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গল্প শুরুর আগগ 
  
 ওই পুরুষলট চচগযলিি পৃলির্ীর সমস্ত  লিগে মুগ া র্ন্দী েরগে। চমগযলট চচগযলিি 
প্রলেগ াধ লনগে। লপ্রয লিনপলিো–এই সোগি এমন এেজগনর সগে আমার চিখা হি, 
যাগে আলম লর্গয েরগে চগিলি। 
  
এভাগর্ই এে েরুণীর লিন যাপগনর ইলেেিা চিখা হগযগি। চস জানগো না এেটু 
র্াগিই লে ঘটনা ঘটগে চগিগি। 
  
োর নাম চিসলি সু্টযাটব, চস অসাধারণ রূপসী এর্িং োর িুগচাগখ স্বগের ই ারা, চস 
চজগনলিি পুরুগষর হাগেই পৃলির্ীর সর্  লি িুলেগয িাগে। 
  
অলিভার রাগসি, িলিণ অঞ্চগির এেলট চিাট্ট প্রগিগ র গভনবর। চ ষপযবন্ত লেলন োর 
েীব্র নারীেৃষ্ণার োরণ অনুসন্ধাগন সিি হগযলিগিন েী? 
  
এভাগর্ই লসডলন চসিডন মানুগষর র্যলিগে আ া আোঙ্খগে লনগয এে রহসয চরামাঞ্চ 
ভরা োলহনী শুরু েগরগিন। অলিভার চচগযলিগিন চহাযাইট হাউগসর যুগে জযিাভ 
েরগে। চিসলসর ইগে লিি অলিভারগে এমন আনন্দ লিগে যা লেলন েখনও পানলন। 
এভাগর্ই োগির িুজগনর মগধয এে অসম র্নু্ধত্ব গগ়ে ওগ । শুরু হয ভযিংের এে 
ষ়েযন্ত্র.. 
  
. 
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০১. 
  
চিসলির ডাগযলরটা শুরু হগযলিি এইভাগর্ লপ্রয ডাগযলর, এই সোগি এমন এেজন 
পুরুগষর সগে আমার চিখা হগযগি, অিূর ভলর্ষযগে যাগে আলম লর্গয েরগর্া। 
  
সহজ সরি স্বীোগরালি। লেন্তু, চিসলি েী জানগো এর পগরর ঘটনা পরম্পরা োগে 
চোন পগির পলিে েগর চিগর্! 
  
. 
  
লিনটা এেই রেমভাগর্ শুরু হগযগি। চিসলির মগন এেই রেম আ া ও আনন্দ। 
চজযালেষীগে চস লর্নু্দমাত্র লর্শ্বাস েগর না। লেন্তু চসলিন সোিগর্িা চিলসিংটন চহরাল্ড 
লিডার। পলত্রোগে চস এেটা প্রলেগর্িন চিগখ অর্াে হগয চগি। লর্খযাে চজযালেষীর 
চিখা প্রর্ন্ধ র্িা হগযগি–এর্ার আপনার জীর্গন নেুন চাাঁগির উিয হগর্। আপনার 
প্রভার্ প্রলেপলি আরও রৃ্লে পাগর্। ২৩চ  জুিাই চিগে ২২চ  আগস্ট–সর্ লর্ষগয 
সেেব িৃলি রাখগর্ন। আজগের লিনটা আপনার োগি িাি অিগরর লিন হগর্। এর 
জনয প্রস্তুে হন, এটাগে পুগরা উপিলি েরার চচিা েরুন। 
  
চিসলি ভার্ি, আজ েী ঘটগর্? আোগ র লিগে োোগিন, এেই রেম চমগঘর চখিা। 
এেই রেম গোনুগলেে জীর্ন। 
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চিসলি চিলসিংটন চোম্পালনর পার্লিে লরগি নস এগলজলেউলটভ। আজ সারালিন োগে 
অেযন্ত েমবর্যস্তোর মগধয োটাগে হগর্। োর মগধয… 
  
. 
  
েুল়ে র্িগরর চমগযলট লিি অেযন্ত আগর্িনী চচহারার অলধোলরনী। চয চোগনা পুরুষ 
োগে চিখগিই চপ্রগম পগ়ে চযে। হযাাঁ, োর অসম্ভর্ আমন্ত্রণী চচহারা সেিগে আেষবণ 
েরগো। চচাগখর োরায লে এে অদু্ভে িুযলে চখিা েরগো। চুগির রিং মধুর মগো, 
যগিি িম্বা এর্িং আেষবণীয। চিসলির এে ঘলনি র্ান্ধর্ী োর োগন োগন শুলনগয লিি 
চসই চগাপনমন্ত্র–েুলম সুন্দরী, চোমার মািাটা খুর্ পলরষ্কার, চোমার স্ত্রী-অেলটও সুন্দর। 
এেলিন েুলম পৃলির্ীর রানী হগর্। 
  
চিসলি যগিি রু্লেমেী, রু্েযাঙ্ক চপৌঁগি চগগি এেগ া সিগরর ঘগর। লেন্তু এই রূপ? 
এটা লে আমার চিার পগির অন্তরায? 
  
পুরুগষরা োর সাগি র্নু্ধত্ব েরগে চায না, োগির চচাগখর োরায শুধুই আমন্ত্রণী ই ারা 
িুগট ওগ । 
  
ওই চোম্পালনগে আর িুজন পুরুষ চসগেটারী োজ েগর, অিবাৎ চিসলি চসখানোর 
এেমাত্র মলহিা। সর্ লমলিগয পগনগরা জন পুরুষ েমবচালর আগি। োগির মগধয 
চিসলিগে নানা অস্বলস্তের পলরগর্গ র সামগন িাাঁ়োগে হগযলিি। ধীগর ধীগর চস সর্ 
র্যর্স্থার সাগি আপস েরগে সমিব হগযগি। 
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. 
  
এেজন পাটবনার, লজম চর্লি। র্ির চলি  র্যস। আগরেজন আি টমলেন্স। র্যগস 
লজগমর চিগে ি  র্িগরর চিাগটা। চিসলিগে পটার্ার চচিা েগরলিগিন। লেন্তু চিসলি 
চসই প্রস্তাগর্ রালজ হযলন। 
  
এমন লে এেলিন চরগগ লগগয চিসলি র্গিলিি–চর্ল  র্া়োর্াল়ে েরগি আলম চােলর 
চিগ়ে লিগে র্াধয হর্। 
  
গল্পটা চসখাগনই চ গষ হগয চগগি। আি জানগেন, এই সিংস্থায চিসলি এেলট উজ্জ্বি 
রত্ন। 
  
মগন পগ়ে যায, চােলরগে চযাগ চির্ার পর প্রিম সপ্তাহ। েলি চখগে চখগে চিসলি োর 
র্ান্ধর্ীগির চজােস চ ানালেি। 
  
–এে পরীর গল্প। লেন পুরুষ লগগযলিি এে পরীর োগি। প্রিম পুরুষ র্গিলিি–চহ 
পরী, েুলম আমাগে পাঁলচ   োিং  রু্লেমান েগর িাও। আগর্িন মিুর হয। 
  
লিেীয পুরুষলটর ইগে লিি, পঞ্চা   োিং  রু্লের। োর আগর্িন মিুর হগযলিি। 
  
 েৃেীয পুরুষ র্গিলিি, আমাগে এেগ া  োিং  রু্লেমান েগরা। 
  
মুহূগেবর মগধয চস এে নারীগে পলরণে হয। 
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 চিসলি জাগন এই আপাে চেৌেুগের অন্তরাগি চোন সলেযটা িুলেগয আগি। 
  
. 
  
সোি এগাগরাটা। লজম চর্লি চিসলির চিাট্ট ঘগর প্রগর্  েরগিন। 
  
লেলন র্িগিন–আমাগির এেটা নেুন ক্লাগযন্ট আসগিন। আলম চাইলি েুলম এই র্যাপারটা 
চিখাগ ানা েগরা। 
  
চিসলির ঘগর অগনে িাইগির চর্াঝা। ো সগেও নেুন এেলট? 
  
 চিসলি জানগে চচগযগি–চে? 
  
–েুলম লে অলিভার রাগসগির নাম শুগনগিা? 
  
প্রগেযগেই অলিভার রাগসগির নাম জাগন। স্থানীয অযাটলনব, গভনবর পগির প্রািবী। 
চেনটালের সর্বত্র অেযন্ত পলরলচে র্যলিত্ব। অসাধারণ পটভূলম আগি োর, পাঁযলত্র  র্ির 
র্যস, এই প্রগিগ র সর্গিগে স্মরণগযাগয র্যাগচিার র্িা হয োগে। চটলিলভ গনর 
পিবায মাগঝমগধয োর মুখ চভগস ওগ । স্থানীয চরলডও চস্ট গন োর েণ্ঠস্বর চ ানা যায। 
ভারী সুন্দর চচহারা োাঁর। োগিা এগিাগমগিা চুি, োগিা িুলট চচাগখর োরা। 
অযািগিগটর মগো সুগল ে চিহ। মুগখ উষ্ণ হালস। র্িা হয লেলন নালে চিলসিংটন 
 হগরর সর্ চমগযগেই  যযাসলেনী েগরগিন। 
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মুহূগেবর মগধয এেগুগিা েিা মগন পগ়ে চগি চিসলির। চিসলি জানগে চাইি হযাাঁ, ওাঁর 
নাম আলম শুগনলি। েী েরগে হগর্? 
  
উলন যাগে চেনটালের গভবণর হগে পাগরন, োর জনয সাহাযয েরগে হগর্। উলন 
এখুলনএখাগন এগস প়েগর্ন। 
  
. 
  
েগযে লমলনট পগরই অলিভার রাগসি চপৌঁগি চগগিন। চিাগটাগ্রালির চিগেও আগরা 
আেষবণীয োর চচহারা। 
  
চিসলির সাগি োগে পলরলচে েরাগনা হি। লেলন র্িগিন–চোমার েিা অগনে শুগনলি, 
েুলম আমার প্রচার পলরেল্পনার িালযত্ব চনগর্ ভার্গেই চেমন ভাগিা িাগগি। 
  
–চিসলি চভগর্লিি, ভদ্রগিাে চর্াধহয অহিংোলর হগর্ন। লেন্তু না, োর মগধয এেটা 
অদু্ভে চুম্বে িমো আগি। 
  
চিসলি জানগে চচগযলিগিন এের্াগর প্রিম চিগেই শুরু েলর চেমন। লমস্টার, আপলন 
চেন গভনবর হগে চাইগিন? 
  
র্যাপারটা খুর্ই চসাজা, চেনটালে এে অসাধারণ রাজয। আমরা এখাগন র্াস েলর। লেন্তু 
মালেবন যুিরাগের অনযানয প্রগিগ র োগি এই রাজযটার আিািা চোগনা সম্মান চনই। 
আমার মগন হয র্াগরাটা প্রগি  লমগিও যা লিগে পারগর্ না, চেনটালেএোই ো লিগে 
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পারগর্। আমাগির চিগ র মহান ইলেহাস এই রাজয চিগেই শুরু হগযলিি। এখাগনই 
আমরা প্রাচীনেম র্াল়েলট র্ালনগযলি। চেনটালে চিগেই িুজন চপ্রলসগডগন্টর আলর্ভবার্ 
ঘগটগি। এই রাগজযর প্রেৃলে উজার েগর লিগযগি অসাধারণ সম্পি। এখাগন উগিজে 
লভিা আগি, েগিালিনী নিী আগি, আগি অসাধারণ েৃণগিত্র। আলম চাই পৃলির্ীর সর্বত্র 
এই রাগজযর েিা চপৌঁগি যাে। 
  
লনগজর ওপর আত্মলর্শ্বাস, প্রলেলট  ব্দ ল েগর চর্গরাগে। চিসলি রু্ঝগে চপগরলিি, নাাঃ, 
ভদ্রগিাে হযগো োগজ সিি হগর্ন। 
  
েখনই ওই চজযালেষীর ভলর্ষযিাণী–নেুন চাাঁি এগস চোমার জীর্নটাগে আগিালেে েগর 
লিে। 
  
. 
  
অলিভার চগি চগগিন। চিসলি লজম চর্লির অলিগস ঢুেি সযার, ওাঁগে আমার ভাগিা 
চিগগগি। আমার মগন হগে উলন এই যুগে জযিাভ েরগর্ন। 
  
লজম লচলন্তেভাগর্ োলেগয র্িগিন–র্যাপারটা অে সহজ নয। 
  
-চেন? 
  
–আলম ল ে চর্াঝাগে পারলি না। েুলম রাগসিগে সর্বত্র চিগখ িােগর্, লর্ি চর্াগডব এর্িং 
চটলিলভ গন। 
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–োগে েী হগযগি? 
  
–এই র্যাপারটা র্ন্ধ েরগে হগর্। 
  
–চেন? 
  
রাগসিগে লঘগর অগনে গুজর্। চেউ চেউ র্গি িাগেন রাগসগির অন্তরাগি োগিা 
টাোর চখাাঁজ আগি। এই র্যাপারটা োর ভার্মূলেবর িলে েরগর্। 
  
লেন্তু, আমার চো মগন হয উলন খুর্ই আত্মপ্রেযযী। 
  
–আলম জালন। 
  
উলন চেন আমাগির োগি এগসগিন? 
  
–ওাঁর সাহাযয িরোর লিি। উলন প্রচার পলরেল্পনার জনয আমাগির লনযুি েগরগিন। 
হযগো গভনবর অযালডসগনর েিা ওাঁর মগন লিি। গে িুসপ্তাগহর চরেডব চিগখা। রাগসি 
লেন্তু েম ই চপিগনর লিগে চগি যাগেন। উলন এে লর্খযাে আইনজীর্ী। 
  
-োগে েী হগযগি? র্যাপারটা আগরা ভাগিাভাগর্ রু্ঝগে হগর্। 
  
চসই রাগে চিসলি নেুন ডাগযলরগে লিগখলিি–লপ্রয ডাগযলর, এই সোগি এমন 
এেজগনর সাগি আমার চিখা হগযগি, যাগে আলম লর্গয েরগর্া! 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

10 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

চিসলির চিাগটাগর্িা–অসম্ভর্ রু্লেমেী, র্ার্া লিগিন ইিংরালজর অধযাপে, মা গৃহেত্রী। 
চিসলির র্ার্া যগিি সুপুরুষ, চি গপ্রলম এর্িং রু্লেজীর্ী, চমগযগে যত্ন েরগেন। োরা 
েে জাযগায ঘুগর চর্ল়েগযগিন। চমগযগে ডােগেন চিাট্ট খুলে র্গি। চিাগটা চিগেই 
চিসলি অসাধারণ রূপসী। োর সুস্নাে র্যর্হার সেিগে আেষবণ েরগো। চচাগখর 
সামগন চোগনা খারাপ চস চিখগে পারগো না। নর্িগরর জন্মলিন, র্ার্া োর জনয 
র্ািামী চভিগভগটর সুন্দর চপা াে এগনলিগিন, চিগসর ঝাির চিওযা। এই চপা াে 
পগর যখন চিসলি ঘুগর চর়্োগো, মগন হগো চস রু্লঝ সলেযই এে জিপরী। 
  
এে সোি, চিসলির জীর্নটা হালরগয চগি। মা র্িগিন, োাঁিগে োাঁিগে ডালিবিং, 
চোমার র্ার্া আমাগির চিগ়ে চগি চগগিন। 
  
চিসলি লর্শ্বাস েরগে চাযলন র্ার্া েগর্ লিগর আসগর্? 
  
-চস আর েখনও আসগর্ না। 
  
 প্রলেলট  ব্দ রু্লঝ েীক্ষ্ণ িুলরর আঘাে। 
  
চিসলি চভগর্লিি, মা রু্লঝ র্ার্াগে োল়েগয লিগযগি। মাগযর জনয িুাঃখ, লর্র্াহ-লর্গেগির 
আোঙ্খ, আইগনর ঝাগমিা। 
  
লিন চেগট সপ্তাহ, সপ্তাহ চেগট মাস। প্রলে মুহূগেব চিসলির লচন্তা, চটলিগিাগনর ঝনঝনাৎ 
 ব্দ, র্ার্ার েণ্ঠস্বর। লেন্তু চসই শুভিণ েখনও এি না। 
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চিসলির এে রৃ্ো োলেমা সর্লেিু র্িগিন। লেলন র্িগিন, চিসলির র্ার্া এে লর্ধর্ার 
চপ্রগম পগ়েগিন। ভদ্রমলহিা লর্শ্বলর্িযািগয প়োগেন। চিসলির র্ার্া োর সগে চগি 
চগগিন ওই মলহিার র্াল়েগে, িাইসগটান লিগট। এেলিন র্াজাগরর পগি চিসলির মা 
র্াল়েটা চিলখগযলিগিন। েগণ্ঠ লেি আভাস। 
  
চিসলি চভগর্লিি র্ার্ার সগে চিখা েরগর্। লেন্তু, চসটা লে সম্ভর্? 
  
শুের্ার, সু্কগির পগর চিসলি লগগয হালজর হি িাইসগটান লিগটর ওই র্াল়েগে। 
চডারগর্ি র্ালজগয লিি। িরজা খুগি চগি, চিসলির র্গযসী এেলট চমগয। চিসলি অর্াে 
হগয োর লিগে োোগি। এেই রেম র্ািামী চভিগভগটর চপা াে, চিগসর ঝাির। 
  
চিাট্ট চমগযলট র্িি–েুলম চে? 
  
ভগয িজ্জায অপমাগন চিসলি পালিগয চগি।  
  
. 
  
র্ির চেগট চগি, মা লনগজর োগজ র্যস্ত। জীর্গনর প্রলে উিাসীন। চিসলি রু্ঝগে 
পারগিা, লিন অর্সান হগর্। চিসলি চিখগে চপি, মৃেুযর সাগি মাগযর ি়োই। োরপর? 
মাগযর মৃেুয, ভাঙা হৃিগযর অগেষণ। 
  
চিসলি রু্ঝগে চপগরলিি, পৃলির্ীর সর্ পুরুষ এভাগর্ই লর্শ্বাসঘােগের োজ েগর। 
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মাগযর মৃেুয, চিসলি এর্ার এি োর োলেমার র্াল়েগে। প়োগ ানা েরি ভাগিাভাগর্। 
চেনটালে লর্শ্বলর্িযািয চিগে স্নােে হি। েখনই চস অসামানযা রূপসী। লর্লভন্ন মগডি 
চোম্পালন োর পাগ  ঘুর ঘুর েরগি। চিাট্ট িুলট চপ্রম পর্ব, এেজন েগিগজর িুটর্ি 
লহগরা, অনযজন অিবনীলের অধযপে। িুজগনই চিসলিগে লর্রি েগরলিি। আসগি 
চিসলি লিি োগির চিগে চর্ল  রু্লেমেী। 
  
স্নােে লডলগ্র পার্ার আগগ োলেমার মৃেুয হি। চিসলি লর্জ্ঞাপন চোম্পালনগে োগজর 
জনয আগর্িন েরি। চােলর চপি চর্লি অযান্ড টমলেন্স এগজলন্সগে। শুরু হি নেুন 
জীর্ন। 
  
োরপর? োরপর আর েী! 
  
. 
  
চসগেটারী লহগসগর্ চিসলির োজ শুরু হয। োগে সমস্ত লমলটিং-এ চযাগ লিগে হগো। 
চস লচন্তা েরগে েীভাগর্ লর্জ্ঞাপগনর পলরেল্পনাগুগিাগে আরও েীক্ষ্ণ েরা চযগে পাগর। 
মাগঝ মগধয চিাগটা চিাগটা লসোন্ত চঘাষণা েরগো। 
  
এভাগর্ই োর েমবধারা আরও সিি হগয ওগ । োরপর? োরপর আগরেটু পগিান্নলে! 
  
. 
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পগরর সপ্তাগহ এেলট লমলটিং, নেুন এেটা লর্উলট চসাগ প র্াজাগর এগসগি। চসটা 
জনগগণর মগধয প্রচার েরগে হগর্। 
  
লেন্তু েীভাগর্? 
  
র্িা হি এই লর্উলট চসাপটা সুন্দরীরা মাখগে পাগর। 
  
চিসলি র্গিলিি- এইভাগর্ না, র্িগে হগর্ এটা সেগির জনয। চয চোগনা েুৎলসেগে 
আমরা এই সার্ান মালখগয সুন্দরী েরগর্া। 
  
হযাাঁ, চিসলির চঘাষণাই জযযুি হি। 
  
এে র্ির চেগট চগগি, চিসলি েখন জুলনযর েলপরাইটার।িুর্ির পর চস হি 
অযাোউন্ট এগলজলেউলটভ। েখন োগে লর্জ্ঞাপন এর্িং পলরেল্পনা িুলিগেই েীক্ষ্ণ নজর 
রাখগে হগে। 
  
. 
  
অলিভার রাগসি, চিসলির এগজলন্সর সর্গিগে র়্ে চযাগিি। অলিভাগরর পিাপবগণর পর 
িুসপ্তাহ চেগট চগগি। চর্লি চভগর্লিগিন, র্যাপারটা চিগ়ে চিওযা উলচে। ভদ্রগিাে 
হযগো ল েমগো অিব লিগে পারগর্ন না। লেন্তু চিসলি এই র্যাপাগর র্েপলরের। 
  
. 
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ট্র্যাগেি পাগেবর এেলট চর্ঞ্চ, চিসলি এর্িং অলিভার র্গস আগিন। ভারী সুন্দর এেলট 
সোি। মৃিুমন্দ হাওযা র্ইগি চিগের লিে চিগে। 
  
অলিভার র্িগিন আলম রাজনীলে চঘন্না েলর। 
  
চিসলি োোগিা অর্াে চচাগখ োহগি চেন এই জগগে? 
  
–আলম র্যর্স্থাটার পলরর্েবন চাইলি। এটা আমার ভাগিা িাগগি না। চয সমস্ত মানুষ এই 
চি টাগে চািাগেন, োগির মািায রু্লে চনই, পলরেল্পনা চনই, সিিোর আোঙ্খ 
চনই। এ র্যর্স্থাটাগে পলরর্েবন েরার চচিা েরর্। 
  
অলিভার র্গি চগিগিন, চিসলি অর্াে লর্স্মগয সর্ লেিু শুনগি। সলেয, ভদ্রগিাগের 
জ্ঞাগনর র্হর চিখগি অর্াে হগে হয। এমন মানুষগে ভাগিার্াসগে ইগে েগর। আহা, 
উলন েগর্ চসগনটর হগর্ন। হযগো এেলিন… 
  
. 
  
অলিভাগরর প্রচার পলরেল্পনাটা চমাগটই ভাগিা নয। খুর্ এেটা পযসা-েল়ে চনই, 
েমবচালরগির চর্েন লিগে পাগরন না। চটলিলভ গনর সাহাযয চনই, চরলডও চনই, োগগজ 
চোগনা লর্জ্ঞাপন চনই। এখন লযলন গভনবর, চসই গযালর অযালডসগনর সগে ি়োই েরা েী 
েগর সম্ভর্? ভদ্রগিাে যগিি পলরলচে, অসামানয ভার্মূলেবর অলধোরী। চিসলি 
অলিভারগে নানা েিা র্গিলিি, র্গিলিি অলিভার চযন চোম্পালন লপেলনগে অিং  
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চনন। িযাক্টলর পলরভ্রমণ েগরন। সামালজে অনুষ্ঠাগন চযাগ চিন। লেন্তু এভাগর্ েী 
এগগাগনা চযগে পাগর? 
  
এেলিন লজম চর্লি চিসলির োগি জানগে চাইগিন- েুলম লে ওর চরজাল্ট চিগখগিা? 
নাাঃ, অলিভাগরর চোগনা আ া চনই। আরও–আরও নীগচ চনগম চগগিন লেলন। 
  
চিসলি চভগর্লিি, না, এই ডুর্ন্ত মানুষটাগে উোর েরগেই হগর্। 
  
. 
  
লডনাগরর আসর, চিসলি এর্িং অলিভার। 
  
অলিভার  ান্তভাগর্ জানগে চাইগিন–আমার পলরেল্পনা েী র্যিব হগযগি? 
  
চিসলি র্গিলিি- এখনও অগনে সময আগি। আগগ, চভাটারগির মন চর্াঝার চচিা। 
েরুন। 
  
-চোমাগে ধনযর্াি, েুলম আমার জনয অগনে েগরগি। 
  
 চিসলি োোগিা অলিভাগরর চচাগখর লিগে। আহা, এমন সুন্দর সুপুরুষ। 
  
চিসলি ভার্ি, েীভাগর্ আলম আরও চর্ল  সাহাযয েরগর্া? 
  
যখন চিসলি উগ  িাাঁ়োি, এে পলরর্ার চসখাগন এগস িাাঁল়েগযগি। 
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র্ির চলিগ র এে ভদ্রগিাে র্িগিন–অলিভার, আপলন চেমন আগিন? 
  
অলিভার হাগে হাে লিগিন। হযাগিা লপটার, এ হি চিসলি সু্টযাটব, আর এ হি লপটার 
টযাগার। 
  
টযাগার চিসলির লিগে হাে র্াল়েগয লিি হযাগিা চিসলি। এ হি আমার র্উ চর্টলি, এ 
হি এলিজাগর্ি আর ও হগে চরগর্ো। 
  
অহিংোর আর গর্ব ঝগর প়েগি োর গিা চিগে লিটগে আসা প্রলেলট  গব্দ। 
  
 লপটার টযাগার অলিভাগরর লিগে োোগিন। েী হগে? চেন এমন হগে র্গিা চো? 
  
–আলম রু্ঝগে পারলি না লপটার। 
  
–েুলম আগরেটু ভাগিাভাগর্ চচিা েগরা। জালন না চ ষ পযবন্ত েী হগর্। 
  
এভাগর্ই চ ষ হি এই সিংিাপ। 
  
. 
  
চিসলি িাগে এেঘগরর চিাট্ট অযাপাটবগমগন্ট। চিলসিংটন  হগরর এেপ্রাগন্ত। োরা যখন 
র্াল়েটার লিগে এগগাগে, অলিভার র্িগিন–চিসলি, মগন হগে এটা এমন এেটা যুে 
চযখাগন পরাজয অর্ যম্ভার্ী। আলম ভার্লি র্যাপারটার এখাগনই ইলে ঘটাগর্া। 
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না, চিসলির েণ্ঠস্বগরর েীক্ষ্ণো অলিভারগে অর্াে েগরগি, আপলন পািাগে পারগর্ন 
না। আমরা আর্ার নেুনভাগর্ শুরু েরগর্া। 
  
অলিভাগরর লর্লস্মে চচাখ- েুলম র্িগিা? আর্ার শুরু েরা যাগর্? 
  
–হযাাঁ, আলম আন্তলরেভাগর্ র্িলি। 
  
অলিভার চিসলির অযাপাটবগমগন্ট এগিন। চিসলি োোগিা োর চচাগখর লিগে–আপলন 
লে চভেগর আসগর্ন? 
  
িৃলি লর্লনমগযর পর হযাাঁ, আসলি। 
  
েী েরা উলচে? চিসলি িটিট েরগি। লেন্তু? এভাগর্ই েী শুরু হগে পাগর? 
  
হযাাঁ, র্নয আগর্গ এর্িং উন্মািনা। সময অনন্তোি। মগন হি এমন আনন্দ চিসলি এর 
আগগ েখনও পাযলন। 
  
সমস্ত রাে োরা এে সগে োলটগযলিি। র্যাপারটার মগধয যািু লিি। অলিভার সর্ লেিু 
লিগযগিন, আনন্দ-সুখ-সন্তুলি। এে রু্গনা জন্তু, চিসলি চভগর্লিি, চহ ঈশ্বর, আলম চেমন 
চযন হগয চগিাম। 
  
. 
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সোি হগযগি, েমিাগিরু্র জুস, গরম লডম চসে, চটাস্ট এর্িং শুগযাগরর মািংস। চিসলি 
র্গিলিি–শুের্ার লগ্রন চিভার চিগে এেটা লপেলনগের আসর। অগনে মানুগষর 
সমাগর্ । আলম আপনার জনয সর্লেিু েগর রাখগর্। আপলন ভাষণ চিগর্ন। চরলডওগে 
লেিুটা সময লেনগে হগর্। সেগির োগি এই ভাষণ চপৌঁগিাগে হগর্। 
  
না, প্রলের্াি, অে টাো আমার পগেগট চনই। 
  
–চেন? েীগসর লচন্তা? এগজলন্স টাো চিগর্। 
  
এগজলন্স চিগর্ না, চিসলি জানগো। লজম চর্লির সগে েিা র্িা যায েী? রু্ঝগে পারা 
যাগে না। লেন্তু চিসলির এোন্ত ইগে, প্রচারটা এভাগর্ই শুরু চহাে। 
  
. 
  
লপেলনগে িুগ া মানুগষর সমাগর্ । অলিভাগরর ভাষণ অসাধারণ। 
  
লেলন র্গিলিগিন–এই চিগ র অগধবে চোে চভাট চিয না। পৃলির্ীর ল গল্পান্নে চিগ র 
মগধয এখাগন চভাগটর হার সর্গিগে েম। যলি পলরর্েবনটা আপনারা সলেয সলেয চান, 
োহগি নাগলরগের িালযত্ব পািন েরুন। আগরেটা লনর্বাচন অনুলষ্ঠে হগে চগিগি। 
আপলন ইগে েরগি আমার লর্রুে প্রািবীগেও চভাট লিগে পাগরন। েগর্ অর্ যই 
আপনার মে প্রো  েরুন। এটাআমাগির মহান গণোলন্ত্রে অলধোর। 
  
হােোলি আর হােোলি! 
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. 
  
এেলটর পর এেলট সামালজে অনুষ্ঠাগন অলিভার চযাগ লিগেন। লেলন চিাগটাগির এেটা 
লক্ললনগের শুভ উগিাধন েরগিন। এেটা চসেু জনগগণর হাগে েুগি লিগিন। মলহিা 
শ্রলমেগির জনয লর্গনািন চেন্দ্র, িানসভা, আরও েে েী। ো সগেও চভাগট সম্ভার্য 
িিািগি লপলিগয আগিন লেলন। চেন? োরণটা রু্ঝগে পারগিন না। চ ষ অর্লধ োরা 
চঘা়োয টানা গাল়েগে েগর ট্র্যাগেি পােব পার হগয চগি এগিন অযানলটে মাগেবগট। 
 লনর্াগরর সগন্ধযগর্িা। চিাট্ট চরসু্টগরগন্ট লডনার, অলিভার চিসলির হাগে িুগির চগািা 
েুগি লিগযলিগিন। ভাগিার্াসার  ব্দ লর্লনময েরা হগযলিি। 
  
এেলট অসাধারণ উপহার, িাভগমলসন র্িগি, ডালিবিং, েুলম চোিায? প্রলে মুহূগেব আলম 
চোমাগে অনুভর্ েরলি। 
  
-েী অসাধারণ এই চমলসনলট। আলম এটার চপ্রগম পগ়ে চগলি। 
  
না, ওগে সুখী েগর িাভ চনই, চিসলি, সলেয আলম চোমাগে ভাগিার্ালস! 
  
. 
  
এেলটর পর এেলট উগিজে ঘটনা ঘগট চগিগি। এে রলর্র্ার রাগসি ির লরভাগর 
র যািলসগঙর আসর র্সি। হ াৎ নিীটা ভযিংের হগয উ ি। মগন হয চিসলি রু্লঝ ডুগর্ 
যাগর্। সাগ়ে লেন ঘণ্টার এই অলভযান। চিসলি এর্িং অলিভার চনৌগোগে চগ়ে র্গসগি। 
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ভারী আনন্দঘন মুহূেব। হাগে হাে। চেলর্গন র্গস ভাগিার্াসা লর্লনময, লিগর আসা র্াস্তর্ 
পৃলির্ীগে। 
  
সগন্ধযগর্িা, অলিভার লনগজর হাগে লডনার তেলর েগরগিন। ভাউ িাইগডর সুন্দর র্াল়েগে 
চিলসিংটগনর োগি এে চিাট্ট  হর। সযগসস, চপাঁযাজ, রসুন, েে রেম পাো, োর 
সাগি আিুগসে, সযািাড, িাি মি। 
  
চিসলি র্িি–আপলন চো চমৎোর রাাঁধগে পাগরন, আাঃ, লপ্রযেম, এে সুন্দর রান্না আলম 
েখনও খাইলন। 
  
–চোমাগে ধনযর্াি, চোমার জনয আরও অগনে লর্স্ময অগপিা েরগি। 
  
 উলন চর্ডরুগম অিৃ য হগয চগগিন। এেটু র্াগি এেটা চিাট্ট চর্ােি লনগয এগিন। োর 
চভের টিটগি েরি পিািব। 
  
–এটা হি ওই লজলনসটা। 
  
–এটা েী? 
  
েুলম উন্মািনার নাম শুগনগিা? 
  
–হযাাঁ শুগনলি। 
  
–উন্মািনা, চয ওষুধলটর নাম, এটা হি চসই েরি। 
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ডালিবিং, এটার িরোর েী, েুলম লে এটা র্যর্হার েগরা নালে? 
  
না, চোমার মুগখর লিগে োলেগয মগন হয এটা র্যর্হার েরা উলচে। 
  
–এই প্রিম? 
  
–হযাাঁ। 
  
–এটা র্াইগর চিগি চিগর্? 
  
–হযাাঁ। 
  
অলিভার র্ািরুগম চগি চগগিন। োগসর  ব্দ হি। 
  
লেলন র্িগিন–সর্ চগি চগগি। চে র্িগি এইভাগর্ ওষুধ চখগয চযৌন অনুভূলে আনগে 
হয? আমার হাগে এমন সুন্দর পযাগেট িােগে? 
  
র্নয আেমণ। হযাাঁ, চসই অরণয সিংগীে চর্গজ উগ গি। অসম্ভর্ উগিজনা। আগর্গ এর্িং 
আির। রৃ্লি ঝরার মগো ভাগিার্াসা। এে যািুিণ্ড, চে চসই মযালজলসযান? হযাাঁ, উলন 
হগিন অলিভার রাগসি। 
  
. 
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 লনর্ার সোিগর্িা, অলিভার এর্িং চিসলি পাগেব ঘুগর চর়্োগেন। অসাধারণ িৃ যার্িী। 
  
চিসলি র্িি–এে সুন্দর জাযগায এর আগগ আলম েখনও আলসলন। 
  
এগসা, চোমাগে আরও ভাগিা জাযগাগে লনগয যালে। 
  
সামগন এেটা র্াাঁে। পগির ধাগর গাগির ডাগি চিখা আগি চিসলি, েুলম লে আমাগে 
লর্গয েরগর্? 
  
অসাধারণ প্রস্তার্, চিসলি োোি অলিভাগরর লিগে। েিা র্িগে পারগি না। 
  
চস অলিভারগে জল়েগয ধগর র্িি–েুলম েী েরগর্? 
  
 চিসলি র্িি, আলম ভার্গেই পারলি না, আমার এই ভাগয? 
  
–চ াগনা, আলম এে গভনবর হগয চোমার স্বামী হর্ না। েুলম এেটা ভাগিা অযাটলনবগে 
লর্গয েরগিা, এটা র্িগে পালর। 
  
চিসলি চহগস চিিি। র্িি–র্াাঃ, সুন্দর র্গিগিা চো, েিাটা মগন চরগখা লেন্তু। 
  
. 
  
েগযে রাে চেগট চগগি, চিসলি চপা াে পরগি, অলিভাগরর সগে লডনাগরর আমন্ত্রণ। 
চটলিগিান চর্গজ উ ি। 
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–ডালিবিং, খারাপ খর্র আগি। এই মাত্র আমাগে এেটা লমলটিং-এ চযগে হগর্। লডনারটা 
েযানগসি েরগে র্াধয হিাম। িমা পার্ চো সুন্দরী? 
  
চিসলির চ াাঁগট হালস- মৃিু  ব্দ- চোমাগে িমা েগর লিিাম। 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা, চস্টট জানবাি পলত্রোর এেলট েলপ চিসলির হাগে। ল গরানাম 
চেনটালের নিীগে এে রমণীর মৃেগিহ। গল্পটা এই রেম–আজ সোিগর্িা র্ির 
েুল়ের এেলট চমগযর নগ্ন মৃেগিহ পাওযা চগগি চেনটালে নিীগে। চিলসিংটন  হর 
চিগে ি  মাইি পূগর্ব। োর মৃেগিগহর র্যর্গেি েরা হগে, মৃেুযর োরণ জানর্ার 
জনয… 
  
চেন মারা চগি? চপ্রলমে লিি লে? স্বামী? আলম চো চর্াঁগচ আলি, প্রলে মুহূগেব নেুন 
েগর র্াাঁচার আনন্দ খুাঁগজ লনলে। চয চমগযলটগে চিসলি েখনও চচাগখ চিগখলন, োর জনয 
ঝগর প়েি এেরা  অনুমান এর্িং সীমাহীন চর্িনা। 
  
. 
  
চিলসিংটগনর সেগি আসন্ন লর্গয লনগয খুর্ই উৎসাহী। চিলসিংটন এেটা চিাট্ট  হর। 
অলিভার রাগসি নামেরা র্যলিত্ব। র্িা হি, এে আি ব িম্পলে। অলিভাগরর রিং ঘন 
োমাগট র্গণবর, চিসলির মুখখানা অসাধারণ। আহা, এমন মধুর মগো উজ্জ্বি চুি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

24 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

আগুগনর মগো িল়েগয প়েি এই খর্র। 
  
লজম চর্লি র্িগিন–মগন হগে ভদ্রগিাে খুর্ই ভাগযর্ান। 
  
 চিসলির চ াাঁগট হালস, আমরা িুজগনই। 
  
–েুলম লে চােলর চিগ়ে চিগর্? অনয চোিাও চগি যাগর্? 
  
না, সাধারণ লর্গয। আমরা চযাগপি চাগচব যার্। 
  
 েগর্ ওই শুভ ঘটনাটা ঘটগর্? 
  
–ি সপ্তাগহর মগধয। 
  
. 
  
েলিন চেগট চগগি। 
  
চস্টট জানবাগি আর্ার খর্র প্রোল ে হি।  র্ র্যর্গেি েরা হগযগি। চমগযলটর নাম 
লিসা র্ারগনলট্ট। োর মৃেুযর োরণ হি উন্মািনা আনগে পাগর এমন এেলট েরি। 
র্াজাগর এই েরি লর্লে হয না। চচারা পগি লেিু লেিু চর্ােি চগি আগস। 
  
চিসলির মগন প়েি অলিভাগরর েিা। ভালগযস ওই চর্ােিটা চিগি চিওযা হগযগি, মগন 
মগন ভার্ি চস! 
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েগযে সপ্তাহ চেগট চগগি আসন্ন লর্গযর প্রস্তুলেগে। এে োজ েরগে হগর্। িুগ া 
জগনর োগি আমন্ত্রণ পত্র চপৌঁগি চগগি। চিসলি এেজনগে চমড অি অনার লনর্বালচে 
েগরগি। োর চপা াে লেনগে হি। গযাগিলরনা চুগির চগ্রজ। মযাচ েরা জুগো, হাগে 
চগ্রাে। লনগজর জনয চস চটলড মগি চগি চগি। চমগঝগে িুলটগয প়েগে পাগর এমন স্কাটব 
লেনগিা। পিন্দ েরা জুগো, িিং চগ্রাে। 
  
অলিভার োগিা চোগটর অডবার লিগযলিি, চডারাোটা ট্র্াউজার। ধূসর রগঙর ওগযস্ট 
চোট। সািা সাটব, চডারাোটা এযা ট। 
  
অলিভার চিসলিগে র্িগিন–সর্ লেিু ল ে াে আগি। লরগসপ গনর র্যাপারটাও তেলর 
হগযগি। সেগিই আসগর্ন আলম েিা লিলে। 
  
চিসলির সমস্ত  রীগর ল হরণ–ডালিবিং, আলম আর অগপিা েরগে পারলি না। 
  
. 
  
রৃ্হস্পলের্ার রাে, এে সপ্তাহ র্ালে আগি। অলিভার এগিন চিসলির অযাপাটবগমগন্ট। 
  
চিসলি, এেটা খারাপ খর্র আগি। আমার ক্লাগযগন্টর লেিু সমসযা হগযগি। আমাগে। 
পযালরগস উগ়ে চযগে হগর্। 
  
–পযালরস? েলিগনর মগধয লিরগর্? 
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িু-লেন লিন, খুর্ চর্ল  হগি চার। োরপগরও হাগে অগনেটা সময িােগর্। 
  
 চিসলির লচলন্তে মুখ–পাইিটগে চর্াগিািা সার্ধাগন চেনটা চািাগে। 
  
-হযাাঁ, র্িগর্া। 
  
 অলিভার চগি চগগিন। চিসলি খর্গরর োগগজর পাোয চচাখ চমগি লিি। চসই 
চজযালেষী, েী লিগখগিন? 
  
চিখা আগি–জুিাই চেই  চিগে আগগস্টর র্াগরা, পলরেল্পনার পলরর্েবন েরগে যাগর্ন 
না। অযিা ঝুাঁলে চনগর্ন না। সািংঘালেে িলে হগে পাগর। 
  
চিসলি আর্ার ওই সার্ধানর্াণী প়েি। এেটু লর্রি হি। চভগর্লিি চটলিগিান েরগর্ 
অলিভাগরর োগি। োগে জানাগর্ না চযগে। র্যাপারটা হাসযের, চিসলি ভার্ি, নাাঃ, 
চজযালেষীগে লর্শ্বাস েগর েী িাভ! 
  
. 
  
চসামর্ার, চিসলি এখনও পযবন্ত অলিভাগরর খর্র পাযলন। অলিগস চিান েগরগি। 
েমবচারী র্গিগি চোগনা খর্র চনই। মেির্ার, অলিভার চোগনা লেিু র্িগি না চেন? 
চিসলির মগন আেঙ্ক এর্িং ভয। রু্ধর্ার সোি, চভার চারগট, চটলিগিাগনর  ব্দ, চেন? 
ঘুমন্ত চচাগখ অলিভার, হায ঈশ্বর, চিসলি ভার্ি, আলম ভীষণ লচৎোর েরগর্া। 
  
লরলসভার েুগি লনগয চিসলি র্িি–অলিভার? 
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পুরুষ েণ্ঠ–আপলন েী চিসলি সু্টযাটব? 
  
 চমরুিগণ্ড  ীেি ল হরণ–আপলন চে র্িগিন? 
  
–আি টাওযারস, অযাগসালসগযগটড চপ্রস, আমরা এইমাত্র এেটা খর্র চপগযলি লমস 
সু্টযাটব, আপনার প্রলেলেযা জানগে চাইলি। 
  
োর মাগন? ভযিংের লেিু ঘগট চগগি? অলিভাগরর মৃেুয? 
  
লমস সু্টযাটব? 
  
–হযাাঁ। 
  
চিসলির েণ্ঠস্বগর এখন লিসলিসালন আেবনাি। 
  
–আপনার চোগনা উলি এই র্যাপাগর? 
  
েী র্যাপাগর? 
  
–অলিভার রাগসি, চসগনটর টড চডলভগসর চমগযগে লর্গয েরগিন, পযালরগস। 
  
মািা ঘুরগি চিসলির, ভূলমেম্প ঘগট চগগি। 
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–আপলন এর্িং লমাঃ রাগসি লিগিন পরস্পগরর র্াগিি, োই নয লে? যলি আপলন এ 
লর্ষগয লেিু র্গিন। 
  
চিসলি র্গস আগি, সমস্ত  রীরটা রু্লঝ েুষার ঢাো। 
  
লমস সু্টযাটব? 
  
 চ ষ পযবন্ত হারাগনা েণ্ঠস্বর লিগর চপগিা। 
  
–আলম চাইলি এই লর্গযটা ভাগিাভাগর্ অনুলষ্ঠে চহাে। 
  
চিসলি লরলসভারটা নালমগয লিি। েিা হালরগয চগগি। সর্ই িুাঃস্বে, েগযে মুহূেব চস 
সািংঘালেে যন্ত্রণার মগধয োটাগিা, মগন হি এসর্ই রু্লঝ স্বগের জগৎ। 
  
লেন্তু এটা স্বে নয, না না, অগনেগুগিা েিা। মা র্গিলিি, চোমার র্ার্া আর েখনও 
লিগর আসগর্ না। 
  
চিসলি র্ািরুগম চগি। আযনাগে োর লর্র্ণব মুগখর প্রলেেলর্। 
  
এেটা খর্র এগসগি, গুরুত্বপূণব খর্র। 
  
 অলিভার অনয োউগে লর্গয েগরগি? লেন্তু চেন? চোিায আমার চিাষ? 
  
জালন না, জালন না, ভলর্ষযগে েী হগর্? 
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. 
  
চিসলি এগজলন্সগে চপৌঁগি চগি। চেউ োর লিগে োোগে সাহস েরগি না। চস চসাজা 
লজম চর্লির অলিগস চগি। 
  
লজম োর লর্র্ণব মুগখর লিগে োোগিন, র্িগিন–চিসলি, আজ েুলম অলিস চিগে িুলট 
নাও, র্াল়েগে চগি যাও। 
  
 না, সযার, আলম ভাগিাই আলি। 
  
িীঘবশ্বাস, চিসলি চাপর্ার চচিা েরি, োগজর চর্াঝাই োগে িুাঃগখর জগে চিগে মুলি 
লিগে পাগর। 
  
. 
  
চরলডওগে, চটলিলভ গন, খর্গরর োগগজর সান্ধয সিংস্করগণ পযালরগসর ওই লর্গযর 
আগিাচনা। চসগনটর টড চডলভস চেনটালের এে গুরুত্বপূণব মানুষ। োর েনযার লর্গযর 
অনুষ্ঠান, চিসলিগে হালরগয লিগয, সেগির োগি মস্তর়্ে খর্র। 
  
চিসলির অলিগসর চিান চর্গজই চগিগি। 
  
–আমরা েুলরযার জানবাি চিগে েিা র্িলি লমস সু্টযাটব, এই লর্গযর র্যাপাগর আপনার 
মোমে জানগে চাইলি। 
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–হযাাঁ, আলম চাই অলিভার রাগসগির লর্র্ালহে জীর্ন চযন সুগখর হয। 
  
–লেন্তু আপনাগির মগধয চো লর্গয হগে মাত্র েগযেলিন র্াগি। 
  
র্যাপারটা হগি খারাপ হগো। চসগনটর চডলভগসর চমগয হি োর জীর্গনর প্রিম 
চপ্রলমো। আলম প্রািবনা েরলি োরা চযন ভাগিাভাগর্ িাগে। 
  
োনগিাডব চিগে চিট জানবাি। আরও অগনে পলত্রো। সর্ জাযগাগেই এেই প্রশ্ন। 
এেই উির। োরপর? এভাগর্ই লিনটা চেগট চগি। 
  
চিাট্ট এেটা োজ লিি, আমলন্ত্রে সেগির োগি লচরেুট পা াগনা। আর চেউ চেউ 
উপহার পাল গয লিগযলিি, চসগুগিা যিাস্থাগন চিরৎ চিওযা। 
  
. 
  
চিসলি চভগর্লিি, হযগো অলিভাগরর োি চিগে চিান আসগর্। চস মগন মগন তেলর 
হলেি, চ ষ অর্লধ চসই পলরলচে েণ্ঠস্বর। 
  
–চিসলি, আলম জালন না েী র্ির্? 
  
–এটা লে সলেয র্গিা চো? 
  
–হযাাঁ। 
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–েুলম র্গিালন চেন? 
  
ঘটনাটা হ াৎ ঘগট চগি। চোমার সাগি চিখা হর্ার আগগ জযান আর আলম পরস্পরগে 
ভাগিার্াসোম। অগনে লিন র্াগি জযাগনর সাগি চিখা হি, মগন হি আলম এখনও োগে 
ভাগিার্ালস। 
  
–আলম রু্ঝগে চপগরলি অলিভার, গুডর্াই। 
  
পাাঁচ লমলনট র্াগি চিসলির চসগেটারী র্িি–লমস সু্টযাটব, আপনার জনয চটলিগিান। 
  
–আলম েিা র্িগে চাইলি না। 
  
–উলন চসগনটর চডলভস। 
  
েগনর র্ার্া! উলন আমার োগি েী চাইগিন? 
  
চিসলি লরলসভার ধরগিন। িলিণী েণ্ঠস্বর লমস সু্টযাটব? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আলম টড চডলভস। আপনার সগে এেটু েিা র্িগে চাইলি। 
  
 এে মুহূগেবর লর়্েম্বনা। চসগনটর, আলম জালন না আপলন েী র্িগে চাইগিন। 
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–এে ঘন্টার মগধয আলম আসলি চেমন? 
  
চটলিগিানটা স্তি হগয চগি। 
  
. 
  
এে ঘণ্টা চেগট চগগি, অলিস র্াল়ের সামগন এেটা লিমুলজন গাল়ে এগস িামগিা। 
ড্রাইভার িরজা খুগি লিি। চসগনটর চডলভসগে র্যােলসগট র্গস িােগে চিখা চগি। 
মািার চুি সািা। সুন্দর েগর িাাঁটা চগাাঁি। পলরষ্কার সািা চপা াে। মািায সািা চিগন 
হযাট। মগন হগে উলন চযন গে  োব্দীর র্ালসন্দা। িলিণ অঞ্চগির এে ভদ্রগিাে। 
  
চিসলি গাল়েগে উগ  র্সি। 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–র্াাঃ, আপলন সলেযই সুন্দরী। 
  
ধনযর্াি, চিসলির েণ্ঠস্বগর লেিো। 
  
লিমুলজন চিগে শুরু েগরগি। 
  
–লমস সু্টযাটব, আলম লেন্তু আপনার  ারীলরে চসৌন্দগযবর েিা র্িলি না। চযভাগর্ আপলন 
সমস্ত সমসযার সমাধান েগরন। আলম সিংর্ািটা শুগন লর্শ্বাস েরগে পালরলন। এভাগর্ই 
আমাগির তনলেেোর অপমৃেুয ঘগট লগগযগি। সলেয েিা র্িগে েী, অলিভারগে আলম 
েখনই িমা েরগে পারগর্া না। আমার েনযা জযান োগে লর্গয েরগি, এটাও হযগো 
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আলম মন চিগে মানগে পারলি না। লনগজগে চেমন অপরাধী র্গি মগন হগে, োরণ 
জযান চো আমারই চমগয। 
  
ভদ্রগিাগের েণ্ঠস্বর আগর্গগ রুে হগয চগগি। 
  
 নীরর্োর আস্তরণ। 
  
চিসলি েিা র্িি–আলম অলিভারগে লচলন, অলিভার েখনও আমাগে িুাঃখ চিগর্ না। যা 
ঘটর্ার ো ঘগট। এটা চভগর্ আর েী িাভ? 
  
–এটা হযগো আপনার মহানুভর্ো। সলেয আপনার েুিনা চনই। 
  
 লিমুলজন চিগম চগগি। চিসলি জানিা লিগয োোগিা। পযালরস স্পাইট, চেনটালে হসব 
চসন্টার, এেগ াটার চর্ল  চঘা়োর িামব আগি এখাগন। সর্গিগে র্গ়োটার মালিে 
চসগনটর চডলভস। যেিূর চচাখ যায, লিগন্ত লর্সৃ্তে েৃণগিত্র, চেনটালের লর্খযাে নীি 
রগঙর ঘাস। 
  
গাল়ে চিগে চিসলি চর্লরগয এি, চসগনটর চডলভসও এগিন। চিগন্সর ওপর লিগয হাাঁটা 
শুরু হগযগি, আহ, লে অসাধারণ িৃ যপট। 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–আলম অেযন্ত সাধারণ মানুষ। এখাগনই হযগো জীর্গনর র্ালে 
লিনগুলি োলটগয চির্। পৃলির্ীর অনয চোিাও চগগি আলম  ালন্ত পাগর্া না। চারলিগে 
োলেগয চিখুন লমস সু্টযাটব। মগন লে হয না, আমরা স্বগগবর োিাোলি চপৌঁগি চগলি? 
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মােব চটাযাইন । র্গিলিগিন, পৃলির্ী যখন চ ষ হগয যায, েখন আলম চেনটালেগে 
িােগর্া। আলম আমার জীর্গনর অগধবেটা ওযাল িংটগন োলটগযগি। এখন আর ভাগিা 
িাগগ না। 
  
–োহগি চেন রাজনীলের আর্েব? 
  
জনগগণর প্রলে আমার িাযর্েো। জনগগণর চভাগট আলম চসগনগট চগলি। োরা এখনও 
আমাগে চভাট লিগে। প্রলেিাগন আমার লেিু েরা উলচে। 
  
এর্ার লর্গযর প্রসে। ভদ্রগিাে র্িগিন–পযালরগস এেটা অনুষ্ঠান হগে, জযান লেন্তু। 
এখাগন এগস চাগচবর ধমবীয আসগর চযাগ চিগর্। চসই অনুষ্ঠাগন আপলন আসগর্ন চো? 
  
রু্গের চভের িুলরর আঘাে চিখগর্া, চচিা েরগর্া। 
  
. 
  
িুসপ্তাহ চেগট চগগি, লর্গযর আসর েযািভালর চযাগপি চাগচব। েী আশ্চযব, এখাগনই 
হযগো চিসলি এর্িং অলিভাগরর লর্গয হগো। অগনে মানুগষর সমাগম। 
  
চর্লরর সামগন অলিভার রাগসি, জযান এর্িং চসগনটর টড চডলভস। জযান চডলভসগে এে 
র্ািামী চুগির আেষবণী েরুণী র্িা যায। চচহারাটা সলেযই ভাগিা। আলভজাগেযর িাপ 
আগি। 
  
যাজগের েণ্ঠস্বগর ধ্বলনে হগে িযালটন মন্ত্র। 
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চাগচবর িরজা খুগি চগি। চিসলি সু্টযাটব ঢুগে এে চোগণ িাাঁল়েগয রইি। মন্ত্র উচ্চারণ 
শুনি। চ ষ সালরগে লগগয র্সি। 
  
পাদ্রী সাগহর্ র্িগিন–ঈশ্বগরর আ ীর্ািব চনগম আসুে। 
  
হ াৎ চিসলির লিগে নজর প়েি োর এর্িং  ালন্তর র্াোর্রণ। 
  
অগনগে চিসলির লিগে োোগিা, ওই যাজগের চচাখ অনুসরণ েগর। লিসলিসালন 
গুিন। এেটা নাটেীয মুহূগেবর উন্মাি অগপিা। 
  
পাদ্রী এেটু অগপিা েরগিন। োরপর আর্ার োর েণ্ঠস্বর চোঁগপ ওগ । আমরা এই 
িুজনগে স্বামী-স্ত্রী লহগসগর্ চঘাষণা েরিাম। েণ্ঠস্বগরর উলিগ্নো হালরগয চগগি। 
  
উলন আর্ার োোগিন, না, চিসলির চোন লচহ্ন চনই। 
  
. 
  
চিসলি সু্টযাগটবর ডাগযলর লডযার ডাগযলর, অসাধারণ অনুষ্ঠান। অলিভাগরর র্উ সলেযই 
সুন্দরী, সািা চিস এর্িং  ালটবগনর চপা াে পগরলিি। অল্টার টপ, মানানসই জযাগেট। 
অলিভারগে ভারী সুন্দর িাগলিি। মগন হি চস খুর্ই সুখী। 
  
চ ষ েিা র্িগর্া লে? ওর সগে আমার চেন চিখা হি? এটাই পরম লর্স্ময। 
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. 
  
০২. 
  
 টড চডলভস, লর্পত্নীে, অগিবর চোগনা পলরসীমা চনই। োমাগের চিে আগি। েযিার 
খলন। ওেিাহামা এর্িং আিাস্কাগে চেগির খলন। পৃলির্ীর মগধয সর্গিগে লর্খযাে চরলসিং 
চঘা়ো। ওযাল িংটগন যগিি প্রলেপলি আগি। পাাঁচর্ার লনর্বালচে হগযগিন। জীর্ন সম্পগেব 
খুর্ সাধারণ ি বন োর, উপোরীর উপোর েখনও চভাগিন না। অপরাধীগে  ালস্ত 
চিন। সর্ সময লর্জযী মগঞ্চ িাাঁ়োগে ভাগিার্াগসন। চঘা়োর ট্র্যাে লেিংর্া রাজনীলের 
আসগর। অলিভার রাগসিগে লেলন লনর্বালচে েগরগিন। হযগো ঘটনাটা আেলস্মে, লেন্তু 
এর অন্তরাগি লেিু োরণ আগি। যখন চসগনটর শুগনলিগিন অলিভাগরর সগে চিসলির 
লর্গয হগর্, লেলন চভগর্লিগিন র্যাপারটা সলেযই লর্রলিের। োই েী েরা যায? 
  
. 
  
অলিভাগরর সাগি চসগনটগরর আিাপ হয এেটা আইনী র্যাপাগর পরাম ব লনগে। 
চসগনটর অলিভাগরর র্যর্হাগর মুগ্ধ হগযলিগিন। র্যগস েরুণ হগি েী হগর্, আইগনর 
ধারা উপধারায যগিি জ্ঞান। চচহারার মগধয র্ািগোলচে সারিয আগি। চসগনটর িাঞ্চ 
চখগেন অলিভাগরর সাগি লনযম েগর। অলিভার েখনও জাগনন না, েীভাগর্ ওই 
ভদ্রগিাে োগে প্রভালর্ে েরগিন। 
  
এেমাস চেগট চগগি, চসগনটর লপটার টযাগারগে র্িগিন–পরর্েবী গভনবরগে আলম চপগয 
চগলি। 
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টযাগার এে ধালমবে পলরগর্গ  র়্ে হগযগিন। র্ার্া লিগিন ইলেহাগসর ল িে। মা 
সাধারণ গৃহেত্রী। লনযলমে চাগচব চযগেন। এগাগরা র্ির র্যগস টযাগাগরর জীর্গন এেটা 
িুঘবটনা ঘগট। মা, র্ার্া এর্িং চিাগটা ভাইগযর সগে গাল়েগে চর়্োলেগিন। চব্রে চিি 
হি, ভযিংের অযালসগডন্ট। লপটার চর্াঁগচ চগগিন, এেলট চচাখ হালরগয চগি, রালে 
সেগির অর্ যম্ভার্ী মৃেুয। 
  
লপটাগরর লর্শ্বাস, ভগর্ান োগে র্াাঁলচগয চরগখগিন। 
  
লপটার রাজনীলের চঘারপযাাঁচ ভাগিাই চর্াগঝন। লপটার জাগনন েখন োগে চোন পগি 
র্সাগে হয। 
  
চসগনটর চডলভগসর সাগি োর আিাপটা হ াৎ হগযলিি। লপটার েখন মন্ত্রীসভায চঢাোর 
চচিা েরগিন। 
  
চসই আিাপ এখন র্নু্ধগত্ব পলরণে হগযগি। 
  
লপটাগরর িুলট চচাগখ লজজ্ঞাসা- চে ওই পগির উপযুি প্রািবী। 
  
–অলিভার রাগসি। 
  
অযাটলনব? 
  
–হযাাঁ, র্যাপারটা মগন রাখগে হগর্। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

38 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
–চসগনটর আপনার র্ির্যটা পলরষ্কার চো? 
  
এর্ার আগিাচনা, শুধুই আগিাচনা! 
  
. 
  
অলিভার রাগসি সম্পগেব চসগনটর লেিু েিা র্গিলিগিন োর চমগয জযানগে। লেলন 
র্গিলিগিন হালন, এই চিগিটার লিগে নজর রাগখা। উজ্জ্বি ভলর্ষযগের সন্ধানী। 
  
র্ার্া, চিগিটার অেীে লেন্তু ভাগিা নয। অগনে গুজর্ এর্িং িুাঃসিংর্াি। এই  হগর চস 
হি এে চেজী চনেগ়ে। 
  
ডালিবিং, গুজগর্ োন লিও না। শুের্ার অলিভারগে আমন্ত্রণ জানালে লডনাগরর আসগর। 
েুলম অর্ যই হালজর চিগো। 
  
. 
  
শুের্ার সন্ধযাগর্িা, তন গভাগজর আসর। অলিভার, আেষবণীয চচহারা, জযান হ াৎ 
চেমন চযন হগয চগি। চসগনটগরর সেেব িৃলি। এেলটর পর এেলট প্রশ্ন। 
  
সগন্ধয রাগের লিগে এলগগয চগিগি।  লনর্ার, জযাগনর আমন্ত্রণ, অলিভারগে, লডনার 
পালটবগে। 
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চসই রাে চিগে শুরু হি নেুন এে গল্প। 
  
. 
  
চসগনটর লপটার টযাগারগে র্িগিন–মগন হগে ওগির মগধয লর্গয হগর্, োহগি? এখনই 
লনর্বাচনী প্রচার শুরু েরগে হয। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভগসর অলিস, অলিভারগে চডগে পা াগনা হি, জরুরী লমলটিং আগি। 
  
–আপনাগে এেটা প্রশ্ন েরগে চাইলি, চেনটালের গভনবর হগে আপনার চেমন িাগগর্? 
  
িুলট চচাগখ লর্স্ময আলম এটা েখনও চভগর্ চিলখলন। 
  
–লপটার টযাগার এর্িং আলম চভগর্লি। আসগি র্ির লনর্বাচন। অগনেটা সময আগি, 
লনগজগে গগ়ে লপগ  লনগে হগর্। চিাগের সামগন আপনার আো  চিাাঁযা ভার্মূলেব। 
আমরা আপনাগে সাহাযয েরগর্া, এই ি়োইগে জয অর্ যম্ভার্ী। 
  
অলিভার জানগেন র্যাপারটা সলেয। চসগনটর চডলভস এে  লি ািী র্যলিত্ব। েরি 
চসানাগে চেন্দ্র েগর রাজনীলের চয আর্েবন, লেলন ো ভাগিাভাগর্ই চর্াগঝন। লেলন 
জাগনন েীভাগর্ িমো হস্তগে েরগে হয। 
  
েেবগর্যর প্রলে িাযর্ে িােগর্ন চো? 
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–চচিা েরগর্া। 
  
েেেগুগিা ভাগিা খর্র আগি। আপনাগে র্ির েগযগের জনয গভনবর িােগে হগর্। 
আলম েিা লিলে, োরপর আপনাগে চহাযাইট হাউগস লনগয যার্। 
  
অলিভার চোেিাগে িাগেন- আপলন লে সলেয র্িগিন? 
  
এ র্যাপাগর আলম েখনও মজা েলর না। চটলিলভ গনর যুগগ এেিা র্িার অিব েী 
জাগনন চো? এেটা লর্ষয আপলন লনশ্চযই জাগনন, টাো লিগয আমরা লেন্তু 
জনলপ্রযোগে লেনগে পালর না। 
  
টড, আমার সর্ চগািমাি হগয যাগে। 
  
–আলম োি ওযাল িংটগন যার্। ওখান চিগে লিগর এগস আমার আসি োজ শুরু হগর্। 
  
. 
  
েগযে সপ্তাহ চেগট চগি, এর্ার সলেয সলেয অলভযান শুরু হি। সর্বত্র অলিভাগরর হালস 
মুগখর িলর্। চটলিলভ গনর পিবায ঘন ঘন োর উপলস্থলে। লর্লভন্ন লমলিগির পুগরাভাগগ 
লেলন িাাঁল়েগয আগিন। রাজননলেে আগিাচনা সভায চযাগ লিগেন। লপটার টযাগাগরর 
র্যলিগে অনুসন্ধান, অলিভাগরর জনলপ্রযো িালিগয িালিগয র্া়েগি। 
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লেলন চসগনটরগে র্গিলিগিন–আর মাত্র পাাঁচ পগযন্ট চপগে লিন, োহগি চিখগর্ন আমরা 
চোিায চপৌঁগি যার্। গভনবগরর চিগে লেলন মাত্র ি  পগযগন্ট লপলিগয আগিন। অগনেটা 
সময আগি। েগযে সপ্তাগহর মগধয ি়োইটা সমাগন সমাগন চপৌঁগি যাগর্। 
  
চসগনটর চডলভস মািা না়েগিন অলিভার লজেগর্ন, এ র্যাপাগর চোগনা সগন্দহ চনই। 
  
. 
  
টড চডলভস এর্িং জযান প্রােরাগ র আসগর। 
  
েী জযান, চিগিলটর েিা র্ি? লেিু র্গিগি লে? 
  
জযাগনর চ াাঁগট হালস–এখনও র্িার সময হযলন র্ার্া, আলম রু্ঝগে পারলি, আজ অির্া 
োি চস প্রস্তার্ চিগর্ই। 
  
-চর্ল লিন ঝুলিগয চরগখা না। ও গভনবর হগর্, োর আগগ লর্গযর ঝাগমিাটা লমলটগয 
চিি। গভনবগরর সুস্থ স্বাভালর্ে িাম্পেয জীর্ন িােগি চভাটাররা চর্ল  খুল  হয। 
  
জযান িুহাে র্াল়েগয লিি র্ার্া, েুলম আমাগে এেটা সুন্দর উপহার লিগযগি। সলেযই 
আলম ওগে পাগগির মগো ভাগিার্ালস। 
  
চসগনটগরর চচাগখর োরায চজযালে- যেলিন ও চোমাগে খুল  রাখগর্, আলমও সুগখ 
 ালন্তগে িােগে পারগর্া। 
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সর্লেিু এলগগয চগিগি, মসৃণ পগি, চোিাও চোগনা র্াধার লচহ্ন চনই। 
  
. 
  
পগরর লিন সগন্ধযগর্িা। চসগনটর চডলভস ঘগর লিগর এগসগিন। জযান োর ঘগর র্গস 
আগি। চিাাঁপালনর োন্নার  ব্দ। 
  
চসগনটর োোগিন–েী হগযগি? 
  
–আলম এখান চিগে চগি যার্। এ জীর্গন আর অলিভাগরর মুখ চিখগর্ না। 
  
–েী হগযগি র্গিা চো? 
  
–গেরাগে অলিভার এেটা চহাগটগি লিি, আমার লপ্রয র্ান্ধর্ীর সগে। সোি হওযার 
সগে সগে চিান েগর র্ান্ধর্ী সর্লেিু জালনগযগি। েুলম র্গিা র্ার্া এমন মানুষগে 
লর্শ্বাস েরা যায। 
  
চসগনটগরর মািার চভের আ ঙ্কার চমঘ–হযগো ও লমগিয েগর র্গিগি। 
  
না, আলম অলিভারগে চিান েগরলিিাম। অলিভার সর্ লেিু স্বীোর েগরগি। আলম চগি 
যালে, আলম পযালরগস িােগর্া। 
  
-সলেয? 
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–হযাাঁ। 
  
 পগরর লিন সোিগর্িা, জযানগে আর চিখা চগি না! 
  
. 
  
চসগনটর অলিভারগে চডগে পা াগিন। র্িগিন, চোমার আচরগণ আলম হো  হগযলি। 
  
অলিভার িীঘবশ্বাস চিিগিন–যা ঘগট চগগি োর জনয আলম িুাঃলখে টড, এটা মুহূগেবর 
উগিজনা, আলম লড্রঙ্ক েগরলিিাম, চমগযলট আমার োগি আগস, প্রস্তার্ রাগখ, আলম না 
র্িগে পালরলন। 
  
–আলম চোমার মগনর অর্স্থা রু্ঝগে পারলি। চসগনটগরর েিায সহানুভূলে। আসগি েুলম 
চো এেজন পুরুষ, এমন চো ঘটগেই পাগর। 
  
অলিভাগরর চ াাঁগট লনরাপিার হালস–ভলর্ষযগে ঘটগর্ না আলম েিা লিলে। 
  
–আগামী লিগন েুলম এেজন গভনবর হগর্, র্যাপারটা মগন চরগখা। 
  
রি জগমগি অলিভাগরর মুগখ–আপলন েী র্িগিন? 
  
েিাটা র্িগর্া েী? আলম এখন চোমাগে আগর সমিবন েরগর্া না। োরণ েুলম আমার 
চমগযর জীর্গন আঘাে এগনগি। 
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-জযাগনর সগে এটার েী সম্পেব। 
  
–আলম সেিগে র্গিলিিাম, আগামী গভনবর আমার ভলর্ষযৎ জামাই। যখন েুলম আমার 
জামাই হগে পারগি না চোমাগে সমিবন েগর েী িাভ? নেুন চোগনা প্রািবীর সন্ধান 
েরগে হগর্। 
  
–র্যাপারটা এভাগর্ চনগর্ন না টড। 
  
চসগনটর চডলভস হাসগিন–না, আলম যা র্লি এের্ারই। র্লি, অলিভার, েুলম চভগর্া না 
আর আলম চোমাগে সাহাযয েরগর্। েগর্ েুলম ি়োই েরগি আলম িূর চিগে শুভ 
োমনা জানাগর্া। 
  
অলিভার চর্  লেিুিণ র্গসলিগিন, োরপর র্িগিন–যা লেিু ঘগটগি আলম োর জনয 
িমা চাইলি। 
  
চসগনটগরর মুগখর হালস লমলিগয চগগি। চচাগখ চনগমগি েল ন চাউলন। 
  
. 
  
অলিভার চগি চগগিন, চসগনটর লপটার টযাগারগে ডােগিন–প্রচার পলরেল্পনা র্াি লিগে 
হগর্। 
  
– চেন? চিখগিন না, জনলপ্রযো েীভাগর্ র্া়েগি? 
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–আলম র্িলি এটা র্ালেি েরুন। সমস্ত চিওযাি চিগে অলিভাগরর চপাস্টার েুগি 
চিিুন। অলিভারগে ি়োইগযর র্াইগর রাখগে হগর্। 
  
. 
  
িু-সপ্তাহ চেগট চগগি। অলিভার রাগসগির চরলটিং েম  প়েলের লিগে। িলর্ আর 
চোিাও চিখা যাগে না। চরলডওগে র্ির্য চনই। চটলিলভ গন মুখ চনই। 
  
-গভনবর অযালডসগনর জনলপ্রযো চ়েচ়ে েগর র্া়েগি। ো়োোল়ে এেজন নেুন প্রািবীর 
সন্ধান েরগে হগর্। 
  
লপটার টযাগাগরর মন্তর্য। 
  
চসগনটর লচলন্তে অগনে সময আগি, চিখাই যাে না চ ষ পযবন্ত েী হয। 
  
. 
  
েগযে সপ্তাহ চেগট চগগি, অলিভার রাগসি এগসগিন চর্লি অযান্ড টমলেন্স এগজলন্সর 
অলিগস প্রচার পলরেল্পনার িালযত্ব চির্ার জনয। লজম চর্লি োগে চিসলির মগো এে 
সুন্দরী মলহিার সাগি আিাপ েলরগযগিন। গল্পটা নেুন েগর শুরু হগযগি। চমগযলটর 
র্যস েম হগি েী হগর্, যগিি রু্লেমেী। চয চোন সমসযার োৎিলণে সমাধান েরগে 
পাগর। জযাগনর জনয এেটু র্যিা, লেন্তু চস র্যিাটাগে অলেেম েরগে হগর্। চিসলির 
জগেটা এগের্ার আিািা। চিসলি আগর্গী। এর্িং স্প বোেরা। আহা, এমন চমগযগে 
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চিখগিই ভাগিার্াসগে ইগে েগর। মাগঝমগধয মগন হয, অলিভার চর্াধহয অরণয মগধয 
পি হালরগযগিন। 
  
–এটাই প্রিম পিগিপ, েুলম লেিুলিন গভনবর লহগসগর্ িাগো, আলম েিা লিলে। চ ষ 
পযবন্ত চোমাগে আলম চহাযাইট হাউগস লনগয যার্। 
  
না, লনেুলচ েগরগি চহাযাইট হাউগসর। আলম চিসলিগে লর্গয েগর সুখী স্বামী হগে চাই। 
অলিভার  পি লনগিন।লেন্তু, মাগঝমগধয চহাযাইট হাউস োগে এে উন্মাি উগিজনার 
হােিালন লিগয ডাগে। 
  
. 
  
অলিভাগরর লর্গযর লিন েম  এলগগয আসগি। চসগনটর চডলভস টযাগারগে চডগে 
পা াগিন। 
  
–লপটার, এেটা সমসযা হগযগি, অলিভারগে আমরা এইভাগর্ চ ষ েগর চির্? এমন 
এেজন চমগযগে চস লর্গয েরগর্ যার চোগনা অেীে চনই? ভলর্ষযৎ  ূনয? 
  
লপটার টযাগাগরর চচাগখ চেৌেূহি চসগনটর, লর্গযর র্যাপারটা পাো হগয চগগি। এখন 
এসর্ েিা র্গি েী িাভ? 
  
চসগনটর চডলভগসর মগন লচন্তা–এখনও চো লর্গযটা হযলন, হগযগি লে? 
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পযালরগস চমগযগে চিান েরগিন। জযান, আগরেটা খারাপ খর্র লিলে। অলিভাগরর লর্গয 
হগে চগিগি। 
  
িীঘবিণ নীরর্ো আলম জালন। 
  
সর্গিগে মজার খর্র েী জাগনা চো, অলিভার লেন্তু ওই চমগযটাগে চমাগটই ভাগিার্াগস 
না। চোমার লর্রুগে প্রলেগ াধ, েুলম লে চচগয চচগয চিখগর্? অলিভার এখনও 
চোমাগেই ভাগিার্াগস। 
  
–অলিভার লনগজর মুগখ এেিা র্গিগি? 
  
অর্ যই, েুলম োগে এভাগর্ আত্মহেযা েরগে চিগর্? চর্লর্, আগরের্ার লচন্তা েগরা। 
  
–র্ার্া, আলম লেিু রু্ঝগে পারলি না। 
  
অলিভারগে চিখগি চোমার মাযা হগর্। 
  
–সলেয ওসর্ েিা র্গিগি। 
  
–েুলম লে অলিভারগে এখনও ভাগিার্াগসা? 
  
–আলম জীর্গনর চ ষ প্রহর পযবন্ত অলিভারগে ভাগিার্াসগর্া। 
  
োহগি এখনও লেন্তু গল্পটা চ ষ হযলন। 
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–লর্গযর োলরখও ল ে হগয চগগি। 
  
হালন, এেটু অগপিা েগর চিগখা না েী হগে পাগর। হযগো অলিভার োর ভুি রু্ঝগে 
পারগর্। 
  
চসগনটর চডলভস লরলসভারটা নালমগয লিগিন, লপটার টযাগার প্রশ্ন েরগিন চসগনটর 
আপলন েী লচন্তা েরগিন? 
  
চসগনটর র্িগিন–না, ভার্লি আর্ার নেুন েগর সর্লেিু শুরু েরগি চেমন হয? 
অলিভাগরর সগে েিা র্িগে হগর্। 
  
. 
  
চসলিন লর্গেিগর্িা অলিভার রাগসিগে, চসগনটর চডলভগসর অলিগস চিখা চগি। 
  
–অলিভার চোমাগে চিগখ ভাগিাই িাগগি, েুলম চেমন আগিা র্গিা? 
  
টড, আলম ভাগিাই আলি। 
  
অলিভার চচযাগর র্গস আগিন। 
  
আমার এেটা সমসযা আগি, পযালরগস, আমার এেটা চোম্পালনর সমসযা। চোমায এখনই 
চসখাগন চযগে হগর্। 
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–আলম অর্ যই যার্, েগর্ ওই লমলটিংটা আগি? েযাগিন্ডাগরর লিগে নজর রাখগে হগর্। 
  
–এখনই চযগে হগর্। 
  
অলিভার অর্াে হগয চগগিন এখনই? 
  
–হযাাঁ, চোমাগে এে ো়োোল়ে োগজর িালযত্ব লিলে র্গি লনগজগে অপরাধী র্গি মগন 
হগে। খর্রটা এখন এগসগি। এযারগপাগটব আমার চেন িাাঁল়েগয আগি, েুলম এখনই চগি 
যাও। র্যাপারটা খুর্ই গুরুত্বপূণব। 
  
অলিভাগরর লচলন্তে মুখ–আলম চচিা েরলি। 
  
-এইজনযই চোমায এে ভাগিা িাগগ, আলম চোমার ওপর লনভবর েরগে পালর। চোমার 
প্রলে খারাপ আচরণ েগরলিিাম, োর জনয আমায িমা েগরা। েুলম েী সর্বগ ষ 
িিািি চিগখগিা? মগন হগে চোমার জনলপ্রযো েমগি। 
  
–আলম জালন। 
  
–েগর্ চভগর্া না র্যাপারটা উগল্ট যাগর্। 
  
–লেন্তু? 
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–েুলম এেজন ভাগিা গভনবর হগর্। চোমার ভলর্ষযৎ আরও উজ্জ্বি হগয উ গর্। েুলম 
যগিি অিব পাগর্। অগনে িমো। িমো আর অিব িােগি পৃলির্ীর রাজা হওযা যায। 
জাগনা চো? 
  
অলিভাগরর িুগচাগখ েখন অগনে স্বে। আলম এেলিন লর্গশ্বর সর্গিগে ধনী র্যলিগে 
পলরণে হর্? অলিভার ভার্গেই পারগিন না। 
  
োরপর? চসগনটর র্িগিন–জযাগনর সাগি েিা হি, আজ সোগি, জযান পযালরগস আগি। 
লরগজ। আলম র্িিাম, চোমার লর্গয হগে চগিগি, জযান চোঁগি উগ গি। োর চিাাঁপালনর 
 ব্দ আলম শুনগে চপগযলি। 
  
টড, এর্যাপাগর আলম িুাঃলখে। 
  
–চোমরা িুজন চেন পরস্পরগে চিগ়ে লিগি? 
  
টড, আগামী সপ্তাগহ আমার লর্গয। 
  
–আলম জালন, এ র্যাপাগর আমার নাে গিাগনা উলচে নয। লেন্তু চের্িই আমার মগন 
হগে, লর্গয হি পৃলির্ীর সর্গিগে পলর্ত্র ঘটনা। েুলম আমার আ ীর্বাি পাগর্ অলিভার। 
  
–আমার ভািই িাগগি। 
  
–আলম জালন, চসগনটর ঘল়ের লিগে োোগিন, র্াল়ে যাও এর্িং র্যাগ গুলিগয লনগয এগসা। 
পযালরগস চগগি সর্ জানগে পারগর্। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
অলিভার উগ  িাাঁ়োগিন ভয পাগর্ন না, আলম এখনই যালে। 
  
–ল ে আগি, লরজ চহাগটগি চোমার জনয ঘর রু্ে েরা আগি। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভগসর চযাগিিার এগরাগেন, পযালরগসর লিগে উগ়ে চগিগি। চসগনটগরর সগে 
েিার্ােবা, অলিভাগরর মগন প়েগি। েুলম এেজন ভাগিা গভনবর হগর্, চোমার ভলর্ষযৎ 
অেযন্ত উজ্জ্বি। অিব এর্িং িমো িােগি পৃলির্ীগে হাগের মুগ ায আনা যায। 
  
আরও এেলট েিা, এেলট উজ্জ্বি সুন্দর মুখ, অলিভার ভার্গিন–না, অিব অির্া সম্পলি 
নয, আলম চাই এেলট সুন্দরী চমগযগে খুল  েরগে। চসটাই হগর্ আমার এ জীর্গনর 
এেমাত্র  পি! 
  
. 
  
অলিভার এযারগপাগটব নামগিন। লিমুলজন িাাঁল়েগয লিি। 
  
ড্রাইভার লজজ্ঞাসা েরগিন–লমাঃ রাগসি চোিায যার্? 
  
–লরজ চহাগটি। 
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লেন্তু চসখাগন লে? আলম অনয চোিাও িােগর্া। না, এের্ার লরগজই যাই, জযাগনর োগি 
িমা চাইগে হগর্ 
  
. 
  
–আলম অলিভার, পযালরগস এগস চগলি। 
  
 অলিভাগরর চটলিগিান, জযানগে উগে য েগর। 
  
 জযাগনর লনষু্ঠর উির র্ার্া সর্লেিু র্গিগি। 
  
–আলম নীগচর িলর্গে আলি, েুলম লে এের্ার আসগর্? 
  
–েুলম ওপগর উগ  এগসা। 
  
অলিভার ঢুগে প়েগিন জযাগনর সুইগটর মগধয। েী র্িগর্ন ো েখনও জাগনন না। 
  
 জযান অগপিা েরলিি। অলিভার সামগন এলগগয চগি। 
  
জযান োগি এি, হাগে হাে রাখগিা, র্িি র্ার্া র্গিগি, েুলম আসগিা। আলম খুর্ খুল  
হগযলি। 
  
অলিভার অর্াে হগয চগগিন। েী র্িগর্ন রু্ঝগে পারগিন না। চিসলির েিা র্িা 
উলচে । হগর্ লে?  ব্দ হালরগয চগগি। যা ঘগট চগগি োর জনয িুাঃলখে। আলম অনয 
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এেলট চমগযগে ভাগিার্ালস। লেন্তু আলম সর্সময চোমাগেই চাই.. চোমাগে লেিু র্িগে 
এগসলি, অলিভাগরর েণ্ঠস্বর োাঁপগি। 
  
জযাগনর লিগে োোগিন, না, লেিুই র্িা সম্ভর্ হি না। মগন প়েগি জযাগনর র্ার্ার 
েিা। েুলম এেলিন যুিরাগের চপ্রলসগডন্ট হগর্। চভগর্া না, এটা আমার র্ানাগনা 
প্রলেশ্রুলে। 
  
–ডালিবিং । 
  
 োরপর? জীর্ন এলগগয চিি লনগজর মগো। 
  
–আলম এেটা মস্ত র়্ে ভুি েগরলি জযান, আলম চোমাগে ভাগিার্ালস, চোমাগে লর্গয 
েরগর্া। 
  
–অলিভার? 
  
–েুলম আমাগে লর্গয েরগর্ চো? 
  
–হযাাঁ-হযাাঁ, েুলম িা়ো আর োউগে আলম ভার্গে পারগর্া না। 
  
চর্ডরুম। এেলট লনষ্কিঙ্ক  যযা। োরা সমূ্পণব উিে। 
  
েগযেটা লিন চেগট চগগি িুাঃস্বগের মগধয লিগয। 
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–েুলম েখনও আমার মগনর র্াইগর চযগে পাগরালন। 
  
োরপর? 
  
লচৎোগরর  ব্দ। 
  
অসাধারণ অনুভূলে। সন্তুি এর্িং আনন্দ। ল হরণ ও সুখ। 
  
চিসলিগে সর্ েিা খুগি র্িগে হগর্। 
  
. 
  
পগনগরা লমলনট চেগট চগগি, জযাগনর চটলিগিান–র্ার্া, অলিভার আর আলম লর্গয েরগর্া 
র্গি ল ে েগরলি। 
  
-সলেযই এেটা ভাগিা খর্র জযান। আমার মগন আনগন্দর ল হরণ চজগগগি। পযালরগসর 
চমযর আমার পুগরাগনা র্নু্ধ। উলনও আমাগে চিান েরগর্ন। আলম সর্ র্যর্স্থা েগর 
রাখলি চেমন? 
  
–লেন্তু। 
  
অলিভারগে িাও। 
  
–এে লমলনট র্ার্া। 
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–অলিভার, র্ার্া চোমাগে ডােগিন। 
  
–টড? 
  
–েুলম আমাগে খুল  েগরগি। 
  
ধনযর্াি, আমারও এেই অনুভূলে। 
  
–চোমাগির লর্গযটা পযালরগস হগর্। চোমরা এখাগন এগি চাগচব আর্ার লর্গযর অনুষ্ঠান। 
েযািভালর চযাগপগি, চেমন? 
  
অলিভাগরর মগন সিং য েযািভালর চযাগপি? চেন? 
  
চসখাগন চো আমার আর চিসলির… 
  
 চসগনটর চডলভগসর েণ্ঠস্বগর  ীেিো- অলিভার এখন এসর্ লেিু চভগর্া না চেমন? 
  
