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িবষয়ঃ সাই� অব িলিভং

সময়ঃ ১ ঘ�া তািরখঃ ০৪-০৭-২০২০

“িনখুঁত নয়, স�ুরভা�ব সময়মত কাজ করাটাই ���পণূ�”

�দনি�ন জীব�ন সময়�ক �বাঝার জন� আইন�াইন হওয়ার ��য়াজন �নই। আইন�াই�নর আ�পি�ক ত�

�দনি�ন জীব�ন ��� বহন ক�র না। সম�য়র ব�াপা�র সাব�জনীন মলূনীিত হ�� �িতিদন আমা�দর ��ত��কর

জন� সমপিরমাণ িমিনট ও ঘ�া বরা� থা�ক। সময় মলূ�বান। িক� এ ম�ূল�র সা�থ টাকা পয়সার �যই মলূ� তার

পাথ�ক� আ�ছ। টাকা পয়সা ধার �নওয়া যায় ধার �দওয়া যায় িক� সময় ধার �নওয়া যায় না এবং ধার �দওয়া যায়

না। �য সময় চ�ল �গল তা আর কখ�না �ফরত আ�স না। সময় আর অ�থ�র ব�াপা�র একিট �মৗিলক সত� হল

দ�ুটাই আমা�দর খবু �বিশ ��য়াজন। �ায় সবাই আমরা ম�ন কির আ�রা একটু সময় যিদ পাওয়া �যত তাহ�ল

কাজিট স�ুরভা�ব করা �যত।

সম�য়র উপর িন�জর িনয়�ণ ও স�ুরভা�ব সময়মত কাজ কর�ত হ�ল িকছ িুবষয় অনসুরণ করা

��য়াজন

��য়াজন িন�পণ ক�ন তার পর অজ��নর �চ�া ক�নঃ সময় বাচঁা�নার �থম পদ��প হ�� অ�ািধকার িভি��ত

কম�তািলকা করা। �িত মহুূ�ত�ই হাজারিট িভ� ধর�ণর কাজ করা �য�ত পা�র। িক� এই মহুূ�ত��কান কাজিট

িব�শষভা�ব করা ��য়াজন তা িচি�ত কর�ত পারা সব�চ�য় �বিশ ���পণূ�।

সপুারম�া�নর ধারণা ত�াগ ক�নঃ আমরা সবিকছ িুনখুঁতভা�ব ও স�ুরভা�ব কর�ত চাই। আর বড় িকছ কুরার

তাড়না আমা�দর �ায়রু উপর এক অবণ�নীয় চাপ সিৃ� ক�র। ত�ব বড় িকছ কুর�ত চাওয়া ও বড় িকছ কুরা এর

ম�ধ� অ�নক তফাৎ র�য়�ছ। বড় িকছ কুর�ত �গ�ল �ছাটখাট অ�নক িকছ�ুক এিড়�য় �য�ত হয়।



িবশ�ৃলা কািট�য় উঠুনঃ কা�জর ঝা�মলা কমা�নার জ�ন� আপনার জ�ম থাকা কাজ��লা�ক দ’ুভা�গ ভাগ ক�র

�ফলনু। একিট হ�� জ�ির আ�রকিট হ�� ���পণূ�। �বিশরভাগ ����ই �দখা যায় �য, তু� িবষয় িন�য়ই

আমরা �বিশ ব�� হ�য় পিড়। এ ব�াপা�র িব�শষ��দর পরামশ�হ�� ���পণূ�িবষয়��লার �িত মন িদ�ল

দীঘ��ায়ী সফুল পাওয়া যায় এবং সময়ও অ�নক �ব�ঁচ যায়।

দীঘ��ায়ী ল���র জ�ন� সময় বাচঁানঃ সবসময় �দখ�বন জ�ির কাজ কর�ত কর�ত সময় পার হ�য় যা��। মহুূ�ত�র

��য়াজন পরূণ করার পর দরূ�সারী কা�জর জ�ন� সময় পাওয়া যা�� না। দরূ�সারী ল���র জ�ন� �িতিদন

আধঘ�া �থ�ক এক ঘ�া সময় ব�য় ক�ন।

অ�ািধকার িন�প�ণর �কৗশলঃ অ�ািধকার িন�প�ণর আ�রকিট ���পণূ��কৗশল হ�� �িতিদ�নর কম�তািলকা

��ত করা। সারািদন িক কর�ত হ�ব িল�খ �ফলনু তারপর সব�চ�য় জ�ির কাজ��লার পা�শ “ক” িচ� িদন ।

এরপর এই কাজিট কর�ত কত সময় লাগ�ব তা অনমুান ক�র �দখনু।

�িছ�য় কাজ ক�নঃ আমা�দর অ�ন�কই অ�গাছা�লা অব�ায় কাজ কির। এ�ত সময় লা�গ �বিশ। একটু

স�চতনভা�ব �িছ�য় কাজ কর�ল সময় ও অথ�দ�ুটাই বাচঁা�না যায়।

সম�য়র অপচয় �রাধ ক�নঃ আমা�দর �য সময় �নই তা নয়, আস�ল আমা�দর ম�ন হয় আমরা খবু ব��। িক�

