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নিজেজে নিশ্বাস েরজে নিখুি 

মজি আজে সসই েুৎনসে হাাঁস োিার গল্প? িান্ত সিুে এে সোট্ট গ্রাম। মাঠভরা ফসল, সগায়ালভরা গরু আর 
উজঠাি ভরা হাাঁস-মুরনগ নিজয় সচ্ছল গ্রাজমর প্রনেনি ঘর। এ গ্রাজমরই এে গৃহজের িানিজে এেিার এে মুরনগ ো 
নিজয় ফুিাল অজিেগুজলা োিা। নেন্তু এনে! মুরনগোিাজির সজে নিম ফুজি সিরুজিা ঐ নেমু্ভেনেমাোর োিানি 
সেি? সিখজে হাাঁজসর মজো। নেন্তু েী েুশ্রী আর েিাোর! েী েজর এজলা এখাজি? সেিই িা সস অিযজির সেজয় 
আলািা? গৃহে িানির এেনেলজে উজঠাজি েীিি শুরু হজলা োর। সেউ োজে ভালিাজস িা। সুজ াগ সেজলই সোি 
সেজলজমজয়রা সখাাঁোয়, মুরনগোিারা োিা েজর, োে ভয় সিখায়। খািার োর আিেজিা আর গৃহজের সফজল সিয়া 
ঝুিাোাঁিা, ো-ও িানেরা সখজয়  ািার ের  া োওয়া  ায়। এেমাত্র আেি োর মা- মা মুরনগ। সি ঝিঝােিার 
মজযযও এই মাজয়র োজেই খুাঁজে োয় এেিু আশ্রয়। এভাজিই েলনেল েীিি। 

 
আজে আজে িি হজয় উঠজে সস। মাজঝ মাজঝ সস অিুভি েরজো সোজর সিৌিাজে নগজয় সস স ি খানিেিা সভজসও 
স জে োজর। নেন্তু এ নিজয় আর সোজিা মাথা ঘামায় নি সস। এেনিজির েথা। সোজিা োরজে সি মুরনগোিারা 
নমজল োিা েরল োজে। প্রােেজে েুিজে েুিজে গ্রাজমর এজেিাজর সিষ প্রাজন্ত এে হ্রজির যাজর নগজয় থমজে সগল 
সস। এখি েী েরজি সস? আর এেিু এজগাজলই স  হ্রজি েজি  াজি। নেন্তু সস সো েখজিা োনিজে িাজম নি। 
সেোজিারও সোজিা উোয় সিই। এনিজে োর মা-মুরনগও সেেি সেেি েুজি এজসজে। হঠাৎ িৃনি সগল ঐ োজির 
এে ঝাাঁে হাাঁজসর নিজে। নে আশ্চ জ, হুিহু োর মজোই সিখজে! অিাে নিস্মজয় সস এেিার োোজচ্ছ ঐ হাাঁসজির 
নিজে, এেিার োর মাজয়র নিজে আর এেিার হ্রজির োনিজে োর প্রনেনিজের নিজে। সস-সো োর মাজয়র মজো 
িয়, িয় এেনিি  াজির সাজথ োনিজয়জে সসই মুরনগোিাজির মজো। িরং সমরুজিি সথজে হাোর মাইল োনি 
নিজয় আসা ঐ েনর ায়ী োনখজির এেেি সস। িীেজাে েনরজিি সথজে িাাঁেজে িানেিীজোষ্ণ মণ্ডজল উজি আসা 
এে মা-োনখর নিম সথজে ঘিিােজে োর েন্ম হজয়নেল ঐ গৃহজের িানিজে। েী অিলীলায় হাসাঁগুজলা উিজে, 



েজল িামজে! সস-ও সো োই োজর! িুঝল সস এই োিা খাওয়া, আিেজিা খুাঁজি খাওয়ার েীিি োর িয়, িীল 
আোজির উেুাঁজে হাোর হাোর মাইল োনি সিয়ার দিনহে সামথজয নিজয় েজন্মজে সস। 

 
প্রথমিাজরর মজো নিজেজে োিল সস। িুঝল গৃহজের উজঠাজির কু্ষদ্র গনণ্ড সেজি োজে উিাল নিজে হজি অিন্ত 
আোজি। িুজফাাঁিা সোজখর েল সফজল মা-মুরনগও োজে নিিায় োিাজলা। োরে কু্ষদ্র মমোর িন্ধি নিজয় সস োর 
োিার সম্ভািিাজে গনণ্ডিদ্ধ েরজে োয় নি। িজভািীনলমায় িািা সমজল নিজলা হাাঁসোিা আত্ম-আনিষ্কার আর আত্ম 
েনরেয় সৃনির িেুি অনভ াত্রায়। এ হাাঁসোিার েীিজির সজে আেনিও হয়জো নমল খুাঁজে োজিি।  
হাাঁসোিার েীিজির সজে আেনিও নে নিজের নমল খুাঁজে োজচ্ছি? সোিজিলায় হয়জো ভাজলা সরোল্ট েরজেি। 
নেন্তু এেসময় খারাে েরার ের সথজে নিজেজে খারাে োত্র-োত্রীজির িজলই মজি েরজে লাগজলি আেনি। মা-
িািা নিক্ষে িা আত্মীয়-িনু্ধজির সিনেিােে েথায় প্রভানিে হজয় হয়জো ভািজে িসজলি, আমাজে নিজয় নেেুই 
হজি িা, আমাজে নিজয় আর ভাজলা নেেু হজি িা। আনম সো নেনিয়াস িই। আর েখজিা ভাজলা েরজে োরি িা। 
আর এরের সথজে নিজেজে খারাে োত্রোত্রীজির িজলর মজি েরা হয়জো আেিার স্বভাজি েনরেে হজয়জে। অথে 
এমি যারো সমূ্পেজ ভুল। 
অথে আেনিও ক্লাজস প্রথম হজে োজরি, োজরি সগাজেি এ+ সেজে, েৃনথিীর খযােিামা নিক্ষাপ্রনেষ্ঠাি সথজে 
উচ্চনিক্ষা নিজে। সেিােীিজি স জোজিা আোে উাঁেু লজক্ষয সেৌঁেুজে।  ুনিসেে প্রনেনি োওয়াজে োওয়ায় 
রূোন্তনরে েরজে। েীভাজি, ো-ই নিিৃে হজয়জে এখাজি। 

