
-জাল- 

 

"জাল, জজাচু্চরি, রিছে কথা 

 এই রিন লছে কলকািা" 

প্রবাদটা িছন কছি দীর্ঘশ্বাস জেলল কুিাছিশ। 

৩/১ কৃপাশঙ্কি রিছটি জোট্ট পাকঘ  শরনবাি সন্ধ্যাে প্রাে খারলই থাছক িাই অ্যাপছেন্টছিন্টটা এখাছনই রিি হে।  

 আজ চত্বিটা অ্নযরদছনি জচছে জবশীই রনস্তব্ধ, িছন পড়ল আজ ভািি পারকস্তাছনি রবশ্বকাপ জসরিোইনাল। 
সু-রলরখছে কুিাছিশ িজুিদাি বইপাড়াে জথছকও জনই।অ্শিীিী যাছক বছল। 

র্টনা বা দুর্ঘটনাি সূত্রপাি বেিখাছনক আছে.. 

পরিকল্পনাি রনউরিোস ঊর্ঘনাভ সািন্ত। 
জকিারন কুিাছিছশি খুচছিা জলখাছলরখ কছি নাি হছেরেল বনু্ধ্ িহছল।সহকিীছদি উৎসাছহ আি রনছজি সাহছস একটা নছভছলট রলছখ পাঠিছে জদে 

বইপাড়াি রকশলে প্রকাশনীছি।জস শুছনরেল রনউ কািািছদি হাি শছেি প্রথি পেন্দ এটাই। 

কুিাছিছশি ডাক পছড় িাস চাছিক পি -৬ নম্বি িুিািীছিাহন জলছনি প্রকাশক ঊর্ঘনাভ সািছন্তি বারড়ছি।নাি খছটািছটা হছলও প্রকাশক রহছসছব 

জসাজাসাপ্টা রিরন। 

 থুিুি সাহাছযয পানু্ডরলরপি পািা ওল্টাছি ওল্টাছি প্রস্তাবটা রিরন সিাসরি জপশ কছিন প্রাথরিক কথাবািঘ াি পছিই। 
এটা পাইলট জপ্রাছজক্ট ধিা জযছি পাছি জানান ঊর্ঘনাভ।  

কুিাছিছশি বই রিরন োপছবন, যরদ সিি রিছত্রি নাছি রিরন একটা উপনযাস িাাঁ ছক রলছখ জদন।  

জযছহিু িাাঁ ি িছিা প্রকাশছকি সাধ থাকছলও সিি রিছত্রি বই কিাি সাধয জনই।  

আি আজছকি সিছে সিি রিত্র আি জবস্টছসলাি সিাথঘক শছে দাাঁ রড়ছেছে। 

জীবছন জাল ডাোি,জাল উরকল,জাল পুরলছশি কথা শুনছলও কুিাছিছশি প্রিযক্ষ অ্রভজ্ঞিা এই প্রথি। 

জোস্ট িাইটিং কথাটা আছে শুনছলও স্পষ্ট ধাির্া রেলনা। 

পছি অ্বশয জস জজছনরেল বাজাছি জাল রবিল কি জথছক িািাশঙ্কি,শিৎচন্দ্র সবািই কিছবরশ অ্রস্তত্ব রেল। 

িনটা জভছে জেল।জীবছনি প্রথি জপশাদাি কাজ অ্থচ জসটা জবনাছি। 

কড়কছড় জনাছটি িাড়া একটা খাছি ভছি এরেছে দযান ঊর্ঘনাভ সািন্ত। 

বেি ২৫ এি জপাড়খাওো বযবসােী, হঠাৎ জলখক হছি চাওো িানুষছদি ভাছলাই জচছনন। 

জটাপটা জেছল কুিাছিশ। 

কুিাছিছশি জপশাদাি জীবন শুরুছিই জশষ হছে জেল বা জশষ জথছক শুরু হল।চযাছলঞ্জ টা জজছদি বছশই রনল জস। 

কাঠখড় ভস্ম কছি,ে িাছসি র্ষািাজাি পি জযটা দাাঁ ড়াল িাছি প্রকাশক বুঝছলন জলাক রচনছি রিরন ভুল কছিনরন। 

িাসখাছনছকি িছধয শিারধক করপ রবরি হছে রিিীে িুদ্রছর্ জেল কুিাছিছশি উপনযাস। 

িাছসি জশছষ যখন হাছি জবশরকেু টাকা এল হাছি িখন খুরশই হল কুিাছিশ। 

একা িানুষ জস,জনশা বলছি সপ্তাছহ একরদন জিছস্তািাাঁ ে খাওো আি দু পযাছকট ডানরহল িারসক রসোছিট, আি দু িাছস একটা রসছনিা। 

