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রাস্ার মাঝখাছি হাঙর

 Ben সু্কলর পকর বযাকস্টবল সেলকে পছন্দ করে। মযাধ্ন্মক সু্কল পড়যার কযারকে সি ন্িকনর 
অকনকটযা িময় সডকস্ বকি কযাটযাে, েযাই সকযাকটটে  সিৌকড়যাকিৌন্ড় ককর ঘণ্যা েযাকনক িময় কযাটযাকনযা 
েযাকক শন্তি স�যাগযাে। সেলযা সশষ হকয় যযাওয়যার পকর সি েযার সিযাকয়টশযাটটে  সটকন ধকর েযাকে গলযার 
ঘযাম মছুন্ছল।
	 “েুন্ম সকযাথযায় যযাক্যা?”
	 “আমযার সবযানকক সু্ল-পরবেতী কমটেিচূী সথকক আনকে যযাওয়যার আকগ আমযাকক সিৌকড় বযান্ড় ন্গকয় স্যান 
করকে হকব,” Ben বযাকস্টবল সকযাটটে  সথকক সবন্রকয় সযকে সযকে েযার বনু্ Mikey-সক বকলন্ছল। 
 Ben গযান শনুকে শনুকে েযার অ্যাপযাটটে কমন্ ন্বন্্ডং-এর ন্িকক হযাঁটকে শরু ুককরন্ছল। Ben 
কনটেযাকরর কযাকছ একি সিেকে সপল সয েযার রযাস্যাটযা ন্িটি ট্যাক, ইউটিন্লটি যযানবযাহন, রযাস্যা আটকযাকনযার 
কমলযা রকের সকযান আর কযাকঠর সবড়যায় পূেটে ন্ছল। একটযা সবড়যার ন্পছকন পনু্লকশর একটযা কু্�যার গযান্ড় 
িযাঁড় করযাকনযা ন্ছল আর গযান্ড়র আকলযাগকুলযা জ্বলযাকনভযা করন্ছল। িবটেত্র টু-ওকয় সরন্ডওর ন্বকৃে আওয়যা� 
শনুকে পযাওয়যা যযান্্ল। আর একটযা অদু্ে, �কলর সেযাকড়র মে, কলকল আওয়যা� শকুন ব্লকটযাকক 
শহকরর মে মকন হন্্ল নযা, বরং নিীর েীকরর মে সবন্শ সশযানযান্্ল। ওেযাকন কী ঘটন্ছল?
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 Ben আকরযা ভযালভযাকব সিেযার �ন্ পযাকশর একটযা বযান্ড়র িযামকনর ন্িনঁ্ড়কে উকঠ িযাঁন্ড়কয়ন্ছল। 
রযাস্যাগকুলযা সযেযাকন একক অপকরর িযাকথ ন্মন্লে হকয়কছ, েযার মযাঝেযাকন, েযার অ্যাপযাটটে কমন্ ন্বন্্ডং-এর 
প্রকবশপকথর পযাকশ, রযাস্যার নীচ সথকক কলকল শব্দ ককর প্রবলকবকগ সিযাটযার মে �ল সবরন্্ল। চযারন্িকক 
�ল ছন্ড়কয় পড়ন্ছল।
	 “বযাচ্যা! এই, বযাচ্যা!”
 Ben নীকচর ন্িকক েযান্ককয় সিেকে সপল সয একটযা িব�ু �যামযা পরযা একটযা সলযাক ওয়যান্ক-টন্ক ন্িকয় 
েযার ন্িকক ন্নকিটেশ করন্ছল। 
	 “েুন্ম ন্ক এই ন্বন্্ডংগকুলযার মকধ্ সকযাকনযাটযায় থযাককযা?” 
হযাকে ওয়যান্ক-টন্ক থযাকযা সলযাকটযা েযার আইন্ড ব্যা� 
সিন্েকয় বকলন্ছল, “আন্ম কন্মউন্নটি এমযাক�টে ন্সি 
সরিপসি (Community Emergency 
Response Team) টিকম কযা� কন্র”। 
“সিকেযা, আমযার ব্যাক� ‘CERT’ সলেযা 
আকছ। আমযার নযাম O’Meara।”
 “Mr. O’Meara, কী হক্?” 
Ben ন্�জ্যািযা ককরন্ছল। 
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BEN যনি বরাছিা েন্ধুর োনি যাওয়ার নিদ্ান্ত বিয়, 
তাহছে 7 পাতায় যাি।

