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Contract     :    ashrafi.mahbub@gmail.com 
                     :   definefriendship@groups.facebook.com 
 
Facebook fan page: 
http://www.facebook.com/define.friendship 

Facebook Group:  
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_171701049554650 

 

গল্প/উনযাটি টরখায পছনন মানদয কানছ আটভ কৃতজ্ঞ 

আবু্দল্লা আর আটযপ                        

আযাপাত যভান আযাপ 

রুফানেত পভনটদ অটনক  

টিটতা পনৌযজ পাযান 

ভাকুদুয যভান জন 

সেদ এভ. আকা  

তাটযপ উর আটভন  

আযাপুর আরভ ফাটি 

টযান াটভ খান 

টপ্রা দা টতটথ 

 

 

 

http://www.facebook.com/define.friendship
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_171701049554650
http://www.facebook.com/fooooool
http://www.facebook.com/profile.php?id=1192940945
http://www.facebook.com/dreameranik
http://www.facebook.com/profile.php?id=1477669317
http://www.facebook.com/maksud.john
http://www.facebook.com/smakash
http://www.facebook.com/Tashrif
http://www.facebook.com/Ashraful.Alam.Bappy
http://www.facebook.com/rihanr
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পপ্রক্ষাি 

   একিা পছাট্ট গল্প টরনখটছরাভ, অদু্ভত একটি পছনর আয ইউটনবাটিটিয টকছু 
পছনর পভনেনদয জীফন পক পকন্দ্র কনয৷ উনেয টছর এই গল্পিা টননে পেন্ড যা 
টভনর একটি িি টপল্ম   ফানাননায৷  টনছক ই নখয ফন৷ টকন্তু টফটবন্ন 
ভযায কাযনন আয ফানাননা মাে টন ৷ টকন্তু এখননা আা াযাই টন৷  টকন্তু 
পমনতু এখন আয িি টপল্ম   টি ফানাননা নে না তাই পছাট্ট ঐ গল্পিানক 
টননে একিা উনযা টরখটছ ৷ উনযা ফা গল্প মাই ফনরন এিা আভায প্রথভ 
টরখা পকাননা গল্প অননক বুর আনছ জাটন, েনতা পভানি বার রাগনফ না 
কনেকিা াতা ঝিি নে পপরুন বার না রাগনর পরখক পক আনায 
ফযান্ডউইথ নট ক কযাননায জননয ক্ষভা কনয টদন৷  আয এতিুকু পমাটদ বার রানগ 
আভায কট ক াথিক৷ আনায টপডফযাক ই আভানক টনধিাযণ কযনত াাময 
কযনফ যফতিীনত  আয টরখফ নাটক  টরখফ না৷  

গল্প ফা উনযাটিয ভানুল গুনরা ইউটনবাটিটিয টকছু পছনর পভনেনক টননে ৷ 
তনফ গনল্পয ঘিনা গুনরা মূ্পণি পরখনকয কল্পনায জগত এয পর৷   গনল্পয 
চটযি গুনরা পকাননা পকাননা পক্ষনি টযোর রাইপ পথনকই পনো৷  নাভ গুনরা 
েনতা পকাথা পকাথা াল্টাননা নেনছ , কনরয প্রাইনবটয টদনক পখোর 
পযনখ এই কাজ টি কযা নেনছ চটযি গুনরা ফগুনরাই আভায ফনু্ধফান্ধফ 
ুতযাাং তানদয ূফি অনুভটত  পনো নেনছ৷ ফ চাটযিনকই কল্পনায যনে 
যাোননা নেনছ৷ ফরা পমনত ানয  টযোর চটযি গুনরায চাটযটিক সফটট কয 
গুনরায ছাো অফরম্বন কযা নেনছ এখানন৷ 
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উৎগি  
পই কর  পভধাফী পরখকনদয, মানদয পরখা েনতা পকাননা টদন 

প্রকানায ভুখ পদখনফ না৷  
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১ 
              যাত ১২.০১ পচাখ পভনর পছনরটি পদখর য রযাি চরনছ৷ ঘটেয alarm এ 
ঘুভ িা পবনে পগর৷ প্রচন্ড খুদাে পি এয নােী বুটয জভ নে মাোয উাে র, তফু খুফই 
ধীনয ুনে  পে নে টনর ৷ টেজ পথনক টকছু জু আয পেড পফয কনয আফায টননজয রুনভ 
ঢুনক পগর৷ Facebook এ অননক গুনরা পনাটিটপনকন জভা নেনছ বাফনত বাফনত রগ ইন 
কনয পদখর পকান পনাটিটপনকন ই পনই৷ একিু খাটন ার৷ আজকার ফ টকছুই এভন 
নে ৷ মা বাফনছ তাযই উল্টা নে ৷ টক কযা মাে বাফনত বাফনত একফায বাফর কার এয 
এক্সাভ এয একিু টপ্রানযন পনো মাক, 
-   না এখন ভে না ৷ 
 টকছুিা এভন অনুবূটতীন ফরা চনর৷ পমন পকান টকছুনতই টকছু মাে আন না৷ কখন পম টক 
কনয তা মূ্পণি খাভনখোটরনত বযা য জীফনটি এই বানফই টননেনছ  ৷ জীফন পমবানফ মানফ 
মাক ৷ থ পমটদক টননে মানফ  পমনত চাে পই নথই৷ 
জু পখনত পখনত খুফই low volume  এ একিা গান ছাের ৷ গাননয রাইন গুনরা অদু্ভত 
ুন্দয৷ 
 
How you gonna love  
How you gonna feel  
How you gonna live your life like the dream you have is real  
And if you lost your way  
I will keep you safe  
We'll open up all the world inside  
I see it come alive tonight  
I will keep you safe 
 
 
ভৃদু স্মনয গান শুনটছর পছনরটি আয ব্লগ েটছর৷ ঠাৎ ইোহু পত আটনকা নক কযর৷ আটনকা 
নে য ইউটনবাটিটিয একটি পভনে৷ পছনরটিনক আটনকা কখননা পদনখটন৷  অথচ পছনরটি টক 
না জানন পভনেিায ম্পনকি? পভনেটি পকাথাে থানক, পযাটভটর, য পেন্ড ানকির ফরনত পগনর 
পভনেটি ম্পনকি এভন টকছু নাই পম পছনরটি জানন না৷ ফযাায িা এভন না পম  একিা পভনে 
পদনখ পছনরটি য উয াযনানার ইন্টানযস্ট পদটখনে কাজ গুনরা কনযনছ৷  পছনরটিয স্ববাফ 
ই এভন ৷ ভানুল ম্পনকি য টকউটযটটি অননক৷ ভানুনলয াইনকারটজ টননে য অননক 
আগ্র৷ জীফননয প্রটতটি ভূহুনতি  য াটযাটবিক ভানুল গুনরা পক টননে টচন্তা কনয৷ নদয 
ভানুটলকতা জাননত চাে৷ আয পই ানথ পতা আনছই কটম্পউিায এয টফার দক্ষতা৷  য 
কটম্পউিায দক্ষতা এত পম কল্পনাতীত৷ 
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২ 
              Watchtower. বাচুিোর জগনত পছনরটি এই নাভ এই টযটচত ৷ তায পডইটর 
রুটিন ফরনত একিাই আনছ৷ প যাত ১০ িাে ঘুভাে আয ১২.০১ এ উনঠ মাে পভাি ২ ঘণ্টা  
৬০ পনকন্ড য ২৪ ঘণ্টাে ঘুনভয টযভান৷ আয ফাদ ফাটক িা ভে য কর ইন্টানযস্ট 
কটম্পউিায টননে  ৷  য জীফননয প্রটতটি ভূহুতি আফটতিত ে কটম্পউিায পক টঘনয৷ 
 
Anika: hii 
Watchtower: hi there… 
Anika: kemon acho? 
Anika: helloo 
Anika: any body home? 
 
আটনকা পক watchtower,  completely ইগননায কনয পগর ৷ য ভন ভানুটলকতায পকান 
টঠক পনই৷ টননজনক পতভন এক্সনপ্র কযনত ছন্দ কনয না৷ আটনকা আয কনেকফায াই 
যানরা এিা পিা ফনর াইন আউি নে পগর৷ 
 
 
দুুয ১২:৩০ বাটিটিয টযাচি টফটডাং এয াভননয টিঁটেিানত রযাি টননে ফন টছর 
watchtower, একিা পিেযায টননে এক্সনটযনভন্ট চরটছর ৷ আফায পই আটনকা৷ 
 
Anika: oi tomar problem ki??? Eto vab dekhaw knock dilam rate ekta ans 
daw nai 
Watchtower: I was busy… 
Anika: ohh! Amake bollei hoto… disturb kortam na…. 
Watchtower: yah rit… 
Anika: tor matha… Idiot… 
Watchtower: well how is it??? 
Anika: How is what?? 
Watchtower: u know… Three Idiot, that u watched last night… 
Anika: what the …. How do u know?? 
Watchtower: u know I have a special…. Forget it … it’s a simple hunch… 
Anika: no its… not… I mean tumi age o emon kotha bolso… who are u? I 
mean really tumi ei shob jano kivabe??? Tomi ki amader ashe pashe 
thako??? What is this how is it possible… ami to kawke bolini ami  kal 
three idiot deksi…. 
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Watchtower বাফর পভনেিানক এভটন অননক অফাক কযা নেনছ কাউনক পফট surprise 
কযা টঠক না ৷ Watchtower াইন আউি নে পগর৷ আয আটনকা??? পভনেিা  অফাক 
দৃটট কনত তায ভটনিনযয টদনক তাটকনে থাকর৷ টকবানফ কনয এই কাজ গুনরা পছনরিা??? 
 

৩ 
       টক কযা মাে বাফনত বাফনত অননক গুনরা ইন্টানযটস্টাং কাজ পনে পগর Watchtower 
. অননক টকছুই কযা মাে ৷ য আন ান অননক সু্টনডন্ট, এক এক জন এক এক কাজ 
কযনছ৷ পমটদনকই তাকানে Watchtower পদখনত ানে প্রানণয পছািঁো ভনিা বার নে পগর 
Watchtower এয ৷  ফ ভে রযাি এয টদনক এত ভননানমাগ টদনে কাজ কনয আন 
ানয ৃটথফী িা য অননক দুনয চনর মাে ৷ টকন্তু  পমই ৃটথফীয ফাটন্দা পই ৃটথফী িা  
অননক ুন্দয অননক পফট স্বাধীন৷ পমভন  চাইনরই এখন য আন ানয ফ গুনরা পছনর 
ুনরয  পভাফাইর নম্বয পফয কনয পপরনত ানয৷  চাইনরই ফাইনক এক পমানগ ভযানজ 
াটঠনে টদনত ানয৷ পক কানক কখন কর  কনযনছ টক কথা ফনরনছ টক ভযানজ াটঠনে এই 
ফ Watchtower টনতয সননভটতযক কানজয ভতই জ নে পগনছ৷ ঐ পম ফল্লাভ না য 
ৃটথফীনত  যাজা য ৃটথফী য ানতয ভুনঠাে৷ আয এয জনয নক অননক তযাগ টকায 
কযনত নেনছ অননক৷ পই ক্লা টি পথনক শুরু নেটছর কটম্পউিানয ানত খটে, কনেক ভা 
েই ইন্টাযননি৷ তায য ই শুরু একিায য একিা পনা পক ফােফােন কযা৷ আজনকয এই 
Watchtower গত ১২ ফছনযয অক্লান্ত টযশ্রভ তযাগ এয পর৷  আয টকছু টকছু ভানুল 
জনেই টফনল টকছু জ্ঞান টননে টফনল টকছু সফটট কয টননে Watchtower  এয ফ টকছু টঘনযই 
আনছ  ূনয আয এক ফাইনাটয াংখযায পখরা৷ Watchtower বাফর Anika  টক কযনছ ? অল্প 
টকছু টক্লনকই পফয কনয পপল্ল৷  আটনকা রযাফ এয পম কটম্পউিানয য আইটড টদনে প্রনফ 
কনযনছ পই টটিা পফয কনয পপল্ল৷ এয জনয অফয Watchtower রযানফ পমনত র৷ রযাফ 
এয রযান এয ানথ য ফযাগ পথনক পফয কযা াফ িা টদনে কাননক্ট কনয কাজিা পনয পপরা 
খুফ কটঠন টকছু না৷ আয অল্প কনেক টদন এয ভানঝ ফযাায িা আয ইটজ কনয পপরনফ 
Watchtower , পবনফ ভনন ভনন ার৷ আটনকা এখননা ebuddy  পত ফন আনছ ভানঝ ভনধয 
একিা দুিা কথা টরখনছ আটযপ নানভয একিা পছনরয ানথ ৷ িুক িাক কথা নে ৷ ভানঝ 
আফায টকছু এাইনভযান্ট এয কাজ  কযনছ৷ এাইননভন্টা  ভননানমাগ টদনে পদখায পচট কা 
কযর৷ পভনেিা কাজিা াযনছ না টঠক ঠাক৷ আটযপ পছনরিা ম্ভফত বারই, আটনকা পক টকছু 
টরাংক টদনে পল্প কযর৷ আটযপ এয ানথ পদখা কযনফ ফনর টঠক কযর যা দুজন বাটিটিয 
কযানপনিটযো পত৷ কার কার ১০.২০ এ ৷ যা একই গ্রুনয পভম্বায৷ ভানকিটিাং এয একিা 
এাইননভন্ট কযনছ৷  পভ টফ এিা টননেই কথা ফরনত ফনফ গ্রুনয ফাই টভনর৷ 
 
