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এক 

---- 

িুপ্ন াগ পেপ্নেই আমার বাচ্চা দুটা আমার পেপ্নেপ্নবোর গল্প শুনপ্নে চায়। মপ্ননর আনন্দ র্নপ্নয় আর্ম গল্প বপ্নে  াই। আমার গপ্নল্প বন্ধুরা 

চপ্নে আপ্নি আর িব গল্প প ন আমার স্কুেপ্নক র্িপ্নরই পবপ্নে উপ্নে। পিই কপ্নব র্টর্িন চুর্র কপ্নরর্েোম, কপ্নব কযার্িপ্ননর খাবার চুর্র 

কপ্নরর্েোম, স্কুপ্নের বাইপ্নর চাচার প াকাপ্নন আচার পখপ্নয়র্েোম - এগুপ্নো ওরা শুপ্নন আর পচাখ বে বে কপ্নর র্জপ্নেি কপ্নর, 'পোমাপ্ন র 

োর্নশপ্নমি র্ ে না?'  

আর্ম েখন র্ডপ্নটনশন ক্লাপ্নির গল্প বর্ে। ওরা হাপ্নি। ভাপ্নব ওপ্ন র বাবা কখপ্ননা এমন দুষ্টু র্েে না। বাবার মুপ্নখ গল্প শুপ্নন বাচ্চা দুপ্নটা 

র্নপ্নজর মপ্নো কপ্নর আমার স্কুপ্নের ের্ব এপঁ্নক পনয়। আর্ম খুঁপ্নজ খুঁপ্নজ স্কুপ্নের ের্ব প খাই। ওপ্ন র কে প্রশ্ন। স্কুপ্নের োর্ন খাবার কে 

প প্নখ র্জপ্নেি কপ্নর, 'বাবা এটা র্ক?'  

আর্ম বর্ে, 'এটা হপ্নে অমৃে ধারা।' 

ঋর্িো োল্টা র্জপ্নেি কপ্নর, 'ওটা মাপ্নন র্ক?' 

'মাপ্নন হপ্নে এই োর্ন ইজ  যা পবস্ট। নার্ িং কযান র্বট  যা পটস্ট অি ইট। ' 

ঋর্িো ভাপ্নব ওই কে র্ প্নয় হয়প্নো র্মর্ষ্ট োর্ন পবরুপ্নো।  

আর্ম বর্ে, 'নাপ্নর মা। এটা টযাপ্নের োর্ন। র্কন্তু  খন পখেপ্নে র্গপ্নয় হাঁর্েপ্নয় প োম েখন এই োর্নই র্েে আমাপ্ন র একমাত্র ভরিা। 

পনা পকাক। পনা িািা। ' 

 

 

বাচ্চা দুটা আমার ক্লাপ্নির ক া র্জপ্নেি কপ্নর। আমার িকে র্শক্ষপ্নকর গল্পই ওরা জাপ্নন। োরেরও ওপ্ন র মপ্নন কে প্রশ্ন। আর্ম ভার্ব 

ওপ্ন র একবার স্কুের্ট প খাপ্ননা  রকার।  

আমরা ২০১১ িপ্নন স্কুপ্নে  াবার িুপ্ন াগ পেোম। বাচ্চা দুপ্নটা স্কুপ্নে র্গপ্নয় ওপ্ন র পশানা গপ্নল্পর িাপ্ন  স্কুপ্নের োর্নর কে, ক্লাি রুম, 

বাপ্নস্কট বে পকাটি, হযান্ডবলবে পকাটি, স্পাইরাে র্িঁর্ে - িব খুঁর্টপ্নয় খুঁর্টপ্নয় প প্নখ। ওপ্ন র প্রশ্ন প ন আপ্নরা পবপ্নে  ায়। আমার পেপ্নে পো 

রীর্েমে র্ির্েে িযার, র্িরাজুে হক িযার, মণৃাে কার্ি িযার পক প্রশ্ন কপ্নর োগে কপ্নর পিেপ্নো। ওরা পকবে ওপ্ন র বাবার ক াই 

শুনপ্নে চায়র্ন। র্জপ্নেি কপ্নরপ্নে ওপ্ন র  া াভাইপ্নয়র ক া। আমার বাবা এই স্কুপ্নে ের্েপ্নয়প্নে। বাবার গল্প ওপ্ন র িব মুখস্থ। আমার 

পিই র্শক্ষপ্নকরা বাবার িাপ্ন  কাজ কপ্নরপ্নে। বাবাপ্নক খুব কাে প প্নক প প্নখপ্নে। উনারা ঋভুপ্নক পিই গল্পগুপ্নো বপ্নেপ্নেন। আর আমার ১৬ 

বেপ্নরর ঋভু র্ক বুঝপ্নো জার্ন না। িযারপ্ন র িাপ্ন  ক া পশপ্নি আমাপ্নক বেপ্নো, 'বাবা পোমার র্ভর্ডও টা অন কপ্নরা পো। '  

'পকন ?' 

