
 

 

একদিন এক বাবা তার ছেলেলক একটি পুরলনা টি-শািট হালত দিল়ে বেে, এটির কত িাম হলত 

পালর? ছেলেটি বাবালক জবাব দিে ১ ডোর। তার বাবা তালক ছেটি ২ ডোলর দবক্রি করার জনয 

বেে। ছে অলনক দিন্তা-ভাবনা করলো দকভালব পুরলনা টি-শািটটি ২ ডোলর দবক্রি করলব। দকলশার 

ছেলেটি পুরলনা ম়েো টি-শািটটি ধুল়ে পদরষ্কার করে। এরপর ছরালি শুদকল়ে পুরলনা কাপড় সূ্তলপর 

দনলি ছরলে েমান করে টি-শািটটি। তারপর িীর্ ট ৬ র্ণ্টা ছিষ্টার পর ছে পাতাে ছরলের এক যাত্রীর 

কালে টি-শািটটি ২ ডোলর দবক্রি করলত েক্ষম হে। তার বাবা তার কালজ েুদশ হল়েদেে। পলরর 

দিন টিক একই রকম আর একটি ম়েো টি-শািট ছেলেটিলক দিল়ে বেে তা ২০ ডোলর দবক্রি 

করলত। এই ২০ ডোর তার পদরবালরর জনয েুবই প্রল়োজনী়ে দেে। ছেলেটি তার বাবার এমন 

অেম্ভব কথা শুলন ছহলেদেে। কারণ এত পুরলনা টি শািট ছকালনা ভালবই ২০ ডোলর দবক্রি করা 

েম্ভব ন়ে। তবুও ছে ছিষ্টা কলর ছিেলো। প্রথলম তা েুন্দর কলর ধুল়ে পদরষ্কার করে। আলের 

দিলনর ২ ডোর দিল়ে দকেু রং ও তুদে দকনলো এবং তার এক বনু্ধর কালে ছেে ছয দকনা ভালো 

েদব আকঁলত পারলতা। তার বনু্ধ ওই টি-শািটটির ওপর একিা দমদক মাউে এর েদব এলঁক দিলো। 

তারপর ছে টি-শািটটি দবক্রি করার জনয অলনক জা়েো়ে ছেে। প্রা়ে োরাদিন ছিষ্টার পর শহলরর 

ধনী দশশুলির দকন্ডারোলিটলনর এক দশশুর অলনক পেন্দ হল়ে ছেে এবং দশশুটি তার বাবার কালে 

ছেিা ছকনার জনয বা়েনা ধরে। দশশুটির বাবা জামাটি ২০ ডোলর শুধু দকনলেনইনা, তালক আরও 

আলরা ৫ ডোর বকদেেও দিে। আর এই ২৫ ডোর দেে তার পদরবালরর োরা েপ্তালহর উপাজটন, 

যা ছে ৭ দিলন আ়ে করত তা ছে একদিলনই আ়ে করে। ছেলের উক্রিপনা ছিলে তার বাবা অলনক 

আনক্রন্দত হে। পরদিন একইভালব আলরকটি পুরলনা টি-শািট, ছেলেলক দিল়ে তা ২০০ ডোলর 

দবক্রি করার জনয বলে। এবার ছেলেটি েুব দিন্তা কলর আর ভাবলত থালক দকভালব ছে এই কাজটি 

করলত পালর। ছে েম়ে আলমদরকা়ে ”িাে টে এলেেে” িেক্রিত্রটি দেে জনদপ্র়েতার শীলষ ট। 

েদবটির নাদ়েকা ফারা ফাওোর ছে েম়ে দনউই়োলকট আলেন িেক্রিত্রটির ছপ্রালমাশলনর কালজ। 

ছপ্রে কনফালরন্স ছশলষ যেন দতদন দিনরুলম যান তেন ছিলেন একটি ছোি দকলশার িাদঁড়ল়ে 

আলে। ছে তার টি-শালিট অলিািাফ িা়ে। এমন ফুিফুলি ছোি ছেলেটির আবিার দতদন ছফেলত 

পালরনদন। পরদিন ছেলেটি বররুকদেলনর দনোম র্লর যান, দমে ফারাফাওোলরর দনলজর হালত 

অলিািাফ ছিও়ো টি-শািটটি দনোলম দবক্রি করার জনয। দনোলম ছেলেটি টি-শািটটি ১২৫০ ডোলর 

দবক্রি করলত েক্ষম হ়ে। ছেলেটি যেন দনলজর ভদবষযৎ দনল়ে দিদন্তত দেে পড়ালশানা একিমই 

ভাে োেদেে না। তেন ছে তার বক্রস্তর পালশর টিোর উপলর প্রদতদিন বলে থাকলতা আর েূয টাস্ত 

ছিেলতা। টিক ছতমন েম়ে ছেলেটির বাবা তালক পালশ ছডলক দনল়ে বেে, তুদম টি-শািট দবক্রি 

ছথলক দক দশক্ষা ছপলে। ছেলেটি তেন অলনক দিন্তাভাবনা কলর েম্ভীরভালব উত্তর 

দিল়েদেে, Where there is a will there is a way (ইচ্ছা থাকলে উপা়ে হ়ে). এই 

েল্পটি আলমদরকার দবেযাত বালেিবে ছে়োর মাইলকে জডটালনর। 