চিসলির েিা মগন হি, এে মুহূগেবর জনয। োরপর? োরপর শুধুই জযান এর্িং জযান। 
  
. 
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চিসলিগে অলিভার মন চিগে ো়োগে পাগরনলন। মাগঝ মগধয চিসলির মুখ মগন পগ়ে। 
মগন হয এের্ার চিসলির োগি লগগয িাাঁ়োগর্ন। সর্ েিা খুগি র্িগর্ন। চটলিগিাগন 
হাে রাগখন, লেন্তু েী র্িগর্ন, অর্গ গষ এই ইোটা মন চিগে েযাগ েরগিন। 
  
অলিভার এর্িং জযান চিলসিংটগন লিগর এগসগিন। অলিভাগরর প্রচার পলরেল্পনা চজার 
েিগম এলগগয চগিগি। লপটার টযাগার সর্েলট সিংস্থাগে োগজ িালগগয লিগযগিন। 
অলিভাগরর মুখ র্ার র্ার চটলিলভ গনর পিবায প্রলেিলিে হগে। চরলডও খুিগিই োর 
গমগগম েণ্ঠস্বর চভগস উ গি। খর্গরর োগগজ অলিভারগে লনগয এেলটর পর এেলট 
প্রলেগর্িন চর্র হগে। চেনটালে লেিংডম লিি পাগেব লর্রাট জনসভায ভাষণ লিগিন। 
টগযাটা চমাটর েযাগন্টর লমলিগি চযাগ লিগিন। িযানোস্টাগরর মগিও ভাষণ লিগিন। 
  
এভাগর্ই এেটা গল্প শুরু হগে। 
  
লপটার টযাগার েযালম্পিং র্াগসর আগযাজন েগরগিন। এই র্াস সমস্ত প্রগিগ  পলরভ্রমণ 
েরগর্। জজবটাউন চিগে স্টানগিাডব, িাঙ্কিুটব, ভাসবাইি, উইনগচস্টার সর্বত্র। অলিভার 
চেনটালে চিযার গ্রাউগন্ড ভাষণ লিগিন। োর সম্মাগন র্ারগগা চিওযা হি। হাজার 
মানুগষর উন্মাি উগিজনা! 
  
. 
  
অলিভাগরর জনলপ্রযো েম  র্া়েগি। লর্গযর জনয মাত্র েগযে লিগনর লর্রলে। 
চিসলিগে চাগচব চিখা চগি। অলিভাগরর মগন এেটা অস্বলস্তের পলরলস্থলে। লপটার 
টযাগাগরর সাগি এ সম্পগেব আগিাচনা েরগিন। 
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–চিসলি লে আমাগে আঘাে েরগর্? চোগনা অনলভগপ্রে পলরগর্ ? 
  
না, েখনই ো হগর্ না। ওগে মন চিগে ভুগি যাও। 
  
অলিভার রু্ঝগে পারগিন না। ঘটনাচে সামগনর লিগে এলগগয চগিগি। 
  
লনর্বাচগনর লিন এলগগয এগসাঁগি, চিসলি এো র্গস আগি োর অযাপাটবগমগন্ট। চটলিলভ ন 
চসগটর সামগন। অলিভার লজেগে লজেগে ধরা চিাাঁযার র্াইগর চগি চগগিন। মধযরাে, 
গভনবর অযালডসগনর মুখ চিখা চগি। লেলন োর চ ষ ভাষণ লিগেন। চিসলি 
চটলিলভ নটা র্ন্ধ েগর লিি। িীঘবশ্বাস চিিিাম। 
  
এখন আমাগে আরও চর্ল  োাঁিগে হগর্। আজ সারা রাে আলম শুধু োিগর্া। আলম 
পুগরাগনা চেনটালের গান গাইগর্া। চসই গান যা আলম অগনেলিন আগগ শুগনলিিাম। 
  
এর্ার চর্াধহয সময হগযগি। 
  
. 
  
০৩. 
  
চসগনটর টড চডলভগসর সোিগর্িাটা র্যস্তোর মগধয চেগট চগি। লেলন উগ়ে চগগিন 
িুইস লিগি। সারা লিন চসখাগনই লিগিন। চসখাগন অগনেগুগিা োজ লিি। 
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লপটার টযাগারগে র্িগিন–প্রগেযেটা র্যাপাগর েীক্ষ্ণ নজর রাখগর্ন। চিখগর্ন চিাটখাগটা 
। লর্ষযগুগিা চযন নজর এল়েগয না যায। 
  
এেটা ভাগিা মািী চঘা়ো লেনগিন। আগামী ডালর্বগে প্রিম পুরস্কার আলমই পাগর্া, মগন 
মগন ভার্গিন। 
  
চসিুিার চিানটা চর্গজ উ ি। লপটার টযাগার উির লিগিন, চে র্িগিন? 
  
োরপর চসগনটগরর লিগে োোগিন, র্িগিন–চিসলি সু্টযাগটবর চিান। আপলন েিা 
র্িগর্ন লে? 
  
চসগনটর চডলভস ভার্গিন নামটা ল ে মগন প়েগি না। োরপর টযাগাগরর হাে চিগে 
চিানটা েুগি লনগিন লমস সু্টযাটব? 
  
–চসগনটর চডলভস, আপনাগে লর্রি েরার জনয িুাঃলখে। এের্ার চিখা েরগে পালর 
লে? 
  
–আজ রাগে আলম ওযাল িংটগন যার্। মগন হগে 
  
–আলম এখনই আসগে পালর, র্যাপারটা সলেযই গুরুত্বপূণব। 
  
চসগনটর চডলভস এেটু ইেস্তে েরগিন- যলি এেই গুরুত্বপূণব হয োহগি েুলম র্রিং 
আমার িাগমব চগি এগসা। েুলম লে চসখাগন চিখা েরগর্? 
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এটাই ভাগিা প্রস্তার্। 
  
–এে ঘণ্টার মগধয আসগি চো? 
  
–অগনে ধনযর্াি। 
  
 চডলভস ইন চর্াোমটা লটপগিন। চিানটা টযাগাগরর হাগে েুগি লিগিন। 
  
লপটার–োর সম্বগন্ধ আমার ধারণা এগের্াগর অনয রেম লিি। আলম চভগর্লিিাম চয 
লর্গযর আগগই টাো চাইগর্। লেন্তু এখন মগন হগে র্যাপারটা অনয রেম। 
  
–েী হগযগি চসগনটর? 
  
–চেন এই ো়ো আলম রু্ঝগে পারলি। লমস সু্টযাটব জানগে চপগরগি চস অন্তাঃস্বিা। 
অলিভাগরর সন্তান োর চপগট। অিবননলেে সাহাযয চাই। এটা হি পৃলির্ীর এে আলিম 
চখিা! 
  
. 
  
এে ঘণ্টা চেগট চগগি, চিসলি ডাচ লহগি চপৌঁগি চগগি। চসগনটগরর িামব। এেজন গাডব 
িাাঁল়েগযলিি–লমস সু্টযাটব? 
  
-হযাাঁ। 
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–চসগনটর চডলভস আপনার জনয র্গস আগিন। আপলন এই লিগে যান। 
  
িম্বা েলরগডার, িাইগব্রলরর প্রগেযেলট োগে র্ই। চসগনটর চডগস্ক র্গস লিগিন। এেটা 
র্ই প়েলিগিন। চিসলির লিগে োোগিন, মাই লডযার, চর্াগসা। 
  
চিসলি র্সি, চসগনটর র্িগে িােগিন র্যাপারটা সলেযই উগিজনায ভরপুর। 
চেনটালের ডালর্বর নাম সেগিই জাগন। েুলম জাগনা এই ডালর্বগে প্রিম চে লজগেলিি? 
  
-না। 
  
–১৮৭৫ সাগি অযালরসলটগডস, েগর্ েুলম চো চঘা়োর গল্প শুনগে এখাগন আগসালন। 
  
 র্ইটা র্ন্ধ েগর লেলন র্িগিন–র্িি, েুলম আমার োি চিগে েী সাহাযয চাইগিা? 
  
চসগনটর জাগনন এখন চোন্  ব্দগুগিা চভগস আসগর্ ওই েরুণী রু্লেমেী রূপসী 
চমগযলটর মুখ চিগে। ও এিুলন র্িগর্ আলম আলর্ষ্কার েরিাম আমার চপগট অলিভাগরর 
র্াচ্চা। েী েরগর্া রু্ঝগে পারলি না। আলম চাইনা র্যাপারটা জানাজালন চহাে। আলম এই 
র্াচ্চাটাগে মানুষ েরগে চাইলি। লেন্তু অে টাো আমার চনই। 
  
আপলন লে চহনলর চচম্বারসগে চচগনন? চিসলির প্রশ্ন। 
  
চসগনটর চডলভস অর্াে হগয চগগিন–এইভাগর্ প্রশ্ন হগে পাগর লেলন ভার্গেই পাগরনলন- 
হযাাঁ, আলম লচলন, চেন? 
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–এেটা লচল  লিগখ চিগর্ন। 
  
চসগনটর চডলভস চিসলির লিগে োোগিন। 
  
–এটাই েী সাহাযয? েুলম চহনলর চচম্বারগসর সগে চিখা েরগে চাও? 
  
-হযাাঁ। 
  
উলন এখন এখাগন চনই লমস সু্টযাটব, উলন এখন অযালরগজানাগে িাগেন। 
  
আলম জালন, আলম অযালরগজানাগে যালে। চসখানোর োগরার সাগি পলরচয িােগি 
ভাগিা হগো। 
  
চসগনটর চডলভস লেিু এেটা ভার্গিন। এমন চোগনা ঘটনা যা লেলন রু্ঝগে পারগিন 
না। 
  
লেলন প্রশ্ন েরগিন–চহনলর চচম্বারস সম্পগেব চোমার লেিু জানা আগি লে? 
  
না, শুধু জালন উলন চেনটালে চিগে এগসগিন। 
  
চসগনটর লেিুিণ র্গস িােগিন। চমগযলট সুন্দরী এ লর্ষগয চোন সগন্দহ চনই। আো 
েী েরা যায চিখলি। উলন র্িগিন–আলম চিান েরলি। 
  
পাাঁচ লমলনট র্াগি উলন চহনলর চচম্বারগসর সগে েিা র্িগিন। 
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–চহনলর, চেমাগে এেটা খুল র খর্র লিলে। 
  
আমার এে র্নু্ধ োি চোমার  হগর চপৌঁিগে। ওখাগন চস লেিুই চচগন না। েুলম এেটু 
ওপর ওপর নজর রাখগর্। 
  
চেমন চিখগে? 
  
চসগনটর চিসলির লিগে োলেগয চহগস র্িগিন–খুর্ এেটা খারাপ নয। েগর্ চপিগন 
চিগগা না চযন। 
  
লেিুিগণর নীরর্ো, চিসলির লিগে োলেগয প্রশ্ন েরগিন–চোমার চেন েখন নামগি? 
  
িুগটা চর্গজ পঞ্চা , চডল্টা ফ্লাইট এেগ া উনষাট। 
  
চসগনটর খর্রটা চিান মারিে জালনগয লিগিন। 
  
–ওর নাম চিসলি সু্টযাটব, এেটু চিগখা চহনলর। চোমার সগে পগর চযাগাগযাগ রাখগর্া। 
  
ধনযর্াি, চিসলি র্িি। 
  
োরপর? চসগনটর ভার্গে র্সগিন চহনলর চচম্বারগসর সগে এই চমগযলটর লে িরোর 
িােগে পাগর? 
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. 
  
র্যাপারটা এেিূর চপৌঁগি চগগি চিসলি ভার্গেও পাগরলন। এটা চযন এে চ ষ না হওযা 
িুাঃস্বে। 
  
সর্ জাযগায লিসলিসালন, োনাোলন। চেউ র্িগি–এই হি চসই চমগযলট, না, এটা 
অলিভাগরর েরা চমাগটই উলচে হযলন। 
  
–আলম ভার্লি লর্গযর গাউনটা লনগয চমগযটা এখন েী েরগর্? 
  
এে সমাগিাচনা, এে লেি র্যেয। চিসলি ভার্গিা, না, এর্ার আর চোগনা িমা চনই। 
অলিভাগরর হাগে টাো এর্িং িমো আগি। আলম োর চিগেও চর্ল  অিবর্ান হগয 
উ গর্া, লেন্তু েীভাগর্? 
  
. 
  
িাঙ্কিুটব, চসন্ট েযালিড্রাি িুি লিগয সাজাগনা হি। চসখাগনই উগোধনী অনুষ্ঠান। 
  
জযান অলিভাগরর পাগ  িাাঁল়েগয আগি। গলর্বে িৃলিগে োলেগয আগি চস স্বামীর লিগে। 
স্বামীগে চেনটালের গভনবর লহগসগর্  পি লনগে হি। 
  
এর্ার অলিভাগরর গন্তর্য চহাযাইট হাউস, র্ার্া র্গিগিন এটা উলন েরগর্ন। জযান 
ভার্গিা, সর্লেিুই সুন্দরভাগর্ এলগগয চগিগি। 
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. 
  
অনুষ্ঠান চ ষ হগয চগগি, অলিভার এর্িং শ্বশুরম াই এগলজলেউলটভ মযানসগনর লর্রাট 
িাইগব্রলরগে িাাঁল়েগয আগিন। 
  
চসগনটর টড চডলভস চারপাগ  োোগিন। র্িগিন–র্াাঃ, এেটা সুন্দর জীর্ন, ভাগিা 
িাগগি চো? 
  
অলিভার  ান্তভাগর্ জর্ার্ লিগিন–সর্লেিুই আপনার জগনয সযার, আলম চোগনালিন 
ভুিগর্া না। 
  
 চসগনটর চডলভস হাে না়েগিন–না, এই েিাটা মগন চরগখা না। চোমার চযাগযো লিি, 
োই েুলম এখাগন আসগে চপগরগি। আলম এেটু সাহাযয েগরলি মাত্র। 
  
…আলম আমার অলভজ্ঞো চিগে চোমায লেিু র্িগর্া, েুলম শুনগর্ চো? 
  
অলিভার র্িগিন–হা টড, আলম লনশ্চযই শুনগর্া। 
  
–মগন চরগখা, এেজন রাজনীলেলর্িগে নানা ধরগনর সমসযার সামগন িাাঁ়োগে হয। 
েখনও সমসযার সামগন চভগঙ পগ়ো না, রু্ঝগি? 
  
চসগনটর োর িামী চাম়োর ব্রীিগেসটা খুিগিন। এেগগািা োগজ েুগি লিগিন 
অলিভাগরর হাগে। র্িগিন–চেনটালেগে চয সমস্ত মানুগষর সগে চোমায র্াস েরগে 
হগর্ এটা হি োগির োলিো। োগির মগধয অগনগেই খুর্  লি ািী। লেন্তু সেগিরই 
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লেিু না লেিু িুর্বিো আগি। চযমন ধগরা চমযর, োর িুর্বিোর েিা এই োগগজ চিখা 
আগি। 
  
অলিভাগরর চচাখ িানার়্ো হগয চগগি। 
  
–আপলন এগুগিা চরগখ লিগযগিন? আলম ভার্গেই পারলি না। 
  
 টড হাসগিন। র্িগিন–হা। এটাই আমার চসানার খলন। অগনে লর্শ্বাস েগর চোমার 
হাগে েুগি লিলে। চিগখা নি চোগরা না। 
  
অলিভার মািা চনগ়ে র্িগিন–না, আলম নি েরগর্া না। 
  
 চসগনটর র্িগিন আলম ওযাল িংটগন লিগর যার্। চোগনা লেিুর প্রগযাজন হগি জালনও 
চেমন! 
  
. 
  
চরার্র্ার, চসগনটর চডলভগসর সগে েিা হি, অলিভার লপটার টযাগারগে খুাঁগজ চর়্োগিন। 
  
-উলন চাগচব চগগিন গভনবর। 
  
–হযাাঁ, আলম ভুগি লগগযলিিাম, োিগে চযন ওাঁর সগে চিখা হয। 
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লপটার টযাগার প্রলে চরার্র্ার চাগচব যান। পলরর্াগরর চিােজনগির সগে। িু-ঘণ্টা ধগর 
প্রািবনা েগরন। এই মানুষলটগে চিখগি লহিংগস হয, অলিভার ভার্গিন। 
  
চসামর্ার সোিগর্িা, টযাগার অলিভাগরর অলিগস এগসগিন অলিভার, েুলম আমাগে 
চডগেগিা? 
  
র্যলিগে সাহাযয চাইলি। 
  
–েী েরগে হগর্? 
  
আমার এেটা অযাপাটবগমন্ট চাই। 
  
–চেন? এটা েী, চোমার পগি িাোর ভাগিা জাযগা নয। 
  
না, রালত্রগে র্যলিগে অলধগর্ ন িাগে। চসগুগিা র্াইগর প্রো  েরা যায না। আ া 
েলর আপলন রু্ঝগে পারগিন। 
  
লেিুিগণর নীরর্ো–হযাাঁ। 
  
– হর চিগে এেটু িূগর। আপলন এই সমসযার সমাধান েরগে পারগর্ন েী? 
  
–হযাাঁ, পারগর্া। 
  
–এটা লেন্তু আপনার আর আমার মগধয। 
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 লপটার মািা না়েগিন, চর্াঝা চগি খুল  হনলন। 
  
এে ঘণ্টা চেগট চগগি, চসগনটর চডলভগসর োগি চিান েরগিন। 
  
–অলিভার এেটা অযাপাটবগমন্ট চাইগি, লনগজর জগনয। র্যাপারটা চগাপন রাখগে র্গিগি। 
  
–লপটার চিগখা, জযান চযন জানগে না পাগর। ইলন্ডযান লহিগসর র্াইগর এেটা জাযগা 
চর্র েগরা। চযখাগন চগাপগন প্রগর্  েরা যাগর্। 
  
লপটার অর্াে হগয চগগিন, লেলন অনযরেম চভগর্লিগিন। 
  
. 
  
০৪. 
  
হ াৎ িুগটা নেুন সমসযা এি চিসলির জীর্গন। চিলসিংটন চহরাল্ড লিডার পলত্রোর 
প্রলেগর্িন। সম্পািেীয স্তগম্ভ গভনবর অলিভার রাগসগির ভূযসী প্র িংসা েরা হগযগি। 
র্িা হগযগি, এেলিন অলিভার মালেবন যুিরাগের মহামানয চপ্রলসগডন্ট হগর্ন। 
  
পরর্বেী পাোয আগরেলট প্রলেগর্িন চিলসিংটগনর পুগরাগনা র্ালসন্দা হগিন চহনলর 
চচম্বারস। োর চঘা়ো চেনটালে ডালর্ব লজগেলিি, পাাঁচ র্ির আগগ। চজলসো, োর েৃেীয 
র্উ, লডগভাসব েগরগিন। চচম্বারস এখন চিাগনইগস্ক িাগেন। লেলন এেলট পলত্রোর 
মালিে ও প্রো ে। 
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গণমাধযগমর লর্পুি সম্ভার্না। এটাই আসি  লি। আমরা জালন, েযাগিলরন গ্রাহাম এর্িং 
োর ওযাল িংটন চমাস্ট এে চপ্রলসগডগন্টর জীর্ন িুলর্বষহ েগরলিি। 
  
এই লচন্তাটা চিসলিগে আেন্ন েরি। 
  
. 
  
িুলিন ধগর চিসলি র্যস্ত লিি চহনলর চচম্বারস সম্পগেব েিয সিংগ্রহ েরগে। েগযেটা 
গুরুত্বপূণব েিয চস হাগে চপি। র্গযস পঞ্চান্ন র্ির, পৃলির্ীর সেিগেই ভাগিার্াসগে 
চান। লর্রাট র্যর্সার মালিে। লেন্তু টাোটা চিসলিগে আেষবণ েগরলন। 
  
আর্ার চসই পুগরাগনা েিা। সিংর্ািপত্র-এর মাধযগে জগৎ জয েরা চযগে পাগর্। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভগসর সগে েিা হি, চিসলি লজম চর্লির অলিগস ঢুগে প়েি–লজম, আলম 
যালে। 
  
–হযাাঁ, চোমার িুলটর িরোর। েগর্ েুলম লিরগর্? 
  
–আলম আর লিরলি না। 
  
–চিসলি েী র্িগিা? েুলম চেন পালিগয যাে? 
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 না, আলম পািালে না। 
  
–েুলম েী ল ে েগরগিা? 
  
–হযাাঁ। 
  
–চোমাগে হারাগে হগর্। সলেয র্িগিা? 
  
–হযাাঁ, এটাই আমার লস্থর লসোন্ত! 
  
. 
  
চিসলি সু্টযাগটবর মগন নানা লচন্তার লভ়ে। চহনলর চচম্বারগসর সগে চযাগাগযাগ েরগে 
হগর্। অগনেগুগিা সম্ভার্না। এেলটর পর এেলট র্ালেি েরগে িাগে। ভাগিাভাগর্ 
লর্গেষণ েরগে িাগে। চসগনটর চডলভগসর েিা মগন প়েগি। চডলভস আর চচম্বারগসর 
এেইরেম পটভূলম। এেই রৃ্গির মগধয চঘারাগিরা, িুজন িুজগনর সাগি পলরলচে। োই 
চিসলি ভার্ি, আমার লসোন্তটা সল ে। 
  
. 
  
চিাগনইগস্কর ফ্লাই হারভাডব এযারগপাটব। চিসলির লর্মান অর্েরণ েগরগি। চস 
টারলমনাগির লনউজ স্টযাগন্ডর োগি চগি চগি। চিাগনইস্ক স্টাগরর এেটা েলপ লেনগিা। 
অযালরগজানার লরপার্লিে লেনগিা। চিাগনই চগগজট লেনগিা। হযাাঁ, ওই চজযালেষীর 
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েিামটা চিখা যাগে। আলম চো চজযালেষীগে লর্শ্বাস েলর না। চিখা যাে েী লিগখগি? 
–ভলর্ষযগের লিনগুগিা চসানািী হগয উ গর্। সার্ধাগন পা চিিগে হগর্। 
  
লিমুলজন িাাঁল়েগযলিি, ড্রাইভার র্িি–আপলন লমস সু্টযাটব? 
  
–হযাাঁ 
  
–লমাঃ চচম্বারস োর শ্রো ও ভাগিার্াসা জালনগযগিন। আপনাগে চহাগটগি লনগয চযগে 
হগর্। 
  
চিসলি এেটু অর্াে হগযগি অগনে ধনযর্াি। অর্াগের সাগি হো া, চিসলি চভগর্লিি 
উলন চর্াধহয লনগজ আসগর্ন। 
  
–আপলন েখন লডনাগর চযাগ চিগর্ন? 
  
–হযাাঁ, উলন যখন আমাগে ডােগর্ন। 
  
. 
  
আটটা চর্গজগি, চিসলির সাগি চহনলর চচম্বারস তন গভাগজর আসগর র্গস আগিন। 
চচম্বারস এে সুন্দর চচহারার পুরুষ। মুগখর মগধয আলভজাগেযর িাপ। েম  ধূসর হগয 
আসা–র্ািালম চুি। সর্ সমগয উৎসাগহর আগুগন পু়েগিন। 
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উলন চিসলির লিগে োলেগয আগিন। শ্রো ঝগর প়েগি িৃলি চিগে টড খুর্ এেটা 
খারাপ র্গিলন। 
  
ধনযর্াি। 
  
চিসলি এখাগন চেন এগসগিা? 
  
–আলম এই  হরটা সম্পগেব অগনে শুগনলি, এখন চিগে এখাগনই িােগর্া। 
  
-হযাাঁ, এই  হরটাগে েুলম ভাগিাগর্গস চিিগর্। অযালরগজানাগে সর্ আগি, গ্রান্ড 
েযালনযান, মরুভূলম, পাহা়ে, েুলম সর্লেিু পাগর্। 
  
চিসলি ভার্গিা, হযাাঁ, আলম সর্ পাগর্া। 
  
–আমাগে এেটা চিাট্ট জাযগা খুাঁগজ চর্র েগর লিগে হগর্। আপলন সাহাযয েরগর্ন চো? 
  
চিসলি জাগন োর সগে চয টাো আগি োগে লেনমাগসর চর্ল চিগর্না। র়্েগজা়ে 
িুমাস, লেন্তু িুমাগসর পর চস এখাগন নাও িােগে পাগর আর। 
  
. 
  
এ ধরগনর অগনে র্ই পাওযা যায, েীভাগর্ র্যলিগত্বর লর্ো  েরা সম্ভর্। েীভাগর্ 
প্রলেপগির মন জয েরগর্। চিসলি এই সর্ র্ইগে লর্শ্বাস েগর না। মানুষগে লজগে 
চনর্ার লনজস্ব চেৌ ি ইলেমগধযই আযত্ব েগরগি চস। এেলটর পর এেলট অস্ত্র প্রগযাগ 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

72 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

েরগে িাগে চহনলর চচম্বারগসর ওপর। চহনলর লর্গলিে, স্বণবগে ী চমগযরা সুন্দরী হগয 
িাগে, লেন্তু এে রু্লেমেী? 
  
আগিাচনা এলগগয চগি–ি বন, ধমব, আর ইলেহাস লনগয। চ ষ অর্লধ র্নু্ধত্ব গগ়ে ওগ । 
  
. 
  
চহনলর চচম্বারস চিসলির সাহচযব প্রািবনা েরগিন। অগনে র্নু্ধগে লেলন এেিা র্গিগিন। 
জীর্গন অগনে মলহিার সিংস্পগ ব এগসগিন, অগনে র্াজারী চর্ যা, লেন্তু োউগে োর 
ভাগিা িাগগলন। চিসলিগে লনগয লেলন আটব চিলস্টভযাগি চগগিন। অযােট্র্স লিগযটাগর। 
আরও েে জাযগাগে। 
  
হলে চখিার আসর, চহনলর র্িগিন–চোমাগে আমার খুর্ই পিন্দ হগযগি চিসলি। আলম 
লে চোমাগে ভাগিার্াসা জানাগে পালর? 
  
চিসলি আনমগন হাে রাখগিা চহনলরর হাগে।  ান্তভাগর্ র্িগিা- অগপনাগে আমার 
ভাগিা চিগগগি চহনলর, লেন্তু এই প্রগশ্নর উিগর আলম না র্িগর্া। 
  
. 
  
পগরর লিন িাগঞ্চর আসর, চহনলর চটলিগিান েরগিন–েুলম আমার সগে যাগর্? 
  
 চিসলির জর্ার্–আলম যার্। এই ডােটার জনয চিসলি অগপিা েরলিি। 
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িুগটা সিংর্ািপত্র, অযালরগজানা লরপার্লিে আর চিাগনই চগগজট। িারুণ চগিগি। লেন্তু 
চহনলরর োগজ? োর? চেন পা ােগির মন জয েরগে পারগি না? র্যাপারটা চিখগে 
হগর্। 
  
. 
  
চিাগনইস স্টাগরর অলিসটা চিাট, চিসলি যা চভগর্লিি। চিসলি সর্লিে ভাগিাভাগর্ 
চিখি। না, এইভাগর্ চোগনা োগজ চািাগনা যায না। 
  
চহনলর প্রগশ্নর জর্ার্ লিি। অগনে প্রশ্ন, চিসলি ভার্গেই পারগিনা, চহনলর েীভাগর্ 
োগজ সম্পগেব এে খর্র রাগখন। োহগি োগজটা চিগি না চেন! 
  
িুগগবর মগো এেটা চরসু্টগরন্ট। পুগরাগনা ইোিীয আমগির লডনারটা িারুণ। লচিংল়ে 
মাগির চচ্চলর, সস মাখাগনা  ূগযাগরর  যািং, লভলনগাগর চচার্াগনা গরুর মািংস। আহা, 
আরও েে েী। 
  
চহনলর র্িগে িাগেন- আলম চিাগনইস্কগে ভাগিাগর্গস চিগিলি। ভার্গেই পারা যায না, 
পঞ্চান্ন র্ির আগগ এখানোর জনসিংখযা লিি মাত্র পাঁযষলট্ট হাজার। এখন ি িি 
িাল়েগয চগগি। 
  
–আপলন চেন চেনটালে চিগ়ে এখাগন এগিন চহনলর? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

74 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

োাঁধ ঝাাঁলেগয–এটা আমার লনজস্ব লচন্তাধারা নয, আমার িুসিুাঁগস িুগটা চিখা লিগযলিি। 
ডািাররা মৃেুয িালখিা লিগখ লিগযলিগিন। র্গিলিগিন অযালরগজানাগে িােগি আলম চসগর 
উ গর্া। চভগর্লিিাম জীর্গনর র্ালে লিনগুগিা এখাগন িােগর্া। 
  
 মুগখ হালস–োরপর? এখাগনই চিগে চগিাম। আমাগে চিগখ খুর্ রু্গ়ো র্গি মগন হয 
েী? 
  
না, র্যগসর েুিনায আপনাগে আরও চিাট চিখায। 
  
অগনেিণ োলেগয চিগে চহনলর প্রশ্ন েরগিন–আলম জানগে চাইলি, েুলম লে আমাগে 
লর্গয েরগর্? 
  
চিসলি চচাখ র্ন্ধ েরগিা, মগন পগ়ে চগি, চসই  ব্দগুগিার েিা, গাগির গুাঁল়েগে চিখা 
লিি, চিসলি েুলম আমাগে লর্গয েরগর্? 
  
চভগর্া না, েুলম এে গভনবরগে লর্গয েরগিা, আলম লচরলিন সামানয অযাটলনব হগয 
িােগর্া। 
  
 চিসলি চচাখ খুিগিা, চহনলরর লিগে োোগিা-হযাাঁ, আলম চোমাগে লর্গয েরগে চাই। 
  
িু-সপ্তাহ র্াগি োরা পরস্পরগে লর্গযর র্াাঁধগন চর্াঁগধ চিিগিন! 
  
. 
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চিলসিংটন চহরাল্ড লিডার পলত্রোগে লর্গযর খর্রটা প্রোল ে হি। চসগনটর টড চডলডস 
অগনেিণ খর্রটার লিগে োলেগয লিগিন। 
  
চর্াঝা চগি, চিসলি চেন এখাগন এগসলিি। র্যাপারটার মগধয রহসয আগি। 
  
লেন্তু েী সমসযা? ল ে রু্ঝগে পারা যাগে না! 
  
চিসলি আর চহনলর পযালরগস চগি হালনমুন োটাগে। চযখাগন োরা লগগযলিি, সর্ 
জাযগাগেই অলিভার এর্িং জযাগনর পিলচহ্ন আাঁো আগি। অর্ য এসর্ই চিসলির 
েম্পনা। চিসলি ভার্গিা, অলিভার লনশ্চযই জযাগনর োগন োগন লমগিয প্রলেশ্রুলে 
লিগযগি। এেই রেম গল্পগািা যা র্গি পুরুষরা নারীর মন জয েরার চচিা েগর। 
  
লেন্তু চহনলর মানুষটা এগের্াগর অনযরেম। উলন লমগিয েিা র্িগে চ গখনলন, অনয সময 
হগি চিসলি হযগো সলেয সলেয মানুষটাগে ভাগিার্াসগো। লেন্তু এখন চিসলি প্রলেজ্ঞা 
েগরগি, চোগনা পুরুষগে আর চস েখনও লর্শ্বাস েরগর্ না। 
  
. 
  
েগযেলিন র্াগি োরা চিাগনইগস্ক লিগর এি। চিসলি চহনলরগে র্িি–চহনলর, আলম ওই 
োগগজর সগে যুি হগে চাইলি। আলম এেটা লর্জ্ঞাপন সিংস্থায োজ েরোম। আলম 
চোমাগে সাহাযয েরগে পারগর্া। 
  
চহনলর র্াধা চির্ার চচিা েগরলিগিন, চ ষ পযবন্ত হাি চিগ়ে লিগিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 চহনলর রু্ঝগে পারগিন, চিসলি মন লিগয চিলসিংটন চহরাল্ড লিডার পলত্রোটা চরাজ 
পগ়ে। 
  
লেলন জানগে চচগযলিগিন র্াল়ের সাগি চযাগাগযাগ রাখগে চাইগিা? 
  
চিসলির মুগখ হালস আলম চিখগে চাইলি এই োগজটা চেন এে লর্খযাে। আমাগিরও 
চসইভাগর্ লচন্তা েরগে হগর্। 
  
চিসলি জালনগযলিি, স্টার পলত্রোটা চিােসাগন চিগি। চহনলরর মুখ হালস-হালস, আলম 
লর্লভন্ন সূত্র চিগে টাো আয েলর। এগে আমার েী হগর্? 
  
না, এগে অগনে লেিুই হগর্, চিসলি ভার্গিা। চিাগনইস্ক স্টার চেন এে খারাপ 
অর্স্থায চিগর্? নেুন যন্ত্রপালে চনই, িাপার পেলে মান্ধাো আমগির। 
  
চিসলি নানা লর্ষগয চহনলরর সগে আগিাচনা েরগিা। লেন্তু চহনলর র্যাপারটাগে গুরুত্ব 
লিগেন না। এই পলত্রো োর োগি লর্গনািগনর মাধযম। এটাগে িাাঁ়ে েরাগি েী িাভ? 
  
চিসলি ভার্গে িাগে, র্যাপারটা পাল্টাগে হগর্। 
  
. 
  
স্টাগরর অযাটলনবর সাগি চিসলির তর্ ে। 
  
েীভাগর্ োজ চিগি? 
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লমগসস চচম্বারস, র্যাপারটা হাগের র্াইগর চগি যাগে। 
  
–এখনও আমরা র্াাঁচগে পালর েী? 
  
–হযাাঁ, লপ্রন্টাসব ইউলনযগনর চপ্রলসগডগন্টর সগে েিা র্িগে হগর্। চজা লরগি, চিােটা 
সুলর্ধার নয। এে ইলঞ্চ জলম চস িা়েগর্ না। যলি লরগি রালজ িাগেন োহগি নেুন েগর 
লচন্তা ভার্না েরা চযগে পাগর। 
  
–আপলন ওগে লর্শ্বাস েগরন? 
  
–হযাাঁ েলর র্গট, লেন্তু র্যাপারটা খুর্ই  ি। 
  
–চেন র্িুন চো? 
  
-শ্রলমেগির মগধয আগন্দািন চিখা লিগযগি। োরা আরও েম সময োজ েরগর্, চর্ল  
চর্েন চাইগি। আরও অগনে লেিু। 
  
চিসলি চুপ েগর চগি, ভার্গিা, এই সমসযাটার সমাধান েরগেই হগর্। 
  
. 
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িুগটার সময প্রস্তালর্ে তর্ েটা হগর্। চিসলির এেটু চিলর হগযগি, চসলরগসপ ন 
অলিগসর লিগে চগি, চজা লরগি োর জনয অগপিা েরলিগিন। চসগেটারীর সাগি েিা 
র্িলিগিন। অযালম, সুন্দর চিখগে এে োগিা চুগির েরুণী। 
  
চজা লরগিগে ভাগিা চচহারার এে আইলর  মযান র্গি চর্াঝা যায। পাঁযোলি  র্ির 
র্যস। পগনগরা র্ির ধগর এই জগগের সগে যুি। লেন র্ির আগগ লেলন ইউলনযগনর 
প্রধান পগি লনর্বালচে হগযগিন। শ্রলমেগির জগনয ি়েগে র্েপলরের। 
  
লরগি র্িগে িাগেন োহগি? অযালম? র্যাপারটা এভাগর্ই চিগর্ চো? 
  
অযালমর মুগখ হালস চজা, চোমার েিা শুগন হাসগে হাসগে চপগট লখি ধগর যায। 
  
–আজ রাগে লডনার? হগর্ লে এেসগে? 
  
–হযাাঁ, চোমার সগে লডনার চখগি আমার ভাগিাই িাগগর্। 
  
লরগি োোগিন, চিখগিন চিসলিগে শুভ লর্গেি লমগসস চচম্বারস। 
  
-শুভ লর্গেি লমাঃ লরগি, আপলন চভেগর আসগর্ন চো? 
  
. 
  
লরগি আর চিসলি েনিাগরন্স রুগম র্গসলিগিন। 
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েলি খাগর্ন? 
  
না, ধনযর্াি। 
  
–আর লেিু? 
  
আপলন লে জাগনন লমগসস চচম্বারস, চোম্পালনর োগজর মগধয লড্রঙ্ক েরা উলচে নয। 
  
–আপনার সম্বগন্ধ অগনে েিা শুগনলি, এর্ার োগজর েিায আসা যাে। 
  
–ল ে আগি, র্িুন েী শুনগে চাইগিন? 
  
ইউলনযগনর প্রলে আমার সহানুভূলে িােগর্ সর্সময। আমার মগন হয আপনারা সলেয 
আরও লেিু চপগে পাগরন। লেন্তু এমন লেিু চাইগর্ন না যা আমরা লিগে পারগর্া না। 
  
–ল ে েগর র্িুন চো? 
  
–আপলন েী জাগনন চর্ল রভাগ সমগয ওভারটাইম চিওযা হয। লেনগট ল িগট োজ 
েরাগনা হয। সপ্তাগহর চ গষ িুলট। এইভাগর্ আর েেলিন চিগর্? আমরা সর্লেিু 
আর্ার নেুন ভাগর্ ভার্গর্া। 
  
–োর মাগন? নেুন যন্ত্রপালে? শ্রলমে িাাঁটাই? না, এটা আলম লেিুগেই হগে চির্ না। 
এই পুগরাগনা চমলসনগুগিা আগি র্গিই অগনে শ্রলমগের চপগট অগন্নর সিংস্থান হগে। 
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লরগি উগ  িাাঁ়োগিন–আগামী সপ্তাহ পযবন্ত আমাগির চুলি আগি। োরপর? নেুন চুলি 
হগি আমরা চেউ োজ েরগর্া না। 
  
. 
  
চহনলরর োগি চিসলি সর্ লেিু গুলিগয র্গিগি। 
  
চহনলর লজজ্ঞাসা েরগিন–েুলম চেন এই ঝাগমিায মািা গিাগো? ইউলনযগনর সাগি 
চপগর উ গর্ না। ওগিরগে চোগনা উপগি  চিওযা সম্ভর্ নয। েুলম এসর্ র্যাপার জাগনা 
না, োিা়ো েুলম এেজন মলহিা, চিগিরাই এগুগিার সমাধান েরুে। 
  
–েুলম েী ল ে েগরগিা? 
  
–হযাাঁ, ডািাগরর সগে েিা র্িগে হগর্। অলসগজগনর টযাঙ্ক িরোর। 
  
–আলম সর্ র্যর্স্থা েরগর্া, আলম এেজন নাসব রাখগর্া, যখন আলম এখাগন িােগর্া না 
েখন ওই নাসব চোমায সাহাযয েরগর্। 
  
না, না, আমার নাসব িাগগর্ না। 
  
–এগসা চহনলর, চোমাগে লর্িানাগে শুইগয লিই। 
  
. 
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লেনলিন চেগট চগগি। চিসলি িরোরী চর্াডব লমলটিং চডগেগি। চহনলর র্িি যাও, আলম 
এখাগন িােগর্া। 
  
অলসগজন টযাঙ্ক োগে সাহাযয েরগি। মগন হগে, লেলন চর্াধহয আরও িুর্বি হগয 
উগ গিন। 
  
চিসলি ডািারগে চিান েরি–েগযেলিগন ওজন অগনে েগম চগগি, সর্ সময যন্ত্রণা 
হগে। আপলন লে এের্ার আসগর্ন? 
  
লমগসস চচম্বারস, আমরা যিাসাধয েরলি। মগন হগে ওগে এখন লর্শ্রাম লনগে হগর্। 
  
চিসলি র্গস প়েি, চিখি, চহনলর লর্িানাগে শুগয আগি, ো গি। 
  
চহনলর র্িগিন–ওই লমলটিংটার জনয িুাঃখ িাগগি। চোমাগে সর্লেিু পলরচািনা েরগে 
হগর্। চেউ চনই সাহাযয েরার। 
  
চিসলির চ াাঁগটর চোগণ েখন এেটুেগরা িুিু হালসর লর্েুরণ! 
  
. 
  
০৫. 
  
চর্াগডবর সর্ সিসয েনিাগরন্স রুগম ঢুগে পগ়েগিন। েলি খাগেন লরম লচগভ ডাে 
রাখগিন। চিসলির জনয অগপিা েরগিন। 
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চিসলি ঢুগে র্িগিা- এেিণ র্লসগয রাখার জনয খারাপ িাগগি, চহনলর োর ভাগিার্াসা 
ও প্রস্তার্ পাল গযগি। 
  
এটা হি প্রিম চর্াডব লমলটিং চযখাগন চিসলিগে চিখা যাগে। 
  
ধীগর ধীগর চিসলি সেগির সম্পগেব অগনে লেিু চজগন লনি। সেগির শ্রো ও 
ভাগিার্াসা অজবন েরি। এর্ার আসি েিার্ােবা শুরু হগর্। 
  
অযালম েলি লিলেি, চিসলি র্িি–অযালম, েুলম লে এই লমলটিং-এ িােগর্? 
  
অযালম অর্াে হগয চগগি না, আমার  টবহযান্ড খুর্ এেটা ভাগিা নয লমগসস চচম্বারস, 
লসনলিযা এই োজটা আরও ভাগিাভাগর্ েরগে পারগর্। 
  
আলম চোমাগে লিখগে র্িলি না। েুলম চিগখা আমরা চ ষোগি চোন্ চোন্ লসোন্ত 
লনিাম। োর এেটা চনাট রাখগে হগর্। 
  
অযালম চনাট রু্ে চর্র েরি, েিম এি, র্িি–আলম তেলর আলি। 
  
চিসলি চর্াডব সিসযগির লিগে োলেগয র্িগে শুরু েরি–আমাগির এেটা সমসযা চিখা 
লিগযগি। চপ্রস মযাগনর ইউলনযন আমাগির সাহাযয েরগর্ না। লেনমাস ধগর েিার্ােবা 
চিগি, এখনও চোগনা  গেব চপৌঁিাগনা সম্ভর্ হযলন। সর্ প্রলেগর্িন আপনাগির োগি 
পাল গযলি। এ সম্পগেব আপনারা েী র্গিন? 
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স্থানীয িিাগমবর পাটবনাগরর লিগে োোি চিসলি। চজগন অসগিাগনব, লেলন র্িগিন–
র্যাপারটা হাগের র্াইগর চগি চগগি। শ্রলমেগির যা পাওনা ো লিগয লিন। োহগি 
চিখগর্ন োি োরা আর্ার চর্ল  চাইগি। 
  
চিসলি অযারগনর লিগে োোগিন। স্থানীয লডপাটবগমন্ট চস্টাগরর প্রধান। র্িগিন অযারন, 
আপলন লেিু র্িগর্ন? 
  
–আলম র্িলি, এভাগর্ সমসযার সমাধান হগর্ না। যলি িাইে হয োহগিও চোগনা 
অসুলর্গধ চনই। 
  
নানা ধরগনর মন্তর্য চভগস এি। চোগনা সল ে লসোগন্ত চপৌঁিগনা সম্ভর্ হি না। 
  
লমলটিং চ ষ হগয চগি, এগে এগে সেগি চর্লরগয চগগিন। অযালমগে চিসলি র্িি—েুলম 
এগুলি টাইপ েরগর্। 
  
–লমগসস চচম্বারস, আলম এখনই টাইপ েরলি। 
  
চিসলি এলগগয চগি োর অলিগসর লিগে। 
  
. 
  
চটলিগিানটা চর্গজ উগ গি, অযালম র্িি–লমাঃ লরগি। আপলন েিা র্িগর্ন? 
  
চিসলি চিান ধগর র্িি–হযাগিা? চজা লরগি। 
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–আপনাগে অগনে ধনযর্াি। আপলন চচিা েরগিন। 
  
 চিসলি র্িি–আলম রু্ঝগে পারলি না। 
  
–চর্াডব লমলটিং, আলম সর্ শুগনলি। 
  
েী েগর শুনগিন? এটা চো এেিম প্রাইগভট লমলটিং। 
  
চজা লরগির মন্তর্য সর্ জাযগায আমাগির র্নু্ধরা আগি। আপনার চচিার জনয ধনযর্াি 
জানাই। 
  
লেিুিণ নীরর্ো, চিসলি র্িি–লমাঃ লরগি, এর্ার লে চোগনা চুলি হগে পাগর? 
  
েী র্িগে চাইগিন? 
  
–আমার মািায এেটা পলরেল্পনা এগসগি। চিাগন েিা র্িা যাগর্ না। চোিাও 
চযাগাগযাগ েরা যায? চগাপগন। 
  
এেটুিগণর নীরর্ো–হযাাঁ, আসা চযগে পাগর। লেন্তু চোিায? 
  
এমন এেটা জাযগায চযখাগন আমাগির চেউ লচনগে পারগর্ না। চগাগল্ডন োপ? 
  
–ল ে আগি, আলম এে ঘণ্টার মগধয চপৌঁগি যালে। 
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. 
  
চগাগল্ডন োপ এেটা অেযন্ত সাধারণ োগি। চিাগনইগস্কর এেগোগণ অর্লস্থে। 
চরিগর্াডব টযাগসর োগি। এই জাযগাটা চিগে টুযলরস্টরা িূগর িােগেই ভাগিার্াগস। চজা 
লরগি এেটা চোগণ র্গসলিগিন। চিসলি প্রগর্  েরি। 
  
–আপলন এগসগিন র্গি ধনযর্াি। 
  
–আপলন নেুন লেিু র্িগে চাইগর্ন চসই আ ায… 
  
–হযাাঁ, চর্াডব সিসযগির মািাগমাটা। আলম সেিগে চর্াঝার্ার চচিা েগরলি। োরা চেউ 
শুনগিন না। 
  
–হযাাঁ, আপলন নেুন চুলির েিা র্গিগিন। 
  
–আপলন ল েই র্গিগিন, ওাঁরা রু্ঝগেই পারগিন না চয আপনাগির সাহাযয এর্িং 
সহগযালগো িা়ো এেটা পলত্রোর চর্াঁগচ িাো সম্ভর্ নয।  
  
–যলি আপলন ওগির লর্রুোচরণ েগরন োহগি েী হগর্? 
  
–হযাাঁ, ওরা সিংখযায ভারী, হযগো িীঘব িাইে ডাো হগর্। পলত্রোটা র্ন্ধ হগয যাগর্। 
  
–োহগি? 
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-আলম খুর্ চগাপন েিা আপনাগে র্িলি। পাাঁচ োন েরগর্ন না চযন। আলম চর্  রু্ঝগে 
পারলি, ওাঁরা চাইগিন পলত্রোটা র্ন্ধ েরগে। শুের্ার মধযরাে অর্লধ চুলি আগি, োই 
চো? 
  
–হযাাঁ। 
  
এেটা র্যাপার চর্াঝাগে পারগর্ন? চর্াঝাগর্ন চয আপনাগির সাহাযয িা়ো স্টার চিগর্ 
না। োই লেিু লেিু িলে েরুন, এমন িলে যা পূরণ েরা যাগর্। 
  
শ্রলমে চনোর চচাখ র়্ে র়্ে হগয উগ গি। 
  
চিসলি র্িগে িাগে আলম সলেয চভগর্ লেিু র্িলি না। র্িগে চাইলি এভাগর্ই সমসযার 
সমাধান হগে পাগর। েগযেটা চের্গির োর চেগট লিন। িুগটা চপ্রসগে র্ালেি েগর 
লিন। ওরা রু্ঝুে, েী েগর সারাগনা চযগে পাগর। সর্লেিুই এে িুলিগন সারাগনা সম্ভর্। 
ওগির চচেনা জাগাগে হগর্। 
  
চজা লরগি অগনেিণ র্গস িােগিন। র্িগিন–র্াাঃ, আপনার রু্লের প্র িংসা না েগর 
পারলি না। 
  
এখন আর রু্লের েী চিখগিন? আর্ার র্িলি, যলি র্াাঁচগে চান োহগি চিাট চিাট 
িলেসাধন েরুন। চর্াগডবর চিাগেগির টনে নাল়েগয লিন। চর্াঝান িাইে হগি ো 
চমটাগনা সম্ভর্ হগর্ না। সর্লেিুই েরলি পলত্রোটাগে র্াাঁচাগনার জনয। 
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লরগির মুগখ হালস আপনাগে এে োপ েলি খাওযাগর্া লমগসস চচম্বারস? 
  
. 
  
আমরা িাইে চঘাষণা েরগর্া। 
  
শুের্ার, র্াগরাটা চর্গজ এে লমলনট। চজা লরগি এই লসোন্ত লনগিন। চপ্রগসর চিাগেরা 
চঞ্চি হগয উগ গি। োরা চমলসগনর ওপর আেমণ েরি। চটলর্ি উগল্ট লিি, িুগটা 
লপ্রলন্টিং চপ্রগস আগুন ধলরগয লিি। এেজন রিী র্াধা চির্ার চচিা েগরলিি, োগে 
প্রচণ্ডভাগর্ মারা হি। 
  
এর্ার চিখা যাে ওই চর্জন্মারা েী েগর? 
  
এেজন লচৎোর েরি। 
  
–আমরা না িােগি োগজ মগর যাগর্। 
  
–আমরাই আসি স্টার। 
  
হােোলি, আরও চর্ল  উগিজনা। 
  
এই রু্গনা উগিজনার মগধয আগিা জ্বগি উ ি, চিখা চগি চটলিলভ গনর েযাগমরা আগিা 
চজ্বগিগি। িলর্ চোিা হি। লরগপাটব চপৌঁগি চগি অযালরগজানা লরপার্লিে পলত্রোয। 
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চিাগনইস চগগজট পলত্রোয, আরও েগযেলট চিাট চিাট সামলযে পলত্রোয। হালজর 
হগিন এেডজন পুলি  এর্িং িাযার লব্রগগগডর চিাগেরা। 
  
চজা লরগি সর্ র্যাপারটা লনগজই েিারলে েরগিন। এে দ্রুে সর্ হি েী েগর? পুলি  
িরজা র্ন্ধ েগর লিি। লরগি ভার্গিন, র্যাপারটা লে ল ে হি? চেউ লে আমার চপগট 
িালি মারগিা? আলম লে চিসলি চচম্বারগসর োগি চহগর চগিাম? 
  
চর্াঝা যাগে না, চর্াঝা যাগে না, ওই  যোলন চমগযটা সলেযই েী চাইগি? 
  
. 
  
চটলিলভ গন ধ্বিংগসর িলর্। চরলডওগে ধ্বিংগসর খর্র। সারা পৃলির্ীর খর্গরর োগগজ 
সলচত্র প্রলেগর্িন। চর্াঝা চগি, চিাগনইস্ক স্টার এর্ার জনগগণর োগি পলরলচে হগয 
উগ গি। 
  
চিসলির পলরেল্পনা এখনও পযবন্ত ল ে আগি। এর আগগ চস স্টাগরর েগযেজন 
র্যলিগে োনসাগস পাল গযলিি। েীভাগর্ র়্ে র়্ে চপ্রস চািাগে হয চস র্যাপাগর 
অলভজ্ঞো অজবগনর জনয। েীভাগর্ উৎপািগনর চিগত্র নেুন লিগন্ত খুিগে হয চস 
র্যাপাগরও েিা র্িগে। 
  
সোি হগযগি, িাইে শুরু হগয চগগি, অযালম হ াৎ চরগগ চগি। 
  
. 
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শুের্ার লর্গেিগর্িা, লর্গযর পর িু-র্ির চেগট চগগি, চহনলরর  রীরটা লর্গ ষ ভাগিা 
চনই।  লনর্ার সোিগর্িা োর রু্গে র্যিা হি। চিসলি এযামু্বগিগন্স খর্র লিি। োগে 
হাসপাোগি পা াগনা হি। রলর্র্ার চহনলর চচম্বারগসর মৃেুয হি। 
  
চিসলি এখন লর্রাট সম্পলির এেমাত্র উিরালধোলরণী। 
  
. 
  
সমালধর পর চসামর্ার। োগ মযাে অযালিস্টার চিসলির সগে চিখা েরগে এগসগিন। 
  
–আইগনর েগযেলট র্যাপাগর আপনার সগে চিখা েরগর্া। 
  
র্িুন েী র্িগে চাইগিন? 
  
চহনলরর মৃেুয চিসলিগে লর্গ ষভাগর্ প্রভালর্ে েগরগি। চহনলর সলেযই এে সুভদ্রগিাে 
লিগিন। চহনলরর সাহাযয চিসলিগে অগনেখালন  লি লিগযগি। চিসলি অনুভর্ েরি, 
চহনলরর মৃেুযর অন্তরাগি অলিভাগরর নীরর্ উপলস্থলে। 
  
–স্টার লনগয আপলন েী েরগর্ন? আপলন েী পলত্রোটাগে র্াাঁলচগয রাখগর্ন নালে? 
  
–শুধু র্াাঁলচগয রাখা নয, আমরা এই পলত্রোটাগে আরও র্া়োগর্া। এই আমার লসোন্ত। 
  
. 
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চিসলি মযাগনলজিং এলডটার পলত্রোর এেলট েলপ চচগয পা াগিা। এটা মালেবন র্ালণলজযে 
পলত্রো। 
  
চস র্িি–আলম লমগসস চহনলর চচম্বারস র্িলি। আগরেটা পলত্রো প্রো  েরগে চগিলি। 
আপনারা লে সাহাযয েরগর্ন? 
  
চিানটা চপৌঁগি চগি লর্লভন্ন সািংর্ালিগের োগি। চিান চপৌঁগি চগি অলরর্গনর সান 
পলত্রোর পলরচািেমণ্ডিীর োগি। 
  
চিসলি মযাে অযালিস্টার নাগম লর্ল ি সািংর্ালিেগে র্িি–আলম অলর্িগম্ব অলরর্গম যার্, 
পলত্রোর র্যাপাগর চখাাঁজ খর্র লনগে হগর্। 
  
িুলিন চেগট চগি, মযাে অযালিস্টার চিান েগর জানাগিন–সাগনর েিা ভুগি যান লমগসস 
চচম্বারস। 
  
েী সমসযা? 
  
–হযামন এেটা চিাট  হর, এখাগন িুলট সিংর্ািপত্র প্রোল ে হয। সান পলত্রোর লর্লে 
মাত্র পগনগরা হাজার। আগরেটা পলত্রো আগি, হযামন েলনগেি, প্রলেলিন চসটা আ া  
হাজার েলপ েগর িাপা হয। সাগনর মালিে পঞ্চা  িি ডিার চাইগিন, এে টাো 
লিগয পলত্রোটা চেনা লে উলচে? 
  
এেমুহূেব লচন্তা েগর চিসলি জর্ার্ লিি- হযাাঁ, আপলন েিার্ােবা চালিগয যান। 
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. 
  
চিসলি িুলিন োটাগিা সিংর্ািপত্র পগ়ে। পা াপাল  অগনেগুগিা র্ই প়েি চস। 
  
মযাে অযালিস্টার র্গিলিগিন- সান লেন্তু চোগনাভাগর্ই েলনগেগির প্রলেিন্দ্বী হগয উ গে 
পারগর্ না। প্রলে র্ির সাগনর প্রচার সিংখযা েম  েমগি। 
  
চিসলি র্গিলিি–আলম এখনও আমার লসোন্তটা পাল্টালেনা, চয েগরই চহাে পলত্রোটা 
আমাগে লেনগেই হগর্। 
  
. 
  
লেনলিগনই র্যাপারটা হগয চগি। সাগনর মালিে হর্ার পর চিসলি আনগন্দ পলরপূণব। 
  
এই প্রিম চস সিংর্ািপগত্রর জগগে হানা লিগযগি। পঞ্চা  িি ডিার লিগযগি। 
  
হযামন েলনগেগির মালিে ওযাল্ট চমলর ওগযিার অর্াে হগয চগগিন। লেলন চসাজাসুলজ 
চিসলিগে চিান েরগিন। র্িগিন–মযাডাম, আমার নেুন প্রলেিলন্দ্বগে ধনযর্াি জানালে, 
সান লে আমাগে লর্লে েরগর্ন? 
  
চিসলি চহগস জর্ার্ লিগিন–সর্লেিু ভাগিা মগো চিগি আপলন হযগো এেলিন 
েলনগেি লনগয আমার োগি হালজর হগর্ন। 
  
চমলর ওগযিার চিান চরগখ ভার্গিন, িমাগসর মগধযই সান লেগন লনগে হগর্! 
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. 
  
চিসলি চিাগনইগস লিগর চগি। স্টার পলত্রোর মযাগনলজিং এলডটাগরর সগে পরাম ব 
েরি। োরপর ভদ্রগিােগে পা াি হযামনগির োগি, ওই পলত্রো সম্পগেব সর্ খর্র 
চজগন আসগে হগর্। লনযলমে খর্র পা াগে হগর্। 
  
. 
  
অলরর্ম, সান পলত্রোর সেিগে লনগয এে অলধগর্ ন। 
  
–আমরা আজ চিগে এেটু অনযভাগর্ চিগর্া। এই  হগর মাত্র িুলট পলত্রো আগি, িুলটর 
মালিোনা এেই িাোর নীগচ আসগর্। 
  
সান পলত্রোর মযাগনলজিং লডগরক্টর চমগডে চজাহগনস এই েিা শুগন অর্াে হগয চগগিন। 
লেলন র্িগিন–লমগসস চচম্বারস, আপলন চর্াধহয অর্স্থাটা ল ে রু্ঝগে পারগিন না। 
আমাগির পলত্রো েম  নীগচ চনগম যাগে। এখন অনয পলত্রোর েিা আমরা ভার্গর্া 
েী েগর? 
  
 চিসলি র্গিলিি- হযাাঁ, েলনগেিগে আমরা ি়েগেই চির্ না। 
  
সেগির মগন এেই আ া। লেন্তু ো সম্ভর্ হগর্ লে? ঝানু সািংর্ালিে এই েিা শুগন 
চহগস উগ লিগিন। পলত্রোর জগে চিগে মলহিা এর্িং অযাগমচারগির র্াইগর িাো 
উলচে। 
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চজাহগনস  ান্তভাগর্ জানগে চচগযলিগিন- আপনার পলরেল্পনাটা রু্লঝগয র্িগর্ন েী? 
  
চিসলি প্রশ্ন েগরলিি- আপলন েখনও ষাাঁগ়ের ি়োই চিগখগিন? 
  
-চেন? 
  
যখন ষাাঁ়েটা চরগগ লগগয লরগঙর মগধয িুগট আগস েখন মাোগো ষাাঁ়েটাগে আঘাে েরার 
জনয ধারাগিা অস্ত্র লিগয আঘাে েগর। েখন রিিরণ হগে িাগে। যা়েটা আহে ও 
উন্মি হগয ওগ । োরপর মাোগোর হেযা েগর। 
  
চজাহগনগসর মুগখ হালস–আমরা েলনগেিগে আঘাে েরগর্া? েী েগর? 
  
শুনগর্ন েী েগর? চসামর্ার চিগে আমরা সান পলত্রোর িাম েলমগয চির্। পাঁযলত্র  
চসগন্টর র্িগি পাঁলচ -েুল়ে চসন্ট। লর্জ্ঞাপগনর িামও লত্র   োিং  েলমগয চির্। পগরর 
সপ্তাগহ আমরা এেটা পলরেল্পনা চঘাষণা েরগর্া। আমাগির পা ে পাল োরা সারা 
পৃলির্ী ঘুগর আসগে পারগর্ন। এইভাগর্ লর্জ্ঞাপন চিগে িােগর্। 
  
ঘগর উপলস্থে সেগি রু্ঝগে পারগিন, উচ্চাোঙ্খী এে মলহিার হাগে এই সিংর্ািপত্রটা 
এগস পগ়েগি। 
  
. 
  
রিিরণ শুরু হি, সাগনর িারা আঘাে এর্িং আেমণ। 
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মযাে অযালিস্টার চিসলির োগি জানগে চচগযলিগিন সান েে টাো নি েরগি চস 
লর্ষগয আপনার চোগনা ধারণা আগি লে? 
  
এই মুহূগেব আলম র্িগে পারলি না। 
  
েেলিন এই পলরেল্পনাটা চিগর্? 
  
–যেলিন পযবন্ত আমরা না লজেগে পারলি, েগর্ আর চর্ল লিন নয। 
  
 চিসলির মগন লচন্তা, সলেয, প্রলে সপ্তাগহ চর্াঝার অঙ্কটা র্া়েগি। েরু্ও প্রচার সিংখযা 
েগম যাগে। লর্জ্ঞাপনিাোরা খুর্ এেটা আগ্রহ প্রো  েরগিন না। 
  
মযাে অযালিস্টার র্িগিন–আপনার প্রেল্পটা চর্াধহয োজ েরগি না। আপলন এভাগর্ 
টাো নি েরগিন চেন? 
  
পগরর সপ্তাগহ এেটা অঘটন ঘগট চগি। প্রচার সিংখযা আর েমি না। 
  
. 
  
আট সপ্তাহ পগর সান আর্ার পূর্ব আোগ  উ়েগে শুরু েরি। িুগটা প্রেল্পই িারুণভাগর্ 
োজ েগরগি। র্াগরা সপ্তাহ ধগর এই ঘটনা ঘটি। লর্শ্ব ভ্রমগণর এই পলরেল্পনাটা 
চমৎোর। িলিণ সমুদ্র চিগে িন্ডন, পযালরস এর্িং লরও। যারা িটারীগে লজগেগিন, 
প্রিম পাোয োগির িলর্ িাপা হি। সান পলত্রোয লর্গফারণ ঘগট চগি। 
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চেগ মযাে অযালিস্টার র্গিলিগিন–আপলন জুযা চখগিগিন, লেন্তু র্যাপারটা োগজ 
চিগগগি। 
  
চিসলি র্গিগি–না, এটা লেন্তু জুযা চখিা নয। আলম অগনে চভগর্লচগন্ত পা চরগখলি। 
  
. 
  
ওযাল্ট চমলর ওগযিার অর্াে হগয চগগিন। এই প্রিম সান পলত্রোর প্রচার সিংখযা 
েলনগেিগে িাল়েগয চগগি। 
  
চমলর ওগযিার মািা চুিগে র্িগিন–এই ি়োই েগর েী িাভ? আলমও লর্জ্ঞাপগনর খরচ 
েমাগর্া। প্রলেগযালগোর চঘাষণা েরগর্া। 
  
র্যাপারটা হাে চিগে চগি চগগি। এগাগরা মাস আগগ চিসলি সান পলত্রো লেগনলিি, 
ওযাল্ট চমলর ওগযিার োগে চিাগন অভযিবনা জালনগযলিগিন। 
  
চ ষ অর্লধ উলন ভার্গিন–আলম পলত্রোটা লর্লে েরগে চাইলি। আপলন লে লেনগর্ন? 
  
-হযাাঁ। 
  
. 
  
েলনগেগির চুলি সই হি। চিসলি োর সমস্ত েমবচারীগির চডগে পাল গযলিি। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

96 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
চিসলি র্গিলিি–চসামর্ার চিগে আমরা সাগনর িাম র্াল়েগয চির্, লর্জ্ঞাপগনর খরচও 
র্া়োগর্া, প্রলেগযালগোও চ ষ হগয চগি। 
  
. 
  
এেমাস চেগট চগগি। চিসলি চেগ মযাে অযালিস্টারগে র্িি–চডিওযার চিগে ইভলনিং 
স্টযান্ডাডব পলত্রোটা চর্গরায। আলম শুগনলি এই পলত্রোটা লর্লে েগর চিওযা হগর্। 
ওনাগির হাগে এেটা চটলিলভ ন চস্ট নও আগি। 
  
মযাে অযালিস্টার র্াধা চির্ার চচিা েরগিন–আমরা চটলিলভ ন সম্পগেব লেিুই জালন না। 
  
–ল খগে হগর্। চিাষ েী? 
  
এর্ার এে েিয প্রযুলির সাম্রাজয তেলর হর্ার পগি এলগগয চগি। 
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অদেভাগরর দিনগুগো 
০৬. 
  
অলিভাগরর লিনগুগিা চেগট চগিগি আনন্দময উগিজনার মগধয। জীর্গনর প্রলেলট 
প্রহরগে উলন োগজ িাগাগে চাইগিন। এেলটর পর এেলট রাজননলেে সগম্মিন, 
প্রলেলনলধ িগির সগে সািাৎ েরা, ভাষণ চিওযা, সািংর্ালিেগির সামগন িাাঁ়োগনা। 
িাঙ্কিুগটবর চট্র্ড জানবাি এর্িং চিলসিংটগনর চহরাল্ড লিডার পলত্রোগে োাঁর সম্পগেব 
প্রলেগর্িন প্রোল ে হগে। সামালজে জীর্গনও অলিভার এে সিি পুরুষ। এর 
অন্তরাগি েী আগি, অন্তরাগি আগি ওই লর্গযর অনুষ্ঠান, চসগনটর টড চডলভগসর েনযা 
োর ঘরণী, র্যাপারটা সািংর্ালিেগির োগি অেযন্ত চিাভনীয। 
  
িাঙ্কিুগটব িােগে অলিভার পিন্দ েগরন। সুন্দর এেটা  হর যার ঐলেহালসে পটভূলম 
আগি, আগি নিীর ধাগর সুরময উপেযো। চেনটালের অসাধারণ পর্বেমািার চসৌন্দযব। 
োগে চর্ল র ভাগ সময ওযাল িংটগন িােগে হয, ভাগিা িাগগ না, চমাটই ভাগিা িাগগ 
না। 
  
েমবর্যস্ত লিনগুগিা সপ্তাগহ অলেোন্ত হগয যায, সপ্তাহ চগি যায মাগস। অলিভার োর 
োযবধারার চ ষ র্িগর এগস উপলস্থে হগিন। 
  
লপটার টযাগারগে লেলন োর চীি চসগেটারী েগর লিগযগিন। এই লনর্বাচনটা যিািব 
হগযগি। টযাগার সর্ সময চপ্রগসর সগে েিা র্িগে র্যস্ত িাগেন। জীর্গনর প্রাচীন 
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মূিযগর্াধগুগিাগে আাঁেগ়ে চিার চচিা েগরন। োর োগিা চচাগখ ঝগর পগ়ে অসীম 
আনুগেয, অলিভার এর্িং মহান মালেবন চিগ র  াসনর্যর্স্থার প্রলে। 
  
. 
  
টড চডলভস প্রলে মাগস অলিভাগরর সগে চিখা েগরন। েু ি লর্লনময হয। 
  
এেলিন টড লপটার টযাগারগে র্িগিন–সর্সময অলিভাগরর ওপর নজর চরগখা চেমন? 
এে মুহূেব সময চযন র্াগজ নি না হয। 
  
অগক্টার্গরর েনেগন  ান্ডা, সগন্ধযগর্িা। অলিভার এর্িং চসগনটর চডলভড অলিভাগরর 
গাল়েগে র্গসলিগিন। িুজন পুরুষ ও জযান গালব্রগযগি লডনার চখগে চগগি। োরা 
এগলজলেউলটভ মযানসগন লিগর এি। জযান োগির এলগগয লিগয এি। 
  
জযানগে চিগখ খুর্ আনলন্দে মগন হগে অলিভারগে, আমার ভাগিাই িাগগি। 
  
টড আলম ওগে সুখী রাখার চচিা েরলি। 
  
চসগনটর চডলভস অলিভাগরর লিগে োোগিন। 
  
লেলন র্িগিন আমার চমগযও চোমাগে খুর্ ভাগিার্াগস। 
  
–আলমও ভাগিার্ালস। 
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চসগনটর চডলভগসর েণ্ঠস্বগর চভগস এি–এর্ার চোমাগে মালেবন যুিরাগের চপ্রলসগডন্ট 
হর্ার জনয ি়েগে হগর্। এর্িং অর্ যই েুলম লজেগর্। 
  
. 
  
অলিভাগরর হৃৎস্পন্দন দ্রুেের- েী র্িগিন সযার? 
  
-চেন আগগ আলম র্লিলন, চোমার নাম লনগয আগিাচনা হগে ওযাল িংটগন, আমরা প্রিম 
চিগে প্রচার পলরেল্পনা শুরু েরগর্া। 
  
পরর্েবী প্রশ্ন েরগে অলিভার ভয চপগযগিন–সলেয সলেয আপলন র্িগিন আমার সুগযাগ 
আগি? 
  
সুগযাগ? এটা চো জুযা চখিা। 
  
–আলম েখনও জুযা চখলি না, জগযর সম্ভার্না না িােগি আলম চসই চখিায অিং  লনই 
না। 
  
অলিভার িীঘবশ্বাস চিিগিন, মগন পগ়ে চগি, চে চযন র্গিলিি-এেলিন আপনার হাগে 
পৃলির্ীর সর্ িমো চেন্দ্রীভূে হগর্। 
  
–টড, আপলন আমার জনয যা েরগিন োর জনয আলম আমার েৃেজ্ঞো জানালে। 
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 টড অলিভাগরর লপ  চাপগ়ে র্িগিন–এেজন মানুগষর উলচে োর জামাইগে সর্ভাগর্ 
সাহাযয েরা, োই নয েী? 
  
জামাই–এই  ব্দটা অলিভারগে লর্ে েরি। 
  
চসগনটর স্বাভালর্েভাগর্ র্িগিন–অলিভার, চোমার এেটা োজ লেন্তু আমাগে লর্রি 
েগরগি। োমাগের ওপর েগরর লর্িটা লে েগর অনুগমািন চপি? 
  
আমাগির লিসটাি র্াগজগট টাো েম পগ়েলিি োই র্াধয হগয… 
  
–েুলম চো চভগটা লিগে পারগে। 
  
অলিভার লজজ্ঞাসু চচাগখ োলেগয চভগটা চির্? 
  
চসগনটগরর মুগখ চিাট্ট হালস অলিভার, চভগর্ চিগখা আলম লেন্তু লনগজর সম্বগন্ধ ভার্লি না। 
আলম ভার্লি চসইসর্ র্নু্ধগির েিা যারা োমাে উৎপািগন িি িি ডিার িগ্নী 
েগরগি। নেুন েগর ের চাপাগি োগির অর্স্থা েী হগর্ এের্ার চভগর্ চিগখগিা লে? 
  
লেিুিগণর নীরর্ো। 
  
অলিভার, আমার প্রগশ্নর জর্ার্ িাও। 
  
অলিভার র্িগিন–না, আমার মগন হগযগি এই র্যাপারটা ভাগিাই হগর্। 
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এই লসোন্তটা অনুলচে। 
  
অলিভার র্িগিন–আলম শুগনলি আপলন আপনার োমাগের র্যর্সা চর্গচ লিগেন? 
  
টড চডলভস অর্াে হগয োোগিন–আলম চেন ো েরগর্া? 
  
োমাগের চোম্পালনরা নালে চোগটব লগগয আগর্িন েরগর্। োগির উৎপািগনর হার েগম 
চগগি। 
  
–েুলম মালেবন যুিরাগের েিা র্িগি। অগনেগুগিা জগে এখাগন পগ়ে আগি। চিগখা 
চীন, আলিো এর্িং ভারের্গষব আমাগির লর্জ্ঞাপন শুরু হগর্। 
  
লেলন ঘল়ের লিগে োোগিন এর্িং উগ  প়েগিন। র্িগিন–আমাগে এিুলন ওযাল িংটগন 
িুটগে হগর্। েলমলটর লমলটিং আগি। 
  
–আপনার যাত্রা শুভ চহাে। 
  
. 
  
অলিভার র্িগিন–লপটার এখন আলম েী েরগর্া? এই র্ির চয েগরর লর্লধটা অনুগমািন 
হি োর েী হগর্? 
  
লপটার টযাগার েগযেটা োগগজর টুেগরার ওপর চচাখ চমগি লিগযলিগিন। লেলন 
র্িগিন–সর্ উির এখন চিওযা যাগর্ না। চসগনটগরর সাগি েিা র্িগে হগর্। আ া 
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েলর সমসযাটার সমাধান হগর্। চারগটর সময আমরা এেটা সািংর্ালিে সগম্মিন ডােগর্া 
চেমন? 
  
অলিভার োগজগুগিা পরীিা েগর র্িগিন–হযাাঁ, ভাগিাই সাজাগনা হগযগি। 
  
–চোমার লে আর লেিু র্িার আগি? 
  
না, আর লেিু র্িার চনই। চারগটর সময চিখা হগর্ চেমন? 
  
লপটার চগি যার্ার জনয িাাঁল়েগযগিন। 
  
অলিভার োগে চডগে র্িগিন–লপটার, সলেয েগর র্িুন চো আলম লে চোনলিন 
যুিরাগের রােপলে হগে পারগর্া? 
  
চসগনটর েী র্িগিন? 
  
-উলন চো আমাগে আশ্বাস লিগিন। 
  
-োহগি লনশ্চয হগর্। লপটার আরও র্িগিন–চসগনটগরর সাগি আমার অগনেলিগনর 
পলরচয, লেলন েখনও ভুি পিগিপ চিগিন না। যলি উলন র্গি িাগেন োহগি চেউ 
চোমাগে হারাগে পারগর্ না। 
  
 চে চযন র্িি–চভেগর আসগে পালর? 
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িরজা খুগি চগি, অল্প র্গযসী চসগেটারী চভেগর ঢুগে পগ়েগি। োর হাগে িযাগসর 
োগজ। েেই র্া র্যস হগর্, েুল়ে এেু  হগর্ হযগো, উজ্জ্বি িুলট চচাখ, সর্সময 
লজজ্ঞাসু। 
  
গভনবর আমাগে িমা েরগর্ন, আলম জানোম না আপলন এখাগন আগিন। 
  
–ল ে আগি লমলরযাম। 
  
 লমলরযাগমর মুগখ এেটু িজ্জা োগজগুগিা চস অলিভাগরর চডগস্কর ওপর চরগখ লিি। 
চগি চগি অেযন্ত দ্রুে। 
  
টযাগার র্িগিন–চমগযলট সলেযই সুন্দরী। 
  
-হযাাঁ। 
  
অলিভার এর্যাপাগর খুর্ সার্ধাগন চিগো লেন্তু। 
  
–হযাাঁ, লেন্তু আমার চিাট্ট অযাপাটবগমন্টটার েী হগর্? 
  
–পিটা খুর্ এেটা ভাগিা না, েে লমলরযাম, অযালিস আর েযাগরন আসগর্, চোমার 
ওভাি অলিগস। 
  
–আপলন েী র্িগিন আলম রু্ঝগে পারলি লপটার, এর্যাপাগর আপলন রৃ্িা লচন্তা েরগর্ন 
না। 
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–ল ে আগি, টযাগার োর ঘল়ের লিগে োোগিন, এখন আমাগে চযগে হগর্। চর্ডলসগে 
সগে লনগে হগর্, র্াচ্চাগিরও িাগঞ্চ লনগয যার্। লেলন হাসগিন, আলম লে র্গিলি আজ 
সোগি চরগর্ো েী র্গিগি? আমার পাাঁচ র্িগরর চিাট্ট চমগযলট। চস সোি চিগে লটলভ 
মুগখ র্গস আগি। েে লেিু র্াযনা ধগরগি। 
  
আহা, টযাগাগরর েণ্ঠস্বগর লপেৃগত্বর অহিংোর। 
  
. 
  
রাে ি টা, অলিভার জযাগনর োগি চগি চগগিন। র্িগিন–হযাাঁলন আমাগে এখলন চযগে 
হগে। িরোলর আগিাচনা আগি। 
  
জযান অর্াে হগয োোগিা- এখন এই রালত্রগর্িা? 
  
িীঘবশ্বাস-হযাাঁ, োি সোগি র্াগজট েলমলটর অলধগর্ ন আগি। োর আগগ লব্রি তেলর 
েরগে হগর্। 
  
–েুলম র্ড্ড পলরশ্রম েরগি। ো়োোল়ে র্াল়ে চিরার চচিা চোগরা চেমন? 
  
অলিভার লেিু র্িগে পারগিন না। স্ত্রীগে চুমু লিগিন, র্িগিন লচন্তা েগরা না, খুর্ 
ো়োোল়ে লিগর আসগর্া চেমন? 
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নীগচর লসাঁল়ে লিগয নামগে নামগে অলিভারার ড্রাইভারগে র্িগিন–চোমাগেআজ আর 
িরোর চনই। আলম চিাট গাল়েটা লনগয যালে। 
  
. 
  
লমলরযাম এগের্াগর উিে–চোমার চিরী হগযগি চসানা! 
  
উলন এলগগয এগিন, র্িগিন–িুাঃলখে, আলম না আসা অর্লধ েুলম শুরু েগরালন ভাগিা 
িাগগি। 
  
চমগযলটর মুগখ হালস আমাগে  ি েগর জাপগট ধগরা। 
  
আলিেন, চুম্বন, িুলট  রীর লমগিলমগ  এোোর। 
  
–ো়োোল়ে সর্লেিু চখাি, খুর্ ো়োোল়ে। 
  
. 
  
–ওযাল িংটন লডলসগে যাগর্? 
  
লমলরযাগমর চচাগখ লর্স্ময েুলম লে সলেয র্িগিা? 
  
–হযাাঁ, আলম যালে। েুলম আমার সলেনী হগর্। 
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–যলি চোমার স্ত্রী এই র্যাপারটা জানগে পাগর োহগি? 
  
–জানগেই পারগর্ না। 
  
ওযাল িংটন চেন? 
  
–এখন সর্ র্িগে পারগর্া না, র্যাপারটার মগধয উগিজনা আগি। 
  
–আলম যার্, েুলম চযখাগন আমাগে লনগয যাগর্। যেলিন েুলম আমাগে ভাগিার্াগসা। 
  
-েুলম চো জাগনা আলম চোমাগে েেটা ভাগিার্ালস,  ব্দগুগিা মুখ চিগে চর্লরগয এি। 
আগগও অগনের্ার এগসগি ভলর্ষযগেও আসগর্। 
  
আমাগে আর্ার আির িাও। 
  
–এে চসগেন্ড, লেিু এেটা েরগে হগর্। 
  
উলন উগ  িাাঁ়োগিন, পগেট চিগে এেটা চিাগটা চর্ােি চর্র েরগিন, লেিুটা চঢগি 
লিগিন গ্লাগসর মগধয। পলরষ্কার েরি। 
  
–এটা খার্ার চচিা েগরা। 
  
 লমলরযাম লজজ্ঞাসা েরি–এটা েী? 
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–আলম  পি েগর র্িলি চোমার এটা ভাগিা িাগগর্। 
  
লমলরযাম এেটুখালন চখি প্রিগম, পগর র্ালেটা চখগয লনি। োরপর হাসগে হাসগে 
র্িি–স্বািটা খুর্ এেটা খারাপ নয। 
  
–েুলম আরও চযৌনোের হগয উ গর্। 
  
হযাাঁ, এখনই আমার মগধয চযৌন উগিজনা চজগগগি, চিরী চোগরা না, ো়োোল়ে লর্িানাগে 
এগসা। 
  
আর্ার ভাগিার্াসার সর্বনা া চখিা শুরু হি। চমগযলটর গিা আগর্গগ রু্গজ এগসগি হযাাঁ, 
হযাাঁ, এে আনন্দ আলম েখনও পাইলন। আলম লনাঃশ্বাস লনগে পারলি না। োর চচাখ িুগটা 
র্ন্ধ হগয আসগি। 
  
লমলরযাম, চোগনা উির চনই, আর্ার ডাে-লমলরযাম! 
  
চমগযলট শুগয আগি অগচেন হগয। 
  
 েুেুরীর র্াচ্চা, এই ঘটনাটা আমার চর্িায ঘটি। 
  
এর্ার উলন উগ  িাাঁ়োগিন, আরও অগনে চমগযগে এই এেই েরি খাইগযগিন, োগরা 
চিগত্র চোগনা খারাপ প্রভার্ পগ়েলন। োগে এখন আরও সেেব হগে হগর্। র্যাপারটার 
ল ে মগো র্যর্স্থা েরগে না পারগি চগািমাি হগয যাগর্। স্বে নি হগয যাগর্। েী েগর 
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ো সম্ভর্? লেলন ঝুাঁগেলমলরযাগমর পািস চিখগিন। হযাাঁ, এখনও স্পন্দন হগে। হায 
ঈশ্বর, লেন্তু চমগযলটগে এখাগন চিগি রাখা যাগর্ না। োহগি? চোিায রাখা যায? 
  
আধঘণ্টা িাগি চপা াে পরগে, অযাপাটবগমন্ট চিগে চমগযলটর সর্ লচহ্নগে সলরগয লিগে। 
উলন িরজা খুিগিন, অলিন্দটা এগের্াগর িাাঁো। চমগযলটগে োাঁগধর ওপর েুগি 
ধগরগিন। োরপর ধীগর ধীগর লসাঁল়ে লিগয চনগম চগগিন। গাল়েগে শুইগয লিগিন। 
মধযরাে। রাস্তাঘাট এগের্াগর োঁো। লঝরলঝগর রৃ্লি শুরু হগযগি। চগি চগগিন জুলনপার 
লহি পাগেব। না, োগি লপগ  চেউ চনই, লেলন লমলরযাগমর অগচেন চিহটা গাল়ে চিগে 
চর্র েরগিন। োগে পাগেবর চর্লঞ্চর ওপর শুইগয লিগিন। না, চমগযলটগে এখাগন 
এভাগর্ চিগি চিওযা উলচে হি না, লেন্তু এখন আর লেিুই েরার চনই। আমার 
ভলর্ষযৎ সরু সুগোর ওপর িাাঁল়েগয আগি। 
  
েগযে িুট িূগর এেটা পার্লিে চিান রু্ি। লেলন চসখাগন চগি চগগিন। ডাযাি 
েরগিন ৯১১। 
  
অলিভার র্াল়ে লিগর এগসগিন, জযান োর জনয অগপিা েরলিগিন। 
  
 জযান র্িি–মধয রাগে? েী হি? ভাগিাভাগর্ সমযটা চেগটগি চো? 
  
িুাঃলখে চসানা, িীঘবিগণর আগিাচনা, র্াগজট লনগয সেগিই আিািা মে প্রো  েরগি। 
  
জযান র্িি চোমাগে এে লর্র্ণব চিখাগে চেন? েুলম লে খুর্ ক্লান্ত? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

109 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

-হযাাঁ, আলম এেটু ক্লান্ত। 
  
জযান হাসি, চি, লর্িানাগে যাই। 
  
অলিভার জযাগনর মািায চুমু লিগয র্িি–খুর্ ঘুম পাগে জযান, এই লমলটিংটা আমাগে 
এগের্াগর লর্ধ্বস্ত েগর লিগযগি। 
  
. 
  
পগরর লিন সোগি চিট জানবাি পলত্রোর প্রিম পাোর ল গরানাম–গভনবগরর 
চসগেটারীগে অগচেন অর্স্থায পাগেব পাওযা চগগি। রাে িুগটার সময পুলি  লমলরযাম 
চহডিার নাগম এে অগচেন মলহিাগে চিখগে চপগযগি, রৃ্লির মগধয চস শুগযলিি। সগে 
সগে অযামু্বগিন্স ডাো হগযগি। োগে চমগমালরযাি হাসপাোগি লনগয যাওযা হগযগি। োর 
অর্স্থা চমাটই ভাগিা নয। 
  
প্রলেগর্িনটা অলিভার প়েলিগিন। লপটার চিৌগ়ে এগিন অলিগস, সগে খর্গরর োগগজর 
এেলট েলপ। 
  
–অলিভার এটা চিগখগিা? 
  
র্যাপারটা সািংঘালেে। চপ্রসগে এিুলন ডাো িরোর। 
  
েী হগযলিি র্গি চোমার মগন হয? 
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অলিভার মািা না়েগিন–আলম লেিুই জালন না। আলম হাসপাোগি েিা র্গিলি। 
চমগযলটর চোমা হগযগি। হাসপাোি েেৃবপি র্যাপারটা চর্াঝার চচিা েরগি। 
  
টযাগার োোগিন- মগন হয চমগযলট চসগর উ গর্ োই চো? 
  
চিসলি চচম্বারস এই খর্রটা চিখগে পাযলন। চস েখন ব্রালজগি চগগি, এেটা চটলিলভ ন 
চস্ট ন লেনগর্ র্গি। 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা, চিান এগসগি হাসপাোি চিগে গভনবর, আমরা িযার্গরটরী 
চটস্ট চ ষ েরিাম। চপগ ন্ট এমন এেটা লনলষে র্স্তু চখগযগি চযটা র্াজাগর র্াগজযাপ্ত 
েরা হগযগি। এগে এেিালস র্িা হগয িাগে, েরি অর্স্থায চমগযলট এটা পান েগর। 
র্যাপারটা চর্আইনী। 
  
–োর অর্স্থা চেমন? 
  
–ও এখনও অগচেন অর্স্থায আগি। মগন হগে র্যাপারটা মারাত্মে। 
  
–আমাগে খর্র চিগর্ন চেমন? 
  
