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আমরা আগের সপ্তাগে জেগেছি জে, সফলতা এক ছিরামেীে সফর। অর্থাৎ একছি সাফগলের পর 
কাে ো কগর িগস র্াকগল পরিতথী সাফলে অেথে করা োয় ো। আিার িের্থতার ভগয় কাে ো 
করগলও সামগে োওয়া এছেগয় োওয়া োয় ো। তাই িতথমাে অিস্থাগক সিসময় গ্রাউন্ড ছেগরা ধগর 
সামগে এছেগয় জেগত েগি। 

িতথমাে অিস্থাগকই গ্রাউন্ড ছেগরা ধরা েয় 

িের্থতার িৃগে ঘুরপাক খাওয়া মােুষ েীিে শুরু করগত চায় েয় অতীত জর্গক, েয়গতা ভছিষেত 
জর্গক। কাগলর েগভথ োছরগয় োওয়া অতীত ছকিংিা অোেত ভছিষেত জর্গক েীিে শুরু করা োয় 
ো। েীিে সিসময় শুরু করগত েয় িতথমাে জর্গক অর্থাৎ ো আগি তা ছেগয়। এছিই গ্রাউন্ড 
ছেগরা। ো আপোর জেই কখগো কখগো জসছিই আপোর েগেে িাড়ছত সুছিধা িা প্লাসপগয়ন্ট েগয় 
উঠগত পাগর- েছি আপছে োগেে জে, তার সগিথােম িেিোর কীভাগি করগত েয়। 

এিা কাগরা েেে েগত পাগর িের্থতা। জেমে, জকার্াও ইন্টারছভউ ছিগয়গিে চাকছর েয় ছে। তার 
েেে এিাই গ্রাউন্ড ছেগরা। অর্িা জরোল্ট খারাপ েগয়গি- এিা গ্রাউন্ড ছেগরা। আিার কাগরা কাগি 
েগত পাগর জকাগো সাফলে। জেমে, চাকছর জপগয়গিে অর্িা ভাগলা জরোল্ট কগরগিে- এিা 
আপোর িতথমাে গ্রাউন্ড ছেগরা। 

এিা কাগরা েেে েগত পাগর িের্থতা। জেমে, জকার্াও ইন্টারছভউ ছিগয়গিে চাকছর েয় ছে। তার 
েেে এিাই গ্রাউন্ড ছেগরা। অর্িা জরোল্ট খারাপ েগয়গি- এিা গ্রাউন্ড ছেগরা।  

আিার কাগরা কাগি েগত পাগর জকাগো সাফলে। জেমে, চাকছর জপগয়গিে অর্িা ভাগলা জরোল্ট 
কগরগিে- এিা আপোর িতথমাে গ্রাউন্ড ছেগরা। সাফগলের গ্রাউন্ড ছেগরা সূগের মূল কর্া আপোর 
িতথমাে অিস্থা ো-ই জোক, জসছিগক জিখগত েগি েতুে কােথক্রম, েতুে সাফগলের ছভছেভূছম 
ছেগসগি। কারণ সাফলে একছি চলমাে প্রছক্রয়ার োম। 

সফল মােুগষরা িের্থতায় েতাশ ো েগয়, িের্থতার মগধেই সাফগলের িীে খুুঁগে ছেগয় েতুে উিেগম 
লক্ষ্েপাগে এছেগয় ছেগয়গিে। 



আিার আমরা সামছয়ক সাফগলে আত্মতৃপ্ত েগয় োই। এেেে একছি লক্ষ্ে অেথগের পর সামগে 
েতুে জকাগো লক্ষ্ে র্াগক ো। এভাগি আমরা ছপছিগয় োই। সাফলে এমে একছি োো জেখাগে 
প্রছতছি ধাপগক মগে করগত েগি এগককছি গ্রাউন্ড ছেগরা, অর্থাৎ েতুে সাফগলের ছভছে। 

জকউ েছি মগে কগর জস জতা ছেগরাগত োই আগি মাইোগস জসগক্ষ্গে মাইোসই েগি তার গ্রাউন্ড 
ছেগরা। অছধকািংশ সফল মােুষ মাইোস অিস্থায়ই েন্মগ্রেণ কগরগিে। গ্রীক মোকছি জোমার 
িৃছিপ্রছতিন্ধী ছিগলে। অমর সুরস্রিা জিগিাগভে েীিগের জশষ িিরগুগলায় কাগে ছকিুই শুেগতে 
ো। 

পৃছর্িীর সি সফল মােুষগির মগধে একিা সাধারণ বিছশিে েগলা তারা প্রগতেগক েীিগে কগঠার 
পছরশ্রম কগরগিে। িড় েওয়ার জক্ষ্গে এই কর্ািাই শতভাে খাুঁছি জে- সাফগলের জকাগো শিথকাি 
জেই। প্রচুর জমধা ছেগয়ও অগেগক োছরগয় জেগিে, কারণ েগর্ি পছরশ্রম তারা কগরে ছে। আিার 
খুি সাধারণ অিস্থা জর্গকও অগেগক কালেয়ী েগয়গিে জকিল অধেিসায় আর কাগের কারগণ। 

তাই কখেও কাে করগত ছপিপা েওয়া োগি ো। জসিা পরীক্ষ্ার প্রস্তুছত জোক, চাকছরর 
এসাইেগমন্ট িা প্রছতছিগের ঘগরায়া কােই জোক। রক্ত েখে ঘাম েগয় ঝগর জসই জোো পাছেগত 
সাফগলের িীে অঙু্কছরত েয়। 

 

এসাইনমেন্টঃ 

 

 

 

 

 

 

 

১। ক) গ্রাউন্ড ছেগরা িলগত কী িুঝ? 

   খ) সাফলে এমে একছি োো জেখাগে প্রছতছি ধাপগক মগে করগত েগি এগককছি গ্রাউন্ড 
ছেগরা।– সাফগলের প্রছতছি ধাপগক কীভাগি গ্রাউন্ড ছেগরা ধগর সামগে এছেগয় োওয়া োয় তা 
৫ছি পগয়গন্ট িোখো কর। 



 

 

 

 

 

 

       
       
       ছফছলপ জক্রইেে ৪২ িির িয়গস                            মাসুিুর রেমাে 
     ২০১০ সাগল েতুে ইছতোস কগরে                   ১৯৯৫ সাগল েতুে জরকর্থ কগরে 
 
 

 

 

 

***এসাইনমেন্ট আগােী ২৫-০৭-২০২০ শননবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ 
মেইল কমে নিমব।***যাো আমগে এসাইনমেন্ট িাও নন, তাো মেমেেবানন কমে এই 
এসাইনমেমন্টে সামে জো নিমব।*** 

২। একেে ফরাছস োেছরক এিিং আগরকেে কলকাতার। িুই েেই ইিংছলশ চোগেল পাছড় 
জিে এিিং েতুে ইছতোস বতছর কগরে। জকউ েছি মগে কগর জস জতা ছেগরাগত োই আগি 
মাইোগস, জসগক্ষ্গে মাইোসই েগি তার গ্রাউন্ড ছেগরা। কর্াছি িছির িুইেগের জক্ষ্গে কতিুকু 
সতে তা ৫ছি পগয়গন্ট িোখো কর। 
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