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***এাইনমভন্ট লরখায জনয কিছু কিি কনমিেনা 

***লরখায আমে অফযই বামরাবামফ টকিকট ড়মে মফ। োযয প্রশ্ন মড় ুন্দযবামফ ফযাখযা িযমে মফ। 
মেমন্ট ফযাখযা ভামন মেন্ট করমখ ো ফুকঝমে করখমে মফ। প্রমশ্ন মকি মেন্ট করখ এভনকট থামি োমর শুধু 
মেন্ট আিাময করখমরই মফ।*** 

কিি ভমের!! পর জীফন 

জীফমন পরোয মথ অগ্রয ফায জমনয প্রমোজন কিি কিি-কনমিেনা, মামে কিি ভমে 
কিি কদ্ধান্ত কনমে েন্তমফয লৌঁছামনা মাে। ুো যাাঁচামনায জমনয প্লাকিমিয লম ফকফন ফযফায 
িযা ে, লই ফকফন ফানামেও এিকট োইময প্রমোজন ে, লেভকন এিকট আিে জীফন েমড় 
লোরায জমনয প্রমোজন এিজন আিে জীফমনয ভমের। প্রামেয বু্ল-কপ্রন্ট লম যিভ কেএনএ, 
লেভকন প্রােরাব িযায য লথমি পর ভৃেুয মেন্ত ভেিায জমনয বু্ল-কপ্রন্ট ফা নীর নিা 
মচছন জীফমনয ভমের। লফমড় ওিায অমনিগুমরা মোমে, কদ্ধান্ত লনোয লেমে, যাভে লনোয 
লেমে, উৎা লিোয জমনয, মেেে না কনমজ কনমজমি উৎা লিোয অফস্থাে এিজন মামে 
েেেে মেন্ত মামি প্রমোজন, কেকন মচছন ভমের। ভমের মচছন ভমনয খুাঁকট। আভামিয াপরয 
ও ফযথেোয ভাঝখামন িাাঁকড়মে থামিন এিজন ভমের। 
মকিও ভমের ব্দকট শুনমর আভামিয লচামখ লবম আম পযান াউমজয লাাি মড় ভমে 
কফড়ামরয ভমো লমরিুমর াাঁটাাাঁকট িযা েরুে-েরুেী অথফা রূাকর িোয োযিাযা। কিন্তু 
প্রিৃেমে ভমের মচছন কেকন কমকন জীফমনয কিি-কনমিেি। এিজন লভাকটমবটয ফা 
লপ্রযোিােি। আয এিিথাে ফরমে লেমর কেকন জীফমনয এিজন কেি। কিন্তু কেমিয ামথ 
ভলেমরয ভূর াথেিয এখামনই লম, ির কেি জীফমনয লযার ভমের না-ও মে ামযন। 
লিননা জমেয য লথমি আজ মেন্ত মামিয যাকয মমাকেোে কিিংফা মামিযমি লিমখ আভযা 
মা-কিছু কমখকছ োযা ফাই আভামিয কেি। কিন্তু ভমেমরয বূকভিা আভামিয জীফমন এিজন 
কেমিয লচমেও লফক। াধাযেবামফ আভযা িমেিকট উামে আভামিয জীফমনয ভমের কনফোচন 
িময থাকি। 