–হযাাঁ গভনবর, আপনাগে জানাগর্া। 
  
. 
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অলিভার রাগসি এেটা লমলটিং-এ র্যস্ত লিগিন, চসগেটারী ইন্টারেম র্ালজগয লিগযগিন। 
  
–আমাগে িমা েরগর্ন গভনবর, আপনার জনয এেটা চটলিগিান েি। 
  
–আলম র্গিলিিাম এই সময লর্রি না েরগে। 
  
–চসগনটর চডলভস। 
  
–আো। 
  
 সেগির লিগে োলেগয পগর েিা হগর্ চেমন, আমাগে িমা েরগর্ন। 
  
ওাঁরা সর্াই ঘর চিগে চর্লরগয চগগিন, িরজা র্ন্ধ হগয চগি। অলিভার চিানটা েুগি 
ধরগিন টড? 
  
অলিভার েী র্যাপার র্গিা চো, চোমার এেজন চসগেটারীর অগচেন চিহ পাওযা 
চগগি? পাগেবর চর্গঞ্চ? 
  
র্যাপারটা খুর্ই িুাঃগখর টড। 
  
–েী র্িগিা েী? চসগনটর চডলভস জানগে চাইগিন। 
  
–আপলন েী চর্াঝাগে চাইগিন? 
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–েুলম ভাগিা েগর রু্ঝগে পারগিা আলম েী র্িলি? 
  
টড আপলন ভার্গর্ন না। আলম ভগর্াগনর লিলর্য েরলি, এই ঘটনা সম্পগেব আমার 
চোগনা ধারণা চনই। 
  
না, চসগনটগরর,গিা েম  গম্ভীর, েুলম জাগনা েীভাগর্ গুজর্ িল়েগয পগ়েগি। 
ওযাল িংটগন। এটা এেটা চিাট্ট  হর। আমরা চাই না চোমার চলরগত্রর সাগি এমন 
চোগনা েিঙ্ক জল়েগয যাে। আলম এই ঘটনাগে খুর্ই অর্াে হগয চগলি। অলিভার, েুলম 
চর্াোর মগো োজ েরগি চেন? 
  
–আলম  পি েরলি, এ র্যাপাগরর সগে আলম লর্নু্দমাত্র যুি নই। 
  
–েুলম সলেয র্িগিা? 
  
–হযাাঁ। 
  
িাইনটা স্তি হগয চগি। অলিভার র্গস প়েগিন, আরও আমাগে সার্ধান ও সেেব হগে 
হগর্। লেলন ঘল়ের লিগে োোগিন। লরগমাট েগরাগির লিগে এলগগয চগগিন। 
চটলিলভ ন চসট খুগি লিগিন। খর্র হগে। এেটা র্যস্ত রাস্তার িলর্। চমাটগরর  ব্দ 
চ ানা যাগে। 
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অেযন্ত আেষবণীয এে মলহিা সািংর্ালিে, হাগে মাইগোগিান, র্িগি–এই নেুন চুলিটা 
োি মধযরাে চিগে োযবেরী হগর্। এর িগি অগনে মানুগষর মগন  ালন্তর র্াোর্রণ 
চনগম আসগর্। হাজার হাজার অসহায মানুষগে আর মরগে হগর্ না। 
  
এর্ার ডানা ইভাগন্সর িলর্ আরও োি চিগে চিখাগনা হি। অেযন্ত চযৌনর্েী, রূপ এর্িং 
রহগসযর লমগ ি। উলন র্গি চগিগিন এখানোর মানুষ িুধােব এর্িং ক্লান্ত, োরা এখন 
 ালন্ত চাইগি। জালন না চ ষ পযবন্ত  ালন্ত আসগর্ লে না। আলম ডানা ইভান্স, ডব্ল লট ই–র 
জগনয সারাগজাভা চিগে েিা র্িলি, ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর। 
  
ডানা ইভান্স, ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইজ চিগেলর্গিল  প্রলেলনলধ। প্রগেযেলিন উলন 
খর্র পগ়েন, অলিভার খর্র চিখার চচিা েগরন, উলন হগিন এখনোর চসরা সািংর্ালিে। 
  
আহা, অসাধারণ রূপ আগি চমগযলটর। অলিভার ভার্গিন, এর আগগও চভগর্গিন। লেন্তু 
েীভাগর্ ওগে েজা েরা যায? উিরটা োর অজানা। 
  
. 
  
০৭. 
  
 ডানা ইভান্স এে েগনবগির েনযা। এগাগরা র্ির র্যগস পাাঁচলট আগমলরোন  হগর যার্ার 
চসৌভাগয হগযলিি োর। এমনলে চারলট লর্গিগ ও চস ঘুগর এগসগি। মা-র্ার্ার সগে 
লগগযগি চমলরিযাগন্ড, জলজবযাগে, চটসাগস, োনসাগস, লনউ জালসবগে। প়োগ ানা েগরগি 
জাপান, জামবালন ইোলি এর্িং পুগযগেবা লরগোগে। 
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চিাটগর্িা চিগেই লনজস্ব র্যলিত্ব গগ়ে উগ লিি োর। সর্ র্যাপাগর অেযন্ত আগ্রহী, মনটা 
লিি অন্তমুবখী। 
  
-আলম জালন চোমাগে িমাস অন্তর অনয জাযগায চযগে হগে। মা র্গিলিগিন। 
  
 ডানা অর্াে হগয মাগযর লিগে োলেগয লজজ্ঞাসা েগরলিি–চেন? 
  
ডানার র্ার্াগে যখনই নেুন পগির িালযত্ব চিওযা হয, ডানার মন আনগন্দ পলরপূণব হগয 
ওগ –আমরা আর্ার নেুন চিগ  যার্, োই না মা? 
  
ডানা এই চঘারাঘুলরটা পিন্দ েরগো, মা সেেোরগণই চাইগেন না। 
  
–যখন ডানা চেগরা, মা র্গিলিগিন- লজপসীর জীর্ন আর র্ইগে পারলি না আলম। আলম 
লডগভাসব েরগর্া। 
  
ডানা খর্রটা শুগন খুর্ই অর্াে হগয লগগযলিি। োরণ এখন চিগে চস আর চি  
চি ান্তগর চর়্োগে পারগর্ না। 
  
ডানা লজজ্ঞাসা েগরলিি আলম চোিায িােগর্া মা? 
  
েযালিিালনবযার ক্লাগরমগন্ট, আলম চসখাগনই র়্ে হগয উগ লি। এেটা চিাট্ট সুন্দর  হর। 
চিগখা ওই  হরটাগে েুলম ভাগিাগর্গস চিিগর্। 
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. 
  
ডানার মা ল ে েিাই র্গিলিগিন। সলেযই  হরটা সুন্দর। এই  হগরর এেটা আিািা 
আেষবণ আগি।  হরটার অর্লস্থলে সানগালব্রগযি পাহাগ়ের পািগিগ , িস এগিগিস 
োলরগে। চেলত্র  হাজার জনসিংখযা। রাস্তার িুপাগ  সুন্দর গাগির সালর। েগর্ ডানা 
 হরটাগে খুর্ এেটা পিন্দ েরগে পাগরলন। লর্শ্ব পলিেগে এখন এে  হগর র্লন্দনী 
জীর্ন োটাগে হগে। 
  
ডানা িুাঃলখে লচগি মাগযর োগি জানগে চাইি–আমরা এই  হগর র্রার্র িােগর্া 
নালে? 
  
-চেন চসানামলন েী হগযগি? 
  
না, এখাগন চিগে আলম হাাঁলিগয উ লি। 
  
. 
  
সু্কগি ডানার প্রিম লিন, মন হো ায আেন্ন। 
  
েী হগযগি? সু্কিটা লে চোমার ভাগিা িাগগি না? 
  
না, এখাগন র্াচ্চা চিগিগমগয পগ়ে। 
  
ডানার মা চহগস উগ লিগিন- চিখগর্ সেগির সাগি চোমার র্নু্ধত্ব হগর্। 
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. 
  
ডানাগে ক্লযাগরমন্ট হাইসু্কগি ভরলে েরা হি। োরপর চস সু্কি লনউজ চপপাগর 
লরগপাটবাগরর োজ শুরু েরি। এই োজটা চস সলেযই ভাগিার্াসগো। েগর্ ধরগে 
পারগি না র্গি োর মগন ভীষণ েি। 
  
ডানা মগন মগন প্রলেজ্ঞা েগরলিি, র়্ে হগি আলম আর্ার সারা পৃলির্ী ভ্রমগণ চর্লরগয 
প়েগর্া। 
  
. 
  
এখন ডানা অিাি ী, ক্লযাগরমন্ট েগিগজ নাম চিখাগিা। জানবালিজম লনগয প়োগ ানা 
েরি। েগিজ সিংর্ািপগত্রর লরগপাটবার হি। পরর্েবী র্িগর চস চিারাম পলত্রোর 
সম্পািনার িালযত্ব চপি। 
  
িাত্রিাত্রীরা োর োগি নানা সুগযাগ সুলর্ধার জনয আসগো। র্িগো–ডানা, আগামী 
সপ্তাগহ আমরা নাচ প্রলেগযালগোর আসর েরলি। েুলম অনুগ্রহ েগর লরগপাটবটা িাপগর্ 
চো? 
  
…মেির্ার লডগর্ট চসাসাইলটর র্ালষবে অলধগর্ ন, লরগপাটবটা প্রিম পাোয চিগপা লেন্তু। 
  
ডানা রু্ঝগে পারগিা, সািংর্ালিগের হাগে আসি িমো িুলেগয িাগে। 
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. 
  
র়্ে হগয ডানা যখন আযনায লনগজর প্রলেেলর্ চিখগো, মনটা েখন িুাঃগখর পলরপূণব 
িােগো। র্ড্ড চর্াঁগট চস, পােিা, েখনও রু্ে র্িগে লেিু চনই, পা াপাল  অনয চমগযরা 
েে সুন্দরী। আলম হিাম রাজহিংসীর মগধয এে লর্লেলর পালেহাাঁস, ডানা মগন মগন 
ভার্গো। চ ষ অর্লধ ডানা আর আযনার লিগে োোগো না। রু্ঝগে পারগো, চচাে 
র্ির র্যগসই োর  রীগর এেটা পলরর্েবন এগসলিি। চষাি র্ির র্যগস চস আগরেটু 
সুন্দরী হগয ওগ । েখন চস সপ্তি ী, চিগিরা োগে চপ্রম লনগর্িন েরগে শুরু েরগিা। 
রু্েটা েখন আরও ধারাগিা এর্িং েীক্ষ্ণ হগয উগ গি। চচাগখর োরায চজগগগি ই ারা, 
চ াাঁগটর চোগণ েখন চস আমন্ত্রণী হালস আনগে পারগি। 
  
র্াগরা র্ির র্যস চিগেই ডানার মগন এেটা প্রচণ্ড ইগে, েীভাগর্ চস োর েুমারীত্ব 
হারাগর্। সুন্দর এেটা রাে এগস োগে ডােগর্, আোগ  িােগর্ চাাঁগির চজযাৎস্না, 
চোগনা এে িীপপুগি চর়্োগে যাগর্ চস। সমুগদ্রর জি ধীগর ধীগর োর  রীর স্প ব 
েরগর্। েটভূলমগে গান র্াজগর্, এেলট সুন্দর অগচনা আগন্তুে এগস োর সামগন 
িাাঁ়োগর্। োর চচাগখর োরায োলেগয িােগর্। োর আত্মার মগধয হাগের পর  রাখগর্। 
োগে। আলিেন েরগর্। চস চোগনা েিা র্িগর্ না। োিাোলি পাম গাগির েিায 
রলচে হগর্ এই িুি যযা। োরা িুজগনই নগ্ন হগর্। পাগগির মগো এগে অনযগে 
ভাগিার্াসগর্। মগনর অন্তরাগির গান েখন োর সগর্বাচ্চ সীমায চপৌঁগি যাগর্। 
  
. 
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চ ষ অর্লধ ডানা োর েুমারীত্ব হারাগিা এে আ াগরা র্িগরর িাি চুগির লেগ াগরর 
োগি। োর নাম লরচাডব ডলভন্স, চিারাম পলত্রোগে চিগিলট োর সগে োজ েরগো। 
ডানাগে চস আিংলট পলরগযলিি। এে মাস র্াগি র্ার্া মার সাগি অনয চোিাও চগি চগি। 
এরপর ডানা আর ওই চিগিলটর েিা মগন রাগখলন। 
  
. 
  
স্নােে পরীিা হগে আর এেমাস র্ালে। ডানা স্থানীয সিংর্ািপগত্রর অলিগস চগি, 
চিখি চসখাগন লরগপাটবাগরর চােলর পাওযা যায লেনা। োগগজর নাম ক্লযাগরমন্ট 
এসালমনার। 
  
চয ভদ্রগিাে র্গসলিগিন লেলন ডানার জীর্নপিীর লিগে োলেগয র্িগিন–োহগি 
আপলন চিারাগমর সম্পালিো লিগিন, োই চো? 
  
ডানার মুগখ হালস আপলন ল েই র্গিগিন। 
  
–আমরা চচিা েগর চিখগে পালর। ডানার মন আনগন্দ আোগ  ডানা চমগি লিগযগি। 
চোন্ চোন্ চিগ  চস যাগর্ োর োলিো তেলর েগরগি রাল যা, চীন এর্িং আলিো। 
  
ডানা র্গিলিি–আলম হযগো এখনই লর্গিগ  সিংর্ািিাো লহসাগর্ োজ পাগর্া না। লেন্তু 
এই োজটা েরগে আলম খুর্ই আগ্রহী। 
  
–হযাাঁ, প্রিগম আপনাগে ল িানর্ী  িােগে হগর্। োরপর আগস্ত আগস্ত উন্নলে হগর্। 
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ডানা সলেয োজটা চপগয আনলন্দে হগযলিি। 
  
. 
  
ডানার হাগে েলির োপ েুগি চিওযা হি। অলে সহগজই চস োজগুগিা রু্গঝ লনি। 
চরাজ লনযমমগো অলিসুগ গযে, সেগির সাগি র্নু্ধত্ব হগয চগি। সেিগে সাহাযয 
েরগে সিাই উনু্মখ। 
  
ি-মাস চেগট চগগি, ডানা েখনও ল িানর্ী  লহগসগর্ োজ েরগি। এেলিন চস 
মযাগনলজিং এলডটার লর্ি গ্রাউওগযগির সগে েিা র্িগে চগি। 
  
ডানা র্িি–আপলন লে এর্ার আমাগে এেটা োজ চিগর্ন? 
  
ভদ্রগিাে োোগিন না, লেলন র্িগিন–এখনও সময হযলন, আমার েলিটা  ান্ডা হগয 
চগগি। 
  
ডানা চভগর্লিি, এভাগর্ চেন আমাগে চ াষণ েরা হগে? আলম এই র্াাঁধন লিাঁগ়ে 
এেলিন চর্গরার্ই। চোন লেিুই আমাগে আটগে রাখগে পারগর্ না। 
  
. 
  
এেলিন সোগি ডানা িাাঁো চটলিটাইপ রুগম র্গসলিি, েলির োপ চ ষ হগয চগগি, 
লপ্রন্ট আউট চিখা যাগে, ডানা প়েি–অযাগসালসগযগটড চপ্রস, োরমন েযালিগিালনবযা, 
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ক্লাগরমগন্ট আজ সোগি এেজনগে অপহরগণর চচিা েরা হগযগি। ির্িগরর এেলট 
চিগিগে এে অজ্ঞাে র্যলি েুগি লনগয যার্ার চচিা েগর। 
  
ডানা গগল্পর র্ালেটা প়েি, চখািা চচাগখ, িীঘবশ্বাস চিিি। চটলি টাইগপর র্যাপারটা ল ে 
রু্ঝগে পারা যাগে না। চস লপ্রন্ট আউটটা চর্র েরি, পগেগট পুগর লনি। চেউ এটা 
চিখগে পাযলন। 
  
ডানা লর্ি গ্রাউওগযগির অলিগস ঢুেি, র্িি–লমাঃ গ্রাউওগযি, আজ সোগি চেউ 
িুর্িগরর এেটা চিগিগে অপহরণ েরার চচিা েগরগি। র্যাপারটা গুলিগয র্িগে হগর্ 
োই চো? 
  
লর্ি গ্রাউওগযি খুর্ই উগিলজে লেন্তু লেিুই চো চিগখলন? খর্র আসগি না চেন? েুলম 
চোিা চিগে শুগনগিা? 
  
–আলম ওই জাযগা লিগয হাাঁটলিিাম, অগনগে র্িার্লি েরলিি। 
  
োউগে পা াগর্া? 
  
–আলম যার্? চয চিাোগনর সামগন ঘটনাটা ঘগটগি োর মালিে আমাগে ভাগিা চচগন। 
লেলন আমার সগে েিা র্িগর্ন। 
  
ডানার লিগে োলেগয ভদ্রগিাে উিাসীনভাগর্ র্গিলিগিন, ল ে আগি, যাও। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

121 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ডানা চিাোগনর মালিগের সাগি েিা র্িি। োর গল্পটা ক্লযাগরমন্ট এসালমনার 
োগগজর প্রিম পাোয িাপা হগর্। প্রলেগর্িনটা ভাগিাই হগযগি। লর্ি গ্রাউওগযি 
র্িগিন–োজটা ভাগিা হগযগি। চোমাগে ধনযর্াি ডানা। 
  
. 
  
এে সপ্তাহ আগগ চটলিটাইপ রুগম ডানা এো র্গসলিি, এখন র্যাপারটা পাগল্ট চগগি। 
সােলিন র্াগি আর্ার চস র্গস আগি, খর্র িুগট উগ গি। অযাগসালসগযগটড চপ্রস–
পাগমানা, েযালিগিালনবযা, মলহিা জুগডা ল লিো এে ধষবেগে ধগর চিগিগিন। 
  
ডানা আগগর মগোই লপ্রন্ট আউটটা লিাঁগ়ে চিিি। পগেগট পুগর লিি। িুগট চগি লর্ি 
গ্রাউওগযগির োগি। 
  
েগণ্ঠ উগিজনা এগন র্িি আমার পুগরাগনা রুমগমট এখনই আমাগে চিান েগরলিি, চস 
জানািা লিগয োলেগয চিগখগি এে ভদ্রমলহিা এেটা পুরুষগে আঘাে েরগি। আলম 
এই সিংর্ািটা েভার েরগে যার্? 
  
গ্রাউওগযি র্িগিন–এিুলন যাও। 
  
ডানা পাগমানাগে গাল়ে লনগয িুগট চগি। জুগডা প্রল লিোর সগে েিা র্িি। আর্ার 
োর প্রলেগর্িনটা প্রিম পাোয প্রোল ে হি। 
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লর্ি গ্রাউওগযি অলিগস এগস লজজ্ঞাসা েরগিন–ডানা, েুলম এসর্ খর্র পাও চোিা 
চিগে? 
  
ডানা র্িি–আমার অগনে চসাসব আগি। 
  
োর েিা চ ষ হযলন, ভদ্রগিাে র্িগিন–এখন চিগে েুলম েভারস চস্টালরগে লনযলমে 
লিখগর্ চেমন? 
  
পরলিন ক্লাগরমন্ট এসালমনার োগজটা লর্লে েগর চিওযা হি ওযাল িংটগনর ওযাল িংটন 
লট্র্লর্উন পলত্রোর হাগে। 
  
. 
  
খর্রটা ডানার োগি চপৌঁগি চগগি, ক্লযাগরমন্ট এসালমনাগরর চর্ল র ভাগ সিগসযর মগন 
ঘন হো ার িাপ। চর্াঝা চগি, সেিগেই চােলর হারাগে হগর্। ডানা লেন্তু এেিা 
ভার্গিা না। চস ভার্গিা এখন চিগে আলম ওযাল িংটন লট্র্লর্উগন োজ েরগে পারগর্া। 
আলম চেন চহডগোযাটাগসবর োগজ চযাগ চির্ না? 
  
চস চসাজা লর্ি গ্রাউওগযগির অলিগস লগগয র্িি–আলম ি লিগনর িুলট চনর্। 
  
ভদ্রগিাে ডানার লিগে অর্াে চচাগখ োোগিন–ডানা, সেগি ভয পাগে, র্ািরুগম চযগে 
পযবন্ত সাহস েরগি না, েুলম ভয পাওলন? 
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–চেন আলম ভয পার্? আলম চো আপনার সর্গসরা সািংর্ালিে, আলম ওযাল িংটন 
লট্র্লর্উগন চােলর পার্। 
  
–েুলম সলেয র্িগিা? ল ে আগি মযাে চর্োগরর সাগি েিা র্ি। োগে ওযাল িংটন 
লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর িালযত্ব চিওযা হগযগি। 
  
শুধু খর্গরর োগজ নয, লটলভ চস্ট ন, চরলডও সর্লেিুর। 
  
নামটা ডানা মগনর খাোয চগাঁগি লনি। 
  
. 
  
০৮. 
  
ওযাল িংটন লডলস। এেটা মস্ত র়্ে  হর। ডানা স্বগেও ভার্গে পাগরলন, এটা হি লর্গশ্বর 
িমোর চেন্দ্রলর্নু্দ। ডানা র্াোগসর মগধয লর্িুযগের পর  চপি রু্লঝ। এখান চিগে 
আমার োজ শুরু েরগে হগর্। 
  
চস প্রিগম চডগনসা চহাগটগি চগি। ওযাল িংটন লট্র্লর্উন পলত্রোর অলিস চোিায ো 
চজগন লনি। িনম্বর লিগট অলিসটা অর্লস্থে। এেটা ব্লে জুগ়ে। চারগট আিািা র়্ে র়্ে 
র্াল়ে আগি। মগন হয এই অলিস চর্াধহয  ূগনয চপৌঁগি চগগি। ডানা চমন িলর্গে চহাঁগট 
চগি। ইউলনিমব পরা গাগডবর োগি লগগয িাাঁ়োি। 
  
–আপনাগে সাহাযয েরগে পালর লমস? 
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–আলম এখাগন চােলর েলর, লট্র্লর্উগন, মযাে চর্োগরর সাগি চিখা হগর্? 
  
আগগ চিগে অযাপগযন্টগমন্ট েরা আগি েী? 
  
–না, েরা চনই। 
  
–োহগি পগ়ে আসগর্ন, গাডব অগনযর লিগে োলেগয েিা র্িগে শুরু েরগিন। 
  
 এেজন র্িগিন–সারেুগি ন লর্ভাগগর প্রধাগনর সগে অযাপগযন্টগমন্ট েরা আগি। 
  
গাডব এেটা নাম্বার ডাযাি েরগিন। 
  
 এেটা এলিগভটর চনগমগি। চিাজন চর্লরগয আসগি। ডানা চসলিগে এলগগয চগি। গাডব 
োগে চিখগে পাযলন। চস চর্াম লটগপ লিি, আগরেজন ভদ্রমলহিা সগে লিি। ডানা 
জানগে চাইি-মযাে চর্োর চোন েিায র্গসন? 
  
চমগযলট র্িি–িাডব চফ্লাগর। চোমার গিায পলরচয পত্র চনই চেন? 
  
ডানা লমগিয েিা র্িি–আলম হালরগয চিগিলি। 
  
এলিগভটর িাডব চফ্লাগর চপৌঁগি চগগি, ডানা চর্লরগয এি। অগনেিণ েিাহীনভাগর্িাাঁল়েগয 
িােি। অসিংখয লেউলর্েি, মগন হগে এেগ ার চর্ল  হগর্। এেহাজার চিাে চসখাগন 
লগজলগজ। েে রগঙর সিংগেে লচহ্ন, সম্পািেীয, ল ল্প, চমগট্র্া, চখিাধুিা, েযাগিন্ডার। 
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ডানা জানগে চাইি এে েমবচারীর োগি লমাঃ চর্োগরর অলিসটা চোিায? 
  
হগির এগের্াগর চ গষ, ডান লিগে। 
  
ডানা এলগগয চিি, ধাক্কা চিগগ চগি এে ভদ্রগিাগের সগে। োগজ িল়েগয প়েি। 
  
ভদ্রগিাে চখাঁলেগয উ ি- চচাখ র্ন্ধ েগর চি নালে। 
  
–এটা এেটা িুঘবটনা, আলম লে আপনাগে সাহাযয েরর্? 
  
ভদ্রগিাে আরও চরগগ চগগিন। র্িগিন–না, সাহাগযযর িরোর চনই। 
  
 ডানা এেটু চহগস র্িি–ওযাল িংটগনর সর্াই আপনার মগো লনমবম নালে? 
  
ডানাউগ  িাাঁ়োি। লমাঃ চর্োগরর লেউগর্র লিগে চপৌঁগি চগি। গ্লাস উইনগডার ওপর 
চিখা আগি মযাে চর্োর। অলিসটা িাাঁো। ডানা এেটা চচযাগর র্গস প়েি। অলিগসর 
জানিা লিগয োোগিা। র্াইগর োজেমব এলগগয চগিগি। 
  
এটা ক্লযাগরমন্ট এসালমনাগরর মগো নয, হাজার হাজার মানুষ োজ েরগি। সর্বত্র চিাগে 
গমগম েরগি। 
  
ভদ্রগিাে চোিায চগগিন? 
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 এেজন িরজা খুগি চভেগর ঢুেগিন। 
  
োর চচাখ চিাট চিাট হগয চগগি এখাগন র্গস আপলন েী েরগিন? 
  
 ডানা চঢাে লগগিগি–আপলন লনশ্চযই লমাঃ চর্োর, আলম ডানা ইভান্স। 
  
–আলম জানগে চাইলি আপলন এখাগন র্গস েী েরগিন? 
  
–আলম ক্লযাগরন্ট এসালমনাগরর লরগপাটবার। 
  
–োগে েী হগযগি? 
  
–এই োগজটা আপলন লেগনগিন। 
  
–হযাাঁ, োগে েী? 
  
 ডানা আমো আমো েগর র্িি–আলম এখাগন োজ েরগে এগসলি। আলম চো ওখাগন 
োজ েরোম, এখন আলম আপনার েমবচারী োই? 
  
ভদ্রগিাে অর্াে চচাগখ ডানার লিগে োোগিন। লেলন লেিু র্িগে চচগযলিগিন, র্গিই 
চিিগিন–চে আপনাগে এখাগন প্রগর্গ র িা়েপত্র লিগযগি? 
  
–আলম চো র্গিলি, আলম ক্লযাগরমন্ট এসালমনাগরর সিংর্ািিাো লিিাম। 
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–আপলন িযা েগর ক্লযাগরমগন্টই লিগর যান। নালে আলম িাগরাযানগে ডােগে র্াধয হর্? 
  
ডানা উগ  িাাঁ়োি, েল নভাগর্ র্িি–আপনাগে অগনে ধনযর্াি লমাঃ চর্োর, আপনার 
আলেগিযো আমাগে মুগ্ধ েগরগি। 
  
ডানা ঘর চিগে িুগট র্াইগর চর্লরগয এি। 
  
মযাে চর্োর ডানার লিগে োোগিন, মািা না়েগিন, পৃলির্ীটা পাগগি ভগর চগগি। 
  
. 
  
লর্ াি সম্পািেীয িপ্তর, অগনে লরগপাটবার োগজ র্যস্ত, চেউ চেউ টাইপ েরগি, চেউ 
েলম্পউটাগরর লিগে োলেগয আগি। এখাগন আলম োজ েরগর্া, র্যাপারটা ভার্গেই 
ডানা ল হলরে হগয উ ি। 
  
ডানা মযাে চর্োরগে চিখগে চপি, ডানার লিগে এলগগয আসগিন উলন। আর্ার এখাগন 
ওই ভদ্রগিাে? ডানা এেটা লেউলর্েগির আ়োগি িুলেগয প়েি, ভদ্রগিাে যাগে োগে 
চিখগে না পান। 
  
চর্োর এে লরগপাটবাগরর োগি চগগিন। র্িগিন–সযাম, ইন্টারলভউটা চনওযা হগযগি। 
  
–আলম জজব টাউন চমলডগেি চসন্টাগর লগগযলিিাম। ওই নাগম চেউ আগসলন। চটিাগরর 
স্ত্রী ওখাগন ভলেব হগযগিন। 
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মযাে চর্োর চরগগ চগগিন–এটা র্ালস খর্র, এখনও পযবন্ত ইন্টারলভউ েরা ল খগি না? 
  
ডানা অর্াে হগয চগি, সলেযই চো, েীভাগর্ ইন্টারলভউ েরগে হয সযাম ো রু্ঝগেই 
পাগরনলন চর্াধহয। 
  
. 
  
লত্র  লমলনট চেগট চগগি, ডানা জজব টাউন চমলডগেি চসন্টাগর ঢুগে প়েি। চস িুগির 
চিাোগনর লিগে এলগগয চগি। 
  
এেজন ক্লােব প্রশ্ন েরি–আলম লে আপনাগে সাহাযয েরগে পালর? 
  
 ডানা এেটু ইেস্তে েগর র্িি–পঞ্চা  ডিাগরর িুি চিগর্ন চো। 
  
ক্লােব োর হাগে িুগির চগািা েুগি লিি। ডানা র্িি–হাসপাোগির মগধয চোগনা 
চিাোন আগি লে? চযখান চিগে উপহার পাওযা চযগে পাগর? 
  
-হযাাঁ এেটা লগিট  প আগি। 
  
লগিট  গপ অগনে মানুগষর লভ়ে। শুগভো পত্র রগযগি, সস্তার চখিনা, চর্িুন আর 
র্যানার। জামিুড আরও েে লে। েেেগুগিা সুযগভলনযগরর েযাপ পাওযা চগি। ডানা 
োর চিগে এেটা চর্গি লনি। যাগে মগন হগে পাগর চস চোগনা জাযগার েমবচারী। 
ভাগিা চিগখ এেটা োডব লেনগিা। চভেগর লেিু এেটা লিখি। 
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এর্ার চস এলগগয চগি ইনিরগম ন চডগস্কর লিগে। র্িি–শ্রীমেী রেস্টার লস্টভ 
চটিাগরর জনয লেিু িুি উপহার চির্। 
  
লরগসপ লনস্ট মািা চনগ়ে র্িি–লস্টভ চটিার নাগম চেউ চো এখাগন ভলেব হনলন? 
  
ডানা িীঘবশ্বাস চিিি- সলেয? মালেবন যুিরাগের ভাইস চপ্রলসগডগন্টর েরি চিগে এই 
উপহার। 
  
ডানা োডবটা খুগি চিিি। চসটা লরগসপ লনস্টগে চিখাি। চিখা আগি, চসগর উ ুন। 
েিায সই-আিবার, েযানন। 
  
ডানা র্িি–আলম লে এগুগিা চিরে লনগয যার্? 
  
ডানা যার্ার জনয পা র্া়োি। 
  
 লরগসপ লনস্ট োর লিগে োলেগয র্িি–এেটুখালন অগপিা েরুন। আলম লে এই 
িুিগুগিা লনগয যার্? 
  
ডানা র্িি–িুাঃলখে, ভাইস চপ্রলসগডন্ট েযানন র্গিগিন এগুগিা আলম চযন লনগজর হাগে 
চপৌঁগি লিই। 
  
লরগসপ লনগস্টর লিগে োলেগয আর্ার চস র্িি–আপনার নামটা আলম জানগে পালর 
েী? োহগি আলম লমাঃ েযাননগে র্ির্ আলম োগে িুগির চো়ো লিগয এগসলি। 
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মুগখ ভযােব প্রলেেলর্–ল ে আগি, আলম চোগনা সমসযার সৃলি েরগে চাইলি না। আপলন 
িুগ া পগনগরা নম্বর ঘগর চগি যান। লেন্তু িুগির চো়ো লিগয সগে সগে চর্লরগয 
আসগর্ন চেমন? 
  
পাাঁচ লমলনট চেগট চগগি। চিখা চগি ডানা রেস্টার লস্টভ চটিাগরর র্উগযর সগে গল্প 
জুগ়ে লিগযগি। 
  
স্টালস চটিাগরর র্গযস েে হগর্? চলি  পার হগয পাঁলচ  চর্াধহয। োগে চিখগে 
চেমন চট েগর র্িা সহজ না। এই মুহূগেব োর মুগখ লর্র্ণবোর আভাস। মুখ চর্  িুগি 
উগ গি। লেলন এে গ্লাস জি খার্ার চচিা েরগিন। 
  
ডানা এলগগয চগি। 
  
চস র্িি–আপনার জনয িুগির চো়ো। 
  
চোিা চিগে এগসগি? 
  
 লিসলিগস েণ্ঠস্বর। 
  
ডানা োডবটা সলরগয চিগিগি–র্িি, এেজন মানুষ আপনাগে লিগযগি, চয আপনাগে 
সলেযই শ্রো েগর। 
  
ভদ্রমলহিা ডানার লিগে সগন্দগহর চচাগখ োলেগয আগিন আপলন লে জগির গ্লাসটা 
আমার হাগে েুগি লিগে পাগরন? 
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ডানা এলগগয চগি, িুগির চো়ো চরগখ লিি, জগির গ্লাসটা োর হাগে েুগি লিি। র্িি 
আর লেিু েরগর্া েী? 
  
চ াাঁট িুগি চগগি, ভদ্রমলহিা র্িগিন–আলম এখান চিগে র্াইগর চযগে চাইলি। আমার 
স্বামী আমার চোগনা অভযাগেগির এখাগন আসগে লিগে না। ডািার আর নাসবগির 
মগধয িােগে আমার চমাগটই ভাগিা িাগগি না। 
  
ডানা চচযাগর র্গস প়েি। জানগে চাইি–আপনার েী হগযলিি? 
  
ভদ্রমলহিা র্িগিন–আপলন জাগনন না? আমার গাল়ে অযালসগডন্ট হগযলিি। 
  
র্যাপারটা সলেযই িুাঃগখর। ডানা সগন্দহজনেভাগর্ মন্তর্য েরি। 
  
চর্  রু্ঝগে পারা যাগে, এই মলহিাগে ভীষণভাগর্ আঘাে েরা হগযগি। 
  
পাঁযোলি  লমলনট চেগট চগগি, ডানা সলেয গল্পটা জানগে চপগরগি। 
  
. 
  
ডানা আর্ার ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর িলর্গে লিগর চগি, অনয এেজন গাডব চসখাগন 
িাাঁল়েগযলিি- আপনাগে সাহাযয েরগর্া েী? 
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ডানা লনাঃশ্বাস র্ন্ধ েগর র্িি–লমাঃ চর্োরগে র্িুন, আলম এখলন আসলি। অগনেটা চিরী 
হগয চগি। উলন হযগো রাগ েরগর্ন। 
  
ডানা এলিগভটগরর লিগে িুগট চগি, চর্াোম লটপি। প্রহরী োর লিগে োোগিা, োরপর 
ডাযাি েরি- হযাগিা, লমাঃ চর্োরগে র্িুন এে েরুণী োাঁর সগে চিখা েরগে চাইগিন। 
  
এলিগভটর এগস চগগি, ডানা ঢুগে প়েি, চর্াোম লটগপ লিি। 
  
লনলিবি জাযগায এগস এলিগভটর চিগম চগি। আরও চর্ল  োগজর চাপ। ডানা লেিুিণ 
িাাঁল়েগয রইি। চোিায যাগর্ ল ে েরগে পারগি না। ডানা এেটা ঘগরর চভের ঢুগে 
প়েি। টাইপ ঘর, গল্পটাগে এখনই সাজাগে হগর্। লেন্তু েী েগর? এেটা টাইপ লে 
িাাঁো পাওযা যাগর্? হযাাঁ চপগয চগগি, চস টাইপ েগর চিিি, হ াৎ োর ঘগর োর িাযা? 
  
 মযাে চর্োর লচৎোর েরগিন আপলন এখাগন েী েরগিন? 
  
আলম এেটা োগজর সন্ধাগন এখান এগসলি লমাঃ চর্োর। আলম গল্পটা লিগখলি, চিখুন 
চো আপনার ভাগিা িাগগ লেনা? 
  
আপলন আর্ার ভুি েরগিন, চর্োর চর্ামার মগো চিগট প়েগিন–আপলন এভাগর্ োজ 
েরগে পাগরন না, অনয োগরার চডগস্ক র্সার অলধোর আপনার চনই। আপলন নরগের 
অন্ধোগর চগি যান। না হগি আলম এিুলন লসলেউলরলটগে ডােগে র্াধয হর্। আপনাগে 
চগ্রপ্তার েরা হগর্। 
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-লেন্তু… 
  
–এিুলন চর্লরগয যান। 
  
ডানা উগ  িাাঁ়োি, সলেয খারাপ িাগগি োর, চস মযাে চর্োগরর হাগে োগজগুগিা েুগি 
লিি। এলিগভটগরর লিগে এলগগয চগি। 
  
মযাে চর্োর অর্াে হগয োগগজর লিগে োোগিন। লেলন চযন লর্শ্বাস েরগে পারগিন 
না। চোিায িুাঁগ়ে চিিগর্ন? োিাোলি ওগযস্ট র্াগস্কট আগি েী? 
  
চ ষ র্ার েী চযন মগন েগর মযাে টাইপ েরা  ব্দগুগিার লিগে োোগিন। প্রিম 
 ব্দটাই োগে অর্াে েগর লিি। ডানার গল্পটা এইভাগর্ শুরু হগযগি স্টালস চটিার, 
োর মুগখ আঘাগের লচহ্ন, র্িগিন উলন নালে গাল়ে অযালসগডগন্ট পগ়েগিন। লেন্তু এই 
ঘটনার চপিগন অনয এেলট গল্প আগি। লেলন লর্খযাে রেস্টার লস্টভ চটিাগরর স্ত্রী। 
লস্টভ চটিার ওাঁগে মাগঝ মগধয আঘাে েগরন। যের্ার উলন গভবর্েী হগয যান, স্বামীর 
োি চিগে আঘাে সইগে হয। োরণ রেস্টার সন্তাগনর র্ার্া হগে চান না। 
  
মযাে স্তি হগয চগগিন, োাঁর সমস্ত  রীগর  ীেি ল হরণ। লেলন পুগরা প্রলেগর্িনটা 
পগ়ে চিিগিন। লেন্তু ডানাগে চোিাও চিখা চগি না। 
  
োগজগুগিা হাগে লনগয লেলন িরির েগর োাঁপগিন। লেলন এলিগভটগরর লিগে িুগট 
চগগিন। ডানা চসখাগন আগি লে? োোগিন সর্লিগে, চ ষ পযবন্ত ডানাগে চিখা চগি, 
িরজার আ়োগি িাাঁল়েগয আগি, লমলট লমলট হাসগি। 
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উলন লচৎোর েগর র্িগিন–এই গল্পটা চোিা চিগে চপগিন? 
  
ডানা  ান্তভাগর্ জর্ার্ লিি–আলম চো আগগই র্গিলিিাম সযার, আলম হিাম এেজন 
লরগপাটবার। 
  
ভদ্রগিাে র্িগিন–এিুলন আমার অলিগস চগি আসুন। 
  
. 
  
 মযাে চর্োগরর অলিস। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–োজটা লেন্তু সলেযই উগিজে। আ া েলর আপলন েরগে 
পারগর্ন। 
  
–আপনাগে অগনে ধনযর্াি, আপলন আমাগে চােলরটা লিগযগিন র্গি। 
  
 ডানা লচৎোর েগর র্িগে িাগগিা চিখগর্ন সযার, আলম আপনার সর্গসরা লরগপাটবার 
হর্। আলম েিা লিলে। আলম আপনার পলত্রোর িগরন েরসপন্ড হগে চাইলি। হযগো 
আজ অির্া আগামীোি আমার স্বে সিি হগর্। 
  
–লট্র্লর্উগন চোগনা চােলর খালি চনই। েগর্ ভলর্ষযগে লেিু এেটা হগে পাগর। 
  
 ডানার চচাগখ লর্স্ময–লেন্তু আলম চভগর্লিিাম…. 
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এেটুখালন অগপিা েরুন। 
  
ডানা চিখি ভদ্রগিাে েিম লনগয েী চযন লিখগিন।  
  
এেটু র্াগি উলন র্িগিন আপলন েখনও ডব্ল লট ই চিগখন? লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর 
চটলিলভ ন চস্ট ন। 
  
না, সযার। 
  
এখন চিগে আপনাগে ওটা চিখগে হগর্। চসখাগন চােলর খালি আগি। এেজন চিখে 
োজটা চিগ়ে লিগযগিন। আপলন োর জাযগাগে োজ েরগর্ন। 
  
ডানা জানগে চাইি- েী েরগে হগর্? 
  
 িূরি বগনর জনয েলপ লিখগে হগর্। 
  
িূরি বগনর জনয েলপ? আলম চো লেিুই জালন না। 
  
–খুর্ই চসাজা, চপ্রালডউসার আপনাগে লর্লভন্ন লনউজ সালভবস চিগে লনউজ েুগি চিগর্ন। 
আপলন চসগুগিাগে গগল্পর আোগর সালজগয চিিগর্ন। যাগে অযাঙ্কার চসগুগিা প়েগে 
পাগর। 
  
ডানা র্গস িােি, নীরর্ হগয। 
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–আলম এেজন সািংর্ালিে। 
  
–এখাগন পাাঁচগ া জন সািংর্ালিে আগি, োরা অগনে র্ির ধগর োজ েরগি। আপলন 
এখনই চার নম্বর লর্লল্ডিং-এ চগি যান। লমাঃ হলেন্সগে চখাাঁজ েরুন। চিখগর্ন 
চটলিলভ গনর চােলরটা আপনার খারাপ িাগগর্ না। ইলেমগধয আলম হলেন্সগে চিান 
েরলি। 
  
ডানা িীঘবশ্বাস চিিি- আপনাগে ধনযর্াি লমাঃ চর্োর, যলি েখনও মগন হয… 
  
–আপলন এখনই এখান চিগে চর্লরগয যান। 
  
. 
  
 ডব্ল লট ই চটলিলভ গনর সু্টলডও, সমস্ত সােেিা জুগ়ে, োর চার নিং লর্লল্ডিং-এ, 
চপ্রালডউসার টম হলেন্স, ডানা োর ঘগর ঢুগে প়েি- প্রিম প্রশ্ন- আপলন েখনও 
চটলিলভ গন োজ েগরগিন? 
  
না সযার, আলম খর্গরর োগগজর সািংর্ালিে। এটা চো ডাযগনাসরগির যুগ, আমরাই 
র্েবমান, জালন না ভলর্ষযৎ েী হগর্। 
  
েে মানুষ, চডগস্ক র্গস োজ েরগিন, মলনটগরর লিগে োলেগয আগিন। লনউজ সালভবস 
চিগে অলর্রাম খর্র আসগি। খর্রগুগিাগে অনুর্াি েরগে হগে। 
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সারা পৃলির্ী চিগে খর্র আসগি, হলেন্স রু্লঝগয লিগিন, আপনাগে চসই খর্রগুগিা 
র্ািগে হগর্। মাইগো ওগযগভর লিগে োলেগয িােগে হগর্। এিা়ো পুলি  চযাগনি 
আগি, চসিগিাগনর মাধযগম খর্র আসগর্। স্কযানার আগি, মলনটর, লমলনগট লমলনগট খর্র 
আগস। রু্ঝগে পারগিন েে ো়োোল়ে োজগুগিা েরগে হগর্। 
  
ডানা জানগে চাইি- এখাগন েজন রাইটার োজ েগরন? 
  
িজন, আপনাগে এেটা লভলডও চো-অলডবগনটগরর সগে যুি েরা হগর্। আরও 
েেজগনর সগে আপলন োজ েরগর্ন। 
  
…এই চিখুন, এরা হগিন সঞ্চািে এর্িং সঞ্চালিো। জুলিযা আর মাইগেি। 
  
জুলিযা অসামানয রূপসী, চচস্টনাগটর মগো োর চুগির রিং। োগে চিগখই চর্াঝা যাগে, 
োজটার মগধয আনন্দ আগি। 
  
মাইগেি টাগট, অযািগিগটর মগো চচহারা, মুগখ পুরুষ সুিভ হালস। 
  
হলেন্স পলরচয েলরগয লিগিন আমাগির নেুন রাইটার ডানা। 
  
–আলম ডানা, সযার। ডানা র্িি। 
  
 হলেন্স ডানাগে োর অলিগস লনগয চগগিন। অযাসাইগমন্ট চর্াডবটা চিওযাগি টাঙাগনা 
লিি। 
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উলন র্িগিন–এখাগন অগনেগুগিা গল্প চিখা আগি। চযগুগিা আলম পিন্দ েরর্, 
চসগুগিাগে স্লগ র্িা হয। প্রগেযে লিন র্ারর্ার এই চর্াগডবর লিগে োোগে হগর্। 
সারালিন ধগর সিংর্াি আসগর্। মগন রাখগর্ন, প্রলেলট সিংর্ািই গুরুত্বপূণব। 
  
-ল ে আগি, ডানা লচলন্তে মুগখ জর্ার্ লিগযলিি। 
  
. 
  
 প্রিম রাগের অনুষ্ঠানটা খুর্ই খারাপ হগযগি। ডানা ল ে মগো লিখগে পাগরলন। সর্ 
চেমন চগািমাি হগয চগগি। োই চিখা চগি জুলিযা-মাইগেগির চিখাটা পগ়ে চিিগে 
র্াধয হগযগি। মাইগেিও চ ষ পযবন্ত জুলিযার র্ির্যটা র্গিগি। 
  
ব্রডোস্ট হগয চগগি, লডগরক্টর ডানাগে ডােগিন- লমাঃ হলেন্স আপনার জনয অগপিা 
েরগিন। আপলন এখনই যান। 
  
হলেন্স চডগস্ক র্গসলিগিন, িমিম েরগি োর রাগী মুখ। 
  
–আলম জালন, ডানা আহে আেবনাগি র্গি ও ার চচিা েগর, ভুি হগযগি, পরর্েবীোগি 
আর হগর্ না। 
  
হলেন্স ডানার লিগে োোগিন–ভলর্ষযগে এমন চযন না হয। োহগি লেন্তু িি ভাগিা 
হগর্ না। 
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আর্ার র্িগিন লেলন োি সোি আটটায এখাগন চগি আসগর্ন, েিাটা চযন মগন 
িাগে। 
  
িুপুগরর খর্রটা অগনে ভাগিা হগযগি। টম হলেি ল ে লসোন্ত লনগযগিন, ডানা রু্ঝগে 
পারি। িগন্দ লিরগে হগর্, গল্পটা লিখগে হগর্। চটপ এলডটগরর সাগি োজ েরগে 
হগর্। এমনভাগর্ই এে-এেলট সুন্দর উপস্থাপনা। 
  
েখন চিগেই এই োজটা ডানার তিনলন্দন জীর্গনর মগধয ঢুগে চগি। 
  
. 
  
আটমাস র্াগি ডানার জীর্গন সলেয এেটা পলরর্েবন এি। েখন চস আরও উাঁচু পগি 
উগ  চগগি। 
  
এেলিন লডগরক্টর রর্ ক্লাইন লচৎোর েরলিগিন–ও চোিায চগি? 
  
–আলম জালন না। 
  
েেিণ ওগে চিখা যাযলন? 
  
–অগনেিণ। 
  
–ওর অযাপাটবগমগন্ট চিান েরা হগযগি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

140 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–আনসালরিং চমল ন উির লিগে। 
  
–আশ্চযব, মাত্র র্াগরা লমলনট সময আগি। 
  
জুলিযার হযগো অযােলসগডন্ট হগযগি, মাইগেি চহগস র্িি, ও হযগো মগরই চগগি। 
  
এটা চোগনা োগজর েিা হি না। জুলিযা চেন চিান েরি না। 
  
 ডানা র্িি–আমাগে িমা েরগর্ন সযার। 
  
 লডগরক্টর ডানার লিগে অনধযব হগয োোগিন–হযাাঁ, েী র্িি র্গিা? 
  
-যলি জুলিযা আসগে না পাগর, আলম লে সঞ্চালিোর োজটা েরর্? 
  
উলন সহোরীর লিগে োোগিন–র্যাপারটা ভুগি যাও। লসলেউলরলটগে ডাগো, যলি 
চমগযলট আগস…। 
  
চিান েুগি ডাযাি েরা হি–জুলিযা লব্রিংেমযান লে এগসগি? যলি আগস, এখাগন 
ো়োোল়ে আসগে র্িি। এেটা এলিগভটর আটগে চরগখা। 
  
–ল ে আগি। 
  
ভদ্রগিাে অনধযব হগয আর্ার োর ঘল়ের লিগে োোগিন মাত্র সাে লমলনট আগি। 
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 ডানা উগ  িাাঁল়েগযগি। মাইগেি র্িি–আলম লে সর্টা পলরচািনা েরর্? 
  
লডগরক্টর র্িগিন না, িুজনগে চাই। লেলন আর্ার ঘল়ের লিগে োোগিন, মাত্র লেন 
লমলনট, রু্ঝগে পারলি না, চমগযটার েী হি? 
  
ডানা চ ষ পযবন্ত র্গি সযার, আলম সর্েটা  ব্দ জালন। আলম এটা লিগখলি। 
  
উলন োোগিন না, চোমার চমোপ চনওযা হযলন। চোমার চপা ােটাও ভাগিা নয। 
  
চসগেন্ড ইলিলনযাগরর ঘর চিগে এেটা ভযােব  ব্দ িুগট এি–িুলমলনট র্ালে আগি, 
এর্ার চযগে হগর্। 
  
মাইগেি হাে ঝাাঁোি। েযাগমরার সামগন িাাঁল়েগয প়েি। 
  
–েীজ-েীজ, ডানা লডগরক্টগরর লিগে োলেগয হাসগি। শুভরাে লমাঃ ক্লাইন। 
  
চস িরজা চ গি এলগগয চগি। 
  
লডগরক্টর অসহাগযর মগো হাগে হাে ঘষগিন- েুলম এটা েরগে পারগর্? 
  
ডানা র্িি–আমার ওপর ভরসা রাখুন। 
  
আমার হাগে আর চোগনা উপায চনই। লেলন আেবনাি েগর উ গিন–ল ে আগি। চগি 
যাও, ওাঃ, আলম চেন মাগযর েিা শুগন ডািার হিাম না? 
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ডানা েযাটিগমবর লিগে এলগগয চগি। মাইগেি টাগটর পাগ  র্গস প়েি। 
  
 লেলর  চসগেন্ড, েুল়ে-ি -পাাঁচ। 
  
লডগরক্টর ইলেে েরগিন, িাি আগিা জ্বগি উ ি। 
  
শুভ সন্ধযা, ডানা গ়েগ়ে েগর প়েগে িাগে, ডর্লিউ লট ই ি টার খর্গর আপনাগির 
স্বাগে জানালে। আপনাগির জনয এেটা ভযিংের খর্র আগি, ঘটনাটা হিযাগন্ড ঘগটগি। 
আমবস্টারডাগম এেটা লর্গফারণ হগযগি। 
  
ভাগিাভাগর্ই োজটা উেগর চগি। 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা, র্র্ ক্লাইন ডানার অলিগস এগসগিন। – খারাপ খর্র আগি, 
গেরাগে জুলিযা অগটাগমার্াইি অযােলসগডগন্ট পগ়েগি। োগে আর চচনা যাগে না। 
মুখটা এগের্াগর লর্েৃে হগয চগগি। 
  
ডানা লচৎোর েরি–চস েী? আলম চো ভার্গেই পারলি না। 
  
–হযাাঁ, োগে চিখগি আর চচনা যাগর্ না। 
  
–োলস্টে সাজবালর? 
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–না, জুলিযা চর্াধহয আর এই চপ াগে আসগে পারগর্ না। 
  
–আলম ওগে চিখগে যার্, চোিায আগি? 
  
–অলডগগন চগি চগগি, পলরর্াগরর চিাগেগির োগি। 
  
–আমার খুর্ই খারাপ িাগগি। 
  
–লেিু চপগে চগগি লেিু হারাগে হয। 
  
 লেলন ডানার লিগে োলেগয হাসগিন। গেরাগে েুলম ভাগিাই র্গিি, োউগে না পাওযা 
পযবন্ত চোমাগেই সঞ্চালিোর োজটা েরগে হগর্। 
  
. 
  
ডানা মযাে চর্োগরর ঘগর চপৌঁগি চগি–আপলন গেোগির খর্রটা চিগখগিন চো? 
  
ভদ্রগিাে র্িগিন–হযাাঁ, েুলম ভাগিাই র্গিি, লেন্তু চমোপ লনগে হগর্। ভাগিা চপা াে 
পরগে হগর্। 
  
ডানা র্িি–ল ে আগি, এর্ার চিখগর্ন। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–চোমার গিাটা খুর্ এেটা খারাপ নয। 
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পঞ্চম রাে, লডগরক্টর ডানাগে র্িগিন–এর্ার সলেয েুলম এোগজর চযাগয হগয উগ ি। 
  
. 
  
িমাগসর মগধয ডানা ওযাল িংটগনর চেউগেটা হগয উ ি। চস েমর্যলস, আেষবণীযা 
র্যলিত্ব আগি োর। আগি রু্লের িটা–আর েী চাই? এে র্িগরর মগধয োগে লর্গ ষ 
োগজর সগে যুি েরা হি। চহযার অযান্ড নাউ নাগম এেলট অনুষ্ঠাগনর িালযত্ব োর 
ওপগরই চিগ়ে চিওযা হগযগি। লর্খযাে র্যলিগির ইন্টারলভউ োগে লনগে হয। এই 
অনুষ্ঠানটা ি বে মহগি। খুর্ই জনলপ্রয। ডানার ইন্টারলভউর ধরনটা খুর্ই সুন্দর। 
আন্তলরে এর্িং সহানুভূলেসম্পন্ন। লর্খযাে মানুগষরা প্রিগম এেটু লেন্তু লেন্তু েগরন। 
োরপর োরা অন্তরে হগয যান। 
  
. 
  
রাে হগযগি, ডানা আন্তজবালেে খর্গরর লিগে চচাখ চরগখগি। লর্গিগ র সিংর্ািিাোগির 
ওপর োর ভীষণ রাগ। োরা গুরুত্বপূণব োজ েগর। োরা ইলেহাস সৃলি েগর। োরা 
পৃলির্ীর সর্বত্র গুরুত্বপূণব খর্র চপৌঁগি চিয। 
  
লনগজগে হো  মগন হি ডানার। 
  
. 
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িুর্িগরর  েব–ডলব্লউ লট ই-র সগে। এর্ার ো চ ষ হর্ার পগি। প্রধান েরসপনগডন্ট 
লিলিপ চোগি এেলিন ডানাগে চডগে পা াগিন। 
  
–ডানা, েুলম ভাগিা োজ েগরি। আমরা সর্াই চোমার োগজ খুর্ই গলর্বে। 
  
–আপনাগে অসিংখয ধনযর্াি, লিলিপ। 
  
–চোমার সাগি নেুন চুলি েরগে হগর্। 
  
–আলম চিগ়ে চির্। 
  
েী, র্িি েী? 
  
–আমার  েব চ ষ হগয চগগি আলম আর এখাগন িাের্ না। 
  
ভদ্রগিাে অর্াে হগয চগগিন- েুলম েী েরগর্? 
  
–এই োজটা আমার খুর্ই ভাগিা িাগগ। লেন্তু আলম লর্গি ী সিংর্ািিাো হগে চাইলি। 
  
–চস জীর্নটা খরু্ই েগির, ভদ্রগিাে র্িগিন, চেন েুলম এই োজ চাইি? 
  
–আলম নামেরা চিাগের সগে েিা র্গি র্গি ক্লান্ত হগয চগলি। চসই এেইরেম গল্প। 
চে োর পঞ্চম স্বামীর সাগি লডনার চখগযগি, চে েৃেীয স্ত্রীর সাগি শুগযগি। নাাঃ, আর 
ভাগিা িাগগি না। 
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ডানা িীঘবশ্বাস চিগি র্িি–আলম িুাঃলখে, এখাগন আর িােগে পারলি না। 
  
চস িম্বা িম্বা পা চিগি িরজার লিগে এলগগয চগি। 
  
–এেটু অগপিা েগরা। েুলম এই োজটা সলেয েরগে পারগর্? 
  
 ডানা  ান্তভাগর্ র্িি–হযাাঁ, এটাই আমার চিাগটাগর্িার স্বে। 
  
ভদ্রগিাে এেমুহূেব েী চযন লচন্তা েরগিন। োরপর র্িগিন–েুলম চোিায চযগে চাও? 
  
এে মুহূগেবর মগধয ডানা জর্ার্ লিি, সারাগজগভা। 
  
. 
  
০৯. 
  
অলিভার রাগসি ভার্গেই পাগরনলন, গভনবগরর জীর্নটা এে সুন্দর হগে পাগর। 
প্রলেমুহূগেব িমোর স্বাি। লনলষে আনগন্দর উগিজনা। িমোগে এে আগর্িলন রলিো 
র্িা যায। অলিভার োগে খুর্ই ভাগিার্াগসন। হাজার হাজার মানুগষর জীর্ন োর ওপর 
লনভবর েরগি। ভার্গেই ভাগিা িাগগ। সেগির ওপর প্রভার্ প্রলেপলি েম  র্া়েগি। 
জীর্নটা এখন এগের্াগর পাগল্ট চগগি। চসগনটর চডলভগসর েিা মগন প়েি–এটার 
সগর্মাত্র পি চিা শুরু হি। মগন চরগখা, েুলম লেন্তু লসাঁল়ে লিগয ওপগর উ ি, সার্ধাগন 
পা চিিগর্। 
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হযাাঁ, এখন অলিভার অগনে চািাে হগয চগগিন। অসিংখয ঘটনা আগি োর জীর্গন। লেন্তু 
লেলন খুর্ সুন্দরভাগর্ চসই ঘটনাগুগিা পলরচািনা েগরন। এই র্যাপাগর োর জুল়ে চমিা 
ভার। 
  
সময-সময অলিভার লমলরযাগমর অর্স্থা জানগে চান। 
  
–গভনবর, উলন এখনও চোমাগে আগিন। 
  
আমাগে োজা খর্র জালনও লেন্তু। 
  
. 
  
গভনবর লহগসগর্ অলিভাগরর অনযেম োজ হি রােীয চভাগজর আগযাজন েরা। চসই 
চভাজসভায  হগরর লর্ল ি মানুষরা উপলস্থে িাগেন। আগসন েী়োজগগের লর্ল ি 
র্যলিত্বরা, লর্গনািগনর সম্রাটরা, রাজননলেে চনোরা, লর্গিল  অলেলি অভযাগেরা। 
  
জযান এখন এে সর্বমযী েত্রী হগয উগ গি। 
  
এেলিন জযান অলিভাগরর োগি এগস র্িি–র্ার্ার সগে েিা র্গিলি, আসগি সপ্তাগহর 
চ গষর লিগে র্ার্া োর র্াল়েগে এেটা পালটব লিগে। র্ার্া চাইগি, আমরা চযন ওই 
পালটবগে যাই। ওখাগন এমন েজন আসগর্ন, চোমার সগে োগির আিাপ েরা িরোর। 
  
. 
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ওই  লনর্ার, চসগনটর চডলভগসর র্াল়েগে িারুণ পালটবর আসর। অলিভার অগনগের সগে 
হাে চমিাগে র্াধয হগিন। োরা ওযাল িংটগনর লর্খযাে র্যর্সািার। অসাধারণ পালটব। 
অলিভার আনন্দ উপগভাগ েরগিন। 
  
–অলিভার, সমযটা চযন ভাগিা োগট। 
  
–হযাাঁ, এই পালটটা আমার মগন িােগর্। 
  
 লপটার টযাগার র্িগিন–মগন চরগখা, লিনগুগিা এভাগর্ই োটাগে হগর্। পগর আর্ার 
চিখা হগর্, চেমন? 
  
চসগনটর চডলভস এলগগয চগগিন। েগযেজন লর্ল ি ভদ্রগিাে এগসগিন। 
  
ইোলিয রােিূেগে চচাগখ প়েি। র্ির ষাট র্যস হগযগি। লসলিোন তর্ল িয আগি োর 
চচহারাগে, োর স্ত্রী লসিভা, অসাধারণ রূপর্েী মলহিা, এমন চসৌন্দযব অলিভার জীর্গন 
েখনও চিগখনলন। লর্গযর আগগ লেলন এে অলভগনত্রী লিগিন। এখনও ইোলিগে লেলন 
খুর্ই জনলপ্রয। অসাধারণ িুলট র্ািামী চচাখ। মযাগডানার মগো মুখ। রুগর্নস–এর 
মুখেলর্র মগো চচহারা, স্বামীর চিগে পাঁলচ  র্িগরর চিাগটা। 
  
চসগনটর চডলভস ওই িম্পলেগে অলিভাগরর োগি লনগয চগগিন। পলরচগযর পািা চ ষ 
হি। 
  
অলিভার র্িগিন আপনার সগে চিখা হগয আলম লনগজগে ভাগযর্ান র্গি মগন েরলি। 
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 ভদ্রমলহিার মুগখ হালস আপনার েিা অগনে শুগনলি। 
  
খারাপ লেিু চ াগননলন চো? 
  
রােিূে র্িগিন–চসগনটর চডলভস, আপনার উচ্চ প্র িংসা েগরগিন। 
  
অলিভার লসিভার লিগে োলেগয র্িগিন–আলম চগৌরর্ালেে চর্াধ েরলি। 
  
চসগনগটর চডলডস এলগগয এগিন, িম্পলেগির লনগয অনয লিগে চগি চগগিন। লিগর 
এগিন অলিভাগরর োগি। র্িগিন–গভনবর, লনলষে িি, এেটা োম়ে লিগিই চোমার 
ভলর্ষযৎ গুডর্াই র্গি চগি যাগর্। 
  
–আমাগে এরেম ভার্গর্ন না চযন। 
  
না, আলম লেন্তু এ র্যাপাগর খুর্ই লচলন্তে। 
  
সগন্ধয চ ষ হগয চগি। লসিভা এর্িং োর স্বামী এর্ার চগি যাগর্ন। 
  
–আপনার সগে চিখা হগয খুর্ই ভাগিা িাগি। ইোলিয রােিূে র্িগিন। 
  
 লসিভা অলিভাগরর হাগে হাে লিগিন। মৃিু চাপ লিগয র্িগিন–আপনার সাগি আর্ার 
চিখা হগর্ চো? 
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অলিভার ভার্গিন, না, শ্বশুরম াইগযর েিাটা মগন রাখগে হগর্। 
  
. 
  
িুসপ্তাহ চেগট চগগি। অলিভার িাঙ্কিুগটব লিগর এগসগিন। োগজ র্যস্ত আগিন। হ াৎ 
চসগেটালরর েণ্ঠস্বর- গভনবর, চসগনটর চডলভস আপনার সগে চিখা েরগে এগসগিন। 
  
–এখাগন এগসগিন? ওনাগে চভেগর পাল গয িাও। 
  
অলিভার জানগেন, োর শ্বশুরম াই ওযাল িংটগনর এেটা গুরুত্বপূণব লর্গির স্বপগি 
ি়োই েরগিন। উলন চেন িাঙ্কিুগটব এগিন? 
  
িরজা খুগি চগি। চসগনটর চভেগর ঢুেগিন। সগে লপটার টযাগার। 
  
চসগনটর টড হাসগিন। হাে র্াল়েগয র্িগিন–গভনবর, চোমার সগে েিা র্িগে এিাম। 
  
টড, আপনাগে চিগখ ভাগিাই িাগগি। লপটার, শুভ সোি। 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–আ া েলর আলম চোমাগে লর্রি েরলি না। 
  
-চেন র্িুন চো, লেিু খারাপ হগযগি েী? 
  
চসগনটর চডলভস টযাগাগরর লিগে োলেগয হাসগিন–না, চোগনা লেিু খারাপ হযলন। সর্ 
লেিুই ল ে মগো চিগি। 
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 অলিভার িুই আগন্তুগের মুগখর লিগে োলেগয অর্াে হগয র্িগিন–আলম ল ে রু্ঝগে 
পারলি না। 
  
–এেটা ভাগিা খর্র আগি। আমরা লে র্সর্? 
  
–হযাাঁ, আমাগে িমা েরগর্ন। েী খাগর্ন? েলি, নালে হুইলস্ক? 
  
–না, আমরা যগিি চখগয এগসলি। 
  
অলিভার েখনও অর্াে হগয োলেগয আগিন। 
  
–আমরা এই মাত্র ওযাল িংটন চিগে উগ়ে আসলি। অগনগে চাইগিন, চোমাগে আমাগির 
পরর্েবী চপ্রলসগডন্ট েরগে। 
  
অলিভাগরর সমস্ত  রীগর ল হরণ। আপলন সলেয র্িগিন! 
  
আলম এখাগন এগসলি চোমার প্রচার অলভযান শুরু েরগে।িুর্ির পগর ওই লনর্বাচন 
হগর্। 
  
লপটার টযাগার র্িগিন–এটাই সল ে সময। পৃলির্ীর সেগির োগি চোমার নাম 
পা াগে হগর্। চসই সগে পলরচযপত্র। 
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চসগনটর চডলভস র্িগে িােগিন লপটাগরর হাগেই চোমার প্রচার পলরেল্পনার িালযত্ব 
লিগে হগর্। ও সর্ লেিু ল ে াে েরগর্। েুলম ওর চিগে ভাগিা আর োউগে পাগর্ না। 
  
অলিভার োোগিন। র্িগিন–আলম রাজী আলি। 
  
–আমার খুর্ ভাগিা িাগগি অলিভার, িুজগন মজা েগর লিন োটার্ চেমন? 
  
 অলিভার চসগনটর চডলভগসর লিগে োলেগয প্রশ্ন েরগিন–অগনে খরচ হগর্, োই চো? 
  
খরগচর জনয লচন্তা েগরা না। আলম আমার ভাগিা র্নু্ধগির জনয অগনে খরচা েরগে 
পালর। শুধু োই নয, আমার অগনে শুভানুধযাযী আগি। আলম র্িগি োরা হাে উপু়ে 
েগর চিগর্। 
  
লেলন সামগনর লিগে ঝুাঁেগিন–লনগজগে েখনও চিাগটা েরগর্ না অলিভার। েগযে মাস 
আগগ এেটা সাগভব েরা হগযলিি। চিখা চগগি এই লর্রাট চিগ  েুলম হগি লেন নম্বর 
সিি গভনবর। আরও িুজনগে টপোগে হগর্। েী রাখগে হগর্ র্গিা চো? অসম্ভর্ 
র্যলিত্ব, জনলপ্রযো, চসটাই হি আসি চালর্োল । টাো লিগয আমরা চসই আেষবণী 
 লিগে লেনগে, পালর না, মানুষ চোমাগে ভাগিার্াগস, চোমাগে চভাট চিগর্। এটাই হি 
চমাো েিা। 
  
অলিভার েম  আরও উগিলজে হগয উ গিন আমাগির এই প্রচার অলভযান েগর্ চিগে 
শুরু হগর্? 
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–আমরা এখনই শুরু েগর লিগযলি। আমরা এেটা লর্রাট িি তেলর েগরলি। আমরা 
সারা চিগ  অসিংখয প্রলেলনলধ পা ার্। 
  
উৎসাগহর চচাগখ চসগনটর চডলভস র্িগে িাগেন। 
  
-আলম লে লজের্? 
  
–প্রিম লিগে এেিা র্ির্ েী েগর? সেগির চচাখ খুিগে হগর্। টযাগার র্িগে 
িােগিন, এটা হি সাধারণ লনর্বাচন। রােপলে নটবন যগিি গুরুত্বপূণব র্যলিত্ব। যলি োর 
লর্রুগে চোমাগে ি়েগে হে, আলম র্িোম, আ া খুর্ এেটা চনই। লেন্তু এটা োর 
লিেীযর্াগরর ি়োই, লেলন আর িাাঁ়োগে পারগর্ন না। উপরােপলে েযাননগে োর লর্র্ণব 
িাযা র্িা হয। সামানয আগিােগরখা প়েগিই লেলন অিৃ য হগয যাগর্ন। 
  
. 
  
চার ঘণ্টা ধগর এই অলধগর্ নটা চগিলিি। অলধগর্ ন চ ষ হগয চগি। চসগনটর চডলভস 
র্িগিন লপটার, েুলম লে আমাগে এেটু সময চিগর্? 
  
-চেন চির্ না চসগনটর? 
  
উলন চর্লরগয চগগিন। 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–সোিগর্িা জযাগনর সগে এ লর্ষগয েিা হগযগি। 
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অলিভার মুগখ হালস এগন র্িগিন–োই নালে? 
  
চসগনটর চডলভস অলিভাগরর লিগে োলেগয হাসগিন–জযান খুর্ই খুল  হগযগি। 
  
–োর মাগন? 
  
–ঘগরর আগুন জ্বগি উগ গি। েুলম লনশ্চযই রু্ঝগে পারি আলম েী র্িগে চাইলি? মগন 
। চরগখা, এই োাঁটা লর্িাগনা পি ধগরই চোমাগে এগগাগে হগর্। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভস এর্িং লপটার টযাগার পরস্পগরর মে লর্লনময েরগিন। 
  
চসগনটর র্িগিন–এেিি ভাগিা চিগিগমগয লনগযাগ েরগে হগর্। খরগচর জনয চভগর্া 
না। লনউইযেব, ওযাল িংটন, ল োগগা এর্িং সানিানলসসগোগে অলিস খুিগে হগর্। 
র্াগরামাগসর চভের প্রািলমে োজগুগিা চসগর চিিগে হগর্। আ াগরা মাস র্াগি 
েনগভন গনর আসর র্সগর্। োরপর আমরা েরের েগর এলগগয যার্। 
  
লেলন গাল়ের লিগে এলগগয চগগিন ো়োোল়ে এযারগপাগটব চগি এগসা লপটার। 
  
–েুলম এেটা ভাগিা চপ্রলসগডন্ট হগর্। চোমাগে আগাম শুগভো জানালে। 
  
লপটার টযাগার র্িগিন। 
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. 
  
ভাগিাভাগর্ই প্রচার পলরেল্পনা শুরু হি। লপটার টযাগার অক্লান্ত পলরশ্রম েগর চগিগিন। 
োাঁগে এই র্যাপাগর লর্গশ্বর অনযেম চসরা পি-প্রি বে র্িা চযগে পাগর। টযাগার এে 
সুউন্নে মানুষ। োর মগধয ধালমবে তর্ল িয আগি। পালরর্ালরে লিগেও লেলন যগিি সুখী 
এর্িং সিি। সেগির সাগি মালনগয চিগে পাগরন। অনাযাগসই মানুগষর মন জয েরগে 
পাগরন। এইভাগর্ই অলচগর লেলন অলিভাগরর ডানহাে হগয উ গিন। 
  
. 
  
টযাগার জানগেন, যলি অলিভার এই ি়োইগে লজগে যান, োহগি েনগভন গন অন্তে 
িুগ া জনপ্রলেলনলধর চভাট চপগেই হগর্। েী েগর চসই চভাট লনলশ্চন্ত েরা যায, টযাগার 
োর জনয প্রাণপাে পলরশ্রম েরগে শুরু েরগিন। 
  
–প্রগেযেলট রাগজয লেলন র্ারর্ার চযগে িােগিন। অলিভার ওই অলভযাগনর লিগে 
োলেগয। আাঁেগে ওগ ন। অসম্ভর্ লপটার, চোগনামগেই সম্ভর্ নয। 
  
টযাগার র্িগে িাগেন সর্লেিু পরস্পর সিংযুি। এই ভ্রমণটা েরগেই হগর্। চিাগের 
সাগি না লম গি োরা চোমাগে চভাট চিগর্ চেন? 
  
. 
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চসগনটর চডলভস িমর্াগডবর সাগি অলিভাগরর পলরচয েরাগিন। িমর্াগডবা িম্বা চও়ো 
চচহারার মানুষ। চিখগিই চর্াঝা যায, েিা র্গিন েম, লেন্তু োজ েগরন চর্ল । 
  
অলিভার জানগে চাইগিন- এই ভদ্রগিােগে চেন লনগয আসা হি? 
  
উলন হগিন আমাগির সমসযার এেমাত্র প্রলেগষধে। চোগনা চোগনা সময এই ধরগনর। 
মানুগষর প্রগযাজন হয। 
  
অলিভার আর েেব েরার সাহস চপগিন না। 
  
. 
  
এর্ার প্রচার োর চরম সীমায চপৌঁগি চগগি। অলিভারগে যগিি পলরশ্রম েরগে হগে। 
  
চযখাগনই লেলন যাগেন, ভাগিা লভ়ে চচাগখ প়েগি। চপলনলসিগভলনযাগে লেলন র্িগিন 
এই চিগ র প্রিম লর্ষয হি র্ালণজয। এই েিাটা ভুিগি চিগর্ না। আমাগির 
অগনেগুগিা িযাক্টলর খুিগে হগর্। 
  
জনগগণর হােোলি। 
  
েযালিগিালনবযাগে লেলন র্িগিন–আগমলরোর সর্ চিগে র়্ে়ো ল ল্প হি লর্মান তেলর 
েরার ল ল্প। এেটাও এই ধরগনর োরখানা চযন র্ন্ধ না হগয যায। আমরা র্ন্ধ 
োরখানাগুলিগে আর্ার খুির্। 
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ি বেগির মগধয উগিজনা। 
  
চডসট্র্গযগট লেলন র্িগিন–আমরা গাল়ে আলর্ষ্কার েগরলি। জাপান চসই গাল়ের প্রল িণ 
পেলে আমাগির োি চিগে চজগন লনগযগি। আমরা আর্ার পৃলির্ীগে গাল়ে উৎপািগন 
এে নম্বর জাযগায চপৌঁগি যার্। চট্র্গযট োর হারাগনা চগৌরর্ লিগর পাগর্। 
  
আর্ার স গব্দ হােোলি। 
  
 েগিজ েযাম্পাগস লেলন িাত্র-িাত্রীগির হাগে সহজ  গেব ঋণ চির্ার েিা চঘাষণা 
েরগিন। 
  
আলমব চর্গস লগগয র্িগিন–সেিগে প্রস্তুে িােগে, আরও র্িগিন, তসনযগির 
জীর্নযাত্রার মান উন্নে েরগে হগর্। 
  
প্রিম লিগে অলিভার লিগিন সমূ্পণব অপলরলচে। এখন চিখা চগি লেলন সেগির োগিই 
পলরলচে হগয উগ গিন। 
  
. 
  
চার হাজার প্রলেলনলধ এগসগিন। এগসগিন পালটবর গুরুত্বপূণব েেবা র্যলিরা। সম্ভার্য 
প্রািবীরা। োরা উইভ িযাগন্ডজগ়ো হগযগিন। চটলিলভ ন েযাগমরা র্ার র্ার জ্বগি উ গি। 
লপটার টযাগার এর্িং িমর্াগডবাগে চিখা যাগে। গভনবর অলিভার রাগসি সর্ চিগে আগগ 
এলগগয চগিগিন। োগেই চর্ল র ভাগ চিগন্স েুগি ধরা হগে। 
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অলিভাগরর রাজননলেে িি আরও সম্ভার্য িজন প্রািবীর নাম লনগয আগিাচনা েগরগি। 
চ ষ পযবন্ত চসগনটর টড চডলভগসর প্রভার্ই চখগট চগগি। এেলটর পর এেলট নাম র্াি 
চিওযা হগযগি। 
  
আলম টড র্িলি, এমা এর্িং সুলজর র্যাপাগর েী লচন্তা ভার্না? না, এগির লিগয েখনওই 
চিগর্ না। এেজন অেযন্ত রিণ ীি, িলিগণর চিাগেরা েখনও োগে চভাট চিগর্ না। 
আর এেজন আর্ার চর্ল  উিার। আলম র্লি েী? 
  
–আিগিড, টগডর েণ্ঠস্বর, রগযর খর্র েী? না, প্রািবী লহগসগর্ রযগে েখগনা চমগন 
চনওযা যাগর্ না। আর চজলর? না, চজলর সিংেীণব মগনর মানুষ। 
  
চেগনি? োর েী খর্র? চেগনগির মস্ত র্গ়ো র্যর্সা আগি। র্যাপারটা জনগগণর চচাগখ 
ভাগিা নাও চ েগে পাগর। 
  
ো হগি? চ ষ পযবন্ত গভনবর অলিভার রাগসিগেই পরর্েবী রােপলে লহগসগর্ পা াগনার 
সুপালর  েরা হি। 
  
. 
  
এই পর্বটা সুন্দরভাগর্ চেগট চগি। প্রিম র্যািগট অলিভার রাগসি সােগ া চভাট 
চপগযগিন। িুগ ার চর্ল  চভাট এগসগি উির-পূর্ব অঞ্চগির িলট ল ল্প সমৃে রাজয চিগে। 
এেগ া পঞ্চা লট এগসগি িলট লনউইিংিযান্ড রাজয চিগে। চলি লট এগসগি চারলট 
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িলিগণর রাজয চিগে। এেগ া আল লট এগসগি িুলট িামব রাজয চিগে। র্ােীটা প্র ান্ত 
মহাসাগরীয অঞ্চি চিগে। 
  
লপটার টযাগার েখনও অক্লান্ত পলরশ্রম েগর চগিগিন। 
  
এর্ার এেজন ভাইস চপ্রলসগডগন্টর নাম মগনানীে েরগে হগর্। চমিলভন উইস হগিন 
এেজন ভাগিা প্রািবী। েযালিগিালনবযাগে োর জন্ম। যগিি অিবর্ান র্যর্সািার। লচরোি 
েিংগগ্রগসর সমিবে। 
  
–োরা এগে অগনযর পলরপূরে হগে পারগর্ন–টযাগার মন্তর্য েরগিন। এর্ার আসি 
োজ শুরু েরগে হগর্। আমরা ওই মযালজে নাম্বাগরর লিগে িুগট চগিলি। – ২৭০। 
  
টযাগার অলিভারগে র্গিলিগিন- জনগণ এেজন নর্ীন নাযগের সন্ধাগন মগ্ন। চয 
নাযগের িােগর্ পুরুগষালচে চচহারা, েিায েিায চেৌেুে, ভলর্ষযগের স্বে। চোমার 
মগধয োরা সর্ লেিু চিখগে চপগযগি। 
  
অক্লান্ত পলরশ্রম েগর চগিগিন লেলন। প্রচার অলভযান প্রলে মুহূগেব আরও গুরুত্বপূণব হগয 
উগ গি। 
  
. 
  
জযান চর্ল রভাগ চিগত্রই অলিভাগরর সগে িাগে। জযানগে এে অসাধারণ সম্পি র্িা 
চযগে পাগর। চমগযলট রূপলস এর্িং রু্লেমেী। সািংর্ালিেরা োগে পিন্দ েগরন। মাগঝ 
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মগধয অলিভার চিসলির সর্বগ ষ খর্র সম্পগেব আগ্রহী হগয ওগ । চিসলি মালদ্রগি 
এেটা সিংর্ািপত্র লেগনগি। চমলসগোগে চটলিলভ ন চস্ট ন স্থাপন েগরগি। োনসাগস 
চরলডও চস্ট ন। আহা, চমগযলট আরও উন্নলে েরুে। 
  
োহগি হযগো অলিভাগরর অপরাধ চর্াধ লেিুটা েগম যাগর্। 
  
. 
  
চযখাগনই অলিভার যাগেন, লরগপাটবারগির চিখা লমিগি। আগিােলচত্রীরা র্ারর্ার 
েযাগমরা ঝিসাগেন। প্রায এেহাজার প্রলেলনলধর সগে োর চিখা হগযগি। চেউ 
এগসগিন িূরর্েবী অঞ্চি চিগে। 
  
এর্ার প্রচার অলভযান সগর্বাচ্চ ল খগর চপৌঁগি চগি। চর্াঝা চগি, অলিভার রাগসি 
চপ্রলসগডন্ট পগি সর্গিগে আগগ িুটগিন। লেন্তু োর পগরই এেটা আশ্চযব ঘটনা ঘগট 
চগি। প্রলেিন্দ্বী ভাইস চপ্রলসগডন্ট েযানন হ াৎ োগে অলেেম েরগে শুরু েরগিন। 
  
লপটার টযাগাগরর মুগখ লচন্তা–েযানন েীভাগর্ এগগাগেন? ওনাগে র্ন্ধ েরগেই হগর্। 
  
চটলিলভ ন লডগর্গটর আসর ভাইস চপ্রলসগডন্ট েযানগনর সগে অলিভাগরর। 
  
েযানন চিগ র অিবনীলে লনগয আগিাচনা েরগর্ন। টযাগার র্িগিন, এই র্যাপাগর ওনার 
অগাধ পালন্ডেয। েী েরা যায, চভগর্ চিখগে হগর্। 
  
. 
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প্রিম লর্েগেবর আসর চটলিলভ ন েযাগমরার সামগন। 
  
উপরােপলে েযানন চিগ র অিবনীলে সম্পগেব র্িগিন–এখন আমাগির চি  অিবনীলের–
লিে চিগে খুর্ই উন্নে হগয উগ গি। সর্বত্র র্যর্সা র্ালণগজযর জযগান চ ানা যাগে। 
  
ি  লমলনট ধগর লেলন োর ভলর্ষযৎ পলরেল্পনা চর্াঝাগিন। এেলটর পর এেলট সিংখযা 
েে েুগি ধরগিন। গালণলেে লর্গেষণ। 
  
এর্ার অলিভার রাগসিগে মাইগোগিাগনর সামগন এগস র্িগে হি। লেলন র্িগিন–এই 
ভাষণটা শুগন খুর্ই ভাগিা িাগগি। হযাাঁ, র্গ়ো র্গ়ো র্যর্সা প্রলেষ্ঠানগুলি ভাগিা আয 
েরগি। এ লর্ষগয চোগনা সগন্দহ চনই। লেন্তু, আপলন ভুগি চগগিন চিাগটা র্যর্সার েী 
অর্স্থা? র্যর্সার অন্তরাগি চয মানলর্ে লিেগুলি আগি, আমরা চসলিে চিগে চচাখ র্ন্ধ 
েগর িাের্? 
  
ভাইস চপ্রলসগডন্ট েযানন খালি র্যর্সার েিা র্গিলিগিন। অলিভার োর মগধয এেটু 
আগর্গগর সিংলমশ্রণ ঘলটগয লিগিন। সাধারণ মানুগষর সুখ-িুাঃগখর েিা র্িগিন। 
  
চর্াঝা চগি, রাগসি লজগে চগগিন এই েেব যুগে। েযাননগে মগন হি চপা়েখাওযা ঝানু 
রাজনীলেলর্ি। লেন্তু সাধারণ মানুগষর চিগে োাঁর অর্স্থান অগনে িূগর। 
  
লডগর্গটর পগরর লিন সোিগর্িা, আর্ার এেটা নেি চভাগটর আসর। চিখা চগি, 
অলিভার রাগসি এর্ার ভাইস চপ্রলসগডগন্টর খুর্ই োিাোলি চপৌঁগি চগগিন। 
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. 
  
আিবার েযানন  গে ল গখগিন। চ ষ লর্েেব সভা, লেলন মাইগোগিাগনর সামগন 
িাাঁ়োগিন। লেলন র্িগিন, আমাগির চিগ  লর্লভন্ন ভাষা জালে ধগমবর মানুষ র্াস েগরন। 
আমাগির উলচে এটা চিখা, োরা চযন সর্বত্র সমান অলধোর পান। আগমলরোগে 
স্বাধীনোর জযগান চঘালষে হয। লেন্তু এই স্বাধীনো এো চভাগ েরার জনয নয। আমরা 
সর্াই চযন চসই স্বাধীনোগে ভাগ েরগে পালর। 
  
লেলন অলিভার রাগসগির েিা চুলর েরগিন মানুগষর মন জয েরার চচিা েরগিন। 
  
অলিভার রাগসি মাইগোগিাগনর সামগন এগস র্িগিন–আপনার ভাষণ আমার হৃিযগে 
স্প ব েরগি। লেন্তু আপনার ভাষগণ েমবহীন যুর্গের েিা র্িা হযলন। মগন হগে, োরা 
চর্াধহয লর্সৃ্মে মানুষ। েমবহীন মানুগষর েী জ্বািা, ো লে আপলন জাগনন? 
  
ভাইস চপ্রলসগডন্ট রু্ঝগে পারগিন–এর্াগরও রু্লের ি়োইগে অলিভার োাঁগে হালরগয 
লিগযগিন! 
  
. 
  
