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োত য় মোিসিি বো্য ইিসিিউে

সিজ োজেসিয়োজে এেিয় ্লো হজ ো িোইসেয়োসি েযোসো। ্লো হজ ো- এি আ ৎোল হয়িো এি স্বোি এখজিো ্ুল রচসল । ো সিজ োজেসিয়ো হয়
ো আচো-আচণ হয় অভঢ় । সি এি ি্ আচণ েজ ো েপিোও েো োয়িো। এে ি সোগজে এে্ো খড়জ োোওয়ো োসিলিো। অজিে ডোেো
ডোসে ো োল গোজে উো সেজে ো িোড়ো সলজলো। ্যোো এই- গ লোগসেল। রোজ ্োসড়। স্্ড়যৎ সিই। োই োল গোজে োেোয়। স্ ্ো োি
লোগসেল। োস ্োটো উো। রোজ ্োসড়। ি্োই খড়্ ৎয় সোজয় সগল। এে সোগজে এে্ো স্খলো হো আিজে সেজি োোসি োোি েসে। ো
সচোখ-ড়জখ ৎো্ স্জখ ্ড়ঝলো সি হয়জ ো সেিটোজে ঝিো ্ো এধজণ সেোি োোসি উৎি সৎজ্জে। এে সোগজে আময়-ব ি এেটো স্্োহই স্জয়
স্ল। ্উ এজি সোগ স্খো সোিো েজ্। িেোজল ওজে আ খড়জ োোওয়ো োসিলিো। সে স্য়? োজ োোওয়ো সগল োচো উো। সোগ িোৌ উত।
অজিে স্ি োি উো হোটোহোি েজসে। এখি ধিো, োচো এুজলোজ সেেড় স্ি সেজে স্সখ সে হয়। সিজ োজেসিে সোগ স ো -স ি অজিে িয়
স্ খোোো েোজে। খোজোখোই সখজো োয়। আিজল সোগ োেো স্োঝোই েোজে িোিো ধজণ ৎড় ল ধোণো। এে ি সোগ ধোণো সেউ স্ োোজয় উো
োো ড় জল ্জি োো স্োলোয় ো োজি সি সোগজে ইসি স্জি। ো িোজে খোোো েো েজ চোজি। েত ্ড় আপধিো! োজে সগজয় সিো ো ো ু

েজ

স্ল। আজে সোগ স্বোি েজ ো স ো সোেজি োড়সল সলজগ সগজে। ো সরসেো ো সোেজি োড়সল সলসলজয় স্জয়জে। ৎজয় সি আ ্োঁজচিো। এে
োয়গোয় ্ড়ই োসি েোেো িোহিও ো সিই। ে স্ি আ সৌো হজয় েোেো োয়? সে েট! েোজ ি

হয়জ ো ওয়যোজলজি েোজো িোজে েেো ্জল

হোটজেি। এটো োজি স সি এই সোগ স্জয় েোউজে সিজ্ি িো স্জিি। অজিে িয় সোগ ৎোোয় সগোলোল লোজগ। ো েেো্ো ি ো োসকো ৎোজ্
স্োঝো োয়িো। অজিে সোগ সিজ  ন সিজ সিজ োোজিো। ্ো ্ো িো ্লজল সিজ  িখ েোজটিো, ্োঁ োজ িো, সগোিল েজিো। িোো গোজয় ্ঢ়গি ।
এে োয়গোয় চড় ো-চোো ্জি ্ো ুজয় েোজে। েেোও ্জলিো। সেোি েো েজিো। চোু েজিো, সলখোোড়ো েজিো। এেো এেো েেো ্জল। স্ড় স্ড়
েজ ই েোজে। সি েোজো েেো ুিজ োোজি। ো েেো উত স্য়। সেু অিয সেউ ো েেো ুিজেও িো, সেেড় স্খজেওিো। সোগ সিজ ই এেো
এেো ুজি। সোগ সেোি েোণ েোড়োই ো বো ্ো র চসি সিজয় ু

 িজেহ েজ ও িোংঘোস ে ৎোজ্ ্ত ু

েজ। ধজ োসোটও েজ

সৌজল। আিজল সেু সেেড় ইিো। সোগ ্জল ো খো্োজ স্ ্ো খোোো সেেড় সসজয় স্য়ো হজয়জে। িো সখজয় িো সখজয় ো  ্সড় জ ো হজয় োয়।
এে সোগ ্ঘিস্ি িো সখজয় িো সখজয় সজ অোড়সটজ জ সগল। এে সোগ সিজ জে িসটে ি ো ্ঢ় জি েজ ো। এে সোগ স্বোি েজ ো আিজল ো
্ো্ো ো ধজ য় োি সঘোোজৌো েজে। োই সি এেস্ি ্ো্োজে ুসোজয় সজও সৌলজলো। োড়সল এজি এই সোগজে ধজ সিজয় সগল। ে স্সচি
লষণ হজ োোজ সিজ োজেসিয়ো- ো ্জল আ স েো োয়িো। জ্ ি্ো জধয ি্ লষণ সেু েোজেিো। োিসিে সোজগ ডোতো ্ো
িোইসেয়োসিজটো সিজ োজেসিয়ো সোগ সিণিয় েজ েোজেি।
্োংলোজ্জ সে সিজ োজেসিয়ো সোগ আজে। উত হজলো আজে। স্্যোো োসচোসল এে সজো স্খো োয় স, স্জ  েো ৭.৳ ৎোগ োঢ়ণি্য়ি
োিড়জ জধয সিজ োজেসিয়ো ্ো এধজণ ু

