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Theatre of Debate- Tie your camel up 
Asif, aged 42  Bradford British Bangladeshi. Lost his father to covid and 
nearly lost his younger brother, Saif who ended up on a ventilator in an 
induced coma. Saif was on the RECOVERY trail and is hailed as a research 
hero- now donating his plasma. 
  
আিসফ  
!লসিল ‘দয়া কের’ !যসব অিতির/ !রা আমার এে3ল !টিবেল !যাগ কেরিছেলা আ
িম !স7িল 7ছােত !চ9া করিছলাম, তখন <নলাম বাসার !ফানটা বাজেছ। আিম 
জানতাম আ@া  কেরেছন। আবারও।  
  
!মাবাইল !ফান আিম সাধারণত সাইেলE-এ রািখ, িকF আ@া জােনন বাসায়-
ই আিছ। বাসা !থেক কাজ করার কারেণঅেনক ডকুেমE-ই ‘!শয়ারড এে3স’-
এ থােক আর আমার ফরমুলা Kঠক কাজ করিছেলা না। আমরা কােজ মজা কেরব
িল ওর মাতMির Kঠক করেত আপনােক ‘!লিOশ’ ভাষায় কথা বলেত হেব। আ@া
!ক অেপSা করােনা ছাড়া উপায়ওিছেলা না।   
 
আমার খারাপ লাগিছেলা। কেয়ক মাস আেগ আMােক কিভড-
এ হারােনার পেরই আবার আমার !ছাট ভাই সাইফ Vায়একই পেথ যাWXেলা, আ@া
 !ভেY পেড়িছেলন। আMার দাফেনর সময় পিৃথবীব\াপী আমােদর পািরবািরক !হা
য়াটসঅ\াপগ্^প িছেলা _W`, আমরা মাa দশজন !যেত !পেরিছলাম। আMার জ
ন\ Vেত\েক কেয়কবার কের !দায়া খতম িদেয়িছেলন, িকF এখন !য ম\ােসজ7িল 
উেড় !বড়ােX !স7িল বরং আ@ার ক9 আরও বহc 7েণ বািড়েয় িদেয়েছ!  
  
আ@ার ভাই, ফা^ক মামা হেX সবেচেয় বড় ফাWজল। কিভড-
19 িনেয় !স রীিতমত আজ7িব সব খবর ছড়ােনা <^করেলা, — 
“এই সবই সরকােরর ধাdাবাWজ”; 
5 Wজর সােথ এর !যাগ আেছ কারণ ‘‘এটা !তা কাকতালীয় ঘটনা হেত পােরনা !য ক
িভড <^ হওয়ার সােথ সােথ মাfেলর মত থাgা গজায় উঠেলা’; কত বড় বড় ওষুধ 
!কাhািন !য এর িপছেনআেছ আর iাh ‘কুং ফ্ল’ু আিবjার কের উহােন পাKঠেয়
 িদেয়িছেলা যােত চায়নার সুপার পাওয়ার হওয়া বk করা যায়।আিম !ফাড়ঁন !কেট 
বললাম, 
‘হয়েতা প\ােকেজ ‘িরটান m টc  !সnার’ িলেখ তারা আবার যার মাল তার কােছ !ফরত 
পাKঠেয়িদেয়েছ? 
  
ফা^ক মামার সােথ এর আেগ কখনও আিম !বয়াদিব কির নাই। 

………………………….. 
  
আ@ার !চােখ পািন !দেখ বললাম !নাKটিফেকশন বk কের রাখেত আর চ\াট মুেছ 
!ফলেত অথবা গ্^প ত\াগ করেত, িকFআ@া পািরবািরক গাল-



TIE UP YOUR CAMEL by Sudha Bhuchar, written for the Covid and Me – Vaccine Monologues 
– Bangla Version (Theatre of Debate/NIHR/Leeds University). 
 