জজবটাউগন চসগনটগরর মযানসন। অলিভার, জযান এর্িং চসগনটর চডলভস লডনাগরর আসগর 
মগ্ন। 
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 চসগনটর চহগস র্িগিন–সর্বগ ষ খর্র েী জাগনা? মগন হগে চহাযাইট হাউসটা আর্ার 
চঢগি সাজাগে হগর্। 
  
জযাগনর মুগখ আনগন্দর হালসর ঝিে র্ার্া, েুলম সলেয র্িি? 
  
–আলম েখনও লমিযা েিা র্লি না চসানা। হযগো র্যর্সার চিগত্র চোগনা চোগনা সময, 
লেন্তু রাজনীলের আসগর েখনও নয। এটাই আমার রি। নগভম্বর মাগস আমরা এেজন 
নেুন চপ্রলসগডন্টগে পার্। চসই ভদ্রগিাে লেন্তু চোমার পাগ ই র্গস আগি। 
  
. 
  
১০. 
  
লসটগর্ল্ট চর্াঁগধ লনন। 
  
এর্ার আমাগির যাত্রা শুরু হগর্। ডানা উগিলজেভাগর্ লচন্তা েরি। চস চর্ন এর্িং 
ওগযলির লিগে োোি। চর্ন হগিন ডানার চপ্রালডউসার। িাল়েওযািা এেজন মানুষ, 
র্ির চলি  র্যস। চর্  েগযেটা ভাগিা অনুষ্ঠাগনর সগে যুি। সেগি োগে শ্রো 
েগর। ওগযলি এে েযাগমরামযান। র্ির পঞ্চা  র্যস। যগিি তর্ল িয আগি, আগি 
উৎসাগহর অিুরান ভাণ্ডার। 
  
এর্ার আমরা চোিায যার্? উ়োন পালখ পযালরগস লেিুিগণর জনয িামগর্। োরপর োর 
গন্তর্য হগর্ সারাগজগভা। 
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. 
  
গে সপ্তাগহ ডানা খুর্ই র্যস্ত লিি। িগরন এলডটগরর সগে েিা র্িগে হগযগি। নানা 
ধরগনর র্যর্স্থা েরগে হগযগি। সারাগজগভা চিগে েীভাগর্ খর্র পা াগনা যায, োও 
জানগে হগযগি। োজটা েম ই ভাগিাগর্গস চিিগি চস। 
  
ডানা জাগন, এই োগজ অগনে চযাগিগি আগি, আগি উগিজনার চ ষ না হওযা ল হরণ। 
েরু্ োর স্বেটা সিি হগযগি, এগেই চস আনগন্দ ডগমগ হগয উগ গি। 
  
. 
  
যার্ার আগগর লিন মযাে চর্োর োগে চটলিগিান েগরলিগিন- েুলম এখনই আমার 
অলিগস চগি এগসা। ভদ্রগিাগের েণ্ঠস্বর গম্ভীর। 
  
–আলম চসখাগন এখনই যালে। 
  
েী হগযগি। আমাগে লে চযগে চিওযা হগর্ না? আমাগে এখাগনই িােগে হগর্? না, 
আলম ওনার সগে ি়োই েরর্। 
  
. 
  
ি  লমলনট চেগট চগগি। ডানা মযাে চর্োগরর অলিগসর লিগে এলগগয চগিগি। 
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–আলম জালন, আপলন েী র্িগর্ন? ডানা র্িগে শুরু েগর, লেন্তু আমাগে িলমগয রাখগে 
পারগর্ন না। আলম যার্ই, চিাট্টগর্িা চিগে আলম এটাই স্বে চিগখলি। আলম ওখাগন 
ভাগিা োজ েরগে পারর্। আপলন অনুগ্রহ েগর আমাগে সুগযাগ লিগয চিখুন না। 
  
িীঘবশ্বাস- ল ে আগি, ডানা র্িি, আপলন েী র্িগে চাইগিন? 
  
 মযাে চর্োর োোগিন র্িগিন, যাত্রা শুভ চহাে। 
  
 ডানা লর্শ্বাস েরগে পারগি না েী? 
  
আলম র্িলি র্ন ভগযজমাগন যাত্রা শুভ চহাে। 
  
–োর জনয আমাগে চডগে পাল গযগিন চেন? 
  
-চেন চোমাগে চডগেলি? আলম আমাগির েগযেজন লর্গিল  প্রলেলনলধর সগে েিা 
র্গিলি। োরা চোমাগে লেিু উপগি  চিগর্ন। 
  
েী আশ্চযব, এই ভদ্রগিাে আমার জনয এেটা উপোর েগরগিন? ডানা আমো আমো 
েরগে িাগে আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
–েুলম যুগের িলর্ েুিগে যাগো। েুলম লে লনগজগে র্াাঁলচগয রাখগে পারগর্? চয চোগনা 
রু্গিট এগস চোমাগে চমগর চিিগে পাগর। োজ েরগে েরগে েুলম লিগর আসগে 
পারগর্ না। চোমাগে আরও চর্পগরাযা হগে হগর্। আরও সাহসী, সর্সময সার্ধাগন 
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িাোর চচিা েগরা। এো এো রাস্তায ঘুগরা না। মগন চরগখা, জীর্গনর চিগে িামী 
চোগনা সিংর্াি এই পৃলির্ীগে হগে পাগর না। আর এেটা র্যাপার 
  
এে ঘণ্টা ধগর ভাষণ চগিলিি, চ ষ পযবন্ত ভদ্রগিাে র্িগিন, লনগজর সম্পগেব সার্ধান 
চিগো। যলি লেিু হগয যায চোমার, আলম লেন্তু চ াগে পাগি হগয যার্। 
  
ডানা ঝুাঁগে পগ়ে ভদ্রগিাগের গাগি চুমু চখি। 
  
-েখনও এোজ েগরা না, উলন উগ  িাাঁ়োগিন। ডানা, ওখান চিগে যলি েখনও মগন 
হয চোমার মন পলরর্লেবে হগযগি, োহগি চগি এগসা। আলম সর্ র্যর্স্থা েগর রাখর্। 
  
–আলম েখনও মন পাল্টার্ না, ডানা আগ্রগহর সগে র্িি। 
  
ভলর্ষযগে চিখা চগি, োর এই লসোন্ত এগের্াগর পাগল্ট চগগি। 
  
. 
  
পযালরগসর উ়োগন চোগনা ঘটনা ঘগটলন। চািসব িযা গি এযারগপাগটব এগরাগেন নামি। 
লেনজন এযার চিাসব লমলনর্াস ধগর চোগযল যা এযারিাইগন্সর অলিগস চপৌঁগি চগগিন। 
চসখাগন লেন ঘণ্টা িােগে হি। রাে ি টা। চোগযল যা এযারিাইগন্সর চেন 
সারাগজগভাগে িযান্ড েগরগি। লসলেউলরলট লর্লল্ডিং-এর লিগে োরা এলগগয চগি। ডানার 
চচাগখ েখন নেুন স্বে। 
  
–পাসগপাটব? আলম চিলখগযলি। 
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–আলম েগনবি গরডন, আপনার পাসগপাটব? 
  
ডানা পাসগপাটব েুগি লিি। চপ্রগসর িাপ মারা আগি। 
  
জানবালিস্ট? োর পগি লিখগর্ন? 
  
ডানা র্িি–আলম োগরার পগি নই। 
  
েী লরগপাটব লিগেন চস লর্ষগয সেেব িােগর্ন। আমরা স্পাইগির ওপর ে়ো নজর 
রালখ। 
  
 সারাগজগভাগে আপনাগে স্বাগে। 
  
. 
  
রু্গিটপ্রুি িযান্ডগরাভার। এযারগপাগটব িাাঁল়েগযলিি। ড্রাইভার এে সুন্দর মুগখর মানুষ। 
র্ির েুল়ে র্যস। র্িি–আলম চজাহন, আলম আপনার ড্রাইভার হগয োজ েরর্। 
  
চজাহন অেযন্ত ো়োোল়ে গাল়ে চািায। এখাগন চসখাগন চগািা চখগে চখগে সামগনর 
লিগে এলগগয চগিগি। রাস্তা চমাটামুলট িাাঁো। 
  
–এে ো়োোল়ে েী আগি? ডানা জানগে চাইি। 
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–হযাাঁ, যলি জীর্ন্ত অর্স্থায চযগে চান। 
  
–লেন্তু 
  
ডানা শুনগে চপি রু্গিগটর  ব্দ। মগন হি রু্লঝ র্গের আেবনাি।  ব্দটা েম  োগি 
আসগি। 
  
োহগি? না, রৃ্লি চো প়েগি না। অন্ধোর। ডানা রু্ঝগে পারি, লেিু এেটা ঘগটগি। 
হলিগড ইন চহাগটিটা সামগন চচাগখ প়েি। চহাগটগির সামগন ঘন অন্ধোর চেন? 
  
গাল়েটা িুগট চর্লরগয চগি। 
  
ডানা লচৎোর েরি- েী হগে? এটাই চো আমাগির চহাগটি। 
  
চজাহন র্িি–সামগন লিগয চঢাো উলচে হগর্ না। 
  
চস চপিন লিগে চগি চগি। গলিপগি ঢুেি। 
  
সেগিই চপিগনর িরজাটা র্যর্হার েগর। 
  
 ডানার মুখ র্ন্ধ হগয চগগি– চেন? 
  
হলিগড ইগনর িলর্গে অগনে মানুগষর লভ়ে। োরা গল্প েরগি। এেজন িরালস এলগগয 
এগস র্িগিন–আপলন লে ডানা ইগভন্স? 
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হযাাঁ। 
  
–আলম জাাঁ পি লহউর্াটব, চমগট্র্াপি চটলিলভ গনর েরি চিগে এগসলি। 
  
–আপনার সগে চিখা হওযাগে খুর্ই ভাগিা িাগগি। ইলন হগিন চর্ন, আর ইলন ওগযলি। 
  
 এর্ার আমাগির োজ শুরু েরগে হগর্। জালন না, েী েগর এখাগন আপনাগে 
অলভনন্দন জানার্। 
  
আরও অগনেগে চসখাগন চিখা চগি। পরস্পর পলরলচলের পািা চিগি। 
  
ডানার মগন হি, পৃলির্ীর প্রগেযে চিগ  এেজন েগর জানবালিগস্টর র্সর্াস। এভাগর্ই 
চর্াধহয হাগে হাে চরগখ েরমিবগনর পািা চিগে িােগর্। 
  
ডানা জানগে চাইগিন–েেজন লরগপাটবার এখাগন এগসগিন? 
  
–িুগ া পঞ্চা জন। এে লরগপাটবাগরর সমাগর্  এর আগগ আলম চোিাও চিলখলন। এই 
প্রিম আপলন লে লর্গিগ  আসগিন? 
  
-হযাাঁ। 
  
জাাঁ পি র্িগিন, যলি চোগনা সাহাগযযর িরোর হয, োহগি র্িগর্ন লেন্তু। 
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–অগনে ধনযর্াি। রাল যান লরগপাটবার চোিায? 
  
–এেিা লজগজ্ঞস েরগর্ন না। এখাগন চেউ োগরা খর্র রাগখ না। 
  
. 
  
লেিুিণ র্াগি ডানা োর লর্িানায চগি চগগি। এেটা লর্গফারগণর  ব্দ চ ানা চগি। 
এেঝিে আগিা আর্ার–আর্ার এেটা। সমস্ত ঘরটা জ্বগি উগ গি। ভয েরগি। চয। 
চোগনা মুহূগেব চহাগটিটা লর্ধ্বস্ত হগে পাগর।র্যাপারটা অর্াস্তর্। এটা চো লসগনমাগে 
চিখাগনা হযলন। সমস্ত রালত্র ডানা চজগগ োটাগে র্াধয হি।মাগঝ মগধযই চস  ব্দ শুগনগি, 
আগুন চিগখগি, চভগর্গি, এর্ার চর্াধহয চ গষর ঘণ্টা চর্গজ যাগর্! 
  
সোি হগযগি। ডান চপা াে পগর লনি। লজন্স, রু্ট আর জযাগেট। আত্মলর্শ্বাস লিগর 
এগসগি। মগন প়েি মযাগের েিা সর্সময সার্ধাগন িােগে হগর্। জীর্ন লনগয অযিা 
েেব েগর েী িাভ? 
  
ডানা, চর্ন আর ওগযলিগে িলর্ চরসু্টগরগন্ট চিখা চগি। 
  
-হযাাঁ, এেটা খর্র লিগে ভুগি চগলি, পগরর মাগস আমার নালের জন্ম হগর্। 
  
ভারী ভাগিা খর্র, ডানা র্িি, আলম েী েখনও এভাগর্ মা লেিংর্া লিলিমা হগে পারর্? 
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–চর্ন র্িগিন–আমার এেটা রু্লে এগসগি। আমরা আগগ এেটা গল্প খা়ো েরর্। 
চিখর্, এখানোর সাধারণ মানুগষর জীর্ন েীভাগর্ প্রর্ালহে হগে। োরপর না হয 
গগল্পর গভীগর যার্, চেমন? 
  
. 
  
চজাহন গাল়ে লনগয এলগগয চগিগি। িযান্ডগরাভার চািু হগযগি। চস র্িি–শুভ সোি। 
  
শুভ সোি চজাহন, চযখাগন সলেয সলেয ি়োই হগে, আমরা চসখাগন চযগে চাই। 
  
গাল়ে এলগগয চগিগি। সারাগজগভা  হরটা পলরষ্কার চচাগখর সামগন চভগস উগ গি। ডানার 
মগন হি, এেটা র্াল়েও চর্াধহয অিে চনই। আর্ার যুগের আওযাজ, রু্গিগটর 
আেবনাি। 
  
ডানা জানগে চাইি–এই  ব্দ েখনও িামগর্ না? 
  
যখন অগস্ত্রর ভাণ্ডার চ ষ হগর্ েখনই িামগর্। চজাহন লেিভাগর্ র্িি, লেন্তু এই 
ভাণ্ডার েখনও চ ষ হগর্ না। 
  
রাস্তাঘাট এগের্াগর িাাঁো। েগযেজন পিচারী ইেস্তে এলগগয চগিগি। সমস্ত োগি 
র্ন্ধ। চ গির টুেগরা পগ়ে আগি চারপাগ । োরা এেলট র্গ়ো র্াল়ে চপলরগয চগি। 
  
এটাই আমাগির খর্গরর োগগজর অলিস, চজাহন র্িি, সার্বরা এটাগে ধ্বিংস েরার 
চচিা েগরগি, লেন্তু সিি হযলন। 
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েগযে মুহূেব চেগট চগগি। োরা উপগ্রহ অলিগস চপৌঁগি চগি। 
  
 চজাহন র্িি আলম আপনার জনয অগপিা েরর্। 
  
িলর্র পাগ  এেলট চডস্ক। এে লরগসপ লনস্ট র্গসলিগিন, র্ির আল  র্যস হগযগি। 
  
ডানা জানগে চাইি- আপলন লে ইিংরালজ জাগনন? 
  
ভদ্রগিাে র্িগিন–আলম নটা ভাষায েিা র্িগে পালর মযাডাম। আপলন েী চাইগিন? 
  
–আলম ডলব্লউ লট-র হগয োজ েরলি। আলম সযাগটিাইগট লেিুটা সময চাইলি। এটা লে 
আপলন র্যর্স্থা েরগে পাগরন? 
  
–অনুগ্রহ েগর আপলন লেনেিায চগি যান। 
  
. 
  
িরজার সামগন চিখা আগি যুগগাগোলভযার সযাগটিাইট লডলভ ন। লরগসপ ন রুগম চর্  
েগযেজন মানুষ র্গস আগিন। 
  
ডানা লনগজর পলরচয লিি। চভেগর ঢুগে প়েি। োজটা ভাগিাভাগর্ই হগয চগি। 
  
. 
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িুঘণ্টা চেগট চগগি। ডানা আর এেলট অলিগস এগসগি। মযাগনজাগরর সামগন র্গসগি। 
ভদ্রগিাগের চচহারাটা চিাগটা। লসগার জ্বিগি চ াাঁগট। 
  
লেলন র্িগিন–আপনাগে েীভাগর্ সাহাযয েরর্? 
  
–আলম ডানা ইভান্স। ডলব্লউ লট-র হগয োজ েলর। আপনার েগযেটা ট্র্াে রু্ে েরগে 
হগর্। সযাগটিাইট লিগে হগর্ আধঘণ্টার জনয। সগন্ধয, ওযাল িংটগন িলর্ পা ার্ার পগি 
আি ব সময। 
  
ভদ্রগিাে েী চযন ভার্গে িাগগিন। 
  
-চোগনা সমসযা? 
  
–না, এেটু সমসযা চিখা লিগযগি। আর চোগনা সযাগটিাইট ট্র্াে আগি র্গি মগন হগে । 
সর্ ট্র্ােই রু্ে েরা হগয চগগি। আলম চিখলি, যলি চেউ অনুষ্ঠান র্ালেি েগর। 
  
ডানা অর্াে হগয োোি না, আমার এেটু সময চাই। 
  
–সেগিই োই চাইগি মযাডাম, লনজস্ব ট্র্াে িােগি অর্ য অসুলর্ধা হে না। 
  
ডানা আর্ার লরগসপ ন রুগম লিগর এি। েী েরা যায চস ভার্গে িােি লচলন্তে মগন। 
চয েগরই চহাে এই সমসযার সমাধান েরগেই হগর্। চিগি আসা লিগনর েিা মগন 
পগ়ে চগি োর। হযাাঁ, অগনের্ার োগে প্রলেেূি পলরলস্থলের সগে জর্রিস্ত ি়োই 
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েরগে হগযগি। হারগে হারগে চ ষ মুহূগেব জগযর মািাটা লিলনগয লনগযগি চস। চস 
জাগন, এর্াগরও চস লজেগর্, হযগো আজ অির্া আগামীোি। 
  
সযাগটিাইট অলিস চিগে চস র্াইগর এি। চজাহনগে র্িি েুলম লে আমাগে  হরটা 
ঘুলরগয চিখাগর্? 
  
চজাহগনর চচাগখ লর্স্ময যলি আপলন চান, োই হগর্। 
  
গাল়েটা চিগে শুরু েগরগি। রাস্তাঘাট এগের্াগর িাাঁো। 
  
–এেটু আগস্ত চািাও, লেজ, আলম ভাগিাভাগর্ সর্লেিু চিখগে চাইলি। 
  
 সারাগজগভা  হরটাগে এে শ্ম ান র্িগিও চর্াধহয চর্ল  র্িা হগর্। জি পাওযা যাগে 
না, লর্িুযৎ েগর্ হালরগয চগগি। প্রগেযে ঘণ্টায চর্ামার্ষবণ হগে। চর্গজ উ গি লর্পি 
সিংগেে। মানুষ এই সিংগেেগে উগপিা েরগি। সর্বত্র ভগযর িাপ। যলি রু্গিগট 
চোমার নাম চিখা িাগে, িুগোর্ার জাযগা পাগর্ না। 
  
প্রগেযে রাস্তার চমাগ়ে লেিু লর্পিগ্রস্ত মানুগষর চঘারাঘুলর। লমলিি চচাগখ প়েগি। 
  
এরা র্সলনযা আর পুাঁল যা চিগে এগসগি। এরা সর্াই উিাস্তু। োরা লভগি েরগি, খার্ার 
চেনর্ার জনয। 
  
িাউিাউ েগর আগুন জ্বিগি। এই আগুন চনভার্ার চোগনা উপায চনই। 
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ডানা লজজ্ঞাসা েরি- চোমাগির এখাগন িমেি চনই? 
  
–হযাাঁ, আগি। লেন্তু েমবীরা আসগে ভয পায। যখন েখন সার্বরা োগির আঘাে েরগে 
পাগর। 
  
যুগের শুরুগে র্সলনযা এর্িং হারগজগগালভনা পরস্পগরর লর্রুগে ি়োই েগরলিি। এই 
 ব্দ িুগটার সগে ডানার চোগনা পলরলচলে লিি না। সারাগজগভাগে এগস চস রু্ঝগে 
পারি, যুে েী মারাত্মে হগে পাগর। লর্শ্বলর্িযািগযর এে অধযাপে যুগের েিা 
র্গিলিগিন। ডানার হ াৎ মগন পগ়ে চগি। 
  
চজাহন োগে  হগরর পুগরাগনা অঞ্চগি লনগয চগি। এখাগন অগনে রু্লেজীর্ী মানুগষর 
র্সর্াস। চিখা হি অধযাপে টযাগের সগে। ধূসর চুগির মাঝালর উচ্চোর মানুষ। োর 
চমরুিগণ্ড এেলট রু্গিট ঢুগে লগগযলিি। লেলন এগের্াগর অেমবণয হগয চগগিন। 
  
উলন র্িগিন চোমাগে ধনযর্াি, েুলম এগসি র্গি আলম খুর্ খুল  হগযলি। এখন আমার 
োগি চেউ আগস না। েুলম চযন েী লর্ষগয েিা র্িগর্? 
  
-হযাাঁ, আলম যুগের র্যাপাগর জানগে চাইলি। ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
র্যাপারটা খুর্ই সহজ, এই যুেটা চেন হগে আমরা চেউ জালন না। েগযে ি ে ধগর 
সার্ব, চোড, র্সলনযা আর মুসলিমরা  ালন্তগে র্সর্াস েরলিি। েখন মা বাি লটগটা 
লিগিন যুগগাগোলভযার চপ্রলসগডন্ট। আমরা সর্াই লিিাম পরস্পগরর প্রলেগর্ ী, আমরা 
এেসগে র্গ়ো হগযলি, োজ েগরলি, এেই সু্কগি চগলি, লর্গযগেও চোগনা র্াধা লিি না। 
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োরপর েী হি? 
  
োরপর চিখা লিি অলর্শ্বাস। শুরু হি গুপ্তহেযা। এগে অনযগে ঘৃণা েরগে িােি। 
চেন? োর োরণ আলম জালন না। 
  
–আলম েগযেটা গল্প শুগনলি। ডানা র্িি। এই গল্পগুগিা অর্ য লর্শ্বাস েরা যায না। 
েুগযার মগধয মানুগষর রিাি অে-প্রেযে পাওযা চগগি। পুরুগষর অণ্ডগোষ, ধষবণপ্রাপ্ত 
ল শুর মৃেগিহ, েুলচগয েুলচগয োটা হগযগি যুর্েী নারীগে। অসহায গ্রামর্াসীগির 
চাগচবর মগধয র্ন্ধ েগর আগুন ধলরগয চিওযা হগযগি। 
  
ডানা জানগে চাইি োরা এসর্ প্রিম শুরু েগর? 
  
প্রশ্নটার মগধয েী আগি র্গিা চো? যাগে প্রশ্ন েরা হগে োর র্যলিগে মোমগের 
ওপর লনভবর েরগি উিরটা। লিেীয লর্শ্বযুগের সময সার্বরা লমত্রপিগে সমিবন 
েগরলিি। চো়েরা লিি নারীগির সমিবে। যুগে সার্বরা লনলশ্চহ্ন হগয যায। েখনই শুরু 
হগযগি রিাি প্রলেগ াগধর পািা। র্যাপারটা েুলম ল ে রু্ঝগে পারগর্ না। এখনও পযবন্ত 
ি  িি মানুগষর মৃেুয হগযগি, সারাগজগভা  হগরর ওপর অসিংখয চর্ামা চিিা হগযগি। 
ষাট হাজার মানুষ আহে হগযগি। র্সনীয এর্িং মুসলিমগিরও হেযা েরা হগযগি। চ ষ 
পযবন্ত েী হগর্ চেউ জাগন না। 
  
. 
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ডানা চহাগটগি লিগর এি। চর্ন র্গসলিগিন। এেটা খর্র এগসগি। ট্র্াে এর্িং 
সযাগটিাইগটর সময পাওযা চগগি। আগামীোি সন্ধযা িটা চিগে। 
  
ওযালি র্িগিন–এখাগনই ভাগিা শুু্যট েরা চযগে পাগর। েযাগিালিে চাগচবর পাগ  এেটা 
চস্কাযার আগি। এেটা মসলজি আগি। চপ্রাগটস্টযান্ট চাচব, সর্ই োিাোলি। সর্গুলিগেই 
চর্ামার আঘাে আগি। এ লর্ষয লনগয এেটা লরগপালটবিং েরা চযগে পাগর। েীভাগর্ মানুষ 
এখাগন র্সর্াস েরগি, ো চটলিলভ গনর মাধযগম সেগির োগি চিখাগে হগর্। 
  
ডানা ঘা়ে না়েি, উগিলজে হা, লডনাগর চিখা হগর্। আলম এর্ার োজ শুরু েরর্। 
  
ডানা োর ঘগরর লিগে চগি চগি। 
  
. 
  
পগরর লিন সন্ধযা িটায ওযালি এর্িং চর্ন চস্কাযাগরর সামগন লগগয িাাঁ়োগিন। সলেয, 
চাগচবর অর্স্থা চিখা যাগে না। ওযালি চটলিলভ ন েযাগমরাটা লনলিবি লিগে মুখ েগর 
িাাঁল়েগয আগিন। চর্ন ওযাল িংটন চিগে খর্র আসার অগপিা েরগিন। োাঁ, উপগ্রগহর 
লসগনযাি ল ে মগো োজ েরগি। 
  
ডানা চ ষ মুহূগেবর প্রস্তুলেগে র্যস্ত। না, ভয চপগি চিগর্ না। এখন োজ েরগে হগর্। 
সাহগসর পলরচয লিগে হগর্। সারা পৃলির্ীর োগি গল্পটা চ ানাগে হগর্। 
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ডানা চিখি ওযালি লসগনযাি লিগেন। চস িীঘবশ্বাস চিগি েযাগমরার চিগন্সর লিগে 
োোি এর্িং েিা র্িগে শুরু েরি। 
  
–এই চর্ামা লর্ধ্বস্ত চাগচবর লিগে োোগি আপনারা রু্ঝগে পারগর্ন, এই  হগরর অর্স্থা 
এখন চেমন। িুলেগয িাোর মগো চোগনা চিওযাি চনই। চোগনা জাযগাই আর 
লনরাপি নয। আগগোর লিগন মানুষ অসহায হগয চাগচব আশ্রয লনগেন। লেন্তু চসই 
আশ্রযস্থিও চর্ামা র্ষবগণ খুাঁল়েগয চগগি। 
  
হুইগসগির  ব্দ চ ানা চগি। ওযালির মুখ িাি হগয উগ গি। আগিার ঝিোলন। ডানা 
ভার্ি, েী হগযগি রু্ঝগে পারা যাগেনা। ওযালির  রীরটা িুটপাগি পগ়ে আগি। ডানা 
চসখাগন িাাঁল়েগয আগি। পাষণ প্রলেমা হগয। ভগয োর চমরুিণ্ড ল হলরে হগয উগ গি। 
লর্শ্বাস েরা যাগে না। চারপাগ র মানুষজন আেবনাি েরগি। 
  
ডানা েী েরগর্ রু্গঝ উ গে পারগি না। চস চোগনা রেগম িুটগে শুরু েরি। না, 
লনগজগে চর্াধহয উন্মি জনোর হাে চিগে র্াাঁচাগে পারগর্ না। 
  
আমাগির লিরগে হগর্। ি  লমলনট র্যর্হার েরা হি না। আাঃ, েী চয হি? 
  
 জনগণ উন্মিভাগর্ লচৎোর েরগি। চেউ োরও েিা শুনগে পারগি না। 
  
চ ষ অলব্দ ডানা চোগনা রেগম গাল়ের োগি চপৌঁগিাগে চপগরলিি। 
  
. 
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ডানা চচাখ খুিি। লর্িানাগে শুগয আগি। চর্ন এর্িং জযান পি োর োগি িাাঁল়েগয 
আগিন। 
  
 ডানা োগির মুগখর লিগে োলেগয জানগে চাইি–েী েগর ঘটি এটা? 
  
আলম িুাঃলখে, জযান পি জর্ার্ লিগিন, আপলন চয মারা যানলন ঐ জনয ঈশ্বরগে ধনযর্াি 
জানান। 
  
চটলিগিান লনস্তি হগয চগগি। এেটুর্াগি  ব্দ েগর চর্গজ উ ি। 
  
চর্ন ধরগিন- হাগিা। 
  
চসই মুহূগেব শুনগিন- হযাাঁ, ডানা, মযাে চর্োর, েুলম লে েিা র্িগে পারগর্? 
  
-হযাাঁ, ডানা উগ  র্সি। চটলিগিাগনর লিগে চহাঁগট চগি- হযাগিা, োর চ াাঁট শুলেগয চগগি। 
েিা র্িগে চস পারগি না। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–েুলম এখাগন চগি এগসা ডানা। 
  
োর গিায লিসলিসালন  ব্দ, আলম র্াল়েগে লিগর যার্। 
  
–প্রিম চেন ধগরই চগি এগসা, চেমন? 
  
ধনযর্াি। ডানা লরলসভারটা নালমগয রাখি। 
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 জযান আর চর্ন োগে সাহাযয েরগিন। 
  
জযান র্িগিন–না, লেিুই র্িার চনই। 
  
জি গল়েগয প়েগি লচরু্গের ওপর। 
  
–ওাঁগে চেন হেযা েরা হি? উলন চো খুর্ ভাগিামানুষ লিগিন। েী ঘগটগি? মানুষ লে 
জাগনাযার হগয চগগি? চেউ োগরাগে চোযাক্কা েরগি না। 
  
চর্ন র্িগিন–ডানা, এসর্ প্রগশ্নর উির আমাগির জানা চনই। 
  
ডানার েণ্ঠস্বর েম  েল ন। উির জানগে হগর্ তর্লে। আমাগির সর্ র্যাপার জানগে 
হগর্। এই যুেটা র্ন্ধ েরগে হগর্। সাধারণ মানুষ মরগি। োগির মািা চেগট চিওযা 
হগে। এটা েী ধরগনর র্র্বরো? চ ষ পযবন্ত ডানা চর্গনর লিগে োলেগয র্িি, আলম 
িাের্ চর্ন, আলম লেিুগেই এখান চিগে যার্ না। 
  
চর্ন র্িগিন–ডানা, েুলম লে সলেয িােগর্? 
  
–আলম জালন, এখন েী েরগে হগর্। আপলন লে মযােগে চিান েগর র্গি চিগর্ন? 
  
েী র্িি? চোমার জীর্ন লেন্তু লর্পগি পলরপূণব িােগর্। 
  
 ডানা মািা না়েি- হযাাঁ, আমাগে িােগেই হগর্। 
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চর্ন ঘর চিগে চর্লরগয চগগিন। 
  
 জযান পি র্িগিন আলম লেন্তু চগি যার্। 
  
না, এে মুহূগেবর জনয ডানার মগন পগ়ে চগি, ওযালির লিন্ন-লর্লেন্ন  রীরটা। 
  
–আপনাগে িােগেই হগর্। েীজ, আমার োগজ আপনাগে খুর্ িরোর। 
  
জযান পি খাগটর ওপর র্গস প়েগিন। ডানা এলগগয এি। জযান পগির হাগে হাে 
রাখি। োগে আর এেটু োগি চটগন লনি। 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা। ডানা চর্নগে র্িি–আলম এখনই েগভার অনাি আশ্রগম যার্। 
চসখাগন নালে র্যাপে চর্ামার্ষবণ হগযগি। ভাগিা েযাগমরামযান পাওযা চযগে পাগর? 
  
-চিখলি, পাওযা যায লেনা। 
  
–অগনে ধনযর্াি, আলম চসখাগন লগগয আপনার সগে চিখা েরর্। 
  
সার্ধাগন চযও লেন্তু। 
  
–আমার জনয লচন্তা েরগর্ন না। 
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 চজাহন ডানার জনয অগপিা েরলিি। 
  
 ডানা র্িি–আমরা এখনই েসগভাগে যার্। 
  
চজাহন ডানার লিগে োোি-মযাডাম, ওখাগন যাওযাটা ল ে হগর্ না। চয পিটা আগি 
চসটা জেগির মগধয লিগয চগগি। 
  
িুভবাগয প়েগে শুরু েগরগি চজাহন, আমরা ভাগিাই িাের্। 
  
–ল ে আগি, আপলন যা র্িগর্ন। 
  
. 
  
 গাল়েটা এলগগয চগিগি  হগরর মগধয লিগয। পগনগরা লমলনট র্াগি চসটা এেটা জেগির 
মগধয ঢুগে চগি। 
  
ডানা জানগে চাইি- আর েেিূর? 
  
খুর্ এেটা িূগর নয, মগন হগে, আর লেিুিগণর মগধযই.. 
  
 ড্রাইভাগরর েিা চ ষ হি না। িযান্ডগরাভাগরর ওপর িযান্ডমাইগনর আেমণ। 
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দনেবািগনর দিন 
১১. 
  
লনর্বাচগনর লিন েম  এলগগয আসগি। ি়োইটা আরও চজারিার হগয উগ গি। 
  
অলহওগে জযিাভ েরগেই হগর্। লপটার টযাগার র্িগিন, এখাগন এেু টা চভাট আগি, 
আিার্ামাগে চোগনা অসুলর্ধা চনই। আিার্ামায নটা চভাট আগি। চফ্লালরডার পাঁলচ টা 
চভাট আমরাই পার্। ইলিগন্সর র্াই টা, লনউইযগেবর চেলত্র টা, েযালিগিালনবযার 
চুযালি টা। 
  
চিওযাগি টাঙাগনা লর্রাট চাগটবর লিগে োলেগয আগিন লপটার টযাগার। এেটা এেটা 
েগর চিগ র লিগে হাে েুিগিন এর্িং চভাটর সিংখযা গুগন চগিগিন। 
  
চসগনটর চডলভস িা়ো আর সেগি োলেগয আগিন োর লিগে। 
  
চডলভস র্িগিন–আলম স্পি রু্ঝগে পারলি, চ ষপযবন্ত আমরাই লজের্। 
  
. 
  
 িাঙ্কিুটব হাসপাোগি লমলরযান েখনও পযবন্ত চোমাগে আেন্ন। 
  
. 
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 লনর্বাচগনর লিন, নগভম্বগরর প্রিম মেির্ার। চিসলি চটলিলভ গনর লিগে োলেগয আগি। 
অলিভার েুল়ে িগিরও চর্ল  চভাগট লজগে চগগিন, এটা হি সাধারণ মানুষগির চভাট। 
লনর্বালচে প্রলেলনলধগির চভাগটও লেলন এলগগয আগিন। অলিভার রাগসি এখন মালেবন 
যুিরাগের মহামানয রােপলে, পৃলির্ীর সর্গিগে র়্ে লর্স্ময! 
  
চিসলি সু্টযাটব িা়ো আর চেউ ভাগিাভাগর্ লনর্বাচন অনুষ্ঠান চিগখলন। চিসলি প্রগেযে 
র্যাপাগরর ওপর নজর চরগখগি। শুধু োই নয, লর্গশ্বর লর্লভন্ন চিগ  এই সিংোন্ত যে 
প্রলেগর্িন, সর্ চস খুাঁলটগয পগ়েগি। মালেবন যুিরাগের পা াপাল  ইিংিযান্ড, অগিলিযা 
এর্িং ব্রালজি। 
  
প্রধান সম্পািে ডালরন চসািানা লজজ্ঞাসা েরগিন- চোমার োজ চ ষ হগে আর 
েেলিন িাগগর্? 
  
 চিসলি র্িি–খুর্ই ো়োোল়ে োজটা আলম চ ষ েরর্। 
  
আর এেটা পিগিপ চিিগে হগর্, এটাই হযগো র্া চ ষ। এেটা জর্রিস্ত লডনার 
পালটবর আগযাজন েরগে হগর্। 
  
এেজন অলেলি র্িগিন–আলম এেটা চগাপন খর্র শুগনলি, মাগবাগরট চপাটবমযাগডর নালে 
লর্র্াহ লর্গেি হগে চগিগি। 
  
মাগবাগরট চপাটবমযাড হগিন ওযাল িংটন লট্র্লর্উন পলত্রোর মালিে। 
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চিসলি চোগনা েিা র্িি না। পগরর লিন সোগি চস চাড মরটগনর সগে চিাগন 
আিাপ েরি। মরটন হগিন োর এেজন অযাটলনব। 
  
চিসলি র্িি–ওযাল িংটন লট্র্লর্উন লে লর্লে হগর্? 
  
েগযে ঘণ্টা র্াগি অযাটলনবর চিান–আলম চভগর্লিিাম, এটা এেটা গুজর্লমগসস চচম্বারস, 
এখন মগন হগে আপনার ধারণাই সল ে। লমগসস চপাটবমযাড এর্িং োর স্বামীর মগধয 
লডগভাসব হগে চগিগি। োরা সম্পলি ভাগাভালগ েরগে চাইগিন। োই মগন হগে, 
ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইজগে লর্লে েগর চিওযা হগর্। 
  
–আলম এটা লেনগে চাইলি। 
  
–এটা লেন্তু মস্ত র্গ়ো এেটা র্যর্সালযে চিনগিন। ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর 
হাগে চর্  েগযেটা সিংর্ািপত্র আগি। এেটা পলত্রো, এেটা চটলিলভ ন চনটওযােব। 
  
–আলম ো জালন। সর্টাই আমার িখগি আনগে হগর্। 
  
 চসলিন লর্গেি চর্িা চিসলি এর্িং মরটন ওযাল িংটন লডলসর লিগে রওনা হগিন। 
  
. 
  
চিসলি মাগবাগরট চপাটবমযাডগে চটলিগিান েরগিন। েগযে র্ির আগগ ওই ভদ্রমলহিার 
সগে োর এের্ার চিখা হগযলিি? 
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চিসলি র্িি–আলম ওযাল িংটগন এগসলি। 
  
–আলম জালন। 
  
পৃলির্ীটা লে চিাগটা হগয চগগি?  ব্দগুগিা েে ো়োোল়ে এে জাযগা চিগে অনয  
জাযগায চপৌঁগি যাগে। চিসলি ভার্ি। 
  
–আপলন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইজ লর্লে েরগে চাইগিন? 
  
সম্ভর্ে। 
  
–এই চোম্পালনটা লে আমার হাগে েুগি চিগর্ন? 
  
–চিসলি, সলেয আপলন এটা লেনগে চাইগিন? 
  
সম্ভর্ে। 
  
মাগাগরট চপাটবমযাড চর্োরগে চডগে পা াগিন–চিসলি চচম্বারস সম্পগেব আপনার লেিু 
জানা আগি লে? 
  
-হযাাঁ, আলম জালন। 
  
–উলন েগযে মুহূগেবর মগধয এখাগন এগস চপৌঁগিাগর্ন। 
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 লট্র্লর্উগনর সর্ েমবচারী চজগন চগগিন চয, পলত্রোলটর হাে র্িি হগে চগিগি। 
  
লট্র্লর্উন পলত্রো চিসলি চচম্বারসগে লর্লে েরা উলচে হগর্ না। মগন হয ভদ্রমলহিার 
এই সম্পগেব চোগনা জ্ঞান চনই। চয েটা পলত্রো ও হাগে লনগযগি, োর েী হাি হগযগি 
চিগখগিন চো? ও লট্র্লর্উগনর আলভজােয, সম্মান সর্লেিু ধুগিায লমল গয চিগর্। 
  
–মযাে োোগিন, চিখগিন চিসলি চচম্বারস িরজার সামগন িাাঁল়েগয আগিন। সর্ েিা 
শুনগিন। 
  
মাগাগরট চপাটবমযাড র্িগিন–চিসলি, আপনাগে চিগখ খুর্ই ভাগিা িাগগি। ইলন হগিন 
মযাে চর্োর। লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর প্রধান সম্পািে। 
  
 ীেি সম্ভাষণ। 
  
–মযাে আপনাগে সর্লেিু চিখাগর্। 
  
–আলম এখনই চিখগে চাইলি। 
  
 মযাে চর্োর িীঘবশ্বাস চিগি র্িগিন, ল ে আগি আলম আপনার সেী হগে চাইলি। 
  
. 
  
অলভযানটা শুরু হি। মযাে চর্োর র্িগিন–এই হি আমাগির গ নেন্ত্র। সর্ার ওপগর 
প্রধান সম্পািগের অলিস। 
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–চসই পগি আপলন আগিন লম. চর্োর, োই চো? 
  
-হযাাঁ, আমার েিায আগিন মযাগনলজিং এলডটর, োর েিায সম্পািেমণ্ডিী। এর 
অগনেগুগিা ধাপ আগি। চযমন, চমগট্র্া, জােীয অঞ্চি, লর্গি ী লর্ভাগ, চখিাধুগিা, 
র্ালণজয, জীর্ন ও জীলর্ো, জনগণ, র্ই সমাগিাচনা, র্াল়েঘর, ভ্রমণ, খািয ইেযালি। 
  
-র্াাঃ, ভারী সুন্দর। েেজন এখাগন চােলর েগরন? 
  
–পাাঁচ হাজাগরর লেিু চর্ল । 
  
 েলপগডগস্কর োগি োরা চপৌঁগি চগগিন। 
  
–এখাগন লনউজ এলডটররা এে-এেটা পাো তেলর েগরন। এই ভদ্রগিাে চিগখন, চোন্ 
িলর্টা যাওযা উলচে এর্িং চোন গগল্পর েেটা িাপা হগর্। এখাগন চহডিাইন তেলর হয। 
এই অঞ্চগি গল্পগুগিা োটিাট েরা হয। োরপর চসগুগিাগে েগম্পাজ ঘগর পা াগনা 
হয। 
  
–অলর্শ্বাসয! 
  
–আপলন লে লপ্রলন্টিং চপ্রগস যাগর্ন? 
  
–হযাাঁ, আলম সর্লেিু চিখর্। 
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এলিগভটর ওপর-নীচ েরগে িাগে। লপ্রলন্টিং েযানটা এেটা লর্রাট র্াল়েগে অর্লস্থে। 
চারগট র্গ়ো িুটর্ি মা  োর মগধয ঢুগে যাগর্। সর্লেিুই স্বযিংলেযভাগর্ এলগগয 
চগিগি। লেলর টা চরার্গটর মগো চমল ন অক্লান্তভাগর্ োজ েগর চগিগি। 
  
চর্োর র্িগে িােগিন-োগগজর এই র্ালণ্ডিগুগিার ওজন পাঁলচ গ া পাউগণ্ডর মগো। 
যলি এটাগে চসাজাসুলজ খুগি চিন, ো হগি আট মাইি িম্বা হগর্। এই োগজ অেযন্ত 
দ্রুে চমল গনর মগধয পুগর চিওযা হয। 
  
সর্লেিু চিগখ চিসলি সলেয সলেয অর্াে হগয চগগি। এে র্গ়ো েমবযজ্ঞ চস ভার্গে 
পাগরলন। 
  
মযাে চর্োর র্গিই চগিগিন, চিসলি েন্ময হগয শুনগি। 
  
এর্ার চিসলির র্িার পািা–সর্ লনগয আপনাগির োগজগুগিার প্রচার সিংখযা খুর্ এেটা 
েম নয। অন্তে েুল়ে িি চো হগর্ই। চরার্র্ার আরও চর্গ়ে যায। েগর্ এটাই পৃলির্ীর 
সর্ চিগে জনলপ্রয সিংর্ািপত্র নয, োই না লমাঃ চর্োর? িন্ডন চিগে চয িুগটা পলত্রো 
চর্গরায, োর প্রচার সিংখযা অগনে চর্ল । সান পলত্রো চরাজ চলি  িি েলপ িাপা হয। 
চডইলি লমরর িাপা হয লেলর  িি েলপ। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–আলম আপনার েিা ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
–জাপাগন অন্তে িুগ াটা তিলনে পলত্রো চর্গরায। োর মগধয অগনেগুগিার প্রচার 
সিংখযা। লট্র্লর্উগনর চিগে অগনে চর্ল । আপলন লে আমার েিা রু্ঝগে পারগিন? 
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না, আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
ল ে আগি লমাঃ চর্োর, চিুন, আমরা লমগসস চপাটবমযাগডর অলিগস চগি যাই। 
  
. 
  
পগরর লিন সোি চর্িা, চিসলিগে ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর এগলজলেউলটভ েনিাগরন্স 
রুগম র্গস িােগে চিখা চগি। 
  
লমগসস চপাটবমযাড এর্িং অন্তে িজন অযাটলনবর সগে েিা র্িগি। 
  
-এর্ার টাো লনগয আগিাচনা েরা যাে। চিসলি র্িি। 
  
আগিাচনা চগিলিি চার ঘণ্টা ধগর। যখন চসটা চ ষ হি চিসলি সু্টযাটব চচম্বারগসর হাগে 
ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর চালর্ চপৌঁগি চগগি। .. 
  
অগনে চর্ল  টাো িাগি, চিসলি যা চভগর্লিি। োগে েী এগস চগগি? এেটা 
গুরুত্বপূণব পিগিপ চো চিখা চগি। 
  
. 
  
র্ালণলজযে চিনগিন চ ষ হি। চিসলি মযাে চর্োরগে চডগে পা াি। 
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আপলন এখন েী ভার্গিন? 
  
আলম চােলর চিগ়ে চির্। 
  
–চেন? 
  
–আপনার ভাগিা পটভূলম আগি। জালন না চেন চিাগেরা আপনার সগে োজ েরগে 
চায না। এই োগজটা খুর্ই ভাগিা। এটা িা়েগে আমার খারাপ িাগগি। লেন্তু আমাগে 
চযগেই হগর্। 
  
–আপলন েে লিন এই োগগজর সগে যুি লিগিন? 
  
েমগর্ল  পগনগরা র্ির। 
  
–এই চােলরটা এখনই চিগ়ে চিগর্ন? 
  
–হযাাঁ, এিা়ো আমার চোগনা উপায চনই। 
  
–আমার েিা শুনুন। লট্র্লর্উনগে এেটা মহান োগগজ পলরণে েরগে হগর্। আলম 
আপনার সাহাযয চাইলি। 
  
না, আলম িােগে পারর্ না। 
  
মাত্র িমাস, িমাস িােুন। আমরা আপনার মাইগনর লিগুন েগর চির্। 
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মযাে চর্োর োলেগয িােগিন, র্যস েম, সুন্দরী এর্িং রু্লেমেী। লেন্তু চেমন এেটা 
ল রল রালন অনুভূলে। 
  
–চে এখাগন প্রধান িালযত্ব চনগর্ন? 
  
মুগখ হালস–আপলন হগর্ন ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর সর্বময েেবা। আপলন 
িােগর্ন চো? 
  
চ ষ পযবন্ত মযাে স্বীোর েরগে র্াধয হগিন। 
  
. 
  
১২. 
  
িমাস চেগট চগগি। ডানার িযান্ডগরাভার যখন লর্গফারগণ আোন্ত হয, চোগনারেগম 
ডানা ওই ঘটনায চর্াঁগচ চগগি। হােটা চভগঙ চগগি। চিগহর সর্বত্র োিলসগট পগ়েগি। 
আগুগনর চপা়ো িাগ। চজাহনও যগিি আহে হগযলিি। মযাে চর্োর চটলিগিান েগর 
ডানা সম্পগেব খর্র লনগযলিগিন।েখন ওযাল িংটগনলিরগে র্গিলিগিন। লেন্তু এই ঘটনা 
জানার মনগে আরও সাহসী েগর েুগিলিি। ডানা ওখাগনই িােগর্ র্গি লস্থর েরি। 
  
ডানা র্গিগি- চিােগুগিা চর্পগরাযা। চেন আপলন আমাগে লিরগে র্িগিন, ো হগি 
চােলর চিগ়ে চির্। 
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–েুলম লে আমাগে ব্লযােগমি েরি? 
  
–হযাাঁ। 
  
–ল ে আগি, মযাে র্গিলিগিন–আলম চাই না, চেউ আমাগে ব্লযােগমি েরুে। েলিন 
িুলট চনগর্ লে? 
  
না, আলম িুলট চনর্ না। 
  
িীঘবশ্বাগসর  ব্দ চিাগন চ ানা চগি। 
  
–ল ে আগি। চিগে যাও। লেন্তু ডানা 
  
েী র্িগিন র্িুন? 
  
সার্ধাগন চিগো লেন্তু। 
  
 চহাগটগির র্াইগর এগস ডানা শুনগে চপি চমল নগাগনর  ব্দ। আর্ার গুলির্ষবণ শুরু 
হি। 
  
. 
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সমস্ত রাে লনলর্বচাগর চর্ামা র্ষবণ চগি। ডানা ঘুগমাগে পাগর না। োর পা াপাল  মটবাগরর 
অলর্রে আেমণ। এেলটর পর এেলট র্াল়ে ধ্বিংস হগে। োর মাগন, েে পলরর্ার আজ 
রাগে পগি র্সগর্। েে জগনর মৃেুয হগর্। গাগি হাে লিগয ডানা ভার্গে িাগে। 
  
সোিগর্িা ডানা রাস্তায এো এো ঘুগর চর়্োয। রু্ঝগে পাগর চয চোগনা মুহূগেব িাো 
শুরু হগর্। 
  
এভাগর্ আর েেলিন? চর্গনর সগে চিখা হয, চর্নও চর্াধহয ভয চপগয চগগিন। 
  
…এই  হর লেগি লেগি পৃলির্ী চিগে অিৃ য হগয যাগর্। লর্িুযৎ সরর্রাহ র্ন্ধ েগর 
চিওযা হগযগি। োর মাগন এই  হগর এখন ঘন অন্ধোর। চটলিলভ ন আর চরলডও 
চস্ট ন োজ েরগি না। োর মাগন এই  হগর চোগনা প্রাণ চনই।  হগরর যাোযাে 
র্যর্স্থা স্তি হগয চগগি। এই  হরটা োর পা িুগটা হালরগয চিগিগি। 
  
এভাগর্ই ডানা র্গি চগিগি, েযাগমরা পযান েরা হগযগি। এেটা জনহীন  হর, চারপাগ  
ধ্বিংগসর িলর্। সর্ লেিু চভগঙ পগ়েগি রু্লঝ। 
  
..গোগনা এেলিন চিগিরা এখাগন চখিা েরে। এখন োগির হালসর  ব্দ র্াোস ধগর 
চরগখগি। 
  
চ ানা চগি মরটাগরর  ব্দ। আর্ার লর্পি সিংগেে চর্গজ ওগ । ডানার পাগ  চয সমস্ত 
মানুষ িাাঁল়েগয লিি, োরা এমন ভার্ েরগি, রু্লঝ লেিুই শুনগে পাযলন। 
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..গয  ব্দ আপনারা শুনগিন চসটা হি লর্মান আেমগণর সম্ভার্য সিংগেে। এখনই 
িুগোচুলর চখিা শুরু হগর্। লেন্তু সারাগজগভার মানুষ রু্গঝ চগগিন। লপ  র্াাঁচাগনার চোগনা 
জাযগা চনই। এখন েী হগর্? অগনেগে এখাগনই িােগে হগর্। চ ানা যাগে এখাগন 
নালে  ালন্ত স্থালপে হগর্। সর্টাই গুজর্,  ালন্তর আ া চোিায? েগর্  ালন্ত আসগর্? 
েীভাগর্? সলেয সলেয চিাগটা ল শুরা লে োগির র্লন্দ ািা চিগে চর্লরগয আসগে পারগর্? 
উনু্মি সরু্জ প্রান্তগর আর্ার িুগটািুলট েগর চখিগে পারগর্? আমরা চেউ জালন না। 
ডলব্লউ লট ই-র পি চিগে ডানা ইভান্স, সারাগজগভা। 
  
েযাগমরার িাি আগিা জ্বগি উ ি। চর্ন র্িগিন–এখান চিগে চগি চযগে হগর্। 
  
 নেুন েযাগমরামযান অযালন্ডর সমস্ত অলভর্যলিগে ভয লর্হ্বিো। 
  
ধাগর এেটা চিাগটা চিগি িাাঁল়েগযলিি। চস ডানার লিগে োলেগয লিি। রাস্তার অনাি 
ল শু। চনািংরা চপা াে। চিাঁ়ো জুগো, োর চচাগখর সরু্জ োরায এে অদু্ভে আ ার 
িীলপ্ত। োর ডান হাে  রীর চিগে লিাঁগ়ে চনওযা হগযগি। 
  
ডানা র্িি–হযাগিা? 
  
চোগনা উির চনই। 
  
ডানা এলগগয চগি, লেিুিণ র্াগি োরা হলিগড ইগন লিগর এি। 
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হলিগড ইগন অগনে োগজপগত্রর লভ়ে। চরলডও এর্িং চটলিলভ গনর লরগপাটবাররা এগস 
চগগিন। মগন হগে, চসখাগন চর্াধহয এে পলরর্ার তেলর হগযগি পলরর্াগরর চিাগেরা 
অসহায। এেলটর পর এেলট খর্র আসগি। 
  
চোন খর্রগে আগগ প্রাধানয চিওযা হগর্? চোিাও চর্ামার্ষবণ, চোিাও হাসপাোি 
চভগঙ পগ়েগি, চোিাও িাো চর্গধ চগগি। 
  
জযানগে অনয োজ চিওযা হগযগি। খর্রটা শুগন ডানা লনগজগে অসহায চর্াধ েরি। 
  
. 
  
এেলিন সোিগর্িা ডানা চহাগটি চিগে চর্গরাগে যাগর্, র্াচ্চা চিগিলট এগস িাাঁ়োি 
োর চচাগখর সামগন। চসই চিগিলট, যার এেলট হাে চেগট চনওযা হগযগি। 
  
চজাহন িরজা খুগি লিি। 
  
–শুভ সোি, মযাডাম। 
  
চিগিলট িাাঁল়েগয আগি, ডানা এলগগয চগি। চোগনা উির চনই। 
  
চিগিলট েী চযন র্িগে চাইগি, চস চর্াধহয ইিংরালজ জাগন না। োর েিা শুগন ডানার 
মগন হি, চসও চর্াধহয গুডমলনবিং র্গিগি। 
  
ডানা লজজ্ঞাসা েরি–েুলম লে ইিংরালজ রু্ঝগে পাগরা? 
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–অল্প অল্প। 
  
–চোমার নাম েী? 
  
–োমাি। 
  
–চোমার র্যস েে? 
  
 চিগিলট পালিগয যার্ার চচিা েরলিি। চজাহন র্িি–ও চর্াধহয নেুন চিােগে চিগখ 
ভয পাগে। 
  
-হযাাঁ, ওগে আলম চিাষ লিলে না। আমাগিরও চো এেই অর্স্থা হয।  
  
. 
  
চার ঘণ্টা চেগট চগগি, হলিগড ইগন গাল়ে লিগর এগসগি। োমাি েখনও িাাঁল়েগয আগি। 
  
ডানা গাল়ে চিগে চর্লরগয এগস লজজ্ঞাসা েরি, োমাি, চোমার র্যস েে? 
  
-র্াগরা। 
  
র্যগসর েুিনায োগে চিাগটা চিখাগে। ডান হাোটা হাওযাগে িরির েগর উ়েগি। 
  
োমাি েুলম চোিায িাগো? চোমাগে লে র্াল়েগে লনগয যার্? 
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 চজাহন র্িি–চিগিলট চোগনা ভদ্রো জাগন না? 
  
–হােটা হারাগনার সগে সগে চস চর্াধহয সর্লেিু হালরগয চিগিগি। 
  
চসলিন সগন্ধযগর্িা, চহাগটগির ডাইলনিং রুম, লরগপাটবাররা নানা গুজর্ লনগয েিা র্িগিন। 
চ ানা যাগে,  ালন্ত চুলি সই হগে চগিগি। 
  
গালব্রগযিা, ওরলস র্িগিন–চ ষ পযবন্ত রােপুি হস্তগিপ েগরগি। 
  
-োইগো েরা উলচে। 
  
–আলম র্ির্, অগনেটা চিলর হগয চগগি। 
  
ডানা র্িি–চোগনা র্যাপাগরই চিলর হয না। 
  
পগরর লিন সোিগর্িা, িুগটা নেুন খর্র পাওযা চগি। মালেবন যুিরাে এর্িং রােপুি 
 ালন্ত চুলি সম্পািগনর জনয চচিা েরগি। আর এেলট খর্র শুগন সর্াই অর্াে হগয 
চগি। সারাগজগভার এেমাত্র খর্গরর োগগজর অলিসটা চর্ামা চমগর লর্ধ্বিংস েগর 
চিওযা হগযগি। 
  
. 
  
ডানা ওই ধ্বিংসপ্রাপ্ত র্াল়েটার সামগন িাাঁল়েগয লিি। েযাগমরার িাি আগিা জ্বগি উ ি। 
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ডানাগে চিগন্স চিখা চগি- প্রগেযেলিন মানুগষর মৃেুয হগে। র্াল়েগুগিা চভগঙ চিওযা 
হগে। এটাই হি চসই র্াল়েটার মৃেগিহ, চযখান চিগে সারাগজগভার োগজ চর্গরাে। 
চয োগজ সর্সময সলেয েিা র্িে। চহডগোযাটবার চভগঙ চিওযা হগযগি। অলিসটা 
চোগনারেগম মালটর েিার চর্সগমগন্ট লনগয যাওযা হগযগি। এখনও গণমাধযম চর্াঁগচ 
আগি। েগর্ লনউজ স্টযান্ডগুগিা সর্ই র্ন্ধ। লরগপাটবাররা রাস্তায চযগে ভয পাগে। জালন 
না, েেলিন আর এইভাগর্ চিগর্? এভাগর্ স্বাধীনো এর্িং গণেগন্ত্রর েণ্ঠ চরাধ েরা 
হগে। 
  
. 
  
অলিগস র্গস মযাে চর্োর নেুন ব্রডোস্ট চিখলিগিন। লেলন োর সহোরীর লিগে 
োলেগয র্িগিন–র্াাঃ, চমগযটা চো ভাগিা োজ েরগি। এখনই েিা র্িগে হগর্। 
  
ইগযস, সযার। 
  
ডানা ঘগর লিগর এি। এেজন ভদ্রগিাে অগপিা েরগিন। েগনবি গরডন। ডানা 
সামগনর লিগে এলগগয চগি। 
  
–আলম চো জালন না, আমার জনয আপলন অগপিা েরগিন? 
  
এটা চনহােই এেটা সামালজে োজ। ভদ্রগিাগের োগিা চচাখ উজ্জ্বি হগয উ ি–আলম 
আপনাগে চটলিলভ গন চিখিাম। 
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-হযাাঁ। 
  
–আপলন আমাগির চিগ  এগসগিন খর্র সিংগ্রহ েরগে। চোগনা লর্ষগয লসোন্ত চিগর্ন 
না। 
  
–আলম লে চোগনা ভুি েগরলি? 
  
-না, আমাগে র্াধা চিগর্ন না। আপলন চয স্বাধীনোর েিা র্িগিন, আমাগির 
িৃলিভলেগে চসই স্বাধীনো োময নয। আ া েলর, আপলন আমার েিা রু্ঝগে চপগরগিন। 
  
না, আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
–োহগি লমস ইভান্স, আপনাগে সর্ লেিু রু্লঝগয র্ির্ লে? 
  
আপলন আমাগির চিগ র আর অলেলি নন, মগন হগে, এগিগ  গুপ্তচগরর োজ েরার 
জনয সরোর আপনাগে পাল গযগি। 
  
–আলম… 
  
 ডানা আমো আমো েরগে িাগে। 
  
–আমাগে র্াধা চিগর্ন না। এযারগপাগটব আলম আপনাগে সার্ধান েগরলিিাম। আমরা িু 
নম্বরী চখিা ভাির্ালস না। এখন যুগের পলরগর্ । যলি চেউ স্পাই হগয িাগে, োহগি 
সগে সগে োগে িাাঁলস চিওযা হগর্। 
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ভদ্রগিাে ধীগর ধীগর েিাগুগিা র্িলিগিন। চর্  রু্ঝগে পারা যাগে, োর েিার মগধয 
ওজন আগি। লেলন উগ  িাাঁ়োগিন। র্িগিন–এটাই আপনাগে আমার চ ষ সেেবর্াণী। 
  
ডানা োলেগয িােি। ভার্ি, না, ভগযর োগি আলম লেিুগেই নলে স্বীোর েরর্ না। 
  
চিােলট চগি যার্ার পর ডানার মগন হি, সলেয চস ভয চপগযগি। 
  
. 
  
মযাে চর্োগরর োি চিগে এেটা পযাগেট এগসগি। েী আগি োগে? েযানলড, লটন 
ভরলে খার্ার, আরও অগনে লেিু লজলনস, যা সহগজ পগচ যায না। ডানা চসটা িলর্গে 
লনগয চগি। অনয লরগপাটবারগির সগে ভাগ েগর চখি। সেগিই খুল  হগযগি। 
  
চর্াঝা চগি, োর সাগি লরগপাটবারগির র্নু্ধত্ব জগম উগ গি। 
  
. 
  
 োমাি অলিন্দপগি অগপিা েরলিি। চিাঁ়ো িাটা জযাগেট োর পরগন। 
  
শুভ সোি। 
  
োমাি িাাঁল়েগয আগি। চনা েিা র্িগি না। চচাগখর পাো লপটলপট েরগি। 
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–আলম চিাোগন যালে, েুলম লে যাগর্? 
  
চোগনা উির চনই। 
  
-চগিা। 
  
চস োমাগির হাে ধগর গাল়েটার োগি চগি চগি। 
  
োমাি এেমুহূেব িাাঁল়েগয িােি। োরপর গাল়েগে ঢুগে চগি। 
  
ডানা আর চজাহন োলেগয িােি। 
  
ডানা চজাহনগে র্িি–চোগনা জামাোপগ়ের চিাোন চখািা আগি লে? 
  
গাল়েটা চসখাগন চপৌঁগি চগি। 
  
চযগে চযগে ডানা অগনে প্রশ্ন েগরলিি। 
  
োমাি, চোমার মা-র্ার্া চেউ আগি লে? 
  
োমাি মািা না়েি। 
  
-চোিায েুলম িাগো? 
  
োমাি োাঁধ ঝাাঁলেগয লিি। ডানা এেটু পাগ  এলগগয চগি। 
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–আাঃ চিগিটার  রীগরর উষ্ণো োগে এে অদু্ভে পলরেৃলপ্ত লিগে। 
  
. 
  
এেটা জামাোপগ়ের চিাোন পাওযা চগি। সারাগজগভার পুগরাগনা র্াজার অঞ্চগি। 
সামগনর লিেটা চর্ামা চমগর লর্ধ্বস্ত েগর চিওযা হগযগি। চিাোনটা চখািা লিি। 
  
চভেগর ঢুগে ডানা জানগে চাইি, চোমার চোন চপা ােটা পিন্দ? 
  
 োমাি িাাঁল়েগয আগি। চোগনা েিা র্িগি না। 
  
ডানা চিাোনিারগে র্িি–এই র্ািামী চপা ােটা চিগর্ন?নেুন জুগো িরোর, পযান্টও 
িাগগর্। 
  
আধ ঘণ্টা র্াগি ওরা চিাোন চিগে র্াইগর এি। োমাি নেুন চপা াে পগরগি। চস 
গাল়ের চপিগন িুগট লগগয র্সি। চোগনা েিা র্িগি না। 
  
চজাহন জানগে চাইি- েুলম লে জাগনা না, ধনযর্াি র্িগে হয। 
  
 োমাগির িুগচাখ জি। ডানা োগে জল়েগয ধরি। র্িি–ল ে আগি। 
  
এই চিগিলটর ল োনা েী? এর ভলর্ষযৎ? ডানা অর্াে হগয ভার্গে িাগে। 
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. 
  
ডানা চহাগটগি লিগর এগসগি। ডানা চিখি, চিগিলট েিা না র্গি চহাঁগট যাগে। 
  
ডানা চজাহনগে জানগে চাইি ও চোিায িােগর্? 
  
মযাডাম, রাস্তায শুগয িােগর্। সারাগজগভাগে এর মগো অগনে চিগি আগি। যাগির মা-
র্ার্ার অলস্তত্ব এখন আর চনই। 
  
–এরা েীভাগর্ চর্াঁগচ আগি? 
  
োাঁধ ঝাাঁোলন–আলম র্িগে পারর্ না। 
  
. 
  
ডানা চহাগটি চিগে চর্লরগয আসগি। োমাি িাাঁল়েগয আগি। নেুন চপা াে পগরগি। 
মুখটাও পলরষ্কার েগরগি। 
  
. 
  
িাগঞ্চর চটলর্ি, লরগপাটবারগির পালটব, ডানা অধযাপে টযাগের সাগি েিা র্িগি। টযাগেগে 
চিগখ মগন হি, উলন চর্াধহয এই েলিগন এেটু রু্ল়েগয চগগিন। 
  
–চোমাগে চিগখ ভাগিা িাগগি লমস ইভান্স। েুলম সািংঘালেে োজ েরি। 
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 উলন োাঁধ ঝাাঁোগিন, িুভবাগযর্ ে আমার র্াল়েগে লর্িুযৎ চনই। আলম চটলিলভ ন চিখগে 
পালে না। চোমার জনয েী েরর্? 
  
–অধযাপে, নেুন  ালন্ত চুলি সম্বগন্ধ আপনার েী অলভমে? 
  
ভদ্রগিাে ধীগর ধীগর র্িগে শুরু েরগিন–র্যাপারটা শুনগে ভাগিাই িাগগ। লেন্তু চ ষ 
পযবন্ত হগর্ চো? োহগি সারাগজগভার ভলর্ষযৎ পাগল্ট যাগর্। 
  
-হযাাঁ, লেনজগনর সরোর স্থালপে হগর্। এেজন মুসিমান, এেজন চোড এর্িং এেজন 
সার্ব। 
  
-হযাাঁ, যলি সলেয সলেয স্বেটা সিি হয। চিখা যাে চ ষ অলব্দ েী হয। 
  
উলন উগ  িাাঁ়োগিন। র্িগিন, সোিগর্িা এখাগন  ালন্তর র্াোর্রণ, রালিরটা সার্ধাগন 
চিগো, চেমন? 
  
. 
  
ডানা ইভান্স এখন শুধু লরগপাটবার লহগসগর্ই িােগে চাইগি না, ধীগর ধীগর োর নাম 
পৃলির্ীর সর্বত্র িল়েগয পগ়েগি। যখনই োর ব্রডোলস্টিং শুরু হয, লর্গশ্বর নানা প্রাগন্তর 
মানুষ সাগ্রগহ লটলভর লিগে োলেগয িাগে। ডানার র্ির্য, ডানার আগর্গ, সেগিই ভাগ 
লনগে চায। 
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মযাে চর্োর লনযলমে চটলিগিান পাগেন। ডানা ইভাগন্সর ব্রডোলস্টিং জনলপ্রয হগয 
উগ গি, মযাে চর্োগরর মুখ আনগন্দ উদ্ভালসে, হযাাঁ, চমগযলট েিা চরগখগি। 
  
. 
  
নেুন সযাগটিাইট ট্র্াে স্থালপে হগযগি। ডানা আরও র্যস্ত হগয পগ়েগি। এখন োগে 
আর যুগগাগোলভযা সযাগটিাইগটর িযায িােগে হগে না। চস আর চর্ন ল ে েরি, 
গল্পগুগিা গুলিগয র্িগে হগর্। ডানা চসগুগিা লিখগর্, চসগুগিা সম্প্রচার েরগর্। এইভাগর্ 
োরা এে নেুন স্বগের পৃলির্ীর লিগে এলগগয যাগর্। 
  
. 
  
িাগঞ্চর সময, চহাগটগির ডাইলনিংরুম। ডানা সযান্ডউইগচ োম়ে লিগযগি। সািংর্ালিেরা 
লনগজগির মগধয েিা র্িগিন। লর্লর্লস এলটলপ লর্লভন্ন জাযগা চিগে োরা এগসগিন। 
  
এেজন এেটা লক্ললপিং চিলখগয র্িগিন–ডানা ইভাগন্সর নাম জানা আগি চো? এই চো 
ডলব্লউ লট ইর িগরন েগরসপনগডন্ট, োগে লের্লড পুরস্কাগরর জনয লচন্তা েরা হগে। 
  
খর্রটা িল়েগয প়েি। ডানাগেও এই খর্রটা চপৌঁগি চিওযা হগযগি। 
  
ডানা ভার্গেই পাগরলন, োগে এে র্গ়ো সম্মান চিওযা হগর্। 
  
ডানা র্াইগর চর্লরগয এি। োমাি িাাঁল়েগয আগি। এেিৃগি োর লিগে োলেগয আগি। 
চর্ার্া চচাগখর িৃলি। 
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ডানা র্িি–শুভ সন্ধযা, োমাি। 
  
চোগনা উির চনই। 
  
–গাল়েগে উগ  পগ়ো। 
  
োমাি চপিগনর লসগট লগগয র্সি। ডানা োর হাগে এেটা সযান্ডউইচ লিি। চিখি চস 
খুর্ ো়োোল়ে চসটা চখগয চিিি। আর এেটা লিি, চস চসটাও চখগয চিিি। 
  
চজাহন লজজ্ঞাসা েরি- চোিায যার্? 
  
ডানা োমাগির লিগে োলেগয র্িি–েুলম চোিায যাগর্? চোমাগে আমরা র্াল়েগে লনগয 
যার্। েুলম চোিায িাগো? 
  
চিগিলট মািা না়েগি। 
  
 ডানা অনধযব হগয র্িি–ো়োোল়ে র্িি, েুলম চোিায িাগো। 
  
. 
  
েুল়ে লমলনট চেগট চগগি। লমরজাো নিীর েীর, র্গ়ো র্গ়ো ো গর্াগডবর র্াস চারলিগে 
ি়োগনা চিটাগনা রগযগি। 
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ডানা গাল়ে চিগে নামি। োমাগির লিগে োোি। েুলম এখাগন িাগো? 
  
ঘা়ে না়েি চস অলনো সহোগর। 
  
–অনয চিগিরা এখাগন িাগে? 
  
আর্ার ঘা়ে না়েি। 
  
-আলম এটা চটলিলভ গনর পিবায চিখার্, চেমন? 
  
 োমাি মািা না়েি। 
  
-চেন? 
  
–োহগি পুলি  এগস এগুগিা চভগঙ চিগর্। আমরা মািার ওপর িাি হারার্। 
  
ডানা র্িি–ল ে আগি, আলম প্রলেজ্ঞা েরলি। 
  
. 
  
পগরর লিন সোি চর্িা, ডানা হলিগড ইন চিগে চর্লরগয এি। চব্রেিাগস্টর আসগর 
োগে চিখা চগি না। অনয সািংর্ালিেরা র্িার্লি েরি, চস চর্াধহয আর এই চহাগটগি 
িােগর্ না। 
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এেজন র্িি–চস এেটা িামব হাউস ভা়ো লনগযগি। এখন চিগে চসখাগনই িােগর্। 
  
রাল যান সািংর্ালিগের চচাগখ-মুগখ লর্স্ময োর মাগন? 
  
–ও চর্াধহয আমাগির র্নু্ধত্ব পিন্দ েরগি না। 
  
সেগির মগন আ ঙ্কার োগিা চমঘ। 
  
. 
  
লর্গেিগর্িা, আর এেটা মস্ত র্গ়ো পযাগেট এগসগি ডানার জনয। 
  
রাল যান সািংর্ালিে র্িি–ডানা এখাগন চনই, এগসা আমরা এটা ভাগাভালগ েগর 
চখগযলন। 
  
চহাগটগির ক্লােব র্িি–আলম িুাঃলখে। লমস ইভান্স র্িগিন, এটা যিাস্থাগন চপৌঁগি লিগে। 
  
লেিুিণ র্াগি োমাি এি। লরগপাটবাররা অর্াে হগয চিখি, োমাি ওই পযাগেটটা লনগয 
চগি যাগে। 
  
এেজন লরগপাটবার র্িি–োর মাগন? ডানা আমাগির সগে খার্ারও ভাগ েগর খাগর্ না। 
খযালে আর প্রলেপলি ওর মািাটা ঘুলরগয লিগযগি। 
  
. 
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পগরর সপ্তাহ, ডানা এে মগন োজ েগর চগিগি। চহাগটগি চস আর েখনও আগসলন। 
োর লর্রুগে লর্গিাভ েম  ধূমালযে হগে। 
  
সেগির আগিাচয লর্ষয, ডানা এর্িং োর র্যলিত্ব। োর ঔেেয চেউ পিন্দ েরগি না। 
েগযে লিন চেগট চগগি। আর্ার এেটা মস্ত র্গ়ো পযাগেট এি। চহাগটি ক্লাগেবর োগি 
এলগগয চগি রাল যান লরগপাটবার- লমস ইভান্স েী র্গিগি? এ পযাগেটটাও োগে পা াগে 
হগর্? 
  
–হযাাঁ, সযার। 
  
রাল যান সািংর্ালিে ডাইলনিং রুগম লগগয র্িি, আর এেটা পযাগেট এগসগি। চেউ 
এটাগে লনগে আসগর্। আমরা চিগিলটগে অনুসরণ েরর্। লমস ইভাগন্সর সগে চিখা 
েরর্। আমাগির মগনাভার্টা োগে জানাগনা িরোর। 
  
সেগিই তহ-তহ েগর প্রস্তার্টা সমিবন েরি। 
  
োমাি এগস পযাগেটটা হাগে েুগি লনি। রাল যান সািংর্ালিে র্িি–েুলম লে এটা লনগয 
লমস ইভাগন্সর োগি যাগর্? 
  
োমাি ঘা়ে োে েরি। 
  
-চোমাগে আমরা গাল়ে েগর লনগয যার্।রু  সািংর্ালিে র্িি, র্গিা চোিায চযগে হগর্? 
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ি  লমলনট চেগট চগগি। চর্  েগযেটা গাল়ে এলগগয যাগে জনহীন রাস্তার ওপর লিগয। 
 হগরর র্াইগর োমাি এেটা পুগরাগনা িামব হাউস চিখাি। চসখাগন ধ্বিংগসর িাপ। 
  
রাল যান সািংর্ালিে র্িি–েুলম এলগগয যাও। আমরা চসখাগন লগগয ওগে চমগে চির্। 
  
োমাি িামব হাউগসর মগধয ঢুগে চগি। সািংর্ালিেরা লেিুিণ অগপিা েরি। োরপর 
োরা িরজা চ গি তহ-তহ েগর চভেগর ঢুগে প়েি। োরা অর্াে হি, এই ঘগরর চভের 
অগনে অনাি চিগি র্গস আগি। চিখগিই চর্াঝা যায, িলরদ্রো ওগির গ্রাস েগরগি। 
সমস্ত  রীগর অপুলির িাপ। সািংর্ালিেরা অর্াে হগয চগগি। োরা ভার্গেই পাগরলন, 
এমন এেটা অভালর্ে ঘটনার সামগন োগির িাাঁ়োগে হগর্। চর্ল র ভাগ ল শু পেু, 
হাাঁটগে পারগিনা। এখাগন চসখাগন েেগুগিা চিাঁ়ো লর্িানা পগ়ে আগি। ডানা ওই 
পযাগেগটর খার্ারগুগিা র্াচ্চাগির হাগে েুগি লিগে। চস অর্াে হগয োোি। 
  
এেজন সািংর্ালিে র্িি ডানা, েুলম এখাগন েী েরি? 
  
আর এেজন র্িি–আমরা িুাঃলখে ডানা, আমরা এেটা ভুি েগরলি। 
  
ডানা এলগগয চগি- এরা এগের্াগর অনাি ল শু। এগির মা-র্ার্া চেউ চনই। এরা 
হাসপাোগি শুগয শুগয এো লিন োটালেি। সেগিরই আঘাে আগি। পুলি  এগির 
খুাঁগজ চপগযগি। োরা এই চিগিগুগিাগে অনাি আশ্রগম পাল গয লিগযলিি। চসখাগন ওরা 
মগর চযে। এখাগনও হযগো মগর যাগর্। আলম চচিা েরলি, এই চিগিগির চিগ র 
র্াইগর লনগয চযগে। লেন্তু রু্ঝগে পারলি না, চ ষ পযবন্ত েী েরর্। 
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চস অনযানয সািংর্ালিেগির লিগে োলেগয র্িি–চোমরা লেিু র্িগে পাগরা? 
  
রাল যান সািংর্ালিে অর্াে হগয র্িি–চরডেগ র এেটা চেন আজ রাগে পযালরগস 
যাগর্। পাইিট আমার খুর্ই পলরলচে। চিলখ লেিু েরা যায লেনা। 
  
ডানা র্িি–েুলম এেটু সাহাযয েরগর্? 
  
ভদ্রগিাে মািা চনগ়ে র্িি–চিলখ েী েরগে পালর। 
  
আর এেজন র্িি–ল েই র্গিি, লেন্তু এর্যাপাগর জল়েগয পগ়ে েী িাভ? খর্রটা 
জানাজালন হগি ওরা লেন্তু আমাগির োল়েগয চিগর্। 
  
ডানা েরু্ও র্গি চিি- চচাগখর সামগন মৃেুয চিগখ চুপ েগর িাের্? না, োগো হগর্ 
না। 
  
চস আর্ার র্িি–এই চিগিগির জীর্ন র্াাঁচাগেই হগর্। 
  
োর েগণ্ঠ উলিগ্নোর সুর। 
  
সগন্ধযগর্িা, রাল যান সািংর্ালিে ডানার সগে চিখা েরগে এি। চস র্িি আলম আমার 
র্নু্ধর সগে েিা র্গিলি। চস রাজী হগযগি। ওগির পযালরগস লনগয যাওযা হগর্। 
  
ডানার মন উগিজনায ভরপুর। চোমাগে অগনে ধনযর্াি। 
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রাল যান সািংর্ালিে োর লিগে োলেগয র্িি, ডানা, আমাগির িমা েগরা। আমরা 
চভগর্লিিাম েুলম চর্াধহয আমাগির সগে িােগে চাইি না। আমরা চোমাগে ভুি 
রু্গঝলি। সলেয এই অপরাগধর চোগনা িমা চনই। 
  
. 
  
সগন্ধয আটটা চর্গজগি। িামব হাউগসর সামগন চরডেগ র এেটা ভযান এগস িাাঁল়েগযগি। 
ড্রাইভার আগিা চজ্বগি লিি। ডানা অনাি চিগিগির লনগয ো়োোল়ে ভযাগনর মগধয ঢুগে 
প়েি। 
  
পগনগরা লমলনট চেগট চগগি, ভযান ধীগর ধীগর এযারগপাগটবর লিগে এলগগয চগিগি। 
এযারগপাটবটা এখন সামলযেভাগর্ র্ন্ধ রাখা হগযগি। শুধু চরডে  লর্মানগে নামার 
অনুমলে চিওযা হয। োরা খািয আর ত্রাণ লনগয আগস। আহেগির অনয জাযগায লনগয 
যায। 
  
লর্ াি অলভযান। ডানার মগন হি, এ পি েখনও িুগরাগর্ না। চ ষ পযবন্ত ডানা 
এযারগপাগটবর আগিা চিখগে চপি। চস অনাি ল শুগির উগে য েগর র্িি–আমরা 
চপৌঁগি চগলি। োমাি োর হাে ধগর চরগখগি। োমাি ভগয োাঁপগি। স্পি চর্াঝা যাগে। 
  
ডানা র্িি–চোমরা ভয চপও না। ওখাগন সেগিই ভাগিা িােগর্। 
  
মগন মগন ভার্ি, আহা, োি চিগে চোমাগির সগে আমার আর চিখা হগর্ না। 
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এযারগপাগটব এেজন গাডব িাাঁল়েগযলিি। চস সরু্জ লন ান চিখাি। গাল়েটা চভেগরর লিগে 
চগি চগি। 
  
লর্মান িাাঁল়েগয আগি, চরডেগ র িাপ মারা। পাইিট সামগনই িাাঁল়েগয আগিন। 
  
লেলন দ্রুে ডানার োগি িুগট এগিন। ো়োোল়ে আসুন, আপনার জনয আমরা েুল়ে 
লমলনট অগপিা েরলি। চেন এিুলন িা়েগর্। 
  
ডানা চিগিগির লিগে োলেগয চ ষর্াগরর মগো হাে না়েি। 
  
োমাি সর্ার চ গষ িাাঁল়েগয আগি। চস লেিু চযন র্িার চচিা েরগি। োর চ াাঁট িুগটা 
োাঁপগি িরির েগর। আগর্গগর উগিজনায। চস র্িি চোমার সগে আর্ার চিখা হগর্ 
চো? 
  
-হযাাঁ, আলম র্িলি, লনশ্চযই হগর্। 
  
চ ষর্াগরর মগো োমাগির হাগে হাে রাখি ডানা। ঈশ্বগরর োগি নীরর্ প্রািবনা েরি 
ভগর্ান এরা চযন ভাগিা িাগে। 
  
লর্মাগনর িরজা র্ন্ধ হগয চগগি। ইলিগনর  ব্দ চ ানা চগি। চেনটা ধীগর ধীগর 
আোগ র রু্গে উগ়ে যাগে। 
  
ডানা আর রাল যান ভদ্রগিাে অগনেিণ িাাঁল়েগয লিি। োরা সর্ লেিু চিখি। চেনটা 
চ ষ পযবন্ত চচাগখর র্াইগর চগি চগি। পুর্াোগ র লিগে, পযালরস অলভমুগখ। 
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–আপলন চে আলম জালন না। লেন্তু আপলন এেটা ভাগিা োজ েগরগিন। ড্রাইভার র্িি। 
  
এেটা গাল়ে লনাঃ গব্দ চপিগন এগস িাাঁল়েগযগি। েগনবি গরডন গাল়ে চিগে নামগিন। 
লেলন আোগ র লিগে োোগিন। না, উ়োন পালখটাগে আর চিখা যাগে না। 
  
লেলন ডানার োগি এগস র্িগিন–আপনাগে চগ্রপ্তার েরা হি, এর আগগ আপনাগে 
আলম েগযের্ার সার্ধান েগর লিগযলিিাম। আপলন লে জাগনন, এখাগন গুপ্তচররৃ্লির 
এেমাত্র  ালস্ত হি মৃেুযিণ্ড। 
  
ডানা র্িি–েগনবি, আপলন আমার লর্চার েরগর্ন চো? 
  
উলন েল ন িৃলিগে ডানার লিগে োোগিন এগিগ  এসলপগযগনাগজর অলভগযাগগর চোগনা 
লর্চার হয না। 
  
. 
  
১৩. 
  
উগিাধনী অনুষ্ঠান, পযাগরড,  পি গ্রহণ অনুষ্ঠান সর্লেিু ভাগিায ভাগিায হগয চগি। 
অলিভাগরর মন এখন র্যাগ্র ও র্যােুি হগয উগ গি। ওযাল িংটন লডলসর লসিংহাসগন েগর্ 
লেলন র্সগে পারগর্ন? ওযাল িংটন হি লর্গশ্বর িমোর ভরগেন্দ্র। পৃলির্ীর মানুষ এই 
 হরলটর লিগে সাগ্রগহ োলেগয িাগে। এখন অলিভারই হগর্ন এই অঞ্চগির প্রধান 
র্যলি। েে মানুগষর সগে োগে েিা র্িগে হগর্। ওযাল িংটগন পাাঁচ হাজার 
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আগিােলচত্রী এর্িং সিংর্ািিাো এগসগিন। সেগিই অলিভাগরর সগে েিা র্িগে 
উিগ্রীর্। 
  
জন চেগনলডর চসই লর্খযাে উলি অলিভাগরর মগন পগ়ে চগি–ওযাল িংটন লডলস হি 
এমন এেলট  হর চযখাগন িলিগণর িিো এর্িং উিগরর তর্ল িয লমগিলমগ  এোোর 
হগয। চগগি। 
  
. 
  
চপ্রলসগডন্ট পগি প্রিম লিন, অলিভার চহাযাইট হাউস ঘুগর ঘুগর চিখলিগিন। স্ত্রী জযানগে 
সগে লনগয। ১৩২টা ঘর, ৩২টা র্ািরুম, ৩০টা িাযারগেস, ৩লট এলিগভটর, এেটা 
সুইলমিংপুি। চটলনস চোটব, জলগিং টযাগ, চঘা়োগির িাোর জাযগা, খার্ার ঘর, মুলভ 
লিগযটার, আ াগরা এেগরর সুন্দর র্াগান। এখাগন িােগি মগন এেটা অনয ল হরণ 
চিখা চিয। 
  
সর্লেিু স্বগের মগো মগন হগে। োই না চসানা? স্বা 
  
মীর হাগে হাে চরগখ জযান হাসগে হাসগে জানগে চাইি। 
  
অলিভার চাপ লিগয র্িি–হযাাঁ, চোমার সাগি সর্ লেিু ভাগ েগর চনর্, ডালিবিং। 
  
অলিভার জাগনন, জযানগে আরও চর্ল  ভাগিার্াসগে হগর্। জযান োর োগি এেটা 
মইগযর মগো। জযান আগি র্গিই চো লেলন আজ এই পগি আসগে চপগরগিন। 
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. 
  
