গািব ই তওঁৰ দাকানখন কৰ'নাৰ
বােব অেভ য় কিৰ তু িলেল
ক'িভড১৯ স েক ভাৰতীয় িব ানীৰ
এ
ােসৱী গা ী

িতি য়া

আেকৗ দাকান খুিলবৈল পাই গািব ৰ খুউব ফু ি । তওঁৰ গলামালৰ দাকানখন
যাৱা দহিদন ধিৰ ব
হ আেছ। "মা দহিদন? নহয়, যন ১০ বছৰেহ।", তওঁৰ
এেন ভাব হ'ল। লক ডাউন আৰ
হাৱাৰ সময়ত তওঁক কাৱা হিছল য
গলামাল অিত েয়াজনীয়, সেয় দাকান খালা ৰািখব পািৰব। িপেছ থমিদনা
দাকান খুিলবৈল গ পুিলচক িযমান বুজাবলগীয়া হিছল, অৱেশষত তওঁ হাৰ
মািনবলগীয়া হিছল। দাকানৈল অহােটা ইমান সহজসা য় নািছল। আেগেয় তওঁ
ু টােৰেৰেহ গিছল, িক এিতয়া পুিলেচ য দুচকীয়া বাহন দখা পােলই ধেৰ।
তওঁ ৰিহম আৰু জজৰ লগেতা কথা পািতিছল; তওঁেলােকও িনজৰ দাকানেবাৰ খালা
নািছল। দাকানৰ বয়ব েবাৰ আমদািন কৰাৰ
ত অসুিবধা হাৱাৰ বােব
দাকান খুিলব পৰা নািছল। তওঁেলাক
কইজনৰ তেনই সৰু সৰু দাকান কইখনমান আেছ, দীেঘ খুউব বিছ ১২ ফু ট আৰু
বহেল ১০ ফু ট, লগেত সৰু বাট এটা আেছ, িযেটােৰ খুউব বিছ এজন মানুহেহ
সামাই আিহব পােৰ, তােকা ৩/৪ ফু ট িভতৰৈলেহ। এটা ঘৰৰ িভতৰেত এেন ৱা
চািৰখন দাকান আেছ: এখন জাতাৰ দাকান, এখন ৰিডেমড সাজ পাচাকৰ, এখন
ফ ী ’ৰ আৰু গািব ৰ দাকানখন। ওপৰৰ মহলাত আেছ তেনই শাচনীয়
অৱ াত থকা এটা ই াৰেনট াউিজং চ াৰ, ভয়ংকৰ সংকটৰ কবলত থকা এটা
ফেটা ু িডঅ' আৰু এজন মা ৰ দালালৰ কাঠা এটা। এই দাকানেবাৰ কৱল
এিতয়ােহ য ব
হেছ তেন নহয়; ইিতমে য় দাকানেবাৰৰ অৱ া ইমান বয়ােয