 
গd !শানা ছাড়েত চান না আর ছাড়েত চান না কার িচতল মােছর !কাoা !কমন হয়
 !সটা িনেয়আpা িদেত। 
  
ফা^ক মামা !বশী বাড়াবািড় কের !ফলিছেলন। উিন বলেলন, সােয়ফ !য পুরাপুির 
!সের ওেঠ নাই তার কারণ হেলা, ‘তারা' ওেক ইWnউসড !কামা-
!ত !রেখিছেলা যােত এ3েপিরেমEাল qাগ ওর শরীের !ঢাকােত পাের, !যটা ওর জ
ন\Sিতকর িছেলা। আ@ােক ফ্ল ুজ\াব না িনেত বলেলন,  
‘!মিডকরা !তার শরীের কেরানা ঢcকায় িদেব তc ই জানেতও পারিব না। ওেদর িগিন
িপগ দরকার।’  
  
আ@ার !চেয় ফা^ক মামা বয়েস বড়, তাই আ@া তার কথা <নেলন। সােয়ফ িবষয়
টা জানেত !পের মামার উপের ভীষণখাdা হেয়িছেলা, এিদেক ভাই-
এর সােথ !বয়াদিব করার জন\ আ@া আমােদর িপছেন !লেগেছন! আিম তােক !বা
ঝােতেচ9া করলাম।  
‘সাইফ !ভিEেলটার িনেয় !গেলা আর িরসাচm িহেরা হেয় িফের এেলা। আমােদর পা
িরবািরক গ্^েপ এই কথা  িলেখ !পাtকেরন।’  
  
আ@া বলেলন, 
‘আমার !ছেল আেগ !uাডন মাউেE তরতর কের উেঠ !যেতা িকF এখন ও িসিঁড় 
িদেয় উপের উঠেতও দমপায় না।’  
  
……………………………………………. 
  
আMা আমােদর !ছেড় যাবার পের আিম আ@ােক বেলিছলাম আমােদর সােথ এেস
 থাকেত। বাসায় আMার vিৃতর মেধ\থাকার !চেয় আমােদর ‘বাবল'-
এ এেস থােকন। এমন !তা না !য আমরা !কউ আMােক ভc েল থাকেত চাই। িকF 
আ@ানড়েত চাইেলন না।  
  
!ছেলরা wুেল িফের যাওয়ায় আমােদর ‘বাবল' খুব শীxীই !ফেট !গল। !ছাটেছেল !য
ইেনর yােসর একটা বাzার লSণVকাশ !পেয়িছেলা তাই আইেসােলট-
এ থাকার জন\ ওর wুল !থেক পুরা yাসেক আলাদা কের বািড়েত পাKঠেয়িদেয়িছ
!লা। আলহামদুিল{াহ ্ !যইন আিসমেটােমKটক িছেলা, যার কারেণ আমরা ওর !টt
 করােত পাির নাই। !বচারাবাzাটা ওর ঘের ট\াবেলট িনেয় আটকা পেড়িছেলা।   
  
ফ্ল ুজ\াব ছাড়াই আ@া এেস ওর !দখােশানা করেত !চেয়িছেলন িকF !সই ঝঁুিক 
আিম িনেত পাির নাই, এমনিক বাগােনওনা।  
  
আমার }ী বলিছেলা সhূণ m লকডাউন-
এর সময়টা !স িমস কের। কারণ বাসা !থেক সবাই !বর না হওয়ায় অ�ত এইটc কুতc
িম জানতা !য সবাই িনরাপেদ আেছ। 
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!সই সk\ায় আিম !যইেনর ঘের উঁিক িদেয় !দখলাম ও আ@ার সােথ !ফইসটাইম 
করেছ। ও কাদঁিছেলা। 
  
‘What’s the point of school-work Dadumoni, when we can’t beat 
coronavirus?’ 
  
আMার চেল যাওয়া আমার বাzােদর খুব আঘাত কেরিছেলা তার উপর এখন ওরা 
ওেদর দাদুমিনেক !দখেত পারিছেলা নাআর হাগও করেত পারিছেলা না।  
  
তখন আিম <নলাম আ@া !যইনেক গ� বলেছন, !যই গ�টা উিন সবসময় আমা
!দরেক বলেতন।   
  
আিম এর িকছc  সময় আেগ মসWজেদর ইEারেফইথ !ফাকাস গ্^েপ িগেয়িছলাম। 
তারা আমােদর এলাকায়পিরSামূলকভােব ভ\াকিসন চালু করেত যােX এবং এর 
জন\ তােদর কেয়কেশা !_Xােসবীর Vেয়াজন। !য দলটা এইকােজ নাম িলিখেয়েছ
 তােদর মেধ\ ৯৩ ভাগ সাদা মানুষ িছেলা যার জন\ আমােদর কিমউিনKটর মানুষজ
ন আ�াপাWXেলা না। টাwেফােস mর সদস\রা তােদর সম` উে�গ-
এর উ�র �ধেয mর সােথ িদWXেলা। !যমন, এই ভ\াকিসন ‘জীব�’ না; এই িবেশষ ভ\া
কিসেন !কানও Vাণীর উপাদান ব\বহার করা হয় নাই আর এটা 'হালাল'; 
‘না, এটা ই�ের�-
এর উপরেকান Vভাব !ফলেব না। সবার জন\ কাজ কের এমন ভ\াকিসেনর !খােঁজ
 যিদও রীিতমত ‘Vিতেযািগতা' চলেছ, তেবVেটাকল !মেন চলার !Sেa !কান রকম
 গািফলিত করা হেX না। আমরা সব তথ\ বুেঝ িনেয়িছলাম। অন\েদর িকপরামশ m 
িদেত হেব !সটা আMা Kঠক জানেতন িকF এখন িক করা উিচৎ জানার জন\ সবাই 
আমার মুেখর িদেক তািকেয়িছেলা।  
  