এিপি কুিাছিছশি বেিকছেক রু্িল সিি রিত্র হছে,রনছজি পরিচে ধীছি ধীছি জখাওোছনাি অ্নুভূরি জক িখন জেছক জিছখরেল টাকা আি 

প্রকাশছকি আশ্বাস। 



বলা ভাছলা িিীরচকা আশ্বাস। 
সিি রিছত্রি স্টাইছল রলখছলও সে রনেক দুনম্বরি বযিীি অ্নযরকেু নে জসটা বুঝল রবরভন্ন পরত্রকাে িাাঁ ি জলখাি সিাছলাচনাে। 

অ্িএব জোলাছপি সাছথ কাাঁ টা,িধুি সাছথ হুল পাওনা খাছি জিা হল। 

 নকল জলখছকি জলখাি সুখযরি এবিং কুখযারি দুই-ই আসল জলখছকি উপি রেছে বিঘ াে। অ্কািছর্ অ্ছনযি জবাঝা জক বহন কিছি চাে।িাই থানা 

পুরলশ হছে িািলা যখন জকাছটঘ  েড়াল িখন িািািারি কুিাছিছশি জাল পরিচেপত্র জবি কছি জেলছলন ঊর্ঘনাভ সািন্ত।  

একই নাছি দু’জন জলখক থাকছিই পাছিন। আইনি রকেু কিা যাে না।কাছজই িািলা দাছেি হছলও জহছি যান আসল সিি রিত্র! 

বযাপািটাে স্বরস্তি জচছে জবশী শরঙ্কি হে কুিাছিশ। 

 

ঊর্ঘনাভ িাছন িাকড়সা কুিাছিশ জানছলও,ভুছল জেরেল।যখন িছন পড়ল িখন বুঝল 

জনরপ্রেিা,পুাঁরজ আি সাপ্লাই-রডিযাছন্ডি জটল জাছল জিাহিা হছে জেছে জস। 

উপলরব্ধ হল প্রকাশছকি জবানা জাছল জস জেে জাল হছেই িছে যাছব।নিুন পানু্ডরলরপি সাছথ জস আসল পরিচেও জস রবরি কছিছেএকটু একটু 

কছি। 

কখন জযন জীবছনি রিেযারলটটাছক অ্রিিি কছি জেছল, ‘জেক’-এি জেছি েুছক পছড়ছে কুিাছিশ। 

জস বুঝছি পািরেল জলখক প্রকাশছকি সহজাি রিছথাজীবী সম্পকঘ টা এখন জকবল পিজীবী হছে দাাঁ রড়ছেছে। 

েছল,ঊর্ঘনাছভি িুনাো জিরশন কুিাছিশ ঠিক কিল জস আি জির্নাদ হছে রলখছবনা,। 

 রকন্তু প্রকাশকও িাছক রদছে জলখাছবনই- শুরু হল ঠান্ডাযুদ্ধ। 

জস ঊর্ঘনাভছক োড়ছি চাইছলও উরন কুিাছিশছক োড়ছলন না। 

ঠিক িখনই “ এরলরিছনশনি” বযাপািটা জানছি পাছি কুিাছিছশ।সিংছযাে এছকই বছল। 

েছল্পি রভিছি অ্নয েল্প সাজাছি শুরু কছি জস। 

 

...সবাি উপছি িাছেন্ট সিয।প্রাইছভরস ইজ আওোি োস্টঘ  অ্যান্ড লাস্ট প্রােছিাট অ্যান্ড গুডউইল অ্লছসা।জনা ওোরিজ..ইিযারদি আশ্বাছস 

ভরিছে রদল “এরলরিছনশন” গ্রুছপি আেন্তুক প্ররিরনরধ। 

জাল পরিচছেি জাল রোঁ ড়ছি কুিাছিছশি োইড এখন এরলরিছনশন। 

"কন্টযাক্ট টুছড-জিক টুিছিা"..ইওি প্রবছলি এরলরিছনটি। অ্রস্তত্ব সিংকছট রবদ্ধ কুিাছিশ যখন ধছি রনছেরেল জেিবাি পথ জনই -হলুদ কােছজি 

রলেছলছট লাল কারলছি জলখা “এরলরিছনশছনি” রবজ্ঞাপনটা িখনই নজছি আছস িাাঁ ি। 

এিকি রলেছলট িাছস বািকছেক আছস খবছিি কােছজি সাছথ- রবষে নিুন রবউট পালঘাি,োরড়ি জশারুি,জকাথাও সািংসৃ্করিক অ্নুষ্ঠান জথছক শুরু 

কছি অ্ম্বছলি আেুছবঘরদক ওষুধ,বারড়ি দালাল,জকারচিং জসন্টাি ইিযারদ ইিযারদ। 

 

