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সবাইেক ইংেরিজ নতুন বেষৰ্র শুেভ�া। একটা কিঠন 
সমেয়র মধয্ িদেয় যাি� আমরা। িবগত বছের অিভধােন 
েযাগ হেয়েছ িকছু নতুন শ�গু� - কেরানা, েকািভড-১৯, 
পয্ােন্ডিমক ইতয্ািদ। স�বত, এখেনা পযৰ্� সবেচেয় 
েবিশ উ�ািরত শ� েকায়ােরিন্টন, লকডাউন। একিট 
ভাইরােসর আগমণ পাে� িদেয়েছ মানুেষর �াভািবক 
জীবন। কমৰ্হীন হেয়েছ হাজােরা মানুষ। দীঘৰ্কালীন 
গহৃব�ী জীবন কােরা হােত এেন িদেয়েছ অফুর� 
অবসর, কােরা বা বাড়িত চাপ! এই বিুঝ েকািভড -১৯ এ 
আ�া� হলাম! এই বিুঝ েকান ি�য় মখু হািরেয় েগল! 
এইসব ভাবনােত �িতিনয়ত তািড়ত সবাই। যারা 
পিরবােরর সােথ িনজ েদেশ অব�ান করেছ তােদর েযমন 
এই ভাবনাগুেলা তািড়েয় েবড়াে�, েতমিন কের 
�বাসীরা ও একই মানিসক চােপর মধয্ িদেয় পার করেছ 
এই কিঠন সময়। আমরা যারা ি�য়জন এবং �েদশ েছেড় 
পিৃথবীর নানান �াে� অব�ান করিছ তারা �েদশীেদর 
েচেয়ও ি�গুণ মানিসক চােপ থািক। কারন, ি�য়জনেদর 
নাগাল পাওয়ার জ�, �েদেশর বাতােসর �াণ বেুক 
টানেত পারার জ� আমােদর েমলােত হয় নানান 
সমীকরণ! দূর�, পিরবহণ খরচ, নানান আ�ঃেদিশয় 
িনয়মনীিত, ছুিটছাটা আেরা কেতা িক! 

েমাবাে�রা জাহান ফািতমা

ইউেরাপ ও এিশয়া মহােদেশর মেধয্ সংেযাগ �াপনকারী ভূখন্ড 
িহেসেব আনােতািলয়া তথা বতৰ্মান তুরে�র ভূ-রাজৈনিতক গুর� 
বহুকাল ধেরই। সম�ৃ ইিতহাস, �াকৃিতক েসৗ�যৰ্ ও ৈবিচ�ময় 
সং�িৃতর জ� �িতবছর হাজার হাজার পযৰ্টেকর আ�েহর েক�িব� 
হয় এই েদশ। গত ২০ বছর ধের তুর� শুধ ুপযৰ্টকেদর জ� নয় 
িবেদিশ িশ�াথৰ্ীেদর জ� ও গুরু�পণূৰ্ হেয় উেঠেছ। এেদর মেধয্ 
এিশয়া, লয্ািটন আেমিরকা, আি�কা ও মধয্�ােচয্র িশ�াথৰ্ীেদর 
পাশাপািশ বাংলােদিশরা ও রেয়েছ। তারা তুরে�র িবিভ� 
িব�িবদয্ালেয় কৃিতে�র সােথ পড়ােশানা করেছ। তুরে� বসবাসরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান গ� িনেয় �কািশত হে� অনলাইন 
ময্াগািজন 'আনােতািলয়া'। �থম সংখয্ােত তুরে� অব�ানরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর গে�র পাশাপািশ আেছ, তুকৰ্ী ব�ুেদর 
বাংলােদশ ও বাংলােদিশেদর িনেয় গ�। এছাড়া, বাংলােদশ ও 
পিৃথবীর অ�সব েদশ েথেক েযাগ হেয়েছন ক'জন অিতিথ েলখকও। 
তুকৰ্ীেদর স�েকৰ্, তুরে�র নানান শহর স�েকৰ্ এবং উ�িশ�ার 
উে�েশয্ �েদশ েছেড় আসা  বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান 
সুখ-দুেখর গ� শুনেত  'আনােতািলয়া'র সে� থাকুন। এই 
পয্ােন্ডিমককােল সবাই সতকৰ্ ও সু� থাকুন। আর ঘের বেসই পড়েত 
থাকুন 'আনােতািলয়া' ময্াগািজন। 
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েমাবাে�রা জাহান ফািতমা 

স�াদক 
ৈ�মািসক আনােতািলয়া 

১০ জানুয়াির ২০২১
আনকারা, তুর�।

আমােদর এই স�েকৰ্র গুরু� এবং স�াবনা বিৃ� করেছ। 

এছাড়াও তুর�-বাংলােদশ স�েকৰ্র ে�ে� বড় একিট 
দশৃয্মান সুেযাগ হে�, তুরে� অধয্য়নরত বাংলােদশী 
িশ�াথৰ্ী ভাই-েবােনরা, যােদর একিট অংশ তুর� সরকােরর 
বিৃ� �া�, তাঁরা িনেজেদর েদেশর �িতিনিধে�র পাশাপািশ 
দু'েদেশর স�কৰ্ উ�য়েনর ে�ে�ও িবেশষভােব অবদান 
রাখেছ ।
 
অয্ােসািসেয়শন অব বাংলােদশী �ুেডন্টস ইন তািকৰ্ 
(ABAST) এর �িত�া এবং উ� সংগঠন কতৃৰ্ক 
�কািশতবয্ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর অ�যা�া একিট 
মহৎ উেদয্াগ ; যা উভয় েদেশর সাং�িৃতক ঘিন�তা অজৰ্েন 
অন� �তীক িহেসেব আমােদরেক আনি�ত কেরেছ।

এছাড়াও আমােদর অ�তম একিট অজৰ্ন হে�, তুরে� 
অব�ানকালীন সমেয় নাগিরক সমােজর ে�� েথেক অিজৰ্ত 
অিভজ্ঞতা িনজ েদেশ েপৗঁছােত বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীরা 
বাহেকর ভূিমকা পালন কের। সামিয়কীেত �ান পাওয়া 
েলখাগুেলা, উভয় েদেশর এেক অপরেক আরও ঘিন�ভােব 
জানেত সহায়ক িনভৰ্রেযাগয্ উৎসগুেলার অ�তম নতুন 
একিট উৎস হেব বেল আশাবাদী।

বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীেদর িনেজেদর মধয্কার েসৗহাদৰ্য্ ও 
স�ীিতেক এবং আমােদর েদেশ তােদর প� েথেক 
বা�বািয়ত সকল কাযৰ্�মেক অিভন�ন জানােনার 
পাশাপািশ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর পথচলা সুদীঘৰ্ ও 
শতায় ুহেব বেল আিম আশাবাদী।"

başlanması takdire şayan olurken; kültürel 
yakınlaşmamıza duyulan ilginin bir diğer işare-
ti olarak da bizleri mutlu etmiştir.

Bunun yanında; Bangladeşli uluslararası 
öğrencilerin Türkiye’de bulundukları yıllarda 
sivil toplum alanında edindikleri tecrübeleri 
de ülkelerine götürecek olmaları karşılıklı ka-
zançlarımızdan olacaktır. Dergide yer alacak 
yazılarla, iki ülkenin birbirini daha iyi 
tanımasına imkân sağlayacak nitelikli kaynak-
lara bir yenisinin eklenmesini ümit ediyorum.

Bangladeşli öğrencilerimizi, kendi aralarında 
gösterdikleri uyumdan ve ülkemizde 
yürüttükleri çok yönlü faaliyetlerden ötürü 
tebrik ediyor; Anatolia dergisinin uzun bir 
yayın hayatına sahip olmasını temenni ediyo-
rum."

"আ�জৰ্ািতক অসংখয্ সংগঠেনর সদসয্ভু� েদশ 
বাংলােদেশর সােথ আমােদর পরুাতন ব�ু� িবদয্মান। 
পার�ািরক ঐিতহািসক এবং সাং�িৃতক মলূয্ায়নও 

"Pek çok uluslararası 
kuruluşa birlikte üye 

olduğumuz Bangladeş 
ile geçmişe dayanan bir 

dostluğumuz var. Ortak 
tarihî ve kültürel değerlerim-

iz de bu ilişkinin kıymetini ve 
potansiyelini artırıyor. Bunun yanında bir 
kısmı da YTB bursiyeri olan ve Türkiye’de 
öğrenim gören Bangladeşli öğrenci kardeşler-
imizin de hem kendi ülkeleri hem de Türki-
ye-Bangladeş münasebetleri açısından büyük 
bir fırsat olduğu açıktır.

Türkiye Bangladeşli Öğrenciler Birliği’nin 
(ABAST) kurulması ve şimdi de Birlik tarafın-
dan “Anatolia” isimli derginin çıkarılmaya 



সবাইেক ইংেরিজ নতুন বেষৰ্র শুেভ�া। একটা কিঠন 
সমেয়র মধয্ িদেয় যাি� আমরা। িবগত বছের অিভধােন 
েযাগ হেয়েছ িকছু নতুন শ�গু� - কেরানা, েকািভড-১৯, 
পয্ােন্ডিমক ইতয্ািদ। স�বত, এখেনা পযৰ্� সবেচেয় 
েবিশ উ�ািরত শ� েকায়ােরিন্টন, লকডাউন। একিট 
ভাইরােসর আগমণ পাে� িদেয়েছ মানুেষর �াভািবক 
জীবন। কমৰ্হীন হেয়েছ হাজােরা মানুষ। দীঘৰ্কালীন 
গহৃব�ী জীবন কােরা হােত এেন িদেয়েছ অফুর� 
অবসর, কােরা বা বাড়িত চাপ! এই বিুঝ েকািভড -১৯ এ 
আ�া� হলাম! এই বিুঝ েকান ি�য় মখু হািরেয় েগল! 
এইসব ভাবনােত �িতিনয়ত তািড়ত সবাই। যারা 
পিরবােরর সােথ িনজ েদেশ অব�ান করেছ তােদর েযমন 
এই ভাবনাগুেলা তািড়েয় েবড়াে�, েতমিন কের 
�বাসীরা ও একই মানিসক চােপর মধয্ িদেয় পার করেছ 
এই কিঠন সময়। আমরা যারা ি�য়জন এবং �েদশ েছেড় 
পিৃথবীর নানান �াে� অব�ান করিছ তারা �েদশীেদর 
েচেয়ও ি�গুণ মানিসক চােপ থািক। কারন, ি�য়জনেদর 
নাগাল পাওয়ার জ�, �েদেশর বাতােসর �াণ বেুক 
টানেত পারার জ� আমােদর েমলােত হয় নানান 
সমীকরণ! দূর�, পিরবহণ খরচ, নানান আ�ঃেদিশয় 
িনয়মনীিত, ছুিটছাটা আেরা কেতা িক! 

ইউেরাপ ও এিশয়া মহােদেশর মেধয্ সংেযাগ �াপনকারী ভূখন্ড 
িহেসেব আনােতািলয়া তথা বতৰ্মান তুরে�র ভূ-রাজৈনিতক গুর� 
বহুকাল ধেরই। সম�ৃ ইিতহাস, �াকৃিতক েসৗ�যৰ্ ও ৈবিচ�ময় 
সং�িৃতর জ� �িতবছর হাজার হাজার পযৰ্টেকর আ�েহর েক�িব� 
হয় এই েদশ। গত ২০ বছর ধের তুর� শুধ ুপযৰ্টকেদর জ� নয় 
িবেদিশ িশ�াথৰ্ীেদর জ� ও গুরু�পণূৰ্ হেয় উেঠেছ। এেদর মেধয্ 
এিশয়া, লয্ািটন আেমিরকা, আি�কা ও মধয্�ােচয্র িশ�াথৰ্ীেদর 
পাশাপািশ বাংলােদিশরা ও রেয়েছ। তারা তুরে�র িবিভ� 
িব�িবদয্ালেয় কৃিতে�র সােথ পড়ােশানা করেছ। তুরে� বসবাসরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান গ� িনেয় �কািশত হে� অনলাইন 
ময্াগািজন 'আনােতািলয়া'। �থম সংখয্ােত তুরে� অব�ানরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর গে�র পাশাপািশ আেছ, তুকৰ্ী ব�ুেদর 
বাংলােদশ ও বাংলােদিশেদর িনেয় গ�। এছাড়া, বাংলােদশ ও 
পিৃথবীর অ�সব েদশ েথেক েযাগ হেয়েছন ক'জন অিতিথ েলখকও। 
তুকৰ্ীেদর স�েকৰ্, তুরে�র নানান শহর স�েকৰ্ এবং উ�িশ�ার 
উে�েশয্ �েদশ েছেড় আসা  বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান 
সুখ-দুেখর গ� শুনেত  'আনােতািলয়া'র সে� থাকুন। এই 
পয্ােন্ডিমককােল সবাই সতকৰ্ ও সু� থাকুন। আর ঘের বেসই পড়েত 
থাকুন 'আনােতািলয়া' ময্াগািজন। 

আমােদর এই স�েকৰ্র গুরু� এবং স�াবনা বিৃ� করেছ। 

এছাড়াও তুর�-বাংলােদশ স�েকৰ্র ে�ে� বড় একিট 
দশৃয্মান সুেযাগ হে�, তুরে� অধয্য়নরত বাংলােদশী 
িশ�াথৰ্ী ভাই-েবােনরা, যােদর একিট অংশ তুর� সরকােরর 
বিৃ� �া�, তাঁরা িনেজেদর েদেশর �িতিনিধে�র পাশাপািশ 
দু'েদেশর স�কৰ্ উ�য়েনর ে�ে�ও িবেশষভােব অবদান 
রাখেছ ।
 
অয্ােসািসেয়শন অব বাংলােদশী �ুেডন্টস ইন তািকৰ্ 
(ABAST) এর �িত�া এবং উ� সংগঠন কতৃৰ্ক 
�কািশতবয্ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর অ�যা�া একিট 
মহৎ উেদয্াগ ; যা উভয় েদেশর সাং�িৃতক ঘিন�তা অজৰ্েন 
অন� �তীক িহেসেব আমােদরেক আনি�ত কেরেছ।

এছাড়াও আমােদর অ�তম একিট অজৰ্ন হে�, তুরে� 
অব�ানকালীন সমেয় নাগিরক সমােজর ে�� েথেক অিজৰ্ত 
অিভজ্ঞতা িনজ েদেশ েপৗঁছােত বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীরা 
বাহেকর ভূিমকা পালন কের। সামিয়কীেত �ান পাওয়া 
েলখাগুেলা, উভয় েদেশর এেক অপরেক আরও ঘিন�ভােব 
জানেত সহায়ক িনভৰ্রেযাগয্ উৎসগুেলার অ�তম নতুন 
একিট উৎস হেব বেল আশাবাদী।

বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীেদর িনেজেদর মধয্কার েসৗহাদৰ্য্ ও 
স�ীিতেক এবং আমােদর েদেশ তােদর প� েথেক 
বা�বািয়ত সকল কাযৰ্�মেক অিভন�ন জানােনার 
পাশাপািশ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর পথচলা সুদীঘৰ্ ও 
শতায় ুহেব বেল আিম আশাবাদী।"

başlanması takdire şayan olurken; kültürel 
yakınlaşmamıza duyulan ilginin bir diğer işare-
ti olarak da bizleri mutlu etmiştir.

Bunun yanında; Bangladeşli uluslararası 
öğrencilerin Türkiye’de bulundukları yıllarda 
sivil toplum alanında edindikleri tecrübeleri 
de ülkelerine götürecek olmaları karşılıklı ka-
zançlarımızdan olacaktır. Dergide yer alacak 
yazılarla, iki ülkenin birbirini daha iyi 
tanımasına imkân sağlayacak nitelikli kaynak-
lara bir yenisinin eklenmesini ümit ediyorum.

Bangladeşli öğrencilerimizi, kendi aralarında 
gösterdikleri uyumdan ve ülkemizde 
yürüttükleri çok yönlü faaliyetlerden ötürü 
tebrik ediyor; Anatolia dergisinin uzun bir 
yayın hayatına sahip olmasını temenni ediyo-
rum."

"আ�জৰ্ািতক অসংখয্ সংগঠেনর সদসয্ভু� েদশ 
বাংলােদেশর সােথ আমােদর পরুাতন ব�ু� িবদয্মান। 
পার�ািরক ঐিতহািসক এবং সাং�িৃতক মলূয্ায়নও 

Message

"Pek çok uluslararası 
kuruluşa birlikte üye 

olduğumuz Bangladeş 
ile geçmişe dayanan bir 

dostluğumuz var. Ortak 
tarihî ve kültürel değerlerim-

iz de bu ilişkinin kıymetini ve 
potansiyelini artırıyor. Bunun yanında bir 
kısmı da YTB bursiyeri olan ve Türkiye’de 
öğrenim gören Bangladeşli öğrenci kardeşler-
imizin de hem kendi ülkeleri hem de Türki-
ye-Bangladeş münasebetleri açısından büyük 
bir fırsat olduğu açıktır.

Türkiye Bangladeşli Öğrenciler Birliği’nin 
(ABAST) kurulması ve şimdi de Birlik tarafın-
dan “Anatolia” isimli derginin çıkarılmaya 



সবাইেক ইংেরিজ নতুন বেষৰ্র শুেভ�া। একটা কিঠন 
সমেয়র মধয্ িদেয় যাি� আমরা। িবগত বছের অিভধােন 
েযাগ হেয়েছ িকছু নতুন শ�গু� - কেরানা, েকািভড-১৯, 
পয্ােন্ডিমক ইতয্ািদ। স�বত, এখেনা পযৰ্� সবেচেয় 
েবিশ উ�ািরত শ� েকায়ােরিন্টন, লকডাউন। একিট 
ভাইরােসর আগমণ পাে� িদেয়েছ মানুেষর �াভািবক 
জীবন। কমৰ্হীন হেয়েছ হাজােরা মানুষ। দীঘৰ্কালীন 
গহৃব�ী জীবন কােরা হােত এেন িদেয়েছ অফুর� 
অবসর, কােরা বা বাড়িত চাপ! এই বিুঝ েকািভড -১৯ এ 
আ�া� হলাম! এই বিুঝ েকান ি�য় মখু হািরেয় েগল! 
এইসব ভাবনােত �িতিনয়ত তািড়ত সবাই। যারা 
পিরবােরর সােথ িনজ েদেশ অব�ান করেছ তােদর েযমন 
এই ভাবনাগুেলা তািড়েয় েবড়াে�, েতমিন কের 
�বাসীরা ও একই মানিসক চােপর মধয্ িদেয় পার করেছ 
এই কিঠন সময়। আমরা যারা ি�য়জন এবং �েদশ েছেড় 
পিৃথবীর নানান �াে� অব�ান করিছ তারা �েদশীেদর 
েচেয়ও ি�গুণ মানিসক চােপ থািক। কারন, ি�য়জনেদর 
নাগাল পাওয়ার জ�, �েদেশর বাতােসর �াণ বেুক 
টানেত পারার জ� আমােদর েমলােত হয় নানান 
সমীকরণ! দূর�, পিরবহণ খরচ, নানান আ�ঃেদিশয় 
িনয়মনীিত, ছুিটছাটা আেরা কেতা িক! 

ইউেরাপ ও এিশয়া মহােদেশর মেধয্ সংেযাগ �াপনকারী ভূখন্ড 
িহেসেব আনােতািলয়া তথা বতৰ্মান তুরে�র ভূ-রাজৈনিতক গুর� 
বহুকাল ধেরই। সম�ৃ ইিতহাস, �াকৃিতক েসৗ�যৰ্ ও ৈবিচ�ময় 
সং�িৃতর জ� �িতবছর হাজার হাজার পযৰ্টেকর আ�েহর েক�িব� 
হয় এই েদশ। গত ২০ বছর ধের তুর� শুধ ুপযৰ্টকেদর জ� নয় 
িবেদিশ িশ�াথৰ্ীেদর জ� ও গুরু�পণূৰ্ হেয় উেঠেছ। এেদর মেধয্ 
এিশয়া, লয্ািটন আেমিরকা, আি�কা ও মধয্�ােচয্র িশ�াথৰ্ীেদর 
পাশাপািশ বাংলােদিশরা ও রেয়েছ। তারা তুরে�র িবিভ� 
িব�িবদয্ালেয় কৃিতে�র সােথ পড়ােশানা করেছ। তুরে� বসবাসরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান গ� িনেয় �কািশত হে� অনলাইন 
ময্াগািজন 'আনােতািলয়া'। �থম সংখয্ােত তুরে� অব�ানরত 
বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর গে�র পাশাপািশ আেছ, তুকৰ্ী ব�ুেদর 
বাংলােদশ ও বাংলােদিশেদর িনেয় গ�। এছাড়া, বাংলােদশ ও 
পিৃথবীর অ�সব েদশ েথেক েযাগ হেয়েছন ক'জন অিতিথ েলখকও। 
তুকৰ্ীেদর স�েকৰ্, তুরে�র নানান শহর স�েকৰ্ এবং উ�িশ�ার 
উে�েশয্ �েদশ েছেড় আসা  বাংলােদিশ িশ�াথৰ্ীেদর নানান 
সুখ-দুেখর গ� শুনেত  'আনােতািলয়া'র সে� থাকুন। এই 
পয্ােন্ডিমককােল সবাই সতকৰ্ ও সু� থাকুন। আর ঘের বেসই পড়েত 
থাকুন 'আনােতািলয়া' ময্াগািজন। 

আমােদর এই স�েকৰ্র গুরু� এবং স�াবনা বিৃ� করেছ। 

এছাড়াও তুর�-বাংলােদশ স�েকৰ্র ে�ে� বড় একিট 
দশৃয্মান সুেযাগ হে�, তুরে� অধয্য়নরত বাংলােদশী 
িশ�াথৰ্ী ভাই-েবােনরা, যােদর একিট অংশ তুর� সরকােরর 
বিৃ� �া�, তাঁরা িনেজেদর েদেশর �িতিনিধে�র পাশাপািশ 
দু'েদেশর স�কৰ্ উ�য়েনর ে�ে�ও িবেশষভােব অবদান 
রাখেছ ।
 
অয্ােসািসেয়শন অব বাংলােদশী �ুেডন্টস ইন তািকৰ্ 
(ABAST) এর �িত�া এবং উ� সংগঠন কতৃৰ্ক 
�কািশতবয্ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর অ�যা�া একিট 
মহৎ উেদয্াগ ; যা উভয় েদেশর সাং�িৃতক ঘিন�তা অজৰ্েন 
অন� �তীক িহেসেব আমােদরেক আনি�ত কেরেছ।

এছাড়াও আমােদর অ�তম একিট অজৰ্ন হে�, তুরে� 
অব�ানকালীন সমেয় নাগিরক সমােজর ে�� েথেক অিজৰ্ত 
অিভজ্ঞতা িনজ েদেশ েপৗঁছােত বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীরা 
বাহেকর ভূিমকা পালন কের। সামিয়কীেত �ান পাওয়া 
েলখাগুেলা, উভয় েদেশর এেক অপরেক আরও ঘিন�ভােব 
জানেত সহায়ক িনভৰ্রেযাগয্ উৎসগুেলার অ�তম নতুন 
একিট উৎস হেব বেল আশাবাদী।

বাংলােদশী িশ�াথৰ্ীেদর িনেজেদর মধয্কার েসৗহাদৰ্য্ ও 
স�ীিতেক এবং আমােদর েদেশ তােদর প� েথেক 
বা�বািয়ত সকল কাযৰ্�মেক অিভন�ন জানােনার 
পাশাপািশ "আনােতািলয়া" সামিয়কীর পথচলা সুদীঘৰ্ ও 
শতায় ুহেব বেল আিম আশাবাদী।"

başlanması takdire şayan olurken; kültürel 
yakınlaşmamıza duyulan ilginin bir diğer işare-
ti olarak da bizleri mutlu etmiştir.

Bunun yanında; Bangladeşli uluslararası 
öğrencilerin Türkiye’de bulundukları yıllarda 
sivil toplum alanında edindikleri tecrübeleri 
de ülkelerine götürecek olmaları karşılıklı ka-
zançlarımızdan olacaktır. Dergide yer alacak 
yazılarla, iki ülkenin birbirini daha iyi 
tanımasına imkân sağlayacak nitelikli kaynak-
lara bir yenisinin eklenmesini ümit ediyorum.

Bangladeşli öğrencilerimizi, kendi aralarında 
gösterdikleri uyumdan ve ülkemizde 
yürüttükleri çok yönlü faaliyetlerden ötürü 
tebrik ediyor; Anatolia dergisinin uzun bir 
yayın hayatına sahip olmasını temenni ediyo-
rum."

"আ�জৰ্ািতক অসংখয্ সংগঠেনর সদসয্ভু� েদশ 
বাংলােদেশর সােথ আমােদর পরুাতন ব�ু� িবদয্মান। 
পার�ািরক ঐিতহািসক এবং সাং�িৃতক মলূয্ায়নও 

"Pek çok uluslararası 
kuruluşa birlikte üye 

olduğumuz Bangladeş 
ile geçmişe dayanan bir 

dostluğumuz var. Ortak 
tarihî ve kültürel değerlerim-

iz de bu ilişkinin kıymetini ve 
potansiyelini artırıyor. Bunun yanında bir 
kısmı da YTB bursiyeri olan ve Türkiye’de 
öğrenim gören Bangladeşli öğrenci kardeşler-
imizin de hem kendi ülkeleri hem de Türki-
ye-Bangladeş münasebetleri açısından büyük 
bir fırsat olduğu açıktır.

Türkiye Bangladeşli Öğrenciler Birliği’nin 
(ABAST) kurulması ve şimdi de Birlik tarafın-
dan “Anatolia” isimli derginin çıkarılmaya 
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Message

"Türk ve Bengal 
Müslümanları arasında-

ki ilişkiler, Bangladeş’in 
kurulmasından önceye 

dayanan köklü tarihi ve 
kültürel temellere sahiptir. 

Kurtuluş Savaş’ımıza maddi ve 
manevi yardımda bulunan Ben-

galli Müslümanların yaptığı katkıları unut-
mamız mümkün değildir. Temennimiz, iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomi, eğitim, askeri, tekno-
loji ve kültürel ilişkileri her geçen gün daha da 
güçlenerek artmasıdır. Bizler de yola çıktığımız 
andan itibaren tüm medeniyet coğrafyamızın so-
rumluluğunu üstümüzde hissederek desteklem-
eye devam ettik. Başkanlığını yaptığım Yerli 
Düşünce Derneği olarak ülkemize gelen, misafir 
olan tüm öğrencilerimizi bu duygularla 
ağırlıyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. 

Derneğimiz, Türkiye’de eğitim gören uluslar-
arası öğrencilere rehberlik etmek, kültürel ve 
sosyal olarak ülkemize uyumunu kolaylaştırmak 
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti olarak Bangladeşli öğren-
cilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyor ve 
derneğimizin etkinliklerine katılım sağladıkları 
için teşekkür ediyorum."   
 

"তুকৰ্ী ও বাঙালী মসুলমানেদর মধয্কার স�কৰ্, বাংলােদশ 
�িত�ার পেূবৰ্র েমৗিলক ইিতহাস ও সাং�িৃতক িশকেড়র। 
আমােদর �াধীনতা যেু� আিথৰ্ক ও ৈনিতক সহায়তাকারী বাঙালী 
মসুলমানেদর অবদানেক ভুেল যাওয়া আমােদর পে� স�ব নয়। 
দু’েদেশর মেধয্ রাজৈনিতক, অথৰ্ৈনিতক, িশ�া, সামিরক, �যিু� 
এবং সাং�িৃতক স�কৰ্ িদন িদন আরও শি�শালী হেব বেল 
আমােদর �তয্াশা। আমরাও আমােদর সূচনাল� েথেকই 
িনেজেদর সভয্তার সকল েভৗগিলক মানিচে�র দািয়� কাঁেধ িনেয় 
সহায়তা চলমান েরেখিছ। Yerli Düşünce Derneği (ইেয়রিল 
দুশুনেজ েদরেনগ নােম একিট �ানীয় সামািজক সংগঠন) এর 
সভাপিত িহেসেব আমােদর েদেশ আসা সকল অিতথী 
ছা�-ছা�ীেদরেকও (িবেদশী �ুেডন্টস) উ� অনুভূিত িনেয়ই 
আপয্ায়ন ও সহায়তা কের যাি�। আমােদর সংগঠন তুরে� 
অধয্য়নরত িবেদশী িশ�াথৰ্ীেদর িদকিনেদৰ্শনা, সাং�িৃতক ও 
সামািজকভােব আমােদর েদেশর সােথ স�ীিত সহজতর করার 

লে�য্ িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা কের যাে�। �জাতাি�ক তুর� 
েদশ িহেসেব বাংলােদশী ছা�-ছা�ীেদর আপয্ায়ন করেত েপের 
গিবৰ্ত এবং আমােদর সংগঠেনর কাযৰ্�েম তােদর অ�ভুৰ্ি�র 
জ� ধ�বাদ জ্ঞাপন করিছ।"



"Türk ve Bengal 
Müslümanları arasında-

ki ilişkiler, Bangladeş’in 
kurulmasından önceye 

dayanan köklü tarihi ve 
kültürel temellere sahiptir. 

Kurtuluş Savaş’ımıza maddi ve 
manevi yardımda bulunan Ben-

galli Müslümanların yaptığı katkıları unut-
mamız mümkün değildir. Temennimiz, iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomi, eğitim, askeri, tekno-
loji ve kültürel ilişkileri her geçen gün daha da 
güçlenerek artmasıdır. Bizler de yola çıktığımız 
andan itibaren tüm medeniyet coğrafyamızın so-
rumluluğunu üstümüzde hissederek desteklem-
eye devam ettik. Başkanlığını yaptığım Yerli 
Düşünce Derneği olarak ülkemize gelen, misafir 
olan tüm öğrencilerimizi bu duygularla 
ağırlıyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. 

Derneğimiz, Türkiye’de eğitim gören uluslar-
arası öğrencilere rehberlik etmek, kültürel ve 
sosyal olarak ülkemize uyumunu kolaylaştırmak 
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti olarak Bangladeşli öğren-
cilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyor ve 
derneğimizin etkinliklerine katılım sağladıkları 
için teşekkür ediyorum."   
 

"তুকৰ্ী ও বাঙালী মসুলমানেদর মধয্কার স�কৰ্, বাংলােদশ 
�িত�ার পেূবৰ্র েমৗিলক ইিতহাস ও সাং�িৃতক িশকেড়র। 
আমােদর �াধীনতা যেু� আিথৰ্ক ও ৈনিতক সহায়তাকারী বাঙালী 
মসুলমানেদর অবদানেক ভুেল যাওয়া আমােদর পে� স�ব নয়। 
দু’েদেশর মেধয্ রাজৈনিতক, অথৰ্ৈনিতক, িশ�া, সামিরক, �যিু� 
এবং সাং�িৃতক স�কৰ্ িদন িদন আরও শি�শালী হেব বেল 
আমােদর �তয্াশা। আমরাও আমােদর সূচনাল� েথেকই 
িনেজেদর সভয্তার সকল েভৗগিলক মানিচে�র দািয়� কাঁেধ িনেয় 
সহায়তা চলমান েরেখিছ। Yerli Düşünce Derneği (ইেয়রিল 
দুশুনেজ েদরেনগ নােম একিট �ানীয় সামািজক সংগঠন) এর 
সভাপিত িহেসেব আমােদর েদেশ আসা সকল অিতথী 
ছা�-ছা�ীেদরেকও (িবেদশী �ুেডন্টস) উ� অনুভূিত িনেয়ই 
আপয্ায়ন ও সহায়তা কের যাি�। আমােদর সংগঠন তুরে� 
অধয্য়নরত িবেদশী িশ�াথৰ্ীেদর িদকিনেদৰ্শনা, সাং�িৃতক ও 
সামািজকভােব আমােদর েদেশর সােথ স�ীিত সহজতর করার 

লে�য্ িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা কের যাে�। �জাতাি�ক তুর� 
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গিবৰ্ত এবং আমােদর সংগঠেনর কাযৰ্�েম তােদর অ�ভুৰ্ি�র 
জ� ধ�বাদ জ্ঞাপন করিছ।"
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AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ    
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েমিতন গুনেদৗদূ 
সংসদ সদসয্, এ েক পািটৰ্, অদুৰ্ রাজয্, তুর�।  
সভাপিত, Yerli Düşünce Derneği (ইেয়রিল দুশুনেজ েদরেনগ নােম 
একিট �ানীয় সামািজক সংগঠন)



Message

-Merhaba. Nerelis-
iniz?

- Merhaba. Ben Türk’üm.
- Biz kardeşiz. 

- Evet. Kardeşiz.

Dakka’da kaldığım otelin lo-
bisinde ayaküstü sohbet ettiğim Bangladeşli ile 
aramızda böyle bir kısa konuşma geçmişti.  Biz 
kardeşiz. Onun daha önce bir Türk gördüğünü 
sanmıyorum. Türk olduğumu duyduktan sonra 
gözlerindeki bakış bile sıcaklaşmıştı. Evet. 
Türklerin Asya’da bir kardeş ülkesi daha var; 
Bangladeş. Bu güzel ülkenin sıcak insanları, 
Türkiye’yi daha yakından tanımak, öğrenmek 
istiyorlar. Bu sebeple ülkemizde çok sayıda Ban-
gladeşli öğrenci var. Onlar sadece Türkiye’yi 
öğrenmiyor aynı zamanda ülkelerini de bize 

tanıtıyorlar. İşte bu dergi de bu çabaların güzel 
bir ürünü. Var olsunlar. Ülkelerine 
döndüklerinde iki millet arasında yeni dotluk ve 
kardeşlik köprüleri kuracaklar. Genç kardeşler-
im. Sizleri tebrik ediyor, Atatürk’ün şu sözünü 
sizlere de hatırlatmak istiyorum: Yalnız tek bir 
şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak”. Çok 
çalışırsak, daha güçlü olacak ve Şeyh Bangab-
andhu Mujibur Rahman’ın da hedeflediği 
refaha kavuşarak, beraberce İnsanlık âlemine, 
dünya barışına daha çok katkı sağlayabileceğiz. 
Yolunuz açık olsun. 

-Hello, Where are you from?
- Hi, I’m from Turkey.
- We are brothers.
- Yes, We are brothers.

ঢাকায় েযই েহােটেল িছলাম, তার লিবেত তাড়াহুেড়ার মেধয্ এক 
বাংলােদশীর সােথ এরকমই েছাট একিট কেথাপকথন হেয়িছল। 
এর পেূবৰ্ িতিন অ� েকান তুকৰ্ী েদেখেছন বেল মেন হয়িন। আিম 
একজন তুকৰ্ী েসটা েশানার পের তার েচােখর চাহিনও উ� হেয় 
উেঠিছল। �াঁ, এিশয়ায় তুকৰ্ীেদর আরও একিট �াতেৃদশ রেয়েছ; 
বাংলােদশ। অপরূপ এই েদেশর েকৗতুহলী মানুষগুেলা তুর�েক 

আরও কাছ েথেক জানেত ও িচনেত চায়। যার কারেণ আমােদর 
েদেশ অেনক বাংলােদশী ছা�-ছা�ী রেয়েছ। তাঁরা েকবল 
তুর�েকই জানেত চায় না বরং িনেজেদর েদশেকও আমােদর 
কােছ পিরচয় কিরেয় িদে�। সুতরাং, এই সাময়ীকীও উ� 
�েচ�ার একিট মাধয্ম। সফল েহাক! তাঁরা িনেজেদর েদেশ 
�তয্াবতৰ্ন কের দুই জাতীর মেধয্ ব�ু� ও �াতেৃ�র েসতুব�ন 
ৈতরী করেব। ি�য় যবুক ভাই ও েবােনরা! েমাবারকবাদ জািনেয় 
আতাতুেকৰ্র এই বাণীিট আপনােদরেকও �রণ কিরেয় িদেত 
চাি�, “আমােদর শুধমুা� একিট িজিনেসর �েয়াজন; পির�মী 
হওয়া”। আমরা যিদ কেঠার পির�ম কির তাহেল আরও শি�শালী 
হব এবং ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর অভী� ল�য্ ও সমিৃ� 
অজৰ্ন কের আমরা সকেল িমেল মানবতা ও িব� শাি�েত অবদান 
রাখেত স�ম হব। আপনােদর পথচলা সহজ েহাক!
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ৈতরী করেব। ি�য় যবুক ভাই ও েবােনরা! েমাবারকবাদ জািনেয় 
আতাতুেকৰ্র এই বাণীিট আপনােদরেকও �রণ কিরেয় িদেত 
চাি�, “আমােদর শুধমুা� একিট িজিনেসর �েয়াজন; পির�মী 
হওয়া”। আমরা যিদ কেঠার পির�ম কির তাহেল আরও শি�শালী 
হব এবং ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর অভী� ল�য্ ও সমিৃ� 
অজৰ্ন কের আমরা সকেল িমেল মানবতা ও িব� শাি�েত অবদান 
রাখেত স�ম হব। আপনােদর পথচলা সহজ েহাক!
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Dakka’da kaldığım otelin lo-
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Türkiye’yi daha yakından tanımak, öğrenmek 
istiyorlar. Bu sebeple ülkemizde çok sayıda Ban-
gladeşli öğrenci var. Onlar sadece Türkiye’yi 
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রাখেত স�ম হব। আপনােদর পথচলা সহজ েহাক!

Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR
Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama 
ve Arştırma Merkezi (APAM) Müdürü.
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আ�ারা িব�িবদয্ালয়, এিশয়-পয্ািসিফক �ািডজ িরচাসৰ্ েসন্টার 
(APAM)



কােছ িনেজেক আরও আপন অনুভব কেরিছ।  বাংলােদশ ও 
বাংলােদশীেদরেক িনেজর অেনক আপনজন মেন করার 
কারেন আজ এই ময্াগািজেন অবদান রাখার ��াবিট 
িনি�ৰ্ধায় �হন করলাম।  আমােদর ময্াগািজন ও কাযৰ্�েমর 
উ�েরা�র উ�িত কামনার পাশাপািশ সকল ভাইেবানেদরেক 
আমার ��ে�য় সালাম।"

Message

"Bundan beş yıl önce 
kısa bir Bangladeş 

ziyaretim olmuştu. Önc-
esinde de Bangladeşli 

dostlarım vardı ama ülkeyi 
gördükten sonra Bangladeş 

insanına kendimi daha yakın 
hissettim. Bugün Bangladeş’i ve Bangladeşlile-
ri kendime çok yakın hissettiğim için bu dergi-
ye katkıda bulunma teklifini hiç düşünmeden 
kabul ettim. Dergimizin ve faaliyetlerimizin 
daha da gelişmesi temennisi ile tüm kardeşler-
imi saygıyla selamlıyorum"

"এখন েথেক পাঁচ বছর আেগ বাংলােদেশ একিট সংি�� 
সফেরর সুেযাগ হেয়িছল।  তার আেগও বাংলােদশী অেনক 
ব�ু িছল, িক� েদশিট েদখার পের বাংলােদশী মানুষেদর 
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সভাপিত, আ�জৰ্ািতক ছা� েফডােরশন (UDEF), তুর�



Preface

When we first started 
to develop the idea and 

concept of the Associa-
tion of Bangladeshi Com-

munity in Turkey (ABAST), 
we had just moved from Ban-

gladesh to Turkey. One of the 
first things we perceived about 

our new community was how en-
thusiastic individuals were to share their experienc-
es in Turkey and the connection between Turkey 
and Bangladesh, whatever, it is positive, adverse or 
beyond. ‘Turkey is my 2nd home’, as that said by 
the former Bangladeshi Ambassador in Turkey and 
that is very common phenomenon for all Bangla-
deshi community members in Turkey.

When our member visited a city of Turkey, as like 
Istanbul, Izmir, Antalya, Isparta, Ankara or any 
other cities and they got the connection that s/he is 
from ABAST social network group or a member of 

Bangladeshi community in Turkey. That is impact. 
I also met some recent peers and newcomers in 
Turkey who couldn’t stop talking about how many 
assistances they had got by connecting with a Ban-
gladeshi individual in Turkey and how it shaped 
and made easy their life, communication and net-
working in Turkey. That is impact.

Stories like these are what inspired the theme for 
the 1st edition of ABAST Magazine. In this issue, 
you can read examples of the impact that our com-
munity members and well-wisher of ABAST have 
on Bangladeshi community in Turkey, Bangladeshi 
students in Turkey and Turkish people or see how 
ABAST’s new generation steps up time and time 
again to help others in their time of need. Learn 
how ABAST’s new city ambassador volunteer their 
time and expertise to prepare magazine for a better 
communication and opportunity in Turkey or how 
ABAST’s new initiative commemorate one of the 
most pivotal moments in our past in Turkey. For 
continuing strong relations with Turkey, this asso-
ciation had played important role and it will also 
remain so.
 
I hope that reading this magazine will have an 
impact on and encourage you to have an impact on 
others in Turkey and beyond. We may never know 

how much our words or actions influence the lives 
of those around us. But we can choose daily to be a 
positive influence on others in a way that could 
change the rest of other’s lives even if it’s just 
within the walls of social media like Facebook or 
Twitter. Here at Turkey, the members of Bangla-
deshi community support and encourage each 
other beyond their academic tasks, personal priori-
ties and so on. In our community, when one of us 
loses a loved one or misses their families or have a 
birthday or their great achievements, we bring Ban-
gladeshi food to share in times of celebrations and 
reach out to check on each other when one of us is 
ill or going through a tough time. That is impact. 
And that is ABAST.
 
I give all my blessings to the ABAST, to the new 
organizers, community members, students, work-
ers, families and all those well-wishers associated 
with this community-based group in Turkey. I pray 
that Allah continues to lead and guide this admired 
association for generations to come.
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Warm Regards, 
Md. Nazmul ISLAM

Co-Founder, ABAST
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৫০ পঃৃ
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তুরে� এেসিছ �ায় ১ বছর হল। এই এক বছের জীবেনর সবেচেয় 
মলূয্বান দু'জনেক হািরেয়িছ (বাবা-মা)। চলেত হেয়েছ, অেনক চড়াই 
উতরাই েপিরেয়। িক�ু েথেম যাইিন। আর এই েথেম না যাওয়ার 
িপছেন কারণ হল িকছু বাংলােদিশ ভাই-�াদার আর আমার টািকৰ্শ 
ব�ুরা। তেব আিম এই েলখায় েলখব আমার টািকৰ্শ ব�ুেদর িনেয়...

টািকৰ্শ মানুষজন ঐিতহািসক ভােবই অেনক ভ� ও দয়াল।ু আিম 
বাংলােদিশ মানুষেদর সােথ তুলনায় েযেত চাইনা, তেব েযই 
বয্াপারটা এখােন সবেচ েবিশ েদেখিছ, েসটা হল, এখানকার মানুেষর 
িচ�া ভাবনা আর যাই েহাক, জিটল নয়। তারা খবু সহেজই 
একজনেক আপন কের িনেত পাের। আর তরুণেদর মেধয্ 
জাজেমন্টাল বয্াপারিট একদমই েনই। তেব ২০১৪ পরবিতৰ্ 
পটভূিমেত িকছুটা পিরবতৰ্ন ল� করা েগেলও, ব�ু িহেসেব টািকৰ্শ 
মানুষ জন খবুই ভােলা। যারা একটু আরবান সাইেড বড় হেয়েছ, 
তােদর সােথ খবু সহেজই ব�ু হওয়া যায়। এখােন বাংলােদেশর মত 
এপিলিটকাল তরুণ খবু কম পাওয়া যায়। সবারই একটা পিলিটকাল 
আইিডওলিজ আেছ। আর েসটা িনেয় তারা সবসমেয়ই খবু পির�ার 
আর সেচতন। িক�ু এেত কের ব�ুে� েকান ফারাক হয়না। েযটা 
বাংলােদেশ থাকেত েদেখিছ। রাজনীিত েহাক আর েয েকান িকছু, 
মানুেষর মেধয্ যিদ মেতর অিমল থােক েসটা েযেকান সময় মারামাির 
পযৰ্� চেল যায়। িক�ু, টািকৰ্েত এটা স�ব নয়। মানুষ আপনােক 
েযেকান অব�ান েথেকই স�ান করেত ��ত এখােন। 
আেরকটা কথা েযটা বলব, টািকৰ্শ তরুণরা কথা িদেয় কথা রােখ। 

চাইিছ েতামার ব�ু�!

আিসফ এম সােলহীন

তােদর কােছ, �িমজ বয্াপারটা খবু ই�রটয্ান্ট। এরা েযটা একবার 
বেল েসটা কের। আর িঠক েসইম বয্পারটা অ�েদর কােছও এ�েপ� 
কের। িক�ু গত ২-৩ বছের, িবেদশী ছা�-ছা�ীেদর �িত টািকৰ্শ 
তরুণ সমােজর ধারণা েবশ খারাপই হেয় েগেছ। আমােদর উিচত 
হেব, এই িবষয় গুেলা িনেয় সেচতন থাকা। টািকৰ্শ তরুণরা খবুই 
হাডৰ্ওয়ািকৰ্ং। এরা দুপেুর ভাতঘমু েদয়না। অয্াসাইনেমন্ট টাইম টু 
টাইম কের। িটচার েদর �চন্ড স�ান কের। ফয্ািমিল বিন্ডং �চন্ড 
গভীর তােদর। েয েকান অব�ায় তােদর কােছ, “ফয্ািমিল কামস 
ফা�ৰ্”। েবিশরভাগ তরুণই িনেজ িকছু একটা করার মেনাভাব েপাষণ 
কের। কাজেক এরা েছাট মেন কেরনা। আমার এক ব�ু েয িকনা, 
েবশ অব�াস�� ফয্ািমিল েথেক এেসেছ, েস ে�া ে�াের (জতুার 
েশা-রুম) পাটৰ্টাইমার িহেসেব কাজ কের। 

সবেশেষ বলব, এই তরুণেদর যিদ সিঠক ভােব কােজ লাগােনা যায়, 
তেব টািকৰ্র ে�াথ ইউেরােপর অ� েকান েদেশর েথেক কম হেবনা, 
বরং েবিশই হেব। কারণ, এেদর মেধয্ �কৃিত �দ� একটা “েচইন 
অফ কমান্ড” আেছ।  যার  বাইের এরা  কখনও েযেত চায়না। ভাল 
থাক আমার সকল টািকৰ্শ ব�ুরা।
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তুরে� এেসিছ �ায় ১ বছর হল। এই এক বছের জীবেনর সবেচেয় 
মলূয্বান দু'জনেক হািরেয়িছ (বাবা-মা)। চলেত হেয়েছ, অেনক চড়াই 
উতরাই েপিরেয়। িক�ু েথেম যাইিন। আর এই েথেম না যাওয়ার 
িপছেন কারণ হল িকছু বাংলােদিশ ভাই-�াদার আর আমার টািকৰ্শ 
ব�ুরা। তেব আিম এই েলখায় েলখব আমার টািকৰ্শ ব�ুেদর িনেয়...

টািকৰ্শ মানুষজন ঐিতহািসক ভােবই অেনক ভ� ও দয়াল।ু আিম 
বাংলােদিশ মানুষেদর সােথ তুলনায় েযেত চাইনা, তেব েযই 
বয্াপারটা এখােন সবেচ েবিশ েদেখিছ, েসটা হল, এখানকার মানুেষর 
িচ�া ভাবনা আর যাই েহাক, জিটল নয়। তারা খবু সহেজই 
একজনেক আপন কের িনেত পাের। আর তরুণেদর মেধয্ 
জাজেমন্টাল বয্াপারিট একদমই েনই। তেব ২০১৪ পরবিতৰ্ 
পটভূিমেত িকছুটা পিরবতৰ্ন ল� করা েগেলও, ব�ু িহেসেব টািকৰ্শ 
মানুষ জন খবুই ভােলা। যারা একটু আরবান সাইেড বড় হেয়েছ, 
তােদর সােথ খবু সহেজই ব�ু হওয়া যায়। এখােন বাংলােদেশর মত 
এপিলিটকাল তরুণ খবু কম পাওয়া যায়। সবারই একটা পিলিটকাল 
আইিডওলিজ আেছ। আর েসটা িনেয় তারা সবসমেয়ই খবু পির�ার 
আর সেচতন। িক�ু এেত কের ব�ুে� েকান ফারাক হয়না। েযটা 
বাংলােদেশ থাকেত েদেখিছ। রাজনীিত েহাক আর েয েকান িকছু, 
মানুেষর মেধয্ যিদ মেতর অিমল থােক েসটা েযেকান সময় মারামাির 
পযৰ্� চেল যায়। িক�ু, টািকৰ্েত এটা স�ব নয়। মানুষ আপনােক 
েযেকান অব�ান েথেকই স�ান করেত ��ত এখােন। 
আেরকটা কথা েযটা বলব, টািকৰ্শ তরুণরা কথা িদেয় কথা রােখ। 

আিসফ এম সােলহীন
িপএইচিড �ুেডন্ট, সাকািরয়া ইউিনভািসৰ্িট, তুর�।

তােদর কােছ, �িমজ বয্াপারটা খবু ই�রটয্ান্ট। এরা েযটা একবার 
বেল েসটা কের। আর িঠক েসইম বয্পারটা অ�েদর কােছও এ�েপ� 
কের। িক�ু গত ২-৩ বছের, িবেদশী ছা�-ছা�ীেদর �িত টািকৰ্শ 
তরুণ সমােজর ধারণা েবশ খারাপই হেয় েগেছ। আমােদর উিচত 
হেব, এই িবষয় গুেলা িনেয় সেচতন থাকা। টািকৰ্শ তরুণরা খবুই 
হাডৰ্ওয়ািকৰ্ং। এরা দুপেুর ভাতঘমু েদয়না। অয্াসাইনেমন্ট টাইম টু 
টাইম কের। িটচার েদর �চন্ড স�ান কের। ফয্ািমিল বিন্ডং �চন্ড 
গভীর তােদর। েয েকান অব�ায় তােদর কােছ, “ফয্ািমিল কামস 
ফা�ৰ্”। েবিশরভাগ তরুণই িনেজ িকছু একটা করার মেনাভাব েপাষণ 
কের। কাজেক এরা েছাট মেন কেরনা। আমার এক ব�ু েয িকনা, 
েবশ অব�াস�� ফয্ািমিল েথেক এেসেছ, েস ে�া ে�াের (জতুার 
েশা-রুম) পাটৰ্টাইমার িহেসেব কাজ কের। 

সবেশেষ বলব, এই তরুণেদর যিদ সিঠক ভােব কােজ লাগােনা যায়, 
তেব টািকৰ্র ে�াথ ইউেরােপর অ� েকান েদেশর েথেক কম হেবনা, 
বরং েবিশই হেব। কারণ, এেদর মেধয্ �কৃিত �দ� একটা “েচইন 
অফ কমান্ড” আেছ।  যার  বাইের এরা  কখনও েযেত চায়না। ভাল 
থাক আমার সকল টািকৰ্শ ব�ুরা।

02



েমাবাে�রা জাহান ফািতমা

এক রােতর
মুসািফর
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আমরা পাঠাগার েথেক েবর হেয় মলূ রা�ায় এলাম। শীেতর রাত। 
কুকুর আর �হরীছাড়া পথচারী েনই বলেলই চেল। েদাকানপাট সব 
ব�। এলমােসর বাসায় যাওয়ার বাসটা ও েশষ যা�ীেদর িনেয় বহু 
আেগ রওনা িদেয়েছ। অগতয্া টয্াি�েত েচেপ বসলাম দু'জেন। আিম 
িকছুটা িব�া�! কারন এখন যা হে� তার েকানটা ই পবূৰ্পিরকি�ত 
নয়। এেতা রােত ওেদর বাসার মানুষজনই বা িক ভাবেব! মাথায় 
নানান িচ�া ঘরুপাক খাে�। যাই েহাক ৩০ েথেক ৪০ িমিনেটর 
মাথায় আমারা এলমাসেদর বাসায় েপৗঁেছ েগলাম। ওর মা হািস মেুখ 
দরজা খেুল অভয্থৰ্না জানােলা আমােক। অথচ, আিম েভেবিছলাম, 
এেতা রােত ঘমু ঘমু িবর� একটা েচহারা েদখেত পােবা।

হাতমখু ধেুয়ই আমরা খাবার েটিবেল চেল েগলাম। শীেতর রােত 
�ুধাতৰ্ েপেট ঐ চবৰ্ােক (সূপ) অমতৃ মেন হি�ল। এরপর িবখয্াত 
টািকৰ্শ চা েখলাম। সােথ নানা বাদাম আর েলাকম (এক�কার িমি�) 
িদেলা। কথা �সে� এলমাস ওর মােক জানােলা আিম িববািহত। এই 
কথা শুেন ওর মা েতা আকাশ েথেক পেড়েছ! কেতা �� েয করেলন 
আমার জামাই আর িবেয় িনেয়? এরপর আমার িবেয়র ছিব েদখালাম, 
ছিব েদেখ খালা�া বেল উঠেলন পেুরাই েতা ভারতীয় িসিরয়ােলর 
নায়ক-নািয়কােদর মেতান লাগেছ। এলমাস পাশ েথেক বেল উঠেলা, 
"েমাবাে�রা আর ওর জামাই �ায়ই িটিভেত সা�াতকার, লাইভ েদয়
। ওরা িসিরয়ােলও অিভনয় কের বেল মখু িটেপ িটেপ হাসেছ।"  আিম 
একবার এলমােসর মােক েদখিছ একবার এলমাসেক েদখিছ। 
খালা�া �ায় িব�াস করার দশা! তখন আিম এলমাসেক বেল 
উঠলাম, আর মেন হয় এেগােনা উিচত হেবনা। পের েতা িতনজন 
িমেল �চুর হাসলাম। এখেনা েসই রােতর কথা মেন পড়েল হািস পায়
। এলমােসর মা চয্ােনল ৭ এ ভারতীয় িসিরয়াল েদেখন। আমার 
িবেয়র েপাশাক ও শািড় হওয়ােত ওনােক এলমাস একটু েবাকা 

এক রােতর মুসািফর

স�বত ২০১৮ সােলর �থম িদেকর কথা। েফ�য়াির িকংবা মাচৰ্ 
মােসর েকান একটা িদন। আিম তখন সরকাির ডরেমটিরেত থািক। 
মা�ােসৰ্র িথিসস েলখা শুরু কেরিছ। �িতিদন সকােল উেঠ না�া 
কের বয্াগটা কাঁেধ িনেয় গািজ িব�িবদয্ালেয়র েক�ীয় পাঠাগােরর 
উে�েশয্ রওনা িদতাম। �ায় রাত ৯ টা েথেক ১০ টা পযৰ্� থাকা 
হেতা। ডরেমটির েথেক পাঠাগােরর দূর� হাঁটা পেথ ৩০ িমিনট। �ায় 
সময় েহঁেটই িফরতাম। 

�িতিদন পাঠাগাের আসা-যাওয়ার ফাঁেক আমার একটা ব�ু জেুট 
েগল, নাম এলমাস। আমার েচেয় বয়েস েছাট হেল ও, �ায় আমােক 
শাসেন রাখেতা খাবার দাবার আর পড়ােশানা িনেয়। ও মা�ােসৰ্র 
িথিসেসর কােজ িনয়িমত পাঠাগাের আেস। একিদন দুজেনর শখ হল 
পাঠাগােরই রাত যাপন করেবা। েসই অনুযায়ী আিম ডরেমটির েথেক 
অনুমিত িনলাম। ও বাবা-মার সােথ থােক তাই এইসব আনু�ািনকতা 
করেত হয়িন। িক�ু রাত যখন একটু বাড়েত লাগেলা আমােদর �ুধায় 
েপট েচাঁ েচাঁ করা শুরু হল। তখন এলমাস বলেলা, েমাবাে�রা বয্াগ 
েগাছাও। এখন েতা েতামার ডরেমটিরেত েফরার উপায় নাই। আজ 
রােত তাই আমােদর বাসায় চেলা। সকােল একসােথ পাঠাগাের 
িফরেবা। আিম ওর ভরসােত রােত পাঠাগাের থাকার িনয়ত করলাম, 
এখন েস যখন িনয়ত বদেল েফেলেছ তখন উপায়া�র না েদেখই 
ওেক অনুসরণ করলাম। রাত ১২ টা বাজেত িকছু বািক এমন সময় 

েমাবাে�রা জাহান ফািতমা

আিম িনেত পািরনা।'  উিন তখন উ�র িদেলন, "েশান! েমাবাে�রা, 
আিম েতামার গ� অেনক শুেনিছ এলমােসর কােছ। পিরিচত হেয় 
খবু খিুশ হেয়িছ। েতামার পিরবার ও েদশ স�েকৰ্ জানেত েপেরিছ। 
এইগুেলা আমার জ� খবু মলূয্বান। ও েতামােক রােত একা েরেখ 
বাসায় এেলই বরং আিম রাগ করতাম। তাছাড়া মসুািফরেক উপহার 
েদওয়া আমােদর ঐিতে�র অংশ এবং উপহার কখেনা িফিরেয় িদেত 
েনই।" এরপর আমার খালা�ােক িফিরেয় েদওয়ার উপায় িছলনা। শুধ ু
বললাম, 'অেনক ক� িদলাম। সবিকছুর জ�ই ধ�বাদ। আপনােদর 
সােথ পিরিচত হেত েপের আমার ও ভােলা লাগেলা।'

�ায় দু'বছর হেত চলেলা খালা�ােক আর এলমাসেক েদিখ না। িক�ু 
তােদর আ�িরকতা, আিতেথয়তা কখেনা েভালার নয়। এখেনা েফােন 
েযাগােযাগ হয় আমােদর। চাকির, পড়ােশানা িমিলেয় একদম সময় 
কের উঠেত পািরিন। এলমাস �ায় অিভেযাগ কের ওর বাসায় যাইনা 
বেল। খালা�া এখেনা আমার কুশল জানেত চান। তুরে�র সবাই 
িবেদিশেদর অপছ� কেরনা। েকউ েকউ অজাে�ই আপনােক আপন 
কের িনেব। এ এক অ�ুত ব�ন! 