BEN যনি উপছর তার অ্যাপার্ক ছমছটে যাওয়ার নিদ্ান্ত বিয়, 
তাহছে 6 পাতায় যাি।

	 “�কলর পযাইপ সিকট সগকছ আর ন্বিু্ ৎ বন্ ককর সিওয়যা হকয়কছ,” সলযাকটি বকলন্ছল। “এই ন্বন্্ডংগকুলযা 
েযান্ল করযাকনযা হক্। সেযামযার নযাম কী?”
	 “আমযার নযাম Ben। আন্ম ওেযাকন থযান্ক,” Ben পযাকশর বযান্ড়টযার ন্িকক সিন্েকয় বকলন্ছল।
	 “ঠিক আকছ, Ben। আন্ম সেযামযাকক িযাহযায্ করকে পযান্র। সেযামযার ন্ক যযাওয়যার মে এমন  
সকযাকনযা �যায়গযা আকছ—সযেযাকন সেযামযার পন্রবযার সেযামযাকক েুকঁ� সপকে পযাকর? নযা ন্ক েুন্ম উপকর  
সেযামযার অ্যাপযাটটে কমকন্ সযকে চযাও?”
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BEN উপছর তার অ্যাপার্ক ছমছটে যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে।

BEN যনি বিখার নিদ্ান্ত বিয়, তাহছে 9 পাতায় যাি।

যনি BEN তার ব�া ে্যা�রা নিছয় আিা আর পনরোছরর িাছথ িাক্াছতর 
স্াছি যাওয়ার নিদ্ান্ত বিয় তাহছে 10 পাতায় যাি।

	 “আমযাকক উপকর আমযার অ্যাপযাটটে কমকন্ সযকে হকব,” Ben Mr. O’Meara সক বকলন্ছল। 
“আমযার ন্কছু ন্�ন্নি আকছ, আমযাকক ওেযাকন সযকেই হকব। আমযাকির সরন্রি�যাকরটকরর ওপকর একটযা 
এমযাক�টে ন্সি কযাডটে  আকছ সযেযাকন আমযার পন্রবযার একটযা িযাক্যাকের �যায়গযার নযাম ন্লকে সরকেকছ। আর 
আমযার একটযা সগযা ব্যাগও আকছ।”

 Mr. O’Meara সহকিন্ছকলন। “িযারেু ব্যাপযার, Ben। েুন্ম িম্ভবে রযাকে এেযাকন থযাককে 
পযারকব নযা, েযাই একটযা সগযা ব্যাগ রযােযার ধযারেযাটযা েবুই বনু্ধিমত্যার পন্রচয়। আন্ম সেযামযাকক ন্পছকনর 
ির�যা ন্িকয় সেযামযার ন্বন্্ডং-এ ন্নকয় যযাব। েযারপকর েুন্ম সেযামযার অ্যাপযাটটে কমকন্ সযকে পযাকরযা আর যযা  
যযা প্রকয়যা�ন ন্নকয় আিকে পযাকরযা।”
 Ben ও Mr. O’Meara একিযাকথ 
একটযা সঘরযা �যায়গযার পযাশ ন্িকয় সহঁকট সগল, 
সযেযাকন এক�ন পনু্লশ অন্িিযার একটযা 
ন্লিপকবযাডটে  আর সরন্ডও ন্নকয় িযাঁন্ড়কয় 
ন্ছকলন। Ben েযাকক েযার নযাম আর 
অ্যাপযাটটে কমকন্র নম্বর �যান্নকয়ন্ছল আর 
েযাকক িঙ্ীর িযাকথ ন্বন্্ডং-এ স�যাকযার 
অনমুন্ে সিওয়যা হকয়ন্ছল। েযারপকর 
অন্ এক�ন CERT িিি্ েযার 
িকঙ্ সহঁকট েযার বযান্ড়র েলযা পযটেন্ত 
একিন্ছকলন।

 Ben ির�যার েযালযা েকুল ন্ভেকর 
�ুককন্ছল। সি একযা েযার অ্যাপযাটটে কমকন্র ন্ভেকর 
থযাকযার িমকয়, রযাস্যার হহচচকয়র পকর একটযা 
ন্নরযাপি, পন্রন্চে �যায়গযায় ন্িকর আিযার অনভূুন্েটযা 
েবুই ভযাল ন্ছল। সি �যানলযার কযাকছ ন্গকয় ন্নকচ েযান্ককয়ন্ছল। সি একটযা ন্বশযাল গেটে  সিেকে সপকয়ন্ছল, 
যযার মকধ্ সথকক িযািযা �কলর ধযারযা সবন্রকয় প্রবল সবকগ রযাস্যায় একি ন্মশন্ছল, আর িঙ্কটকযালীন কমতীরযা 
চযারন্িকক ছন্ড়কয় পকড়ন্ছকলন। Ben সভকবন্ছল, আন্ম ককয়ক ন্মন্নট ধকর ঘটনযাটযা একটু লক্্ করব। 
েকব সি এটযাও �যানে সয েযাকক সগযা ব্যাগটযা ন্নকে হকব আর েযার পন্রবযাকরর িঙ্কটকযালীন িযাক্যাকের 
�যায়গযাটযা সকযাথযায় েযা ন্নক�কক মকন করযাকনযার �ন্ ন্রিক�র ওপকর েযাকযাকে হকব। 
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BEN তার এরজি েন্ধুর োনি যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে।

