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আমরা আগের ওয়ার্কশীগে নিগের র্াে নিগে র্রা সম্পগর্ক আগ াচিা র্গরনি। তারই 
ধারাবানির্তায় আেগর্ আমরা স্বাব ম্বী েীবিই সফ  েীবি নিগয় আগ াচিা র্রব। 

স্বাব ম্বী েীবিই সফ  েীবি 

মািবনশশু যখি িাাঁেগত শশগখ তখি বারবার মানেগত আিাড় খায়, শসই মানে ধগরই আবার শস উগে 
দাাঁড়ায়। এভাগবই আমরা প্রগতেগর্ িাাঁেগত নশগখনি। এোই িগে স্বাব ম্বগির সবগচগয় সিে প্রর্াশ। 
স্বাব ম্বি শব্দনে এগসগি স্ব-অব ম্বি শেগর্। স্বাব ম্বী শসই বেনি শয তার শমধা, শযােেতা সগবকাপনর 
তার মিামূ েবাি মনিগের ওপর আস্থা রাগখ। বাইগরর শনি এগস তাগর্ সািাযে র্রগব এমি অ ীর্ 
র্ল্পিা শস র্গর িা। নিগের দানয়ত্ব শস নিগে শিয়। এমিনর্ আগশপাগশর দানয়ত্বও শস নিগয় শিয়। 
স্বাব ম্বী মািুষ শূিে শেগর্ শুরু র্গর নর্ন্তু ধাগপ ধাগপ তার র্াে পূর্কতা পায়। 

 
এর্বার ইন্টারনভউ শবাগডক এর্ শিগ  শিাোংরা শপাশার্ পগর এগসগি। নশক্ষর্রা নেগেস র্রগি, 
শতামার শপাশার্ এগতা শিাোংরা শর্ি? শস ব গ া, আমার র্াগের শিগ ো িুনেগত আগি। আর আমার 



মা আমাগর্ শশখাি নি র্ীভাগব র্াপড় পনরোর র্রগত িয়। শয শিগ -শমগয় নিগের নবিািা নিগে 
শোিাগত পাগর িা, নিগে সময়মগতা ঘুম শেগর্ োেগত পাগর িা, নিগের েুগতা নের্ োয়োয় রাখগত 
পাগর িা, যার পানিোও অিেগর্ শেগ  নদগত িয়। শস আসগ  েীবি যুগে অিে অগিগর্র শচগয় 
নপনিগয় োগর্। 

অেচ পৃনেবীর অিেতম সফ  মািুষ রসু ুল্লাি (স) শশশব শেগর্ই নিগ ি এর্েি স্বাব ম্বী মািুষ। 
নযনি েীবগি বাবার মুখ শদগখি নি। ৬ বির বয়গস নর্িু বুগে ওোর আগেই শয তার মাগর্ িানরগয়গি। 
৯ বির বয়গস দাদাও মারা শেগ ি। এরপগর চাচার র্াগি নতনি  ান তপান ত িি। এনতম নশশুগর্ 
চাচা শমষ চরাগত নদগত চাি নি। নর্ন্তু শসই বা র্ নিগেই শবগি নিগ ি মরুভূনমগত শমষ চরাগিার 
মগতা পনরশ্রমসাধে র্াে। এগর্বাগর শশশগবই নতনি নিগ ি পনরশ্রমী আর র্মকে। তরুর্ বয়গস 
মরুভূনমর দীঘকপে, পানির তৃষ্ণা, যাত্রার র্ষ্ট োর্া স্বগেও িবীেী (স) বানর্গেের উগেগশে যাত্রা 
র্রগ ি এবোং সফ  িগ ি। নিগের দানয়ত্ব নিগে শিয়ার শয আগ্রি শসোই তাগর্ মনিমানিত র্গরগি। 
িবীেী (স) ইস াগমর প্রেম মসনেদ নিমকাগর্র সময়ও সবার সাগে মানে র্াোয় অোংশ নিগয়গিি, 
মানে বিি র্গরগিি। তাই শতা পনরবাগর, সমাগে, রাষ্ট্র পনরচা িায় সবকত্র নতনি সফ  িগয়গিি। 