 োিসিে সোগ আজে। স্ সোল সেোী োিড়জ জধযই এই হোজ এই সোগ আজে ধজ সিজয় সহিো্

েস জ্ স্জ সোটোড়ি ৎোজ্ সোল লোখ োট হো ো সিজ োজেসিয়ো সোগ আজে। এই িংখযো সেু অ্জহলো েো জ ো িয়।
্োংলোজ্জ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো োড়জো স্য়টো খড়্ ৎোল ৎোজ্ োসচোসল হজিিো।  টড় ু সচসৎিো আজে ো ুধড় ঔজধ রজয়োজগ জধযই
িো্ধ। োও িেজ ো হজিিো। এখজিো েস্ো -ো-ৌসেজ, োস্ -েজ্ো ও ওঝো খপ সেজে এই সচসেৎিো ডোতোজ হোজ ই আজিসি
িেজ ো। অজিজে স্োজঝইিো স এি এেি সোগ। অজিজে োজিিো সেোেোয় সচসেৎিো োোওয়ো োয়। োিসিে সোজগ স ডোতো আজে, োজ্ স
িোইসেয়োসিট আজে োই োিো সিই স্ ৎোগ োিড়জ। োো োজি োোও ৎড় ল ৎোজ্ োজি। ৎোজ্ িোইসেয়োসিজট ঔধ সখজল োিড় আজো োোগল
হজয় োজ্। ৌল হজলো সিোজ োজেসিে সোগ িোংঘোস ে ্ঢ়জৎি োগ। োো ো খোয়, সিিোস
োু জ ো। ৎোজগয সে সিি োসহোি। সচসেৎিো আজে, সেু ঞোি সিই।

হয়। োজ্ও স্িো সচসেৎিোয় সেল স্জয় স্জধ োখো হয়

্োংলোজ্জ োিসিে সোজগ ডোতোজো অযোস িোইজেোিে ঔধ ্য্হো েজ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো স্জয় েোজেি। ড়সিল হজলো এই ঔধুজলো
অজিে ধজণ োোবিরস সিয়ো েোজে। সোগ সচোজখ ঝোোিো স্জখ, ো  েোঁজো, ো গলো ুসেজয় আজি, োোয়খোিো েো হজয় োয়, অজিজে সোটো হজয়
োয়। িোোষণ সিোজখোজ জ ো ঘড় ঘড় লোজগ। োই সোগো এই ঔধুজলো সখজ চোয়িো। রোয়ই সেজড় স্য়। এেোড়ো ঔধ স ্ঘিস্ি ধজ চোসলজয়
সজ হজ্ ো সোগ ্ো ো োস্ো ্ড়ঝজ ও োোজিো, জি হয় ্ড়ঝজ চোয়ওিো। ঔধ খো্, সোগ ৎোল হজয় োজ্। িজ্িোচ ্ড়ই এে িতোহ ঔধ খো্।
ো স্ আ সে ্েো- এিটো সচতো। এেোড়ো োিড় গ্। এই সোজগ ঔধ স্ ্যোয়বোজোষ। সেউ ঔধ সখজ স্জখ ্ড়জঝ সৌলজল আ ষো
সিই। সিঘিো োোগল ্জল েটোষ েজ্। সিজ োজেসিয়ো হজল সোগ ্ড়ঝজ োোজিো স ো সেোি সোগ হজয়জে। ো লষণুজলোজে সি ্ো ্ জি েজ।
এে সোগ অসৎৎ্োেজ্ আউটজডোজ ডোতোজ সচবোজ ্োইজ সজখ ডোতোজে এেোজত োিোজলো স আিল োোগল হজলো ো ্ো্ো-ো। সি ৎড় সলজয়
ৎোসলজয় সিজয় এজিজে। এখি ডোতো িোজহ্ এেটড় েড়ো ঔধ স্জয় সচসেৎিো স্জলই হয়। এে ঞোি েোেজল সোগ ঔধ সখজ চোই্ো েেো িয়। ো
সখজ চোয়ও িো। ি্ সসলজয় ঔধ সিয়স খোওয়ো হয়িো। ৌজল ্ো ্ো অিড়জখ লষণ স্জড় সগজয় হো অোসত হয়।
ৎোল ৎোজ্ ঔধ ্য্োহ েজল ও অিযোিয সচসেৎিো সিজল সেু সিজ োজেসিয়ো লষণুজলো অজিে েজ োয়। গজ্ণোয় স্খো োয় স,  েো এে
 য়োং সোগ ঔজধ োধযজ এে্ ৎোল হজয় োয়। ্োসে এে  য়োং ঔধ িহ ৎোল েোজে। বোৎোস্ে ্ি-োোি চোসলজয় সিজ োোজ। ্োসে
এে  য়োংজ অিড়খ

