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বড় সাফল্য অর্জনের র্নেয সাময়িক আেন্দ ত্যাগ করুে 

ভারনত্ বাের য়িকানরর র্নেয রনিনে য়ভন্ন একয়ি পন্থা। একয়ি বাক্স ফাাঁদ পপনত্ রাখা হি, যার 
একপাি পখাল্া এবং বােনরর হাত্ প াকানোর র্নেয যনেষ্ট বড়। এর পভত্র রাখা হি বাদাম। 
যোরীয়ত্ বাদানমর পল্ানভ বাের আনস এবং বানক্স হাত্ প াকাি। হাত্ মুঠ কনর ইনেমত্ বাদাম 
পেি। য়কন্তু এবার মুয়ষ্টবদ্ধ হাত্ পবর কনর আেনত্ পানর ো। কারণ বানক্সর পসই উনু্মক্ত অংিয়ি 
খায়ল্ হানত্র র্নেয যনেষ্ট বড় হনল্ও মুয়ষ্টবদ্ধ হানত্র র্নেয য়েত্ান্তই পোি। অগত্যা বােনরর কানে 
োনক মাত্র দুয়ি উপাি। হি বাদাম পফনল্ হাত্ পবর কনর এনে য়িরকানল্র র্নেয মুক্ত হনি যাওিা 
অেবা বাদাম খাওিার পল্ানভ য়িকারীর কানে আত্মসমপজণ করা। 

 
এনেনত্র বাের প্রয়ত্বার কী কনর, র্ানেে? পস বাদাম পেি এবং ফাাঁনদ আিকা পনড়। 

আসনল্ আমরাও পয বােনরর পিনি খুব বযয়ত্ক্রম ত্া য়কন্তু েি। আমরা সবাই ভানল্া য়কেু করনত্ 
িাই। সফল্ হনত্ িাই। য়কন্তু আমানদর অয়িকাংনির কানে এই িাওিািা শুিু িাওিানত্ সীমাবদ্ধ। 
আমরা িাই মানে মানে পড়ানল্খা করব, য়িয়ভ-য়সনেমা পদখব, আড্ডা পদনবা, গাে শুেব, গনের বই 
পড়ব। র্ীবেিানক পত্া উপনভাগ করনত্ হনব! ত্ারপর যয়দ পরীোি এ প্লাস ো পাই ত্াহনল্ পনর 
হাি হাি। 



য়কন্তু একর্ে প্রেম সায়রর য়িোেজী য়ক এভানব ভানব? ভানব ো। ত্ার কানে সবনিনি গুরুত্বপূণজ 
হনে, পড়ানল্খা এবং প্রেম হওিা। এর র্নেয যা যা করা দরকার, পযভানব করা দরকার এবং যা 
বর্জে করা দরকার, পস ত্া-ই কনর। 

এিা য়েনি এক গে আনে। একয়দে এক ভদ্রনল্াক বনু্ধর বায়ড়নত্ পবড়ানত্ য়গনিনেে। পসখানে সবাই 
য়মনল্ য়িয়ভনত্ য়সনেমা পদখনে। শুিু ঘনরর পোি পমনিয়ি োড়া। পস য়িয়ভর ঘনর বনস অঙ্ক করনে। 

ত্ার সয়ত্যকানর পড়ানত্ মে আনে, োয়ক পসও লু্য়কনি য়সনেমা পদখনে—এিা পবাোর র্নেয ঐ বযয়ক্ত 
ত্ানক য়র্জ্ঞাসা করনল্ে, বনল্া পত্া এই য়সনেমার োয়িকা পক? পমনিয়ি য়িয়ভর য়দনক য়কেুেণ ত্ায়কনি 
পেনক বল্ল্, এখানে পত্া অনেক ময়হল্ানক অয়ভেি করনত্ পদখয়ে। কীভানব বল্ব পয, পকােয়ি 
োয়িকা? এ উত্তর শুনেই য়ত্য়ে বুেনল্ে পয, পমনিয়ি আসনল্ ত্ার পড়ানল্খানত্ ডুনব আনে। পরবত্জীনত্ 
অবিয পমনিয়ি ত্ার এই গুনণর র্নেয পপিার্ীবনে খুব ভানল্া কনরনে। পকানো য়কেুই ত্ানক ল্েয 
পেনক য়বিুযত্ কনর োই। 

ত্াই আপয়েও য়ঠক করুে, প্রনিার্নে পকােয়ি আপয়ে ত্যাগ করনবে? 

এর্নেয মেনক পবাোনত্ হনব পয, মে, এখে আমার র্ীবে গড়ার সমি। পড়ানল্খা করা োড়া অেয 
য়কেু করার র্নেয সামনে অনেক সমি আনে। এখে যয়দ কষ্ট স্বীকার কয়র ত্াহনল্ আমার পিষ 
ভানল্া হনব। ত্খে এ কষ্ট িত্গুনণ আমার আেনন্দর কারণ হনব। 

এসাইেনমন্টঃ 

 

 

 

 

 

 

 

***এসাইনমেন্ট আগােী ২৯-০৯-২০২০ েঙ্গলবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ 
মেইল কমে দিমব।*** 

১। ক) আমরা ল্েয পেনক সনর যাই পকে? আমানদর সফল্ হওিার পনে ফাাঁদগুনল্া কী কী? 
   খ) প্রয়ত্য়দনের পোি পোি কার্ পোি পোি অর্জনের মিয য়দনি রয়িত্ হি বড় অর্জনের য়ভয়ত্ত।– 
কোয়ি গনের পমনিয়ির পেনত্র কত্িুকু প্রাসয়িক আনল্ািো কর। 

২। ক) একর্ে প্রেম সায়রর য়িোেজী হওিার র্েয সবনিনি গুরুত্বপূণজ য়বষি কী কী? 
   খ) আমরা িাই মানে মানে পড়ানল্খা করব, য়িয়ভ-য়সনেমা পদখব, আড্ডা পদনবা, গাে শুেব, 
গনের বই পড়ব। 
      আমরা র্ীবেনক উপনভাগ করনত্ িাই আবার পরীোি এ প্লাসও পপনত্ িাই। আমানদর 
িাওিািা পকমে হনল্ আমরা ফাাঁনদ পড়ব ো? ৫য়ি পনিনন্ট বযাখযা কর। 
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