কিন্তু এবারেে অন্যেিম কবজ্ঞাপন্টা সেন্ কুমারেরেে মুেকিল আোন্ হরেই হাকজে। 

মরন্ মরন্ ঊর্ণন্াভ সি একলকমরন্রটে ব্লু কিন্ট সেরপ সেরল সে। 

 

তাাঁেই েলশ্রুকত আজ েন্ধ্যাে কন্জণ ন্ পারিণ ে অযাপরেন্টরমন্ট। 

গুপ্তদল “একলকমরন্েরন্ে” িাজ হে ক্লারেরন্টে পেরে আে পাকেশ্রকমি কন্রজরদে পেরে। 



কমকহ গলাে আগন্তুি বলল চাে আন্া অস্ত্র,৬ আন্া বুকি,বাকি ৬ আন্া চাতুেণ কমকেরে আমারদে 
১৬আন্া ক্রাইম কেল্প। 

সিরেে গুরুত্ব অন্ুোেী খুাঁটিন্াটি সহামওোিণ  িরে আমো স্ট্র যারটকজ েুলপ্রুে িকে। 

তরব িরতযি সেরেই ক্রাইম সদখাে কন্াঁখুত দুর্ণটন্াে মরতাই...কদজ ইজ আওোে সেোকলটি। 

আপন্াে জন্য আমাে প্ল্যান্ আল্ট্রা ইউকন্ি।পরিট সেরি এিটা িলম সবে িরে আগন্তুি একগরে সদে 
কুমারেরেে কদরি। 

কুমারেে সদখরলন্-জাপাকন্ পাইলরটে িারলা-রোন্ালী কভরন্টজ মরেল। 

আগন্তুি বরল চলল -এটা কদরে কলখরবন্ িিােরিে জন্য সেষ িাকহন্ী। 

লাস্ট বাট ন্ট দয কলস্ট।পানু্ডকলকপে পাতা িিােি উল্টারবন্ কজরভ আঙুল সেকিরে,এই িাকল আঙুল সেরি 
কজভ হরে সপরট। 

সপাড়া আতপচাল,ভুরো িাকল,িলাপাতাে োই,ধুতোে েে,আে কিেু মন্ত্রগুকপ্ত এে মূল উপিের্। 

সলা পেজকন্িং এে িাজ িেরব এই কবরেষ িাকল,কন্কদণষ্টভারব বলরল কবষ িাকল। 

েতকদরন্ বযাপােটা ধো পেরব ততকদরন্ কতকন্ ধোরোাঁোে বাইরে। 

এ কপিচাে পােরেক্ট মােণ াে। 

আগন্তুি কন্িঃেরে োন্ডা হাকে কদরলন্,জারন্ন্ই সতা- “অকেে সচরে মকে বড়”। 

 

েরিে অকিম অঙ্ক অন্ুোেী আজ কুমারেরেে ন্তুন্ পানু্ডকলকপ সদওো ও ঊর্ণন্ারভে েরে কেন্াে 
অযাপরেন্টরমন্ট, তাাঁে ৬ন্ম্বে মুোেীরমাহন্ সলরন্ে বাকড়রত। 

কুমারেে ভাবরলন্ দয লাস্ট োপাে,তােপেই মুকি। 

এেপে ঊর্ণন্ারভে গল্প সেষ ন্তুন্ গল্প শুরু। 

বাে সেরি সন্রম র্কড় সদখল কুমারেে োকে ন্টা পাঁেকেে। 

ঊর্ণন্াভরি জাকন্রেরে সে দেটাে মরধয সপ াঁরে োরব,রজারে পা চালাল কুমারেে। 

উত্তে িলিাতাে এই কদিটা বোবেই কন্জণ ন্।এিটা কেগারেট ধকেরে হাটরত োিল সে। 

েুটপাত সেরি সন্রম বড় োস্তা পারেে েমেই র্টল র্টন্াটা। 

এিটা উন্মত্ত ট্রাি ধূমরিতু গকতরত এরে গকতে োরেই উধাও হরে সগল। 

শুধু এিটা ধাক্কা -পলরিে মরধয কুমারেে আরে সেরি সন্ই হরে সগল। 

োেী েইল সিবল জ্বলি আধ সপাড়া কেগারেট।  

 

উর্ণন্াভ অরপো িেকেরলন্।র্কড়ে িাটাে দেটা দে, সোন্টা তখন্ এল। 

ওপাে সেরি কমকহ স্বে বরল উেল একলকমরন্েন্ সেরি বলকে েযে। 

কমেন্ অযািমকপ্ল্েে আপন্াে চাকহদামত। 

সেমন্টা বরলকেলাম এিটা দে চািা ট্রাি... ইট ওোজ এ পােরেক্ট সোে অযাকিরেন্ট...কন্খুাঁত দুর্ণটন্া... 

হােরলন্ ঊর্ণন্াভ।তাাঁে মাোে এখন্ অন্য জাল সবান্া শুরু... 

 