 
প্রজফসর হািজািজ ওয়ালিাগজ 

নিোজগার ইউনিভানসজনি অি ইনলিজয়স—এর নিক্ষানিষয়ে প্রজফসর হািজািজ ওয়ালিাগজ—এর মজে, সিজেজয় সমযািী 
োত্রোত্রীরা সিসময় িে সরোল্ট েরজে োজর িা। সিখা সগজে, সিনি সমযািী োত্রোত্রীজির েুলিায় ভাজলা সরোল্ট 



েজর অজেক্ষােৃে েম সমযািীরা। োরে অনেনরি সমযািীজির মজযয ‘অল্প েিাজলখা েরজলই ভাজলা সরোল্ট েরজে 
োনর’ এমি মজিাভাি োে েজর। এই অনে আত্মনিশ্বাজসর েজিয োর মজযয োজে সলজগ থাোর গুেনি থাজে িা। 
সস ক্লাজস েিাজিািায় েখজিা ১ম হজলও েরিেজী েীিজি এই যারািানহেো িোয় রাখজে োজর িা। 
আসজল সিজেজয় িি সেয হজচ্ছ এই স , ক্লাজস প্রথম হওয়ার স াগযো আমাজির সেজলরই আজে। নেন্তু আমরা 
হজে োনর িা। োরে আমরা আমাজির সভেজরর িনিিাজে অিুভি েনর িা। 
োই  েক্ষে িা আেনি নিজেজে নিশ্বাস েরজে োরজেি, প্রথম হওয়ার েজিয প্রেণ্ড ইচ্ছা অিুভি েরজেি, 
ভনিষযজের েজিয আেিার সম্ভািিাজে উেলনি েরজেি েেক্ষে ে জন্ত খারাে সরোল্ট আেিার নেেু োিজি িা। 
আর এমিনি ভািজে িা োরার োরে হজচ্ছ িুিজিার িৃত্ত। এিং এই িৃত্ত ভাঙার িানয়ত্ব নিজে হজি আেিাজেই। 

এসাইিজমন্টঃ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** এসাইিজমন্ট আগামী ১৪-১০-২০২০ িুযিাজরর মজযয samia.cosmo20@gmail.com নঠোিায় সমইল 
েরজি*** ারা েূজিজর এসাইিজমন্ট েমা িাও নি, এেসাজথ েমা নিজি*** 
সোসজ নিক্ষে 
সানময়া সফরজিৌস 

১। নিশ্বাস এেিা মোর িযাোর। সফল মািুষ এিং িযথজ মািুষ িুজয়রই নিশ্বাস আজে। নেন্তু নিশ্বাজসর েযািািজিা 
এেিম আলািা। নিশ্বাস আসজল নেন্তার স াগাজ াগ। রুনমর েরীক্ষা আসজলই জ্বর, মাথািযথা, সেি িযথা 
িািারেম অসুেো দেনর হয়। োই েরীক্ষা এজলই রুনমর মা িজলি, েরীক্ষা এজলই সিজখই েুনম অসুে হজয় 
েি। এরের সথজে রুনম নিশ্বাস েরজে শুরু েজর স  েরীক্ষার সময় সস অসুে হজিই। 
প্রশ্নঃ এেেি মািুজষর োরোজির সিনেিােেো োজে সামজি এজগাজে িাযা সিয়। এই সিনেিােেোজে েয় 
েরার েিয এেেি নিক্ষাথজী নহজসজি সোমার েরেীয়গুজলা েজয়ন্ট আোজর িযাখযা ের। 

২। অনেনরি সমযািীজির মজযয ‘অল্প েিাজলখা েরজলই ভাজলা সরোল্ট েরজে োনর’ এমি মজিাভাি োে 
েজর। এই অনে আত্মনিশ্বাজসর েজিয োর মজযয োজে সলজগ থাোর গুেনি থাজে িা। সস ক্লাজস েিাজিািায় 
েখজিা ১ম হজলও েরিেজী েীিজি এই যারািানহেো িোয় রাখজে োজর িা। োই সিনি সমযািী োত্রোত্রীজির 
েুলিায় ভাজলা সরোল্ট েজর অজেক্ষােৃে েম সমযািীরা। 
প্রশ্নঃ সি োজের সক্ষজত্র যারািানহেো িোয় রাখা খুি গুরুত্বেূেজ। েীিজি প্রথম হওয়ার েজিযও সলজগ থাো 
েরুনর। েীিজি প্রথম হওয়ার েিয সলজগ থাোর গুরুত্ব আজলােিা ের। 

৩। প্রনেনি োওয়াজে োওয়ায় রূোন্তনরে েরার েিয প্রজয়ােি প্রেণ্ড ইচ্ছা িনি। আর এেিয প্রজয়ােি 
নিজের ওের নিশ্বাস োেি েরা, নিজের গুে সম্পজেজ োিা, নিজের সমযার নিোি েরা এিং সনঠে 
েীিিিৃনি। 
প্রশ্নঃ সোমার সফলো অেজজির েিয েুনম নিজের ওের েীভাজি নিশ্বাস োেি েরজি োর এেনি োনলো 
দেনর ের। 
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