'আর্ম ক া বেপ্নবা, আর েুর্ম পরকডি করপ্নব।' 

আর্ম একটু অবাকই হোম। এমর্নপ্নেই আর্ম র্কে ুপরকডি করপ্নে চাইপ্নে ওর কে বাহানা শুনপ্নে হয়। আর আজ ও আমাপ্নক র্নজ 

প প্নকই পরকডি করপ্নে বেপ্নে।  

আর্ম র্ভর্ডও অন করোম। ও বেপ্নো ওর  া াভাইপ্নয়র োপ্নয়র পোঁয়া ও র্কভাপ্নব স্কুপ্নের মাপ্নে নেনু কপ্নর খুঁপ্নজ পেে। এের্ ন ওর 

 া াভাই এর গল্পগুপ্নো ওর বাবার মুপ্নখ শুপ্ননপ্নে । আজ পিই গপ্নল্পর িাপ্ন  আমার র্শক্ষকপ্ন র গল্পগুপ্নো প াগ হে। ঋভু ওর 

 া াভাইপ্নক নেুন কপ্নর আর্বস্কার করে ।  

পশপ্নি বেপ্নো, ' আই র্িে প্রাউড  যাট মাই গ্রান্ডবলিা ার ওয়াজ পহয়ার। এন্ডবল আই র্িে কাপ্ননপ্নেড উই  র্ ি স্কুে। ' 

আমার কযাপ্নমরার ের্ব পকমন ঝােিা হপ্নয় এপ্নো। আর্ম কােে র্ প্নয় কযাপ্নমরার পেন্স ের্রষ্কার করোম। পেন্সর্ট ের্রস্কার পহাে না । 

েখনও ের্ব ঝােিা প খাপ্নে । আর্ম পটর পেোম আমার পচাপ্নখর পকানায় োণ্ডা শীেে অনুভূর্ে। হাে র্ প্নয় দু পচাখ আেপ্নো কপ্নর েঁুপ্নয় 

র্ োম। পকউ পটর পেপ্নো না। র্কন্তু আমার স্কুে র্েকই বুঝপ্নো - এই স্কুপ্নের মাপ্নে, প য়াপ্নের েরপ্নে েরপ্নে জর্েপ্নয় আপ্নে আমাপ্ন র 

ভাপ্নোবািার ক া, পবপ্নে উোর গল্প, আর বুক উঁচু কপ্নর হাঁটার গল্প। প  পেপ্নের্ট কখপ্ননা এই স্কুপ্নে েপ্নের্ন পিও পকমন কপ্নর প ন 

পটর পেে পিই ভােবািার স্পশি।  

 

 

দুই  



====  

ঋর্িো ঋভুর পচপ্নয় এক র্ডর্গ্র উেপ্নর। ওর প্রপ্নশ্নর িিংখযা ও অপ্ননক পবর্শ। ও  ে না বুপ্নঝ োর পচপ্নয় প্রশ্ন কপ্নর পবর্শ। ওপ্নক র্নপ্নয় বে 

পখেোম, মাপ্নে প ৌেোম, ের্ব েুেোম। স্কুপ্নের েুরাপ্ননা র্বর্ডিং প প্নখ ওর র্ক হার্ি।  

'পোমাপ্ন র স্কুে পো ওড স্কুে। ' ও আমাপ্নক র্টপ্পুর্ন কাপ্নট।  

আর্ম বর্ে, 'আমরা ওড স্কুে োই আমাপ্ন র স্কুপ্নে অপ্ননক পিমাি মানুি েপ্নেপ্নে। '  

ঋর্িো এবাপ্নরর হাপ্নি। 'ইউ আর োইিং।' 

আর্ম বর্ে, ' না পর মা। অপ্ননক পিমাি মানুি পগ্রগর্রয়ান। '  

আমার হোৎ মপ্নন েেপ্নো স্কাউর্টিং এর ক া। আর্ম পো এই স্কুপ্নেই স্কাউট হপ্নয় একজন পিমাি মানুিপ্নক িযােুট কপ্নরর্েোম। পিই 

মানুির্ট আমাপ্ন র র্ প্নক িযােুট কপ্নর  ারঁ্েপ্নয়র্েে।  

ঋর্িোপ্নক র্নপ্নয় স্কুপ্নের বে মাপ্নের কাপ্নে পগোম। মাপ্নের োপ্নশই আমাপ্ন র পগম রুম। োর োপ্নশ টযাপ্নে োর্ন পোোর পমর্শন। র্েক 

ওটার িামপ্নন োে রপ্নের একর্ট পোর্ডয়াম। মাঝখাপ্নন একর্ট ফ্ল্যাগ পোস্ট।  

আর্ম ঋর্িোপ্নক হাে ধপ্নর র্নপ্নয় ওই পোর্ডয়াপ্নমর উেপ্নর উেোম। পমৌিুমী োপ্নশ র্গপ্নয়  াঁোপ্নো।  

ঋর্িোপ্নক বেোম , 'মাপ্নগা এবার ডান হাে র্ প্নয় একটা িযােটু  াও পো ?' 

ও র্জপ্নেি করপ্নো, 'পহায়াই বাবা ?' 