প্রাইনবি ইউটনবাটিটিয এই ফযাায গুনরাই ফনচনে ভজায৷ নতুন নতুন পেন্ড ে প্রটত 
পটভস্টানয৷ আফায প্রটত পকাি এই গ্রু কনয এাইননভন্ট কযা ে৷ গ্রুনয ফাই এক ানথ 
অননক ভজা  কনয ো পরখা  ে৷ অাধাযন৷  টকন্তু আয অননক টকছুয ভতই 
Watchtower  এই টজটন িা টভ কনয কােন পফটয বাগ ভে ই Watchtower একা 
একা এাইননভন্ট কনয৷ পম পকাি এ গ্রু কযা ফাধযতা ভূরক প গ্রু গুনরাে  একাই কাজ 
কনয ৷  
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৪ 
           য টদন কার ১০ িা৷ আটযপ এন ফন আনছ কযানপনিটযো পত৷ আটনকা এখন 
আন নাই৷ watchtower এক ান ফন রযাট পত কাজ কযনছ আয কটপ খানে৷ ১০ 
তরায এই কযানপনিটযোয কটপিাই পফাধে এই এরাকাে ফনচনে বার৷  াান বাই 
(কযানপনিটযোয কভিচাযী) িুকিাক গল্প কযনছ৷ অনযটদনক কযানপনিটযোনত  আয আটযপ ফানদ 
পকউ নাই৷ ফযাাযিা একিু টযটি নে পগর৷  চাে না আটনকা য আর টযচে কখননা 
জানুক৷  টকছুক্ষনণয ভানঝই ই হুল্লয কনয টকছু পছনর পভনে ঢুকর৷ দুইিা গ্রু এয ভানঝ 
আটনকা  আনছ৷ আজনক আটনকা একিা রার পে নেনছ৷ আটনকায ানথ আনযকিা পভনে 
আনছ ৷ পভনেিায নাভ ভী৷ আটনকায অননক বার পেন্ড ফরা মাে৷ 
Anika: টকনয কখন আটর? 
আটযপ: আরাভ টকছুক্ষণ র৷ 
আটনকা: টকনয ফর টক খাটফ? 
আটযপ: পতাযা টক খাটফ ফর৷ আটভ খাোই৷ 
আটনকা: টক? নাআআআআআ আটভ ফাইনক খাোই ৷ পকউ আভানক খাোনত চাইনর 
পভজাজ গযভ ে ৷ ফর টক খাটফ৷ 
আটযপ: পদখ তযা টক খাটফ৷ 
ভী:  আটভ ফাগিায৷ 
আটযপ আয আটনকা পপক কনয পন টদর৷  ভী একিু এভন ই৷ ভী ফাগিায আয আটনকা 
আয আটযপ টননরা নুডরস্ ৷ খাোয পানক পানক কথা ফরনছ এযা ৷ এাইননভন্ট কযনত 
এন কত কথা ফরনছ তাই বাফর watchtower নদয কথা পফট একিা পানা মানে না৷ 
watchtower একিা পোর গুন আনছ ৷  টর টযটডাং কযনত ানয৷ ইউটিউফ এ টকছু 
পরন আনছ টর টযটডাং এয ৷ পগুরা  পদনখ আয বটরউভ অপ কনয ভুটব পদনখ টজটন িা  
পভািাভুটি যপ্ত কনযনছ watchtower৷ 
 
আটনকায পভাফাইনর এনক্স কযা দযকায৷ টজটনিা জরুযী নে পগনছ ৷ কােন আটযপ এয 
পচাযাে টযষ্কায watchtower পদখনত াযনছ আটনকায প্রটত দুফিরতা৷ আটযপ পছনরিা 
পভািাভুটি াফুডুফু খানে আটনকায প্রনভ৷ পফচাযা! 
 
ঠাৎ নতুন একিা কযানযক্টায এয আগভন ঘির কযানপনিটযো পত৷ পছনরিায নাভ জানন না 
watchtower. এতক্ষনণ একিু তা রাগর Watchtower এয ফ টকছু টঠক ঠাকই টছর৷ 
টকন্তু এই কযানযক্টায িা একিু আজফ৷ এনই পফচাযা আটযপ এয নুডর খাো শুরু৷ আটনকা 
আয ভী াা শুরু কযর৷ 
 
অটনক পখনত পখনত : আভানদয আটনকা আপা পতা পপ্রনভ েন৷ 
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অটনক: আটভ পতায কাটজন আয তুই আভানয ফটল্ল না৷ টঠকই পতা ধযা খাইটর৷ পতায পছানিা 
পফান ফনর টদনেনছ আভানয তুই নাটক কায পপ্রনভ াফুডুফু খাটে?  টক জাটন নাভ৷  নাভ 
জাননন না... পদনখন  নাই... আা আা... আটভ টনফিাক... 
আটনকা: পদখ অটনক ফািঁদযাটভ কযটফ না৷ পদ পদ য নুডর নয পদ৷ 
অটনক: আনয ফা এখন নুডরস্ এয উয াভরা? টতন টদন খাই নাই ফাু পদ পদ৷ 
ভী: টকনয টতয নাটক? তুই াফু ডুফু? 
ঐ টদনক আটযপ পছনরিায ভুনখ কার ছাো নে পগনছ পদনখই ফুঝা পগর৷ পছনরিায পচাযাে 
এখন যানজযয টচন্তা, এতক্ষণ watchtower টয টছর না৷ এখন টয পছনরিা আনরই 
ছন্দ কনয আটনকা পক৷ 
 
ভী: টকনয টক র? ফরটফ না পছনরিা নাভ টক৷ 
আটনকা: আনয ফাফা আটভ াফু ডুফু না৷ পছনরিায ানথ খাটর টযচে ইন৷ টযচে  ফরা 
মাে না৷ চযািাাং ইন৷ নাভ  জাটন না৷ 
 
ভানন এক পমানগ টচৎকায কনয উঠর অটনক আয ভী৷  আটযপ উনঠ পগর ফরর আটভ একিু 
ো রুভ এ মাই৷ টফধ্বে অফস্থা িা আটযপ এয পচানখ ভুনখ ক্রভই পুনি উঠনছ৷ 
 
watchtower একিা পিেযায নন কযর৷ আটনকা নাম্বায িা টদনে একিা ভযানজ 
াঠার watchtower একিা ব্লযঙ্ক ভযানজ৷ টকন্তু ভযানজ িায পবতয রুটকনে আনছ একিা 
টফনল পকাড৷ মখনই আটনকা খুরনফ ভযানজ িা ৷ য পভাফাইনর   watchtower পক 
এনক্স টদনে টদনফ৷ ফযাায িা অননকিা এভন৷ 
 
পভনজ িাে একিা পকাড টরখা আনছ৷ পকাড িা আটনকা এয পভাফাইনর বাইযা এয ভত কাজ 
কযনফ৷ য পভাফাইনরয ফ পডিা watchtower এয রযাটনত ডাউননরাড নে মানফ৷ পমনতু 
টজটন িা পভাফাইর িাইভ  রাগনফ কভ৷ ভযানজিা াঠার watchtower ৷ এফাং ফযাায িা 
 ঘির তাই৷ য পভাফাইর এয ফ পডিা এখন watchtower এয টিনন৷ 
 
অনযটদনক ৷ এই পদখ পতা unknown sender টরখা আফায ব্লযাাংক ভযানজ াঠার পক?  টক 
এিা?  আনয টকছু না৷ এই অানযিয মা শুরু কনযনছ আয ফটর না৷ দুই টভটনি য য এিা 
টকননন পইিা টকননন৷ াি খুিঁনজন ািী খুনজন৷ টডগাটিাং অফস্থা৷ আটভ কভনেইন কযট৷ 
যা ফনরনছ ফযাায িা পদখনফ৷ কতদূয পদনখ পক জানন৷ ফরর ভী৷ 
 
আটযপ এয নাম্বায িা টননরা watchtower, য নাম্বায িা পি কযা দযকায৷ পছনরিায 
ভানুটলক অফস্থা বার না৷ অথচ এয জননয দােী watchtower টননজ৷ 
টকছু টদন কথা ফনরনছ  পভনেিায ানথ৷ এভন নফ  ফুনঝ নাই৷ 
 

 



 
9 

৫ 
            যাত ১ িা,  ুনযা ৩ ঘণ্টা আটযপ পছনরিানক টননে পভািা পভাটি টযাচি কযর 
watchtower. পরাপর এ  ন্তুস্ট৷ এফাং আটযপ পম পভনেিানক বারফান তা টননে 
watchtower টনটিত ৷ প্রটতিা পভাফাইর আানযিায তানদয াবিানয কর পযকডি কযা থানক৷ 
BTRC  মখনই চাে আইন ৃঙ্খরায প্রনোজনন পভাফাইর অানযিয পদয তা টদনত ে৷ পখান 
পথনকই  কনেক টদননয কর  কনবানিন শুনননছ watchtower 
 
 
watchtower এয ৩ নাম্বায টটনত একিা নিনটোর টচুনেন এয এরািি আর৷ 
টযবরটবাং পচোয িা টদনে পিঁচনে টতন নাং টটনত চনর পগর  watchtower. এরািি িা পত মা 
পদখানে তায ায ভভি র অটনক, আটযপ পক কর টদনেনছ , আটযপ এয পরানকন ভাখারীয 
বায টেজ এয উয আয অটনক য ফাাে৷  নদয কর কনবাযনন এ ইন্টাযনপ্ট কযর 
watchtower. 
 
অটনক: ..... ভানন টক এগুরায? তুই পাজরাটভ াইট৷ তুই পম বারফাট ফরনত াটয না, 
আয এখন এত যাইনত বায টেজ এয উয ফন থানকা না?  বাফ ধয না? এখুটন ফাাে মা৷ 
 
আটযপ: পভাফাইর পযনখ টদর৷ 
 
ফযাায িা একিু পকভন পমন নে পগর৷ অটনক পছনরিা  ফুনঝ পগনছ আটযপ আটনকা পক 
ছন্দ কনয৷ watchtower একিু ার ৷ বারই র েনতা৷ এখন আটনকা জাননর আফায 
টক ে পক জানন৷ পভনেনদয ভন পফাঝা খুফই কটঠন খুফই৷ এয পচনে আভায ভযাটন রযাাংগুনেজ 
পফাঝা অননক জ৷ বাফনত বাফনত ঘুটভনে ের watchtower. যাত ১.৩০ এয টদনক মা  
কখননাই কনয না৷ টনেভ বানে না  ৷ কখননাই না৷ রাইপ এ য ভাি কনেকিা রুর ৷ রুর 
ভানন রুর পগুরা  বানে না৷ রুর ভানা কনট কয ফনর য রাইনপ রুর কভ আয  রুর 
বাাংর৷ রুর বাো কখননা ই বার টকছু ফনে আনন না আজ  আননফ না৷ ঘুভ মখন বাঙর 
তখন  এতিাই কনটপনডন্ট টছর ফযাায িা টননে৷ 
 
৩ িায টদনক ঘুভ বাঙর watchtower এয৷ ঘুভ বাোয য পমনে াত ভুখ ধুনে এর৷ ৩ 
নাম্বায টটনত আটযপ এয পরানকন পদনখ য ফুনক ঢক কনয উঠর৷ পছনরিা পযর রাইন 
ধনয ািনছ৷ ভাটরফাগ এয কাছা কাটছ চনর এননছ৷ ভাযাত্মক একিা টকছু কনয ফনত ানয ৷ 
ফযাায িা out of control নে মানে৷ ভানুনলয াইনকারটজ টননে watchtower এয 
অননক আগ্র৷ টকন্তু আটযপ এভন একিা পস্টনজ আনছ এখানন আগ্র এয পতভন পকাননা  চান্স 
নাই৷ পম পকাননা ভে পছনরিা একিা দুঘিিনা ঘটিনে পপরনত ানয৷ অথচ এয জননয 
watchtower অননকিা দাটে৷ 
 
আটযপ পক একিা কর টদর watchtower, য voice এয আউিুি পচঞ্জ কনয টনর৷  চাে 
না পকউ নক আইনডনটিপাইড করুক৷ 
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যানরা আয প্রান্ত পথনক আটযপ াযা টদর আটযপ৷ 
Watchtower: ঐ আটযপ তুই পতায ফাটরনয টননচ পচক কনয পদনখটছ? 
আটযপ: ভানন? ফাটরনয টননচ টক পচক কনয পদখফ? আটন পক ফরটছনরন? 
Watchtower: পদখ পদখ াযপ্রাইইইইজ!!!! 
 
