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হানাবািড় 
 

ভূতটুত কি�নকােলও িব�াস কেরনা �েসনিজ�। তেব ভয় িছল তার 

বাসবীেক িনেয়। সদ� �নসর করা �খালােমলা �দাতলা বািড়খানার �য এরকম 

একটা বদনাম আেছ �সকথা জানেল বাসবী িক আর ওবািড়েত �যেত রািজ 

হেব? অথচ না জািনেয় উপায় �নই। িহৈতষী �িতেবশীরাই বািড় বেয় জািনেয় 

যােব, রঙচঙ মািখেয় মশলা মিরচ �যাগ কের ফলাও কের পিরেবশন করেব 

খবরটা। তার চাইেত �েসনিজ� আেগ �থেক বেল রাখেল শকটা হয়েতা 

অতটা মারা�ক না হেতও পাের। 

 

এই সব সাত পাঁচ �ভেবই কথাটা পাড়েলা �েসনিজ�। বাসবীর মুখখানা 

ফ�াকােস হেয় �গল মু�েত� । �কেনা গলায় �� করেলা, “িক হেব?” “পুিলস 

দ�ের খবর িনেল জানেব �িত শহের শত শত �লাক এ পয�� অ�াভািবক 

ভােব মারা �গেছ শহর�িলর প�ন হবার পর �থেক। অঘটন�েলা �যখােন 

ঘেটেছ �স সম� বািড়ঘর, রা�াঘাট, পু�র-ট�াি�, ইেলকি�ক �পাল সবিকছু 

যিদ ভুতুেড় বেল বািতল করেত হ’ত তেব িক অব�া দাড়ােতা ভােবা 

িদিকিন?” 

 

বাসবী চুপ কের রইেলা। বছর খােনক হ’ল ব�া�ােলাের এেসেছ ওরা। এ 

যাব� িবড়াল ছানার মত এবািড়-েসবািড় কের কা�েয়েছ। �ক �কাথায় 

ছু�েত �গল, �ক �কাস� করেত যােব খািল বািড় �রেখ, তারই স�ােন হেন� 

হেয় ঘুের �বিরেয়েছ আর হিদশ পাওয়ামা� �াথ�র মত ধণ�া িদেয়েছ �দাের। 

বািড়খানায় অ�ত একখানা ঘরও �যন তােদর জেন� খুেল িদেয় যায়। 

মােসাহারা �দেব তারা, বািড় ঘর তদারক করেব এবং মািলক িফের আসার 

আেগ ভােগই ঘরখানা খািল কের চেল যােব �কানরকম অসুিবেধ না ঘ�েয়। 

এই ভােব বার পাঁচ বািড় বদেল বা� িবছানা বাঁধা �খালা করেত নােজহাল 
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হেয় �গেছ বাসবী আর িনত� নতুন খািল বািড় আমদািনর �েচ�ায় িত� 

িবর� �েসনিজ�। ভাল সরকারী বািড় �াপ� তােদর। দ’ুখানা �বড�ম, 

ডাইিনং-�িয়ং, �ািড, গ�ারাজ মায় সারেভ�� �কায়াট� ার। তার বদেল 

ওেয়�ং িলে� নাম ঝুিলেয় শরনাথ�র মত ঘুের ঘুেরই এখানকার �ময়াদ 

ফুিরেয় যােব �বাধ হয়। এিদেক ঘন ঘন �াক ভাড়া �জাটােত আর �িত 

��েপ এনতার ভাঙা-েচারা-চুিরর �লাকসান িদেত িদেতই বােজট বানচাল 

হবার �জাগাড়।  

 