 

বানােত েচেয়িছল।

গে�সে� রাত �ায় দু'েটা েবেজ েগেলা। আমােদর রাত েজেগ 
পড়ােশানা ও লােট উঠেলা। এরপর েস যা করেলা তার জ� আিম 
��ত িছলাম না। এমনিক েবশ িব�তেবাধ করিছ। এেক েতা রাত 
িবরােত মানুেষর বাসায় এলাম, তার উপর শীেতর রাত। সব িমিলেয় 
েবশ অ�ি� হি�ল। েস তার সু�র ও আরােমর িবছানাটা আমার জ� 
েছেড় িদেয় িনেচ িবছানা েপেত শুেয় পড়েলা। এলমাস বারবার 
বলিছেলা, "আজ রােত তুিম মসুািফর। তাই েতামার সুিবধাটােক 
আ�ািধকার িদেবা। আিম জািন েতামার ঠান্ডার সমসয্া আেছ।" 
এরপর িকছুটা �াি�েত িকছুটা আরােম কখন ঘেুম তিলেয় েগিছ েটর 
পাইিন।

সকােল সবাই িমেল না�া করলাম। 
এলমােসর বাবা আর েছাট ভাইেয়র 
সােথও পিরচয় হল। না�ার েটিবেল 
খালা�া আমার জ� নানান রকেমর 
েজিলর বয়াম খেুল েরেখেছন। আিম 
অ�াহারী মানুষ। এেতা আেয়াজন 
েদেখই েপট ভের েগেছ। খােবা আর 
িক? িবদায় িনেয় েবর হওয়ার আেগ 
খালা�া আমার জ� দুইটা উপহােরর 
পয্ােকট িনেয় হািজর। আমার েতা েচাখ 
কপােল! কেরেছ িক ভ�মিহলা? আিম 
বারবার কের বলিছলাম, 'এমিনেতই 
খবর ছাড়া রাত িবরােত মসুািফর হলাম
। তার উপর আবার উপহার! এইটা 
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আমরা পাঠাগার েথেক েবর হেয় মলূ রা�ায় এলাম। শীেতর রাত। 
কুকুর আর �হরীছাড়া পথচারী েনই বলেলই চেল। েদাকানপাট সব 
ব�। এলমােসর বাসায় যাওয়ার বাসটা ও েশষ যা�ীেদর িনেয় বহু 
আেগ রওনা িদেয়েছ। অগতয্া টয্াি�েত েচেপ বসলাম দু'জেন। আিম 
িকছুটা িব�া�! কারন এখন যা হে� তার েকানটা ই পবূৰ্পিরকি�ত 
নয়। এেতা রােত ওেদর বাসার মানুষজনই বা িক ভাবেব! মাথায় 
নানান িচ�া ঘরুপাক খাে�। যাই েহাক ৩০ েথেক ৪০ িমিনেটর 
মাথায় আমারা এলমাসেদর বাসায় েপৗঁেছ েগলাম। ওর মা হািস মেুখ 
দরজা খেুল অভয্থৰ্না জানােলা আমােক। অথচ, আিম েভেবিছলাম, 
এেতা রােত ঘমু ঘমু িবর� একটা েচহারা েদখেত পােবা।

হাতমখু ধেুয়ই আমরা খাবার েটিবেল চেল েগলাম। শীেতর রােত 
�ুধাতৰ্ েপেট ঐ চবৰ্ােক (সূপ) অমতৃ মেন হি�ল। এরপর িবখয্াত 
টািকৰ্শ চা েখলাম। সােথ নানা বাদাম আর েলাকম (এক�কার িমি�) 
িদেলা। কথা �সে� এলমাস ওর মােক জানােলা আিম িববািহত। এই 
কথা শুেন ওর মা েতা আকাশ েথেক পেড়েছ! কেতা �� েয করেলন 
আমার জামাই আর িবেয় িনেয়? এরপর আমার িবেয়র ছিব েদখালাম, 
ছিব েদেখ খালা�া বেল উঠেলন পেুরাই েতা ভারতীয় িসিরয়ােলর 
নায়ক-নািয়কােদর মেতান লাগেছ। এলমাস পাশ েথেক বেল উঠেলা, 
"েমাবাে�রা আর ওর জামাই �ায়ই িটিভেত সা�াতকার, লাইভ েদয়
। ওরা িসিরয়ােলও অিভনয় কের বেল মখু িটেপ িটেপ হাসেছ।"  আিম 
একবার এলমােসর মােক েদখিছ একবার এলমাসেক েদখিছ। 
খালা�া �ায় িব�াস করার দশা! তখন আিম এলমাসেক বেল 
উঠলাম, আর মেন হয় এেগােনা উিচত হেবনা। পের েতা িতনজন 
িমেল �চুর হাসলাম। এখেনা েসই রােতর কথা মেন পড়েল হািস পায়
। এলমােসর মা চয্ােনল ৭ এ ভারতীয় িসিরয়াল েদেখন। আমার 
িবেয়র েপাশাক ও শািড় হওয়ােত ওনােক এলমাস একটু েবাকা 

স�বত ২০১৮ সােলর �থম িদেকর কথা। েফ�য়াির িকংবা মাচৰ্ 
মােসর েকান একটা িদন। আিম তখন সরকাির ডরেমটিরেত থািক। 
মা�ােসৰ্র িথিসস েলখা শুরু কেরিছ। �িতিদন সকােল উেঠ না�া 
কের বয্াগটা কাঁেধ িনেয় গািজ িব�িবদয্ালেয়র েক�ীয় পাঠাগােরর 
উে�েশয্ রওনা িদতাম। �ায় রাত ৯ টা েথেক ১০ টা পযৰ্� থাকা 
হেতা। ডরেমটির েথেক পাঠাগােরর দূর� হাঁটা পেথ ৩০ িমিনট। �ায় 
সময় েহঁেটই িফরতাম। 

�িতিদন পাঠাগাের আসা-যাওয়ার ফাঁেক আমার একটা ব�ু জেুট 
েগল, নাম এলমাস। আমার েচেয় বয়েস েছাট হেল ও, �ায় আমােক 
শাসেন রাখেতা খাবার দাবার আর পড়ােশানা িনেয়। ও মা�ােসৰ্র 
িথিসেসর কােজ িনয়িমত পাঠাগাের আেস। একিদন দুজেনর শখ হল 
পাঠাগােরই রাত যাপন করেবা। েসই অনুযায়ী আিম ডরেমটির েথেক 
অনুমিত িনলাম। ও বাবা-মার সােথ থােক তাই এইসব আনু�ািনকতা 
করেত হয়িন। িক�ু রাত যখন একটু বাড়েত লাগেলা আমােদর �ুধায় 
েপট েচাঁ েচাঁ করা শুরু হল। তখন এলমাস বলেলা, েমাবাে�রা বয্াগ 
েগাছাও। এখন েতা েতামার ডরেমটিরেত েফরার উপায় নাই। আজ 
রােত তাই আমােদর বাসায় চেলা। সকােল একসােথ পাঠাগাের 
িফরেবা। আিম ওর ভরসােত রােত পাঠাগাের থাকার িনয়ত করলাম, 
এখন েস যখন িনয়ত বদেল েফেলেছ তখন উপায়া�র না েদেখই 
ওেক অনুসরণ করলাম। রাত ১২ টা বাজেত িকছু বািক এমন সময় 

আিম িনেত পািরনা।'  উিন তখন উ�র িদেলন, "েশান! েমাবাে�রা, 
আিম েতামার গ� অেনক শুেনিছ এলমােসর কােছ। পিরিচত হেয় 
খবু খিুশ হেয়িছ। েতামার পিরবার ও েদশ স�েকৰ্ জানেত েপেরিছ। 
এইগুেলা আমার জ� খবু মলূয্বান। ও েতামােক রােত একা েরেখ 
বাসায় এেলই বরং আিম রাগ করতাম। তাছাড়া মসুািফরেক উপহার 
েদওয়া আমােদর ঐিতে�র অংশ এবং উপহার কখেনা িফিরেয় িদেত 
েনই।" এরপর আমার খালা�ােক িফিরেয় েদওয়ার উপায় িছলনা। শুধ ু
বললাম, 'অেনক ক� িদলাম। সবিকছুর জ�ই ধ�বাদ। আপনােদর 
সােথ পিরিচত হেত েপের আমার ও ভােলা লাগেলা।'

�ায় দু'বছর হেত চলেলা খালা�ােক আর এলমাসেক েদিখ না। িক�ু 
তােদর আ�িরকতা, আিতেথয়তা কখেনা েভালার নয়। এখেনা েফােন 
েযাগােযাগ হয় আমােদর। চাকির, পড়ােশানা িমিলেয় একদম সময় 
কের উঠেত পািরিন। এলমাস �ায় অিভেযাগ কের ওর বাসায় যাইনা 
বেল। খালা�া এখেনা আমার কুশল জানেত চান। তুরে�র সবাই 
িবেদিশেদর অপছ� কেরনা। েকউ েকউ অজাে�ই আপনােক আপন 
কের িনেব। এ এক অ�ুত ব�ন! 

 

বানােত েচেয়িছল।

গে�সে� রাত �ায় দু'েটা েবেজ েগেলা। আমােদর রাত েজেগ 
পড়ােশানা ও লােট উঠেলা। এরপর েস যা করেলা তার জ� আিম 
��ত িছলাম না। এমনিক েবশ িব�তেবাধ করিছ। এেক েতা রাত 
িবরােত মানুেষর বাসায় এলাম, তার উপর শীেতর রাত। সব িমিলেয় 
েবশ অ�ি� হি�ল। েস তার সু�র ও আরােমর িবছানাটা আমার জ� 
েছেড় িদেয় িনেচ িবছানা েপেত শুেয় পড়েলা। এলমাস বারবার 
বলিছেলা, "আজ রােত তুিম মসুািফর। তাই েতামার সুিবধাটােক 
আ�ািধকার িদেবা। আিম জািন েতামার ঠান্ডার সমসয্া আেছ।" 
এরপর িকছুটা �াি�েত িকছুটা আরােম কখন ঘেুম তিলেয় েগিছ েটর 
পাইিন।

সকােল সবাই িমেল না�া করলাম। 
এলমােসর বাবা আর েছাট ভাইেয়র 
সােথও পিরচয় হল। না�ার েটিবেল 
খালা�া আমার জ� নানান রকেমর 
েজিলর বয়াম খেুল েরেখেছন। আিম 
অ�াহারী মানুষ। এেতা আেয়াজন 
েদেখই েপট ভের েগেছ। খােবা আর 
িক? িবদায় িনেয় েবর হওয়ার আেগ 
খালা�া আমার জ� দুইটা উপহােরর 
পয্ােকট িনেয় হািজর। আমার েতা েচাখ 
কপােল! কেরেছ িক ভ�মিহলা? আিম 
বারবার কের বলিছলাম, 'এমিনেতই 
খবর ছাড়া রাত িবরােত মসুািফর হলাম
। তার উপর আবার উপহার! এইটা 
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আমরা পাঠাগার েথেক েবর হেয় মলূ রা�ায় এলাম। শীেতর রাত। 
কুকুর আর �হরীছাড়া পথচারী েনই বলেলই চেল। েদাকানপাট সব 
ব�। এলমােসর বাসায় যাওয়ার বাসটা ও েশষ যা�ীেদর িনেয় বহু 
আেগ রওনা িদেয়েছ। অগতয্া টয্াি�েত েচেপ বসলাম দু'জেন। আিম 
িকছুটা িব�া�! কারন এখন যা হে� তার েকানটা ই পবূৰ্পিরকি�ত 
নয়। এেতা রােত ওেদর বাসার মানুষজনই বা িক ভাবেব! মাথায় 
নানান িচ�া ঘরুপাক খাে�। যাই েহাক ৩০ েথেক ৪০ িমিনেটর 
মাথায় আমারা এলমাসেদর বাসায় েপৗঁেছ েগলাম। ওর মা হািস মেুখ 
দরজা খেুল অভয্থৰ্না জানােলা আমােক। অথচ, আিম েভেবিছলাম, 
এেতা রােত ঘমু ঘমু িবর� একটা েচহারা েদখেত পােবা।

হাতমখু ধেুয়ই আমরা খাবার েটিবেল চেল েগলাম। শীেতর রােত 
�ুধাতৰ্ েপেট ঐ চবৰ্ােক (সূপ) অমতৃ মেন হি�ল। এরপর িবখয্াত 
টািকৰ্শ চা েখলাম। সােথ নানা বাদাম আর েলাকম (এক�কার িমি�) 
িদেলা। কথা �সে� এলমাস ওর মােক জানােলা আিম িববািহত। এই 
কথা শুেন ওর মা েতা আকাশ েথেক পেড়েছ! কেতা �� েয করেলন 
আমার জামাই আর িবেয় িনেয়? এরপর আমার িবেয়র ছিব েদখালাম, 
ছিব েদেখ খালা�া বেল উঠেলন পেুরাই েতা ভারতীয় িসিরয়ােলর 
নায়ক-নািয়কােদর মেতান লাগেছ। এলমাস পাশ েথেক বেল উঠেলা, 
"েমাবাে�রা আর ওর জামাই �ায়ই িটিভেত সা�াতকার, লাইভ েদয়
। ওরা িসিরয়ােলও অিভনয় কের বেল মখু িটেপ িটেপ হাসেছ।"  আিম 
একবার এলমােসর মােক েদখিছ একবার এলমাসেক েদখিছ। 
খালা�া �ায় িব�াস করার দশা! তখন আিম এলমাসেক বেল 
উঠলাম, আর মেন হয় এেগােনা উিচত হেবনা। পের েতা িতনজন 
িমেল �চুর হাসলাম। এখেনা েসই রােতর কথা মেন পড়েল হািস পায়
। এলমােসর মা চয্ােনল ৭ এ ভারতীয় িসিরয়াল েদেখন। আমার 
িবেয়র েপাশাক ও শািড় হওয়ােত ওনােক এলমাস একটু েবাকা 

স�বত ২০১৮ সােলর �থম িদেকর কথা। েফ�য়াির িকংবা মাচৰ্ 
মােসর েকান একটা িদন। আিম তখন সরকাির ডরেমটিরেত থািক। 
মা�ােসৰ্র িথিসস েলখা শুরু কেরিছ। �িতিদন সকােল উেঠ না�া 
কের বয্াগটা কাঁেধ িনেয় গািজ িব�িবদয্ালেয়র েক�ীয় পাঠাগােরর 
উে�েশয্ রওনা িদতাম। �ায় রাত ৯ টা েথেক ১০ টা পযৰ্� থাকা 
হেতা। ডরেমটির েথেক পাঠাগােরর দূর� হাঁটা পেথ ৩০ িমিনট। �ায় 
সময় েহঁেটই িফরতাম। 

�িতিদন পাঠাগাের আসা-যাওয়ার ফাঁেক আমার একটা ব�ু জেুট 
েগল, নাম এলমাস। আমার েচেয় বয়েস েছাট হেল ও, �ায় আমােক 
শাসেন রাখেতা খাবার দাবার আর পড়ােশানা িনেয়। ও মা�ােসৰ্র 
িথিসেসর কােজ িনয়িমত পাঠাগাের আেস। একিদন দুজেনর শখ হল 
পাঠাগােরই রাত যাপন করেবা। েসই অনুযায়ী আিম ডরেমটির েথেক 
অনুমিত িনলাম। ও বাবা-মার সােথ থােক তাই এইসব আনু�ািনকতা 
করেত হয়িন। িক�ু রাত যখন একটু বাড়েত লাগেলা আমােদর �ুধায় 
েপট েচাঁ েচাঁ করা শুরু হল। তখন এলমাস বলেলা, েমাবাে�রা বয্াগ 
েগাছাও। এখন েতা েতামার ডরেমটিরেত েফরার উপায় নাই। আজ 
রােত তাই আমােদর বাসায় চেলা। সকােল একসােথ পাঠাগাের 
িফরেবা। আিম ওর ভরসােত রােত পাঠাগাের থাকার িনয়ত করলাম, 
এখন েস যখন িনয়ত বদেল েফেলেছ তখন উপায়া�র না েদেখই 
ওেক অনুসরণ করলাম। রাত ১২ টা বাজেত িকছু বািক এমন সময় 

আিম িনেত পািরনা।'  উিন তখন উ�র িদেলন, "েশান! েমাবাে�রা, 
আিম েতামার গ� অেনক শুেনিছ এলমােসর কােছ। পিরিচত হেয় 
খবু খিুশ হেয়িছ। েতামার পিরবার ও েদশ স�েকৰ্ জানেত েপেরিছ। 
এইগুেলা আমার জ� খবু মলূয্বান। ও েতামােক রােত একা েরেখ 
বাসায় এেলই বরং আিম রাগ করতাম। তাছাড়া মসুািফরেক উপহার 
েদওয়া আমােদর ঐিতে�র অংশ এবং উপহার কখেনা িফিরেয় িদেত 
েনই।" এরপর আমার খালা�ােক িফিরেয় েদওয়ার উপায় িছলনা। শুধ ু
বললাম, 'অেনক ক� িদলাম। সবিকছুর জ�ই ধ�বাদ। আপনােদর 
সােথ পিরিচত হেত েপের আমার ও ভােলা লাগেলা।'

�ায় দু'বছর হেত চলেলা খালা�ােক আর এলমাসেক েদিখ না। িক�ু 
তােদর আ�িরকতা, আিতেথয়তা কখেনা েভালার নয়। এখেনা েফােন 
েযাগােযাগ হয় আমােদর। চাকির, পড়ােশানা িমিলেয় একদম সময় 
কের উঠেত পািরিন। এলমাস �ায় অিভেযাগ কের ওর বাসায় যাইনা 
বেল। খালা�া এখেনা আমার কুশল জানেত চান। তুরে�র সবাই 
িবেদিশেদর অপছ� কেরনা। েকউ েকউ অজাে�ই আপনােক আপন 
কের িনেব। এ এক অ�ুত ব�ন! 

 

বানােত েচেয়িছল।

গে�সে� রাত �ায় দু'েটা েবেজ েগেলা। আমােদর রাত েজেগ 
পড়ােশানা ও লােট উঠেলা। এরপর েস যা করেলা তার জ� আিম 
��ত িছলাম না। এমনিক েবশ িব�তেবাধ করিছ। এেক েতা রাত 
িবরােত মানুেষর বাসায় এলাম, তার উপর শীেতর রাত। সব িমিলেয় 
েবশ অ�ি� হি�ল। েস তার সু�র ও আরােমর িবছানাটা আমার জ� 
েছেড় িদেয় িনেচ িবছানা েপেত শুেয় পড়েলা। এলমাস বারবার 
বলিছেলা, "আজ রােত তুিম মসুািফর। তাই েতামার সুিবধাটােক 
আ�ািধকার িদেবা। আিম জািন েতামার ঠান্ডার সমসয্া আেছ।" 
এরপর িকছুটা �াি�েত িকছুটা আরােম কখন ঘেুম তিলেয় েগিছ েটর 
পাইিন।

সকােল সবাই িমেল না�া করলাম। 
এলমােসর বাবা আর েছাট ভাইেয়র 
সােথও পিরচয় হল। না�ার েটিবেল 
খালা�া আমার জ� নানান রকেমর 
েজিলর বয়াম খেুল েরেখেছন। আিম 
অ�াহারী মানুষ। এেতা আেয়াজন 
েদেখই েপট ভের েগেছ। খােবা আর 
িক? িবদায় িনেয় েবর হওয়ার আেগ 
খালা�া আমার জ� দুইটা উপহােরর 
পয্ােকট িনেয় হািজর। আমার েতা েচাখ 
কপােল! কেরেছ িক ভ�মিহলা? আিম 
বারবার কের বলিছলাম, 'এমিনেতই 
খবর ছাড়া রাত িবরােত মসুািফর হলাম
। তার উপর আবার উপহার! এইটা 

আিম এবং এলমাস
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আমরা পাঠাগার েথেক েবর হেয় মলূ রা�ায় এলাম। শীেতর রাত। 
কুকুর আর �হরীছাড়া পথচারী েনই বলেলই চেল। েদাকানপাট সব 
ব�। এলমােসর বাসায় যাওয়ার বাসটা ও েশষ যা�ীেদর িনেয় বহু 
আেগ রওনা িদেয়েছ। অগতয্া টয্াি�েত েচেপ বসলাম দু'জেন। আিম 
িকছুটা িব�া�! কারন এখন যা হে� তার েকানটা ই পবূৰ্পিরকি�ত 
নয়। এেতা রােত ওেদর বাসার মানুষজনই বা িক ভাবেব! মাথায় 
নানান িচ�া ঘরুপাক খাে�। যাই েহাক ৩০ েথেক ৪০ িমিনেটর 
মাথায় আমারা এলমাসেদর বাসায় েপৗঁেছ েগলাম। ওর মা হািস মেুখ 
দরজা খেুল অভয্থৰ্না জানােলা আমােক। অথচ, আিম েভেবিছলাম, 
এেতা রােত ঘমু ঘমু িবর� একটা েচহারা েদখেত পােবা।

হাতমখু ধেুয়ই আমরা খাবার েটিবেল চেল েগলাম। শীেতর রােত 
�ুধাতৰ্ েপেট ঐ চবৰ্ােক (সূপ) অমতৃ মেন হি�ল। এরপর িবখয্াত 
টািকৰ্শ চা েখলাম। সােথ নানা বাদাম আর েলাকম (এক�কার িমি�) 
িদেলা। কথা �সে� এলমাস ওর মােক জানােলা আিম িববািহত। এই 
কথা শুেন ওর মা েতা আকাশ েথেক পেড়েছ! কেতা �� েয করেলন 
আমার জামাই আর িবেয় িনেয়? এরপর আমার িবেয়র ছিব েদখালাম, 
ছিব েদেখ খালা�া বেল উঠেলন পেুরাই েতা ভারতীয় িসিরয়ােলর 
নায়ক-নািয়কােদর মেতান লাগেছ। এলমাস পাশ েথেক বেল উঠেলা, 
"েমাবাে�রা আর ওর জামাই �ায়ই িটিভেত সা�াতকার, লাইভ েদয়
। ওরা িসিরয়ােলও অিভনয় কের বেল মখু িটেপ িটেপ হাসেছ।"  আিম 
একবার এলমােসর মােক েদখিছ একবার এলমাসেক েদখিছ। 
খালা�া �ায় িব�াস করার দশা! তখন আিম এলমাসেক বেল 
উঠলাম, আর মেন হয় এেগােনা উিচত হেবনা। পের েতা িতনজন 
িমেল �চুর হাসলাম। এখেনা েসই রােতর কথা মেন পড়েল হািস পায়
। এলমােসর মা চয্ােনল ৭ এ ভারতীয় িসিরয়াল েদেখন। আমার 
িবেয়র েপাশাক ও শািড় হওয়ােত ওনােক এলমাস একটু েবাকা 

স�বত ২০১৮ সােলর �থম িদেকর কথা। েফ�য়াির িকংবা মাচৰ্ 
মােসর েকান একটা িদন। আিম তখন সরকাির ডরেমটিরেত থািক। 
মা�ােসৰ্র িথিসস েলখা শুরু কেরিছ। �িতিদন সকােল উেঠ না�া 
কের বয্াগটা কাঁেধ িনেয় গািজ িব�িবদয্ালেয়র েক�ীয় পাঠাগােরর 
উে�েশয্ রওনা িদতাম। �ায় রাত ৯ টা েথেক ১০ টা পযৰ্� থাকা 
হেতা। ডরেমটির েথেক পাঠাগােরর দূর� হাঁটা পেথ ৩০ িমিনট। �ায় 
সময় েহঁেটই িফরতাম। 

�িতিদন পাঠাগাের আসা-যাওয়ার ফাঁেক আমার একটা ব�ু জেুট 
েগল, নাম এলমাস। আমার েচেয় বয়েস েছাট হেল ও, �ায় আমােক 
শাসেন রাখেতা খাবার দাবার আর পড়ােশানা িনেয়। ও মা�ােসৰ্র 
িথিসেসর কােজ িনয়িমত পাঠাগাের আেস। একিদন দুজেনর শখ হল 
পাঠাগােরই রাত যাপন করেবা। েসই অনুযায়ী আিম ডরেমটির েথেক 
অনুমিত িনলাম। ও বাবা-মার সােথ থােক তাই এইসব আনু�ািনকতা 
করেত হয়িন। িক�ু রাত যখন একটু বাড়েত লাগেলা আমােদর �ুধায় 
েপট েচাঁ েচাঁ করা শুরু হল। তখন এলমাস বলেলা, েমাবাে�রা বয্াগ 
েগাছাও। এখন েতা েতামার ডরেমটিরেত েফরার উপায় নাই। আজ 
রােত তাই আমােদর বাসায় চেলা। সকােল একসােথ পাঠাগাের 
িফরেবা। আিম ওর ভরসােত রােত পাঠাগাের থাকার িনয়ত করলাম, 
এখন েস যখন িনয়ত বদেল েফেলেছ তখন উপায়া�র না েদেখই 
ওেক অনুসরণ করলাম। রাত ১২ টা বাজেত িকছু বািক এমন সময় 

আিম িনেত পািরনা।'  উিন তখন উ�র িদেলন, "েশান! েমাবাে�রা, 
আিম েতামার গ� অেনক শুেনিছ এলমােসর কােছ। পিরিচত হেয় 
খবু খিুশ হেয়িছ। েতামার পিরবার ও েদশ স�েকৰ্ জানেত েপেরিছ। 
এইগুেলা আমার জ� খবু মলূয্বান। ও েতামােক রােত একা েরেখ 
বাসায় এেলই বরং আিম রাগ করতাম। তাছাড়া মসুািফরেক উপহার 
েদওয়া আমােদর ঐিতে�র অংশ এবং উপহার কখেনা িফিরেয় িদেত 
েনই।" এরপর আমার খালা�ােক িফিরেয় েদওয়ার উপায় িছলনা। শুধ ু
বললাম, 'অেনক ক� িদলাম। সবিকছুর জ�ই ধ�বাদ। আপনােদর 
সােথ পিরিচত হেত েপের আমার ও ভােলা লাগেলা।'

�ায় দু'বছর হেত চলেলা খালা�ােক আর এলমাসেক েদিখ না। িক�ু 
তােদর আ�িরকতা, আিতেথয়তা কখেনা েভালার নয়। এখেনা েফােন 
েযাগােযাগ হয় আমােদর। চাকির, পড়ােশানা িমিলেয় একদম সময় 
কের উঠেত পািরিন। এলমাস �ায় অিভেযাগ কের ওর বাসায় যাইনা 
বেল। খালা�া এখেনা আমার কুশল জানেত চান। তুরে�র সবাই 
িবেদিশেদর অপছ� কেরনা। েকউ েকউ অজাে�ই আপনােক আপন 
কের িনেব। এ এক অ�ুত ব�ন! 

 

েমাবাে�রা জাহান ফািতমা
িপএইচিড িশ�াথৰ্ী, সাংবািদকতা িবভাগ, আনকারা িব�িবদয্ালয়
গেবষক,  মাইে�শন �ািডজ ফাউেন্ডশন, আনকারা, তুর�

বানােত েচেয়িছল।

গে�সে� রাত �ায় দু'েটা েবেজ েগেলা। আমােদর রাত েজেগ 
পড়ােশানা ও লােট উঠেলা। এরপর েস যা করেলা তার জ� আিম 
��ত িছলাম না। এমনিক েবশ িব�তেবাধ করিছ। এেক েতা রাত 
িবরােত মানুেষর বাসায় এলাম, তার উপর শীেতর রাত। সব িমিলেয় 
েবশ অ�ি� হি�ল। েস তার সু�র ও আরােমর িবছানাটা আমার জ� 
েছেড় িদেয় িনেচ িবছানা েপেত শুেয় পড়েলা। এলমাস বারবার 
বলিছেলা, "আজ রােত তুিম মসুািফর। তাই েতামার সুিবধাটােক 
আ�ািধকার িদেবা। আিম জািন েতামার ঠান্ডার সমসয্া আেছ।" 
এরপর িকছুটা �াি�েত িকছুটা আরােম কখন ঘেুম তিলেয় েগিছ েটর 
পাইিন।

সকােল সবাই িমেল না�া করলাম। 
এলমােসর বাবা আর েছাট ভাইেয়র 
সােথও পিরচয় হল। না�ার েটিবেল 
খালা�া আমার জ� নানান রকেমর 
েজিলর বয়াম খেুল েরেখেছন। আিম 
অ�াহারী মানুষ। এেতা আেয়াজন 
েদেখই েপট ভের েগেছ। খােবা আর 
িক? িবদায় িনেয় েবর হওয়ার আেগ 
খালা�া আমার জ� দুইটা উপহােরর 
পয্ােকট িনেয় হািজর। আমার েতা েচাখ 
কপােল! কেরেছ িক ভ�মিহলা? আিম 
বারবার কের বলিছলাম, 'এমিনেতই 
খবর ছাড়া রাত িবরােত মসুািফর হলাম
। তার উপর আবার উপহার! এইটা 
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আ�জৰ্ািতক েরািমং পিরেষবা। এিট গেবষক, িশ�ক এবং 
িশ�াথৰ্ীেদর িনজ� িকংবা অ� েকানও �িত�ােন অব�ান করার 
সময় সহজ এবং সুরি�ত েনটওয়াকৰ্ অয্াে�েসর সুিবধা সরবরাহ 
কের থােক। বয্বহারকারী তার �ানীয় �িত�ােনর এডুেরাম 
িসে�েম িনব�ন করার মাধয্েম িব�বয্াপী ইন্টারেনট �াউজ করার 
সুেযাগ পায়। উপের উি�িখত িবমানব�ের অব�ােনর সময় 
আপিন যিদ এডুেরাম এর েকান এক হট�ট েরিডয়ােসর মেধয্ 
অব�ান কেরন, তাহেল খবু সহেজ েসেকেন্ডর বয্বধােন িনেজর 
িডভাইসিট সংয�ু কের �েয়াজনীয় কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

    ইিতহাস ও িব�িৃত

িব�বয্াপী ইন্টারেনট েরািমং পিরেষবা সরবরাহ করার মাধয্েম 
গেবষণা এবং িশ�ায় নতুন মা�া আনেত IEEE 802.1x 
�যিু�র সােথ একিট েরিডয়াস-িভি�ক অবকাঠােমা ৈতিরর 
ধারণািট বা�েব রূপ েদওয়ার উেদয্াগ চাল ু হয় ২০০২ সােল। 
�াথিমকভােব পিরেষবািট েনদারলয্ান্ডস, জামৰ্ািন, িফনলয্ান্ড, 
পতুৰ্গাল, ে�ােয়িশয়া এবং য�ুরােজয্র িশ�া�িত�ানগুেলােত 
শুরু হেয়িছল। পরবতৰ্ীেত, ইউেরােপর অ�া� সদসয্ েদশগুেলা 
এই �যিু� �হণ কের এবং েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেত শুরু কের। 
২০০৪ সােলর মেধয্, ইউেরাপ ছািড়েয় িব�বয্াপী Eduroam 
নামক এই �যিু� জনি�য় হেত থােক। এডুেরােম েযাগদানকারী 
�থম অ-ইউেরাপীয় েদশিট িছল অে�িলয়া। ২০২০ সােলর আজ 
পযৰ্� এডুেরােমর সদসয্ েদেশর সংখয্া ১০৬ িট। অথৰ্াৎ, আপনার 
�িত�ান যিদ এডুেরােমর সােথ চুি�ব� হেয় থােক এবং আপিন 
যিদ েসই প�িতেত িনবি�ত থােকন, তাহেল এই ১০৬ িট রাে�র 

সবকিটেত এডুেরাম এর হট�ট েরিডয়ােস অব�ােনর মাধয্েম 
ইন্টারেনট েরািমং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন!

   েকাথায় এডুেরাম বয্বহার করা যায়?

আপিন িব�িবদয্ালেয় েহঁেট চেলেছন, পড়ােশানায় সময় 
কাটাে�ন অথবা িশ�া �িত�ােন গেবষণা করেছন। এসব 
জায়গায় �ািপত এডুেরাম হট�ট রাউটার িনিবৰ্ে� আপনােক 
ইন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ িদেয় থােক। বতৰ্মােন িব�জেুড় 
১০৬ িট েদেশর িব�িবদয্ালয়, গেবষণা েক�, একােডিম, অেনক 
িবদয্ালয় এবং অ�া� িশ�া �িত�ােন �ায় ১১,০০০ এডুেরাম 
হট�ট রেয়েছ। Eduroam এর িব�িৃত বাড়ার সােথ সােথ 
পাঠাগার, সং�হশালা, িবমানব�র, বাস িকংবা েরলে�শন 
এমনিক কিফ শেপর মেতা জনসাধারণ �ানগুেলােত ইন্টারেনট 
েরািমং সুিবধা য�ু হে�। Eduroam িবিভ� �ােন বয্বহৃত 
হেলও এর মলূ বয্বহার িশ�া খাতেক েক� কের

    এটা িকভােব কাজ কের?

আপনার লয্াপটপ, েমাবাইল েফান বা অ�া� িডভাইেস এডুেরাম 
ইন�ল করার পর ওয়াইফাই সি�য় করুন, েনটওয়াকৰ্গুিলর 
তািলকায় েযখােনই আপিন েদখেত পােবন ‘Eduroam’, েসখােন 
ি�ক করুন এবং এতটুকুই আপনােক অনলাইেন েপৗঁেছ েদওয়ার 
জ� যেথ�। তেব এজ�, আপনােক এডুেরাম এর চুি�েত রেয়েছ 
এমন �িত�ােন িনবি�ত থাকেত হেব। এর মাধয্েম একজন 
বয্বহারকারীেক এডুেরাম তার সােথ য�ু েযেকান �িত�ােনর 

েনটওয়াকৰ্ অয্াে�স করার অনুমিত েদয়। েসটাও স�ণূৰ্ িবনা 
খরেচ। আর এর িনরাপ�া বলয় ও েবশ শি�শালী।

এডুেরাম িনেয় আেরা িব�ািরত জানেত িভিজট করেত পােরন 
এডুেরাম এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট।

তুরে� এডুেরাম িদন বদেলর সােথ সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ 
িশ�ার মান ও গেবষণার হার। িব�বয্াপী �মবধৰ্মান এই উ�িতর 
মেূল রেয়েছ উ� ে�ে� �যিু�র আধিুনকায়ন। িশ�াথৰ্ীরা 
িব�জেুড় ইন্টারেনেটর সুবােদ একিট �াটফেমৰ্ একি�ত হওয়ায় 
গেবষণা এবং িশ�া এখন আর ে�িণক� িকংবা গেবষণাগাের 
সীমাব� নয়। একিবংশ শতা�ীর এই িবজ্ঞানময় যেুগ গেবষক 
এবং িশ�াথৰ্ীরা আশা কেরন, যার যখন েযখােন �েয়াজন হেব েস 
েযন তাৎ�িণক অনলাইেন হািজর হেয় কােজর সুেযাগ পায়। আর 
েসই কােজর লে�য্ই Eduroam এর সিৃ�।

ইউেরােপর অ�া� েদশগুেলার মেতা তুরে�ও এডুেরােমর 
বয্বহার �ায় �থম িদেক শুরু হয়। ২০০৭ সােল সবৰ্�থম িমডল 
ই� েটকিনকয্াল ইউিনভািসৰ্িটেক এডুেরাম এর আওতায় িনেয় 
আসা হয়। এরপর ধীের ধীের �িতিট ইউিনভািসৰ্িট এডুেরাম এ 
য�ু হয়। সবৰ্েশষ পিরসংখয্ান অনুযায়ী পাবিলক ও �াইেভট 
িমিলেয় তুরে�র ১২৭ িট ইউিনভািসৰ্িট েত এডুেরাম এর সুিবধা 
রেয়েছ। আেরকটু বয্াপক অেথৰ্ বলা েযেত পাের- ১২৭ িট 
িবদয্ায়তেনর ১০৬৫ িট অব�ােন সবৰ্েমাট ২১,৬২২িট অয্াে�স 
পেয়ন্ট রেয়েছ।

ধরুন, েকান একিদন আপিন িবেশষ �মেণ েদেশর বাইের েগেছন
। ছয় ঘন্টার দীঘৰ্ �ানিজেট আটকা পেড় অেপ�া করেছন েকান 
এক িবমানব�ের। এই ল�া সময়টুকু ন� না কের হয়েতা 
গেবষণার কােজ েকান বই অথবা এডুেকশনাল �গসাইেট একটু ঢুঁ 
মারেত চাে�ন। িক�ু, িবিধ বাম! একসােথ খবু েবিশ মানুেষর 
বয্বহাের িবমানব�েরর সবৰ্জনীন ওয়াই-ফাই ক�েপর 
গিতস�� হেয় পেড়েছ িকংবা ভােলা গিতস�� হেলও 
িনরাপ�াজিনত কারেণ উ� েসবা েথেক িবরত থাকার িচ�া 
করেছন! গলাকাটা দােম নতুন িসম িকেন ইন্টারেনট �াউজ করার 
ইে�ও আপনার েনই! িঠক এরকম একিট মহূুেতৰ্ আপনার সমসয্া 
সমাধােন �াণকতৰ্া িহেসেব পােশ েপেত পােরন ‘Eduroam’ 
নামক �যিু�েক।

"Wherever you roam, connect to eduroam" Eduro-
am স�েকৰ্ �চিলত কািবয্ক একিট কথা

   এডুেরাম কী?

‘Eduroam’ নামিটর পণূৰ্রূপ হেলা—’Education roaming’, 
যা গেবষণা ও উ�তর িশ�ায় বয্বহারকারীেদর জ� একিট 

Eduroam: তুরে�র িব�িবদয্ালয়গুেলার
সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া

শাহিরয়ার আহেমদ সজীব

হঠাৎ অ� েকান িব�িবদয্ালয় �মেণ িগেয়েছন, পাশাপািশ িকছু 
কােজরও পিরক�না রেয়েছ। যাবার পেূবৰ্ কখনও মেন �� 
জাগেত পাের, আজেক েয িব�িবদয্ালেয় যাি� উ� 
িব�িবদয্ালেয়র ওয়াইফাই আেদৗ কাজ করেছ িকনা িকংবা েকান 
�যিু�গত সমসয্া েনই েতা! েসটাও আপিন সরাসির েজেন িনেত 
পােরন তুরে�র অিফিসয়াল Eduroam এর ওেয়বসাইট েথেক। 

তুরে�র িব�িবদয্ালয় গুেলার সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া 
িশ�াথৰ্ীেদর িশ�া ও গেবষণায় নতুন মা�া েযাগ কেরেছ। একজন 
িশ�াথৰ্ী চাইেলই িবনা খরচায় ে�িণক�, �ন্থাগার, কিফশপ 
িকংবা িবদয্ায়তেনর সবজু ঘােস বেস পড়াশুনা চািলেয় িনে�। 
এিট েযমন পড়ুয়ােদর খরচ ও সময় বাঁচাে�, েতমিন গেবষকেদর 
গেবষণার পথ সুগম কের উ�ল ভিবষয্েতর �ার উে�াচেন ভূিমকা 
রাখেছ।

আশার কথা হেলা আমােদর বাংলােদেশও স�িত এডুেরাম এর 
সীিমত বয্বহার শুরু হেয়েছ। আশা রািখ, খবু তাড়াতািড় েদেশর 
সব িব�িবদয্ালয়েক এমন একিট েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনা 
হেব যা িবদয্ায়তনেক আেরা িশ�াথৰ্ী বা�ব কের তুলেব।
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আ�জৰ্ািতক েরািমং পিরেষবা। এিট গেবষক, িশ�ক এবং 
িশ�াথৰ্ীেদর িনজ� িকংবা অ� েকানও �িত�ােন অব�ান করার 
সময় সহজ এবং সুরি�ত েনটওয়াকৰ্ অয্াে�েসর সুিবধা সরবরাহ 
কের থােক। বয্বহারকারী তার �ানীয় �িত�ােনর এডুেরাম 
িসে�েম িনব�ন করার মাধয্েম িব�বয্াপী ইন্টারেনট �াউজ করার 
সুেযাগ পায়। উপের উি�িখত িবমানব�ের অব�ােনর সময় 
আপিন যিদ এডুেরাম এর েকান এক হট�ট েরিডয়ােসর মেধয্ 
অব�ান কেরন, তাহেল খবু সহেজ েসেকেন্ডর বয্বধােন িনেজর 
িডভাইসিট সংয�ু কের �েয়াজনীয় কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

    ইিতহাস ও িব�িৃত

িব�বয্াপী ইন্টারেনট েরািমং পিরেষবা সরবরাহ করার মাধয্েম 
গেবষণা এবং িশ�ায় নতুন মা�া আনেত IEEE 802.1x 
�যিু�র সােথ একিট েরিডয়াস-িভি�ক অবকাঠােমা ৈতিরর 
ধারণািট বা�েব রূপ েদওয়ার উেদয্াগ চাল ু হয় ২০০২ সােল। 
�াথিমকভােব পিরেষবািট েনদারলয্ান্ডস, জামৰ্ািন, িফনলয্ান্ড, 
পতুৰ্গাল, ে�ােয়িশয়া এবং য�ুরােজয্র িশ�া�িত�ানগুেলােত 
শুরু হেয়িছল। পরবতৰ্ীেত, ইউেরােপর অ�া� সদসয্ েদশগুেলা 
এই �যিু� �হণ কের এবং েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেত শুরু কের। 
২০০৪ সােলর মেধয্, ইউেরাপ ছািড়েয় িব�বয্াপী Eduroam 
নামক এই �যিু� জনি�য় হেত থােক। এডুেরােম েযাগদানকারী 
�থম অ-ইউেরাপীয় েদশিট িছল অে�িলয়া। ২০২০ সােলর আজ 
পযৰ্� এডুেরােমর সদসয্ েদেশর সংখয্া ১০৬ িট। অথৰ্াৎ, আপনার 
�িত�ান যিদ এডুেরােমর সােথ চুি�ব� হেয় থােক এবং আপিন 
যিদ েসই প�িতেত িনবি�ত থােকন, তাহেল এই ১০৬ িট রাে�র 

সবকিটেত এডুেরাম এর হট�ট েরিডয়ােস অব�ােনর মাধয্েম 
ইন্টারেনট েরািমং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন!

   েকাথায় এডুেরাম বয্বহার করা যায়?

আপিন িব�িবদয্ালেয় েহঁেট চেলেছন, পড়ােশানায় সময় 
কাটাে�ন অথবা িশ�া �িত�ােন গেবষণা করেছন। এসব 
জায়গায় �ািপত এডুেরাম হট�ট রাউটার িনিবৰ্ে� আপনােক 
ইন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ িদেয় থােক। বতৰ্মােন িব�জেুড় 
১০৬ িট েদেশর িব�িবদয্ালয়, গেবষণা েক�, একােডিম, অেনক 
িবদয্ালয় এবং অ�া� িশ�া �িত�ােন �ায় ১১,০০০ এডুেরাম 
হট�ট রেয়েছ। Eduroam এর িব�িৃত বাড়ার সােথ সােথ 
পাঠাগার, সং�হশালা, িবমানব�র, বাস িকংবা েরলে�শন 
এমনিক কিফ শেপর মেতা জনসাধারণ �ানগুেলােত ইন্টারেনট 
েরািমং সুিবধা য�ু হে�। Eduroam িবিভ� �ােন বয্বহৃত 
হেলও এর মলূ বয্বহার িশ�া খাতেক েক� কের

    এটা িকভােব কাজ কের?

আপনার লয্াপটপ, েমাবাইল েফান বা অ�া� িডভাইেস এডুেরাম 
ইন�ল করার পর ওয়াইফাই সি�য় করুন, েনটওয়াকৰ্গুিলর 
তািলকায় েযখােনই আপিন েদখেত পােবন ‘Eduroam’, েসখােন 
ি�ক করুন এবং এতটুকুই আপনােক অনলাইেন েপৗঁেছ েদওয়ার 
জ� যেথ�। তেব এজ�, আপনােক এডুেরাম এর চুি�েত রেয়েছ 
এমন �িত�ােন িনবি�ত থাকেত হেব। এর মাধয্েম একজন 
বয্বহারকারীেক এডুেরাম তার সােথ য�ু েযেকান �িত�ােনর 

েনটওয়াকৰ্ অয্াে�স করার অনুমিত েদয়। েসটাও স�ণূৰ্ িবনা 
খরেচ। আর এর িনরাপ�া বলয় ও েবশ শি�শালী।

এডুেরাম িনেয় আেরা িব�ািরত জানেত িভিজট করেত পােরন 
এডুেরাম এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট।

তুরে� এডুেরাম িদন বদেলর সােথ সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ 
িশ�ার মান ও গেবষণার হার। িব�বয্াপী �মবধৰ্মান এই উ�িতর 
মেূল রেয়েছ উ� ে�ে� �যিু�র আধিুনকায়ন। িশ�াথৰ্ীরা 
িব�জেুড় ইন্টারেনেটর সুবােদ একিট �াটফেমৰ্ একি�ত হওয়ায় 
গেবষণা এবং িশ�া এখন আর ে�িণক� িকংবা গেবষণাগাের 
সীমাব� নয়। একিবংশ শতা�ীর এই িবজ্ঞানময় যেুগ গেবষক 
এবং িশ�াথৰ্ীরা আশা কেরন, যার যখন েযখােন �েয়াজন হেব েস 
েযন তাৎ�িণক অনলাইেন হািজর হেয় কােজর সুেযাগ পায়। আর 
েসই কােজর লে�য্ই Eduroam এর সিৃ�।

ইউেরােপর অ�া� েদশগুেলার মেতা তুরে�ও এডুেরােমর 
বয্বহার �ায় �থম িদেক শুরু হয়। ২০০৭ সােল সবৰ্�থম িমডল 
ই� েটকিনকয্াল ইউিনভািসৰ্িটেক এডুেরাম এর আওতায় িনেয় 
আসা হয়। এরপর ধীের ধীের �িতিট ইউিনভািসৰ্িট এডুেরাম এ 
য�ু হয়। সবৰ্েশষ পিরসংখয্ান অনুযায়ী পাবিলক ও �াইেভট 
িমিলেয় তুরে�র ১২৭ িট ইউিনভািসৰ্িট েত এডুেরাম এর সুিবধা 
রেয়েছ। আেরকটু বয্াপক অেথৰ্ বলা েযেত পাের- ১২৭ িট 
িবদয্ায়তেনর ১০৬৫ িট অব�ােন সবৰ্েমাট ২১,৬২২িট অয্াে�স 
পেয়ন্ট রেয়েছ।

হঠাৎ অ� েকান িব�িবদয্ালয় �মেণ িগেয়েছন, পাশাপািশ িকছু 
কােজরও পিরক�না রেয়েছ। যাবার পেূবৰ্ কখনও মেন �� 
জাগেত পাের, আজেক েয িব�িবদয্ালেয় যাি� উ� 
িব�িবদয্ালেয়র ওয়াইফাই আেদৗ কাজ করেছ িকনা িকংবা েকান 
�যিু�গত সমসয্া েনই েতা! েসটাও আপিন সরাসির েজেন িনেত 
পােরন তুরে�র অিফিসয়াল Eduroam এর ওেয়বসাইট েথেক। 

তুরে�র িব�িবদয্ালয় গুেলার সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া 
িশ�াথৰ্ীেদর িশ�া ও গেবষণায় নতুন মা�া েযাগ কেরেছ। একজন 
িশ�াথৰ্ী চাইেলই িবনা খরচায় ে�িণক�, �ন্থাগার, কিফশপ 
িকংবা িবদয্ায়তেনর সবজু ঘােস বেস পড়াশুনা চািলেয় িনে�। 
এিট েযমন পড়ুয়ােদর খরচ ও সময় বাঁচাে�, েতমিন গেবষকেদর 
গেবষণার পথ সুগম কের উ�ল ভিবষয্েতর �ার উে�াচেন ভূিমকা 
রাখেছ।

আশার কথা হেলা আমােদর বাংলােদেশও স�িত এডুেরাম এর 
সীিমত বয্বহার শুরু হেয়েছ। আশা রািখ, খবু তাড়াতািড় েদেশর 
সব িব�িবদয্ালয়েক এমন একিট েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনা 
হেব যা িবদয্ায়তনেক আেরা িশ�াথৰ্ী বা�ব কের তুলেব।
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আ�জৰ্ািতক েরািমং পিরেষবা। এিট গেবষক, িশ�ক এবং 
িশ�াথৰ্ীেদর িনজ� িকংবা অ� েকানও �িত�ােন অব�ান করার 
সময় সহজ এবং সুরি�ত েনটওয়াকৰ্ অয্াে�েসর সুিবধা সরবরাহ 
কের থােক। বয্বহারকারী তার �ানীয় �িত�ােনর এডুেরাম 
িসে�েম িনব�ন করার মাধয্েম িব�বয্াপী ইন্টারেনট �াউজ করার 
সুেযাগ পায়। উপের উি�িখত িবমানব�ের অব�ােনর সময় 
আপিন যিদ এডুেরাম এর েকান এক হট�ট েরিডয়ােসর মেধয্ 
অব�ান কেরন, তাহেল খবু সহেজ েসেকেন্ডর বয্বধােন িনেজর 
িডভাইসিট সংয�ু কের �েয়াজনীয় কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

    ইিতহাস ও িব�িৃত

িব�বয্াপী ইন্টারেনট েরািমং পিরেষবা সরবরাহ করার মাধয্েম 
গেবষণা এবং িশ�ায় নতুন মা�া আনেত IEEE 802.1x 
�যিু�র সােথ একিট েরিডয়াস-িভি�ক অবকাঠােমা ৈতিরর 
ধারণািট বা�েব রূপ েদওয়ার উেদয্াগ চাল ু হয় ২০০২ সােল। 
�াথিমকভােব পিরেষবািট েনদারলয্ান্ডস, জামৰ্ািন, িফনলয্ান্ড, 
পতুৰ্গাল, ে�ােয়িশয়া এবং য�ুরােজয্র িশ�া�িত�ানগুেলােত 
শুরু হেয়িছল। পরবতৰ্ীেত, ইউেরােপর অ�া� সদসয্ েদশগুেলা 
এই �যিু� �হণ কের এবং েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেত শুরু কের। 
২০০৪ সােলর মেধয্, ইউেরাপ ছািড়েয় িব�বয্াপী Eduroam 
নামক এই �যিু� জনি�য় হেত থােক। এডুেরােম েযাগদানকারী 
�থম অ-ইউেরাপীয় েদশিট িছল অে�িলয়া। ২০২০ সােলর আজ 
পযৰ্� এডুেরােমর সদসয্ েদেশর সংখয্া ১০৬ িট। অথৰ্াৎ, আপনার 
�িত�ান যিদ এডুেরােমর সােথ চুি�ব� হেয় থােক এবং আপিন 
যিদ েসই প�িতেত িনবি�ত থােকন, তাহেল এই ১০৬ িট রাে�র 

সবকিটেত এডুেরাম এর হট�ট েরিডয়ােস অব�ােনর মাধয্েম 
ইন্টারেনট েরািমং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন!