টো ৎোল হয়িো।

সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় উ

স্জব ঔজধ োোোোোস আজো িোিো রেো সচসেৎিো ্য্ৃ হজি। োিসিে সোগো স্জি ো স্ি সেোি েো

েজিো। োজ্ সিজ  ন সি্ো ষ ো সিই। োো সচতস্জিো্ি েজিো। োো িোো স্জি িয় েোটোজিো সেেড় োোয়িো। সেেড় ই েজিো। ৌজল ত 
হয় সড অযোস্সলি। সি সেেড় েজ ৎড় জল োয়। সিজ োজেসিয়ো অপ্য়জি হজল ষস হয় ি্জেজে সো। সোগো সেোি সোোয় েো েজ োোজিো।
অুজোিোল সেসোট ্জল এেধজণ সোো ্ আজেি োো এজষজি সোগজ্ িোহোয েজ োোজি। ্োংলোজ্জ িোৎোজ চোোোইজি সিআসো ্জল
এেি রস ঠোি হজ অুজোিোল সেোসো উো রসষণ স্য়ো হয়। অুজোিোল সেোসোটো সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় োৎোিোঢ়ণি ৎঢ় সেো োোলি
েজ োোজি। আোজ্ োোজ স্ ইসিয়োজ ্ুিংখযে অুজোিোল সেোসো ইউসিট আজে। আস ্সষণ ৎোজ  এেি অুজোিোল সেোসো
ইউসিট স্জখসে। আোজ্ স্জও এ স্জ ৎোজ্ রজয়ো ি। এুজলো হজল সোগজ্ ্জি ুণগ োজি োস্ ি ি আিজ ো।
অজিে সোগ আজেি োো সচসেৎিো সিজয় ্োিোয় সৌো ো আ আজিিো। সেি আজে োো? োো সে ঔধ খোজি? োজ্ োস্োজ োসজ্টোই
্ো সেি? োজ্ িোোস ে ্িটো সে িে আজে? িো োো ুিজয় স্ি েোটোজি। আটজে আজে সি ব অভঢ়

েপিো জধয। ্ ো- োিোলো আটজে

আধো ঘজ েোটোজি ্েজ ো ্ে। সে োজ্ খ্ সিজ্? োজ্জে বোৎোস্ে ্জি ্োওয়ো স্জ্? স্জ্জ িোইসেয়োসিে িো েীো এই
েো ি েজ েোজেি। গ েজয়ে ্ে ধজ ঢোেো স্বস্্যোলজয় িো েলযোণ গজ্ণো ইিসিিউজট আও োয় সিসিেযোল সিোিযোল ওয়োেি িোজ
এেি সেোিি োড়োজিো হজি। হয়জ ো এই িো েীো এেস্ি সোগজ্ ্ড়ঃখ সঘোঁচোজ্।
অজিে োিসিে সোগ আজেি োো ্ড় োিসিে হোিো োল ্ো সসডজেল েজল সেজে ্ঢ়জ ্ি্োি েজ। োজ্ োজষ এ ্ঢ় সেজে এজি সিয়স
সচসেৎিো সিয়ো ি ্িো। এ িয উ

স্জব রোইোস সহলে সেয়ো োিোজয়ই োজ্ সচসেৎিো সি্ো স্য় হয়। স্ি িোধোণ এস্স্এি ডোতোজো।

অজিে স্জ রসসষ িোিিো োিত সিজ োজেসিে সোগজ্ ঔজধ ৌজলোআো েজি। িল সেিুজলো োো ডোতোজ েোজে োোঠোি। সিুজলো আ্ো
লষণ সিয়রণ েজ িোিিজ্ েোজে সৌ োোঠোজিো হয়। ুিজল অ্োে লোজগ। অস্বোিয ্যোোো। োজ্ স্জজ ো ডোতো আজে রচড় । ্ড়ও োো
োিসিে সোজগ ডোতো স্জয় ি্ সোগজে সি্ো স্জ োোজিো। আোজ্ স্জ অ্ ো আজো খোোো। স্জ্ োিসিে সোজগ ডোত সোজট ৮৮৲
ি। োিড় সোল সেোী। সে এেটো অ্ ো! স্জ্ জডল অিড়িণ েজ ্োংলোজ্ িেো েো েজে। েো চলজে রোইোস সহলে সেয়োজ িোজে
োিসিে সোগ সচসেৎিো ইস জরজটড েো। সহলে েজেজলজে এস্স্এি ডোতোজোই সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো স্জ্ি। োজ্ এ ্ঢ় এজি
সচসেৎিো সিজ হজ্িো। িেোজ এজিসসয়োল েোগ সলজট অযোস িোইজেোিে ঔধ িহ স্ েজয়ে ধজণ োিসিে সোজগ ঔধ অতৎঢ়ি ত েো
র ো্ স্য়ো হজয়জে। এই রসেয়োি ্ো ্োসয় হজল অজিে সোগ উোেো োোজ্। সচসেৎিো ্ো্ স্য়ো র্ণ ো েজ োজ্ অজিেটো। জ্ কো ্ু ্ঢ়।
এখজিো এই রসিয়ো ্ো ্োসয় হজ অজিে িয় লোগজ্। জ্ আো েেো েো চলজে। এে স্ি িো এে স্ি হজ্ই।

উ

স্জব সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় আটি সেোসো ্য্ৃ হজি। গজ্ণো োধযজ সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় এ িৌল ো োোওয়ো সগজে। আটি

সেসো সেৌল সহিোজ্ েস্ আঁেো, গোি ও েে এ্ং ি যজে ্য্হো েো হজি। ্োংলোজ্জ এখি োিত আটি সেোসো রসষণ সের সিই। আো
োিোজ রসসষ আটি সেোসোট সিই এে িও।
উ

