন সবে িেসক সগসিন সেলনিোর। ৈোর সিোসখ েসয়র ছোয়ো েড়ি। 
  
– ৈয কথোেো সেোিোখুলি বিোই েোি েোিোে। আেোর েসন িয় লবসয়র আসগ আেনোর নোে 
লছি রুলব েযোসকলঞ্জ; ৈোই নো? 
  
–আলে–েোসন–এসৈ ক্ষলৈ লক িি? 
  
–নো, ক্ষলৈ বো সিোসষর লকছু নয়। বিসিন নীি, কলিন আসগ েোইউে  যোসনসেোলরয়োসে 
আেনোর েোসয়র  সি কথো বসিলছিোে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ পকেট ফুল অফ রাই । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিস িাপপল ধারাবাক্রিে 

229 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

-েোসয়র  সি এখন আর সিখো করসৈ যোই নো। েো আেোর ওের রোগ কসর আসছন। 
লনশ্চয়ই েোসনন, েো বোবোসক খুব েোিবো সৈন। 
  
–আর ৈোই লৈলন আেনোসক স্বোেীর িৈযোর প্রলৈসেোধ সনবোর েসৈো কসর তৈলর 
কসরলছসিন? 
  
–িযোাঁ, বিসিন সেলনিোর িসেেসু্ক, সছসিসবিো সথসকই লৈলন বোইসবি স্পেে কলরসয় 
আেোসির েেথ করোসৈন–সযন আেরো েুসি নো যোই ৈোসক একলিন খুন করসৈ িসব। 
বড় িসয় যখন িো েোৈোসির কোে করসৈ যোই, ৈখন বুঝসৈ সেসরলছিোে, েোর েোনল ক 
অবস্থো স্বোেোলবক লছি নো। 
  
–ৈোর েসরও, আেনোর েসন প্রলৈসেোধ সনবোর ইেো লছি? 
  
-িযোাঁ, ইন সেক্টর, স েো লছি। আলে েোনৈোে লেিঃ সরক্স িসেেষু্ণ বোবোর েৃৈুযর েনয িোয়ী 
লছসিন। লৈলন গুলি কসর বো ছুলর সেসর বোবোসক িৈযো কসরনলন। লকন্তু ৈোর েনযই 
বোবোসক েরসৈ িসয়লছি। িুসেো বযোেোরই এক, ৈোই নয়? 
  
-িযোাঁ, তনলৈক লিক সথসক এক। 
  
–আলে ৈোই লিক কসরলছিোে, ৈোসক লকছু লেক্ষো সিব। বিসিন সেলনিোর, স ই 
উসদ্দসেযই আলে এখোসন ৈোর সছসির সিখোসেোনোর কোেেো লনসয়লছিোে। আেোর আ োর 
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আসগ আেোর এক বোন্ধবীই কোেেো করলছি। লকন্তু ইন সেক্টর,  ৈয কথো বিসৈ লিক 
লক েোসব লক করব ৈো আলে লকছুই েোনৈোে নো। 
  
লেিঃ িসেেসু্কসক খুন করোর ইেো আেোর লছি নো। সকবি এেুকুই েোথোয় লছি ৈোাঁর সছসির 
স বোযসত্ন ত্রুলে রোখব, ৈোইসৈই স  েোরো যোসব। লকন্তু আলে ৈো েোলর লন। সকোন নো েই 
 ম্ভবৈ এেন কোে করসৈ েোসর নো। 
  
আলে রীলৈেৈ েলরশ্রে কসর েযোিসক  ুস্থ কসর ৈুলি। এর েধয লিসয়ই স  আেোসক েোি 
বো সৈ শুরু কসর। েসর লবসয়র কথো বসি। 
  
আলে ৈখন বযোেোরেোসক অনযেোসব সিখোর সিষ্টো কলর। েযোিসক লবসয় কসরই আলে 
প্রলৈসেোধ সনবোর কথো েোলব। 
  
অথেোৎ েযোিসক লবসয় কসর ৈোর বোবোর  ব েোকোকলড়র েোলিক িব আলে। এেোসবই 
বোবোসক িলকসয় লৈলন সয েোকো আত্ম োৎ কসরন ৈো আেোর িোসৈ আ সব। এই কোেেো 
আেোর কোসছ যুলি িৈই েসন িসয়লছি। 
  