আমার !ছেলটার মন খারাপ !দেখ তা আমার কােছ পিরjার হেয় !গল।  
  
সরকার বেলই যােX !য মহাসমােরােহ আিসেতেছ িকF অব�ার তারতম\ তখনই ঘ
টেব যখন আমােদর হােত ভ\াকিসনথাকেব। ততিদন পয m� আমরা এই কেরানা কা
!ল মােন যােক ‘িনউ নরমাল’ বলা হেX তার মেধ\ই আিছ।  
  
পেরর িদন আিম আ@ােক বললাম আিম !_Xােসবীর কাজ করিছ। ন\াশনাল ভ\া
কিসন !রWজি�েত আিম আমার নামিলিখেয়িছ।  
  
‘!য !লাকটা iায়ােল িগেয় সিত\ই অসু� হেয় পড়েলা !সটার িক হেব?’  
  
‘আ@া, আিম এই কাজ আপনার জন\ই করিছ। অেনক মানুষ iায়ােল অংশ িনেয়
িছেলা বেলই আজেক আপিন ফ্ল ুজ\াবিনেয় রSা !পেত পােরন িকF !সটাও !তা 
িনেXন না। আMােক আমরা হািরেয়িছ, আপনােক হারােত চাই না।  
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Asif, aged 42 Bradford British Pakistani. Lost his father to covid and nearly lost his younger brother, 
Saif who ended up on a ventilator in an induced coma. Saif was on the RECOVERY trail and is hailed 
as a research hero- now donating his plasma. 
 
ASIF 

 
তারপের আ@ােক  আিম !সই একই গ� বললাম !যটা িতিন !যইনেক বেলিছেলন। 
  
একিদন আমােদর নবী হযরত মুহা@দ (সঃ) তারঁ এক !বদুঈন সYীর সােথ �মেণ 
!বিরেয়িছেলন এবং গ�েব\ !পৗ�ছাবারপর িতিন লS\ করেলন !স তার উট !বেঁধ রা
!খ নাই। ‘আিম আ{াহর উপর ভরসা রািখ !স পালােত পারেব না বা চc িরযােব না’, স
Yী জবাব িদেলন। তখন তার উ�ের আমােদর নবীজী বেলিছেলন, 
‘Vথেম !তামার উট !বেঁধ রাখ, তারপেরআ{াহর উপর ভরসা কর’।  
  
িব�ােসর অথ m এই না !য তc িম ভােগ\র কােছ মাথা নত করেব িকF !তামার যা করনী
য় তা করেব না। 
  
ভ\াকিসেনর Vথম !ডাজ !নয়ার সময় আিম !সলিফ তc ললাম, আর আ@া !সটা পা
িরবািরক গ্^েপ !পা9 করেলন। তখনভ\াকিসেনর িবপেS যারা িছেলা তােদর কাছ 
!থেক ম\ােসেজর বন\া বেয় !গেলা আর আ@া নবীজীর উপেদশ তােদর মেনকির
!য় িদেলন।  
‘Vথেম !তামার উট !বেঁধ রাখ, তারপের আ{াহর উপর ভরসা কর’।  
চ\ােট সবাই চcপ কের !গল, পের দুইজন কাWজন আমােক সরাসির িলেখ জানেত চা
ইেলা তারা কী করেত পাের। 
  
আমরা পিরবার িমেল একসােথ এই !সেকn ওেয়ভ পার করিছ। আ@া ফ্ল ুজ\াব 
িনেয়েছন আর আমরা আবার !দখাকরিছ। িনরাপেদ। ইনশা{াহ W�সমােসর সময় 
আ@া আমােদর কােছ আসেত পারেবন। উনার হালাল টািকm যােক বেলিকংবদ�ী। 
 


