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দীর্ঘসূত্রিতার কারণ (লেকচার-২) 
 

আমরা গত সপ্তালের ওয়াকঘশীলে আলোচনা কলরত্রিোম দীর্ঘসূত্রিতা কী এবং এর কারণগুলো ত্রক ত্রক। এিাড়া 
কলয়কধরলনর দীর্ঘসূত্রিতা আলি এো জেলনত্রিোম। বাত্রক ধরনগুলো ত্রনলয়ই আেলকর ওয়াকঘশীে। 

দুত্রিন্তাকারী: 
দুত্রিন্তাকারীরা সবসময় ত্রনরাপত্তা ও ত্রনিয়তালকই সবলচলয় জবত্রশ গুরুত্ব জদয়। আর এেলনে তালক মূেেও ত্রদলত েয় 
অলনক। তার ত্রনরাপদ ও আরামদায়ক এোকার সীমানা খুবই জিাে। জকান ঝুুঁত্রক বা পত্ররবতঘলনর মুলখামুত্রখ েলেই 
দুত্রিন্তায় তার োত-পা ঠান্ডা েলয় আলস। ঝণঘাধারার মলতা অত্রবরাম গত্রতলত দুত্রিন্তার প্রবাে চেলত থালক তার মলনর 
জেতলর। 

 
‘যত্রদ এই এই েয়’ তােলে কী অবস্থা দাুঁড়ালব এই জনত্রতবাচক আশঙ্কায় জস এলকবালর সঙু্কত্রচত েলয় যায়। জকালনা 
কাে করলত েয় পাওয়া, কােত্রে ত্রঠকমলতা করলত পারা না পারা, অলনক শ্রম/সময় ত্রদলত েলব, কালের ফোফে 
ত্রক েলব এসব ত্রনলয় জেনশলনর সুলযালগ দীর্ঘসূত্রিতা েুক কলর ঢুলক পলড়। ফলে মানুষ েয় কােত্রেলক ত্রশলকয় তুলে 
রালখ নয়লতা পাশ কাোলত চায়। শুরু েয় "আে নয় ,কাে অথবা পরশু করব" জখো। বোবাহুেে, কােত্রে জেেোইন 
অনুযায়ী, এমনত্রক এলকবালরই েয়লতা করা েলয় ওলঠ না। অত্রনিয়তা জমাকাত্রবো করার জচলয় জস একলর্লয় ত্রনরাপদ 
েীবনলকই জবলি জনয়। দুত্রিন্তাকারীলদর েীবলন আনন্দ খুবই কম থালক। তারা সেলেই ক্লান্ত েলয় যায়। 

 
অমানেকারী: 
কতত ঘত্ব বা ক্ষমতার ত্রবরুলে এলদর জক্ষাে রলয়লি। ত্রকন্তু এরা এই জক্ষাে প্রকাশ কলর খুবই সংলগাপলন। এই ধরলনর 
দীর্ঘসূত্রিতাকারী কাউলক যত্রদ বলেন, ‘এ কােো কলর দাও।’ জস সালথ সালথ বেলব ‘ত্রঠক আলি, কলর জদব।’ ত্রকন্তু 



তারপর জস তার প্রত্রতজ্ঞার কথা ‘েুলে যালব’ অথবা আধাআত্রধ কােত্রে করলব বা অলনক জদত্ররলত কােত্রে করলব। 
বেত্রিগত বা পাত্ররবাত্ররক সম্পলকঘর জক্ষলিও এরা অলনের প্রলয়ােন পূরলণর জবোয় এই একই জকৌশে অবেম্বন কলর। 
এ ধরলনর আচরণ তালক ক্ষমতার অনুেূত্রত প্রদান কলর। পত্ররণালম অমানেকারী ত্রনলেই ক্ষত্রতগ্রস্ত েয়। ক্ষত্রতগ্রস্ত 
েওয়ার পরও জস ত্রনলেলক এই বলে সান্ত্বনা জদয় জয, এই েত্রেে ত্রবলে একেন বেত্রিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই জস শাত্রস্ত 
পালে। জস অসুখী েলেও এ ত্রনলয় গত্রবঘত। 