পপান  পযনখ টদর watchtower, আজ বীলণ ঘুভ ানে৷ এনকয য এক টনেভ বােনছ ৷ 
য রুনভয টনের পফনড যীয এটরনে টদর৷ একিু ভুচটক ার ভানুনলয াইনকারটজ টতয 
অদু্ভত এক ভুূনতি পতাভায জীফননয পকাননা ভূরয পনই , পছাট্ট একিা ঘিনা ফ ানল্ট টদনত 
ানয৷ েনতা জীফনন কাউনক ছাো আনায চনর না৷ টকন্তু তায অনুটস্থটতনত টকন্তু আটন 
টঠকই ভাটননে টননফন৷ েত আটযপ বাফটছর এই জীফননয ভানন টক? পফনচ পথনক রাব টক? 
টকন্তু ঐনম ফল্লাভ পছাট্ট ঘিনা ফ ানল্ট টদনত ানয পছাট্ট একিা পপান কর য ভনন অদভয 
আগ্র জাটগনে তুনরনছ  এ নে পফনচ থাকায আগ্র, য ফাটরনয টননচ টক আনছ তা 
জানফায আগ্র৷ এই িুকুই মনথট ক, এই িুকু আগ্রই নক আজ ফাাে টননে মানফ৷ অজানানক 
জানায ইো ফেই অদু্ভত৷ 
 

৬ 
      ুনযা কার িা ঘুভার watchtower  ১২ িায টদনক উঠর৷ পযটড নে ফাইনয পফয র৷ 
আজ বাটিটি পনই৷ টকছু টজটন পগাছ গাছ কনয৷ পফটযনে ের৷ watchtower পকাননা উনেয 
নাই৷ পমটদনক ভন চাে মানফ ৷ কানন ইোয পপান রাগার৷ গান শুননত নফ৷ গান পানায ভািা 
ইদানীাং কনভ পগনছ ৷ এিা টননে টকছুিা তা ই ফরা চর৷ 
 
আজনক টদনিা ুন্দয৷ পফটয বাগ ভানুল ই অফয এভন টদন ছন্দ কনয না৷ ফাইনয কন কনন 
ঠান্ডা ৷ ভানুনলয টযভাণ  কভ৷ পফট ঠান্ডা েনর ভানুল পফাধে পফয  ে কভ৷ ািনত 
ািনত কনেক টভটননিই পপ্র ক্লাফ এন ের৷ একিা ঝািঁঝানরা গান চরনছ watchtower 
োক ভযান এ ৷ ফযাায িা আনর খুফই বার৷ এই ঠাণ্ডাে ঝািঁজানরা গান বারই রাগায কথা৷ 
আো এভন একিা োক ভযান ফানাননা পগনর পকভন নতা পকান গানিা টরননায ছন্দ 
কযনছ তা ফুঝনফ৷ পম গানিা বার রাগনফনা তা ানথ ানথ পচঞ্জ কনয টদনফ৷ ফযাায িা পকাননা 
কটঠন টকছু না৷ এত টদনন ম্ভফত এর পকাম্পাটন পফয  কনয পপরত, টকন্তু পকন কনযটন 
তাই টফষ্মে৷ ফযাায িা অননক ইটজ আনর ভাথাে একিা টডবাই রানগনত নফ৷ টডবাই 
ইোয পপান এ  জুনে পদো মাে ৷   ইোয পপান পেইন এটক্টটবটি অরনেজ পদখনফ ৷ 
ভানুনলয মখন পকাননা গান খাযা রানগ ভটেনষ্কয এটক্টটবটি এক যকভ ে৷ আয মখন ভানুনলয 
মখন পিা খাযা রানগ  তখন ে আনযক যকভ৷ এই টজটন িা োক-ভযান এয পাভিেযায 
এ টদনে পদো পগনরই রযািা চুনক পগর৷ অফয ফ ভানুনলয ভটেষ্ক পম একই বানফ পযন্ড 
কযনফ তা  না৷ এয জননয  ভাধান আনছ৷ মায োক-ভযান প প্রথভ কনেক ঘণ্টা 
েযাকভযানিা পক পেইন কনয টননরই ে৷ 
ফযাায িা এভন৷ একিা গান পে নফ৷ টকছুক্ষণ পে োয য োক-ভযান গান স্ট কনয 
টজনজ্ঞ কযনফ গান িা পযটিাং দা ধযরাভ আটভ এখন পমিা শুনটছ পিায পযটিাং টদরাভ ৫ এ 
৪.৭০ তখন োক-ভযান িা  এখন কেিা ফানজ আভায াটযাটবিক অফস্থা পমভন এখন কতিুকু 
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ঠান্ডা নেনে,  আভায আা ান ননেজ পকভন৷ ইতযাটদ ইতযাটদ িযান কনয তায পডিানফ এ 
পযনখ টদনফ ৷ আফায পমটদন এভন টঠক এভন ফা তায কাছা কাটছ টযনফ আনফ৷ তখন এই 
গান িা পে কনয টদনরই ত৷ খুু্ফই টম্পর৷ অফয টফেম্বনা  নত ানয৷ ঐ পম ফল্লাভ না 
ভানুনলয ভন খুফই অদু্ভত৷ এই ফ কথা বাফনত বাফনত Watchtower কখন পম কভরাুয 
পযর পস্টননয কানছ এন নেনছ তায পখোর কনয নাই৷ পযর পট কন watchtower পক ফ 
ভে িানন খুফ িানন৷ কত ভানুল এক এক জন এক এক মােগাে মানে এক এক জননয এক 
এক গন্তফয৷ টতয অদু্ভত মােগা৷ পভাফাইরিা পফয কনয ২ িায পকাথাে পকান পেন মানফ পদখনত 
পদখনত কভরাুয পট কনন  পৌঁনছ পগর৷ ১৫িাকা টদনে Nescafe নীর একিা ান একিা ফই 
এয পদাকান৷ পল কনফ পম  কাগটজ ফই নেনছ বাফনত বাফনত খাই াটযনে পপল্ল  
watchtower ঢাকা পথনক টনরি মানফ একিা পেন ২ িায টদনক৷ কটপ িা পখনে পদখর 
টিটকি াো মাে টকনা একিা টিটকি  পনে পগর অফযই জানারায ান৷  টিটকি টকনন 
পদখর পফট ভে পনই ানত৷ পেন িা খুিঁনজ পফয কযা দযকায এই উইনকন্ড িা বারই মানফ 
ভনন নে টনরি? খাযা ে না৷ 
 

৭ 
       টঝক টঝক টঝক টঝক কনয পেন চরনছ৷ জানারায ান ফন আনছ watchtower 
অদু্ভত রাগনছ আন  ানয দৃয৷  পমই কম্পািিনভন্ট িা পত উনঠনছ  য ানথ আনছ একিা 
পযাটভটর একিা পছাট্ট পছনর আয ভা ফাফা৷ ভা ফাফায ফে পফট না৷ পছনরিা টফটবন্ন প্রশ্ন কযনছ৷ 
ফাফা ঐ িা টক ভা এিা পকন র৷ এখন আয গান শুননছ না watchtower টকন্তু ইোয পপানিা 
কানন রাগাননা৷ ঐ টদনক আফায আটযপ পছনরিা টক কযনছ পক মানন৷  য পছাট্ট রযাি িা 
পফয কনয ৷ পকানরয উয টনর৷ পভাফাইর টদনে কাজ িা কযা পমত টকন্তু রযাি িাই পফয 
কযর৷ রযাি িা এনকফানয নতুন এফাং খুফই পছানিা ৷ আইটডোিা পনেনছ য এক পেন্ড 
এয কাছ পথনক৷  পছানিা রযাি নাটক ভ্রভনণয ভে অননক কানজ পদে৷ পছানিা রযািন 
অননক চামি থানক আফায ইো ভত ভুব কযা মাে৷ বাটয ে না৷ য পেন্ড জাভারুয মাে প্রটত 
প্তান ৷ ৫ ঘন্টায ভত জাটনি৷ য কাছ পথনক আইটডোিা চুটয কযা ফরা মাে৷ 
 
রযাটিানত আটযপ এয পরানকন পদখর watchtower আটযপ এখন ফাায আন ানই 
আনছ ৷ মাক টনটিন্ত ো পগর৷ আনযক জননয পরানকন পচক কযর watchtower  
পপফুক এ একিা স্টযািা টদর৷  টদনে ফযানগ পযনখ টদর রযাটিা৷ একিু পরান টদনেই পদনখ 
ানয টনি ফন আনছ পছনরিা৷ য টদনক ভাথা তুনর তাটকনে নক পদখনছ৷ 
Hey pal what’s your name?  টয ,  টয পয টয...  তুটভ এত পছানিা English 
ফুঝফানা ফুটঝ নাই... 
Kid: Noo its okk.. I know English… beside I know it better mommy and 
daddy told me to not talk in English 
থতভত পখর watchtower ফাইনক াযপ্রাইজ কযনত  বারফান টকন্তু পনই াযপ্রাইড 
নর পম পকভন রানগ অননক টদন য পিয পর৷ আনগই পফাঝা উটচত টছর৷ উনাযা ফাইনয 
থানকন ৷  নাভ টক পতাভায? টজনজ্ঞ কযর watchtower  পছনরিা উত্তয টদর আটভ ান্ত, 
তুটভ? Watchtower আনভনা নে পগর? পকাননা উত্তয টদর না৷ 
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এই ফর না ফর না পতাভায নাভ টক ? পছনরিা পচিঁটচনে উঠর 
Watchtower এয এই টদনক পকাননা পখোর ই পনই৷ ভননয পবতয অননক টকছু এক ানথ 
এন ের৷ 
 
পদনখ পছনরিায ফাফা পছনরিানক ফরর -উনানক টডস্টাফি কনযানা ফাফা৷ পছনরিা ভুখ পগাভযা কনয 
চনর পগর৷ ফাইনযয টদনক তাটকনে আনছ watchtower  ধুধু প্রান্তয চায ান... আনত 
আনত টফনকর গটেনে আনছ এই ীনতয টফনকনর ডুনফ মানে ূমিিা ৷ ৃটথফীয ফুনক আনযা 
ঠান্ডা পননভ আনফ এখন৷ ানথ পতভন টকছু টননে আনটন watchtower মা ীত  আিকানত 
ানয৷ কানর আজ কট কই আনছ য ৷ তনফ ঐ টদনক য পতভন পখোর পনই৷ য ফ 
ভননানমাগ এখন ছটফ পতারাে৷ ভননানমাগ টদনে ছটফ তুরনছ ৷ ভনিানক কানজ ফযে যাখনত 
চাে৷ ডুনফ থাকনত চাে কানজ নানর কট ক গুনরা ভাথা চো টদনে উঠনফ, য মাটিক হৃদনে 
কনট কয পকান স্থান নাই৷ 
 
 

 
 
