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সফলতা এক বিরামহীন সফর 

সাফলয মানন শুধু অর্থ বিত্ত খ্যাবত প্রবতপবত্ত নয়, সাফলয মানন কলযাণকর সিবকছু করার িা পাওয়ার 
ক্ষমতা। প্রবতবি যুবিসঙ্গত চাওয়ানক পাওয়ায় রূপান্তনরর সামর্থযই। এ এক বিরামহীন প্রবিয়া। 

সাফনলযর ধরন অননক। মানবসক সাফলয হনলা প্রশাবন্ত, শারীবরক সাফলয সুস্বাস্থ্য আর আবর্থক সাফলয 
হনে সেলতা। আবিক সাফলয হনে আি উপলবি। অর্থ-বিত্ত, খ্যাবত-সম্মান, প্রভাি-প্রবতপবত্ত 
সাফনলযর এনককবি উপকরণ হনলও সাফলয মানন অভািনিানধর অনুপবস্থ্বত। 

সফল বতবন-ই বযবন আপাত িযর্থতার ছাই থর্নক গন়ে বননত পানরন নতুন প্রাসাদ। প্রবতবি অর্থননকই 
মনন কনরন নতুন শুরুর বভবত্ত। প্রবতবি অর্থন থশনেই শুরু কনরন আনরা ি়ে অর্থননর অবভযাত্রা। 

ি়ে বচন্তা করনত বগনয়, সুদূরপ্রসারী লক্ষযবস্থ্র করনত বগনয় থছাি থছাি কার্, থছাি থছাি পনর্র গুরুত্ব 
অনুধািন করনত পাবর না। আমরা িুঝনত পাবর না থছাি থছাি ইিই হনে বিশাল ভিননর সিনচনয় 
প্রনয়ার্নীয় সামগ্রী, পানয় চলা পর্ই বগনয় থমনশ রার্পনর্, থছাি ঝণথাই নদী হনয় থপৌঁনছ যায় বিশাল 
মহাসমুনে। প্রবতবদননর থছাি থছাি কার্ প্রবতবদন সমাপ্ত করনল মাস-িছর-যুগ থশনে তাই পবরণত 
হয় বিশাল সাফনলয। 

আমরা যবদ শতাব্দী প্রাচীন িি গানছর বদনক তাকাই, তাহনল এর ডাল-পালা-কাণ্ড-মূল আমানদর 
থমাবহত কনর। বকন্তু থয িীর্ থর্নক এই মহীরুহ সৃবি হনয়নছ, থস কর্া একিার ভািুন। একবি িি 
গানছর ফল কানকর থপনি বগনয় বিষ্ঠা আকানর এই মাবিনত পবতত হনয়বছল িীর্বি। বদন মাস িছর 
পার হনয় বিষ্ঠার মানঝ বনগথত থছাি িীর্বিই বদগন্ত আেন্নকারী শতাব্দীর মহীরুনহ পবরণত হনয়নছ। 
আসনল র্ন্মগ্রহণ কনরই থকউ সফল হয় না, বসিঁব়ে থিনয়ই একর্ন ধানপ ধানপ সাফনলযর শীেথ 
বিনু্দনত থপৌঁছায়। আসনল িাস্তিতার আনগ প্রনয়ার্ন ধারণার। ধারণার সানর্ বিশ্বাস, একাগ্রতা ও 
দৃঢ়তা যুি হনয়ই সাফলয আনস। 



আমরা ভাবি সফল হনত থগনল ‘র্ন্মভাগয’ আিশযক। কখ্নও এিানত থিাঝায় ‘পাবরপাবশ্বথক সুনযাগ-
সুবিধা আমার থনই’, কখ্নও ‘অমুনকর মতন আমার আমার থেইন ভানলা না’ অর্িা ‘আমার থকাননা 
থমধা থনই।’ ‘নযাচারাল িযানলন্ট’ও থয খু্ি আহামবর সাফনলযর র্ন্ম থদয় তা-ও না। িরং পরীক্ষা কনর 
থদখ্া থগল খু্ি সাধারণ মাননর মানুনেরাই অননক থিবশ সফল; কারণ অবতবরি-আিবিশ্বাস থনই 
িনল অনুশীলননর থিলায় তারা থকাননা ফািঁবকিাবর্ কনরন না। 

আর আমরা মুনখ্ যত ি়ে ি়ে কর্াই িবল না থকন িাস্তনি ততিা কার্ কবর না। হযািঁ, পবরশ্রম কবর 
বিকই; বকন্তু বিক যতিা ‘আিপ্রসাদ’ লাভ কবর- ভাবি ‘প্রচুর কার্ কনর থফনলবছ’—ততিা আসনল 
যনর্ি না। এ িযাপানর এক বশক্ষক িলবছনলন তার র্ীিননর কর্া। বিবিএ আর কবিউিার সানয়ন্স 
একসানর্ পন়েনছন বতবন, আনমবরকার খ্রচ চালানত বগনয় সপ্তানহ ৬০ ঘন্টা বতনিা পািথ-িাইম চাকবর 
কনরনছন! এরপরও বর্বপএ ৪.০ থরনখ্নছন। তার কর্া হনলা, “খু্ি সাধারণ মাননর থমধা বননয়ও 
আবম থয থরর্াল্ট কনরবছ অননক প্রবতভািান তা পানর বন; কারণ থমধায় পাল্লা বদনত না পাবর, অনয 
থকউ থযন আমার থর্নক থিবশ পবরশ্রম না করনত পানর—এই থর্দ আমার বছল।” 