	 “আন্ম ভযাবন্ছ আমযার বনু্র বযান্ড়কে যযাব,” Ben Mr. O’Meara সক �যানযায়। “আমযার 
মযা-বযাবযা কযা� সথকক সিরযা পযটেন্ত আন্ম সিেযাকনই থযাককে পযান্র।”
	 “সেযামযার পন্রবযার ন্ক িঙ্কটকযালীন িযাক্যাকের স্যান ন্হিযাকব সকযাকনযা �যায়গযা ন্নন্িটেষ্ট ককরকছ? েযারযা 
ন্কভযাকব �যানকব সয েুন্ম সকযাথযায় আকছযা?”

 Ben স�যার ন্িকয় বকলন্ছকলযা, “েযারযা �যানকব সয আন্ম Marcus-এর িযাকথ আন্ছ” ন্কন্তু সি 
ন্নন্চিে ন্ছল নযা। সি সভকবন্ছল সয সি Marcus-এর বযান্ড় সথকক েযার মযা অথবযা বযাবযাকক সিযান করকব। 
	 ঠিক েেনই রযাস্যায় একটযা ব্যাককহযা গযান্ড়র ন্পছকনর ন্িকক চলযার ি েকটে েযামলূক বীপ আওয়যা� 
সশযানযা সগল। েযারযা ব্যাককহযা গযান্ড়টযাকক সিেকে থযাকযার িযাকথ িযাকথ Mr. O’Meara বকলন্ছকলন: 
“সশযাকনযা বযাচ্যা, সেযামযার পন্রবযার সয �যায়গযাটযাকক ন্নরযাপি িযাক্যাকের স্যান ন্হিযাকব ন্নধটেযারে ককরকছ 
সিেযাকন চকল যযাও। েুন্ম এেযাকন থযাককে পযারকব নযা। এই বযান্ড়কে �ল বন্ ককর সিওয়যা হকয়কছ, আর 
ন্বিু্ ৎও বন্ আকছ।”

	 “সকযাকনযা ন্চন্তযা সনই,” Ben বকলন্ছল। “ধন্বযাি, আন্ম এেযান সথকক চকল যযান্্।”
 Ben দ্রুে সহডকিযানটযা আবযার কযাকন লযান্গকয় Marcus-এর অ্যাপযাটটে কমকন্র ন্িকক একগযাকে 
থযাকল। সি আর Marcus সকযাকনযা ন্ভন্ডও সগম সেলকে পযারে অথবযা বযাকস্টবল সকযাকটটে  ন্িকর সযকে 
পযারে। সি Marcus-এর বযান্ড়কে সপৌঁকছ দ্রুেকবকগ ন্িনঁ্ড় ন্িকয় উপকর উকঠন্ছল। 
	 “এই, েুন্ম এেযাকন ন্ক করছ?” Marcus ির�যা েলুকে েলুকে ন্�জ্যািযা 
ককরন্ছল।

	 “আমযার অন্ সকযাকনযা যযাওয়যার �যায়গযা ন্ছল নযা। আমযার রযাস্যার 
অবস্যাটযা সিেযার মে। পযাগকলর মে িশযা!”
	 “সকন? কী হকয়কছ?” Marcus Ben-সক �ুককে সিওয়যার 
�ন্ একপযাকশ িকর সযকে	সযকে ন্�জ্যািযা ককরন্ছল।
	 “�কলর পযাইপ সিকট সগকছ আর ন্বিু্ ৎও সনই,” Ben 
েযার ব্যাকপ্যাকটযা ির�যার ন্ভেকরর ন্িকক সমকঝকে সরকে 
উত্র ন্িকয়ন্ছল। “ওরযা আমযাকক ওেযাকন থযাককে ন্িল নযা। 
েযাই আন্ম ভযাবলযাম এেযাকন চকল আিব। অিনু্বধযা সনই সেযা?” 
Ben Marcus-এর মযাকয়র ন্িকক ঘকুর ন্�জ্যািযা ককরন্ছল।
	 “ন্নচিয়, সকযাকনযা অিনু্বধযা সনই। ন্কন্তু সেযামযার মযা-বযাবযা ন্ক 
�যাকনন সয েুন্ম এেযাকন আকছযা?” ন্েন্ন �যানকে সচকয়ন্ছকলন। 
“আর সেযামযার সবযাকনর কী হকব?”
 Marcus-এর মযা েযার সিযান ন্নকয়	একলন	এবং Ben সক সিটি 
হস্যান্তর করকলন। “আমযার মকন হয় সেযামযার এেনই েযাকির সিযান ককর 
�যানযাকনযা উন্চে সয েুন্ম সকযাথযায় আকছযা।”
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 Ben-এর মযা প্রথম ন্রং হওয়যার িযাকথ িযাকথ সিযানটযা ধকরন্ছকলন। ন্েন্ন এইমযাত্র এক�ন প্রন্েকবশীর 
সথকক �কলর পযাইপ িযাটযার ব্যাপযাকর সিযান সপকয়ন্ছকলন আর Ben সকযাথযায় আকছ সিই সভকব িনু্চিন্তযা 
করন্ছকলন। ন্েন্ন দ্রুে েযাকক মকন কন্রকয় ন্িকয়ন্ছকলন সয েযাকক সকযাথযায় সযকে হকব, আর েযারযা 
আকগ সযভযাকব অভ্যাি ককরন্ছকলন সিইমে েযাকক েযার সগযা ব্যাগটযাও িকঙ্ ককর ন্নকয় আিকে হকব।
	 “আমযাকক সযকে হকব,” সি Marcus-সক বকলন্ছল। “আমযার পন্রবযাকরর িকঙ্ সিেযা করযার আকগ 
আমযাকক অ্যাপযাটটে কমকন্ ন্িকর ন্গকয় আমযার সগযা ব্যাগটযা ন্নকয় আিকে হকব।” Ben ির�যা ন্িকয় সবন্রকয় 
সিযা�যা েযার অ্যাপযাটটে কমন্ ন্বন্্ডং-এর ন্িকক হযাঁটকে শরু ুকরল। সি Mr. O’Meara বযা CERT-এর 
অন্ সকযাকনযা িিি্কক সেযাঁ�যার �ন্ সচযাে সেযালযা সরকেন্ছল, কযারে সি �যানে সয প্রকয়যা�ন হকল েযারযা 
িযাহযায্ করকবন।