 
সঙ্কে সতত্রিকারী: 
আমরা অত্রধকাংশই জকালনা না জকালনাোলব জশষ মুেূলতঘ কাে োলো করলত পাত্রর। োলত আর সময় জনই, এখন না 
করলেই নয়, তখন আমালদর মত্রস্তষ্ক পূলণঘাদ্দলম কাে শুরু কলর। আমরা কাে জশষ কত্রর। অথচ “সময়” জয কখলনাই 
োলত থালক না, মাতত  গলেঘ আসার মুেূতঘ জথলকই কাউন্ট োউন শুরু েলয় যায়- এই ধ্রুব সতে আমরা বুত্রঝ না জকন 
োত্রন না! একেন সঙ্কে সতত্রিকারী এক ধরলনর আচরণ জথলক অনে ধরলনর আচরলণ চলে যায়। প্রথমত জস 
পত্ররত্রস্থত্রতলক আমে জদয় না। চাপ অনুেব না করলে শুরুই করলত পালর না। পলর অত্রতত্ররি সত্রিয় েলয় ওলঠ। সব 
বাদ ত্রদলয় সময়মলতা কাে জশষ করার েলনে জেলগ যায়। জকউ আবার মলন কলরন, কােত্রে জশষ করার জযলেতু 
জকালনা জেেোইন নাই, তলব জবহুদা ত্রনলেলক জপ্রশার ত্রদলয় োে ত্রক! এলদরলকই আবার বেলত জশানা যায়, “সবকাে 
একসালথ পলড়লি, আর পারত্রি না।” 

 
ত্রনখুুঁত কমঘসম্পাদনকারী: 
এরা প্রত্রতত্রে কােই ত্রনখুুঁতোলব করলত চায়। জয-লকান কাে করলত জগলেই জস তার আত্মমযঘাদালক এর সালথ েত্রড়লয় 
জফলে। োলবন কােত্রে "জসরা" না েলে ত্রনলের কালি বা অলনের কালি মান থাকলব না। তাই কাে আর করা েয় না 
ত্রকংবা শুরু েলেও জশষ েয় না। তালত ত্রক, ত্রনলের "ইলগা" জতা বোয় রইে! জবত্রশরোগ জক্ষলিই এরা আদশঘবাদী 
এবং সময় ও শত্রি বেলয়র বোপালর অবাস্তববাদী। 

 
ওলদর কাউলক জপত্রিে জচাখা কলর ত্রদলত বেুন। জদখলবন জস েয়লতা খুব ত্রবব্রতোলব জপত্রিলের ত্রদলক তাকালব এবং 
সারাত্রদনই েয়লতা এর ত্রদলক তাত্রকলয় তাত্রকলয় োবলব কীোলব সুন্দর কলর জপত্রিেত্রে জচাখা করা যায়। অথবা জস 
তখনই জপত্রিে জচাখা করলত জেলগ যালব এবং ত্রদলনর জশলষ জপত্রিে সত্রতেকার অলথঘই সুন্দর জচাখা কলর ত্রনলয় আসলব 
ত্রকন্তু কােলত কােলত এত জিাে কলর ত্রনলয় এলসলি জয তা ত্রদলয় আপত্রন আর ত্রেখলত পারলবন না। এরা প্রত্রতত্রে 
ত্রেত্রনসলকই েয় এলকবালর ত্রনখুুঁত অথবা ত্রকিুই না এই দতত্রিলকাণ জথলক জদলখ। জকালনা কালে বেথঘ েলে তারা 



ত্রনলেলদরলকই বেথঘ োলব। ত্রনখুুঁত কমঘসম্পাদনারীরা মলনর গেীলর সবসময় মলন কলর পুলরাপুত্রর না পারলেই জশষ 
েলয় জগোম। দীর্ঘসূত্রিতা এলদর কালি ত্রবচারলক ত্রবেত্রম্বত করারই এক প্রত্রিয়া, আপত্রন না জখেলে কখলনা োরলবন 
না। কাে না করলে বেথঘও েলবন না। 

 
সব কালের কােী: 
সব কালের কােীলক কখলনা দীর্ঘসূিী মলন েয় না। কারণ জস সবসময় বেস্ত। সবসময় কাে করলত চায়। জস 
সবাইলক খুত্রশ করলত চায়। সবার কাে কলর ত্রদলত চায়। কাউলকই না বেলত পালর না। 

 
সব কালের কােীলক আপাতদতত্রিলত জদলখ মলন েয়, জসই সফে েলব। ত্রকন্তু বাস্তলব তা েয় না। আত্মত্রনেঘরশীে েওয়া 
ও সব কাে করার সংগ্রালম জস তার কাে ও সমলয়র মলধে সমন্বয় করলত বেথঘ েয়। যালদর জস খুত্রশ করলত জচলয়ত্রিে, 
তালদরলকও জস খুত্রশ করার েলনে মত্ররয়া েলয় জচিা কলর, তালদরও খুত্রশ করলত পালর না। কারণ জস তার সামলথঘের 
অত্রতত্ররি কাে োলত ত্রনলয়ত্রিে। 