অলিভার ওভাি অলিগস লিগর চগগিন। লপটার টযাগার োর জনয অগপিা েরলিগিন। 
টযাগারগে প্রধান স্টাি েগর চিওযা হগযগি। 
  
অলিভার র্িগিন–লপটার, আলম এখনও এটা লর্শ্বাস েরগে পারলি না। লপটাগরর মুগখ 
হালস–জনগণ চভাট লিগয চোমাগে এখাগন র্লসযগি অলিভার। চস েিাটা ভুগি চযও না। 
  
 অলিভার র্িগিন–আলম লেন্তু এখনও চসই অলিভাগরই চিগে চগলি। 
  
–ল ে আগি, যখন আমরা এেিা িাের্, লেন্তু েুলম যখন এই চচযাগর র্সগর্ েখন মগন 
রাখগে হগর্, েুলম পৃলির্ীর রাজা। েুলম মালেবন যুিরাগের চপ্রলসগডন্ট। চোমার লিগে 
েে মানুষ সাগ্রগহ োলেগয আগি, চসটা লেন্তু ভুগি চগগি চিগর্ না। চোমার হাগে এে 
িমো আগি, পৃলির্ীর চোগনা রােনাযগের হাগে চসই িমো চনই। 
  
ইন্টারেম  ব্দ েরগে শুরু েগরগি–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, চসগনটর চডলভস এগসগিন। 
  
–ওনাগে এখাগন পাল গয িাও। 
  
 টযাগার িীঘবশ্বাস চিিি–োজ শুরু েরা যাে। আমার চটলর্িটা চিগখ মগন হগে র্াগজ 
োগগজর পাহা়ে হগয উগ গি। 
  
িরজাটা খুগি চগি, টড চডলভস ঢুেগিন–লপটার? 
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চসগনটর িুজগনর হাগে হাে রাখগিন। 
  
টযাগার র্িগিন–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট এর্ার েিা শুরু চহাে। 
  
চসগনটর চডলভস অলিভাগরর চডগস্কর োগি এগস িাাঁ়োগিন। মািা চনগ়ে লেলন র্িগিন 
র্াাঃ, অলিভার, চোমাগে চো ভারী ভাগিা মালনগযগি। েুলম েী রু্ঝগে পারি, এই পগি 
েেখালন উগিজনা আগি? 
  
ধনযর্াি টড, আলম চর্াঝার চচিা েরলি। এই আসগন এেলিন র্গসলিগিন লিঙ্কন, 
রুজগভল্ট। 
  
চসগনটর হাসগিন- োরা লেন্তু সাধারণ মানুষ লিগিন। চেউ োগির নাম জানে না। 
এখাগন র্সার পর োরা োগির েমবিিোর গুগণ লেিংর্িলন্ত মানুষ হগয উগ গিন। আ া 
েলর, আমার েিার আসি অিব েুলম রু্ঝগে পারি। আলম এইমাত্র জযাগনর সগে চিখা 
েরিাম। মগন হগে, জযান চর্াধহয স্বগগব চপৌঁগি চগগি। োগে এখন িাস্টব চিলড র্িা 
হগর্। এটা েী েম েিা? 
  
-হযাাঁ, আপলন ল েই র্গিগিন। 
  
–চোমার সাগি লেিু আগিাচনা েরগে চাইলি লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। 
  
–র্িুন, েী আগিাচনা েরগর্ন? 
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েিাগুগিা মগন চরগখা, চপ্রলসগডন্ট হর্ার পর চোমাগে এই র্যাপারগুগিা মগন রাখগে 
হগর্। 
  
চসগনটগরর েণ্ঠস্বর  ান্ডা হগয চগগি। অলিভাগরর চচাখ চিাগটা হগয চগগি–টড। 
  
চসগনটর চডলভস হাে র্াল়েগয লিগিন। অলিভার, আলম চোমাগে র্রার্র সাহাযয েরর্। 
চোমার চোগনা োজ ভুি হগি আলম চসটা শুধগর চির্ার চচিা েরর্। এখাগন এেটা 
োলিো আগি। োলিোটা ভাগিা েগর চিগখা। মগন চরগখা, আলম এেজন চি গপ্রলমে, 
এর জনয লর্নু্দমাত্র িজ্জা চর্াধ েলর না। এই চি ই আমার োগি সর্…. 
  
ভদ্রগিাগের েণ্ঠস্বর ডুগর্ এগসগি আগর্গগর উগিজনায সর্লেিু, েুলম আমার জামাই। 
এজনয আলম চোমার চিাষ িমা েরর্ না। আলম চোমার জনয চেন ি়োই েগরলি র্গিা 
চো? োরণ আলম মগন প্রাগণ লর্শ্বাস েলর, এই পগির জনয েুলম আমার উপযুি র্ালজ। 
যলি চিলখ, েুলম খুর্ ভুি েরি, োহগি লেন্তু আলম চোমাগে আর সমিবন েরর্ না। 
  
অলিভার র্গস িােগিন। চোগনা েিা র্িগে পারগিন না। 
  
–আলম অগনে র্ির ধগর এই  হগরর র্ালসন্দা, অলিভার। আলম এখাগন চিগে েী 
ল গখলি র্গিাে, রু্ঝগে চপগরলি মাত্র এের্াগরর জনয রােপলে হগয চোগনা িাভ চনই। 
চারগট র্ির চো চিখগে চিখগে চেগট যাগর্। যখন েুলম সলেযোগরর োজ েরগে শুরু 
েরগর্, েখন যলি চোমাগে হালরগয চিওযা হয, োহগি চেউ চোমাগে মগন রাখগর্ না। 
সর্ স্বে চোিায উগ়ে যাগর্। েুলম লে জাগনানা, ১৮৯৭ সাগি মযােলেিংলি এই অলিগস 
র্গসলিগিন। চর্ল র ভাগই োগে অনুসরণ েগরগিন। োাঁরা মাত্র এের্াগরর জনয 
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রােপলে পগি লনর্বালচে হগযগিন। লেন্তু অলিভার, আলম চাই, েুলম অন্তে এই োজটা 
েগরা না। চোমাগে িু-িুর্ার রােপলে হগে হগর্। োহগিই সর্ স্বে সিি েরগে 
পারগর্। চোমাগে আর্ার লনর্বালচে হগে হগর্। চসটা চযন মগন িাগে। 
  
চসগনটর চডলভসোর ঘল়ের লিগে োোগিন। উগ  প়েগিন–আমাগে এখন চযগে হগর্। 
চসগনগট এেটা অলধগর্ ন আগি। লডনাগর চিখা হগে, চেমন? 
  
লেলন িরজা লিগয চর্লরগয চগগিন। অলিভার অগনেিণ োলেগয িােগিন। হযাাঁ, এর্ার 
লিস্টটা প়েগে হগর্। অলিভার চসলিগে মন লিগিন। 
  
. 
  
স্বগের মগধয লমলরযাম র্ার র্ার ভয চপগযগি। লর্িানাগে উগ  র্গসগি। এেজন পুলি  
োর লর্িানার ধাগর পাহারায লিি। চস লমলরযাগমর লিগে োলেগয র্গিগি–এর্ার র্িগে 
পারগর্ন, চে এই োজটা েগরগি? 
  
-হযাাঁ, আমার সর্লেিু মগন প়েগি। 
  
পুলিগ র ঘুম িুগট চগগি, সমস্ত  রীগর ঘাগমর ল হরণ। 
  
. 
  
 পগরর লিন সোিগর্িা, অলিভার হাসপাোগি চিান েরগিন। চযখাগন লমলরযাম লিগিন। 
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লমস্টার চপ্রলসগডন্ট, আমার মগন হগে, চোগনা পলরর্েবন ঘগটলন। র্যাপারটা খুর্ এেটা 
ভাগিা িাগগি না। 
  
অলিভার র্িগিন–ওর চো চোগনা পলরর্ার চনই। এখন েী েরা যায? ওই চরাগীগে 
র্াাঁলচগয রাখার চোগনা িরোর আগি লে? 
  
–আর এেটু অগপিা েরগে হগর্, অগনে সময অগিৌলেে ঘটনাও ঘগট যায। 
  
. 
  
 চজ পালেবিংস, চপ্রাগটােগির প্রধান। চপ্রলসগডন্টর োগি র্গস োগজর লহসার্ লিলেগিন। 
  
লেলন র্িগিন–ওযাল িংটগন ১৪৭লট চিগ র িূোর্াস আগি। লমাঃ চপ্রলসগডন্ট ওই 
নীির্ইগযর মগধয োর োলিো পাগর্ন। প্রগেযগের নাম চসখাগন চিওযা আগি। শুধু 
িূোর্াস েমবীগির পলরচয নয, প্রগেযগের স্ত্রীগির খর্রও চিখা আগি। সরু্জ র্ইগযর 
মগধয পাগর্ন উগিখগযাগয েূটনীলেেগির পলরচয। ওযাল িংটগন োরা র্াস েগরন, 
চসইসর্ লর্খযাে মানুষগির নামও ওখাগন পাগর্ন। েিংগগ্রস সিসযগির োলিোও তেলর 
েরা হগযগি। 
  
লেলন অলিভাগরর হাগে চর্  েগযেটা োগজ েুগি লিগিন। এখাগন লর্খযাে রােিূেগির 
েিা চিখা আগি, এগির সাগি চযাগাগযাগ চরগখ চিগে হগর্। 
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অলিভার োোগিন, চিখগিন চসখাগন ইোলিয রােিূে এর্িং োর স্ত্রীর নাম চিখা 
আগি–ইগোগনা ও লসিভা। লসিভা অলিভাগরর মগন হি, লেলন জানগে চাইগিন–ওাঁরা লে 
স্ত্রীগিরও সগে লনগয আগসন? 
  
না, স্ত্রীগির সাগি পগর আপনার পলরচয হগর্। আমার মগন হয, আপলন এখনই পলরচয 
েরাটা শুরু েরুন। 
  
-ল েই র্গিগিন। 
  
পালেবিংস র্িগিন–আলম আগামী  লনর্ার চিগে োজটা শুরু েরগে চাইলি। সর্ লর্গি ী 
িূোর্াগস খর্র পা াগে হগর্। রােিূেগির তেলর িােগে র্িা হগর্। আপলন োগির সাগি 
চহাযাইট হাউগস লডনাগরর আসগর র্সগর্ন। 
  
অলিভার আর্ার োলিোর লিগে োোগিন–হযাাঁ, ইগোগনা ও লসিভা, নামিুগটা োগে 
অজানা আেষবগণ ডাে লিগে। 
  
. 
  
 লনর্ার সগন্ধযগর্িা। চস্টট ডাইলনিং রুমটাগে সুন্দরভাগর্ সাজাগনা হগযগি। লর্লভন্ন 
চিগ র পোো চিওযা হগযগি। অলিভার িুলিন আগগই ইোলিয রােিূগের সগে েিা 
র্গিগিন শ্রীমেী চেমন আগিন? অলিভাগরর প্রশ্ন। 
  
এেটুখালন লর্রলে আমার স্ত্রী ভাগিাই আগিন। লমাঃ চপ্রলসগডন্ট অগনে ধনযর্াি। 
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. 
  
লডনার এলগগয চগিগি। অলিভার এে চটলর্ি চিগে অনয চটলর্গি যাগেন। অলেলিগির 
সগে গল্পগুজর্ েরগিন।সেিগে মুগ্ধ েরগিন োর সুন্নে র্যলিগত্বর চিাাঁযায। পৃলির্ীর 
অগনে  লি ািী মানুগষর আগমন ঘগট চগগি। 
  
অলিভার রাগসি লেনজন ভদ্রমলহিার োগি চগগিন। োরা লেনজনই অেযন্ত গুরুত্বপূণব। 
লর্গয েগরগিন লর্খযাে পুরুষগির। োরা হগিন লিওগনারা, ডগিারাস আর েযারি। 
  
অলিভার এেটু এলগগয চগগিন। লসিভাগে চিখা চগি। লসিভা োর হাগে হাে 
চরগখগিন–এইমুহূেবটার জনয আলম অগপিা েরলিিাম। লসিভার িুলট চচাগখর োরায 
অদু্ভে িুযলে। 
  
–আলমও, অলিভার র্িগিন। 
  
–আলম জানোম, আপনাগে লনর্বালচে েরা হগর্। 
  
–আমরা লে পগর েিা র্ির্? 
  
হযাাঁ, পগর অর্ যই, চেমন? 
  
. 
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লডনার চ ষ হগয চগগি। র্িরুগম নাগচর আসর। চমলরন র্যান্ড চর্গজ উগ গি। অলিভার 
জযানগে নাচগে চিখগিন। ভার্গিন, আহা, েী সুন্দরী না আমার স্ত্রী। অসাধারণ  রীর 
োর? 
  
এইভাগর্ই সগন্ধযটা চেগট চগি। সিিোর মগধয লিগয। 
  
. 
  
পরর্েবী সপ্তাহ, ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর প্রিম পাোয মস্ত র্গ়ো খর্র চর্লরগযগি। খর্রটা 
পগ়ে সেগি অর্াে হগয চগগিন। র্িা হগযগি চপ্রলসগডগন্টর লর্রুগে আলিবে িুনবীলের 
অলভগযাগ। 
  
অলিভার লর্শ্বাস েরগে পাগরনলন। এটা োরা প্রো  েরি? লেলন চিখগে চপগিন এর 
অন্তরাগি প্রো ে চিসলি সু্টযাগটবর নাম আগি। 
  
পগরর সপ্তাগহ ওযাল িংটন লট্র্লর্উগন আর এেটা খর্র চর্গরাি। র্িা হি–চেনটালে 
ইনোম টযাস লরটাগনবর র্যাপাগর চপ্রলসগডন্টগে প্রশ্ন েরা উলচে। 
  
িুসপ্তাহ চেগট চগগি। লট্র্লর্উগন আর এেটা মারাত্মে লর্গফারে খর্র। চিখা হগযগি 
চপ্রলসগডন্ট রাগসগির প্রািন েমবচারী োর লর্রুগে চযৌন অলভগযাগ আনগে চগিগিন। 
  
ওভাি অলিগসর িরজা খুগি চগি। জযান চভেগর ঢুগে প্রশ্ন েরি- আজগের খর্গরর 
োগজটা চিগখি? 
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-হযাাঁ। 
  
–এটা েী েগর হি অলিভার? েুলম লেনা… 
  
এেটু অগপিা েগরা, জযান, রু্ঝগেই পারি, অগনগে এমন েিা রটাগে পাগর। চিসলি 
সু্টযাটব এর অন্তরাগি আগি। আমার মগন হগে চস ওই চমগযটাগে টাো লিগয হাে 
েগরগি। আলম োগে প্রেযখযান েগরলিিাম, চস চর্াধহয এভাগর্ই প্রলেগ াধ লনগে 
চাইগি। চিখাই যাে, চোিাোর জি চোিায িাাঁ়োয। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভসগে চটলিগিাগন পাওযা চগি–অলিভার এে ঘণ্টার মগধয চোমার োগি 
যালে। 
  
–আলম এখাগনই িাের্। 
  
অলিভার চিাট্ট িাইগব্রলরগে র্গসলিগিন। টড চডলভস ঢুেগিন। অলিভার উগ  িাাঁল়েগয 
র্িগিন–শুভ সোি। 
  
লনেুলচ েগরগি চোমার শুভ সোগির। চসগনটর চডলভগসর েণ্ঠস্বগর উলিগ্নো ওই চমগযলট 
আমাগির ধ্বিংস েগর চিগর্। 
  
না, লেিুই েরগে পারগর্ না। ও সগর্মাত্র োম়ে লিগে শুরু েগরগি। 
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সর্াই এই খর্গরর োগজগুগিা পগ়ে, গুজর্ র্াোগসর চর্গগ দ্রুে িল়েগয যায, মানুষ । 
োই লর্শ্বাস েগর। 
  
টড, র্যাপারটাগে িামাগে হগর্। 
  
–অে সহজ নয, েুলম লে জাগনা ডলব্লউ লট ই-র প্রলেগর্িগন েী র্িা হগযগি? র্িা 
হগযগি, চে আমাগির পরর্েবী চপ্রলসগডন্ট হগর্? চোমার নাম সেগির নীগচ। চিসলি 
সু্টযাটব চোমার র্াগরাটা র্ালজগয চিগর্। েুলম ওগে িামাও, চয েগরই চহাে। 
  
–আর এেটা েিা মগন প়েগি টড, সিংর্ািপগত্রর স্বাধীনো। এগিগত্র আমরা লেিু 
েরগে পারর্ না। 
  
চসগনটর চডলভস েী এেটা ভার্গিন। হযাাঁ, লেিু এেটা উপায চর্র েরগে হগর্। 
  
–আপলন েী লচন্তা েরগিন? 
  
র্গসা। 
  
 িুজগন র্সগিন। 
  
–ওই চমগযলট এখনও চোমাগে ভাগিার্াগস, োই না অলিভার? েুলম ওগে প্রেযাখযান 
েগরি, োই ও চরগগ চগগি। এখন চিগখা,  ালন্ত স্থাপন েরা যায লেনা। 
  
েী ভাগর্? 
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 মািা র্যর্হার েগরা। 
  
এে মুহূগেবর অগপিা–টড, আপলন েী র্িগিন? 
  
–েুলম ওর সগে চিখা েগরা। েৃেেগমবর জনয অনুেপ্ত হও। চোমাগে ও এখনও 
ভাগিার্াগস। চিগখা, ও আর চোমার লর্রুোচারণ েরগর্ না। 
  
-আপলন ল ে েী েরগে র্িগিন? 
  
–এ র্যাপাগর েুলম এে পাো চখগিাযা়ে, চোমাগে আলম নেুন েগর েী র্ির্? আরও 
এের্ার চোমাগে অলভনয েরগে হগর্। চমগযলটর মন জয েরার চচিা েগরা। এখাগন 
ওগে চডগে পা াও। শুের্ার রাগে। লডপাটবগমন্ট লডনাগরর আসগর। েুলম চর্াঝার্ার চচিা 
েগরা। 
  
–আলম রু্ঝগে পারলি না। 
  
–চেন রু্ঝগে পারি না? র্যাপারটা র্া়েগে লিগি ভযঙ্কর ঘটনা ঘগট যাগর্। ভালজবলনযাগে 
আমার এেটা চিাট্ট োলর হাউস আগি। র্যাপারটা খুর্ই চগাপনীয। আলম সপ্তাগহর চ গষ 
চফ্লালরডাগে যার্। জযান, আমার সগে িােগর্। 
  
উলন োগগজর এেটা টুেগরা এর্িং েগযেটা চালর্ অলিভাগরর হাগে লিগিন। 
  
সর্ লেিু চিখা আগি, ওই র্াল়েটার চালর্। 
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অলিভার অর্াে লর্স্মগয শ্বশুগরর লিগে োলেগয র্িগিন–হায ঈশ্বর, আপলন সর্ 
পলরেল্পনা আগগ চিগেই ল ে েগরগিন! লেন্তু চিসলি লে রাজী হগর্? আমার চো মগন 
হগে না, যলি ও রাজী না হয? 
  
চসগনটর চডলভস উগ  িাাঁল়েগয র্িগিন–ও অর্ যই রাজী হগর্। চসামর্ার চোমার সগে 
চিখা হগর্, ভাগয চোমার সিয চহাে। 
  
অলিভার অগনেিণ র্গসলিগিন। চ ষ পযবন্ত লেলন ভার্গিন, না, ওর সগে এই র্যর্হার 
েরা আর উলচে হগর্ না। ভাগিার্াসার নাগম প্রোরণা? না, ভগর্ান চর্াধহয আমাগে 
িমা েরগর্ন না। 
  
. 
  
চসলিন সগন্ধযগর্িা, লডনাগরর জনয িুজগন তেলর হগে। জযান র্িি–অলিভার, র্ার্া 
আমাগে চফ্লালরডাগে চযগে র্গিগি। সপ্তাগহর চ গষ। োগে েীসর্ পুরস্কার চিওযা হগর্। 
চস আমাগে পাগ  রাখগে চাইগি। োরণ আলম চো চপ্রলসগডগন্টর পত্নী, আলম চগগি েুলম 
লে রাগ েরগর্? শুের্ার, এখাগন তন গভাগজর আসর আগি। েুলম যলি চাও, োহগি 
আলম যার্ না। 
  
-না, েুলম ঘুগর এগসা, র্ার্া যখন ডাে লিগযগিন, েুলম না িােগি আমার খুর্ই খারাপ 
িাগগর্ চসানা। 
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মগন মগন অলিভার ভার্গিন–হযাাঁ, এই সুগযাগটার সিযর্হার েরগে হগর্। চিখা যাে, 
চ ষ অলব্দ আলম লজেগে পালর লেনা? 
  
. 
  
চিসলিগে চটলিগিাগন পাওযা চগি। চসগেটালর এগস র্িি–লমস সু্টযাট? 
  
–হযাাঁ, েী হগযগি? 
  
–চপ্রলসগডন্ট রাগসি আপনার সগে েিা র্িগে চাইগিন। 
  
 চিসলি এে মুহূেব োোি। োরপর হাসি- ল ে আগি। চস চিাগন র্িি–আলম পগর 
চিান েরলি। 
  
এেটু র্াগি আর্ার চিান চর্গজ উগ গি। 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট আর্ার আপনার সগে েিা র্িগে চাইগিন। 
  
 লেিুিগণর নীরর্ো। লরলসভারটা হাগে লনগযগি চিসলি। চোগনা েিা র্িগি না। 
  
লমাঃ চপ্রলসগডন্ট র্িগিন–চিসলি, আলম চোমাগে চিখগে চাইলি, চোমাগে চিখগে ভীষণ 
ইগে েরগি। 
  
–সলেয র্িি? 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

230 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
–হযাাঁ। 
  
–েুলম এখন চপ্রলসগডন্ট, আলম চোমার েিা মানয না েলর েী েগর র্গিাো? 
  
–েুলম যলি এে মহান চি গপ্রলমে হগয িাগো, চহাযাইট হাউগস শুের্ার রাগে 
তন গভাগজর আসর। েুলম আসগর্ চো? 
  
–েটার সময? 
  
–রাে আটটায। 
  
–ল ে আগি, আলম যার্। 
  
. 
  
অসাধারণ চিখাগে োগে। আহা, এে সুন্দরী চস। স্তন লর্ভালজো চিখগে পাওযা 
যাগে। র্াই  েযারগটর চসানার গযনা পরা। হীগরর িুযলে ল েগরাগে োর অনালমোয। 
  
অলিভার োর লিগে োোগিন, পুগরাগনা সৃ্মলেরা লভ়ে েগরগি। লেলন র্িগিন–চিসলি? 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট? 
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হাগে হাে রাখগিন। ঘাগম হাে লভগজ চগগি। এটা লে চোগনা লচহ্ন? অলিভার ভার্গিন, 
েীগসর? স্নাযুর িুর্বিো? উত্মা? পুগরাগনা সৃ্মলের লর্েুরণ? 
  
চিসলি, চোমাগে চিগখ আমার খুর্ই ভাগিা িাগগি। 
  
–আলমও ভাগিাভাগর্ এখাগন এগসলি। 
  
–আমরা পগ়ে েিা র্ির্, চেমন? 
  
মুগখ সুলস্মে হালস- ল ে আগি। 
  
. 
  
অলিভাগরর পাগ ই এেিি আগিাে প্রলেলনলধ র্গসলিগিন। োগির এেজনগে চিখগে 
খুর্ই সুন্দর। োগিা িুলট চচাখ। লেলন অলিভারগে ভাগিাভাগর্ চিখগিন। 
  
অলিভার লপটার টযাগাগরর লিগে ঘুগর র্িগিন–এই ভদ্রগিাে চে? 
  
টযাগার র্িগিন–আলি আি খুিনালন। উলন ইউনাইগটড আরর্ আমীর াহীর এেজন 
চসগেটালর। চেন? 
  
অলিভার আর্ার োোগিন। না, চোগনা োরণ চনই। 
  
লেলন চর্  রু্ঝগে পারগিন, ওই ভদ্রগিাগের িুলট চচাখ োর লিগেই োলেগয আগি। 
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. 
  
অলিভার সমস্ত সগন্ধযটা র্াল়ের োগজ র্যস্ত লিগিন। প্রগেযে অলেলির লিগে আিািাভাগর্ 
নজর লিগযগিন। লসিভা এেটা চটলর্গি র্গস লিগিন। চিসলি অনয এেটাগে। অলিভার 
চিসলির জনয আিািা েগর সময চর্র েরার চচিা েরগিন। 
  
চ ষ পযবন্ত অলিভার র্িগিন–আমাগির লেিু লর্ষগয েিা র্িগে হগর্। অগনে লেিু 
র্িার আগি চিসলি। সময পাইলন। আমরা অনয চোিাও চিখা েরগে পালর লে? 
  
চিসলির েণ্ঠস্বগর সামানয উলিগ্নো-অলিভার, না, আর চর্াধহয েিা র্িা উলচে নয। 
  
ভালজবলনযাগে আমার এেটা র্াল়ে আগি। এখান চিগে ঘণ্টা খাগনে িাগগর্। েুলম 
চসখাগন আমার সগে চিখা েরগর্? 
  
চিসলির চচাগখ লর্স্ময। োরপর চস র্িি–েুলম যলি চাও, োহগি আলম লনশ্চযই আসর্। 
  
অলিভার চমাটামুলট জাযগাটা রু্লঝগয লিগিন- োিরালত্র আটটার সময। ল ে আগি? 
  
চিসলির চচাখ র্িগি- হযাাঁ, চস ইেুে। চস র্িি, আলম যিা সমগয চপৌঁগি যার্। 
  
. 
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 পগরর লিন সোগি জােীয লনরাপিা পলরষগির গুরুত্বপূণব তর্ ে লিি। চসরাি 
ইনগটলিগজন্স-এর লডগরক্টর চজমস লিস এেটা চর্ামা িালটগয লিগিন। 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, সোিগর্িা এেটা মারাত্মে খর্র এগসগি। লিলর্যা, ইরান এর্িং লচগনর 
োি চিগে নানা ধরগনর পারমাণলর্ে অস্ত্র লেনগি। োরা ইজরাগযিগে আেমণ েরগর্। 
িু এেলিগনর মগধযই চজার ি়োই চর্াঁগধ যাগর্। 
  
 চস্টট চসগেটালর র্িগিন–এখন আর অগপিা েরার চোগনা মাগন হয না। এখনই 
আমাগির েীব্র প্রলের্াি জানাগে হগর্। যে রেমভাগর্ সম্ভর্। 
  
অলিভার র্িগিন–অনয চোগনা খর্র আগি লে? আরও চর্ল  েিয চাই। 
  
সমস্ত সোি ধগর এই লমলটিংটা অনুলষ্ঠে হি। অলিভার মাগঝ মগধযই ভার্গিন, চিসলির 
েিা, সলেয, চিখা হগর্ চো? সময েরগে পারগর্ন চো? 
  
শ্বশুগরর েণ্ঠস্বর চয েগরই চহাে চিসলির হৃিয জয েরগে হগর্। 
  
. 
  
 লনর্ার সন্ধযাগর্িা। অলিভার চহাযাইট হাউস স্টািোগর র্গস আগিন। োর লর্শ্বস্ত 
লসগেট সালভবস এগজন্ট গাল়েটা চািাগেন। গাল়ে এলগগয চগিগি ভালজবলনযার লিগে। সর্ 
অলভযান নি েরা হগযগি। লেন্তু অগনে চিলর হগয চগি। এেিণ লে চমগযলট আগি? 
  
. 
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রালত্র আটটা চর্গজগি, অলিভার জানিা লিগয োোগিন। চিখগিন চিসলির গাল়ে ঢুগে 
পগ়েগি চসগনটগরর র্াল়ের মগধয। লেলন চিখগিন, চিসলি গাল়ে চিগে চনগমগি। প্রগর্  
পগির লিগে এলগগয যাগে। 
  
অলিভার সামগনর িরজাটা খুিগিন। িুজগন িাাঁ়োগিন। এগে অগনযর লিগে োলেগয 
আগিন। সময চেগট যাগে, োরা চেউ চোগনা েিা র্িগে পারগিন না। 
  
অলিভার নীরর্ো ভে েরগিন- চহ ঈশ্বর, গেরাগে যখন চোমাগে চিগখলিিাম, আলম 
র্িগে ভুগিই চগলি, েুলম আগগর মগোই সুন্দরী রগয চগগি। 
  
অলিভার চিসলির হাগে হাে রাখগিন। োরা লিলভিং রুগমর মগধয চগি চগগিন। 
  
-চসানা, েুলম েী খাগর্? 
  
আলম লেিু খার্ না। চোমাগে ধনযর্াি। 
  
অলিভার চেৌগচ চিসলির পাগ  র্সগিন। র্িগিন–আলম এেটা র্যাপার জানগে চাইলি, 
েুলম লে আমাগে চঘন্না েগরা? 
  
 চিসলি মািা না়েি–না, ল ে রু্ঝগে পারলি না। আগগ েরোম, লেন্তু চোমাগে চিখার 
পর সর্ চগািমাি হগয যাগে। 
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চিসলির মুগখ লর্ষ হালস। আসগি চোমার ওই প্রেযাখানই আজ আমাগে এখাগন 
এগনগি। 
  
–আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না। 
  
–অলিভার, আলম চোমার লর্রুগে প্রলেগ াধ লনগে চচগযলিিাম। আলম এেটার পর 
এেটা খর্গরর োগজ লেগনলি। চটলিলভ ন চযাগনি লেগনলি যাগে আলম চোমাগে 
আেমণ েরগে পালর। েুলম আমার জীর্গন এেমাত্র পুরুষ, যাগে আলম সলেয সলেয 
ভাগিা চর্গসলিিাম। যখন েুলম আমাগে চিগ়ে চগি চগগি, আমার পাগযর েিা চিগে 
মালট সগর লগগযলিি। 
  
চিসলির চচাগখ উিগে অর ই ারা। চোগনারেগম োন্না সিংর্রণ েরি চস। 
  
অলিভার োগে জল়েগয ধগরগিন- চিসলি! 
  
োরপর চ াাঁগট চ াাঁগট লমিন। োরা এগে অনযগে পাগগির মগো চুমু খাগে। 
  
চিসলি র্িি–হায ঈশ্বর, আলম ভার্গে পালরলন, এই ঘটনাটা ঘটগর্। 
  
েখনও োগির আলিেন চ ষ হযলন। োরা ধীগর ধীগর চর্ডরুগম চপৌঁগি চগগি। এগে 
অনযগে নগ্ন েরার চচিা েরগি। 
  
চিসলি র্িি ো়োোল়ে ডালিবিং, ো়োোল়ে। আলম আর িােগে পারলি না। 
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োরপর োরা লর্িানাগে শুগয প়েি। এগে অনযগে  ি েগর চচগপ ধগরগি।  রীগর 
 রীর লমগি চগগি। পুগরাগনা সৃ্মলের উেগরাি। ভাগিার্াসার চখিা এলগগয চগিগি। 
েখনও মৃিু, েখনও ভযঙ্কর। শুরু চিগে চ ষ। নেুন এেটা অধযায শুরু। োরপর োরা 
অগনেিণ চসখাগন শুগয রইি। েৃপ্ত পলরশ্রান্ত এর্িং সন্ত্রস্ত। 
  
চিসলি র্িি র্যাপারটা খুর্ই মজার, োই না? 
  
েী? 
  
–চোমার সম্পগেব েেগুগিা খর্র আলম চিগপ লিিাম, আলম এভাগর্ই চোমার িৃলি 
আেষবণ েরার চচিা েগরলিিাম। েুলমই র্িি, এোগজ আলম সিি হগযলি লেনা? 
  
-হযাাঁ, েুলম সিি হগযি। 
  
চিসলি উগ  র্সি এর্িং অলিভাগরর মুগখর লিগে োলেগয র্িি চোমার জনয আমার 
অহঙ্কার হয অলিভার। েুলম মালেবন যুিরাগের মহামানয চপ্রলসগডন্ট। 
  
র্যাপারটা এমন েগর ভার্ি চেন? হযাাঁ, এটা গুরুত্বপূণব। লেন্তু আলম েী পাগল্ট চগলি? 
  
অলিভার োর ঘল়ের লিগে োোগিন আমাগে এখনই লিরগে হগর্। 
  
-ল ে আগি। েুলম আগগ যাগর্ চো? 
  
–চিসলি, চোমার সগে আমার আর্ার েগর্ চিখা হগর্? 
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যখন েুলম চাইগর্ আলম আসর্। 
  
–লেন্তু আমাগির আরও সেেব হগে হগর্। 
  
হযাাঁ, আলম জালন। 
  
চিসলি চসখাগন শুগয রইি। স্বে চিখি, অলিভার চপা াে পরগিন। 
  
অলিভার যখন যার্ার জনয প্রস্তুে, উলন ঝুাঁগে িাাঁ়োগিন এর্িং র্িগিন–েুলম আমার 
অগিৌলেে স্বে। 
  
–েুলমও আমার স্বে। এই স্বেটা আলম সর্ সময চিখগে ভাগিার্াসর্। 
  
অলিভার চুমু লিগয র্িগিন–চোমাগে োি চিান েরর্ চেমন? 
  
অলিভার অেযন্ত দ্রুে গাল়েগে উগ  র্সগিন। োগে এখন ওযাল িংটন লিরগে হগর্। 
ঘটনা চয চোগনা মুহূগেব পাল্টাগে পাগর। এখাগন িােগি আর্ার এেই গল্প। অলিভার 
ভার্গিন, আমাগে আরও সুলনলশ্চে হগে হগর্। চমগযলটগে আর েি চির্ না। লেলন 
গাল়ের চটলিগিানটা েুগি লিগিন। চফ্লালরডাগে চিান েরগিন। চসগনটর চডলভসগে 
পাওযা চগি। 
  
চসগনটর র্িগিন–হযাগিা? 
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–আলম অলিভার র্িলি। 
  
–েুলম এখন চোিায? 
  
–আলম ওযাল িংটগনর পগি, আপনাগে এেটা ভাগিা খর্র চির্। ওই সমসযাটা সমাধান 
হগয চগগি। সর্লেিু লনযন্ত্রগণ এগসগি। 
  
র্াাঃ, খর্রটা শুগন ভাগিা িাগগি। েুলম চো চিখলি পাো চখগিাযা়ে। েলির চেি চহ! 
  
চসগনটর চডলভগসর গিায এেটা সুলনলশ্চে লনরাপির িাপ। 
  
আলম পগর সর্ র্ির্, টড, চেমন? 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা, অলিভার চপা াে পরগিন। ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর প্রিম পাো। 
খর্রটা পগ়ে, লেলন চমগে উ গিন। প্রিম পাোয চসগনটর চডলভগসর োলর চহাগমর 
িলর্টা িাপা হগযগি। েিায মস্ত র়্ে়ো ল গরানাম চপ্রলসগডন্ট রাগসগির চগাপন 
ভাগিার্াসার নী়ে! 
  
. 
  
১৪. 
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অলিভার লর্শ্বাসই েরগে পারগিন না, এ েে র্গ়ো লর্শ্বাসঘােেো! েীভাগর্ এটা সম্ভর্ 
হি? লেলন চভগর্লিগিন, চমগযলট চর্াধহয চযৌনোের। লেলন আর্ার ভুি েরগিন? না, 
েীব্র োমনার সাগি ঘৃণার সিংলমশ্রণ। ভাগিার্াসার লমশ্রণ চনই। েীভাগর্ চমগযলটগে 
িামাগনা চযগে পাগর, অলিভার পাগগির মগো হগয চগগিন। 
  
. 
  
চসগনটর টড চডলভস প্রিম পাোর খর্গরর লিগে োলেগয আগিন। সমস্ত মগন জগমগি। 
িুরা া এর্িং সিং য। লেলন রু্ঝগে পারগিন চয, সিংর্ািপত্র েেখালন  লি ািী। না, এই 
র্যাপারটা োগেও েি চিগর্। অগনে লিন ধগর লেি লেি েগর লেলন চয র্যলিত্ব গগ়ে 
েুগিগিন, ো হযগো ধুলিসাৎ হগয যাগর্। 
  
চসগনটর চডলভস ভার্গিন, লনগজই চচিা েরর্, চমগযলটগে িামাগে হগর্। 
  
লেলন চসগনট অলিগস ঢুেগিন। চটলিগিাগন চিসলিগে ধরগিন। র্িগিন–অগনে লিন 
পর েিা হগে লমস সু্টযাটব। আপলন চেমন আগিন? 
  
-হযাাঁ, আপনার েিা মগন পগ়ে চসগনটর চডলভস, আলম আজ চযখাগন এগস চপৌঁগিলি, এর 
অন্তরাগি আপনার অর্িান আলম চোগনালিন ভুিগে পারর্ না।   
  
মুগখ  ব্দ–না, েখনওই পারগর্ন না। যখনই আপনার চোগনা সমসযা হগযগি, চসই 
সমসযা সমাধান েরার জনয আলম চচিা েগরলি। লে েলরলন? 
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–চসগনটর আপনার জনয আমায েী েরগে হগর্? 
  
–না। লমস সু্টযাটব, আলম আপনার সগে েগযেটা র্যাপার আগিাচনা েরগে চাইলি। আলম 
হিাম আপনার োগগজর এেজন পা ে। আলম জালন, লট্র্লর্উন পলত্রো েীভাগর্ সলেয 
েিা র্গি। আলম রু্ঝগে চপগরলি, লট্র্লর্উগন আমাগির আরও লর্জ্ঞাপন চিওযা উলচে। 
আলম েগযেটা র্গ়ো চোম্পালনর সগে যুি। লট্র্লর্উগন অগনে লর্জ্ঞাপন চির্। 
  
–এ খর্র শুগন, চসগনটর, খুর্ই ভাগিা িাগগি। হযাাঁ, আরও লর্জ্ঞাপন িরোর। আলম লে 
আমার লর্জ্ঞাপন প্রলেলনলধগে আপনার োগি পা ার্? 
  
-হযাাঁ, োর আগগ আপনার সগে আমাগে র্সগে হগর্। প্রগেযেটা চিাগটাখাগটা সমসযা 
লনগয আগিাচনা েরগে হগর্। 
  
েী সমসযা? চিসলি জানগে চাইি। 
  
–চপ্রলসগডন্ট রাগসগির র্যাপাগর। 
  
েখন েগর্ চোিায? 
  
র্যাপারটা খুর্ই চগাপন লমস সু্টযাটব। এেটু আগগ আপলন র্িগিন না, আপনার এই 
সিিোর অন্তরাগি আলম আলি। েী আলম আলি চো? আমাগে এেটু সাহাযয েরগে 
হগর্। 
  
–আপনাগে সাহাযয েরগে পারগি আলম লনগজগে েৃোিব মগন েরর্। 
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–ল ে আগি, আলম চাইলি, চপ্রলসগডন্ট চযন আর্ার এই পগি লজেগে পাগরন। 
  
–আলম জালন। 
  
উলন খুর্ ভাগিা োজ েরগিন। েগর্ লট্র্লর্উগনর মে এেটা পলত্রো যলি অলিভারগে 
আেমণ েগর, ো হগি চর্চারীর োজ েরা মু লেি। 
  
–চসগনটর, আপলন র্িুন, আমাগে েী েরগে হগর্? 
  
ওই আেমণটা র্ন্ধ েরগে হগর্। এটাই আমার অনুগরাধ। 
  
েীগসর লর্লনমগয? আলম শুধুমাত্র েগযেটা লর্জ্ঞাপগনর জনয এই োজ েরগে পালর না। 
  
–অগনে টাোর লর্জ্ঞাপন, লমস সু্টযাটব? 
  
-চসগনটর, আপনাগে অগনে ধনযর্াি। অনয লেিু চির্ার িােগি র্িগর্ন। েখন 
আপনার প্রস্তার্টা চভগর্ চিখর্ আলম, চেমন? 
  
– োরপর িাইনটা চেগট চিওযা হি। 
  
. 
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ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর অলিস, মযাে চর্োর চপ্রলসগডন্ট রাগসগির চগাপন ভাগিার্াসার 
নী়ে সম্পগেব খর্রটা প়েলিগিন। 
  
লেলন লচৎোর েগর র্িগিন–চে এই খর্রটা িাপর্ার অনুমলে লিগযগি? 
  
–চহাযাইট টাওযার চিগে এই অনুমলেটা এগসগি। 
  
–হায ঈশ্বর, ভদ্রমলহিার লে মািা খারাপ হগয চগগি? 
  
 লেলন ভার্গিন, আর এখাগন এে মুহূেব িাো উলচে নয। েে টাোর লর্জ্ঞাপন, লেলন 
লনগজগেই প্রশ্ন েরগিন। মাগঝ মগধযই চােলর চিগ়ে চির্ার েিা ভাগর্ন। েখনই 
চিসলির সাগি চিখা হগয যায। না, চিসলির সগে োজ েরার এেটা আিািা আনন্দ 
আগি। লেন্তু এইভাগর্? এই িুাঃসাহস? 
  
এর্ার অনয এেলট প্রস্তার্। লট্র্লর্উগন এে লরগপাটবার ভাগিা োজ েরগিন। আপলন লে 
জাগনন? 
  
-চেন? মযাে চর্োর জানগে চচগযলিগিন। 
  
–হযাাঁ, চয েগরই চহাে ওই ভদ্রগিােগে আনগে হগর্। 
  
চসলিন সগন্ধযগর্িা মযাে চর্োর র্িগিন–আলম চজািগটযার সম্বগন্ধ খর্র লনগযলি। ওনার 
চাজব লেন্তু অগনে চর্ল । 
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–চয েগরই চহাে ওনাগে আনগেই হগর্। 
  
পগরর সপ্তাগহ চজািগটযার এগিন। োর আসি নাম চডলভড চহওযাডব। উলন ওযাল িংটন 
লট্র্লর্উগনর োগজ চযাগ লিগিন। র্ির পঞ্চা  র্যস। চচহারাটা চিাগটাখাগটা, গাগযর রিং 
োগিা। চচাগখর োরায েীক্ষ্ণো আগি। 
  
মযাে অর্াে হগয চগগিন। চিসলির আচরণ ল ে রু্ঝগে পারা যাগে না। চিসলি চয 
ধরগনর মলহিা, োগে চো চজযালেষী লর্িযায আস্থা িাোর েিা নয। 
  
ধীগর ধীগর চিখা চগি, গুরুত্বপূণব লসোগন্তর অন্তরাগি চডলভড চহওযাগডবর এেটা অর্িান 
িােগি। 
  
. 
  
প্রিম লিন মযাে প্রো না সিংস্থার নাম লনগয লচন্তা েরলিগিন। লেলন লিখগিন–চিসলি 
চচম্বারস, পার্লিসার। 
  
চিসলি র্িি–এটাগে পাগল্ট চিসলি সু্টযাটব েরগে হগর্। 
  
োর মাগন? মযাে ভার্গিন, চমগযটার মগধয র্যলিগত্বর সিংঘাে আগি। চিসলি োর লর্গযর 
আগগর নামটা রাখগে চচগযলিি। অলিভার যাগে রু্ঝগে পাগরন, ওই ভযঙ্কর প্রচাগরর 
অন্তরাগি চে আগি? 
  
. 
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োগজটা লনগয চিসলি োলেগয আগি–আমরা এেটা চহিি মযাগালজন লেনর্। 
  
 মযাে অর্াে চচাগখ লর্স্ময প্রো  েগর র্গিগিন- চেন? 
  
এই র্যাপারটার মগধয উন্মািনা আগি। আগামী লিগন এই চিগত্র লর্লনগযাগ অগনে 
র্া়েগর্। 
  
চিসলির অনুমান সলেয র্গি প্রমালনে হি। োগজটা িাাঁল়েগয চগি। 
  
চিসলি চর্োরগে র্িি–আমরা র্া়েগে শুরু েগরলি। এর্ার লর্গিগ  পাল়ে লিগে হগর্। 
  
-ল ে আগি। 
  
–লরগপাটবারগির র্িুন আরও েৎপর হগে। 
  
–আমরা এমন েরুণ সািংর্ালিেগির খুাঁগজ চর়্োর্, খর্গরর জনয যারা িুধােব। 
  
চিসলি ইন্টারলভউর আসর র্সাি। প্রগেযে আর্গিনোরীর জীর্নপিী খুাঁলটগয প়েগে 
িােি। োরপর এেটাই প্রশ্ন–েুলম েী ধরগনর োজ ভাগিার্াগসা? 
  
এই প্রগশ্নর লর্লভন্ন উির এি। চয উিরগুগিা মগনর মগো হি, চসই জীর্নপিীগুগিা 
চিসলি র্ারর্ার খুাঁলটগয চিখগে িাগি। 
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ওযাল িংটন লট্র্লর্উনগে ভাগিার্াসগে হগর্, এর জনয এেিি আত্মলনগর্লিে সািংর্ালিে 
চাই। 
  
. 
  
চিসলি সু্টযাগটবর র্যলিগে জীর্ন সম্পগেব সেগির িারুণ উৎসাহ। চস সলেয এে 
সুন্দরী রমণী। এখনও পযবন্ত োরও সগে সিংযুি নয। চোগনা পুরুষ র্নু্ধ চনই। লনলষে 
জীর্গনর উন্মািনা চনই। রাজধানীর গুরুত্বপূণব মলহিা। অগনগে লডনার পালটবগে চযাগ 
চিয। চিসলি লেন্তু খরু্ এেটা উৎসাহী নয। এো এো েগর েী? অগনগে র্িি, চস 
নালে সারারাে র্গস র্গস োজ েগর। রাগে োর ঘুম হয না। সু্টযাটব সাম্রাগজযর নেুন 
লভলি স্থাপন েগর। 
  
আরও লেিু আিািা গুজর্ চ ানা চগি। চসই গুজগর্র লভলি চনই, োই োগির উগিখ 
েরা হি না। 
  
. 
  
চিসলি সিংর্ািপগত্রর সমস্ত োগজর সগে জল়েগয িাগে। সম্পািেীয িপ্তর চিগে শুরু 
েগর খর্র আনা, লর্জ্ঞাপন সর্লেিু। এেলিন চস োর লর্জ্ঞাপন লর্ভাগগ ঢুগে প়েি। 
র্িি, আমরা চেন লগসান চিগে চর্ল  লর্জ্ঞাপন পালে না? র্যাপারটা চিখগে হগর্ চো? 
  
ভদ্রগিাে আমো আমো েরগে িাগেন মযাডাম, অগনে চচিা েরলি, লেন্তু লেিুগেই 
সম্ভর্ হগে না। 
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-ল ে আগি আলম মালিগের সাগি েিা র্ির্। 
  
 চস মালিেগে চিান েগর র্িি–অযািান, আপলন লট্র্লর্উগন লর্জ্ঞাপন র্ন্ধ েরগিন চেন? 
  
 ভদ্রগিাে র্িগিন–চিসলি, চোমার পা ে-পাল োরা আমার চিাোগন আগস না। 
  
. 
  
চিসলির এেটা গুরুত্বপূণব অলধগর্ ন। চিসলি চিগখ লনি, চসখাগন োরা োরা আসগর্ন। 
চস প্রগেযগের  লি সম্পগেব খর্র লনগযগি। এখাগন ভাগিাভাগর্ োজ েরগে হগর্। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–সেগির সগে আিািা সম্পেব র্জায রাখগে হগর্ চিসলি। 
  
–এটা ভুগি যান, আলম নেুন এেটা পেলে র্ার েরর্। 
  
. 
  
পগরর র্িগরর মগধয ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইগজর সাম্রাগজযর সীমা অগনে চর্গ়ে 
চগি। োরা আর এেটা নেুন োগজ লেনি। অগিলিযাগে চরলডও চস্ট ন স্থাপন 
েরি। চডনভাগর নেুন চটলিলভ ন চস্ট ন। ইলণ্ডযানাগে আর এেটা োগজ। যখনই 
নেুন চিনগিন হয, েমবচারীরা ভয পায। লেন্তু চিসলি সেিগেই অভয মন্ত্র লিগযগি। 
োউগে চােলর চিগে িাাঁটাই েরা হগর্ না। 
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. 
  
েযািালরন সম্পগেব চিসলির আগ্রহ এর্িং লহিংসা িুগটাই আগি। 
  
চিসলি র্গিগি–ওই মলহিা খুর্ই ভাগযর্েী। লেন্তু এে ভাগয ওনার িাো উলচে নয। 
  
মযাে চর্োর  ান্ত েরার চচিা েগরগিন। চিসলি রালজ হযলন। 
  
এেলিন সোিগর্িা চিসলি অলিগস এগসগি। চিখি, চেউ চর্াধহয োর চডগস্কর ওপর 
এেটা োগ র র্াস চরগখগি। 
  
মযাে চর্োর খুর্ই অর্াে হগয চগগিন আলম িুাঃলখে, আলম এটা লনগয যালে। 
  
না, এটা চরগখ লিন। 
  
. 
  
 মযাে চর্োগরর এেটা গুরুত্বপূণব েনিাগরন্স আগি, চিসলির েণ্ঠস্বর চভগস এি 
ইন্টারেগম মযাে, এিুলন এখাগন আসুন। 
  
গুড মলনবিং র্িা হযলন, োর মাগন লিনটা খারাপভাগর্ োটগর্। 
  
এর্ার চর্াধহয চিসলির মন পাগল্ট চগগি। 
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 েী হগযগি? 
  
মযাে অেযন্ত দ্রুে েলরগডার লিগয চহাঁগট চগগিন।েমবচারীরা োগজ লনমগ্ন। লেলন 
এলিগভটর ধরগিন, চহযাইট অলিস। জনা িগযে এলডটর োগজ র্যস্ত আগিন। 
  
লর্ াি চডগস্কর এেলিগে চিসলি সু্টযাটব র্গস আগি। চস মযাে চর্োগরর লিগে োোি–
এর্ার শুরু চহাে। 
  
এটা চর্াধহয সম্পািেগির এেটা লমলটিং। মযাে চর্োগরর মগন প়েি আপনারা খর্গরর 
োগজ চািাগেন। আমাগে সর্লিগে মািা লিগে হগে চেন? উলন চো সর্ লেিু 
জাগনন। 
  
এভাগর্ েিা র্িা হগে চেন? চিসলি চো ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর প্রো ে এর্িং 
মালিে। 
  
মযাে চর্োর র্িগিন–আলম ভালজবলনযাগে চপ্রলসগডন্ট রাগসগির চগাপন নী়ে সম্পগেব 
আগিাচনা েরগে চাইলি। 
  
চিসলি র্িি–এ লর্ষগয আগিাচনার িরোর েী? 
  
ওযাল িংটন চপাস্ট োগজটা োর হাগে ধরা আগি। োগির সর্গিগে সিি প্রলেিন্দ্বী 
এই োগজটা চিগখগিন? 
  
-হযাাঁ, এখনও চিখার সময পাইলন। 
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আগগোর লিগন এটাগে সূ্তপ র্া লনলষে খর্র র্িা হে মযাে। যখন চপাস্ট এই 
খর্রগুগিা সিংগ্রহ েরগি, আপনার সািংর্ালিেরা েখন লে নাগে সরগষর চেি লিগয 
ঘুলমগয িাগে? 
  
ওযাল িংটন চপাগস্টর ল গরানাম- লডগিন্স চসগেটালরগে আরও উিার হগে র্িা হগযগি। 
লেলন এমন লেিু োজ েগরগিন যা আইনে লসে নয? 
  
–এটা চোিা চিগে চর্লরগযগি? 
  
–আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না। এখনও পযবন্ত সরোরী প্রস্তার্ গ্রহণ েরা হযলন। 
  
–লনেুলচ েগরগি, র্যাপারটা ধরার চচিা েরুন। 
  
মযাে চর্োর িীঘবশ্বাস চিগি চচযাগর র্গস প়েগিন। হযাাঁ, ঝ়ে উগ গি, আোগ  োরই 
পূর্বাভাস। 
  
–আমরা এে নম্বর অির্া আমরা সর্ার নীগচ িাের্, মাঝামালঝ চোগনা পন্থা আলম 
লর্শ্বাস েলর না, চিসলির ঝাঝাগনা েণ্ঠস্বর, যলি আমরা  ূগনয চপৌঁগি যাই, োহগি 
এখাগন চেউ িােগর্ না। সেিগে চােলর িা়েগে হগর্। আ া েলর আপলন আমার 
েিাটা রু্ঝগে পারগিন। 
  
চিসলি রলর্র্াসরীয সিংস্করগণর প্রধান সম্পািগের লিগে োোগিন। চরার্র্ার 
সোিগর্িা মানুগষর যখন ঘুম ভাগঙ, েখনই োরা এেটা ভাগিা খর্গরর োগজ হাগে 
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চায। চিখগর্ন, চরার্র্াগরর পলত্রো লর্ভাগ চযন আরও  লি ািী হগয ওগ । আমরা 
মানুষগে ঘুম পাল়েগয রাখর্ না। গে চরার্র্াগরর রলর্র্াসরীযটা এগের্ার মািা ধলরগয 
লিগযগি। লর্রলিের লেিু প্রলেগর্িন। 
  
ভদ্রগিাে লচন্তা েরগিন। লেলন র্িগিন–িুাঃলখে, আসগি সিংখযাটা ভাগিাভাগর্ সাজার্। 
  
চিসলি েী়ো সম্পািগের লিগে োোগিন। ভদ্রগিাগের র্যস পাঁযলত্র , চিখগে 
চমাটামুলট ভাগিা। চচহারাটাও সুন্দর। চসানািী চুি। ধূসর িুলট চচাখ। লেলন মানুষগে 
সহগজই জানগে পাগরন। 
  
–আপলন এসর্ েী খর্র লিগযগিন? খর্রগুগিা এগের্াগরই ভুি। 
  
আমাগে চযমনলট র্িা হগযলিি। 
  
–চেন মাগ  লনগজ যান না? লট্র্লর্উন এমন এেটা গল্প িাপাগে, এটা েী সহয েরা যায? 
  
 এগে এগে সর্ সম্পািগের সগে েিা র্িা হি। োরা অর্াে হগয চগি। চিসলি 
খুলটনালট খর্র চরগখগি। সর্লেিু োর নখিপবগণ। না, এই মলহিার প্রলে শ্রো জানাগেই 
হগর্। 
  
মযােগে চডগে চিসলি র্গিগি- চহাযাইট হাউগসর জনয এেজন জর্রিস্ত সািংর্ালিগের 
চখাাঁজ েরুন। চপ্রলসগডগন্টর প্রগেযেলট োযবেিাগপর ওপর চগাপন নজর রাখগে হগর্। 
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চপ্রলসগডগন্টর র্যাপাগর চিসলির এে উৎসাহ চেন? মযাে মগন মগন চভগর্লিগিন। 
চিসলি র্িগিন–চপ্রলসগডন্ট চযন আর্ার লনর্বাচগন লজেগে না পাগরন, চসটা চিখগে 
হগর্। 
  
ডলব্লউ লট ই-র প্রধান প্রলেলনলধ লিলিপ চোগির চিান, লেলন মযাে চর্োগরর সগে েিা 
র্িগে চাইগিন। মযাে চর্োর েখন অলিস চিগে যার্ার জনয তেলর হলেগিন। 
  
লচলন্তে েণ্ঠস্বর- মযাে, এেটা সমসযা হগযগি। 
  
োিগে শুনগি হগর্ না? আমার খুর্ চিলর হগয চগগি। 
  
–ডানা ইভান্সগে চগ্রপ্তার েরা হগযগি। 
  
–চস েী? েী োরগণ? মযাগের েণ্ঠস্বগর উগিগ আেুিো। 
  
র্িা হগযগি, ও নালে এেজন স্পাই। র্যাপারটা আলম লে চিখর্? 
  
-না, আলমই চিখলি। মযাে চর্োর অলে দ্রুে চডগস্ক লিগর এগিন। চস্টট লডপাটবগমগন্ট 
চিান েরগিন। 
  
. 
  
১৫. 
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োগে টানগে টানগে লনগয যাওযা হি। সমূ্পণব উিে েরা হগযগি। োগে পুগর চিওযা 
হি এেটা  ান্ডা চিাট্ট ঘগরর মগধয। চস চচিা েগরলিি, িুজন পুরুগষর সগে ি়োই 
েরগে। এটা লিি এেটা অসম যুে। রাইগিি হাগে িুজন তসনয িাাঁল়েগয আগি। োর 
জনয অগপিা েরগি। েগনবি গরডন সর্ র্যাপারটা চিখগিন। র্িা হি, চমগযলটগে 
োগ র চপাগস্টর সগে চর্াঁগধ চিিগে। 
  
চস র্ির্ার চচিা েগরলিি আমার সগে এমন র্যর্হার েরগিন চেন? আলম চো পাই 
নই। লেন্তু োর েণ্ঠস্বর িুটি না। মরটাগরর  ব্দ হি। োিাোলি চোিাও আগিার 
লর্গফারণ। : 
  
েগনবি োর োি চিগে িূগর চগি চগগিন। োরপর র্িগিন–এর্ার শুরু চহাে। 
  
িাযালরিং চস্কাযাগডর চিাগেরা িাাঁল়েগয আগি। লনগিব  পাওযার সগে সগে োরা গুলি 
েরগর্।.. 
  
–আর লচৎোর েরগে হগর্ না। 
  
সমস্ত  রীর োাঁপগি। ডানা চচাখ খুিি। োর হৃিগযর গলে অেযন্ত দ্রুে। চস চিাট্ট ঘগর 
লর্িানার ওপর শুগয আগি। েগনবি সামগন িাাঁল়েগয আগিন। 
  
ডানা উগ  র্সি। সমস্ত  রীগর আেঙ্ক। এই িুাঃস্বেটা ভাগিা িাগগি না োর। 
  
-আমাগে লনগয েী েরা হগর্? 
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 েগনবি  ান্তভাগর্ োোগিন–যলি লর্চারর্যর্স্থা িােে ো হগি র্িা হে আপনাগে গুলি 
েগর হেযা েরা হগর্। লেন্তু িুভবাগযর্ ে আপনাগে চিগ়ে লিগে হগে। 
  
ডানা লর্শ্বাস েরগে পারগি না। 
  
–আপলন লর্মাগন চগ়ে এগি  চিগে চগি যাগর্ন। আর েখনও এখাগন লিগর আসগর্ন 
না। 
  
 চস্টট লডপাটবগমন্ট চিগে নজর চিওযা হগযগি। চপ্রলসগডন্ট লনগজ চচগযগিন, ডানাগে চযন 
চিগ়ে চিওযা হয। লপটার টযাগার যখন এই চগ্রপ্তাগরর খর্রটা শুগনলিগিন, লেলন 
চপ্রলসগডগন্টর সগে েিা র্গিলিগিন। 
  
–ডানা ইভান্সগে স্পাই হওযার অপরাগধ চগ্রপ্তার েরা হগযগি। োগে হেযা েরা হগর্। 
  
–হায ঈশ্বর, এটা েখনও হগে চিওযা যায না। 
  
–আলম চোমার নাম র্িলি? 
  
–হযাাঁ, সর্রেম র্যর্স্থা গ্রহণ েরুন। 
  
–আলম চস্টট লডপাটবগমগন্টর সগে েিা র্িলি। এই র্যাপারটা হগি লট্র্লর্উন চর্াধহয 
আমাগির প্রলে সিয হগর্। 
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অলিভার মািা না়েগিন না, আলম ওসর্ লেিু ভার্লি না। চয েগরই চহাে চমগযটাগে 
র্াাঁচাগে হগর্। 
  
. 
  
এেলটর পর এেলট চটলিগিান আসগি। ওভাি অলিস চিগে চাপ চিওযা হগে। চস্টট 
চসগেটারীর চিান, রােপুগির সাধারণ সলচগর্র আগর্িন। চ ষ পযবন্ত ডানাগে চিগ়ে 
চির্ার েিা ল ে েরা হি। 
  
খর্রটা শুগন লপটার টযাগার অেযন্ত আনলন্দে। লেলন অলিভারগে র্িগিন–ওগে মুলি 
চিওযা হগযগি, র্াল়েগে লিগর আসগি। 
  
র্াাঃ, এেিগণ আলম  ান্ত হিাম। 
  
 ডানা ইভান্স, আগামীোি সোগি োর চিখা হগর্। না, চমগযলটর সাহগসর প্র িংসা 
েরগে হগর্। 
  
চপ্রলসগডন্ট ভার্গিন, লেলন জাগনন না, এই মুলির ঘটনা োগে েী লর়্েম্বনার সামগন 
চিিগর্ ভলর্ষযগে। 
  
. 
  
ডানার উ়োনপালখ ডািাস ইন্টারনযা নাি এযারগপাটব অর্েরণ েরি। মযাে চর্োর সহ 
র্াগরাজন স্টাি এর্িং চলি জন সািংর্ালিে চসখাগন উপলস্থে লিগিন। োরা এগসগিন 
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লর্লভন্ন সিংর্াি সিংস্থা চিগে। চেউর্া িূরি বন অির্া আো র্াণী চিগে। োরা সেগি 
িাাঁল়েগয লিগিন ডানাগে অলভনন্দন জানাগর্ন র্গি। 
  
ডানা জনোর লিগে োলেগয অর্াে হগয র্িি–ওরা চেন এগসগিন? 
  
–ডানা, চোমাগে অলভনন্দন জানার্ার জনয। 
  
–আলম ভার্গেই পারলি না। 
  
–এখন চেমন িাগগি? 
  
–খুর্ই ভাগিা িাগগি। 
  
–েুলম লে আর্ার ওখাগন লিগর যাগর্? লনগজর চসৌভাগযগে ডানা লর্শ্বাস েরগে পারগি 
না। েিা র্িার মগো অর্স্থা এখন আর চনই োর। 
  
মযাে চর্োর োগে এেটা অগপিমান লিমুলজগন লনগয চগগিন। গাল়েটা অেযন্ত দ্রুে 
চগি চগি। 
  
–েী হগে আলম চো লেিুই রু্ঝগে পারলি না। 
  
ডানার লজজ্ঞাসা। 
  
–েুলম চো লেিংর্িন্তীর নালযো হগয উগ ি। 
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–আলম এটা চমাগটই পিন্দ েলর না মযাে। 
  
 ডানা চচাখ র্ন্ধ েরি। োরপর র্িি–আমাগে িাল়েগয এগনগিন, এজনয অগনে ধনযর্াি 
জানালে। 
  
–েুলম আমাগির চপ্রলসগডন্ট এর্িং লপটার টযাগারগে ধনযর্াি জালনও। োরাই চর্াোম 
লটগপগিন। চিসলি সু্টযাটবগে ধনযর্াি জানাগনা উলচে। 
  
মযাে এই খর্রটা চিসলির োগন চপৌঁগি লিগযলিগিন। চিসলি র্গিলিি, ওই চর্জন্মার 
িি, চিলখ আলম লট্র্লর্উগনর মাধযগম সাহাযয েরগে পালর লেনা। আলম সর্ব লি লনগযাগ 
েরর্ ডানা যাগে মুলি পায। 
  
ডানা জানািা লিগয োোি। মানুষজন পগিঘাগট আপন োগজ চগিগি। গল্প েরগি, 
হাসগি। এখাগন র্নু্দগের  ব্দ চনই, চনই মরটাগরর আেবনাি। জীর্ন এখাগন েে সুন্দর 
এর্িং  ান্ত। 
  
–আমার লরগযি এগস্টট এলডটর চোমার জনয অযাপাটবগমগন্টর র্যর্স্থা েগরগিন। আলম 
এখন চোমাগে চসখাগন লনগয যার্। চসখাগন েুলম লর্শ্রাম চনগর্। যেলিন খুল  িােগে 
পাগরা। মন ল ে হগি চোমাগে আর্ার োগজ চনওযা হগর্। 
  
ভদ্রগিাে ডানার লিগে এলগগয এগিন-েুলম লে ল ে আগি ডানা, নালে ডািার চিখাগে 
হগর্? 
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–আলম ল েই আলি, পযালরগস ডািাগরর সগে েিা হগযগি। 
  
. 
  
েযািভালর লিগটর অযাপাটবগমন্ট। ভারী সুন্দর সাজাগনা এে চর্ডরুগমর এেলট ফ্লযাট। 
এেটা লিলভিং রুম আগি। লেগচন, র্ািরুম এর্িং চিাট্ট স্টালড। 
  
মযাে জানগে চাইগিন- এগে হগর্ চো? 
  
-এটা অসাধারণ মযাে, আপনাগে ধনযর্াি। 
  
–চরলিজাগরটগর খার্ার ভরলে আগি। েুলম জামাোপ়ে চেনার জনয চিাোগন চযও। 
োরপর লর্শ্রাম লনও, চেমন? 
  
ধনযর্াি। সর্লেিুর জনয আর্ার ধনযর্াি। 
  
পগর চোমার সগে েিা হগর্। এখন আলস চেমন। 
  
. 
  
ডানা এেটা চসেুর ওপর িাাঁল়েগয আগি। র্নু্দগের আওযাজ চ ানা যাগে। রু্গিট র্ষবণ। 
এেলটর পর এেলট মৃেগিগহর লমলিি। ডানার ঘুম চভগঙ চগি। চস িুাঁলপগয োাঁিগে 
িাগে। না, এটা এেটা স্বে, লেন্তু এটা ঘগটলিি। আহা, েে মানুগষর মৃেুয হগে। নারী-
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পুরুষ এর্িং ল শু, োগির হেযা েরা হগে। জর্াই েরা হগে। প্রগিসার টযাোর ল েই 
র্গিলিগিন র্সলনযা এর্িং হারগজগগালভনার মগধয এই ি়োই অনন্তোি ধগর চিগর্। 
  
এর জনয চে িাযী? 
  
ডানা ঘুগমাগে পারগি না। আর্ার িুাঃস্বে। োর চিগে সারারাে চজগগ িােগি চেমন 
হয? চস হাাঁটগে হাাঁটগে জানিার োগি চগি চগি।  হগরর লিগে োোি।  ান্ত, চোগনা 
র্নু্দে চনই, চোগনা মানুষজন িুটগি না, আহা, আেবনাি চনই।  ালন্তর র্াোর্রণ। চস 
ভার্ি, োমাি চেমন আগি? োমাগির সগে আর চিখা হগর্ লে? 
  
পরিগণই োর মগন হি, োমাি চর্াধহয আমাগে ভুগি চগগি। 
  
. 
  
ডানা সোিগর্িা চিাোগন চিাোগন ঘুগর চর়্োি। ইগে মগো জামাোপ়ে লেনি। 
চযখাগনই চস যাগে, চিােজন োর লিগে োোগে। লিসলিসালন েণ্ঠস্বর- ইলন হগিন 
ডানা ইভান্স, এমন েী চিাোগনর চনােজনও োগে লচনগে চপগরগি। এে খযালে, এে 
নাম? না, ডানা লেন্তু এই জনলপ্রযোটাগে লেিুগেই মানগে পারগি না। 
  
. 
  
ডানা চব্রেিাস্ট েগরলন, িাঞ্চও খাযলন। লখগি চপগযগি, চখগে ইগে েরগি না। এখনও 
মগন নানা আেগঙ্কর লভ়ে। চস লেিু এেটা লর্পগির আ ঙ্কা েরগি। রাস্তা লিগয চহাঁগট 
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চগগি, অপলরলচে চিাগের লিগে োোযলন, প্রগেযেগেই সগন্দহ হগে োর। চর্াধহয 
র্নু্দগের  ব্দ শুনগে পাগে। ডানা ভার্ি, চেন এমন হগে আমার? 
  
িুপুরগর্িা চস মযাে চর্োগরর অলিগস চপৌঁগি চগি। 
  
এখাগন চেন এগসি? এখন চো চোমার িুলট োটার্ার সময। 
  
মযাে, আমাগে অলর্িগম্ব োগজ লিরগে হগর্। 
  
মযাে, এই েরুণী চমগযলটর মুগখর লিগে োোগিন। েগযে র্ির আগগ এই চমগযলট 
এগসলিি। র্গিলিি, আমার এেটা চােলর চাই। আলম এেটা োজ েরলি। র্িগে 
পাগরন, চসখান চিগে ট্র্ান্সিার চনর্। 
  
–চোমার র্স চোমার সগে েিা র্িগে চাইগিন। মযাে র্গিলিগিন। 
  
োরা চিসলি সু্টযাগটবর অলিগসর লিগে চহাঁগট চিি। 
  
. 
  
িুজন মলহিা পরস্পগরর মুগখামুলখ র্গসগিন। 
  
–ডানা, চোমাগে ধনযর্াি। 
  
–আপনাগেও। 
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–র্গসা। 
  
ডানা এর্িং মযাে র্সি। 
  
ডানাগে ওখান চিগে লনগয আসার জনয অগনে ধনযর্াি। 
  
–হযাাঁ, ওটা এেটা নরে। 
  
চিসলি মযাগের লিগে োোগিন মযাে, র্িুন ডানাগে লনগয আমরা এখন েী েরর্? 
  
উলন ডানার লিগে োোগিন। চহাযাইট হাউস প্রলেলনলধ লহগসগর্ ডানাগে লনগযাগ েরগে, 
হগর্। ডানা, চোমার োজটা চেমন িাগগর্? 
  
এটা হি অেযন্ত গুরুত্বপূণব এেটা োজ, ডানা জাগন। 
  
 ডানার চ াাঁগট উজ্জ্বি আগিা- হযাাঁ, আলম এটা েরগে পারর্। 
  
চিসলি র্িি, েুলম এোগজ চিগগ পগ়ো। 
  
ডানা উগ  িাাঁ়োি, আপনাগে আর্ার ধনযর্াি। 
  
–ভাগিা চিগো চেমন? 
  
ডানা এর্িং মযাে অলিস চিগে চর্লরগয চগি। 
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মযাে র্িগিন–এর্ার র্যাপারটা রু্লঝগয র্িা যাে। 
  
লেলন চটলিলভ ন লর্লল্ডিং-এর লিগে চহাঁগট চগগিন। সমস্ত েমবচারী অগপিা েরলিি। োরা 
সেগি ডানাগে অলভনন্দন জানাগর্। পগনগরা লমলনট চসখাগন ডানাগে িােগে হি। 
  
–এ হি চোমাগির নেুন চহাযাইট হাউস প্রলেলনলধ। মযাে লিলিপ চোগিগে র্িগিন। 
  
র্যাপারটা সলেযই সুন্দর। চিুন আপনার অলিস চিলখগয লিলে। 
  
িাঞ্চ েগরি? মযাে জানগে চাইগিন। 
  
না, এখনও েরার সময পাইলন। 
  
–চি, আমরা লেিু চখগয লনই। 
  
. 
  
এগলজলেউলটভ ডাইলনিং রুম, চেুিব েিায, চর্  র্গ়ো ঘর, িালি খানা চটলর্ি আগি। 
  
 মযাে ডানাগে লনগয এেটা চটলর্গির োগি চগি চগগিন। চসখাগন র্সগিন। 
  
লমস সু্টযাটবগে চিগখ মগন হি অসাধারণ মলহিা। ডানার মন্তর্য। 
  
মযাে র্িগিন–যা, েী খাগর্ র্গিা? 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

262 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
–আমার লখগি পাযলন। 
  
–েুলম চো িাঞ্চ খাওলন। 
  
না। চব্র 
  
েিাস্ট েগরালন? 
  
–না। 
  
–ডানা, েুলম েখন চ ষ চখগযলিগি? 
  
–ল ে মগন প়েগি না। র্যাপারটা খুর্ এেটা গুরুত্বপূণব নয। 
  
-না, ডানা, এভাগর্  রীরগে েি লিগয েী িাভ? েুলম লে চাইি আমাগির নেুন 
চহাযাইট হাউস প্রলেলনলধ অনাহাগর মারা যাে? 
  
ওগযটার জানগে চাইগিন–লমাঃ চর্োর েী খাগর্ন? 
  
–চমনুোডব চিখাও। সামানয লেিু হগিই চিগর্। লমস ইভান্স, েুলম েী খাগর্? শুগযাগরর 
মািংস? চিটুস পাো? টগমগটার সযান্ডউইচ? নালে চপলি? আইসলেম? 
  
না, আলম লেিুই খার্ না। 
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–আো, আমাগে লর্ি সযান্ডউইচ িাও। 
  
–ইগযস সযার। 
  
ডানা চারলিগে োোি। এই সর্ লেিুগেই অর্াস্তর্ র্গি মগন হগে। আসি জীর্ন 
ওখাগন পগ়ে আগি। মযাে, র্যাপারটা ভযঙ্কর। চেউ োউগে চিখার চনই। 
  
-ওটা ভুগি যাও। আমরা েী পৃলির্ীগে চািার্? আমরা েী পৃলির্ীগে লনযন্ত্রণ েরর্? 
যেটা সম্ভর্ আমরা চো েরলি। 
  
-না-না, আমরা লেিুই েরলি না। 
  
ডানার েণ্ঠস্বগর ঝাাঁঝ। 
  
উলন চুপ েগর চগগিন। উলন রু্ঝগে পারগিন, ডানার মন এখন অগনে িূগর চগি চগগি। 
  
ওগযটার খার্ার লনগয এগস হালজর। 
  
খার্ার এগস চগগি, সযার। 
  
–মযাে, আলম লেিুই চখগে চাইলি না। 
  
–চোমাগে লেিু এেটা চখগেই হগর্। 
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মযাগের েণ্ঠস্বগর আগি । 
  
চজর্ েনারসগে চিখা চগি, লেলন এই চটলর্গির লিগে এলগগয আসগিন। লেলন র্িগিন 
হাই মযাে। 
  
চজর্? 
  
চজর্ েনারস ডানাগে প্রশ্ন েরগিন- হযাগিা? 
  
মযাে র্িগিন–ডানা, ইলন হগিন চজর্ েনারস। ইলন লট্র্লর্উগনর চস্পাটবস এলডটর। 
  
 ডানা ঘা়ে না়েি। 
  
-আলম আপনার মস্তর্গ়ো িযান লমস ইভান্স। আপলন চয লনরাপগি লিরগে চপগরগিন োর 
জনয ভাগিা িাগগি। 
  
ডানা আর্ার ঘা়ে না়েি। 
  
মযাে র্িগিন–েুলম লে আমাগির সগে খাগর্ চজর্? 
  
-অর্ যই। 
  
চজর্ চচযার চটগন ডানার পাগ  র্সগিন। 
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–আলম আপনার চোগনা ব্রডোস্ট শুনগে ভুি েলর না। ওগুগিা অসাধারণ। 
  
ডানা র্িি–অগনে ধনযর্াি। 
  
-চজর্ মস্তর্গ়ো অযািগিট। এেসময চর্সর্গি হি অি চিগম ওর নাম লিি। 
  
ডানা অর্াে হগয চগগি। 
  
–েখন আপলন িাাঁো িােগর্ন? শুের্ার? ওলিন লেন্তু জমজমাট চখিা আগি। চজর্ 
র্িগিন। 
  
ডানা চজগর্র লিগে ভাগিাভাগর্ োোগিন। 
  
র্যাপারটা সলেযই উগিজনার। এই চখিাটা আমার খুর্ই ভাগিা িাগগ। 
  
–হযাাঁ, েগর্ আপলন আসগর্ন চো? 
  
ডানা উগ  িাাঁ়োি। োর েণ্ঠস্বর োাঁপগি আলম অনয এেটা চখিার েিা ভার্লি। 
মানুষজন িুগট পািাগে, চয চোগনা সময োগির লনহে হগে হগর্। হেযা- শুধু হেযার 
উন্মািনা। 
  
ডানাগে চিগখ মগন হি, চস রু্লঝ মানলসে চরালগণী হগয চগগি। 
  
না, এটা চোগনা চখিা নয, এটা হি এে সলেয ঘটনা। 
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 এই ডাইলনিং রুগম যাাঁরা লিগিন, োাঁরা অর্াে হগয ডানার লিগে োোগিন। 
  
ডানা র্িি–আমরা নরগের র্ালসন্দা হগয যার্ লে? অলে দ্রুে ঘর চিগে চর্লরগয এি 
চস। 
  
চজর্ মযাগের লিগে োলেগয র্িি–আলম খুর্ িুাঃলখে, আলম এভাগর্ ডানাগে আঘাে 
লিগে চাইলন। 
  
–এটা চোমার চোগনা চিাষ নয, ডানা এখনও স্বাভালর্ে হগে পারগি না। জালন না, চস 
েগর্ আর্ার সুস্থ স্বাভালর্ে চমগয হগয উ গর্। 
  
 ডানা অলিগস ঢুগে প়েি, িরজটা র্ন্ধ েগর লিি। চডগস্ক চগি। র্গস রইি। োগে 
এখন ি়োই েরগে হগর্। হায ঈশ্বর, আলম এভাগর্ চেন সর্ার োগি লনগজর িুর্বিো 
প্রো  েরলি। আলম েী এভাগর্ই জীর্গনর র্ালে লিনগুগিা োটার্ নালে? মানুষগে 
আেমণ েরর্? চেন আলম আর্ার সুস্থ সর্ি জীর্গনর পলিে হগে পারলি না?   
  
েগযে লমলনট পর িরজটা খুগি চগি। চেউ চভেগর এি। ডানা োোি। চজর্ েনারস। 
হাগে এেটা চট্র্। চসখাগন শুগযাগরর মািংস, চিটুস, টগমগটা সযান্ডউইচ আগি। 
  
–আপলন িাঞ্চ চখগে ভুগি চগগিন? চজর্  ান্তভাগর্ র্িগিন। 
  
ডানা চচাগখর জি মুগি র্িি–হযাাঁ,হা, আলম এর জনয িুাঃলখে।সলেয আমার খুর্ই খারাপ 
িাগগি। আপনাগে েি লিিাম। 
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-না-না, এগে আপনার অলধোর আগি, চজর্ র্িগিন–চে আর এই পুগরাগনা চর্সর্ি 
চখিা চিখগে চায র্িুন? 
  
চজর্ চডগস্কর ওপগর চট্র্-টা রাখগিন। আলম লে আপনার সগে িাঞ্চ চখগে পালর? 
  
–আমার লখগি পাযলন। আপনাগে ধনযর্াি। 
  
 িীঘবশ্বাস- আপলন আমাগে এেটা লর্লেলর অর্স্থায লনগয এগসগিন। মযাে র্গিগিন, 
আপনাগে খাওযাগে হগর্। আপলন চখগে চাইগিন না, আলম েী েলর র্িুন চো? 
  
 ডানার মুগখ হালস-না, চোগনা িলে চনই। চ ষ পযবন্ত ডানা সযান্ডউইগচর খালনেটা েুগি 
লনি। চিাট্ট োম়ে লিি। 
  
-না-না, আর এেটু চর্ল  খান। 
  
ডানা আর এেটা চিাট্ট োম়ে লিি। 
  
িুজগন োলেগয আগি। চ ষ অলব্দ ল ে হি, ডানা চখিাটা চিখগে যাগর্। 
  
. 
  
িুপুর লেনগট চর্গজগি। ডানা চহাযাইট হাউস এনট্র্াগন্স ঢুগে পগ়েগি। গাডব র্িি–লমাঃ 
টযাগার, আপনার সগে চিখা েরার জনয উিগ্রীর্। লমস ইভান্স, আলম লে োউগে চির্? 
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েগযে লমলনট চেগট চগগি। এেজন গাইড ডানাগে িম্বা েলরডর পার েগর লপটার 
টযাগাগরর অলিগস লনগয চগগি। 
  
–লমাঃ টযাগার। 
  
–এে ো়োোল়ে আপনার সগে চিখা হগর্ আলম ভার্গেই পালরলন লমস ইভান্স। 
  
–আমাগে োজ েরগে হগর্, আলম োগজর মগধয ডুগর্ িােগে ভাগিার্ালস। 
  
–র্সুন। আলম আপনার জনয লেিু আনর্ লে? 
  
–না, এই মাত্র িাঞ্চ েগর এগসলি। 
  
 চজর্ েনারগসর েিা মগন প়েি। 
  
ডানা র্িি–লমাঃ টযাগার, আপনাগে এর্িং চপ্রলসগডন্ট রাগসিগে আলম ধনযর্াি জানালে। 
আলম জালন, লট্র্লর্উন চপ্রলসগডন্ট রাগসগির প্রলে খারাপ র্যর্হার েগরগি, আলম চসজনয 
আন্তলরে িুাঃলখে। 
  
লপটার টযাগার হাে েুিগিন-না-না, এসর্ র্যাপাগরর মগধয রাজনীলেগে জ়োগর্ন না। 
আপলন চহগিন অি ট্র্য গল্পটা জাগনন চো? 
  
হযাাঁ। 
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মুগখ হালস োহগিই রু্ঝগে পারগিন, আমরা এেটা যুে শুরু েরগে চগিলি। ইলেমগধয 
আপলন এে গুরুত্বপূণব মানুগষ পলরণে হগযগিন। 
  
–না, আলম লনগজগে চমাগটই ো মগন েলর না। 
  
চপ্রলসগডন্ট আর আলম আপনার েিা শুগনলি। শুগনলি, আপনাগে নালে চহাযাইট হাউগসর 
সািংর্ালিে লহগসগর্ লনযুি েরা হগযগি। 
  
-হযাাঁ, অগনে ধনযর্াি। 
  
 টযাগার এেটুখালন চুপ েরগিন-লট্র্লর্উন চপ্রলসগডন্ট রাগসিগে পিন্দ েগর না, র্যাপারটা 
িুভবাগযজনে। আপনার এগে চোগনা লেিুই েরার চনই। েরু্ র্ির্, আপলন এেটু 
চিখগর্ন আমরা যাগে এগে অগনযর পলরপূরে হগে পালর। 
  
-হযাাঁ, আলম চচিা েরর্। 
  
 িরজা খুগি চগি, অলিভার ঢুেগিন। ডানা এর্িং লপটার উগ  িাাঁ়োগিন। 
  
র্সুন, র্সুন। অলিভার র্িগিন। লেলন এলগগয চগগিন, ডানাগে র্িগিন, আগমলরো 
আপনাগে স্বাগে সম্ভাষণ জানাগে। 
  
-ধনযর্াি লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। আপনাগে অগনে ধনযর্াি। 
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অলিভাগরর মুগখ হালস–আলম োগরার জীর্ন র্াাঁচার্ার জনয চচিা েগরলি, োগে েী হি? 
সলেয েিা র্িগে েী লমস ইভান্স, আলম লেন্তু আপনার সিংর্ািপগত্রর পা ে নই। েগর্ 
অনয সেগি এই োগজটা খুর্ই ভাগিার্াগস। 
  
–অগনে ধনযর্াি। 
  
-লপটার আপনাগে সর্লেিু ঘুলরগয চিখাগর্। চোগনা সমসযা হগি সগে সগে র্িগর্ন 
লেন্তু। 
  
-হযাাঁ, আপনার মহানুভর্োর জনয ধনযর্াি। 
  
. 
  
চসগেটালর অি চস্টগটর প্রাইগভট েনিাগরন্স রুম। অন্তে র্াগরাজন র্গস আগিন। ডানা 
োর অলভজ্ঞোর েিা র্গি চগিগি। 
  
সারাগজগভাগে চর্ল র ভাগ র্াল়ে ধ্বিংস েগর চিওযা হগযগি। চোগনা চোগনা র্াল়ে 
এখনও পযবন্ত লটগে আগি। আগিা চনই, মানুষ নরগের অন্ধোগর চর্াঁগচ আগি। োর 
র্যাটালরর আগিাগে পি চিগে হয। এই র্যাটালর লিগযই চটলিলভ ন চসট চািাগনা হয। 
  
… রাস্তাঘাট এগের্াগর িাাঁো, মাগঝ মগধয পািগরর টুেগরা পগ়ে আগি। অগটাগমার্াইগি 
আগুন জ্বিগি। চহাঁগট চযগে হগে এেজাযগা চিগে অনয জাযগায। 
  
… রৃ্লি হগি চসই জি মানুষ ধগর রাগখ। চসই জিই চখগে হয। 
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… চরডেগ র প্রলে ভাগিার্াসা চনই। সািংর্ালিেগির চঘন্না েরা হয, র্সলনযা যুগে োজ 
েরগে লগগয জনা চলি  সািংর্ালিেগে প্রাণ লিগে হগযগি। অন্তে েগযে  জনগে 
আহে হগে হগযগি। রু্ঝগে পারা যাগে না, চ ষ পযবন্ত েী হগর্। 
  
িুঘণ্টা ধগর এই আগিাচনা চগিলিি। ডানা মন খুগি সর্ েিা র্গি লিি, যা যা ঘগটগি। 
  
চসগেটালর অি চস্টট র্িগিন–আপনাগে অগনে ধনযর্াি লমস ইভান্স। এই খর্রগুগিা 
পাওযা খুর্ই িরোর লিি। এখাগন চয আপলন ভাগিাভাগর্ লিরগে চপগরগিন, োর জনয 
ঈশ্বরগে ধনযর্াি জানালে। 
  
. 
  
