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বছর যেড় হল রাজ আর শ্যামার ববনে হনেনছ । য াস্বামী পবরবানরর অন্ত গত হওোে রানজর

বাবড়নত শ্যামানে যমনন যনইনা তাই ওরা েজুনন পবরবার যেনে েনূর  শ্হনরর বাইনর এেটা 

ফ্ল্যানট োনে।  রাজ আর শ্যামা েজুনন েজুননে খুব ভানলাবানে। তনব রাজ েতটা শ্যামা 

যে ভানলাবানে তার যেনে বতনগুণ যববশ্ শ্যামা  রাজ যে ভানলাবানে। শ্যামা রাজ ছাড়া 

এে মুহূতগ োেনত পানর না  রাজ ছাড়া যে বেছুই ভাবনতও পানর না । হযাাঁ তানের মনযয

খুব মারামাবর ঝ ড়া হে বেন্তু তবুও তারা খুব ভানলাবানে এনে অপরনে ।এখননা তারা যোননা 

বাচ্চা যনই বন োরণ রাজ বননজনে আনরা প্রবতষ্ঠিত েরনত চাই আর  শ্যামা যেও

প্রবতষ্ঠিত েরানত চাই। রানজর স্বপ্ন শ্যামা এেবেন যোন বড় অবিোর হনব । রাজ 

ইউবনভাবে গষ্ঠট'যত পড়াই বেন্তু তবুও রাজ বননজনে আনরা প্রবতষ্ঠিত েরনত চাই এেজন 

শ্টগ যটাবর রাইটার এবং েবব বহোনব। েবেও তার ইবতমনযযই যবশ্ েনেেষ্ঠট বই যববরনেনছ 

তবুও যে চাে তার যলখা আনরা বেছু বই যবর েরনত। বাচ্চা যতা হনবই এেবেন । শ্যামার

অনলাইনন জজবনে যেনার ভীষণ শ্খ তাই ওর যিানন অননেরেম অনলাইন শ্বপং অযাপে 

রনেনছ । যবশ্ ভালই োটবছল তানের বেনগুবল বেন্তু যেই 2020 োনলর যেনে শুরু হওো 

েনরানার প্রভাব তানের উপনরও োবা ববেনেবছল । োরা পৃবেবী েহ ভারতবষ গ জুনড় তখন

যোবভনের রাজত্ব চলনছ যোঁ নপ উনেবছল বাাঁেুড়াও । তখন োনলর অনটাবর মাে রাজ 

জাননত পারল তারা যে ফ্ল্যানট োেনছ যেই ফ্ল্যানটই োনরাোননর েনরানা পজজষ্ঠটভ 

হনেনছ তাই যেই যরবেনেজিোনলর অন্ত গত েমস্ত বাবেন্দানের যোবভে যটট েরানত 

হনব। েোল যবলাে েববেছু শুনন রাজ ভে যপনে হন্তেন্ত হনে ছুনট এনলা শ্যামার োনছ।

শ্যামা তখন ঘুমাজিল । রাজ তাাঁনে ঘুম যেনে তুলল । উনেই শ্যামা রানজর নানে এেটা চুমু

যখল । রাজনে বলল বে বযাপার তুবম এত ঘামনছা যেন ” রাজ শ্যামানে েববেছু জানাল

। পরবেন তারা েজুননই যটট েবরনে আনল । বতনবেন পর বরনপাটগ এল। বরনপাটগ যেনখ রানজর

যচাখ বড় হনে য ল যচাখ লাল হনে য ল । বরনপাটগ আো মাত্রই শ্যামা ছুনট এল রানজর োনছ

। জজজ্ঞাো েরল বে বরনপাটগ এনেনছ। রাজ বলল যতামার আমার েজুননরই পবেষ্ঠটভ। তা

শুননই শ্যামা যপ েনর বনে পরনলা । রাজ শ্যামার পানশ্ এনে বেল বলল বচন্তা েনরা না

েব ষ্ঠেে হনে োনব ভে যপনো না । রাজ শ্যামানে জজজ্ঞাো েরল এই বতনবেননর আন ও

বে বে েনরনছ তানত রাজ জাননত পারল ও বপতজ্া অেগার েনরবছল আর বপতজ্া যেবলভাবর

বনের োনে েো বনলনছ োাঁবড়নে। রাজ োক্তানরর োনে যো ানো েনর েমস্ত ওষুয

অজিবমটার বব.বপ মাপার েন্ত্র েববেছুই আনানলা অনয যলােনে বেনে। োক্তানরর পরামশ্ গ

অনুোেী ওরা বননজনের যোোনরন্টাইন েনর বনল। যেনহতু তারা েজুননই পবেষ্ঠটভ তাই ঘনরর

বভতর আর মাস্ক বযবহার েনর না । বরনপাটগ আোর বতন বেন পর যেনে শ্যামার খুব জ্বর
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ববছানা যেনে উেনত পারনছ না শ্বাে েষ্ট হনি  লাে তীব্র এে বযো। রাজ শ্যামার েত্ন