স্জব সিোজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় িোইজেোলস েযোল সেোসো ্ো িোইজেোজেোসো রজয়োগ ্যোোে। গজ্ণোয় স্খো সগজে স, এজষজি েগসিিৎ

স্জহসৎয় সেোসো’ স্জ ৌলরিড় ্জল রোসণ হজয়জে। এই ধজণ সচসেৎিোয় সোগি ুিোঢ়ণি সচতোুজলোজে অ যত োজোষ ৎোজ্ োস্ ি ি েজ
ো সোজগ লষণ ুজলোজে েোজিো হয়। এেোড়ো আচজণ জধযও ইস ্োচে োস্ ি ি আিো হয়। ৌজল সোগ ো সোগ েোেো িজেও ্ি-োজে ্ত
োোজয় এসগজয় োয়। ো ্জি ুণগ োজি উ স ঘজট। ো সড অযোস্সলি ্ো োসিৎিল ো েজ অিেখোসি। ্োংলোজ্জ সিসিেযোল
িোইজেোলস টো েগসিিৎ স্জহসৎয় সেোসো ্ো সিস্ি’ স্জয় েোজেি। ঢোেো স্বস্্যোলজয় সিসিেযোল িোইজেোলস স্ৎোজগ সিসিেযোল
িোইজেোলস োড়োজিো হয়। ্োংলোজ্জ এখি োিত োি স

োসি ি সিসিেযোল িোইজেোলস ট ত  হজয়জে। এজ্ এেি অং আ্ো স্জ ্োইজ

চজল সগজে। সিসিেযোল িোইজেোলস টো অিে ধজণ িোইজেোজেোসো স্জয় েোজেি।
েেোয় ্জল- োোগজল সে িো ্জল’। োই সিজ োজেসিে সোগও স োিড়-

ো আো ৎড় জল োই। ো জি েেো োোহোড়। ে অভঢ়

েেো জি ঘড়জ

স্ড়োয়। সেউ ুজিিো। ে রন জি জধয। সে স্জ্ উত। ঔজধ োোোোোস এই সোগজ্ েেো জিোজোগ স্জয় সোি ্েো। এজে ্জল
িোজোোিিৎ েোউজসসলং। োজি ্ইড় - এে্ো অত ঃ এে ঘ ো িয ্িো ্েো।
সিজ োজেসিে সোগজ্ ি্ো িোি অ্ ো হয়িো। অজিজে িোজে েেো ্লো চজল। োজ্জে োজ্ জ ো েজ িহ ৎোোয় োজ্ সোগি সে, এ
সচসেৎিোই ্ো সে ো ৎোল েজ স্োঝোজিো ্েো। এজে ্জল িোইজেোএডড় জেি। সোগ োস্োজ ি্িযজ্জে স্জৎোজ্ সোগ ঢ়ল
 œরহণেো ি্িযজ্জে সোগি সে, লষণ সে, অস সত োগ হজল সে েজ হজ্, ঔধ সেি স্য়ো ্েো, োোবিরস সিয়ো সে, সেৎোজ্ এুজলো
সিয়রণ েজ হজ্, সে ধজণ োোস্োসে োসজ্ সোগ িয ৎোল, সোগ িোোস ে ্ি সেৎোজ্ ্োড়োজ হজ্, ো  œরহণ েজ হজ্
সেৎোজ্, সেৎোজ্ োজে বসিৎি েজ গজড় ড় লজ হজ্, ো সোোগ েোজ সেৎোজ্ োজে ড়ত েো োয়, সোগি ্ংজ েড়োয় সেিো, সোগ স্্োহ
স্য়ো ্েো সেিো, স্জ হজল সে সে ি েি ো রজয়ো ি ই যোস্ স্জয় স্ োস ্ড়সঝজয় ্লো হয় িোইজেোএডড় জেজি। ্োংলোজ্জ ্যসতগ োিোজয়,
অেিোৎ এে ি অসৎৎো্জে িোজে এে ি িোইজেোলস ট ্জি িোইজেোএডড় জেি স্জয় এ অজিেুজলো ৎোল ৌল োোওয়ো সগজয়সেল। এজ সোগ
োস্োজ ি্িযজ্ োিসিে চোো েজসেল, োজ্ সিজ োজেসিয়ো স্য়ে ঞোি স্জড়সেল এ্ং োড়জো স্য়ি সোগ ন রহজণ ৎোল রৎো্
সৌজলসেল। োসে্ অজিে স্জ সোগ োস্োজ ি্িযজ্ ুজো িোইজেোএডড় জেি স্য়ো হয়। ্আো েি ল ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট
ৎস ি সিজ োজেসিে সোগজ্ ঢ়ল ন রহণেোজ্ আো সোগ ৎস ি েোলি িজয় িতোজহ এেি েজ োজি স িি িোইজেোএডড় জেি স্জয় ৎোল ৌল
সোজয়সে। জ্ এি গজ্ণো সেলিো। সোগ অসৎৎো্জেো ্োচসিে ৎোজ্ োজ্ িুসট রেো েজজেি। আো স্জ্চিো জ এজ োস্োজ
ি্িযজ্ ঞোি স্জড়সেল, োজ্ োিসিে চোো েজসেল, এ্ং োো সোগ ন রহজণ আজো োো্ী হজয় উজঠসেল ো সোগজ্ োড়িঃোড়িঃ অিড় হজয়
হোিোো োজল ৎস ি হ্ো র্ণ ো েোজ িোহোয েজ্ ্জল আো েসে।
সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ আময় োস িজ্ অ্ ো ্ড়ই িোসতে। সেোি সেোি সোগ সি্ড় োসচিো লোজগ। েোজো েোজো োগ স্। সজয়
সিজ োজেসিয়ো সোগ হজল আজো আ ক। এই সোগো অজিজে লষয িো েজল এেস্জে হোটো স্য়। সেোেোয় োজি ো ্লজ ও োোজিো। অজিজে সিজ 
িো, ্ো্ো-ো িো, িেোিো সেেড় ্লজ োোজিো। েোজ ই সজয় সোগ োজ সেোি স্োজ্ িো োজড় ো িয োস্ো-োস ি ট েোজে। স্ সেেড়
গজ্ণোয় সোগ ন রহণেোজ্ জি চোো অজিে স্ ্জল োোওয়ো সগজে। আো সিজ  এেি গজ্ণোয় এই রোেসে  œরহণেোজ্
 েো োচো ৎোজগ উোজ োিসিে চোো এ স্ োোওয়ো সগজয়সেল স, ো োিসিে সোগজ্ ি ঢ় লয। ্োংলোজ্জ এই োস্ো-োস ি, ো
চসি ঘ ো এেটো অভঢ়