6 পাতায় “BEN উপছর তার অ্যাপার্ক ছমছটে যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে”-বত যাি।
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10 পাতায় “BEN তার ব�া ে্যা�রা নিছয় আিা আর পনরোছরর িাছথ 
িাক্াছতর স্াছি যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে”-এ যাি।

BEN নরেধুক্ণ ঘরিারা বিখার নিদ্ান্ত নিে।

	 মযাত্র ককয়ক ন্মন্নট পকরই Ben রযাস্যায় সিযায়যারযার মে �ল সিেকে সিেকে লিযান্ত হকয় ন্গকয়ন্ছল। িশৃ্টযা 
যেটযাই অস্যাভযান্বক সহযাক নযা সকন, এটযা একই িশ সিকককডের ন্ভন্ডও বযারবযার সিেযার মে মকন হন্্ল। 
	 �যানলযা সথকক িকর একি, Ben েযার হ্যাডেকহ্ড ন্ভন্ডও সগমটযা সটকন ন্নকয়ন্ছল আর আকগ সথকক 
িঞ্চয় ককর রযােযা সগমটযা সেলকে শরু ুককরন্ছল। েযার সকযাকনযা ধযারেযাই ন্ছল নযা সয সি কেক্ে ধকর 
সেকলন্ছল, এমন িময় সি ির�যায় একটযা স�যাকর সটযাকযার আওয়যা� শনুকে সপকয়ন্ছল। সি ির�যার কযাকছ 
একি ন্ছদ্র ন্িকয় উঁন্ক সমকরন্ছল। ির�যার বযাইকর Mr. O’Meara িযানঁ্ড়কয়	ন্ছকলন।
	 “েুন্ম বকলন্ছকল সয েুন্ম 
একটু পকরই ন্নকচ সনকম আিকব। 
েুন্ম ঠিক আকছযা সেযা?” 
Mr. O’Meara ন্�জ্যািযা 
ককরন্ছকলন। েযারপকর 
Mr. O’Meara ন্ভন্ডও 
সগমটযা সিেকে সপকয় ভ্রূ কঁচকক 
েযান্ককয়ন্ছকলন। Ben যেন েযার 
সগযা ব্যাগটযা ন্নন্্ল আর ন্রিক�র 
ওপকর রযােযা এমযাক�টে ন্সি কযাডটে টযা 
সিেন্ছল, সিই িমকয় ন্েন্ন লক্্ 
রযােন্ছকলন।

 “Ben, আমযার মকন হয় এই 
মহুূকেটে  ন্ভন্ডও সগম সেলযার সথককও 
অকনক সবন্শ গরুতু্বপূেটে ন্বষকয় 
সেযামযার ভযাবযা উন্চে। সেযামযার 
পন্রবযার হয়ে সেযামযার �ন্ 
অকপক্যা ককর আকছ,” হল 
ন্িকয় ন্নকচ সনকম আিযার িমকয় 
Mr. O’Meara বকলন্ছকলন, 
আর Ben ির�যাটযা বন্ ককর 
ন্িকয়ন্ছল।
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BEN তার ব�া ে্যা�রা নিছয় আিা আর পনরোছরর 
িাছথ িাক্াছতর স্াছি যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে।