শুের্ার সন্ধযাগর্িা। ডানা চজর্ েনারগসর পাগ  র্গস আগি। চপ্রস র্গস। চর্সর্ি চখিা 
শুরু হগযগি। চিরার পর এই প্রিম ডানা এেটু িুলট চপগযগি। যুে িা়ো অনয লেিু 
ভার্র্ার অর্সর। িুরন্ত গলেগে চখিাটা এলগগয চগিগি। নানা  ব্দ চ ানা যাগে। 
  
চজর্ জানগে চাইগিন- ডানা, র্িুন চো চখিাটা আপনার ভাগিা িাগগি লেনা? 
  
 ডানা অর্াে চচাগখ চজর্গে লনরীিণ েগর র্িি–হযাাঁ, খুর্ই ভাগিা িাগগি। 
  
. 
  
ওযাল িংটন লডলস, চখিাটা চ ষ হগয চগগি। লপ্রয িি লজগেগি। 
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–আপনার সগে খারাপ র্যর্হার েগরলি, আমাগে িমা েরগর্ন। ডানা র্িি। আলম এমন 
এেটা পৃলির্ীর র্ালসন্দা হগয লগগযলিিাম, চযখাগন সুন্দর জীর্ন র্িগে লেিু চনই। 
  
ডানা লনগজগে ল ে মগো প্রো  েরগে পারগিনা। োরপর চোগনারেগম র্িি—ওখাগন 
সর্বত্র জীর্ন আর মৃেুযর চখিা। র্যাপারটা ভার্গে চগগি গাগয োাঁটা লিগয ওগ । যুে 
আমাগির েে সর্বনা  েগর, চজর্, আপলন ো রু্ঝগেই পারগর্ন না। 
  
চজর্ র্িগিন–ডানা, আপনাগে চো আর্ার স্বাভালর্ে জীর্গন লিরগে হগর্। নেুন েগর 
পা চিিগে হগর্। এখাগন এর্িং এখন চিগে। 
  
–আলম জালন। েগযেটা সময লিন। র্যাপারটা খুর্ এেটা সহজ নয। 
  
–আলম সহগযালগো েরগে রাজী আলি। আপলন লে আমার সাহাযয চনগর্ন? 
  
ডানা অগনেিণ োর মুগখর লিগে োলেগয র্িি–ল ে আগি, আপলন লে আমার র্নু্ধ 
হগর্ন? 
  
. 
  
পগরর লিন, ডানা চজর্ েনারগসর সগে িাগঞ্চর চটলর্গি র্গসগি। 
  
চজর্ জানগে চাইগিন আপনার সগে আর্ার চিখা হগর্ লে? 
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 ডানা মুখ নামাি। চর্াঝা চগি, এই প্রস্তাগর্ োর সম্মলে আগি। 
  
এেটু র্াগি চজর্গে চিখা চগি এেিি চর্সর্ি চখগিাযাগ়ের মগধয িাাঁল়েগয িােগে। 
োগির র্যস নয চিগে চেগরা। োরা লর্লভন্ন রেম ইউলনিমব পগরগি। সর্লেিু 
ভাগিাভাগর্ চিখি। 
  
চজর্ র্িগিন, মগন রাখগর্ন, চোগনা োগজ ো়ো েরগর্ন না। আসুন আলম চিলখগয 
লিলে। সর্লেিু। 
  
শুরু হি এে নেুন জীর্ন। 
  
এেটা চিগি লজজ্ঞাসা েরি–চজর্, এই লে চসই ভদ্রমলহিা? 
  
 চজর্ হাসি, আলম জালন না, ভাগয আমার সহায হগর্ লেনা। 
  
ডানা র্িি–চিখলি, আপলন নানা োগজ র্যস্ত িাগেন। 
  
-হযাাঁ, ওরা ভাগিা চিগি। সপ্তাগহ এেলিন আলম ওগির মগধয োটাই। 
  
হ াৎ োমাগির মুখখানা মগন পগ়ে চগি ডানার। চেন? চস লনগজই জাগন না। 
  
. 
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লিন এলগগয চগিগি। ডানা এর্িং চজর্ েনারস পরস্পগরর োিাোলি এগস চগগি। 
চজর্গে এে রু্লেমান পুরুষ র্িা যায। স্প বোের, আমুগি এর্িং চেৌেুে লপ্রয। চজগর্র 
সাহচযব ডানার ভাগিাই িাগগ। ধীগর ধীগর সারাগজগভার ভযিংের সৃ্মলেটা োর মন চিগে 
মুগি চগি। সোি এি অজস্র আগিার উৎসর্ লনগয। ডানার ঘুম চভগঙ চগি। না, োি 
রাগে চোগনা িুাঃস্বে চিগখলন চস। 
  
চজর্গে সর্ েিা র্িি। 
  
 চজর্ র্িি–এই চো, আমার চিাট্ট চমগয আর্ার স্বাভালর্ে জীর্গন লিগর আসগি। 
  
ডানা ভার্গে পারগি না, এই েিার অন্তরাগি অনয চোগনা অিব আগি লেনা। 
  
. 
  
হাগে চিখা এেটা লচল , অলিগস পগ়ে আগি। ডানার জনয অগপিা েরগি। চিখা আগি–
লমস ইভান্স, আমার জনয ভার্গর্ন না। আলম ভাগিাই আলি। আলম খুর্ এো। েগর্ 
এখাগন অগনগের সাগি র্নু্ধত্ব হগযগি। আলম ওই জামাোপ়েগুগিা আপনাগে চিরে 
পা ার্। এখন আর চসগুগিার িরোর চনই। আমার লনজস্ব জামাোপ়ে আগি, গুডর্াই। 
  
েিায োমাগির নাম চিখা। 
  
পযালরস চিগে লচল খানা িা়ো হগযগি। এেটা ল োনা চিখা আগি। 
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ডানা িুর্ার লচল খানা প়েি। োরপর চটলিগিানটা েুগি লনি। চার ঘণ্টা র্াগি োমাগির 
েণ্ঠস্বর শুনগে চপি চস। 
  
োমাগির গিা- হযাগিা? 
  
োমাি, আলম ডানা ইভান্স। 
  
 চোগনা উির চনই। 
  
–চোমার লচল খানা চপগযলি। 
  
চোগনা উির চনই। 
  
-চোমার লচল  চপগয আমার খুর্ই ভাগিা চিগগগি। েুলম ভাগিাভাগর্ সময োটাে? আহা, 
চোমার ওই সুখ চযন র্রার্র র্জায িাগে। েুলম লে রু্ঝগে পারি, আমার মগনর অর্স্থা 
চেমন? আমার ভাগিা িাগগি না, চোমার েিা মগন প়েগি। 
  
োমাগির েণ্ঠস্বর- না, আমার জনয লচন্তা েরগে হগর্ না। আমার জনয ভার্গর্ন না। 
  
–েুলম ভুি র্িি, চোমার েিা আমার সর্সময মগন িােগর্। েুলম লে ওযাল িংটগন 
আসগর্? আমার সগে িােগর্? 
  
িীঘবিণ নীরর্ো–সলেয? সলেয আপলন োই চাইগিন? 
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–োমাি, প্রস্তার্টা চেমন? 
  
োন্নার  ব্দ। 
  
োমাি েুলম আসগর্? 
  
–হযাাঁ, হযাাঁ, মযাডাম। 
  
–আলম র্যর্স্থা েরার চচিা েরলি। 
  
লমস ইভান্স? 
  
–েী র্গিা? 
  
–আলম আপনাগে সলেয ভাগিার্ালস। 
  
. 
  
ডানা এর্িং চজর্ েনারস হাাঁটগি ওগযস্ট চপাগটামযাে পাগেব। 
  
ডানা র্িি–আলম ল গলগরই এেজন রুমগমটগে পালে। েগযে সপ্তাগহর মগধযই চস চগি 
আসগি। 
  
চজর্ অর্াে হগয র্িি–োর মাগন? েুলম োর েিা র্িি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

277 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 ডানা র্িি–হযাাঁ, োর নাম োমাি। র্াগরা র্িগরর এেলট িুি চিগি। 
  
ডানা পুগরা গল্পটা র্িি। 
  
গল্পটা শুগন চজর্ অর্াে হগয চগগিন । ২য, পৃলির্ীগে এখনও েেরেম মানুষ আগি। 
  
চসই রাগে ডানা আর চজর্ প্রিম ভািিার্াসা লর্লনময েগরলিি। 
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ওযাদশিংটগন িুগটা শহর 
১৬. 
  
ওযাল িংটগন িুগটা  হর আগি। এেটা  হগরর মগধয অসাধারণ চসৌন্দযব আগি, আগি 
স্থাপেযন িী, পৃলির্ীর লর্খযাে জািুঘর, স্টযাচু, অসাধারণ স্মারেলচহ্ন। লিিংেন, 
চজিারসন, ওযাল িংটন, আগি সুন্দর র্াগান, িুটন্ত িুগির সালর, র্াোগসর মগধয এে 
েীক্ষ্ণো। 
  
আর এেটা ওযাল িংটন লডলস, চসখাগন গৃহহীন মানুষগির র্সর্াস। চসখাগন অপরাগধর 
মাত্রা অেযন্ত চর্ল , চসখাগন শুধুই চজাগচ্চারগির চঘারাঘুলর। র্াোগস খুগনর আেবনাি! 
  
মনগরা আমসব- এেলট সুন্দর রু্লটে চহাগটি। সাো  নম্বর এর্িং চগ্র লিগটর মগধয োর 
অর্স্থান। েগযে র্ির আগগ এে মলহিা এই চহাগটিটা তেলর েগরন। লেলন হগিন িারা 
েযাগমরন। 
  
চহাগটগির চজনাগরি মযাগনজার চজগরলম রলর্নসন, সন্ধযাগর্িা োজ শুরু হগর্। লেলন 
চগস্ট চরলজস্টাগরর লিগে োোগিন। োর মুগখ এেটা অদু্ভে অলভর্যলি িুগট উ ি। 
নামগুগিার ওপর নজর লিগিন। চটগরস সুযইগট োরা আগি? 
  
৩২৫ নম্বর সুইট, এেটা আর্িা ল োনা চচাগখ প়েি। লেন্তু চেন? ওযাল িংটন চপাগস্ট 
খর্র প্রোল ে হগযগি এই মলহিার সম্পগেব। উলন এে লর্ল ি অলভগনত্রী, নযা নাি 
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লিগযটাগর অলভনয েরগেন। হালরগয লগগযলিগিন। এখন আর্ার লিগর আসার চচিা 
েরগিন। 
  
৪২৫ নম্বর সুইট, অস্ত্রর্যর্সাযী, মাগঝ মগধয ওযাল িংটগন আগসন। চরলজস্টাগর চিখা আগি 
চজ. এি. লস্মি। চচহারা চিগখ মগন হয, উলন চর্াধহয মধয প্রাগচযর র্ালসন্দা। 
  
১৭৫ নম্বর সুইট, উইলিযাম চোগযগন্টর নাগম রু্ে েরা হগযগি। েিংগগ্রগসর এে চনো, 
ড্রাগলর্গরাধী অলভযাগনর অনযেম নাযে। 
  
৬২৫ নম্বর সুইট, সিটওযার চসিসমযাগনর নাম চিখা আগি। মাগস এের্ার েগর। 
ওযাল িংটগন আগসন। 
  
৭২৫ নম্বর সুযইট, র্যাটমাগেবর নাম চিখা আগি। ইলনও এে সমাজগসর্ী। 
  
এে অলব্দ সর্ ল েই আগি, চজগরলম রলর্নসন ভার্গিন। এই সেিগে লেলন চচগনন। 
  
৮২৫ নম্বর সুইট, এলট হি সর্ চিগে ওপর েিার সুযইট। এগে ইমলপলরযাি সুযইট 
র্িা হয। চহাগটগি এে সুন্দর ঘর আর এেটাও চনই। উগিখগযাগয অলেলিগির জনয 
এই ঘরটা সর্সময সিংরলিে রাখা হয। এর এেটা লনজস্ব এলিগভটর আগি, চযখান 
চিগে পি চসাজা গযাগরগজর লিগে চগি চগগি, োই এখানোর র্ালসন্দা লনগজর 
চগাপনীযো রিা েরগে পাগরন। 
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চজগরলম রলর্নসন অর্াে হগয চগগিন। নামটা োর চচনা চচনা িাগগি না। ইউলজন 
গ্রযান্ট। ভদ্রগিাে েী েগরন? 
  
চড ক্লাগেবর সগে েিা র্িগিন। গ্লযাগন্টর পলরচয জানার চচিা েরগিন। উলন েগযে 
ঘণ্টা আগগ চর্লরগয চগগিন। চোিায আগিন, জানা যাগে না। রলর্নসন রহসয 
ভাগিার্াগসন না। লেন্তু এই গ্রযান্ট চে? চেন োগে ইমগপলরযাি সুইট চিওযা হগযগি? 
এই িুগটা প্রশ্ন ভদ্রগিােগে ো়ো েরি। 
  
. 
  
৩২৫ নম্বর সুইট। চারেিাগে, ডযাগমর নাগম রু্ে েরা হগযগি। ডযাগম এে অলভগনত্রী, 
অসাধারণ রূপর্েী র্িা যায না। লেন্তু এেোগি লেলন সুন্দরী লিগিন। এখন র্যস 
ষাগটর চো ায চপৌঁগি চগগি। এেিা িন্ডগনর ওগযস্ট এন্ড চিগে মানহাট্টগনর ব্রডওগয 
পযবন্ত োাঁর নাম সেগির মুগখ মুগখ লিরে। এখনও োর মুগখর চোগণ হারাগনা 
চসৌন্দগযবর লেিু লচহ্ন চিগগ আগি। েগর্ আগি এেটা লেিো। অলভজ্ঞো প্রসূে লেিু 
অলভর্যলি। 
  
ওযাল িংটন চপাগস্টর প্রলেগর্িনটা লেলন প়েলিগিন। ওযাল িংটগন এগসগিন জীর্ন যুগে 
জযিাভ েরগে। এটা আমার আর্ার লিগর আসা র্িা চযগে পাগর। ডযাগম ভার্গিন, 
আলম েখনও চো এই জগে চিগে চগি যাইলন? েগর্? এভাগর্ চেন র্িা হগে? 
  
েুল়ে র্ির আগগ চ ষর্াগরর মগো লিগযটাগর অর্েীণবা হগযলিগিন।, এেোগি লিগিন 
এে মহান অলভগনত্রী। োরপর এে পলরচািে হগয যান। চ ষ পযবন্ত চপ্রালডউসার। 
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োরা সলেযোগরর লিগযটাগরর অিব রু্ঝগে পাগর না। আহা, েী লিন না চগগি, ইিংিযাগন্ডর 
লর্ল ি। প্রগযাজেগির েিা, সর্সময মগন পগ়ে চর্চারী ডযাগমর। সর্ চগি চগগি, এখন 
আর চেউ চনই। েখন মালেবন যুিরাগেও এোলধে প্রগযাজে লিগিন। যারা সলেযোগরর 
অলভনয রু্ঝগেন। এখনোর লিগযটাগর লেিু চর্গনা জি ঢুগে পগ়েগি। লেিু লেিু 
মানুগষর আনাগগানা, যাগির চোগনা জ্ঞান গলময চনই। র্স্তাপচা লচত্রনাটয, চিােগে সহগজ 
মালেগয চিওযার প্রযাস। ডযাগম ভার্গিন েী েরা যায? লেন্তু লেিু এেটা েরগেই হগর্। 
  
সমাগিাচেরা েীভাগর্ আমার অলভনগযর লিগে োলেগয িােগর্? না, ভাগিা িাগগি না। 
অগনে েিাই মগন পগ়ে যাগে। আহা, র্ানবাড  -এর হাগন্টড হাউস, েী অসাধারণ 
নাটযরূপ। এখন লে আর ো হগর্ চোগনালিন? র্ানবাড  -এর সাগি ডযাগমর ভাগিা 
পলরচয লিি। চরামালন্টে আইলর । মাগঝ মগধয িাি চগািাপ পা াগেন। ভদ্রগিাে খুর্ই 
িাজুে, হযগো চভগর্লিগিন, আলম োগে প্রেযাখান েরর্। 
  
চিলড মযােগর্ি, এে অসাধারণ চলরত্র। যলি এই চলরগত্রর মাধযগম আলম আর্ার লিগর 
আলস, োহগি চেমন হয? লেন্তু চে চসই সুগযাগ চিগর্? 
  
ডযাগম িাাঁো চিওযাগির সামগন এেটা চচযার রাখগিন। চসখাগন র্গস র্াইগরর িৃ য 
অর্গিােন েরগর্ন। র্সগিন, অগনেিণ োলেগয িােগিন, চ সপীযাগরর চসই মহান 
চলরগত্রর সিংিাপ েখন োর েগণ্ঠ লর্ধৃে হগে 
  
এগসা চহ আত্মা 
  
-চহ তনলেে লচন্তার্িী, এগসা আমার োগি। 
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আমার মািা চিগে এই মুেুটটা সলরগয িাও। 
লনমবমো, লপ্রযেম, আমার রগির মগো গাঢ়। 
এলগগয যাও, এই পি লিগয, িূরর্েবী প্রাগন্ত। 
প্রেৃলের সাগি আর েখনও র্ন্ধত্ব েগরা না। 
আমার সমস্ত চচেনার মগধয জ্বালিগয িাও আগুন। 
আলম চযন প্রজ্বলিে হই। 
 হায ঈশ্বর, এমন এেটা অলভনয? েীভাগর্ হগর্? 
  ব্দগুগিা চখািা জানিা লিগয চোিায চযন হালরগয চগি। 
  
. 
  
৪২৫ নম্বর সুইট, চজ. এি. লস্মি অস্ত্রর্যর্সাযী, লচৎোর েগর ওগযটারগে ডােগিন। 
আলম েখন চর্লিজার অডবার লিগযলি, এখনও পালে না চেন? খুর্ ো়োোল়ে লনগয 
এগসা। 
  
–আলম িুাঃলখে লমাঃ লস্মি, আলম এখনই লেগচগন যালে। 
  
চজ. এি. লস্মি োোগিন ওই চিগিলটর লিগে। োরপর চিখগিন োর হীরেখলচে 
চরাগিস ঘল়ের লিগে না, এেিম সময চনই। এেটা গুরুত্বপূণব অযাপযন্টগমন্ট আগি। 
  
লেলন উগ  িাাঁ়োগিন। িরজা লিগে এলগগয চগগিন। োগে এখনই অযাটলনবর অলিগস 
চপৌঁিগে হগর্। োর লর্রুগে েগযেটা অলভগযাগ আনা হগযগি। লেলন নালে উৎগোচ 
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লিগযগিন। অলভগযাগগর জর্ার্ লিগে হগর্। ো না হগি? লেনর্ির ধগর রুেোরায র্লন্দ 
িােগে হগর্। ি  িি ডিার জলরমানা হগর্। 
  
. 
  
১৭৫ নম্বর সুযইট, েিংগগ্রসমযান উইলিযাম চোগযন্ট এখন োর র্ালসন্দা। োগে আমরা 
েৃেীয প্রজগন্মর এে লর্খযাে চনো র্িগে পালর। লেনজন লর্ল ি ভদ্রগিাগের সগে 
আিাপগন মি। 
  
এই  হগরর ড্রাগস সমসযা সমাধান েরগেই হগর্। চোগযন্ট র্িগিন, ো না হগি 
র্যাপারটা হাগের র্াইগর চগি যাগর্। 
  
লেলন এে সহেমবীর লিগে োোগিন এ র্যাপাগর ডািটন, আপলন েী ভার্গিন? 
  
রাস্তার মস্তানগির লনযলন্ত্রে েরগে হগর্। ো না হগি এই সমসযাটা সমাধান েরা সম্ভর্ 
হগর্ না। গেমাগস োরা পাাঁচজনগে চমগর চিগিগি। 
  
চোগযন্ট অনধযব হগয র্িগিন–এটা লেিুগেই চািাগনা উলচে নয। র্যর্সার চিগত্র এেটা 
খারাপ র্ােবা চপৌঁগি যাগে। শুধু র্যর্সা চেন, মালেবন সমাজজীর্ন সম্পগেব আমরা েী 
ধারণা েরর্। 
  
–আপলন েী ভার্গিন? 
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–আমরা আরও েিন্ত েরর্। লেলন োর আর এে সহোরীর লিগে োলেগয র্িগিন 
এখুলন অলধগর্ গনর র্যর্স্থা েরুন। সর্ রেম সাহাযয চিওযা হগর্। িরোর হগি স স্ত্র 
প্রহরা। গে মাগস েে খরচা হগযলিি? 
  
–এখাগন এে চোলট ডিার, র্াইগর আরও এে চোলট। 
  
–আমরা এটা লিগুণ েগর চির্। হযাাঁ, খরচ েরগে হগর্, আসি সেযটা জানগে হগর্। 
  
. 
  
৬২৫ নম্বর ঘর, নরমযান হে লর্িানার ওপর শুগয আগিন। এগের্াগর উিে। চহাগটগির 
চক্লাজসালেবট চযাগনগি পণবিলর্র প্রি বন। ধূসর োর চচহারা, চপটটা িুগি উগ গি। 
 রীগরর এখাগন চসখাগন জগমগি মািংস। লেলন োর  যযাসলেণীর স্তনরৃ্গন্ত হাে রাখগিন। 
  
–ইরমা, চিগখা-চিগখা, ওরা েী অসভযো েরগি। 
  
েণ্ঠস্বর এখন লিসলিসালন–েুলম লে এই চখিা আমার সাগি চখিগর্? 
  
আঙুিগুগিা অর্গহিায চখিা েরগি। চমগযলটর চপগটর চারপাগ । আহা চচাখ িুলট 
লর্গফালরে। পিবায চিখা যাগে, এেলট চমগয োর চপ্রলমেগে পাগগির মগো 
ভাগিার্াসগি। 
  
চর্লর্, চোমাগে এই িলর্গুলি উগিলজে েরগি না? চিগখা, আলম চেমন চঘগম চগলি। 
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 উলন ইরমার িুপাগযর িাাঁগে িুলট আঙুি ঢুলেগয লিগিন। আলম তেলর। চগাঙালনর  ব্দ 
চ ানা চগি। 
  
ধীগর ধীগর চমগযলটগে আেষবণ েরগিন। োরপর? চমগয চোিায? র্যাটালর পলরচালিে 
এেলট লনষ্প্রাণ পুেুি। োর চযালনগি  খুগি চগি। ভদ্রগিাে পুিংিণ্ড চসখাগন ঢুলেগয 
লিগিন। প্রর্ি চাপ লিগিন। আরও চজাগর আরও চজাগর। 
  
আাঃ, আর পারলি না, ওনার লচিার, না, এর্ার হগযগি। 
  
লেলন র্যাটালরটার সুইচ অি েগর লিগিন। শুগয িােগিন। অনুভূলেটা চমৎোর। ইরমার 
লিগে আর্ার চচাখ প়েি। োগে সুযটগেগসর চভের পুগর রাখগিন। 
  
নরমযান এেজন চসিসমযান। চর্ল রভাগ সময োগে নানা জাযগায ঘুগর চর়্োগে হয। 
সাহচযবলর্হীন পুরুষ। েগযে র্ির আগগ ইরমাগে আলর্ষ্কার েগরলিগিন। আহা, এই 
চমগযলটর সাহচযব আমার চাই। চযসর্ চসিসমযানরা এখাগন চসখাগন ঘুগর চর়্োয, োরা 
র্াজালর চর্ যার োগি আত্মসমপবণ েগর। লেন্তু নরমযান চ ষ হালসটা চহগসগিন। 
  
ইরমা েখনও োগে চোগনা অসুখ চিগর্ না, এ র্যাপাগর লেলন সুলনলশ্চে। 
  
. 
  
৭২৫ নম্বর সুইট। পযাট মারলির পলরর্ার এইমাত্র লডনার চিগে লিগর এগসগিন। র্াগরা 
র্িগরর লটম মারলি, র্যািেলনগে িাাঁল়েগয পাগেবর লিগে োলেগয আগি। 
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চস র্িি–ডযালড, োি আমরা মনুগমগন্টর ওপর যার্, োই চো? 
  
চিাগটা ভাই র্িি–না, আমরা লস্মি সুলনগযন ইনলস্টলটউগট যার্। 
  
র্ার্া চিগিগির লিগে োোগিন। 
  
এই প্রিম র্াচ্চা িুলট চিগ র রাজধানীগে পা চরগখগি। র্ার্া লেন্তু র্িগরর িমাস 
এখাগনই িাগেন। পযাট মারলি এে লর্ল ি আইনজ্ঞ। রাজনীলের র্যাপাগর গুরুত্বপূণব 
মানুষ। ওযাল িংটগনর এে অনযেম র্যলিত্ব হগয উগ গিন। 
  
ওলহওর এেলট চিাগটা  হগরর চমযর লিগিন। পযাট চিাগটা চিগেই রাজনীলের র্যাপাগর 
অলভজ্ঞ। চজা নাগম এেলট চিগির সাগি োর িারুণ র্নু্ধত্ব। োরা এেসগে সু্কগি 
চযগেন। এেই সামার েযাগম্প চযগেন। সর্লেিু এেসগে ভাগ েরগেন। ধীগর ধীগর 
োগির মগধয সমোলমোর সম্পেব গগ়ে ওগ । পযাট এই র্যাপারটা মানগে পাগরনলন। 
লেলন চজা-চে োাঁর জীর্ন চিগে র্ালেি েগর চিন। 
  
সমোলমো? পযাগটর োগি এেটা িুলর্বষহ ধারণা। সমোমীরা ঈশ্বগরর অলভ াপ র্হন 
েগর। সাধারণ মানুষগে লর্পগি চািনা েগর। সারা জীর্ন লেলন এর লর্রুগে আগন্দািন 
চালিগয চগগিন। র্গিগিন, এই জােীয মানুষগে েখনও আইনসভায লনর্বালচে েরা 
উলচে নয। সমোলমোর েুিি েী হগে পাগর, ো লনগয ধারার্ালহে ভাষণ লিগযগিন। 
  
এর আগগ লেলন এোই ওযাল িংটগন আসগেন। এর্ার স্ত্রী খুর্ েগর ধগরলিগিন। োই 
স্ত্রীগে সগে এগনগিন। সগে িুই চিগিগেও। 
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স্ত্রী আর্িার েরগিন–আমরা চিখগে চাই, েুলম ওযাল িংটগন েীভাগর্ লিন োটাও। 
  
চ ষ পযবন্ত পযাট মে লিগে রাজী হগিন। 
  
স্ত্রী এর্িং চিগিগির লিগে োোগিন- আাঃ, এমন ভুি আলম েী েগর েরর্? োিগের 
জনয সুন্দর এেটা ঘটনা ঘটগে চগিগি। লেন্তু চসটা লে হগর্? ওগির ঘুম ভাঙাগনার 
আগগই আলম ব্রালজগির পি ধরর্। 
  
অযািান আমার জনয অগপিা েগর আগি। 
  
. 
  
৮২৫ নম্বর সুইট, এটাগেই র্গি ইমলপলরযাি সুইট। এখাগন এখন লর্রাজ 
েরগিনীরর্ো। লনাঃশ্বাস-উলন মগন মগন র্িগিন, আরও আগস্ত আগস্ত। প্রচন্ড ভয 
চপগযগিন। চমগঝর ওপর এেটা  ীণব  রীর পগ়ে আগি। সমূ্পণব িযািংগটা, ভার্গিন, এটা 
চো আমার চোগনা চিাষ নয, চমগযলট পগ়ে চগগি। 
  
োর মািা চিগট চগগি এেটা চিাহার চটলর্গি ধাক্কা চিগগ। েপাি চিগে রি চুাঁইগয 
প়েগি। উলন নীচু হগিন। ের্লজগে হাে লিগিন নাাঃ, চোগনা স্পন্দন চনই। র্যাপারটা 
অলর্শ্বাসয। এেটু আগগ চমগযলট জীর্ন্ত লিি, প্রচণ্ড ভাগর্ জীর্ন্ত। আর এখন েী না… 
  
আমাগে এখনই এখান চিগে পািাগে হগর্। উলন ওই চিহটার লিগে োোগিন। 
ো়োোল়ে চপা াে পরগে শুরু েরগিন। আর এেটা েিঙ্ক? না, এই েিঙ্ক প্রোল ে 
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হগি সারা পৃলির্ী চোঁগপ উ গর্। ওরা এই সুইগট এগস আমার লটলেলটও পাগর্ না। 
চপা াে পরা হগয চগি। ভদ্রগিাে র্ািরুগম চগগিন। চোযাগি চভজাগিন। চযখাগন 
চযখাগন হাগের লচহ্ন, সর্ মুগি লিগে হগর্। 
  
চ ষ পযবন্ত উলন সুলনলশ্চে হাগের লচহ্ন চোিাও চনই, োহগি? এর্ার যাওযা চযগে 
পাগর? চমগযলটর পাসব? চেৌচ চিগে পাসবটা েুগি লনগিন। অযাপাটবগমগন্টর এে চোগণ 
চগি চগগিন। এখাগন প্রাইগভট এলিগভটর অগপিা েরগি। 
  
লেলন চভেগর ঢুেগিন। আর লনাঃশ্বাস চচগপ রাখগে পারগিন না, গ্রাউন্ডগফ্লার চর্াোগম 
হাে লিগিন। েগযে চসগেন্ড চেগট চগি। এলিগভটর োজ েরগে শুরু েগরগি। লেলন 
গযাগরগজ চপাাঁগি চগগিন। চসখাগন চেউ চনই। গাল়ের লিগে োোগিন। এ েী? েী চযন 
মগন প়েি। আর্ার লিগর এগিন এলিগভটগর। রুমাি চর্র েরগিন। এলিগভটগরর চর্াম 
লটগপ হাগের িাপ েুিগে হগর্। অন্ধোগর িাাঁল়েগয িােগিন। না, চেউ চোিাও চনই। 
হযাাঁ, এ র্যাপাগর উলন সুলনলশ্চে। গাল়ের লিগে এলগগয চগগিন। িরজা খুিগিন। গাল়েটা 
গজবন েরগে শুরু েরি। গযাগরজ চিগে এলগগয চিি অলনগিবগ র যাত্রাপগি। 
  
মৃে চমগযলটর চিহ আলর্ষ্কার েগরলিি লিলিলপনা। চস এেজন লঝ। 
  
চস লচৎোর েগর উগ গি, রু্গে েু  লচহ্ন এাঁগেগি, ঘর চিগে দ্রুে চর্লরগয এগসগি, 
সাহাগযযর জনয আেবনাি েগরগি। 
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লেন লমলনট চেগট চগগি, চহাগটগির চজনাগরি মযাগনজার এর্িং প্রধান লনরাপিার রিী 
যিােগম চজগরলম রলর্নসন আর িম লপটার িুগট এগসগি। ভার্াই যাগে না। 
ইমলপলরযাি সুইগট এমন এেটা ঘটনা ঘটগে পাগর। রিাি এে চমগয, উিে চিহ! 
  
িম র্গিগি- চজসাস, চষাগিা সগেগরা র্ির র্যস, চস মযাগনজাগরর েিা চভগর্গি, আমরা 
পুলিগ  যার্। 
  
িাাঁ়োও, পুলি , সিংর্ািপত্র এসর্ হগি েী হগর্? না, এভাগর্ র্যাপারটা র্িা উলচে হগর্ 
না। 
  
িম লপটার োর পগেট চিগে এেটা রুমাি চর্র েগরগি। চটলিগিাগনর লরলসভারটা 
ধগরগি। 
  
রলর্নসন জানগে চচগযগি–এটা চোগনা হেযার ঘটনা নয। এটা এেটা অযােলসগডন্ট। 
  
লপটার র্গিগি আমরা এখনও জালন না, েী েগর সুলনলশ্চে হর্? 
  
চস এেটা নাম্বার ডাযাি েগরগি। োরপর অগপিা েগরগি। 
  
. 
  
 লডগটেলটভ লনে চরলস এেটা পলত্রোর চপপারর্যাে প়েলিগিন। িম্বা, নােটা চভগঙ 
চগগি। এে সময র্সার লিগিন। এখন ওযাল িংটন চমগট্র্াপলিটন পুলি  লডপাটবগমগন্টর 
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অলিসার। ধীগর ধীগর আরও উাঁচুগে উগ গিন। মাস্টার চপট্র্ি অলিসার চিগে সাগজবন, 
চিিগটনযান্ট, োগে উাঁচু পি চিওযা হগযগি। 
  
লেলন চালরলিগে োোগিন, লজজ্ঞাসা েরগিন চমগযলটগে চেউ স্প ব েগরগি লে? 
  
রলর্নসগনর উির–না, সযার। 
  
–চমগযলটর পলরচয? 
  
–আলম জালন না। 
  
চরলস চহাগটি মযাগনজারগে লজজ্ঞাসা েরগিন আপনার ইমলপলরযাি সুযইগট এে লেগ ারী 
েনযার মৃেগিহ পাওযা চগগি। আপলন লে র্িগে পাগরন োর পলরচয? োর নাম লে 
চগস্ট লিগস্ট চিখা আগি? 
  
-হযাাঁ, লডগেটলটভ। লেন্তু এগিগত্র….. 
  
–র্িুন এগিগত্র? 
  
–ওই সুইটটা ইউলজন গ্রযাগন্টর নাগম রু্ে েরা হগযলিি। 
  
–এই ভদ্রগিাে চে? 
  
–আলম র্িগে পারর্ না। 
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লডগটেলটভ চরলস অনধযব হগয উগ গিন- চিখুন, চেউ যলি চোগনা সুযইট রু্ে েগর, োগে 
টাো লিগে হয, নগগি চহাে, চেলডট োগডব চহাে, চযভাগর্ই চহাে। োহগি? চে 
ভদ্রগিাগের সগে চিখা েগরগি? 
  
–আমাগির চড ক্লােব গরমযান। 
  
–আলম এিুলন োর সগে েিা র্ির্। 
  
–চস চো এখন সম্ভর্ নয। 
  
–চেন? 
  
–চস িুলটগে চগি চগগি। 
  
–এিুলন োগে চডগে পা ান। 
  
 রলর্নসগনর িীঘবশ্বাস চস র্গিলন চোিায চগগি। 
  
েগর্ িুলট োলটগয চগি আসগর্? 
  
 িুসপ্তাহ র্াগি। 
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আলম িু-সপ্তাহ অগপিা েরর্ না। লেিু েিয আমাগে এখনই লিগে হগর্। লনশ্চযই চেউ 
োগে চিগখগি। সুইগট ঢুেগে এর্িং চর্গরাগে। 
  
না, রলর্নসন র্িগিন, এই সুইগটর এেটা প্রাইগভট এলিগভটর আগি। চসটা চসাজা 
চর্সগমন্ট গযাগরগজ চগি যায। আমার মগন হগে, এটা চনহােই এেটা অযােলসগডন্ট। 
চমগযলট চর্াধহয চর্ল মাত্রায পান েগরলিি। অির্া ওষুধ চখগযলিি, পগ়ে চগগি। টাি 
রাখগে পাগরলন। 
  
আর এেজন চগাগযন্দা এলগগয এগিন–আলম চক্লাগসটগুগিা পরীিা েগরলি। গযাপ চিগে 
োর চপা াে চেনা হগযগি। উইিগর্যার চিগে জুগো। না, চোগনা সাহাযয পাওযা যাগর্ 
না। 
  
–চমগযলটগে লে চচনার চোন উপায চনই? 
  
–না, যলি এেটা পাসব িােে, োহগি হে। 
  
লডগটেলটভ চরলস আর্ার চিহটা চিখগিন। লেলন এে পুলি  অলিসাগরর লিগে োলেগয 
র্িগিন–লেিু সার্ান লিন চো। এগে চভজাগে হগর্। 
  
পুলি  অলিসার র্িগিন–আলম িুাঃলখে। 
  
-সার্ান আগি? 
  
পুলি  অলিসার োজ শুরু েরগিন। 
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লডগটেলটভ চরলস হাাঁটু মুগ়ে র্সগিন। চমগযলটর হাগে আিংলট পরাগনা লিি। র্িগিন—মগন 
হগে সু্কি লরিং। 
  
এে লমলনট চেগট চগগি। পুলি  অলিসার চভজা সার্ান লনগয এগিন। 
  
চরলস ধীগর ধীগর সার্ান ঘষগে িােগিন। চমগযলটর আঙুগি। োরপর চসই আিংলটটা চর্র 
েগর লনগিন। োোগিন চস লিগে। 
  
–চডনভার হাই, লপ. ওযাই চিখা আগি। পাটবনাগরর লিগে োোগিন। ভাগিাভাগর্ চিখুন  
চো। সু্কগি চিাে পা াগে হগর্। চিখা যাে, পলরচয র্ার েরগে পারা যায লেনা? 
  
লডগটেলটভ এড চনিসন, লিোর লপ্রগন্টর র্যাপাগর অেযন্ত অলভজ্ঞ। লেলন লডগটেলটভ 
চরলসর োগি এগস র্িগিন–না, লনে, চোিাও চোগনা হাগের িাগ চনই। চেউ চর্াধহয 
সর্ মুগি লিগযগি। িরজার হােগিও িাগ পালে না। 
  
োর মাগন ওই চমগযলটর সগে এখাগন চেউ এেজন লিি। চেন চস ডািারগে ডােি? 
চেন চস হাগের িাপ মুগি লিি? ওরা এখাগন েী েরলিি? এে িামী এেটা সুযইগট? 
  
উলন রলর্নসগনর লিগে োলেগয র্িগিন–েীভাগর্ এর িাম চিওযা হগযলিি? 
  
আমাগির চরেডব র্িগি েযাগ  চিওযা হগযলিি। এেজন এগস এেলট এনগভিাপ লিগয 
যায। আর সিংরিণ েরা হগযলিি চটলিগিান মারিে। 
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েগরানার র্িগিন–আমরা লে এখন  রীরটা সলরগয চিির্? 
  
–এে লমলনট অগপিা েরুন। চোগনা লহিংসাত্মে ঘটনা? মারামালর? তহ-হট্টগগাি? 
  
না, চমগযলটর মািায চচাট আগি। এখন অগটাপলস েরগে হগর্। 
  
অনয চোগনা লচহ্ন? 
  
না, হাে-পা পলরষ্কার। 
  
–ওগে লে ধষবণ েরা হগযগি? 
  
–চসটা পরীিা েরগে হগর্। 
  
লডগটেলটভ চরলস িীঘবশ্বাস চিিগিন োর মাগন চডনভার চিগে এে সু্কগির চমগয 
এখাগন এগসলিি। চস অেযন্ত িামী চহাগটগি মারা চগি। চেউ োর হাগের িাপগুগিা 
মুগি লিগযগি। হাওযা হগয চগগি। র্যাপারটা অর্াে িাগগি, আলম জানগে চাইলি, এই 
সুযইটটা চে ভা়ো লনগযলিগিন? 
  
উলন েগরানাগরর লিগে োোগিন–হযাাঁ, িা টা লনগয যান। োরপর োোগিন লডগটেলটভ 
চনিসগনর লিগে। প্রাইগভট এলিগভটগর আঙুগির িাপ আগি লে? 
  
–হযাাঁ, এলিগভটরটা চসাজা চর্সগমগন্ট চনগম চগগি। চসখাগন িুগটা চর্াম আগি। িুগটা 
চর্াোমগেই মুগি চিিা হগযগি। 
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গযাগরজ চিগখগিন। 
  
–হযাাঁ, চসখাগনও লেিু চচাগখ প়েগি না। 
  
-আলম লেিু রু্ঝগে পারলি না।এ ঘটনা চেঘলটগযগি?হয চস এেজন নামেরা লেলমনাি, 
অির্া এমন এেজন লভআইলপ, চয সু্কি চমগযগির লনগয এই জঘনয চখিা চখিগে 
ভাগিার্াগস। 
  
লেলন রলর্নসগনর লিগে োলেগয র্িগিন–এই সুইটটা সাধারণে োরা ভা়ো লনগয 
িাগেন? 
  
রলর্নসন র্িগিন–এটা গুরুত্বপূণব মানুষগির জনয সিংরলিে। চোগনা চিগ র রাজা, 
প্রধানমন্ত্রী, এমন েী চপ্রলসগডন্ট। 
  
–গে চলি  ঘণ্টায এখান চিগে চোগনা চিান েরা হগযগি? 
  
আলম র্িগে পারর্ না। 
  
লডগটেলটভ চরলস অনধযব হগয র্িগিন–চেন আপনার চো সর্লেিু চরেডব িাগে? 
  
-হযাাঁ, র্িলি। 
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লডগটেলটভ চরলস এেটা চটলিগিান েুগি লনগিন অপাগরটর, আলম লনে চরলস র্িলি। 
ইমলপলরযাি সুইট চিগে গে চলি  ঘণ্টায চোগনা চিান হগযলিি লে? হযাাঁ, চিগখ র্িুন 
চো, আলম অগপিা েরলি। 
  
লেলন সািা চপা াে পরা েগরানাগরর লিগে োোগিন। উিে চমগযলটর ওপর োলস্টগের 
লসট চাপা চিওযা হগযগি। োগে এেটা চিচাগর চোিা হি। হায লযশু, চমগযলট 
পৃলির্ীগে চিখগেই চপি না। োর আগগ মৃেুযর সিংগেে। 
  
অপাগরটগরর েণ্ঠস্বর- লডগটেলটভ চরলস? 
  
–হযাাঁ, র্িুন। 
  
–ওই সুইট চিগে গেোি এেটা মাত্র চিান েরা হগযলিি, চিাোি েি। 
  
চরলস চনাটপযাড লনগিন এর্িং চপলন্সি। 
  
–চোন নাম্বাগর? ৪২১৭০৪১ োইগো? 
  
চরলস নাম্বারটা লিগখ লনগিন োরপর চিগম চগগিন। হ াৎ েী চযন মগন পগ়ে চগি োর। 
  
লডগটেলটভ চনিসন জানগে চাইগনি–েী হগযগি? 
  
চরলস র্িগিন–এটা চো চহাযাইট হাউগসর নাম্বার। 
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. 
  
১৭. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা চব্রেিাগস্টর আসর। জযান প্রশ্ন েরি–অলিভার, গেরাগে েুলম 
চোিায লিগি? 
  
অলিভাগরর হৃিস্পন্দন শুরু হগযগি–েী ঘগটগি চসটা লেলন ভাগিাই জাগনন। চেউ জাগন 
না, চেউ চিগখলন। আমো আমো েগর লেলন র্িগিন–এেটা গুরুত্বপূণব লমলটিং লিি। 
  
জযান র্িগিন লমলটিংটা র্ালেি হগয চগগি, লেন্তু েুলম সোি লেনগটর আগগ র্াল়েগে 
আগসালন। আলম চোমাগে চিাগন ধরার চচিা েগরলি। েুলম চোিায লিগি? 
  
হযাাঁ, চোমায লে জানগেই হগর্? লেিু লে হগযগি? 
  
না, জযান র্িি, অলিভার, চোমার আচরণ আমাগে িুাঃখ লিগে। শুধু আমাগেই নয, 
এইভাগর্ লনগজর রাজননলেে সিার ওপর আঘাে হানি। েুলম িমোর  ীগষব চপৌঁগি 
চগগি। এখন চোমার পেন আলম চিখগে পারর্ না। 
  
জযাগনর িু-চচাগখ জগির ই ারা। 
  
অলিভার জযাগনর লিগে চহাঁগট চগগিন।হাগে হাে রাখগিন–জযান, সর্ই চো ল ে আগি, 
চোমার প্রলে আমার ভাগিার্াসা এেটুও েগমগি েী? 
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এর্িং আলম আমার োজ েরর্। অলিভার ভার্গিন, গেোি রাগে চয ঘটনা ঘগট চগগি, 
চসটা ভলর্ষযগে যাগে আর না ঘগট চসলিগে সেেব িৃলি রাখগে হগর্। চমগযলট আমাগে 
চডগেলিি। আলম োর সগে েখনও চিখা েরোম না। সর্রেম সেেবো চনওযা 
হগযলিি। আলম পলরষ্কার, অলিভার ভার্গিন। 
  
. 
  
লপটার টযাগার অলিভাগরর জনয লচলন্তে। অলিভাগরর এই ভার্গে লনযলন্ত্রে েরগেই হগর্। 
চ ষঅলব্দ লেলন অলিভাগরর ওপর নজর রাখার চচিা েরগিন। মাগঝ মগধযই েলল্পে 
লমলটিং এর র্যর্স্থা েগরন। চহাযাইট হাউস চিগে িূগর।লসগেট সালভবগসর এসেট েগি। 
  
লপটার টযাগার চসগনটর চডলভগসর অলভগযাগ শুগনগিন। 
  
চসগনটর র্গিগিন- অলিভার লেন্তু রাগী মানুষ, লপটার। লনগজর আগর্গগে চস লনযন্ত্রগণ 
রাখগে পাগর না। আলম চোমার তনলেেোগে শ্রো েলর। আলম জালন, েুলম পালরর্ালরে 
সম্পেবগে েে সম্মান িাও। চপ্রলসগডগন্টর র্যর্হার েী এমন হওযা উলচে? ওর ওপর 
ে়ো নজর রাখগে হগর্। চিগখা, অলিভার চযন রু্ঝগে না পাগর। 
  
. 
  
লডগটেলটভ লনে চরলস ভার্গেই পারগিন না, েীভাগর্ ঘটনাটা ঘটি। অগটাপলস শুরু 
হগযগি। লনে চরলস এর চরজাল্ট জানার জনয র্াইগর িাাঁল়েগয আগিন। িরমাি 
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লডহাইগড্রগডর গন্ধ, মৃেুযর গন্ধ। িরজার লিগে চহাঁগট চগগিন। েগরানার চহগিন নামী 
এে সুন্দরী মলহিা োর জনয অগপিা েরলিগিন। 
  
চরলস র্িগিন–মলনবিং, অগটাপলস লে চ ষ হগযগি? 
  
হযাাঁ, প্রািলমে লরগপাটব পাওযা চগগি। সযার, আঘাগের জনয চমগযলট মারা যাযলন। 
চটলর্গির সগে আঘাে িাগার আগগই োর হৃৎস্পন্দন স্তি হগয যায। োগে এেটা 
লনলষে ওষুধ চিওযা হগযলিি। এগে আমরা জীর্গনর উন্মািনা র্গি িালে। 
  
লডগটেলটভ িীঘবশ্বাস চিিগিন- চহগিন র্যাপারটা রু্লঝগয র্িুন চো? 
  
রাস্তাঘাগট এই লনলষে ওষুধটা পাওযা যায, এগে জীর্গনর উন্মািনা র্িা হয। 
  
 লেলন েগরানাগরর লরগপাটবটা লডগটেলটগভর হাগে েুগি লিগিন। 
  
অগটাপলস চপ্রাগটােি। 
  
 মৃোর নাম চজনগডা। 
  
িাইি নাম্বার লস. এি. ৯৬১। 
  
লরগপাগটবর ওপর চচাখ চমগি লিগিন লডগটেলটভ। 
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োর মাগন? যলি এই  ব্দগুগিাগে আমরা ইিংরালজগে অনুর্াি েলর, োহগি রু্ঝগে 
পারর্, চমগযলট উগিজে েরি পান েগর মারা চগগি, োই চো? 
  
–হযাাঁ। 
  
–োগে লে  ারীলরেভাগর্ লনযবালেে েরা হগযলিি? 
  
–োর  রীগরর চভের র্ীগযবর লচহ্ন পাওযা চগগি। স্ত্রী অেটাগে চভগঙ চিওযা হগযগি। 
োর মাগন োগে ধষবণ েরা হগযগি। 
  
–আমার ো মগন হগে না। 
  
–োহগি আপনার েী মগন হগে? চেনই র্া মগন হগে? 
  
–লহিংসা অির্া অেযাচাগরর চোগনা লচহ্ন চনই। 
  
লডগটেলটভ চরলস মলহিার লিগে োলেগয র্িগিন–আপলন লে র্িগে চাইগিন? 
  
–আমার মগন হগে চজনগডা সর্বাগিব েুমালর লিি। এটাই োর প্রিম চযৌন সিংসগব। 
  
লডগটেলটভ চরলস উগ  িাাঁ়োগিন, এই েিযটা লনগয ভার্না লচন্তা েরগে হগর্। োর 
মাগন? চেউ এেজন েুমালর েনযাগে লনগয ইমলপলরযাি সুযইগট উগ লিগিন। োর সাগি 
চযৌনোর চখিা চখগিলিগিন। এই ভদ্রগিাে চে? চে লেলন? লর্খযাে, নালে েুখযাে? 
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চটলিগিান চর্গজ উ ি- চহগিন চাহান চিানটা ধরগিন- েগরানাগরর অলিস, এে মুহূেব 
শুনগিন, োরপর চিানটা চরলসর হাগে েুগি লিগয র্িগিন–এটা আপনার চিান। 
  
লনে চরলস চিানটা লনগিন োর মুখ উজ্জ্বি হগয উগ গি। ও লমগসস হিরুে, আমার 
চিাগনর উির লিগযগিন র্গি, আমার খুর্ই ভাগিা িাগগি। োাঁ, আলম আপনার জনয 
অগপিা েরলিিাম। লপ, ওযাই, এ িুগটা  ব্দ পাওযা চগগি। এই নাগম চোগনা মলহিা 
িাত্রী লে আগি–আপনার সু্কগি? অগনে-অগনে ধনযর্াি। 
  
লেলন েগরানাগরর লিগে োোগিন–আপলন র্িগিন চমগযলটগে ধষবণ েরা হযলন? 
  
–না, অেযাচাগরর চোগনা লচহ্ন চনই।  
  
মৃেুযর পগর লে োর চযৌনগিগ  লিে স্থাপন েরা হগযলিি? 
  
–আলম ো র্িগে পারর্ না। 
  
লমগসস হিরু্গের েণ্ঠস্বর আর্ার চিাগন লিগর এগসগি লডগটেলটভ লনে? 
  
-হযাাঁ। 
  
আমাগির েলম্পউটার অনুসাগর আমরা এে মলহিা িাত্রীর নাম পালে, োর নাম পাওলিন 
ইযিং। 
  
–লমগসস হরু্ে অনুগ্রহ েগর র্িগর্ন, োগে চিখগে চেমন? 
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–হযাাঁ, পাওলিগনর র্যস আ াগরা, উচ্চো খুর্ এেটা চর্ল  নয। োগিা চুি আগি। 
  
–আলম চিখলি। না, ভুি হগয চগগি। 
  
–আর লেিু? 
  
–না, এই আিযািগর আর চোগনা চমগযর নাম চো চনই। 
  
উলন চিানটা ধগর র্িগিন চোগনা চিগি? আিযাির লপ. ওযাই? 
  
–পি ইযারর্াই। সলেয েিা র্িগে েী, এই মুহূগেব পি ওযাল িংটন লডলসগে আগি। 
  
লডগটেলটভ চরলসর হৃৎস্পন্দন দ্রুে হগযগি–পি এখাগন আগি? 
  
–হযাাঁ, চডনভার হাই সু্কগির অগনগে ওযাল িংটগন চগগি। োরা চহাযাইট হাউস পলরি বন 
েরগর্। েিংগগ্রগসর সগে চযাগ চিগর্। 
  
োরা লে  হগর আগি? 
  
–ল ে র্গিগিন। 
  
–োরা চোিায উগ গি লেিু জাগনন লে? 
  
–চহাগটি িমর্াগডবাগে। 
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–আপনাগে অগনে ধনযর্াি লমগসস হিরু্ে। 
  
চরলস লরলসভারটা নালমগয রাখগিন। েগরানাগরর লিগে োলেগয র্িগিন–চহগিন, 
অগটাপলস চ ষ হগি আমাগে জানাগর্ন। 
  
–লনশ্চযই। ভাগিা িােগর্ন লনে, চেমন? 
  
. 
  
চহাগটি িমর্াগডবা। চপনলসিগভলনযা এলভলনউগে অর্লস্থে। ওযাল িংটন সাগেবি চিগে িুলট 
ব্লে িূগর। চহাযাইট হাউস চিগে হাাঁটা পগি চসখাগন যাওযা যায। চর্  েগযেটা স্মারে 
লচহ্ন আগি। আগি এেটা সার্ওগয চস্ট ন। 
  
লডগটেলটভ চরলসিং পুগরাগনা আমগির এেটা িলর্র লিগে চহাঁগট চগগিন। চডগস্কর চপিগন 
চয ক্লােব র্গসলিগিন, োগে লজজ্ঞাসা েরগিন–পি ইযারর্াই নাগম চেউ লে এখাগন 
এগসগি? 
  
–আলম িুাঃলখে, আমরা ল ে রু্ঝগে পারলি না। আপলন েী চাইগিন? 
  
চরলস োর র্যাচ চিলখগয র্িগিন, আমার খুর্ ো়োোল়ে আগি, র্নু্ধ। 
  
সগে সগে ক্লােব চগস্ট চরলজস্টারটা পরীিা েগর র্িগিন–হযাাঁ, ৩১৫ নম্বর ঘগর এেজন 
ইযারর্াই আগি। োগে আলম ডাের্? 
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না, োগে আলম অর্াে েগর চির্। 
  
চরলস এলিগভটগর উ গিন। চারেিায লগগয এলিগভটরটা চিগম চগি। লেলন েলরডর 
লিগয চহাঁগট চগগিন। ৩১৫ নম্বর ঘর। জযাগেগটর চর্াম খুিগিন, িরজায  ব্দ েরগিন। 
এেলট চিগি, আ াগরা উলন  র্ির র্যস। 
  
-হযাগিা। 
  
–পি ইযারর্াই? 
  
–না, চিগিলট আর এেজগনর লিগে োলেগয র্িি, পি চেউ চোমাগে ডােগিন। 
  
 লনে চরলস ঘগরর চভের ঢুগে প়েগিন। এেলট চরাগা চচহারার চিগি, লজন্স আর 
সসাগযটার পরা, র্ািরুম চিগে চর্লরগয এি। 
  
–পি ইযারর্াই? 
  
–হযাাঁ, আপলন? 
  
লনে োর র্যাচ চিলখগয র্িগিন, আলম লডগটেলটভ লনে চরলস, চহালমসাইড লডপাটবগমন্ট 
চিগে আসলি। 
  
চিগিলটর মুগখর রিং পাগল্ট চগগি–আলম আপনার জনয েী েরগে পালর? 
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লনে চরলস রু্ঝগে পারগিন চিগিলট ভয চপগযগি। লেলন মৃে চমগযলটর আিংলট পগেট 
চিগে চর্র েগর র্িগিন–পি, ল ে েগর র্িি চো, এই আিংলটটা েুলম চোিাও চিগখি 
লেনা? 
  
না, ইযারর্াই সগে সগে র্িি। 
  
–এর ওপর চোমার নাগমর আিযির আগি চেন? 
  
–হযাাঁ, এে মুহূগেবর লচন্তা, আমার, এটা আলম হালরগয চিগিলিিাম। 
  
–ল ে েগর র্িি, োউগে উপহার লিগযলিগি? 
  
চিগিলট লজভ লিগয চ াাঁট চচগট র্িি–হযাাঁ, আলম লিগযলিিাম। 
  
চগিা, আমরা ডাউন টাউগন যার্ পি। 
  
চিগিলট চরলসর লিগে োলেগয র্িি–আমাগে লে অযাগরস্ট েরা হি? 
  
লডগটেলটভ চরলস জানগে চাইগিন, েুলম লে চোগনা অনযায েগরি? চোমাগে চেন 
অযাগরস্ট েরা হগর্? 
  
না, আলম ল ে রু্ঝগে পারলি না।  ব্দগুগিা র্াোগস চভগস চগি। 
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–োহগি? লমলিলমলি চোমাগে চেগন অযাগরস্ট েরর্? 
  
–আলম রু্ঝগে পারলি না, চেন আমাগে ডাউন টাউগন চযগে র্িগিন? 
  
লডগটেলটভ চরলস পগির হাে ধরগিন। র্িগিন, ো়োোল়ে চযগে হগর্। 
  
 রুমগমট র্িি–পি, চোমার মাগে ডাের্? অনয োউগে? 
  
 পি ইযারর্াই মািা না়েি–োউগে ডােগে হগর্ না। 
  
োর েণ্ঠস্বর েখন অস্পি লিসলিসালনগে পালরণে হগযগি। 
  
. 
  
চহনলর ডালি লর্লল্ডিং, ৩০০ নম্বর ইলন্ডযানা এলভলনউ। এলট হি ওযাল িংটগনর ডাউন 
টাউন। িেিা এই র্াল়েলট, এই অঞ্চগির পুলিগ র চহড চোযাটবার। চারেিায 
চহালমসাইড ব্রাগঞ্চর অলিস। পি ইযারর্াইগযর িলর্ চোিা হি। হাগের িাপ চনওযা 
হি। 
  
লডগটেলটভ চরলস েযাগেন অগটা লমিাগরর োগি চগগিন। র্িগিন–মনগরা আমবগসর 
র্যাপারটা েী হি? 
  
লমিার র্িগিন–র্সুন। 
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–আলম ওই চমগযলটর র্যগিগন্ডগে ধগর এগনলি। োগে প্রশ্ন েরা হগর্। আপলনও লে 
িােগর্ন? 
  
েযাগেন োর সামগন সূ্তপীেৃে িাইগির লিগে োোগিন। র্িগিন–না, আগামী েগযে 
মাস আমাগে িারুণ র্যস্ত িােগে হগর্। ল ে সমগয লরগপাটব লিও লেন্তু। 
  
–ল ে আগি। লডগটেলটভ চরলস উগ  িাাঁ়োগিন। 
  
লনে, চিগখা চোগনা সূত্র চর্র েরগে পাগরা লেনা? 
  
. 
  
 পি ইযারর্াইগে লনলিবি ঘগর লনগয আসা হি, ঘরটা চিাগটা, নিুট চও়ো, র্াগরা িুট 
িম্বা, েেগুলি চডস্ক আগি, চারলট চচযার এর্িং এেলট লভলডও েযাগমরা। আর আযনা 
িাগাগনা আগি, পাগ র ঘর চিগে যাগে সর্লেিু স্পি চিখা যায। 
  
. 
  
লনে চরলসর উগল্টালিগে পি ইযারর্াই র্গস আগি। িুজন লডগটেলটভগে চিখা চগি, ডগ 
চপাগান এর্িং এডগার র্ানস্টাইন। 
  
–েুলম লে জাগনা এই সিংিাগপর লভলডও চটপ েগর রাখলি। 
  
লডগটেলটভ লনে জানগে চাইগিন। 
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ইগযস সযার। 
  
–েুলম এেজন অযাটলনবর োগি চযগে পারগর্। অযাটলনব রাখার মগো যলি পযসা না িাগে, 
ো হগি আমাগির চেউ চোমায সাহাযয েরগর্। 
  
লডগটেলটভ র্ানবস্টাইন জানগে চাইগিন–েুলম চোগনা িইযারগে ডােগর্? 
  
না, আমার চোগনা িইযাগরর িরোর চনই। 
  
–েুলম প্রগশ্নর জর্ার্ নাও লিগে পাগরা। যলি মগন েগরা জর্ার্ চিওযা উলচে ো হগি হযাাঁ 
র্িগর্। েগর্ এই র্যাপারগুগিা আইগনর চচাগখ খুর্ এটা র্গ়ো হগয িাাঁ়োগর্ না। আ া 
েলর আমার েিা রু্ঝগে পারি। 
  
-হযাাঁ, সযার। 
  
–চোমার আসি নাম েী? 
  
–পি ইযারর্াই। 
  
চোমার ল োনা? 
  
–২৩, চমলরযান লিট, চডনভার, েগিারাগডা। আলম চোগনা খারাপ োজ েলরলন লেন্তু… 
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-চেউ র্গিলন ো। আমরা লেিু েিয চর্র েরার চচিা েরলি পি। আমরা আ া েরর্, 
েুলম আমাগির সাহাযয েরগর্। েরগর্ না? 
  
–হযাাঁ, লেন্তু আলম এই র্যাপাগর লেিুই জালন না। 
  
–চোমার চোগনা অনুমান? 
  
না, সযার। 
  
–চোমার চোগনা গািবগিন্ড আগি পি? 
  
–হযাাঁ, আপনারা চো জাগনন। 
  
না, আমরা সর্ জালন না। েুলম চেন র্িি না? 
  
–হযাাঁ, আলম র্িলি, আলম চমগযগির সাগি র্নু্ধত্ব েগরলি। 
  
–হযাাঁ, েুলম চমগযগির সাগি চডলটিং েরগে, োগির লনগয র্াইগর চযগে। 
  
হযাাঁ। 
  
–চোগনা এেলট লর্গ ষ চমগযর সাগি চডলটিং েগরি? 
  
এে মুহূগেবর নীরর্ো। 
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–র্িি, চোমার লর্গ ষ চোগনা র্ান্ধর্ী লিি লেনা? 
  
হযাাঁ–। 
  
োর নাম েী? 
  
–চচালি েী? 
  
লডগটেলটভ লনে জানগে চাইগিন–চচালি হাউসটন। চরলস চনাট লনগয র্িগিন, োর 
ল োনা পি? 
  
–৬০২, ওে লিট, চডনভার। 
  
োর মা র্ার্ার নাম? 
  
–চস োর মাগযর সগে িাগে। 
  
–োর মাগযর নাম?  
  
জযালে হাউসটন। লেলন হগিন েগিারাগডার গভনবর। 
  
লডগটেলটভ পুরস্পগরর মুখ চাওযাচাওলয েরগিন, এটাই চো আমাগির িরোর। 
  
চরলস এেটা আিংলট চিলখগয র্িগিন পি, এটাই লে চোমার আিংলট? 
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পি এে মুহূেব চিখি, োরপর উিাসীনভাগর্ র্িি–হযাাঁ। 
  
–েুলম লে চচালিগে এই আিংলটটা লিগযলিগি? 
  
 লচলন্তে মুগখ পি র্িি–হযাাঁ, আলম লিগযলিিাম। 
  
-ল ে মগন েরগে পারি না? 
  
–হযাাঁ, এখন মগন পগ়েগি, আলম লিগযলিিাম। 
  
–েুলম চোমার েগযেজন ক্লাসগমগটর সগে ওযাল িংটগন এগসলিগি চো, এে ধরগনর িুলট 
োটাগে? 
  
–ল েই র্গিগিন। 
  
–চচালি লে এই িগি লিি? 
  
–হযাাঁ, সযার। 
  
–চচালি এখন চোিায পি? 
  
র্ানবস্টাইন জানগে চাইগিন। 
  
–আলম জালন না। 
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–োগে েুলম েখন চ ষ চিগখগিা? 
  
লডগটেলটভ চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
েগযেলিন আগগ। 
  
–িুলিন আগগ? লডগটেলটভ লনে জানগে চাইগিন। 
  
–হযাাঁ। 
  
–েখন চস চোিায লিি? 
  
 লডগটেলটভ র্ানবস্টাইগনর প্রশ্ন। 
  
–চহাযাইট হাউগস। 
  
এই েিা শুগন লডগটেলটভরা আর্ার অর্াে হগয চগগিন। 
  
লনে আর্ার জানগে চাইগিন–ল ে র্িি, চহাযাইট হাউগস? 
  
-হযাাঁ, আমরা সর্াই চহাযাইট হাউস চিখগে লগগযলিিাম। চচালির মা এটা র্যর্স্থা 
েগরলিি। 
  
-চচালি চোমার সগে লিি? চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

313 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–হযাাঁ। 
  
–ওই সমগয চোগনা অস্বাভালর্ে ঘটনা ঘগটলিি লে? লডগটেলটভ র্ানবস্টাইগনর প্রশ্ন। 
  
-েী র্িগে চাইগিন? 
  
চোমরা লে োরও সগে েিা র্গিলিগি? লডগটেলটভ র্ানবস্টাইগনর প্রশ্ন। 
  
-হযাাঁ, গাইগডর সগে। 
  
–আর োরও সগে? লডগটেলটভ লনগের প্রশ্ন। 
  
না, আর োরও সগে নয। 
  
–চচালি লে েখন চোমাগির সগে লিি? চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
 ইযারর্াই লেিু র্িগে লগগয চিগম যায চস চিলডস রুগম চগি লগগযলিি। চসখাগন প্রায 
পগনরা লমলনট লিি, োরপর লিগর আগস 
  
েিা র্িগে র্িগে ইযারর্াই চিগম চগগি। অলভজ্ঞ লডগটেলটভরা রু্ঝগে পারগিন, 
ইযারর্াই চোগনা লেিু এেটা চগাপন েরার চচিা েরগি। 
  
লনে জানগে চাইগিন–েী হগযলিি র্গিা? 
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-না, লেিুই না, চমগযলট লিগর এগসলিি। 
  
 এই চিগিলট লমগিয েিা র্িগি পলরষ্কার রু্ঝগে পারা যাগে। 
  
-চ াগনা, লডগটেলটভ চরলস র্িগিন, েুলম লে জাগনা, চচালি হাউসটন মারা চগগি? 
  
–না-না, হায ঈশ্বর, েী েগর? 
  
সমস্ত চচহারাগে ভগযর িাপ পগ়েগি। 
  
 লডগটেলটভ র্ানবস্টাইন র্িগিন, েুলম লে সলেযই জাগনা না? 
  
না, আলম লেিু জালন না, লর্শ্বাস েরগে পারলি না। 
  
–এই মৃেুযর সগে চোমার চোগনা চযাগ চনই চো? লডগটেলটভ চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
-না, ো েী েগর সম্ভর্? আলম চচালিগে ভীষণ-ভীষণ ভাগিার্াসোম। 
  
–েখনও োর সাগি লর্িানায শুগযি? 
  
 েল ন েগ ার প্রশ্ন। 
  
-না, আমরা অগপিাগে লিিাম, আমরা পরস্পরগে লর্গয েরোম। 
  
–চোমরা মাগঝ মগধয এেসগে ড্রাগ লনগযি? লডগটেলটভ চরলসর প্রশ্ন। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

315 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
না, আমরা েখনও ড্রাগ লনইলন। 
  
িরজাটা খুগি চগি। আর এে লডগটেলটভ প্রগর্  েরগিন। োর নাম হযালর োরটার। 
লেলন চরলসর োগি এলগগয চগগিন। োগন োগন লেিু এেটা র্িগিন। চরলস ঘা়ে 
না়েগিন। ভদ্রগিাে পি ইযারর্াইগযর সামগন িাাঁল়েগয িােগিন। 
  
-চচালি হাউসটগনর সগে চোমার চ ষ েগর্ চিখা হগযগি? 
  
–আলম চো র্গিলি, চহাযাইট হাউগস। চিগিলট র্িি। 
  
লডগটেলটভ লনে ঝুাঁগে পগ়ে র্িগিন–চোমার সমসযা হগর্ পি। ইমলপলরযাি সুযইগট 
চোমার হাগের িাপ পাওযা চগগি। মনগরা আমবস চহাগটগি। েুলম চসখাগন েী েগর 
লগগযলিগি? 
  
পি ইযারর্াইগযর মুখ সািা হগয চগগি। 
  
–েুলম লমগিয র্িগে পারগর্ না, চোমাগে আমরা ধগর চিগিলি। 
  
–আলম লেিুই জালন না। 
  
–েুলম লে মনগরা আমবগসর সুইট রু্ে েগরলিগি? লডগটেলটভ র্ানবস্টাইন জানগে 
চাইগিন। 
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-না, আলম লেিুই জালন না, পি আলম  ব্দটার ওপর চজার লিি। 
  
 লডগটেলটভ চরলস জানগে চাইগিন–েুলম লে জাগনা চে র্া োরা ওই সুইটটা রু্ে 
েগরলিি? 
  
–না। অেযন্ত দ্রুে এই  ব্দটা িুগট এি। 
  
–েুলম র্িি চোমরা ওই সুযইগট লিগি? লডগটেলটভ চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
–হযাাঁ, লেন্তু আলম যখন চগি আলস, েখন চচালি চর্াঁগচলিি। 
  
–েুলম েখন চগি এগসলিগি? লডগটেলটভ চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
–ও আমাগে চগি চযগে র্গিলিি। ও র্গিলিি, চেউ এেজন আসগর্। 
  
-ল ে আগি পি, আমরা জানগে চপগরলি েুলম ওগে হেযা েগরি। লডগটেলটভ 
র্ানবস্টাইন। চজার লিগয র্িগিন। 
  
-না, চিগিলট ভগয োাঁপগি। আলম  পি েগর র্িলি, আলম এই র্যাপাগর লেিুই জালন না। 
আলম চমগযলটর সাগি ওই সুযইগট লগগযলিিাম, আলম এেুটখালন লিিাম। োরপর চগি 
আলস। 
  
োরণ চমগযলট োরও জনয অগপিা েরলিি। োই চো? লডগটেলটভ লরগসর প্রশ্ন। 
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–হযাাঁ, চস খুর্ই উগিলজে লিি। 
  
োর সগে চিখা েরার েিা লিি। চমগযলট র্গিগি েী? 
  
প্রশ্নটা দ্রুে চর্লরগয এি লডগটেলটভ চপাগাগনর মুখ চিগে। 
  
 পি চ াাঁট চচগট র্িি –না। 
  
–েুলম লমগিয েিা র্িি, চোমার ঘলনষ্ঠ র্ান্ধর্ী, আর এই েিাটা র্িগর্ না। োই েী 
হয? 
  
–েুলম র্গিি, চমগযলট খুর্ই উগিলজে লিি, চেন? লডগটেলটভ চরলস জানগে চাইগিন। 
  
পি চ াাঁট চচগট র্িি–গুরুত্বপূণব এেজন োগে লডনার খাওযাগর্ র্গিলিগিন। 
  
–চে এই চিােলট পি? লডগটেলটভ র্ানবস্টাইন জানগে চাইগিন। 
  
–আলম র্িগে পারর্ না। 
  
–চেন? লডগটেলটভ চপাগাগনর প্রশ্ন। 
  
–আলম চচালির োগি  পি লনগযলিিাম, এই েিা োউগে র্ির্ না। 
  
–চচালি মগর চগগি। 
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পি ইযারর্াইগযর চচাগখ জি। এটা লর্শ্বাস েরগে পারলি না। 
  
–নামটা র্গিা। লডগটেলটভ চরলসর প্রশ্ন। 
  
আলম র্িগে পারর্ না, আলম চচালির োগি  পি লনগযলিিাম। 
  
-চিগখা চোমার জীর্নটা চ ষ হগয যাগর্। চোমাগে আজ রাগে চজগি োটাগে হগর্। 
োি সোগি েুলম যলি নামটা র্িি, ো হগি চোমাগে চিগ়ে চিওযা হগর্। ো না হগি 
চোমার লর্রুগে হেযার অপরাগধ অলভগযাগ আনা হগর্। লডগটেলটভ চরলস র্িগিন। 
  
লডগটেলটভরা লেিুিণ অগপিা েরগিন। চসখাগন লর্রাজ েরগি িমিগম নীরর্ো। 
  
লনে চরলস র্ানবস্টাইনগে র্িগিন–চিগিলটগে এখান চিগে সলরগয লনগয যাও। 
  
. 
  
লডগটেলটভ চরলস েযাগেন লমিাগরর অলিগস লিগর এগসগিন। 
  
 খারাপ খর্র, আরও খারাপ খর্র। 
  
-লনে, এসর্ খর্র চ ানার মগো সময আমার চনই। 
  
-রু্ঝগে পারলি না, েীভাগর্ ড্রাগ পাচাগরর চে োজ েরগি। এটাই হি এেটা খারাপ 
খরর্। আরও খারাপ খর্র শুনগর্ন? মৃো চমগযলটর মা হগিন েগিারাগডার গভনবর! 
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–হায ঈশ্বর, খর্গরর োগজ মুলখগয র্গস আগি, েযাগেন লমিার িীঘবশ্বাস চিগি র্িগিন 
চোমাগির লে মগন হগে চিগিলট অপরাধী? 
  
–ও স্বীোর েগরগি ও চহাগটগির সুযইগট লগগযলিি। লেন্তু ও ো়োোল়ে চর্লরগয আগস। 
চমগযলট োরও জনয অগপিা েরলিি। 
  
–আমার মগন হগে চিগিলট খুর্ চািাে। চোগনা এেটা গল্প র্ানাগে চাইগি। আমার 
মগন হয ও জাগন চচালি হাউসটন োর জনয অগপিা েরলিি। ও চসই েিাটা র্িগে 
চাইগি না। 
  
-লেিু ভার্গি েী? 
  
–চমগযলট এই প্রিম ওযাল িংটগন এগসগি। োরা চহাযাইট হাউগস লগগযলিি। চমগযলট 
এখানোর োউগে চচগন না। চস চিলডস রুগম চগি যায। চহাযাইট হাউগস পার্লিে 
চরস্ট রুম চনই, চস চর্াধহয লভলজটারস পযাগভিগন চগি লগগযলিি, চহাযাইট হাউস 
লভলজটারস েিগসন্টাগর, চসখাগন পগনগরা লমলনট লিি। োর মগধয েী হি?োরও সগে 
চিখা হি?োউগে চস লচনগে চপগর লিি? োউগে চস হযগো লটলভগে চিগখ িােগর্। 
চোগনা গুরুত্বপূণব র্যলি। ওই ভদ্রগিাে োগে প্রাইগভট ওযাচরুগম লনগয যায। োগে 
নানাভাগর্ প্রভালর্ে েগর। মনগরা আমবগস লডনাগরর আমন্ত্রণ জানায। 
  
েযাগেন লমিার  ান্তভাগর্ শুনগিন চহাযাইট হাউগসর সগে চযাগাগযাগ েরগে হগর্। 
চিগখা, চসখান চিগে চোগনা েিয পাওযা যায লেনা? নামটা জানগেই হগর্। 
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আপলন ল েই র্গিগিন, সযার। 
  
লডগটেলটভ লনে িরজা খুগি র্াইগর এগিন। েযাগেন লমিার চটলিগিাগনর লিগে এলগগয 
চগগিন। এেটা নাম্বাগর চিান েরগিন। েগযে মুহূেব চেগট চগি। লেলন র্িগিন–ইগযস 
সযার, আমরা এেটা গুরুত্বপূণব েিয চপগযলি। োগে ইলন্ডযানা এলভলনউর পুলি  চস্ট গন 
আটগে রাখা হগযগি। না, সযার, মগন হগে আগামীোি ওই চিগি আসি নামলট র্গি 
চিগর্। আলম রু্ঝগে পারলি। 
  
েযাগেন লমিার িীঘবশ্বাস চিিগিন, চটলর্গি পগ়ে িাো িাইিগুগিার লিগে োোগিন। 
না, এখন অগনেলিন োগে মুখ রু্গজ োজ েরগে হগর্। 
  
. 
  
পগরর লিন সোি আটটা। লডগটেলটভ লনে চরলস পি ইযারর্াইগযর চসগি হালজর 
হগযগিন। চচাগখর সামগন িৃ যটা চিগখ লেলন অর্াে হগিন। এ েী? িাাঁলসর মগঞ্চ 
ঝুিগি। চিগিলটর চিহ। োর মাগন? েীভাগর্ চস আত্মহেযা েরি? 
  
. 
  
১৮. 
  
েগিারাগডা গভনবগরর চষাগিা র্িগরর চমগযর মৃেুয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

321 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

োর র্যগিন্ড পুলি  োস্টলডগে আত্মহেযা েগরগি। 
  
পুলি  এই রহগসযর লেনারা েরগে পারগি না। 
  
চহডিাইনগুগিা সার্ধাগন প়ো হি। চষাগিা র্ির, আরও চর্ল  মগন হয, লেন্তু চেন? 
হেযা? ধষবণ? আরও লেিু েী? 
  
র্ািরুম চিগে চস চর্লরগয এগসলিি। োর মুগখ লিি হািো হালসর টুেগরা। চস 
র্গিলিি আগগ েখনও এমনলট হযলন। 
  
এেটু আগগ োরা িুজন পরস্পরগে আেষবণ েরলিি। পুরুষ র্গিলিগিন–ভারী ভাগিা 
িাগগি, এই প্রিম, হলন। 
  
এেটু আগগ চমগযলটর সাগি লেলন এে গ্লাস উগিজে পানীয পান েগরলিগিন। 
র্গিলিগিন, এটা খাও, ভাগিা িাগগর্। সমস্ত  রীগর অনাস্বালিে উগিজনা। 
  
োরপর ভাগিার্াসার্ালসর অরু্ঝ চখিা। চমগযলট র্গিগি–আমার ভাগিা িাগগি না। মািা 
ঘুরগি। লর্িানাগে শুগয পগ়েগি। োর সমস্ত  রীর িরির েগর চোঁগপগি। চস চটলর্গির 
সগে ধাক্কা চখগযগি। চনহােই এেটা িুঘবটনা। পুলি  চোগনা লেিুই রু্ঝগে পারগর্ না। 
না, চোগনা লেিু চর্াঝা সম্ভর্ নয। 
  
. 
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চপনলসিগভলনযা এলভলনউ লিগয গাল়ে িুগট চগিগি। অলিগসর চভের র্গসও োর  ব্দ 
পাওযা যাগে। চহাযাইট হাউগসর র্াইগর পৃলির্ী ঘটনার্হুি। লেলন চারপাগ র 
সর্লেিুসম্পগেব ওযালের্হাি। এেটু র্াগিই েযালর্গনগটর লমলটিং শুরু হগর্। ভাগিাভাগর্ 
োোগিন।হারাগনা লি আর্ার চেন্দ্রীভূে হি। 
  
. 
  
ওভাি অলিগস সেগি এগসগিন। ভাইস চপ্রলসগডন্ট চমিলভন উইেস, িমর্াগডবা এর্িং 
লপটার টযাগার। 
  
অলিভার চডগস্ক লগগয র্সগিন–শুভ সোি। 
  
সম্ভাষণ লর্লনমগযর পািা চিি। 
  
লপটার টযাগার র্িগিন–লট্র্লর্উন পলত্রোটা পগ়েগিন লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। 
  
না, সময পাইলন। 
  
মনগরা আমবস চহাগটগি চয চমগযলটর মৃেগিহ আলর্ষৃ্কে হগযগি, োর পলরচয পাওযা 
চগগি। এটা খুর্ই খারাপ খর্র। 
  
অলিভার র্িগিন–হযাাঁ? 
  
োর নাম চচালি হাউসটন, চস হি জযালে হাউসটগনর চমগয। 
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–হায ঈশ্বর। 
  
 ব্দগুগিা চপ্রলসগডগন্টর মুখ চিগে লিটগে এি। 
  
এই প্রলেলেযাগে সেগি অর্াে হগয চগগিন। অলিভার র্িগিন আলম জযালে 
হাউসটনগে লচনোম, অগনে লিন আগগ। খর্রটা সলেয িুাঃখজনে। 
  
লসমিমর্াগডবা র্িগিন–লট্র্লর্উন এই ঘটনাটা লনগয র্ারর্ার জনসাধারগণর মগধয লর্গিাভ 
সঞ্চারগণর চচিা েরগর্। 
  
চমিলভন উইেস র্িগিন–চিসলি সু্টযাটব লে এর সগে যুি? 
  
অলিভার ভার্গিন, আহা, চিসলির সগে োটাগনা চসই সুন্দর সৃ্মলে। 
  
না, লেলন র্িগিন, এটা হি সিংর্ািপগত্রর স্বাধীনো। 
  
লপটার টযাগার চপ্রলসগডগন্টর লিগে োলেগয র্িগিন–গভনবগরর র্যাপারটা েী হগর্? 
  
–আলম এটার র্যর্স্থা েরলি, ইন্টারেগমর লিগে োলেগয চপ্রলসগডন্ট র্িগিন, এখনই 
গভনবর হাউসটগনর সগে চযাগাগযাগ েরগে হগর্। 
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-হযাাঁ, যা হর্ার ো চো হগযই চগগি। লপটার টযাগাগরর মন্তর্য, এইভাগর্ চিগ  এেটার 
পর এেটা অপরাধ সিংঘলটে হগর্, আমরা লেিু েরগে পারর্ না। েুলম েিংগগ্রসগে 
র্িি, পুলি  লডপাটবগমগন্টর জনয অলেলরি র্রাে েরগে। 
  
লনগজর োগন এই  ব্দগুগিা চেমন চ েগি লপটার টযাগাগরর। 
  
–সমযটা সলেয খারাপ যাগে। চমিলভন উইেস মন্তর্য েরগিন। 
  
 ইন্টারেগমর  ব্দ হগে। অলিভার চটলিগিানটা লনগিন–হযাাঁ, এে মুহূেব েী চযন 
শুনগিন। লরলসভারটা নালমগয রাখগিন। 
  
লেলন র্িগিন–গভনবর ওযাল িংটগনর পগি যাত্রা েরগিন। চোন চেগন উলন আসগিন 
চসটা চিখগে হগর্। োগে এিুলন এখাগন লনগয আসগে হগর্। 
  
-ল েই র্গিি, লট্র্লর্উগনর সাগি চয সম্পািেীয আগি, চসটা চিগখি। যাগেোই ভাগর্ 
অপমান েরা হগযগি। 
  
লপটার টযাগার অলিভাগরর হাগে সম্পািেীয পৃষ্ঠাটা েুগি লিগিন। র্িা হগযগি 
চপ্রলসগডন্ট রাজধানী  হগর অপরাধ লনযন্ত্রণ েরগে পারগিন না। 
  
–চিসলি সু্টযাটবই এইসর্ ঘটনার অন্তরাগি, লসম িমর্াগডবা র্িগিন, োর সগে েিা 
র্িগি ভাগিা হে। 
  
. 
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ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর অলিস। মযাে চর্োর সম্পািেীযটা ভাগিাভাগর্ প়েগিন। 
চপ্রলসগডন্টগে েীব্রভাগর্ আেমণ েরা হগযগি। িাঙ্ক িগনরগান ঢুেগিন। র্ির চলি  
র্যস। এে ঝেঝগে চচহারার জানবালিস্ট। এেসময পুলি  চিাগসবর সগে োজ 
েগরগিন। োগে অন্তেিগন্তর অনযেম চসরা সািংর্ালিে র্িা হয। 
  
–িাঙ্ক, এই সম্পািেীযটা আপলন লিগখগিন? 
  
–হযাাঁ, সযার। 
  
–আপনার খর্রটা এগের্াগর ভুি, এখাগন োইগমর হার পাঁলচ   োিং  েগম চগগি। 
আপলন শুধু লমলনগসাটার েিা চেন লিগখগিন? 
  
িাঙ্ক র্িগিন–এটা, চিসলি সু্টযাগটবর র্যলিগে আগি । 
  
–র্যাপারটা হাসযের। মযাে চর্োর লচৎোর েগর র্িগিন, ল ে আগি আলম ওর সাগি 
েিা র্ির্। 
  
. 
  
চিসলি সু্টযাটব চটলিগিাগন েিা র্িলিগিন। মযাে চর্োর ঢুগে প়েগিন। 
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-হযাাঁ, র্যাপারটা ভাগিাভাগর্ আগিাচনা েরগে হগর্। ওনার জনয অিব সিংগ্রহ েরগে হগর্। 
সলেয েিা র্িগে েী, চসগনটর এমব্রাইগে আজ আমরা িাগঞ্চর জনয চডগেলি। 
অগনেগুগিা নাম ওনার হাগে েুগি চির্। অগনে ধনযর্াি। 
  
লরলসভার নালমগয চিসলি র্িি–মযাে? 
  
মাে চডগস্কর োগি চহাঁগট চগগিন। আলম এই সম্পািেীয সম্পগেব চোমার সগে েিা 
র্িগে চাইলি। 
  
সম্পািেীযটা িারুণ হগযগি, োই না? 
  