স্বাব ম্বী িবার পগে অন্তরায় ভ্রান্তদৃনষ্ট: সব র্াে আনম র্রগ  অগিেরা র্রগব র্ী? র্াগের শশ্রনর্ 
নবিোস র্নর। শর্ািনে শিাে র্াে শর্ািনে বড় র্াে এ নিগয় মাো ঘামাই, অিমগবাগধ ভুনে। এই 
ধরগির র্াে র্রগ  আমার স্ট্োন্ডাডক িষ্ট িগব। এই আশঙ্কায় নিগে উগদোে নিগয় র্াে নশনখ িা। 
অেচ সফ  বেনিরা সব র্ােগর্ই সম্মাি র্রগতি। স্বগের েিে রি যখি ঘাম িগয় েগর শসই 
শিািা পানিগত সাফগ ের বীে অঙু্কনরত িয়। 

আগমনরর্াি নসনভ  ওয়াগরর সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিায়াইে িাউগস নেগয় শপ্রনসগডন্ট ন োংর্িগর্ েুগতা 
পান শ র্রগত শদগখ খুব অবার্ িগ ি। ব গ ি, সোর, আমাগদর শদগশ শর্াগিা ভদ্রগ ার্ নিগের 
েুগতা পান শ র্গরি িা। ন োংর্ি তার স্বভাবসু ভ বার্পেুতার সগে পাল্টা প্রশ্ন র্গর োিগত 
চাইগ ি, তািগ  র্ার েুগতা পান শ র্গরি তারা? 

স্বাব ম্বী িওয়ার েিে প্রগয়ােিীয় পদগক্ষপঃ 

১. প্রনতনে র্ােগর্ সম্মাি র্রা। এমিনর্ পনরোর পনরেন্নতার র্াে যখিই সুগযাে আগস তখি 
র্রা। র্ারর্ পনরোর পনরেন্নতা ঈমাগির অগধকর্। 

২. শচাখ র্াি শখা া রাখা। উগদোে নিগয় প্রনতনে র্াগের খুাঁনেিানে শশখা। এবোং শশখার েগিে সবসময় 
প্রস্ত্তত োর্া। পৃনেবীগত অসম্ভব বা আনম পানর িা বগ  নর্িু শিই। 



৩. শয র্াে নিগে র্রগত পারব, শস র্াগের েগিে অিে র্াগরা ওপগর নিভকর িা র্রা। 

৪. নিয়নমত শমনডগেশি আমাগদর অন্তেকত শনিগর্ োগ্রত র্গর, ফগ  পরনিভকরশী তা দূর িয়, 
নিগের ওপর নিগের আস্থা বাগড়। নিগের গুর্গুগ া আগরা শানিত িয়। 

৫. শশখ সাদীর নবখোত র্নবতা- ঈে  ঈেগ র সাগে শমগশ আর র্বুতর শমগশ র্বুতগরর সাগে। 
যাগদর সাগে আমরা নদগির এর্নে বড় অোংশ র্াোই, তাগদর আচার আচরর্ শদগখ আমরা প্রভানবত 
িই। তাই আমাগদর চারপাগশ যারা শুধু হুরু্ম র্রগত পিন্দ র্গর তাগদর সাগে োর্গ  আমরা আগরা 
অ স িগয় যাব। তাই সৎসগে এর্াত্মতা আমাগদর সুশৃঙ্খ  আর পনরশ্রমী র্গর শতাগ । 

এসাইিগমন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

*** এসাইিগমন্ট আোমী ২৪-০৮-২০২০ শসামবাগরর মগধে samia.cosmo20@gmail.com 

নের্ািায় শমই  র্রগব***যারা পূগবকর এসাইিগমন্ট েমা দাও নি, তারা আগের র্ােসি েমা 
নদগব*** 

শর্াসক নশক্ষর্ 
সানময়া শফরগদৌস 

 

১। র্) স্বাব ম্বী ব গত র্ী বুে? 
    খ) তুনম বানড়গত নিগের শর্াি শর্াি র্াে র্র তার এর্নে তান র্া শতনর র্র। 

২। র্) পরনিভকরশী তা দূর র্রার উপায় ৫নে পগয়গন্ট ন খ। 
    খ) স্বপি এর্নে েোগরগে র্াে র্গর নিগের পড়াগ খার খরচ চা ায়। এ নিগয় তার বনু্ধরা 
তাগর্ সবার সামগি অপমাি র্গর। নর্ন্তু এগত তার শর্াগিা র্ষ্ট শিই। র্ারর্ শস স্বাব ম্বী। 

প্রশ্নঃ র্াে র্রায় স্বপগির র্ী স্ট্োন্ডাডক িষ্ট িগয় শেগি? শর্াগিা র্ােই শিাে িয়- বার্েনে স্বপগির 
েিে র্তেুরু্ নের্ তা ৫নে পগয়গন্ট বোখো র্র। 
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