 
৮ 
      য টদন পবায, watchtower  ভনিা এত বার কনফ পগনছ  ভনন কযনত াযনছ না৷  
ন্ধযায টদনক টনরনি পননভ াযাটদনন টকছু একিা পখনে ১২ িা মিন্ত এটদক পটদক ঘুনযনছ 
watchtower  কত অদু্ভত অদু্ভত ভানুনলয পদখা নেনছ৷ টকছু ছটফ তুনরনছ  ভপস্বর অঞ্চর 
এয ছটফ , টকছু টকছু ছটফ টনটিত পকাননা আিি এটক্সটফননয গযারাটযনত যীটতভত িাটেনে পদো 
মানফ৷ দুই একিা পর  নে পমনত ানয৷ ভনন ভনন ার watchtower  টকন্তু বাটিটিয 
অটডিনযোনভ প্রটত পটভস্টানয পম ছটফ গুনরা টনরক্ট ে পখানন এয একিা  ঠাই ানফ না 
এিা টয এিা পবনফ ানত ানত একাকায অফস্থা৷ কাক ডাকা পবানয বাটিটি এন ফন 
আনছ ৷ বািনটিয দানযাোননযা অফাক নে নক পদখনছ৷ এত কানর বাটিটি পকউ আনত 
ানয ফনর ভনন ে নদয টফবা নে না৷ আনর টফবা না নর টকছু কযায নাই৷ 
কভরাুয পথনক ডাইনযক্ট ভাখারী এন নেনছ ৷ ভানঝ ইো কযনর ফাাে পমনত াযত , 
মাে টন৷ ফযানগয পবতনয কাে পচায আনছই পগি খুনল্ল ো রুনভ পমনে পচঞ্জ কনয টননফ৷ 
এভটননত  ঐ টনতয যানত এক ুকুনয াতনয পফটযনেনছ আনযকিু নর াত া অফ নে 
পমত৷ এক চাচা য জীফন িাই ফািঁটচনেনছ ফরা মাে৷ উটন ঘনে টননে পগনছ গযভ চা পখনত টদর, 
পনল আফায পেনন  তুর টদর watchtower  পক৷ 
 
 
কার ১০ িা বাটিটিনত ভানুল টগজ টগজ কযনছ৷ স্টাটড রুনভ পতভন পকাননা টি খাটর নাই৷ 
আটনকা ফন আনছ ানথ য দুইিা ফান্ধফী, আটযপ আয অটনক ঢুকর স্টাটড রুভ এ৷ 
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আটনকা: টক পয এতক্ষনণ এটর, আটযপ পক ফরর আটনকা 
আটযপ পকাননা কথা ফরর  না৷ আটযপ পক টফধ্বে রাগনছ৷ আটনকা ফরর 
আটনকা: টকনয আটযপ পতায পচাযা এভন নে আনছ পকন? টক নেনছ? 
অটনক:  আনয টকছু না ফাদ পদ...  পতানদয এাইননভন্ট এয টক খফয? পপ্রনজনন্টন পযটড? 
ভী: আনয না ঝানভরা ফুটে, ঝানভরা, আটভ কযফ ফল্লাভ না আটভ াযটছনা, এই আটযপ তুই 
কযনা পয... আটভ পল্প কযফ, আটভ পকাননা আইটডোই াটে না৷ 
আটনকা: ঐ আটযপ টক নেনছ ফরটফ পতা? আভযা পতায পেন্ড না? ফরা মাে না? আভানদয না 
ফনল্ল কানক ফরটফ? 
আটযপ: টকছু না পয... আটভ একিু টক... টভথযা ফরর আটযপ, 
আটনকা:  ডাক্তায পদটখনেটছ টক জ্বয? ফনর আটযপ এয কানর াত টদনে পদখর আটনকা৷ 
আটভই এাইননভন্ট কযফনন মা৷ পতায কযা রাগনফ না৷ আটয ভী তুই একিা গনফি কযনত 
াযটফ না আজ ফটর না৷ ধুয৷  অটনক: ফযাগ পথনক একিা ফাগিায পফয কনয পখনত পখনত ,  
টকনয পতায টক খফয? আাংনকর বার আনছ? 
আটনকা: হু আনছ পকাননা যকভ, ডাইনফটি এয পযাগী৷ তুই একিু কভানে খা ফুঝটর... আভায 
ফানয ভত তুই  ফাধাটফ... 
অটনক: পক? আটভ ? আনয পান ফাধনর ফাধনফ আটভ খাো দাো ছােটছ না... আনযকিা 
ফাগিায পফয কনয চরনফ নাটক কানযা? 
 
ফাই পন উঠর, একিু ার watchtower , 
 
 
অটনক: টকনয পতায watchtower এয টক খফয? টজনজ্ঞ কযর অটনক? অটনক  একিু 
ফাটজনে পদখনত চাইনছ টক অফস্থা ৷ আটযপ এয জননয অনননকয  আনর খাযা রাগনছ৷ 
 
আটনকা: টক পম কটয ফর, পকাননা পখাজ খফয ই নাই৷ গত কার াযাটদন পননি টছরাভ, 
অনরাইনন আরই না৷ তায আনগয যানত টছরাভ৷ 
 
আটযপ এয ভুনখ আনযা কানরা ছাো ের৷ আো আভানদয ভানঝই পকউ পান কযনছনা পতা 
পতায ানথ, ফরর অটনক, অটনক চানে watchtower পক পমন আটনকা একিু নন্দ কযা 
শুরু কনয, আটযপ পছনরিায একিা গটত কযা মটদ  আর উনেয৷ 
 
আটনকা: টক??? এিা পতা আনগ বাটফ নাই? ঐ তুই তুই অটনক তুই এই কাজ কযটছ না? তুই 
watchtower না? 
অটনক: টক ফটর আটভ? watchtower? আভানয টক াগরা কুত্তা কাভযাইন আটভ এই কথা 
পতানয ফরতাভ, পম আভানদয ভানঝ পকউ টকনা? 
অটনক: তা  টঠক... পক নত ানয আটযপ তুই না পতা? 
আটযপ টকছুিা embarrass টপর কযনছ... টঠক এই ভে এ একিা ভযানজ আর আটনকায 
পভাফাইনর... 
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পন্ডায এয নাভ watchtower আয ভযানজ িা র, no… u got it wrong, I am 
nobody… I am watchtower… 
 
আটনকা টফবে এয পচানখ এটদক পটদক ফায টদনক তাকার স্টাটড রুনভ,  ভী ফরর টক পয 
টক পদনখ এত চভনক উঠটর কানক খুিঁটজ ? ঐ যানরা? আটনকা পকাননা কথা ফরর না পভাফাইর 
ভী এয টদনক ফাটেনে টদর, অফাক টফবে এ ফায টদনক তাকানে... 
 
আয watchtower?  টক কযনছ?  আন ভনন য রযাটিায টকনফানডি দিা আেুর 
চাটরনে মানে াভনন একিা ফই যাখা Human Phycology  উয একিা ফই, য পছনন 
পদোর আনর টক পফাডি এ টক টরখটছর কানযা পটদনক তাকাননায পকাননা কােন টছর না... 
তাকাে টন আটনকা ,  তাকানরই ফুঝত watchtower য পছননই ফন ভানকিটিাং ক্লান... 
আফাক নে েনতা ফরত তুটভ পই watchtower মানক আট টতয বারনফন পপনরটছ পই 
watchtower তুটভ? আভায এত কানছ তা আটভ ফুঝনত াটযটন? 
 
আটনকা মখন টফটস্মত বানফ ফ টদনক তাকাটের watchtower তখন রযটিা অপ কনয ফযাগ 
গুছাননা শুরু কযর,  ভনন ভনন একিা টজটন টঠক কনয পপনরনছ... পভনেিায প্রটত অনযাে 
নে মানে... কাজ িা টঠক নে না ...  আয পমাগানমাগ কযনফ না watchtower.  য ভত 
ছন্নছাো জীফনন আনর এই ফ ভানাে না আজ পথনক পকাননা পমাগানমাগ কযা মানফ না ভনন 
ভনন টঠক কনয পপল্ল watchtower, একিা বায পমন পননভ পগর য ফুক পথনক৷ অননক 
ারকা রাগনছ টননজয কানছ ৷ আটনকায ানথ কথা ফনরটছর শুধু ভাি একজন পেন্ড টননফ 
after all যা  একই পকনন টকন্তু আটনকা ফযাায িা অনয বানফ টননে পপনরনছ  একিু 
ার watchtower মাক টডটন িা এফায পাইনার, একফায  না তাটকনে আটনকানদয 
পিটফনরয টদনক watchtower পফটযনে পগর স্টাটড রুভ পথনক৷  অনযটদনক আটনকা?  
Watchtower আটনকায টদনক তাকানর পদখত আটনকায পচাখ িরভর কযনছ... 
 
 

৯ 
         বীলণ ভন খাযা আটনকায, পাউনন্ডন টফটডাং এয পগনিয াভনন ফন আনছ, 
কানরয ঐ ঘিনায য ক্লান  ভন ফন টন৷ ক্লানয ভানঝ পফটযনে এন নেনছ, ফাই 
তাটকনে টছর, পকাননা টকছুনতই টকছু মাে আন না এভন একিা বাফ আনর ভনন ভনন অননক 
কট ক ানে৷ নাভায ভে টরপনি watchtower   টছর, watchtower  টকছুিা অফাক র, 
আটনকায এখন ক্লান থাকায কথা, পভজাজ এভন গযভ কনয কই মানে? 
 
আটনকা watchtower  এয টদনক তাকার, আয ফরর can I help you? Watchtower 
থতভত পখনে পগর আটনকায টদনক তাটকনে টছর  ,  আভতা আভতা কনয ফরর না ভানন... 
আটনকা: না ভানন? ভানন টক এই নফয? এবানফ তাটকনে আনছন  পকন? আটভ টক পদখনত 
এটরনেননয ভত? 
Watchtower: না পদখুন তা না আনর... 
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আটনকা: আনর আফায টক ? আনানদয পম টক ভযা ফুঝরাভ না... টফযটক্তকয প্রাণী 
আনাযা মত্তফ 
 
ম্ভফত আনযা ঝাটে পখত watchtower  টকন্তু টরপি খুনর মাোয এ মািাে পফনচ পগর.. ন 
টননে চনর আর আটনকা৷ 
 
 

 
 
১০ 
        ফাাে পৌছানত পৌছানত একিু পদটয নে পগর watchtower এয ৷ ফাাে এন 
পে নে টনর৷ টটয াভনন ফন জনভ থাকা টকছু কাজ পল কযর৷ টকছু জানিার  টরখনত 
নরা৷ এই জানিার গুরই একভাি মােগা পমখানন ৎ থাকা মাে, পমখানন ভননয কথা গুনরা ফরা 
মাে৷ আয জানিার গুনরা পমন নীযফ পশ্রাতা৷ নদয সধনমিয পমন পল পনই৷ 
 
ানতয কাজ পল কনয watchtower  বাফর আটনকায পভজাজ আজ পমই খাযা পক মানন 
টক কযনছ৷ আটনকায পভাফাইনর এনক্স কযনত চাইর াযর না৷ পভাফাইর অপ৷ ফযাাযিা 
একিু পকভন পমন পফখািা রাগর৷ য পভাফাইর পতা অপ থানক না৷ পকাননা পভইর াটঠনেনছ 
নাটক? পভইনর পমনে মা পদখর তা অননকিা আতঙ্কজনক৷ ৭ িা পভইর একটদনন? পভনেিা টতয 
নক বারনফন পপনরনছ৷ টকন্তু প্রকা  কযনত াযনছ না৷ আফায ফুঝনত াযনছ ফ 
াতছাো নে মানে watchtower  টকছুিা টফেত পফাধ কযর৷ ফ পদাল পতা আনয য 
টননজয ই৷ পকনই ফা কথা ফরনত টগনেটছর৷  ভনন ভনন watchtower  বাফর এিা  
পিনম্পাযাটয ক একভে আটনকা ফ বুর ফুঝনত াযনফ৷ জীফনন এযকভ ে ই ভানুল পথনভ 
থানক না৷  ফযাায িা র পকাননা উত্তয পদো মানফ না এক ভে আটনকা আয টননজই 
পমাগানমাগ কযনফনা,  আনযা টকছুটদনন বুনরই মানফ েনতা৷ 
 
ন্ধযা নাভনছ ঢাকা নয, watchtower  য জযানকি িা গানে টদনে টননচ পননভ ের,  
কানন ইোয পপান পতা আনছই একিা গান শুননছ  
 
আটিিস্ট এয গরাে মাদু আনছ ফরনত নফ, অননক আনফনগয ানথ অনুবূটতগুনরা তুনর ধনযনছ, 
গাননয রাইন গুনরা টতয অদু্ভত 
 
“আটভ শুননটছ পটদন তুটভ, 
াগনযয পঢউ এ পচন, নীর জর টদগন্ত ছুিঁনে এননছা... 
আটভ শুননটছ পটদন তুটভ, 
পনানা ফাটর তীয ধনয ... ফহু দুয... ফহু দুয পনি এননছা... 
আটভ কখননা মাইটন জনর, কখননা বাটলণী নীনর, কখননা যাটখটন পচাখ ডানা পভরা গাাংটচনর... 
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আফায পমটদন তুটভ ভুদ্র স্নানন মানফ, আভানক  ানথ টন... পননফ পতা আভাে?” 
 