 Ben সিযা�যা েযার সশযাবযার ঘকর চকল ন্গকয়ন্ছল। েযার আলমযান্রকে উজ্জ্বল লযাল রকের সগযা ব্যাগটযা 
রযােযা ন্ছল, যযার মকধ্ িঙ্কট�নক অবস্যায় যযা ন্কছু প্রকয়যা�ন িবই ন্ছল। সি েযার ন্ভন্ডও সগমটযাও 
সনওয়যার �ন্ প্রলবু্ধ হকয়ন্ছল, ন্কন্তু সি �যানে সয এর �ন্ িময় নযাও হকে পযাকর। েযার এটযাও মকন 
ন্ছল সয ন্নক�কক ব্স্ রযােযার �ন্ েযার সগযা ব্যাকগ ককয়কটযা কন্মক বইও ন্ছল।
	 েযার সশযাবযার ঘকর যযাওয়যার পকথ, Ben েযার সছযাট টচটে লযাইটটযা উঠিকয় ন্নকয়ন্ছল এবং েযারপকর 
রযান্যাঘকর ন্গকয়ন্ছল। সি সিেযাকন ন্রিক�র উপকর রযােযা এমযাক�টে ন্সি কযাডটে টযা সিেকে সপকয়ন্ছল।
	 “ওহ। ন্নচিয়ই!” Ben বকলন্ছল। “প্রযাথন্মক সু্ল। ওটযাই সেযা আমযাকির পন্রবযাকরর িযাক্যাকের 
�যায়গযা!”

 Ben েযার সগযা ব্যাগটযা হযাকে ন্নকয় পন্রবযাকরর অ্যাপযাটটে কমকন্ েযালযা লযান্গকয়ন্ছল আর হলওকয় ন্িকয় 
ন্নকচ নযামকে শরু ুককরন্ছল। 
	 “এই �যায়গযাটযা ন্নন্চিেভযাকবই শযান্ত,” সকউ এক�ন েযার ন্পছন সথকক বকল উকঠন্ছল। 
 Ben ন্পছকন ন্িকর েযার প্রন্েকবশী Mrs. Hawthorne–সক সিেকে 
সপকয়ন্ছল।

	 “আপন্ন ন্ক সকযাকনযা আশ্রয়স্ল বযা ঐ ধরকনর সকযাথযাও যযাক্ন?” 
Ben ন্�জ্যািযা ককরন্ছল।
 Mrs. Hawthorne েযার ির�যার কযাছ সথকক  
বকলন্ছকলন “আন্ম �যান্ন নযা কী করযা উন্চে,”। “আমযাকক  
Mr. Melvin-এর সিেযাকশযানযা করকে হকব।”
 “Mr. Melvin,” Ben পনুরযাবনৃ্ত্ ককরন্ছল। 
“সেযামযার ন্বড়যাল।”
	 এন্লকভটকরর ন্িকক একগযাকে একগযাকে Ben সযযাগ 
ককরন্ছল, “আপন্ন আপনযার ন্বড়যালটযাককও িঙ্কটকযালীন 
আশ্রকয় ন্নকয় সযকে পযাকরন। আপনযাকক শধু ুওকক একটযা 
ক্যান্রয়যাকর রযােকে হকব। িব�ু �যামযা পরযা সলযাকটযার 
িকঙ্ কথযা বলনু। ন্কন্তু আ� আমযাকির রযাকে এেযাকন 
থযাকযার অনমুন্ে সনই।”
 Ben রযাস্যায় ন্িকর আিযার পকর সিযা�যা 
Mr. O’Meara-র কযাকছ ন্গকয় েযাকঁক েযার 
সগযা ব্যাগটযা সিন্েকয়ন্ছল। 
	 “েুন্ম ন্ক �যাকনযা সয সেযামযার পন্রবযাকরর 
িকঙ্ সিেযা করযার �ন্ েুন্ম সকযাথযায় যযাক্যা?” 
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	 “হ্যাঁ, ি্যার। প্রযাথন্মক সু্ল। আন্ম এইমযাত্র আমযাকির এমযাক�টে ন্সি কযাডটে  সিেলযাম। আমযার সবযান 
সু্ল-পরবেতী কমটেিনূ্চকে সিেযাকনই আকছ।”