-চিসলি, এটা শুধুই এেটা প্রচার পলরেল্পনা। চপ্রলসগডন্টগে অোরগণ চিাগটা েরা 
হগে। ওযাল িংটন লডলসগে েী পলরমাণ োইম হগে, চসটা চিখার িালযত্ব লে এো 
চপ্রলসগডগন্টর? চমযরই চো এই োজটা েরগর্ন। পুলি  চিাসব আগি। লমলনগসাটায 
োইগমর পলরমাণ পাঁলচ   োিং  েগম চগগি? এই েিযটা চে চোমাগে লিগযগি? 
  
 চিসলি সু্টযাটব ঘা়ে ঝাাঁোগিন এর্িং  ান্তভাগর্ র্িগিন–মযাে, এটা আমার োগজ, আলম 
যা র্ির্, োই িাপা হগর্। অলিভার রাগসিগে ওই পি চিগে সরাগেই হগর্। চগ্রগলর 
এমব্রাইগে আমরা চজোর্। চগ্রগলরর োি চিগে আমরা অগনে সাহাযয পার্, োই নয 
েী? 
  
চিসলি চিখি এই েিাগুগিা মযাগের মুখগে চোন্ অলভর্যলিগে ভলরগয েুগিগি। 
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চিসলি আর্ার র্িি–মযাে, শুনুন, লট্র্লর্উন সর্সময লর্গরাধী পিগে সমিবন েগর। 
এমব্রাই লজেগি চসটা ভাগিাই হগর্। আপলন লে আমাগির সগে িাগঞ্চ যাগর্ন? 
  
–না, লমিুযেগির সাগি আলম িাঞ্চ চখগে ভাগিার্ালস না। 
  
চর্াঝা চগি, উলন চর্  চরগগ চগগিন। 
  
উলন র্াইগর এগিন, েলরডর লিগয দ্রুে হাাঁটগে িােগিন, চসগনটর এমব্রাইগযর সগে 
চিখা হয চগি। চসগনটগরর র্যস র্ির পঞ্চা । এে গুরুত্বপূণব রাজননলেে র্যলিত্ব। 
  
-চসগনটর, অগনে ধনযর্াি। 
  
চসগনটর এমব্রাই োোগিন- েীগসর জনয? 
  
–আপনার চস্টগট আপলন োইগমর পলরমাণ পাঁলচ   োিং  েলমগয এগনগিন। 
  
 মযাে চর্োর চহাঁগট চগগিন। চসগনটর অর্াে হগয োলেগয আগিন, োর মুগখ  ূনয 
অলভর্যলি। 
  
. 
  
চিসলি সু্টযাগটবর সাজাগনা ডাইলনিং রুগম িাগঞ্চর আসর, ভারী সুন্দর খার্ার রান্না 
হগযগি। চিসলি এর্িং চসগনটর এমব্রাই ঘগর ঢুেগিন। েযাগেন এলগগয এগিন, লর্খযাে 
চ ি, লেলন িুজনগেই স্বাগে সম্ভাষণ জানাগিন। 
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লমস সু্টযাটব, খার্ার লেন্তু, তেলর। আগগ লে লড্রঙ্ক চনগর্ন? 
  
–আমার জনয নয, চসগনটর আপলন খাগর্ন? 
  
–আলম সাধারণে লিগনর চর্িা লড্রঙ্ক লনই না। লেন্তু এেটু মারলটলন পাওযা যাগর্? 
  
চিসলি সু্টযাটব জাগন, চসগনটর এমব্রাই সারালিন যগিি লড্রঙ্ক েগর িাগেন। এই 
ভদ্রগিাে সম্পগেব খুাঁলটনালট সর্ েিয চিসলি সু্টযাটব ইলেমগধয সিংগ্রহ েগরগি। স্ত্রী আগি, 
পাাঁচলট চিগিগমগয, এে জাপালন উপপত্নী আগি। মাগঝ মগধযই লেলন পযারা লমলিটারী 
গ্রুপগে অিব সাহাযয েগরন। এই র্যাপারগুগিা চিসলির োগি খুর্ এেটা গুরুত্বপূণব নয। 
চয র্যাপারটা চিসলিগে অর্াে েগর লিগযগি, ো হি চগ্রগলর এমব্রাই র্গ়ো র্যর্সা এো 
েরগে ভাগিার্াগসন। ওযাল িংটন লট্র্লর্উন এন্টারপ্রাইজ এেটা মস্ত র্গ়ো প্রলেষ্ঠান। 
চিসলি এটাগে আরও র্গ়ো েরগে চাইগি। এমব্রাই যখন চপ্রলসগডন্ট হগর্ন, েখন োর 
োি চিগে অগনে অযালচে সাহাযয পাওযা যাগর্। 
  
োরা ডাইলনিং চটলর্গি মুগখামুলখ র্সগিন। চসগনটর এমব্রাই লিেীয মারলটলনগে চুমুে 
লিগয র্িগিন–এই অিব সাহাগযযর জনয আপনাগে অসিংখয ধনযর্াি, চিসলি। 
  
চিসলির চ াাঁগট হালস আপনাগে সাহাযয েরগে চপগর আলম লনগজগে গলর্বে র্গি মগন 
েরলি। অলিভার রাগসিগে হারাগে হগর্, োর জনয আলম সর্বস্ব পণ েরর্। 
  
মগন হগে, এর্ার চর্াধহয এেটা ভাগিা সুগযাগ আসগর্। 
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–আমারও োই মগন হগে। রাগসি সম্পগেব জনগগণর চমাহভে হগয চগগি। এেলটর পর 
এেলট েিঙ্ক আর চেো েেলিন সহয েরা যায র্িুন চো? আমার মগন হগে, আরও 
অগনে েিলঙ্কে ঘটনা ঘটগর্, লনর্বাচগনর আগগ। এই ঘটনাগুলি রাগসিগে চহাযাইট 
হাউস চিগে িূগর চিগি চিগর্। 
  
চসগটনর এমব্রাই হাসগিন- োই লে আপনার মগন হগে? 
  
চিসলি র্িি–হযাাঁ, এটা আমার অনুমান নয, লর্শ্বাস। 
  
িাঞ্চটা সলেয অসাধারণ হগযলিি! 
  
অযাগন্টলনওর োি চিগে এেটা েি এগসগি। েগরানার অলিগসর সহোরী। 
  
-চচালি হাউসটগনর চেস সম্পগেব আপলন সর্বগ ষ খর্র চাইগিন, োই চো? 
  
হযাাঁ। 
  
-পুলি  এ র্যাপাগর মুখ র্ন্ধ রাখগে র্গিগি। লেন্তু আপলন যখন আগ্রহী েখন চো খর্র 
লিগেই হগর্। 
  
–লচন্তা েরগর্ন না, আপনার চিখাগ ানার িালযত্ব আমার। অগটাপলস লরগপাগটবর র্যাপাগর 
র্িুন। 
  
–মযাডাম, মৃেুযর অন্তরাগি এেটা উগিজে পানীয োজ েরগি। 
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–চস েী? হযাাঁ, চমগযলট এসোলস নাগম এেটা ড্রাগ লনগযলিি। েরি অর্স্থায। 
  
েিাগুগিা মগন পগ়ে চগি, েেলিন আগগ রাগসি র্গিলিি, এটা চখগয চিখগে পাগরা, 
চোমার সমস্ত স্নাযুপুি আনগন্দ পলরপূণব হগর্। আমার এে র্নু্ধ লিগযগি। 
  
চেনটালে লরভাগরর পাগ  চয চমগযলটগে পাওযা চগগি, োরও মৃেুয হগযগি ওই উগিজে 
পানীযগে! 
  
চিসলি র্গস রইি, োর হৃৎস্পন্দন দ্রুে হগযগি। 
  
 ঈশ্বর আগিন, আগামী লিগনও িােগর্ন। 
  
. 
  
চিসলি িাঙ্ক িগনরগানগে চডগে পা াি- চচালি হাউসটগনর লরগপাটবটা ভাগিা েগর 
েরগে হগর্। আমার মগন হগে, স্বযিং চপ্রলসগডন্ট এর সাগি যুি আগিন। 
  
িাঙ্ক অর্াে হগয চগগিন চপ্রলসগডন্ট। 
  
–হযাাঁ, আলম ল ে র্িলি। চয চিগিটাগে চগ্রপ্তার েরা হগযগি, োগে হেযা েরা হয। 
আপলন চপ্রলসগডগন্টর োযবধারার ওপর নজর রাখুন। চিখুন চো চযলিন চমগযলট মারা যায 
চসলিন চপ্রলসগডন্ট চোিায লিগিন? লর্গেি চিগে মাঝরাে অলব্দ? র্যাপারটা খুর্ 
সার্ধাগন েরগে হগর্। আমাগে িা়ো অনয োউগে লরগপাটব চিগর্ন না। 
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িাঙ্ক র্িগিন োর মাগন? 
  
–মাগন েী রু্লঝগয র্িগে হগর্? এখনই শুরু েরুন। 
  
–হযাাঁ, শুরু েরলি। 
  
ইন্টারগনগট চিখুন চো এসোলস নাগম ড্রাগটা সম্পগেব েী খর্র পাওযা যায? চিখুন চো 
এই ড্রাগগর সাগি অলিভার রাগসগির েী সম্পেব আগি। 
  
. 
  
এেটা চমলডগেি ইন্টারগনট আগি, চসখান চিগে লর্লভন্ন ড্রাগগর খর্র পাওযা যায। িাঙ্ক 
লমলরযাম হুইটিযাগন্ডর গল্পটা জানগেন। অলিভার রাগসগির প্রািন চসগেটালর িাঙ্কিুগটবর 
এেটা হাসপাোগি লেলন ভলেব আগিন। চসখাগন চিান েরগিন। ডািার র্িগিন–উলন 
মারা চগগিন, িুলিন আগগ, চোমা চিগে েখনও আর জীর্গনর স্পন্দগন লিগর আসগে 
পাগরন লন। 
  
িাঙ্ক চিান েরগিন গভনবর হাউসটনগে। 
  
–আলম িুাঃলখে, চসগেটারী র্িগিন, গভনবরহাউসটন ওযাল িংটগনর পগি যাত্রা েগরগিন। 
  
ি  লমলনট চেগট চগগি। িাঙ্ক এলগগয চগিগিন নযা নাি এযারগপাগটবর লিগে। লেন্তু 
েখন র্ড্ড চর্ল  চিরী হগয চগগি। 
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. 
  
চেন চিগে পযাগসিাররা নামগিন। িাঙ্ক চিখগে চপগিন, লপটার টযাগার এলগগয 
চগিগিন, এে সুন্দরী স্বণবগেল নীর হাগে হাে রাখগিন। ভদ্রমলহিার র্যস র্ির চলি । 
োরা িুজন এে মুহূেব িাাঁল়েগয েিা র্িগিন। টযাগার ভদ্রমলহিাগে লনগয লিমুলজগনর 
চভের ঢুগে চগগিন।, িুর চিগে িাাঁল়েগয সর্ লেিু চিখগিন িাঙ্ক। আাঃ, এই ভদ্রমলহিার 
সাগি চয েগরই চহাে েিা র্িগে হগর্। লেলন  হগর লিগর এগিন। চিান েরার চচিা 
েরগিন। চর্াঝা চগি, ওই ভদ্রমলহিা চোিায উগ গিন। োগে চিারলসলিন চহাগটগি 
পাওযা যাগর্। 
  
. 
  
জযালে হাউসটন প্রাইগভট স্টালডগে ঢুেগিন। ওভাি অলিগস। অলিভার রাগসি োর 
জনয অগপিা েরলিগিন। 
  
লেলন জযালে হাউসটগনর হাগে হাে চরগখ র্িগিন–এই িুঘবটনার জনয আলম 
আন্তলরেভাগর্ িুাঃলখে। চ াে প্রোগ র চোগনা ভাষা খুাঁগজ পালে না জযালে। 
  
সগেগরা রৃ্ির আগগ এই মলহিার সগে অলিভাগরর চিখা হগযলিি। লচোগগার এে 
আইনজীর্ীগির সগম্মিগন। 
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েখন জযালে সগর্মাত্র িসেু চিগে পা  েগরগিন। এে রু্লেমেী েরুণী। োগির 
ইলেমগধয র্নু্ধগত্বর প্রহর রলচে হগযলিি। 
  
সগেগরা র্ির চেগট চগগি। চচালির র্যস চষাগিা র্ির। 
  
অলিভার চচালি সম্পগেব চোগনা প্রশ্ন েরগে সাহস চপগিন না। োরা এগে অগনযর লিগে 
োলেগয িােগিন। ঘগর লর্রাজ েরগি িমিগম নীরর্ো। 
  
অলিভার ভার্গিন, জযালে চর্াধহয অেীগের সৃ্মলেচারণ েরগর্ন। লেলন োোগিন 
র্াইগরর লিগে। 
  
জযালে হাউসটন র্িগিন–পুলিগ র অনুমান পি ইযারর্াইগযর সগে চচালির মৃেুয এেটা 
চযাগাগযাগ। 
  
–পুলি  ল েই অনুমান েগরগি। 
  
–না। 
  
না চেন? 
  
–পি চচালিগে খুর্ই ভাগিার্াসে। পি চচালির এই িলে েখনওই েরগে পারগর্ না। 
ভদ্রমলহিার গিা চভগঙ চগগি। োরা আজ অির্া আগামীোি লর্গয েরে। 
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–আমার েিযানুসাগর জযালে, চহাগটগির ঘগর ওই চিগিলটর হাগের িাপ পাওযা চগগি, চয 
চহাগটগির ঘগর ওই চমগযলটর মৃেুয হয। 
  
জযালে হাউসটন র্িগিন–খর্গরর োগগজ চিখা আগি, মনগরা আমবস চহাগটগি 
ইমলপলরযাি সুযইগট এই ঘটনালট ঘগটগি। 
  
–আপলন ল েই র্গিগিন। 
  
–অলিভার, চচালির হাগে সামানয পযসা চিওযা হগযলিি। পগির র্ার্া এেজন, 
অর্সরপ্রাপ্ত চেরানী। চচালি েীভাগর্ এে টাো পাগর্?েীভাগর্ইমলপলরযাি সুইট রু্ে 
েরগর্? র্যাপারটা আমার োগি অর্াে িাগগি। 
  
… চেউ এর অন্তরাগি আগি। আলম রু্ঝগে পারলি না, চে আমার চমগযগে হেযা 
েগরগি? োর পলরচয না জানা পযবন্ত আলম  ালন্ত পার্ না। 
  
লেলন র্িগিন–আপনার সাগি চচালি চিখা েরগে এগসলিি? চিখা হগযলিি? 
  
িমিগম নীরর্ো- না, আমাগে চ ষ মুহূগেব ওই র্যাপারটা র্ালেি েরগে হয। 
  
. 
  
 হগরর চ ষ প্রাগন্ত আর এেলট অযাপাটবগমন্ট, লর্িানায শুগয আগি িুলট নগ্ন  রীর। 
এেজন অনযজনগে পাগগির মগো আির েরগি। 
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চর্  রু্ঝগে পারা যাগে, চয চোগনা োরগণই চোে চমগযলট যগিি লচলন্তে। 
  
-েুলম ভাগিা আগিা চজা? 
  
–আলম ভাগিা আলি অযাগিস। 
  
–মগন হগে চোমার মনটা অগনে িূগর চগি চগগি। েুলম েী লচন্তা েরি? 
  
–লেিুই না। চজাযান মযাগরা জর্ার্ লিি। 
  
সলেয লেিু না? 
  
-চোমাগে সলেয েিা র্ির্? আলম ওই চিাট্ট চমগযটার েিা ভার্লি, যাগে চহাগটগি হেযা 
েরা হগযগি। 
  
–হযাাঁ, আলম পগ়েলি, চস চোগনা এে গভনবগরর েনযা। 
  
–হযাাঁ। 
  
–পুলি  লে জানগে চপগরগি ওই চমগযলট োর সগে লিি? 
  
না। োরা সেিগেই প্রশ্ন েগরগি। 
  
–চোমাগেও? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

336 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–হযাাঁ, আলম র্গিলি, ওই চটলিগিান েগির র্যাপাগর। 
  
–চোন চটলিগিান? 
  
–চেউ ওই সুইট চিগে চহাযাইট হাউগস চিান েগরলিি। 
  
 োর সমস্ত  রীরটা  াণ্ডা হগয চগগি। চস  ান্তভাগর্ র্িি, এটাগে লেিুই প্রমালণে হয 
না। চহাযাইট হাউগস েে চিান আগস। আাঃ, েুলম লে আর এেটু মযাপি লসরাপ খাগর্? 
  
. 
  
িাঙ্ক োর অলিগস লিগর এগসগিন, এযারগপাটব চিগে। চটলিগিাগনর  ব্দ চ ানা যাগে। 
  
-হযাগিা িাঙ্ক, আলম  যাগি গ্রুট র্িলি। 
  
 ওযাটার চগগটর সগে সিংযুি। 
  
–এখনও লে েুলম হট লটপস পাগর্? 
  
েেটা হট োর ওপর লনভবর েরগি। 
  
–পাাঁচ হাজার ডিার িরোর। 
  
–গুডর্াই। 
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–এে লমলনট অগপিা েগরা। েুলম লে জাগনা, চয চিগিলট মনগরা আমবগস মারা চগগি 
োর সম্পগেব খর্র। 
  
িাগঙ্কর হৃৎলপন্ড দ্রুে হগযগি- েী র্িি? 
  
–েুলম লে আমার সগে চোিাও চিখা েরগর্? 
  
–আধ ঘণ্টার মগধয আলম লরগোগে আসলি। 
  
. 
  
িুগটা চর্গজগি, িাঙ্ক এর্িং অযাগিসগে লরগোগে চিখা চগি। অযাগিস এে পােিা 
চচহারার মানুষ। িাঙ্ক এ জােীয মানুষগির চঘন্না েগর। েিায েিায শুধু টাোর 
আর্িার। লেন্তু েী েরা যাগর্? মাগঝ মগধয অযাগিস এে-এেটা এমন চগাপন খর্র 
েুগি চিয, েখন োগে সার্াস র্িগেই হয। 
  
চোিা চিগে এই খর্রগুগিা আগস অযাগিস েুপার ো ভাগঙন না। 
  
আগগও অযাগিস এমনভাগর্ অগনে খর্র িাগঙ্কর হাগে েুগি লিগযগিন। 
  
 িাঙ্ক র্িগিন–েুলম আমার সময নি েরি না চো? 
  
অযাগিস র্িগিন–না, আলম চোমার সময নি েরলি না। েুলম েী জাগনা, এই চমগযলটর 
হেযাোগণ্ডর সগে চহাযাইট হাউগসর সিংগযাগ আগি। 
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োর মুগখ িুিু হালসর লচহ্ন। 
  
িাঙ্ক চোগনারেগম উগিজনা িমন েগর র্িগিন–র্গি যাও, র্িগে িাগো। 
  
-পাাঁচ হাজার ডিার। 
  
–এে হাজার। 
  
িুই। 
  
েিা র্গিা, লিলে। 
  
–আমার এে গািবগিন্ড মনগরা আমবগসর চটলিগিান অপাগরটর। 
  
–োর নাম েী? 
  
–চজাযান মযাগরা। 
  
–োগে েী হগযগি? 
  
–ইমলপলরযাি সুযইট চিগে চেউ এেজন চিান েগরলিি। েখন ওই চমগযলট সুযইগট 
লিি। 
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 চিসলি সু্টযাগটবর েিা মগন পগ়ে চগি–আলম সুলনলশ্চে চপ্রলসগডন্ট এই র্যাপাগরর সগে 
সিংযুি। 
  
-েুলম চোিা চিগে এই খর্রটা চপগযি? 
  
চঘা়োর মুখ চিগে। 
  
–আলম এটার সেযো লনধবারণ েরর্। যলি এটা সলেয হয, ো হগি েুলম টাো পাগর্। 
েুলম লে এই েিাটা আর োউগে র্গিি? 
  
–না, ঈশ্বগরর চিাহাই। 
  
–ল ে আগি, িাঙ্ক র্িগিন, আমরা পরস্পগরর সাগি চযাগাগযাগ রাখর্। 
  
–আর এেটা েিা। েুপার র্িগিন। 
  
িাঙ্ক র্িগিন–র্গিা। 
  
–েুলম আমাগে এই র্যাপাগর র্াইগর িােগে র্গিি? মগন হয চজাযান হযগো োউগে 
র্গিলন। 
  
–এগে চোগনা সমসযা চনই। 
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অযাগিস েুপার এখন এো। িু-হাজার ডিার েীভাগর্ খরচ েরগর্ন? চজাযানগে ভাগ 
চিওযা যাগর্ না। 
  
. 
  
মনগরা আমবগসর সুইচগর্াডব। লেউলর্েযাগির পাগ , লরগসপ ন চডগস্কর আ়োগি। িাঙ্ক 
চহাঁগট চগগিন। চজাযান মযাগরাগে লডউলটগে চিখা চগি। 
  
চজাযান র্িি–আলম আপনাগে চিান েগরলিিাম। 
  
োউগে মাউিলি্গস েিা র্িগিন। 
  
লেলন িাগঙ্কর লিগে োলেগয র্িগিন–সযার, আপনাগে েীভাগর্ সাহাযয েরর্? 
  
–আলম চটলিগিান চোম্পালন চিগে এগসলি। আমাগির এেটা সমসযা হগযগি। 
  
চজাযান মযাগরা োোগিন েী ধরগনর সমসযা? 
  
–চেউ র্গিগি, আপনারা নালে লমগিয লমগিয েগির জনয চাজব লনগেন? অগক্টার্গরর 
পগনগরা োলরখ, জামবালনগে এেটা েি েরা হগযলিি, োর চাজব চনওযা হগযগি। লেন্তু 
জামবালনগে চোগনা েি হযলন। এটা ভাগিা নয। 
  
আলম র্যাপারটা খলেগয চিখলি। চজাযান র্িগিন, গেমাগস জামবালনগে চোগনা েি না, 
আমার চো ল ে মগন প়েগি না। 
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–পগনগরাই অগক্টার্র োলরগখ, চরেডব আগি? 
  
অর্ যই। 
  
–আলম চসটা এের্ার চিখর্। 
  
–চিখুন। 
  
 চজাযান এেটা চিাল্ডার েুগি লিি। সুইচগর্াগডব  ব্দ হগে। আর্ার োরও েি 
চপগযগি। 
  
িাঙ্ক পরপর চিখি। অগক্টার্র, ১২, ১৩, ১৪, ১৬। 
  
আশ্চযব, ১৫ োলরখটাগে চে চযন চসখান চিগে লিাঁগ়ে লনগযগি। 
  
. 
  
িাঙ্ক িলর্গে অগপিা েরগিন। জযালে হাউসটন চহাযাইট হাউস চিগে লিগর আসগর্ন–
এই প্রেযা ায। 
  
–গভনবর হাউসটন। 
  
 উলন চপিন লিগে োোগিন ইগযস। 
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–িাঙ্ক, আলম ওযাল িংটন লট্র্লর্উন চিগে আসলি। আপনার এই ঘটনার জনয আমরা খুর্ই 
মমবাহে গভনবর। 
  
–আপনাগে অগনে ধনযর্াি। 
  
আপলন লে এে লমলনট আমার সগে েিা র্িগর্ন? 
  
আমার মগনর অর্স্থা এখন ভাগিা নয। 
  
–হযগো আলম আপনাগে সাহাযয েরগে পালর, লেলন চমন িলর্র িাউগির লিগে ইলেে 
েরগিন। ওখাগন এেটু যাগর্ন লে? 
  
–ল ে আগি যালে। 
  
োরা িাউগির লিগে এলগগয চগগিন। চসখাগন পা াপাল  র্সগিন। 
  
–আলম জালন, আপনার চমগয চহাযাইট হাউগস এগসলিি, চযলিন োর.. 
  
িাঙ্ক েিা চ ষ েরগিন না। 
  
–হযাাঁ, চস োর সু্কগির র্নু্ধগির সাগি ওযাল িংটন ভ্রমগণ এগসলিি, চপ্রলসগডগন্টর সগে 
চিখা েরার জনয চস খুর্ উগিলজে লিি। 
  
িাঙ্ক র্িগিন োর সগে চপ্রলসগডন্ট রাগসগির চিখা হগযলিি লে? 
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-হযাাঁ, আলম এর র্যর্স্থা েগরলিিাম। চপ্রলসগডন্ট আমার অগনে লিগনর র্নু্ধ। 
  
সলেয চিখা হগযলিি, গভনবর হাউসটন? 
  
–না, চপ্রলসগডন্ট সময লিগে পাগরনলন। 
  
 ভদ্রমলহিার েণ্ঠস্বর রু্গজ চগগি। এেটা র্যাপাগর আলম সুলনলশ্চে। 
  
-েী র্যাপার, মযাডাম? 
  
–পি ইযারর্াই োগে খুন েরগে পাগর না। োরা এগে অপরগে পাগগির মগো 
ভাগিার্াসে। 
  
লেন্তু পুলিগ র োই অনুমান। পুলি  েী র্িগি আলম ো লর্শ্বাস েলর না। োরা এেটা 
অসহায চিগিগে চগ্রপ্তার েরি। চস চিগিলট চ ষ পযবন্ত আত্মহেযা েরি। র্যাপারটা 
ভার্গেই খারাপ িাগগি। 
  
িাঙ্ক ভদ্রমলহিার মুগখর লিগে োোগিন- যলি পি ইযারর্াই আপনার চমগযগে হেযা না 
েগর িাগে। োহগি লে আপলন র্িগে পাগরন সম্ভার্য হেযাোরী চে? ওযাল িংটগন চস 
আর োর সগে চিখা েগরলিি? 
  
–না, আলম জালন না। এখাগন োউগে চস লচনে না। চস চোিায র্া যাগর্? 
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ভদ্রমলহিার চচাগখ জি–আলম িুাঃলখে, এর্ার লে আলম িুলট পার্? 
  
-হযাাঁ, আপলন আমাগে চযটুেু সময লিগিন, োর জনয অগনে ধনযর্াি গভনবর হাউসটন। 
  
. 
  
িাগঙ্কর পরর্েবী পিগিপ হি মগব। চহগনি চুহান অগটাপলস রুম চিগে চর্লরগয 
আসগিন। 
  
–চে? 
  
–হাই ডক্টর। 
  
–িাঙ্ক, েুলম এখাগন চেন এগসি? 
  
–পি ইযারর্াই সম্পগেব লেিু েিয লিগে পারগর্? 
  
চহগিন িীঘবশ্বাস চিিগিন- র্যাপারটা ভার্গেই খারাপ িাগগি, চিগিলট এে র্াচ্চা। 
  
–চিগিলট আত্মহেযা েরি চেন? 
  
 চহগিন চুহান োাঁধ ঝাাঁোলন লিগয র্িগিন–চে জাগন? 
  
–েুলম লে ল ে র্িি, চস আত্মহেযা েগরগি? 
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–যলি না েগর িাগে োহগি েী? চর্ল্টটা োর গিায িাাঁস চিওযা লিি। এমন চজাগর 
চস িাাঁস লিগযগি চয গিায রগির িাগ। 
  
আর চোগনা িাগ আগি োর  রীগর? হযগো চোগনা এে ভযিংের ষ়েযন্ত্র? 
  
অর্াে চচাগখ োোগিন চহগিন চেন? 
  
 িাঙ্ক মািা না়েগিন- ল ে আগি, চোমার হাগে এখন অগনে োজ, োই চো? 
  
. 
  
আউটসাইড েলরডগর এেটা চিানরু্ি–চডনভার ইনিরগম ন অপাগরটরগে চাওযা হি। 
িাঙ্ক পি ইযারর্াইগযর মা-র্ার্ার নাম্বার চপগয চগগিন। 
  
শ্রীমেী ইযারর্াই েিা র্িগিন, গিার  গব্দ লর্ষণ্ণো ধরা পগ়েগি। 
  
–হযাগিা? 
  
লমগসস ইযারর্াই? আলম আপনাগে লর্রি েরলি র্গি িুাঃলখে, আলম িাঙ্ক, আলম 
ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর সাগি যুি। 
  
–আলম লেিু র্ির্ না। 
  
এে মুহূেব চেগট চগগি। 
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লমাঃ ইযারর্াই চিান ধরগিন–আলম িুাঃলখে। আমার স্ত্রী েিা র্িার মগো অর্স্থাগে চনই। 
সিংর্ািপগত্রর চিাগেরা র্ারর্ার লর্রি েরগি। আমরা োগির সগে েিা র্িগে চাইলি 
না। 
  
–এে লমলনট লমাঃ ইযারর্াই, ওযাল িংটগনর লেিু লেিু মানুষ লর্শ্বাস েরগি চয আপনার 
চিগি চচালি হাউসটনগে চমগর চিগিগি। 
  
-না, এ র্যাপাগর োর চোগনা চিাষ চনই। ভদ্রগিাগের েণ্ঠস্বর আরও েীক্ষ্ণ, েখনওই চস 
এই োজ েরগে পাগর না। 
  
–ওযাল িংটগন োর চোগনা র্নু্ধ আগি, লমাঃ ইযারর্াই? 
  
না, ওযাল িংটগন চস োউগে চচগন না। 
  
–ল ে আগি, পগর আপনার সগে চযাগাগযাগ েরর্। 
  
–লমাঃ লরগপাটবার, আপলন এেটা োজ েরগে পারগর্ন? আমরা পগির মৃেগিহটা চিরে 
চপগে চাইলি। আলম জালন না, েীভাগর্ এটা পাওযা যায, আপলন লে জাগনন, চোিায 
চযাগাগযাগ েরগে হগর্? 
  
–হযাাঁ, র্যাপারটা আলম সমাধান েরর্। 
  
–অসিংখয ধনযর্াি। 
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. 
  
চহালমসাইড ব্রাঞ্চ অলিস, চয সাগজবন লডউলটগে লিগিন, লেলন পি ইযারর্াইগযর িাইি 
চঘাঁগট চিখলিগিন। 
  
লেলন র্িগিন–লেিুই চনই এই েভাগরর মগধয। এেটা লেগ াগরর জামাোপ়ে, আর 
এেটা েযাগমরা। 
  
িাঙ্ক চসখাগন এলগগয চগগিন। এেটা োগিা চাম়োর চর্ল্ট পাওযা চগি। 
  
চর্ল্ট পলরষ্কার আগি, চোিাও োটার লচহ্ন চনই। 
  
. 
  
িাঙ্ক চপ্রলসগডন্ট রাগসগির অযাপযন্টগমন্ট চসগেটালরর োগি চপৌঁগি চগগিন। লেলন িাগঞ্চ 
যালেগিন। 
  
–িাঙ্ক, চোমার জনয আলম েী েরগে পালর? 
  
চডর্গরা, আমার এেটা সমসযা হগযগি। 
  
–র্িি, েী সমসযা? 
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িাঙ্ক োোগিন- অগক্টার্গরর পগনগরা োলরগখ চপ্রলসগডগন্টর এেটা চগাপন লমলটিং লিি। 
লচন চিগে চোগনা প্রলেলনলধ এগসলিগিন। লেিগের র্যাপাগর আগিাচনা েরগে। 
  
–আলম এমন চোগনা লমলটিং-এর েিা শুলনলন। 
  
–েুলম লে এের্ার চচে েগর র্িগর্? 
  
–চোন্ োলরখ র্িি? 
  
পগনগরাই অগক্টার্র। 
  
 চডর্গরা অযাপগযন্টগমন্ট রু্েটা লনগয এগিন ড্রযার চিগে। চিখগিন, অগক্টার্র পগনগরা, 
িটার সময লমলটিং অনুলষ্ঠে হর্ার েিা লিি। 
  
ি টার সময ওভাি অলিগস। 
  
ভদ্রমলহিা মািা না়েগিন–ি টার সময চপ্রলসগডন্ট চজনাগরি চহাযাইটমযাগনর সগে 
লমলটিং-এ র্যস্ত লিগিন। 
  
িাঙ্ক চরগগ চগগিন–এেিা চো আলম শুলনলন, আলম লে এের্ার এই খাোটা চিখর্? 
  
–সলর, এটা অেযন্ত চগাপনীয িাঙ্ক। 
  
–ল ে আগি। পগর চিখা হগর্ চেমন? ধনযর্াি, চডর্রা। 
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. 
  
লেলর  লমলনট চেগট চগগি। িাঙ্ক চজনাগরি লস্টভ চহাযাইটমযাগনর সগে েিা র্িগিন। 
  
–চজনাগরি, লট্র্লর্উন আপনার সম্বগন্ধ এেটা েভাগরজ িাপাগে চাইগি। আপলন 
অগক্টার্গরর পগনগরা োলরগখ চপ্রলসগডগন্টর সগে এেটা চগাপন তর্ ে েগরলিগিন। চসই 
তর্ গে লনশ্চযই চোগনা লর্ষয লনগয আগিাচনা হগযলিি। 
  
চজনাগরি মািা না়েগিন–আলম চো এই র্যাপারটার লেিুই রু্ঝগে পারলি না। সািংর্ালিে, 
এই খর্রটা চোিায চপগিন? চ ষ পযবন্ত লমলটিংটা র্ালেি েগর চিওযা হয। 
চপ্রলসগডগন্টর আর এেটা অযাপযন্টগমন্ট লিি। 
  
–আপলন লে ল ে র্িগিন? 
  
–হযাাঁ, আমার চোগনা ভুি হগর্ না। 
  
–আপনাগে অসিংখয ধনযর্াি চজনাগরি। 
  
. 
  
িাঙ্ক চহাযইট হাউগস লিগর এগিন। লেলন চডর্গরা েযানাগরর অলিগস আর্ার চগগিন। 
  
িাঙ্ক, আর্ার েী আর্িার? 
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–এেটা র্যাপার, অগক্টার্র পগনগরা োলরগখ চপ্রলসগডন্ট রাে ি টার সময লচনা 
প্রলেলনলধগির সগে আগিাচনায র্যস্ত লিগিন। আলম চগাপন সূত্র চিগে খর্র চপগযলি। 
  
ভদ্রমলহিা এর্ার লর্রি হগয িাগঙ্কর লিগে োোগিন। 
  
উলন র্িগিন আলম েের্ার র্ির্, এমন চোন লমলটিং-এর র্যর্স্থা েরা হযলন। 
  
িাঙ্ক িীঘবশ্বাস চিগি র্িগিন েী েরর্ রু্ঝগে পগরলি না। আমার র্স এই র্যাপাগর 
এেটা প্রলেগর্িন চাইগিন। খর্রটা লর্রাট। েুলম লে আমাগে সাহাযয েরগর্? 
  
–আো এে মুহূেব অগপিা েগরা। এই খর্রটা চোিাও লিও না, চপ্রলসগডন্ট চরগগ 
যাগর্ন। 
  
এটা আমার লসোন্ত নয। 
  
চডর্গরা ইেস্তে েগর র্িগে িাগেন–ওই সময চপ্রলসগডন্ট চজনাগরি হুইটমযাগনর সগে 
তর্ ে েরলিগিন। েুলম এটা েী েগর ভুগি যাগো? 
  
না, আলম ভুির্ না। চডর্ররা আর্ার অযাপযগমন্ট রু্েটা র্ার েরগিন। োলরখটা 
চিখগিন। এখাগন চপ্রলসগডগন্টর সর্ অযাপযন্টগমন্ট চিখা িাগে। চিগখা, অগক্টার্র 
পগনগরা। 
  
চডর্ররা ি টার সময েী ঘগটলিি, চিখগিন। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

351 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
–চিগখা, পলরষ্কার চিখা আগি। 
  
–েুলম ল েই র্গিি। িাঙ্ক র্িগিন। 
  
 িাঙ্ক পাোগুগিা চিখগিন। রাে লেনগটর সময এেটা এনলট্র্ চিখা যাগে। 
  
চচালি হাউসটন? 
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ওভাে অদিস 
১৯. 
  
ওভাি অলিস, েগযে মুহূেব চেগট চগগি। র্াোগস আগিাচনার  ব্দ ভাসগি। লডগিন্স 
চসগেটালর র্িগিন আর এে মুহূেব চিলর েরগি র্যাপারটা আমাগির হাগের র্াইগর চগি 
যাগর্। এখনই অগনেটা চিলর হয চগগি। 
  
চজনাগরি চস্টিান র্িগিন–আমরা েীভাগর্ োজ েরর্? লস. আই. এর সগে েিা 
র্িগে হগর্। এই র্যাপাগর আপনারা েেটা সুলনলশ্চে। 
  
–ল ে র্িগে পারর্ না। লিলর্যা লেন্তু ইরান আর লচগনর োি চিগে লর্পুি পলরমাগণ 
অস্ত্র লেনগি। 
  
অলিভার োর চসগেটালর অি চস্টগটর লিগে োলেগয র্িগিন–লিলর্যা চো এই 
অলভগযাগগে অস্বীোর েগরগি। 
  
–হযাাঁ, লচন এর্িং ইরানও স্বীোর েরগে চাইগি না। 
  
অলিভার জানগে চাইগিন–আরগর্র অনযানয রােগুগিার খর্র েী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

353 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

লস. আই. এর প্রধান র্িগিন–আলম যগিি খর্র চপগযলি লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। ইজরাগযগির 
ওপর প্রচণ্ড আেমণ হগর্। সর্ আরর্ চি গুগিা চজাটর্ে হগযগি। োরা ইজরাগযিগে 
পৃলির্ী চিগে মুগি লিগে চাইগি। 
  
োরা সেগি অলিভাগরর লিগে োোগিন। 
  
অলিভার জানগে চাইগিন–লিলর্যাগে আমাগির চগাগযন্দা আগি লে? 
  
–হযাাঁ, সযার। 
  
প্রগেযেগে সজাগ েরগে হগর্। প্রলে মুহূগেবর খর্র আমার োগি পা াগর্ন। যলি 
আেমগণর সম্ভার্না চিখা যায, োহগি আমরা রণগিগত্র ঝাাঁলপগয প়ের্। 
  
লমলটিং সমাপ্ত চঘাষণা েরা হি। 
  
অলিভাগরর চসগেটালরর েণ্ঠস্বর ইন্টারেগম চ ানা চগি–লমাঃ টযাগার আপনার সগে চিখা 
েরগে আসগিন, লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। 
  
–োগে এিুলন আসগে র্িুন। 
  
. 
  
লমলটিং চেমন হি? লপটার টযাগার জানগে চাইগিন। 
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–চযমন হগয িাগে, অলিভার চেগো সুগর র্িগিন, যুে শুরু েরগে হগর্, আজ অির্া 
আগামীোি। 
  
টযাগার সহানুভূলের সগে র্িগিন–র্াইগরর চিগ র ি়োই। 
  
-ল েই র্গিগিন। 
  
আমাগির জল়েগয প়েগে হগে। 
  
র্সুন। 
  
লপটার টযাগার র্সগিন ইউনাইগটড আরর্ সম্পগেব চোমার েী অলভমে? 
  
–আলম লেিুই জালন না, অলিভার র্িগিন, েুল়ে র্ির আগগ পাাঁচ-িটা আরর্ রাে 
এেসগে এেটা চোযালি ন তেলর েগরলিি। 
  
-সােটা আরর্ রাে, োরা ১৯৭১ সাগি সিংঘর্ে হয। েখন োরা খুর্ এেটা  লি ািী 
লিি না। লেন্তু এখন এই আমীর াহী খুর্ই  লি ািী হগয উগ গি। োরা খুর্ উাঁচু 
জীর্নযাত্রার মান পািন েগর। 
  
অলিভার র্িগিন এেটা র্যাপাগর নজর রাখগে হগর্। 
  
–ল েই র্গিি, আরর্ াহীর চিাগেরা চোমার সগে েিা র্িগে চাইগি। 
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–আলম আমার প্রলেরিা সলচগর্র সগে েিা র্গিলি। 
  
না, এটা খুর্ই গুরুত্বপূণব র্যাপার। 
  
–আপলন লে ল ে র্িগিন? আলম রু্ঝগে পারলি না। 
  
–অলিভার, োগির োউলন্সি চোমার সগে েিা র্িগে উিগ্রীর্। এই োউলন্সগির প্রভার্ 
সর্বত্র আগি। এগে মজলিস র্গি। েুলম এখনই েিা র্িার চচিা েগরা। 
  
–আলম েী আর ভাগিা িাের্?  রীরটা চেমন িাগগি। 
  
–আলম সর্ র্যর্স্থা েরলি। 
  
অগনেিগণর নীরর্ো–চোিায েিা র্িগে হগর্? 
  
–ওগির এেটা প্রগমাি েরণী আগি, অযানা চপালিগস, েুলম চসখাগন  ান্তভাগর্ চগি যাগর্ 
এর্িং চগাপগন। 
  
অলিভার র্গস িােগিন, লসলিিং-এর লিগে োোগিন। ইন্টারেগমর সুইচ লটপগিন–আজ 
লর্গেগি আমার সর্ অযাপযন্টগমন্ট র্ালেি েগর িাও। 
  
. 
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২১২ িুট িম্বা এেটা প্রগমাি েরণী। ডগের োগি চনাঙর েরা। োরা অগপিা 
েরলিগিন। সিসযরা সর্াই আরর্ চিগ র র্ালসন্দা। 
  
স্বাগেম লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, আলি আি খুিালন, সিংযুি আরর্ আমীর  াহীর অনযেম 
চসগেটালর, র্িগিন, চভেগর আসুন। 
  
চনৌগোলট এখন এলগগয চগিগি। 
  
আমরা লে জগির েিায যার্? 
  
অলিভার লচন্তা েরগিন, েী েরর্? চসখাগন চগগি আমাগে লে অপহরণ েরা হগর্? 
নালে হেযা েরা হগর্? ইজরাগযগির ওপর েখন আেমণ হানা হগর্? 
  
অলিভার আলি আি খুিালনগে অনুসরণ েরগিন, নীগচর লিগে এলগগয চগগিন, 
অসাধারণ চসিুন। মধয প্রাগচযর ত িীগে সাজাগনা। চারজন িীঘবগিহী আরলর্ িাাঁল়েগয লিি 
রিী লহগসগর্। চেৌগচর ওপর এেজন র্গসলিগিন। অলিভার চঢাোর সগে সগে লেলন 
উগ  িাাঁ়োগিন। 
  
আলি আি খুিালন র্িগিন–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, ইলন হগিন মহামানয রাজা হাগমি, 
আজমাগনর। 
  
িুজগন েরমিবন েরগিন। 
  
লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, আপলন এগসগিন র্গি ধনযর্াি। আপলন লে চা খাগর্ন? 
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–না, এখন িরোর চনই। 
  
-আমার মগন হয এই তর্ েটা ভাগিাই হগর্, লমাঃ চপ্রলসগডন্ট। েগযে  োব্দী ধগর 
আমাগির মগধয নানা সমসযার সৃলি হগযগি। িা বলনে সমসযা, ভাষাগে সমসযা, ধালমবে 
সমসযা ইেযালি। পৃলির্ীর নানা স্থাগন অগনে যুে হগযগি। ইহুলিরা পযাগিস্তানীযগির 
জাযগা িখি েগরগি। লেন্তু োনসাস অির্া ওমাহাগে োর চোগনা প্রভার্ পগ়েলন। 
এখাগন জীর্ন এেই িগন্দ এলগগয চগিগি। চজরুজাগিগমর লসনাগগগ চর্ামা পগ়ে। 
চরাগমর ইোলিযরা এই র্যাপাগর নজর চিন না। 
  
অলিভার রু্ঝগে পারগিন, যুগের সগঙ্কে হযগো চর্গজ উ গর্। 
  
সারা পৃলির্ীগে চয অঞ্চিলট সর্গিগে চর্ল  রি স্নান চিগখগি, চসলট হি মধযপ্রাচয। 
  
 রাজা র্িগিন–এখন এই উন্মিো আমাগির র্ন্ধ েরগেই হগর্। 
  
অলিভার ভার্গিন, এর্ার উলন আসি েিাটা র্িগর্ন। 
  
–লর্লভন্ন আরর্ চিগ র রােপ্রধানরা আপনার োগি এেটা প্রস্তার্ এগনগিন। 
  
েী ধরগনর প্রস্তার্? 
  
– ালন্ত স্থাপগনর প্রস্তার্। আমরা ইজরাগযগির সগে  ালন্তর র্াোর্রণ সৃলি েরগে চাইলি। 
আপলন এই র্যাপাগর নজর লিন। চিাহাই, ইরানগে আর অস্ত্র চিগর্ন না। আমরা এই 
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ি়োই চ ষ েরগে চাইলি। যলি মালেবন যুিরাে এইভাগর্ অস্ত্র সরর্রাহ েগর, োহগি 
ওখাগন চোগনা লিন  ালন্ত স্থালপে হগর্ না। আরগর্র সমস্ত চি  এই র্যাপাগর ঐেযর্ে 
হগযগি। এমনলে ইরান, লিলর্যা এর্িং লসলরযাও রালজ হগযগি। আমরা সেগি লমগি 
আগিাচনা েরর্। যাগে ইজরাগযগির সাগি লচরস্থাযী  ালন্ত চুলি সম্পালিে হগে পাগর। 
চস র্যাপাগর ইলের্াচে আগিাচনা হগর্। 
  
অলিভার অর্াে হগয চগগিন, চোগনারেগম লেলন র্িগিন–এ োজ আপনারা চেন 
েরগিন? 
  
–ভার্গর্ন না, আমরা ইজরাগযির্াসীগির ভাগিার্ালস, অির্া আগমলরোনগির স্বাগিব এটা 
েরলি। এটা আমরা েরলি, আমাগির লনগজগির স্বাগিব। অগনে সন্তান যুেগিগত্র মারা 
চগগি। আমরা চাইলি এর এেটা  ালন্তপূণব পলরসমালপ্ত ঘটাগে। 
  
অলিভার র্িগিন লেিু চা হগি ভাগিা হে। 
  
. 
  
অলিভার লপটার টযাগারগে র্িলিগিন–আলম চসখাগন চগগি ভাগিা হে। লেন্তু এখন 
যাওযাগো সম্ভর্ নয। োরা োগির চসানার খলনর চেি পৃলির্ীর সর্বত্র লিগে চাইগি। 
এইজনয  ালন্তর উৎসাহ। 
  
টযাগার উৎসাগহর সগে র্িগিন–র্যাপারটা লেন্তু ভাগিা। সলেয সলেয  ালন্তচুলি সই হগি 
সেগি চোমাগে র্ীর মহানাযগের আসগন র্সাগর্। 
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হযাাঁ, লনগজর স্বাগিব আমাগে এটা েরগেই হগর্। প্রিগম েিংগগ্রগস প্রস্তার্ উত্থাপন েরর্। 
ইজরাগযগির প্রধানমন্ত্রীর সগে েিা হগযগি। োগে সর্রেম সাহাযয েরগে হগর্। 
  
টযাগাগরর লিগে োলেগয অলিভার র্িগিন চসখাগন আমার মগন হগযলিি, আমাগে 
চর্াধহয লেডনযাপ েরা হগর্। 
  
টযাগার র্িগিন–না-না, চোমার চোগনা লচন্তা চনই। এেটা চহলিেোর সর্সময চোমার 
ওপর নজর চরগখলিি। আমাগির চনৌোও তেলর লিি। 
  
. 
  
-চসগনটর চডলভস আপনার সগে চিখা েরগে আসগিন লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, োর চোগনা 
অযাপযন্টগমন্ট লিি না। লেন্তু উলন র্িগিন, র্যাপারটা খুর্ই জরুলর। 
  
–আমার পরর্েবী অযাপগযন্টগমন্টটা এেটু র্াগি িাও। আর চসগনটরগে পাল গয িাও। 
  
িরজা খুগি চগি। টড ঢুেগিন। 
  
টড, আপনাগে চিগখ খুর্ই ভাগিা িাগগি। সর্লেিু ল ে মগো চিগি চো? 
  
চসগনটর চডলভস চচযাগর র্গস র্িগিন–সর্লেিু ল ে আগি অলিভার। চোমার সগে 
এেটু গল্প েরগে এিাম। 
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অলিভাগরর মুগখ হালস আজ সারালিন িারুণ োগজর চাপ লেন্তু। আপলন যখন এগসগিন 
  
–আলম মাত্র েগযে মুহূেব সময চনর্। লপটার টযাগাগরর সগে েিা হি। আরর্গির সগে 
চোমার েী আগিাচনা হগযগি? 
  
–র্যাপারাটা ভারী সুন্দর। আমরা চর্াধহয মধযপ্রাগচযর লচরস্থাযী  ালস্তর চালর্োল  খুাঁগজ 
পার্। অগনে র্ির পগর, এই জনয হযগো ভলর্ষযৎ প্রজন্ম আমাগে মগন রাখগর্। 
  
চসগনটর চডলভস  ান্তভাগর্ লজজ্ঞাসা েরগিন- এটা লে েুলম ল েভাগর্ লচন্তা েগরি, 
অলিভার? 
  
–চেন? আপলন েী র্িগে চাইগিন? 
  
 ালন্ত েিাটা চিাগটা, লেন্তু এর অন্তরাগি অগনে রহসয িুলেগয আগি। এর মাগন শুধু 
অিবননলেে সুলর্ধা নয। যুগের সময েী হয র্গিা চো? চোলট চোলট ডিাগরর অস্ত্র 
লর্লে হয। এই অস্ত্র লর্লের ওপগরই আমাগির চিগ র অিবনীলেটা লনভবর েগর।  ালন্তর 
সময আমরা লে চসই র্াজারটা রাখগে পারর্?ইরান আর োর চেি সস্তায লর্লে 
েরগর্না। চেগির িাম চর্গ়ে যাগর্। োগে আমাগির েী উপোর হগর্? 
  
অলিভার অলর্শ্বাসয ভলেগে োলেগয িাগেন টড, আপলন েী র্িগিন? জীর্গন এমন 
সুগযাগ র্ার র্ার আগস না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

361 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

–আগর্গপ্রর্ণ হগয েী িাভ? অলিভার, চভগর্ চিগখা চেো, ইজরাগযি এর্িং আরগর্র 
মগধয যুে চিগে িােগিই চো আমরা উপেৃেহর্। মগন েরগি আমরা এই  ালন্ত আগগ 
স্থাপন েরগে পারোম না? ইজরাগযি চো এেটা চিাট্ট চি । চয চোগনা মালেবন 
চপ্রলসগডগন্টর লনগিবগ  ইজরাগযি  ালন্ত স্থাপন েরে। লেন্তু চেন োরা র্যাপারটাগে 
লজইগয চরগখলিগিন? আমাগে ভুি রু্গঝা না। ইহুলিরা খুর্ ভাগিা মানুষ। আলম চর্  
েগযেজন ইহুলি চসগনটগরর সগে োজ েগরলি। 
  
-আপনার েিা আমার মািায ঢুেগি না। 
  
অলিভার,  ালন্ত চুলি সম্পালিে হগি চিগ র স্বািব হালন হগর্। আলম এটা েখনও েরগে 
চির্ না। 
  
–আলম এটা েরর্ই। 
  
–অলিভার রাগ েগরা না। েুলম ভুগি চযও না, চে চোমাগে এই চচযাগর র্লসগযগি। 
  
অলিভার  ান্তভাগর্ র্িগিন–টড, আপলন হযগো আমার লর্রুোচরণ েরগর্ন, লেন্তু এই 
অলিসটাগে চো আপলন শ্রো েরগর্ন। চয-ই আমাগে র্লসগয িােুন না চেন, আলম চো 
এগিগ র চপ্রলসগডন্ট। 
  
চসগনটর চডলভস উগ  িাাঁ়োগিন চপ্রলসগডন্ট? েুলম চে, আলম েী ো জালন না? নি 
চলরগত্রর এে উেগন্ন যাওযা মানুষ। েুলম হগি আমার ডালম, অলিভার। আমার ইগে 
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মগো েুলম এখাগন িােগর্, ইগে না হগি চোমাগে আলম িুাঁগ়ে চিগি চির্। চিলখ, েুলম 
েী েগর। লজেগে পাগরা? 
  
অলিভার অগনেিণ োলেগয িােগিন–টড, সলেয েগর র্িুন চো, ওখাগন আপলন আর 
আপনার র্নু্ধরা েেগুগিা চেগির খলন লেগনগিন? 
  
–এটা চোমার চিখার লর্ষয নয। যলি েুলম এই র্যাপারটা লনগয চর্ল  চজি েরগে যাও, 
চোমাগে আলম এগের্াগর চ ষ েগর চির্। েুলম লে আমার েিা রু্ঝগে পারি? চলি  
ঘণ্টা সময লিিাম, োর মগধয চোমাগে মে পাল্টাগেই হগর্। 
  
. 
  
চসলিন সান্ধয চভাগজর আসর, জযান র্িি, র্ার্া আমাগে র্গিগি, চোমার সগে েিা 
র্িগে। অলিভার, র্ার্াগে চিগখ মগন হি, খুর্ই মুষগ়ে পগ়েগি। 
  
অলিভার চটলর্গির ওপর োোগিন। র্উগযর লিগে। লেিু র্িার চচিা েরগিন। 
  
র্ার্া আমাগে সমস্ত ঘটনা র্গিগি। 
  
–সলেয! সলেয? 
  
–হযাাঁ, েুলম যা েরি, োগে আমার পূণব সমিবন আগি। 
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অলিভার েিাটা লর্শ্বাস েরগে পারগিন না লেলন র্িগিন, লেন্তু চোমার র্ার্া এটার 
লর্গরালধো েরগিন। 
  
আলম জালন, র্ার্ার লসোন্ত সল ে নয। সাহাযয েরর্ লে চোমায?  ালন্ত স্থাপগন? 
  
অলিভার অর্াে হগয জযাগনর েিাগুগিা শুনগিন। অলিভার চভগর্লিগিন, জযান এই 
চিগ  িাস্টবগিলড হগয চর্াধহয এগের্াগর পাগল্ট চগগি। চস এখন িাাঁের্য োগজর সগেই 
যুি িাগে। লেন্তু এখন োর চলরগত্রর অনয এেটা লিে অলিভাগরর সামগন উগন্মালচে 
হি। 
  
আজ রাগে লে এেটা লর্রাট লমলটিং আগি? 
  
না, অলিভার র্িগিন, আলম লমলটিংটা েযানগসি েরর্। আলম আজ র্াল়েগেই িাের্। 
  
চসই সন্ধযায অলিভার জযানগে খুর্ই ভাগিা চর্গসলিগিন। অগনে সপ্তাহ র্াগি এের্ার। 
র্যাপারটা সুন্দর। সোিগর্িা লেলন ভার্গিন, লপটারগে র্ির্, ওই অযাপাটবগমন্টটা চিগ়ে 
লিগে। 
  
. 
  
চডগস্কর ওপর এেটা চনাট পগ়েলিি–োলরখ ১৫ অগক্টার্র, মনগরা আমবস চহাগটি, 
গযাগরগজ আলম িুলেগযলিিাম। চোমাগে চসখাগন চিগখ আলম অর্াে হগয চগলি। পগরর 
লিন আলম ওই লেগ ারী েনযা হেযার ঘটনাটা শুনিাম। আলম জালন, েুলম লগগযলিগি, 
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এলিগভটগর চর্াোম লটগপ চোমার হাগের িাপ চপৌঁগি লিগে। আলম জালন, সমস্ত খর্গরর 
োগজ আমার গল্প চ ানার জনয উিগ্রীর্। এরজনয োরা আমাগে অগনে অিব চিগর্। 
লেন্তু আলম র্িলি, আলম চোমার প্রচণ্ড গুণমুগ্ধ। আলম এমন লেিু েরর্না, যাগে চোমার 
লেিংর্া চোমার চপ ার চোগনা িলে হগে পাগর। আলম হযগো লেিু আলিবে সাহাযয 
চাইর্, েুলম লে ো আমাগে চিগর্? 
  
এটা চোমার আর আমার মগধযই িােগর্। লর্শ্বাস েগরা, েৃেীয র্যলি জানগে পারগর্ 
না। েগযে লিগনর মগধযই চোমার সগে েিা র্ির্। এর মগধয েুলম র্যাপারটা লনগয 
ভার্নালচন্তা েগরা। 
  
ইলে চোমার এেজন োগির মানুষ। 
  
 িমর্াগডবা  ান্তভাগর্ র্িগিন–হায লযশু, অলর্শ্বাসয, এটা েী েগর এি? 
  
লপটার টযাগার র্গিলিগিন- চপাগস্ট এগসগি, চপ্রলসগডগন্টর োগি, চিখা আগি র্যলিগে। 
  
িমর্াগডবা র্িগিন–চেউ হযগো আমাগির… 
  
–লসন, আমরা সামানযেম সুগযাগ লনগে পালর না। এই র্যাপারটা চপ্রলসগডন্টগে ধ্বিংস 
েগর চিগর্। োই এখন চিগেই র্যর্স্থা েরগে হগর্। 
  
েী েগর র্যর্স্থা েরর্? 
  
–চিখগে হগর্ লচল খানা চে পাল গযগি। 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

365 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
. 
  
লপটার টযাগার চিডাগরি রু্যগরা অি ইনগভসলটগগ গনর চহড চোযাটবাগর চপৌঁগি চগগিন। 
চপনলসিগভলনযা এলভলনউগে অর্লস্থে। চস্প যাি এগজগন্টর সগে েিা র্িগিন। 
  
-লপটার, আপলন র্িগিন, এটা খুর্ই জরুলর। োই চো? 
  
–হুাঁ, লপটার এেটা লব্রিগেস খুিগিন। এেটা োগজ লনগিন। 
  
চসই োগজটা এগজন্ট প়েগে িােগিন লচৎোর েগর। 
  
আলম র্িগে চাইলি, আলম আপনার এেজন িযান, েগযে লিগনর মগধযই আপনার সগে 
চিখা েরর্। 
  
র্ালে সর্ লেিু চেগট চিওযা হগযগি। 
  
 জযাের্ োলেগয র্িগিন–এটা েী? 
  
–এটার মগধয িারুণ সম্ভার্না িুলেগয আগি। চপ্রলসগডন্ট জানগে চচগযগিন, চে এই 
লচল খালন পাল গযগি। আপনাগে এেটা োজ েরগে হগর্। আঙুগির িাপ পরীিা েরগে 
হগর্। 
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চক্ল জযাের্ োগজটা আর্ার চিখগিন। চচাগখ মুগখ লর্রলির িাপ- এটা েখনওই েরা 
উলচে হয না। 
  
-চেন? 
  
এর মগধয এেটা গণ্ডগগাি আগি। 
  
–আপলন লে চর্র েরগে পারগর্ন না চে এই লচল টা পাল গযগি? 
  
–হযাাঁ, ো হযগো পারর্। 
  
 লপটার টযাগার মািা না়েগিন- োর হাগের িাপ চো িােগর্। 
  
জযাের্ র্িগিন–এেটু অগপিা েরুন। 
  
 টযাগার জানিা লিগয োোগিন, লচল র েিা লচন্তা েরগিন। ভযঙ্কর পলরণলের েিাও। 
  
সাে লমলনট র্াগি চক্ল জযাের্ লিগর এগিন। 
  
 উলন র্িগিন–আপনার ভাগযটা ভাগিাই র্িগে হগর্। 
  
 লপটার টযাগাগরর হৃৎস্পন্দন দ্রুেের হগযগি আপলন চোগনা সূত্র চপগযগিন? 
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–হযাাঁ, জযাের্ টযাগাগরর হাগে এেটা োগজ েুগি লিগিন। চয মানুষলট এই লচল  
পাল গযগি, এের্ির আগগ োর এেটা ট্র্ালিে অযােলসগডন্ট হগযলিি। োর নাম োিব 
গরমযান। চস মনগরা আমবগসর ক্লােব। 
  
–আর লেিু? 
  
লপটার টযাগার র্িগিন–না, ল ে আগি। 
  
. 
  
িাঙ্ক িগরনগান িাইগন আগিন। লমস সু্টযাটব? র্যাপারটা খুর্ই জরুলর। 
  
–আলম চিখলি। চিসলি চিানটা ধগর র্িি, িাঙ্ক? 
  
–আপলন লে এো? 
  
–ল ে আগি। 
  
িীঘবশ্বাগসর  ব্দ। আলম আসলি। 
  
 ি  লমলনট র্াগি েিা শুরু হি। 
  
. 
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চিসলি সু্টযাটব মযাে চর্োগরর অলিগস ঢুগে পগ়েগি। 
  
েিা আগি মযাে, অলিভার রাগসি চচালি হাউসটনগে হেযা েগরগিন, আলম আগগই এই 
সগন্দহ প্রো  েগরলিিাম। 
  
-হযাাঁ, লেন্তু এর অন্তরাগি সলেয চোিায? 
  
–িাঙ্ক এিুলন আমাগে চিান েগরলিগিন। লেলন গভনবর হাউসটগনর সগে েিা র্গিগিন। 
গভনবগরর লস্থর লর্শ্বাস পি ইযারর্াই োর চমগযগে হেযা েগরলন। িাঙ্ক পি 
ইযারর্াইগযর মা র্ার্ার সগে েিা র্গিগিন। োরাও এটা লর্শ্বাস েরগি না। 
  
এিা়ো আর চোগনা সূত্র? 
  
এখনই এে অনধযব হগর্ন না, এটা চো গগল্পর শুরু। িাঙ্ক মগগব লগগযলিগিন। 
েগরানাগরর সগে েিা র্গিগিন। েগরানার র্গিগি, পি নালে চর্গল্টর িাাঁস িালগগয 
আত্মহেযা েগরগি। চর্ল্টটা এে  িভাগর্ র্গস লগগযলিি, চয োর গিা চেগট যায। 
  
চো? 
  
–িাঙ্ক ইযারর্াইগযর লজলনসপত্র খুাঁলটগয পরীিা েগরগিন। চর্ল্ট চসখাগন পগ়ে আগি। 
এেটুেু িাগ িাগগলন। 
  
মযাে চর্োগরর চচাখ এর্ার র্গ়ো র্গ়ো- ো হগি? োগে চজিখানার মগধযই হেযা েরা 
হয? এই চো? 
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–আমারও োই অনুমান। যা সলেয ো প্রো  েরগে হগর্। অলিভার রাগসি আমাগে 
এের্ার ওই মারাত্মে ওষুধ লিগযলিি। যখন ও গভনবর পগির জনয ি়োই েরলিি, 
েখন ওর চসগেটালরগে চমগর চিিা হয। যখন ও গভনবর পগি র্গসলিি, েখন ওর 
চসগেটালরগে এেটা পাগেব অনচেনয অর্স্থায পাওযা যায। োর চোমা হগযলিি। িাঙ্ক 
জানগে চপগরগিন, অলিভার হাসপাোি েেৃবপিগে র্গিলিি, চমগযলটগে চমগর চিিগে। 
  
চিসলি আরও র্িি–ইমলপলরযাি সুইট চিগে এেটা চটলিগিান এগসলিি, চহাযাইট 
হাউগস। চয রাগে চচালি হাউসটগনর মৃেুয হয। িাঙ্ক চহাগটি চটলিগিান চরেডব পরীিা 
েগরগিন। ১৫ অগক্টার্গরর েিয চিাপাট েগর চিওযা হগযগি। চপ্রলসগডগন্টর 
অযাপযন্টগমন্ট, চসগেটালর র্িগিন। চসলিন নালে চপ্রলসগডগন্টর সাগি চজনাগরি 
হুইটমযাগনর জরুলর তর্ ে লিি। আসগি চোগনা তর্ ে হযলন। িাঙ্ক গভনবর হাউসটগনর 
সগে েিা র্গিগিন। ভদ্রমলহিা র্গিগিন চচালি চহাযাইট হাউগস লগগযলিি। লেলন এই 
র্যর্স্থা েগরলিগিন। চচালির ইগে লিি চপ্রলসগডগন্টর সগে চিখা েরগর্। 
  
িীঘবশ্বাস। নীরর্ো–িাঙ্ক এখন চোিায? 
  
উলন োিব গরমযাগনর সগে েিা র্িগিন। গরমযান হগিন চসই চহাগটগি ক্লােব, লযলন 
ইমলপলরযাি সুযইট রু্ে েগরলিগিন। 
  
. 
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চজগরলম রলর্নসন র্িগিন, আলম িুাঃলখে, আমরা আমাগির েমবচারীগির র্যাপাগর 
র্লিগে খর্র লিগে পারর্ না। 
  
িাঙ্ক র্িগিন–আলম শুধু ওনার র্াল়ের ল োনাটা চাইলি। 
  
োজ হগর্ না, গরমযান এখন িুলটগে। 
  
–খুর্ খারাপ, আমার েগযেটা লর্ষয জানার লিি। 
  
–েী লর্ষগয? 
  
–গভনবর হাউসটগনর েনযার মৃেুযর র্যাপাগর েগযেটা প্রশ্ন। এই চহাগটগিই চমগযলট মারা 
যায। গরমযাগনর োগি হযগো লেিু িুগোগনা খর্র আগি। 
  
িাঙ্ক োগজ েিম চর্র েগর র্িগিন–েেলিন ধগর এই চহাগটিলট এখাগন আগি? 
আমরা সমস্ত জানগে চাইলি। 
  
 চজগরলম রলর্নসন চরগগ চগগিন–এেটু অগপিা েরুন, র্যাপারটা লে সলেয গুরুত্বপূণব? 
চমগযলট চো অনয চোিাও মরগে পারে। 
  
িাগঙ্কর েণ্ঠস্বগর সহানুভূলে–ো চো হযলন, মৃেুযটা এখাগনই ঘগটগি। আপনার চহাগটিটা 
ওযাটার চগগটর মগো লর্খযাে হগয উগ গি। 
  
লমস্টার… 

http://www.bengaliebook.com/


দি বেস্ট বেড প্ল্যানস । দসডদন বসেডন 

371 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

  
–িগনরগান। — 
  
লমাঃ িগনরগান, আপলন লে… এই ধরগনর প্রচার আমাগির চহাগটগির র্িনাম েরগর্। 
আর চোগনা উপায চনই। 
  
িগনরগান ভার্গিন–হযাাঁ, যলি আলম লমাঃ গরমযাগনর সগে েিা র্িগে পারোম, োহগি 
র্যাপারটা অনযভাগর্ লর্চার েরা চযে। 
  
. 
  
িাঙ্ক এখন এেটু লচলন্তে। ঘটনাটা লনলিবি লিগে এলগগয চগিগি। হযাাঁ, এটা লনশ্চযই 
হেযার পলরেল্পনা, চহাগটি ক্লাগেবর সগে চিখা েরগে হগর্। োর আগগ এের্ার 
অযাপাটবগমন্ট হাউগস যাওযা িরোর। র্উ লরটা আগি, লনশ্চযই খার্ার তেলর েরগি। িাি 
চুগির চসই চমগযলট। উজ্জ্বি িুলট সরু্জ চচাখ। গাগযর রিং ধর্ধগর্ িরসা। স্বামীগে 
আসগে চিগখ চস অর্াে হগয চগগি। 
  
–িাঙ্ক, এ সময এগি চয? 
  
–চোমাগে হযাগিা র্িগে এিাম। 
  
–েী হগযগি র্গিা চো? 
  
–না, েেলিন েুলম চোমার মাগযর সগে চিখা েরগে যাওলন। 
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–হযাাঁ, গে সপ্তাগহ চিখা হগযগি। চেন? 
  
–আজগে আর্ার যাগর্ লে চসানামলন? 
  
–লেিু খারাপ খর্র? 
  
–খারাপ? না-না, আমরা হযগো পুলিজার পুরস্কার চপগে চগিলি। 
  
–েী র্িি েুলম? 
  
–আলম এমন এেটা খর্র চির্, যা লর্শ্বর্াসীগে স্তলম্ভে েগর চিগর্। এটা হি আমার 
জীর্গনর–সর্গিগে উগিজে প্রলেগর্িন। 
  
-আমাগে মাগযর োগি পা াগো চেন? 
  
–আলম চোগনা লর্পগির সম্ভার্না রাখগে চাইলি না। অগনগে চাইগি, খর্রটা যাগে না 
চর্গরায। োই র্িলি, েুলম েলিন র্াইগর িাগো। েগযেটা লিন, লেজ। 
  
-লেন্তু চোমার যলি চোগনা িলে হয? 
  
–আমার চোগনা িলে হগর্ না। 
  
–েুলম এেটা লনলশ্চে হগি েী েগর? 
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 –হযাাঁ, লনগজর ওপর আমার অনন্ত লর্শ্বাস। রাগে চোমায চিান েরর্ চেমন? 
  
–ল ে আগি, লরটা  ান্তভাগর্ র্িগিন। 
  
 িগনরগান ঘল়ের লিগে োোগিন–আলম লে চোমাগে চট্র্ন চস্ট গন চপৌঁগি চির্? 
  
. 
  
এে ঘণ্টা চেগট চগগি, িগনরগান এেটা সাধারণ ইগটর র্াল়ের সামগন এগস িাাঁ়োগিন। 
হুইটটন অঞ্চগি। লেলন গাল়ে চিগে নামগিন। সামগনর িরজার লিগে এলগগয চগগিন। 
েলিিংগর্গি হাে রাখগিন। চোগনা উির চনই। র্ারর্ার চর্ি র্াজাগিন। িরজাটা খুগি 
চগি। 
  
মধযর্যস্ক এে ভদ্রমলহিা, িরজায িাাঁল়েগয আগিন। োলেগয আগিন সগন্দগহর চচাগখ 
র্িুন? 
  
–আলম ইন্টারনাি চরগভালনউ সালভবস চিগে আসলি। পলরচয পত্র চর্র েরগিন িাঙ্ক। 
আলম োিব গরমযাগনর সগে েিা র্িগে চাইলি। 
  
–আমার ভাই চো এখন এখাগন চনই। 
  
–উলন চোিায আগিন? 
  
–আলম জালন না। 
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র্যাপারটা খুর্ই খারাপ। ল ে আগি, আলম চিখর্। 
  
–েী র্যাপার? েীগসর েিা র্িগিন? 
  
–আপনার ভাই লেিু র্গিলন? 
  
েী লর্ষগয? 
  
–ওনার ভীষণ লর্পি। 
  
–েী ধরগনর লর্পি? 
  
–আলম ল ে র্িগে পারলি না, আমার চো মগন হগে ভদ্রগিাগের স্বভার্টা ভাগিাই। 
  
–হযাাঁ, োিব খুর্ ভাগিা চিগি। 
  
–আমারও োই ধারণা। লেন্তু ওনাগে চো অলর্িগম্ব চডগে পা াগনা হগর্। চর্  লেিু প্রশ্ন 
েরা হগর্। 
  
ভদ্রমলহিার চচাগখ মুগখ লর্পগির আ ঙ্কা–েী লর্ষগয প্রশ্ন? 
  
-উলন আযের িাাঁলে লিগযগিন। র্যাপারটা খুর্ই খারাপ। আলম লেিু লেিু সূত্র ধলরগয 
লিোম। লেন্তু উলন যখন এখাগন চনই, েখন চো ো েরা যাগর্ না। 
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–এেটু অগপিা েরুন। আমার ভাই চযখাগন আগি চসখানোর ল োনা চির্ লে? 
োউগে র্িগর্ন না লেন্তু। 
  
-ল ে আগি। 
  
–এটা হি সানসাইন লিলসিং িজ, লরচমন্ড চিগের ধাগর, ভালজবলনযাগে। 
  
–ল ে আগি, আলম ওনার সগে চযাগাগযাগ েরলি। 
  
র্যাপারটা খুর্ই ভাগিা, আপলন সর্ সামাি লিগে পারগর্ন চো? 
  
–হযাাঁ, আপলন লচন্তা েরগর্ন না। 
  
. 
  
িাঙ্ক িলিণ লিগে এলগগয চিগিন। লরচমণ্ড এেটা চিাট্ট  হর। চি়েগ া মাইি িূগর। 
েগযে র্ির আগগ িাঙ্ক চসখানোর চিগের জগি মাি ধরগে লগগযলিগিন। 
  
চসর্ার ভাগয োর সহায লিি। লেন্তু এর্ার? 
  
লটপলটপ েগর রৃ্লি হগে, োিব গরমযান লেিুই মগন েগরনলন। এখনই মাগিরা চার খায। 
লেলন েগযে র্ির ধগরই মাি ধরগিন। রু্িরু্ি চিখা লিগে, চঢউগযর চিাগটা চিাগটা 
নাচন। ভারী সুন্দর পলরগর্ । না, তধগযবর পরীিা, ল ে জাযগায ল ে মািগে পাে়োও 
েরগে হগর্। মগন প়েি, মনগরা আমবগসর চসই ঘটনার েিা। জযাগেটটা চিগি 
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এগসলিগিন, গযাগরগজর লিগে এলগগয চগগিন। প্রাইগভট এলিগভটগরর িরজা খুগি চগি। 
চে চর্লরগয এগিন? োিব অর্াে হগযগিন। চর্  লেিুিণ চিগে লিরগে পাগরনলন। চসই 
মানুষলট আর্ার লিগর এগিন। পাগগির মগো হাগের িাপ লনগেন। োরপর গাল়ে েগর 
চর্লরগয চগগিন। 
  
পগরর লিন সোিগর্িা। লেগ ারী েনযার হেযা রহসয। িুগয িুগয চার, আহা, ভদ্রগিাগের 
জনয িুাঃখ হগে। সলেয, আলম োর এেজন অনুগামী। সমসযাটা শুরু হগযগি। লর্খযাে 
হওযার এই এে জ্বািা। আপলন চোিায যাগেন, সেগি োর খর্র রাখগর্। না, েে 
টাোয র্ালজটা চজো চযগে পাগর? এের্ার টাো চর্র েরগেই হগর্। োরপর? 
অনন্তোি ধগর শুধু চিাহগনর পািা। 
  
এর্ার? এর্ার মগন হগে, মাি চার চখগযগি। নাাঃ, চখলিগয েুিগে হগর্। 
  
এেটা লস্পডগর্াট এলগগয আসগি। োিব লচৎোর েরগিন–আাঃ, এে োগি আসগর্ন না। 
  
লস্পডগর্াটটা আরও োগি এলগগয এগসগি। 
  
–এেী? এেী? হায-হায। 
  
লস্পডগর্াটটা আেমণ েরি। গরমযাগনর ওপর ঝাাঁলপগয প়েি। 
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 গরমযান র্াাঁচার জনয চচিা েরগিন। সম্ভর্ হগে না। লস্পডগর্াটটা েখনও ঘুরগি। োিব 
গরমযাগনর মগন হি, মািার খুলিটা রু্লঝ চভগঙ চগগি। চচাগখর সামগন েখন ঘন 
অমালন ার অন্ধোর। 
  
. 
  
 যখন িাঙ্ক এগিন, পুলিগ র গাল়ে এগস চগগি। িাযার ইলিন এর্িং অযামু্বগিন্স। 
অযামু্বগিন্সটা নীি আগিা জ্বালিগয চর্লরগয চগি। 
  
িাঙ্ক গাল়ে চিগে নামগিন। লজজ্ঞাসা েরগিন এে উগিজনার োরণ েী? 
  
–চিগে এেটা িুঘবটনা, আহা এে হেভাগা মগর চগি। 
  
 িগনরগান সর্লেিু রু্ঝগে পারগিন। 
  
. 
  
মধযরাে, িাঙ্ক োাঁর েলম্পউটাগরর সামগন র্গস োজ েরগিন। অযাপাটবগমগন্ট েখন লেলন 
এো। এমন এেটা গল্প যা মালেবন যুিরাগের চপ্রলসগডন্টগে চ ষ েগর চিগর্। োগে র্হু 
আোলঙ্খে পুলিৎজার পুরস্কার চিগর্ এ লর্ষগয চোগনা সগন্দহ চনই। উডওযাডব এর্িং 
র্ানবস্টাইগনর চিগেও োর খযালে চর্ল  হগর্। এলট হগর্  োব্দীর চসরা োলহনী। 
  
িরজায োর আঘাে? উলন উ গিন। িরজা খুগি লিগিন। 
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-চে? 
  
চিসলি সু্টযাগটবর োি চিগে এেটা খর্র। 
  
নেুন চোগনা খর্র? 
  
 উলন িরজা খুিগিন। ধাের্ পর ! অসম্ভর্ যন্ত্রণা। হৃিয লর্িীণব হগয চগি। 
  
 োরপর? োরপর শুধুই সীমাহীন  ূনযো। 
  
. 
  
২০. 
  
িাগঙ্কর লিলভিং রুম চিগখ মগন হি, চসখান লিগয রু্লঝ ঝ়ে র্গয চগগি। ড্রযার েযালর্গনট 
সর্লেিু েিনি েরা হগযগি। লজলনসপত্র টুেগরা টুেগরা েগর িল়েগয লিলটগয ঘগরর 
চভের চিগি রাখা হগযগি। 
  
লনে লরস িাগঙ্কর মৃেগিহটা চিখগিন। চসটা সলরগয চিওযা হি। লেলন লডগটেলটভ লস্টভ 
ব্রাউগনর লিগে োোগিন। 
  
–েী লিগয হেযা েরা হগযগি রু্ঝগে পারগিন? 
  
–না। 
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প়েল গির সগে েিা র্গিগিন? 
  
–এই অযাপাটবগমন্ট র্াল়েটা চর্াধহয এেটা লর্লচত্র লচল়েযাখানা। র্াাঁিররা এখাগন র্সর্াস 
েগর। োরা চেউ লেিু চিগখলন। লেিু চ াগনলন। চোগনা র্যাপাগর েিা র্িগে চায না। 
শ্রীমেী চয চোগনা মুহূগেব এখাগন এগস প়েগর্ন। লেলন চরলডওগে এই সিংর্ািটা 
শুগনগিন। গে িমাগস এখাগন অগনেগুগিা ডাোলের ঘটনা ঘগটগি। 
  
–আলম সুলনলশ্চে এটা ডাোলের ঘটনা নয। 
  
–আপলন েী র্িগে চাইগিন? 
  
িগনরগানগে চহডগোযাটবাগর চিখা চগগি। পি ইযারর্াইগযর লজলনসপত্র পরীিা েরগে 
লগগযলিগিন। আলম জানগে চাইলি, িগনরগান েী লর্ষয লনগয োজ েরলিগিন? চিখুন 
চো ড্রযাগর চোগনা োগজ আগি লেনা? 
  
-না, চোগনা োগজ চনই। 
  
–চোগনা চনাট? 
  
না। 
  
হয উলন খুর্ পলরষ্কার পলরেন্ন লিগিন। অির্া চেউ সর্লেিু লনগয চগি চগগি। 
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 লনে চটলর্গির লিগে চহাঁগট চগগিন। এেটা চের্ি ঝুিগি, চোগনা লেিুর সগে োর 
সিংযুলি চনই। লেলন র্িগিন–এটা েী? 
  
ব্রাউন র্িগিন–ওটা েলম্পউটাগরর পাওযার চের্। হযগো এেসময এটা চািু লিি। 
র্যােআপটা চোিাও হযগো আগি। 
  
োর মাগন েলম্পউটারটা লনগয যাওযা হগযগি। েলপগুগিা েী িাইগি চসট েরা চনই? 
চিখা যাে। 
  
. 
  
র্যােআপ লডস্কটা পাওযা চগি। অগটাগমার্াইগির লব্রিগেগস পগ়ে আগি। লরস চসটা 
ব্রাউগনর হাগে েুগি লিগিন। 
  
আলম এটাগে চহডগোযাটবাগর লনগয যার্।হযগো চোগনা পা  ওযাডব পাওযা চযগে পাগর, 
লে  েিলর্র সগে েিা র্িগে হগর্। উলন এর্যাপাগর এেজন লর্গ ষজ্ঞ। 
  
অযাপাটবগমগন্টর সামগনর িরজা খুগি চগি। লরটা ঢুেগিন। চর্  রু্ঝগে পারা যাগে, 
খর্রটা লেলন লর্শ্বাস েরগে পাগরনলন। োর  রীর লর্ধ্বস্ত। লেলন এলগগয এগিন 
সামগনর লিগে। 
  
আপলন লে শ্রীমেী িগনরগান? 
  
–আপনারা চে? 
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–আলম লডগেটলটভ লনে লরস, উলন হগিন ব্রাউন। 
  
োর মাগন? 
  
–আপনার স্বামীর মৃেগিহ লনগয যাওযা হগযগি। আমরা অেযন্ত িুাঃলখে। আমরা রু্ঝগে 
পারলি, সমযটা খুর্ই খারাপ। েগযেটা প্রশ্ন েরগে পালর লে? 
  
শ্রীমেীর চচাগখ জি। মগন উগিজনা এর্িং ভয। েীগসর ভয? 
  
–আপনার স্বামী চোগনা এেটা র্যাপার লনগয োজ েরলিগিন, োই চো? 
  
স্বামীর েণ্ঠস্বর মগন প়েি–আলম এমন এেটা প্রলেগর্িন চপ  েরর্ লরটা, চসটা 
পৃলির্ীর সেিগে স্তলম্ভে েগর চিগর্। জীর্গন আলম এে উগিজে ঘটনার লপিগন 
েখনও িুগট যাইলন। 
  
শ্রীমেী িগনরগান? 
  
 না-না, এর্যাপাগর আমাগে চোগনা প্রশ্ন েরগর্ন না। আলম লেিুই জালন না। 
  
–আপলন লে জাগনন, উলন েী লর্ষয লনগয োজ েরলিগিন? 
  
–িাঙ্ক েখনও এলর্ষয লনগয আমার সগে আগিাচনা েগরলন। 
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লরটা লমগিয র্িগিন, চগাগযন্দারা রু্ঝগে পারগিন। 
  
-চে র্া োরা োগে হেযা েগরগি, এলর্ষগয আপনার চোগনা অনুমান? 
  
 লরটা পলরষ্কারভাগর্ চিখগিন, চারলিগে োোগিন। র্িগিন–মগন হগে ডাোেগির 
োজ। 
  
লডগটেলটভ লনে এর্িং ব্রাউন পরস্পগরর লিগে োোগিন। 
  
আমাগে এেটু এেিা িােগে চিগর্ন েী? 
  
আমরা আপনাগে চোগনা সাহাযয েরর্? 
  
–না-না, শুধু এেটু এেিা িােগে লিন। 
  
–ল ে আগি, আমরা লিগর আসর্, সময এর্িং সুগযাগ হগিই। 
  
 লনে লরস র্িগিন। 
  
. 
  
লনে পুলি  চহডগোযাটবাগর লিগর চগগিন। মযাে চর্োরগে চিান েরগিন। পলরচয 
লিগিন। র্িগিন–আলম িাঙ্ক িগনরিন হেযাোগণ্ডর সমাধান েরগে চাইলি। আপলন লে 
র্িগর্ন চয, উলন েী লর্ষয লনগয োজ েরলিগিন? 
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-হযাাঁ, িাঙ্ক চচালি হাউসটগনর হেযারহসয লনগয োজ েরলিগিন। 
  
–চোগনা প্রলেগর্িন লে চপ  েরা হগযগি? 
  
–না, চয চোগনা মুহূগেব চসটা আসগো। 
  
ধনযর্াি লমাঃ চর্োর। 
  
-চোগনা খর্র িােগি আমাগে জানাগর্ন লেন্তু। 
  
-হযাাঁ, আপনাগে লনশ্চযই জানার্। লনে র্িগিন। 
  
. 
  
পগরর লিন সোিগর্িা। ডানা ইভান্স টম হলেগন্সর অলিগস চগগি–আলম িাগঙ্কর মৃেুয। 
সম্পগেব এেটা লরগপবাট লিখগে চাইলি। আলম োর লর্ধর্া পত্নীর সাগি েিা র্িগে 
চাইলি। 
  
–ল ে আগি, আলম চোমাগে েযাগমরা েু র্যর্স্থা েরলি। 
  
. 
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 সগন্ধযগর্িা। ডানা ইভান্স এর্িং োর েযাগমরা েু িাঙ্ক িগনরগাগনর অযাপাটবগমন্ট লর্লল্ডিং 
এ চপাাঁগি চগগি। ডানা চর্গি হাে রাখি। এই ধরগনর ইন্টারলভউ লনগে ডানা খুর্ই ভয 
পায। চটলিলভ গন এই খর্রগুগিা চিখাগনা উলচে নয। লেন্তু িুাঃখটাগে ভাগ েরগে 
হগর্। 
  
িরজা খুগি চগি। লরটা িাাঁল়েগয আগিন। 
  
-আপলন চে? 
  
–আপনাগে লরর্ি েরার জনয আমার খারাপ িাগগি। আলম ডানা ইভান্স, ডর্লিউ লট ই-
র পি চিগে আসলি। আপলন লে এই র্যাপাগর আপনার প্রলেলেযা জানাগর্ন? 
  