 
আনন্দ না পাওয়া: 
জবত্রশরোগ মানুষ আনন্দ ত্রনলয় কাে কলরন না। অবশে করণীয় কাে তালদর কালি জেসফুে, ত্রবরত্রিকর, অসেনীয় 
মলন েয়। ইংলরেীলত জযোলক বো েয় "Dreaded task"। ফেশ্রুত্রতলত, কালের জচলয় অকােলক জমােনীয় মলন 
েয়। এধরলনর মানুষ করণীয় কােত্রে না কলর ত্রবলনাদলনর োোলরা মাধেম খুুঁলে জবর কলর তালত আসি েলয় 
যান। যুত্রিো েলে, দুত্রনয়ালত আনন্দ উপকরলণর কমত্রত নাই, তলব ত্রমলি জকন জবাত্ররং একো প্রলেলের জপিলন সময় 
নি করা।     

 
 
 
 
 



এসাইনলমন্টঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১। অমান্যকারীরা মনন্ কনর ককানন্া কাজ কনর কেয়ার কথা বনে কেটা ন্া করাই ক্ষমতার প্রকাশ। ককন্তু তারা 
তানের কন্নজনেরই ক্ষকত কনর। ফনে তানের ককানন্া কাজ েম্পন্ন হয় ন্া এবং েবার কানে তারা তানের 
গ্রহণন াগ্যতা ও েম্মান্ েুনটাই হারায়। ককন্তু ত্রনলে উলদোগী েওয়া ও জপ্রা-একত্রেে েওয়াই শত্রিমান ও ক্ষমতাবান 
েওয়ার প্রথম শতঘ। 

 

প্রশ্নঃ একেন দীর্ঘসূিী বেত্রি কীোলব ত্রনলেলক উলদোগী ও জপ্রা-একত্রেে মানুষ ত্রেলসলব উপস্থাপন করলত পালর 
তা ৫ত্রে পলয়লন্ট বোখো কর। 

২। োলত যলথি সময় আলি, দুলয়কত্রদন পলর শুরু করলেও অনায়ালস কােত্রে কলর জফো যালব- এই ধরলনর 
মানত্রসকতায় অত্রধকাংশ মানুষই জোলগ। জেে োইন িাড়া কাে করলত পালর না। জশষ মুেূলতঘ তাড়াহুড়া কলর 
জকালনামলত কাে জশষ কলর নয়লতা বলে এত কাে একসালথ জশষ করলত পাত্ররত্রন। আমালদর অলনলকর জক্ষলিই 
পরীক্ষার আগ মুেূতঘ িাড়া পড়ায় মন বলস না। ত্রকন্তু ততত্রদলন পড়া এত জবত্রশ েলম যায় জয, তখন জশষ করা 
আমালদর েনে কত্রঠন েলয় যায়। 
 

 

প্রশ্নঃ কশষ মুহূনতে তাড়াহুড়া কনর কাজ কশষ করার অভ্যাে তযাগ্ করার জন্য প্রনয়াজন্ কন্নজনক উদু্বদ্ধ করা। 
এনক্ষনে তুকম কীভ্ানব কন্নজনক উদু্বদ্ধ করনব তা আনোচন্া কর। 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***এোইন্নমন্ট আগ্ামী ১৩-১০-২০২০ মঙ্গেবানরর মনযয samia.cosmo20@gmail.com এ কমইে কনর  
কেনব।*** ারা আনগ্র এোইন্নমন্ট োও কন্, তারা কমনহরবাকন্ কনর এই এোইন্নমনন্টর োনথ জমা কেনব।*** 

৩। জমৌত্রমতার পরীক্ষার আর একমাস বাত্রক। এমন সময় ওর বান্ধবী এলসলি জিাে োইলয়র েন্মত্রদলনর দাওয়াত 
ত্রদলত। জমৌত্রমতা না করলত পারলি না, কারণ জস সবাইলক খুত্রশ করলত চায়। ত্রকন্তু জশষ পযঘন্ত সবাইলক খুত্রশ 
করলত বেথঘ েয়। 

 

প্রশ্নঃ সময় ও সামলথঘের অত্রতত্ররি কাে োলত না ত্রনলয় না বেলত জশখা প্রলয়ােন। অন্যনক খুকশ করনত কগ্নয় 
কন্নজর কানজর পকরকল্পন্ায় বযাঘাত ঘনট। ফনে আমরা েীঘেেূকেতার চনে পনড়  াই। কাে ও সমলয়র মলধে 
সমন্বয় কলর দীর্ঘসূত্রিতালক কীোলব এড়ালনা যায়? ৫ত্রে পলয়লন্ট বোখো কর। 
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