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চার দল। 
তেব সবেচেয় বড় চমকটা েযন সালমান খােনর েশষ কথােতi aেপ া করিছল। হঠাৎ কেরi জানােলন িতিন তার বাবার আেদেশ 
eকজেনর নাম ei মে  িনেত চান। যার নাম না িনেলo হয়। তার মুেখ েশানা েগল আমােদর জাতীয় o িবে াহী কিব কাজী নজরুল 
iসলােমর নাম। িতিন বেলন, ‘eখােন আসার আেগ আমার বাবােক বললাম, বাংলােদেশ যাি , ঢাকা যাি । িতিন আমােক বলেলন, 
মে  uঠেল aব i eকজেনর নাম েনেব। িতিন কিব কাজী নজরুল iসলাম। আমার বাবা তাঁর aেনক বড় ভ । তাঁর aনুমিত 
িনেয় eখােন eেসিছ। বাবার িনেদ র্শ aনুযায়ী আিম তাঁর (কিব নজরুল) নাম িনি । তাঁর েবিশর ভাগ কিবতাi আমার বাবার পড়া। 
িতিন বেলেছন আিম েযন তাঁর নাম না েনয়া ছাড়া ম  তয্াগ না কির। তাঁর কড়া িনেদশ র্ িছল ei নাম েনয়ার।’ 
বিলuড খয্াত কেমিড aিভেনতা, িচ নাটয্কার, েযাজক, গীিতকার েসিলম খান হেলন সালমান খােনর বাবা। বাংলােদেশ আসার 
আেগ সালমান খােনর বাবা তােক েয িনেদ র্শ িদেয়েছন তা পালন করেত ভুল কেরনিন ei সুপার ার। তার ei কথা েশষ হেতi 
সালমান o কয্াটিরনা ƣদব্ত নােচর aনুেরােধ রািজ হন। েশষ নােচর আেগ েফর দু’জন বেল uেঠন ‘জয় বাংলা, জয় ব ব ।’  
a িদেক aনু ােন সূিচর সময় eেলােমেলা হয়। েদশীয় িশ ীেদর তুলনায় ভারতীয় িশ ীেদর াধা o িছল েবিশ। িবেশষ কের 
বাংলােদেশর বাuল সংগীেতর a তম তারকা o জাতীয় সংসেদর eমিপ মমতােজর গান করার কথা থাকেলo িতিন আেসনিন। তার 
না আসার কারণ িবিসিবর প  েথেকo জানােনা হয়িন। িবিসিব সভাপিত নাজমুল হাসান পাপন েদিশেদর aংশ হন বাড়ােনা যাoয়ার 
িবষয়িট সব্ীকার কের িনেয়েছন। িতিন বেলন, ‘aব i বাড়ােনা েযত। আসেল আেরা aেনক িশ ী িছল। দুঃখজনক ভােব সমেয়র 
aভােব aেনক িকছু করা যায়িন। আপনারা েদেখেছন দশ র্কেদর মােঠ েবশ করেতi aেনক সময় েলেগেছ। আর রাত 22টার পর 
সময় বাড়ােনা িঠক হেতা না।’  
 