আয শুননত াযর না watchtower আনর  শুনননছ , য অফনচতন ভন শুনননছ....  
াটযনে পগনেটছর নীনর, গাননয আটিিস্ট াগয পদনখনছ টকনা জানা পনই, নীর টদগনন্ত পনানা 
ফাটরয তীয ধনয পিঁনিনছ টকনা তা  জানন না watchtower,  টকন্তু  এগুনরায একটি 
কনয টন  টননজ ,  কখননা নীনর মাো েটন, কখননা পদনখটন ডানা পভরা গাাংটচর... 
 
এই ফ কথা বাফনত বাফনত টননজয উয বীলণ টফযক্ত নরা watchtower , ধুয এই নফয  
পকাননা ভানন নাই য আভায রাইপ িা   পতা কভ ভজায না৷ এই ফ বাফনত বাফনত  
watchtower   একিা পযনোযানত ঢুকর , খুফই াধাযণ ভাননয একিা পযনোযা, অননক টদন 
আনগ ভানন অননক আনগ watchtower  দুনিা াগর পেন্ড টননে এখানন আত, াটন্তনগনযয 
পভানেয এই পযনোযািায ানথ য জীফননয খুফই কু্ষদ্র টকন্তু অননক ভূরযফান টকছু সৃ্মটত টভন 
আনছ ৷ সৃ্মটত গুনরা এনতা িািকা ভনন ে ফ ভে ফনর পফাঝাননা মানফ না, ঐ পতা পটদন   
আয য ঐ দুই পেন্ড টক কাফাফ খাটের আয যানজযয ফ আজগুটফ গল্প কযটছর, এক এক 
জননয কথায িটক এক এক, পকউ ফরনছ আো নান রুটিয ানথ েুন পকন? আভযা টক 
এতই western নে মাটে পম নান রুটি আয টক কাফাফ এয ানথ েুন? Watchtower  
এয টযষ্কায ভনন আনছ  একিা মুটক্ত টদনেটছর,  ফনরটছর আভায ভনন ে ফ টকছুই েুন 
টদনে খাো বার৷ পচােফায ানত এিা পিা রাগাননায পচনে...,  আনযক টদনক আনযক জন 
েনতা ফনর উঠর আনয তুই পখনত াটয না েুন টদনে পিা ফর৷ শুন আভায ফাফা আটভিনত 
উনানদয েুন টদনে পখনত ে এই পদখ পকভনন েুন ইউজ কযা রানগ... আনযা কত টনেভ 
টিেভ জাটন ফরর টকবানফ েুন পেনি যাখনত ে ইতযাটদ ইতযাটদ আজ খুফ ভনন েনছ 
watchtower  এয মটদ েুন ইউজ এয ঐ টনেভ গুনরা বার কনয শুনত কতই বার নতা৷  
সৃ্মটতিুকু আনযা িািকা রাগত, আনযা টকছু পাটন  কথা ভনন কনয ানত াযত৷ একিা পিটফর 
ফে এন টক কাফাফ আয নান রুটি টদনে পগর, াযাটদন টকছু খাে টন watchtower টকন্তু 
াযরনা এখন  পখনত ৷ না, এনদয ছাো আনর একা একা টফর না৷ খুফই পফখািা রানগ 
টজটন িা ভনন ভনন বাফর watchtower.  আনর পফখািা না পচাখ টদনে াটন এন েটছর 
watchtower  এয৷ দ্রুত পফটেনে আর ৷ ভনিাই খাযা নে পগর৷ ািনত শুরু কযর 
াটন্তনগয এয যাো ধনয ৷ পফইটর পযাড এয ঐ টদনক মানফ না , ঐ টদনক অননক আনরা, 
এত আনরা আজকার বার রানগ না,ভনন ভনন বাফর watchtower.  আয আর ঘিনা নে 
অননক সৃ্মটত ঐ টদনক, watchtower সৃ্মটতনক টননে পফনচ থানক টকন্তু আজ আয া নরা 
না৷   াটন্ত নগনযয যাো গুনরা অননক আন রানগ watchtower এয কানছ৷ 
টক জাটন একিা আনছ এই যাো গুনরানত,  আনর এই যাোগুনরানত  পম সৃ্মটত কভ জটেনে 
আনছ তা না৷ গানিায টদনক এতক্ষনণ ভননানমাগ টদর watchtower  টননজনক টননজ ভনন ভনন 
কনেকিা গাটর টদর গান শুননা টভস্টায গান... আন ানয ৃটথফীিানক অননক দুনয পঠনর 
দা.... 
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১১ 
        অনযটদনক আটনকা অননক পদটযনত ফাাে টপর৷ ফ টকছু য কানছ খাটর খাটর 
রাগনছ৷ টক পমন পনই৷ টক পমন াটযনে পগনছ৷ গত এক টদন পছনরিায ানথ কথা ে টন টকন্তু 
এভন রাগনছ পকন? পছনরিা পতা য পকাননা পখাজ খফয  পনে না৷ পখাজ খফয পনে না তা ই 
ফা টক বানফ ফনর ৷ ছাোয ভত পরনগ থানক পছনরিা৷ টকন্তু পছনরিায ভযা টক কথা নক 
এটেনে চরনছ পকন? পকাননা টকছুই টাফ টভনরনত াযনছ না আটনকা৷ অনযটদনক পছনরিায 
ানথ কথা ফরা দযকায৷ য জভাননা অননক কথা কাউনক ফরা দযকায৷ কনেক ফছয আনগ 
পভনেিায ভা ভাযা মাে, তায য পথনক আন ফরনত পতভন পকউ পনই৷ ফাফা ফ ভে ফযে, 
ভা টছর য একভাি আন পকউ ফ টকছু পোয কযত ভা এয ানথ, ভা থাকনর টনিেই 
এখন একিা উাে ফনর টদত৷ কথা গুনরা বাফনত বাফনত ভা এয ছটফিা পিটফনর পথনক পকানর 
টনর আটনকা, টকেু বাফনত াযনছ না ৷ টফছানাে শুনে শুনে ভা পক টজনজ্ঞ কযর 
ভা... 
 ভা! 
আটভ টক কযফ ভা? 
তুটভ পকাথাে ভা? 
তুটভ টক আভানক শুননত া ভা? আভায একিু াাময দযকায ভা, আটভ এই পছনরিানক 
বারনফন পপনরটছ ভা... 
টকন্তু আটভ পম াটযনে পগটছ ভা, জীফন অননক টনভিভ ভা, জীফননয থ চরাে আটভনে যাো 
াটযনে পপনরটছ ভা, আটভ এখন টক কযফ ভা? পছনরিায নাভ  পতা জাটন না, এবানফ কাউনক 
বারফাা মাে ফর ভা? আটভনতা পছনরিানক পদটখটন মিন্ত! পছনরিা মটদ পদখনত একিা গনফি 
ে ভা! পছনরিা মটদ আভানক বার না ফান ? পছনরিা টক আভানক বার ফান ভা? নক একিু 
ফনর দা না আভানক পমন অননক বারফান, টেজ ভা ফনর দা না... 
পছনরিা টক পদনখ না ভা? আটভ পতা আকা খুনর ফন আটছ ভা, তফু পকন পদখনছন পছনরিা? 
এক ভে টফেটফে কযনত কযনত ক্লান্ত নে ঘুটভনে ের আটনকা, ভা এয ছটফিা নে যইর 
পফড এয এক পকানন৷ 
 
 

১২ 
        যাত টতনিা,  ঠাৎ ঘুভ বাঙর আটনকায, খুফ পতট কা  পনেনছ য, াটন খাো 
দযকায৷  টফছানা পথনক উঠনত পমনে ফযাথাে কুিঁকনে উঠর আটনকা৷ ভাথা মিন্ত নাোনত াযনছ 
না৷ খুফই কনট ক ফাফা পক ডাকনত চাইর ৷ টকন্তু গরা টদনে ব্দ পফয নত চাইনছ না৷ মনতাই 
পজানয ফাফানক ডাকনত চাইনছ টপ টপ কনয ব্দ পফয নে ৷ টকছুক্ষণ পচাখ ফনন্ধ কনয শুনে 
থাকর ৷ টযষ্কায ফুঝনত াযনছ বীলণ জ্বয য৷ টকছু একিা পখনে লুধ খাো দযকায৷ তায 
আনগ ঠা দযকায৷ ভননয ফ টক্ত ঞ্চে কনয আনত আনত উনঠ ফনত াযর আটনকা৷  
টফছানা িা ধনয ধনয উনঠ দাোনরা৷ ঘনযয দযজা ফন্ধ৷ আনত আনত দযজায কানছ মানে, 
ভাথািা ঘুযনছ , য আনানয ুনযা ৃটথফীিা ঘুযনছ৷ ঠাৎ ুনযা ৃটথফীিা য াদা নে 
পগর... 
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টক নে এফ? ভনন ভনন বাফর আটনকা 
পচানখ টকছুই পদখনছ না আটনকা পমটদনক দযজা িা টছর পটদনক াত ফাোর  ৷ অন্ধ ভানুনলয 
ভত াতনে পফোনে ঠাৎ টক পমন একিা ফাটে পখর ভাথাে প্রচন্ড ফযথাে গুটঙনে উঠর আটনকা 
টকছু ফুঝায আনগই ুনযা ৃটথফীিা এফায অন্ধকায নে পগর৷  অননক তৃষ্ণা টননে জ্ঞান াযার 
আটনকা ৷  য ভাথা পথনক যনক্তয একিা পযখা গটেনে চনরনছ, যনক্তয পযখািা পমন রুদ 
িাইর এ আরনা এনক টদনে আরনা আিঁকনত আিঁকনত এগুনে দযজা এয টদনক৷ েনতা 
আটনকা দযজািায কানছ পৌছানত ানয টন তানত টক? আরনা পযখা টঠকই ফাইনযয ৃটথফীনক 
জাটননে টদর ভাযাত্মক একিা টকছু ঘনি পগনছ পবতনয পকউ টক আভানক পদখছ না? আভানক 
টক টকউ াানমযয পনই? এফ টক পদখটছর watchtower ?  Are you watching this 
watchtower? 
 

 
১৩ 
      যটদন কার ১১ িা, Watchtower খুফই টচন্তাে নে পগনছ, গতকার টফনকর পথনক 
আটনকায পকাননা পখাজ ানে না ৷ ইো কযনর এখন অননক গুনরা কাজ কযা মাে৷ টকন্তু 
টকছুই কযনত ইনে নে না আজ৷ একিা একিা পট আয যান্ডউইচ খাটের 
watchtower . পছাট্ট রযাি িানত আটনকায পভাফাইর নাম্বায িা পম ফন্ধ পই াংনকত ই 
টদনে৷ প্রটত ফায refresh পদোয য বাফনছ এফায ে পতা অন কযা ানফ টকন্তু তা না৷ 
 
ুনযা বাটিটিিা তন্ন তন্ন কনয খুিঁনজনছ ৷ আটনকা পক পকাথা াে টন৷ টক নত ায? 
ভানকিটিাং ক্লা িা  টভ কযর পভনেিা৷ নযভাটর পতা ক্লা টভ পদে না! ফ টকছু উরি ারি 
রাগনছ watchtower এয কানছ যান্ডউইচ িা পল কনয পফটযনে পগর ৷ ফাায টদনক ািা 
শুরু কযর ভাখারী – পগুনফাটগচা কতক্ষণ রাগনফ? একিা টাফ  কনয পপল্ল পভাফাইনর ৷ 
য ফ টকছুনতই টাফ কযা রানগ, জীফনিাই য এভন পমখানন প্রনোজন পখানন  পকাননা 
টাফ টনকান মাে না টকন্তু খাভনখোটর পত বযা এই জীফনন ফ অপ্রনোজনীে কাজ গুনরাই 
য কানছ আনন্দভে৷ 
 