এমাহজুিৰ হাৱা য়ৱসায়ৰ লাকচানৰ িতপূৰণ কৰা হয়েতা অস েৱই হ'ব।
তওঁেলাকতৈকেতা গািব ৰ অৱ া অলপ ভােলই!
সচৰাচৰ গািব ই পুৱাৰ পৰা গধূিলৈলেক দাকানত থােক আৰু লগত থােক তওঁৰ
ল'ৰা িজতু । িজতু েৱ হাই ু লত পেঢ়। গািব ই দুপৰীয়া ভাত খাবৈল আৰু িজৰিণ
ল'বৈল যিতয়া ঘৰৈল যায়, তিতয়া িজতু েৱ দাকানখনৰ চাৱািচতা কেৰ। তদুপিৰ,
িস ফানত পাৱা অডাৰমেত কইজনমান আ য়ৱ
াহকৰ ঘৰত ব েবাৰ ডিলভাৰী
িদয়াৰ কােমা কেৰ।
লকডাউন ঘািষত হাৱাৰ পাছত লােহলােহ পিৰি িত এিতয়া িকছু শা হাৱাত তওঁ
দাকানখন আেকৗ খুিলব পৰা হ'ল। গািব ই পুিলচ থানাৈল যাওঁেত তওঁক
গলামালৰ দাকানখন খালাৰ অনুমিত িদেল।
লগেত তওঁক এখন িনেদশাৱলীও (চৰকাৰৰ াৰা জািৰ আৰু পুিলচৰ াৰা িবতৰণ
কৰা) িদয়া হয়, য'ত তওঁ িক কৰা উিচত আৰু িক কৰা অনুিচত, সই স েক
িদহা িদয়া আেছ।
দাকানত াহকৰ েৱশ: এজনতৈক বিছ াহক এেকলেগ দাকানত সামাব নাৱােৰ।
তাৰ দাকানখন ইমােনই সৰু য িভতৰত গািব আৰু তওঁৰ ল'ৰােটা থািকেল
অ য় কােনা সামাব নাৱােৰ। সেয় াভািৱকেতই ই অস ৱ।
াহেক িনজৰ মাজত শাৰীিৰক দূৰ বজাই ৰখােটা সুিনি ত কৰা: তওঁ দাকানৰ
বািহৰত ৬ ফু টৰ য়ৱধানত চক পি েলেৰ কইটামান বৃ আঁিক িদেছ; িক
াহেক

ইয়াক সাৱধােন মািন চিলবেন নাই সই িবষেয় তওঁ িনি ত নহয়। াহেক বৃ েবাৰৰ
িভতৰতেহ িথয় হাৱা উিচত বুিল এখন হােতিলখা পা ােৰা তওঁ আঁিৰ িদব। তিতয়া
হয়েতা তওঁেলাকৰ সৰুেত জঁ িপয়াই জঁ িপয়াই খলা খলেটাৰ কথাও মনত পিৰ যাব।
দাগেবাৰ মচ খাই গ' ল তওঁ িজতু ক পুনৰ আঁিক িদবৈল ক'ব।
দাকানৰ বয়ব আিহেল হণ কৰাৰ সময়ত শাৰীিৰক দূৰ বজাই ৰখােটা
গািব ৰ কাৰেণ তেনই সহজ হ'ব। বতমান িযেহতু এেকবােৰ কম বয়ব েহ আেহ,
ই এেকা সম য়াই নহয়। এেনেয়া দাকানৰ ব অনাৰ বােব তওঁ কিতয়াও িবেশষ
লৰালিৰ নকিৰিছল। গািব ই িনেজ পাইকাৰী বজাৰৈল গ ব িকিন আিনিছল; িক
এিতয়া তেন কিৰব পািৰবেন নাই তওঁ নাজােন। এিতয়া বাছতাছ নচেল আৰু
ু টাৰখন চেলাৱাৰ অনুমিতও হয়েতা তওঁ নাপাব।
গািব ই এটা মুখা িপি আেছ; কইখনমান কােপােৰেৰ তয়াৰ কৰা মুখা তওঁৰ
ঘৰেত আেছ আৰু সইেকইটােক ধুই মিল ল য়ৱহাৰ কিৰ থািকব পািৰব। িক
' ? টু পী? স ূণ শৰীৰ ঢািকব পৰা কােনা আৱৰণ? এইিবলাক তওঁৰ কিতয়াও
নািছল আৰু ৱাহা ৰ চ গৰমত এইেসাপা িপি
য কাম কিৰব পািৰব সই
স েকও তওঁ িনি ত নহয়। এইেবাৰ তওঁ পাবেনা ক'ত? কােনাবা দাকানত?
এিতয়ােতা দাকানেবােৰা ব ।
তওঁ াহকসকলেকা মুখা িপ াৰ কথা ক'ব; িক
আিহ বাৰু ক'ব নিক?