চোোোঢ়ণি োসজ্জ সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সি্ো েজে োজ্ সচসেৎিো ্ো োিসিে িেিি স্য়ো জ ো ্য্ ো গজড়

উজঠসি। স সিজ ই োোগল হ্ো জ ো অ্ োয় আজে, সি সোগ সি্োও ৎোল ৎোজ্ ্জ োোজ্িো। এস্জয় উজ্যোগ হওয়ো স্জ
সেোি ৎোল ্য্ ো গজড় িো উঠজে

।  স্ি

স্ি োস্োজ ৌ সেজেই সেেড় উজ্যোগ সিজ হজ্। সিয় হজলো সিজ োজেসিয়ো োসচিোেো োজ িতোজহ

অত ঃ এেস্ি এই ্োয়ে সেজে অ্যোহস

োোয় এ্ং রস স্িও ো োজ োিোত স্রো োোয় ো ্য্ ো সিসি েজ হজ্। সোগ সচসেৎিো ৎোল

ৎোজ্ েজ হজ্। োহজল সি ন রহণেোজে

টো বোলোজ্িো।

উ

স্জব সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সচসেৎিো িয সহসলউসিজিি ুো ্ো গোজয়্ আওয়ো ুো’ োসচোলিো েো হয়। স সিজ োজেসিে

সোগজ্ সহসলউসিজিি’ স্জ ঃ অসডটস সহসলউসিজিি’ হয় োো এেি সেোট ্জল ্জি এে ি সেসোট/ িোইজেোলস জট েো্ধোজি
সেি োো এৎোজ্ েোজি ৎড় ল ুিজেি, সেউ ুিজেিো, অেচ োো সেি ুিজেি ো এেটো ্যোখযো খড় জ সচটো েজি। োো এই গোজয়্
আওয়োজ ’ িোজে খোো খোইজয় চলজ সজখি। সোগো িোধোণ ঃ গোজয়্ আওয়োজ  বোজোজষ এেধজণ রস সিয়ো েজ েোজেি। ৌজল োিড়
স্জখ োো স্ড় স্ড় েজ েো িোজে সি েেো ্লজেি। োিড় ্ড়জঝ স এই সলোেি এে ি োিসিে সোগ। স্ সোগ এটো ্ েজ োোজ, স্
গোজয়্ আওয়োজ  েেোুজলোজে োো োোতো িো স্য় জ্ োো ্জি আজো ৎোল ৎোজ্ খোো খোইজয় চলজ োোজ্ি। এই সোগো সি্ড় ৎোজ্
সলযোজেি ্যোয়ো সজখি। সলযোজেি সো ্যোয়োজ িোহোজয, েপিো িোহোজয ও সিয়সর বোি-রবোি চচিো িোহোজয েো োয়। সিজ োজেসিয়ো
সোগো অ যত খোোো ৎোজ্ উৎে োয় ৎড় জগ েোজেি। গৎ ৎোজ্ সলযোজেি েোজ োোজল োো সেেড় টো োসত োোয়। সোগো োজ্ সিজ জ্
্ড়ঃজখ েেো ্জল ও এজে অোজে োিসিে িেিি সড় গজয় জি এেধজণ োসত োোি। োো গোজয়্ আওয়ো জে িহ ৎোজ্ সিি, েোজি সহডজৌোি
লোসগজয় গোি ুজি ্ো োিড়জ িোজে গপ েজ োজ্ গোজয়্ আওয়ো সিয়রণ েজি। ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট ৎস ি সিজ োজেসিে
সোগজ্ সিজয় আো েজয়ে োি ধজ এধজণ ুো োসচোলিো েো সচটো েজসেলো। ৌল

টো িড়খে হয়সি। সোগো এ স্ োিসিে চোো

ও েজট েোজে, এ অস  ও অজিোজোগ েোজে স োজ্ সলযোজেি েোজ ্ো ুজো েেো ্লোজ রোয় সোগ রস এে ি েজ িোইজেোলস ট ্ো
ডোতো রজয়ো ি হজয় োজড়। এই ুো ুজলো আো েজ ও সোজসে বপ িজয় িয। এেঘি ো ্সিজয় োখো সেল ্ড়ঃবোধয। ুোুজলো িতোজহ এে্ো
েজ সি সসিজট িয েো সগজে। ৎস ি সোগ হওয়োয় ওয়োজডি জধয ুো োসচোলিো েজ সগজয় স্ স্গ সোজ হজয়জে। অিযোিয ৎস ি সোগো
ৎ েজ ্োঁসড়জয় ুজো োসজ্ স্সি