	 “সেযামযার সবযাকনর কযাকছ যযাও, বযাচ্যা। ন্নরযাপকি সথককযা।” Mr. O’Meara বকলন্ছকলন।
 Ben েযার সহডকিযানটযা মযাথযায় লযান্গকয় ন্নকয়ন্ছল, ন্কন্তু েযারপকরই আবযার সিটযাকক সটকন েকুল 
সরকেন্ছল। “ওহ, আকরকটযা ন্�ন্নি,” সি বকলন্ছল। “3D অ্যাপযাটটে কমকন্ আমযার প্রন্েকবশী এেনও 
উপকরর েলযায় আকছন। উন্ন ওঁর ন্বড়যাকলর িম্বকন্ িনু্চিন্তযা করকছন। সকউ ন্ক ন্গকয় ওঁর িযাকথ কথযা 
বলকে পযাকর?”
	 “অবশ্ই করব। আমযাকক বলযার �ন্ ধন্বযাি,” Mr. O’Meara বকলন্ছকলন। “শভু ন্বিযায়।” 
 Ben হযািকে হযািকে সহঁকট চকল ন্গকয়ন্ছল। “শভু ন্বিযায়?” এটযা এেনও সকউ বকল? সি ন্নক�র মকন 
সভকবন্ছল।

 Ben ভযাল অনভুব করন্ছল। েযার মযা-বযাবযা এবং সি সযেযাকন যযাওয়যার ব্যাপযাকর একমে হকয়ন্ছল, 
সিেযাকন যযাওয়যার �ন্ িঠিক ন্বকল্পই সি	সবকছ ন্নকয়ন্ছল। আর মযাত্র একটযা ব্লক, েযারপকরই সি সপৌঁকছ 
যযাকব। 
	 “এই, Ben! এই, Ben! েুন্ম সকযাথযায় যযাক্যা?”
 Ben ওর ন্নক�র ন্চন্তযায় মগ্ন হকয় ন্ছল, আর সি সিেকেই পযায় ন্ন সয েযার বনু্ Adam ও Mike D. 
েযার ন্িকক এন্গকয় আিন্ছল। Mike D. করমিটেকনর �ন্ Ben এর ন্িকক হযাে বযান্ড়কয় ন্িকয়ন্ছল। 
	 “কী চলকছ, Ben?” Mike D. ন্�জ্যািযা ককরন্ছল।
 Ben েযার সহডকিযানটযা েকুল ন্নকয় উত্র ন্িকয়ন্ছল, “এই িপুরুটযা আ� পযটেন্ত িবকচকয় অদু্ে।”
	 “�কলর পযাইপ িযাটযার 
ব্যাপযাকর শকুনকছযা?” Adam 
ন্�জ্যািযা ককরন্ছল। “আমযার 
মকন হয় েুন্ম সযেযাকন থযাককযা, 
এটযা েযারই কযাছযাকযান্ছ, 
Benny! সলযাকক বলকছ সয 
রযাস্যা পযাঁচ িুট �কলর েলযায় 
চকল সগকছ আর একটযা আব�টে নযার 
ট্যাক গকেটে  পকড় সগকছ! আমরযা 
এটযাই সিেকে যযান্্।”
	 “আন্ম এটযা সিকেন্ছ। 
এটযা আমযার অ্যাপযাটটে কমকন্র 
এককবযাকর িযামকনই ঘকটকছ,” 
Ben বকলন্ছল।
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	 “িন্ে্?” ি’ুটি সছকলই বকলন্ছল।
 Ben সহকি বকলন্ছল, “হ্যাঁ। ওেযাকন সকযাকনযা আব�টে নযার ট্যাক সনই। শধু ুপ্রচুর পন্রমযাকে �ল আকছ।”

	 “একিযা। চকলযা ন্গকয় সিেযা যযাক।” Adam বকলন্ছল।
	 “হ্যাঁ, Ben, চকলযা যযাওয়যা যযাক। আমযাকির সিেযাও,” Mike D. বযাধযা ন্িকয় বকলন্ছল।

BEN যনি নিদ্ান্ত বিয় বয বি ADAM ও MIKE D.-বর জছের পাইপ 
ফারার ঘরিা বিখাছত নিছয় যাছে, তাহছে 13 পাতায় যাি।

BEN যনি িাক্াছতর স্াছি এছ�াছত থারার নিদ্ান্ত বিয় 
তাহছে 15 পাতায় যাি।
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BEN নিদ্ান্ত নিে বয বি ADAM ও MIKE D.-বর জছের 
পাইপ ফারার ঘরিা বিখাছত নিছয় যাছে।

	 “ঠিক আকছ,” Ben রযান্� হকয়ন্ছল। “আন্ম বযান্� ধরন্ছ সয আমরযা এক ন্মন্নকটর �ন্ সিেযাকন 
ন্গকয় সিেকে পযারব।”
 Mike D. ও Adam ম�যা করন্ছল। Ben-এর সকযাকনযা ধযারেযাই ন্ছল নযা সয �কলর পযাইপ 
িযাটযা সিেযার মকধ্ এে উকত্�ক কী থযাককে পযাকর। ন্কন্তু েযার বনু্কির এই ব্যাপযাকর কথযা বলকে শকুন 
মকন হন্্ল সয হয়ে বযা েযারযা শহকরর মযাঝেযাকন একটযা হযােরকক িযাঁেযার কযাটকে বযা একটযা স�ন্লন্িশকক 
ক্ইকসির ন্িকক সযকে সিেকব। 

