খােলক সার কাটাকাটা নয়টা বােজ ােস এেস পৗঁেছেছন। িতিন হাইুেলর গিণত িশক। সবার কােছ বদরাগী িহেসেব
পিরিচত। ািম আর পড়া না িশেখ আসার অপরােধ িতিন ভয়ংকর সব শাি িদেত পছ কেরন।
িতিন বতমােন মেয়েদর াস নাইেনর গিণত িশক। সব মেয়রাই তােক যেমর মত ভয় পায়। খােলক সার এই বছেরর পরই
িরটায়াড করেবন।

াস টেন আর তার াস করেত হেব না এই আনে সকল ক মখু বেু ঝ মেন িনে নাইেনর মেয়রা।
আজ ােস ঢুেকই থেম েজ ডেক িনেলন খােলক সার। আজ িতিন মেয়েদর বােড অংক করার জন ডাকেবন। সােহ
একিদন িতিন এই কাজিট কেরন।
তার ভেয়ই হাক বা অন কারেণই হাক বিশরভাগ মেয়রাই সিঠক ভােব অংক করেত পাের না। তাই ভাবতই এই িদনিটেত
উপিিত কম হয়।
খােলক সার অংক করার জন সবার থেম আেয়শােক ডাক িদেলন। খােলক সােহব ায় িতিদনই আেয়শার পড়া ধেরন।
তােত অবশ আেয়শা িকছ ু মেন কের না।
স ভােলা ছাী। অংক অনায়ােস কের ফলা তার কােছ কান বাপার না।
আেয়শা খবু ত বােডর অংকিট কের ফলেলা। িক শষ পযােয় ল করেলা তার অংকিট িমেল নাই! ভয়াবহ বাপার।
এর অথ আেয়শার জন কিঠন শাি অেপা করেছ।
খােলক সার খবু ই রেগ গেছন। এই সাধারণ একটা অংক পারেলা না। শাি িদেত হেব, কিঠন শাি।
– এই মেয়, তুিম বের উপের দাড়াও!
আেয়শা বাধ মেয়র মত বের উপর দাড়ােলা।

– এবার কান ধেরা!!
অসব। এই অপমানজনক কাজ আেয়শা িকছেতই
ু চাপ দািড়েয় রইেলা।
ু করেব না। চপ
– িক কান ধরেব না?? পের িক মােঠর মাঝখােন কান ধের দাড়া করােবা।
আেয়শা এবার কান ধরেলা। সারা াস কান ধের দািড়েয় রইেলা আর িনরেব কেদ চলেলা।
তােত অবশ খােলক সােহেবর মন গলেলা না। পড়া না পারেল শাি পেতই হেব।
হাফসা ল করেলা তার মেয়টা সই পেু র ুল থেক িফের িনেজর েম গট লািগেয়েছ আর খেু লিন।
হাফসা কেয়কবার ডেকেছন িক কান সাড়া পানিন। এিদেক সা হেয় গল।
খােলক সার সার ইকটু পেড় বাসায় িফরেলন। দখেলন তার ী খবু ই িচিত।
– িক হেয়েছ তামার??
– আজ ুেল িক িকছ ু হেয়েছ??
– িক বাপাের??
– তামার মেয়র বাপাের।
– না তা। কন??
– তামার মেয় পেু র বাসায় িফের গট লািগেয় েয়েছ আর গট খেু লিন।
খােলক সার এবার কারণটা ধরেত পারেলন। িক জবাব িদেবন! চপ
ু কের রইেলন। তেব হাফসা  করেত থাকেলন,
– িক হেলা, চপ
ু কের রইেল য??
– আজ আেয়শা ােসর পড়া পােরিন।
– িক কেরেছা? মেরেছা?
– না।
– তাহেল??
– কান ধের দাড়া কিরেয় রেখিছলাম।
হতাশ হেয় গেলন হাফসা। িনেজর মেয়েক কউ এত কিঠন শাি দয়।
– এটা কান কাজ করেল তুিম?? ইকটু দয়ামায়া নই?
– ভুল হেয় গেছ!
– তুিম তামার মেয়েক িচেনা না।
– এখন যােবা ডাক িদেত?
– তামার সােথ সামেনর এক মাস কথা বলেব িকনা ক জােন! তামার রাগ ভাােত হেব না। হাসান আসক
ু , ও যা করার
করেব।
– হাসােনর ইারিভউর িক অবা?

– জািননা, ফান ধরেছ না। ভাত িদেবা তামােক??
– না, হাসান আসক
ু , একসােথ খােবা।
•••
বাসা মাটামিু ট েরই। বােস যেত হয়। িক বােস উঠার মত ইে এখন হাসােনর নই। ভাইভা পরীা শেষ বাসায় িফরেছ
হাসান।
লাক ছাড়া য চাকির হয় না তা ভালভােবই বেু ঝ গেছ হাসান।
সরকাির, বসরকাির, বাংক ায় সব জায়গােতই চা কেরেছ, কানিটেতই হেলা না।
মাাস শষ করা হাসান ছা িহেসেব মধাবী। তাই বিশরভাগ জায়গােতই িলিখত পরীায় পাশ কের ফেল হাসান।
িক সমসা ওই ভাইভা বােড। হাসােনর লাক বা টাকা কানিটই নই। তাই বারবার হাচট খেত হে। এই বছর পেরই বাবা
িরটায়ারেমে যােব।
তারপর সংসার হাসানেকই চালােত হেব। তাই যেকান মূেল একটা কাজ চাই।
হাসােনর সামেন একটা িসএনিজ থামেলা। খািল িসএনিজ। তেব াইভার িসট থেক নেম আসেলা শহীদ। হাসােনর ুল
জীবেনর বু।
– িকের দা, কতিদন পের তােক দখলাম! কমন আিছস?
– ভালই, তার িক অবা?
– অবা তা দখিছস। িসএনিজ চালাই এখন।
তাব হেয় গল হাসান। শহীদ অেনক মধাবী ছা িছেলা। তার এই অবা কন বঝ
ু েত পারেলা না।
– িসএনিজ চালািস কন??
– আর িক করেবা? অনাস পাশ কের ৪ বছর চাকির খজ
ু লাম িক পলাম না। বাবা পারালাইিসস। সংসার চলেব িকভােব?
তাই িসএনিজ িনেয় নেম গিছ।
– ও আা।
– চল তােক বাসায় নািমেয় দই।
হাসানেক বাসায় পৗঁেছ িদেয় চেল যেত চাইেলা শহীদ। িক হাসান ওেক ছাড়েত চাইেলা না।
– িকছ ু বলিব মেন হে??
– হাঁ।
– বেল ফল।
– তার সময় হেল এক চােয়র দাকােন বিস।

