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িবষয়ঃ সাই� অব িলিভং

সময়ঃ ১ ঘ�া তািরখঃ ১৮-০৭-২০২০

অশাি�র সব�নাশা �শকলঃ অপচয়

দদু�শার একিট �ধান কারণই হ�� অপব�য় ও অপচয় �বণতা। আমরা অ�নক ����ই বিুঝ না �য, �যটা�ক

আমরা ব�য় ম�ন করিছ তা আস�ল অপব�য়। ব�াি�গতভা�ব �যমিন এটা সিত� জািতগত ভা�বও �তমিন সিত�।

আস�ল �য জািত অপচ�য় ও িবলাস ব�স�ন িল� হ�য়�ছ, তারাই একসময় হতদির� এবং অসহায় অব�া�ত

িনপিতত হ�য়�ছ। ইিতহা�স এর ভুির ভুির উদাহরণ র�য়�ছ।

মঘুল বাদশাহ�দর িবলািসতার কথা সব�জনিবিদত। �স সময়কারই একজন বাবিুচ�িন�য়াগ করা হ�ব। নতুন বাবিুচ�

িহ�স�ব যা�ক িন�য়াগ �দওয়া হ�লা �স �থম এ�স �য কাজিট কর�লা তা হ�লা, রা�াঘর �থ�ক ১০ মণ িঘ নদ�মায়

�ফ�ল িদ�লা। সবাই�তা ভীষণ অবাক ও �ু�। নািলশ �গল নবা�বর কা�ছ। নবাব ��ন �ু� হ�লন না, তার

শাি�র ব�ব�া কর�লন না। িতিন বল�লন িঠক আ�ছ আ�রা ১০ মণ িঘ তা�ক পািঠ�য় দাও।

বাবিুচ�তখন বল�লন, হা,ঁ এই নবা�বর চাকির আিম করব। কারণ ঘ�ার পর ঘ�া �াল িদ�য় ঘন ক�র িঘ এর

িনয�াস িদ�য় আিম �য রা�া কর�বা তা সরবাহ করার সামথ�� এ নবা�বর আ�ছ। আর এটা পরী�া করার জন�ই

আিম িঘ নদ�মায় �ফ�ল িদ�য়িছ। এ�ত যিদ িতিন �ু� হ�তন তাহ�ল �স���� তার বাবিুচ�চাকির করাও আমার

প�� স�ব হ�তা না। অথ�াৎ এ নবাব�দর বাবিুচ�কতটা িবলাসী িছ�লা।

এই রাজা বাদশা�দর পিরনিত িক� খবু ক�ন। ৭০- এর দশ�ক ভার�তর িদি� এবং কলকাতা �শষ মঘুল স�াট

বাহাদরু শাহর দজুন অধ�ন প�ুষ�ক পাওয়া �গল। একজন �ধাপার কাজ ক�র, আ�রকজন ির�া চালায়। অথচ

�য জািত বা �দশ��লা এখন িব��ক �নতৃ� িদ�� এই একিট ���� তারা সবসময় স�চতন িহ�সব স�চতনতা

এবং অ��য়াজনীয় ব�য় �থ�ক িবরত থাকা। আর যারা �সটা পা�রিন �সসব িবশাল িবশাল জনপ�দর ওপর৷ �ভু�

িব�ার ক�র তা�দর�ক পিরচািলত কর�ছ এসব �ু� জনসমি�র �দশ ও জািত��লা।



সম�য়র অপচয়ঃ

� সময় ��ার অন�তম বড় �নয়ামত। িক� কতভা�ব �য আমরা সম�য়র অপচয় করিছ তার �কা�না ইয়�া

�নই। এই সময় অপচ�য়র একিট বড় কারণ �মাবাইল �ফান।

� �ফসবকু, ইউিটউব ও �মাবাই�ল �য কত অ��য়াজনীয় সময় ন� করিছ তার �কা�না সীমা পিরসীমা �নই।

�ক কখন আমা�ক লাইক িদল তার জন� �াট��ফা�নর িদ�ক বদু হ�য় প�ড় আিছ। �ধ ধুনী মানষুরা �য

অপচয় ক�র তাই নয়, অপচয় সব ��িণর মা�ঝই।

�মধার অপচয়ঃ

� �মধা�ক যখন িন�জর ও অ�ন�র জন� কল�াণমলূক কা�জ িন�য়াগ না ক�র �নিতবাচক কা�জ জিড়�য় �ফিল

তখনই �মধার অপচয় হয়।

� �মধা�ক গঠনমলূক কা�জ লাগা�নার জন� �িতিদন নতুন কাজ িশখনু। �যিু��ত দ� �হান।

সামািজকতার না�ম অপচয়ঃ

� সামািজকতা র�ার না�ম এক ��িণর মানষু অথ�স�দ খরচ ক�র িবিভ� ��া�া�মর না�ম, ইত�ািদ

িদব�সর না�ম জাকঁজমক অন�ুা�নর আ�য়াজন কর�ত �� ক�র।

� বছ�রর এমন �কা�না িদন নাই যা�ক তারা উদযাপ�নর উপকরণ বানায় িন। আর আমরা �স��লা�ক

��া�াড�ধ�র সামথ�� থাকুক বা না থাকুক, ঋণ ক�র হ�লও এ সকল ��া�াম উদযাপন কির এবং

অপচ�য় িল� হই।



� অপচয় দইুভা�ব হ�ত পা�র।

� এক, �দদার�স খরচ করার মধ� িদ�য়। অথ�াৎ খর�চর সময় িহসাব না রাখা। ধ�ন-

� আপনার জ�ুতা ��য়াজন। িক� যিদ ম�ন ক�রন এ জ�ুতায় ডায়ম� বসা�না থাক�ত হ�ব, শা�ট�র �বাতাম

