গ্রামভয নাভ চয ভবদুরযয়া। াভত রঞ্চ ভথমে নাভমতিআ দুুয গরিময় ভগর। ভ াভমনয চাময়য ভদাোনটায়
রগময় ফমরা। দুিআটা মমনয এেটামত বাত িঅয িনযটামত ভতমর বাা রুদ ু জাতীয় ভোনও ারুন
মফ। তায ারুমনয নাভ জানমত িআমে েযমছ না। ভ এে ো চা ভেময় উমে দাাঁিামরা।
তায াভমন রদময় দু’জন ভজমর ধযমনয ভরাে রুরি উাঁরচময় োাঁমধ ভামছয ারি রনময় ভমট মামে। ঝাাঁকুরনমত
াাঁরি ভথমে ারন গরিময় তামদয োাঁধ ভফময় রনমচ িমছ। াভত তামদয িনুযণ েময এগুমত রাগমরা।
ভাটিয যাস্তায় ভামঝ ভামঝ ারন জমভ েুফ ররের ময় িঅমছ। ভফ রেছু দূয াটায য তাযা ফাজাময
ভ াঁছর। িঅজ ভমন য় াটফায না তািআ ফাজায েুফ এেটা জভজভাট ফমর ভমন ভার না। তমফ ভামছয
চাতামর িঅভদারন বামরা। াভত এরগময় ভগর। ভাছ ভেনা ভফচায রনরাভ িঅয াাঁে ডাে চরমছ। এোন
ভথমে ভাছ রেমন ফযফায়ীযা ঢাো িনযানয ভজরায় চারান ভদয়।
াভত তায যমনয যান্টটায ায়াটা এেটু গুটিময় রনমরা। গ্রামভ ভ াঁমছ তায ভমন এে ধযমনয রভশ্র
িনুবূরত ভদো রদর। ভ তায ভছমরমফরায স্মৃরত ভমন েযায ভচষ্টা েযমরা। ফরেছু তায োমছ ভেভন জারন
ভ ারা িঅয িরযষ্কায ভমন মত রাগমরা। তামদয ফারিটা রছর নদীয রেনাযা ধময। িনযাম রছর াদা
োফন। ভ প্রায়িআ ো ফমনয ভমধয রদময় ভাময়য াত ধময নদী ামি নািআমত ভমত। রেিংফা ফাজামনয ামথ
রডরি ভন োয় েময ভমত ভাছ ধযমত। তায ফাজান রছর বয় ডযীন ক্ত াভথ্য ভজমর। ভ বযা ূরণ্ভায়
ভজায়ায ভেমর ভাছ ভাযমতা। ভবামযয িঅমরা ভপাাঁটায িঅমগ িঅমগ জার িঅয ভাটিয াাঁরি বরত্ ভাছ োাঁমধ
ভপমর ফারি রপযমতা। ভা তায ভিআ িফরধ ভজমগ ফম ভথমে কুরয িঅমরায় নূতন জার ফুনমতা ফা রযু
েযমতা। ফাজামনয াময়য ব্দ ভমরিআ ভা কুর ামত উোমন ভনমভ এম ফাজামনয োাঁধ ভথমে জার িঅয ভাছ
বরত্ াাঁরি নারভময় তাযয ভাঁ মমর রগময় বাত চরিময় রদত। ফাজান গািং াি ভথমে নািআময় এম ভেমত
ফমত ফমত াাঁে ছািমতা
ও াু, াু ফাজামনয

ুভ বাঙর?

ফাজামনয গরায িঅওয়াজ ভময় ভ ভচাে ডরমত ডরমত দাওয়ায় এম দাাঁিামতা ।
িঅমা ফাজান গমর এেরমগ োিআ। োভরা তুরভও চাযটা ভুমে রদয়া রও।
ভা ফরমতা
িঅনাযা িঅমগ োিআয়া ওমেন। িঅরভ াাঁ ভুযগীময োওন রদয়া ভফরা ওমোমনয িঅমগ নািআয়া িঅর।
ফাজান োওয়া ািআযা

ুভািআমত ভগমর াভত িঅদ্ ররর রিআয়া ফিআমতা।

এফ েথা বাফমত বাফমত ভ ফাজায ভথমে ভফরযময় এম ুফরদমে এরগময় মায়। াভমন এেটি ফি ভেরায
ভাে িঅয ফাভরদমে টিমনয এেচারা

য। ুযামনা এেটা ািআনমফামড্ ভরো উত্তয চয ভবদুরযয়া ািআ স্কুর।

স্কুমরয িঅম াম োউমে ভদো মামে না। য়ত স্কুর ছু টিয য জায়গাটা নীযফ ময় মায়। স্কুমরয চা
ের ভথমে ভ ারন ভেময় িঅয ফারেটা ভচামে ভুমে রছটিময় রনমরা। তাযয াটায ক্লারিমত াময এেটা
ফাাঁময ভফরঞ্চমত ফম িমরা।
নদীয বািমন তামদয জায়গা ফা

মযয ভোনও রচহ্ন ম্ি ভনিআ। ১৯৮৮ ামরয েথা। তায ফয় তেন ছয়

ফা াত মফ। ভফ রেছু রদন মাফত নদী পুাঁ রছর। জ্বর-শ্বা ফা ফনযা এিআ এরাোয় নূতন রেছু নয়। রেন্তু
ভফামযয িফস্থা রছর েুফিআ বয়াফ। তায মতদূয ভমন মি নদীয াি ছারময় চারযরদে ভথমে ারন
ফািমত শুরু েযমরা িঅয যাত ফািায ামথ ামথ শুরু ভার প্রফর ফল্ণ ঝি িঅয