িযোাঁ, আেনোর েসনোেোব অসযৌলিক লছি নো। বিসিন নীি, আেলনই েসন িয় েোইসয়র 
েসধয আর সেলবসি কোসিোেোলখ সরসখলছসিন? 
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-িযোাঁ, ইন সেক্টর নীি, বিসিন সেলনিোর, কোেেো খুবই সবোকোর েসৈো িসয় লগসয়লছি। 
ৈসব সযেোসব লেিঃ সরক্স িসেেঙু্ক অিঙ্কোর কসর ৈোর কীলৈেকোলিনী সেোনোসৈন, লক েোসব 
আইন সেসনই েোনুষসক এসকর ের এক সবোকো বোলনসয় িলকসয়সছন, ৈোসৈ েসন িসয়লছি 
ৈোসক সবে েয় সিলখসয় লিসৈ িসব। 
  
আর স ই কোসিোেোলখর ঘেনোর েসর লৈলন সবে েয়ই সেসয়লছসিন। েোনল কেোসব খুবই 
সেসি েসড়লছসিন। 
  
একেু থোেসিন সেলনিোর। েোে সিোসখ ৈোকোসিন নীসির লিসক। 
  
–এেুকুই সকবি, ইন সেক্টর, এর সবলে আলে লকছুই কলরলন। কোউসক খুন করো আেোর 
েসক্ষ  ম্ভব নয়, লনশ্চয়ই আেলন ৈো বুঝসৈ েোরসবন। 
  
-ৈো িয়সৈো েোলর, িো সিন নীি, ৈসব একেো কথো, আেলন লক ইিোনীং লে  েোেসক 
সকোন েোকো লিসয়লছসিন। 
  
সেলনিোর রীলৈেৈ িেসক উিসিন। েীৈ স্বসর বসি উিসিন, আেলন লক কসর েোনসিন 
একথো? 
  
–আেোসক অসনক লকছুই েোনসৈ িয় েোিোে। বিসিন নীি। 
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–আেলন ৈোসক রুলব েযোসকলঞ্জ বসি েোবসছন, একলিন স  এস  আেোসক একথো েোনোয়। 
স  বসি, ওসক যলি েোাঁিসেো েোউণ্ড লিই ৈোিসি স  আেনোর কোসছ রুলব েযোসকলঞ্জ িসয়ই 
থোকসব। আরও বসি, আলেই রুলব েযোসকলঞ্জ একথো আেলন েোনসৈ েোরসি লেিঃ িসেেঙু্ক 
ও ৈোাঁর স্ত্রীসক খুসনর অেরোসধ আেোসকই অলেযুি করো িসব। 
  
েযোিসক এ বকথো েোনোসৈ েোলরলন, আেোর কথোেোও েোনৈ নো। ৈোই অসনক কষ্ট কসর 
আেোসক েোকোেো সেোগোড় করসৈ িসয়লছি। 
  
আেোর লবসয়র বোগিোসনর িীসরর আংলে আর লেিঃ িসেেল্ক লিসয়লছসিন একেো সনকসি –
এই িুসেো লেলন  লবলে কসর লিসৈ িসয়লছি। 
  
–িুিঃখ করসবন নো েোিোে,  িোনুেূলৈর  সি বিসিন নীি, েোকোেো েসন িয় আিোয় কসর 
লিসৈ কষ্ট িসব নো। 
  
. 
  
েরলিন লে  সেরী েোসের  সি সিখো করসিন ইন সেক্টর নীি। 
  
–লে  েোে, আবোর একবোর আেনোর কোসছ আ সৈ িি। 
  
একই রকে লনলিেপ্ত েলিসৈ নীসির লিসক ৈোকোসিন লৈলন। 
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-বিুন, ইন সেক্টর। 
  
-েোবলছ, লেস   েোল েেোসির নোসে আেলন েোাঁিসেো েোউসণ্ডর একেো সিক লিসখ সিসবন 
লকনো? 
  