েরনত লা ল । যেবেন রানত রাজ তার এে ঘবনি বনু্ধনে যিান েরল । রাত তখন বতনটা।

বনু্ধ যিান তুনলই বনল বে যর বে হনেনছ এত রানত যিান েনরবছে বেছু হনেনছ নাবে

েব ষ্ঠেে আনছ যতা ” রাজ বনল বনু্ধ যতানে বেছু বলার আনছ । হযাাঁ বল। রাজ বনল

যতানে এেটা োজ েনর বেনত হনব আমার । যশ্ান শ্যামার যোনরানা পবেষ্ঠটভ এনেনছ

আমার যনন ষ্ঠটভ । বেন্তু তুই যতা জাবনে ও যেমন বভতু আর আমানে েতটা ভানলাবানে

আর েত বচন্ত েনর তাই আবম ওনে বনলবছ যে আমরা েজুননই পবেষ্ঠটভ । যতা তুই োল

এেটা বেম বেনবব আর যতানে আবম এেটা যমনেজ েরনবা তুই যেটা শ্যামার যিানন যেন্ড

েরবব। যমনেনজ যলখা োেনব

তুই এটা শুযু শ্যামানে

িরওোেগ েনর বেবব। তারপনরই বেমটা খুনল বেবব বুঝবল এটুেু উপোর ের আমার ।

পরবেন েোরীবত যেরেমই োজ েরল রানজর বনু্ধ। রাজ যমনেজটা এনন যেখাল শ্যামানে

বলল যেনখা যতামার আমার েজুননরই পবেষ্ঠটভ ।

এ ানরা বেন

রাজ োক্তানরর েো মনতা শ্যামার যেবা েনর শ্যামানে অননেটা ষ্ঠেে েনর তুনলনছ তনব

এখননা পুনরাপুবর ষ্ঠেে হেবন। তাই শ্যামানে এখবন েববেছু জানাননা োনব না । যেবেন রানত

রাজ বুঝনত পারল শ্যামার যেবা েরনত েরনত যেও এনিনটে হনেনছ।

বেন বানরা

রাজ ওোেগ ফ্রম যহাম যেনে অনলাইনন ক্লাে েরনছ । উপনর এেটা শ্াটগ আর এেটা হাি

পযান্ট পনর । যেনহতু অনলাইন ক্লাে তাই উপরটা চেচে েরনলই হনব । যেটা যেনখ শ্যামা

েরু যেনে হােনত হােনত বলল বাহ চাবলনে োও হাি পযান্ট পনর ক্লাে োরুন ।

রাজও শ্যামার েো শুনন হােনত য ল বেন্তু ক্লাে চলনছ তাই হােনত পারল না । রাজ পড়ানত

পারনছ না োরন ওর খুব োবশ্ হনি । ক্লানের ওপাশ্ যেনে যছনলনমনেরা বলল েযার

আপনার েবে খুব প্রবনলম হনি তাহনল োে আজ যছনড় বেন। রাজ বনল না না ওেব

বেছুই না চল পড়া শুরু েবর । যোননাক্রনম ক্লাে যশ্ষ েনরই রাজ বােরুনম এল োশ্নত

োশ্নত । যেখল মুখ বেনে ব্লাে আেনছ । তার োরা শ্রীর প্রচন্ড বযো মাো ঘুরনছ বুনের

োন বেনে এেটা বযো হনি যপবশ্নত টান পড়নছ োাঁবড়নে োেনত পারনছ না । যববরনে

এনে অজিবমটানর যচে েরল । রানতর বেনে রানজর খুব জ্বর এল । শ্যামা রানজর মাো

যুইনে বেল  ামলাে জল বননে। বেন্তু জ্বর েমনছ না । শ্যামা বলল চনলা যতামাে নাবে গং

যহানম বননে োে। রাজ বনল আনর ছানড়া যতা এেটু োমানয জ্বর হনেনছ ও ষ্ঠেে হনে

োনব। শ্যামা বনল তুবম আবম েজুননই যতা পবেষ্ঠটভ হনেবছলাম এেোনে তনব আবম ষ্ঠেে

হনে য বছ আর তুবম যেন হনল না । োাঁড়াও আবম বেছু আম আবননেবছলাম যতামাে বেজি

খাও ওটা যতা টে ওনত বভটাবমন োেনব খাও। রাজ যখল যখনত যখনত বলল এমন

আম আনাও যেন োর যোননা স্বাে  ন্ধ বেছুই যনই। শ্যামা বলল যেন আবম যতা খাজি

টে লা নছ  ন্ধও পাজি তনব বে যতামার উপর েনরানার প্রভাব যববশ্ পনড়নছ ।