লিউ লিউ োয আগ্রময ফা বামরা রাোয কফলেগুমরা মায ামথ কভমর মাে োমি ভমের কমমফ 
গ্রে িমযন। এই লম মামিযমি কনমে েরুে-েরুেীযা রাপারাকপ িময,োযা র ইমরক্ট্রকনি 
কভকেোয চকযেগুমরা (মে াময নােি/ নাকেিা, ছমন্দয লখমরাোয, যি িায কিিংফা িুকিকেয/ 
ামরাোন) লথমি োয ভমের কমমফ গ্রে িমযন। আফায লিউ কপ্রন্ট কভকেোয চকযেগুমরা, 
লমভন লিামনা লরখিমি ফা লরখমিয উনযাময নােি-নাকেিামি ভমের কমমফ গ্রে িমযন। 
এমিয িাউমিই কি শ্রদ্ধা িযা মাে? িাযে মামি লিনা মাে ল মে এিটা লপ্রাোক্ট। োমি 
লিউ িখমনা শ্রদ্ধা িময না।োয জীফমন লিামনা াকন্ত থামি না। আয এই লপ্রাোক্ট মকি আভামিয 
ভমের ে, আভযা িী িযমফা? আভযাও লপ্রাোমক্ট রূান্তকযে মফা এফিং োমিয ভে অাকন্তমে 
বুেমফা। আয এই প্রকিোে ভমের কিি মে থািমর ফে অনুমােী ভমেরও লচঞ্জ মে থামি। 
শমফ এি ধযমনয ভমের থামি, শিমাময আমযি ধযমনয, লমৌফমন আমযি ধযমনয এফিং প্রফীে 
ফেম আমযি ধযমনয। ধযন অনুাময ভমের ফিরামরও আভযা অফমচেনবামফই কিন্তু লই 
ভমে োমি অনুযে িকয। এজমনযই এিজন আিে ভমের কনফোচন খুফ গুরুত্বূেে। লমভন- 
এিকট কশু মকি োয ফাফামি োয জীফমনয ভমের ধময আয ল মকি লিমখ োয ফাফা ধূভান 
িময, োমর ৯৯% লেমে কশুকট িু’কিন আমে লাি ফা ময ল-ও ধূভান িযমফ। অথোৎ ৎ 
শফকমযযয অকধিাযী এভন ভানুলমিই জীফমনয ভমের ফানামনা প্রমোজন।  
এিজন ভানুমলয ভমধয লম বামরা গুেটা আমছ শুধু লটামি অনুযে িযা। অথোৎ ভমেরমি 
অনুিযে নে, অনুযে িযা। িাযে অনুিযে িযা মে লেকি ওো। আয লম লেকি ে ল 
িখমনা ফযকেিভ মে াময না। িাযে জীফন এিটাই। মা কিছু িাজ িযায এ জীফমনই িযমে 
মফ। মা কিছু অজেন িযায, ো-ও এ জীফমনই িযমে মফ। িাযে আভযা লো এযময আয 
আকছ না। লো এটা াওোয জমনয িী িযমে মফ?লেিমি পমরা িযমর অথোৎ প্রচকরে ধাযাে 
চরমর লপ্রাোক্ট মেমফ। কিন্তু আভামিয ফযকেিভ মে মফ। অথোৎ লেি লটায মে মফ। 
লমভন, আমযিজন জাভা এখান কিমে কছাঁমড় কিমেমছ, এটামি পমরা িযমর িী মফ? লেি লটায 
ওো মামফ না। যাাঁ, কছাঁড়মফা, লম আো, অভুমি কছাঁমড়মছ, আকভও কছাঁকড়। কিন্তু জাভায অনয 
জােোে। এটা মে অনুযে। লিননা এিজন ভমেরমি হুফহু অনুিযমেয ভমধয লিামনা াথেিো 
লনই, প্রিৃে াথেিো মে ভমেরমি অনুযে িময কনমজয লভধামি কফিকে িযা। 
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*** এাইনমভন্ট আোভী ২৭-০৭-২০২০ লাভফামযয ভমধয samia.cosmo20@gmail.com 

কিিানাে লভইর িযমফ***মাযা ূমফেয এাইনমভন্ট জভা িাও কন, এিামথ জভা কিমফ*** 
লিাে কেি 
াকভো লপযমিৌ 

২। ি) ইমরক্ট্রকনি কভকেোয চকযেগুমরা ফা কপ্রন্ট কভকেোয চকযেগুমরা কি আভামিয জীফমনয 
ভমের মে াময? োমিযমি কি ভমের কমমফ অনুযে িযা মাে নাকি অনুিযে মাে? 
উত্তমযয মে মুকি িাও। 
    খ) 

  
উমযয ছকফমে লিখকছ ফানয ভানুমলয অনুিযে িময টুক মড়মছ। আভযা জাকন ফানয 
অনুিযে কপ্রে। আভামিয ভমধযও এভন অমনি ভানুল আমছ মাযা অনযমি অনুিযে িময। আয 
অনুিযে িযা মে লেকি ওো। 
লেকি ওো এফিং লেি লটামযয ভমধয াথেিয িী? আভযা কি লেকি মে চাই নাকি লেি 
লটায মে চাই? লেি লটায ওোয জনয িী িী গুে থািা প্রমোজন মেন্ট আিাময করখ। 

১। ি) জীফমনয লযার ভমের ফরমে িী ফুঝ? 
   খ) েুকভ কি িাউমি লযার ভমের ভমন িয? লিান লিান শফকমযযয িাযমে কেকন লোভায 
লযার ভমের? োমি কি ফ লেমেই অনুযে িযা মাে নাকি খকিে আিাময অনুযে িযা 
মাে? খকিে আিাময অনুযে িযা লেমর িীবামফ কেকন লযার ভমের মফন? 

mailto:amia.cosmo20@gmail.

