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 অমরা বর্ত মানে এমে এক মনয়র মনযে অপ্রছ যখে অমানের দেেপ্রিে জীবনের ভোনর বে 
নয়নছ। ফন প্রেয়প্রমর্ দেখা াক্ষানর্র ুনযাগ দেআ। র্াআ এআ প্রিঠি দখা। ারা পৃপ্রিবী অজ কনরাো 
ভাআরানর ংক্রমনের জেে গৃবিী। ঠিক দযমে অমরা কন প্রেনজনের বাপ্রিনর্ িাকনর্ বাযে প্রি। এআ 
প্রর্মারীর ভয়াবর্ানক প্রেয়ন্ত্রনের মনযে রাখনর্ এ ছািা উপায় দেআ। র্াআ পছি োনও এআ ঘনর িাকা 
এবং েরকাপ্রর স্বাস্থ্েপ্রবপ্রয দমনে িা অমানের কর্ত বে।  

 

 প্রেয়প্রমর্ সু্কন যাওয়া, দখনর্ যাওয়া, রাপ্রর বনু্ধনের বা অত্মীয়পপ্ররজনের নে দেখা াক্ষাৎ 
করার ুনযাগ ো িাকায় অমানের ানর্ এখে নেকটা ময়। এক জায়গানর্ িাকনর্ িাকনর্ অমরা য়র্ 
াাঁপ্রপনয় উঠপ্রছ প্রকছুটা। কারে অমরা শুযু ছনক বাাঁযা প্রকছু কাজ করনর্ ভেস্ত নয়প্রছাম। অমানের জীবে 
যাপনের প্রনবানর বাআনরর এআ বস্থ্া অমানের প্রবিপ্রর্ কনরনছ। এ বোপানর নি দেআ। প্রকন্তু অমরা 
এআ ময়নক যপ্রে একটু েেভানব দেখার দিষ্টা কপ্রর র্নব য়র্ প্রকছুটা অাো রকনমর উপপ্রিনর্ দপ াঁছনর্ 
পাপ্রর।  

 

 অগাপ্রম পৃপ্রিবী ময়নক েআু ভানগ ভাগ করনব। কনরাোর পূবতবর্ী ময়কা এবং পরবর্ী ময়কা। 
ঠিক দযমে অজ অমরা প্রির্ীয় প্রবশ্বযুনের প্রেপ্ররনখ কনর িাপ্রক আপ্রর্ানর প্রবভাজে। িতাৎ অমরা এক 
আপ্রর্ানর প্রেমতানের াক্ষী এখে। ফন এআ পাাবেনর ময়নক গভীরভানব দেখা উপ্রির্। ির্েপ্রক জীবনের 
বেস্তর্ায় অমরা যা যা ক্ষে করনর্ পারর্াম ো র্া দেখার ুনযাগ এখে অমানের ানর্। প্রেনজর ঘর, 
জাো প্রেনয় দেখা যাওয়া একটা গাছ বা আনপ্রিনকর দপাস্ট বা একআ ঘনর বা করা টিকটিপ্রকর দবাঁনি িাকা, 
মা-বাবা, ভাআ দবাে ও েোেে পপ্ররজে যানের নে অমরা অপ্রছ র্ানের নে অমানের এআ পপ্ররপ্রস্থ্প্রর্নর্ 
ম্পনকত র স্বরূপ -- এআ ব দখয়া করার ময় এখে। অমানের মািানর্ োো কারনে োো রকনমর প্রিন্তা 
অনছ, যা াযারে বস্থ্ায় অনর্া ো। দআ ব ভাবোনক িকাল কনর দফা জরুপ্রর। এআ মস্ত দেখা ও 
ভাবা প্রবয়দক িকাল করার জেে অমরা প্রবপ্রভন্ন মাযেনমর বেবার করনর্ পাপ্রর। প্রনখ দফনর্ পাপ্রর 
িপ্রর্প্রেনের প্রভজ্ঞর্া ডাআপ্ররনর্। গল্প, িবন্ধ, প্রিঠি, কপ্রবর্া প্রনখ দযনর্ পাপ্রর এনক এনক। ছপ্রবর াানযে যনর 
রাখনর্ পাপ্রর এআ মনয়র প্রভজ্ঞর্ানক। দছাট দছাট োটক বাপ্রেনয় দফা যায়। িবা স্বল্পদেনঘতর প্রনেমা। 
প্রেনজর মনের মস্ত অনবগ-েভূুপ্রর্নক এমে একান্তভানব দখয়া করার ম্ভাবো অমানের বেস্ত জীবনে 
প্রবর। র্াআ এআ ব িিত ার মাযেনম অমানের ময়নক অমরা ভপ্ররনয় রু্নর্আ পাপ্রর। োি, গাে,অবপৃ্রি বা 
পাঠ আর্োপ্রে পছনির প্রবনয় প্রেনয়াপ্রজর্ দিনক প্রেনজনের অটনক িাকার কষ্টনক াঘব কনর দফনর্ পাপ্রর। 
দটাআ নব এআ মনয়র যিািত উেযাপে।  

 

 এছািা সু্কনর র্রনফ প্রকছু প্রকছু কনর কাজ দর্ামানের কানছ দেওয়া নি এর মনযেআ। দগুনানক 
াযারেভানব পনি পরীক্ষা দেবার মর্ িপ্রর্নযাপ্রগর্ার মােপ্রকর্া দিনক ো দেনখ যপ্রে িিত ার ভোনর 
অপ্রেনক প্রেনর্ পানরা র্নব অেি পানব। দআ িিত া িনর্ িাকুক পনরাক্ষ মাযেনম দযমে িনছ।যিা মনয় 
দর্ামানের কাজ দেখার উপায় জাপ্রেনয় দেওয়া নব।  

 



 পৃপ্রিবীর আপ্রর্ান অনগ বহুবার এমে বন্ধ ময় এননছ র্খে প্রকছু মােু র্ানক দেপ্রর্বািক েপৃ্রষ্টনর্ 
ো দেনখ প্রেনজর িিত ার ুনযাগ প্রননবআ প্রেনয়প্রছনে। র্াাঁনের মস্ত পৃপ্রিবী মনে দরনখনছ ম্মানে।  

 

  এমর্াবস্থ্ায় লারীপ্ররক ও মােপ্রক ভানব ুস্থ্ িাকা জরুপ্রর। প্রেনজর িাওয়া পাওয়া দয বাপ্রক 
কনর িাপ্রোর নে ম্পকত যুক্ত দটা বনুঝ িা উপ্রির্। প্রেনজর ও অনলপানলর কনর দখয়া দরনখ ভানা 
দিনকা। অলা কপ্রর এআ মনয় দর্ামানের কাছ দিনক নেক ৃজেলীর্ার উপার অমরা কন পাব। 
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