
-মডেল- 

 

 

শরীর নিস্পন্দ৷এক পা আলড াডে  অিয পাডের উপর ত ালা৷ াডে লাল োপা শানি সডে রংজ্বলা 
ব্লাউজ,বসা নিরনিডের ভনেড ৷ডিাডের  ারাে আডলার নবন্দু৷অভযস্ত হা  শানির আ ল উন্মুক্ত করড  
বযস্ত, দৃনি ঘডরর এক তকাডে৷আর  াাঁর উপর নিরদৃনি ঘডর উপনি  ১৫জডির। 

 

কেডিা কেডিা  মডি হে এ শহডর িানরনদডক শুধু তদওোল আর তদওোল তকাডিা জািলা তিই,মডি হওোটা 
নেল িীন র, ল্পটাও  াাঁরই। 

নবডের এক্ যুড র মাথাে স্বামী মরডল,মডি হডেনেল সব তশষ নকন্তু তসটা নেল তশষ তথডক শুরু।উপলনি 
হল,মৃ ুযর তথডকও বি দুুঃে নেডদ। 

প্রথম প্রথম লজ্জা-কি-ভডের তিারাবানলড  হাবুেুবু তেড  তেড  তভডবনেল এ  জডির সামডি উডদাম হওো 
নেুঃ নে, নকন্তু আিাল সরার সডে টাকা বািার সম্পকক  সমািুপান ক,অ  যা..। 

মূন ক র মড া নিশ্চল নিস্পন্দ থাকড  হডব, তিডে থাকড  হডব নিষ্পলক,িীন ও ত মিভাডবই তিডেনেল 
রক্তমাংডসর জিবস্তু তযমি িাইড  পাডর আর নক। 

িীন ডক প্রথম তদনে আটক  কডলডজর ক্লাসরুডম,েবডরর কা ডজর একটা অযাসাইিডমন্ট এ ন ডে। 

এোডিই  াাঁর পুিজক ন্ম।ড াকার আড  লজ্জা সংস্কারডক দরজার বাইডরই তেডি আসড  হডেডে। 

িীন  আডটক র িুযে মডেল। 

শুরুড  প্রন  নসটংডে তপ  ৬০০ টাকা এেি তসটা তবডি ১১০০ টাকা,আিাল িা থাকডল আরও 
১০০তবশী। 

তপডট নেডদ শরীডর লাজ িডলিা।নশল্প সব সমেই সুন্দর আর বাস্তব অনধকাংশই ভেংকর,দুই নমনলডে 
ভেংকর সুন্দর,এই দুইডের সহাবিাি িীন র মড া মডেলরা। 

তদেড  তদেড  তলাকলজ্জার  নি তপনরডে এই কাডজ বের দডশক হল  াাঁর। 

কযািভাডস কযািভাডস তরাজ স্পি হে  াাঁর শরীর, িগ্ন ার পাঠ তিে সবাই। 

এক সপ্তাডহ কাজ পাওো যাে ত া বানক সপ্তাহ অনিনশ্চ ৷ডপডমন্ট কডেকমাস পর। 

প্রথম টাকাটা পাওোর নদি বৃনি তিডমনেল,ডেরার পডথ িানক তসাাঁদা  ন্ধ তক োনপডে িীন র িাডক লা নেল 
 রম ভাড র  ন্ধ,হাড  নেল ত ারা মেরার গুডির মিা,আর মুরন র তমডট,লম্বা দািার আঙুর তেডলর 
জিয। 

এরকম মডেলরা িা থাকডল আডটক র একটা শাো শুনকডে তয ,এেিও হাল েুব ভাডলা িে।মনহলা পুরুষ 
নমনলডে এই শহডরর মডেল সংেযা সাকুডলয ৩০ ও িে। 

কাডজর সূডে জানি এসব মডেলরা আিাডলই থাকড  িাে।পনরনি রা শরীডরর সাডথ িনরডেরও মেিা দডের 
আসর বসাে প্রােই। 

 ার উপর থযাংকডলস জব। 

এই মডেল পনরিেটা ওরা হাড  ত ািা োে নশক্ষডকর বাইডর  ৃ ীে কাউডক জািাড  িােিা। 

িীন  এই কডলডজর সবডিডে পুডরাডিা মডেল,ডেডল জাডি মা আটক  কডলডজ িাকনর কডর। 

ওর অডিক  ল্পই শুডিনেলাম, এমি অডিক ভাডলালা া মন্দলা া আটক  কডলডজর হাওোে ভাডস। 



িীন র আডক্ষপ তমাটা িাল,ডথডক িালানি মাে,প্লানিডকর িপ্পল,েুনপ্লডকট সাবাি সডবর দাম তবডিডে, তকবল 
 াডদর দাম বাডিনি। 

ঘন্টার পর ঘন্টা একরকমভাডব বডস থাকা সডে পাাঁি নমনিডটর নবরন  িা আর বাথরুডমর জিয, াও ঘন্টা 
দুই ন ি পর।প্রথম প্রথম অস্বনস্ত হডলও এেিপাথডরর মড া বডস থাকড  থাকড  মাথা পাথডরর মড া 
ভারী হডে যাে, ারপর তসও পাথর হডে যাে।ডদেড  তদেড  ৩০ বসে পার,লজ্জা কডম ত ডে নকন্তু নেডদ 
তযি তবডি িডলডে নজনিডসর দাডমর সাডথ পাল্লা নদডে। 