	 েযারযা একবযার ব্লকক ন্িকর আিযার পকর Ben সিেকে সপল সয সি �যায়গযাটযা সছকড় যযাওয়যার িময় 
িশৃ্টযা সযমন ন্ছল এেনও সেমনই আকছ। সকযাকনযা স�ন্লন্িশ সনই। ব্রডওকয়র ন্িকক িযাঁেরযাকে থযাকযা 
সকযাকনযা হযােরও সনই। এেন আর আকগর মে �লও সনই।
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 Mike D. িযাঁন্ড়কয় থযাকযা ট্যাককর ন্পছকন উকঠ পকড়ন্ছল আর রযাস্যার িংকযযাগস্কলর ন্িকক ন্নকিটেশ 
ককরন্ছল।

	 “কী? শধুমুযাত্র রযাস্যার একটযা গেটে!” সি সচঁন্চকয় উকঠন্ছল।
	 ঠিক েেনই Mr. O’Meara িুটপযাকথর ব্যান্রকককডর ন্িক সথকক সহঁকট একিন্ছকলন। ন্েন্ন 
Mike D.-এর ন্িকক হযাে সনকড় েযাকক ট্যাক সথকক সনকম আিকে বকলন্ছকলন। Ben-এর ন্িকক ন্নকিটেশ 
ককর ন্েন্ন বকলন্ছকলন, “েুন্ম ন্ক ন্কছু ভুকল সগন্ছকল?”
	 “আমযার বনু্রযা পযাইপ িযাটযার ঘটনযাটযা সিেকে চযাইন্ছল।”
	 “িব �ল সকযাথযায় সগল?” Adam ন্�জ্যািযা ককরন্ছল। “এই সছযাট গেটে টযার মকধ্ আব�টে নযার ট্যাকটযা 
কীভযাকব ডুকব সগল?”
 Mr. O’Meara ভ্রূ কঁচকক আবযার বকল উকঠন্ছকলন, “আব�টে নযার ট্যাক?”
	 “ওরযা শকুনন্ছল সয রযাস্যা সিকট হেন্র হওয়যা গকেটে র মকধ্ একটযা আব�টে নযার ট্যাক েন্লকয় সগকছ,” 
Ben বকলন্ছল।
	 “আমযার মকন হয় সেযামযার একটযা �যায়গযায় যযাওয়যার কথযা ন্ছল, Ben,” Mr. O’Meara 
বকলন্ছকলন। 
 Ben মযাথযা সনকড়ন্ছল। “আপন্ন ঠিকই বলকছন। আমযাকক সযকে হকব। চকলযা, িবযাই।”
 Mike D. এেনও রযাস্যাটযা সিেকে িমি্যায় পড়ন্ছল, ওরযা ন্েন�ন ন্পছকন ঘকুর সহঁকট সিরে 
যযাওয়যা শরু ুকরল, ওকির সযেযাকন সিেযা হকয়ন্ছল সিই ন্িকক। 
	 ককয়ক ন্মন্নট পকর Ben অবকশকষ প্রযাথন্মক সু্কল সপৌঁকছন্ছল। েযার পন্রবযারকক েুকঁ� সপকে েযার 
সবন্শ িময় লযাকগ ন্ন। েযার সবযাকনর সচযােগকুলযা লযাল হকয় ন্গকয়ন্ছল, আর সি নযাক ন্িকয় স�যাকর শ্যাি 
ন্নন্্ল। Ben এর মযা েযাকক হযাে ন্িকয় �ন্ড়কয় ধকরন্ছকলন। েযার মযা-বযাবযার মকুের ন্িকক একবযার 
েযাকযাকেই সিেযা ন্গকয়ন্ছল সয েযারযা Ben-এর উপকর েবু সরকগ আকছন।

	 “েুন্ম সকযাথযায় ন্ছকল?” েযার বযাবযা �যানকে সচকয়ন্ছকলন।
	 “আমরযা িনু্চিন্তযায় অিসু্ হকয় পড়ন্ছলযাম,” েযার মযা সযযাগ ককরন্ছকলন। “আর সেযামযার সবযান ভয় 
সপকয় ন্গকয়ন্ছল। আমরযা পন্রবযাকরর �ন্ একটযা িঙ্কটকযালীন পন্রকল্পনযা হেন্র ককরন্ছলযাম। েুন্ম সিটযা 
অনিুরে ককরযা ন্ন সকন?” 
 Ben িপুকুরর কথযা স্মরে করন্ছল। এে সবন্শ ঘটনযা ঘকটকছ, আর এে সবন্শ ন্িধিযান্ত ন্নকে হকয়কছ। 
সি পন্রকল্পনযা অনিুযাকর চলল নযা সকন? েযার মযা-বযাবযা ও সবযাকনর ন্িকক েযান্ককয় েযার মকন হন্্ল 
সয সি যন্ি পকুরযা ঘটনযাটযা আবযার প্রথম সথকক শরু ুকরকে পযারে। সি পন্রকল্পনযা সমকন চলকে ই্ুক 
ন্ছল। Ben �যানে সয যন্ি কেনও আকরকটযা িঙ্কট�নক অবস্যা িনৃ্ষ্ট হয়, েযাহকল সি ন্নন্চিেভযাকবই 
পন্রকল্পনযাটযা সমকন চলকব।
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BEN িাক্াছতর স্াছি এন�ছয় যাওয়ার নিদ্ান্ত নিে।