   েকাথায় এডুেরাম বয্বহার করা যায়?

আপিন িব�িবদয্ালেয় েহঁেট চেলেছন, পড়ােশানায় সময় 
কাটাে�ন অথবা িশ�া �িত�ােন গেবষণা করেছন। এসব 
জায়গায় �ািপত এডুেরাম হট�ট রাউটার িনিবৰ্ে� আপনােক 
ইন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ িদেয় থােক। বতৰ্মােন িব�জেুড় 
১০৬ িট েদেশর িব�িবদয্ালয়, গেবষণা েক�, একােডিম, অেনক 
িবদয্ালয় এবং অ�া� িশ�া �িত�ােন �ায় ১১,০০০ এডুেরাম 
হট�ট রেয়েছ। Eduroam এর িব�িৃত বাড়ার সােথ সােথ 
পাঠাগার, সং�হশালা, িবমানব�র, বাস িকংবা েরলে�শন 
এমনিক কিফ শেপর মেতা জনসাধারণ �ানগুেলােত ইন্টারেনট 
েরািমং সুিবধা য�ু হে�। Eduroam িবিভ� �ােন বয্বহৃত 
হেলও এর মলূ বয্বহার িশ�া খাতেক েক� কের

    এটা িকভােব কাজ কের?

আপনার লয্াপটপ, েমাবাইল েফান বা অ�া� িডভাইেস এডুেরাম 
ইন�ল করার পর ওয়াইফাই সি�য় করুন, েনটওয়াকৰ্গুিলর 
তািলকায় েযখােনই আপিন েদখেত পােবন ‘Eduroam’, েসখােন 
ি�ক করুন এবং এতটুকুই আপনােক অনলাইেন েপৗঁেছ েদওয়ার 
জ� যেথ�। তেব এজ�, আপনােক এডুেরাম এর চুি�েত রেয়েছ 
এমন �িত�ােন িনবি�ত থাকেত হেব। এর মাধয্েম একজন 
বয্বহারকারীেক এডুেরাম তার সােথ য�ু েযেকান �িত�ােনর 

েনটওয়াকৰ্ অয্াে�স করার অনুমিত েদয়। েসটাও স�ণূৰ্ িবনা 
খরেচ। আর এর িনরাপ�া বলয় ও েবশ শি�শালী।

এডুেরাম িনেয় আেরা িব�ািরত জানেত িভিজট করেত পােরন 
এডুেরাম এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট।

তুরে� এডুেরাম িদন বদেলর সােথ সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ 
িশ�ার মান ও গেবষণার হার। িব�বয্াপী �মবধৰ্মান এই উ�িতর 
মেূল রেয়েছ উ� ে�ে� �যিু�র আধিুনকায়ন। িশ�াথৰ্ীরা 
িব�জেুড় ইন্টারেনেটর সুবােদ একিট �াটফেমৰ্ একি�ত হওয়ায় 
গেবষণা এবং িশ�া এখন আর ে�িণক� িকংবা গেবষণাগাের 
সীমাব� নয়। একিবংশ শতা�ীর এই িবজ্ঞানময় যেুগ গেবষক 
এবং িশ�াথৰ্ীরা আশা কেরন, যার যখন েযখােন �েয়াজন হেব েস 
েযন তাৎ�িণক অনলাইেন হািজর হেয় কােজর সুেযাগ পায়। আর 
েসই কােজর লে�য্ই Eduroam এর সিৃ�।

ইউেরােপর অ�া� েদশগুেলার মেতা তুরে�ও এডুেরােমর 
বয্বহার �ায় �থম িদেক শুরু হয়। ২০০৭ সােল সবৰ্�থম িমডল 
ই� েটকিনকয্াল ইউিনভািসৰ্িটেক এডুেরাম এর আওতায় িনেয় 
আসা হয়। এরপর ধীের ধীের �িতিট ইউিনভািসৰ্িট এডুেরাম এ 
য�ু হয়। সবৰ্েশষ পিরসংখয্ান অনুযায়ী পাবিলক ও �াইেভট 
িমিলেয় তুরে�র ১২৭ িট ইউিনভািসৰ্িট েত এডুেরাম এর সুিবধা 
রেয়েছ। আেরকটু বয্াপক অেথৰ্ বলা েযেত পাের- ১২৭ িট 
িবদয্ায়তেনর ১০৬৫ িট অব�ােন সবৰ্েমাট ২১,৬২২িট অয্াে�স 
পেয়ন্ট রেয়েছ।

হঠাৎ অ� েকান িব�িবদয্ালয় �মেণ িগেয়েছন, পাশাপািশ িকছু 
কােজরও পিরক�না রেয়েছ। যাবার পেূবৰ্ কখনও মেন �� 
জাগেত পাের, আজেক েয িব�িবদয্ালেয় যাি� উ� 
িব�িবদয্ালেয়র ওয়াইফাই আেদৗ কাজ করেছ িকনা িকংবা েকান 
�যিু�গত সমসয্া েনই েতা! েসটাও আপিন সরাসির েজেন িনেত 
পােরন তুরে�র অিফিসয়াল Eduroam এর ওেয়বসাইট েথেক। 

তুরে�র িব�িবদয্ালয় গুেলার সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া 
িশ�াথৰ্ীেদর িশ�া ও গেবষণায় নতুন মা�া েযাগ কেরেছ। একজন 
িশ�াথৰ্ী চাইেলই িবনা খরচায় ে�িণক�, �ন্থাগার, কিফশপ 
িকংবা িবদয্ায়তেনর সবজু ঘােস বেস পড়াশুনা চািলেয় িনে�। 
এিট েযমন পড়ুয়ােদর খরচ ও সময় বাঁচাে�, েতমিন গেবষকেদর 
গেবষণার পথ সুগম কের উ�ল ভিবষয্েতর �ার উে�াচেন ভূিমকা 
রাখেছ।

আশার কথা হেলা আমােদর বাংলােদেশও স�িত এডুেরাম এর 
সীিমত বয্বহার শুরু হেয়েছ। আশা রািখ, খবু তাড়াতািড় েদেশর 
সব িব�িবদয্ালয়েক এমন একিট েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনা 
হেব যা িবদয্ায়তনেক আেরা িশ�াথৰ্ী বা�ব কের তুলেব।
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আ�জৰ্ািতক েরািমং পিরেষবা। এিট গেবষক, িশ�ক এবং 
িশ�াথৰ্ীেদর িনজ� িকংবা অ� েকানও �িত�ােন অব�ান করার 
সময় সহজ এবং সুরি�ত েনটওয়াকৰ্ অয্াে�েসর সুিবধা সরবরাহ 
কের থােক। বয্বহারকারী তার �ানীয় �িত�ােনর এডুেরাম 
িসে�েম িনব�ন করার মাধয্েম িব�বয্াপী ইন্টারেনট �াউজ করার 
সুেযাগ পায়। উপের উি�িখত িবমানব�ের অব�ােনর সময় 
আপিন যিদ এডুেরাম এর েকান এক হট�ট েরিডয়ােসর মেধয্ 
অব�ান কেরন, তাহেল খবু সহেজ েসেকেন্ডর বয্বধােন িনেজর 
িডভাইসিট সংয�ু কের �েয়াজনীয় কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

    ইিতহাস ও িব�িৃত

িব�বয্াপী ইন্টারেনট েরািমং পিরেষবা সরবরাহ করার মাধয্েম 
গেবষণা এবং িশ�ায় নতুন মা�া আনেত IEEE 802.1x 
�যিু�র সােথ একিট েরিডয়াস-িভি�ক অবকাঠােমা ৈতিরর 
ধারণািট বা�েব রূপ েদওয়ার উেদয্াগ চাল ু হয় ২০০২ সােল। 
�াথিমকভােব পিরেষবািট েনদারলয্ান্ডস, জামৰ্ািন, িফনলয্ান্ড, 
পতুৰ্গাল, ে�ােয়িশয়া এবং য�ুরােজয্র িশ�া�িত�ানগুেলােত 
শুরু হেয়িছল। পরবতৰ্ীেত, ইউেরােপর অ�া� সদসয্ েদশগুেলা 
এই �যিু� �হণ কের এবং েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেত শুরু কের। 
২০০৪ সােলর মেধয্, ইউেরাপ ছািড়েয় িব�বয্াপী Eduroam 
নামক এই �যিু� জনি�য় হেত থােক। এডুেরােম েযাগদানকারী 
�থম অ-ইউেরাপীয় েদশিট িছল অে�িলয়া। ২০২০ সােলর আজ 
পযৰ্� এডুেরােমর সদসয্ েদেশর সংখয্া ১০৬ িট। অথৰ্াৎ, আপনার 
�িত�ান যিদ এডুেরােমর সােথ চুি�ব� হেয় থােক এবং আপিন 
যিদ েসই প�িতেত িনবি�ত থােকন, তাহেল এই ১০৬ িট রাে�র 

সবকিটেত এডুেরাম এর হট�ট েরিডয়ােস অব�ােনর মাধয্েম 
ইন্টারেনট েরািমং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন!

   েকাথায় এডুেরাম বয্বহার করা যায়?

আপিন িব�িবদয্ালেয় েহঁেট চেলেছন, পড়ােশানায় সময় 
কাটাে�ন অথবা িশ�া �িত�ােন গেবষণা করেছন। এসব 
জায়গায় �ািপত এডুেরাম হট�ট রাউটার িনিবৰ্ে� আপনােক 
ইন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ িদেয় থােক। বতৰ্মােন িব�জেুড় 
১০৬ িট েদেশর িব�িবদয্ালয়, গেবষণা েক�, একােডিম, অেনক 
িবদয্ালয় এবং অ�া� িশ�া �িত�ােন �ায় ১১,০০০ এডুেরাম 
হট�ট রেয়েছ। Eduroam এর িব�িৃত বাড়ার সােথ সােথ 
পাঠাগার, সং�হশালা, িবমানব�র, বাস িকংবা েরলে�শন 
এমনিক কিফ শেপর মেতা জনসাধারণ �ানগুেলােত ইন্টারেনট 
েরািমং সুিবধা য�ু হে�। Eduroam িবিভ� �ােন বয্বহৃত 
হেলও এর মলূ বয্বহার িশ�া খাতেক েক� কের

    এটা িকভােব কাজ কের?

আপনার লয্াপটপ, েমাবাইল েফান বা অ�া� িডভাইেস এডুেরাম 
ইন�ল করার পর ওয়াইফাই সি�য় করুন, েনটওয়াকৰ্গুিলর 
তািলকায় েযখােনই আপিন েদখেত পােবন ‘Eduroam’, েসখােন 
ি�ক করুন এবং এতটুকুই আপনােক অনলাইেন েপৗঁেছ েদওয়ার 
জ� যেথ�। তেব এজ�, আপনােক এডুেরাম এর চুি�েত রেয়েছ 
এমন �িত�ােন িনবি�ত থাকেত হেব। এর মাধয্েম একজন 
বয্বহারকারীেক এডুেরাম তার সােথ য�ু েযেকান �িত�ােনর 

েনটওয়াকৰ্ অয্াে�স করার অনুমিত েদয়। েসটাও স�ণূৰ্ িবনা 
খরেচ। আর এর িনরাপ�া বলয় ও েবশ শি�শালী।

এডুেরাম িনেয় আেরা িব�ািরত জানেত িভিজট করেত পােরন 
এডুেরাম এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট।

তুরে� এডুেরাম িদন বদেলর সােথ সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ 
িশ�ার মান ও গেবষণার হার। িব�বয্াপী �মবধৰ্মান এই উ�িতর 
মেূল রেয়েছ উ� ে�ে� �যিু�র আধিুনকায়ন। িশ�াথৰ্ীরা 
িব�জেুড় ইন্টারেনেটর সুবােদ একিট �াটফেমৰ্ একি�ত হওয়ায় 
গেবষণা এবং িশ�া এখন আর ে�িণক� িকংবা গেবষণাগাের 
সীমাব� নয়। একিবংশ শতা�ীর এই িবজ্ঞানময় যেুগ গেবষক 
এবং িশ�াথৰ্ীরা আশা কেরন, যার যখন েযখােন �েয়াজন হেব েস 
েযন তাৎ�িণক অনলাইেন হািজর হেয় কােজর সুেযাগ পায়। আর 
েসই কােজর লে�য্ই Eduroam এর সিৃ�।

ইউেরােপর অ�া� েদশগুেলার মেতা তুরে�ও এডুেরােমর 
বয্বহার �ায় �থম িদেক শুরু হয়। ২০০৭ সােল সবৰ্�থম িমডল 
ই� েটকিনকয্াল ইউিনভািসৰ্িটেক এডুেরাম এর আওতায় িনেয় 
আসা হয়। এরপর ধীের ধীের �িতিট ইউিনভািসৰ্িট এডুেরাম এ 
য�ু হয়। সবৰ্েশষ পিরসংখয্ান অনুযায়ী পাবিলক ও �াইেভট 
িমিলেয় তুরে�র ১২৭ িট ইউিনভািসৰ্িট েত এডুেরাম এর সুিবধা 
রেয়েছ। আেরকটু বয্াপক অেথৰ্ বলা েযেত পাের- ১২৭ িট 
িবদয্ায়তেনর ১০৬৫ িট অব�ােন সবৰ্েমাট ২১,৬২২িট অয্াে�স 
পেয়ন্ট রেয়েছ।

হঠাৎ অ� েকান িব�িবদয্ালয় �মেণ িগেয়েছন, পাশাপািশ িকছু 
কােজরও পিরক�না রেয়েছ। যাবার পেূবৰ্ কখনও মেন �� 
জাগেত পাের, আজেক েয িব�িবদয্ালেয় যাি� উ� 
িব�িবদয্ালেয়র ওয়াইফাই আেদৗ কাজ করেছ িকনা িকংবা েকান 
�যিু�গত সমসয্া েনই েতা! েসটাও আপিন সরাসির েজেন িনেত 
পােরন তুরে�র অিফিসয়াল Eduroam এর ওেয়বসাইট েথেক। 

তুরে�র িব�িবদয্ালয় গুেলার সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া 
িশ�াথৰ্ীেদর িশ�া ও গেবষণায় নতুন মা�া েযাগ কেরেছ। একজন 
িশ�াথৰ্ী চাইেলই িবনা খরচায় ে�িণক�, �ন্থাগার, কিফশপ 
িকংবা িবদয্ায়তেনর সবজু ঘােস বেস পড়াশুনা চািলেয় িনে�। 
এিট েযমন পড়ুয়ােদর খরচ ও সময় বাঁচাে�, েতমিন গেবষকেদর 
গেবষণার পথ সুগম কের উ�ল ভিবষয্েতর �ার উে�াচেন ভূিমকা 
রাখেছ।

আশার কথা হেলা আমােদর বাংলােদেশও স�িত এডুেরাম এর 
সীিমত বয্বহার শুরু হেয়েছ। আশা রািখ, খবু তাড়াতািড় েদেশর 
সব িব�িবদয্ালয়েক এমন একিট েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনা 
হেব যা িবদয্ায়তনেক আেরা িশ�াথৰ্ী বা�ব কের তুলেব।
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আ�জৰ্ািতক েরািমং পিরেষবা। এিট গেবষক, িশ�ক এবং 
িশ�াথৰ্ীেদর িনজ� িকংবা অ� েকানও �িত�ােন অব�ান করার 
সময় সহজ এবং সুরি�ত েনটওয়াকৰ্ অয্াে�েসর সুিবধা সরবরাহ 
কের থােক। বয্বহারকারী তার �ানীয় �িত�ােনর এডুেরাম 
িসে�েম িনব�ন করার মাধয্েম িব�বয্াপী ইন্টারেনট �াউজ করার 
সুেযাগ পায়। উপের উি�িখত িবমানব�ের অব�ােনর সময় 
আপিন যিদ এডুেরাম এর েকান এক হট�ট েরিডয়ােসর মেধয্ 
অব�ান কেরন, তাহেল খবু সহেজ েসেকেন্ডর বয্বধােন িনেজর 
িডভাইসিট সংয�ু কের �েয়াজনীয় কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

    ইিতহাস ও িব�িৃত

িব�বয্াপী ইন্টারেনট েরািমং পিরেষবা সরবরাহ করার মাধয্েম 
গেবষণা এবং িশ�ায় নতুন মা�া আনেত IEEE 802.1x 
�যিু�র সােথ একিট েরিডয়াস-িভি�ক অবকাঠােমা ৈতিরর 
ধারণািট বা�েব রূপ েদওয়ার উেদয্াগ চাল ু হয় ২০০২ সােল। 
�াথিমকভােব পিরেষবািট েনদারলয্ান্ডস, জামৰ্ািন, িফনলয্ান্ড, 
পতুৰ্গাল, ে�ােয়িশয়া এবং য�ুরােজয্র িশ�া�িত�ানগুেলােত 
শুরু হেয়িছল। পরবতৰ্ীেত, ইউেরােপর অ�া� সদসয্ েদশগুেলা 
এই �যিু� �হণ কের এবং েনটওয়ােকৰ্ েযাগ িদেত শুরু কের। 
২০০৪ সােলর মেধয্, ইউেরাপ ছািড়েয় িব�বয্াপী Eduroam 
নামক এই �যিু� জনি�য় হেত থােক। এডুেরােম েযাগদানকারী 
�থম অ-ইউেরাপীয় েদশিট িছল অে�িলয়া। ২০২০ সােলর আজ 
পযৰ্� এডুেরােমর সদসয্ েদেশর সংখয্া ১০৬ িট। অথৰ্াৎ, আপনার 
�িত�ান যিদ এডুেরােমর সােথ চুি�ব� হেয় থােক এবং আপিন 
যিদ েসই প�িতেত িনবি�ত থােকন, তাহেল এই ১০৬ িট রাে�র 

সবকিটেত এডুেরাম এর হট�ট েরিডয়ােস অব�ােনর মাধয্েম 
ইন্টারেনট েরািমং সুিবধা উপেভাগ করেত পারেবন!

   েকাথায় এডুেরাম বয্বহার করা যায়?

আপিন িব�িবদয্ালেয় েহঁেট চেলেছন, পড়ােশানায় সময় 
কাটাে�ন অথবা িশ�া �িত�ােন গেবষণা করেছন। এসব 
জায়গায় �ািপত এডুেরাম হট�ট রাউটার িনিবৰ্ে� আপনােক 
ইন্টারেনট বয্বহােরর সুেযাগ িদেয় থােক। বতৰ্মােন িব�জেুড় 
১০৬ িট েদেশর িব�িবদয্ালয়, গেবষণা েক�, একােডিম, অেনক 
িবদয্ালয় এবং অ�া� িশ�া �িত�ােন �ায় ১১,০০০ এডুেরাম 
হট�ট রেয়েছ। Eduroam এর িব�িৃত বাড়ার সােথ সােথ 
পাঠাগার, সং�হশালা, িবমানব�র, বাস িকংবা েরলে�শন 
এমনিক কিফ শেপর মেতা জনসাধারণ �ানগুেলােত ইন্টারেনট 
েরািমং সুিবধা য�ু হে�। Eduroam িবিভ� �ােন বয্বহৃত 
হেলও এর মলূ বয্বহার িশ�া খাতেক েক� কের

    এটা িকভােব কাজ কের?

আপনার লয্াপটপ, েমাবাইল েফান বা অ�া� িডভাইেস এডুেরাম 
ইন�ল করার পর ওয়াইফাই সি�য় করুন, েনটওয়াকৰ্গুিলর 
তািলকায় েযখােনই আপিন েদখেত পােবন ‘Eduroam’, েসখােন 
ি�ক করুন এবং এতটুকুই আপনােক অনলাইেন েপৗঁেছ েদওয়ার 
জ� যেথ�। তেব এজ�, আপনােক এডুেরাম এর চুি�েত রেয়েছ 
এমন �িত�ােন িনবি�ত থাকেত হেব। এর মাধয্েম একজন 
বয্বহারকারীেক এডুেরাম তার সােথ য�ু েযেকান �িত�ােনর 

েনটওয়াকৰ্ অয্াে�স করার অনুমিত েদয়। েসটাও স�ণূৰ্ িবনা 
খরেচ। আর এর িনরাপ�া বলয় ও েবশ শি�শালী।

এডুেরাম িনেয় আেরা িব�ািরত জানেত িভিজট করেত পােরন 
এডুেরাম এর অিফিসয়াল ওেয়বসাইট।

তুরে� এডুেরাম িদন বদেলর সােথ সােথ পা�া িদেয় বাড়েছ 
িশ�ার মান ও গেবষণার হার। িব�বয্াপী �মবধৰ্মান এই উ�িতর 
মেূল রেয়েছ উ� ে�ে� �যিু�র আধিুনকায়ন। িশ�াথৰ্ীরা 
িব�জেুড় ইন্টারেনেটর সুবােদ একিট �াটফেমৰ্ একি�ত হওয়ায় 
গেবষণা এবং িশ�া এখন আর ে�িণক� িকংবা গেবষণাগাের 
সীমাব� নয়। একিবংশ শতা�ীর এই িবজ্ঞানময় যেুগ গেবষক 
এবং িশ�াথৰ্ীরা আশা কেরন, যার যখন েযখােন �েয়াজন হেব েস 
েযন তাৎ�িণক অনলাইেন হািজর হেয় কােজর সুেযাগ পায়। আর 
েসই কােজর লে�য্ই Eduroam এর সিৃ�।

ইউেরােপর অ�া� েদশগুেলার মেতা তুরে�ও এডুেরােমর 
বয্বহার �ায় �থম িদেক শুরু হয়। ২০০৭ সােল সবৰ্�থম িমডল 
ই� েটকিনকয্াল ইউিনভািসৰ্িটেক এডুেরাম এর আওতায় িনেয় 
আসা হয়। এরপর ধীের ধীের �িতিট ইউিনভািসৰ্িট এডুেরাম এ 
য�ু হয়। সবৰ্েশষ পিরসংখয্ান অনুযায়ী পাবিলক ও �াইেভট 
িমিলেয় তুরে�র ১২৭ িট ইউিনভািসৰ্িট েত এডুেরাম এর সুিবধা 
রেয়েছ। আেরকটু বয্াপক অেথৰ্ বলা েযেত পাের- ১২৭ িট 
িবদয্ায়তেনর ১০৬৫ িট অব�ােন সবৰ্েমাট ২১,৬২২িট অয্াে�স 
পেয়ন্ট রেয়েছ।

হঠাৎ অ� েকান িব�িবদয্ালয় �মেণ িগেয়েছন, পাশাপািশ িকছু 
কােজরও পিরক�না রেয়েছ। যাবার পেূবৰ্ কখনও মেন �� 
জাগেত পাের, আজেক েয িব�িবদয্ালেয় যাি� উ� 
িব�িবদয্ালেয়র ওয়াইফাই আেদৗ কাজ করেছ িকনা িকংবা েকান 
�যিু�গত সমসয্া েনই েতা! েসটাও আপিন সরাসির েজেন িনেত 
পােরন তুরে�র অিফিসয়াল Eduroam এর ওেয়বসাইট েথেক। 

তুরে�র িব�িবদয্ালয় গুেলার সমি�ত ওয়াইফাই বয্ব�া 
িশ�াথৰ্ীেদর িশ�া ও গেবষণায় নতুন মা�া েযাগ কেরেছ। একজন 
িশ�াথৰ্ী চাইেলই িবনা খরচায় ে�িণক�, �ন্থাগার, কিফশপ 
িকংবা িবদয্ায়তেনর সবজু ঘােস বেস পড়াশুনা চািলেয় িনে�। 
এিট েযমন পড়ুয়ােদর খরচ ও সময় বাঁচাে�, েতমিন গেবষকেদর 
গেবষণার পথ সুগম কের উ�ল ভিবষয্েতর �ার উে�াচেন ভূিমকা 
রাখেছ।

আশার কথা হেলা আমােদর বাংলােদেশও স�িত এডুেরাম এর 
সীিমত বয্বহার শুরু হেয়েছ। আশা রািখ, খবু তাড়াতািড় েদেশর 
সব িব�িবদয্ালয়েক এমন একিট েনটওয়ােকৰ্র আওতায় আনা 
হেব যা িবদয্ায়তনেক আেরা িশ�াথৰ্ী বা�ব কের তুলেব।

শাহিরয়ার আহেমদ সজীব
সফটওয়য্ার ইি�িনয়ািরং িডপাটৰ্েমন্ট,
িফরাত ইউিনভািসৰ্িট, ইলািজগ, তুর�
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ই�া�ুল এয়ারেপাটৰ্ েথেক েবর হেয় বােস ওঠার সময় ৩ বয্ােগর 
একটা হািরেয় েফেলিছ এটা জানার পর েথেকই িনেজর িনবুৰ্ি�তার 
উপর অনািবল পাশিবক আন� হে� আর একজটলা বাঙাল, 
আফগান, তুকৰ্, এবং অয্ারািবয়ানেদর সামেন দাঁিড়েয় িখলিখিলেয় 
হাসিছ, মােঝ সােঝ আবার েকউ েদেখ না েফেল এই ভেয় হাত িদেয় 
েগাঁেফর িনেচ িমটিমিটেয় হাসার �াণা�কর েচ�া করিছ। আিম হাসিছ 
এটা আবার েকউ েদেখ েফলেল সবৰ্নাশ হেয় যােব! ভাবেব আিম 
েছাটেবলার বইেয়র রাখাল েছেলর মত মশকরা করিছ। তখন আর 
েকউ সাহােযয্র জ� এিগেয় আসেব না। হুট কের মেন হেল 
বয্াগিটেত আমার সব অিরিজনাল সািটৰ্িফেকট, মাকৰ্শীট এবং 
�েয়াজনীয় ডকুেমন্টস িছল। বয্াগটা না েপেল িনঘৰ্াত েয পেথ এেসিছ 
িঠক েস পথ ধেরই  েদেশ িফের  েযেত হেব। েযটা করার িব�মা� 
ইে� আমার েনই। এই �থম পড়ােশানার উে�েশয্ েদেশর বািহের 
এেসিছ। তুরে�র মািটেত পদাপৰ্ণ কেরিছ সেব আড়াই ঘ�া হেলা 
মা�, এরই মেধয্ আমার েদেশ িফের যাওয়ার সব বয্ব�া হেয় েগল 
এটা েভেবই পাসেপােটৰ্র ফাঁকা প�ৃা েযগুেলােত সােড় ৫ বছেরর 
িভসার িসল বসত েসগুেলার িদেক তািকেয় ব� মায়া হে�! আহ! 
েবচারারা এ যা�ায় িসল খাওয়ার হাত েথেক ব� বাঁচা েবঁেচ েগল।
ঢাকা শাহজালাল আ�জৰ্ািতক িবমানব�র েথেক ই�া�ুল িনউ 
এয়ারেপােটৰ্র উে�েশয্ যা�া শুরু কির েভার ৬টা ২৫ িমিনেট। 

�থম তুর� যা�াঃ আিম, মূস’আব, আ� ওরেফ
েরায়ান অয্াট িকনসন ও আমার বয্াগ হারােনার গ�

নাঈম মুছা
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এয়ারেপােটৰ্ কেয়ক দফায় পয্ােন্টর েব� েথেক শুরু কের জতুা 
পযৰ্�খেুল েচক করায় আেবেগ, রােগ, ে�ােভ একে� আ�তু হেয় 
খবুই ফুরফুের েমজােজ িছলাম পেুরাটা সময় জেুড়। তেব �াইং 
টাইেমর পেুরা সােড় আট ঘ�া জেুড় িনেজেক শুধ ু John Stein-
beck-এর িবখয্াত উি�, “All great and precious things are 
lonely” এটাই বিুঝেয় এেসিছ। েসৗভাগয্ আর দুভৰ্াগয্ দুেটাই হেলা 
েয, েসই েয �াস ফাইেভর িপএসিস পরী�ার সময় রুেমর সবাই এক 
েবে� দু’জন বেস পরী�া িদল আর আিম িদলাম একা বেস, েসখান 
েথেকই আমার এই great and precious হেয় ওঠার গ�টা শুরু। 
�াইেটর পেুরাটা সময় জেুড় সবাই পাশাপািশ িসেট দু’জন বেস 
েগেলও আমার পােশর িসটটা িঠকই ফাঁকা! এমনিক এই েয এখন, 
বহুল আকািঙ্�ত গভনৰ্েমন্ট ডরিমটিরেত থাকিছ, েযখােন সবার 
রুেমর সবগুেলা িসট পিরপণূৰ্ এবং েকােনা ফাঁকা িসট েনই, িঠক েস 
মহূুেতৰ্ও তুরে� আসার পর েথেক আমার পােশর িসটিট যথারীিত 
ফাঁকা! এখােন েসৗভাগয্ হেলা আমার। েকননা বরাবরই আিম 
রাজিসক কায়দায় একা দু’জেনর িসেটর সুিবধা েভাগ কেরিছ, আর 
দূভৰ্াগয্ হেলা আমার পােশ অনুপি�ত থাকা েলাকগুেলার! যারা আমার 
মত এত মহৎ ও দামী একজন ব�ুর বা স�ীর স� হািরেয়েছ! 
(হাহাহা! �েঘািষত আ�তিৃ�, পাগেলর সুখ মেন মেন বেল কথা!)

�াইেটর পেুরা সময় একা থাকেলও সময়টােক িনেজর মত কের 
উপেভাগ করার েচ�া কেরিছ। িকছু সময় জানালা িদেয় উঁিক েমের 
আকােশর েমঘরািজ েদেখ, িকছু সময় িসেটর সামেন রাখা টয্াবেলেট 
অয্ািনেমশন মিুভ েদেখ, নতুবা িনেজর সােথ িনেজ কথা বেল 
অিধকাংশ সময় কািটেয়িছ। আর বািক সময় খাওয়া-দাওয়া, 
ওয়াশরুেম যাওয়া আর ঘিুমেয়ই পার হেয়েছ। অথচ িবমােন ওঠার 
আগ পযৰ্�ও মেন মেন কত ছক কেষ এেসিছ, পােশ েয বসেব েস 
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যিদ পরুুষ হয় তাহেল তার সােথ কত কথা বলব! িক িক �� করব, 
সব িঠক কের েরেখিছলাম। আর মিহলা হেল চুপ থাকব। একা� 
�েয়াজন এবং েস আেগ েথেক কথা বলা ছাড়া আিম েকােনা কথা 
বলব না। আর খবু অ� কথা বেল বিুঝেয় েদব আসেল আিম �মেণর 
সময় কথা বলা খবু অপছ� কির িক�ু বা�েব আিম খবু িমশুক 
�কৃিতর।

তাছাড়া এেকবােরই কথা না বলেল েসটা এক �কার অেসৗজ�তা ও 
অভ�তা হেব ৈবিক! েযটা আিম কখেনাই কিরনা ও করেতও চাইনা। 
তেব চুপচাপ থাকার এই �ান এটা আমার তখনকার ভাবনা হেলও 
তুরে� আসার পর িঠকই েদখেত েপলাম এটা তুকৰ্েদর বােস বা  ে�েন 
�মেণর সময়কার ৈদনি�ন পালনীয় রীিত। তারা �মেণর সময়টুকু 
খবুই িনরব, িন�� েথেক কাটােত চায়। েফােন বা পােশর কােরা 
সােথ কথা বলােক যথারীিত পিরহার কের এবং এটা তােদর দিৃ�েত 
অপছ�নীয় কাজ। েতা �মেণর পেুরা সময় জেুড় একটা িচ�া 
আমােক খবুই ভাবাি�ল েসটা হেলা, িতন িতনটা বয্াগ িনেয় িক আিম 
আসেলই সব িঠকমত সামেল চুড়া� গ�বয্ ‘সাকািরয়ােত’ েপৗঁছােত 
পারব? েয িজিনসটা িনেয় সবেথেক ভয় েপেয়িছ িঠক েসটাই ঘেটেছ 
আমার সােথ।

িবমােন থাকা অব�ায় কেপৰ্ােরট ওয়াে�ৰ্র িবমানবালারুপী 
েসবাদাসেদর অ�ঃসারশ�ূ ‘সয্ার’ ডাক শুনেত শুনেত দুপরু েবলা 
২:৫০ িমিনেট ই�া�ুল িনউ এয়ারেপােটৰ্ অবতরণ কির। এয়ারেপােটৰ্র 
মধয্কার সকল অিফিসয়াল কাযৰ্�ম েশষ কের এি�েটর সামেন 
দাঁিড়েয় আমরা েদশতয্াগী ৫ জন বীর বাহাদুর বাঙালী �লারিশপ 
কিমিটর িরিসপশন বথু েখাঁজ করেত থািক। আমােদর �াইটিট িছল 
বাংলােদশ েথেক তুরে� িনেয় আসা সকল �লারিশপ েহা�ারেদর 
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�থম �াইট। েস কারেণ এেকবাের �থম িদন �লারিশপ কিমিটর 
বেুথর েকােনা বয্ানার বা েকােনা িচ� িছল না। জা� এয়ারেপােটৰ্র 
েবরুেনার দরজার মেুখ একটা কিফ শেপর সামেন �লারিশেপর 
েলােগাখিচত সাদা েগি� পিরিহত একদল ে��ােসবক জটলা 
পািকেয় বেস িছল আমােদর অেপ�ায়।

তােদর সােথ সােথ অবশয্ দু’একজন পেুরােনা বাঙালী ভাই ও আপরুা 
আমােদর জ� েসখােন অেপ�া করিছল। তােদর বদ�তায় ‘ে�ািরয়া 
িজ�’ কিফ শেপ েবেস এক পশলা কিফর চুমেুক খািনক আ�া জেম 
উঠল ব�েদশ েথেক ৫ হাজার িকেলািমটার দূেরর তুকৰ্ী মলূেুক। কিফ 
শেপর নামেক গুরু� েদয়ার কারণ হেলা এটা আমার �িৃত 
েরামান্থেনর িবিভ� উপাদানগুেলার একিট। �িৃত আমার কােছ বড়ই 
মলূয্বান। �িতবার ই�া�ুল এয়ারেপাটৰ্ মাড়ােনার সময় িঠক ঐ 
কিফশপটার �থম বসা জায়গাটােত বেস কড়া এককাপ কিফ েখেয়ই 
তেব আিম সামেন বাড়েবা এবং এটাই আমার পণ!

েস যা েহাক, আ�া েশেষ িরিসপশন িটেমর �ধােনর কােছ সকেল 
আমােদর পাসেপাটৰ্ জমা িদলাম। আমােদর বােসর িটিকট েকেট 
িদেয় আমােদর চুড়া� গ�েবয্ েপৗঁেছ েদয়া তােদর দািয়�। েকননা 
আমরা ৫ জেনর ৪ জন যাব ‘সাকািরয়া’ শহের েযটা ই�া�ুল েথেক 
বােস কের মা� ঘ�া িতেনেকর দূরে� অবি�ত। বােসর িটিকটও 
অবশয্ মলূয্িবহীন। �লারিশপ কিমিট এটাও িনজ েথেক পিরেশাধ 
কের িদেয়েছ। তেব ই�া�ুল এয়ারেপাটৰ্ েথেক েবর হেয়ই আমরা 
আমােদর সাকািরয়াগামী মলূ বােস উঠব না। এয়ারেপাটৰ্ েথেক 
িমিনবােস কের আধঘ�া যাওয়ার পর একটা বাস-�য্াে� নামব, 
তারপর েসখান েথেক সাকািরয়ার বােস চেড় রওনা হব। সবিকছুই 
পিরক�না েমাতােবক এগুি�ল। আমরা িঠক এয়ারেপােটৰ্র েবর 
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হবার েগেটর সামেন দাঁিড়েয় আিছ িমিনবােসর অেপ�ায়। আমােদর 
সােথ আরও অেনকগুেলা েদেশর ছা�-ছা�ীরা আেছ।

হঠাৎ একটা কােলা িমিনবাস এেস থামল আমােদর সামেন। আিম 
হােতর একিট �ান্ডবয্াগ পােশর েছা� একিট েবে�র উপর েরেখ 
বািক ১িট বয্াগ আমার কাঁেধ িনেয় বড় লয্ােগজটা িমিনবােসর 
িপছেনর বা�াের েদয়ার জ� কসরত করেত লাগলাম। লয্ােগজটা 
েরেখ িমিনবােসর সামেনর িদেক এেসিছ, তখনই বাঙালী ভাইেয়রা 
বেল উঠল, গািড়েত আর মা� ১টা িসট ফাঁকা আেছ, আমরা এর 
পেরর িমিনবােস সবাই একসােথ যাব। তখন আিম বললাম, আিম 
েতা আমার লয্ােগজ বা�াের তুেল িদেয়িছ। তারা বলল, নািমেয় নাও, 
পেররটােত সবাই একসােথ যাব। আিম তখন ভাবলাম, এই িবেদশ 
িবভূঁইেয় েক বা কার? সুঃেখ, দুঃেখ এই বাঙালী ভাইেয়রাই েতা 
একমা� অবল�ন। তােদর েরেখ আিম একা একা যাই িকভােব? 
যিদও িবমােন উঠেল বাঙালী েবঈমান হেয় যায় এই মেমৰ্ বহু কুকথা 
�চিলত আেছ। িক�ু িনতা�ই েসসব কথা পাঁশ কািটেয় আবার 
িমিনবােসর িপছেন িগেয় �প মারা লয্ােগেজর মধয্ েথেক আমার 
লয্ােগজখানা বহু ক� কের নািমেয় আনলাম।

নািমেয় এেন পেরর িমিনবােসর জ� অেপ�া করেত লাগলাম। পেরর 
িমিনবাস আসল আর আমরা সকল বাঙািল েসাৎসােহ আমােদর 
লয্ােগজগুেলা বা�াের িদেয় আমার ইয়ািতম িনঃস� ঐ বয্াগখানার 
কথা েবমালমু ভুেল িগেয় ঐ েবে�র উপর েফেল েরেখ একে� 
িমিনবােস েচেপ বসলাম। আর আমারই বা িক েদাষ? আিম েতা তখন 
ভয়ানক �া�-�া�। আর তাছাড়া পািরবািরক িজিনওলিজ কপিচেয় 
যতদূর জানেত পাির, মনভুেলা েরাগটা আমার বাবার েথেক িজনগত 
ভােবই আিম েপেয়িছ। যিদও আমার বাবা এটা সািরেয় উেঠ এখন 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

েনহােয়ত একজন সেচতন মানুষ, আর আিম তার ভুেলা-মেনা েছেল 
হেয় তার িলগয্ািস বহন কের েবড়াি�। িমিনবােস চেড় হাসয্রস 
করেত করেত এক তরফা ঘিুমেয় িনলাম সবাই, েযেহতু সবাই-ই খবু 
�া� িছলাম। এর মােঝ একবােরর জে�ও আমার মেন হয়িন আমার 
সােথ আমার একটা বয্াগ েনই! অথচ বয্াগ হারােনার পেরও গািড়র 
মেধয্ িক শাি�র ঘমুটা না ঘিুমেয়িছ! িক আেছ আর এ জীবেন?

ঘমু েথেক উেঠ েদিখ ‘অেতাগার’ (তুিকৰ্ ভাষায়) আইিমন বাস �য্ােন্ড 
চেল এেসিছ। বাস �য্ােন্ডর তািকৰ্শ নাম “ই�া�ুল এেসনলার 
অেতাগার” বা ই�া�ুল এেসনলার বাস �য্ান্ড। বাস �য্ােন্ড েনেম 
িমিনবাস েথেক এেকক কের সবাই সবার লয্ােগজ আর বয্াগপ� 
নামাে�। আিমও সুেবাধ বালেকর মত বড় লয্ােগজটা নামালাম। বড় 
লয্ােগজ নািমেয় েমাট বয্াগ গুনেত িগেয় এবার আমার েচাখ চড়ক 
গােছ। ৈহ ৈহ ৈর ৈর একটা আেমজ েফেল িদলাম বয্াগ হািরেয় েগেছ 
বেল। বাঙালী ভাইেয়রা বলল, গািড়র িভতের ভােলা কের খুঁেজ েদেখা
। আিম বললাম, আিম 
মনভুেলা হেলও েচাখ 
দু’েটা এখেনা িদিবয্ 
ভােলা আেছ। জীবেন 
কখেনা আলাদা 
েজাড়ােচাখ (চশমা) 
লাগােনার �েয়াজন 
পেড়িন। এখন বয্াগ 
হািরেয় েফেলিছ, িক�ু 
েকাথায় হািরেয়িছ 
েসটাও মেন করেত
পারিছনা িঠকমত।

হলদু টয্াি�টার জায়গায় ই�া�ুল িনউ এয়ারেপাটৰ্ েথেক আমােদর
বহন কের িনেয় আসা িমিনবাসিট েথেমিছল। এবং এখােন েনেমই
�থম বঝুেত পাির একটা বয্াগ আমার সােথ েনই। �ান: ই�া�ুল
এেসনলার অেতাগার, ই�া�ুল। পেুরা টািমৰ্নাল চ�র ভয়ানক বড়,

ছিবেত �ু� একাংশ েদখা যাে�।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

সােথ �লারিশপ কিমিটর একজন ে��ােসবক িছল। এবার তােক 
ধরলাম। বললাম এই এই কা�, এখন িকছু একটা কেরা। েস 
েগােবচারা খবুই ভােলা মানুষ েযটার �মাণ পের েপেয়িছ, িক�ু 
দূভৰ্াগয্বশত েস ইংেরিজ জােননা। আমােদর কােরা কােছ আবার 
তািকৰ্শ েকােনা িসমকাডৰ্ েনই। কারণ এয়ারেপাটৰ্ েথেক েনেম 
এয়ারেপােটৰ্র মধয্ েথেক গলাকাটা ডাবল দাম িদেয় আমরা েকউ 
িসমকাডৰ্ িকনেত রাজী হইিন। সবাই সাকািরয়া িগেয় সাধারণ দাম 
িদেয় িসম িকনব বেল দঢ়ৃ �তয্য়ী িছলাম। পের গািড়র �াইভারেক 
আেরক আফগানী েদাভাষীেক িদেয় বেল কেয় তার েফানটা িনলাম। 
িনেয় পেুরােনা েয কজন বাংলােদিশ ভাই এয়ারেপােটৰ্ আমােদরেক 
িরিসভ করেত এেসিছেলন তােদর একজনেক েফান িদেয় জানালাম। 
উিন বলেলন, উনারা পেুরােনা যারা িছেলন তারা ইেতামেধয্ই 
এয়ারেপাটৰ্ েথেক েবিরেয় েবশ দূের চেল েগেছন, এ মহূুেতৰ্ আবার 
এয়ারেপােটৰ্ িফের আসা তােদর পে� স�ব নয়। এিদেক 
ে��ােসবকেক গুিতেয় গুিতেয় জানেত পারলাম েস এয়ারেপােটৰ্ না 
িগেয় এখান েথেক িকছুই করেত পারেব না। েস এয়ারেপােটৰ্ থাকা 
অ� ে��ােসবকেদর সােথ কথা বেলেছ, তারাও একই কথা বেলেছ
।

বয্াগ িফের েপেত হেল আমােকই আবার এয়ারেপােটৰ্ িফের েযেত 
হেব। নতুবা তারা েকােনা িবহীত করেত পারেব না। কারণ তারা 
আমার বয্াগ িচেননা, আর এত�েণ বয্াগ েকউ িনেয় েগেল েতা েসটা 
আ�াহর রা�ায় সদকা বেল গণয্ করেত হেব, আর িসিকউিরিটর হােত 
পড়েল আিম না েগেল কি�নকােলও বয্াগ অ� কােরা হােত িদেব না
। সুতরাং, অগতয্া বাধয্ হেয়ই আমােক আবার এয়ারেপােটৰ্ বয্াক 
করেত হেব। এিদেক আমােদর সাকািরয়াগামী মলূ বাস তত�েণ চেল 
এেসেছ। বাঙালী ভাইেয়রাও আমার জ� এ মহূুেতৰ্ িকছু করেত 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

হেব। সুতরাং, তারাও একটা েদাটানার মেধয্ পেড় েগেছ। পের আিম 
বললাম আপনারা সকেল চেল যান। আিম একাই েদিখ িক করা যায়। 
এই বেল উনােদর সকেলর কাছ েথেক িবদায় িনলাম। আমার 
পিৃথবীেত আিম তখন একা।

দুপেুরর রু� েরােদর মােঝ দাঁিড়েয় আিছ। সােথ যতগুেলা ছা�-ছা�ী 
িছল তারা ইেতামেধয্ িনজ িনজ শহেরর বােস উেঠ চেল েগেছ। তখন 
শুধ ু আিম, আি�কান একটা েছেল আর েসই ে��ােসবক কমৰ্ীিট 
দাঁিড়েয় আিছ। আমার কােছ একটা ইয়া বড় টয্াব ছাড়া েকােনা েফান 
েনই। টয্ােব আবার তুিকৰ্শ েকােনা িসম না থাকায় ইন্টারেনট ও েনই
। তারমােন গুগল �া�েলটর ইউজ করার ও েকােনা ে�াপ েনই। 
এখন এখােনর পথঘাট িকছুই আিম িচিননা। ে��ােসবক েছেলটা 
আবার ইংেরিজ জােননা, আমােক আবার িনজ খরেচ এয়ারেপােটৰ্ 
েফরত েযেত হেব, কােছ েকােনা িলরা েনই, আশ পাশ েথেক ডলার 
ভািঙেয় িলরা করেত না পারেল এই মােঠই মারা েযেত হেব। আবার 
এয়ারেপােটৰ্ যাওয়ার জ� গািড়র িটিকট করেত হেব, েযটা 
ে��ােসবক েছেলটা ছাড়া আমার পে� স�ব নয়। আমার সামেন 
দু�র সিরশা ফুেলর গাছ েদখেত লাগলাম। এতিকছুর পরও আমার 
হািস েমােটই থামেছ না। পােশর ওরাও েথেক েথেক অবাক হে�। 
সবেথেক িসিরয়াস েমােমন্টগুেলােত িখলিখিলেয় হাসার কারেণ 
জীবেন কতবার েয কত িব�ত পিরি�েত পেড়িছ তার েকােনা ইয়�া 
েনই। আি�কান েছেলটা ইংেরিজ জােন, তাও আবার েচা� ইংেরিজ, 
তার সাহাযয্ িনেয় ভলািন্টয়ার েছেলটােক বললাম, বয্াগ হািরেয় েতা 
ক� েসেরিছ, আবার বাস ও িমস করলাম, এখন বেলা এর পের িক?

েস বলল, “পারা ভার মা?” মােন সােথ টাকা-কিড় িকছু আেছ িকনা। 
বললাম, আেছ িক�ু সব ডলার। ডলাের পেকট ফুেল আেছ িক�ু এই 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

ডলার িদেয় েতা কাজ হেব না, এগুেলােক িলরা করা লাগেব, েকাথা 
েথেক করব? েস পােশর একটা বড় িবি�ং েদিখেয় িদেয় বলল, 
ওখােন িগেয় খুঁেজ েবর কেরা, ওখােন মািন এ�েচে�র েদাকান 
আেছ, আর আিম তত�েণ আি�কান েছেলটােক ওর গািড়েত তুেল 
িদেয় আিস। আিম তখন বললাম, ও চেল েগেল তাহেল েতামার সােথ 
আিম কথা বলব িকভােব? ও বলল, সমসয্া েনই, গুগল �া�েলটর 
আেছ আমার কােছ। আিম বললাম, অকা, তাই-ই েহাক তেব। এই 
বেল ও আি�কান েছেলটােক বােস তুেল িদেত েগল, আর আিম বড় 
লয্ােগজ আর আেরকটা কাঁধ বয্াগ িনেয় েহলেত দুলেত েগলাম ডলার 
ভাঙােত। ডলার ভািঙেয় ও আমােক একটা গািড়েত উিঠেয় িদল। 
গািড়র িছেট বেস েহলান িদেয় ভাবেত লাগলাম, তুরে� এেসিছ মা� 
আড়াই ঘ�া হেলা, অথচ িক ঝড়টাই না বেয় যাে� এই অ� সমেয়
। সু�রবন না হয় বলুবলু ঝড়েক েঠিকেয় িদেয়িছল, িক�ু আিম িক 
িদেয় েঠকাতাম এই ঝড়?