জাৰ িদ কেনৈকেনা ক'ব? পুিলেচ

চােবােন এই ভাইৰাচেটা ন কিৰব পােৰ বুিল গািব ই বাতিৰ কাকতত পিঢ়েছ।
চােবান তওঁৰ আেছ ব তেবাৰ! তওঁ ভািবেছ য কইটামান বাি ত তওঁ
চােবানপানী ৰািখব আৰু সমেয় সমেয় পানীেবাৰ সলােয়া থািকব। অিধক সাৱধানতাৰ
বােব তওঁ দাকানৰ মিজয়াখন িনেজ চােবান পানীেৰ পিৰ াৰ কিৰ থািকব। তওঁ
এইেটাও িথৰাং কিৰেছ য কাহত ভু িগ থকা কােনা য়ি েক তওঁ কিতয়াও
দাকানৰ কােনা সাম ীৰ সং শৈল আিহবৈল িনিদেয়। বািহৰেত ৰ থািকেল
তওঁেলাকক য় কৰা সাম ীেবাৰ িদ িদয়া হ'ব। দাকানৰ িভতৰত িক কিৰব
লািগব, িজতু ক তওঁ ভালদেৰ বুজাই িদেল।
াহকৰ ঘৰেত সাম ীেবাৰ িদ অহাৰ য়ৱ া হ'ব বুিল আশা এটা আেছ, যিদওবা ই
িসহঁ তৰ চু বুৰীৰ কইঘৰমানেতই সীমাৱ থািকব। গািব ই এই লকডাউনৰ সময়ত
িজতু ক চাইেকলখেনেৰ দূৰৈল প য়াই িবপদ চপাই ল'ব িবচৰা নাই। য' লেক
নাযাওক, িজতু েৱ মুখাখন িপি যাব, কােনা াহকেৰ ঘৰৰ িভতৰত নােসামায়,
সাম ীৰ বাকচেটা বািহৰেত থ'ব, াহেক আিহ সাম ীেবাৰ ল যাৱাৰ বােব অেপ া
কিৰব আৰু এটা সৰু খৰািহত াহেক িদয়া টকািখিন ল ল'ব। াহকৰ ঘৰত সাম ী
িদবৈল যাওঁেত ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ কথা গািব ই িজতু ক বােৰ বােৰ সাঁৱৰাই
িদেছ। িজতু ৰ যিদ কেনবাৈক কাহ বা ৰ হয়, তে এই কাম ব
হ যাব আৰু
দাকানখেনা ব কিৰব লািগব। িজতু ডকা ল'ৰা, িস এইেবাৰ িন খুউব
উে িজত; িপেছ গািব অিতৈক িচি ত।

গািব ৰ আটাইতৈক ডাঙৰ িচ ােটা হ'ল ঘৰেটাত থকা একমা লেতৰা শৗচাগাৰেটাক
ল, িযেটা সকেলােৱ য়ৱহাৰ কেৰ। িযেহতু ১০ িদন ধিৰ ঘৰেটাত কােনা নািছল,
তাত পানী আৰু িবজুলীৰ যাগান ইিতমে য় ব কিৰ িদয়া হেছ। এিতয়া এইিখিনৰ
কাৰেণ তওঁ ঘৰৰ মািলকৰ লগত কািজয়া কিৰেলেহ হ’ব, তােকা এখন দাকানৰ
কাৰেণ। অৱেশ পানী িদেছ এিতয়া, িক ৰঙেটা এেকবােৰ কিফৰ িনিচনা!
যিদেহ তওঁ িনয়মীয়াৈক দাকানখন পিৰ াৰ কিৰ ৰািখবৈল ভাল পানীৰ যাগান পাই
থােক, তে গািব ই িনেজ িনৰাপেদ থািক তওঁৰ াহকসকলক েয়াজনীয় সৱা
আগবঢ়াবৈল সাজু।

তথ িখিনৰ াসংিগকতা আৰু কইটামান িবেশষ
াপট উপ াপন কিৰবৈল এই গ েকইটা
উদাহৰণ িহচােপ তু িল 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 ।

