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অিভ ঘৰৰ দৱুাৰমখুত বিহ আিছল। বতমান বািহৰ বিুলেল তাৰ কাৰেণ এইিখিনেয়। 
লকডাউন ঘাষণা হাৱাৰ পাছেৰ পৰাই তাৰ িচিকৎসক মাহীেয়ক নীতাই ঘৰৰ 

েয়কৈল বািহৰৈল নালাবৈল কঢ়া িনেদশ িদেছ; িবেশষৈক বয়িসয়াল আইতাগৰাকী 
যােত ভাইৰাছেটাৰ সং শৈল নােহ, তাৰ বােব। অিভৰ দউতােকই একমা  য়ি  
আিছল িযজেন দৰকাৰত ওলাই গ েয়াজনীয় ব িখিন ল আিহব পািৰিছল। 
কইিদনমানৰ মেূৰ মেূৰই তওঁ ঔষধৰ দাকানত ভুমিুক মািৰ মখুােবাৰ িকিন ল 
আিনিছল। অিভৰ ককােয়ক নীল এিতয়া ঘৰত। িস পঢ়া কেলজৰ ৰমুেমটৰ কািভ 
১৯ ধৰা পৰাত িনেজই ঘৰৰ এটা কাঠাত কাৱােৰ ীন হ আিছল।  ওেৰেটা িদন 
িস কাঠােটাৰ িভতৰেত মখুা এখন িপি  থািকবলগীয়া হিছল আৰ ুইয়াক ৰািত 
শাৱাৰ আগতেহ খুিল থ'ব পািৰিছল। 

নীেল যিতয়া কাঠাৰ পৰা ওলাই ানাগাৰৈল আেহ, অিভেয় তাক সদায় সই িববণ 
মখুােটােৰ সেত দেখ। িপেছ, অিভেয় দিখেছ, ৰা ােৰ অহা যাৱা কৰা মানহুেবােৰ 
আিজকািল বৰ ৰংচঙীয়া মখুা িপে েচান।



"মা, এই ৰংচঙীয়া মখুােবাৰ কেন ৱােনা? নীলদাৰ কাৰেণও এটা ল'ব পািৰ 
নিক?" অিভেয় মাকক এক কাৰ িচঞিৰেয়ই সুিধেল । "এইেবাৰ বাধহয় ঘৰেতই 
কােপােৰেৰ বেনাৱা মখুা।" মাক য়ািতেয় ওচৰৈল আিহ ধমক িদ উ ৰ িদেল, "আৰ ু
দাদাৰ কথা ইমান িচঞিৰ নকবা, নহ' ল মানেুহ তােৰা কািভড১৯ হাৱা বিুল 
ভািবব। িস কৱল কাৱােৰ ীনতেহ আেছ আৰ ুনীতা মাহীেয়ৰাই কাৱামেত মখুা 
িপি  সাবধানতােহ অৱল ন কিৰেছ।

ধমক খাই অিভ বজাৰ মেনেৰ ঘৰৰ িভতৰৈল সামাই আিহল। িস িথৰাং কিৰেল য 
িস অনলাইনত কােপােৰেৰ মখুা বেনাৱা িশিকব আৰ ুলেগ লেগ কইটামান ও তাৰ 
মনত জািগল। এইবাৰ িস আইতাকক সুিধেল, "আইতা, তুিম বাৰ ুমখুা িচলাব 
পািৰবােন? আমাৰ বাৰ ুিচলাই মিচন আেছেন?"