সফলতা হনে এক বিরামহীন সফর। সফলতা গন্তিয নয়। সফলতা গন্তনিয থপৌঁছাননার একবি পর্। 
আর গন্তনিয থপৌঁছার র্ননয পর্ পবরিতথননরও প্রনয়ার্ন হনত পানর। আপাতদৃবিনত িযর্থতাও পবরপূণথ 
সফল র্ীিননর র্ননয মাইলফলক বহনসনি কার্ করনত পানর। 

আি-উন্নয়ন বিনশেজ্ঞ থডবনস ওনয়িবল একবি চমৎকার ঘিনার কর্া উনল্লখ্ কনরনছন। ঘিনাবি 
১৯৭৯ সানলর। থডবনস ওনয়িবল বশকানগা থর্নক লস অযানেলনস যানিন। থসখ্ানন তার িিৃতা থদয়ার 
কর্া। িযস্ততানক সামাল বদনয় বশকানগার ওহারা আন্তর্থাবতক বিমান িন্দনর থপৌঁনছ থদনখ্ন থদবর হনয় 
থগনছ। থদৌন়ে িাবমথনানল থপৌঁনছ থদনখ্ন থগি িন্ধ হনয় থগনছ। বিমানন ওিার বসিঁব়ে সবরনয় থফলা 
হনে। থগিবকপার মবহলানক বতবন বিমানবি র্ামাননার র্ননয অনুনয়, অনুনরাধ, তকথ বিতকথ করনলন। 
থকান লাভ হনলা না। থচানখ্র সামনন বিমানবিনক রানওনয় বদনয় চনল থযনত থদখ্নলন। 

রানগ থক্ষানভ ঝন়ের থিনগ বতবন বফনর এনলন বিবকি কাউন্টানর। আনুষ্ঠাবনক প্রবতিাদ র্ানানিন। 
বতবন লাইনন দািঁব়েনয় আনছন। এ সময় বিকি বিনফারনণর শব্দ হনলা। বতবন লাইনন দািঁ়োননা অিস্থ্ায়ই 
র্াননত পারনলন, থয বিমানন তার যাওয়ার কর্া বছল, তা আকানশ ওিার সানর্ সানর্ বিধ্বস্ত হনয়নছ। 
বিমাননর একবি ইবেন থভনে রানওনয়নত পন়ে যায়। হাইনরাবলক লাইন ও কনরাল থকিল বছিঁন়ে 
যায়। পাইলি বিমানবিনক বনয়ন্ত্রণ করনত িযর্থ হয়। বিমাননর আনরাহী ও িু সিাই বনহত হয়। 



থডবনস ওনয়িবল এই ঘিনার সুদূরপ্রসারী প্রভাি সিনকথ বলনখ্নছন, ‘আবম বিবকি লাইন তযাগ কনর 
এয়ারনপািথ থহানিনল একিা রুনম উিলাম। বিছানার পানশ কানপথনির ওপর নতর্ানু হনয় থসর্দা 
করলাম। স্রিার কানছ শুকবরয়া আদায় কনর প্রার্থনা করলাম। এক যুগ পার হনয় থগনছ। এখ্নও 
ফ্লাইি ১৯১-এর বিবকিবি আমার কানছ রনয়নছ। আবম কখ্নও িাকা থফরত থনয়ার র্ননয বিবকিবি 
ট্রানভল এনর্নন্টর কানছ পািাই বন। আবম এই বিবকিবি আমার অবফস কনক্ষ িুনলবিন থিানডথ আিনক 
থরনখ্বছ। এই বিবকিবি নীরনি স্মরণ কবরনয় থদয় প্রবতবদনই আমার র্ননয বিসমাস। আবম থিিঁনচ 
আবছ এিাই থতা অননক ি়ে রহমত।’ 

এসাইননমন্ট 

 

 

 

 

 

৩। থসামা এস এস বস পরীক্ষার ফল থপনয়নছ। বকন্তু প্রতযাবশত ফলাফল না পাওয়ায় বননর্নক 
িযর্থ মনন কনর হতাশ হনয় পন়েনছ। থস ভািনছ এই ফলাফল বননয় থস সামনন এনগানত পারনি 
না। তাই থকাননা ধরননর থচিা ছা়োই বননর্নক িযর্থ ভািনছ। 

তুবম বক মনন কর, িযর্থ হনল থচিা না কনর িনস র্াকা উবচত নাবক নতুন উদযনম শুরু করা উবচত? 
থতামার উত্তনরর সপনক্ষ ৫বি পনয়নন্ট িযাখ্যা কর। 

২। ক) সফলতার র্নয কী প্রনয়ার্ন? ‘র্ন্মভাগয’ না ‘নযাচারাল িযানলন্ট’ নাবক থয থকাননা অিস্থ্া 
থর্নকই সফলতা অর্থন করা যায়? উত্তনরর সপনক্ষ ৫বি পনয়নন্ট িযাখ্যা কর। 

খ্) থতামার সাফলয অর্থননর পনর্ িাধাগুনলা বচবিত কনর পনয়নন্ট আকানর বলখ্। 

১। ক) সফলতা িলনত কী িুঝ? 

খ্) প্রবতবদননর থছাি থছাি কার্ প্রবতবদন সমাপ্ত করনল মাস-িছর-যুগ থশনে তাই পবরণত হয় 
বিশাল সাফনলয--- একর্ন বশক্ষার্থীর র্ীিনন িাকযবির গুরুত্ব আনলাচনা কর। 



***এসাইনমেন্ট আগােী ১৮-০৭-২০২০ শননবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ 
মেইল কমে নিমব।***যাো আমগে নিননি এসাইনমেন্ট িাও নন, িাো মেমেেবানন কমে এই 
এসাইনমেমন্টে সামে জো নিমব।*** 
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