বােস উেঠ বেস আিছ, বাস িমিনট পেনর পর ছাড়েব। আমার হােতর 
বাম পােশর িসেটর সািরেত েদিখ সমবয়সী একটা েছেল বেস আেছ। 
িক বেল কথা শুরু করব এই েভেব হুট কের িজজ্ঞাসা কের বসলাম, 
“এ�িকউজ িম, ডু য়যু্উ েনা ইংিলশ?”। ও বলল, ইেয়স আই েনা 
ইংিলশ। এটা শুেন জােন পািন িফের েপলাম। যাক, একজনেক 
েপলাম অবেশেষ। এবার তােক বললাম, তুিম েকাথায় যােব? েস 
বলল, েস ও ই�া�ুল িনউ এয়ারেপােটৰ্ যােব, ইিন্ডয়া েথেক 
েনদারলয্ান্ডস যােব তার এক ব�ু, মােঝ ঘ�া পাঁেচেকর জ� 
�ানিজট পােব ই�া�ুল িনউ এয়ারেপােটৰ্, েসই ঘ�া পাঁেচেকর জ� 
ব�ুর সােথ েদখা করেতই েস এয়ারেপাটৰ্ যাে�। আিম শুেন বললাম, 
েতামােদর ব�ু� হাজার বছর বাঁচুক ।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

আিম এক জায়গায় যাব, অথচ মানুেষর সােথ কথা না বেল ভং ধের 
বেস থাকব, এই িজিনসটা আমার �াচােরর সােথ কখেনাই যায় না। 
একটু কথা বলেতই েদখলাম কথা জেম উঠেছ। ও তখন বাম পােশর 
সাির েথেক উেঠ আমার পােশর ফাঁকা িসেট এেস বসল। কথায় কথায় 
িজজ্ঞাসা করলাম েকান েদেশর। বলল ইেয়েমেনর, ই�া�ুল 
য়যু্িনভািসৰ্িটেত কি�উটার সােয়� এ� ইি�িনয়ািরং িনেয় পড়েছ। 
ইেয়েমেনর জানার পর েতা, আরবীেত কথা না বেল থাকেত পারলাম 
না।

�াস নাইন-েটেন থাকেত কত আ�িরকতা িদেয়ই না মারুফ রুসাফী 
আর ইমরুল কােয়েসর সািহতয্কমৰ্ ও তার বয্াখয্াগুেলা পড়তাম! 
আরবী সািহতয্ িছল আমার সবেথেক েফভািরট সাবেজ�। না�ার 
েপতামও সবেথেক েবিশ। পের এেস অবশয্ েস ভােলালাগার 
জায়গাটা ইংেরিজ দখল কের েনয়। কিমউিনেকিটভ আরবী জানার 
বহর যা িছল সবটুকু উজাড় কের িদেয় তার সােথ কনভােসৰ্শন 
চালােত লাগলাম, এক পযৰ্ােয় আমার সােথ এয়ারেপাটৰ্ েথেক েনেম 
যা যা হেয়েছ সব খেুল বললাম, ও শুেন খবুই অবাক হেলা আর 
সা�না িদল।

বলল িচ�া কেরা না, তুরে� সাধারণত চুির হয় না বলেলই চেল, চুিরর 
কথা েস এখেনা পযৰ্� েশােনিন কখেনা। আর িসিরয়া েথেক উ�া� 
আসার আেগ েতা চুির হেতাই না এক �কার। আর এয়ারেপাটৰ্ 
এিরয়ায় েতা চুির হওয়ার ��ই আেস না এত এত িসিকউিরিটর মেধয্
। আ�াহর উপর ভরসা রােখা, ভােলা িকছুই হেব। এরপর তার 
েদেশর বতৰ্মান য�ু-পিরি�িত িনেয় িকছু রাজৈনিতক আলাপ হেলা। 
েক লাভবান হে�, েক েকমন ভুিমকায় আেছ ইতয্াকার আলাপ 
িদেয়ই েশষ পযৰ্� কথা চলল।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

কথার এক পযৰ্ােয় ও আমােক ওর ই�া�ুল এর িসিভল বাস কাডৰ্ 
হােত ধিরেয় িদেয় বলল, এটা েতামার। আিম বললাম, এটা আমােক 
এভােব েকন িদ�? েতামার লাগেব না? বলল, না। এটার দাম মা� 
৫ িলরা হেব হয়ত। তুিম এটা রােখা। এই কােডৰ্ িকছু টাকা আেছ। 
ই�া�ুেল চলাচল করেত েগেল এটা েতামার লাগেবই। েমে�া েথেক 
শুরু কের বাস, সবখােনই এই কাডৰ্ লাগেব। না হেল িবপেদ পড়েব। 
আিম তােক ধ�বাদ িদেয় কাডৰ্টা মািনবয্ােগ পেুরা িনলাম। পের ১ 
মাস পর যখন 
�থম সাকািরয়া 
েথেক ই�া�ুল 
�মেণ েগলাম, 
তখন আমার 
িবপেদর ব�ু 
আল জারািদ 
েম াহ া� া েদর 
েদয়া কাডৰ্টাই 
সবখােন কােজ 
েলেগিছল।

তার জ� তােক ধ�বাদ িদেত অবশয্ আিম েকােনা অংেশ কমিত 
কিরিন। এখেনা আমােদর েযাগােযাগ আেছ েফসবেুক। তারপর ওর 
সােথ একে� এয়ারেপােটৰ্ নামলাম। ও আমােক বলল, চেলা েতামার 
�লারিশেপর বেুথ িনেয় চেলা। আেগ িগেয় ওেদর সােথ কথা বেল 
ওেদরেক বয্াপারটা জানাই। আিম বললাম, চেলা, আমােক একটু স� 
দাও, আিম ভাষা জািননা। ওরা আবার ইংেরিজ না জানেল খবু িবপেদ 

েমাহা�ােদর েদয়া ই�া�ুল কাডৰ্। েযটা িদেয় সাকািরয়ােত
আসার ১ মাস পর �থম ই�া�ুল �মেণর সময় েমে�া

এবং বােসর সুিবধা েকােনা ঝােমলা ছাড়াই উপেভাগ কেরিছ।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

পড়ব। যিদও পের জানেত পাির ওেদর ঐ ১ জন ে��ােসবক যার 
সােথ �থম ‘অেতাগাের’ কথা হেয়িছল, ও বােদ বািক সবাই-ই 
ইংেরিজ জােন।

এয়ারেপােটৰ্র িভতের ঢুেক েয জায়গায় ওেদর বথু িছল েসখানটােত 
িগেয় েদখলাম অেনেক েবশ আেয়সী ভি�েত দািঁড়েয় আেছ। 
একজনেক িগেয় �থেম সালাম িদলাম। িদেয় িজজ্ঞাসা করলাম 
ইংেরিজ জােন িকনা। ইংেরিজেতই উ�র িদল, জােন। হাফঁ েছেড় 
বাচঁলাম আবারও। তােক এক নাগােড় সব খলু বললাম, িক িক হেয়েছ
। েস শুেন বলল, চেলা েদিকিন েকাথায় েরেখিছেল েতামার বয্াগটা 
েসখােন সবার আেগ যাই। আিম বললাম, �া,ঁ এত�েণ আমার মেন 
এেসেছ েকাথায় েরেখিছলাম। তােক বললাম েসই েবে�র কথা। 
বলল, চেলা। এিদক িদেয় আেসা।
েযেত িগেয় েদিখ সজীব বেস আেছ। ও আ�া, সজীেবর কথা েতা 
বলেত ভুেলই িগেয়িছলাম। আমরা বাংলােদশ েথেক একই �াইেট 
যতজন এেসিছ, তােদর সকেলই সাকািরয়ােত যাব শুধ ুসজীব ছাড়া। 
তার শহর এবং গ�বয্�ল ইলািজগ শহর। েযটা ই�া�ুল েথেক েবশ 
দূের। ই�া�ুল এয়ারেপাটৰ্ েথেক তােক আবার আেরকটা �াইট ধের 
েসখােন েযেত হেব। 

সজীব তার ি�তীয় �াইেটর জ� অেপ�া করিছল। তােক অবশয্ 
‘অেতাগার’ তথা বাস �য্ান্ড েথেকই েফান কেরিছলাম আর 
বেলিছলাম আমার বয্াগ হারােনার কথা �লারিশপ কিমিটর বেুথ িগেয় 
বলেত। েস েবাধহয় বেলিছল িক�ু আিম না আসা পযৰ্� �লারিশপ 
কিমিটর ে��ােসবক দল িকছুই করেত পারেব না এই ধরেণর উ�র 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

তারা সজীবেক িদেয়িছল। সজীেবর সােথ সামা� কথাবাতৰ্া েশেষ 
আিম ে��ােসবকিটর িপছুিপছু ছুেট চললাম তুকৰ্ মলুেুক আমার 
হারােনা বয্াগ িফের পাওয়ার এক বকু আশা িনেয়।
তার সােথ যাওয়ার আেগ আল জারািদ েমাহা�াদেক বললাম, তুিম 
চাইেল এখােন দাঁড়ােত পােরা আর নতুবা তুিম চেল েযেত পােরা, 
এত�ণ পযৰ্� আমার স� েদয়ার জ� েতামােক অেনক অেনক 
ধ�বাদ। আর েতামার েদয়া কাডৰ্টার কথা আিম আজীবন মেন রাখব
। ও বলল, েকােনা সমসয্া েনই। তুিম যাও। আিম এখােন দাঁিড়েয় 
আিছ। েতামার যত�ণ সময় লােগ সময় নাও। আমার এখােন 
দাঁিড়েয় থাকাই কাজ। আমার ব�ু কখন এেস েপৗঁছােব তার েকােনা 
িঠক িঠকানা েনই। তুিম যাও, এক চ�র িদেয় এেস আমােক জানাও 
বয্াগটা েপেল িকনা। আিম বললাম েতামােক এখন এত ধ�বাদ 
িদেত ইে� করেছ েয, এত ধ�বাদ েদয়ার পর েসগুেলা আর রাখার 
জায়গা পােব না।

এই বেল আিম অপিরিচত েসই ে��ােসবেকর সােথ হাঁটা শুরু 
করলাম। হাঁটেত হাঁটেত তােক ইংেরিজেত েবাঝাি� ঐ বয্াগটা িফের 
পাওয়া আমার জ� কতটা গুরু�পণূৰ্। না েপেল আমার ভােগয্ িক িক 
হেত পাের। েস শুনেছ আর তার কপাল িচ�ার ভাঁেজ কুি�ত করেছ। 
তখন আিম িবে�র অ�তম সবেথেক বড় িবমানব�েরর লিবেত েহঁেট 
চলা ভয়ানক দুি��া�� একজন মানুষ। েয এক বকু আশা িনেয় তার 
হারােনা বয্াগ িফের পাওয়ার আশায় হেণয্ হেয় ছুেট েবড়াে�। েযটা 
িফের না েপেল েস জীবেনর অেনক িকছু হারােব।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

দু’জেন হাঁটেত হাঁটেত েস েবে�র িনকেট েপৗঁেছ খবুই আশাহত হলাম 
বয্াগটা েযখােন েরেখিছলাম েসখােন েদখেত না েপেয়। আিম েতা 
মািটেত হাঁটু েগেড় বেস পড়ার মত অব�া। তত�েণ নাম না জানা 
ে��ােসবকিট আমােক সা�না িদেত িদেত বলেত লাগল, তুিম িচ�া 
কেরা না। এয়ারেপাটৰ্ এিরয়ার মধয্ েথেক কখেনা েকােনা িজিনস চুির 
হয় না সাধারণত। এখােন এক জায়গায় েকােনা বয্াগ আধা ঘ�ার 
েবিশ পেড় থাকেত েদখেল েসটােক িসিকউিরিট গাডৰ্রা সাধারণত 
িবে�ারক েকােনা �বয্ বা হারােনা িকছু েভেব তুেল িনেয় িগেয় 
এয়ারেপােটৰ্র িনিদৰ্� “ল� এ� ফাউন্ড” েসকশােন জমা েদয়। 
আশাপােশর কয্ােমরা েদিখেয় আরও বলল, আর তাছাড়া এই সব 
কয্ােমরা েদখেছা না? আমরা িসিসিটিভ কেন্�ালরুেমরও সাহাযয্ 
িনেত পারব জরুির মেন হেল।

চেলা এবার পােশর দািয়�রত িসিকউিরিট অিফসারেক িজজ্ঞাসা কির
। আিমও এটা শুেন মেন মেন িনেজেক সা�না িদেত লাগলাম এই 
েভেব েয, আসেলই েতা, এই এয়ারেপােটৰ্র বয্াপাের যখন 

ই�া�ুল িনউ এয়ারেপােটৰ্র মধয্কার আ�জৰ্ািতক বিহগৰ্মেনর ছিব।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

উইিকিপিডয়ােত পেড়িছলাম, তখন েতা পেড়িছলাম এই এয়ারেপােটৰ্ 
সাবৰ্�িণক ৩৫০০ িসিকউিরিট পারেসানাল িনেয়ািজত আেছ, তাছাড়া 
এয়ারেপােটৰ্র �িত ৬০ িমটার জেুড় এিরয়া জেুড় িসিসিটিভ কয্ােমরা, 
�িত ৭২০ িমটার জায়গা জেুড় থামৰ্াল এবং ফাইবার অপিটক 
কয্ােমরা, আর সবিমিলেয় েমাট ৯০০০ িসিসিটিভ কয্ােমরা 
সাবৰ্�িণক পযৰ্েব�ণ করেছ, এত এত িনরাপ�া েব�িনর পরও 
আমার মত সুেবাধ একিট েছেলর হারােনা বয্াগ িফের পাব না?

অবশয্ এর মােঝ অিবরাম িবিভ� েদায়া দুরুদ পেড়ই যাি�। পােশ 
দাঁড়ােনা িসিকউিরিট অিফসারেক িগেয় িজজ্ঞাসা করেল েস বলল, 
তােদর িবিভ� িশফট ভাগ করা আেছ। �িত দু বা িতন ঘ�া অ�র 
তােদর িশফট পিরবতৰ্ন হয় এবং তারা জায়গা পিরবতৰ্ন কের িডউিট 
কের। েস সেব মা� িমিনট িবেশক হেব এখােন এেসেছ। েস এখােন 
েকােনা বয্াগ জাতীয় িকছু পেড় থাকেত েদেখিন। আহা! এটা শুেন েতা 
আমার মাথার মধয্কার কয্ােমরার পিরসংখয্ানগুেলা এক িনিমেষই 
উধাও হেয় েগল এবং এত এত কয্ােমরা, গাডৰ্ সবিকছুেকই চরম 
মলূয্হীন মেন হেত লাগল। এখন তাহেল উপায়? সােথ থাকা েছেলটা 
আমােক বলল, তুিম শুধ ুআমােক অনুসরণ কেরা। িচ�া, ভয়, উৎক�া 
আর দুি��া িনেয় গুিট গুিট পােয় তােক অনুসরণ করেত লাগলাম।

িকছুদূর িগেয় একিট েটিবেলর উপর রাখা েটিলেফান িনেয় িনেজর 
কােনর কােছ উিচেয় ধরল। উিচেয় ধের তািকৰ্স ভাষায় কথা বলেত 
লাগল। িক বলল তার একটা শ� ও বঝুলাম না। কথা েশষ কের 
আমােক সহজ ভাষায় তরজমা কের েবাঝাল, েস এয়ারেপােটৰ্র “ল� 
এ� ফাউন্ড” েসকশেন েফান িদেয়িছল। এয়ারেপাটৰ্ এিরয়ায় েকােনা 
িকছু হারােল সব েসখােন িগেয় জমা হয়। তােদরেক েফােন িজজ্ঞাসা 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

করেল তারা বেলেছ তারা এমন েকােনা বয্াগ পায়িন। হয়ত তারা 
েফােন েকা-অপােরট করেত চাে� না। আমােক বলল তুিম আমার 
সােথ চেলা, তােদর সােথ িগেয় সরাসির কথা বিল তখন হয়ত তারা 
বয্াপারটা গুরুে�র সােথ িনেব।

আিম আশার েশষ আেলাটুকু েদখেত েপেয় তার কথা অনুযায়ী আবার 
তার িপছু িপছু হাঁটা শুরু করলাম। এয়ারেপােটৰ্র লিব েযন অসীম, 
সীমাহীন। যার েকােনা এ মাথা ও মাথা েনই। হাঁটেত হাঁটেত এক 
সময় িগেয় েপৗঁছালাম কািঙ্�ত জায়গায়। কাঁেচর জানালার ওপােশ 
দু’জন িহজাব পিরিহতা ভ� মিহলােক েদখেত েপলাম। রুেমর িভতের 
েদিখ ৩িট বয্াগ সািজেয় রাখা। ৩িট বয্ােগর মাঝখােন আমার বয্াগটা 
েদখেত েপেয় রীিতমত আনে�র আিতশেযয্ েজাের েচঁিচেয় উঠলাম। 
অনবরত আলহামদুিল�াহ জপ কের চেলিছ। েচাখমখু িদেয় খিুশ 
িঠঁকের েবরুে�। আমার এমন হেণয্ খিুশ হওয়া েদেখ েছেলটা ও 
িব�য় িনেয় িজজ্ঞাসা করল, েপেয়ছ িক খুঁেজ েতামার হারােনা 
ে�য়িসেক? আিম বললাম, েপেয়িছ েপেয়িছ। তােক েবাধহয় অ�ত 
অব�ােতই খুঁেজ েপেয়িছ।

বয্াগটা েদখেত েপেয় মেন মেন ভাবলাম, তুর� স�েকৰ্ েদেশর অজ্ঞ 
মানুষেদর েথেক েয পিরমাণ Prejudice িনেজর মেধয্ ধারণ কের 
এেসিছ, েসগুেলার জ� মাফ চাওয়া েকবল শুরু হেলা মা�। ঢাকা 
এয়ারেপােটৰ্ কমৰ্রত শত শত অিফসােরর মধয্ েথেক এক বানসূির 
েমাহা�দ ইউসুফ সােহব িনেজর উপর অিপৰ্ত কাজটা িঠকঠাকমত 
কেরন বেল আমরা তােক েযভােব জাতীয় েসেলে�িট বািনেয় েফিল, 
েসখােন তুিকৰ্ জািত আমােদর মত এমন হুজেুগ হেল ই�া�ুল 
এয়ারেপােটৰ্ কমৰ্রত নাম না জানা এমন হাজার হাজার বানসূির 

30



তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

ইউসুফেক িকভােব মাথায় িনেয় নাচত েসটাই ভাবিছ।
এখন হারােনা বয্াগ খুঁেজ েপেয় বয্াগটা আমার েসটা দাবী করেলই 
েতা আর ফমৰ্াল ে�স পিরিহতা অিফসার�য় আমার হােত বয্াগটা 
হ�া�র করেব না। িকছু �� িজজ্ঞাসা করল, বয্াগটা কার, বয্ােগ িক 
িক িকিসেমর িজিনসপািত িছল, বয্ােগ পাওয়া সািটৰ্িফেকেট কার নাম 
েলখা আেছ এইসব। সবগুেলা �ে�র যথাযথ উ�র েদয়ার পর বলল, 
পাসেপাটৰ্ িদন। পাসেপাটৰ্ েদয়ার পর েসটার দু’কিপ ফেটাকিপ কের 
িনেয় েরেখ িদল এবং একটা কাগেজ আমার দুই দুেটা সাইন িনেয় 
তারপর বয্াগিট হ�া�র করল। আিম তখনও হাসিছ। তেব এই হািস 
ল�ার, সংেকােচর বা তাি�েলয্র েকােনা হািস নয়। অেনক বড় 
�াি�র হািস।

হাসেত হাসেতই েছেলটােক বলিছ, েদেখা েতামােক িকভােব ধ�বাদ 
িদব েসটা জািননা। তেব আেগ শ’কেয়ক বার আলহামদুিল�াহ পেড় 
িনেত দাও। তারপর েতামােক িকভােব ধ�বাদ েদয়া যায় েসটা িনেয় 
ভাবিছ। ও বলল ধ�বাদ েদয়ার দরকার েনই। েতামার মত আগত 
ছা�েদরেক সাহাযয্ করাই আমােদর কাজ। একজন িবপদ�� 
িবেদশী মানুষেক সাহাযয্ করেত েপেরই আিম খিুশ। আর েতামার 
মেুখর এই েয হািসটা েদখেছা না? ওটাই আমার জ� যেথ�। আিম 
বললাম, তারপেরও েতামােক অসংখয্ অসংখয্ ধ�বাদ। আ�া 
আমরা েসই কখন েথেকই েতা এক সােথ ঘেুর েবড়াি� অথচ এখেনা 
পযৰ্� েতামার নামটাই জানা হেলা না।

ও বলল, আমার নাম মসূ’আব। েতামার নাম িক? আিম বললাম, 
নাঈম মছুা, তেব তুিম আমােক নাঈম বেল ডাকেত পােরা। পেররটা 
বাবার লকব, মলূ নাম নাঈম। ও বলল, আ�া। তারপের আমােক 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

িজজ্ঞাসা করল আিম মসূ’আব নােমর সােথ আেগ েথেক পিরিচত 
িকনা? আিম বললাম, বেলা িক? মসুিলম িহেসেব মসূ’আব ইবেন 
উমােয়র (রা.) এর নামই যিদ না জািন তাহেল িকভােব িক হেলা বেলা 
েতা! ও বলল, যাক, খবু সু�র, তুিম তাহেল জােনা েদখিছ। এই বেল 
আমরা িবিভ� কথা বলেত বলেত আবার �লারিশপ কিমিটর বেুথর 
িদেক হাঁটেত থাকলাম। এর মােঝ ও আমােক ভাই িহেসেব ১টা 
উপেদশ িদল। আিম বললাম একটা েকন আরও দাও। ও বলল, না 
একটাই যেথ�। আিম বললাম, িক েসটা? ও বলল, পিৃথবীর 
েযেকােনা এয়ারেপাটৰ্ েথেকই কখেনা িকছু িকনেব না একা� 
�েয়াজন ছাড়া।

েযমন ধেরা, েতামার ইমােজৰ্ি� পািনর �েয়াজন, তখন িকনেত পােরা 
নতুবা না। আিম বললাম েকন? ও বলল, শুধ ুতুিম পািনর উদাহরণই 
ধেরা, ১ েবাতল পািন এয়ারেপােটৰ্র মধয্ েথেক িকনেল েতামােক ৫ 
িলরা িদেত হেব, েসখােন তুিম ১ িলরা িদেয় বািহর েথেক েসই একই 
পািন িকনেত পারেব। েযই িসমকাডৰ্ এয়ারেপাটৰ্ েথেক িকনেল ২০০ 
িলরা গুণেত হেব, েসটা বািহর েথেক ১০০ িলরা িদেয়ই িকনেত 
পারেব। আিম বললাম, ও আ�া। বেুঝিছ েতামার কথা। যিদও 
এখেনা পযৰ্� আিম িকছুই িকিনিন এয়ারেপাটৰ্ েথেক, তেব েতামার 
কথা ভিবষয্ত জীবেন িবেদশ �মেণর সময় মাথায় রাখার েচ�া করব
। আেরকটা ধ�বাদ েতামার উপেদেশর জ�।

এসব সাঁতপাঁচ কথা বলেত বলেত আমরা বেুথর কােছ চেল এলাম। 
এেস েদিখ আল জারািদ েমাহা�াদ িঠক েযখানটােত দাঁিড়েয় িছল 
এখেনা িঠক ওখানটােতই দাঁিড়েয় আেছ। আিম যাওয়ার সােথ সােথ 
ও আমার িদেক ছুেট এল, এেস িজজ্ঞাসা করল বয্াগ েপেয়িছ িকনা। 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

আিম খবু খিুশর সােথ বললাম, �াঁ েপেয়িছ আলহামদুিল�াহ। ও 
বলল, যাক অেনক বড় েটনশন েথেক ম�ু হলাম। সজীব বেস িছল, 
ওেক িগেয়ও খবরটা িদলাম। এরপর মসূ’আব আমােক বলল, 
েতামােক এখােন িকছু�ণ অেপ�া করেত হেব। কারণ েতামার জ� 
আবার নতুন কের অনলাইেন বােসর িটিকট কাটেত হেব, আর 
তত�েণ আরও কেয়কটা েদেশর ছা�েদর �াইট এেস েপৗঁছােব। 
তখন েতামরা সকেল সংখয্ায় েবিশ হেল সবাইেক একে� আমরা 
এখান েথেক িমিনবােস তুেল িদেয় ‘অেতাগার’ েথেক সাকািরয়ার মলূ 
বােস তুেল িদব।

আিম বললাম ওেক। েসই েভারেবলা েথেক শুরু কের দুপরু পযৰ্� এই 
ল�া সফর আর এত�ণ েদৗঁড়ােদৗঁিড় কের আিম এমিনেতই অেনক 
�া�। এখন বেস বেস অেপ�া করেত আমার েকােনাই আপি� েনই
। যিদও এই বয্াগ না হারােল এত�েণ আমার সােথর অ� বাঙািল 
ভাইেদর মত ডরিমটিরেত িগেয় গরম পািনেত শাওয়ার েসের হয়ত 
েধাঁয়া ওঠা চােয়র মেগ চুমকু বসাতাম। ভােগয্র িলখন যায় না খ�ন। 
থাক ওসব আর েভেব লাভ েনই এই বেল আিম বেুথর একটা েসাফার 
উপর ধপ কের বেস পড়লাম। বেস েচাখ বুঁেজ একটু িরিভউ করার 
েচ�া করলাম সারািদন আজ িক িক অিভজ্ঞতার �ীকার হলাম।

এর মােঝ েদিখ আেরকটা েছেল এেস আমার পােশ দাঁিড়েয় 
মসূ’আবেক উে�শয্ কের িজজ্ঞাসা করেছ, বয্াগ েফরত েপেয়িছ িকনা
। আিম েচাখ তুেল তাকালাম ওর িদেক। িছম ছাম গড়েনর �াঙলা 
পাতলা আর মাথায় কাঁধ পযৰ্� বড় চুলওয়ালা েছেলটার িদেক তািকেয় 
শুধ ুভাবেত থাকলাম, আ�া েরায়ান অয্াট িকনসন আইিমন যােক 
আমরা িম�ার িবন নােম িচিন, আমােদর েসানালী ৈশশবেক সু�র 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

�িৃতেত ভরপরু কের েদয়া েলাকটার মাথায় িক কখেনা এত বড় চুল 
েদেখিছলাম? িনেজর কাছ েথেক উ�র েপলাম ‘না, েদিখিন’। 
েনিতবাচক উ�র না েপেল েবাধহয় েছেলটােক সিতয্ সিতয্ই িম. িবন 
বেল েচঁিচেয় জিড়েয় ধরতাম! দু’জন মানুেষর মােঝ িকভােব এত িমল 
থাকেত পাের?

আরও িনি�ত হওয়ার জ� েছেলটােক বেলই বসলাম, আের তুিম েতা 
একদম হুবহু িম. িবেনর মত েদখেত! তুিম িনেজ িক আসেলই িম. 
িবন নািক তার েকােনা আ�ীয় হও? তুিম িক িম. িবনেক েচেনা? 
আমার সােথ কখেনা েকােনা কথা না বলা েছেলটা আমার মখু েথেক 
সবৰ্�থম এই ধরেণর ম�বয্ শুেন একটু হতচিকতেয় েগল। দম েফেল 
বলল, েকান িম. িবন? আিম বললাম, আের ঐ েয েছাটেবলায় আমরা 
িটিভেত মানুষ িম. িবন আর কাটুৰ্ন িম. িবন েদখতাম না? তুিম ওেক 
িচেনা না? ওর আসল নাম েরায়ান অয্াট িকনসন? ল�েন বািড়, িকছু 
মিুভেতও অিভনয় কেরেছ, িচেনা ওেক? ও নািতদীঘৰ্ বণৰ্ণা শুেন 
বলল, ও আ�া, �াঁ এইবার িচেনিছ।

তেব তুিম বলেত চা� আিম তাহেল িম. িবন বা েরায়ান অয্াট িকনসন 
এর মত েদখেত? আিম বললাম, েদখেত মােন, তুিম আলবৎ ওর মত 
েদখেত! িব�াস না হেল ইন্টারেনেট সাচৰ্ িদেয় ওর ছিবর সােথ 
েতামার মেুখর ছিব িমিলেয় েদেখা। ও আমার এমন আ�িব�াসী 
কথাবাতৰ্া শুেন একটু িচ�ায় পেড় েগল বেল মেন হেলা। সিতয্ সিতয্ই 
পেকট েথেক েফানটা েবর কের গুগেল সাচৰ্ কের ছিবর সােথ িমিলেয় 
েদখেত লাগল। হঠাৎ কের পােশ বেস থাকা আেরক তুিকৰ্ 
ে��ােসবকেক তুিকৰ্ ভাষায় িজজ্ঞাসা করেত লাগল, আের হাের, 
সিতয্ই িক আিম িম. িবেনর মত েদখেত নািক ের? এমন েতা আেগ 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

কখেনা েকউ বেলিন! তখন তুিকৰ্ ভাষার একটাও শ� না জানা আিম 
ওর মেুখর ভাব আর কথার ভি�মা েদেখ এতটুকুই ধারণা করেত 
পারলাম।

আমার এমন অনাহুত ম�বয্ শুেন ও খিুশ হেলা না েবজার হেলা েসটা 
বঝুেত পারলাম না। এর মােঝ কথা বলেত বলেত সিজেবর ি�তীয় 
�াইট চেল এেসেছ। ও আমার কাছ েথেক িবদায় িনেয় চেল েগল। 
বললাম, ছুিটেত অবশয্ই অবশয্ই সাকািরয়ােত এেস েবিড়েয় েযেত। 
যিদও তখন আমার িনেজরই েকােনা কুল-িকনারা েনই তােত আবার 
নতুন আেরকজনেক দাওয়াত িদি� খবু আেয়িশ ভি�েত। সাধয্ না 
থাকেলও িক? বেুকর বাম পােশর কিলজাটা েতা আর েছােটা না! 
সিজব িবদায় িনেয় চেল যাওয়ার িকছু�ণ পরই মসূ’আব এেস  
আমােক বলল,  েতামার িটিকট েরিড। এয়ারেপােটৰ্র েগেট িমিনবাস 
ও চেল এেসেছ। বয্াগগুেলা সব িঠকঠাকমত গুেণ িনেয় চেলা ওঠা 
যাক।

এই বেল ও আমার বড় লয্ােগেজর �াে�ল ধের হাঁটা শুরু করল। 
আিম েসৗজ�তার অনুষ� িহেসেব ওেক বলার েচ�া করলাম, আের 
থাক থাক, তুিম এমিনেতই আমার জ� অেনক ক� কেরছ, আবার 
ক� কের আমার লয্ােগজ বহন করেত হেব না। আমােকই দাও। 
আিমই পারব। ও আমার েমিক েসৗজ�তােবাধ বঝুুক আর নাই 
বঝুুক, আিম েয িবভৎস �া� েসটা ও িঠকই বঝুেত েপেরিছল। আর 
েসটা বেুঝই খািনকটা িনেদৰ্েশর সুেরই বলল, তুিম েতামার বািক দুেটা 
বয্াগ িনেয় চলেত থােকা, লয্ােগেজর দািয়�টা আমার উপেরই �� 
কেরা। এই বেল ও আমােক এেকবাের িমিনবাস পযৰ্� এিগেয় িদেয় 
আসল। বথু েথেক িমিনবাস পযৰ্� েবশ খািনকটা হাঁটার পথ। এর 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

মেধয্ েযেত েযেত ওর কােছ শুনলাম, েকাথায় পড়ােশানা কেরা, িক 
কেরা।

বলল, ই�া�ুল য়যু্িনভািসৰ্িটেত আইন িনেয় পিড়। ফাইনাল ইয়াের 
আিছ। আর বছরখােনেকর মেধয্ই �াতেকর পাঠ চুিকেয় েফলেত 
পারব বেল আশা কির। আিম বললাম তারপের িক করেব বেল িকছু 
িঠক কেরছ নািক? মা�াসৰ্ বা িপএইচিড’র বয্াপাের িকছু েভেবছ 
নািক? বলল, ওিদকটােত যাওয়ার িব�মা� ই�া েনই। 
েকােনারকেম অনাসৰ্ েশষ কের একটা ভােলা েরজা� িনেয় েসাজা 
েকােটৰ্ েদৗঁড়াব। আইনজীবী আর িবচারক, েযটা হওয়ারই সুেযাগ পাই 
না েকন ওটাই লেুফ েনব। আিম বললাম, যাক খবুই ভােলা িচ�া। 
স�িত তুর� এমিনেতই হালকা পাতলা যবু সমােজর েবকারে�র 
সমসয্ায় ভুগেছ। েতামার এই িচ�ার �ভাব েবকার�েক িকছুটা 
হেলও লাঘব করেব তাহেল। ও বলল, তা অবশয্ খারাপ বেলা িন।

িমিনবােস ওঠার সময় ও আমােক একটা কাগেজ ওর েফান না�ার 
িলেখ িদল, বলল পেররবার কখেনা ই�া�ুেল েকােনা কােজ আসেল 
েযন অবশয্ই অবশয্ই ওেক েফান কির। আিম বললাম, ওেক। েচ�া 
করব। এই বেল ও িবদায় িদেত যােব িঠক েস সময়ই েকাথা েথেক 
েরায়ান অয্াট িকনসন উদয় হেয় বলল, আিম েতামােদর সােথ 
‘অেতাগার পযৰ্� একই িমিনবােস কের যাব, তারপর ওখান েথেক 
অ� গািড়েত কের আমার বাসায় চেল যাব। আিম বললাম, েসটােতা 
আমার েসৗভাগয্। তখন মসূ’আব আর আে�র সহায়তায় বড় 
লয্ােগজ আর আেরকটা �ান্ডবয্াগ িমিনবােসর িপছেন িদেয় 
লয্াপটেপর বয্াগটা েকােল কের িনেয় িমিনবােসর একটা িছেট উেঠ 
বসলাম। এবার অবশয্ আর বয্াগ েফেল যাওয়ার মত ভুল কিরিন।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

তারপেরও িনেজর উপর অিব�াস কের িমিনবােসর িপছেনর িদেক 
আেরকবার তািকেয় বািক বয্াগ দুেটা েদেখ সবৰ্তভােব িনি�ত হেয় 
িনলাম। পােশর িছেট এেস েরায়ান অয্াট িকনসন বসল। আিম 
বললাম, যাক ভােলাই। এয়ারেপাটৰ্ েথেক অেতাগার পযৰ্� যাওয়ার 
পথটুকু আর েবািরং কাটেব না তাহেল। ওর সােথই গ� কের 
কাটােনা যােব সময়টুকু। েরায়ান অয্াট িকনসন ইংেরিজ পাের। সবার 
�থেম শুনলাম েতামার নাম িক? বলল, আ�।

আিম বললাম, সুলতান আ� আরসালােনর আ� নািক আ�স 
পবৰ্তমালার আ�, েকানটা? ও বলল না, আমারটা সুলতান আ� 
আরসালােনরই আ�। আিম বললাম, খবু সু�র।

ও আমার নাম িজজ্ঞাসা করেল মসূ’আবেক িঠক যা যা বেলিছলাম 
ওেকও ওভােব একটা েছাট বয্াখয্া িদেয় বিুঝেয় িদলাম। শুেন বলল, 
বেুঝিছ। তারপের কথায় কথায় অেনক কথায়ই হেলা। তেব তত�েণ 
আ�যৰ্ হওয়ার আরও িকছুটা বািক িছল। আিম বললাম, তা পড়ােশানা 
কেরা েকাথায়? বলল, িয়লিদজ েটকিনকয্াল য়যু্িনভািসৰ্িটেত। আিম 
বললাম, বাহ! ওটােতা ই�া�ুেলর অেনক হাইিল িসেলি�ভ একটা 
ভািসৰ্িট। যাক খবু ভােলা। তারপের িজজ্ঞাসা করলাম েকান সাবেজে� 
পেড়া? বলল, ইেলি�কয্াল এ� ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং-এ পিড়। 
আিম বললাম, িক বলেল আবার বেলা? ও বলল, ইেলি�কয্াল এ� 
ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং-এ পিড়।

আিম বললাম, িন�য় তুিম আমার সােথ মশকরা করেছা। ও বলল, 
েকন? মশকরা েকন করব? এটা িনেয় আবার মশকরা করার িক 
হেলা? আিম বললাম, তুিম িক জােনা িম. িবন মােন েরায়ান অয্াট 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

িকনসন েস ও অ�েফাডৰ্ য়যু্িনভািসৰ্িট েথেক EEE িনেয় পড়া? 
আমার িব�াস হে� না, েতামােদর দু’জেনর মােঝ এত িমল িকভােব 
থাকেত পাের? পাথৰ্কয্টা শুধ ুেতামার চুল বড় আর তার চুল েছােটা। 
আর বািক সবই এক, িব�াস কেরা েতামরা দু’জন েদখেত একদম 
একই রকম। ও বলল, তুিম জােনা আজেক আমার খবু ভােলা লাগেছ
। এই �থম আমােক েকউ বলল েয আিম নািক িম. িবেনর মত 
েদখেত। এর আেগ েকউ কখেনা আমােক এভােব বেলিন। আিম 
বললাম, েকউ বলকু আর নাই বলকু। আিম যা বললাম েসটাই সিতয্।

এর পর পেুরা পেথ েযেত েযেত আমােদর অেনক কথা হেলা, েক 
কয়টা ভাষা পাির, কার শখ িক িক, কার েফভািরট রাইটার েক, 
ভিবষয্ত পিরক�না িক, কার কয় ভাই-েবান আেছ, ইতয্ািদ ইতয্ািদ
। এর মােঝ েস আমার কাছ েথেক অনুমিত িনেয় একটা েসলিফ তুলল
। বলল এটা ওর ব�ুেদর �েপ পাঠােব। আর ওেদরেক বলেব, এই 
েছেলটা আজেক আমােক বেলেছ আিম নািক িম. িবেনর মত েদখেত
। এই ঘটনার �ারা বঝুলাম, েছেলটােক েবাধহয় এক কথােতই অেনক 
েবিশ খিুশ কের েফেলিছ! েছেল েতা েদিখ এখন এটােক িভ� মা�া 
িদেত উেঠ পেড় েলেগেছ। আিম ভাবলাম ছিব তুেল ব�ুেদর যখন 
েদখােতই চাে� তখন েদখাক সমসয্া িক? একটু বঝুুক, আমরা 
বাঙািলরা িক িজিনস, কতটা রিসক আর ব�ুবৎসল।

কই িমিনবােস েতা আরও অেনক েদেশর ১০-১২ জন ছা�-ছা�ী 
আেছ, তারা েতা তােক এভােব বলল না? মােন তােদর েচােখ েতা 
এই রকম ৈশি�ক িজিনস ধরা পড়ল না! এটা েভেব িনেজর মেধয্ 
এক �কার িশ� িবশারেদর অনুভূিত েজেগ উঠল। ভাবেত লাগলাম 
আমরা বাঙািল জািত আসেলই অেনক ৈশি�ক। কথা বলেত বলেত 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

অেতাগাের চেল আসলাম। ও িমিনবাস েথেক বয্াগপ� নািমেয় িদেয় 
মলূ বােসর বা�াের বয্াগপ� উিঠেয় েদয়া পযৰ্� অেপ�া করল। ওেক 
িবদায় জানালাম, িবদায় বলার সময় েকালাকুিল করলাম বাঙািল 
�াইেল।

তুরে� আবার েকালাকুিলর িসে�ম আমােদর েদশ েথেক িভ�। ওরা 
শুধ ু মাথার দু’পােশ পযৰ্ায়�েম েঠাকা লািগেয় েকালাকুিল কের। 
অেনকটা আমােদর েদেশ মাথায় অিন�কৃতভােব একবার ধা�া 
লাগার পর িশং ওঠার ভেয় েযভােব আবার আলেতা কের আেরকবার 
েঠাকর লাগাই িঠক েসভােব। তেব আিম পেুরা বাঙািল �াইেল ওেক 
বেুক জিড়েয় েকালাকুিল কের তেবই িবদায় জানালাম। দূভৰ্াগয্বশত 
আমার কােছ েকােনা িসম না থাকায় আমােদর মেধয্ আর েফান 
না�ােরর আদান-�দান হেলা না। েস-ও েদখলাম আমােক বলল না 
ওর েফান না�ারটা কাগেজ িলেখ িনেত েযমনটা মসূ’আব বেলিছল। 
আমারও আর মাথায় তখন বয্াপারটা এেলা না। েসাজা বােস ওেঠ 
বসলাম।

বােস ওঠার পের েসই েয এক ঘমু িদেয়িছ আর একদম সাকািরয়ােত 
িগেয় ঘমু েথেক েজেগ উেঠিছ। এর মােঝ শুধ ুএকবার বােস না�া 
েদয়ার সময় েছা� এককাপ েচির ফেলর জসু আর একটা েকক 
েখেয়িছ। আমার গ�টা এখােনই েশষ হেত পারত। িক�ু আমার 
কােছ মেন হেলা না আেরকটু বড় কির। েকােনা েছাট িজিনস েটেন বড় 
করায় আিম বরাবরই েবশ পার�ম। ভাবলাম মসূ’আেবর না�ার যখন 
একবার িনেয়িছ, মাসখােনক পর যখন িকছুটা কাজ চালােনার মত 
তুিকৰ্ ভাষা িশখব তখন ওেক একিদন হুট কের েফান কের সার�াইজ 
েদব। েযই ভাবা েসই কাজ।
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

মাসখােনক বােদ একিদন রােত েফান িদেয় বসলাম মসূ’আবেক। 
েফান িদেয় সালাম-কালাম েশেষ বললাম, “ব ুিকম?” এর বাংলা অথৰ্ 
এটা েক। “ব ুমসূ’আব ম?ু” এটা িক মসূ’আব? ওপাশ েথেক উ�র 
এেলা, “এেভত, েবন মসূ’আব, সয়েল”। �াঁ, আিম মসূ’আব, বেলা। 
তারপর তুিকৰ্ ভাষােতই িজজ্ঞাসা করলাম, েকমন আেছা? িদনকাল 
েকমন যায়? এটুকু িজজ্ঞাসা করার পর আমার জানার বহর েশষ! 
তারপের বািকটা ইংেরিজেতই বেক েগলাম। বললাম, এক িবেদিশেক 
ই�া�ুল এয়ারেপােটৰ্ হারােনা বয্াগ খুঁেজ েপেত সাহাযয্ কেরিছেল। 
মেন পেড়? বলল, �াঁ িক বেলা, েকমন আেছা তুিম? েতামার নাম 
নাঈম, তাই েতা? আিম বললাম, �াঁ, িঠকই িচনেত েপেরেছা েদখিছ
। কথায় কথায় আবারও ধ�বাদ িদলাম েসিদেনর আ�িরক সহায়তার 
জ�।

বললাম, কখেনা, েকােনািদন, ভুল কেরও যিদ ই�া�ুল েথেক 
সাকািরয়ােত চেল আেসা, অ�ত আমােক একটা েফান কল িদও। 
দু’জেন িমেল এক সােথ চা বা কিফ খাব। ও বলল, ওেক িঠক আেছ। 
েসটা আর নতুন কের বলেত হেব না। আিম বললাম, আে�র েকােনা 
েখাঁজ খবর জােনা নািক? ও বলল, চুল বেড়া কের ঐ েছেলটা যােক 
তুিম িম. িবন বেলিছেল? আিম বললাম, �াঁ। ও বলল, আসেল 
েতামােদরেক এয়ারেপাটৰ্ েথেক িরিসভ করা ওটা আমােদর এক 
স�ােহর মত একটা �েজ� িছল। েযই �েজে� আমরা ই�া�ুেলর 
িবিভ� িব�িবদয্ালেয়র ছা�-ছা�ী ভলািন্টয়ার িহেসেব কাজ কেরিছ। 
এর মেধয্ আমরা সবাই সবাইেক িচিন না।

আে�র সােথ আমার এয়ারেপােটৰ্ খবু সামা�ই কথা হেয়েছ। 
তারপের ওর সােথ আমার আর কখেনা েযাগােযাগ হয়িন। এমনিক 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

ওর েফান না�ার ও আমার কােছ েনই। আর আমরা দু’জন দুই 
য়যু্িনভািসৰ্িটর। সুতরাং, ওর বয্াপাের আিম িকছু বলেত পারিছ না। 
আিম বললাম, সমসয্া েনই। আ�ও আমােক েহ� কেরিছল েসিদন 
গািড় েথেক বয্াগপ� নািমেয় আেরক গািড়েত তুলেত। ওর অিতির� 
ধ�বাদটা না হয় েতালাই থাকল। পিৃথবী েতা েগাল, যিদ েকােনািদন 
েকােনা�েম েদখা হেয়ই যায়, তাহেল না হয় েসিদনই জানাব। এই 
বেল আমােদর দু’জেনর দু�াে�র কল িবি�� হেয় েগল। আর এক 
জটলা মধরু �িৃত িনেয় আিমও হািরেয় েগলাম সাকািরয়ার র� িহম 
করা কনকেন শীেতর রােত িন�ার অতল গ�ের। ঘেুমর মেধয্ অেনক 
কে� আ�েক খুঁেজ েপলাম আর ওেক অিতির� ধ�বাদটাও জািনেয় 
আসলাম, িক�ু বা�েব িক আর েকােনািদন পাব আে�র েদখা? 
উ�রটা আমার জানা েনই। 

নাঈম মুছা
ইেকােনািম� িডপাটৰ্েমন্ট
সাকািরয়া ইউিনভািসৰ্িট, তুর�
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আহমাদ আিমন

তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?



তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আহমাদ আিমন

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

এ এক অিবচার �ােজিড আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

০২

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?



তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

†`‡k †`‡k ågY

gv`ªvmv ‡_‡K Kvwgj †kl K‡i wØZxq av‡ci Kvwg‡ji 2q c‡e© wQjvg ZLb
Avwg| KiwQjvg mvsMVwbK Avi wKQz mvgvwRK KvR Kg©| ÒwnDg¨vb ivBUm& 
mv‡cvU© ‡mvmvBwUi (GBP.Avi.Gm.Gm.)Ó 4_© evwl©K KvDwÝ‡j G‡m KLbI 
fvwewb Avwg Avm‡j ïaygvÎ GKwU KvDwÝ‡j †hvM w`‡Z bq, eis AbeiZ 
K‡qK eQ‡ii Rb¨ `yB-wZbwU †`k åg‡Y hvw”Q| Avkv wQj KvDwÝ‡j †kl 
K‡i wbR MšÍ‡e¨ j²xcy‡ii D‡Ï‡k¨ cvwo Rgve| wKš‘ N‡U †Mj A‡bK 
‡ivgvÂKi I ‰ecøweK NUbv| †c‡qwQ eZ©gvb we‡k¦i ÿgZvai I kw³kvjx 
†`k¸‡jvi g‡a¨ Bivb I Zzi¯‹ m¤ú‡K© A‡bK Rvbv ARvbv ev¯Íe AwfÁZv| 
N‡U †Mj A‡bK ‡ivgvÂKi I ‡jŠgnl©K NUbvI| ‡kLv n‡q‡Q A‡bK wKQz| 
Avevi wkL‡Z wM‡q wKQz wRwbm AR©b n‡q‡Q Ges wKQz wRwbm we‡qvMI 
n‡q‡Q| †Kv‡bv wKQz AR©b Ki‡Z n‡j wKQz wRwbm nviv‡Z n‡e, GUvB‡Zv 
¯^vfvweK| hv cy‡iv ev¯Íe MíwU c‡o AvcwbI †c‡q hv‡eb A‡bK ¸iæZ¡c~Y© 
Z_¨ I AwfÁZv| e‡jwQ, AwfÁZv| Kvib, gvby‡li †QvÆ Rxe‡b wb‡Ri 
AwR©Z AwfÁZvi †P‡qI A‡b¨i AwfÁZv †_‡K ‡ewk wkÿv wb‡Z nq|  
bq‡Zvev Avcwb A‡bK AwfÁZv †_‡KB ewÂZ n‡eb|

Avi A‡cÿv Kiv‡evbv| P‡j hvw”Q g~j M‡íi w`‡K.....
nVvr XvKvq Mgb: 2018 Bs mv‡ji AvM÷ gv‡mi 10 Zvwi‡L wQj evsjv‡`‡-
ki GKvwU RvZxq gvbevwaKvi msMVb ÒwnDg¨vb ivBUm& mv‡cvU© ‡mvmvBwUÓ 
Gi  4_©  evwl©K  m‡¤§jb| hv  AbywôZ n†q‡Q  XvKvq mywcÖg †Kv‡U©i GKwU  
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

AwWUwiqv‡g| 09 AvM÷ wVK gvMwi‡ei bvgv‡Ri ci nVvr Ò(GBP.Avi. 
Gm.Gm.)Ó Gi j²xcyi †Rjv cÖwZwbwa †dvb w`‡q Zvi Awdm K‡ÿ WvK‡-
jb| Zvi mv‡_ wewfbœ Kv‡RB K_vevZ©v n‡Zv| fvwewb wZwb nVvr ‡W‡K wb‡q 
Ggb K_v ej‡eb| wZwb ¯^fve myjf gyPwK †n‡m ej‡jb, AvMvwgKvj mKvj 
8Uvq KvDwÝj ïiæ n‡e, Avav N›Uvi g‡a¨B cÖ¯‘wZ wb‡q XvKvi D‡Ï‡k¨ 
iIqvbv †`b| ejjvg, Rbve, wKfv‡e m¤¢e, XvKvq hve! `xN© GKUv cÖ¯‘wZi 
welq Av‡Q| AšÍZ, GKw`b Av‡M ej‡jI n‡Zv ev w`‡b| Reve w`‡jb, 
†Kv‡bv K_vq KvR n‡ebv| j²xcyi †_‡K cÖwZwbwa wn‡m‡e ïayB Avcwb 
hv‡”Qb| me wKQz nVvrB| wKQzB Kivi bvB, me KvR ‡d‡j †i‡LB ïiæ K‡i 
w`jvg cÖ¯‘wZ| nv‡Z mgq Av‡Q gvÎ Avav N›Uv| wKš‘ ‡m Avav N›Uvi KvR 
‡kl Ki‡Z jvM‡jv †gvU 1 N›Uv 10 wgwb‡Ui g‡Zv| kL Abyhvwq †bŠ c‡_B 
P‡j †Mjvg XvKvq| ZLb mgq wQj dR‡ii bvgv‡Ri gyn~Z©wU| NvU †_‡K 
bvg‡ZB Kv‡b †f‡m Avm‡Z jvM‡jv gmwR‡`i bMwii kZ kZ gmwR‡`i 
AvRv‡bi aŸwb| wi·vq Q‡o P‡j ‡Mjvg †Kv‡U©i cvk¦ewZ© †Kv‡bv GK 
gmwR‡`| †mLv‡b bvgvR Av`vq K‡i mv‡_ wb‡q wbjvg wKQz wekÖvgI| ‡cÖvMÖvg 
ïiæi AvavN›Uv Av‡M P‡j †Mjvg h_v¯’v‡b| †cÖvMÖvgwU‡Z AvgvwiKvb wnDg¨vb 
ivBUm&& Gi m`m¨e„›` mn Dcw¯’Z wQ‡jb †`wk-we‡`wk mywkj mgv‡Ri A‡bK 
Mb¨gvb¨ e¨w³eM© I mviv‡`‡ki wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi wkÿv_©xe„›`| Abyôvb 
Pj‡jv we‡Kj PviUv ch©šÍ| †mLv‡bB ‡kl Kiv n‡jv LvIqv-`vIqvmn 
hveZxq KvR| cwiKíbv wQj Abyôvb †kl K‡iB cybivq j²xcy‡ii D‡Ï‡k¨ 
iIbv †`e| fvejvg, KvD‡K Rvbvebv XvKvq G‡mwQ| wKš‘ eo fvBqv c‡i 
ïb‡j ivM Ki‡eb Zv †f‡e †dvb w`‡q Rvwb‡q w`jvg XvKvq G‡mwQ| ZvB 
fvBqvi mv‡_ †`Lv Ki‡Z evmvq P‡j †Mjvg Abyôvb †k‡l| †mLv‡b wM‡qB 
NU‡jv g~j NUbv|
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

_vK‡Zb| ï‡bwQjvg wZwbI Avgvi g‡ZvB A‡bKw`b †_‡K wewfbœ †`‡ki 
D”Pwkÿv m¤ú‡K© †LuvRLei wb‡”Qb| ej‡jb, gvÎ MZKvj‡K Biv‡b GKwU 
fvwm©wU‡Z covi e¨vcv‡i wjwLZ I †gŠwLK cixÿv w`‡q Avmjvg| cixÿv‡Zv 
fv‡jvB n‡q‡Q| wU‡K hvIqvi m¤¢vebv Av‡Q| MZKvj Zzwg _vK‡j ZzwgI 
AskMÖnY Ki‡Z cvi‡Z| ejjvg, Av‡M ej‡j‡Zv Avmvi †Póv KiZvg| DËi 
w`‡jv: mewKQz nVvr nVvr n‡q‡Q| ïay fvBqv (XvKv BDwbfvwm©wUi Bmjv‡gi 
BwZnv‡mi cÖ‡dmi, Igi dviæK) ej‡jv, ZzB I‡`i Awd‡m hvwe Avi 
cixÿvq AskMÖnY Kiwe| ZvB nVvr AskMÖnY Kiv AviwK| mgm¨v bvB, Zzwg 
AskMÖnY Ki‡Z PvB‡j AvMvgx ciïw`b Av‡iKUv cixÿv n‡e, AskMÖnY 
Ki‡Z cv‡iv| Avwg‡Zv †Kv‡bv c~e©cÖ¯‘wZ QvovB cixÿv w`‡q‡Q| cixÿv wK 
c×wZ‡Z n‡e ZvI RvbZvgbv| ïay ‡Mjvg Avi cixÿv wbj| Zzwg `yBw`b 
XvKvq †_‡K c¯‘wZ bvI Avi cixÿv w`‡q P‡j hvI| fv‡M¨ _vK‡j n‡qI 
‡h‡Z cv‡i| wPšÍv Kijvg, GB cixÿvi D‡Ï‡k¨ †Zv Avi XvKvq Avmv n‡Zv 
bv| †h‡nZz, GK D‡Ï‡k¨ XvKvqB Avmjvg `yBw`b †_‡K wM‡q cixÿv w`‡q 
‡M‡jB fv‡jv nq| ‡hB cwiKíbv †mB KvR| w`bwU wQj e„nt¯úwZevi| †h‡Z 
n‡e †Rvn‡ii c‡i| ïbjvg, cixÿv n‡e weKvj wZbUv †_‡K| ZvB †Rvn‡ii 
bvgvR LvIqv-`vIqv †kl K‡iB iIbv w`jvg, avbgwÛi Bivb ms¯‹…wZ †K‡›`ªi 
D‡Ï‡k¨| mvßvwnK QzwUi Av‡Mi w`b, ZvB iv¯Ívq co‡Z n‡jv cÖPÛ R¨v‡g| 
†hLv‡b Uv‡M©U wQj AvvovBUvq ev ‡cŠ‡Y wZbUvq wM‡q †cuŠQve| BwZg‡a¨ 
iv¯ÍvqB †e‡R †M‡jv 3:30| GKevi wm×vZ wbjvg, e¨vK Ki‡ev| wKš‘ 
‡hvev‡qi fvB‡K Kj w`‡j e‡jb, †h‡nZz Awd‡mi Kv‡Q †MQ, Awdm ch©šÍ 
wM‡q m¨vi‡`i mv‡_ †`Lv K‡i G‡mv| Avi e‡jv †h, R¨v‡gi Kvi‡Y †`wi n‡q 
†Mj m¨vi, Avi †Kv‡bv cixÿv wK †bqv n‡e wKbv?
 