 
১৪ 
       যটদন দুুয ২ িা, আটযপ অটনক পক কর কযর 
আটযপ: পদাে একিা ভযাে নে পপান কযরাভ, 
অটনক: টক পয পতায গরা এভন পানানে পকন? টক ইন? 
আটযপ: পদাে গত কার আটনকা ক্লান আন নাই ইউটনবাটিটিনত  নয াইরাভ না! আজ 
 পকাননা পখাজ খফয নাই! 
অটনক:  নয পপান পদ ারা! নাটক এখন পপান টদনত  রইজ্জা রানগ , ারা পফকুফ... 
আটযপ এয গরা পবনে আনছ 
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আযপ: পদাে য পভাফাইর পতা ফন্ধ! 
অটনক: আনয ফা পভাফাইর ফন্ধ খুরফ পন! পছক খাইন ফুঝ না? াাা খুরনফনন ফাফা এত 
টচন্তায টকছু নাই৷ ক খাইন পতা ক িা মাক পদখটফ ফ টঠক নে মানফ৷  পতায পতা বারই 
র, পতায পতা খুট ো কথা৷ 
আটযপ: অটনক বাই পতাই য ফাাে একিু পপান পদ না, আভায কানছ নাম্বায নাই য ফাায 
অটনক: আনয ভা ভটফত পতা, টক জ্বারা, আো দাযা টদটে, যাখরাভ 
 
ফনর পপান পযনখ টদর অটনক৷ 
 
 

১৫  
       ন্ধযা ৬:২৯, রযাফ এইড এয াভনন ফন আনছ অটনক, আটযপ এয জননয নেইি 
কযনছ, ানত একিা টগানযি পফট পিননন থাকনর অটনক একিায য একিা টগানযি 
পখনতই থানক৷  আটযনপয পপান াোয য অটনক, আটনকায ফাফা পক পপান কনযটছর ৷  
পপান কনয মা শুনন তা পমন টননজয কাননক টফবা কযনত ানয না অটনক৷ আটনকা গত 
যানত অজ্ঞান নে নে টছর পলানয কানর আটনকায ফাায কানজয ফুোয টচৎকানয য ফাফা 
ছুনি আন দযজা পবনে যাটয পভনেনক রযাফ এইড এ টননে আন৷ ডাক্তায ফনরনছ পভনেয 
কটন্ডন খুফ একিা বার না৷  কখন জ্ঞান টপযনফ  তায  পকাননা টনিেতা টদনত ানয টন৷ 
টকন্তু জ্ঞান টপনয আন খুফই তাো তাটে  ৮ িায টদনক জ্ঞান টপনয আন আটনকায৷ টকন্তু 
টফদ টকন্তু এখাননই পল না৷ যটদন টফনকনর অটনক ফ টকছু জাননত ানয৷ আটযপ পক  
পপান টদনে জানাে ঘিনা িা৷  তখনই অটনক টিানর আন এন পদনখ আটনকা পনই 
টিার এ৷ য ফাফা ভুখ থভ থভ কনয নাি পদয ঝাটে টদনে৷ তায য মা জাননত ানয তা 
যীটতভত বেঙ্কয৷ আটনকা পক াো মানে না৷ লুধ আনননত টগনেটছর য ফাফা এন পদনখ 
পনই আটনকা৷ জরজযান্ত একিা ভানুল পমন পবাজফাটজয ভত গানেফ নে পগনছ৷ তা ুস্থ না 
আটনকা পভানি ুস্থ না৷ ভাথাে পম আঘাত তা পেন এ  অননক ফে ভযায কােন নত 
ানয৷ দযকায ূণি টফশ্রাভ অন্তত ২ প্তা৷ টকন্তু াে টফশ্রাভ? পভনেনকই খুিঁনজ ানে না 
আটনকায ফাফা৷ 
 
 
 
আনযা ১০ টভটনি অনক্ষা কযায য একিা ট এন টজ পথনক নাভনত পদখর আটযপ পক, 
অটনক ৷ যাো ায নে আায য আটযনপয আস্থা পদনখ অটননকয আটযপ পক টননেই পফট 
টচন্তা ো শুরু র৷ পফচাযা পছনরিা এভটননতই দুটনোয ঝানভরাে আনছ৷ 
আটযপ: পদাে পকাননা পখাজ াো পগনছ? 
অটনক: না পয, টক পম নফ ফুঝনত াযটছ না৷ 
আটযপ: পদাে টক নে এফ টকছুই ফুঝনত াযটছ না, আটনকা টক টননজই টিার পথনক 
পফটযনে পগর নাটক আনযা খাযা টকছু টকডনা িাই টকছু  না পতা? Watchtower  না টক 
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নাভ য কাজ না পতা? আভায পতা ভনন নে পদাে এখানন পকাননা ঝানভরা আনছ, য 
ফাফানক টক জানাটফ? 
অটনক: পদখ আটযপ তুই না পফট কযটছ, আটনকানক টকডনা কনয টননে পগনছ না? তুই 
ারা একিা ছাগর, এভটন টচন্তাে আটছ আনযক টচন্তা ভাথাে ঢুকাটর৷ আঙ্কনরয াভনন এই ফ 
মটদ বুনর তুটর খফয আনছ ফুটে? আঙ্কর টননজ ডাইনফটি, ানিিয পনন্ট এভটন 
অননক ঝানভরা পগনছ৷ 
 
চর এফায উনয মাই আয ঐ ফ টকডনা টিডনা িাই টকছু ে নাই৷ টচন্তা কটয না৷ 
আটনকা একিু াগর টকটনভয ই৷ টকন্তু নক পম কই খুিঁটজ তাই র ভযা৷ পকাথাে পমনত 
ানয? ফরনত ফরনত টরপি এ উঠর অটনক৷  
 
ঘুনয  পদখর আটযপ পদৌেনে, দ্রুত পদৌনয পফটযনে মানে তবম্ব নে তাটকনে থাকর অটনক 
নে িা টক এফ? পফরুনত পগর অটনক, ততক্ষনণ পদটয নে পগনছ ৷ টরপি ফন্ধ নে পগনছ৷ 
 
 

 
১৬ 
     এখন ন্ধযা ৭:১০,  পদৌেনে আটযপ, পমন জীফন ভযণ ফ এই পদৌনযয উয টনবিয 
কযনছ৷ পদৌনয যফীন্দ্র নযাফয এয ভাঝ খান টদনে চনর পগর ৷ একিা ফিগাছ আনছ ঐ খানন 
পক পমন ফন আনছ ঐটদনক পদৌনোনত পগর না এিা আটনকা না , আফায পথনভ পগর৷ ফুধ 
ধেপে কযনছ পদৌোননায কােনন এফাং ভাযাটতটযক্ত পিনন৷ 
পদৌনয আনযকিু াভনন  পগর আটযপ, তায য িঠাৎ এ পথনভ পগর আনে আনে পভনেটিয 
ান পমনে ফর আটযপ৷ 
পভনেটি আটযনপয টদনক টফবে এয পচানখ তাকার, আয ফরর টকনয পকভন আটছ? 
আটযপ: াাাআআআ বার না পয৷ 
আটনকা: হুভভ, আভানক পটর টকবানফ? 
আটযপ: that’s a good question… 
আটনকা: in deed… 
একিু ার আটনকা, টকন্তু পই াটনত প্রাণ পনই, টচয পচনা পই আটনকায াট নে এিা, 
পভনেটিনক ুনযাুটয টফধ্বে রাগনছ... 
আটযপ: hospital বার রানগ না, না? 
আটনকা:  না পয, 
আটযপ: ঐ টিানরই আটন্ট ভাযা টগনেটছর না? 
কথািা পানা ভািই হুহু কনয কান্না শুরু কযর আটনকা, আয পজানযা পজানয ভাথা নােনত 
থাকর৷ আটযপ আটনকানক ফরর চর মাই এই ঠান্ডাে এবানফ ফন আটছ৷ কাউনক জাটননে 
পমটত৷ ফাফা না ফটর অটনক টছর, ভী টছর নদয ফনর পমটত৷  আটনকায কান্না একিু থাভর ৷ 
আটযনপয টদনক তাটকনে আটনকা পমাগ কযর পতানক ফরনত াযতাভ , ফনর একিু ার 



 
21 

আটনকা৷ অল্প আনরানত াটিা আটযনপয কানছ অদু্ভত ুন্দয ভনন টের৷  ভনন টের এই 
াটিায জননয টক না কযা মাে৷ আটযপ ফরর চর এফায ঠা উটচৎ ৷ আটভ অটনক পক টকছু না 
ফনরই চনর এনটছ৷ আটনকা টক পমন একিা বাফর! 
 
আটযনপয টদনক তাটকনে ফরর আভানক ধয একা উঠনত াযফনা৷ আটযপ একিু পবফানচকা 
পখনে পগর, পদািানাে নে পগর টকন্তু ঠাৎ ই উনঠ পগর আটযপ৷ উনঠ আটনকা পক দাোনত 
াাময কযর৷ 
আটযপ: ািনত াযটফ? 
আটনকা: াঠনত না াযনর টক কযটফ? পকানর টনটফ? 
আটযপ: পাজরাটভ কযটফনা চর, ফুঝট তুই াঠনত না এখন পদৌোনত  াযটফ 
আটনকা: ভটরন একিা াট টদর৷ 
দুজন াঠনছ, আটযপ আটনকানক ধনয ধনয যফীন্দ্র নযাফয এয ফাইনয টননে এর৷  আটযপ 
ফরর একিু দাো আটভ গাটেিা টননে আট, আটনকা একিু অফাক র৷ আটযনপয গােী আনছ? 
আটযপ পক ফরর গােী? টক কযাফ টননে আটছ? আটযপ আভতা আভতা কনয ফরর না একিা 
পেন্ড এয ানথ পদখা যাোে আভানক ািনত পদনখ টরপি টদর ঘিনা শুনন ফরর নেইি 
কযনফ এখানন৷ আটনকা টক পমন বাফর ফরর আো জরটদ টননে আে৷ আটযপ আফায পদৌোর৷ 
পদৌোননায ভে পখোর কনযটন ভাথা ধুনয আফায নে পগনছ আটনকা, যাোে নে আনছ, 
আফায জ্ঞান াযার আটনকা৷ 
 
 
 

১৭  
         যাত  ৯:৪৪,  আটনকায ান ফন আনছ য ফাফা, অটনক , ভী, আটযপ  জ্ঞান 
টপযর আটনকায৷ জ্ঞান টপনয অদু্ভত একিা াট টদর ফাফায টদনক তাটকনে, ফরর টয ফাফা! 
য ফাফা আটনকানক ধনয কান্নাে পবনে ের৷  কািঁদনছ আটনকা ৷ আটনকায ফাফা ফরর টয 
ভা, আটভ টয ৷ অটনক একিা জু পখনত পখনত আনঙ্কর আটন এখন ফাাে মান পতা মান৷  
াাতার টক কান্না কাটিয মােগা নাটক?  আটভ আয আটযপ আটছ াযা যাত, দযকায নর 
ভী  থাকনফ আটন এভটননত পযাগী ভানুল যাত প্রাে ১০ িা ফাজনত চল্ল এফায ফাাে পমনে 
একিু পযস্ট পনন৷ অটননকয কথা পকউ শুনর ফনর ভনন নরা না ফাফা পভনে এয কান্না আনযা 
টকছুক্ষণ চল্ল৷ 
 
 
 
যাত ১১ িা 
আটনকায ফাফা চনর পগনছ , অটনক ফরর পদানো তুটভ এখন ঘুভা আভযা ফাইনয ফন আড্ডা 
পদই টকছু রাগনর ডাক টদ আভযা ফাইনযই আটছ৷  হুভ আটছ আভযা পমাগ কযর ভী৷ 
ফাইনয আড্ডা টদটফ? পতাযা এখাননই থাক  না পয আটভ একিু আড্ডা টদনত াযতাভ ৷ 
আটযপ অটনক আয ভী এনক অনযয টদনক তাকার ফনর টক পভনে, ভী ফরর ফা তুই 
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আভানদয ভাপ কয, এভটননতই পম কাানী পদখাই আজনক আটযপ না থাকনর পগটটর ফুঝটর, 
তুই টক বাফনতটটর ফর? এবানফ অুস্থ যীয টননে , আটযপ ফরর আা থাভনতা, আো 
আভযা আটছ আটভ দুিা পচোয টননে আট দাো অটনক ফরর দাো আটভ মাই ভী তুই থাক 
আভযা আটছ... ফনর পফ টযনে পগর  আটযপ আয অটনক৷ 
 
পকটফন পথনক পফটযনে অটনক আটযপ পক ফরর পতায টকন্তু অননক প্রনশ্নয জফাফ পদো ফাটক 
আনছ, টকছুিা যানগয ানথই ফরর অটনক৷ আটযপ ফরর ফ ফরফ এখন না পয... 
 