– আা চল।
••••
হাসান এশার নামােজর পর বাসায় িফরেলা। থেমই দখা হেলা মােয়র সােথ।
– মা, কমন আেছা?
– ভােলা। তার ইারিভউ কমন হেলা র??
– আেগ ভাত খেয় নই তারপর বলেবা। বাবা কাথায়??
– েয় আেছ।
– ডাক দাও, আেয়শা খেয়েছ??
– আের না, আেয়শা পরু থেক গট আটেক িনেজর েম বেস আেছ!
– কন??
– পড়া পােরিন বেল তার বাবা কান ধের দাড়া কিরেয় রেখিছেলা। আিম ডাক িদেয়িছ অেনকবার কান সাড়া দয় িন।
তুই ইকটু দখ রাগ ভাােত পািরস িকনা!
– আা, আিম ইকটু বাইের থেক আসিছ।
– কাথায় যািব আবার??
– এই যােবা আর আসেবা।
•••••
ছাট বান আেয়শার গেটর সামেন দািড়েয় হাসান। ছাট বানেক হাসান তার িনজ নােম ডােক, নামিট হেলা পািখ।
– পািখ, এই পািখ….
– ……
– বেচঁ আিছস নািক মের গিছস, জবাব দ?!
– !
– রাগ কেরিছস??
– !
– গট খল
ু িব না??
– না।
– আিম তা চাকির পেয়িছ।
– তােত আমার িক!!
– তােতা বঝ
ু লাম! িক পালার আইসিম এেনিছলাম একটা, গেল যাে য….
গট খেু ল ফলেলা আেয়শা। চাখ ফালা ফালা। অেনক কঁেদেছ মেয়টা। খবু ই অিভমানী।
– আমার আইসিম দাও।
– এই ন।

– বাবার সােথ আর কানিদন কথা বলেবা না।
– আা বিলস না।
– ভাইয়া??
– ।
– তুিম থম বতন পেল আমােক একেজাড়া নতুন জত
ু া িকেন িদও।
– আা িদেবা।
– আমার জত
ু া পরু েনা হেয় গেছ অেনক। বাবােক বিলিন , কারণ বাবা অেনক কে সংসার চালাে, আিম জািন।
– ওের বাবা, তুই এত বিু ঝস?!
– , আিম বড় হেয় গিছ না!
– চল এখন ভাত খেত যাই।
আজেকর রাতটা হাসানেদর বািড়েত উৎসব মখু র। কারণ হাসান বািড়র সবাইেক বেলেছ স চাকির পেয়েছ।
খাওয়া দাওয়া শেষ সবাই তই ঘিু মেয় পড়েলা। িক হাসান জেগ রইেলা। কারণ মূল ঘটনা ধু হাসানই জােন, আর কউ
জােন না!!
••••••
ভার সকােল শহীেদর ফান পেয় ঘমু ভাংেলা হাসােনর।
– িকের এখেনা ঘমু ািস!
– ।
– তাড়াতািড় চেল আয়। আজেক িকছটাু তােক িশিখেয় দই। এই সােহ িশখা শষ হেল সামেনর সােহই িসএনিজ িনেয়
নামেত পারিব।
– আা আসিছ।
বাসা থেক বর হওয়ার সময় আেয়শার সােথ দখা হেলা হাসােনর। আজেক আেয়শা একাই ুেল যাে, িতিদন বাবার সেই
যেতা।
আর হাসান যাে বাবতার সােথ লড়াই করেত। িতিট প
ু ষই জহণ কের বাবতার সােথ লড়াই করার জন।
কউ লড়াই কের িটেক থাকেত পাের কউ পােরনা।
যারা লড়াই কের িটেক থাকেত পাের না তােদর দখা যায় খারাপ কােজ জিড়েয় যেত। সবাই তা আর হাসােনর মত ভােলা
ছেল নয়।
দাষটা তােদরও দয়া যায় না। খেয় পেড় তা বাঁচেত হেব। যাগতা িদেয় চাকির পাওয়া যায় না তাহেল করেবটা িক?!
সৎ পেথ  ইনকাম কের বেচঁ থাকেল সংসাের হেব অশাি আর সমােজর চােখ হেব বাকা।
আজ আেয়শা বঝ
ু েত পারেছ না তার ভাইিটর এত মন খারাপ কন?! থম চাকিরর িদন কউ এত মন খারাপ কের থােক।

– ভাইয়া, তামার এত মন খারাপ কন??
হাসান বােনর ের উর দয়ার েয়াজন বাধ করেলা না। বাসা থেক বর হেলা। আজ থেকই  হেলা বাবতার সােথ
য
ু ।
এই যেু  লড়েত হেব একা, পােশ কউ নই…… কউ নই!!