েুিূসৈে সেরী েোসের েুসখর সিিোরো েোসল্ট সগি। নীসির েসন িি, ৈোর েুসখর  েস্ত রি 
সযন সকউ শুসষ লনসয়সছ। 
  
–ওই সবোকো স্ত্রীসিোকেো সিখলছ  বই আেনোসক বসি লিসয়সছ। 
  
 ধীর েোে কসে বিসিন সেরী েোে। 
  
-িযোাঁ, ৈো বসিসছন। আেনোর েোনো সনই সবোধিয় লে  েোে, ব্লযোকসেি গুরুৈর অেরোধ। 
  
–এেো ব্লযোকসেি নয় ইন সেক্টর। ৈোর লকছু কোে আলে কসর লিসয়লছিোে। ওেো ৈোরই 
েোলরশ্রলেক। 
  
–স রকেই নো িয় আলে েোবব, আেলন সিকেো লিসয় লিসিন। 
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সেরী েোে আর কথো বোড়োসিন নো। সিকবইেো এসন নীরসব েোথো গুাঁসে একেো সিক 
লিখসিন। 
  
–েসন িয় আেলন অনয কোে খুাঁেসছন? 
  
–িযোাঁ। এই কোেেো লিক েনিঃেুৈ িয়লন। 
  
–ৈোই সিখলছ। বিসিন নীি।  ব লকছুই আেনোসক সবে অ ুলবধোয় সিসি লিসয়সছ। 
  
আেোসিরও িয়সৈো সয সকোন েুিূসৈে আেনোর অৈীৈ  ম্পসকে সখোাঁেখবর লনসৈ িসৈ 
েোসর। 
  
–লকছুই েোসবন নো ইন সেক্টর, আেোর অৈীৈ  মূ্পর্ে লনষ্কিুষ। 
  
 আবোর েোে লনলিেপ্তেোব লিসর এসিো েোসের কসে। 
  
–সৈেন িসি সৈো  লৈযই  ুসখর বযোেোর। ৈসব একেো বযোেোর খুবই অদু্ভৈ সয গৈ লৈন 
বছর সয  ব েোয়গোয় আেলন কোে কসরসছন আেলন কোে সছসড় িসি আ োর লৈন 
েোস র েসধযই স খোসন েোকোলৈ িয়। এেোসক আশ্চযে  েোেৈনই বিো যোয়, লক বসিন? 
  
–এরকে সৈো ঘেসৈই েোসর ইন সেক্টর। 
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-ৈো েোসর অবেযই, বিসিন নীি, ৈসব প্রলৈসক্ষসত্রই এরকে িওয়োেো লক লিক লে  
েোে? আেোর েসন িসে, েলবষযসৈও আেোসির আবোর সিখো িসয় সযসৈ েোসর। 
  
–লকছু েসন করসবন নো ইন সেক্টর, আেোসির সিখো নো িয় স েোই আেো কলর। 
  
. 
  
-ওর বউেোর েনযই িুিঃখ িয়। বিসিন লে  র্ যোে বেে। সছসিেো  ব  েয়ই 
অনযরকে লছি। অবোক িসয় সেসবলছ আেোর সবোন এিলেরোর সছসি সকন এরকে িি। 
অসনক লকছুই বুঝসৈ েোরৈোে লকন্তু সেসির বসে লকছু বিসৈ েোরৈোে নো। 
  
লকন্তু খোরোে কোে  ব েয়ই খোরোে। স েনয েোলস্ত িওয়ো উলিৈ। এেোই লিরেন রীলৈ। 
আেনোর েোধযসেই এখোসন িয়সৈো স কোেেো িবোর লছি। আলে অখুলে নই লে  েোরেি। 
আেোকলর েুলি  ইন সেক্টরসক  ব েোলনসয় লিসয়সছন? 
  
–িযোাঁ। লৈলন লনসেও যসথষ্ট বুলেেোন। বিসিন লে  েোরেি। 
  
–লৈলন এ ব লকছু প্রেোর্ করসৈ েোরসবন? 
  
