যিদন াস নাইেনর থম সামিয়ক পরীায় গেবর সিহত িফিজ আর হাইয়ার মােথ ফল করলাম…. আা তখন খবু মন
খারাপ কের বেলিছেলা বাবা একটা ফাইনাল িডিসশান নাও…. তুিম সাইে থাকবা নািক কমােস িশফট করবা..িঠক সিদনও
আিম চায়াল শ কের বেলিছলাম না সাইেই থাকেবা।
বাবােক দয়া সই কথাটার মান রাখেত আিম খেটিছলাম…. ভয়াবহ রকেমর পিরেমর িবপরীেত িবধাতা আমােক কখেনা
িনরাশ কেরনাই..
গতবছর বােনর হাইেকােটর ফাইনাল ভাইবা পরীার আেগর রােত দখলাম ও খবু আপেসট….. ওর সােথর যতজন নািক
আেগরিদন পরীা িদেয়েছ তােদর ায় সবাই ভাইভায় ফল কনফাম….. আমােক বান তখন  করেলা এেতা পেড় তাহেল
লাভটা িক????
আিম বশ হেস সিদন আপেু ক একটা কথা বেলিছলাম… তুিম যিদ সত মেন িনেজর সেবা টা িদেয় চা কের যাও তেব
মেন রাখবা িবধাতা কখেনা তামােক ঠকােব না….. খয়াল কের দখবা রাায় য লাকিট িভা কের স তার জীবেন ভােলা
িকছ ু করার চাই কেরিন…. নেটর কলােন আিম দেখিছ হাত-পা নাই এমন মানষু ও গেল জব কের িদিব বউ পালাপান
িদেয় বশ সেু খ আেছ…. তামার িক আেছ িকংবা িক নাই… এটা বড় মাটার না…. তামার যাই থাকুক না কন… তা িদেয়ই
তুিম িক িক করেত পােরা সটাই ইরটা….. একটা সাধারন মামবািত ািলেয় অকার ঘরেক যমন আেলািকত করা
যায়…. তমিন এই মামবািত িদেয় আন লািগেয় ঘেরর সবিকছ ু ছাড়-খার ও কের দয়া যায়…..
.
লখাটার শষ কির সই ভাইবা বােড আপরু িকছ ু মজার এিপিরেয় িদেয়….. অাটিন জনােরল মাহবেু ব আলম থেক 
কের হন কউ নাই যারা সিদেনর ভাইবা বােড উপিত িছেলন না…. তােদর মেতা হাই াফাইেলর এতজন মানেু ষর সামেন
ভাইবা দয়াটা মােটও সহজ িকছ ু িছলানা……..
িক বললাম না তুিম যিদ সত মেন পিরম কেরা তেব িসচেু য়শান যেতা কিঠনই হাক িবধাতা কখেনা তামােক িনরাশ করেবন
না…..আপরু ভাইবা বােডর পেু রা ঘটনা লখা সব না হেলও ওর থম  িছেলা তামার নামেতা মনু মনু …. সা নাউ টল
আস সামিথং অবাউট মনু মনু সন!!!!!
আমার বােনর আা িছেলা িনেজর উপর, িনেজর পিরেমর উপর…. ফলিতেত তাইেতা বশ সহেজই সিদেনর বােড পাশ
কের আজ মাথা উঁচু কের গলায় সাদা টাইটা বেধ আমার বান হাইেকােট যায় …
.
এজগেত তাই সবই সব যিদ তুিম িবাস কেরা….. খয়াল কের দখবা যারা তামােক বলেব তুিম পােরানা িকংবা
পারেবনা…. তারা িনেজরাই জীবেন কান না কানভােব সই কাজটায় খবু বােজভােব বাথ…… জীবেনর এই লং রেস

িজতেল হেল তাই সত মেন পিরম কেরা, িদনরাত এক কের খাটেত থােকা…. তামার সবকটা বাধা িকংবা িতবকতা ক
বেু ড়া আঙলু িদেয় ভুল মান কের দিখেয় দাও….. একটা কথা আিম খবু দ ৃঢ়মেন সবাইেক বেল বড়াই…… “Your
dedications are your best Inspiration”