অজিবমটানর যচে েরল । শ্যামা আর অনপক্ষা েরল না যিান েরল নাবে গং যহানম

অযামু্বনলি োেনলা । োনে োনেই রাজনে বননে য ল নাবে গং যহাম । োক্তার েব যচে েনর

যেনখ বলল ওর যোনরানা মারাত্বে ভানব প্রভাব যিনলনছ লাংনশ্ এেটা িুনটা হনেনছ ।

শ্যামা বলল আবম আর ও এেোনেই পবেষ্ঠটভ যরা পনড়বছলাম তনব ওর যেন এমন হনি ”

োক্তার বলল যেবখ ওনার বরনপাটগ গুনলা। োক্তারনে বরনপাটগ গুনলা যেখাননা মাত্রই োক্তার

েব জাবননে বেল শ্যামানে যে যেবলমাত্র শ্যামাই পবেষ্ঠটভ হনেবছল রাজ নে। োক্তাররা

যত যরনখনছ রাজনে অজিনজন চলনছ যেলাইন চলনছ । অজিবমটার যেখানি । রাজ

যেন যীনর যীনর মৃতুযর যোনল ঢনল পড়নছ। শ্যামা বভতনর ঢুেনত চাইনছ বেন্তু ঢুেনত বেনি
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না যেও। রাজ ববছানাে শুনে শ্যামার বেনে তাবেনে োন হানতর বুনড়া আঙুল যেবখনে যেন

বলনত চাইনছ আবম আমার বননজর জীবন বেনে যতামানে বাাঁবচনে বেনে য লাম শ্যামা আবম

যতামাে েম ভানলাবাবে না । রাজ মারা য ল ।

এেটু বপবছনে আো োে

বেন নে

শ্যামা এেটু েুস্থ হনে উনেনছ ববছানা যেনে উেনত যপনরনছ। ওবেনে রানজর  লাে এেটা

বযো অনুভব হনত শুরু েনরনছ । শ্রীনর এেটা জঝমুবন ভাব লা নছ ।

বেন েশ্

ঘুনমানত পারনছ না রাজ শ্রীনর বযো অনুভব হনি োবশ্ হনি । যভার রানত োবশ্র োনে

রক্ত উনে এনেনছ । মানের েো খুব মনন পড়নছ রানজর । মা বার বার বলত তাববজটা পনড়

োেনত না পড়ার জনয শ্রীনর এত বেছু হে । শুযু মনন হনি মরার েমে যেন মাোটা মা

আর শ্যামার যোনল রাখনত পাবর । বেন্তু শ্যামানে বেছু বলা োনব না এখন । আজ েশ্ বেন

এই ভাইরানের োজ েশ্ বেন । তাই আজও বেছু বলা োনব না ওনে। ওনে ষ্ঠেে েরনত হনব

আন তারপর ওনে জানানবা ।

বতগমান অবস্থা

শ্যামা এেবার রানজর োমনন যেনত চাইনছ। োক্তাররা বনলনছ ষ্ঠেে এে যেনত পানরন তনব

পনর অবশ্য আপবন এনিনটে হনে য নছন না পড়নলও চলনব তবু পনড় োন। শ্যামা

বভতনর ঢুেল যেখল রানজর শ্রীরটা েো োপনড় ঢাো যেওো। মুখ যেনে োপড় েবরনে

শ্যামা বলল তুবম আমানে েুস্থ েনর বেনে এভানব আমানে যছনড় চনল য নল আবম োর

োনে ঝ ড়া েরব তুবম যতা জাননা যতামার োনে ঝ ড়া না েনর আবম োেনত পাবর না

যতামাে ছাড়া আবম এে মুহুতগও চলনত পাবর না তাও তুবম এমন েরনল । োক্তার আমানে েব

বনল বেনেনছ । আবম বে বননে োেনবা এবার ” বলনত বলনত যেখল রাজনে এেটা োনলা

প্লাবটনে মড়াননা হনি তা যেনখ শ্যামা বলল বে েরনছন আবম আমার স্বামীনে বননে

োনবা ওনে শ্াস্ত্র মনত যপাড়াননা হনব । োক্তাররা জানাে তা হনব না বনেম যনই ।

আিা শ্যামা বে েবতযই েব জাননত পারনব যোননাবেন
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