লরটা ভগয লর্মষব হগয চগগিন। লচৎোর েগর উ গিন- চোমরা, চোমরাই আমার স্বামীগে 
হেযা েগরি। 
  
লেলন অযাপাটবগমগন্টর মগধয িুগট চগগিন। 
  
ডানা েযাগমরামযাগনর লিগে োোি। র্িি–এখাগন অগপিা েরুন। 
  
ডানা চভেগর ঢুগে চগি। লরটাগে চর্ডরুগম চিখগে চপি। 
  
লমগসস িগনরগান? 
  
চর্লরগয যান, এিুলন চর্লরগয যান, আপলন আমার স্বামীগে হেযা েগরগিন। 
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 ডানা অর্াে আপলন েী র্িগে চাইগিন? 
  
আপনারা আমার স্বামীগে এমন এেটা োজ লিগযলিগিন, চস প্রচণ্ড ভয চপগযলিি। 
আমাগে পযবন্ত  হর চিগে র্াইগর পাল গয লিগযলিি। চস চভগর্লিি, আমার জীর্গন 
এেটা ভযঙ্কর ঘটনা ঘগট যাগর্। 
  
ডানা োোি–েী? েী র্িগিন? চোন লর্ষয লনগয উলন োজ েরলিগিন? 
  
–িাঙ্ক েখনও আমাগে র্গি না, মগন হি লর্োগর চর্াধহয লহলস্টলরযা হগযগি। চস 
র্গিলিি, র্যাপারটা সািংঘালেে এর্িং লর্পজ্জনে। এই প্রলেগর্িনটা প্রোল ে হগি চস 
হযগো পুলিৎজার। পুরস্কার পাগর্। 
  
লরটা োাঁিগে শুরু েগরগিন। 
  
ডানা এলগগয চগগিন। গাগয হাে রাখগিন–আলম খুর্ িুাঃলখে। উলন লে আর লেিু 
র্গিগিন? 
  
–না, ও আমাগে চগি চযগে র্গিলিি। আমাগে চট্র্ন চস্ট গন চপৌঁগি চিয। োরপর 
চোগনা, এেজন চহাগটি ক্লাগেবর সগে চিখা েরার জনয চর্লরগয যায। 
  
–চোিায? 
  
–মগনারা আমবস চহাগটগি। 
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. 
  
–লমস ইভান্স, আপলন চেন এখাগন এগসগিন রু্ঝগে পারলি না। চজগরলম রলর্নসন র্াধা 
চির্ার চচিা েরগিন। িগনরগান র্গিলিগিন যলি আলম সাহাযয েলর, োহগি এই 
চহাগটগির চোগনা খারাপ খর্র চর্গরাগর্ না। 
  
লমাঃ রলর্নসন, িগনরগান চর্াঁগচ চনই, আমরা এখন লেিু খর্র চাইলি। 
  
চজগরলম র্িগিন না, এ লর্ষগয আলম চোগনা খর্র লিগে পারর্ না। 
  
–আপলন লমাঃ িগনরগানগে েী র্গিলিগিন? 
  
উলন োিব গরমযাগনর ল োনা চাইলিগিন। চহাগটগির ক্লােব। আলম ল োনাটা লিগযলিিাম। 
  
িগনরগান লে চিখা েরগে লগগযলিগিন? 
  
 এ র্যাপাগর আলম লেিুই জালন না। 
  
–ওই ল োনাটা আমার চাই। 
  
–হযাাঁ, ওই ভদ্রগিাে োর চর্াগনর সগে িাগেন। 
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েগযে লমলনট চেগট চগগি। ডানা ল োনাটা চপগযগিন। রলর্নসন চিখি, ডানা চহাগটি 
চিগে চগি চগি। সগে সগে লেলন চহাযাইট হাউগস চিান েরগিন। 
  
রলর্নসন রু্ঝগেই পারগিন না, সেগিই এই ঘটনাটা লনগয এে উৎসাহী চেন? 
  
. 
  
লে  েিলর্, লডপাটবগমন্টাি েলম্পউটার এসপাটব। লডগটেলটভ লরগসর অলিস ঘগর চগি 
চগগিন, োাঁর হাগে এেটা ফ্ললপ লডস। লেলন উগিজনায িরির েগর োাঁপগিন। 
  
লডগটেলটভ লনে জানগে চাইগিন েী চিখগিন? 
  
লে  েিলর্ র্িগিন–এই র্যাপারটা জানগে পারগি আপলন অর্াে হগয যাগর্ন। চিখুন 
লপ্রন্ট আউগট েী চিখা আগি। 
  
লনে প়েগে শুরু েরগিন। এেটা অদু্ভে অলভর্যলি োর মুগখ িুগট উগ গি। লেলন 
লচৎোর েরগিন- হায ভগর্ান, এটা চো এিুলন েযাগেন লমিারগে চিখাগে হগর্। 
  
. 
  
েযাগেন অগটা লমিার লপ্রন্ট আউটটা প়েগিন। লেলন লডগটেলটভ লরগসর লিগে োোগিন 
এই ধরগনর লপ্রন্ট আউট আলম েখনও চিলখলন। 
  
–হযাাঁ, এখন েী েরা উলচে? লডগটেলটভ লরস র্িগিন। 
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েযাগেন লমিার  ান্তভাগর্ র্িগিন আমাগির অযাটলনব চজনাগরগির সগে েিা র্িগে 
হগর্। 
  
. 
  
অযাটলনব চজনাগরি র্ারর্ারা োটবলিন। োর ঘগর অগনগে এগসগিন। চিডাগরি রু্যগরা 
ইনগভসলটগগ ন চিগে এগসগিন ওযাল িংটন পুলিগ র প্রধান। চসরাি ইনগটলিগজগন্সর 
লডগরক্টর, সুলপ্রম চোগটবর লচি জালস্টস। 
  
র্ারর্ারা োটবলিন র্িগিন–আপনাগির এখাগন চেন ডাো হগযগি, জাগনন চো? আলম 
আপনাগির পরাম ব চাইলি। সলেয েিা র্িগে েী, র্যাপারটা েীভাগর্ সমাধান েরা 
উলচে, আলম লেিুই রু্ঝগে পারলি না। িাঙ্ক িগনরগান লিগিন ওযাল িংটন লট্র্লর্উগনর 
এেজন লরগপাটবার। যখন োাঁগে হেযা েরা হয, েখন লেলন চচালি হাউসটগনর মৃেুয 
রহসয সমাধাগনর চচিা েরলিগিন। পুলি  োর লডগস্কর এেটা ট্র্ান্সলেে চর্র েগরগি। 
এই চিখুন চসই লপ্রন্ট আউটটা। আলম পগ়ে চসটা আপনাগির চ ানালে। 
  
…আমাগে লর্শ্বাস েরগে হগে চয, মালেবন যুিরাগের মহামানয চপ্রলসগডন্ট অন্তে এেটা 
হেযার সগে যুি। লেলন আরও চারলট হেযার অন্তরাগি োজ েগরগিন। 
  
লচৎোর েগর উ গিন পুলি  প্রধান- েী র্িগিন? 
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ভদ্রমলহিা র্িগিন–এখনও চ ষ হযলন, আমাগে প়েগে লিন। আলম লর্লভন্ন সূত্র চিগে 
লনম্মলিলখে খর্রগুলি চপগযলি। চিসলি সু্টযাটব, ওযাল িংটন লট্র্লর্উন পলত্রোর প্রো ে 
এর্িং মালিে, আমাগে জালনগযগিন, অলিভার রাগসি োগে উগিজে পানীয চখগে র্াধয 
েগরলিগিন। 
  
… অলিভার রাগসি যখন চেনটালের গভনবর পগির জনয ি়োই েরলিগিন, েখন োর 
চসগেটালর লিসা পারগনলটগে ধষবণ েগরন। 
  
পগরর লিন ওইহেভাগয মলহিার চিহ পাওযা যায চেনটালেনিীগে। পরীিার িারা 
প্রমালণে হগযগি চয, োগে েরি উগিজে পিািব খাওযাগনা হগযলিি। 
  
…গভনবর হগয অলিভার রাগসি আর এেলট মারাত্মে ঘটনা ঘলটগযলিগিন। োর 
চসগেটালর লমলরযাম চিডিযাগন্ডর অগচেন চিহটা এেটা পাগেবর চর্গঞ্চর নীগচ পাওযা 
যায, ভদ্রমলহিা চোমাগে চগি যান। োগেও ওই উগিজে পানীয চিওযা হগযলিি। 
পুলি  অগপিায লিি। লেিুলিন র্াগি হযগো ওনার জ্ঞান লিরে। অলিভার রাগসি 
হাসপাোি েেৃবপিগে চিান েগরন। লেলন র্গিন, এখনই চযন চমগযলটগে চমগর চিিার 
র্যর্স্থা েরা হয। লমলরযাম চিডিযান্ড আর চোমা চিগে লিগর আসগে পাগরনলন। 
  
…চচালি হাউসটনগে আর্ার উগিজে পানীয লিগয হেযা েরা হগযগি। চয রাগে চমগযলট 
মারা যায, চসই রাগে চহাগটি সুইট চিগে চহাযাইট হাউগস চিান েরা হগযলিি। 
চহাগটগির চটলিগিান চরলজস্টার পরীিা েগরলিিাম, ওই পাোটা লিাঁগ়ে চনওযা হগযগি। 
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… আমাগে র্িা হগযলিি, চপ্রলসগডন্ট ওলিন রাগে লর্গ ষ লমলটিং-এ র্যস্ত লিগিন। লেন্তু 
আলম চিগখলি, লমলটিংটা র্ালেি হগযলিি, ওই রাগে চপ্রলসগডন্ট চোিায লিগিন, োর 
চোগনা হলিস পাওযা যাযলন। 
  
..পি ইযারর্াইগে এই র্যাপাগর চগ্রপ্তার েরা হয। েযাগেন অগটা লমিার র্গিলিগিন, 
ইযারর্াইগে আটগে রাখা হগযগি। পরলিন সোগি ইযারর্াইগে োর চসগি মৃে অর্স্থায 
পাওযা চগি। র্িা হয চস নালে গিায চর্ল্ট জল়েগয মারা চগগি। লেন্তু আলম যখন 
পুলি  চস্ট গন লগগয োর লজলনসপত্র পরীিা েরিাম, চিখিাম, চসখাগন চর্ল্টটা অিে 
অর্স্থায আগি। 
  
.. এি লর্ আই-চে আমার এেজন র্নু্ধ আগি, োর োি চিগে আলম এেটা খর্র 
চপগযলি। আলম শুগনলি চহাযাইট হাউগস এেটা ব্লযােগমি লচল  পা াগনা হগযগি। 
চপ্রলসগডন্ট রাগসি এি লর্ আই-চে র্গিগিন লচল র ওপর আঙুগির িাপ পরীিা েরগে। 
চর্ল র ভাগ চিগত্র এটা েরা সম্ভর্ হয না। লেন্তু ইনিাগস্কাপ নামে যগন্ত্রর সাহাগযয এি 
লর্ আই আঙুগির িাপ পরীিা েরগে চপগরগি। 
  
…এই লচল র ওপর চয আঙুগির িাপ লিি, চসটা োিব গরমযাগনর। উলন হগিন মনগরা 
আমবস চহাগটগির এেজন ক্লােব। উলন হযগো হেযাোরীগে চিগখলিগিন। ওনাগে এেটা 
লিল িং েযাগম্প পাওযা চগি। ওনার নামটা চহাযাইট হাউগসর োগি চপৌঁগি লগগযলিি। 
আলম যখন েযাগম্প চপৌঁগিািাম, চিখিাম গরমযানগে চমগর চিিা হগযগি। র্িা হগে, 
এটা চনহােই এেটা অযােলসগডন্ট। 
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…োহগি? এইসর্ ঘটনা পরম্পরা চিগে আলম স্পি রু্ঝগে পারলি চপ্রলসগডন্ট 
অগনেগুগিা হেযার অন্তরাগি োজ েগরগিন। আলম এই েিগন্তর োজটা আরও চালিগয 
যার্। লেন্তু, আমার ভয হগে, েগর্ এ চরেডব রইি, যলি আমার চোগনা িলে হয, এই 
চরেডব চিগে চযন সেগি সলেযটা জানগে পাগর। 
  
এি লর্ আই-এর প্রধান লচৎোর েগর উ গিন–অসম্ভর্, অসম্ভর্। 
  
 ঘগরর মগধয গুিন শুরু হগয চগগি। 
  
অযাটলনব চজনাগরি োটবলিন র্িগিন–িগনরগান এটা লর্শ্বাস েগরগিন, োই হযগো 
োগে। হেযা েরা হগযগি। 
  
লচি জালস্টস প্রশ্ন েরগিন চপ্রলসগডন্ট যলি িজনগে হেযা েগর িাগেন, োহগি েীভাগর্ 
োর লর্চার হগর্? 
  
হযাাঁ, োাঁগে ইমলপচ েরগে হগর্? চগ্রপ্তার েরগে হগর্? চজগি পুরগে হগর্? 
  
সর্লেিু েরার আগগ অযাটলনব চজনাগরি োটবলিন র্িগিন–এই ট্র্ান্সলেেটা চপ্রলসগডগন্সর 
োগি চিওযা উলচে। চিখা যাে, লেলন এ লর্ষগয েী মন্তর্য েগরন? 
  
মৃিু গুিন। 
  
এর মগধয আলম র্িলি, োর অযাগরস্ট ওযাগরন্ট চর্র েরা উলচে, র্যাপারটা খুর্ই জরুলর। 
ঘগর উপলস্থে এেজন ভার্গিন, এখনই লপটার টযাগারগে খর্র লিগে হগর্। 
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. 
  
লপটার টযাগার চটলিগিানটা নালমগয রাখগিন। চয েিা শুনগিন, ো লর্চার েরগে 
র্সগিন। লেলন উগ  চগগিন, ডার্গরা োনাগরর অলিগস। 
  
–এখনই চপ্রলসগডগন্টর সাগি েিা র্িগে হগর্। 
  
উলন এখন লমলটিং-এ র্যস্ত আগিন। 
  
–ডার্গরা, র্যাপারটা খুর্ই জরুলর। 
  
ডার্গরা র্িগিন–এে মুহূেব অগপিা েরুন। চটলিগিান লনগিন, চর্াম লটপগিন–সযার, 
আপনাগে লর্রি েরার জনয িুাঃলখে।লমাঃ টযাগার এখাগন এগসগিন। উলন এখনই 
আপনার সগে েিা র্িগে চাইগিন। 
  
লরলসভার নালমগয চরগখ ভদ্রমলহিা র্িগিন পাাঁচ লমলনট। 
  
. 
  
পাাঁচ লমলনট চেগট চগগি। ওভাি অলিগস টযাগার এর্িং চপ্রলসগডন্ট রাগসি িা়ো আর চেউ 
চনই। 
  
–এে গুরুত্বপূণব, েী র্যাপার লপটার? 
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–অযাটলনব চজনাগরি এর্িং এি লর্ আই-এর প্রধান মগন েরগিন, েুলম িটা হেযার সগে 
যুি। 
  
অলিভাগরর মুগখ হালস র্যাপারটা হালসর লর্ষয, োই চো? 
  
-না, ওগির লস্থর লর্শ্বাস েুলম চচালি হাউসটনগে হেযা েগরি। 
  
অলিভাগরর মুখ লর্র্ণব আর েী? 
  
–হযাাঁ, যা র্িা হগযগি, সমস্ত সািয প্রমাণ আগি। েিয এগের্াগর লনখুাঁে। আমার মগন হয 
না েুলম লনগজগে র্াাঁচাগে পারগর্। ওই রাগে েুলম চোিায লিগি? চযলিন চমগযলট মারা 
যায। 
  
অলিভার লনশু্চপ। 
  
লপটার টযাগার অগপিা েরগিন–অলিভার, ো়োোল়ে র্িি, েুলম লে উির লিগে 
পারগর্? 
  
অলিভার আমো আমো েরগি না, আলম র্িগে পারর্ না। 
  
–চোমাগে র্িগেই হগর্। 
  
অলিভার র্িগিন–লপটার, আমাগে এেটু এো িােগে লিন। 
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. 
  
লপটার চসগনটর চডলভগসর সগে চিখা েরগিন। 
  
–লপটার, এে ো়োর েী আগি? 
  
–এটা চপ্রলসগডগন্টর র্যাপাগর এেটা সমসযা। 
  
–োই নালে? 
  
–অযাটলনব চজনাগরি এর্িং এি লর্ আই-এর প্রধান মগন েরগিন, অলিভার এেজন 
হেযোরী। 
  
চসগনটর চডলভস উগ  িাাঁ়োগিন–েুলম েী র্িি? 
  
–ওাঁরা এ র্যাপাগর সুলনলশ্চে চয, অলিভার এোলধে হেযাোণ্ড ঘলটগযগিন। আলম এি লর্ 
আই-এর এে র্নু্ধর োি চিগে খর্রটা চপগযলি। 
  
টযাগার সর্ েিা র্িগিন। 
  
চসগনটর চডলভস  ান্তভাগর্ র্িগিন–েুেুলরর র্াচ্চা, এর মাগন েী, েুলম রু্ঝগে পারি? 
  
–হযাাঁ, আলম রু্ঝগে পারলি। 
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–অলিভাগরর লনেুলচ েগরগি। এে িি চোলট ডিার আলম লর্লনগযাগ েগরলি, এখন েী 
হগর্? আমার হাগে সমস্ত িমো, আলম এ র্যাপারটা েরগে চির্ না। চিখা যাে, েী 
হয? 
  
–আপলন এখন েী েরগর্ন? 
  
–হযাাঁ, েুলম চো র্িি, সািযপ্রমাণ যগিি আগি? 
  
–হযাাঁ, এমন প্রমাণ যা সহগজ নি েরা যাগর্ না। লেন্তু অযালির্াই চনই। 
  
চপ্রলসগডন্ট এখন চোিায? 
  
 উলন এখন ওভাি অলিগস আগিন। 
  
–ল ে আগি, আলম লেিু ভাগিা খর্র লনগয যালে। 
  
. 
  
 চসগনটর টড চডলভস র্িগিন। চসগনটর চডলভস অলিভাগরর মুগখামুলখ র্গস আগিন, 
ওভাি অলিগস। 
  
-খুর্ খারাপ খর্র শুনিাম, অলিভার। র্যাপারটা আলম লর্শ্বাস েরলি না। চেউ চর্াধহয 
চোমাগে িাাঁসাগে চাইগি। 
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–আলমও না। আলম চোগনা খারাপ োজ েলরলন, টড। 
  
–েুলম েগরালন, লেন্তু এ ধরগনর োজ হি েী েগর? এটা চোমার চপ াগে েেখালন 
প্রভালর্ে েরগর্, েুলম রু্ঝগে পারি? 
  
লনশ্চযই। লেন্তু… 
  
–িুলট লর্ষয জানগে হগর্। এই অলিসটা সারা পৃলির্ীগে লনযন্ত্রণ েগর, অলিভার, েুলম 
লে চিগ়ে চিগর্? 
  
–টড, আলম চোগনা খারাপ োজ েলরলন। 
  
-হযাাঁ, চচালি হাউসটগনর হেযাোগণ্ডর সগে চোমার েী সম্পেব িােগে পাগর? েুলম 
চসলিন চোিায লিগি, র্গিা চিলখ? 
  
লেিুিগণর নীরর্ো। োরপর এেলট েীক্ষ্ণ উির–না। 
  
চসগনটর চডলভস হাসগিন–েী হি চোমার সৃ্মলের জগগে? চসই সন্ধযায েুলম চোিায 
লিগি? চোিায োলটগযলিগি? 
  
অলিভার োোগিন–েী লজজ্ঞাসা েরগিন? 
  
–হযাাঁ, চোমার অযালির্াই, আর চোগনা প্রশ্ন আলম জানগে চাইলি না। আলম চোমাগে 
র্াাঁচাগে চাইলি। 
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অলিভার র্িগিন–এর লর্লনমগয আপলন েী চান, টড? 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–আমরা মধযপ্রাগচযর  ালন্ত সগম্মিনটা শুরু েরর্। আমাগির 
অগনেগুগিা পলরেল্পনা আগি। এখনই সর্ নি েরগে লিলে না। 
  
–আলম  ালন্ত চুলি লনগয আগিাচনা েরর্। 
  
–েুলম েী র্িগর্?.. 
  
–হযাাঁ, আলম ওই চুলিটা সম্পািন েরর্ই। 
  
–েুলম েী েরগে চাইি? 
  
–আলম জালন। 
  
চসগনটর ভাগিাভাগর্ র্সগিন। অলিভাগরর মুগখর লিগে োলেগয র্িগিন–চোমাগে 
মাডবার চাগজবর আসালম লহগসগর্ লচলহ্নে েরা হগযগি, অলিভার। েুলম লে রু্ঝগে পারি, 
এর িিশ্রুলে েী হগর্? র্ালে জীর্নটা চোমার চজগির অন্ধোগর োটগর্। 
  
ইন্টারেগম এেটা  ব্দ চ ানা চগি–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, েগযেজন আপনার সগে চিখা 
েরগে এগসগিন। অযাটলনব চজনাগরি োটবলিন, এি লর্ আই চিগে লমাঃ ব্রান্ডন, লচি 
জালস্টস চগ্রটস এর্িং… 
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–ওাঁগির পাল গয লিন। 
  
চসগনটর চডলভস র্িগিন–আলম লে এেটা ভুি েরিাম অলিভার? েুলমও চোমার জীর্ন 
লনগয চখিগি, আলম চোমাগে ধ্বিংস েগর চির্। 
  
িরজা খুগি চগি, সেগি প্রগর্  েরগিন। 
  
জালস্টস চগ্রটস র্িগিন–চসগনটর চডলভস? 
  
টড চডলভস মািা না়েগিন। ঘর চিগে চর্লরগয চগগিন। র্ারর্ারা োটবলিন ঘরটা র্ন্ধ 
েরগিন। লেলন চডগস্কর লিগে এলগগয চগগিন। 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, আপনাগে প্রশ্ন েরগে খারাপ িাগগি, লেন্তু েগযেটা প্রশ্ন েরগেই 
হগর্। 
  
অলিভার র্িগিন আলম জালন, আপনারা চেন এখাগন এগসগিন? লেন্তু আর্ার র্িলি, ওই 
সর্ মৃেুযর সগে আমার চোগনা সম্পেব চনই। 
  
–আমরা এ র্যাপাগর সুলনলশ্চে, স্কট ব্রান্ডন র্িগিন, আমরা চেউই লর্শ্বাস েরলি না। 
লেন্তু হাগে েিয প্রমাণ িাো চাই। এিা়ো আর চোগনা উপায চনই। 
  
–আমরা রু্ঝগে পারলি। 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, আপলন লে েখনও উগিজে পানীয র্যর্হার েগরগিন? 
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না। 
  
সেগি মুগখর লিগে োোগিন। 
  
পগনগরাই অগক্টার্র োলরগখ আপলন চোিায লিগিন, িযা েগর র্িগর্ন লে? চয সন্ধযায 
চচালি হাউসটগনর মৃেুয হগযগি? 
  
এেটু নীরর্ো। 
  
লমাঃ চপ্রলসগডন্ট? 
  
–আলম িুাঃলখে, র্িগে পারর্ না। 
  
–মগন েরার চচিা েরুন। ওই সন্ধযায আপলন েী েগরলিগিন? 
  
আর্ার নীরর্ো। 
  
–লমাঃ চপ্রলসগডন্ট? 
  
–আলম ল ে মগন েরগে পারলি না। পগর র্ির্। 
  
েে পগর? এেজন জানগে চাইগিন। 
  
–রালত্র আটটার সময। 
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 ওাঁরা চগি চগগিন। অলিভার চিাট্ট লসলটিং রুগম লগগয র্সগিন। জযান চসখাগন োজ 
েরলিি। জযান চিখি, অলিভার ঢুেগিন। 
  
অলিভার র্িগিন–আমাগে এেটা স্বীোগরালি েরগে হগর্। 
  
. 
  
চসগনটর চডলভস খুর্ই চরগগ চগগিন। আলম এে চর্াো? এেটা ভুি চিােগে লনর্বালচে 
েরিাম? চিােটা আমার সর্বনা  েগর চিগর্। চিাগে আমার লিগে আঙুি েুিগর্। 
র্িগর্, আলম নালে এই ষ়েযগন্ত্রর অন্তরাগি আলি। 
  
–লমস সু্টযাটব, চিান েুগি লনগয চসগনটর চডলভস র্িগিন, েুলম র্গিলিগি, চোমাগে 
চর্ল  লেিু চির্ার িােগি চযন চোমাগে চিান েলর। 
  
ইগযস, সযার। 
  
-চোমাগে এেটা েিা আলম পলরষ্কার র্িগে চাইলি, লট্র্লর্উগনর পুগরা সমিবন আমার 
িরোর। শুরু হগর্ েীব্র প্রচার অলভযান। এেটার পর এেটা লর্গফারে সম্পািেীয। • 
  
–এর লর্লনমগয আলম েী পার্? 
  
-মালেবন যুিরাগের চপ্রলসগডগন্টর পি। অযাটলনব চজনাগরি এই মাত্র এেটা ওযাগরন্ট চর্র 
েগরগিন, এেজনগে চগ্রপ্তার েরা হগর্, অগনেগুগিা হেযার অপরাধী লহগসগর্। 
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–আপলন র্িুন, আলম শুনলি। 
  
. 
  
চিসলি অেযন্ত দ্রুে েিা র্িগি। মযাে চর্োর রু্ঝগে পারগিন না। 
  
চর্োর র্িগিন–চুপ েগরা, েুলম েী র্িগে চাইি? 
  
–চপ্রলসগডন্ট, চ ষ পযবন্ত োাঁগে িাাঁগি চিিা সম্ভর্ হগযগি। এই মাত্র চসগনটর টড 
চডলভগসর সগে েিা হি। সুলপ্রম চোগটবর লচি জালস্টস, পুলিগ র প্রধান লডগরক্টর, এি 
লর্ আই, মালেবন যুিরাগের অযাটলনব চজনাগরি, সেগিই চপ্রলসগডগন্টর অলিগস র্গস 
আগিন। এেটা ওযাগরন্ট চর্র েরা হগযগি। চপ্রলসগডন্ট অগনেগুগিা মাডবাগরর সগে 
যুি। সািয প্রমাগণর পাহা়ে জগম চগগি। মযাে, চপ্রলসগডগন্টর চোগনা অযালির্াই চনই। 
এই গল্পটা  োব্দীর চসরা ঘটনা, েী র্গিন? 
  
–এটা লেন্তু আমরা িাপগে পারর্ না। 
  
চিসলি অর্াে–চেন? 
  
–চিসলি, প্রগেযেটা েিয প্রমাণগে ভাগিাভাগর্ পরীিা েরগে হগর্। 
  
-হযাাঁ, চ ষ অলব্দ এটা আমরা িাপর্। ওযাল িংটন চপাগস্ট চহডিাইন লহগসগর্। এই খর্রটা 
আমরা েখনও হােিা়ো হগে চির্ না। 
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যগিি সািয না িােগি আমরা মালেবন যুিরাগের চপ্রলসগডন্টগে হেযার অপরাগধ 
অপরাধী েরগে পালর না। চস েিা জাগনা চো? 
  
চিসলির মুগখ হালস মযাে, আলম চো ো েরর্ না। আমরা খালি লিখর্, োর লর্রুগে 
ওযাগরন্ট ইসুয েরা হগযগি। এটাই োর রাজননলেে ভাগযগে এগের্াগর চ ষ েগর 
চিগর্। 
  
–চসগনটর চডলভস? 
  
উলন এখন জামাইগযর লর্রুোচারণ েরগিন। উলন লর্শ্বাস েগরন চয, চপ্রলসগডন্ট সলেয 
সলেয চিাষী। 
  
–র্যাপারটা এখাগনই চ ষ েরা উলচে নয। চিগখা, এই ঘটনাটা সলেয লেনা। 
  
েযাগিলরন গ্রাহামগে মগন আগি? োগে লে ভুগি চগগিন? আমরা এই খর্রটা িাপর্ েী 
িাপর্ না? 
  
–না, এখনই র্িগে পারলি না। 
  
–আর োর সগে েিা র্িগে হগর্? এটা আমার োগজ, আলম চযটা ভাগিা রু্ঝর্, োই 
েরর্। 
  
না, এটা অলর্গর্চগের োজ হগর্। আলম েখনও চাইর্ না, এই খর্রটা িাপা চহাে। 
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–আলম লনগজই এই প্রলেগর্িনটা লিখর্। 
  
–চিসলি যলি েুলম োই েগরা, আলম লেন্তু লচরলিগনর জগনয অলিস চিগ়ে চগি যার্। 
  
–মযাে আপলন আর আলম পুলিৎজার পুরস্কার ভাগ েগর চনর্। 
  
. 
  
চিসলি ইন্টারেগমর চর্াম লটপি। চডািগটযারগে এখাগন আসগে র্গিা চো। 
  
চডািগটযাগরর মুগখর লিগে োলেগয চিসলি প্রশ্ন েরিন–আগামী চলি  ঘণ্টা, আমার 
ভাগগয েী চিখা আগি, এের্ার চিখগর্ন? 
  
পগেট চিগে এেটা চিাট্ট পাাঁলজ চর্র েগর চডািগটযার র্িগে িােগিন-খুর্ ভাগিা 
এেটা ঘটনা ঘটগর্। চিখুন, মেি প্রগর্  েরগি নর্ম ঘগর, েগটা আরও লেনলিন র্াগি 
আসগর্। এমন এেটা ঘটনা, যা সারা জীর্ন আপলন মগন রাখগর্ন। আপনাগে আরও 
লর্খযাে েগর েুিগর্। সারা পৃলির্ীর মানুগষর োগি আপনার নাম চপৌঁগি যাগর্। 
  
চিসলির মগনর মগধয এেটা উগিজনা চজগগগি সারা পৃলির্ীর মানুগষর োগি আমার নাম 
চপৌঁগি যাগর্? 
  
চচাখ র্ন্ধ েরি চস, মগন প়েি, পুলিৎজার পুরস্কার, লস্পোর চঘাষণা েরগিন এর্িগরর 
পুলিৎজার পুরস্কার চিওযা হগে লমস চিসলি সু্টযাগটবর হাগে। হােোলির  ব্দ। 
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লমস সু্টযাটব? 
  
 চিসলি স্বগের জগে চিগে আর্ার র্াস্তগর্ লিগর এি। 
  
–আর লেিু শুনগর্ন? 
  
না, আপনাগে ধনযর্াি চডািগটযার, আপলন অগনে লেিু র্গি লিগযগিন। 
  
. 
  
 সগন্ধয সােটা, গল্পটা ভাগিাই হগযগি। ল গরানাম চিওযা হগযগি চপ্রলসগডন্ট রাগসগির 
লর্রুগে ওযাগরন্ট জালর েরা হগযগি িটা হেযাোগণ্ডর সগে যুি িাোর অপরাগধ। 
  
চিসলি গল্পটা আর এের্ার চিগখ লনি। োর েলপটা র্যালনস্টাগরর হাগে লিি। 
র্যালনস্টার োর মযাগনলজিং এলডটর। 
  
চস র্িি–এটা এিুলন িাপর্ার র্যর্স্থা েরুন। এে ঘণ্টার মগধয খর্রটা চযন সমস্ত 
চিগ  িল়েগয পগ়ে। এেই সমগয ডর্লিউ লট ই চিগে এই র্যাপারটা ব্রডোস্ট েরগে 
হগর্। 
  
র্যালনস্টার রাজী হগেন না মযাে চর্োগরর সগে েিা র্গিগিন চো? 
  
–এটা ওনার োগজ নয, এই োগগজর মালিে আলম। আলম যা চাইর্, োই িাপা হগর্। 
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-ইগযস মযাডাম, চটলিগিাগনর লিগে এলগগয চগগিন র্যালনস্টার, এেটা নাম্বাগর চিান 
েরগিন- র্িগিন, আমরা োজটা েরগে চগিলি। 
  
. 
  
চসলিন সগন্ধযগর্িা, সােটা চর্গজ লেলর  লমলনট। র্ারর্ারা োটবলিন এর্িং অনযানয সেগি 
চহাযাইট হাউগস ঢুগে পগ়েগিন। র্ারর্ারা  ান্তভাগর্ র্িগিন–মগন হগে এটা র্যর্হার 
েরগে হগর্ না। েগর্ তেলর িােগে হগর্। আলম চপ্রলসগডগন্টর ওযাগরন্টটা লনগয এগসলি। 
  
. 
  
লেলর  লমলনট চেগট চগগি, অলিভাগরর চসগেটালর র্িি–অযাটলনব চজনাগরি োটবলিন 
এর্িং অনযানযরা এগসগিন। 
  
–ওাঁগির আসগে র্িুন। 
  
অলিভার ঘল়ের লিগে োোগিন, মুখটা িযাোগ  হগয চগগি। ওরা ওভাি অলিগস এগস 
ঢুেগিন, জযান অলিভাগরর পাগ  র্গসলিি। এেটা হাে লিগয অলিভাগরর হােটা চচগপ 
ধগরগি। 
  
র্ারর্ারা োটবলিন প্রশ্ন েরগিন- লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, আপলন এখন আমাগির প্রগশ্নর জর্ার্ 
লিগে পারগর্ন চো? 
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অলিভার ঘা়ে োে েগর র্িগিন–হযাাঁ, আলম তেলর। 
  
লমাঃ চপ্রলসগডন্ট, চচালি হাউসটগনর সগে লে আপনার এেটা অযাপযন্টগমন্ট লিি? 
পগনগরাই অগক্টার্র োলরগখ? 
  
–হযাাঁ, লিি। 
  
–চচালির সগে আপনার চিখা হগযলিি? 
  
না, আলম অযাপযন্টগমন্টটা েযানগসি েগরলিিাম। 
  
অলিভাগরর হ াৎ মগন পগ়ে চগি, লেনগটর সময এেটা চগাপন চটলিগিান এগসলিি, 
ডালিবিং, আলম র্িলি, আলম র্ড্ড এো, আলম চমলরিযান্ড িগজ আলি। পুগির ধাগর নগ্ন 
হগয র্গস আলি। 
  
–আো, আলম চভগর্ চিখলি, েী েরা যায। 
  
–েখন েুলম আসগে পারগর্? 
  
–আলম এে ঘণ্টার মগধয চপৌঁগি যার্। 
  
অলিভার সেগির লিগে োোগিন–আলম র্যাপারটা র্িগে চাইলিিাম না, হযগো 
চভগর্লি, এই ঘটনাটা প্রোল ে হগি চিগ র িলে হগয যাগর্। অনয চিগ র সাগি 
আমাগির সম্পগেবর অর্নলে হগর্। লেন্তু এখন আমাগে র্িগেই হগর্। 
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সেগি অর্াে হগয অলিভাগরর লিগে োোগিন। 
  
অলিভার ধীগর ধীগর এলগগয চগগিন। এেটা িরজা খুগি লিগিন। লসিভা লর্গোগনা 
ঘগরর মগধয প্রগর্  েরগিন। 
  
–ইলন হগিন লসিভা লর্গোগনা, ইোলিযান রােিূগের স্ত্রী। পগনগরাই অগক্টার্র োলরগখ 
শ্রীমেী লর্গোগনা এর্িং আমরা এেসগে ওনার িজ চমলরিযাগন্ড লিিাম। লর্গেি চারগট 
চিগে রালত্র িুগটা পযবন্ত। চচালি হাউসটগনর হেযা সম্পগেব আলম লেিুই জালন না। অনয 
চোগনা হেযার সাগিও আমার চোগনা সম্পেব চনই। 
  
. 
  
২১. 
  
ডানা টম হলেগন্সর অলিগস প্রগর্  েরি। 
  
টম, আলম এেটা গুরুত্বপূণব খর্র চ ানার্। িাঙ্ক িগনরগানগে হেযা েরার আগগ লেলন 
োিব গরমযাগনর র্াল়েগে লগগযলিগিন। ওই ভদ্রগিাে মনগরা আমবগসর ক্লােব লিগিন। 
গরমযানগে এেটা চর্ালটিং অযােলসগডগন্ট চমগর চিিা হগযগি। উলন ওনার লিলির সগে 
িােগেন। আলম এে েু-এর সগে চিখা েগরলি। এই খর্রটা আজ ি টার সময প্রচার 
েরগে চাইলি। 
  
–চোমার লে মগন হগে, এটা অযােলসগডন্ট নয? 
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–না, এর চভের হেযার িাযা আগি। 
  
 টম হলেন্স র্িগিন–চিলখ েী েরা যায। 
  
-ধনযর্াি, এই হি ল োনা, আলম েযাগমরামযানগে সগে লনগয লগগযলিিাম। এখন োজটা 
শুরু েরগে হগর্। 
  
. 
  
ডানা অযাপাটবগমগন্ট লিরি, হ াৎ োর মগন হি, চোিাও এেটা চগািমাি হগযগি। 
সারাগজগভাগে চয মৃেুযর আর্হাওযা, লর্পগির অেীোর, এখাগনও চেমনটা মগন হগে। 
চেউ এখাগন ঢুগে পগ়েগি। চস অযাপাটবগমগন্টর চভেগর ধীগর ধীগর ঢুগে চগি। চক্লাগসট 
পরীিা েরি। না, লেিুই চো মগন হগে না। েগর্ এটা লে আমার েল্পনা? ডানা 
লনগজগে সান্ত্বনা চির্ার চচিা েরি। েরু্ও োর মগন হগে, লেিু এেটা হগর্। 
  
. 
  
ডানা চসই র্াল়েগে চগি, চযখাগন োিব গরমযাগনর চর্ান িােগেন। েযাগমরামযান এগস 
চগগি। লর্রাট এেটা ভযান এগসগি, অযাগন্টনা এর্িং অনযানয আধুলনে যন্ত্রপালে লনগয। 
  
 লমি প্রশ্ন েরগিন চোিায ইন্টারলভউটা হগর্? 
  
–আলম র্াল়ের মগধয চযগে চাইলি, আপনাগির চডগে চনর্। 
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–ল ে আগি। 
  
 ডানা চর্ি র্াজাি, মালরযান গরমযান িরজা খুগি লিগিন। র্িগিন–আসুন। 
  
-আলম— 
  
আলম জালন, আপলন চে, চটলিলভ গন আপনার িলর্ চিগখলি। 
  
–আপলন ল েই র্গিগিন, আপনার সগে এে লমলনট েিা র্িগে পালর লে? 
  
মালরযানা গরমযান এেটু চভগর্ র্িগিন–চভেগর আসুন। 
  
ডানা োগে অনুসরণ েগর লিলভিং রুগম চপৌঁগি চগি। 
  
 মালরযানা গরমযান এেলট চচযার এলগগয লিগয র্িগিন–আমার ভাই সম্পগেব চো? 
  
…হযাাঁ, োগে হেযা েরা হগযগি। আলম সুলনলশ্চে। 
  
-চে োগে চমগরগি? আপনার চোগনা অনুমান? 
  
িূর আোগ র লিগে োলেগয- না, আলম র্িগে পারর্ না। 
  
িাঙ্ক িগনরগান লে এখাগন এগসলিগিন আপনার সগে চিখা েরগে? 
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 মলহিার চচাখ চিাগটা হগয এি, চস আমাগে ভুি রু্লঝগযগি। এখন এেিা র্গি েী 
িাভ? চস চো মগরই চগগি? 
  
চচাগখ জি। 
  
িগনরগান েী র্গিলিি? আপনার ভাই সম্পগেব? 
  
–উলন র্গিলিগিন চয, উলন টযাস লর্ভাগ চিগে আসগিন। 
  
 ডানা র্সি, েিাগুগিা চ ানার চচিা েরি। োরপর প্রশ্ন েরি- আলম লে এেটা চিাট্ট 
চটলিলভ ন ইন্টারলভউ লনগে পালর? েগযেটা েিা র্িগে হগর্ আপনার ভাইগযর হেযা 
সম্বগন্ধ। আপলন এই  হগরর পলরলস্থলে সম্পগেবও িু-চার েিা র্িগর্ন। 
  
মালরযানা গরমযান র্িগিন–ল ে আগি, আলম রাজী আলি। 
  
ধনযর্াি। ডানা সামগনর িরজার লিগে এলগগয চগি।িরজা খুিি। োর েযাগমরামযানগির 
চভেগর চডগে লনি। 
  
–আলম এ ধরগনর ইন্টারলভউ েখনও লিইলন। চেমন ভয িাগগি। মালরযানা র্িগিন। 
  
 ডানা র্িি ভয পার্ার লেিু চনই। মাত্র েগযে লমলনট সময িাগগর্। 
  
 েযাগমরামযান ভারনন চভেগর ঢুগে পগ়েগিন েযাগমরা লনগয আমরা এখাগন শুট েরর্? 
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 উলন র্িগিন, এটাই চো লিলভিং রুম। আপনারা ওইখাগন েযাগমরা রাখগে পাগরন। 
  
ভারনন েযাগমরা রাখগিন, ডানার লিগে এলগগয চগগিন। লেলন মাইগোগিানটা ল ে 
জাযগায চরগখ লিগিন। ওই মলহিার জযাগেগটর নীগচ। 
  
–আপলন চযমন খুল  র্িগে পাগরন, চোগনা অসুলর্ধা চনই। 
  
 মালরযানা গরমযান র্িগিন–না, এেটু অগপিা েরুন, আলম এটা েরগে পারর্ না। 
  
-চেন? 
  
ডানা লজজ্ঞাসা েরি। 
  
র্যাপারটা সািংঘালেে, আলম লে আপনার সগে এো েিা র্িগে পালর? 
  
 ডানা ভারনগনর লিগে োোি–েযাগমরাটা িাে, আপনাগে চডগে চনর্। 
  
 ভারনন প্রশ্ন েরগিন- আমরা ভযাগন িাের্ েী? 
  
ডানা মালরযানার লিগে োলেগয লজজ্ঞাসা েরি চেন চটলিলভ গন ইন্টারলভউ লিগি েী 
হগে পাগর? 
  
মালরযানা  ান্তভাগর্ র্িগিন–আলম চাই না, ওরা আমাগে চিগখ চিিুে। 
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–আপলন োগির েিা র্িগিন? 
  
 মালরযানা র্িগে চচিা েরগিন–োিব লেিু এেটা েরলিি, এটা েরা উলচে হযলন। 
োগে এই োরগণ হেযা েরা হগযগি। চয োগে চমগরগি, চস লেন্তু আমাগেও চমগর 
চিিগর্। 
  
ভগয িরির েগর মালরযানা োাঁপগিন। 
  
োিব েী েগরলিগিন? 
  
–হায ঈশ্বর, মালরযানার চগাঙালন, আলম এটা না েরগে র্গিলিিাম। 
  
–েী না েরগে? ডানার প্রশ্ন। 
  
–ও এেটা লচল  লিগখলিি, োউগে ব্লযােগমি েগর। 
  
 ডানা অর্াে হগয চগগি–ব্লযােগমি েগর চিখা লচল ? 
  
-হুাঁ, আমাগে লর্শ্বাস েরুন। োিব লেন্তু অেযন্ত ভাগিা মানুষ। এটা হ াৎ উগিজনার র্গ  
েগর চিগি। সামানয চর্েগন চর্চারী চািাগে পারলিি না। োই লেিুটাো আয েরগে 
চচগযলিি। এই লচল টার জনয ওগে মরগে হগযগি। ওরা লচল খানা পায, োরপর জানগে 
পাগর সর্লেিু। আমাগেও চমগর চিিা হগর্। আলম জালন না, েী েগর র্াাঁচর্। 
  
–এই লচল  সম্পগেব আপলন লেিু জাগনন লে? 
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মালরযানা গরমযান িীঘবশ্বাস চিিগিন–আমার ভাই িুলটগে এগসলিি। চস োর জযাগেটটা 
আনগে ভুগি যায। চস জযাগেটটা আনগে চহাগটগির চপিন লিগে চগি লগগযলিি। 
জযাগেটটা লনগয চস গযাগরগজ চগি আগস। ইমলপলরযাি সুইগটর এলিগভটরটা খুগি যায। 
োিব এেজন মানুষগে চসখাগন িাাঁল়েগয িােগে চিগখলিি। ওই ভদ্রগিােগে চিগখ চস 
অর্াে হগয যায। ওই ভদ্রগিাে এলিগভটগর হাগের িাপ মুিলিগিন। োিব রু্ঝগে 
পাগরলন, ওখাগন েী হগযগি। পগরর লিন চস ওই লেগ ারী েনযার মৃেুযর খর্রটা শুনগে 
পায। চস রু্ঝগে পাগর, ওই ভদ্রগিােই চমগযলটগে হেযা েগরগিন। োরপর োিব 
চহাযাইট হাউগস লচল খানা পাল গযলিি। 
  
ডানা জানগে চাইি চহাযাইট হাউগস? 
  
-হযাাঁ। 
  
োগে লচল খানা চিখা হগযলিি? 
  
–চয মানুষলটগে োিব ওই গযাগরগজ চিগখ, োর নাম লপটার টযাগার। 
  
. 
  
২২. 
  
চপনলসিগভলনযা এলভলনউ লিগয গাল়ে িুগট চগিগি। চহাযাইট হাউগসর পাগ র রাস্তা, 
যন্ত্রযাগনর  ব্দ চিওযাি চভি েগর এখাগন আসগি। উলন সর্ র্যাপারটা পযবাগিাচনা 
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েরার চচিা েরগিন। হযাাঁ, এখন উলন চর্াধহয সমূ্পণব লনরাপি। অলিভার রাগসিগে 
চগ্রপ্তার েরা হগর্, চয হেযা লেলন েগরনলন, োর জনয। ভাইস চপ্রলসগডন্ট চমিলভন 
উইেস হগর্ন চপ্রলসগডন্ট। চসগনটর চডলভগসর চোগনা সমসযা হগর্ না। আহা, ভাইস 
চপ্রলসগডন্ট উইেস, হাগের পুেুি। চোগনা মৃেুযর সাগিই আমার সম্পেব চনই, টযাগার 
মগন মগন ভার্গিন। 
  
প্রলে সন্ধযায এেলট েগর প্রািবনার অনুষ্ঠান। লপটার টযাগার চসই অনুষ্ঠাগন যার্ার জনয 
তেলর হগেন। উপলস্থে সেগি োর ভাষণ শুগন অর্াে হগয যান। লেলন সুন্দরভাগর্ ধমব 
এর্িং  লি সম্পগেব আগিাচনা েগরন। চচাগো র্ির র্যস চিগে লপটার টযাগার 
মলহিাগির প্রলে অেযন্ত আেষবণ চর্াধ েরগেন। ঈশ্বর োগে এে অসামানয উপহার িান 
েগরগিন। অেযন্ত  লি ািী অনুভূলে। লপটাগরর চের্িই মগন হে, লেলন চর্াধহয, 
অনােষবণীয, লর্গ ষ েগর লর্পরীে লিগে র োগি, েগর্ চমগযরা লেন্তু োর চচাগখর 
োরায এে অদু্ভে িুযলে চিখগে চপে। ঈশ্বর লপটারগে অগনে লেিু লিগযগিন, লিগযগিন 
মানুষগে চট েগর জয েরার িমো। চসই  লি োগজ িালগগয লেলন অগনেগে প্রিুি 
েগরলিগিন, েখনও গাল়ের চপিগনর লসগট, েখনও চহাগটগি, আর্ার েখনও  যযাগে। 
এেজন গভবর্েী হগয পগ়ে, লপটার োগে লর্গয েরগে র্াধয হন, এই ভাগর্ই িুলট 
সন্তাগনর জনে হগযগিন লেলন। এখন সমসযাটা আো  িুাঁগযগি, প্রলে মুহূগেব োগে 
লর্ব্রে অর্স্থার সাগি ি়োই েরগে হয। এের্ার চভগর্লিগিন, মন্ত্রীসভায চযাগ চিগর্ন, 
েখনই চসগনটর টড চডলভগসর সগে চিখা হয। জীর্নটা এগের্াগর পাগল্ট যায। লেলন 
এখন রাজনীলে নাগমর এে লনরাপি অঞ্চগি প্রগর্  েগরগিন। 
  
. 
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প্রিগম চোগনা সমসযা হযলন, এই চগাপন গভীর সম্পেব। এে র্নু্ধ োর হাগে এেলট 
উগিজে পানীয েুগি লিগযলিগিন। লপটার এই পানীযটা অগনগের সগে ভাগ েগর 
চখগযগিন। চযমন, লিসা র্ারগনলট্ট, িাঙ্কিুগটবর এে সিসযা। লেিু এেটা খারাপ হগযলিি। 
চমগযলট মারা যায। চেনটালে নিীগে োর মৃেগিহটা পাওযা যায। 
  
এরপর আর এেটা িুভবাগযজনে ঘটনা ঘগট যায। লমলরযাম চিইিিযান্ড, অলিভার 
রাগসগির চসগেটালর, োর ওপগরও খারাপ প্রভার্ পগ়ে। চস চোমাগে চগি যায। নাাঃ, 
এটা আমার চোগনা ত্রুলট নয, লপটার টযাগার ভার্গিন। আলম চো ওর চোগনা িলে 
েলরলন। লমলরযাম হযগো আরও অগনে ড্রাগ লনে, এভাগর্ই চস… 
  
হায হেভাগয চচালি হাউসটন, েলরডগর চমগযলটর সগে োর চিখা হগয লগগযলিি। 
চহাযাইট হাউগস, চমগযলট চরস্টরুগমর চখাাঁজ েরলিি। 
  
চমগযলট োগে লচনগে পাগর, োগে চিগখ খুর্ই খুল  হয চস। 
  
চস র্গি- আপলন লপটার টযাগার? সর্ সময চটলিলভ গনর পিবায আপনার মুখ চভগস 
ওগ । 
  
–হযাাঁ, আলম চোমাগে চিগখ খুর্ই খুল  হগযলি। চোমাগে চোগনা র্যাপাগর সাহাযয েরগে 
পালর? 
  
–চিলডস রুমটা চোিায? 
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লপটার টযাগারগে চমগযলট লজজ্ঞাসা েগরলিি। 
  
 লপটার টযাগার চিগখলিগিন, লেগ ারী এর্িং অেযন্ত রূপর্েী। 
  
-চহাযাইট হাউগস চো পার্লিে চরস্টরুম চনই, লমস। 
  
–োহগি? 
  
 উলন সগে সগে র্গিলিগিন–মগন হগে, আলম চোমাগে সাহাযয েরগে পারর্। েুলম 
আমাগে অনুসরণ েগরা। 
  
চমগযলটগে লনগয লেলন ওপরেিায চগি লগগযলিগিন। এেটা প্রাইগভট র্ািরুগমর 
সামগন। র্াইগর িাাঁল়েগয লিগিন। চমগযলট র্ািরুম চিগে চর্লরগয এি। 
  
লপটার টযাগার জানগে চচগযলিগিন- েুলম লে ওযাল িংটগন প্রিম এগি? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আলম চোমাগে আসি ওযাল িংটন  হর চিখার্। চোমার ো ভাগিা িাগগর্। 
  
 লপটার টযাগাগরর মগন হি, চমগযলট োগে চিগখ আেলষবে হগযগি। 
  
–আলম জালন না, এটা সলেয হগর্ লেনা, আপনার চো েি হগর্। 
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-চোমার মগো এে সুন্দরী েনযার জনয আলম অগনে েি স্বীোর েরগে পালর। আজ 
রাগে আমরা এেসগে লডনার খার্, চেমন? 
  
চমগযলটর মুগখ হালস আপনার েিা আমাগে উগিলজে েরগি। 
  
–আলম েিা লিলে, েুলম এটা লেন্তু োউগে র্গিা না। এটা চগাপন িােগর্। 
  
–ল ে আগি, আলম প্রলেজ্ঞা েরিাম। 
  
–আমার এেটা লমলটিং আগি, মনগরা আমবস চহাগটগি। 
  
চলেগে লপটার চমগযলটর চচাগখর লিগে োোগিন- হা, চমগযলট পগট চগগি। আমরা 
ইমলপলরযাি সুইগট লডনার খার্। োরপর? োরপর লেিুিণ ঘুগর চর়্োর্, চেমন? েুলম 
সন্ধযা সােটার সময আসগে পারগর্ চো? 
  
চমগযলট লপটাগরর লিগে োলেগয র্গিলিি- ল ে আগি, আলম লনশ্চযই যার্। 
  
 লপটার রু্লঝগয লিগযলিগিন, েীভাগর্ সুইগট ঢুেগে হগর্। 
  
–চোগনা সমসযা হগর্ না। ওখাগন চপৌঁগি আমাগে জালনগয লিও, চেমন? 
  
 চমগযলট েিা মগো োজ েগরলিি। 
  
. 
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শুরুটা হগযলিি এইভাগর্। চচালি হাউসটন প্রিগম রাজী হযলন। লপটার োগে জল়েগয 
ধগর লিগিন। 
  
চমগযলট র্গিলিি–না-না, আলম লেন্তু এখনও এগের্াগর েুমারী। 
  
এই েিাটা লপটারগে আরও উগিলজে েগর চোগি। 
  
 লপটার র্গিলিগিন- আলম চোমার চোগনা িলে েরর্ না। েুলম না চাইগি আলম চজার 
েরর্ না। আমরা র্গস র্গস গল্প েরর্, চেমন? 
  
–েুলম লে িুাঃখ চপগযগিা? 
  
লপটার চমগযলটর হাগে হাে চরগখলিগিন, চিাগটা চিাগটা চমাচ়ে না, লপ্রযেমা, আলম 
চমাগটই িুাঃখ পাইলন। 
  
উলন এে চর্ােি উগিজে পানীয চর্র েগরলিগিন। িুলট গ্লাগস ভরলে েগরলিগিন। 
  
–এটা েী? চচালির প্রশ্ন। 
  
–এটা এে ধরগনর উগিজে পানীয। লচযারস। 
  
 গ্লাগস গ্লাস চ গে লগগযলিি, চমগযলট এে চঢগে সর্টা পানীয চখগয চিিি। 
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চচালি র্গিগি- র্াাঃ, চর্  ভাগিা িাগগি চো। 
  
পরর্েবী আধ ঘণ্টা োরা িুজন গল্প েগরলিগিন। লপটার র্গসলিগিন, এিুলন ওই 
মারাত্মে ওষুধটা োজ েরগে শুরু েরগর্। চ ষ পযবন্ত লেলন চচালিগে গভীরভাগর্ 
আেষবণ েগরলিগিন। এখন আর চোগনা র্াধা চনই। 
  
জামাোপ়ে খুগি চিগিা, লপটাগরর েণ্ঠস্বগর র্যলিত্ব এর্িং আগি  এেসগে ঝরগি। 
  
–হযাাঁ, এখনই খুিলি। 
  
লপটার চিখগিন, চমগযলট র্ািরুগম ঢুগে পগ়েগি। লেলন লনগজগে উিে েরগে শুরু 
েরগিন। লেিুিণ র্াগি পলরপূণব নগ্ন হগয চচালি চর্লরগয এি। চমগযলটগে চিগখ লপটার 
অেযন্ত উগিলজে, আহা, এমন চসৌন্দযব! রূপেিা রু্লঝ স্পি হগযগি। চচালি লর্িানাগে 
উগ  র্সি। লপটাগরর পাগ  গুলটসুলট হগয। শুরু হি ভাগিার্াসার চখিা। চমগযলট 
এগের্াগর অনলভজ্ঞ। লেন্তু চস চয েুমারী, অচুলম্বো এর্িং অস্পল বো, এই  ব্দগুগিা 
লপটারগে েখন ভীষণভাগর্ আেষবণ েরগি। এেটা উগিজনা, এেটা আেষবণ, এেটা 
আগর্গ। লপটার েখন এগের্াগর উন্মাি হগয চগগিন। 
  
চচালির ঘুম চপগযলিি। হ াৎ মািাটা ঘুরলিি োর। চস লনষৃ্কলে চাইলিি। 
  
–লডযার, েুলম ল ে আগি চো? 
  
–আলম ল ে আলি, লেন্তু চেমন চযন িাগগি। 
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চমগযলট লর্িানাগে শুগয পগ়েলিি এেটু ঘুলমগয লনই, োহগিই ল ে হগর্। 
  
এেটু র্াগি চমগযলট উগ  িাাঁ়োি। লপটার োলেগয আগিন, োর পা টিগি। চস হাাঁটগে 
পারগি না। চিাহার চটলর্গির চোণাগে োর মািা চিগগ চগি। রিধারা লিনলে লিগয 
িুগট আসগি। 
  
লপটার লচৎোর েরগিন ভগয–চচালি! চচালি! 
  
নাাঃ, চমগযলট মগর চগগি। হায ঈশ্বর, এটা েী েগর হি? এটাও চো আমার চোগনা চিাষ 
নয, চমগযটা পগ়ে চগগি, এটা চনহােই এেটা িুঘবটনা। 
  
লেলন চারলিগে োোগিন। এই ঘটনার চোগনা লচহ্ন রাখা যাগর্ না। লেলন চপা াে পগর 
লনগিন। র্ািরুগম চগগিন। চোযাগি চভজাগিন। সর্ জাযগা চিগে হাগের লচহ্ন চমািা 
শুরু েরগিন। চচালির পাসবটা লনগয লনগিন। না, এই ঘগর হেযার চোগনা লচহ্ন চনই। 
এলিগভটগর চগ়ে গযাগরগজ চগি চগগিন। আর এেটা োজ েরা র্ালে রগয চগগি। 
এলিগভটগরর চর্াোগমর ওপর হাগের িাপ আগি। োর মাগন? চচালির মৃেুযর সাগি চেউ 
আমাগে যুি েরগে পারগর্ না পলরেৃপ্ত লপটার টযাগার, চ ষ পযবন্ত এটাই চভগর্লিগিন। 
  
এর্ার ওই ব্লযােগমি েরা লচল খানা এগসগি- োিব গরমযান, চহাগটগির ক্লােব। োগে 
চিখগে চপগযগি। লপটার সাইিগে পাল গযলিগিন, গরমযানগে পৃলির্ী চিগে সলরগয 
চির্ার জনয। 
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র্িা হগযলিি, চপ্রলসগডন্টগে র্াাঁচার্ার জনয এটা েরা হগে। এভাগর্ই সর্ সমসযার 
সমাধান হগয চগি। 
  
িাঙ্ক িগনরগান নেুনভাগর্ প্রশ্ন েরগে শুরু েগরলিগিন- িাঙ্কগেও সলরগয চিওযা হি। 
এখন আর চেউ চনই, তহ-হিা চে েরগর্? 
  
িুগটা জাযগা চিগে লরগপাটব আসগে পাগর, মালরযানা গরমযান এর্িং ডানা ইভান্স। 
  
সাইিগে োগজ িাগাগনা হগযগি। এই িুজনগে অলর্িগম্ব পৃলির্ী চিগে লচরলিগনর মগো 
সরাগে হগর্। 
  
. 
  
২৩. 
  
 মালরযানা গরমযান আর্ার র্িগিন–হযাাঁ, ওনার নাম লপটার টযাগার। 
  
ডানা হেভম্ব হগয চগগি- আপলন লে ল ে র্িগিন? 
  
-হযাাঁ, ভদ্রগিাগের চচহারায এেটা আিািা িাপ আগি। চচাগখর ওপর োটা িাগ আগি। 
  
আলম লে আপনার চিানটা র্যর্হার েরগে পালর? ডানা অেযন্ত দ্রুে চটলিগিাগনর লিগে 
িুগট চগি। মযাে চর্োগরর নাম্বাগর চিান েরি। 
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চসগেটালর উির লিগিন, লমাঃ চর্োগরর অলিস। 
  
–আলম ডানা েিা র্িলি। এিুলন চর্োগরর সগে েিা র্িগে হগর্। 
  
–এেটু খালন ধরুন লেজ। 
  
এে মুহূেব চেগট চগগি। মযাে চর্োরগে চিাগন পাওযা চগি ডানা, চোগনা লেিু খারাপ 
ঘটনা? 
  
ডানা র্িি–মযাে, এইমাত্র আলম জানগে চপগরলি, চচালি হাউসটগনর হেযাোরী চে 
লিগিন? 
  
–আমরা চজগনলি, লেলন হগিন 
  
 লপটার টযাগার। 
  
েী? 
  
 মযাে প্রচণ্ড চজাগর লচৎোর েরগিন। 
  
আলম োিব গরমযাগনর লিলির ঘগর র্গস আলি। োিব গরমযান হগিন চসই চহাগটি ক্লােব, 
যাগে হেযা েরা হগযগি। োিব গরমযান টযাগারগে চিগখলিগিন, টযাগার হাগের িাপ মুগি 
লিলেগিন, এলিগভটগরর নর্ চিগে। ওই রাগে চচালি হাউসটগনর মৃেুয হয। গরমযান 
টযাগারগে এেটা ব্লযােগমি েরার লচল  পাল গয লিগিন। এই োরগণই গরমযানগে মরগে 
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হগযগি। আমার সাগি েযাগমরা েু আগি। আপলন লে চাইগিন, এটা আলম আজ প্রো  
েলর? 
  
না, এখনই লেিু েগরা না। মযাগের আগি । আলম এটা চিখর্। ি  লমলনগটর মগধয 
আমাগে চিান েগরা। 
  
লেলন লরলসভারটা নালমগয রাখগিন। চহাযাইট টাওযাগরর লিগে এলগগয চগগিন। চিসলি 
অলিগস লিি। 
  
চিসলি, এটা িাপা যাগর্ না। 
  
 চিসলি োোি–চেন? চপ্রলসগডন্ট রাগসগির লর্রুগে মাডবার ওযাগরন্ট জালর েরা 
হগযগি। 
  
চিসলির েণ্ঠস্বগর অস্বাভালর্ে উগিজনা মযাে এলিগে োলেগয চিখুন। 
  
–চিসলি–অনয এেটা খর্র আগি। 
  
–এটাই এেমাত্র খর্র, যা আলম চাইলি। আলম চো আপনাগে আগগই র্গিলি, আপলন 
চগি চযগে পাগরন। আমার োগে লেিু আগস যাগর্ না। এই খর্রটা আলম প্রো  েরর্ই 
মযাে। 
  
মযাে িাাঁল়েগয আগিন, োলেগয আগিন চিসলির লিগে। আাঃ, রু্ঝগে পারা যাগে না, 
লেলন র্ারর্ার ডাোর চচিা েরগিন- চিসলি? 
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আমাগে লর্রি েরগর্ন না। আপনার লেিু র্িার আগি লে? 
  
 মযাে চর্  লেিুিণ চিসলির মুগখর লিগে োোগিন। োরপর র্িগিন–আলম চোমাগে 
লচরলিগনর মগো গুডর্াই জানালে। 
  
চিসলি চিখি, ভদ্রগিাে িরজা লিগয র্াইগর চর্লরগয চগগিন। 
  
. 
  
২৪. 
  
 মালরযানা গরমযান জানগে চাইগিন–এখাগন েী হগে? আমার চোগনা লর্পি হগর্ না 
চো? 
  
 ডানা র্গিলিি- আপলন ভয পাগর্ন না, আপনাগে সর্ রেগমর সাহাযয েরা হগর্। 
  
সগে সগে চস এেটা লসোন্ত লনগিা–মালরযানা, আমরা এেটা জীর্ন্ত ইন্টারলভউ চনর্। 
আলম চটপ চালিগয চির্, এটা এি লর্ আই-এর হাগে চিওযা হগর্। চয মুহূগেব 
ইন্টারলভউটা চ ষ হগর্, আলম আপনাগে এই ঘর চিগে েুগি লনগয যার্। 
  
র্াইগর এেটা গাল়ের  ব্দ পাওযা চগি। 
  
মালরযানা জানিা লিগয োোগিন, র্িগিন–হায ঈশ্বর। 
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ডানা োর পাগ  লগগয িাাঁল়েগযগি- েী হগযগি? 
  
লসম িমর্াগডবা গাল়ের চিগে নামগিন। লেলন র্াল়েটার লিগে োোগেন। িরজার লিগে 
এলগগয আসগিন। 
  
মালরযানা লচৎোর েরগিন এই মানুষটা, এই মানুষটা আমার োগি োগিবর েিা জানগে 
চচগযলিি। চযলিন োগিবর মৃেুয হয। আলম জালন, আজ চস আর্ার চসই োজটাই েরগে 
এগসগি। 
  
ডানা চিানটা লনি, দ্রুে এেটা নাম্বার ডাযাি েরি। 
  
–লমাঃ হলেগন্সর অলিস? 
  
োর সগে এখনই েিা র্িগে হগর্। 
  
–লেলন এখাগন চনই। লেিুিগণর মগধয লিরগর্ন। 
  
নযাট এলরেসন লে আগিন? 
  
 নযাট এলরেসন হলেনগসর সহোরী। লেলন চিান ধরগিন–ডানা। 
  
–আলম আপনার সাহাযয চাইলি। ো়োোল়ে। এেটা সািংঘালেে খর্র আগি, আপলন 
অেযন্ত দ্রুে আসুন। 
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এলরেসন র্াধা চির্ার চচিা েগরলিগিন–এ র্যাপারটা টম চিখগিন। 
  
ডানা র্িগিন–এখন আর সময চনই। 
  
জানিার লিগে ডানা োোি, চিখগে চপি লসম িমর্াগডবা ধীগর ধীগর সামগনর িরজার 
লিগে এলগগয আসগি। 
  
. 
  
লনউজ ভযাগন ভারনন লমি র্গস আগিন। ঘল়ের লিগে োোগিন। মগন মগন র্িগিন, না 
আজ আর ইন্টারলভউটা হগর্ না চর্াধহয। এটা লে র্ালেি েরগে হগর্? 
  
. 
  
ঘগরর চভের ডানা র্িগি–এটা জীর্ন এর্িং মৃেুযর প্রশ্ন নযাট, আমাগে র্াাঁলচগয রাখগেই 
হগর্। ঈশ্বগরর অনুগ্রহ, এটা এখনই েরগে হগর্। 
  
চস লরলসভারটা নালমগয রাখি। চটলিলভ ন চসগটর লিগে এলগগয চগি। চযাগনি লসসটা 
খুগি লিি। 
  
এেটা চসাপ অগপরা এলগগয চগিগি। এে রৃ্ে ভদ্রগিাে এে েরুণীর সাগি েিা 
র্িগিন। 
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–েুলম আমাগে রু্ঝগে পাগরা না চেন লেলস্টন? 
  
–সলেযটা হি, আলম োউগে রু্ঝগে পালর না। োই আলম লডগভাসব চাইলি জজব। 
  
আর লেিু আগি েী? 
  
 ডানা অেযন্ত দ্রুে চর্ডরুগম চগি চগি। চসটটা চসখাগন রাখি। 
  
 লসম িমর্াগডবা িরজার সামগন িাাঁল়েগয আগিন। লেলন িরজায হাে লিগয আঘাে 
েরগিন। 
  
–এটা চখািা হগর্ না। ডানা মালরযানাগে সার্ধান েরি। 
  
ডানা চিখি, োর মাইগোগিানটা ল ে আগি লেনা। 
  
 িরজায হাগের আওযাজ েম  র্া়েগি। 
  
–আমরা এখান চিগে চগি যার্, চপিগনর িরজা লিগয। মালরযানা লিসলিলসগয র্িি। 
  
েখনই সামগনর িরজাটা হ াৎ খুগি চগি।লসম চভেগর ঢুগে পগ়েগিন।লেলন হাসগে 
হাসগে সামগনর লিগে এলগগয এগিন। িরজাটা চভের লিগয চোগনারেগম র্ন্ধ েগর 
লিগযগিন। 
  
লেলন র্িগিন–িুগটা ল োরগেই হাগের োগি চপগয চগলি। 
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 ডানা চটলিলভ ন চসগটর লিগে োলেগয আগি। উলিগ্ন চচাগখ। 
  
–এটা চোমার িুভবাগয জজব। 
  
—হযাাঁ, হযগো আলম চমগন লনলে। 
  
লসম িমর্াগডবা এেটা পগযন্ট র্াই  েযালির্ার চসলমঅগটাগমলটে লপস্তি হাগে লনগযগিন। 
সাইগিনসার িাগাগনা। 
  
না, ডানা র্িগে িাগে, আপলন এটা েরগে পারগর্ন না। 
  
 লসম লচৎোর েরগিন চুপ েগরা, চুপ েগরা, চর্ডরুগম চগি যাও। 
  
মালরযানার েগণ্ঠ আেবনাি- হায ভগর্ান! 
  
–শুনুন, ডানা র্িগে িাগে। 
  
–আলম এিুলন চোমার গিা লচরলিগনর মগো স্তি েগর চির্। 
  
ডানা চটলিলভ ন চসগটর লিগে োলেগয আগি। 
  
–আলম লিেীয সুগযাগগ লর্শ্বাস েলর লেলস্টন, আলম চোমাগে হারাগে চাইলি না। আমরা 
েী আর্ার আগগর মগো হগে পারর্ না। 
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এেই  ব্দ চ ানা যাগে চর্ডরুগমর চটলিলভ ন চসট চিগে। 
  
লসগমর েগণ্ঠ আগি –এিুলন চগি যাও। ওই ঘগর। 
  
িুজন আেলঙ্কে মলহিা, ধীগর ধীগর চর্ডরুগমর লিগে এলগগয চগিগি। েযাগমরার িাি 
আগিা হ াৎ জ্বগি উগ গি। লেলস্টন এর্িং জগজবর িলর্ েম  আর্িা হগয যাগে। 
চঘাষগের েণ্ঠস্বর চ ানা চগি 
  
চঘাষে র্িি–আমরা হুইটন অঞ্চগির এেটা িাইভ অনুষ্ঠান চিখাগে চগিলি। 
  
চসাপ অগপরা চ ষ হগয চগগি। গরমযাগনর লিলভিং রুম লিগন চভগস উগ গি। ডানা এর্িং 
মালরযানাগে চিখা যাগে। লসম চপিগন িাাঁল়েগয আগিন। লসম অর্াে হগয চগগিন। 
হেভম্ব। চটলিলভ গন লনগজগে চিখগে চপগযগিন। 
  
–এটা েী হগে? এটা েী? 
  
ভযাগন চটেলনল যানরা সর্লেিুর ওপর নজর চরগখগিন। ভারনন লমি র্িগিন, এ েী, 
আমাগির িলর্ চিখাগনা হগে েী েগর? 
  
ডানা লিগনর লিগে োোি, ঈশ্বগরর োগি প্রািবনা েরি। চস েযাগমরার লিগে মুখ েগর 
িাাঁল়েগযগি। চস র্িি, আলম ডানা ইভান্স, োিব গরমযাগনর র্াল়ে চিগে েিা র্িলি। োিব 
গরমযানগে েলিন আগগ হেযা েরা হগযগি। আমরা এমন এেজন মানুগষর সগে েিা 
র্িগে চাই, লযলন এই হেযা সম্পগেব অগনে েিা জাগনন। 
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ডানা লসগমর লিগে মুখ চঘারাি র্িি, আপলন র্িুন চো েী ঘগটলিি? 
  
িমর্াগডবা অর্াে হগয চগগিন। মগন হগে োর চযন পিাঘাে হগযগি। চটলিলভ গনর 
পিবায োর মুখ। লেলন লজভ লিগয চ াাঁট চাটগিন। লেিু র্িগে পারগিন না। 
  
চটলিলভ ন চসগট চ ানা যাগে োর আেবনাি। লনগজর িলর্র লিগে োলেগয লেলন 
এগের্াগর হেভম্ব হগয চগগিন। লেলন ডানার লিগে লিরগিন–এটা? এটা চোমরা েী 
েরি? এটা েী ধরগনর মযালজে? 
  
–এটা চোগনা মযালজে নয ম াই, আমাগির সেিগেই চটলিলভ গন চিখা যাগে, 
এগের্ার জীর্ন্ত অর্স্থায। েুল়ে িি চিাে আমাগির লিগে োলেগয আগি। এটা মগন 
রাখগর্ন। 
  
িমর্াগডবা চিখগে চপগিন োর সর্ োজই ধরা প়েগি চটলিলভ গনর পিবায। লেলন চট 
েগর র্নু্দেটা পগেগট ঢুলেগয লিগিন। 
  
ডানা, মালরযানা গরমযাগনর লিগে োলেগয আগি, োরপর োোি লসম ির্ামাগডবার লিগে 
লপটার টযাগার এই ঘটনার অন্তরাগি, োই না? 
  
. 
  
ডালি লর্লল্ডিং, লনে োর অলিগস র্গস আগিন। এেজন সহোরী িুগট এগিন–ো়োোল়ে 
এর লিগে োোন। এটা হি গরমযাগনর র্াল়ে। 
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লেলন চটলিলভ ন চসটটা ল ে েগর লিগিন- চযাগনি িয। িলর্টা িুগট উগ গি লিগনর 
ওপর। 
  
লপটার টযাগার লে আপনাগে র্গিলিগিন োিব গরমযানগে হেযা েরগে? 
  
–আলম রু্ঝগে পারলি না, েুলম োর েিা র্িি? এই চটলিলভ ন চসটটা এখনই আমার 
চচাগখর সামগন চিগে সলরগয িাও। 
  
–চস েী? আর আপলন েুল়ে িি মানুগষর সামগন আমাগির হেযা েরগর্ন, োই চো? 
  
–হা ঈশ্বর, লনে চরলস লচৎোর েরগিন, এখনই চপট্র্ি গাল়ে ওখাগন পা াও। ো়োোল়ে। 
  
. 
  
চহাযাইট হাউগসর বু্লরুম, অলিভার এর্িং জযান ডর্লিউ লট ই-র চস্ট নটা চিখগিন। োরা 
অর্াে হগয চগগিন। 
  
অলিভার লচৎোর েরগিন–আলম লর্শ্বাস েরগে পারলি না। লপটার-লপটার। 
  
. 
  
লপটার টযাগাগরর চসগেটারী অেযন্ত দ্রুে ঘগর ঢুগে পগ়েগিন। 
  
–লমাঃ টযাগার, আপলন এিুলন চযাগনি লসসটা চিখুন। 
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 ভদ্রমলহিাগে চিগখ রু্ঝগে পারা যাগে, চোগনা এেটা অভালর্ে িৃ য চিগখ লেলন 
এগের্াগর উগিলজে এর্িং উলিগ্ন হগয উগ গিন। লেলন আর্ার লেিু র্িার চচিা েরগিন। 
  
লপটার টযাগার লরগমাটটা লনগিন, চর্াম লটপগিন। চটলিলভ ন লিগন চযাগনি লসস িুগট 
উগ গি। 
  
ডানা র্িগি লপটার টযাগার চচালি হাউসটনগে হেযা েগরগিন, োই চো? 
  
–আলম জালন না লেিু। আপলন টযাগারগে সরাসলর লজজ্ঞাসা েরুন। 
  
লপটার টযাগার চটলিলভ ন চসগটর লিগে োলেগয আগিন–লর্শ্বাস েরগে পারগিন না এটা 
েী েগর হি। ভগর্ান! লেলন িালিগয উ গিন। িরজার লিগে এলগগয চগগিন। না, আলম 
লেিুগেই ধরা চির্ না। আমাগে িুগোগে হগর্। োরপর ভার্গিন, চোিায আলম যার্? 
লেলন চডগস্কর ওপাগ  চগি চগগিন। চচযাগর র্গস রইগিন। অগপিা েরগে িােগিন। 
  
. 
  
অলিগস র্গস চিসলি সু্টযাটব এই ইন্টারলভউটা চিখলিি। লপটার টযাগার? না-না, চিসলি 
চিানটা েুগি লনি এেটা নাম্বাগর চিান েরি। িাইলি, গল্পটা র্ন্ধ েগরা। এটা চযন 
প্রোল ে না হয। েুলম লে আমার েিা শুনগে পাগো? 
  
লমস সু্টযাটব আধ ঘণ্টা আগগ খর্গরর োগজ স্টযাগন্ড চপৌঁগি চগগি। আপলনই চো 
র্গিলিগিন। 
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ধীগর ধীগর চিসলি লরলসভারটা নালমগয রাখি। চস চহডিাইনটার লিগে োোি 
ওযাল িংটন লট্র্লর্উন, চপ্রলসগডন্ট রাগসগির লর্রুগে হেযার ওযাগরন্ট জালর েরা হগযগি। 
  
োরপর িন্ট চপগজর লিগে োোি। চিখা আগি, অনয চোগনা খর্র। 
  
এখন েুলম যেটা লর্খযাে োর চিগেও অগনে চর্ল  খযালে েুলম পাগর্। সারা পৃলির্ীগে 
চোমার নাম চপৌঁগি যাগর্। 
  
সলেয সারা পৃলির্ীর োগি োি আলম এে হালসর পাত্রীগে পলরণে হর্। 
  
. 
  
গরমযাগনর র্াল়ে। লসম িমর্াগডবা চ ষর্াগরর মগো চচিা েরগি লনগজগে র্াাঁচার্ার। লেলন 
র্িগিন আলম এখান চিগে চর্লরগয যালে। 
  
লেলন র্াইগর চর্লরগয এগিন, িরজাটা খুিগিন। চিখগিন, পুলিগ র অগনেগুগিা গাল়ে 
চারপাগ  িাাঁল়েগয আগি। 
  
. 
  
২৫. 
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 চজর্েনারসগে চিখা চগি, ডািাস ইন্টারনযা নাি এযারগপাগটব, সগে ডানা োমাগির 
চেন চয চোগন মুহূগেব আসগর্। 
  
–ওগে নরে চিগে েুগি আনা হগযগি। ডানা র্িগে িাগে। ও লেন্তু অনয চোগনা 
চিগির মগো নয। েুলম চিখগিই রু্ঝগে পারগর্। 
  
ডানা আন্তলরেভাগর্ চাইগি, চজর্ চযন োমািগে চমগন চনয। 
  
চজর্ ডানার উলিগ্নো রু্ঝগে পাগরন। র্গিন, ভয চপও না, ডারলিিং, আলম জালন চস খুর্ 
ভাগিা চিগি। 
  
–ওই চিগখা ও আসগি। 
  
হযাাঁ, চিখা যাগে, চসই উ়োনপালখ, ৭৪৭। 
  
ডানা চজগর্র হাে ধরি- ও এগস চগগি। 
  
. 
  
পযাগসিাররা ধীগর ধীগর চেন চিগে চনগম আসগি। লেন্তু চস চোিায? 
  
 অর্গ গষ োমািগে চিখা চগি। ডানা সারাগজগভাগে োর জনয চয চপা াে লেগনলিি, 
চসটাই পগরগি। মুখটা পলরষ্কার। চস র যাগম্পর ওপর চহাঁগট এি। যখন ডানাগে চিখি, 
চস িমগে চিগম চগি। োরা িুজগন িাাঁল়েগয আগি। চেউ চোগনা েিা র্িগে পারগি 
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না। এগে অগনযর লিগে োলেগয আগি। োরপর োরা িুগট এি। ডানা োগে  ি েগর 
ধরি। রু্ঝগে পারি, চিগিলট োগে চপগয আনগন্দউন্মাি হগয চগগি। োরপর োগির 
িুজগনর চচাগখ জি এগস চগগি। 
  
 ডানা োর েণ্ঠস্বর লিগর চপগযগি। চস র্িি চোমাগে আগমলরো স্বাগে জানাগে। 
  
োমাি ঘা়ে োে েরি, েিা র্িগে পারগি না। 
  
োমাি, আলম চোমাগে আমার এে র্নু্ধর সগে চিখা েরার্। এ হি চজর্ েনারস। 
  
চজর্ নীচু হগিন- হযাগিা োমাি, আলম চোমার সম্পগেব অগনে েিা শুগনলি। 
  
 োমাি েখনও ডানাগে আাঁেগ়ে ধগর িাাঁল়েগয আগি। 
  
–েুলম এখাগন আমার সগে িােগর্। ডানা র্িি, েুলম ো পিন্দ েরগর্ চো? 
  
োমাি ঘা়ে োে েরি, চস আর চোিাও যাগর্ না। 
  
ডানা োর ঘল়ের লিগে োলেগয র্িি–এখনই চযগে হগর্, চহাযাইট হাউগস এেটা লস্পচ 
েভার েরগে হগর্। 
  
. 
  
লিনটা চমৎোর। আো  পলরষ্কার নীি।  ীেি হাওযা র্ইগি চোগটামযাে নিী চিগে। 
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োরা চরাজ গাগডবগন িাাঁল়েগয আগি। আরও অগনে লরগপাটবারগে সগে লনগয। ডানার 
েযাগমরা চপ্রলসগডগন্টর লিগে োে েরা। উলন এেটা উাঁচু চর্লির ওপর িাাঁল়েগয আগিন। 
জযান পাগ । 
  
চপ্রলসগডন্ট অলিভার রাগসি র্িগিন- আজ এেটা গুরুত্বপূণব লসোন্ত গ্রহণ েরগে হগর্। 
সিংযুি আরর্ আমীর াহী, লিলর্যা, ইরান এর্িং লসলরযা এেটা  ালন্তচুলি লনগয আগিাচনা 
েরগর্। োরা ইজরাগযগির সগে আর  ত্রুো র্জায রাখগর্ না। আলম োগির োি 
চিগে েিা চপগযলি। ভাগিাভাগর্ েিা এলগগয চগিগি। িুই-এেলিগনর মগধয এই চুলিটা 
সম্পালিে হগর্। মালেবন যুিরাগের েিংগগ্রস এই চুলিটাগে সমিবন েরগর্ র্গি েিা 
লিগযগি। 
  
অলিভার োর পাগ  িাাঁল়েগয িাো ভদ্রগিাগের লিগে োোগিন। উলন হগিন চসগনটর 
টড চডলভস। 
  
এর্ার চসগনটরগে লেিু র্িগে হগর্। উলন মাইগোগিাগনর লিগে এলগগয চগগিন। সািা 
সুযট পরা। সািা চিহন হযাট, উলন জনোর লিগে োলেগয র্িগিন–এটা মালেবন 
যুিরাগের ইলেহাগস । এে ঐলেহালসে মুহূেব। অগনে র্ির ধগরই আমরা  ালন্তর েিা 
র্গিলি। লর্গ ষ েগর আরর্ ও ইজরাগযগির সাগি। এটা খুর্  ি োজ, এখন আমরা 
চ ষ পিগিপ চিগিলি। আমাগির মাননীয চপ্রলসগডগন্টর সাহাযয এর্িং সহগযালগো িা়ো 
এই ঐলেহালসে চুলি সম্পািন েরা সম্ভর্ হে না। 
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উলন অলিভাগরর লিগে োোগিন–আমরা আমাগির চপ্রলসগডন্টগে এর জনয ধনযর্াি 
জানালে। লেলন এই গ্রগহ  ালন্ত লিলরগয এগনগিন। 
  
ডানা ভার্লিি, োহগি? এেটা যুে চ ষ হগয চগি। আর এেটা যুে শুরু হি লে? 
আমরা এমন এেটা পৃলির্ীর র্ালসন্দা হর্, চযখাগন ভাগিার্াসাই র্াাঁচগর্, চযখাগন চিাগটা 
চিাগটা চিগিরা আেঙ্ক আর আ ঙ্কার মগধয লিন োটাগে র্াধয হগর্ না। চর্াগমর  গব্দ 
রাগের ঘুম চভগঙ যাগর্ না। চমল ন গান চিগে আগুন উৎলিপ্ত হগর্ না। আহা, এলিন 
েগর্ আসগর্? 
  
চস োমাগির লিগে োোি, োমাি চজগর্র সগে েিা র্িগি। ডানার মুগখ হালস। চজর্ 
ইলেমগধযই ডানাগে লর্গযর প্রস্তার্ েগরগি। োমাি এেজন র্ার্া পাগর্, আহা, আমরা 
এেটা পলরর্ার পার্। আলম েী খুর্ই ভাগযর্েী! ডানা ভার্ি। 
  
ভাষণ চ ষ হগয চগগি। 
  
েযাগমরামযান েযাগমরা র্ন্ধ েগর লিি। আর লপলডযামগে চিখাগনা হগে না। এখন ডানার 
িলর্ িুগট উগ গি। ডানা োোি। চিগন্স োর গিা। হাসগে হাসগে চস র্িি–আলম ডানা 
ইভান্স, ডর্লিউ লট ই ওযাল িংটন লডলসর েরি চিগে আপনাগির এই খর্র চ ানালে।… 
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