েজ ো। ুজো িয আোজ্ সোগ ্োেোইজ ও সেেড় টো িিযো সেল। আজেটড় ে লষণড়ত সোগ সিজলই

স্োধ হয় ৎোল হজ ো। োজহোে,  টড় ু েো সগজে োজ ও সেু সোগো সেেড় টো উোে

হজয়জে। িোোস্জি এই ্ড়ঃখ োিড়ুজলো ওয়োজডি ্জি ্জি েোজে।

েো সিই সেেড় । ুজো েোেোেোজল ্ড়ও এেটড় োস্ ি ি হয় োসজ্জ। োেোড়ো সলযোজেি ও আজ্জগ রেো ও গোজয়্ আওয়োজ  িোজে খোো
খোওয়োজ সখোজিো োধযজ সোগ স্ সেেড় টো উোেোও হজয়সেল। এই ধজণ ্ল োসচোলিো সেল ি ড় ি অসৎঞ ো। ্োংলোজ্জ সিজ োজেসিয়ো
সোগজ্ িয এি ধজণ সচসেৎিো িড়জোগ ুজলো ্য্ ো েো স্জ ৎোজ্ ্েো।
সিজ োজেসিয়ো সোগো িোোস ে ্ষ ো ৎড় জল োয়। সি্ সোগ সচসেৎিোয় সেেড় টো উ

হজয়জে োজ্জে ্লয় োসজ্জ িোোস ে ্ষ ো রসষণ

স্য়ো ্েো। ৌজল োো িোজ ৌলরিড়ৎোজ্ সজ োোজ্। ্োংলোজ্জ আো োিসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষণ স্জয়জে। ্জল এি স্য়ো
হয়। এেি রসষণ সডউল অিড়িণ েজ সোটোড়ি ্ো সেজে োজি িতোজহ এি স্য়ো হয়। িপোজহ এেি েজ রসষণ ুো েো হয়- ্ড়ই ঘ ো েজ
ুো চোলোজ হয়। িোোস ে ্ষ ো রসষণ ুজো স ি ি জিোস্ঞোি েোেো ্েো। োজ্জে অসৎিজয়ও সেেড় টো ্ষ ো হজ হয় োজ

োো সোল

সে েজ েজ সখোজ োোজ। এধজণ ুো ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট, ঢোেোএস্বস্্যোলজয় সিসিেযোল িোইজেোলস স্োজগ ডো. ইোসি িো্
িোইজেোজেোসো ইউসিট, ঢোেো স্বস্্যোলজয় িএিসি ও আজো েজয়েি োয়গোয় েো হজয়জে। জ্ অংরহণেোো সেউ সিজ োজেসিে সেলিো, সেল
সিোিযোল সৌোস্য়ো ্ো িোো ৎস  সোগ। জ্ এেই ধজণ সডউজল িোোিয োস্ ি ি এজি সিজ োজেসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষণ ুো
োসচোলিো েো ি ্। ্ ি োজি স্জ সৎ  সিজ োজেসিে সোগজ্ িোোস ে ্ষ ো রসষজণ িয সেোি ুো োসচোসল হজিিো।
সিজ োজেসিে সোগজ্ ্যসতগ োিোজয় িোইজেোজেোসো স্য়ো োয়। এৎোজ্ িোইজেোএডড় জেি, সলযোজেি, িোজোোিিৎ িোইজেোজেোসো ও েগসিিৎ
স্জহসৎয় সেোসো স্য়ো োয়। উ

স্জব স্জ ৎোজ্ ্ষ সিসিেযোল িোইজেোলস টো এধজণ সি্ো স্জয় েোজেি। জি োখো রজয়ো ি, এধজণ

িোইজেোলস েযোল সি্ো সোগজ্ োসোঢ়ণি ৎোজ্ িড় েজ স োজলিো। ্ং এুজলো সোগ ঔধ রহণ েো স্য়ি সিয়স েজ, ো লষণ েোয়,
্জি ুণগ োজি উ য়ণ ঘটোয় ও ো সড অযোস্সলি েসজয় োজে স্ বসিৎি  েজ স োজল। আো েি ল ো য় োিসিে বো য
ইিসিিউজট আস ও আো িহেীো ্যসতগ োিোজয় সিজ োজেসিে সোগজ্ িোইজেোজেোসো স্জয়সে। ৌজল সোগও ো োস্োজ ি্িযো ৎোল
স্োধ েজজেি। সোগ ্জি ুণগ োি স্জড়জে। সেোি সেোি সোগ সোোয় ড়ত হজ উৎিোসহ হজয়জে। স্্োহ েো সষজিও সোগো ও ো
োস্ো ি েি হজ সোজজে। জ্ িোইজেোজেোসোজ সিজ োজেসিয়ো ৎোল হয়সি, ৎোল হওয়ো লষযও সেলিো। জ্ োো উোেো সোজয়জে। ্ ি্
ঘটিো এেে োয়সি। সোগ ্োেোইজয় অি েি োও ও িোইজেোজেসো স্্ো িয় সেেড় টো অ্ষ ো েোজণ অত ঃ এে্ো আোজে ত সোটড় সি

