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গল্প হলেও সত্যি . . . 

 
সুলেব সাধ ু

ভ্রমণ, অগাষ্ট ২০২০ 

ক-ডাউনের ময় ইনের দেে ুনেনের ১০০ দকদমটার পথ অদিক্রম কনর েেগাাঁ থথনক োরুইপুনর যাওয়ার গল্প – 

যা গল্প নও দিি! 

দেেটা দি ২৫থল থম, ২০২০, এক মা থরাজার পর ঈে, থল পনেনরা েির এই দেেটায় োরুইপুর থাদকদে এমেটা 
য়দে। ানথ ানথ আর গৃেন্দী অেস্থা মে থথনকও মােনি পারদিাম ো। ২০থল েনেম্বর ২০০৪, োরুইপুর 

যাওয়ার পর এই প্রথম একানথ প্রায় দিেমা েেগাাঁনি একটাো থাকাম, থৌজনেি Covid-19। ঠিক কনর 

থোম থযোনে থাক যােই, েরকানর াইনক চনে। খের থপাম ওইদেে কা থথনক েেগাাঁ থথনক েদিনেশ্বনরর 

ো পুেরায় চনি শুরু করনে, িান থিা োরাাি পযযন্ত দেদিন্ত – ওখাে থথনক ানয়ন্স দটি আর থখাে থথনক 

োরুইপুর, একেম জনর মি জ! 



 

Gender, Sexuality, Intimacy, Publishing 

 

২৪থল থম রানি ে প্ল্িাে কনর থোম। ইমাই, োদক েনু্ধ, থোে-োই (টিদজ) – কনর ানথ থেখা করে 

এিদেে পর! আম্ফানের পর ঘনরর দক অেস্থা িাও থেখনি নে। ইনের খাোর, থঘারা – আরও কি দক . . . 

২৫ িাদরখ কান একটা দডনমর অমনট আর চা থখনয়, মাস্ক পনর, িাদেটাইজার আর োদক দজদে েিানগ েনর ৭ 

টার মনয় থেদরনয় পোম। থকমে থযে থরামাঞ্চকর আেন্দ দি মনে। দকন্তু থটানটা কনর োস্ট্িানে থপৌাঁনি 

মাথায় আকাল থেনে পেনা! দড.এম. পারদমলে ো থেওয়ানি ো চনে ো! দকন্তু মনে একটা েীে থজে থচনপ 

েনা, মে েনা দপিনে দেরনো ো, এদগনয় যানো। েইু দকদমটার েনূর েেগাাঁ আর োরুইপুর ৯৮ দকনাদমটার 

েনূর! থয োনেই থাক আজ রানির মনযি আদম থপৌাঁনিানোই! থযমে োো, অমদে থেখাম একটা অনটা চাাঁেপাো 
দেরনি, মানে ১০ দকদমটার এনগানো। উনে পোম। ওখানে থেনম আনগ যাওয়ার দকিু থপাম ো! াাঁটনি শুরু 

কনর দোম, ানেদিে দকদমটার াাঁটার পর আোর একটা থটানটা থপাম, আরও ৩.৫ দকনাদমটার এনগাাম। 

যি এনগাদিাম মনের থজার িিই োেদি, দকন্তু যখে াাঁটদিাম মানেমানেই মনে দি দক থয নে থক জানে, 

িেু াাঁটা থামাইদে ো থপিনে দেদরদে . . . যাইনাক, ১৭ দকনাদমটার এদগনয় গাইঘাাঁটায় থপৌাঁনিাাম। এখাে থথনক 

একটা োাঁকা দির গাদের (১০৭) দপিনে রাখা েে েে েুদরর উপনর েন ােো ৩০ দকনাদমটার চন এাম! 

এখাে থথনক েইু দকনাদমটার াাঁটাম। পনথ চা আর জ দকনে থখনয় দোম। ওইময় আদম কেদেনডন্ট থয আদম 

থপৌাঁনিানোই . . . শুযু থপৌাঁনিাোর ময় দনে করনি াগাম। দকন্তু ােো েইু েং থরনগনট অনেকিে োাঁদেনয়ও 

আনগ যাওয়ার দকিু পাদিাম ো, শুযু মেনক েরা দেদিাম দকিু ো দকিু থপনয় যােই। থপনয়ও থগাম একটা 
অনটা ামনের ৮ দকদমটানরর জনেি, থপৌাঁনিাাম গুমা। গুমা োমনিই একটা দেরদি ওা থপনয় থগাম থযটানি 

কনর োরাাি ৫০ দকদমটার থপদরনয় আাম। এোর োদকটা থিা জ, জোনির মি! দ.এ.টি.দ. এর োন 

কনর পাটুদ। আর থকােও দচন্তাই থেই, এখাে থথনক োরুইপুর আমার ানির মুনোয়! 

ওইদেে আকানল থমঘ দি, াওয়াও দি প্রচুর, েন গরম াগদি ো, আর যুদ্ধজয় আন্ন থেনে য়নিা মেটাও 

লাদন্তনি দি। োাঁদেনয় আদি াওো থথনক োরুইপুর দ.এ.টি.দ. এর োনর জনেি, এমে ময় একটা থমদডদনের 

গাদে (৪০৭) আমার ামনে োাঁদেনয় পেনা, ওটা োরুইপুনরর দেনকই যাদি, উনে পোম। মদিকপুর থপৌাঁনি 

থগাম, এোর থিা িুদর মারনো আর থপৌাঁনি যাে। অনটা যরাম আর থো েনুটার মনযি ইমাইনের োদে। 

দেদরয়াদে, দমাই থখনয় ঘুরনি থেনরাাম। কনর ানথ থেখা । দকিু কাজ দি থইগুনা করাম – ঘর 

পদরস্কার, থমরামি; কনয়কদেে থাকাম, িারপর দেনর এাম। িখে থিা ে যরনের ো চনি। 

ওইদেে থপৌাঁনিানোর পর ইমাই মজা কনর েনদি শুযু একটু দেদরয়াদে আর মাং খাওয়ার জনেি এি কষ্ট কনর 

চন এন, ও দেনজও জােনিা আর আদমও জােিাম এি কষ্ট কনর আার আ কারে . . . 

মুখ্িত্িলের সসৌজল্িেঃ রঞ্জয় রকার। রাস্তার দেঘযি এেং েেযো কল্পো-ানপি – ম্পােক 

ুনেে ায ু  রুপান্তরকামী ম্প্রোনয়র অন্তেুয ক্ত একজে দক্রয়কমী থয একাযানর এ.দজ.দে.টি. কমুিদেটির 

আইেি অদযকার দেনয় কাজ করনি, অেিদেনক অদেেনয়র নেও যুক্ত। ুনেে েেগাাঁ এেং োরুইপুনরর োদন্দা। 

রঞ্জয় রকার  থকাকািায় একজে আটয নর িাত্র থয িার োদের কানি দিস্তা েেীর যানর ময় অদিোদি 

করনি োনাোন। 

* * * 


