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স্টল পরী ার দইু কাইনী 

আিম এম িফল ভিত হবার পুেব জানুয়াির ১৯৯২ থেক জনু ১৯৯৩ পয  এই দড় বছর ময়মনিসংহ মিডেকল 
কেলেজর প াথল জ িবভােগর ভাষক িছলাম। তখন িনেজর ল াবেরটির িছল না। একজন িডে ামা ই িনয়ার 
মািলকানায় চরপারায় এক ট াইেভট প াথল জ ল াবেরটিরেত আিম িরেপাট করতাম। পােশর চ াের মিডিসন 
িবভাগীয় ধান াি স করেতন। তার রফাড করা অিধকাংশ পরী াই আিম করতাম। িতিন অেনক গীর স্টল 
(মল) পরী া করােতন। আিম বলতাম 
- আপিন এত স্টল পরী া করান কন, স ার? 
- তােত আপনার িক সমস া? আপনার ইনকাম তা তােত বশী হয়। 
- না, মােন, অেনক গীর দখা যাে  পায়খানা অত  কষা। অথচ আপিন তােক এডভাইস কেরেছন পরী া করার 
জন । তােত অেনেক এখােন পায়খানা করেত না পের মনঃ ু  হেয় চেল যায়। মেন কের য পায়খানাই পরী া 
করােত পারলাম না, িচিকৎসা িদেব িকভােব। 
- আপনােক িদেয় পায়খানা পরী া করা আমার উে শ  না। আমার উে শ  হেলা গীর পায়খানা হয় িক না। ল ােব 
এেস পায়খানা হেল তা গী ভাল! 

ল ােবর মািলক খুব সেচতন। এক ট গীও যন পরী া না কের চেল না যায়। সহকারীেদরেক সতক কের দয়া 
হেয়েছ গী চেল গেল খবর আেছ। সহকারীরাও চালাক কম না। পায়খানা কষা গীেদর ব াব া দন ি সািরন 
সােপা জটরী। পায়খানা করেতই হেব। তােত আমার িক? আিম কাজ পেলই হল। 

একিদন স ায় এক গী বলেলন 
- ল েনর সংখ া বাড়ােত হেব। 
- কন? 
- ল েনর সামেন লাইন পের গেছ। 

আিম িগেয় দিখ ল েনর দরজায় সামেন ল েনর িদেক ঘেুর এক াম  মিহলা দািঁড়েয় আেছন। আিম বললাম 
-দড়জায় দািঁড়েয় আেছন কন? িভতের ঢকুন। 
- পায়খানা তা ধরতােছ না। 
- আপনার পায়খানা কমন? 
- আমরা ােম থািক, গরীব মানুষ। কমন আর অইব, িতন মুরা হালার বড়া, সামেন চেটর দরজা। 
- তার মােন িতন িদেক শালার বড়া, সামেন চট। আিম সই পায়খানার কথা বিলিন আপনার পেটর পায়খানা িক 
কষা না নরম? 
- এবা, আমার পায়খানা কষা, লায়ার মত শ । 
- আপিন পের আসনু। 
- তাইেল ঐডা িক করাম? 
দখলাম ল েনর দরজার মাঝখােন একটা ি সািরন সােপা জটির রাখা আেছ। 

- এটা ক রাখল? 
- আিম রাখিছ। 
- কন? 
-আপেনগ লােক কইল "এইডা পায়খানার দরজায় িদয়া িকছ ণ দাড়াইয়া থাকেল পায়খানা ধরব। সই কখন থাইকা 
খাড়াই আিছ, পায়খানা ধরতােছ না। আিম িক করাম। 
- এইটা পায়খানার রা া িদয়া িদেত হেব। 
- হই রা া কান িদেক? 

তারপেরর ঘটনা ভাল মেন নই। তাই আর বলেত পারলাম না। 

য কান স েল অসাভািবক িকছ থাকেল সহকারীেদরেক আমার িনেদশ দয়া িছল যন আমােক দখােনা হয়। 
সহকারী একিদন একটা স্টল স ল দখাল। দখলাম ওেত কান স্টল নই। আেছ ধ ুটাটকা র । আিম 
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গীেক ডেক জগালাম 
-আপনার পায়খানার সােথ সব সময় র  আেস? 
- না, কখেনা আেস না। 
- এেতা দখিছ টাটকা র । 
- র  আসেব না মােন, আপনােদর দয়া কা ঠ মশৃন না। ওটা পায়খানার রা ায় ঢকােত আমার অেনক ক  হেয়েছ। 
- আপিন িক কেরন? 
- কেলেজ পিড়। 
-কা ঠ পায়খনার রা ায় ঢকােয়েছন কন? 
-আপনার লাক বলল "এই কা ঠ িদেয় একট পায়খানা িনেয় এই পেট িনেয় আসুন"। অেনক ঁ তা ঁ িত ক রও 
পায়খানা আনেত পাির িন, এেসেছ ধুই র । 

তারপেরর ঘটনা ভাল মত মেন করেত পারিছ না। 
===== 
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ৃিতর পাতা থেক 

১৮/৬/২০১৭ 

 