 াাঁর উন্মুক্ত বুক তদডে,শরীডরর ভাজ,বসার ভনেমা,শাোপ্রশাো তদডে বািাডিা মূন ক ,েনব সব িিা দাম 
পাে,অথি মািুষ িীন র দাম কই? তসই প্রদশকিীড  কেিও োক পােিা িীন রা।নবনির কনমশি আশা 
তস কডরিা। 

 অথি সবাই বডল িুযে মডেল হল নশডল্পর প্রাে।আটক  িুডেন্টডদর তদওো সম্মাি তকবল ঐ িার তদওোডলর 
মডধযই সীমাবদ্ধ। 

দুএকজি অবশয িীন র প্রন কৃন  এডক উপহার তদে,ডযগুডলা এক কামরা বাসার রঙিটা তদওোল আডলা 
কডর রডেডে। 

টাকার সমসযা োিাও সমসযা অডিক,আলাদা আলাদা নসটং এর বাহািাে অডিডক  াডক অিযরকম সুনবডধ 
পাইডে তদওোর ইনে ও কডরডে মাডেমডধয। 

িরম মাটড ই সবাই আাঁিিাড  িাে।সব মুেবুডজ সডে ত ডে িীন  কারে মা বলড ি তয সে তসই রে। 

িীন  এেিও স্বপ্ন তদডে তেডলটা বিমািুষ হডব,এককামরার ঘরোনি বি হডব,নসংহসাসডি লক্ষীর ঘট 
বসডব,একটা তোট্ট েুডলর বা াি হডব। 

অথি সুে িীন র কাডে পদ্মপা াে জল,যা মাডস একনদি মাংস বা সপ্তাহ োডিক ভরডপট োল ভাড ই 
সন্তুনি েুাঁডজ তিে। 

 

িীন র দুুঃে আনম তজডিনে নকন্তু অিুভব করড  পানরনি।অডিকটা তমামবান র মড া বযাপার- নিডজ জ্বডল 
অিযডক আডলানক  করা। 

এ  সমসযাড ও িীন র মুডে সবসমেই বসডের আডলা তেলা কর ,বল  শরীডরর আর নক মরডলই োই। 

িীন র সাডথ সমে কাটাডিার ইডে নেল,কডলডজর নভি তিৌহনি ত  িে,নিডজর মড া একাডে। 

নশল্পী  িীন র বদডল রক্তমাংডসর িীন  তক কাডে তিডেনেলাম। 

ক  কী তবলা াম কল্পিা,শুডিনেলাম রাজা রনব বামকারও এরকম পাডসকািাল মডেল নেল,সু ন্ধা।উন্মাদ 
ভাবিারা নেনিক্স হডে োিা োপটা  তরাজ।মডি মডি িীন র িাম নদ সু ন্ধা।নকন্তু নিনষদ্ধ ইডে পূেক া 
পােনি।িীন ও কেডিা সু ন্ধা হডে ওডঠনি। 

 

িীন র সাডথ আর তদো হেনি তবশ কডেকবের ,আনমও অিয কা ডজ তযা  নদই।শুডিনেলাম আটক  কডলজ 
টা িানক বন্ধ হডে ত ডে। 

 

িীন ডক আবার তদেলাম তসরকমই অভযস্ত হাড  উন্মুক্ত করডে শানির আ ল,দাাঁনিডে ঘডরর এক 
তকাডে।মােোডি ত াটাক  বসে অন িাে।  

ওর মুডে বসডের আডলা উধাও, াডল কিা রঙ োনপডে বনলডরো স্পি,োটা তঠাডট  াি নলপনিক।দৃনি মরা 
মাডের। 



জাে াটা পনরনি  শহডরর  ড ানধক পনরনি  নিনষদ্ধ পল্লী। 

আনম নিডজডক িা নবনি করডলও তলাডক একটু একটু কডর প্রন নদি আমাডক নকডি নিনেল। াোিা লাবেয 
তেডি ত ডলও নেডদ যােনি, াই তের দাাঁিাড  হল-এবার রঙ তমডে। 

নশল্পী িীন  আটক  কডলডজই নবসজক ি ত ডে।ওর একিা াডি বলা কথাগুডলা আমার দীঘকশ্বাস মডি হল। 

 

আনম আর িীন  এেি একাডে,ঠিক আমার একদা আনদম ইডের মড া।বানক শরীরও উজার করল তস। 
িীন  আমার সামডি সমূ্পেক নিরাবরে। 

আনম তিাে বুনজ... 
তিাে বুনজ িগ্ন বাস্তব তথডক। 

আমার হা  তথডক ঘাম তভজা তিাটগুডলা নিল িীন ,ডকাথাও তযি শুডিনেলাম টাকা হল  োজল  োজডল 
পাপ তিই। 

ওর িগ্ন তদহ এেি আোদি িাে,আনথকক নিরাপত্তার আোদি। 

 

আমার মডি হল এ শহডর শুধু তদওোলই তদওোল তকাডিা জািলা তিই... 