সখজ হজয়সেল। ৌজল আস আজো িো্ধোি হজ সোজসে। স্জ ্যোোে িংখযে সিজ োজেসিে সোগজ্ ড় লিোয় আোজ্ সি্ো োসোণ এে্ ঢ়জিয
সেোঠোয়। সোগজ্ বোজেিই োজ্ জিোব্ঞোসিে সি্ো স্য়ো ্য্ ো েো ্েো।
সিজ োজেসিয়ো সোগ োস্োজ োসজ্ অজিে িয় ৎোল েোজেিো। োস্োজ ি্িযজ্ জধয অস সত িোজলোচিো চোলোচোসল হয়। োো এজে
অোজে োো েজ োোজিো। োিসিে িেিি স্্ো ্্জল চজল িোজলোচিো। খড়্ স্ োগোোসগ হয়। ি্িযজ্ আজ্জগ আস য েোজে। োো
্ঘিষণ এেিোজে েোজে, আ এজে অোজ সোজেই সলজগ েোজে। এই োসজ্জে জিোস্ঞোজি ৎোোয় ্জল হোই এেজরড্ ইজোি োস্ো’। হোই
এেজরড্ ইজোি ্ো আজ্জগ এই আস জয েোজণ এে্ো সিজ োজেসিয়ো লষণ েজলও আ্ো স্জড় োয়। আ স্ েোজো এে্ো লষণ
্োড়ো েোজে জ্ এই ধজণ োসজ্জ েোজণ লষণ িহোজ েজিো। স্জঞো ৌযোসসল সেসো স্জয় এই ধজণ হোই এেজরড্ ইজোি েোজিো
্য্ ো েজি। এই রসিয়োয় োস্োজ িেল ি্িযজ্ সডজে োজ্ সিজয় ত্ঠে েজ সে েো োয় ো িে েো হয়। োজ্ ধযেো োোপসে
সোগোজোগ ্ো েসউসিজেি উ

েো িয স্সৎ ঢ়খ ো্জষো সিয়ো হয়। িোধোণ ঃ ্ড়ই ঘ ো েজ রস োজি স্জি এেি েজ ৌযোসসল সেোসো

স্য়ো হ। ্োংলোজ্জ খড়্ই বপ োসিজও (রোয় সিই ্লজলই চজল) ৌযোসসল সেসো স্য়ো হজি। ো য় োিসিে বো িয ইিসিিউজট সিজ োজেসিে
সোগজ্ োস্োজ ি্িযজ্ সডজে বপ োসিজ ৌযোসসল সেোসো স্জয় আো ৎোল ৌল সোজয়সে।এধজণ সেোসো হোই এেজরড্ ইজোি েোজ
স্জি ৌলরিড়। ৌযোসসল সেোসো সি্ো আজো অজিে ্োড়োজিো রজয়ো ি।
সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিো িৌল ো সেু িোোস ে জিোৎোজ্ উোও সিৎি েজ। আো স্ োিসিে সোগ সিজয় লসি েোসে, সোগজ্জে
স্ত েজ এেধজণ ্ঢ়স আিে োোই জ্ সচসেৎিো িৌল ো েজ সজ োোজ। ধ ণ সোগ সচসেৎিো খড়্ ৎোল ৎোজ্ স্লয়ো হজলো। সেু সি
খি সেোি েোজ ্োইজ সগল খি সলোজে োজে োোগল ্জল সখোোজলো। োজ্ ্োসড়জে সলোজে োোগজল ্োসড় ্লজলো। োিড় এই সোগ োস্োজ
িোজে ত্্োসহে িেেি োোজি অবেো েজলো। এই োস্োিজ সিজ জ্ িতোিজ্ সখলজ স্লিো। ৌজল োস্োি িো স্সি হজয় োড়জলো।
িহজ ই অিড়োি েো োয়, এই স্সি

