এটা একটা বাংলােদেশর কান এক মধিব পিরবােরর একিট ছেল ও একিট মেয়র নীরব েমর গ। মেয়র পিরবার
িচরাচিরত িনয়েম ছেলটােক হন করেত অীকৃিত জানায়। াভািবকভােবই মেয়র পিরবার মেয়টােক বঝ
ু ােনার চা কের য
ছেলটার খবু একটা াইট িফউচার নই, তার সােথ সক রাখাটা বাকািম ছাড়া আর িকছ ু না।
পিরবােরর চােপ পেড় একিদন মেয়টা ছেলটােক বেল, “আমার িত তামার ভােলাবাসা কতটা গভীর? তুিম একটা িকছ ু অত
কেরা। তাছাড়া আমােদর সক কউ মেন িনেব না।” ছেলটা কান উর খঁেু জ পায় না। স চপ
ু কের থােক। মেয়টা রাগ হেয়
চেল যায়। তারপেরও িবলাসী ছেলটা তােদর ভিবষেতর  দেখ, িকছটাু অজন’দা এর গােনর মেতা, “সাদা-কােলা এই
জজােল ভরা িমেথ কথার শহের, তামার-আমার লাল-নীল সংসার।”
ছেলটা একিদন হায়ার-ািডেসর জন িবেদেশ যাওয়ার িসা নয়। যাওয়ার আগ-মহু েত
ূ স মেয়টােক বেল, “আিম হয়েতা
কথায় খবু একটা পারদশী না, িক আিম জািন য আিম তামােক অেনক ভােলাবািস। তারপেরও তুিম যিদ চাও, তামার-আমার
িবেয়র কথা আিম তামার পিরবারেক একবার বেল দখেত পাির। তুিম িক আমার সােথ সারাজীবন কাটােত রািজ আছ?”
মেয়টা ছেলর দ ৃঢ়-সংক দেখ রািজ হয়। ছেলটা মেয়র পিরবারেক অেনক বিু ঝেয় রািজ কের ফেল। তারপর তােদর
এনেগজেম হেয় যায় এবং িসা নওয়া হয় য ছেল িতিত হেয় দেশ িফরেল তারপর তােদর িবেয় হেব। এরপর ছেলটা
চেল যায় দেশর বাইের।
মেয়টা একটা অিফেস জব করা  কের দয়। এিদেক ছেলটাও তার িরসাচ-ওয়াক িনেয় দেশর বাইের ব। তারপেরও
তারা শত বতার মােঝও ফান আর ই-মইেলর মাধেম তােদর ভােলাবাসার অনভ
ু িূ ত যতটা সব আদান-দান কের।
একিদন মেয়টা অিফেস যাওয়ার পেথ রাড-অািেড কের। স িফের স দখেত পায় য স হাসপাতােল ভিত এবং
বঝ
ু েত পাের য স মারাকভােব আহত। তার বাবা-মােক িবছানার পােশ দখেত পায় স। তার মা কাা করেতেছ তা বঝ
ু েত
পের যখন মেয়টা কথা বলেত যায় তখন স বঝ
ু েত পাের য তার বাকশি লাপ পেয়েছ। ডাােরর ভাষমেত মেয়টা তার
েন আঘাত পাওয়ায় আজীবেনর মেতা বাবা হেয় গেছ।
একসময় মেয়টা খািনকটা সু হেয় বাসায় চেল আেস। এিদেক ছেলটা তােক বার বার ফান করেত থােক িক মেয়টা বাবা
বেল তার করার িকছইু থােক না। মেয়টা একিদন একটা িসা িনেয় ফেল। স তার কেথােপাকথন-হীন এই জীবেনর সােথ
ছেলটােক আর জড়ােত চায় না।

তার ফলিতেত স একিদন একটা িমথা িচিঠেত লেখ য স আর ছেলটার জন অেপা করেত পারেব না। তারপর মেয়টা
িচিঠর সােথ তার এনেজজেম িরং ছেলটার িঠকানায় পািঠেয় দয়। ছেলটা মেয়টােক হাজার-হাজার ই-মইল কের িক তার
কান িরাই স পায় না। ছেলটা শত-শত বার ফান কের িক মেয়টার ফান িরিসভ না কের নীরেব কাা করা ছাড়া আর
কান উপায় থােক না।
একিদন মেয়টার পিরবার বাসা বদল কের অন কান এলাকায় নতুন কান একটা পিরেবেশ যাওয়ার িসা নয় যােত কের
মেয়টা িকছটাু হেলও এই ঃৃতী ভূেল যায় এবং সেু খ থােক।
নতুন পিরেবেশ মেয়টা “সাইন-লাংেয়জ” শেখ এবং নতুন জীবন  কের। বছর েয়ক পর একিদন মেয়টার এক বাবী
এখােন চেল আেস এবং মেয়টােক বেল য ছেলটা দেশ বাক কেরেছ। মেয়টা তার বাবীেক িরকুেয় কের যােত ছেলটা
কানভােবই যন তার এই অবার কথা জানেত না পাের। তারপর কেয়কিদন পর মেয়টার বাবী চেল যায়।
আেরা এক বছর পর আবার একিদন মেয়টার বাবী মেয়টার কােছ একটা ইনভাইেটশন কাড িনেয় চেল আেস। মেয়টা কাড
খেু ল দখেত পায় য এটা ছেলটার িবেয়র ইনভাইেটশন কাড। মেয়টা অবাক হেয় যায় যখন পাীর জায়গায় তার িনেজর নাম
দখেত পায়। মেয়টা যখন তার বাবীর কােছ এ সেক িকছ ু জানেত চাইেব তখন স দখেত পায় য ছেলটা তার সামেন
দাঁিড়েয়। ছেলটা তখন “সাইন লাংেয়জ” ববহার কের মেয়টােক বেল, “I’ve spent a year’s time to learn
sign language. Just to let you know that I’ve not forgotten our promise. Let me
have the chance to be your voice. I Love You.” এই বেল ছেলটা আবার সই এনেগজেম িরং
মেয়টােক পিড়েয় দয়। কেয়ক বছর পর মেয়টা আবার হেস উেঠ। এ যন এক নীরব ভােলাবাসার নীরব হািস।