হঠা� এরই মােঝ খবর এেলা এ বািড়র। বাগান-লন-গ�ারাজসহ সু�র 

িছমছাম �দাতলা বািড়, ঢাকা বারা�া, �শ� ছাদ। এ ত�ােট এমন বািড় 

িবরল। এটা সরকারী বািড় এখনও নয় অবশ�, তেব ইে� করেলই হ’�ত 

পাের। বািড়র মািলক বািড়টা কেয়ক বছেরর চুি�েত সরকারেক িদেয় �দেবন। 

এখন �েয়াজন �ধু একজন সরকারী অিফসােরর, িযিন বািড়টা �নসর 

করেব অথ�া� তােত বসবাস করেত ��ত। �েসনিজ� সংবাদবাহেকর দ’ুহাত 

�চেপ ধের �� কে� বলেলা, “আিম। আিমই �সই অিফসার। ও বািড় এই 

মুহূেত�  �নসর করেবা আিম।” 

 

কাগেজ কলেম পাকাপািক ব�ব�া হ’�ত িকছুিদন লাগেলা। কাল এ�ালটেমে�র 

িচ� হ�গত হেয়েছ। আগািমকাল অিফস ব�। �সই অবকােশ বািড় বদেলর 

িবরাট পব� সমাহা করেব বেল �জার �তারেজাড় করেছ ওরা। িজিনষপ� বাঁধা 

ছাঁদা �ায় �শষ। সকাল দশটায় �াক আসেব। বাসবী বািড়েত �কেনা খাবার 

বািনেয় রাখেছ। নতুন বািড়েত পদাপ�ন কেরই �তা আর খুি�েবিড় ধরা চলেব 

না। িবেশষ কের এবার িনেজর বািড়েত যাে� যখন, পাকাপািক ভােব বািড় 

ঘর �ঝেড় পঁুেছ, িজিনষপ� �গাছগাছ কের সািজেয় �িছেয় রাখেত হেব ভাল 

মত। 

   

�ুটােরর �কিরয়াের বিসেয় খুচেরা িজিনষ িকছু ও �কািরর বা�টা �েসনিজ� 

নতুন বািড়েত রাখেত �গিছল আজ িবেকেলর িদেক এবং তখনই ও পাড়ার 
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কিতপয় স�ন ওেক পাকড়াও কের নানািবধ িহত বচন বষ�ন কেরেছ 

একেযােগ। �য বািড় �পেয় আনে� আ�হারা হেয়েছ �েসনিজ�, �সটা নািক 

খুব অপয়া ও অল�ুেন। নতুন বািড়টা �তরী কের গৃহকত� া �ছেলর িবেয় 

িদেয় বউেক ঘের তুেলিছল এ বািড়েত অেনক সাধ কের। বছর ঘুরেত না 

ঘুরেত �পায়ািত অব�ায় গলায় দিড় িদেয় আ�ঘাতী হল। বািড়র মািলক 

অন� পাড়ায় উেঠ �গেছ। �ছেলর নতুন কের িবেয় িদেয়েছ আবার। বািড়টার 

িক� �কান গিত করেত পােরিন। না ভারােট না খে�র িকছুই �জােটিন এই 

�পাড়া বািড়টার। পাঁচ বছর ধের তালা ঝুলেছ সমােন। �ানীয় �লােকেদর 

কােছ �ুেতা বািড়টা গছােনা যােব না বুেঝ বািড়ওলা এখন পরেদশী অিফসার 

পাকেড় বািড়টােক সরকােরর গলায় ঝুিলেয় �দবার মতলব �ফঁেদেছ। সরকারেক 

�দয় িদক িক� এ বািড়েত বসবাস �কান গৃহে�র পে�ই �ভ হ’�ত পাের 

না। �সই অ�বয়সী �পায়ািত বউটার আ�া এখনও ওই বািড়র �চৗহি�র 

মেধ�ই ঘুের �বড়াে�। �স িবষেয় সে�হ মা� �নই। আর, এত বছর পর 

তার একক রাজে� উটেকা �লােকর আিবভ� াবও �য �স �মেন �নেব না, ভয় 

�দিখেয় �হাক বা �িত কের �হাক খািল বািড় আবার খািল কিরেয় �নেবই, 

�স কথাও সহেজই অনুেময়। এ ��ে� এ বািড়েত আসার মত িবপ�নক িচ�া 

কারই মেন �ান �দওয়া উিচ� নয়। এটা দঃুসাহিসকতা নয়, িনছক 

�গায়াতু� িম। একটা িকছু ঘেট �গেল তখন আর চারা থাকেব না। 

 