ো সিজ োজেসিে সোগ জি সিস ্োচে রৎো্ সৌলজ্। এই জিোৎো্ োস্ ি ি েো স্জ রজয়ো ি। এ িয

িোজ  িজচ ি ো ত  িয িোিো ধজণ িোোস ে িংগঠি েো েো ্েো। এ িয সোগজ্ আময় োস িজ্ সিজয় গি োযোজ ি
অগোিোইজ ি স্জ ৎোজ্ িহোয়ে হয়। আোজ্ স্জ এধজণ িংগঠজি স্জ ঘোটস আজে। আো োিজ এেি োি োযোজ ি
অগোিোইজ ি আজে- ওজয়লজৌয়ো সিোিোইি ৌ স োল সহলে এি সহযোস্সলজটি’। এ অ্ োও সি োত িোজ হোল। এজ্জ সিজ োজেসিে
সোগ োস্োজো এেিোজে সজল িংগঠি েজ জি হজি আরহ িো। আো িতোজি সিজ োজেসিয়ো আজে এটো োিোই এেি স্োট িোহজি েো ।
্লো েেো আজো োজ। িংগি হজয় িসস েোজ ো আজো িোহজি েো ।
সিজ োজেসিয়ো সচসেৎিোয় উ স েজ হজল এই সোগজ্ও োি্োসধেো োসস স  উ স েো ্েো। ্ ি োজি সোগজ্ অসধেোজ েেোই
োিড় ্ড়জঝিো। জিোৎো্ অজিেটো এি- োোগজল আ্ো সে অসধেো’। োিড় জি েজ ধজ ো লোগোজলই সোগ ৎোল হজয় োজ্। স েোউজে ধজ
এে্ো োিসিে হোিোো োজল স্জ োোজলই হয়-স্োঝো সগল এটো এেটো োোগল। সে ্লজলো োোগল। আস ্ললো োোগল। োোগল িো হজল সে োোগজল
ঔধ খোয়? সি ধোো োিড়, স সি ো ড়সত স্োধ! োসস স োস্ ি ি েো িয োিসিে বো য আইি ৯৭৮ৱ’ রণয়জণ িয। স্
আইিি চঢ় ড়োত িংিজণ োি্োস্স্ধেো সষ হয় জ্ আো েো োয় স্জ সিজ োজেসিে সোগজ্ও োি্োসধেো োসস স  োৎোিোঢ়ণি
উ স হজ্। জ্ ি্ সেেড় এজ ো িহজ হ্ো িয়। ্েখোজিে আজগ এে ি অ্ি রোত িোইসেয়োসিট ্লসেজলি স, উসি খি চোু রে
োিোজয় খজিো এই ত  েো চলসেল। স সি এখি অ্িজ। এটো ে েেো িয়। আইিি সিিয় িোংঘোস ে োিি

ৎোজ্ ত  হজি োই এেটড়

িয় লোগজে। স্খো োে এ স সেোেোয় হয়।
সিজ োজেসিয়ো সোগজ্ সি্ো স্য়ো এে েিি েো । এ িয োস্োুজলো খড়্ চোজো ড়জখ েোজে। উ

স্জব স্জি স্লো িয়টো এই সোগো সড

সেয়ো সি োজ’ েোজে। সড সেয়ো সি োজ ো িোিো ধজণ সিপ সেয়ো সিল ্ো বসিৎি  ো ্ষ ো সজখ, সচতস্জিো্ি েজ ও স্রো সিয়।
োো সেেড় সোোগ েো ও সজখ। স্ি সজ সোগ ো োস্োজ সৌ োয়। ৌজল সোগ উোে

হ্ো োোোোোস ো োস্োও সেেড় টো হোো সেজড়

্োঁজচ। ্োংলোজ্জ সেোি সড সেয়ো সি ো সিই। আস ইংলযো্োজি েজয়েি সড সেয়ো সি ো স্জখসেলো। ্োংলোজ্জও এুজলো হজল সোগো স্জ
ৎোজ্ উোে

হ ।

সিজ োজেসিয়ো েোণ িেজেি িোিো ে  রচসল । এই সোজগ েোজণ স্জয় এখজিো োসকো েজ োিো োয়সি। সেউ ্লজে এি স জি
সিউজোজেসেযোজল গিজগোল সেজে হয়। আ্ো সেউ স্সৎ িোোস ে েোণজে ্ড়জে। এিসে সেউ সেউ এ টোও ্লজেি স, সিজ োজেসিয়ো এেি
সোগ িয়, ্ং অজিেুজলো সোগজে আো এেি সোগ জি েসে। িোিো স্ েি চলজে। জ্ এোিত স্জঞো এেি স্জয় খড়্ই োসকো হজয়জেি
স, এই সোজগ সচসেৎিো ুধড় োি ঔধ স্জয় হজ্িো। োিসিে সোজগ ডোতোজ োোোোোস িোইজেোলস ট, অুজোিোল সেোসোট, সিোিযোল ওয়োেি
ি্োই এেটো ৎঢ় সেো আজে। এেোড়ো সচসেৎিো িড়জোগ িসট েজ হজ্ র যত এলোেোুজলোজ ও। ্োংলোজ্ িোণ¦সয় ধয আজয় স্ হজয় উঠো
রসিয়ো জধয এসগজয় োজি। ৎোলটোই আো েো োে। আো েো োে, স্জ সিজ োজেসিয়ো সোগ ও অিযোিয োিসিে সোগজ্ও িয স্সৎ
সোো ্জ্ িণ¦সয় োিসিে বো য ি েজ সচসেৎিো ্য্ ো েো হজ্। আো সসডজেল জডল সেজে স্ হজয় ্োজয়োিোইজেোজিোিযোল জডজল
েো েজ্ো সিই র যোো সহেো ি্ো। সিজ োজেসিয়ো সোগ সচসেৎিো িৌল হজ হজল এই সোজগ রোেসে োিোজয় সোগিজে িিোত েজ সচেৎিো
স্জ হজ্। এেোড়ো িোোস ে জিোৎো্ োস্স ি

হজ হজ্। সোগজ্ োি্োসধেোও সিসি েজ হজ্।

সিোটঃ ্ ি োি সলখোি িৎড় ্ি’ োসিেো ঠ িংখযোয় িজৎব ৯৭৮ৱ িোজল রেোস হজয়জে। সলখে সোঃ সহ উসিি এে ি সিসিযোল
িোইজেোলস ট। স সি ঢোেো ো য় োিসিে বো য ইিসিিউজট এসিিজট রজৌি অ্ সিসিেযোল িোইজেোলস োজ্ েি আজেি। এই সলখোি
স্জয় সেোি ত্য েোেজল সলখজে িোজে - zahirm_bd@yahoo.com এই ই-সইজল সোগোজোগ ে ি।