Awd‡m ‡cuŠQvjvg ZLb eivei 4:30| fvejvg nqZev Awdm eÜ K‡i mevB 
P‡j †M‡Q wKbv! wKš‘ Zv‡`i mv‡_ K_v ejvq fv‡jvB n‡jv| m¨vi ej‡jb, 
Avgiv AvR‡K †Kv‡bv cixÿv wbB bvB eis AvMvgx ciïw`b Avgv‡`i cixÿv 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

AbywôZ n‡e| g‡b g‡b ejjvg, hvK euvPv †Mj| ZvB mv‡_ mv‡_ evmvq wd‡i 
Avmjvg Avi Avey Rvdi fvB‡K g¨v‡bR K‡i Av‡iv `yB w`b _vKv n‡jv| hvB 
†nvK Ae‡k‡l cixÿv w`‡q wb‡Ri wePv‡i ejjvg, cixÿv fv‡jvB n‡q‡Q| 
Avjnvg`ywjjøvn! 

j²xcyi †divi 10-15 w`b ci ‡g‡mR Avm‡jv: You are successfull. 
mv‡_ mv‡_ GKUv bv¤^v‡i Kj w`‡Z ej‡jv| hvB †nvK Kj †`qvi ci Zv‡`i 
mv‡_ †`Lv Ki‡Z ej‡jv| †`LvI Kijvg Aí wKQz w`‡bi g‡a¨ cybivq XvKvq 
wM‡q| †`Lv †k‡l Zv‡`i‡K Avwg †h‡Z AvMÖnx Rvbvjvg| ZvivI Rvbv‡jb, 
Aí wKQz w`‡bi g‡a¨ †Zvgv‡`i hveZxq cÖwµqv m¤úbœ Ki‡Z n‡e| AvwgI 
ejjvg, †Kv‡bv mgm¨v †bB, I‡K| Avgvi Biv‡b hvIqvi cÖwµqv ïiæ n‡q 
†Mj| wKQz w`b hvIqvi ci Lvjv‡Zv fvB †hvev‡qi †dvb w`j, ZviI g¨v‡mR 
Avm‡Q| wZwbI mdj| wKš‘ wZwb ZZw`‡b wm×v‡šÍi cwieZ©b K‡ib| wm×všÍ 
wb‡q wb‡jb Rvcvb hv‡eb ÷z‡W›U wfmvq| c‡i Aek¨ †M‡jbI| Avgvi 
KvRI †kl n‡jv Aí wKQzw`‡bi g‡a¨|

     cÖ_g we‡`k åg‡Yi AwfÁZv:

Avgv‡`i †h‡nZz ¯‹jvikxc, hveZxq KvR ZvivB K‡i w`‡jb| cieZx©‡Z 
wegvb wU‡KUI Zviv mevi Rb¨ wKb‡jb GK‡Î| Aek¨ GB msµvšÍ e¨q fvi 
Avgv‡`i‡KB enb Ki‡Z n‡q‡Q| ZvB wfmv msµvšÍ Kv‡Ri Rb¨ wKQzw`‡bi 
Rb¨ Zviv cvm‡cvU© PvB‡jb| Zv Avevi Avgv‡`i ‡diZI w`‡jb| hvB‡nvK,   
wKQzw`b ci Avgv‡`i hveZxq KvR †kl n‡jv GLb ïiæ n‡e hvIqvi cªwµqv| 
GKw`b nVvr †dvb G‡jv wfmvi Rb¨ cvm©‡cvU© Rgv w`‡Z n‡e Ges hvIqvi 
Rb¨ me wKQz ‡iwW Ki‡Z| Rgv †`qvi wZb w`b c‡i cvm©‡cvU© c~Yivq nv‡Z 
†cjvg| wW‡m¤^‡ii 5 Zvwi‡L mevB‡K WvKv n‡jv GK‡Î| cÖ_g ch©v‡q 
Avgiv †gvU 17 Rb Biv‡b Avmvi Rb¨ wbe©vwPZ njvg| mevB‡K wb‡q GK‡Î 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

K_v ej‡jb avbgwÛ Awd‡m| Zv‡`i GKwU K_v evi evi g‡bi g‡a¨ †f‡m 
D‡V| Zv n‡jv A‡bK gvbyl BwZc~‡e© Biv‡b wM‡q‡Q| Zv‡`i A‡b‡K A‡bK 
wfmvq wM‡q‡Q| wKš‘ Zv‡`i gv‡S †Zvgiv n‡”Qv cÖ_g mvwii †h, †Kv‡bv e¨vP 
ev `j G‡ZvRb GK‡Î Ávb AR©‡bi D‡Ï‡k¨ Biv‡b hvqwb| ZvB †Zvgiv 
n‡j AvDqvwjb‡`i AšÍf©~³| GB †ÿ‡Î Avgiv GKUv wekvj †iKW© K‡i 
†djjvg|
 
     cÖ_g wegvb DVv:

5 Zvwi‡L wgwUs †k‡l Avgv‡`i Rvwb‡q †`qv n‡jv Avgv‡`i gv‡S 10 Rb 
hv‡e 10B wW‡m¤^‡ii d¬vB‡U Avi evwK 7 Rb hv‡e 14 wW‡m¤^‡ii d¬vB‡U| 
Avwg wQjvg 14 Zvwi‡Li e¨v‡P| mgq Kg _vKvq Ges wKQz cvwicvwk¦©K  
mgm¨vi Kvi‡Y wbKUZg AvZ¥xq-¯^Rb Qvov Avi KvD‡K Rvbv‡bv n‡jv bv| 
Zv Qvov ZLbI mKj KvMR-cÎ †iwWI nqwb| wb‡Z n‡e †gwW‡Kj wi‡cvU© 
mn wmwfj mvR©‡bi mvwU©wd‡KU| evievi wWwe Awd‡mi bK †`qvi c‡iI 
cywjk wK¬qv‡iÝ cvIqvi †Kv‡bv K_v †bB| Ab¨w`‡K mevB ejv ewj Ki‡jb 
cywjk wK¬qv‡iÝ jvM‡eB| A_P, hv cwiewZ©‡Z †KD GKwU ev‡ii Rb¨ 
‡`Lv‡Zv `~‡ii K_v, Av‡Q bvwK bvB, wRÁvmI K‡iwb| hvB †nvK me©‡kl 12 
wW‡m¤^i mÜ¨vq jw²cyi wWwe Awd‡m mivmwi †hvMv‡hvM Ki‡Z ej‡jb 
Zviv| gvMwi‡ei bvgvR ‡Kv‡U©i †QvÆ NiwU‡Z c‡oB P‡j †Mjvg Awd‡m| 
Awdmvi ‡ek K‡qKwU bvg WvKvi Kivi c‡iB ‡c‡q †Mjvg Avgvi bvg| 
hvK, cÖv‡Y euvPv †Mj| ciÿ‡YB Avjnvg`ywjjøvn e‡j ¯^w¯Íi wbtk¦vm 
†djjvg| KvMRwU nv‡Z cvIqvi c‡iB XvKvi D‡Ï‡k¨ iIqvbv ‡`qvi K_v| 
wKš‘ mevi civg‡k©i wfwË‡Z †h‡nZz fvwMbv Rxe‡bi me©cÖ_g XvKvq hv‡e 
Avgvi mv‡_| ZvB 13 ZvwiL Lye †fvi †ejvq iIbv njvg| XvKvq wM‡q gvÎ 
N›Uv Lv‡bK wekÖv‡gi my‡hvM n‡jv| wekÖvg †k‡lB hveZxq †Kbv KvUvi 
D‡Ï‡k¨ ‡ei n‡q †Mjvg| †kl Ki‡Z Ki‡Z iv‡Zi `kUv cvi n‡q †Mj| 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

ivZ 1Uvi g‡a¨ wegvbe›`‡i Dcw¯’Z _vK‡Z n‡e| †h‡nZz wegvb wQj ivZ 
wZbUvq| hv‡Z R¨v‡g c‡o †`wi bv nq ZvB AbjvB‡b Devi wb‡q mivmwi 
wegvb e›`‡i P‡j †Mjvg ivZ 12:30 wgwb‡U|
 
†mLv‡b Av‡¯Í Av‡¯Í evwK‡`i mv‡_I †`Lv n‡q †Mj| AvZ¥xq-¯^Rb‡`i g‡a¨ 
Avgv‡K we`vq Rvbv‡Z wegvb e›`i G‡jb eo fvBqv, eZ©gv‡b wkÿv 
we.wm.Gm. K¨vWvi (†gv: ivwKe †nv‡mb) Avi mv‡_ wQj dydv‡Zv fvB Kvgiæj 
nvmvb| AvZ¥xq-¯^Rb mevB‡K we`vq Rvwb‡q Xz‡K cojvg Bwg‡MÖk‡b| 
†mLv‡bB cÖvq wZb N›Uv e¨q n‡q †Mj| wKQz Sv‡gjviI ¯^xKvi n‡Z n‡q‡Q| 
3:30 wgwb‡U wegv‡b DVvi ci ciB wegvb ‡Q‡o w`j| Mfxi ivZ, Pvi w`‡K 
AÜKvi Ges mviv w`‡bi K¬vwšÍi gv‡SI †Kv‡bv Nyg G‡jv bv| evsjv‡`k †_‡K 
Kz‡q‡Zi Qq N›Uvi c‡_ Nywg‡qwQ gvÎ GK N›Uvi g‡Zv| bZzb AwfÁZv‡K 
KL‡bvB Nywg‡q KvwU‡q †`qv hv‡ebv| ZvB, wegv‡bi †fvi †ejvq evwn‡ii 
`„k¨ Ges †fZ‡ii `„k¨ Dc‡fvM Ki‡Z jvMjvg|
 
     wØZxq wegv‡bi Rb¨ Awai A‡cÿv:

Kz‡qZ wegvb e›`‡i †gvU wZb N›Uv A‡cÿv Kivi K_v _vK‡jI †mLv‡b 
A‡cÿv Ki‡Z n‡jv AvU N›Uvi g‡Zv| Kz‡qZ mgq ‡fv‡i †mLv‡b †cuŠQv‡jI 
wØZxq wegv‡bi †`Lv †cjvg weKvj wZbUvq| Gi gv‡S KZ wegvb G‡jv Avi 
†Mj| evievi †f‡ewQ bv eywS GUvB Avgv‡`i wegvb| Gi gv‡S bZzb‡`i Rb¨ 
GKwU K_v e‡j ivwL, Kz‡qZ wegvb e›`‡i wKQz evsjv‡`kx fvB KvR K‡ib| 
Zv‡`i KvQ †_‡K wKQz mn‡hvwMZv cv‡eb| Ges ỳcy‡ii Lvevi Avi bv Í̄v wb‡q 
wPšÍv Ki‡Z n‡ebv| me ILv‡b e¨e ’̄v Kiv Av‡Q| wZbUvi wegv‡b D‡V †cŠ‡b 
GK N›Uvi g‡a¨B Bivb wegvb e›`‡i †cuŠQvjvg|
 
     bZzb ‡`‡k bZzb AwfÁZvi ïiæ:

‡kl ev‡ii g‡Zv avbgwÛ Awd‡m †M‡j m¨vi Avgv‡`i mvZ R‡bi wek¦we`¨vjq 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

‡jUvi mn ̧ iæZ¡c~Y© KvMRcÎ Avgvi nv‡Z w`‡q ej‡jb, G¸‡jv †Zvgvi Kv‡Q 
ivL‡e Avi mevB‡K Zzwg †`‡L ï‡b ivL‡e| ZvB wegvbe›`‡ii cÖwZwU KvD›U-
v‡i Avwg K_v ejvi †Póv Kwi|
 
Bivb wegvb e›`‡iI Zvi e¨Z¨q N‡Uwb| wKš‘ Zv‡Z †mLv‡b Avgv‡K wKQz 
mgm¨vi ‡gvKv‡ejv Ki‡Z n‡q‡Q| mvZR‡bi gv‡S Avwg cÖ_‡g KvR †kl 
K‡i Awdmv‡ii cv‡kB mevi Rb¨ A‡cÿv KiwQjvg| evwK ỳB-GKRb 
QvÎ‡K cÖkœ Ki‡j Avwg DËi †`qvq Zviv Avgv‡K m‡›`n K‡i e‡m| we‡kl 
K‡i Avgvi †gvUvgywU fv‡jv Bs‡iwR ejvq Avgvi aviYv Zviv nq‡Zvev 
†f‡e‡Q, Av‡gwiKvb †Kv‡bv †Mv‡q›`v wKbv!

hvB‡nvK, Avgvi KvQ‡_‡K cvm©‡cvU© wb‡q cÖvq 25-30 wgwbU A‡cÿvq ivL‡-
jv| Gi gv‡S Zviv wfmv cvm©‡cvU© evievi cixÿv Ki‡jv Ges wewfbœ RvqMvq 
Kj w`‡q wbwðZ n‡jv Ges Avgvi cvm©‡cvU© †diZ w`‡q cÖ‡ek AbygwZ w`‡q 
w`j| mgm¨v ïay ZvB bq Avgvi †Pnvivi mv‡_ cvm©‡cv‡U© _vKv Qwei A‡bK 
cv_©K¨ wQj| Kvib, Biv‡b Avmvi welqwU cy‡ivcywi wPwðZ nIqvi ci †_‡KB 
`uvwo †gvP ¸‡jv eo eo K‡i †i‡L w`B| G‡Z ZvivI weåvwšÍi wkKvi nq| 
Avgv‡KI weåvwšÍ‡Z co‡Z nq|
 
     cÖZviK P‡µi Ke‡j Avgiv:

Kz‡qZ wegvbe›`‡ii `xN© mg‡q mgeqwm †mŠw` GK fvB‡qi mv‡_ fv‡jv fve 
R‡b¥ wM‡qwQj Avgv‡`i| wZwb Avgv‡`i mevi Rb¨ wb‡Ri Kv‡Q _vKv IqvBd-
vB ivDUvi †_‡K B›Uvi‡b‡Ui e¨e¯’v K‡i †`b| GB my‡hvM Kv‡R jvwM‡q, 
Avwg cwiev‡ii m`m¨mn ¸iæZ¡c~Y© wKQz †jv‡Ki mv‡_ AvjvcPvwiZv †m‡i 
wbB| ZLb avbgwÛ Awd‡m m¨v‡ii mv‡_ K_v ej‡j wZwb Rvbv‡jb, wPšÍvi 
†Kv‡bv Kvib †bB| wek¦we`¨vjq †_‡K ‡jvK Avm‡e, †Zvgv‡`i wiwmf K‡i 
wb‡q hv‡e|
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

Bivb wegvb e›`‡i wM‡q Avgiv Zv‡`i‡K Luy‡R †bqvi Av‡MB Zviv Avgv‡`i 
Lyu‡R †bb| mgm¨v n‡jv Zviv †KDB Bs‡iRx Rv‡bbv| AvgivI Zv‡`i fvlv 
dviwmi d-I Rvwbbv| Avgv‡`i mv‡_ Zv‡`i hveZxq fve wewbgq nq ïay 
Bkvivq Avi ¸Mj UªvÝ‡j‡U| †ei n‡qB mevB‡K wgwbev‡m DVv‡bv nq| 
fvejvg, fvwm©wU †_‡KB Avgv‡`i Rb¨ mewKQz Av‡M ‡_‡K †iwW K‡i ivLv| 
Mvwo‡Z Avgiv mvZRb, WªvBfvi Ges PviRb‡jvK wQj| Avgv‡`i kZfvM 
aviYv wQj Giv mevB fvwm©wUi †jvK n‡e Ges Avgv‡`i †L`g‡Z wbqwRZ| 
Mvwo‡Z D‡VB Zv‡`i gv‡S ̀ yBRb gvwb G·‡PÄ wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z jvM‡-
jv| wKQz `~i wM‡q wgwbevm †_‡K †b‡g U¨vw·‡Z DV‡ev, wVK GB 10-15 
wgwb‡U H `yBRb Avgv‡`i gvj¸‡jv wgwbevm †_‡K U¨vw·‡Z mvRv‡”Qb Avi  
H `yBRb Avgv‡`i mv‡_ evi evi G·‡PÄ Kivi Rb¨ ej‡jb| Avgiv  cÖ_‡g 
wPšÍv Kijvg GLv‡b †Kv‡bv G·‡PÄ Ki‡evbv| †k‡l mevB GK‡Î civgk© 
Kijvg, fvwm©wU Avgv‡`i Rb¨ Kó Ki‡Q| nq‡Zvev G‡`i‡K UvKv w`‡qB 
cvwV‡q‡Q †Zniv‡b G·‡PÄ Kivi Rb¨| Avgiv hw` Zv‡`i KvQ ‡_‡K 
DcKvi bv †bB, ZvivI nq‡Zvev gb Lvivc Ki‡Z cv‡ib| fvwm©wUi †jvK‡Zv 
†Kv‡bv mgq cÖZvibv Kivi K_v bv| Avi GKvšÍ †Kv‡bv mgm¨v n‡jI Zv‡`i 
mv‡_ dqmvjv Kiv hv‡e|
 
Gi gv‡S Avgv‡`i GK eÜz Lye ‡Rviv‡Rvwi Ki‡Z jvM‡jv Avi ej‡jv, 
UvKv¸‡jv cwieZ©b K‡iB †dwj| GgbI ej‡jv †Kv‡bv mgm¨v n‡j Avwg 
UvKv w`‡q †`e| me©‡kl Avwg mn †gvU cuvPRb 50 BD‡iv K‡i cwieZ©b 
Kwi| evwK‡`i Kv‡Q Av‡iv UvKv wQj| wKš‘ Avwg Avgvi GKgvÎ m¤^j‡K 
w`‡q w`jvg| Zviv cÖ‡Z¨K‡K Bivwb 5,00000 UvKvi †gvU 5Uv K‡i †bvU 
w`j| Avgv‡`i mevi‡Zv †PvL Kcv‡j G‡Zv UvKv gvÎ 50 BD‡ivi wewbg‡q| 
AvovB jÿ UvKv, Kg bvwK!? Aek¨ ZLb Av‡iv Kg w`‡jI Lywk _vKZvg|
UvKv wewbgq ‡k‡l fvejvg mevB Av‡Mi g‡Zv GK‡Î Mvwo‡Z DV‡e| wKš‘ 
wKQzÿY c‡iB H †jvK `yÕUv Mv‡qe n‡q ‡Mj †Kvb w`‡K| AvgivI I‡`i 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

fvlv eywS bv ZvivI Avgv‡`i fvlv ey‡S bv| ZvB  Zv‡`i  †_‡K  welqwU  
cy‡ivcywi wK¬qvi n‡Z cvijvg bv| c‡i fvwm©wU‡Z wM‡q 10 Zvwi‡L Avmv 
Ab¨vb¨ evsjv‡`kx fvB‡`i KvQ †_‡K †R‡b, eySjvg Avgiv Avm‡j †Kv‡bv 
†QvU‡gvU bq, †gvUvgywU A‡bK eo †avKvB †Ljvg| 50 BD‡ivi g‡a¨ 
mevB‡K cÖvq wZb fv‡Mi `yB fvMB UvKv Kg †`qv n‡q‡Q| hv mevi UvKv 
wn‡me Ki‡j evsjv‡`kx UvKvi 20,000 UvKvi g‡Zv Kg nq|

Avm‡j cÖev`wU GLv‡b mZ¨ cÖgvwbZ n‡jv, ÒPK PK Kwi‡jB †mvbv nq bvÓ 
5 jÿ UvKvi †bvU †hUvi g~j¨ ZLbKvi wn‡me Abyhvwq evsjv‡`kx 500 
UvKvi wKQz Kg ev †ewk wQj| cieZ©x‡Z 2020 mv‡j G‡m hvi g~j¨ 250 
UvKv n‡ZI †`Ljvg| ZLb ïay Avd‡mvm jvM‡jv wKfv‡e G‡Zv my›`i `uvwo 
gy‡L wb‡q Avi my›`i K_v e‡j gvbyl G‡Zv eo cÖZviYv Ki‡Z cv‡i!? Avwg 
GLv‡b `uvwo‡K Acgvb Kivi Rb¨ ejwQ bv eis `uvwo‡Zv AvgviI Av‡Q ev 
A‡bK eo eo Av‡jg ev fv‡jv gvby‡liI †Zv Av‡Q| wKš‘ djvdj n‡jv Giv 
Bmjv‡gi is Dci w`‡q †g‡L wb‡q‡Q, †fZ‡i gvL‡Z cv‡iwb|
  
welqwU fvwm©wU KZ©„cÿ‡K Rvbv‡j Zviv ej‡jb, GUv fvwm©wUi evwn‡ii NUbv, 
GUv m¤ú‡K© Zviv wKQy Rv‡bb bv| A_P Zvn‡j H †jvK¸‡jv †K‡bv Avgv‡`i 
wiRvf© Kiv Mvwo‡Z DV‡jv, †K‡bv Zv‡`i cv‡k _vKv RjR¨všÍ `ywU †jvK me 
wKQz cÖZ¨ÿfv‡e †`Lvi c‡iI †Kv‡bv wKQz ej‡jv bv!? Avgiv bv nq ZLb 
†evevi g‡Zv wQjvg| Gi †Kv‡bv h_vh_ DËi AvRI cvBwb|

     ¯§„wZi cvZvq Biv‡b emev‡mi cÖvq `yB eQi:

2018 mv‡ji 14B wW‡m¤^i Biv‡b cÖ‡e‡ki ci †_‡K 2020 mv‡ji 
b‡f¤^‡ii 05 ZvwiL ch©šÍ Rxeb †_‡K cÖvq Av‡iv `ywU eQi †Kvb duv‡K †h 
P‡j †Mj Avm‡j Zv Kíbv Ki‡j wn‡me ‡gjv‡bv hvq bv| Avm‡j GB fv‡e 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

wn‡me Ki‡j Lye mn‡R wn‡me wgjv‡bvI hvq, 2020 mvj †Mj K‡ivbvq 
K‡ivbvq, evwK nv‡Z _v‡K 2019 mvj hv †Mj dviwm fvlv wkL‡Z wkL‡Z|
wKQz ¸iæZ¡c~Y© NUbvcÖev‡ni g‡a¨ wKQz wRwbm AR©b n‡q‡Q Avi wKQz wRwbm 
nviv‡Z n‡q‡Q| †hvM-we‡qv‡Mi wn‡me ‡gjv‡j ej‡ev, wemR©‡bi †P‡q 
AR©bUvB ‡ewk n‡q‡Q| AR©b¸‡jvi g‡a¨ ej‡Z †M‡j we‡k¦i Ab¨Zg 
cÖfvekvjx GKwU fvlv, Avw`Kvj †_‡KB hvi cÖfve jÿ Kiv hvq, evsjv, 
wnw›`, D`~©, ZywK© mn we‡k¦i Ab¨vb¨ fvlvq hvi cÖfve A‡bK †ewk| Avjøvgv 
iæwg, †kL mvw`, Igi ‰Lqvg, Be‡b wmbv mn AmsL¨ ¸wYRb †h fvlv 
gva¨‡gB A‡bK m„wóKg© †i‡L †M‡Qb| ‡m fvlvwU fv‡jvfv‡e ‡kLv n‡q‡Q| 
Biv‡bi ey‡K wbR nv‡Z cÖwZwôZ n‡q‡Q,  Òevsjv‡`k  wkÿv,  mvwnZ¨ I  
mvs¯‹…wZK †K›`ªÓ |  GLbI  Avgv‡`i  wbR¯^  Awdm  Av‡Q| hvi  Awa‡b  
A‡bK¸‡jv †`kxq I AvšÍR©vwZK w`em I mvs¯‹…wZK Abyôvb cvjb Kiv 
n‡q‡Q| 

mvivwe‡k¦ wkqv-mywbœ‡`i †h GKUv welq Av‡Q Zv AwZ wbKU †_‡K †`Lvi I 
eySvi my‡hvM n‡q‡Q| †fŠMwjK Ae¯’v‡bi w`K †_‡K Bivb Avm‡jB Avm‡jB 
A‡bK fv‡jv Ae¯’v‡b Av‡Q| Pvicv‡k cvnvo-ce©Z Avi cÖvK…wZK †mŠ›`©‡h¨ 
ficyi| Biv‡b whwb GKevi mdi Ki‡eb, wZwb Biv‡bi ‡mŠ›`‡h©¨i †cÖ‡g 
co‡eb bv, GK_v cy‡ivcywi fzj n‡e| Biv‡bi wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© ¯’v‡b md‡ii 
my‡hvM n‡q‡Q| ch©Ub GjvKvi g‡a¨ ¸wj¯Ív‡bi †MviMvb GjvKv GKwU ¸iæZ¡ 
c~Y© ¯’vb| †mLv‡bB wQj Avgv‡`i wbZ¨w`‡bi Rxeb hvcb Avi Pjv †div|
 
nviv‡bvi welq ej‡Z ‡M‡j †QvU LvU wKQz wew”Qbœ NUbv Qvov Avi wKQz †bB| 
wKQz wKQz kn‡i †eov‡Z hvIqvi B”Qv _vKv m‡Ë¡I hvIqv n‡jv bv| Zvi gv‡S 
Bmdvnv‡b †Zv hvIqvi Rb¨ A‡bK evi mKj cÖ¯‘wZ wb‡qI hvIqv n‡jv bv| 
hviv fvwm©wU †_‡K AbygwZ bv wb‡q †ei n‡q †M‡Q ZvivB mdj fv‡e wewfbœ 
¯’v‡b NyivNywi Ki‡Z †c‡i‡Q| Avi Avwg wm‡÷g d‡jv Ki‡Z wM‡q AbygwZ 
wb‡q †h‡Z PvBjvg, Zv‡Z AbygwZ cvBwb| eis wecixZ c‡ÿ K_v w`‡q K_v 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

bv ivLv mn wewfbœ fv‡e nqivwbi ¯^xKvi njvg|

     wmwgb kn‡ii AcÖZ¨vwkZ NUbv:

‡MviMv‡bB Av‡Q wmwgb kni bv‡g †QvÆ GKwU MÖvg| ZLb Avgv‡`i fvlv 
†Kvm©I †kl, MÖx‡®§iI eÜ c‡o‡Q wZb gvm| mij g‡b fvejvg, Gfv‡e mgq-
Uv‡K bó Ki‡j †Zv Avi n‡e bv| my‡hvMUv‡K fv‡jv fv‡eB Kv‡R jvMv‡Z 
n‡e| ZvB Avgvi Kv‡Qi eÜz gvndzR fvB GKUv my›`i Av‡qvRbI K‡i 
em‡jb| GB wZb gv‡m Avgiv H kn‡i wM‡q Aviex fvlvi Dci GKUv †Kvm© 
K‡i †dje weÁ GKRb Av‡j‡gi Kv‡Q| †h fvev †mB KvR| cÖ_‡g Avgiv 
`yBRb _vK‡jI c‡i wZbRb n‡q †Mjvg| cÖ_‡g _vKvi Rb¨ Zv‡`i Lvwj 
iæ‡g wd« Ges LvIqvi LiP wb‡R‡`i enb Kivi K_v _vK‡jI cwieZx©‡Z 
Zv‡`i AgvwqK e¨env‡i Avgiv gy» n‡q †Mjvg| Zviv Avgv‡`i ïay LvIqvi 
e¨e¯’vB K‡ibwb eis ej‡Z †M‡j A‡bKUv RvgvB Av`‡i †i‡L‡Qb| †mLv‡b 
_vKv Avãyi ikx` Avi BmgvCj fvB‡qi eÜz‡Z¡i K_v mviv Rxeb g‡b 
_vK‡e| `yBwb ciciB Avgv‡`i †eov‡Z wb‡q †h‡Zb wewfbœ AÂ‡j| 
cov‡kvbv, LvIqv-`vIqv, Ny‡ivNywi me wgwj‡q mgqUv fv‡jvB KvUwQj| 
Gfv‡e ‡Mj †gvU 12 w`b wKš‘ ‡ZiZg w`‡b Avgv‡`i fvwm©wUi gyyw`i 
(Aa¨ÿ) nVvr Kj w`‡q em‡jb Avgv‡`i GKR‡bi †gvevB‡j| Icvk †_‡K 
ej‡jb, †Zvgiv †hLv‡b _v‡Kv ̀ ªæZ P‡j G‡mv| Avgv‡`i AbygwZ Qvov Kv‡iv 
Kv‡Q †Zvgiv co‡Z cv‡ivbv| Avgiv Reve w`jvg, Avgvi‡Zv mgq‡K Kv‡R 
jvMvw”Q| ILv‡b _vK‡j LvIqv Avi Nygv‡bv Qvov Avgv‡`i †Zv Avi †Kv‡bv 
KvR †bB| wZb DËi w`‡jb wK!? AvgivB ‡Zv †Zvgv‡`i Rb¨ GBme 
†Kv‡m©i e¨e¯’v KiZvg| wKš‘ Avgiv †Kv‡m©i Av‡e`b evi evi Kivi c‡iI 
cvBwb| me mgq ïbjvg, e¨e¯’v n‡e Bbkvjøvn, c‡iI ïbjvg| wKš‘ 
AvR‡Ki w`b Aewa †Kv‡bv e¨e¯’v n‡Z ïwbwb| A`~i fwel¨‡ZI n‡e wKbv? 
ZviI b¨~bZg m¤¢vebv †bB| hvB †nvK, 90 w`‡bi cÖ¯‘wZ wb‡q G‡m co‡Z 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

n‡jv gvÎ 15 w`‡bi gv_vq|
wewfbœ ai‡bi Avkv w`‡q, fq I Pvc m„wó K‡i fvwm©wU‡Z P‡j †h‡Z eva¨ Kiv 
n‡jv| †mLv‡b wM‡q Avgviv Rbve, Aa¨ÿ mv‡ne‡K ejjvg, Avgv‡`i ‡Zv 
LvIqv Avi Nygv‡bv Qvov Avi †Kv‡bv KvR †bB| wZwb my›`i DËi w`‡jb, LvI 
Avi NygvI| c‡ii `xN© AvovB gvm Zvi AvbyMZ¨ K‡i †L‡q Avi Nywg‡q 
KvUv‡q w`jvg|

Ab¨‡`‡k cov‡kvbv wPšÍv ïiæ: Avgvi Avi Avgvi eÜzi Bivb †Q‡o Ab¨ †`‡k 
cov‡kvbv Kivi †cQ‡b g~jZ GB NUbvwU‡K cÖavb Kvib wn‡m‡e D‡jøL Kiv 
†h‡Z cv‡i| GQvovI Ab¨vb¨ wKQz welqI GLv‡b Av‡Q| we›`y we›`y eviæ‡`i 
KYv w`‡qB‡Zv GK GKUv G¨vUg †evgvi m„wó nq| evsjv‡`‡ki Awdm †_‡K 
Avgv‡`i †h ai‡Yi my‡hvM myweav †`qvi K_v ejv n‡qwQj Zvi 50% hw` 
Zviv c~iY Ki‡Zv Zvn‡j ejZvg, Avgv‡`i †Kv‡bv mgm¨v †bB| GQvovI 
Avgiv ‡mB `xN© K‡qK gv‡m fvwm©wU KZ…©c‡ÿi wbKU ‡h Av‡e`b ev `vweB 
K‡iwQ mKj wel‡qB Zviv Avgv‡`i‡K Avkv w`‡q w`‡q †i‡L‡Qb, Avi dviwm 
fvlvq evi evi e‡j‡Qb, Bbkvjøvn gykwK‡j †mv‡gv n..j wg‡k| A_©vr, Bbkv-
jøvn ‡Zvgv‡`i mgm¨vi mgvavb n‡e| ïbwQ, Bbkvjøvn `yB cÖKvi evsjv‡`kx 
Avi †mŠw` Avi‡ei Bbkvjøvn| Avm‡j GUv †h evsjv‡`kxUv wQj Zv Avgv‡`i 
Rvbv wQjbv|

     Zzi‡¯‹  cov‡kvbvi  wPšÍv: 

eZ©gv‡b  c„w_ex‡Z  wewfbœ   †`‡ki  cov‡kvbv,  my‡hvM-myweav mvwe©K wel‡q 
we‡ePbvq Avgiv Zzi¯‹‡K cÖavb ZvwjKvq ivwL| ZvB ‡mLv‡bi wewfbœ 
wek¦we`¨vj‡qi ¯‹jviwkc, cov‡kvbvi wel‡q †LuvR Lei wb‡Z _vwK| Avgvi 
eÜz‡Zv Zvi hvIqvi wPšÍvi K_v Avgv‡K bv Rvwb‡q H NUbvi Pvi cuvP gvm 
c‡iB Zzi‡¯‹i c‡_ cvwo Rgvb| Avgvi cÖwµqv ej‡Z †M‡j `xN© GK 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?
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cy‡iv GKgvm a‡i GKwU h_vh_ Av‡e`b Kwi| Lye Avkv evw` _vKv m‡Ë¡I 
Zzi‡¯‹i miKvi Avgv‡K cQ›` K‡ibwb| c‡i Zzi‡¯‹ Aa¨qbiZ GK eo 
fvB‡qi KvQ †_‡K ïbjvg, Zv‡`i cÖ_g wPšÍv wQj 2020 mv‡j K‡ivbvi 
Kvi‡b †Kv‡bv QvÎ Zviv †b‡e bv| Avi c‡i wb‡jI Zv †hLv‡b cÖwZ eQi 
5000 Gi g‡Zv ÷z‡W›U wb‡Zv †mLv‡b gvÎ Zv 500-1000 Rb wb‡q‡Q| 
c‡i GB Ae¯’v ‡`‡L miKvwi ¯‹jviwk‡ci K_v gv_v †_‡K cy‡ivcywi †d‡jB 
w`jvg| ZvQvov, Av‡e`b Ki‡j Zv Ki‡Z n‡e GKeQi c‡i| †mB mgm¨v 
†_‡KB GB wPšÍv| †Póv ïiæ K‡i w`jvg †emiKvwi ¯‹jviwk‡ci| gnvb 
Avjøvn A‡kl ing‡Z A‡bK ¸Yx R‡bi mwVK civgk© Avi mn‡hvwMZv †c‡q 
mdjZvi gyL †`wL| Avjnvg`ywjjøvn! hw`I Zv n‡”Q miKvwi wek¦we`¨vj‡q 
80% ¯‹jvikxc wb‡q covi my‡hvM|
 
Zzi‡¯‹ iIqvbvi c‡_ `ytLRbK I AcÖZ¨vwkZ GKwU NUbv: mvavibZ 
fvwm©wUi gyw`i (Aa¨ÿ) †_‡K ïiæ K‡i ej‡Z †M‡j mKj Kg©KZ©v Ges 
wkÿK‡`i mv‡_ Avgvi e¨w³MZ m¤úK© wQj eÜzi g‡ZvB| GUv m¤¢e n‡q 
D‡V‡Q, Avgv‡`i mvs¯‹…wZK ms¯’vi †Pv‡L covi g‡Zv A‡bK ¸‡jv Kvh©µg 
Avi Avwg ms¯’vi cÖwZôvZv mfvcwZ nIqvi Kvi‡b| evsjv‡`kx QvÎ‡`i gv‡S 
GKRb `yBRb Qvov KvD‡K bv Rvwb‡qB wbi‡eB GKgvm c~e© †_‡K mKj 
KvR ‡MuvQv‡Z ïiæ K‡i w`jvg| Avgvi Rvbv g‡Z Bivb †_‡K evsjv‡`kx 
†Kv‡bv wkÿv_x© BwZc~‡e© ÷z‡W›U wfmv wb‡q Zzi‡¯‹ Av‡mwb| ZvB cÖ‡mwms Gi 
c_Uv wQj cy‡ivB ARvbv| m¤ú~Y© bZzb AwfÁZv nIqvq me wKQzi e¨e¯’v 
Ki‡Z A‡bK mgm¨v Avi Kó n‡q‡Q| GB ‡ÿ‡Î hv‡`i mn‡hvwMZv †c‡qwQ, 
Zv‡`i g‡a¨ Biv‡bi Aew¯’Z evsjv‡`‡ki `~Zvev‡mi KvDwÝji Rbve, 
ûgvqb Kwei m¨vi Ab¨Zg| mvs¯‹…wZK ms¯’v cÖwZôvi 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

myev‡` m¨v‡ii mv‡_ Lye fv‡jv m¤úK© ˆZwi n‡q hvq| wZwb Avgv‡`i Awdm 
cwi`k©‡bI Av‡mb| GKRb QvÎ we‡`‡k D”Pwkÿvi D‡Ï‡k¨ hv‡eb| welqwU 
Avm‡jB Zv‡`i Kv‡Q Avb‡›`i wQj| Av‡iv mn‡hvwMZvq wQ‡jb evsjv‡`‡ki 
I we‡`‡ki wKQz mncvwV| K‡ivbvi Kvi‡b fvwm©wU cÖvq Pvi gvm jKWvD‡b 
wQj| me mgq Kv‡Ri Rb¨ ‡ei nIqv †hZ bv| ZvB QzwU Avi AbygwZ wb‡q 
w`‡b m‡ev©”P `yB GK N›Uvi g‡Zv †ei nIqvi my‡hvM wQj| Gfv‡eB K‡”Qv‡-
ci g‡Zv Av‡¯Í Av‡¯Í c_ Pj‡Z n‡q‡Q|
 
wfmv nv‡Z cvIqvi ci ciB c‡bi w`b Av‡M wegvb wU‡KU wb‡q wbB| 
Zvic‡iB †`k †_‡K †ei nIqvi AbygwZ cÎ, QzwUi dig GgbwK fvwm©wUi 
†MU †_‡K †ei nIqvi Rb¨ ¯^vÿi m¤^wjZ digwU e¨e¯’v K‡i †dwj| 
b‡f¤^‡ii 2 Zvwi‡L ivZ 10 Uvq †MviMvb Uz ‡Kv‡gi evm wU‡KUI wb‡q wbjvg 
`yBR‡bi| Avgvi nv‡Z ïay K‡ivbv cixÿvi KvR evwK Av‡Q| ZvB wZb w`b 
Av‡MB †ei n‡Z n‡e| Avgvi mv‡_ mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ Av‡iKRbI 
hvIqvi K_v| c‡i †m Avi QzwU cvqwb| KviY, Avgvi gvjvgvj †ewk wQj| 
`ywU jv‡MR Avi GKwU ¯‹zj e¨vM| fvwm©wUi ZLbKvi wbqg wQj ‡KD bqUvi 
c‡i ‡M‡Ui evwn‡i †h‡ZI AbygwZ jvM‡e| ZvB Zv‡`i K_v Abyhvwq evm 
KvD›Uvi ch©šÍ †h‡ZI AbygwZ jvM‡e| GgbwK ïay †MU ‡_‡K †ei n‡q 
Avgvi Rb¨ A‡cÿ¨gvb U¨vw· ch©šÍ ‡h‡ZI AbygwZ jvM‡e| ZvB cÖ_‡g 
Zv‡`i mv‡_ K_v e‡j A‡bK eywS‡q ïwb‡q ïay ejjvg, Rv÷ mevB GK‡Î 
GKUv Qwe Zz‡j †be| †mUvi AbygwZ †c‡qI ‡Mjvg| wKš‘ Avgvi mv‡_ ïay 
evm KvD›Uvi ch©šÍ †h‡Z Kv‡iv AbygwZ †bB| hvK, c‡i †mUvi AbygwZI 
†cjvg, Aa¨ÿ mv‡ne mn Av‡iv A‡b‡Ki mv‡_ K_v e‡j| Avgv‡`i evm wQj 
ivZ `kUvq wKš‘ B‡Zvg‡a¨ 9:50 ‡e‡R †Mj| h‡Zv `ªæZ hvIqv hvq, Zvi 
wPšÍvq we‡fvi| wKš‘ Gi g‡a¨ †mLv‡b _vKv `v†ivqv‡bi Kv‡Q ‡dvb w`‡q 
Aa¨ÿ mv‡ne ej‡jb, wegvb wU‡KUwU Zv‡K †`Lv‡Z n‡e| Avwg ejjvg, 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

Avgvi Kv‡Q GB g~û‡Z© wU‡KU †bB| Avwg ‡Znivb wM‡q Avcbv‡K 
whatsapp G cvVv‡ev|

GB K_v e‡j Mvwoi D‡Ï‡k¨ P‡j †Mjvg| KvD›Uv‡i Avgviv hLb †cŠuQvjvg 
ZLb `kUv evR‡Z `yB GK wgwb‡Ui g‡Zv evwK| KvD›Uv‡i _vKv Kg©KZ©v‡`i 
wU‡KU †`Lv‡j Zviv Rvbv‡jb, `kUvi GB evmUv `kUv wÎ‡k Qvo‡e| ZvB 
Avi wK Kiv, A‡cÿv KiwQjvg| cuvP wgwbU †h‡Z bv †h‡ZB Avgvi eÜz 
Avgv‡K GKwU Mvwoi w`‡K Bkviv K‡i †`L‡jv, cvMwo civ GKUv †jvK 
Mvwo‡Z D‡V Kv‡K †hb †LuvRv-LyuwR Ki‡Q| `~i †_‡KI Zvi †Pnviv fv‡jv 
eySv Svw”Qj bv| wKQz nuvUv-nuvwUi ci Avgv‡`i Kv‡Q P‡j Avm‡j Avgiv Zv‡K 
wPb‡Z cvwi, wZwb Avgv‡`i fvwm©wUi fvlv wefv‡Mi GKRb wUPvi| wZwb 
G‡mB †`Ljvg Aa¨ÿ mv‡n‡ei mv‡_ †dv‡b ej‡Qb, I‡`i‡K †cjvg, Iiv 
`yBRb| Kj ‡K‡UB Avgv‡K ej‡jb, wK e¨vcvi †Kv‡bv AbygwZ bv wb‡q 
†Kv_vq hv‡”Qv ? Reve w`jvg, ‡Kb, Avwg‡Zv hv hv cÖ‡qvRb, meB wbjvg| 
Zvi GKwU K_vB Avgiv Zvi D‡Ïk¨ ey‡S †Mjvg|
 
ciÿ‡YB c‡K‡U _vKv `v‡ivqv‡bi ¯^`¨ ¯^vÿiK…Z †ccviwU ‡`Ljvg| wZb 
†mUv †`‡L e‡jb, GUv wVK †bB, GUv w`‡q n‡e bv| †K‡bv, GB‡Zv gv`ªvmv 
wefv‡Mi cÖav‡bi ¯^vÿi| wZwb ZvI e‡j‡jb, Zv‡ZI n‡e bv| Avwg DËi 
w`jvg, Zvn‡j wK Zvi ¯^vÿi †`qvi ÿgZv †bB? wZwb evievi Avgvi 
cvm‡cvU© wb‡Z PvB‡jb| ejjvg, Avgvi cvm‡cv‡U©i me KvR †iwW Kiv 
Av‡Q, wVK Av‡Q| Zvic‡iI m‡›`n _vK‡j Avgv‡`i Awd‡mi Kg©KvZ©v‡K 
wRÁvm Ki‡Z cv‡ib| wKš‘ Avwg cvm‡cvU© w`‡Z cvi‡ev bv| Zvi D‡Ïk¨ 
wQj Avgvi cvm‡cvU© wb‡q Avgv‡K hvIqv †_‡K weiZ ivLv| hv g~jZ AvBbZ 
Aciva| †Kv‡bv we‡`wki cvm‡cvU© †i‡L †`qv KvR Qvov!

Avgvi †Zv  mewKQz  wVK  wQj, Zvn‡j  †K‡bv  G‡Zv  nqivwb? c~e© AwfÁv 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

Abyhvqx, Zviv †h B†Zvc~‡e© Ab¨vb¨ QvÎ‡`i mv‡_I Ggb AvPiY K‡i‡Q, Zv 
Av‡MB Rvbv wQj| ciÿ‡Y Avwg Avev‡iv Aa¨ÿ mv‡n‡ei Kv‡Q †dvb w`‡q 
ejjvg, Avgvi‡Zv †Kv‡bv Aciva †bB, †K‡bv Ggb Ki‡Z? wZwb ej‡jb, 
ïay GKUv w`b A‡cÿv Ki‡Z, Ges Zvi mv‡_ K_v e‡j †h‡Z| Avwg DË‡i 
ejjvg, Avwg mevi KvQ †_‡K we`vq wb‡q G‡mwQ| GLb Avevi †h‡Z cvi‡ev 
bv, †dv‡b ej‡j‡Zv nq| Avcbvi †Kv‡bv wKQz †`Lvi cÖ‡qvRb _vK‡j, Avwg 
Avcbvi whatsapp G cvwV‡q w`w”Q| ZLb Avgvi g‡b wKQz wPšÍv KvR 
KiwQj, GLb bv †h‡Z cvi‡j wegvb wU‡KU mn G‡Zvw`‡bi mKj cwiKíbv, 
Kó I cwikÖg e„_v hv‡e Ges Giv nq‡Zvev Avgv‡K Zzi‡¯‹ ‡h‡Z bv w`‡q 
evsjv‡`k †h‡Z ej‡Z cv‡i| ‡m welqUvB wbwðZ n‡q ‡Mjvg Aí wKQzÿY 
c‡iB|
Avgiv evsjvq hv ewj †mUv‡Zv Avi Zviv ey‡S bv| ZvB Avgv‡`i my‡hvM g‡Zv 
civgk© Ki‡Z ‡c‡iwQ| Avgvi †dv‡b _vKv Zzi¯‹ welqK mKj P¨vUI wW‡jU 
Kiv †kl| GKevi †Zv Zvi †Pv‡Li Avovj n‡q ïay ¯‹zj e¨vMUv wb‡qB P‡j 
hvIqvi †PóvI Kijvg| ZLb Zvovûov K‡i hvIqvi Kvi‡b GKR‡b mv‡_ 
‡Zv av°vI †Ljvg| wKš‘ wZwb Avgv‡K Qvo‡Z cy‡ivB bvivR| hZeviB Zvi 
mv‡_ fvwm©wU‡Z hvIqvi K_v ejwQj A¯^xKvi K‡i AvmwQjvg| wZwb Avgvi 
†cQ‡b †cQ‡b G‡m co‡jb| Avi Avgv‡K ej‡jb, Zzi‡¯‹ †hI bv| †mLv‡b 
fv‡jv bv|

Avwg hv PvB‡ev Zviv Avgvi Rb¨ ZvB covi e¨e¯’v K‡i ‡`‡e| gv÷vm© ev wc. 
GBP. wW.| wKš‘ Avwg ejjvg, Zvn‡j G‡Zv w`b †`bwb †Kb? wZwb ej‡jb, 
Avvgvi Kv‡Q Avm‡j †Zv Avwg e¨e¯’v KiZvg| Kvj‡KB Avwg e¨e¯’v K‡i 
‡`e| Avwg DË‡i ejjvg, Aa¨ÿ mv‡ne wK Avcbvi †_‡KI †QvU! Avwg‡Zv 
Zvi Kv‡Q †Mjvg, wZwb e¨e¯’v Ki‡Z cv‡ibwb| Avcwb wK fv‡e Ki‡eb 
Zvn‡j?

66



তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

Avi hw` †mUv cv‡ibI Avgvi †h weMZ QqwU gvm gvóvm© †`‡eb e‡j Avkvq 
‡i‡L‡Qb, †mB QqwU gvm †diZ ‡`b| wZwb Avi †Kv‡bv K_vi DËi w`‡Z cvi‡-
jbbv| Avgv‡K evievi ej‡jv Avgvi mv‡_ bv ‡M‡j cywj†k Lei †`e, Zviv 
†Zvgv‡K fvwm©wU‡Z wb‡q hv‡e| Gfv‡e †m GKch©v‡q cywj†kI Lei w`j| 
Avi ZLb gvÎ Zv‡`i G‡m †cuŠQv‡bvi A‡cÿvq| †Kv‡bv DcvqvšÍi bv ‡`‡L 
Avgiv civgk© Kijvg, GLb AvcvZZ wd‡iB hvB, †h‡nZy Gi gv‡SB 
iv‡Zi 11Uv cvi n‡q ‡Mj| †m‡nZz Zviv iv‡Z Avi Sv‡gjv Ki‡e bv| hv 
Ki‡e AvMvgx Kvj mKv‡j n‡e| Avi Avgv‡KI †fvi nIqvi Av‡MB wKQz 
GKUv Ki‡Z n‡e| ZvB †f‡e wd‡i Avmv| Zvi wbR¯^ Mvwo‡Z K‡iB P‡j 
Avmjvg| †mLv‡b Zvi ¯¿x I cyÎ Dcw¯’Z wQj| Zv‡`i mn †mB Mvwo‡Z 
K‡iB hvÎv Kijvg|

Avgiv hLb ejjvg, Avgiv GKwU Mvwo wVK K†i P‡j hvw”Q, cywj‡ki Avmv 
ch©šÍ A‡cÿv Ki‡Z n‡e bv| ZLwbB ‡m Zvovûov K‡i GB D‡`¨vM †bq| 
Wi‡gUwi‡Z †cuŠ‡QB wZwb AveviI ¯‹zj e¨vMwU wb‡Z PvB‡| hv BwZc~‡e© 
K‡qKevi ‡Póv K‡iI mÿg nbwb| GeviI e¨_© nb| †k‡l ïay cvm‡cvU©wU 
wb‡Z PvB‡jb| Zvi hyw³ n‡jv, Zvi Kv‡Q Avgvi cvm‡cvU© AwaK wbivc‡` 
_vK‡e| Avwg hyw³ w`jvg, Avgvi Kv‡Q Av‡iv †ewk wbivc` _vK‡e|
 
DË‡i ejjvg, GLv‡b `v‡ivqvb Av‡Q Av‡iv wbivc‡` _vK‡e| Gic‡i Zvi 
Avi †Kvb hyw³ ev DËi _vKj bv| 

     Riæwi civgk© mfvq emv:

m~iv Av‡j Bgiv‡bi fvl¨ Abyhvwq, gnvb Avjøvn Zvqvjv civgk© K‡i wm×všÍ 
‡bqvi K_v e‡j‡Qb| Avi ‡Kv‡bv wm×v‡šÍ DcwbZ n‡j gnvb Avjøvn Zvqvjvi 
Dci fimv †i‡L K‡R †b‡g †h‡Z e‡j‡Qb|
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

Dcw¯’Z evsjv‡`kx fvB‡`i mv‡_ cÖvq `xN© `yB N›Uvi civg‡k©i ci GKUv 
wm×v‡šÍ DcwbZ njvg| †m iv‡Z gvÎ me wgwj‡q Avav N›Uvi g‡Zv Nyg 
n‡q‡Q|

     KwVb wm×všÍ ev¯Íevq‡b KwVb c‡_ c_ cvwo:

wm×všÍ Abyhvqx †fv‡i dR‡ii AvRv‡bi mv‡_ mv‡_ hLwb wb‡Pi gmwR‡`i 
†MUwU †Lvjv n‡e, ZLwb hvÎv ïiæ Ki‡ev| †m Abyhvqx AvRv‡bi Av‡M Av‡M 
Nyg †f‡½ †Mj| IRy K‡i Pvi ivKvZ Zvnv¾y` c‡o wbjvg| gnvb Avjøvni 
Kv‡Q mvnvh¨ PvBjvg| AvRvb †`qvi mv‡_ mv‡_ bvgvR Av`vq K‡iB c_ 
aijvg Avjøvni bv‡g|

wm×všÍ wQj †cQ‡bi †MBU w`‡q hvIqvi wKš‘ †m †MU¸‡jvi GKUvI ‡Lvjv 
nqwb ZZÿ‡Y| ZvB mvg‡bi †h GKwU gvÎ †MBU †Lvjv wQj †mUv w`‡qB 
†h‡Z n‡jv| Pviw`‡K ïbkvb wbieZv bv Rvwb †KD †`‡L †d‡j| Zvi gv‡S 
iv‡Z ‡Zv `v‡ivqvb KvKv‡KI mveavb K‡i †`qv n‡q‡Q nq‡Zv|

Aek¨ `‡ivqvb Qvov Ab¨ ‡KD †`L‡j †Kv‡bv mgm¨v †bB| Avi Avgvi mv‡_ 
Mv‡qi Rvgv Kvco Avi d¬vB‡Ui wKQz ¸iæZ¡c~Y© KvMR, cvm‡cvU© Qvov Avi 
wKQzB †bB| ZvI Av‡Q c‡K‡U| †h‡Z n‡e GKUv ‡`qv‡ji Dci w`‡q jvd 
w`‡q| ZvB e¨vM wb‡q wi· †bqv hv‡e bv| Avi wKfv‡e †h‡Z n‡e †mUv c~‡e© 
AwfÁZvm¤cbœ GKR‡b KvM‡R g¨vc AsKb K‡i fv‡jvfv‡eB eywS‡q †`b| 
bv n‡j c‡i mgm¨vq co‡Z n‡Zv|

bKkvi wb‡`©k Abyhvwq ‡`qvj w`‡q †b‡gB ‡QvU †dvbwUi cwiwPZ wmg  bv¤^vi-
wU Ly‡j †djjvg| †Kv‡bv wKQz †Pbv Rvbv †bB| G c‡_ nvuUwQ Avi nvuUwQ| 
Rbgvb‡ei bvg gvÎ †bB| wKQz`~i hvIqvi ci ai‡jv ZvI Avevi 
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তখেনা ছা�গুেলা �াভািবক িছল। উ�ের বলল জী না সয্ার। েদখনু 
আমােদর কাগজপ� সব িঠকঠাক আেছ। ইন্টারিভউ েথেক শুরু কের 
আমােদর িভসার সব কাজ সরাসির তুকৰ্ী অয্া�ািস কেরেছ। আমরা 
িদয়ানাত ফাউেন্ডশেনর অধীেন পিরচািলত তুরে�র ইমাম খিতব 
মাদরাসায় পড়েত যাি�। মাদরাসার নাম শুনামা� পিুলশটা ভাবল েস 
েতা আসেলই বড় ধরেণর অিভজ্ঞ একজন কমৰ্কতৰ্া। েকমেন েকমেন 
জি�গুলােক েস সে�হ করেত েপেরেছ। মাদরাসার জি�রা েদশ 
েছেড় এখন িবেদেশও আমদািন হে�। এেদর �ডাকশন আেরা কত 
ভয়�র আকার ধারণ কের েক জােন। জি� �জনেনর এই পথ তােক 
ব� করেতই হেব। েদেশর ে�েম েস এইটুকুও না করেত পারেল 
জীবন বথৃা। িনেজর দ�তায় েস িনেজই অবাক হেয় েগল। ইিমে�শন 
পিুলশ হাসেত হাসেত বলল েতামরা ওপােশ দাঁড়াও েতামােদর সােথ 
কথা আেছ। েপছেন ল�া লাইন পেড় েগেছ তােদরেক আসেত দাও। 
েদির হেল তারা আবার িবমান েফইল করেব। েতামরা েতা আর তুরে� 
েযেত পারেছ না। তাই িবমান েফইেলর �� অচল। সাইড  হও, 
ওপােশ  সের দাঁড়াও। নবম ে�ণীেত পড়ুয়া ছা�গুেলা িবদয্াবিু� ভাল 
িবধায় শত শত ছা�েক েপছেন েফেল �লারশীপটা িনেজেদর কপােল 
িলিখেয় িনেত েপেরেছ। েস আন� এত�ণ তােদর েচােখ মেুখ �� 
িছল। িক�ু পিুলেশর েশষ কথািট তােদর েসই আন� েকেড় িনল।
 
বেল িক পিুলশ কমৰ্কতৰ্া েতামরা আর তুরে� েযেত পারেছা না! েছােটা 
মানুেষর িবদয্াবিু� ভাল হেলও দশঘােটর জল তারা খায়িন। তােদর 
েকামলমিত মন, িন�াপ হৃদয় এমন েনাংরা আচরণ েমেন িনেত 
পারেছ না। আিবদ বলল, আ�া আমােদর িভসায় বা কাগেজ যিদ দুই 
ন�ির থােক তাহেল েদিখেয় িদেলই পাের। িতিন িদেবন আর না 
িদেবন িক; আমরা িনেজরাই েতা তুরে� যাব না। আমরা িক জি� 
নািক! আর যিদ �েসিসংেয় েকােনা ধরেণর �বেলম না থােক তাহেল 

আমােদর অেহতুক আটকাে� েকন? নািক েছাট েপেয় আমােদর 
েথেক... সাইমমু আিবেদর মখু েথেক কথা েকেড় িনল । েস বলল, 
আমােদর মাথার টুিপ িক �মাণ কেরনা আমরা জি� সংগঠেনর 
েলাক? আমােদরেক জি� বলেত িক পিুলেশর আেরা েকােনা দিলল 
�মােণর �েয়াজন আেছ? নাঈম বলল, সাইমমু একদম িঠক কথা 
বেলেছ। আিম ল�য্ কেরিছ মাদরাসায় পড়েত যােবা- এ কথা েশানার 
আেগ েবটার ভাব ভাল িছল। মাদরাসার কথা শুেনই েস আেরক মিূতৰ্ 
ধারণ কেরেছ। মাদরাসার নাম শুেন পিুলশটার পাকা ধারণা জে� 
েগেছ েয, আমরা আই এস এ েযাগ িদেত যাি�। সবাই েহেস েফলল
। তারা তখেনা জােননা তােদর জ� সামেন কত ভয়�র পিরি�িত 
অেপ�া করেছ।
 
হািসর অব�ায় তােদর মেুখর হা-টা ব� না হেতই পিুলশ তােদর 
ডাকল। ইিমে�শেনর দােগ দাড়ােতই েকানােরকম সওয়াল জওয়াব 
ছাড়া পিুলশ তার িস�া� সাফ জািনেয় িদল, তারা আজেকর �াইেট 
তুরে� েযেত পারেব না। আিবদ বলল, সয্ার দয়া কের বলনু, 
আমােদর কাগেজ িক েকােনা সমসয্া আেছ? এমন েকােনা সমসয্া 
থাকেল আমরা িনেজরাই যাব না সয্ার। পিুলশ আিবেদর এই আকুিত 
িমনিতেক েজরা িহেসেব ধের িনল। েচাখ দুেটা লাল কের িদেয় বলল, 
এখন েতামােদরেক িডিব অিফেস িনেয় যাওয়া হেব। কাগেজ সমসয্া 
েনই িঠকােছ। িক�ু েতামােদরেক আমার সে�হ হে�। তাই ওখােন 
িজজ্ঞাসাবােদর পর েতামােদর যাওয়া না যাওয়ার িস�া� হেব। সয্ার 
আজেকর িটেকট েয বািতল হেব িদয়ানাত িক আমােদর পনুরায় 
িটেকট িদেব? সাইমমু সিবনেয় জানেত চাইল। পিুলশ বলল এত কথা 
বল না েতা। েতামরা তুরে� েযেত পারেব না- এটাই ফাইনাল। এবার 
হেয়েছ েতা? যাও িটেকেটর িচ�া না কের জান বাঁচানাের িচ�া কেরা
। আর েবশী কথা বলেল পাসপােেটৰ্ এমন িসল বিসেয় েদেবা েয, 

জীবেন েকােনািদন বডৰ্ার পার হেত পারেব না। হে�র জ�ও না। 
েকামলমনা এই বালকগুেলা েযন েচােখ সেষৰ্ েদখিছল।
 
এগারজন েমধাবীর আকাশচুি� ��গুেলা মািটেত িমেশ েগল। 
কাঁেদাকাঁেদা হেয় তারা ইিমে�শন েথেক িফের আসিছল। পিুলশ েবটা 
তখন িবড়িবড় কের বলল , তারা নাইেন �লারশীপ েপেয়েছ, এহ। 
আমরা এম এ, িব এ পাশ কের বেস আিছ �লারশীপ পাইনা তারা 
নাইেনও �লারশীপ পায়। জি�র দল। িডিবর কথা শুেন সবাই 
হতবাক হেয় েগল। বেল িক! আমােদরেক িডিব পিুলেশর কােছ েকন 
িদেব। িডিব পিুলেশর কত ঘটনা ইদািনং প�পি�কায় আসেছ। কী না 
কী কের আ�াহ মালমু। সবাই িবপদ েথেক উ�ােরর েদায়া পড়েছ লা 
ইলাহা ই�া আনতা...। শীেতর সকােল সবাই েঘেম েনেয় একাকার 
হেয় আেছ। খবু ভয় হে� তােদর। তােদর পাসপােটৰ্ েকেড় েনয়া 
হেয়েছ। লােগজগুেলা আলাদা কের এেন তােদর সামেন েচক করা 
হেয়েছ। কাপড়েচাপড় বইখাতার সােথ সবার লােগেজ একটা খাবার 
িজিনস কমন পাওয়া েগেছ। মিুড় ও চানাচুর। এক পিুলশ আেরক 
পিুলশেক বলল, চানাচুর মিুড় িদেয় জি�গুলা কী কের ের?
 