আইতােক ক' ল, "চ েৰ মিনব নাৱােৰাঁ বােব মই ব বছৰ ধিৰ িচলাই কৰা নাই।" 
"আিম ঘৰেত মখুা িচলাই কিৰব পািৰমেন? তুিম মাক িচলাই কিৰবৈল িশকাবােন?" 
অিভেয় আেকৗ সুিধেল, িক  তাৰ েবাৰৈল আইতােক কানসাৰ িনিদেল। তেখেতও 
কইবাস াহ ধিৰ বািহৰৈল ওেলাৱা নাই, চুবৰুীয়া মিহলাসকলৰ সেত কথাবতৰাও 
পািতব পৰা নাই। ফানত কথা পািত এেনেয়া ভাল নাপায় আৰ ুনতুনৈক এিতয়া 
নাৱােৰও; মা  িচ া হয়, তওঁৰ লগৰীয়াসকল কেন আেছ বিুল।



অিভ আেকৗ তাৰ মাকক আ  কিৰবৈল গ'ল, "মই পিঢ়বৈল পাইেছাঁ য এই 
কােপাৰৰ মখুা িপি েল, বািহৰৈল ওলাই গ' লও দাদাৰপৰা ভাইৰাছৰ সং মণ হ'ব 
নাৱােৰ; আৰ ুদাদাৰ লগত এেন মখুা আেছও, মাহীক সাধা!"

য়ািতৰ ভনীেয়ক নীতা ানীয় চৰকাৰী হি েতলৰ িচিকৎসক। তওঁ তিতয়া খুেবই 
য় , িক  মাকৰ অথাৎ অিভৰ আইতাকৰ খবৰ ল'বৈল ােয়ই ফান কেৰ। 
যাৱাবাৰ কথা পােতাঁেত নীতাই হি েতলত চািজেকল মখুাৰ অভাৱ হাৱা বিুল 
কাৱাত য়ািত িচ াত পিৰিছল। "হয়েতা  আিমেবােৰ



কােপাৰৰ মা  িপি বৈল ল' ল নীতা আৰ ু তওঁৰ সহকম সকলৰ বােব চািজেকল মা  
উপল  হ'ব," তওঁ ভািবেল।

িসিদনা িপছত য়ািতেয় আইতাৰ পুৰিণ িচলাই কৰা সাম ীৰ বাকচেটা উিলয়াই চাবৈল 
ধৰাত আইতাও সহেযাগ কিৰব বিুল িথৰাং কিৰেল। “এইেটােৰ িক কেৰ? এই 
কেটােৰ িক কেৰ? বজীত সূতা কেনৈক ভৰাব লােগ?” অিভৰ  সাধা আৰ  
হ'ল। িচলাই কৰাৰ ধয য়ািতৰ কিতয়াও নািছল, আৰ ু সেয় অিভক আৰ ুতাৰ 
েবাৰক মাকৰ িপেন ঠিল িদব পািৰ ভালেহ পাইিছল। আইতাই অিভক কইটামান 

সহেজ কিৰব পৰা িচলাই িশকােল। এইবাৰ অিভেয় িতিনতৰপীয়া কােপাৰৰ মখুা 
কেনৈক িচলাব লােগ, তােক আইতাকৰ লগত বিহ পিঢ়েল।

য়ািতেয় পুৰিণ গাৰৰু ক'ভাৰ কইটামান িবচািৰ উিলয়ােল যােত সইেবাৰ কা  
য়ৱহাৰ কিৰব পােৰ। িপছিদনাই অিভ মখুা তয়াৰ কৰা কামত লািগ গ'ল।



িসিদনা ৰািত কােপাৰৰ মখুা য়ৱহাৰ স েক ব সময় জিুৰ আেলাচনাও হিছল। অিভ 
আৰ ুমােক ইয়াৰ প ত কিছল যিদও অিভৰ দউতাক িক  স ত হ'ব পৰা নািছল। 
অিভেয় যিনবা চােবােনেৰ মখুােটা ধুেল আৰ ু কাবৈল ৰ'দত িদেল। 