–আলে লনলশ্চৈ লৈলন েোরসবন? একেু  েয় িয়সৈো িোগসৈ েোসর। 
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 ুেসক  সগোছগোছ কসর লে  েোরেি আসগই েোসম্পর িোসৈ লনসি েোলিসয় লিসয়লছসিন। 
লে  র্ যোে বেেসক ৈোর আলৈসথয়ৈোর েনয ধনযবোি েোলনসয় এবোসর লৈলন লনসি সনসে 
এসিন। 
  
েযোে িসেেসু্ক ৈোসক লবিোয় েোনোবোর েনয িিঘসর অসেক্ষো করলছসিন। 
  
–আেলন আেোসির একেন িসয় লগসয়লছসিন। আেনোর অেোব সবে সবোধ করব। 
  
–কোসের েনয এস লছিোে, স েো সেষ িি, এবোসর সৈো সযসৈই িসব। িুিঃখ রইি কোেেো 
সৈেন  ুখকর িি নো। ৈসব েন্দ কোসের েয় সৈো িয় নো। 
  
েযোে কথোেো বুঝসৈ নো সেসর লবলিৈেোসব ৈোকোসিন। 
  
–আেনোর কথো লিক বুঝসৈ েোরিোে নো। 
  
-ৈো আলে েোলন। একলিন িয়সৈো েোরসবন। ৈসব যোবোর আসগ একেো েরোেেে লিসয় 
যোই, যলি সকোথোও সকোন সগোিেোি িয়, আেলন লবেযেস্ত সবোধ কসরন, ৈোিসি আেনোর 
সছসিসবিোর স ই আয়োরিযোসণ্ডই লিসর যোসবন। 
  
িীঘেশ্বো  সিসি সবিনোকোৈর সিোসখ েযোসের লিসক ৈোকোসিন লে  েোরেি। 
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–এখোসন আর আেোসির থোকবোর ইেো সনই, বিি েযোে, িযোন্স বসিসছ,  ব লেসে সগসি 
েূবে আলেকোসৈই আেরো িসি যোব। স খোসনই আনসন্দ থোকব। 
  
–ঈশ্বর আেনোসক আেীবেোি করুন। েোি েন্দ লেলেসয়ই েীবন, েোনুষসক  ব লকছুই 
 োিস র  সি গ্রির্ করো উলিৈ। 
  
েযোসের িোসৈ েৃিু িোে লিসয়  ির িরেোর লিসক এলগসয় সগসিন লে  েোরেি। বোইসর 
ৈোর েনয েযোলক্স িোাঁলড়সয়লছি। 
  
. 
  
স লিনই  ন্ধযোর লিসক বোলড় লিরসিন লে  েোরেি। 
  
ঘসরর কোে কসর সিয় সয সেসয়লে, লবলে, লে  েোরেসির নোসে আ ো লিলিেত্র ৈোর 
সেলবসি গুলছসয় সরসখলছি। কুেি বোৈেো সনবোর ের লিলিগুসিো লনসয় ব সিন লৈলন। 
  
একেো লিলির ওেসর আাঁকোবোাঁকো অক্ষসর সছসিেোনুষী সিখোর লিকোনো সিসখ স েো ৈুসি 
লনসিন লৈলন। খোে লছাঁসড় লিলিেো বোর কসর আনসিন। 
  
. 
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লপ্রে েোিোে, 
  
লক করব লকছুই বুঝসৈ েোরলছ নো, ৈোই আেনোসক লিখলছ। আেোসক েোে করসবন। 
  
ওরো বসিসছ খুন–লকন্তু েেথ কসর বিলছ আলে এেন খোরোে কোে কলরলন। কখসনো 
করসৈ েোলর নো। আর আলে েোলন, একোে অযোিবোেেও কসরলন। আলে েোলন। 
  
গৈ গ্রীেকোসি ওর  সি আেোর আিোে িসয়লছি। আেরো লবসয় করব লিক লছি, লকন্তু 
 ব সগোিেোি কসর লিলেসিন লযলন েোরো সগসিন, স ই লেিঃ িসেেষু্ণ। লৈলন অযোিবোসেের 
 ব েোওনো সেেোনলন; ওসক িলকসয় লছসিন। লকন্তু লৈলন  বই অস্বীকোর করলছসিন। 
  