ি�তীয় পিুলশিট উ�র িদল, আিম িক জি� নািক? চানাচুর মিুড় িদেয় 
কী কের আিম েকােথেক জানব? ি�তীয় পিুলশ ছা�েদর িদেক 
িজেজ্ঞস করল, এই অত চানাচুর মিুড় িদেয় েতারা কী করস? নাঈেমর 
উ�র িছল, তুরে� মিুড় চানাচুর েনই। শীত �ধান েদশ। বড় ভাইেদর 
মিুড়ভতৰ্া খাওয়ার ইে� হয়। তাই আমােদরেক বেলেছ আর যাই 
আেনা না আেনা সবাই মিুড় চানাচুর আনেব। িব�েপর হািস িদেয় 
পিুলশ ভ�েলাক বড় হাই তুলেত তুলেত বলল, ও। েতামােদর তাহেল 
বড় ভাইও আেছ েসখােন। আসুক ঐগুলা। আেরকবার িফের যােব 
েতা দূেরর কথা েদেশই ঢুকেত িদবনা। পােশর পিুলশটা হাসেত 

হাসেত বেল, হ মিুড় নাই চানাচুর নাই এমন েদেশ থাকার দরকার কী
। মিুড় চানাচুরও েদশ েথেক িনেয় েখেত হয়। আেরা কী কী পাচার 
করেত হয় েক জােন। পিুলশেদর আেরক সদসয্ বেল উেঠ, চানাচুর 
শ�টা কইেতও েকমন জািন েচার েচার লােগ। িঠক বলিছ না আিম? 
েকউ উ�র েদয়ার আেগ েপছন েথেক তােদর অিফসার একটা 
পিুলেশর নাম ধের েডেক বলেলন, এই েসােহল জি�গুেলােক গািড়েত 
উঠাও।
 
িডিব পিুলশ েমধাবী ছা�গুেলােক গািড়েত তুেল সবার অিভভাবেকর 
না�ার চাইল। আলাদা আলাদা কের সবার অিভভাবকেক েফান করল
। সবাইেক দশটার আেগ িডিব পিুলেশর কযৰ্ালেয় থাকার িনেদৰ্শ 
েদয়া হেয়েছ। সাতটার আেগই ছা�গুেলােক িডিব পিুলেশর কাযৰ্ালেয় 
েনওয়া হেয়েছ। দশটার সময় সবার অিভবাবেকর উপি�িতেত 
একজন কমৰ্কতৰ্া এেস েটপ েরকডৰ্ােরর মত মখু� জািনেয় িদল, 
আপনােদর েকােনা সমসয্া হেব না। আপনােদর স�ানেদরেকও িনেয় 
যান এখন। িক�ু এরা তুরে� েযেত পারেব না। পাসপােটৰ্গুেলা 
আমােদর হােত থাকেব। িনধৰ্ািরত সমেয় আমরা আপনােদর েফান 
করব। তখন এেস পাসপােটৰ্গুেলা িনেয় যােবন। আমােদর বলা 
কওয়ার আেগ েলাক লািগেয় বা উপেরর কােরা মাধয্েম চাপ িদেয় 
পাসেপাটৰ্ েনওয়ার েচ�া করেল একদম লাল দাগ েমের িদব। মেন 
থােক েযন। দািয়�রত ঐ কমৰ্কতৰ্া েমধাবী ছা�গুলাের িদেক িফের 
বলল, “আর বাবরুা েতামরা মন েভ� না। মেনােযাগ িদেয় েলখাপড়া 
করেব। নাইন-েটন পড়ার জ� তুরে� যাওয়ার েকােনা মােন হয় না। 
আমােদর েদেশর িশ�া বয্ব�া এখন অেনক উ�ত।' আিবদেদর মেন 
হল কাটা গােয় গরু খাওয়া লবণ িছটােনা হে�। গা �েল েগল, িকছুই 

বলা েগল না।
 
এগারটা তাজা�াণেক েযন জিমন েথেক আকােশ তুেল আবার জিমেন 
ছুেড় মারা হেয়েছ। এখন আধামরা হেয় সদয্ পািন েথেক তুেল আনা 
মােছর মত ছটফট করেছ। েদশেসরা বালকগুলাের ভিবষয্ত হুমিকর 
মেুখ েঠেল েদয়া হেয়েছ। এগারােজন ছা� এখন আর পড়ােলখায় 
িনয়িমত হেত পারেছ না। ঘর েথেকও েবর হেত মন চায় না তােদর। 
দুিনয়াটা েছাট হেয় এেসেছ তােদর জ�। েযখােন যায় সবাই িজেজ্ঞস 
কের, তুরে� কেব যাওয়া হেব? েয �াস িটচার েথেক িবদায় িনেয় 
এেসিছল েসই �ােস আবার েকমেন বসেব! সহপাঠীরা কী বলেব- 
এসব েভেব েভেব ছা�গুেলা পড়ােলখা না করার একরকম ফাইনাল 
িস�াে� উপনীত হেয়েছ। কত ভয়�র কথা!
 

আগ� মােসর ২৭ তািরখ। সাল ২০১৬। তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশন কতৃৰ্ক নবম ে�ণীেত �লারশীপ�া� এগােরাজন ছাে�র 
�াইট আজ। সকাল ছ'টায় তারা উড়েব। কত আয়ােজন কত িক কের 
এগােরাটা উ�ল তারকা রাত িতনটা না বাজেতই হযরত শাহ জালাল 
আ�জৰ্ািতক িবমানব�ের হািজর হেয়েছ। সবার মা বাবা, িনকটজন 
এেসেছ। বড় ধরেণর একটা মজমা জেম েগেছ িবমানব�েরর ফুল 
বাগানিটর কােছ। সবার েস কী আন�! সােড় িতনটার সময় সবাই 
সবাইেক িবদায় জানােলা। েলােক জােন িবমানব�ের হািসকা�ার 
বাজার বেস। যা�ীরা েকঁেদ েকঁেদ এক েগট িদেয় েদশ ছােড় আর 
আগতরা হাসেত হাসেত আেরক েগট িদেয় েবর হয়, িবমানব�েরর 
দশৃয্ সাধারণত এমন হয়। আজেকর দশৃয্ েযন িভ�; শুধ ুহািসর েমলা
। আজেকর যা�ীরা কা�া করেছ না। েহেস েহেস মরুু�ীেদর 
সালামকুিণৰ্শ কের িবদায় িনে�। এইেতা মা� ন'মাস পর আবার 
িফের আসেব কিলজার টুকেরাগুেলা, এইেভেব মা বাবাও শা�। 
হািসমেুখ িবদায় িনেয় আগামীর কণৰ্ধার েমধাবী এগারােজন ছা� 
েভতের �েবশ করল। িনকটজনেদর েথেক আড়াল হেয় েগল। 
বিডৰ্ংপাস েশেষ ইিমে�শেনর লাইেন দাঁড়াল সবাই।
 
একঝাঁক েমধা েযিদেকই যায় সবাই তািকেয় থােক। আলাপ কের 
যখন জানেত পাের, এরা পড়ােলখা করেত তুরে� যাে�, ভি� 
গদগেদ কেন্ঠ মাথায় হাত বিুলেয় দু'আ েদয়। না চাইেতও িকছু�ণ 
আেগ দাদাবয়সী এক ব�ৃ দু'আ িদেয় েগেছ, আ�াহ! তুিম এেদরেক 

আমােদর েদশ ও দেশর  জ� কাজ করার  েতৗিফক িদও।  পালা�েম 
ইিমে�শেনর িসিরয়াল ছা�েদর কােছ এেস েগল। ইিমে�শন পিুলশ 
সবাইেক একসােথ পাসেপাটৰ্ বিডৰ্ং িদেত বলল। কিচ মখুগুেলােত 
হািস ফুেট েগল। সবাই তােদর �িত কী েসৗজ� আচরণই না করেছ! 
এইত েদখা যাে� ইিমে�শেনর পিুলশও িন�য় খিুশ হেয়েছ। িতিন 
িশি�ত মানুষ। িশ�ার মান মযৰ্াদা িতিন জানেবন। তুরে�র মত 
উ�ত েদেশ নবম ে�ণীেত পড়ুয়া তরুণরা পড়ার সুেযাগ পাে�, এই 
েভেব পিুলেশর কিলজা ঠান্ডা হওয়ার কথা। েসই খিুশেতই পিুলশ 
একসােথ সবার পাসেপাটৰ্ িদেত বেলেছ। একসােথ সবার পাস কের 
িদেব। এসব ভাবেত ভাবেত সবাই পাসপােটৰ্ ও অ�া� কাগজপ� 
জমা িদল। ইিমে�শন পিুলশ িজজ্ঞাসা করল, েকাথায় যােব েতামরা?
 
তুরে� যােবা। এগারজেনর একজন আিবদ উ�র িদল। পিুলশ 
িজেজ্ঞস করল, েকন যােব তুরে�? সাইমমু নােমর আেরকজন ছা� 
উ�র িদল, পড়ােলখার জ�। পিুলেশর কপােল ভাজ কাটল। মেুখ 
বলল, মােন? আবারও আিবদ উ�র করল, আমরা তুরে�র িদয়ানাত 
ফাউেন্ডশেনর �লারশীপ েপেয়িছ। পিুলশিট বলল, আমােদর কােছ 
েতা এমন েকােনা তথয্ েনই। েদিখ, েতামােদর িভসা কিপটা েদিখ! 
েদখেলন। কী েযন ভাবেলন। �ীণ আওয়ােজ বলেলন, হুম িঠকােছ। 
েতা েতামরা তুরে� িক পড়েত যা�? কেয়কজন সম�ের বেল উঠল, 
�ী। আমরা পড়েত যাি�। সাইমমু আগ বািড়েয় বলল, আমরা অ�ম 
ে�ণী পাশ কের নবম ে�ণীর �লারশীপ েপেয়িছ। এই উ�র শুেন 
পিুলশটা েহেস িদল। েমধাবী ছা�গুেলা েসই হািসেত তু� একটা ভাব 
েদখেত েপল। িব�েপর হািস েঠােট িনেয় ভ� পিুলশ আবার িজজ্ঞাস 
করল, সিতয্ কের বেলা, েতামরা িক সিতয্কারই তুরে� যােব নািক 
বডৰ্ার িডি�েয় িসিরয়ায় িগেয় পড়েব, আই এস এ েযাগ িদেব?

KzKzi| Biv‡bi KzKzi †h K‡Ëv fqsKi B›Uvi‡b‡U mvP© w`‡jI wKQz wbDR 
cv‡eb| wKQz mvnm ‡`wL‡q wKQy KzKzi AwZµg Kijvg| evwK KzKzi‡`i iv¯Ívi 
GB cvk Icvk K‡i cvi n‡Z n‡jv|

Uv‡M©U wQj, †gBb iv¯Ívi wba©vwiZ GKUv Gwiqv cvi n‡qB Mvwo‡Z DV‡ev| 
ZvB †mLv‡b wM‡q ‡h Mvwo‡K fv‡jv g‡b n‡jv Zv‡KB Bkviv Ki‡Z jvMjvg| 
wKš‘ †KDB ̀ vuov‡jvbv di‡Ri c‡ii GB AveQv AveQv AÜKv‡i| Uvbv Av‡iv 
c‡bi wek wgwb‡Ui g‡Zv nuvUjvg| GKRvqMvq `uvwo‡q Avev‡iv Mvwo Bkviv 
Ki‡Z ïiæ Kijvg| wKQzÿY ci GKUv U¨vw· `uvov‡jv Avi wRÁvm Ki‡jv 
†Kv_vq hv‡e? Avwg‡Zv ILv‡bi Av‡m cv‡ki †Kv‡bv RvqMvi bvg Rvwbbv| 
ZvB †KŠk‡j DËi w`jvg, GB‡Zv mvg‡bi evRviwU‡Z| wKQz`~i hvIqvi ci 
Avevi wRÁvm Ki‡jv †Kv_vq? ejjvg, GB‡Zv mvg‡bi †h evRviwU Av‡Q, 
IUvi bvg wK †hb!? c‡i WªvBfvi wb‡RB GKUv bvg ej‡jv| Avwg ïay Zvi 
mv‡_ nu¨v nu¨v D”PviY Kijvg| 

Avgvi Kv‡Q g‡b n‡q‡Q, Avwg‡Zv Avm‡j hy‡×i gq`v‡bB AvwQ| ZvB ZLb 
wKQz wg_¨v K_v ejjvg| hy‡×i gq`v‡b‡Zv wg_¨v ejv Rv‡qh, †mUv wPšÍv 
K‡iB ejv| Zvic‡iI fyj n‡j Avjøvni Kv‡Q ÿgv wfÿv Pvw”Q| ‡Kvb ‡`wk 
wRÁvm Ki‡j cvwK¯Ívwb cwiPq w`jvg| KviY, Zv‡`i Biv‡b Pjv‡div Av‡Q 
A‡bK Ges Zv‡`i mv‡_ Avgv‡`i †PnviviI wgj Av‡Q| c‡i wZwb ej‡jb, 
†Kv_vq †h‡Z Pvw”Q? Avwg ejjvg, †Znivb| wZwb ej‡jb, Zvn‡j‡Zv H 
evRv‡i Mvwo cvIqv hv‡ebv| ejjvg, †Kv_vq cvIqv hv‡e? Avwg fvewQ 
GLv‡b cvIqv hv‡e| mgm¨v †bB ILv‡bB hvb, ‡hLv‡b cvIqv hv‡e|
  
Gi gv‡S Av‡Mi K_v Abyhvwq wbivc` ̄ ’v‡b G‡mB eÜz‡`i‡K GK k‡ã GKUv 
†g‡mR ‡`qvi K_v, ‡mUvI †m‡i ‡djjvg ïay Avjnvg`ywjjøvn wj‡LB| Ges 
mv‡_ mv‡_ H A¨vÛª‡qW †mU †_‡KI wmg Ly‡j †djjvg| †hLv‡b Avwg ïay&B 
B›Uvi‡bU e¨envi KiZvg| Gme wKQz KiwQ hv‡Z †Kv‡bv c`wPnœ fz‡jI bv 
†_‡K hvq|

69



wPšÍv wQj weKí c‡_ wKfv‡e †Kv‡g hvIqv hv‡e, ZvB n‡jv| Ggb GKwU 
†÷k‡b G‡m ev‡m DVjvg, †hLvb †_‡K wecixZ c_ a‡iB †Kv‡g ev 
‡Zniv‡b hvq| evm wU‡KU wKbvi mgqI bvg, †gvevBj bv¤^vi, †`k GK 
Zidv me fzj ejjvg|
 
     `yB w`‡bi Rb¨ †Kv‡g Ab¨ iKg Rxeb hvcb:

†Kv‡g wM‡q mivmwi †÷k‡b bvwgwb| eis †Kvg †_‡K Av‡iKUv ¯’v‡b hvIqvi 
c‡_ iv¯Ívq †b‡g cojvg, fzj n‡q‡Q e‡j| ZLb Avm‡jB fzj n‡qwQj|  
nq‡Zvev GB fzjwU fv‡jv †Kv‡bv D‡Ï‡k¨B n‡q‡Q Avjøvn Zvqvjvi cÿ 
†_‡KB| Avgvi e¨vsK KvW© ¸‡jv‡Z h‡_ô UvKv _vKv m‡Ë¡I e¨envi Ki‡Z 
cviwQjvg bv, ïay †Kv‡bv Z_¨ †c‡q hvIqvi f‡q| ZvB nhiZ gvmygv (iv.) 
Gi gvRv‡i Xz‡K cojvg| †ei nIqvi c‡_ wKQz †jvKRb ivm~j (m.) Rb¥w`b 
Dcj‡ÿ Rbmvavi‡Yi †L`gZ wn‡m‡e my iO K‡i w`‡Z PvBj| A‡bKevi 
wb‡la Kivi c‡iI wb‡q †Mj|
 
‡mLv‡b `vuwo‡q GKRb‡K Avgvi A¨vÛª‡qW †mUwU †`Lvjvg| Avm‡jB †mUv 
‡iwRóvi Kiv wQjbv| ejjvg, Avgvi †mUwUi †iwR†÷ªkb Kiv †bB| GKUv 
bv¤^v‡i Kj †`qv hv‡e? ZLb Zvi ‡mU w`‡q cwiwPZ GKRb‡K Rvwb‡q 
w`jvg, Avwg fv‡jv AvwQ| Avi Ab¨ Av‡iK R‡bi GKUv GKvD›U bv¤^vi 
w`jvg †g‡m‡R, wKQy UvKv cvwV‡q w`‡Z ejjvg|

wPšÍv Kijvg, mevB‡Zv Avgv‡`i fvwm©wUi QvÎ, ZvB Kv‡iv evmvq ‡M‡j nq‡Z-
vev wbivcËvi Afve n‡Z cv‡i| ZvB GKUv †nv‡U‡j DVvi †Póv Kijvg| 
A‡bK ‡LuvRvi ci GKUv cQ›`I n‡jv| wKš‘ ‡Kb Rvwb Zv‡K bv e‡j 
†djjvg| Avevi N›Uv Lv‡bK ci wd‡i Avm‡j †n‡Uj gvwjK Rvbv‡jb, eywKs 
n‡q †M‡Q| c‡i fvejvg, bv Avjøvn hv K‡i, evmvqB P‡j hve, †nv‡U‡j 
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০২
DV‡ev bv| U¨vw· fvov K‡i mivmwi P‡j †Mjvg evmvi wVKvbvq| eÜzwU cÖ_‡g 
GKUz ivM K‡i ej‡jv, mviv w`b †dvb w`w”Q, †g‡mR w`w”Q †Kv‡bv Lei bvB| 
c‡i Zv‡`i‡K eySv‡Z mÿg nB|

c‡ii w`b fvwm©wU †_‡K Avgvi wKQz gvjcÎ †KŠk‡j †ei K‡i cwien‡bi 
gva¨‡g cvwV‡q w`‡Z ewj| G‡Zvg‡a¨ Lei †cjvg, Zviv Avgvi gvjvgvj, 
KvMRcÎ ‡LuvRvLyuwR Ki‡Q| †mUvI Avevi A‡bK eo BwZnvm, me K_v ejv 
m¤¢e bq| wRwbmcÎ †ei K‡i Av‡bb Wi‡gUwii evwn‡i _v‡K Ggb wKQz 
fxb‡`wk eÜz| evsjv‡`kx GKRb †hB gvjvgvj¸‡jv KvD›Uv‡i Zz‡j †`‡e 
‡f‡e, `v‡ivqv‡bi Kv‡Q ‰KwdqZ w`‡q †ei n‡q Avm‡jv, wKQz `~i Mvwo‡Z 
K‡i hvIqvi ci Zvi wKQz GKUv m‡›`n nq| ZvB †m Mvwo †_‡K †b‡g c‡o| 
†`L‡jv ‡h, Zvi mvg‡b GKwU Mvwo `vuwo‡q Av‡Q| Av‡iKwU Mvwo‡Z D‡V 
KvD›Uv‡i bv wM‡q evRvi ‡b‡g c‡o| †mLv‡bI GKB WªvBfvi| †m mgm¨v 
eyS‡Z †c‡i wKQz m`vB wK‡b Avevi wd‡i Av‡m| hviv gvjvgvj ¸‡jv †ei 
K‡i wb‡q †Mj Zv‡`i‡K ejjvg, †ZvgivB GUv †cuŠ‡Q †`qvi e¨e¯’v K‡iv| 
ZvB Zv‡K wb‡Ri bvg bv w`‡q w`jvg, Ab¨ Av‡iKR‡bi bvg Avi †gvevBj 
bv¤^vi| hvIqvi Av‡Mi w`b Avjøvni ing‡Z me wKQz wVK VvK †c‡q †Mjvg| 
evwK KvR, K‡ivbv †U‡ói wi‡cvU©I †Zniv‡b wM‡q wb‡q wbjvg H w`bB| 
Avjnvg`ywjjøvn, wi‡cvU© †b‡MwUf|
 
     Zzi‡¯‹i D‡Ï‡k¨ Bgvb †Lv‡gBwb wegvb e›`‡i:

4 b‡f¤^i †fv‡i †ei n‡q mvivw`b KvR Kivi c‡i evmvq hLb wdijvg ZLb 
ivZ wVK `kUv †e‡R †Mj| evmvq Xz‡KB †Znivb †_‡K wK‡b Avbv Avgvi 
GKgvÎ ¯‹zj e¨vMwU ¸wQ‡q †djjvg, †MviMvb †_‡K cvVv‡bv H 
Rvgv-Kvco¸‡jv w`‡qB| Avi mv‡_ Av‡Q GKwU j¨vcUc, Avjv`v e¨v‡M| H 
iv‡ZI Avi Nygv‡bv nqwb| c~e© †_‡KB ivZ 1Uvi U¨vw· wVK K‡i ivL‡jv 
Avgvi †Kv‡gi eÜzwU| ZvB ZvovZvwo LvIqv Avi bvgvR †kl K‡i iIqvbv 
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w`jvg| mv‡_ †m I Avm‡jv Gqvi‡cv‡U© Avgv‡K we`vq Rvbv‡Z| †fvi 
mvZUvq d¬vB‡Ui K_v wQj| †mLv‡b wM‡q ‡`wL d¬vBU n‡e mKvj AvUUv 
wÎ‡k| wK Avi Kiv A‡cÿv Avi A‡cÿv| Gqvi‡cv‡U© Bwg‡MÖkbmn me KvR 
†kl K‡i wegv‡bi Rb¨ hLb A‡cÿv KiwQjvg, ZLwb evwo‡Z eo fvBqv Avi 
wKQz †jvK‡K Rvbvjvg, Avwg‡Zv Zzi‡¯‹ hvw”Q|

fvBqv ZLb ej‡jb, wK e¨vcvi G‡Zvw`b †Kv_vq wQwj? †bU Ad †Kb? wVK 
ZLwb Zv‡K we¯ÍvwiZ NUbvwU ewj| Gi Av‡M Rvbv‡bv nqwb| KviY, Rvbv‡j 
ïay wPšÍv Ki‡e, ZvB| Avjøvni ing‡Z mgm¨v †K‡U †M‡Q, ZvB GLb Rvbv‡j 
Avi †Zgb wPšÍv n‡ebv| UvKv cqmvi hv cÖ‡qvRb wQj, `yB Rb cwiwPZ eÜz 
KvQ †_‡K avi wb‡qB KvR †m‡i ‡djjvg| wegv‡b D‡V Av¤§v Avi Avcy‡`i 
mv‡_ K_v n‡q‡Q| Zzi‡¯‹ emevm Kiv ïiæ K‡i w`‡qwQ|  B‡Zvg‡a¨ †iwm‡WÝ 
cviwgU mn ¸iæZ¡c~Y© KvMRcÎI †c‡q †MwQ nv‡Z|
 
Rvwbbv, gnvb Avjøvn Zvqvjv GB bMb¨ ev›`vi Rb¨ mvg‡bi w`b¸‡jv‡Z wK 
wba©viY K‡i †i‡L‡Qb|

mdjZvi Rb¨ Avjøvn Zvqvjvi mvnvh¨ Kvgbv KiwQ| mK‡ji wbKU GKvšÍ 
†`vqv cÖv_©x!

েমাঃ আিসফ েহােসন
মা�াসৰ্ �ুেডন্ট,
গুমশুহােন ইউিনভািসৰ্িট, তুর�
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†g‡n`x nvmvb

†`wbRwj:
KUb K¨v‡mj L¨vZ
Zz‡jvi †`‡ki Mí



চার ঋতুর েদশ তুরে� �ী�কাল চেল জনু েথেক আগ� পযৰ্�। এই 
সময়টা �মণ-িপপাসু তুিকৰ্রা েবিরেয় পেড় �কৃিত ও অকৃি�ম 
েসৗ�যৰ্মি�ত তুরে�র আনােচ-কানােচ। �ী�কালীন এই সময়টােত 
যিদ েকান তুিকৰ্েক িজজ্ঞাসা কেরন, �ী�কালীন অবকাশ েকাথায় 
কাটােত চান? তুিকৰ্রা সময় ে�পণ না কেরই ভূমধয্সাগর তীরবতৰ্ী 
শহর আনতািলয়া এবং এিজয়ান সাগর তীরবতৰ্ী ইজিমর শহেরর নাম 
বলেব। তেব এই দুই শহের যাবার পেথ আপনার গািড়র চাকা 
অবশয্ই েদিনজিলেত থামােত হেব। েকননা েদিনজিলর পাম�ুািলর 
েসৗ�যৰ্ না েদখেল আপনার সফর পণূৰ্তা পােব না। এত�েণ হয়তবা 
বেুঝেছন েদিনজিল শহেরর েভৗগিলক অব�ান। এরপরও আেরকটু 
পির�ার কের বিল, েদিনজিল শহর তুরে�র চারিট Bölge এর মেধয্ 
অ�তম দুইিট Bölge এর মধয্�ােন অবি�ত। এর উ�ের এেগ 
েবালেগ এবং দি�েন আকেদিনজ েবালেগ। েদিনজ এর বাংলা অথৰ্ 
সাগর। েদিনজিল মােন সাগরময়। শহেরর দুই পােশর শহের দুই 
সম�ু ভূমধয্সাগার এবং এিজয়ান সাগেরর অব�ােনর কারেণই 
হয়তবা িনজ সীমানায় সাগর না থাকেতও এর নাম েদিনজিল 
(সাগরময়)। শহরিট বাইেজন্টাইন এবং তুিকৰ্েদর কােছ বারবার হাত 
বদেলর পর সবৰ্েশষ ১৪২৯ সেন চূড়া�ভােব ওসমানী েখলাফেতর 
অধীেন আেস।

েদিনজিল: কটন কয্ােসল খয্াত
তুেলার েদেশর গ�

েমেহদী হাসান
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    আয়তন ও জনসংখয্া
 
তুরে�র অ�তম শা�, িনরব এই শহেরর আয়তন বােরা হাজার 
একশত েতি�শ িকেলািমটার। সবৰ্েমাট ১৯ িট েজলা এবং ২০ িট 
েপৗরসভা িনেয় গিঠত এই িবভােগর সবৰ্েমাট জনসংখয্া ১০ ল� ২৭ 
হাজার।

    অথৰ্নীিত
 
েদিনজিল শহেরর অথৰ্নীিত িশ�, কল-কারখানা এবং বািণেজয্র 
উপর িভি� কের চেল। তুরে�র েট�টাইেলর শহর খয্াত শহরিট 
তুর�বয্াপী েট�টাইল বয্বসা ধেস এখন মােবৰ্ল, �াকৃিতক পাথর 
এবং মটরয� সরবরাহ এবং তাত িশ� এর মলূ অথৰ্ৈনিতক আেয়র 
েস�র।

তেব �াঁ, এই শহেরর তাঁত িশ� জগৎ িবখয্াত। েতায়ােল জাতীয় 
সকল পেণয্র জ� তুর� িবখয্াত আর তুরে�র েতায়ােল উৎপাদেন 
েদিনজিল শহর িবখয্াত। েদিনজিলেত েবড়ােত আসেল যাবার সময় 
অবশয্ই একিট েতায়ােল হােত কের িনেত ভুলেবন না!

      আবহাওয়া
 
েদিনজিল শহর এেগ এবং আকেদিনজ দুই েবালেগর আবহাওয়া 
েপেয়েছ। িকছুটা নািতশীেতা� বলা চেল। হাড় ভা�া শীত েযমন 
েনই, মাঠ েপাড়ােনা েরৗ� ও েতমন েনই। শীেতর সমেয় অথৰ্াৎ 
িডেস�র, জানুয়াির, েফ�য়ািরেত গড় তাপমা�া ৫.৮ েথেক ৭.০০ 
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িড�ী েসলিসয়াস এবং সবৰ্িন� -১০.৫ যিদও এই সবৰ্িন� তাপমা�া 
েদিনজিলেত েদখা যায় না বলেলই চেল। �ী�কাল অথৰ্াৎ জনু, 
জলুাই, আগে� গড় তাপমা�া ২৪.২-২৬.৮ এবং সেবৰ্া� ৪৪.১ তেব 
সেবৰ্া� তাপমা�া টা েতমন েদখা যায় না বলেলই চেল। এই দুই 
আবহওয়া িনেয় বাংলােদশ েথেক আসা েয েকান বয্ি� খবু সহেজই 
মািনেয় িনেত পারেবন।

    েযাগােযাগ বয্ব�া

অ�া� শহেরর সােথ েযাগােযােগর জ� রেয়েছ িবমান, ে�ন এবং 
বাস এর বয্ব�া। বােস েয েকান শহের েযেত পারেলও ে�েন শুধ ুিকছু 
বড় শহের েযেত পারেবন। ে�েনও এসিকেশিহর, ইসপাটৰ্া, ইজিমর 
শহেরর যাতায়াত করেত পারেবন। অভয্�রীণ যাতায়ােতর জ� 
রেয়েছ সবজু সাদা রং এর েপৗরসভার বাস। িডিজটাল কাডৰ্ িসে�েম 
সাধারণ নাগিরকরা ৩ িলরা এবং �ুেডন্ট ২ িলরা িদেয় েপৗরসভার েয 
েকান বােস েয েকান �ােন েযেত পাের। অবশয্ শহীদ, গাজীেদর 
পিরবার এবং ব�ৃেদর জ� রেয়েছ সারা শহের �ী েত যাতায়ােতর 
সুিবধা। এই জ� ওনােদর ে�শাল বাস কাডৰ্ েদওয়া হয়। এছাড়াও 
�� দূরে�র যাতায়ােতর জ� রেয়েছ মাইে�াবাস টাইেপর েছাট 
যানবাহন। শহেরর মলূ েক� জনবসিত বহুল হেলও অতয্ধিুনক 
যাতায়াত ও �ািফক বয্ব�া থাকায় �ািফক িসগনােলর বািহের 
েকাথাও আপনার গািড় থামােত হেব না। এই শহের বসবাস খবু েবিশ 
বয্য়বহুল নয়। অেনকাংেশ বাংলােদেশর ঢাকা শহেরর মেতাই খরচ। 
দুই জেনর ফয্ােমিল ২৫-৩০ হাজার টাকায় �া�ে�য্ মাস কািটেয় 
িদেত পারেব।
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     িব�িবদয্ালয়

ঐিতহািসক �ান পাম�ুািলর নােম ১৯৯২ সেন শহেরর মলূ েকে� 
�িতি�ত হয় পাম�ুািল িব�িবদয্ালয়। ১৬িট ফয্াকাি�, ৬িট 
ই�িটিটউেট �ায় ৫২ হাজার ৩৩২ জন িশ�াথৰ্ী রেয়েছ। 
িব�িবদয্ালয় ও িশ�া বয্ব�া িনেয় অ� কলােম িব�ািরত থাকেব।

     িবেনাদন 

বাংলােদেশ েযমন জােলর মেতা নদী ছিড়েয় রেয়েছ। তুরে� েতমন 
পাহাড় ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ। েযখােনই যান না েকন পাহাড় 
থাকেবই। আর এই পাহাড় এর পাদেদেশ কৃি�ম ভােব ৈতির করা 
হেয়েছ শত শত পাকৰ্। তুরে�র পিরবারগুেলােক সা�ািহক বে�র 
িদনগুেলােত বাসায় এক �কার পােবন না বলা চেল। েকননা ঐ 
সময়টায় তারা পিরবারেক িনেয় িপকিনক করেত চেল আেস পাহাড় 
েঘরা পাকৰ্গুেলােত। দুপরু হেলই পাকৰ্গুেলােত BBQ এর �ােণ 
সুবািসত হয়। এছাড়া �িতিট মহ�ায় রেয়েছ বা�ােদর েখলার পাকৰ্ 
এবং �া�বয়�েদর সকােল বয্ায়াম করার যাবতীয় উপকরণ। 
তুরে�র এেগ েবালেগর সবেচেয় উ�তর কয্াবলকার রেয়েছ এই 
শহের। এর উ�তা ১৫০০ িকেলািমটার। বাস টািমৰ্নাল েথেক 
কয্াবলকার চলার �ট ১৩০ না�ার বাস িকংবা Yeni Yol নামক 
গাড়ীেত কের আধ ঘন্টার মেতা সময়। 

     পামু�ািল…

পাম�ুািল েদিনজিল শহেরর একিট েপৗরসভার নাম। যার নােম এই 
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শহর পিরিচত দুিনয়াবয্াপী। পামকু এর বাংলা অথৰ্ তুেলা। �থেমই 
এই শহরেক তাঁত িশে�র শহর বেল পিরিচত কিরেয়িছলাম। এই 
শহরেক বলা হয় The Cotton Castle। ঐিতহািসক পাম�ুািল 
েদখেত তুেলায় েমাড়ােনা এক অ�ািলকা মেন হেব। পাম�ুািলেত ১৭ 
িট উ� ঝনৰ্া রেয়েছ েযখান েথেক সবসময় গরম পািন িনগৰ্ত হয়। ৫৩ 
িড�ী েসলিসয়াস েথেক ১০০ িড�ী েসলিসয়ােসর এই গরম পািনর 
�বাহ ও কয্ালিসয়াম কাবৰ্েনেটর হাজার বছেরর িম�েণ ৈতির হয় এই 
বহৃৎ পালিলক িশলার পাহাড়। �ানিটেক ১৯৮৮ সােল ইউিনেসফ 
িবে�র ঐিতহািসক �ােনর একিট িহেসেব েঘাষণা েদয়। তেব �াঁ, 
অ�া� পাহােড় চলার সােথ এর পাথৰ্কয্ হেলা এই পাহােড় জতুা 
পােয় হাঁটা িনিষ�। স�ণূৰ্ পাহাড় খািল পােয় উঠেত হেব। আপিন 
যখন পাহােড়র উপর িদেয় হাঁটেবন তখন আপনার পােয়র িনেচ িচন 
িচন কের গরম পািন �বািহত হেব। এ এক অ� অনভুূিত। এছাড়াও 
পাহােড়র পাশ েঘেষ পািনর নালা রেয়েছ েসখােন িনয়িমত গরম পািন 
�বািহত হয়। আপিন েসই নালায় েনেম েহঁেট পাহােড়র উপের উেঠ 
েযেত পারেবন
। পাহােড়র 
মােঝ মােঝ 
ৈতির হেয়েছ 
পািনর েডাবা, 
েসখােন আপিন 
সূযৰ্-�ান কের 
িনেত পারেবন। 

পাহাড় েশষ কেরই আপিন �থম েয কদমটা েফলেবন েসটা হেলা 
হাজার বছেরর ঐিতহািসক নগরী িহয়ােরাপিলস এ। যােক "পিব� 

ছিবেত েমঘ সূেযৰ্র লেুকাচুির ও পাম�ুােলর ঝণৰ্া িবেধৗত পাহাড় েদখা যাে�
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শহর" বলা হেয় থােক। ঐিতহািসক এই শহরিট পযৰ্ায়�েম েরামান, 
বাইেজন্টাইন, েসলজকু ও অেটামান সা�ােজয্র অধীেন িছেলা। 
শহরিটর শুরু কখন তার সিঠক তথয্ পাওয়া যায়িন। 
আিকৰ্ওলিজ�েদর মেত ি��াপবূৰ্ ২ শতা�ীর পেূবৰ্ও এখােন জনজীবন 
শুরু হয়। তেব শহরিট ি��ান ধমৰ্াবল�ীেদর কােছ এক পিব� শহর। 
শহরিটেত অসংখয্ িগজৰ্া থাকায় শহরিট ি��ান ধমৰ্াবল�ীেদর কােছ 
পিব� শহর ধারনা করা হয়। ি��পবূৰ্ ৭ শতা�ীেত এই শহের িগজৰ্া 
িনমৰ্াণ করা হয়। এই শহরিটেত িযশু ি�ে�র ১২ �িতিনিধর একজন 
েসন্ট িফিলপস ধমৰ্ �চাের আেসন এবং এখােনই তােক �ুশিব� কের 
হতয্া করা হয়। পরবতৰ্ীেত তার মাজার এখােনই করা হয় এবং েরাম 
ও বাইেজন্টাইন এর শাসনামেল শহরিট পিব� ও আধয্াি�ক 
তীথৰ্�ােন পিরণত হয়। এছাড়াও শহের ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ 
অসংখয্ কবর। তখন মলূত পাথেরর কিফেন মানুেষর মতৃ েদহ 
সমািহত করা হেতা। এই কিফনগুেলার মেধয্ও ফুেট উেঠেছ 
েরামানেদর িশ�কলার েসৗ�যৰ্। শহরিট শুধ ু ধমৰ্ীয় তীথৰ্�ান না, 
ডা�ার বা েরাগীেদর ও তীথৰ্�ান িছেলা। এখানকার ঝণৰ্ার গরম পািন 
িদেয় িবিভ� েরােগর িচিকৎসা করা হেতা বেল জানা যায়। পাহাড় 
েশষ কেরই একিট যাদুঘর েদখেত পােবন। েসখােন তৎকালীন 
সমেয়র িবিভ� গীজৰ্ার মিূতৰ্ েদখেত পােবন… এছাড়াও িবগত 
সা�ােজয্র বয্বহৃত ম�ুা ও িবিভ� িজিনস েদখেত পােবন। যাদুঘের 
ঢুকেত আলাদা কের েকান িটেকট এর �েয়াজন েনই। যাদুঘর েশষ 
কেরই িমলেব Antique Pool নােম সুইিমংপলু। তেব এটা 
এখনকার সমেয় িনিমৰ্ত েকান সুইিমংপলু না। বরং েরামানেদর সমেয় 
িনিমৰ্ত পলু। এই পেুল নামেত হেল অবশয্ই আপনােক আলাদা কের 
িটেকট কাটেত হেব। এছাড়াও শহেরর �েবশ�ােরর পরপরই রেয়েছ 
বাথরুম েযখােন বািহর েথেক আগত অিথিতেদর েগাসল কিরেয় 
�েবশ করােনা হেতা। েযন েকান �কার েছাঁয়ােচ েরাগ �েবশ করেত 
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না পাের। যােক আজকাল কেরানা সময়কালীন েস্� টােনল এর 
অতীত ভাসৰ্ন বলা যায়। েহয়ােরাপিলেস রেয়েছ এক সুিবশাল 
িথেয়টার যা �ায় এক হাজার বছর পেূবৰ্ িনিমৰ্ত। �ায় ১০ হাজার 
মানুষ এক সােথ বেস এই িথেয়টােরর সাং�িৃতক ে�া�াম উপেভাগ 
করেত পারেতা। পাম�ুািলেক িঘের গেড় উেঠেছ িবশাল টুির� 
ইন্ডাি�। �িতবছর �ায় ২ িমিলয়ন পযৰ্টক তুর� ও তুরে�র 
বািহেরর েদশ েথেক পাম�ুািলেত আেস। এছাড়াও  সুিটং �ট এর 
জ�ও পাম�ুািলেক বয্বহার কের আসেছ বিলউেডর মেতা িফ� 
ইন্ডাি�গুেলা। পাম�ুািল নােম তুরে�র অতয্াধিুনক এক বাস 
েকা�ািন রেয়েছ। িহয়ােরাপিলস এর পােশই রেয়েছ আেরক 
ঐিতহািসক শহর লাউেডািকয়া। 

    েদিনজিলেত বাংলােদশী কিমউিনিট েকমন আেছ?

সবার প� েথেক যিদ বিল আলহামদুিল�াহ্ সবাই ভােলা আিছ। 
েদিনজিল শহের সবৰ্েমাট আমরা ১১ জন িশ�াথৰ্ী রেয়িছ যারা 
�েতয্েকই এখানকার পাবিলক িব�িবদয্ালয় পাম�ুািল 
িব�িবদয্ালেয়র িবিভ� িডপাটৰ্েমেন্ট অধয্য়নরত। ছুিটর িদনগুেলা 
এবং বাংলােদেশর জাতীয় িদনগুেলা সবাই একসােথ উৎযাপন কির 
এবং বাঙািল েভােজর আেয়াজন কের থািক। আমরা সবাই এক সােথ 
বাংলােদশেক তািকৰ্সেদর ও অ�া�েদর মেধয্ উপ�াপেনর েচ�া 
কের যাি�। 

পাম�ুািলেত িকভােব আসেবন? পাম�ুািলেত ঘরুার জ� িক 
�েয়াজন? পাম�ুািলেত ঘরুেত আসার উ�ম সময় হে� এি�ল েথেক 
েসে��র এর সময়টা। িবমান পেথ আসেত হেল, Denizli Çardak 
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Havalimanı িবমানব�ের আপনার িবমান লয্ান্ড করার সােথ সােথ 
সময় ে�পণ না কের Bay-Tur বাসটােত উেঠ পড়েবন। ১৫-২০ 
িলরা িনেয় ঘন্টা খােনক এর মেধয্ বাস আপনােক শহেরর েকে� 
িনেয় আসেব। বাসিট �িতিট �াইট লয্ান্ড করার পর ১৫-২০ িমিনট 
অেপ�া কের। একবার এই বাস িমস করেল পরবতৰ্ী �াইট লয্ান্ড 
করা পযৰ্� ওেয়ট করেত হেব। না হেল েমাট অংেকর টাকা িদেয় 
টয্াি� কের আসেত হেব।

ে�ন হেয় আসেল, ে�ন ে�শন েথেক েবর হেয় মলূ রা�ার িবপরীেত 
চেল আসেবন। ওখােনই েদিনজিল বাস ে�শন। যারা বাস েযােগ 
আসেবন তারা েদিনজিল বাস ে�শেন নামেবন। আপিন েয পথ 
িদেয়ই আসুন না েকন আপনােক েদিনজিল বাস ে�শেন আসেত হেব 
েকননা এখান েথেকই পাম�ুািল যাওয়ার গািড় যায়। েদিনজিল বাস 
ে�শন ি�তল িবিশ� ে�শন। আপিন উপর তলা েথেক �ান্ড ে�াের 
নামেবন, ঐ খােন মাইে�াবাস (Dolmuş) গািড় েদখেবন। এই 
গািড়গুেলা বাস ে�শন েথেক সরাসির পাম�ুািলেত েপৗঁিছেয় িদেব 
২০-২৫ িমিনেট। িবিনমেয় ৪ িলরা িনেব জন �িত। পাম�ুািলেত 
�েবশ পেথ আপনােক িটেকট িনেত হেব। িটেকেটর মলূয্ ৬০-৮০ 
িলরার মেতা। তেব আপনার যিদ তুরে�র িমউিজয়াম কাডৰ্ থােক 
তাহেল েসই কাডৰ্ পা� কের ঢুকেত পারেবন। আপিন যিদ তুরে�র 
ছা� হেয় থােকন তাহেল আপনার �ুেডন্ট কাডৰ্ েদিখেয় আপিন 
একিট িমউিজয়াম কাডৰ্ ৩০ িলরা িদেয় ওখান েথেকই িনেত পারেবন
। এই কাডৰ্ আপিন তুরে�র েয েকান িমউিজয়াম বা অ�া� দশৰ্নীয় 
�ােন �েবেশর জ� এক বছর বয্বহার করেত পারেবন। আপিন যিদ 
এখােন রাি� যাপন করেত চান তাহেল পাম�ুািলর মলূ �ট এর 
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পােশই অেনক েহােটল েপেয় যােবন। িকংবা আপিন www.airb-
nb.com এই ওেয়বসাইেটর মাধয্েম এক িদন/রােতর জ� বাসা 
ভাড়া িনেত পারেবন। েযখােন রা�ার সকল সুেযাগ সুিবধা পােবন। 
আসার সময় মাইে�াবাস েযখােন আপনােক নািমেয় িদেয়িছেলা িঠক 
েসখান েথেকই আবার েসই গািড়েত কের আপিন েদিনজিল বাস 
ে�শেন চেল েযেত পারেবন।

েদিনজিল শহের ঘরুেত আসার িনম�ণ রইেলা।

েমেহদী হাসান
িশ�াথৰ্ী, পাম�ুািল িব�িবদয্ালয়, েদিনজিল
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Stańczyk :
†cvj¨v‡Ûi BwZnv‡m me‡P‡q
weL¨vZ ivR-we`~lK‡K wb‡q

Bqvb gv‡U‡Kv'i wPÎKg©



ছিবিটেক েদেখ 
খবু সাধারণ মেন 
হেলও এিট অতয্� 
শি�শালী একিট 
িচ�কমৰ্। এিটর 

Composition, 
Colour Palate, 
Subject Matter 
সম� একি�ত হেয় 
এিটেক অতয্� 
দুঃখজনক একিট 
িচে� পিরণত 

করেলও এই িচ�কমৰ্িট অ�া� অেনক িচ�কেমৰ্র েচেয় আলাদা। 
িচ�িট "Stańczyk" নােম পিরিচত। এর পেুরা নাম "Stańczyk 
During A Ball at The Court Of Queen Bona in The 
Face of The Loss of Smolensk". এিট েপািলশ িশ�ী ইয়ান 
মােটেকা এঁেকিছেলন। যিদও ইয়ান মােটেকা'র িশ�কমৰ্গুেলার মেধয্ 
এই িচ�িট িকছুটা িভ�ধমৰ্ী। তেব িশ�ীর নীিত, িব�াস এবং েযসকল 
মতাদশৰ্ �ারা িতিন �বলভােব �ভািবত তা বঝুেত এই িচ�িট 
গুরু�পণূৰ্। এই েলখািটর েবিশরভাগ বণৰ্নাই থাকেব িচ�কমৰ্িটর 

Stańczyk : েপালয্ােন্ডর ইিতহােস সবেচেয় িবখয্াত
রাজ-িবদূষকেক িনেয় ইয়ান মােটেকা'র িচ�কমৰ্

সামী আ��ুাহ

ইয়ান মােটেকার আঁকা 'Stańczyk' িচ�কমৰ্
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Meaning, Plot, Significance, Symbolism, Artistic Phi-
losophy, Histography-েক েক� কের। 

ইয়ান মােটেকা ঐিতহািসক দেৃশয্র িচ� আঁকােনার জ� সুপিরিচত 
িছেলন। উদাহরণ�রূপ, 'Battle of Granwald', 'Union of 
Lublin', 'Bitwa pod Racławicami', 'Astronomer Coper-
nicus', 'Conversations with God', 'Stefan Batory pod 
Pskowem', 'Constitution of May 3, 1791', 'Dziewica Or-
leańska', 'Christianization of Lithuania AD 1387', 'Wer-
nyhora', 'Alchemik Sędziwój', 'Polonia - Rok 1863', 
'Jan Kochanowski Over The Dead Body of His Daugh-
ter', 'Zawieszenie dzwonu Zygmunta' সহ আরও অসংখয্ 
িচ�কমৰ্ রেয়েছ যা ঐিতহািসক েকােনা ঘটনার দশৃয্ বা মহূুতৰ্। 
এছাড়াও তাঁর আঁকা আরও একিট িবখয্াত ঐিতহািসক িচ�কমৰ্ হেলা 
'The Sermon of Piotr Skarga' েযিট ১৮৬৫ সােল 'Paris 
Salons Gold Medal' িজেতিছল। তার দু'বছর পের, িতিন তাঁর 
িচ�কমৰ্ 'Rejtan  - Upadek Polski' বা 'The Fall of Polland' 
িদেয় 'Paris World Exhibition' এ আরও একিট �ণৰ্পদক অজৰ্ন 
কেরন। 'Stańczyk' িচ�কমৰ্িট  মােটেকা'র  কয্ািরয়ােরর একদম  
�থম িদেক ৈতির করা। িতিন যখন এিট এঁেকিছেলন তখন তার বয়স 
িছল মা� ২৪।

এই িচে�র subject হেলা 'Stańczyk' অথবা 'The Sad Clown 
Paradox'. �ানেচক মলূত একটা বা�ব ঐিতহািসক বয্ি��। 
আমরা েযেহতু জািন না �ানেচক েকমন েদখেত একারেণ মােটেকা'র 
জ� তার িনজ� feature গুেলা painting-িটেত য�ু করা সহজ 
হেয়িছল। �ানেচক একজন িবখয্াত 'Court Jester'.  যােক 
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বাংলায় বেল রাজসভার ভাঁড় বা িবদূষক। এছাড়াও আরও িকছু 
�চিলত নাম আেছ। েযমন: Clown, Funster, Joker, Harle-
quin, Buffoon. রিসকতা ও ঠা�াবািজর কারেণ অেনেক এই 
িবদূষকেদর "Fool" ও বলেতন। ভাঁেড়রা ঐিতহািসকভােব মধয্যগুীয় 
এবং েরেনসাঁ যেুগর সময় রাজসভার িবেনাদনকারী িছেলন। তারা 
স�া� পিরবার বা রাজ-পিরবােরর সদসয্ িহেসেব থাকেতন। মলূত 
অিতিথেদর িবেনাদেনর জ� িনয�ু হেতন। িবদূষক বা ভাঁেড়রা 
�মণশীল performer-ও িছেলন, যারা েমলা এবং শহেরর 
বাজারগুিলেত সাধারণ েলাকেদর িবেনাদন িদেতন। আধিুনক সমেয়র 
িবদূষকরা "Historically Themed Events" গুিলেত 
িবেনাদনমলূক অিভনয় কেরন।
�ানেচক-এ িফের আিস। িতিন King Sigismund 1 The Old 
এর অধীেন েপািলশ নবজাগরণ (Polish Renaissance) এর 
সময় অিভনয় কের েবশ পিরিচিত েপেয়িছেলন। িতিন সাধারণ 
িবেনাদনকারীেদর েথেক একদম আলাদা িছেলন। িতিন অতয্� 
বিু�মান একজন রাজৈনিতক দাশৰ্িনক িছেলন। শি�শালী অ�দ ৃৰ্ি� 
িদেয় েপালয্ােন্ডর রাজৈনিতক দশৰ্ন, পবূৰ্ ও বতৰ্মান অব�া িবে�ষণ 
করেতন ও তার অিভনেয়র মাধয্েম িতিন িবিভ� সামািজক ভাষয্ 
িদেতন। বতৰ্মােন িতিন েপািলশ সং�িৃতেত একিট সাং�িৃতক 
�িতমিূতৰ্ িহেসেব িবেবিচত এবং বই, নাটক ও িচ�কমৰ্গুেলােত তার 
উপি�িত পাওয়া যায়। 

তেব মােটেকা িবিভ� দেৃশয্ �ানেচক-েক িচি�ত কেরিছেলন েযমন - 
'The Hanging of The Sigismund Bell', 'The Prussian 
Homage' এবং 'Gramrat and Stańczyk'. সাধারণত, 
মােটেকা'র িচ�কেমৰ্ কুখয্াত ঐিতহািসক দশৃয্গুিল িবিভ� চির�, 
বয্ি�� ও কমৰ্কান্ড �ারা বয্� থােক। েসই িহেসেব 'Stańczyk' 
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painting অেনকটাই িভ�রকেমর। আপাতদিৃ�েত েদখা যায় েয, 
অ�া� িচ�কেমৰ্র মেতা েকােনা আ�জৰ্ািতক ঘটনা বিণৰ্ত হওয়ার 
পিরবেতৰ্ এই িচ�িট েবশ ��� ও বয্ি�গত। িচ�িটেত িবখয্াত 
িবদূষক �ায় একাই রেয়েছন বলা যায়। িতিন আরামেকদারায় বেস 
িচ�াভাবনায় িনম� হেয় পেুরাপিুর হািরেয় েগেছন। তার শরীেরর ভি� 
ও বেস থাকার ধরণ তার হতাশােক �দশৰ্ন কের। এছাড়াও এখােন 
আেরকিট সতয্ েদখেত পাওয়া যায় েয, িতিন একাকীে�র চাদের 
েঢেক েগেছন। চলমান জাকজমকপণূৰ্ party'র িদেক েপছন িফিরেয় 
থাকা তার িবষাদেক ইি�ত কের। �ানেচক'েক একটা অ�কারা�� 
রুেম েদখােনা হেয়েছ উ�ািসত বল কে�র সােথ contrast েদখােত
। Canvas-এর আেরক িদেক জানালািট �ারা painting-িটেক 
counterbalance করা হেয়েছ। মােটেকা 'Stańczyk' paint-
ing-িট �ারা েকােনা না েকােনা ভােব তাঁর "Artistic Path" েঘাষণা 
কেরেছন।

   ঐিতহািসক ে��াপট:

েপালয্ােন্ডর ভিবষয্ত িনেয় উি�� �ানেচক। তৎকালীন সমেয় 
েপালয্ান্ড আধিুনক রািশয়ার সােথ যেু� িল� হেয়িছল এবং ১৫১৪ 
সােল তারা ে�ােলন� শহরিট হািরেয়িছল। তার পােশর েটিবেল রাখা 
িচিঠিট স�বত এিটই ইি�ত করেছ। �ানেচক-েক যা আরও েবিশ 
উে�গজনক করেত পাের তা হেলা তােদর সা�ােজয্র সােথ কী ঘটেছ 
েস স�েকৰ্ রাজ পিরবােরর অসতকৰ্তা। এখােন, িতিন েকবল 
িনেজেক সংেবদনশীল েদশে�িমক এবং িবেবকেক জাতীয় ক��র 
িহসােব উপ�াপন কেরিছেলন, যা ভুল েথেক িশখেত ও বয্থৰ্তা েথেক 
সিঠক িস�া�গুিল িনেত এবং �াধীনতার সং�াম অবয্াহত রাখার 
আ�ান কের। িচে�র ডান পােশ একিট তােরর বাজনা বহনকারী 
বামেনর িচ�ায়ণ মােটেকা'র সময়কাল িনেদৰ্শ কের এবং তারই সােথ 
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েবাঝায় এিট অব�েয়র �তীক। িতিন এই িচ�িটেত তাঁর 
একাকী�েক ��ভােব �দশৰ্েনর ওপর েজার িদেয়িছেলন - 
�ানেচক একা বেস রেয়েছন, অথচ কতৃৰ্প� এবং অিভজাতরা, 
যােদর সা�াজয্ গুিছেয় িনেত এিগেয় আসা উিচত, তারা এ বয্াপাের 
উদাসীন হেয় মজাদার অনু�ান উদযাপেন ম�।