কইিদনমান িপছত অিভেয় দিখেল য তাৰ দউতােক িস বেনাৱা কােপাৰৰ মখুা 
িপি  বািহৰৈল যাবৈল ওলাইেছ। " দউতা, এইেটা মখুা িপে ােত তামাক ইমান য 
ভাল লািগেছ! আইনাত মখুখন চাৱাৰ িপছত তামাৰ মত সলিন হ'ল নিক?" 
অিভেয় সুিধেল। "অ...মই জােনাঁ, মাক ভােলই দখাইেছ! িপেছ চৰকাৰী ৱবচাইট 
িকছুমানত মই কােপাৰৰ তয়াৰী মখুাৰ িবষেয় জািনবৈল পাইিছেলাঁ আৰ ুনীতা 
মাহীেয়ৰাৰ লগত এই িবষেয় কথাও পািতিছেলাঁ । তওঁ কিছল, মই কােপাৰৰ মখুা 
িপি  বািহৰৈল যাবই পােৰাঁ । িক  নীলৰ ত িস মিডেকল মখুা িপি  
থকােটােৱই ভাল, িযেহতু ভাইৰাছৰ াৰা আ া  হাৱাৰ আশংকা তুলনামলূকভােব 
তাৰ বিছ। তওঁ আিজ পুৱাও মাৰাক ট  কিৰ জনাইিছল য এই কাম হাতত 
লাৱাৰ বােব তওঁৰ সহকম সকেল ধ য়বাদ জনাব িবচািৰেছ। আিম িযমােনই 
মিডেকল মখুা কমৈক য়ৱহাৰ কিৰম িসমােনই এইেবাৰ তওঁেলােক য়ৱহাৰ কিৰবৈল 



পাব।" তুিম আৰ ুআইতাই িমিল কৱল আমাৰ বােবই নহয়, আমাৰ ব ু সকলৰ 
বােবও আৰ ু কইটামান মখুা তয়াৰ কিৰব পািৰবােন?”

আইতাই তওঁৰ এগৰাকী বা বীৰ পৰা িচলাই মিচন এটা কইিদনমানৰ কাৰেন ল 
আিহেল আৰ ুঅিভক মিচন চলাবৈল িশকােল। ইয়াৰ পাছত অিভেয় বািহৰত ওলাব 
নাৱাৰা কথােটাতৈক কােপাৰ কটা আৰ ুিচলাই কৰা কামত বিছৈক সময় িদব 
ধিৰেল। ব িদনৰ মৰূত আেকৗ িচলাইৰ কাম কিৰবৈল পাই আইতােৰা বৰ ফূিত; 
যিদও ভালদেৰ চ েৰ মিনব নাৱািৰিছল, অিভক সকেলা সময়েত কােপাৰ কটা কামত 
সহায় কিৰিছল। যিতয়াই মখুা বেনাৱাৰ নতুন নমনুা দিখিছল, তিতয়াই িস 
আইতাকক কিছল আৰ ুইয়াৰ িবষেয় িবতংভােব ব সময় আেলাচনা কিৰিছল। "মইেতা 
সাধাৰণ াউজ িচলাই কৰাত বােদ আৰ ুএেকা নাৱােৰাঁ । িয নহওক, এইেবাৰ 
সম য়াৰ সাম কাটক, মই তাক মাৰ বা বী কিনকাৰ ল'ৰাৰ লগত িচনািক কৰাই 
িদম। তাৰ এখন দজ ৰ দাকান আেছ এই ৰা ােতই। িস তাক সকেলা ধৰণৰ িচলাই 
িশকাই িদব পািৰব।" আইতাই ক' ল। "মই আৰ ুৰ'ব নাৱােৰাঁ!", অিভেয় আৰ ুএখন 
মখুা িচলাবৈল বজীত সূতা ভৰাই ভৰাই ক' ল। 

তথ িখিনৰ াসংিগকতা আৰু কইটামান িবেশষ াপট উপ াপন কিৰবৈল এই গ েকইটা 
উদাহৰণ িহচােপ তুিল ধৰা হেছ । ইয়াৰ জিৰয়েত তথ িখিন এক সৰল ভাষাত বুজাবৈল য়াস 
কৰা হেছ । িবশদ িবৱৰণ আৰু িব ানিভি ক সত তা জািনবৰ বােব ৱবচাইটত উপল  নিথ
প িখিন অনু হ কিৰ পেঢ় যন ।