 
 
 

১৮ 
      ২ প্তা য: ুস্থ নে আজই আটনকা এই প্রথভ আজ ইউটনবাটিটি আনছ ৷ আটযপ, 
ভী য আনযা অননক গুনরা পেন্ড খুফই এক্সাইনিড ৷ ফাই আটনকা পক াযপ্রাইজ টদনফ টঠক 
কনযনছ৷ আজনক আফায পর পটভস্টায এয পল ক্লা, আটনকানদয একিা পপ্রনজনন্টন  
আনছ ভানকিটিাং এয উয ৷ পভািা পভাটি একিা উৎফ উৎফ বাফ৷ 
 
১২ িা এয টদনক  আটনকা আর বাটিটিনত, অটননকয ইউটনবাটিটি অরনযটড ফন্ধ নে পগনছ৷ 
অটনক আয আটনকা স্টাটড রুনভ ঢুকনতই াযপ্রাইজ ফনর টচৎকায কনয উঠর াযপ্রাইজ! 
আটনকা ভুখ পবাংটচনে ফরর আনগ পপ্রনজনন্টন এয টক অফস্থা ফর আভায বনে জান পল! 
 
ফাই টভনর পপ্রনজনন্টননয একিা টযািার টদর, আটনকায ািি িা আটযপ কনয টদনেনছ,  
ফরা মাে আটযপ ই ুনযা িা কনযনছ ফাই আটযপ পক পল্প কনযনছ৷ আটযনপয উয ই দাটেত্ব 
ের ফাইনক টডনিইর ফুটঝনে পদোয টকবানফ স্লাইড গুনরা াজাননা নেনছ টক টক ফরনত 
নফ ইতযাটদ৷ 
 
 
দুয  ১.৩০ 
ক্লা বটতি পছনর পভনে একিু নেই আটনকানদয পপ্রনজনন্টন শুরু নফ৷ দুইিা গ্রু তানদয 
পপ্রনজনন্টন পল কনযনপনরনছ৷ আটনকাযা টকছুক্ষণ ে ই  াভনন পগর যা, শুরু র 
পপ্রনজনন্টন৷ 
 
প্রাে আধাঘণ্টা ক্লান ফায াভনন দাটেনে ভানকিটিাং েযান ফাই পক ফুটঝনে ফরা খুফ একিা 
জ কাজ না৷ পপ্রনজনন্টন টদনত আটযনপয ফযাফয ই  অয রানগ৷ এফায  তাই র৷ তায 
ভানঝ আটনকা ানই দাটেনে টছর অদু্ভত ুন্দয রাগটছর আটনকা পক ৷ যীটত ভত া কািঁটছর 
আটযনপয ফযাাযিা  ভী আয আটনকা  রক্ষ কযর ৷ ফাই ভুচটক ভুচটক আনছ৷ টকন্তু পল 
মিন্ত আটযপ পভািানভাটি বার বানফই য পপ্রনজনন্টন পল কযর৷ 
 



 
23 

নদয পপ্রনজনন্টন পল৷ পপ্রনজনন্টন পল নর ফন থাকনত নফ অনযনদয পপ্রনজনন্টন 
পদখািা একা বদ্রতা৷ ক্লানয পল টদনন  পকউ ই অবদ্রতািা কযনত চাইর না৷ নদয গ্রুনয 
নেই আনযকিা গ্রুনয প্রনজনন্টন৷ গ্রু ফরা চনর না৷ একিা পছনর একা পপ্রনজনন্টন 
টদনফ৷ ভানন পমই পপ্রনজনন্টন িা যা টতনজন টভনর টদনেনছ ৩০ টভটননি একাই ঐ পছনরিা 
পই কাজ কযনফ৷ যায মখন ফরর পছনরিা একাই পপ্রনজন্ট কযনফ তখন আটনকায টফযক্ত 
রাগর একজননয কথা ৩০ টভটনি পানা রাগনফ বাফনতই টফটলনে উঠর ভনিা৷ পপ্রনজনন্টন 
শুরু োয টকছুক্ষণ য পদখা পগর খাযা রাগনছ না ৷ 

 
১৯ 
      টফনকর ৪ িা, পপ্রনজনন্টন পল, টরপি টদনে ফাই টননচ নাভর, পননভ একজন 
আনযকজনন উই কযনছ ৷ আজই নদয পটভস্টানযয পল ক্লা৷ েনতা ইউটনবাটিটি থাকা 
কারীন আয পকাননা টদন একজননয ানথ আনযক জননয পদখা নফ না৷ গত চায ভান এক 
জন আনযক জননয ানথ যা টযটচত নেনছ৷ একজন আনযক জননয পেন্ড নেনছ৷ এই 
ভে িা খুফই আনফগ ঘন আটনকা ফায কাছ পথনক টফদাে টনটের৷ ভী ফরর আটযপ পক 
পদখটছ না আটযপ কই পয?  আটনকা ফরর আনছ েনতা! 
 
ফাই ফায ানথ টফদাে টনর৷ ভীয কাজ আনছ ফনর চনর পগর৷ কাজ আনছ নাটক অনয টকছু 
টঠক ফুঝা পগর না , অটনক  চনর পগর৷ ফযাাযিা টক টকছুই ফুঝরাভ না ভনন ভনন বাফনছ 
আটনকা, আটযপ পছনরিাই আফায কই পগর৷  পতা আনযা আজফ না ফনরই চনর পগর? 
 
এফ পবনফ আটনকা বাফর চনরই মাই কার পদখা কযা মানফ ুরু ছুটি নে আনছ পদখা পতা 
নফই৷ ফাই আজ ফযে৷ 
ন্ধযা নাভটছর ঢাকা য এ৷ অননক টদন ে পফটযনেনছ আটনকা এই কটদন াাতার ফাাে 
ফটন্দ অফস্থাে পকনিনছ একিা টকছুক্ষণ ফাইনয থাকনত াযনর বারই ত কত পছনর পভনে 
আড্ডা টদনে টকন্তু য চনর পমনত নফ পবনফ ভনিাই খাযা নে পগর ৷ ভননয টবতয একিা 
অজানা দুুঃখ ভাথা চাো টদনে উঠর৷ Watchtower! নাভিা বুনর ভনন আননত চাে না 
আটনকা৷ টকন্তু চাইনরই টক বুনর মাো মাে? টকন্তু আটনকা কিা কাটিনে উনঠনছ ৷  আয 
আা কনয না watchtower এয ানথ কখননা পমাগানমাগ নফ৷ আনর  টননজই আয 
কযনত চাে না৷ টননজয উয একিু খুট রাগর আটনকায৷ একিা িাপ নর বার টডটন 
টননেনছ  ভনন ভনন বাফর আটনকা ৷ টকন্তু তফু পকাথাে পমন একিা পাকা অনুবূটত ে ভানঝ 
ভানঝ৷ অনুবূটতিা পফাঝাননা ম্ভফ না য নক্ষ৷ ফযাাযিা এভ না পম এখননা বারফান  
watchtower পক, ফযাায িা পভানি তা না, তফু পকাথাে পমন একিা অুনিতা৷  বাফনত 
বাফনত গাটেিা কই যাখর োইবায পিাই খুিঁজটছর আটনকা৷ ঠাৎ পখোর কযর আটযপ ফন 
আনছ এক পকানাে বাটিটিয টযাচি  টফটডাং এয টিঁটেনত ৷ আকানয টদনক তাটকনে টক পমন 
বাফনছ৷  আটনকা ভনন ভনন বাফর াগর পছনরিা ভযা টক য? ান পমনে ফর আটনকা 
ফন আটযপ পক একিা ধাক্কা টদনে ফরর টকনয বাফুক! আটযপ থতভত পখনে আটনকায টদনক 
তাকার! ফরর  তুই? মা টন এখননা? আটনকা পচাখ কানর তুল্ল পকন পয আয কাউনক 
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expect  কযটছটর নাটক? আটযপ টকছুিা embarrass টপর কযর ফল্লা না ফন টছরাভ পতা ৷ 
আটভ পবনফটছ পতাযা ফাই চনর পগটছ! 
 
আটনকা: টক বাফটছটর? তুই না ফনর চনর আটর পল টদন এভন কনয পকউ? আয ক্লা নে 
টকনা আভানদয তায ই নাই টঠক! াযনর আগাভী ফায এক ানথ ক্লা টন ফুঝটর? 
আটযপ: হু 
টকটনছুক্ষন নীযফতা ারন কযর পমন যা দু জন৷ 
আটনকা: আো পতায টক ইন ফরা মানফ? হু ফনর পকাননা কথা নাই, তুই পতা পফাধে আয 
পমাগানমাগ  যাখটফ না৷ আজ পমবানফ চনর আটর... পান ... 
টক পমন একিা কথা ফরনত মানফ আটনকা একিা ভযানজ আর য পভাফাইনর৷ ফরর একিা 
দাো ৷ ফনর পভাফাইর িা পফয কযর আটনকা ৷  পভাফাইনর টিননয টদনক তাটকনে ই পমন আনছ 
৷ অননক্ষন ভে টননে আটযনপয টদনক তাকার আটনকা , পভাফাইর িা পদখার আটযপ পক 
আটনকা৷ 
আটযপ ফরর নে পদখ, পল মিন্ত পতানক পতা ভযানজ াঠার পছনরিা৷ 
 
Watchtower ভযানজ াটঠনেনছ আটনকা পক৷ আনযা টকছুক্ষণ টফবে এয ানথ আটনকা 
ভাফাইর িা পদখর৷ আটযপ পক ফরর আটভ টক কযফ এখন জাটন? আটযপ ফরর ভযানজ িা 
েটফ৷ আটনকা ফরর তা েফ৷ টকন্তু এফায একিা টযোই  টদফ৷ এফায টকন্তু unknown 
sender টরখা আন টন sender এয নাভ টরখা watchtower. তায ভানন watchtower চাে 
আটভ নক টযোই পদই৷ আটযপ ফরর েনতা৷ আটনকা ফরর টক টযোই টদফ জাননত চা না? 
আটযপ: না! পতানদয ফযাায আটভ পজনন টক কযফ৷ 
আটনকা একিু ার, ভযানজ িা নন কনযর আটনকা মা টরখা টছর তা পভািা পভাটি এভন 
 
Hi friend! 
Welcome back my friend! 
I am always around my friend… you don’t have to search for me… can’t u 
see I am always around,.  I just want you to know I have explanation for 
what I have done… can u trust me? 
Actually u don’t have to  u… just remember life goes on… there are 
dimensions in life… if life there is ups and down… happiness sadness… 
that’s life dear friend…. You can’t control these can u? I want u happy my 
friend…  don’t rush… love those who love u, care for those who care for 
you… look around you… you don’t need to search for the one you never 
met, love is a strange thing, dear… I agree that… but what about the 
person around you? What about the person next to you? You know you 
don’t have to search for him, one day you just look in to his eyes and  
you know you love him and other way around…. this is love dear… no 
need to rush… hope you will find you’re the ONE… may be the person you 
meant with is already found you what about u? Did you found him? 
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Good luck my friend… 
I will be watching you… that’s my job after all …. Isn’t it? 
WATCHTOWER 
 
 
ভযানজ িা েনত েনত আটনকায পচানখ াটন এন ের, আনে আনত আটযনপয টদনক 
ভুখ তুনর তাকার আটনকা... আটযনপয টদনক তাটকনে ফুঝনত াযর শুধু আটনকায পচাখ ই পম 
ির ভর কযনছ তা না আনযক পজাো পচাখ এ অশ্রু ৷ আটনকা বাো গরাে আটযপ পক ডাকর,  
আটযপ? 
আটযপ কান্না বযা পচাখিা আোর কনয উনঠ পমনত চাইর, আটনকা আটযপ এয াতিা ধনয 
পপল্ল৷ আটযপ পক আটনকা ফরর তাকা আটযপ.... তাকা আভায টদনক৷ 
আটযপ তাকার আটনকায টদনক, আটনকায টযষ্কায পদখনত পর আটযপ কািঁদনছ, আটনকা শুধু  
আটযনপয দুনিা পচানখ য কান্না পদখনত াে টন, পই ানথ পদখনত পর পছনরিা টতয নক 
কত বারফান৷ 
Watchtower এয কথা গুনরা ভনন নে পগর আটনকায৷ টতযই watchtower টঠকই ফনরনছ 
you don’t have to rush.. one day you just look in to his eyes and  you 
know you love him… টতযই পছনরিা আটনকানক বারফান, আয আটনকা? ঐনম ফল্লাভ না 
one day you just look in to his eyes and you know you love him…  আটনকা 
একিু ার, াটিা অদু্ভত ুন্দয পদখাটের, আটনকায াটয ানথ টছর অশ্রু, কািঁদটছর 
আটযপ  দুজননয অশ্রুই টছর আননন্দয অফননল আটযপ পফাঝানত পনযনছ  বারফান 
আটনকানক, আয আটনকা? আটনকা ফুঝনত পনযনছ তযকায বারফাা৷ আটনকা আটযপ পক 
ফরর এত বারফাট আয এিা পফাঝানত এত পদটয নরা? ঐ ন্ধযাে শুধু ঐ দু পজাো পচাখ 
শুধু কািঁদটছর না কািঁদটছর আনযক পজাো পচাখ, 
 