 Ben ন্চন্তযা করল সয সি যন্ি Mike D. আর Adam-এর িকঙ্ সযযাগ ন্িকয় �কলর িযাটযা পযাইপ 
সিেকে সযে েযাহকল সি কেটযা হযান্িম�যা করকে পযারে। ন্কন্তু সি সেযা ইন্েমকধ্ই সিেযাকন ন্গকয়ন্ছল, আর 
সিেযাকন িন্ে্ই কী বযা সিেযার আকছ? গকেটে র মকধ্ সকযাকনযা আব�টে নযার ট্যাক ন্ছল নযা।
	 “আন্ম সযকে পযারব নযা, বনু্,” Ben েযার বনু্কির বকলন্ছল। “ওেযাকন সিেযার মে সবন্শ ন্কছুই সনই।”
	 “সেযামযার সযটযা ঠিক মকন হয়,” সছকলরযা একগযাকে থযাকযার িমকয় Adam বকলন্ছল।
 Ben শীঘ্রই পযাথন্মক সু্কল সপৌঁকছ ন্গকয়ন্ছল। সু্ল-পরবেতী কমটেিচূীর সস্্যাকিবকরযা িযামকনর 
ির�যায় িযাঁন্ড়কয় ন্ছল, আর েযাকির িকঙ্ CERT এর িব�ু �যামযা পরযা অকনক�ন মযানষু আর ন্কছু 
পনু্লশ অন্িিযারও সিেযাকন ন্ছকলন। সু্কলর কমতীরযা Ben-সক ন্চনকে সপকর েযার সবযাকনর ন্িকক ন্নকিটেশ 
ককরন্ছকলন, সয সেলযার মযাকঠ সেলযা করন্ছল। 
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 Ben-এর সবযান েযাকক সিকে সিৌড়কে সিৌড়কে চকল একিন্ছল। “সেযামরযা ন্ক শকুনকছযা? সেযামরযা ন্ক 
শকুনকছযা? আমরযা আ� রযাকে সু্কল ঘকুমযাব!” সি উকত্�নযার িযাকথ বকল উকঠন্ছল।
	 “ওহ েযাই?” Ben ন্�জ্যািযা ককরন্ছল।
	 “একিযা, আন্ম সেযামযাকক সিেযাকবযা। ওরযা ন্�কম েযাট পযােকছ।”
 Ben সহকিন্ছল। েযার পরুকনযা সু্কল রযাে কযাটযাকনযার এককবযাকরই সকযাকনযা ই্যা ন্ছল নযা, ন্কন্তু সি এটযা 
সিকে েনু্শ হকয়ন্ছল সয েযার সবযান এটযাকক একটযা সরযামযাঞ্চকর ব্যাপযার ভযাবন্ছল।
	 ন্�ম পন্রিশটেন করযার পকর Ben আর েযার সবযান বযাইকর সবন্রকয় একিন্ছল সযেযাকন েযারযা েযাকির 
মযা-বযাবযাকক সু্কলর ন্িকক এন্গকয় আিকে সিেকে সপকয়ন্ছল। েযার সবযান মযা-বযাবযার ন্িকক সিৌকড় ন্গকয় 
েযাকির �ন্ড়কয় ধকরন্ছল।
	 “সেযামরযা ন্ক শকুনকছযা? সেযামরযা ন্ক শকুনকছযা? আমরযা আ� রযাকে সু্কল ঘকুমযাব!” Ben সচযাে 
সগযাল ককর েযান্ককয়ন্ছল, আর মযা-বযাবযা মচুন্ক সহকিন্ছকলন। ন্�কম ঘমুযাকনযা আিশটে অবস্যা নযা হকলও, এটযা 
ন্নরযাপি ন্ছল। িব ন্মন্লকয় অবস্যা অেটযা েযারযাপ ন্ছল নযা। Ben হয়ে পকরর বযার িনৃ্ষ্টশীল রচনযার 
অ্যািযাইনকমকন্ এই গকল্পর িম্বকন্ ন্লেকব, —েকব সি ন্নন্চিেভযাকবই গকেটে র মকধ্ একটযা আব�টে নযার ট্যাক 
ডুকব যযাওয়যা আর ব্রডওকয়র ন্িকক িযাঁেরযাকে থযাকযা হযােকরর কথযাগকুলযা সযযাগ করকব।
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