অযোিবোেে গরীব, ৈোর কথোয় সকউ কোন লিলেি নো। সিোসকরো বড়সিোক লেিঃ িসেেসু্কর 
কথোই লবশ্বো  কসরসছ। 
  
অযোিবোসেের এক বনু্ধ একেোয়গোয় কোে করৈ, স খোসন নৈুন একরকে ওষুধ তৈলর 
িয়। খবসরর কোগসেও ওষুধেোর কথো সবলরসয়সছ, লনশ্চয় আেলন েসড়সছন। ওেো  সৈযর 
ওষুধ, সখসি ইসে নো থোকসিও েোনুষ  ৈযকথো বসি সিসি। 
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লেিঃ িসেেসু্কর অলিস  অযোিবোেে সিখো করসৈ যোলেি ৫ই নসেম্বর। আেোসক বসিলছি 
ওষুধেো লেিঃ িসেেসু্কর খোবোসর লেলেসয় লিসৈ। ৈোিসি ওষুধেো লিক  েসয় কোে করসব 
আর লেিঃ িসেেঙু্ক  ব স্বীকোর কসর অযোিবোসেের েোওনো লেলেসয় সিসবন। 
  
েোিোে, আলে খুলে িসয় ওষুধেো ৈোর েোরেোসিসে লেলেসয় লিসয়লছিোে। লকন্তু ৈোরেসরই 
লৈলন েোরো যোন। আেোর েসন িয় ওষুধেো খুবই কড়ো লছি, অযোিবোেে লনশ্চয়ই এেো েোনৈ 
নো। েোনো থোকসি একোে ও আেোসক করসৈ বিসৈো নো। অযোিবোেে েোনৈ নো, ওর সিোষ 
সনই। 
  
েোিোে, েুলি সক আলে বিসৈ েোলরলন। আেোর েয় িসয়লছি, ৈোরো অযোিবোেেসকই সিোষী 
করৈ। লকন্তু আলে েোলন স  একোে কসরলন। এখন  োরো বোলড়সৈ েুলি , আলে লক করব 
বুঝসৈ েোরলছ নো। লক বিো উলিৈ ৈো-ও বুঝসৈ েোরলছ নো। ওসির সিখসিই আেোর বড় 
েয় কসর, সকেন  ব প্রশ্ন কসর ওরো। েোিোে, অযোিবোসেের কোছ সথসক খবর েোইলন। 
আেনোসক লক কসর বিব বুঝসৈ েোরলছ নো, ৈবু আেলন যলি একবোর আ সৈন, আেোর 
লবশ্বো , ওরো আেনোর কথো লিক শুনসব। আলে আর অযোিবোেে সকোন সিোষ কলরলন। 
আেলন লনশ্চয়  োিোযয করসবন। আেোর শ্রেো েোনোলে। —সেসির 
গ্ল্যোলে  েোলেেন 
  
েুনিঃ-আেোর আর অযোিবোসেের একেো ছলব েোিোিোে। িলিসে কযোসম্প একেন ৈুসিলছি, 
স ই আেোসক সিয়। অযোিবোেে ছলব সেোিো েছন্দ কসর নো, ৈোই ওসক ছলবেোর কথো 
বলিলন। সিখসিই বুঝসবন ও লক িেৎকোর সছসি। 
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লিলি েড়ো সেষ কসর ছলবেো ৈুসি লনসিন লে  েোরেি।  সি  সি সিোাঁে সিসে ধরসিন। 
  
ছলবসৈ ওরো েরস্পসরর লিসক ৈোলকসয় আসছ। লে  েোরেসির সিোখ সয ছলবেোর ওের 
লনবে িি, ৈোর েুসখ িোল , স  েুখ িযোন্স িসেেসু্কর। 
  
হৃিয়িীন এক খুনীর ছলবর লিসক ৈোলকসয় প্রিণ্ড সেোসধ বুসক িোে  ৃলষ্ট িসিও সিখো সগি 
সবিনোর অশ্রু েসর ৈুসিসছ লে  েোরেসির িুই সিোখ। 
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