 
দুয পথনক watchtower নদয পদখটছর৷ য পচাখ পথনক এক টফনু্দ জর রযািনয টকনফানডি 
পমনে ের, য অশ্রুটি  টক আননন্দয অশ্রু টছর? পিা জানায পকাননা উাে পনই, টকছু 
টকছু ভানুনলয পবতনয মাো মাে না watchtower নে এভনই একজন, আয মখন 
watchtower চাে না য অশ্রু আননন্দয না  হৃদে বাো তা পকউ ফুঝুক তখন  য অশ্রুয 
কােন পফাঝা পরখনকয নক্ষ ম্ভফ না, পরখকযা অননক টক্তারী নর এখানন পরখক 
অাে ৷  ঐ দাটেত্বিা না ে াঠকনদযই থাকর৷ 
 
দ্রুত পচাখিা ভুনছ টনর watchtower রযাি িা অপ কনয ািা শুরু কযর ৷  আটযপ আয 
আটনকায াভনন টদনে পনি চনর আর৷ দুজননক দারুণ ভাটননেনছ ৷ নদয এক রক পদনখ 
নদয াভন টদনেই চনর আর watchtower.   নক টক পমন এক পনাে িাননছ৷ অননক 
দুনয ভুনদ্রয গজিন পমন য কানন পবন আর৷ নীনর পমনত নফ দুফিায আকলিণ কযনছ নক 
নীর৷  াগনযয পঢউ এ পচন নীর জর টদগন্ত ছুিঁনে আনত চাে৷  পনানা ফাটরয তীয ধনয ফহু 
দুয ফহু দুয ািনত চাে.... 
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পদখনত পদখনত ভাখারী ফা স্টযান্ড এ চনর আর watchtower এখান পথনক টক 
কক্সফাজায এয ফা াো মানফ? ভনন ভনন বাফর ৷ না থাক পেন জাটনিিাই ভজায৷ পেননই 
মাই একিা ট এন টজ টনর ৷ গন্তফয কভরাুয পযরনস্টন, য অননক টপ্রে ! 
 
 
 

২০ 
      যাত টতন িা watchtower পেনন ফন আনছ , ফন আনছ ফনল্ল বুর নফ টঝভনে ৷ 
আপ্রাণ পচট কা কযনছ পজনগ থাকায৷  এভন ভে একিা ভযানজ আর য পভাফাইনর৷  ফযাায 
িা odd াধাযণত য পভাফাইনর কর ফা ভযানজ আন না পতভন৷ ভযানজ িা নন কনয 
পদখর আটযপ একিা  পভইর াটঠনেনছ ৷ পভইর িায াযভভি অননক িা এভন 
 
Dear watchtower 
আটভ জাটন না পতাভানক টক বানফ ধনযফাদ টদফ, মটদ তুটভ আভানক পতাভায টযচে দা টন, 
এক ফায  ফরটন তুটভ পক টকন্তু unknown sender টদনে তুটভ টক আয টননজনক পগান 
কযনত াযনফ? পটদন ন্ধযাে তুটভ মটদ আভানক ভযানজ িা না াঠানত আটনকানক খুিঁনজ 
াো প্রাে অম্ভফ টছর৷ তায য পটদন পম গােীনত তুটভই টছনর তখন আটভ ফুটঝটন! আনর 
তখন অননক টচটন্তত টছরাভ নানর এই জ টজটন িা ধযনত এত পফগ পনত ত না৷ তুটভ 
আভানক ফনরটছনর পম তুটভ একিা োইবায  গােী াটঠনেছ আটভ মানত দ্রুত গােীনত কনয 
ধানভটন্ড পরক এ মাই ৷ পকাথাে আনছ আটনকা তা  ফনর টদনেটছনর৷ পতাভায পল্প ছাো 
পটদন আটনকানক গােীনত পতারা আভায নক্ষ ম্ভফ টছর না৷ টতযই watchtower তুটভ 
পটদন পভনেিায জীফন ফাটচনেটছনর৷ তুটভ শুধু য জীফন ই ফাচা টন ৷ পটদন যানতয কর, 
আজ ন্ধযাে পতাভায পই ভযানজ মায পযনর আটননক ফুঝনত পনযনছ আটভ নক কতিা 
বারফাট, ফ টকছুয জননযই আটভ কৃতজ্ঞ watchtower. আভায এখননা াট ানে একিা 
কথা ভনন কনয তুটভ আভানক পটদন ফনরটছনর দুনিা তি ভাননত নফ  ৷ এক আটভ কখননা 
ধনযফাদ টদনত াযফ না৷ দুই আটভ আটনকানক টকছুই ফরনত াযফ না এই ফ ফযাানয৷  আটভ 
জাটন না তুটভ টক টদনে সতযী৷ টতয আটভ ফনু্ধনত্বয াংজ্ঞা াটযনে পপনরটছ বাই৷  এই ফনু্ধনত্বয 
াংজ্ঞা টক টদনত াযনফ google?  তুটভ জান? আটভ পতাভানক পভইর িা কযায আনগ google 
এ define:friendship াচি টদনেটছরাভ ! টকন্তু একিা পডটপননন  আভায ছন্দ ে টন৷ 
তুটভ পেন্ডট এয পম উদাযণ টদনর পিা গুগনর পরাভ না! Friendship means no 
demand, no complain, no expectation এিা এত টদন টফবা কযতাভ না৷ আজ পথনক 
কটয৷ ভনন প্রানণ কটয৷ তুটভ শুধু এগুনরা টননজ প্রভাণ কনয পদখা টন আভানক টফবা  
কটযনেছ৷ ফনু্ধত্ব ভানন টনুঃস্বাথি বানফ টদনে মাো৷ টফটনভনে টকছুই আা না কযা৷ টকন্তু আটভ 
পতাভায ভত এত টনুঃস্বাথি ভানুল না watchtower! আটভ আটনকানক ফ ফনর টদনেটছ৷  শুধু 
পকিঁনদনছ, আটনকা পক আটভ টতয বারফাট তাই চাইটন পকাননা টভথযা টদনে এয ূচনা পাক৷ 
তুটভ েনতা অননক বার ফনু্ধ watchtower টকন্তু বারফাা ম্পনকি টকছুই জাননানা তুটভ ৷ 
টচন্তা কনযা না আটভ পতাভানক পই যানত পদটখটন৷ অননক টচটন্তত টছরাভ পতা একিা োইবায 
এয টদনক পখোর কযায অফস্থা টছর না৷ তুটভ পতা পিা জাননতই না? তনফ আটভ এনতই খুট 
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পম পতাভায ানথ টকছুক্ষণ নর টছরাভ৷ কেজননয এভন পৌবাগয ে ফর? ! আভানক আয 
আটনকানক দারুণ ভানানফ না ফনরা? পতাভায কথা যাখনত াযরাভ না৷ আা কটয ক্ষভা কনয 
টদনফ৷  টদনেনছা? এই না নর ফনু্ধ? আটভ কথা যাখনত াযরাভ না ফনর টয ফটর টন ক্ষভা 
কনয টদনেছ ফনর থযাাংক  পদই টন৷ আটভ টঠক কযটছনা ? 
 
পতাভায ফনু্ধ 
আটযপ 
 
ভযানজ িা নে একিু ার watchtower,  আটযপ পছনরিা টতয বার৷  পম শুধু আটনকা 
পক বারফান তা না৷ পছনরিা ৎ য ভনধয একিা টফনফক আনছ৷ ভযা নত ানয পজনন  
আটনকানক  ফ ফনর টদনেনছ৷ তায ুযষ্কায  আটযপ পনেনছ এখন আটনকা, আটযপ পক 
আনযা পফট বারফানফ ৷ honest থাকা অননক কটঠন, আয কাউনক বারফানর honest 
থাকানতই ে৷ অননকিা টনবিায রাগর watchtower এয৷ এভন টপটরাং য জীফনন খুফ কভ 
আন৷ টননজয কানছই বার রাগনছ এখন৷ ভানুনলয আনন্দ পদখায পচনে বার টকছু টক আনছ? 
ভানুলনক ুটখ কযানত াযায পচনে বার টকছু টক টকছু কযা মাে? 
 
পভইর িায উত্তয অনযভে নর টদত না watchtower. টকন্তু আজ টদর একিা কথাই টরখর 
পভইর এয টযোই এ৷ 
 
You never have to. 
Watchtower. 
 
 
 

২১ 
       কার ১০:৫১,  অম্ভফ ীত নেনছ  কক্সফাজায এ, টযকা পথনক ভুনদ্রয একিু 
অাং পদখা পগর, আফায ফাটে ঘনেয আোনর রুটকনে ের ভুদ্র৷ পমন য ানথ রুনকাচুটয 
পখরনছ ভুদ্র৷ টকছুক্ষণ য টফার ভুনদ্রয াভনন টননজয আগভন ফাতিা পৌঁনছ টদর 
watchtower, জুনতা জুনো খুনর ভুনদ্রয াে ধনয ািা শুরু কযর, টতয পটদন  ভুনদ্রয 
পঢউ এ পচন নীর জর টদগন্ত ছুিঁনে এনটছর, 
পনানা ফাটর তীয ধনয ফহু দুয ফহু দুয পিঁনিটছর... 
আয মখন কাননয ভানঝ ফাজটছর আটভ মাইটন জনর , কখননা বাটলণী নীনর, কখননা যাটখটন 
পচাখ ডানা পভরা গাাংটচনর... তখন  বাফটছর ফই পতা নরা টকন্তু ডানা পভরা গাাংটচর 
পকাথাে? 
আয কতদূয ািঁিনর ডানা পভরা গাাংটচর এয পদখা াো মানফ? 
 
এফ মখন বাফটছর watchtower তখন  পখোর ই কনয টন পই পছাট্ট পছনরিা য ান 
এন দািঁটেনেনছ? পছনরিা ফরর তুটভ টক পখািঁনজা? 
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টতয াযপ্রাইজ পদোয অাধাযণ ক্ষভতা টননে জনেনছ পছনরিা বাফর watchtower. 
পছনরিায টদনক তাটকনে ফরর পকভন আছ? ফাফা ভা পকাথাে? ফরর ঐ পম,  দুনয দুইিা টফনু্দ 
পদখনত পর watchtower, ভনন ভনন বাফর পছনরিায া আনছ, পছনরিা ফরর টক র 
ফরছ না পকন? টক পদখছ? Watchtower ফরর আটভ ডানা পভরা গাাংটচর খুিঁজটছ... 
 
পছনরিা ফরর ডানা পভরা গাাংটচর? পিা আফায টক? Watchtower ফরর আটভ জাটন না পয 
পই জননযই পতা পদখনত এরাভ এত দুয৷ পছনরিা ফরর তুটভ গুগর কযনরই পতা াযনত এত 
দুনয আনত ে? ার watchtower. 
আটভ জাটন পতাভায নাভ টক ফরর পছাট্ট পছনরিা 
Watchtower: জান? টক আভায নাভ? 
ান্ত:  পতাভায নাভ  ান্ত৷ 
Watchtower:  টক বানফ ফুঝনর? 
ান্ত: you can say it’s a simple … hunch… 
পছনরিায টদনক টফবে এ তাটকনে থাকর watchtower…  নাটক ফরফ ান্তয টদনক টফবে এ 
তাটকনে থাকর ান্ত? পছনরিানক পকানর টননে ফরর পতাভানক একিা টনক্রি কথা ফরফ তুটভ 
কাউনক ফরনফ না পতা? পছাট্ট পছনরিা টক ফুঝর পক জানন টকছুক্ষণ টচন্তা কনয ফরর টঠক 
আনছ.... 
প্রটভ? 
প্রটভ... 
 
                          _________ভাপ্ত___________ 