ূরণ্ াওয়া। এয ভফর

রেছু ভ ভমন েযমত াযমরা না
তামে িনযানযমদয ামথ উদ্ধায েময প্রথমভ ফরযার দয াাঁাতামর রনময় মাওয়া য়। তাযয িল্পফয়ী
ফাচ্চামদয ামথ তামেও এেটি এনরজও এয িঅশ্রময় রেছু রদন যাো য়। িমনে ভোাঁজােুরাঁ জ িঅয ভচষ্টা েমযও
তায ফাফা ভাময়য জীরফত ফা রাময ভোনও ন্ধান াওয়া মায়রন। তাযও রেছু রদন ময জাভ্ারনয এে
রনিঃিান দম্পরত তামে দত্তে রনময় ভোমনমমগন রনময় মায়।
াভত গতফছয ভোমনমমগমন গ্রাজুময়ন ভল েময এেটি নাভেযা িঅিজ্ারতে াাময িংস্থায় ভোিযরডমনটয মদ ভমাগ ভদয়। তায িমনেরদমনয স্বপ্ন ফািংরামদম এম এেফায রনজ গ্রাভটা

ুময ভদোয।

ভ বাগযক্রমভ ছয় ভাময জনয তামে ঢাোয় ফদরর েযা য়। ঢাোয় এম োমজয ফযস্ততায় দ্রুত ভয় ায
মত থামে। ভ রিো ময ভযা ভদমে িঅয েররগমদয োমছ ভজমন রনময় িঅজ এেটা রফমল রদমন ফরযার
ময় চয ভবদুরযয়ায় যওনা য়।
স্কুমরয ফাাঁময ভফরঞ্চ ভথমে উমে ভ াভমনয ভভমো থ ধময এগুমত থামে। িি রফোমর গ্রামভয থ ধময
াাঁটমত তায বারিআ রাগমছ। রনমজয গ্রাভ ভাটি িঅয ভেমিয েথা ভবমফ তায ারযময় মাওয়া ভা ফাফায
েথা ভছাট ভফরায স্মৃরতয েথা ভবম ওমে। োৎ েময ‘ফাু’ ‘ফাু’ ফমর ডােমত ডােমত ভা তায ছয়
ফছয ফয়ী ভছমরয রছু রছু যাস্তায় উমে িঅম। াভমন িমচনা িজানা াভতমে ভদমে ভা ভছমর দুজমনিআ
থভমে দািায়।
াভত ফাচ্চা ভছমরটামে রজজ্ঞাা েময
রে নাভ ভতাভায ভোো?
ভছমরটা তেমনা চু  চা দাাঁরিময় থামে। য়মতা িরযরচত োউমে নাভ ফরমত চায় না। া ভথমে তায ভা
রনচু গরায় ফমর ওমে
ভারায নাভ ফাায। তয় ভভাযা ফাু ভফারািআ। তাযয ভা ভছমর িথ্ূণ্ দৃরষ্টমত াভমতয রদমে তাোয়।
াভত ভম ফমর িঅরভ িঅজিআ এিআ গ্রামভ এমরছ।

াভমতয ভেন জারন ভমন ভার এিআ ভা ভছমরমে তায জীফমনয েরুন োরনী ফরা মায়। িঅমর োউমে
ফমর তায ফুমেয ভবতময জমভ থাো েষ্ট িঅয দুিঃে রেছু টা রা ফ েযা মায়। ফ

টনা ভজমন িল্পফয়ী ভা

েুফিআ ফযরথত য়। তায ভচামেয ভোমন ারন রচে রচে েযমত থামে।
াভত তামদয োছ ভথমে রফদায় রনমত চািআমর ভররা ফমর
বািআজান চাযটা বাত ভুমে রদয়া তয় মািআময়ন।
ফমর ফাুয াত ধময থ ভদরেময় তামদয ছমনয

মযয িঅরিনায় রনময় িঅম।

তাযয ফাু এেটা ভাগরা াটি এরগময় রদমর াভত রফরছময় ফম ময। ফাুয ভা ভবতয ভথমে ভাটিয
ানরেমত েময বাত াম ভফগুন বত্ া িঅয িনয এেটা ফাটিমত েময ডার এমন তায াভমন যামে। োফায
ভদমে তায াযারদমনয ক্ষু ধা তীব্রবামফ জানান রদময় ওমে। াভত াম যাো গ্লা ভথমে ারন ভঢমর াত
ধুিআময় ভমিআ োওয়া শুরু েযমত মামফ ঠিে তেরন উোমনয ওা ভথমে এে ফৃদ্ধা রবক্ষু ে রাঠিমত বয েময
াাঁে ছামি
াভত চভমে ফৃদ্ধায রদমে

ুময তাোয়। উমে রগময় রাঠি ধময ফুরিমে িঅরিনায় তায াম এমন ফায়।

তাযয ভ ফাুয ভায োছ ভথমে ফুরিয জনয িঅমযেটি ানরে ভচময় ভনয়। াভানয রেছু রনমজয ানরেমত
ভযমে ফারে ফ বাত ফুরিয ানরেমত তুমর ভদয়। তাযয গ্লা ভথমে ারন ভঢমর যভ জতমন ফুরিয াতটা
ধুিআময় তায ানরেমত ধরযময় ভদয়। িঅনমে ফুরিয ভচাে রচে রচে েময ওমে। তাযা দুজমন ভগাগ্রাম োওয়া
ভল েময। তাযয দুজমনিআ ফাু ও তায ভায োছ ভথমে রফদায় রনময় ভম মায মথ ভফরিময় মি।
িঅজ ভাদায’ ভড। াভত ভমন ভমন ঠিে েময ভপমর িঅজ াযাটা যাত ভ গ্রামভয মথ মথ াাঁটমফ।
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