তার বাম িদেক জানালার বাইের, একিট 'Valve L Cathedral' 
েদখেত পাওয়া যাে� েযখােন রাজােদর অিভেষক অনু�ান পালন করা 
হয় এবং তার পােশই একিট ধমূেকতু দশৃয্মান যা ১৫১৪ সােল 
সা�ােজয্র পতেনর �তীক িহসােব েদখােনা হেয়েছ। এই িচ�ায়েন 
িকছু ঐিতহািসক অস�িত ও অসাম�সয্তা রেয়েছ। িচ�িটর 
িশেরানাম আমােদর িনেদৰ্শ কের েয, রাণী েবানা ১৫১৪ সােল 
ে�ােলনে�র পতেনর সময় �কৃতপে� েপালয্ােন্ডর রাণী িছেলন, 
তেব িতিন েকবল ১৫১৮ সােল রাণী হেয়িছেলন। েটিবেল রাখা পে� 
১৫৩৩ সাল উে�খ করা হেয়েছ যা ে�ােলনে�র পতেনর সােথ 
সাম�সয্পণূৰ্ নয়।

   Composition:

দেৃশয্র উভয় পােশ দুিট background রেয়েছ, একিট বিহর�েনর 
দশৃয্ েদখায়, েযটা �ারা েবাঝা যায় পেুরা ঘটনািট রােত ঘটেছ এবং 
অ�িট একিট party েদখায় েযখােন অেনক অিতিথরা এেসেছ। রুেম 
একিট েটিবল আেছ যার উপের িচিঠ রেয়েছ এবং তার পােশই 
�ানেচক। িতিন অবশয্ই িশ�কেমৰ্র মলূ িবষয় এবং তােক িঠক 
মাঝখােন �াপন করা হেয়েছ। আমােদর েচাখ �াভািবকভােবই তার 
িদেক এিগেয় যায় কারণ �ানেচক ও তার েপছেনর অ�কার েদয়ােলর 
মেধয্ strong contrast েদখােনা হেয়েছ যা িনেজই �ানেচকেক 
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framing কেরেছ। িচ�িটেত বয্বহৃত রঙগুিল অতয্� অ�কারা��। 
জানালা অ�েলর চারিদেক নীল এবং সবজু রেঙর িকছুটা উপি�িত 
রেয়েছ তেব অ�কার সিতয্ই painting-িটেক আিধপতয্ করেছ। 
অবশয্ িপেছ চলমান party এবং �ানেচেকর েপাশােক লাল রংও 
রেয়েছ যা েকােনা এক উপােয় েবাঝায় েয, দু'জনেকই একি�ত হওয়া 
উিচত, িবি�� নয়।

িচ�িট subject এবং চলমান party'র মেধয্ িবে�দ েদিখেয় িবষ�তা 
�কাশ কের। এিট মলূত িবদূষকেক িঘের, িযিন চলমান party-েত না 
িগেয় দুঃখী ও িনঃস� অব�ায় বেস আেছন। িতিন েকবল এেত েযাগ 
িদেত অ�ীকারই করেছন না, িতিন েসিটর িদেক উে�া িফের রেয়েছন
। িতিন অ�কাের িনজৰ্ন। Party এবং �ানেচেকর মেধয্ েয 
িবি��তা রেয়েছ েসিট হেলা, রােজয্র সম� েলােকর েচেয় তার 
এখােন অংশ েনওয়া জরুির েবিশ। সেবৰ্াপির, অনু�ােন েলাক হাসােনা 
তার কাজ। যা দেৃশয্ দুঃেখর আরও একিট �র য�ু কের। েয েলাকিটর 
েপশাই েলাকজনেক িবেনাদন েদওয়া, তােদর হাসােনা, খশুী করােনা, 
েস নািক িনেজেকই উৎসািহত করেত পাের না। এই tragedy'র 
একিট আনু�ািনক নাম রেয়েছ - "The Sad Clown Paradox". 
এই �প� িনেয় একিট গেবষণা ১৯৮১ সােল �কািশত হেয়িছল এবং 
এর িশেরানাম িছল "Pretend the World Is Funny and Forev-
er: A Psychological Analysis of Comedians, Clowns, 
and Actors"

এই কূটাভাসিট �ায়শই দশৰ্কব�ৃেদর মেধয্ একিট সংেবদনশীল 
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�িতি�য়া শুরু করেত বয্বহৃত হয়। তােদরেক েদখা কতটা 
দুঃখজনক, যারা মানুষেক হাসােনার জ� কেঠার পির�ম কের তবওু, 
তারা িনেজেদর হাসােত পাের না। এই ধরেনর আ�তয্ােগর �িতিব� 
এডওয়াডৰ্ হপােরর "Swagger" েপরাস েডিভডসেনর "The 
Dwarf" এবং স�িত টড িফিলেপর "Joker" এ িচি�ত হেয়েছ। 
'Stańczyk' হেলা "The Sad Clown Paradox" ধারণািটর �থম 
িদককার িচে�র মেধয্ একিট। �ানেচেকর মােঝ মােটেকা িনেজেক 
�িতফিলত কেরেছন যা এিটেক আরও দুঃখজনক কের েতােল। এিট 
েকােনাভােব তারঁ একিট খবু িনজৰ্ন �-�িতকৃিতও (self-portrait) 
হেত পাের।

সামী আ��ুাহ
ইংেরজী িবভাগ, ঢাকা িব�িবদয্ালয়
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আিনসুর রহমান

সব স�েবর
বাংলােদশ



সব স�েবর বাংলােদশ

মধয্যেুগর জৈনক এক ঐিতহািসক বাংলার মানুষেদর চির�ায়ন 
কেরেছন এভােব “The people of Bengal is everything 
eater and producer of many children” অথৰ্াৎ বাঙািলরা সব 
খায় এবং অেনক স�ান �জনেন অভয্�। ঐিতহািসকেদর এ ধরেনর 
দিৃ�ভি� বতৰ্মান ে��াপেটও অেনকটা ব�িন� এবং যথাথৰ্। েকননা 
িবে�র মেধয্ একমা� জািত িহেসেব বাঙািলরা িক�ু সবৰ্ভুক এমনিক 
তারা ফরমািলন িকংবা তার েচেয়ও িবষা� �বয্ েখেয় হজম করেত 
অভয্�। উ�ত িবে�র জািতগুেলা ফরমািলন নামক পদােথৰ্র সােথ 
পিরিচত থাকেলও খাদয্�েবয্ তা িমশানাের কথা িচ�াই করেত 
পােরনা। েযখােন বাঙািলরা খাদয্�েবয্ িবেশষ কের ফলমেূল এ 
পদােথৰ্র হরহােমশা �য়ােগ কের এবং সবৰ্সাধারণ তা টাকার 
িবিনমেয় �য় কের ভ�ন কের থােক। বাঙািলেদর মত �জনেন 
স�ম জািত িবে� কয়িটই বা আেছ। অবশয্ এজ� বাংলােদেশর 
ভূ-অব�ান ও উ� জলবায়রু উপি�িত অ�তম অনুঘটক। বাংলা ও 
বাঙািলেদর িনেয় এ ধরেণর নানািবধ চমক�দ উপমা যেুগ-যেুগ নানা 
ঐিতহািসক ও পযৰ্টকরা িবিভ�ভােব উপ�াপন কেরেছন। চতুদৰ্শ 
শতেক িব� �মেণর অংশ িহেসেব বাংলায় ঘরুেত আসা আি�কান 
পযৰ্টক ইবেন বতুতা এেদেশ এেস েবশ িকছুিদন অব�ান কেরন। 
�মণ েশেষ েদেশ িফের িতিন 'তুহুফাতুন নু�ার িফ গরাইব উল 
আমসার’ তথা বতুতার �মন কািহনী নামক েয িবখয্াত বই িলেখন, 
েসখােন বাংলা স�েকৰ্ চম�ার উপ�াপনা ল�নীয়। িতিন বাংলােক 
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বলেলন 'দুজখ-পরু-ই-িনয়ামত’ অথৰ্াৎ ধনস�েদ পিরপণূৰ্ এক 
জাহা�াম। কথািট অতয্� ইিত ও েনিতবাচকােথৰ্ চমক�দ। 
ধন-স�দ পিরপণূৰ্ হেল এটােতা হেব জা�াত িক�ু িতিন এটােক 
জাহা�াম বলেলন েকন? িতিন ল�য্ কেরেছন বাংলায় �চুর স�দ 
থাকেল িক হেব মানুেষর জীবন-মান উ�ত নয় এবং মানুষ স�ায়।ু 
এর �ায় একশত বছর পর েমাঘল বাদশাহ হুমায়নু তার �িত��ী ও 
শ� েশরশাহেক দমেনর জ� বাংলায় আেসন। বাংলার ভূ-�কৃিত 
তােক এতটা ম�ু কেরিছল েয; িতিন বাংলােক বলেলন জা�াতুল 
িবলাদ’ ধন-স�দ ও েসৗ�েযৰ্ পিরপণূৰ্ জা�াত। অতীত ঐিতহািসক, 
পযৰ্টক িকংবা শাসকেদর বাংলা িবষয়ক নানািবধ চমৎকার 
উপমাগুেলা সা� কের বাঙািলর ে�� কিব �ী রবী�নাথ ঠাকুর 
বাংলােক িচ�ািয়ত করেলন েসানার বাংলা' রূেপ। যিদও তার এ 
িচ�ায়ন িছল একিট রাজৈনিতক পটভূিমর ে��াপেট এবং বতৰ্মােন 
অেনক সমাজ ও রা�িবজ্ঞানী তাঁর এ িচ�ায়নেক িমথ িহেসেব �মান 
করার েচ�া করেছন। িমথ আর যাইহােক রবী�নােথর েসানার 
বাংলার েচতনা পরবতৰ্ীেত বাঙািলর �াধীনতার েচতনায় রূপা�িরত 
হল এবং এর �কৃত রূপায়ন করেলন বাঙািলর অিবসংবািদত েনতা 
ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমান। �াধীনতা উ�র বাংলােদশ হেয় েগল 
সব স�েবর বাংলােদশ। এর ইিত ও েনিতবাচক দুিট িদকই রেয়েছ। 
ইিতবাচক িদেক ল�ণীয় অব�ান হল; সরকারী চাকুরীর ে�ে� অথৰ্াৎ 
পবূৰ্-বাংলার মানুেষরা পািক�ান আমেল েযাগয্তা থাকা সে�ও 
রা�যে�র �ভােব উ� পদ� সরকারী চাকুরীেত অনু�েবেশর সুেযাগ 
িছল েনহােয়ত অ�তুল। গুিট কেয়কজন বাঙািল পািক�ান িসিভল 
সািভৰ্স ও পািক�ান আিমৰ্র অিফসার িহেসেব কাজ করার সুযােগ 
লাভ করত। �াধীনতা উ�র বাংলােদেশ বাঙািলেদর জ� সকল 
চাকুরী �হেণর অবািরত সুযােগ ৈতির হল। যিদও �থমিদেক 
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েযাগয্েলােকর সংখয্া িছল অ�তুল। শুধ ুিক সরকারী চাকুরী? মানুষ 
রাতারািত হেয় েগল টাকা ওয়ালা, েকািটপিত, িশ�পিত ও 
রাজনীিতেত �ভাবশালী। তেব এ ে�ণীেত �াধীনতা উ�র যােদর 
পবূৰ্পরুুষেদর িকছুই িছলনা এককথায় সবৰ্হারা ে�ণীর বড়লােক 
হওয়ার আনুপািতক উপি�িত ল�ণীয়ভােব েবেড় েগল। িকভােব এ 
ে�ণীর ভােগয্র চাকা ঘেুর দাঁড়ােলা েসখােন অেনক �� আেছ? তেব 
এেদর অেনেক েয ঘষু, চাঁদাবািজ িকংবা কােলাবাজািরর সােথ 
স��ৃ িছলনা তা অ�ীকার করার েকান উপায় েনই। সবাই এেদর 
েচেন ও জােন। এেদর অথৰ্ৈনিতক উ�িতর সােথ-সােথ জীবনমান, 
চাল-চলন, েপাষােক-পির�েদ আসল নানািবধ পিরবতৰ্ন। সমােজ 
িনেজর অব�ান পিরবতৰ্েনর জ� এ ে�ণীর েলােকরা িনেজেদর নােম 
পযৰ্� পিরবতৰ্ন িনেয় আসল; �াধীনতা পরবতৰ্ীেত গলা কাটা কালা 
মা�ান হেয় েগল জনদরদী আবলু কালাম। েযভােবই তারা ধনবান 
হউক না েকন তারা েতা এেদেশরই স�ান। িক�ু আপি�টা হেলা 
তারা যখন এেদেশর টাকা পাচার কের িবেদেশ শাি� কুিঠর িনমৰ্ান 
কের। তারা যখন এেদেশর সমাজ-সং�িৃতর ধারক-বাহক হেত চায়। 
�াধীনতা উ�র বাঙািলর জািতর মেধয্ দুব�ৃায়েনর ৈচত� এমনভােব 
েবেড় যায় েয, ব�ব�ু আে�প কের একবার বেলিছেলন, ”৭ েকািট 
ক�েলর মােঝ আমার ক�লিট কই?” এেতই অনুেময় েয, েদেশ 
েচােরর সংখয্া কত েবেড় েগেছ? �াধীনতা উ�র বাংলােদশ েয সব 
স�েবর বাংলােদেশ পিরণত হেয়েছ তা খবুই �� হল নানা 
পিরবতৰ্নশীল �ি�য়ায়। যার পবূৰ্পরুুেষর িকছুই িছলনা হেয় েগল েস 
েকািটপিত, য�ুপরাধী েপেয় েগল রা�যে�র গিদ। রাে�র চির� 
বদেল েগল; �মতায় এল েসনাপিত। যাই েহাক পিৃথবীেত খবু কম 
জািতই আেছ যারা বাঙািলর মত এত িবিচ� চিরে�র। তারা আহা�ক 
না অিত চালাক নািক মখু তা িনণৰ্েয়র য�টাও যিদ সবৰ্জা�া সমেশর 
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না হয় তেব িনণৰ্য়মান িন�য় ভুল হেব। সব স�েবর বাংলােদেশর 
িবিচ� বাঙািলর �ভাবও িবিচ�। একে�ণী বাঙািলর �ভাব চিরে� 
এতটাই পিরবতৰ্ন আসল েয, েস সবিকছুেকই টাকার পিরমােপ িনণৰ্য় 
করেত চায়। অথৰ্ উপাজেনৰ্র মাধয্ম িহেসেব েকউবা রাজনীিত িকংবা 
কয্াডারবািজ অেনেক দুনৰ্ীিত িকংবা কালােবাজািরর পথেক েবেছ 
েনয়। সবার ল�য্ একটাই শুধ ু টাকা। বাংলার মেতা বহৃৎ বাজার 
পিৃথবীেত কয়িটই বা আেছ; মা� ৫৭ হাজার বগৰ্মাইেল ১৭ েকািট 
মানুেষর বসবাস। এখােন েযেকউ বয্বসা কের অিত তাড়াতািড় তার 
ভেগয্র চাকা ঘিুরেয় িদেত পাের অথৰ্নীিতবীদরা হরহােমশায় একথা 
বেল থােকন। �াধীনতা উ�র বাংলার বয্বসায়ীেদর একিট ে�ণীর 
চিরে�র দুব ৃৰ্�ায়ন এমন ভােব বিৃ� েপল েয, অসাধ ু বয্বসায়ীরা 
তিড়ঘিড় কের বড়লােক হওয়ার �তয্শায় িনেজেদর বয্বসায়ী 
ঈমানদাির� ভুেল েভজাল বয্বসা শুরু কের িদল। এেত তােদর 
পেকেট েযমন আসল অসৎ কােলা টাকা েতমিন বলার অেপ�া 
রােখনা েয, সরকার বাহাদুেরর কতৰ্াবয্ি�েদরও পেকট ভারীর 
কাজটা সমান তােল হেয় েগল। সাধারণ জনগন উজবেুকর মত এর 
�িতকােরর েকান বয্ব�া না েপেয় ফরমািলন হজম করার অভয্াস র� 
কের েফলল। এটা অবশয্ সবিকছুেক ইিতবাচকভােব �হেনর 
বাঙািলর এক মহৎ চির�ায়ন। খােদয্ েভজাল, ঔষেধ েভজাল, 
িশ�ায় েভজাল, পািনেত েভজাল। চািরিদেক েভজােলর সয়লাব। এ 
েভজােলর বাজাের মানুষগুেলা ও িক েভজােল ভরা? তাহেল কী বলা 
যায় বাঙািলর চির�ই এরকম। উ�রটা অেনক জিটল হেলও বাঙািলর 
চির�ায়ণ করা যায় এভােব, মাতগৃেভৰ্র স�ান যিদ পণূৰ্তার আেগই 
জ�লাভ কের তাহেল তােক �াবেুত েরেখ বড় করেত হয়। িবজ্ঞান 
বেল এই িশশুিট অে�র েচেয় িভ� �কৃিতর অ�ািভক িকংবা দু�ু 
�কৃিতর হেয় থােক। বাঙািল �াধীনতা েপেয়েছ মা� নয় মােসর 
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র��য়ী যেু�র মাধয্েম, যিদ তা অজৰ্ন করেত নয় বছর সমেয়র 
�েয়াজন হত তাহেল বাংলােদশ হতনা সব স�েবর বাংলােদশ। 
বাঙািলর চিরে� দুব ৃৰ্�ায়েনর কু�বিৃ�র অনু�েবশ ঘটতনা। সব 
বাঙািলর মােঝ একই জাতীয়তাবাদী ৈচত� িবরাজ করত। 
বাংলােদশ হত েসানার বাংলােদশ েযখােন থাকতনা েকান 
অ�ায়-অিবচার, আইন থাকত সকেলর জ� সমান, রাজনীিত ও 
সমাজনীিতেত সকেলর সমান অিধকার। মােয়র েপেটর িন�াপ 
িশশুেক ছা�রাজনীিতর নামধারী স�াসীর গুিলর আঘােত �তিব�ত 
হেত হতনা। আবার েসই স�াসী কুলা�াররা আইেনর ফাঁকেফাকের 
েজলহাজত েথেক ম�ু হতনা। অথচ বাংলােদশ কত স�বনার একিট 
েদশ। েযেদেশ রেয়েছ একিট িবশাল জনশি�। েযেদেশর মািট এত 
উ�ত েয, পািখর িব�ার মেধয্ থাকা সু� ফেলর বীজ নরম মািটর 
পরেশ নতুন চারাগােছর জ� হয়; েসেদশ েসানার বাংলােদশ হেত 
আর কত অেপ�া। দরকার শুধ ুবাঙািলর নয়া চির�ায়ন। যার িভি� 
হেব সততা, িন�া ও জাতীয়তাবােদ উ�ীিবত এক নব েচতনা।

েমাঃ আিনসুর রহমান
সহকারী অধয্াপক, ইসলােমর ইিতহাস ও সং�িৃত িবভাগ, জগ�াথ িব�িবদয্ালয়।

বতৰ্মান িপএইচিড গেবষক, ইিতহাস িবভাগ, সাকািরয়া ইউিনভািসৰ্িট, তুর�
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�মণ একিট আন�ময় ইবাদত এবং জ্ঞান-�জ্ঞা ও অিভজ্ঞতার উৎস
। এমনভােব িশ�া ইসলাম ধেমৰ্র অপিরহাযৰ্ অংশ এবং জ্ঞান অজৰ্ন 
করা আবশয্ক। িশ�া মানব�ােণর ল�ুািয়ত পশু�েক অবদিমত কের 
মনুষয্ে�র িবকাশ ঘটায়। মানুষেক মানিবক ও ৈনিতক মলূয্েবােধর 
অিধকারী কের েতােল। িশ�া �মেণর অ�তম �ধান উে�শয্ হেলা 
পবূৰ্বতৰ্ীেদর কীিতৰ্ ও পিরণিত স�ে� েজেন আ�াহর এক�বাদ েমেন 
িনেয় তার ৈনকটয্ অজৰ্ন করা। এ স�েকৰ্ পিব� েকারআেন আ�াহ 
তাআলা বেলন, ‘তারা িক পিৃথবীেত �মণ কের না এবং তােদর 
পবূৰ্বতৰ্ীেদর কী পিরণাম হেয়িছল তা িক েদেখ না? যারা ম�ুািক 
তােদর জ� পরেলাকই ে�য়; েতামরা িক েবােঝা না?’ (সুরা-১২ 
ইউসুফ, আয়াত: ১০৯)।

   েকন �মণ করব?

সাধারণত �মণ বলেত েকােনা েদেশর িবিভ� �ােন অথবা েদেশ 
েদেশ ঘেুর েবড়ােনােক বঝুায়। সংকীণৰ্ অেথৰ্ িনেজর বাস�ান বয্তীত 
েদেশর িবিভ� �ােন �মণেক এবং বহৃ�র অেথৰ্ িনজ েদেশর বাইের 
েকােনা �ান �মণেক বঝুায়। সফর বা �মণ শুধ ুিচ�িবেনাদেনর জ� 
নয়। �মেণ েযভােব িচ�ার জগৎ �সািরত হয়, েতমিন এেত থােক 
িশ�ণীয় উপাদান। �মেণ এই িশ�ণীয় িদকটার �িত েকারআন 
িবেশষ নজর িদেয়েছ। ইরশাদ হেয়েছ, ‘বেল দাও, েতামরা পিৃথবীেত 
পির�মণ কেরা, অতঃপর েদেখা, যারা সতয্েক িমথয্া বেলেছ, তােদর 

�মেণর সাতকাহন

তািনম আরাফ
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পিরণাম কী হেয়িছল?’ (সুরা : আনআম, আয়াত : ১১) ।
�মণ আমােদর মেন আন� েদয়। আমােদর জ্ঞােনর পিরিধ বিৃ� কের 
ও আন� েদবার পাশাপািশ আমােদর একেঘেয়িম দূর করেত সাহাযয্ 
কের। �মেণর মেধয্ িদেয় মানুেষর জ্ঞান পিরপণূৰ্ িবকাশ লাভ কের। 
যারা েদশ�মণ কের না তারা বা�ব জগৎ েথেক িশ�া িনেত পাের না
। ফেল তারা অেনক িপিছেয় থােক। এ �সে� েশ�িপয়র বেলেছন- 
‘Home keeping Youths ever having homely withs.’ 
অথৰ্াৎ ঘরকুেনা যবুেকর জ্ঞান বিু� বড়ই সীিমত। গিতশীলতাই হেলা 
জীবেনর ধমৰ্। ঘেরর েকােণ বেস থাকেল মানুষ কুসং�াের জিড়েয় 
পেড় এবং আ�েকি�ক হেয় পেড়। তাই আমােদর অিভজ্ঞতার 
জগৎেক সম�ৃ করেত হেল েদশ�মণ করেত হেব। আর এই �মেণর 
মাধয্েমই মেনর জড়তা, একেঘেয়িম ভাব ও কুসং�ার দূর করা স�ব
। এছাড়া বতৰ্মােন অেনেকই �মণ েক েপশা িহেসেব িনেয়েছন।

   জ্ঞান অজৰ্েনর উে�য্েশয্ �মন:

জ্ঞান অজৰ্েনর উে�য্েশয্ �মন করার রীিত বা রসম বহু পরুেনা। েয 
সকল মসুিলম মনীষী জ্ঞান অজৰ্েনর উে�য্েশয্ �মেন েবিরেয় অমর 
হেয়েছন তােদর জীবনােলখয্ িলিপব� কের মসুিলম-ইিতহাস উ�ল 
েথেক উ�লতর হেয়েছ। ইমাম বখুারী, শােফয়ী িকংবা িব�িবখয্াত 
পির�াজক ইবেন বতুতার কথা েক না জােন! এর বহু আেগও এমন 
িকছু মহামানব, যারা িকনা ঐ যেুগর ে�� মানুষ িহেসেব �ীকৃত 
তারাও জ্ঞান অজৰ্েন হাজার হাজার মাইল পািড় িদেয়েছন যার 
ইিতহাসও অিবকৃতভােবই পিব� েকারআেন িবিধত হেয়েছ। এমন 
একজন মানুষ হেলন হযরত মসুা আলাইিহস সালাম। তাঁেক যখন 
জানােনা হেলা তাঁর েচেয় েবিশ জ্ঞান রােখন এমন একজেনর কথা, 
তখন িতিন বলেলন: এই জ্ঞানবান মহামানেবর স�ান েপেত যিদ 
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আমােক শত মাইল �মনও করেত হয় আিম তাই করেবা। পিব� 
েকারআেন তাঁর পািড় েদয়া পেথর দুর� ২১০ মাইল বেল বিণৰ্ত 
হেয়েছ।

আ�াহর রাসুল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম'র এক একিট মখু 
িনঃসতৃ বাণী সং�েহ সাহািবরা কত দুর পথ পািড় িদেয়েছন তা পেড় 
ইউেরােপর ওিরন্টািল�রাও হতবাক হেত বাধয্ হেয়েছ। আল 
আযহার িব�িবদয্ালেয়র এগার'শ বছেরর ইিতহাসও এমন সব 
মানুষেদর জীবনােলেখয্ পণূৰ্ হেয় আেছ। যারা েকবল এই 
িব�িবদয্ালেয় পড়ার জে� হাজার হাজার মাইল পািড় িদেয়েছন শুধ ু
জ্ঞান অজৰ্েনর জ�।

আযহার িব�িবদয্ালেয়র একজন �া�ন ছা� িযিন িকনা শুধ ুআল 
আযহার িব�িবদয্ালেয় পড়ার উে�য্শয্ সুদূর আলেজিরয়া েথেক পােয় 
েহেট িমশেরর রাজধানী কায়েরােত এেসিছেলন। এক যেুগরও েবিশ 
সময় িমশের কািটেয় েদেশ িগেয় পরবৰ্িতেত আলেজিরয়ার �ধানম�ী 
হেয়িছেলন। শুধ ুেসই সময়ই নয়। বতৰ্মােনও আযহােরর ছা�-ছা�ীরা 
েসই ঐিত� ধের েরেখেছন। আল-আযহার িব�িবদয্ালেয়র অ�তম 
জনি�য় িশ�ক শায়খ উসামা আস সাইিয়দ। বতৰ্মােন যার বয়স ৪৫ 
বছর। িতিন পিৃথবীর প�ােশরও েবিশ েদশ �মন কেরেছন শুধ ুমা� 
বতৰ্মান যেুগর জীবীত ইসলািমক �লারেদর মখু েথেক সরাসির 
আ�াহর নবীর হািদস �বেনর জ�। সবেচেয় ইন্টােরি�ং িবষয় হেলা 
ইসলাম মানব জীবনেকও �িনেকর একিট �মন িহেসেবই েদেখ। 
আ�াহর নবী বেলন: "পিৃথবীেত এমনভােব বসবাস কেরা েযন তুিম 
একজন �বাসী িকংবা একজন পির�াজক"।

পিব� েকারআেন অ�ত েচৗ�িটরও েবিশ জায়গায় �মেনর আেদশ 
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েদয়া হেয়েছ। আ�াহ তায়ালা বেলন: েহ নবী আপনার উ�তেদর 
বেল িদন, েতামরা পিৃথবীেত �মন কেরা আর েদেখা পাপাচােরর 
কারেন তােদর কী অব�া হেয়েছ। (সুরা নামল, আয়াত:৬৯)

রাসুল�ুাহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: "জ্ঞান হেলা 
মিুমেনর হারােনা স�দ। সুতরাং তা েযখােনই পাও েসখান েথেক 
আহরন কেরা"। অথৰ্াৎ এর জ� যিদ শত ে�াশ পািড় জামােতও হয়
। তেব এই �মেনর উে�শয্ েকবল সামিয়ক আনে�র জ� নয়। বরং 
আ�াহ তায়ালার সিৃ� েদেখ তার েসৗ�য্যৰ্ উপেভাগ কের তা িদেয় 
হৃদয়েক পণূৰ্ করা। সিৃ�র েসৗ�যৰ্য্ আর রহসয্ িনেয় ভাবার, 
িচ�া-গেবষণা আর তা েথেক িশ�া  েনয়ার  উে�েশয্ই �মেনর  জ� 
আেদশ  েদয়া হেয়েছ। ইসলািমক �লারেদর অেনেক জ্ঞান অজৰ্েনর 
উে�য্েশয্ �মন করা আবশয্ক বেল মত িদেয়েছন।

   িশ�ার মাধয্ম িহেসেব েদশ�মণ:

িশ�ার মাধয্েম মানুেষর দিৃ�ভি� �সািরত হয়। আর এে�ে� 
েদশ�মণ গুরু�পণূৰ্ ভূিমকা পালন কের থােক। পিৃথবীর রূপ, রস, 
গ� িনেত হেল এবং সবার সােথ পিরিচিত লাভ করেত হেল েদশ�মণ 
করেত হেব। েকননা েদশ�মেণর মাধয্েমই েকােনা িশ�াথৰ্ী সভয্তা, 
সং�িৃত, ইিতহাস, দশৰ্ন, িবজ্ঞান �ভৃিত িবষেয়র �তয্� জ্ঞান লাভ 
কের থােক এবং সিতয্কােরর আেলািকত মানুষ হয়। েদশ�মেনর 
ফেল নানা ে�িণ ও েপশার েলােকর সােথ পিরিচত হওয়া যায়।  
আবার িবিভ� েদেশর মানুেষর আচার-বয্বহার, চাল-চলন, 
েপাশাক-পির�দ, রীিত-নীিত, সমাজ-সং�িৃত, ভাষা, িশ�া, 
িশ�কলা ও জীবনধারেণর প�িত স�েকৰ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। তাই 
বলা যায় �মেণর মাধয্েম মানুষ আ�েকি�কতার জগৎ অিত�ম 
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কের বহৃ�র জগেত �েবশ কের। েকােনা ব�-�ান এবং জািত 
স�েকৰ্ জানেত হেল �মণ করেত হেব। �মেণর মাধয্েম েযেকােনা 
িজিনস আমােদর মেন �ায়ীভােব �িৃত আকাের জমা হেয় থােক। 
তাই আমােদর হৃদয় ও মেনর �সার এবং িচ�া-েচতনা িবকােশর 
জ� েদশ�মণ অপিরহাযৰ্। সফর এবং িশ�ার �িত ইসলাম কখেনা 
িনরুৎসািহত কেরনা। ইসলােমর একিট অ�তম রুকন বা ��  হেলা 
হজ। আর হজ পালন করেত হয় দীঘৰ্পথ পািড় িদেয়। এ ছাড়া িনিদৰ্� 
পিরমাণ সফেরর কারেণ ে��তম ইবাদত নামাজেক সংি�� করার 
িনেদৰ্শ েদওয়া হেয়েছ। এভােবই িবিভ� উপােয় ইসলাম �মেণর 
�িত উৎসািহত কেরেছ। ইমাম শােফিয় (রহ.) �মেণর পাঁচিট 
উপকািরতা উে�খ কেরেছন। এক. দুি��া দূর হয়। দুই.  জীিবকা  
অজৰ্ন করা যায়। িতন. জ্ঞানাজৰ্ন করা যায়। চার. েসৗজ�তা ও 
িশ�াচার েশখা যায়। পাঁচ. শারীিরক সু�তা অজৰ্ন হয়।

িবিভ� মনীষীেদর েদশ�মণ: জ্ঞানাজৰ্ন, স�দ আহরণ, ধমৰ্�চার ও 
রাজয্ জয় ইতয্ািদ কারেণ অেনক পযৰ্টক েদশ�মণ কেরেছন। 
কল�াস ভারেতর সােথ ইউেরােপর একিট সম�ু পথ আিব�ার 
করেত েচেয়িছেলন। িক�ু িতিন আেমিরকা  মহােদশ  আিব�ার কের  
েফেলন। ি�ক রাজদূত েমগাসি�িনস চ�গুে�র আমেল ভারতবেষৰ্ 
এেসিছেলন। িতিন এেদেশর িবিভ� রাজৈনিতক, অথৰ্ৈনিতক, 
সামািজক ও সাং�িৃতক ঘটনা িলিপব� কেরিছেলন। ১৩৩৬ সােল 
ইবেন বতুতা আি�কার মরে�া েথেক মহুা�দ িবন তুঘলেকর আমেল 
ভারতবেষৰ্ এেসিছেলন। এছাড়াও দুঃসাহিসক পযৰ্টক মােকৰ্া েপােলা, 
িলিভং ে�ান, কয্াে�ন কুক, এন্ডারসনসহ অেনেকই েদশ 
আিব�ােরর েনশায় জীবেনর মায়া তয্াগ কেরিছেলন। েদশ�মণই 
পাের েকােনা েদশ স�েকৰ্ বা�ব িচ� তুেল ধরেত। তাই আমরা 
পিৃথবীর িবিভ� �মণ-ে�মী মনীষীেদর কাছ েথেক েদশ�মেনর জ� 
উৎসািহত হই।
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ছা�জীবন একিট গুরু�পণূৰ্ অধয্ায়। জীবেনর এই সমেয় আমরা 
িনেজেদর চির�েক ইে�মত গেড় েতালার সুেযাগ পাই। মানুেষর 
জীবেনর জ্ঞান লােভর �ি�য়া সম� জীবনবয্াপী চলেলও, মানুষ 
িহেসেব িনেজর চির�েক গেড় েতালার �াথিমক িশ�া লাভ জীবেন 
এই সমেয়ই হেয় থােক। ছা�জীবেনর িশ�া হওয়া উিচত বয্াপক 
এবং িব�তৃ। তেবই িশ�ার �কৃত উে�শয্ সাথৰ্ক হেয় থােক। 
আমােদর সবারই কমেফাটৰ্ েজান আেছ। এখােন আমরা এতটাই 
�ি�র সােথ জীবন যাপন কির েয এটা েথেক েবর হেবা এটা িচ�াও 
কির না। মেন কেরা যিদ েতামার জীবন এভােবই চলেত থােক �াস, 
ঘমু, আ�া, তাহেল েমধার িবকাশটা েকাথায় হে�। যিদ িবলাসী 
জীবেনর কােছ আ�সমপৰ্ণ কেরা তাহেল অেনক গুেলা েরামা�কর 
অিভজ্ঞতা েথেক বি�ত হে�া। চার েদয়ােলর েছা� রুম েথেক েবর 
হও িব� জেয়র জ�। (েস� কনিফেডনস, ইসমাইল কামদার)

িনিদৰ্� ভূখ� েথেক েবর না হেল সিৃ�জগেতর অেনক িকছুই অজানা 
েথেক যায়। পিৃথবীর এেকক �ান এেকক ৈবিশে�য্র অিধকারী। 
িচ�িবেনাদেনর পাশাপািশ েসসব �ােন িচ�াশীলেদর জ�ও রেয়েছ 
িচ�ার েখারাক। আ�াহ বেলন, ‘বেল দাও, েতামরা ভূপেৃ� �মণ কেরা 
এবং েদেখা, িকভােব আ�াহ �থমবাের সিৃ� কেরেছন। আবার িতিন 
েশষবােরও সিৃ� করেবন।’ (সুরা : আনকাবতু, আয়াত : ২০)

তািনম আরাফ
আল আযহার িব�িবদয্ালয়, িমশর
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Ahmed Yesvi Rafa

Bangla Literature:
Essence lost in choice

and influence!



broken by writers like Ishwar Chandra Vidyasagar, 
Sarat Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusu
dan Dutta, Rabindranath Thakur, Kazi Nazrul 
Islam? They made some changes in some sectors of 
our social stereotypes and nationalism through 
their writings. These are the dissemination of 
female education, racism abolished, widow 
resumes marriage tradition, emancipation of 
women, rise of the British anti-consciousness etc. 
That’s why all of them make a revolution in social 
life.

Sharat chandro Chottopadhhay wrote about wom-
en’s society interference, the internal conscious-
ness of the female community etc. Tarasankar Ban-
dyopadhyay wrote about leftist, socialist revolu-
tion. After the period of 1971, the desire of human 
life and daily living lived through the books of Hu-
mayun Ahmed. Man could have imagined himself 
in the character of Humayun Ahmed’s book. “Man 
is bigger than his dream. 

People love to imagine and want to get pleasure by 
imagination’’. Why our literary practices haven’t 
reached the root? There is no real field of literary 
practice and literary work in our country. “Previ-

ously people were famous to write books but not 
people become famous and then write books.” 
Take it for Raba Khan. We
possibly never thought literary standard of our cul-
ture would face such a serve downgrade in a su-
preme level that a so called youtube star, based on 
her famous background would dare to write a book 
named ‘’ Bandhobi’’ which is more of a Bangla & En-
glish mixed hybrid and devoid of any constructive 
material. Now, there are some questions. Why do 
we read these books? How do these books get viral? 
Why can’t we find the purest writers nowadays? 
First of all, in this regime of online culture, we have 
found ourselves in a bubble of social networks and 
other things that keep us to them.

So, we find peace in watching youtube more than 
reading a book. And this type of online manipula-
tion has led us to run after the so called youtube 
and social media stars. So, when someone like 
Raba khan writes a book, we go for it. Why? Be-
cause she is famous. It’s always the same for all 
other online ‘superstars’. And despite having no 
literary sense, we share the book’s cover, facebook 
helps us to market it which is a blessing for these so 
called writers. And the culture of targeted market-

They are 
called in Bangali ‘’ Poncho Pandav’’ of modern ban-
gali literature. Jibananda Das, Buddhodeb Boshu, 
Omio Chokroborty, Sudhindranath Dutta and Pre-
mendra Mittra were those 5 poets of Bengali litera-
ture.

The rise of literature keeps falling. Every literature 
has a charm. In that period, people supported the 
trend. Now the literature is simple, clever. There is 
no thought exercise and abundance of doctrine in 
this literary sense. There is an eternal feeling of 
recuperation, hypocrisy of men & women, solid 
bliss attempt etc. Our modern literature society has 
not evolved in the absence of personal artistic integ-
rity. Watching stage dramas and reading novels are 
decency of ours. Still it’s a luxury to buy story 
books for people. Now the very modern era of Ben-
gali literature is going on. The monolithic poets of 
this era are Shamsur Rahman, Shamsul Haque, 
Rudro Goswami, Joy Goswami, Purnendu Patri, 
Humayun Ahmed, Jafar Iqbal, Imdadul Haq 
Milan, Anisul Haq etc.

How Social stereotypes that shackled people in a so 
called deluded bubble of unforgiving myths were 

These types of writers write about some of the con-
temporary things that are going on in our mind. 
The modern era of Bengali literature began in the 
18th century. There is a certain period which is 
called in Bengali ‘’Rabindra Jug’’. The original con-
tent of the poems of this period is romanticism of 
life and nature. The poets were Kamini Roy, Sa-
tyendranath Datta, Jatindramohan Bagchi, Praful-
la Sen Chaki, Kusumkumari Das who were the 
most famous poets of that particular period. Now, 
what is Romanticism?

Realistic versatility not to be realistic. After the de-
spair of time, those poets wrote something about 
nature but they did not write something about frus-
tration, cynicism, sadness, pain etc. In the early 
19th century, the writings of Jibanananda Das did 
not reach sharply. After the 1930's decade, modern 
literary practices were initiated. 5 poets of Bengali 
literature started this modern literary practice. 

Bangla Literature: Essence 
lost in choice and influence!

Ahmed Yesvi Rafa

ing viral these books more than a usual pure writer.

That’s why having talented authors makes zero 
amount of attention rather than the ones that are 
already viral. And this shackles them from publish-
ing the books that we need right now. So what can 
we do? Nothing, unless there’s enough of common 
sense between us to realise what is literature and 
what is pseudo literature. At the end of the day, you 
can say, “Genuine writers are the ones we need, but 
not the ones we deserve right now!”
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broken by writers like Ishwar Chandra Vidyasagar, 
Sarat Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusu
dan Dutta, Rabindranath Thakur, Kazi Nazrul 
Islam? They made some changes in some sectors of 
our social stereotypes and nationalism through 
their writings. These are the dissemination of 
female education, racism abolished, widow 
resumes marriage tradition, emancipation of 
women, rise of the British anti-consciousness etc. 
That’s why all of them make a revolution in social 
life.

Sharat chandro Chottopadhhay wrote about wom-
en’s society interference, the internal conscious-
ness of the female community etc. Tarasankar Ban-
dyopadhyay wrote about leftist, socialist revolu-
tion. After the period of 1971, the desire of human 
life and daily living lived through the books of Hu-
mayun Ahmed. Man could have imagined himself 
in the character of Humayun Ahmed’s book. “Man 
is bigger than his dream. 

People love to imagine and want to get pleasure by 
imagination’’. Why our literary practices haven’t 
reached the root? There is no real field of literary 
practice and literary work in our country. “Previ-

ously people were famous to write books but not 
people become famous and then write books.” 
Take it for Raba Khan. We
possibly never thought literary standard of our cul-
ture would face such a serve downgrade in a su-
preme level that a so called youtube star, based on 
her famous background would dare to write a book 
named ‘’ Bandhobi’’ which is more of a Bangla & En-
glish mixed hybrid and devoid of any constructive 
material. Now, there are some questions. Why do 
we read these books? How do these books get viral? 
Why can’t we find the purest writers nowadays? 
First of all, in this regime of online culture, we have 
found ourselves in a bubble of social networks and 
other things that keep us to them.

So, we find peace in watching youtube more than 
reading a book. And this type of online manipula-
tion has led us to run after the so called youtube 
and social media stars. So, when someone like 
Raba khan writes a book, we go for it. Why? Be-
cause she is famous. It’s always the same for all 
other online ‘superstars’. And despite having no 
literary sense, we share the book’s cover, facebook 
helps us to market it which is a blessing for these so 
called writers. And the culture of targeted market-

They are 
called in Bangali ‘’ Poncho Pandav’’ of modern ban-
gali literature. Jibananda Das, Buddhodeb Boshu, 
Omio Chokroborty, Sudhindranath Dutta and Pre-
mendra Mittra were those 5 poets of Bengali litera-
ture.

The rise of literature keeps falling. Every literature 
has a charm. In that period, people supported the 
trend. Now the literature is simple, clever. There is 
no thought exercise and abundance of doctrine in 
this literary sense. There is an eternal feeling of 
recuperation, hypocrisy of men & women, solid 
bliss attempt etc. Our modern literature society has 
not evolved in the absence of personal artistic integ-
rity. Watching stage dramas and reading novels are 
decency of ours. Still it’s a luxury to buy story 
books for people. Now the very modern era of Ben-
gali literature is going on. The monolithic poets of 
this era are Shamsur Rahman, Shamsul Haque, 
Rudro Goswami, Joy Goswami, Purnendu Patri, 
Humayun Ahmed, Jafar Iqbal, Imdadul Haq 
Milan, Anisul Haq etc.

How Social stereotypes that shackled people in a so 
called deluded bubble of unforgiving myths were 

These types of writers write about some of the con-
temporary things that are going on in our mind. 
The modern era of Bengali literature began in the 
18th century. There is a certain period which is 
called in Bengali ‘’Rabindra Jug’’. The original con-
tent of the poems of this period is romanticism of 
life and nature. The poets were Kamini Roy, Sa-
tyendranath Datta, Jatindramohan Bagchi, Praful-
la Sen Chaki, Kusumkumari Das who were the 
most famous poets of that particular period. Now, 
what is Romanticism?

Realistic versatility not to be realistic. After the de-
spair of time, those poets wrote something about 
nature but they did not write something about frus-
tration, cynicism, sadness, pain etc. In the early 
19th century, the writings of Jibanananda Das did 
not reach sharply. After the 1930's decade, modern 
literary practices were initiated. 5 poets of Bengali 
literature started this modern literary practice. 

ing viral these books more than a usual pure writer.

That’s why having talented authors makes zero 
amount of attention rather than the ones that are 
already viral. And this shackles them from publish-
ing the books that we need right now. So what can 
we do? Nothing, unless there’s enough of common 
sense between us to realise what is literature and 
what is pseudo literature. At the end of the day, you 
can say, “Genuine writers are the ones we need, but 
not the ones we deserve right now!”
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broken by writers like Ishwar Chandra Vidyasagar, 
Sarat Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusu
dan Dutta, Rabindranath Thakur, Kazi Nazrul 
Islam? They made some changes in some sectors of 
our social stereotypes and nationalism through 
their writings. These are the dissemination of 
female education, racism abolished, widow 
resumes marriage tradition, emancipation of 
women, rise of the British anti-consciousness etc. 
That’s why all of them make a revolution in social 
life.

Sharat chandro Chottopadhhay wrote about wom-
en’s society interference, the internal conscious-
ness of the female community etc. Tarasankar Ban-
dyopadhyay wrote about leftist, socialist revolu-
tion. After the period of 1971, the desire of human 
life and daily living lived through the books of Hu-
mayun Ahmed. Man could have imagined himself 
in the character of Humayun Ahmed’s book. “Man 
is bigger than his dream. 

People love to imagine and want to get pleasure by 
imagination’’. Why our literary practices haven’t 
reached the root? There is no real field of literary 
practice and literary work in our country. “Previ-

ously people were famous to write books but not 
people become famous and then write books.” 
Take it for Raba Khan. We
possibly never thought literary standard of our cul-
ture would face such a serve downgrade in a su-
preme level that a so called youtube star, based on 
her famous background would dare to write a book 
named ‘’ Bandhobi’’ which is more of a Bangla & En-
glish mixed hybrid and devoid of any constructive 
material. Now, there are some questions. Why do 
we read these books? How do these books get viral? 
Why can’t we find the purest writers nowadays? 
First of all, in this regime of online culture, we have 
found ourselves in a bubble of social networks and 
other things that keep us to them.

So, we find peace in watching youtube more than 
reading a book. And this type of online manipula-
tion has led us to run after the so called youtube 
and social media stars. So, when someone like 
Raba khan writes a book, we go for it. Why? Be-
cause she is famous. It’s always the same for all 
other online ‘superstars’. And despite having no 
literary sense, we share the book’s cover, facebook 
helps us to market it which is a blessing for these so 
called writers. And the culture of targeted market-

They are 
called in Bangali ‘’ Poncho Pandav’’ of modern ban-
gali literature. Jibananda Das, Buddhodeb Boshu, 
Omio Chokroborty, Sudhindranath Dutta and Pre-
mendra Mittra were those 5 poets of Bengali litera-
ture.

The rise of literature keeps falling. Every literature 
has a charm. In that period, people supported the 
trend. Now the literature is simple, clever. There is 
no thought exercise and abundance of doctrine in 
this literary sense. There is an eternal feeling of 
recuperation, hypocrisy of men & women, solid 
bliss attempt etc. Our modern literature society has 
not evolved in the absence of personal artistic integ-
rity. Watching stage dramas and reading novels are 
decency of ours. Still it’s a luxury to buy story 
books for people. Now the very modern era of Ben-
gali literature is going on. The monolithic poets of 
this era are Shamsur Rahman, Shamsul Haque, 
Rudro Goswami, Joy Goswami, Purnendu Patri, 
Humayun Ahmed, Jafar Iqbal, Imdadul Haq 
Milan, Anisul Haq etc.

How Social stereotypes that shackled people in a so 
called deluded bubble of unforgiving myths were 

These types of writers write about some of the con-
temporary things that are going on in our mind. 
The modern era of Bengali literature began in the 
18th century. There is a certain period which is 
called in Bengali ‘’Rabindra Jug’’. The original con-
tent of the poems of this period is romanticism of 
life and nature. The poets were Kamini Roy, Sa-
tyendranath Datta, Jatindramohan Bagchi, Praful-
la Sen Chaki, Kusumkumari Das who were the 
most famous poets of that particular period. Now, 
what is Romanticism?

Realistic versatility not to be realistic. After the de-
spair of time, those poets wrote something about 
nature but they did not write something about frus-
tration, cynicism, sadness, pain etc. In the early 
19th century, the writings of Jibanananda Das did 
not reach sharply. After the 1930's decade, modern 
literary practices were initiated. 5 poets of Bengali 
literature started this modern literary practice. 

ing viral these books more than a usual pure writer.

That’s why having talented authors makes zero 
amount of attention rather than the ones that are 
already viral. And this shackles them from publish-
ing the books that we need right now. So what can 
we do? Nothing, unless there’s enough of common 
sense between us to realise what is literature and 
what is pseudo literature. At the end of the day, you 
can say, “Genuine writers are the ones we need, but 
not the ones we deserve right now!”
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broken by writers like Ishwar Chandra Vidyasagar, 
Sarat Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusu
dan Dutta, Rabindranath Thakur, Kazi Nazrul 
Islam? They made some changes in some sectors of 
our social stereotypes and nationalism through 
their writings. These are the dissemination of 
female education, racism abolished, widow 
resumes marriage tradition, emancipation of 
women, rise of the British anti-consciousness etc. 
That’s why all of them make a revolution in social 
life.

Sharat chandro Chottopadhhay wrote about wom-
en’s society interference, the internal conscious-
ness of the female community etc. Tarasankar Ban-
dyopadhyay wrote about leftist, socialist revolu-
tion. After the period of 1971, the desire of human 
life and daily living lived through the books of Hu-
mayun Ahmed. Man could have imagined himself 
in the character of Humayun Ahmed’s book. “Man 
is bigger than his dream. 

People love to imagine and want to get pleasure by 
imagination’’. Why our literary practices haven’t 
reached the root? There is no real field of literary 
practice and literary work in our country. “Previ-

ously people were famous to write books but not 
people become famous and then write books.” 
Take it for Raba Khan. We
possibly never thought literary standard of our cul-
ture would face such a serve downgrade in a su-
preme level that a so called youtube star, based on 
her famous background would dare to write a book 
named ‘’ Bandhobi’’ which is more of a Bangla & En-
glish mixed hybrid and devoid of any constructive 
material. Now, there are some questions. Why do 
we read these books? How do these books get viral? 
Why can’t we find the purest writers nowadays? 
First of all, in this regime of online culture, we have 
found ourselves in a bubble of social networks and 
other things that keep us to them.

So, we find peace in watching youtube more than 
reading a book. And this type of online manipula-
tion has led us to run after the so called youtube 
and social media stars. So, when someone like 
Raba khan writes a book, we go for it. Why? Be-
cause she is famous. It’s always the same for all 
other online ‘superstars’. And despite having no 
literary sense, we share the book’s cover, facebook 
helps us to market it which is a blessing for these so 
called writers. And the culture of targeted market-

They are 
called in Bangali ‘’ Poncho Pandav’’ of modern ban-
gali literature. Jibananda Das, Buddhodeb Boshu, 
Omio Chokroborty, Sudhindranath Dutta and Pre-
mendra Mittra were those 5 poets of Bengali litera-
ture.

The rise of literature keeps falling. Every literature 
has a charm. In that period, people supported the 
trend. Now the literature is simple, clever. There is 
no thought exercise and abundance of doctrine in 
this literary sense. There is an eternal feeling of 
recuperation, hypocrisy of men & women, solid 
bliss attempt etc. Our modern literature society has 
not evolved in the absence of personal artistic integ-
rity. Watching stage dramas and reading novels are 
decency of ours. Still it’s a luxury to buy story 
books for people. Now the very modern era of Ben-
gali literature is going on. The monolithic poets of 
this era are Shamsur Rahman, Shamsul Haque, 
Rudro Goswami, Joy Goswami, Purnendu Patri, 
Humayun Ahmed, Jafar Iqbal, Imdadul Haq 
Milan, Anisul Haq etc.

How Social stereotypes that shackled people in a so 
called deluded bubble of unforgiving myths were 

These types of writers write about some of the con-
temporary things that are going on in our mind. 
The modern era of Bengali literature began in the 
18th century. There is a certain period which is 
called in Bengali ‘’Rabindra Jug’’. The original con-
tent of the poems of this period is romanticism of 
life and nature. The poets were Kamini Roy, Sa-
tyendranath Datta, Jatindramohan Bagchi, Praful-
la Sen Chaki, Kusumkumari Das who were the 
most famous poets of that particular period. Now, 
what is Romanticism?

Realistic versatility not to be realistic. After the de-
spair of time, those poets wrote something about 
nature but they did not write something about frus-
tration, cynicism, sadness, pain etc. In the early 
19th century, the writings of Jibanananda Das did 
not reach sharply. After the 1930's decade, modern 
literary practices were initiated. 5 poets of Bengali 
literature started this modern literary practice. 

ing viral these books more than a usual pure writer.

That’s why having talented authors makes zero 
amount of attention rather than the ones that are 
already viral. And this shackles them from publish-
ing the books that we need right now. So what can 
we do? Nothing, unless there’s enough of common 
sense between us to realise what is literature and 
what is pseudo literature. At the end of the day, you 
can say, “Genuine writers are the ones we need, but 
not the ones we deserve right now!”
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broken by writers like Ishwar Chandra Vidyasagar, 
Sarat Chandra Chattopadhyay, Michael Madhusu
dan Dutta, Rabindranath Thakur, Kazi Nazrul 
Islam? They made some changes in some sectors of 
our social stereotypes and nationalism through 
their writings. These are the dissemination of 
female education, racism abolished, widow 
resumes marriage tradition, emancipation of 
women, rise of the British anti-consciousness etc. 
That’s why all of them make a revolution in social 
life.

Sharat chandro Chottopadhhay wrote about wom-
en’s society interference, the internal conscious-
ness of the female community etc. Tarasankar Ban-
dyopadhyay wrote about leftist, socialist revolu-
tion. After the period of 1971, the desire of human 
life and daily living lived through the books of Hu-
mayun Ahmed. Man could have imagined himself 
in the character of Humayun Ahmed’s book. “Man 
is bigger than his dream. 

People love to imagine and want to get pleasure by 
imagination’’. Why our literary practices haven’t 
reached the root? There is no real field of literary 
practice and literary work in our country. “Previ-

ously people were famous to write books but not 
people become famous and then write books.” 
Take it for Raba Khan. We
possibly never thought literary standard of our cul-
ture would face such a serve downgrade in a su-
preme level that a so called youtube star, based on 
her famous background would dare to write a book 
named ‘’ Bandhobi’’ which is more of a Bangla & En-
glish mixed hybrid and devoid of any constructive 
material. Now, there are some questions. Why do 
we read these books? How do these books get viral? 
Why can’t we find the purest writers nowadays? 
First of all, in this regime of online culture, we have 
found ourselves in a bubble of social networks and 
other things that keep us to them.