বাসবীেক অবশ� এত শত বেলিন �েসনিজ�। �রেখ �ঢেক, �কেট �ছঁেট 

তথ�টু�ই বেলেছ �ধু। আর বলার সময় গলার �ের এবং কথার ভি�েত 

�ঢেল িদেয়েছ তরল লঘু তাি�েল�র ভাব। তা সে�ও বাসবীর মুখ মুহূেত�  

ফ�াকােস হেয় উেঠেছ কথাটা �েন। �কেনা গলায় �� কেরেছ, “িক হেব?” 

 

তবু পরিদন যথা সমেয়ই মালপ� �বাঝাই �ােকর িপছু িপছু �েসনিজেতর 

�ুটাের চেড় দ’ুজেনই নতুন বািড়েত এেস উঠেলা। এ ছাড়া গত��র িছল 

না। তােদর পুেরােনা বািড়র আসল ভারােটর ছু� �সের িফের আসার সময় 

আস� হেয় পেড়িছল। 
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বািড় বদেলর দ�ণ �সাম ম�ল দ’ুিদন ক�াজয়ুাল িলভ িনেয়িছল �েসনিজ�। 

বুধবার �থেক আবার িনয়ম মািফক দশটা পাঁচটা অিফস। বাসবী ঘরসংসােরর 

কাজ িনেয়ই থােক সাড়া িদন। নতুন পাড়ায় এেস �িতেবশীেদর সে� আলাপ 

পিরচয় কের উঠেত পােরিন এখনও। এ বািড়�েলা একটু অ�ুত ধরেনর। 

সব বািড়রই �বশ বড় বড় ক�াউ�। ফেল পাশাপািশ দ’ু�টা বািড়র মেধ� 

বাউ�ারী ওয়াল এক হেলও অেনকখািন দরূ� বািড় দ’ু�টার মােঝ। অথচ 

িপছেন এতটু� জিম �নই। িপছেনর সািরর বািড়�েলা এেকবাের �সেট আেছ 

এ লাইেনর বািড়�েলার সে� িসয়ািমজ টুইেনর মত। 

 

�সিদন কাজকম� �সের বাসবী �দাতালার বারা�ায় চুপচাপ দািড়েয়িছল। হঠা� 

�খয়াল হ’ল গ�ারােজর ছােদর টব�িলেত এ পয�� একবারও জল �দওয়া 

হয়িন। ক�া�া� ছাড়া রজনীগ�া এবং �গালাপও আেছ িকছু। হয়েতা �িকেয় 

মেরই �গল এত িদেন। তাড়াতািড় �াি�েকর বালিতেত জল ও একটা মগ 

িনেয় �টরাস গােড� েনর িদেক চলেলা বাসবী। িসিঁড়র �াে� বুকটা ধক কের 

উঠেলা। ছােদর একপােশ কাপড় টাঙােনার তার। তারটা �থম িদেনই �দেখেছ 

বাসবী তেব ওরা এখন পয�� ব�বহার কেরিন �সটা। �সই তাের হলুদ রেঙর 

একখানা শািড় ঝুলেছ, তার পােশ ঝুলেছ ম�াচ করা �াউজ, শাদা �প�েকাট 

এবং সংি�� এক� অ�ব�াস। 

 

দড়াম কের বালিতটা নািমেয় �রেখ নীেচ �নেম এেলা বাসবী। িসিঁড়র দরজা 

ব� কের �িয়ং �েমর �সাফার উপর বেস পেড় হাঁপােত লাগেলা। িবেকল 

�েসনিজ� অফস �থেক িফের সব কথা �েন ত�ুিন িসিড়র িদেক এিগেয় 

�গল। 

 

অসমা� গ� 

 

                                                                                                                                       


