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প্রবীর – আমার স্কুল কবলার বন্ধু ।
িবার কেমন স্কুল-বন্ধুদের র্নদে আড়াআর্ড়-বাড়াবার্ড় -মারামার্র-োড়াোর্ড়–ছাড়াছার্ড়র গ্ল্প থাদে, আমার ও প্রবীরদে র্নদে
কেমন অদনে গ্ল্প আদছ।
কমর্িে পরীক্ষার পর ও হার্রদে কগ্দলা। েই কগ্ল জার্ন না । অদনের্েন কেখা কনই। এের্েন ভূে কেখার মে হার্জর কহাল। আর্ম
েখন িযালদভশন আর্মি কে োজ ের্র। ও ের্িউটার এর বযবিা েরদব। খুব োছ কথদে কেখলাম প্রবীর খার্ল হাদে এভাদরদে
উঠার স্বপ্ন কেখদছ। ভুল বললাম। ও কেবল স্বপ্ন কেদখর্ন – ও এভাদরদে উঠা শুরু েদরদছ।
মদন কহাল –ও এেটা পাগ্ল। এই ভাদব এভাদরদে উঠা োে ?
র্েন্তু প্রবীর ওর পথটা মদন হে- র্ঠে র্িনে। আর এখনদো েযাস্পার্রর্স্ক র্নদে এভাদরে এর িুড়াে বদি আদছ। বাাংলাদেদশ
ের্িউটার ভাইরাি র্নদে েথা বলদল – প্রবীরদে বাে র্েদে এগুদনা োদব না। খুব অল্প িমদে প্রবীর এই জােগ্ার্ট তের্র েদর
র্নদেদছ।
কেশ ছাড়ার পর ওর িাদথ আবার ও লম্বা র্বরর্ে। ‘তের্নে কেিবুে’ আবার আমাদের কোগ্াদোগ্র্ট েদর র্েল। বযি। কিই আবার
আড়াআর্ড়- বাড়াবার্ড় -মারামার্র- োড়াোর্ড়। েদব এবার আর ছাড়াছার্ড় কহাল না ।
ও আমার কলখা পদড়। কলখার উপর মন্তবয র্লদখ এে েলম-দুেলম । ও আমাদে র্নদে োে স্কুদলর কিই র্েন গুদলাদে ।
এবার এেুদশর বই কমলাে আমার নাটদের বই কবরুদলা। ওর কির্ে উদেজনা।
ও আমাদে র্লখলও, ‘কোস্ত, কোমার বই র্েনব, র্েন্তু কোর এেটা অদটাগ্রাে র্েদে হইব’।
আর্ম মুহদূ েি থমদে কগ্লাম।
আমরা কে ভাদব েথা বর্ল, এেজন আদরেজনদে ো র্লর্খ ো প্রোশ েরা োদব না। কলাদে আমাদের দুষ্টু কছদল বদল গ্াল র্েদব।
কে মানুষটার িাদথ ‘িহজ ভাষাে’ েথা হে না, কিই প্রবীর আমার অদটাগ্রাে কিদেদছ? প্রথদম র্বশ্বাি হের্ন। ও হেদো কহোলী
েরদছ। মদন মদন রাগ্ কহাল। ভাবলাম ও বড় বযবিােী আর আর্ম এেজন িাধারণ মদনার্বজ্ঞানী। কেদল জদল র্ে আর র্মদল?
ও আবার আমাদে কটাো র্েল, ‘র্েদর কোর বই েই? আর কোর অদটাগ্রাে’?
আর্ম এবার ওর অনুদরাধর্ট অদনেবার বানান েদর েদর পড়লাম। নেুন েদর আমাদের বন্ধুদের িুদোর্ট খুুঁদজ কপলাম। কটর
কপলাম, আমার কিই কছদলদবলার বন্ধুর, আমার কবদড় উঠার িাথীর বুদের মাপর্ট আমার োরদণ এেটু কবদড় কগ্দছ। কেমন ওদে
এভাদরে এর িুড়াে কেদখ আর্মও িাদটির র্েন-িারটা কবাোম খুদল কেই আর বর্ল, ‘জার্নি এই কছদলটা আমার বন্ধু’? কেউ
র্বশ্বাি েদর , কেউ েদর না। োদে আমার র্ে ?
প্রবীর আমার অদটাগ্রাে কিদে বদি কনই। আমাদে েড়া র্নদেিশ পাঠাল, ‘আমার িেল োে আর বযবিােী বন্ধুদের কোর বই
র্গ্েট র্েব। ওরা কেখুে আমার বন্ধু বই কবর েদরদছ। কোর বই র্েনব’।
আর্ম অবাে হদে র্জদজ্ঞি েরলাম, ‘েে ের্প পাঠাব’?
‘কোমাদর পাঠাইদে হইব না। আর্ম র্েনা র্নমু। খার্ল আমার ের্পদে েুই এেটা িাইন েইরা র্েি’।
আর্ম প্রবীরদে র্ে বলব ?
প্রবীর আমার েথা কশানার কোোক্কা েরল না। প্রোশদের িাদথ কোগ্াদোগ্ েদর অদনেগুদলা বইদের ের্প র্েদন র্নল।

েে ের্প ?
আমার আেু প্রবীদরর কেনা বইদের িাংখযার িমান হদব র্েনা জার্ন না । র্েন্তু এটা র্নর্িে জানলাম আমার স্কুল আর আমাদের
আড়াআর্ড়- বাড়াবার্ড় -মারামার্র- োড়াোর্ড় –ছাড়াছার্ড়র স্মৃর্েগুদলা আমাদের কেবল বাুঁদধর্ন। আমাদের বধ েদরদছ। নেুবা
িাক্ষােহীন এই েীর্ি িমে র্ে অনাোদি আমরা অর্েক্রম ের্র ।
বন্ধু আমার,
এই বন্ধুে, এই খুনিুর্ট, আর এই িম্মাদনর জনয কোর প্রর্ে আমার েৃেজ্ঞো। কোর কেনা আমার বইদের িাংখযার িমান কোর
আর আমার আেু কহাে। আর েের্েন আমরা এই রেম থার্ে।
আমার এমন বন্ধু ভাগ্য কেন ?
পুনি -১ঃ িাংর্বর্ধবদ্ধ িেেিীেরণ ঃ এই বন্ধু র্বক্রে এবাং হস্তান্তর কোগ্য নে ।
পুনি -২ঃ েুর্ম আমার িব বই র্েনদলও কোমার স্মর্োং আমার অপছন্দ । ছর্বদে এেটা ইনদহলার কেখলাম। র্বষেটা র্ে ?
কহডমাোর কর খবর র্েমু কে েুর্ম িুর্র েইরা র্িগ্াদরট খাও?
পুনি -৩ঃ আমার িেল কগ্রগ্র্রোন বন্ধুরাই এমন। মদনর র্ভের লুর্েদে আদছ বন্ধুর জনয আনিান েরা এে অদ্ভুে টান।