মলূ�বান সম�য়র একটা িবরাট অংশ অপচয় হয়, এটা িঠক। আমা�দর অ�াতসা�রই অ�নক সময় অ�হতুক ন�

হ�য় যায়। এই ন� সময়�ক বাচঁা�ত পার�লও িদ�ন একািধক কম�ঘ�া �যাগ করা স�ব।

এসাইন�ম�

ক) এটা খবুই �াভািবক �য আপিন যখন অবসর সময় কাটান তখন আপনার �গাছা�লা পিরক�না��লা�ক

এ�লা�ম�লা করার জন� �বশিকছ অু�ুত ব� আপনার সাম�ন এ�স হািজর হয়। একজন দািয়�বান সফল মান�ুষর

জন� সময়�ক িনয়�ণ করা খবু জ�ির । আপিন যিদ সম�য়র যথাযথ ব�বহার স��ক�স�চতন �হান তাহ�ল

�দখ�বন �িতিদন আপিন এমন িকছ কুাজ ক�রন যা �ধইু আপনার সময় ন� ক�র িক� আপনা�ক ��াডাকিটভ

িকছ �ুদয় না। আপনার বঝুার সিুবধার জন� বল�ত চাই, এই তািলকায় সবার �থ�ম থা�ক ম�ুঠা�ফান অথবা

ভাচু�য়াল �গমস। তাই সবসময় �চ�া কর�বন এরকম সময় ন�কারী সবিকছ আুপনার জীবন �থ�ক দ�ূর রাখ�ত।

তাহ�লই একজন পিরপণূ�সফল মানষু িহসা�ব িন�জ�ক দাড়ঁ করা�ত পার�বন খবু সহ�জ। তাই সম�য়র উপর

িন�জর িনয়�ণ রাখ�ত পারা সব�চ�য় জ�ির িবষয়।



সময়মত কাজ করার অনসুরণীয় িবষয়ব� প�য়� আকা�র ব�াখ�া কর ।

খ) আমরা অ�ন�কই ম�নকির একসা�থ অ�নক কাজ কর�ত পারা বড় �কা�না �ণ, আস�ল �মা�টও তা নয়। সিত�

বল�ত আমা�দর ��ন মাি�টাি�ং�য় অনপু�যাগী। মান�ুষর ��ন একসা�থ অ�নক��লা কা�জর কমা� িন�ত পা�র

না। আপিন যিদ সব কাজ�কই সমানভা�ব কর�ত চান �কা�না কাজই কর�ত পার�বন না। তাই িনিদ�� সম�য়

একিট কা�জর �িত �ফাকাস ক�ন, এ�ত ক�র আপনার ��াডাি�িভিট �ব�ড় যা�ব আপনার কাজও ভা�লাভা�ব

�শষ হ�ব। সময়মত �িতিট কাজ করা একজন ছা��র অন�তম �ণাবিল। �িতিদন িক কাজ আমার করা উিচত

তার একিট �ম�াল ম�ািপং থাকা ��য়াজন। একটু স�চতনভা�ব �িছ�য় কাজ কর�ল সময় বাচঁা�না যায়।

I. একই সম�য় অিধক কাজ করার কুফল প�য়� আকা�র ব�াখ�া কর ।

II. সারািদ�নর নানান কা�জর ম�ধ� �থ�ক অ�ািধকার (Priority) অনসুা�র কাজ করার ��� বিুঝ�য় িলখ।

গ) সাি�র ৯ম ��িণর ছা�। সাম�ন তার টাম�পরী�া। িক� এই মহামাির�ত �ুল ব� থাকায় িশ��কর �দয়া

পড়া িঠক সময় কর�ছ না। িক� �স অ�নক ব�� সময় কাটায়। িটিভ �দ�খ, �গমস �খ�ল সময় পার কর�ছ

সাি�র। তার পড়া�শানার �িত ম�না�যাগ �মশ ক�মই যা��। �স সারািদনই নানা অ��য়াজনীয় কাজ কর�ছ।

িক� তবওু �য কাজিট তার সব�চ�য় �বিশ ��য়াজন �স কাজিট�ক �স ম�নর অজা�� অথবা ই�াকৃতভা�ব এিড়�য়

যা��। সাি�র ভাব�ছ, �য কাজিট তার জন� খবু জ�ির, এত সময় পা�� িক� �স �কন কাজিট �� কর�ত

পার�ছ না? অথ�াৎ কাজ �� করাটাই তার জন� অ�নক �বিশ চ�া�লি�ং হ�য় দািঁড়�য়�ছ। ২৪ ঘ�া�ক আপিন

কীভা�ব ব�বহার কর�ছন তার উপর িনভ�র কর�ছ আপনার সাফল� এবং ব�থ�তা দ�ুটাই। জীবন একটাই। সময়�ক

কা�জ লাগান। সময় আপনা�ক িন�য় যা�ব সাফ�ল�র চূড়ায়।

I. দীঘ�সিূ�তা বল�ত িক বঝু?

II. �িটন অনসুরণ করার ��� বিুঝ�য় িলখ।
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