মমডড
বালার ঢাকার ফু বাড়ী স্কুডর দলম মেণীর ছাত্র। ুঠাম আর ু স্বাডযের অধিকারী। মছাটডবা মথডকই
পড়াশুনায় ািারণ ডও ধিডকট ও অনোনে ইনডডার মগডম অািারণ। ধনজ স্কুডর ধিডকট টিডমর ডয় মখা
ছাড়াও ম ঢাকা এবং বাইডর ায়াডর মখডত যায়। টাকা ছাড়াও মোন অফ ধদ মোচ ডয় মবল কডয়কটি
মমডড ম মপডয়ডছ। মখা মথডক পাওয়া ব উপাজজন ম মার াডত তুড মদয় । মা মই টাকা মথডক তার
স্কুডর যাবতীয় খরচ ধমটিডয় বাধকটা অনোনে কাডজ খরচ কডর। বালাডরর মছাট আরও ধতন মবান।

বাবা

ামত আী কাওরান বাজার আড়ডত স্বল্প পুধুঁ জডত মাডছর বেবা কডর।
বালাডরর অল্প স্বল্প আয় ামত আীর অভাডবর ংাডর খুব কাডজ াডগ। আডগ বালাডরর মা পরী বানু
গাডমজন্টড কাজ করডতা ধকন্তু মছাট মমডয়টি ওয়ার পর আর তা ম্ভব য় না। াগাতার রতা অবডরাডি
যখন ামত আীর কাজ বন্ধ থাডক তখন পুরা পধরবার ধমড উডপা মদয়।
গত লীডত বালার ধগডয়ধছ বধরলাডর বানারী পাড়ায় একটি স্কুডর ডয় মখডত। যানীয় মচয়ারমোন ধনডজর
বাায় থাকডত ধদডয় তার খুব খাধতর আধি কডরধছ। আার আডগ ওনার স্ত্রী পধরবাডরর বার জনে জামা
কাপড় ছাড়াও দুই াজার টাকা তার াডত তুড ধদডয়ধছ। মই ভাবাা বালার কখডনা ভু ডত পারডব না।
আর একবার বালার ধগডয়ধছ চাুঁদপুর মজা ংডঘর ডয় মখডত। মখাডন তার থাকা আর খাওয়া দাওয়ায় খুব
কষ্ট ডয়ধছ। উপডরান্ত আার আডগর রাডত তার জামা কাপডড়র াডথ অধত ধিয় মখার বোটটি চু ধর ডয়
যায়। তারপর অডনক ধচঠিপত্র আর মযাগাডযাগ কডরও বালার বোটটি উদ্ধার করডত পাডরধন।
ইদানীং ঘন ঘন রতা আর অবডরাডির কারডণ ামত আীর উপাজজন িায় বন্ধ বার মযাগাড় ডয়ডছ।
ট্রাডক কডর আড়ডত মাছ না আড তার বেবা বন্ধ। ম মভডবই পায় না ধকভাডব তার মত আম জনতা
পধরবার ও দুগ্ধ মপা ধলশু ধনডয় টানা রতাড জীধবকা ধনবজা করডব? রতাডর কারডণ এই লীত মমৌুডম
মখািুা বন্ধ থাকায় বালাডরর উপাজজনও লূডনের মকাঠায়। মবল ধকছু ধদন িডর মছাট মবানটাডক ধনডয়
বালাডরর মা ঢাকা মমধডডকড ভধতজ ডয় আডছ।
বালার এখন রমনা থানা াজডত বড আডছ। আজ বৃস্পধতবার চারধদন াগাতার রতাডর মল ধদন। বাবা
ামত আী কাড উডঠই মবাডনর ঔি মকনার জনে টাকার ন্ধাডন মবধরডয়ডছ। বালার াপাতাড ধগডয়
মদডখ মা টাকার জনে ঔি ধকনডত পারডছ না। ম বাায় ধফডর এড কাউডক না জাধনডয় তার বগুডা
মখার মমডড ধনডয় ধবধি করডত এধডফন্ট মরাডড চড যায়। বাবা মা জানড মকউই তাডক মমডডগুডা
ধবধি করডত মদডব না। মমডডগুডা মদডখ মদাকান মাধডকর ডে য় চু ধরর মা মভডব। অডনক কাকুধত
ধমনধতর পর মদাকানী তার স্কুডর মফান নম্বর জানডত চায়। ধকন্তু রতা থাকায় স্কু মথডক মকউ মফান
িডর না। বালাডরর মড োডরর মমাবাই নম্বর জানা মনই। মদাকানী রমনা থানায় মফান কডর বালারডক
পুধডলর াডত মাদপজ কডর তার ঈমানী দাধয়ত্ব মল কডর। তাডক আরও দুইধদন াজডত থাকডত ডব কারণ

রধববাডরর আডগ স্কু খুডব না। ধকন্তু বালার ভাবডছ ম্পূণজ অনে কথা। তার ধকডলার মডন দানা মবডি আডছ
মাডজর িধত মষাভ অধভমান জ্জা আর ধকছু িশ্ন?
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