
ভয়ঙ্কর ফেসবুক ফেম 

বয়ঙ্কয ফপফুক ফেভ - ছবফ : ংগৃীত  

আবভ বূত ফদখায ভততা চভতক উঠরাভ। বনতজয ফচাখতকও ফমন বফশ্বা কযতত াযবছরাভ না। এ 

আবভ কী ফদখরাভ! 

তাবনয়া ! 

ুভ, তাবনয়াই ফতা ! ওই ফতা ডান প সা গাতর একটা কাতরা বতর। আয়ত ফচাখ। ফা াঁবয ভততা নাক। 

বকন্তু ফ এখাতন ফকন? 

তাবনয়া বছর আভায াঠী। আভযা একাতথ াইসু্কতর তবছ। তুতখা ফভধাফী ছাত্রী বছর ফ। 

লষ্ঠ ফেণী ফথতক এএব ভতডর ফটস্ট ম সন্ত দাতটয াতথ এক ফযার ধতয ফযতখবছর। এএব 

ফযজাল্ট বাতরা কযতর ফাফা তাতক তয যকাবয কতরতজ ববতস কতয বদতরন। তযয এক 

ফভতয়তভত ফযতখ বদতরন। ফমাগাতমাগ কযায জনয একটা এনড্রতয়ড ফপান বকতন বদতরন। আবভ 

ববতস রাভ ফাবয াত এক ভপস্বর ফফযকাবয কতরতজ। পতর তাবনয়ায াতথ আভায 

ফমাগাতমাগ ফন্ধ তয় ফগর।  

আবভ এখন ঢাকায় থাবক। েবতষ্ঠষ্ঠত এক ফকাম্পাবনতত জফ কবয। ভাভুদ আভায কবরগ। ফুবদন 

ফথতক ফ আভাতক তায ফাায় ফমতত ফতর। ভতয়য অবাতফ ফমতত াবযবন। আজ শুক্রফায। াতত 

কাজ ফনই। বাফরাভ ভাভুতদয ফাা ফথতক ঘুতয আব। 

ফাায় ঢুতকই চভতক উঠরাভ। 

তাবনয়া! 

ভাভুদতক ফররাভ, ফদাস্ত, এই ফভতয়ষ্ঠট ফক? 

ভাভুদ ফরর, আভাতদয ফাায কাতজয ফভতয়। 



আবভ ফচাখ কাতর তুতর ফররাভ, কাতজয ফভতয়! 

ুভভ, কাতজয ফভতয়।  

ফাব ফকাথায়? 

জাবন না। 

আবভ অফাক। ভাতন? 

অতনক বদন আতগয কথা। একবদন ফাফা অবপ ফথতক ফাায় বপযবছতরন। তখন ঝঝবযঝঝবয ফষৃ্ঠি 

বছর। ফাফা ফদখতরন ডাস্টবফতনয াত একষ্ঠট ফভতয় অজ্ঞান তয় ত আতছ। ফাফা তাতক 

বনতয় াাতাতর ববতস কযতরন। জ্ঞান বপযতর ফ জানার, ফ ফক তায বকছুই ভতন ফনই। ফাফা- ভা 

ফক, ফাব ঘয ফকাথায়Ñ বকছুই ভতন তছ না। ফাফা তাতক ফাায় বনতয় এতরন। তখন ফথতক ফ 

আভাতদয ফাায় থাতক। ঝঝতয়য কাজ কতয। 

এ কী কতয ম্ভফ? ভনটাই খাযা তয় ফগর আভায। আবভ বকছু ফরতত মাফÑ এভন ভয় 

ভাভুতদয ফপাতন কর এতরা। ভাভুদ ফরর, ফদাস্ত, এক বভবনট...। ফতরই ফ ফপাতন কথা ফরতত 

ফরতত াতয রুতভ চতর ফগর। 

তাবনয়া ফম ফকাথায় বছর, জাবন না। ভাভুদ াতয রুতভ চতর মাওয়ায য ফদৌত এত খ কতয 

আভায াত দুষ্ঠট ফচত ধযর। ফরর, ফদাাই যব্বাবন, আভায কথা বকছুই ওতক ফতরা না। 

ফকন? 

ফরতর আভায ফ সনা তয় মাতফ। 

আবভ অফাক তয় ফররাভ, ফতরা কী? ফকন? 