-কারণ এই খাপ্নন, র্েক এই জায়গায়  াঁর্েপ্নয় এক া একজন মানুি আমাপ্ন র িযােুট র্নপ্নয়র্েপ্নেন। োপ্নক প প্নখ পির্ ন োহাপ্নের মপ্নো 

বপ্নো আর িূপ্ন ির মপ্নো পের্জ মপ্নন হপ্নয়র্েে। এই মানুির্ট না  াকপ্নে আমাপ্ন র মরু্ি ুপ্নের র্ক হপ্নো আমরা জার্ন না। কাণ্ডার্রর মপ্নো 

হাে ধপ্নর র্েপ্নেন এই মানুির্ট এবিং িকে চক্রাপ্নির র্বরুপ্নে  ারঁ্েপ্নয় প শর্টপ্নক স্বাধীন কপ্নরর্েপ্নেন। োরের স্বাধীন বািংোপ্ন প্নশর প্র ম 

প্রধান মন্ত্রী হপ্নয়র্েপ্নেন। ' 

- ইউ র্মন িাস্টি প্রাইম র্মর্নস্টার অি বািংোপ্ন শ? 

- হযাঁপ্নর মা। পোমাপ্নক প প্নখ আমার পিই র্ প্ননর ক া মপ্নন েেপ্নো। আর্ম খার্ক হাি েযাি েপ্নে িবার িাপ্ন  এই মাপ্নে মাচি করর্ে। 

আে পচাপ্নখ বার বার োর্কপ্নয় প খর্েোম আমাপ্ন র প্রধান মন্ত্রীপ্নক। পির্ ন প মন আমার বুপ্নকর োর্ে ১০ ইর্ি বপ্নো হপ্নয় র্গপ্নয়র্েে - 

আজও আমার বুপ্নকর োর্ে অপ্ননক অপ্ননক বে হপ্নয় উপ্নে এই মানুিগুপ্নোর নাম  খন মপ্নন েপ্নে।  

- প্রধান মন্ত্রী পোমাপ্ন র স্কুপ্নে েেপ্নো? 

- র্হ অয়াজ এ পগ্রগর্রয়ান এন্ডবল আই র্স্টে র্িে প্রাইড টু র্ব এ পগ্রগর্রয়ান।  

 

শুভ জন্মর্ ন প্রধানমন্ত্রী োজউদ্দীন আহপ্নম ।  

আের্ন আমার বুপ্নকর োর্ে পিই পেপ্নেপ্নবোয় অপ্ননক বপ্নো কপ্নর র্ প্নয়র্েপ্নেন।  

 

 

েুনশ্চ:  

 

 

১) র্কে ুর্জর্নি পকবে ইট িুরর্ক র্ প্নয় তের্র হয় না। প মন আমাপ্ন র পিই োে পোর্ডয়ামর্ট। এক া োে র্িপ্নমপ্নির ঐ জায়গায় 

 াঁর্েপ্নয়র্েে এখন মানুি প  িারা প প্নশর মানুপ্নির স্বে আগপ্নে পরপ্নখর্েপ্নেন। এই পোর্ডয়ামর্ট হপ্নে োরপ্নো আমাপ্ন র প্রজপ্নন্মর জনয 

িাক্ষী, বপ্নো হবার পচেনা। আমাপ্ন র প্রজন্ম হাে র্ প্নয় েুঁপ্নয় পিই স্বপ্নের রপ্নে র্নপ্নজপ্ন র স্বে রার্েপ্নয় র্নপ্নে োরপ্নো। আর্ম জার্ন না র্ক 

এক অনা র আর অ ূর র্শিোর এমন ইর্েহাি জোপ্ননা একর্ট পোর্ডয়াম হার্রপ্নয় পগে।  

 

 

২) ঋর্িো আগামী বের ক্লাি পিপ্নভপ্নন  াপ্নব। ওপ্নক এবার একর্ট কযা র্েক স্কুপ্নে ভর্েি করব। র্কেরু্ ন আপ্নগ ওপ্ন র ইিারর্ভউ পহাে। 

ওপ্নক কে প্রশ্ন করপ্নো। পশপ্নি আমাপ্ন র র্জপ্নেি করপ্নো আমরা পকন পমপ্নয়প্নক কযা র্েক স্কুপ্নে র্ প্নে চাই। আর্ম উত্তর প বার আপ্নগই 

পমপ্নয় প াপ্নে বার্ে র্ ে। 'আমার বাবা কযা র্েক স্কুপ্নে েেপ্নো। কযা র্েক স্কুে খুব ভাে হয়। '  

আর্ম র্মর্ট র্মর্ট হািোম।  

স্কুে প প্নক পবর্রপ্নয় র্জপ্নেি করোম, 'র্কপ্নর েুই উত্তর র্ র্ে পকন ?' 

- র্বপ্নকাজ এই পনা র্  আনিার।  

- র্ক জার্নি েুই ? 

- আর্ম পো পোমার স্কুে প প্নখর্ে। পোমার স্কুপ্নে পো প্রাইম র্মর্নস্টার েেপ্নো।  



আর্ম পটর পেোম আমার স্কুে ঋর্িোর মপ্নন স্বপ্নের বীজ বুপ্নন র্ প্নয়প্নে।  





 