So, we find peace in watching youtube more than 
reading a book. And this type of online manipula-
tion has led us to run after the so called youtube 
and social media stars. So, when someone like 
Raba khan writes a book, we go for it. Why? Be-
cause she is famous. It’s always the same for all 
other online ‘superstars’. And despite having no 
literary sense, we share the book’s cover, facebook 
helps us to market it which is a blessing for these so 
called writers. And the culture of targeted market-

They are 
called in Bangali ‘’ Poncho Pandav’’ of modern ban-
gali literature. Jibananda Das, Buddhodeb Boshu, 
Omio Chokroborty, Sudhindranath Dutta and Pre-
mendra Mittra were those 5 poets of Bengali litera-
ture.

The rise of literature keeps falling. Every literature 
has a charm. In that period, people supported the 
trend. Now the literature is simple, clever. There is 
no thought exercise and abundance of doctrine in 
this literary sense. There is an eternal feeling of 
recuperation, hypocrisy of men & women, solid 
bliss attempt etc. Our modern literature society has 
not evolved in the absence of personal artistic integ-
rity. Watching stage dramas and reading novels are 
decency of ours. Still it’s a luxury to buy story 
books for people. Now the very modern era of Ben-
gali literature is going on. The monolithic poets of 
this era are Shamsur Rahman, Shamsul Haque, 
Rudro Goswami, Joy Goswami, Purnendu Patri, 
Humayun Ahmed, Jafar Iqbal, Imdadul Haq 
Milan, Anisul Haq etc.

How Social stereotypes that shackled people in a so 
called deluded bubble of unforgiving myths were 

These types of writers write about some of the con-
temporary things that are going on in our mind. 
The modern era of Bengali literature began in the 
18th century. There is a certain period which is 
called in Bengali ‘’Rabindra Jug’’. The original con-
tent of the poems of this period is romanticism of 
life and nature. The poets were Kamini Roy, Sa-
tyendranath Datta, Jatindramohan Bagchi, Praful-
la Sen Chaki, Kusumkumari Das who were the 
most famous poets of that particular period. Now, 
what is Romanticism?

Realistic versatility not to be realistic. After the de-
spair of time, those poets wrote something about 
nature but they did not write something about frus-
tration, cynicism, sadness, pain etc. In the early 
19th century, the writings of Jibanananda Das did 
not reach sharply. After the 1930's decade, modern 
literary practices were initiated. 5 poets of Bengali 
literature started this modern literary practice. 

ing viral these books more than a usual pure writer.

That’s why having talented authors makes zero 
amount of attention rather than the ones that are 
already viral. And this shackles them from publish-
ing the books that we need right now. So what can 
we do? Nothing, unless there’s enough of common 
sense between us to realise what is literature and 
what is pseudo literature. At the end of the day, you 
can say, “Genuine writers are the ones we need, but 
not the ones we deserve right now!”
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Bir Bangladeş
Günlüğü

Fatmanur Çifci



birinden lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. En 
çok dalından koparıp yediğimiz mangoları ve 
hindistan cevizlerini özlüyorum. 

Müslüman bir ülke olduğundan, camilerde ezanlar 
okunuyor ve ramazanda bizim aksimize önce 
atıştırarak oruç açılıp, namaz kılınıyor; sonra iftara 
geçiliyordu. Bu bana çok ters gelmişti ve ilk başta 
yemek yememek sinir bozucu bir gelenekti benim 
için. Bizim gibi el öpme, hoşgeldin beş gittin ade-
tleri yoktu. Sadece bayram, uzağa gitme vs gibi du-
rumlarda eller büyüklerin ayağına değdiriliyor ve 
hafif eğilerek saygı gösterisi yapıyorlar. Çatal kaşık 
kullanmıyorlar ve yemek yerken ellerini kullanıyor-
lar. Dışarda yediğim zamanlar için bazen lazım old-
uğundan kaşığımla birlikte geziyordum. 

Süreçten dolayı gezemedim ve bir köyde kaldım 
ancak bu sayede insanları ve kültürü çok daha iyi 
öğrendim. İnsanlar fazlasıyla samimi ve beyaz old-
uğum için bana özellikle ilgiliydiler. Bir müze 
parçasıymışım gibi saatlerce beni izlemeye gelen, 
ertesi gün tekrar geliyordu. Bu süreçte gitmeden 
öğrendiğim birkaç cümleyle anlamadan konuşuy-
or, aynı şeyleri diyip duruyordum. Onlar birkaç 
sözcüğü bile şaşkınlıkla ve mutlulukla dinliyor, 

daha fazla konuşuyorlardı. Köy insanları her gün 
geldiği için artık herkesi iyice öğrenmiş, yavaş 
yavaş Bengalce anlamaya başlamıştım. Oradaki 
insanları seviyordum ama köyde yaşamak benim 
için çok zordu açıkçası. 

Gelişmemiş bir ülkenin köyünde, oranın şartlarına 
uyum sağlarken en zorlandığım nokta su sistemiy-
di. Hiçbir evde musluk denen bir şey yoktu ve her-
kesin bahçesinde havuz oluyordu. Burada muson 
yağmurlarından biriken su yıl boyunca kullanılıyor-
du ve içerisinde balık yetiştiriyorlardı. Günlük işle-
rde bu su kullanılıyor ve bu havuzlarda duş alıyor-
lardı. Şehirlerde hayat bu şekilde değil fakat 
maalesef köylerdeki hayat çok daha zor. İkinci zor-
landığım nokta ise o koca koca sivrisinekler.. O 
kadar çok ısırıyorlardı ki, bizimkilere hiç benzemiy-
ordu. Ülkenin nüfusundan daha fazla sivrisinek 
var galiba. :) Bunlara bir başka ekleyeceğim şey ise, 
istisnasız herkesin saçlarına 
çeşitli hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlardan 
sürmesi. Duştan önce değil, sonra sürdüklerinden 
dolayı daha çok saçlarında kalması benim için 
rahatsız ediciydi çünkü kirli gösteriyordu. 

Benim için yaşamak konusunda zor bir ülke olsa 

Bir Bangladeş
Günlüğü

Önceden adını bile duymadığım, Hindistan’ın bir 
bölgesi sandığım Bangladeş’e gitmek, herhalde ha-
yatımda yaptığım en büyük çılgınlıktı. Tamamen 
farklı bir kültürün içine kendimi attım ve Corona 
döneminin ilk 6 ayında orada yaşadım. Kalabalık 
nüfusuyla, trafiğiyle ilk günden beni yoran bu 
ülkenin en güzel yanı balıksever biri olarak her 
öğünde balık olması ve hepsinin taze olmasıydı. 
Havuzdan tutulan canlı balıklar ya da nehirden 
gelmiş günlük balıklar her öğün sofrada yer alıyor-
du. Asla yemek seçmediğimden ve farklı tadları 
denemeyi sevdiğimden dolayı baharatlı yemekleri-
ni yemekte hiç zorlanmadım. Söz konusu “Biryani” 
olduğunda tabakları ben sıyırıyorum sanırım. :) 
Acı ve baharatlı yemek kültürüne sahip olan Ban-
gladeş halkı, tatlıya da aşırı düşkün. Birbirinden 
farklı tatlıları var ve çoğu şerbetli tatlılardan oluşuy-
or. Pui Shak, Kosur Muki, Jackfruit ded
ikleri daha önce hiç denemediğim, bilmediğim bir-

Fatmanur Çifci

da, gezmek için mükemmel bir ülke. Hem ucuz old-
uğundan dolayı doyasıya alışveriş yapabileceğiniz 
hem de samimi, eğlenceli insanlarıyla vakit geçire-
bileceğiniz harika bir ülke. Şehirde yaşasaydım 
belki oradakileri bu kadar sevmezdim ama o 
köydeki insanlar bana kocaman bir aile oldu. Ben 
onları sevdim, onlar beni daha çok sevdi. Bahçesin-
den kopardığı bir meyveyi bana koşarak getiren, 
sen gidince biz ne yapacağız diye daha gitmeden 
ağlayan, her gün bize gel de bugün bizde ye/kal 
diyen insanları hiç unutmayacağım... 
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birinden lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. En 
çok dalından koparıp yediğimiz mangoları ve 
hindistan cevizlerini özlüyorum. 

Müslüman bir ülke olduğundan, camilerde ezanlar 
okunuyor ve ramazanda bizim aksimize önce 
atıştırarak oruç açılıp, namaz kılınıyor; sonra iftara 
geçiliyordu. Bu bana çok ters gelmişti ve ilk başta 
yemek yememek sinir bozucu bir gelenekti benim 
için. Bizim gibi el öpme, hoşgeldin beş gittin ade-
tleri yoktu. Sadece bayram, uzağa gitme vs gibi du-
rumlarda eller büyüklerin ayağına değdiriliyor ve 
hafif eğilerek saygı gösterisi yapıyorlar. Çatal kaşık 
kullanmıyorlar ve yemek yerken ellerini kullanıyor-
lar. Dışarda yediğim zamanlar için bazen lazım old-
uğundan kaşığımla birlikte geziyordum. 

Süreçten dolayı gezemedim ve bir köyde kaldım 
ancak bu sayede insanları ve kültürü çok daha iyi 
öğrendim. İnsanlar fazlasıyla samimi ve beyaz old-
uğum için bana özellikle ilgiliydiler. Bir müze 
parçasıymışım gibi saatlerce beni izlemeye gelen, 
ertesi gün tekrar geliyordu. Bu süreçte gitmeden 
öğrendiğim birkaç cümleyle anlamadan konuşuy-
or, aynı şeyleri diyip duruyordum. Onlar birkaç 
sözcüğü bile şaşkınlıkla ve mutlulukla dinliyor, 

daha fazla konuşuyorlardı. Köy insanları her gün 
geldiği için artık herkesi iyice öğrenmiş, yavaş 
yavaş Bengalce anlamaya başlamıştım. Oradaki 
insanları seviyordum ama köyde yaşamak benim 
için çok zordu açıkçası. 

Gelişmemiş bir ülkenin köyünde, oranın şartlarına 
uyum sağlarken en zorlandığım nokta su sistemiy-
di. Hiçbir evde musluk denen bir şey yoktu ve her-
kesin bahçesinde havuz oluyordu. Burada muson 
yağmurlarından biriken su yıl boyunca kullanılıyor-
du ve içerisinde balık yetiştiriyorlardı. Günlük işle-
rde bu su kullanılıyor ve bu havuzlarda duş alıyor-
lardı. Şehirlerde hayat bu şekilde değil fakat 
maalesef köylerdeki hayat çok daha zor. İkinci zor-
landığım nokta ise o koca koca sivrisinekler.. O 
kadar çok ısırıyorlardı ki, bizimkilere hiç benzemiy-
ordu. Ülkenin nüfusundan daha fazla sivrisinek 
var galiba. :) Bunlara bir başka ekleyeceğim şey ise, 
istisnasız herkesin saçlarına 
çeşitli hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlardan 
sürmesi. Duştan önce değil, sonra sürdüklerinden 
dolayı daha çok saçlarında kalması benim için 
rahatsız ediciydi çünkü kirli gösteriyordu. 

Benim için yaşamak konusunda zor bir ülke olsa 

Önceden adını bile duymadığım, Hindistan’ın bir 
bölgesi sandığım Bangladeş’e gitmek, herhalde ha-
yatımda yaptığım en büyük çılgınlıktı. Tamamen 
farklı bir kültürün içine kendimi attım ve Corona 
döneminin ilk 6 ayında orada yaşadım. Kalabalık 
nüfusuyla, trafiğiyle ilk günden beni yoran bu 
ülkenin en güzel yanı balıksever biri olarak her 
öğünde balık olması ve hepsinin taze olmasıydı. 
Havuzdan tutulan canlı balıklar ya da nehirden 
gelmiş günlük balıklar her öğün sofrada yer alıyor-
du. Asla yemek seçmediğimden ve farklı tadları 
denemeyi sevdiğimden dolayı baharatlı yemekleri-
ni yemekte hiç zorlanmadım. Söz konusu “Biryani” 
olduğunda tabakları ben sıyırıyorum sanırım. :) 
Acı ve baharatlı yemek kültürüne sahip olan Ban-
gladeş halkı, tatlıya da aşırı düşkün. Birbirinden 
farklı tatlıları var ve çoğu şerbetli tatlılardan oluşuy-
or. Pui Shak, Kosur Muki, Jackfruit ded
ikleri daha önce hiç denemediğim, bilmediğim bir-

da, gezmek için mükemmel bir ülke. Hem ucuz old-
uğundan dolayı doyasıya alışveriş yapabileceğiniz 
hem de samimi, eğlenceli insanlarıyla vakit geçire-
bileceğiniz harika bir ülke. Şehirde yaşasaydım 
belki oradakileri bu kadar sevmezdim ama o 
köydeki insanlar bana kocaman bir aile oldu. Ben 
onları sevdim, onlar beni daha çok sevdi. Bahçesin-
den kopardığı bir meyveyi bana koşarak getiren, 
sen gidince biz ne yapacağız diye daha gitmeden 
ağlayan, her gün bize gel de bugün bizde ye/kal 
diyen insanları hiç unutmayacağım... 
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birinden lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. En 
çok dalından koparıp yediğimiz mangoları ve 
hindistan cevizlerini özlüyorum. 

Müslüman bir ülke olduğundan, camilerde ezanlar 
okunuyor ve ramazanda bizim aksimize önce 
atıştırarak oruç açılıp, namaz kılınıyor; sonra iftara 
geçiliyordu. Bu bana çok ters gelmişti ve ilk başta 
yemek yememek sinir bozucu bir gelenekti benim 
için. Bizim gibi el öpme, hoşgeldin beş gittin ade-
tleri yoktu. Sadece bayram, uzağa gitme vs gibi du-
rumlarda eller büyüklerin ayağına değdiriliyor ve 
hafif eğilerek saygı gösterisi yapıyorlar. Çatal kaşık 
kullanmıyorlar ve yemek yerken ellerini kullanıyor-
lar. Dışarda yediğim zamanlar için bazen lazım old-
uğundan kaşığımla birlikte geziyordum. 

Süreçten dolayı gezemedim ve bir köyde kaldım 
ancak bu sayede insanları ve kültürü çok daha iyi 
öğrendim. İnsanlar fazlasıyla samimi ve beyaz old-
uğum için bana özellikle ilgiliydiler. Bir müze 
parçasıymışım gibi saatlerce beni izlemeye gelen, 
ertesi gün tekrar geliyordu. Bu süreçte gitmeden 
öğrendiğim birkaç cümleyle anlamadan konuşuy-
or, aynı şeyleri diyip duruyordum. Onlar birkaç 
sözcüğü bile şaşkınlıkla ve mutlulukla dinliyor, 

daha fazla konuşuyorlardı. Köy insanları her gün 
geldiği için artık herkesi iyice öğrenmiş, yavaş 
yavaş Bengalce anlamaya başlamıştım. Oradaki 
insanları seviyordum ama köyde yaşamak benim 
için çok zordu açıkçası. 

Gelişmemiş bir ülkenin köyünde, oranın şartlarına 
uyum sağlarken en zorlandığım nokta su sistemiy-
di. Hiçbir evde musluk denen bir şey yoktu ve her-
kesin bahçesinde havuz oluyordu. Burada muson 
yağmurlarından biriken su yıl boyunca kullanılıyor-
du ve içerisinde balık yetiştiriyorlardı. Günlük işle-
rde bu su kullanılıyor ve bu havuzlarda duş alıyor-
lardı. Şehirlerde hayat bu şekilde değil fakat 
maalesef köylerdeki hayat çok daha zor. İkinci zor-
landığım nokta ise o koca koca sivrisinekler.. O 
kadar çok ısırıyorlardı ki, bizimkilere hiç benzemiy-
ordu. Ülkenin nüfusundan daha fazla sivrisinek 
var galiba. :) Bunlara bir başka ekleyeceğim şey ise, 
istisnasız herkesin saçlarına 
çeşitli hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlardan 
sürmesi. Duştan önce değil, sonra sürdüklerinden 
dolayı daha çok saçlarında kalması benim için 
rahatsız ediciydi çünkü kirli gösteriyordu. 

Benim için yaşamak konusunda zor bir ülke olsa 

Önceden adını bile duymadığım, Hindistan’ın bir 
bölgesi sandığım Bangladeş’e gitmek, herhalde ha-
yatımda yaptığım en büyük çılgınlıktı. Tamamen 
farklı bir kültürün içine kendimi attım ve Corona 
döneminin ilk 6 ayında orada yaşadım. Kalabalık 
nüfusuyla, trafiğiyle ilk günden beni yoran bu 
ülkenin en güzel yanı balıksever biri olarak her 
öğünde balık olması ve hepsinin taze olmasıydı. 
Havuzdan tutulan canlı balıklar ya da nehirden 
gelmiş günlük balıklar her öğün sofrada yer alıyor-
du. Asla yemek seçmediğimden ve farklı tadları 
denemeyi sevdiğimden dolayı baharatlı yemekleri-
ni yemekte hiç zorlanmadım. Söz konusu “Biryani” 
olduğunda tabakları ben sıyırıyorum sanırım. :) 
Acı ve baharatlı yemek kültürüne sahip olan Ban-
gladeş halkı, tatlıya da aşırı düşkün. Birbirinden 
farklı tatlıları var ve çoğu şerbetli tatlılardan oluşuy-
or. Pui Shak, Kosur Muki, Jackfruit ded
ikleri daha önce hiç denemediğim, bilmediğim bir-

da, gezmek için mükemmel bir ülke. Hem ucuz old-
uğundan dolayı doyasıya alışveriş yapabileceğiniz 
hem de samimi, eğlenceli insanlarıyla vakit geçire-
bileceğiniz harika bir ülke. Şehirde yaşasaydım 
belki oradakileri bu kadar sevmezdim ama o 
köydeki insanlar bana kocaman bir aile oldu. Ben 
onları sevdim, onlar beni daha çok sevdi. Bahçesin-
den kopardığı bir meyveyi bana koşarak getiren, 
sen gidince biz ne yapacağız diye daha gitmeden 
ağlayan, her gün bize gel de bugün bizde ye/kal 
diyen insanları hiç unutmayacağım... 
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birinden lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. En 
çok dalından koparıp yediğimiz mangoları ve 
hindistan cevizlerini özlüyorum. 

Müslüman bir ülke olduğundan, camilerde ezanlar 
okunuyor ve ramazanda bizim aksimize önce 
atıştırarak oruç açılıp, namaz kılınıyor; sonra iftara 
geçiliyordu. Bu bana çok ters gelmişti ve ilk başta 
yemek yememek sinir bozucu bir gelenekti benim 
için. Bizim gibi el öpme, hoşgeldin beş gittin ade-
tleri yoktu. Sadece bayram, uzağa gitme vs gibi du-
rumlarda eller büyüklerin ayağına değdiriliyor ve 
hafif eğilerek saygı gösterisi yapıyorlar. Çatal kaşık 
kullanmıyorlar ve yemek yerken ellerini kullanıyor-
lar. Dışarda yediğim zamanlar için bazen lazım old-
uğundan kaşığımla birlikte geziyordum. 

Süreçten dolayı gezemedim ve bir köyde kaldım 
ancak bu sayede insanları ve kültürü çok daha iyi 
öğrendim. İnsanlar fazlasıyla samimi ve beyaz old-
uğum için bana özellikle ilgiliydiler. Bir müze 
parçasıymışım gibi saatlerce beni izlemeye gelen, 
ertesi gün tekrar geliyordu. Bu süreçte gitmeden 
öğrendiğim birkaç cümleyle anlamadan konuşuy-
or, aynı şeyleri diyip duruyordum. Onlar birkaç 
sözcüğü bile şaşkınlıkla ve mutlulukla dinliyor, 

daha fazla konuşuyorlardı. Köy insanları her gün 
geldiği için artık herkesi iyice öğrenmiş, yavaş 
yavaş Bengalce anlamaya başlamıştım. Oradaki 
insanları seviyordum ama köyde yaşamak benim 
için çok zordu açıkçası. 

Gelişmemiş bir ülkenin köyünde, oranın şartlarına 
uyum sağlarken en zorlandığım nokta su sistemiy-
di. Hiçbir evde musluk denen bir şey yoktu ve her-
kesin bahçesinde havuz oluyordu. Burada muson 
yağmurlarından biriken su yıl boyunca kullanılıyor-
du ve içerisinde balık yetiştiriyorlardı. Günlük işle-
rde bu su kullanılıyor ve bu havuzlarda duş alıyor-
lardı. Şehirlerde hayat bu şekilde değil fakat 
maalesef köylerdeki hayat çok daha zor. İkinci zor-
landığım nokta ise o koca koca sivrisinekler.. O 
kadar çok ısırıyorlardı ki, bizimkilere hiç benzemiy-
ordu. Ülkenin nüfusundan daha fazla sivrisinek 
var galiba. :) Bunlara bir başka ekleyeceğim şey ise, 
istisnasız herkesin saçlarına 
çeşitli hindistan cevizi yağı gibi bitkisel yağlardan 
sürmesi. Duştan önce değil, sonra sürdüklerinden 
dolayı daha çok saçlarında kalması benim için 
rahatsız ediciydi çünkü kirli gösteriyordu. 

Benim için yaşamak konusunda zor bir ülke olsa 

Önceden adını bile duymadığım, Hindistan’ın bir 
bölgesi sandığım Bangladeş’e gitmek, herhalde ha-
yatımda yaptığım en büyük çılgınlıktı. Tamamen 
farklı bir kültürün içine kendimi attım ve Corona 
döneminin ilk 6 ayında orada yaşadım. Kalabalık 
nüfusuyla, trafiğiyle ilk günden beni yoran bu 
ülkenin en güzel yanı balıksever biri olarak her 
öğünde balık olması ve hepsinin taze olmasıydı. 
Havuzdan tutulan canlı balıklar ya da nehirden 
gelmiş günlük balıklar her öğün sofrada yer alıyor-
du. Asla yemek seçmediğimden ve farklı tadları 
denemeyi sevdiğimden dolayı baharatlı yemekleri-
ni yemekte hiç zorlanmadım. Söz konusu “Biryani” 
olduğunda tabakları ben sıyırıyorum sanırım. :) 
Acı ve baharatlı yemek kültürüne sahip olan Ban-
gladeş halkı, tatlıya da aşırı düşkün. Birbirinden 
farklı tatlıları var ve çoğu şerbetli tatlılardan oluşuy-
or. Pui Shak, Kosur Muki, Jackfruit ded
ikleri daha önce hiç denemediğim, bilmediğim bir-

Fatmanur Çifci
Psikolojik Danışman
Paderborn, Germany

da, gezmek için mükemmel bir ülke. Hem ucuz old-
uğundan dolayı doyasıya alışveriş yapabileceğiniz 
hem de samimi, eğlenceli insanlarıyla vakit geçire-
bileceğiniz harika bir ülke. Şehirde yaşasaydım 
belki oradakileri bu kadar sevmezdim ama o 
köydeki insanlar bana kocaman bir aile oldu. Ben 
onları sevdim, onlar beni daha çok sevdi. Bahçesin-
den kopardığı bir meyveyi bana koşarak getiren, 
sen gidince biz ne yapacağız diye daha gitmeden 
ağlayan, her gün bize gel de bugün bizde ye/kal 
diyen insanları hiç unutmayacağım... 
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H e l e 
dünya hari-
t a s ı n d a 
berbat old-
u ğ u m 
söylenebilir-
di. Birebir 
iletişim kur-
duğum ilk uluslararası 
a r k a d a ş ı m  Bangladeşliydi. Elbette hayatı-
ma giren tanıştığım ve diyaloğa girdiğim kişiler 
oldu fakat bir insanı tanımak için tanışmak yetmiy-
or, yetmez. Anlaman, hissetmen, gülmen, ağla-
man, dinlemen ve belki de seyahat etmen gerekiy-
or. İşte Bangladeşle ve Banladeşlilerle tanışmam 
da yeni bir şehre taşınmamla gerçekleşti diyebilir-

Bir Türk'ün Gözünden
Bangladeş ve Bangladeşliler

Beyza Uzunoğlu

Bangladeşli arkadaşı ile yazar

sel olarak giyim kuşamdan, müzikten, halden tavır-
dan kolayca anlayabilirsiniz.
 
Henüz çok yeni bir ülke olmasına rağmen Dün-
ya’da 
kendine hızla yer açmayı başarmış, başarılı bir ülke 
Bangladeş. Özellikle Türkiye ve dünyanın dört bir 
yanına çok iyi şehirlere çok iyi üniversitelere gön-
derdiği öğrencileriyle ilme ne denli önem verdiğini 
ve gelişmenin sadece ekonomiyle, ticaretle falan 
olmayacağını kanıtlıyor. Bangladeş eğitime ve bilgi-
ye verdiği önem ve bu konudaki teşvikiyle takdir 
edilecek bir yolda ilerliyor. Yurt dışında öğrenim 
gören öğrencilerse bunun fevkalade hakkını veriy-
orlar. Yıllar geçtikçe yöneticilerde halk da ilme ve 
ilim insanlarına yaptıkları bu yatırımın sonuçlarını 
hayranlıkla izleyeceklerdir.

Şu ana kadar pek çok Bangladeşliyle tanıştım. Her 
ülke gibi çok çeşitli karakterlerde insan 
barındırıyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki 
sanırım bu halkın en baskın ve genelleyebileceğim 
özelliği saygısıdır. Renkli kişiliklerinden yukarıda 
zaten bahsetmiştim �. Huzurlu bir yapıya ve neşeli 
bir kültüre sahipler. Belki bizim gibi halay çekmiy-
or, çiftetelli oynamıyorlar fakat nice güzel 
müzikleri ve nice güzel aktiviteleriyle bunu fazlasıy-

iz. Kendi ülkenizde de bilmediğiniz bir şehre 
gittiğinizde, en az bir Bangladeşli kadar ya-
bancısınızdır oraya. Belki dil bilmek sizi bir ya-
bancı öğrenciden bir sıfır öne geçirir o kadar. Biz 
ikimizde bu şehrin ve bu koca kalabalığın ya-
bancısıydık. Belki bir tek birbirimizin yabancısı 
olamadık.
 
3 yıl önce sorsaydınız dünya hakkında pek de fazla 
fikir sahibi sayılmazdım. Fakat her insan farklı bir 
dünyaya kapı aralıyor. Dünyayı her tanıştığınız 
insanla yeniden tanımlıyorsunuz. Bu kapının bana 
kilometrelerce öteden açılması belki de benim 
şansımdı bilmiyorum. Sanki dünya okyanus ötesin-
den birini karşıma çıkararak farklılıkların 
aynılıklardan daha eğlenceli olduğunu ve aynıların-
la kuramadığın irtibatın farklı kültürden, farklı 
dilden biriyle bazen çok rahat kurulabildiğini öğret-
ti bana. Bu vesileyle ben hem Bengal kültürüyle 
hem bengal müziğiyle hem de Bengalceyle 
tanıştım. Bir de Bangladeş basınında Türkiye 
imgesi konusunda da bir şeyler öğrenmiş olabilir-
im. O konu biraz karışık �. Bugüne kadar pek çok 
Bengalliyle tanıştım. Bizim metropolleşmemizden 
midir, iklimden midir neydendir bilmem Bengal 
insanı bana hep çok daha renkli ve eğlenceli 
gelmiştir. Zaten olan da budur. Bunu sadece yüzey-

la karşılıyorlar. Çoğunlukla aynı dine mensup old-
uğumuz için Avrupa’da belki en rahat adapte olabi-
lecekleri kültür burada olabilir. Keza aynı şekilde 
Türki Cumhuriyetleri bir kenara koyduğunuzda 
Asya’da, kültür farklılığına rağmen kendinizi o 
kadar da yabancı hissetmezsiniz sanıyorum Bangla-
deş’te. İşte böyle. Farklı kültürlerden insanlar bir 
araya geldiğinizde ve birbirin
izi çok sevdiğinizde sınırların, vizelerin, ok-
yanusların insanları birbirinden ayırmaya ve 
farklılaştırmaya yetmediğini görüyorsunuz. Çünkü 
bir gün bir bakıyorsunuz, ruhunuzun diğer parçası-
na Hint okyanusunun kıyısında bir devlette 
karşılaşıyorsunuz. 
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kendine hızla yer açmayı başarmış, başarılı bir ülke 
Bangladeş. Özellikle Türkiye ve dünyanın dört bir 
yanına çok iyi şehirlere çok iyi üniversitelere gön-
derdiği öğrencileriyle ilme ne denli önem verdiğini 
ve gelişmenin sadece ekonomiyle, ticaretle falan 
olmayacağını kanıtlıyor. Bangladeş eğitime ve bilgi-
ye verdiği önem ve bu konudaki teşvikiyle takdir 
edilecek bir yolda ilerliyor. Yurt dışında öğrenim 
gören öğrencilerse bunun fevkalade hakkını veriy-
orlar. Yıllar geçtikçe yöneticilerde halk da ilme ve 
ilim insanlarına yaptıkları bu yatırımın sonuçlarını 
hayranlıkla izleyeceklerdir.

Şu ana kadar pek çok Bangladeşliyle tanıştım. Her 
ülke gibi çok çeşitli karakterlerde insan 
barındırıyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim ki 
sanırım bu halkın en baskın ve genelleyebileceğim 
özelliği saygısıdır. Renkli kişiliklerinden yukarıda 
zaten bahsetmiştim �. Huzurlu bir yapıya ve neşeli 
bir kültüre sahipler. Belki bizim gibi halay çekmiy-
or, çiftetelli oynamıyorlar fakat nice güzel 
müzikleri ve nice güzel aktiviteleriyle bunu fazlasıy-

iz. Kendi ülkenizde de bilmediğiniz bir şehre 
gittiğinizde, en az bir Bangladeşli kadar ya-
bancısınızdır oraya. Belki dil bilmek sizi bir ya-
bancı öğrenciden bir sıfır öne geçirir o kadar. Biz 
ikimizde bu şehrin ve bu koca kalabalığın ya-
bancısıydık. Belki bir tek birbirimizin yabancısı 
olamadık.
 
3 yıl önce sorsaydınız dünya hakkında pek de fazla 
fikir sahibi sayılmazdım. Fakat her insan farklı bir 
dünyaya kapı aralıyor. Dünyayı her tanıştığınız 
insanla yeniden tanımlıyorsunuz. Bu kapının bana 
kilometrelerce öteden açılması belki de benim 
şansımdı bilmiyorum. Sanki dünya okyanus ötesin-
den birini karşıma çıkararak farklılıkların 
aynılıklardan daha eğlenceli olduğunu ve aynıların-
la kuramadığın irtibatın farklı kültürden, farklı 
dilden biriyle bazen çok rahat kurulabildiğini öğret-
ti bana. Bu vesileyle ben hem Bengal kültürüyle 
hem bengal müziğiyle hem de Bengalceyle 
tanıştım. Bir de Bangladeş basınında Türkiye 
imgesi konusunda da bir şeyler öğrenmiş olabilir-
im. O konu biraz karışık �. Bugüne kadar pek çok 
Bengalliyle tanıştım. Bizim metropolleşmemizden 
midir, iklimden midir neydendir bilmem Bengal 
insanı bana hep çok daha renkli ve eğlenceli 
gelmiştir. Zaten olan da budur. Bunu sadece yüzey-

la karşılıyorlar. Çoğunlukla aynı dine mensup old-
uğumuz için Avrupa’da belki en rahat adapte olabi-
lecekleri kültür burada olabilir. Keza aynı şekilde 
Türki Cumhuriyetleri bir kenara koyduğunuzda 
Asya’da, kültür farklılığına rağmen kendinizi o 
kadar da yabancı hissetmezsiniz sanıyorum Bangla-
deş’te. İşte böyle. Farklı kültürlerden insanlar bir 
araya geldiğinizde ve birbirin
izi çok sevdiğinizde sınırların, vizelerin, ok-
yanusların insanları birbirinden ayırmaya ve 
farklılaştırmaya yetmediğini görüyorsunuz. Çünkü 
bir gün bir bakıyorsunuz, ruhunuzun diğer parçası-
na Hint okyanusunun kıyısında bir devlette 
karşılaşıyorsunuz. 
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Beyza Uzunoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi

Ankara, Türkiye
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BORDO DAİRELİ YEŞİL
BAYRAKLI ÜLKE

Yıllar önce Ankara’da misafir öğrencilerin ellerinde 
bayraklarıyla yaptıkları bir geçit törenini izlerken 
annem “Mervenur, bak bu bayrak gibi giyinmişsin 
aynı!” demişti. O gün bordo bir elbisenin üzerine 
koyu yeşil bir başörtüsü takmıştım. Bir de baktım 
ki yemyeşil bir bayrağın ortasında bordo daire olan 
bir bayrağı taşıyan bir kız geçiyor önümden. 
Hemen gidip tanışmak istedim, kız da beni 
görünce gülümsedi. Biraz konuştuk ve Bangladeşli 
olduğunu öğrendim. Bangladeş diye bir ülke old-
uğunu biliyordum, bazen haberlerde ülkede o 
zamanlar yaşananlar hakkında haberler geçiyordu 
ama daha önce hiçbir Bangladeşli ile 
karşılaşmamıştım; bayrağı nasıl, başkenti neredir 
bilmiyordum. O gün ilk defa bir Bangladeşli ile 
tanıştım ve bayrağı da o günden sonra hiç unut-
madım. 12-13 yaşlarındaydım.

Mervenur Şahin
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Devam eden lise yıllarımda ailem zaman zaman 
yaşadığımız şehir Ankara’ya okumaya gelmiş 
uluslararası öğrencilerle ilgilenir, onları eve davet 
eder oldu. Ben de yabancı kültürleri merak eden, 
dillere ilgili, farklı bir şeyi görünce bir daha unut-
mayan bir çocuktum. Bu misafirlerimiz beni her 
seferinde çok mutlu ediyordu. Öğrencilerin bazen 
ülke tanıtım günleri, kültür etkinlikleri olurdu. Bu-
ralara ailecek giderdik. Annem öğrencilere yeme-
kler götürür, onlarla konuşur, sohbet ederdi. Ben 
de yanında durur, bazen fotoğraflar çekinir, çekine 
çekine konuşurdum bazen de. Herkes genelde 
benden büyük olurdu, o yüzden herkesle çok 
konuşamaz, arkadaşlık kuramazdım. Ancak 
mesela Bangladeş standında her gittiğimde ismimi 
Bengalce yazan abiler olurdu. O kağıtları bugün 
hala saklarım. Beni tanımayan yeni bir öğrenci 
varsa bana ülkesi hakkında bilgi vermek isterdi. 
Ben de hiç “Ben bunları biliyorum, sizin 
başkentiniz Dhaka, diliniz Bengalce, Chittagong 
diye şehriniz var çok büyük” demezdim! Herkesi 
baştan sona dinlerdim � Böyle böyle Bangladeş de 
bana yabancı bir ülke olmaktan zamanla çıktı.
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18 yaşıma gelince çoğu Türk genci gibi ben de 
üniversiteye başladım. Artık kendimi yetişkin bir 
birey gibi hissetmeye başladığım zamanlardı. Evi-
mize hala sık sık öğrenciler gelip gidiyordu. Ailem 
yine bu tür programlara katılıyordu. Ancak ben 
bağımsız bir şeyler de yapmak istiyordum. Böylece 
burada bulunan bir yerel uluslararası öğrenci 
derneğinde gönüllü olarak çalışmaya başladım. 
Burada yeni gelen öğrencilerle ilgileniyorduk, on-
ların uyum süreçlerini kolaylaştırmaya çalışıyor-
duk. Hiç unutmadığım değerli bir anım da işte 18 
yaşımda, bu dernek sayesinde oldu. Dernek öğren-
ciler için İstanbul’a bir gezi düzenlemişti. Ben de 
annem ile yolculuk boyunca kadın öğrencilerle ilg-
ilenmek için bu geziye katılmıştım. Yolculuk 
sırasında verdiğimiz bir mola sırasında annem yan 
koltuktan bir kadın öğrenci ile konuşmaya 
başlamıştı. Daha sonra da beni tanıştırdı. Mobas-
sera. Bangladeş’ten bir gazetecilik öğrencisi. O 
İstanbul gezisini birlikte tamamladık. Annem 
genellikle giydiği kıyafet hakkında, Bangladeş hak-
kında, okuduğu üniversite hakkında, çektiği zorluk-
lar hakkında sorular soruyordu ona. Ben de dinliy-
ordum. Ama o zaman da annemin sorduğu sorular-
dan Mobassera’nın annemle iyi anlaştığını an-
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lamıştım.

İlk başlarda Mobassera benim için diğer tanıştığım 
öğrenciler gibiydi. Benden büyüktü. Ben genelde 
daha çocuk kalıyordum onun yanında da. Annemle 
iletişimi benden daha iyiydi. Zaten daha sonra 
annemin evde düzenlediği akşam yemeği davetler-
ine ve hafta sonu herkesin mutfakta kendi 
kültüründen bir yemek yapıp servis ettiği gülüp 
eğlendiğimiz ev toplantılarımıza da katılmaya 
başladı. Yavaş yavaş benim de ona içim sanki daha 
çok ısınıyor gibiydi. Çok merhametli, anlayışlı ve 
sabırlı bir insandı. Onun yanında kendimi rahat 
hissetmeye başladıktan sonra ben de ona bir sürü 
sorular sormaya başlamıştım. Geleneksel kıyafetle-
rden iç siyasete her şeyi konuşuyorduk bir süre 
sonra. Hatta onun kıyafetlerini o kadar beğeniyor-
dum ki bana o sene ülkesine gittiğinde güzel bir 
Salwar Kameez getireceğini söylemişti. Ancak ben 
ilk Salwar Kameez’imi birkaç ay sonra dünyanın 
öbür ucunda başka bir Bangladeşli’den kendi ka-
zandığım para ile hem de Türk tipi pazarlık yap-
arak alacaktım! Henüz bilmiyordum 
 
19 yaşıma basmama günler kala ilk yurtdışı deney-
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imi yaşadım ve Amerika Birleşik Devletleri’ne seya-
hat ettim. Üç ay kalacağım New 
York City’de ilk haftam Ramazan ayının son haftası-
na denk geldi. Hiç bilmediğim, daha önce hiç gel-
mediğim bir ülkeydi burası. Üstelik tek başımay-
dım. Jet-Lag olmuş bir şekilde Ramazan ayının son 
oruçlarını tutarken bir taraftan da bayramı nasıl 
kutlayacağım diye düşünüyordum. Kimseyi 
tanımıyordum, camiler çok uzaklardaydı. Hatta 
arefe günü birisine gitmek istemiş ve kaybolmuş-
tum. O gün eve gelince internette araştırırken Man-
hattan’da bir camide bir bayram kutlaması ola-
cağını öğrendim. Ertesi gün, yani bayram günü 
Manhattan’a doğru yola çıktım ancak bir türlü 
camiyi bulamadım! Aynı yerde dolanıp durduğu-
mu ve kutlamanın saatini de kaçırdığımı farked-
ince yorgun bir şekilde bir banka oturdum. O 
sırada bir ses “Selamın Aleykum” diyerek yanımda 
belirdi. Kafamı kaldırdım ve “Aleykum selam” 
dedim. Benim boylarımda, esmer tenli bir genç 
bana bakıyordu. Nerelisin diye sordu, “Türküm” 
dedim. Ben de ona sordum sonra. Bangladeşliyim 
dedi genç adam. Meydandaki dondurma arabasın-
da çalışırken görmüş beni, aynı yerleri dolanıp 
durduğumu görünce kaybolduğumu anlamış ve 
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yardım etmek için gelmiş. Ben de durumumu anlat-
tım ve kutlamayı kaçırdığım için eve döneceğimi 
söyleyerek teşekkür ettim. Genç adam durdu ve 
dedi ki, “Bizde bugün hala arefe. Bugün oruç tutuy-
oruz. Yarın bayram yapacağız. Ancak yaşadığım 
mahalle Bangladeşlilerin yaşadığı, büyük bir ma-
halle. Orada arefeler çok güzel geçer. Çarşılarımız 
açık olur, yol kenarlarında kadınlar kına stantları 
kurar. İkramlar dağıtılır. İstersen seni oraya 
götüreyim” . Birden ne diyeceğimi bilememiştim. 
Duraksadım. Sonra kaybolmaktan korktum, hem 
onu da hiç tanımıyordum. Bu yüzden hayır demek 
istedimse de genç adam bana “Merak etme, ben 
seni buraya kadar geri getiririm. İstersen aileni 
arayıp izin de alabilirsin.” diyince kabul ettim ve 
yola çıktık. New York Metrosu zaten çok karışıktı, 
hiç alışamamıştım. Bir de bu gittiğimiz yere daha 
önce hiç gitmemiştim, her durakta metro kala-
balıklaşıyordu ve ben hepsinden farklıydım, bu 
hemen belli oluyordu. Hemen bana bakmaya 
başlıyorlardı. Birkaç durak sonra kendimi güvende 
hissetmemeye başladım. Ancak orada insem 
nereye nasıl giderim onu da bilmiyordum. İnince 
ne yapabilirim, kimi arayım diye düşünürken 
ineceğimiz yere geldik. Metrodan inince geniş bir 
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koridordan büyük bir mahalleye çıktık. Burası 
artık New York değildi! Gördüğüm herkes Bangla-
deşliydi, 
öyle ki kendimi daha hiç oraya gitmeden Dhaka’da 
gibi hissettim. Doğal olarak da yabancı olduğum 
hemen anlaşılıyordu! � Birçok insanın bakışı 
arasında bu genç adam beni mahallenin ilerisinde-
ki bir caddeye götürdü. Burada birçok kıyafet 
mağazası; sokaklarda şekerler, lokumlar dağıtan 
yaşlı amcalar; kenarlarda kızların ellerine kına 
yakan genç hanımlar; yol ortasında oynayan çocuk-
lar vardı. Bayram için tatlılar satan dükkanlardan 
güzel güzel ilahi sesleri geliyordu. Kendimi 
Müslüman bir ülkede bayram arefesinde alışverişe 
çıkmışım gibi hayal ettim bir an. Ben öyle şok içind-
eyken genç adam döndü dedi ki, “Ben seni buraya 
bırakıyorum şimdi. Bir saat sonra burada olurum. 
Seni alır Manhattan’a geri götürürüm. Tabelalara, 
dükkanlara iyi bak. Hatırla buluşma yerimizi.”. 
Böylece ben o gün orda bir saat boyunca sokaklar-
da hayran hayran gezdim, insanlarla konuştum, 
elime kına yaktırdım, şekerlemeler yedim, 
kıyafetler denedim. Bayram benim için bayram 
gibi olmuştu! Bir saat sonra da gerçekten o genç 
adam beni buluşma yerimizde bekliyordu ve dediği 
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gibi beni ilk tanıştığımız yere götürdü. Bugün 
olmuştur ne ismini hatırlıyorum, ne de telefon nu-
marası- sosyal medya hesabımız var 
birbirimizde. Ancak o günü hiç unutamıyorum ve 
hatırladıkça kendisine çok dua ederim. Allah 
ondan razı olsun.
 
Daha sonra isminin Jackson Heights olduğunu 
öğrendiğim o bölgeye sıklıkla gittim. Ark-
adaşlarımı da götürdüm. İlk Salwar Kameez’imi de 
ordan aldım. Bir Bangladeşli ile on beş dakika 
kadar pazarlık ettik. Günün sonunda üstümde sarı 
bir Salwar Kameez, Jackson Heights’tan, Sheeps-
head Bay’deki evime gidiyordum!
 
New York’ta bulunduğum süre içerisinde de sıklık-
la giydim bu kıyafetimi. Hatta kasiyer olarak 
çalıştığım markete işe giderken de giyerdim bazen. 
Türk olan patronlarım tuhaf tuhaf bakarlardı Ama 
ben bu sayede çok Bangladeşli ile tanıştım orada.

Yine işe gitmek için metro beklediğim bir gün iki 
kadının bana dikkatlice baktığını farkettim. Ben de 
dönüp onlara gülümsedim. Benim gülümsediğimi 
görünce kadınlardan birisi bana selam verdi. Ben 
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de selamını aldım ve konuşmaya başladık. Yaklaşık 
40 dakikalık yolculuğumuz boyunca kendileri ile 
sohbet ettim. Durakta 
bana merakla bakan ve selam veren bu iki kadın 
Bangladeş asıllı anne ve kızıydı. Aslında 
başörtümü nereden aldığımı sormak istemişler 
ancak çekinmişlerdi. Ben onlara gülümseyince 
dayanamayıp benimle konuşmaya başlamışlardı. � 
Bugün hala görüştüğüm arkadaşım Nishat’ın 
annesi işte o gün beni evine davet etmişti. “Mutla-
ka gel çocuğum!” diyerek de elimi tutmuştu. Nishat 
ve ailesi benim yan sokağımda oturuyorlardı. 
Komşuyduk. Bunu öğrenince Nishat’ın annesinin 
davetini hiç ertelemedim ve o hafta onlara akşam 
yemeğine gittim. O günden sonra Türkiye’ye 
dönene kadar da kendileriyle çok sık görüştüm. 
Öyle ki Kurban Bayramını birlikte geçirdik. Ha-
yatımda ilk defa bayram namazına beni Nishat 
götürmüştür. 19 yaşımın Kurban Bayramı hayatım-
da ailemden uzak geçirdiğim ilk Kurban 
Bayramıdır ve bu bayramı Bangladeşli bir aile ile 
geçirdim. Nishat’ın annesi bana hediyeler verdi, 
kendi elleriyle hazırladığı bayram sofrasında ağır-
ladı beni. Hayatımda yine ilk defa orada Saree 
giydim! Bu da hiç unutamadığım bir bayram 
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eğlencesidir benim için �
    
Türkiye’ye işte bu güzel anılarla döndüğümde 
burada da beni ailem ile karşılayan kişi yine bir 
Bangladeşli, canım Mobassera’ydı. Mobassera ben 
yokken ilk defa çocuğunu uzak diyarlara gönder-
miş olan anneme Türkiye’de çok destek olmuş, 
hem de bana orda her hafta mesaj atıp halimi 
hatırımı sormuştu. Artık ailemizden birisi gibiydi. 
Eve gelip kaldığı zamanlarda birlikte birçok şeyi bir-
likte yapardık. Ben ona bizden bir şeyler öğretirken 
o da bana zamanla Bangladeş ile ilgili bilmediğim 
birçok şey öğretiyordu. Tabi ki aramızdaki yakınlık 
sadece bir kültür alışverişinin çok ötesine geçmişti 
artık. Kardeş gibi olmuştuk. Elhamdülillah.
 
Türkiye’deki bu bir yılımın ardından bu sefer de Al-
manya’da geçireceğim yarım yılın çanları çalmaya 
başlamıştı. Bu yolculukta da kader yollarımı bir 
Bangladeşli ile daha kesiştirecekti: Nazmul İslam 
abim. Başvurduğum Erasmus programının sonuç 
listesine bakarken gideceğim okula benle birlikte 
iki öğrencinin daha gideceğini öğrendim. İşte 
Nazmul İslam abim de bu öğrencilerden birisiydi. 
Almanya’ya mental hazırlık sürecimde Mobas-
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sera’nın etkisi ne kadar önemliyse Almanya süre-
cinde de Nazmul İslam abimin bana kattıkları, 
benim için 
yaptıkları öyle değerli oldu. Hiç bilmediğimiz ve 
dilini dahi konuşamadığımız bir ülkede önce 
yoldaş olmuştuk, sonra komşu olduk ve sonraları 
abi-kardeş. Ailem giderken beni kendisine emanet 
ettiğinde buna gülüp geçmiştim ancak gurbette 
yaşamanın ne demek olduğunu görünce orada 
böyle bir insanla aynı zamanlarda bulunmuş 
olmanın bana aslında Allah tarafından ne büyük 
bir lütuf olduğunu gördüm. Bir sorunum olsa ona 
gittim, diğer arkadaşlarımızla ettiğim tüm çocukça 
münakaşaları büyük bir olgunluk ve nahiflikle son-
landırıyordu, ona da bir sürü sorular sorardım, hep-
sini sabırla cevaplardı. Yaptığı yemekten bana da 
bir tabak getirmediği gün olmamıştır. Bazen biz ev 
arkadaşımla gitmek istiyoruz ve akşam çok geç biti-
yor diye yorgun bile olsa bizimle teravih namazına 
gelirdi. Biz binamıza girene kadar ağır ağır 
yürürdü. Bunları fark ettiğimi biliyor mu bilmiyo-
rum. Ama bunlar benim için öyle değerliydi ki ak-
lımdan çıkması mümkün değil. Bir Ramazan günü 
kendisine bayramda camideki namazdan sonra 
kendisinin davet edildiği bir bayram kutlaması 
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olursa beni de götürebilir mi diye sormuştum. 
Sağolsun beni kırmadı ve yine ailemden ayrı geçird-
iğim üçüncü bayram sabahımda da bir 
Bangladeşli ailenin evinde bayramı kutladık. 
Nazmul Islam abim ile gittiğimiz bu evde 
tanıştığım ev sahibemiz Jenifa ile de iletişimimi hiç 
koparmadım. Kendisiyle yemek tarifleri pay-
laştığımız, birbirimizin mutfaklarından 
denediğimiz yeni şeylerin fotoğraflarını birbirim-
ize gönderip üzerine konuştuğumuz tatlı bir ark-
adaşlığımız var �
 
Böylece Almanya’daki altı ayımın sonunda havaa-
lanına giden otobüse bindiğimde beni otogara ge-
tirmiş olan Nazmul Islam abime bakarken Allah 
bana bu maceradan da bir abi ve Jenifa gibi tatlı bir 
arkadaş verdi diye düşünürken gözümden iki üç 
damla yaş süzüldüğünü hala hatırlarım.

Türkiye’ye ikinci dönüşümde de beni tıpkı gider-
kenki son gecemde yanımda olduğu gibi ailemle bir-
likte yine Mobassera karşıladı. Günlerce hiç 
susmadan Almanya’yı anlattım ona da tıpkı 
anneme, kız kardeşime anlattığım gibi. Sonuçta o 
da ailedendi artık.
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Bugün 23 yaşında lisans son sınıf öğrencisi bir 
Türk genci olarak hala Ankara’da yaşıyorum. Bu 
satırları yazarken bile Mobassera yanımda, sabah 
Nazmul Islam abim ile konuştum. Önceki gün 
Jenifa denediği bulgur pilavının fotoğrafını atmış 
bana. Galerimdeki en son fotoğraf.
 
Bu insanlar hayatımın 12-13 yaşımdan beri ha-
yatımın bir parçası oldu. Ben nereye gitsem onlar-
dan birisi karşıma çıktı, elimden tuttu, bana 
yardım etti, evini bana açtı, yüzüme güldü. İsmini 
sayamayacağı kadar çok arkadaşım, dostum, abim, 
ablam oldu bu memleketten. Öyle ki ben artık 
dünyanın neresine gidersem gideyim bu insanlar 
bana ev gibi hissettiriyor. Dhaka bana yabancı bir 
başkent gibi gelmiyor, bordo daireli yeşil bayrak ya-
bancı bir bayrak gibi gelmiyor, Bengalce şarkılar 
dinlerken yabancı şarkılar dinliyormuşum gibi his-
setmiyorum. Uluslararası Anadil gününü her yıl 
Bangladeşli dostlarımla kutluyorum. Banga 
Bandhu Şeyh Mucibur Rahman ismi bana yabancı 
bir isim değil. Rosogolla en sevdiğim tatlılardan. 
Saree nasıl giyilir, Biryani nasıl pişirilir öğrendim 
artık. 
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Ama asıl ilginç olan; ben bunların hiçbirisini plan-
lamadım, özel olarak Bangladeş kültürüne ilgi duy-
duğum için öğrenmedim hiçbirini. Her şey etrafım-
daki harika insanlar sayesinde oldu!
Tanımadığım bir ülkede oruç tuttuğu halde mutlu 
olayım diye yaz günü o sıcakta bana mihmandarlık 
eden o yabancı adam Bangladeşliydi. Evini bana 
açan, bana çocuğum diye seslenen Fatima anne 
Bangladeşliydi. Beni ilk defa bayram namazına 
götüren arkadaşım Nishat bir Bangladeşliydi. Al-
manya’da ailemden uzak geçirdiğim Ramazan 
Bayramı sabahımı şenlendiren arkadaşım Jenifa 
bir Bangladeşliydi. 
Dahası Allah bana bu ülkeden derdimle dertlenen 
bir abi, birlikte gittiğimiz yerlerde kendinden önce 
bana nazar duaları okuyan bir abla da verdi.
 
İşte tüm bunları düşününce insanın davranışları, 
diğerleriyle olan ilişkileri ne kadar önemli. Ben ha-
yatımda bu memleketin insanlarından birinden 
bile incinmedim. Hiç gidip görmediysem de diyo-
rum ki, ne güzel topraklarmış böyle insanlar ye-
tiştirmiş. Binlerce kilometre uzakta Bangla
deş’le hiç bağlantısı olmayan bir Türk olarak 
yaşadıklarım bu ülkeyi bana daha gidip görmeden 
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memleket yaptı. Çok şey öğrendim, hala öğreniyo-
rum bu insanlardan. Ve diliyorum ki en kısa zaman-
da bu güzel insanların güzel ülkesini görmek bana 
da nasip olsun. Bangladeş-Türkiye dostluğu çok 
yaşasın! 

Mervenur Şahin
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi Öğrencisi
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অিভজ্ঞতা েশয়ার করেত পােরন আমােদর সােথ। চাইেল 
িলখেত পােরন ভাষা িদবস িকংবা �াধীনতা িদবসেক েক� 

কের েকােনা েলখা। েলখা আপনার, �কােশর দািয়� 
আমােদর। তুরে�র বািহর েথেক পিৃথবীর েযেকােনা �া� 
েথেক েলখা পাঠােত পােরন ময্াগািজেনর অিতিথ েলখক 

িহেসেব। েলখার সােথ িনেজর সংি�� পিরচয় ও ছিব পাঠােত 
ভুলেবন না। েলখা, পিরচয় ও ছিব সবিকছু ইেমইল করুন এই 

িঠকানায়: magazine.abast@gmail.com
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The Nutshell
Incorporation Ltd.
Do you need any help with 

video editing, graphic design, 
and web development? The 

Nutshell Incorporation can be 
your ultimate solution! Contact 
The Nutshell Incorporation for 

any kind of tech support! 

www.instagram.com/the_nutshell_inc
www.facebook.com/nutshellinc
www.nutshellinc.com

Contact Us:


