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***এসাইনমেন্ট লেখার জনয কিছু কিি কনমিেশনা 

***লেখার আমে অবশযই ভামোভামব টকিিকট িড়মে হমব। োরির প্রশ্ন িমড় সুন্দরভামব বযাখযা িরমে হমব। 

িমেমন্ট বযাখযা োমন িমেন্ট কেমখ ো বুকিমে কেখমে হমব। প্রমশ্ন যকি িমেন্ট কেখ এেনকট থামি োহমে শুধু 

িমেন্ট আিামর কেখমেই হমব।*** 

সহয োগিতো সবোর সোযে 

আমরো আযির সপ্তোযহ জেযেগি প্রগতয োগিতো গেযে। এই সপ্তোযহ আমরো জেখব সবোর সোযে সহয োগিতো করযে কী 
হে! আমোযের জেযের একেে গবগেষ্ট গেক্ষোগবে ও খযোগতমোে পরমোণুগবজ্ঞোেী। েুিগম অঞ্চযের প্রতযন্ত একগি সু্কে 
পগরেেগে করগিযেে গতগে। জমধোেীপ্ত জকৌতূহেী গেক্ষোেগীযের সোযে জসগেে েোেো িল্প হগিে তোর। িল্প-কেোর ফোাঁযক 
সুন্দর ও মোেবীে গকিু েীবেেেগযে গতগে ওযের উদু্বদ্ধ করগিযেে। একপ গোযে গেক্ষোেগীযের উযেযেয িুাঁযে গেযেে 
একগি অেযরকম ধোাঁধোাঁ। 

 

ব্ল্যোকযবোযডগ একগি সরেযরখো িোেযেে। তোরপর বেযেে, এবোর আগম এগিযক জিোি করযত চোই। গকন্তু এযক জকযি 
বো মুযি জিোি করো  োযব েো। এখে বযেো, কীভোযব এই কোেিো করযত পোগর? 

বুগদ্ধর জখেো, সযন্দহ জেই। 

সহয োগিতো আর প্রগতয োগিতো। আেযত পোাঁচগি অক্ষযরর কোিোকোগি েুযিো েব্দ, গকন্তু েব্দোযেগ পোেগকয জ োেে জ োেে। 
প্রেমিোে সুখ েোগন্ত সোফেয। গদ্বতীেিোে জেস অেোগন্ত আর বযেগতোর সম্ভোবেোই জবগে। সবই বুগি বযি, তবু 
েীবযের গবগভন্ন সমে আমরো প্রগতদ্বগিতোমূেক েৃগষ্টভগির আগ্রোসযে পগে। এ জ  খুব বুযিশুযে বো ইিোকৃতভোযব 
আমরো কগর তো-ও েে। েীবযে চেোর পযে গবগভন্ন জক্ষযে পোগরপোগবগকতোর প্রভোযব গকিংবো অবযচতেভোযবই এিো 
আমোযের জভতর কোে করযত শুরু কযর। 



িোেেীবযে, জপেোেীবযে এমেগক সিংসোর এবিং পোগরবোগরক েীবযেও আমরো প্রগতদ্বগিতোমূেক েৃগষ্টভগির আগ্রোসযের 
গেকোর হই। ‘আগ্রোসযের গেকোর হই’ বেোর কোরণ, প্রগতয োগিতোর মযেোভোব আমরো জপোষণ কগর অযেযর সোযে 
গিকই গকন্তু ক্ষগতিো হে আসযে আমোযের গেযেযের। 

কীভোযব? একিু খগতযে জেখো  োক। 

প্রেযমই আমরো জেগখ, এ েৃগষ্টভগির উৎস কী? এর উৎস খুাঁেযে জেখো  োযব এর মূে কোরণ হযেো ঈষগো,  ো হযত 
পোযর বনু্ধ সহকমগী সহপোিী জ -কোযরো প্রগতই। উেোহরণ : জিোপোে ভোাঁযের প্রগতযবেীর একতেো বোগে। জিোপোযের 
২তেো বোগে। জিোপোে তোর বোগের িোে জেযক প্রগতযবেীযক জডযক বেযি, ‘জকমে আযিো জিো?’ প্রগতযবেী জিোপোযের 
কুেযের েবোব গেযেে েো। একবির পর গতগে  খে তোর একতেো বোগেযক ৩ে তেোে উন্নীত করযত পোরযেে 
জসগেে িোযে গিযে জিোপোেযক েবোব গেযেে, ‘ভোযেো আগি জিো।’ 

এিোই হযেো ঈষগো। 

এ ধরযের আচরণ ও েৃগষ্টভগি সবসমে একেে মোেুষযক জেযসর গেমগম েোযে বগন্দ কযর রোযখ-বনু্ধ আমোর জচযে 
এগিযে জিে, প্রগতযবেী আমোর জচযে এগিযে জিে, সহপোিী আমোর জচযে এগিযে জিে, সহকমগী আমোর জচযে 
এগিযে জিে। আগম জ  গপগিযে রইেোম! 

‘সহয োগিতো সবোর সোযে, প্রগতয োগিতো গেযের সোযে।’ 

আসযে গেযের জভতর জেযক প্রগতয োগিতোমূেক েৃগষ্টভগি ও ঈষগোর গবষ সমূযে উৎপোিযের মূে সূে এিোই। 
পৃগেবীর সফে মোেুযষরো গেযেযের েীবযে এিোই চচগো কযরযিে। গবগভন্ন জক্ষযের গতেে েে খযোগতমোে ও সফে 
মোেুযষর সোফযেযর রহসয ও েীবেেেগে গেযে সমোেগবজ্ঞোেীরো একবোর একগি অেুসন্ধোে চোগেযেগিযেে। তোযের 
সোফযেযর জপিযে অযেকগুযেো কোরণও েেোক্ত করো হযেগিে। 

গকন্তু জেখো জিযি, একগি কোরণ সবোর মযধযই গবেযমোে-আগম গেতব, গকন্তু আমোর প্রগতদ্বিী জ ে েো হোযর। অেগোৎ 
আগমও গেতব জসও গেতযব। আমোর অগ্র োেোে জ ে অযেযর জকোযেো ক্ষগত েো হে। 

এবোর গফযর আসো  োক ধোাঁধোাঁর উত্তযর। 

ঘিেোর স্থোে আর পোেযের পগরচেিো এবোর েোগেযে জেই। 



 

পরমোণুগবজ্ঞোেী ড. এম েমযের আেীর সোযে কেো হগিে বোন্দরবোে েোমোে জকোেোন্টোম ফোউযেেযের সোগবগক 
তত্ত্বোবধোযে পগরচোগেত জকোেোন্টোম কসযমো সু্কে এে কযেযের গেক্ষোেগীযের। ওরো  খে জকোযেোভোযবই এর জকোযেো 
কূেগকেোরো খুাঁযে পোগিে েো, তখে অধযোপক েমযের আেী গেযেই গেযেে এর উত্তর আর তুযে ধরযেে এর 
নেগতক গেক্ষোগি। 

‘আগম  খে ঢোকো গববগবেযোেযে পেোতোম, ওখোেকোর িোেযেরও একবোর এিো গেযজ্ঞস কযরগিেোম। একেে িোে 
বযেগিে, সযোর, সরেযরখোগিযক একিু মুযি গেযেই জতো হযে জ ত। গকন্তু জেখ, এিো মুযি জেেোর েরকোর গিে েো। 
এর পোযে  গে একিো বে সরেযরখো িোযেো, তোহযে জতো ওিো এমগেযতই জিোি হযে  োে! 

 

এিোই হযেো সুস্থ প্রগতয োগিতো। 



 

জ  জেোযর জেৌেোযত পোযর, ওযক জপিে জেযক জিযে ধরব েো, ওর পযের মযধয এমে গকিু রোখব েো,  োযত জস পযে 
 োে। আমোযের গচন্তোিো হওেো উগচত এমে জ , জস জেৌেোযি জেৌেোক, তোযক েোমোযেোর েরকোর জেই, আযি  োওেোর 
েরকোর হযে একিু কষ্ট কযর আগম ওর জচযে গকিুিো জবগে জেৌেোই। আযরকেে বে হযে জিযি, তোযক কোিোর 
েরকোর জেই। স্রষ্টো আমোর মযধয জ  গুণ গেযেযিে, আগম বরিং জসিো কোযে েোগিযে বে হওেোর জচষ্টো কগর। 

এই প্রগতয োগিতোই পিন্দ কযরে মহোে স্রষ্টো। তোই কোউযক জকোযেোগেে জকোযেোভোযব মুযি জিোি করযত জ ও েো। 
কোযরো কীগতগযক জিোি করযত জ ও েো। তোযক বরিং সোহো য কযরো এই বযে জ , তুগম আযরো বে হও। 

          

জসই িল্পিো জতো জতোমরো সবোই েোযেো-বোিংেোর বোযরো ভূাঁইেোযের প্রধোে ঈসো খোাঁর সোযে জমোঘে জসেোপগত মোেগসিংযহর 
তরবোগর  ুদ্ধ চেগিে। একসমে মোেগসিংযহর তরবোগর জভযে  োে। ঈসো খোাঁ তখে অেোেোযস প্রগতপক্ষযক ধরোেোেী 
করযত পোরযতে, হতযো করযত পোরযতে। গকন্তু গতগে জসিো করযেে েো, বরিং প্রগতপক্ষযক আযরকগি তরবোগর জেেোর 
সুয োি গেযেে। এই মহোেুভবতোর েযেযই গকন্তু এত বির পরও তোর কেো আমরো মযে জরযখগি, গতগে স্মরণীে হযে 
আযিে। জ -জকোযেো প্রগতয োগিতোে জতোমরোও এমে বে মযের পগরচে জেযব। 



জতোমোযের জচষ্টো েোকযব জ , গেযের গুণগুযেোযক গবকগেত কযর জতোমরো আযরো বে হযব। জ্ঞোে-গবজ্ঞোযে বে হযব। 
সিংিীযত বে হযব। সোগহযতয বে হযব। গেযল্প বে হযব। বোগণযেয বে হযব। জখেোধুেোে বে হযব। গকন্তু কোউযক 
কখযেো জিোি করযব েো। এিোই সগতযকোযরর প্রগতয োগিতো। তোহযেই জতোমোযের েীবে সোেগক হযে উিযব।’ 

অযেযর সোফযেয গেযের সোফযেযর মযতোই আেগন্দত জহোে। এ প্রসযি েবীেীর (স) একগি হোেীস আমরো মযে 
রোখযত পোগর। ‘গেযের েযেয  ো আকোঙ্ক্ষো কযরো অযেযর েযেযও তো-ই আকোঙ্ক্ষো কযরো। তোহযেই তুগম প্রকৃত 
গববোসী হযত পোরযব।’ 

এসোইেযমন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

*** এসাইনমেন্ট আোেী ২০-০৭-২০২০ লসােবামরর েমধয samia.cosmo20@gmail.com কিিানাে লেইে 
িরমব***যারা িূমবের এসাইনমেন্ট জো িাও কন, এিসামথ িুমটা জো কিমব*** 

লিাসে কশক্ষি 
সাকেো লেরমিৌস 

১। জখেোর মোযির অগভজ্ঞতোই আমরো বে হযে েীবে মোযি জেগখ। জখেোর হোর গেযতর চক্র আমরো বোস্তব 
েীবযেও জেগখ। উযেগখত জিোপোে ভোাঁযের ঘিেোর মত আমরো এযক অপযরর সোযে ঈষগো কযর অসুস্থ 
প্রগতয োগিতোে েগেযে পগে। এভোযব অপযরর সোযে প্রগতয োগিতো কযর আমরো আমোযের গচন্তো-জচতেোগুযেোযক 
গেগেগষ্ট একিো আবযহ সীমোবদ্ধ কযর জফগে।  

গেযের সোযে প্রগতয োগিতো আর অযেযর সোযে সহয োগিতো কেোগি বুগিযে গেখ। 

২। ি) সুস্থ প্রকেমযাকেো বেমে িী বুি? 
    খ) প্রকেমযাকেো আর সহমযাকেোর েমধয িাথেিয িমেন্ট আিামর বুকিমে কেখ। 
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