আভায আয এই ফাবতত থাকা তফ না। 

তায ভাতন ওতদযতক তুবভ বভথযা ফতরছ। ফতাভায ফবকছুই ভতন আতছ। 

ুভ। বভথযা ফরা ছাা আভায াভতন আয ফকাতনা থ ফখারা বছর না।  

আবভ ফতা বকছুই ফুঝতত াযবছ না। কী তয়তছ একটু খুতর ফতরা ফতা? 

তাবনয়া ফরর, জাতনা যব্বাবন, ফাফা আভাতক এনড্রতয়ড ফপান বকতন বদতর আবভ একটা ফপফুক 

আইবড ওতন কবয। নতুন জগত। যষ্ঠঙন জগত। ফপফুকতক খুফ ইনজয় কযতত রাগরাভ। 

েবতবদন বনতযনতুন ফপফুক ফনু্ধ তত রাগর। ফনু্ধতদয াতথ চযাষ্ঠটং কযতত রাগরাভ। এতদয ভতধয 

একজনতক আভায খুফ বাতরা রাগর। নাভ বনরয়। ভতডর। ফাফা-ভাতয়য একভাত্র ন্তান। ফাফা 

ঢাকা তযয ফ ফযফায়ী। একবদন বনরয় ফরর, তাবনয়া, আবভ ফতাভাতক বাতরাতফত ফপতরবছ। 

আবভ আয ফতাভাতক ছাা থাকতত াযফ না। তুবভ ঢাকায় চতর এতা। আভযা বফতয় কযফ। 

আবভও তখন বনরয়তক বাতরাতফত ফপতরবছ। এতটাই বাতরাতফত ফপতরবছ ফম তাতক আয না 

ফরতত াযরাভ না। ঢাকায় আায জনয যাঝজ তয় ফগরাভ। একবদন ফাফা-ভা, ফরখাা ফ ফছত 

চতর এরাভ ঢাকায়। বনরতয়য কাতছ। বকন্তু আবভ তখতনা ফুঝতত াবযবন ফপফুক একটা বাযচুয়ার 

জগত। এখাতন না ফজতন, না ফুতঝ কাউতক বফশ্বা কযাটা ফফাকাবভ। 

কাতছ এত ফদবখ বনরয় বকতয ভতডর! বকতয ফ ফরাক ফাফা-ভাতয়য ন্তান! ফ ফখাতট এক 

ফছতর। ফনা কতয। ঘুতয ফফায়। আবভ ফাব বপতয ফমতত চাইতর ফ আভাতক অতযাচায কযত। 

ভাযবট কযত। তাযয একবদন ফভতয ফভতয অজ্ঞান কতয যাস্তায ডাস্টবফতনয াত ফপতর ফযতখ 

চতর ফগর। তাযতযয কাবনী ফতা তুবভ বনজ কাতনই শুনতর। ফতর তাবনয়া আফায আভায বদতক 



ঘুতয দা াঁার। আভায াত দুষ্ঠট ফচত ধতয ফরর, বিজ যব্বাবন, তুবভ আভায কথা ভাভুদ বাইয়াতক 

বকছুই ফতরা না। তাতর আভায ফড্ড ক্ষবত তয় মাতফ। ভাথায উতযয ছাদটুকুও খত তফ। 

তাবনয়ায কথা শুতন আভায ফচাখ দুতটা ছরছর কতয উঠর। একটা দীঘ সশ্বা ফছত বাফরাভ, ায়তয 

ফপফুক!  

ভাভুদ ফপাতন কথা ফরা ফল কতয এত ফরর, কী ফদাস্ত, ফাবনয়ায াতথ এতক্ষণ কী কথা 

ঝির? 

আবভ অফাক তয় ফররাভ, ফাবনয়া ! ফকান ফাবনয়া? 

ওয নাভই ফতা ফাবনয়া। আভযা ফযতখবছ এই নাভ।  

ও, আিা। 

কী কথা ঝির, শুবন? 

ফচিা কযবছরাভ। 

কী? 

তায ূতফ সয স্মবৃত ভতন ত বকনা? 

বকছু ফুঝতত াযতর? 

আবভ একটা দীঘ সশ্বা ফছত ফররাভ, না। 

ফতাফগঞ্জ, বদনাজুয 

 
 