�সানার �তির হ�ত হ�ব তাহ�ল এটা বা�ল� অপচয়।

� দইু, সামািজক আচার পাল�নর না�মর না�ম। আস�ল খর�চর সময় আমরা তখনই িহসাব রািখ না। যখন

আমরা আল�স� িবলািসতায় গা ভািস�য় �দই অথবা পণ�দাস�� আ�া� হই।

এসাইন�ম�

ক) আমা�দর অব�চতন মন আস�ল আমা�দর ক� �থ�ক দ�ূর রাখ�ত চায়, আর তাই �স িঢ�লিম�ক কাজ

এড়া�নার অ� িহ�স�ব ব�বহার ক�র। �স আমা�দর �বাঝায় �য কাজ �তা প�রও করা যা�ব, হা�ত �তা সময়

আ�ছই – এখন একটু সম�য়র জন� উপ�ভাগ কর�ল �তমন �কানও �িত �নই। এ কার�ন অ�নক সম�য় পড়�ত

ব�স আমা�দর ম�ন হয়, �খলার ��ারটা চট ক�র একটু �দ�খ আিস, একটা গান ��ন পড়�ত বিস, আর একটা

ফান িভিডও �দ�খ মনটা�ক চা�া ক�র িনই। িক� �বিশরভাগ সম�য় �দখা যায়, �খলার ��ার �দখ�ত িগ�য় প�ুরা

�খলাটাই �দখা হ�য় যায়, একটা গান �থ�ক পাচঁটা গান হ�য় যায়, একটা ৫ িমিন�টর িভিডও �দখ�ত িগ�য়

�মাটামিুট দশ-বা�রািট িভিডও �দখা হ�য় যায়।

তারপরও যখন টনক ন�ড় – তখন ম�ন হয়, আর একটু সময় মজা কর�ল �িত িক? সময় �তা আ�ছই। আর

এভা�বই আপনার িন�জর মি�� আপনার সা�থ �তারণা কর�ত কর�ত আপনা�ক একদম খা�দর িকনা�র এ�ন

�ফ�ল।

��ঃ সময় ��ার অন�তম বড় �নয়ামত। িক� কতভা�ব �য আমরা সম�য়র অপচয় করিছ তার �কা�না ইয়�া

�নই। ছা�জীব�ন আমরা িবিভ� ভা�ব সময় অপচয় ক�র থািক, সম�য়র অপচয় �থ�ক আমরা কীভা�ব �বর হ�ত

পাির করণীয় সমহূ প�য়� আকা�র িলখ ।

খ) িন�জর সময় িন�জর িনয়�ণ রাখ�ত না পার�ল আপনার �মধার িবকাশ ব�াহত হ�ব। সাফ�ল�র স�াবনাও

একইভা�ব িবন� হ�ব। কারণ �য সময় অপচয় হ�লা আপনার জীবন �থ�ক, িদ�নর যতটুকু অংশই আপিন

অ�হতুক ন� কর�লন, তা �কা�নািদনই িফ�র পা�বন না। ফ�ল �য সময় ন� হ�লা তার জ�ন� অন�ুশাচনা করা

ছাড়া আর িকছইু করার থাক�ব না। ছা�জীবন হ�� এমন একিট সময় �যখা�ন িন�জর �মধা �িতিট ��র কা�জ



লাগা�না যায়। পড়া�শানার সা�থ সা�থ িন�জ�ক িবিভ� সজৃনশীল কা�জ িন�য়ািজত রাখা যায় যা ভিবষ��ত একিট

দ�ৃা� হ�য় থা�ক।

��ঃ তুিম কীভা�ব �তামার �মধা�ক কল�াণমলূক কা�জ িন�য়ািজত রাখ�ত পা�রা এবং তা �থ�ক কীভা�ব উপকৃত

হ�ত পা�রা ব�াখ�া কর ।

গ) অপচয় �বণতা একিট ব�ািধ। এ ব�ািধ মানষু�ক �কান পিরণাম �দয় �স স��ক��ছাট �বলায় কৃ� চ�

মজমুদা�রর �সই কিবতায় আমরা অ�ন�কই প�ড়িছ -

�য জন িদব�স, ম�নর হর�ষ

�ালায় �মা�মর বািত;

আ� গ�ৃহ তার �দিখ�ব না আর

িনিশ�ত �দীপ ভািত

��ঃ দদু�শার একিট �ধান কারণই হ�� অপব�য় ও অপচয় �বণতা। কৃ� চ� মজমুদা�রর এই কিবতায়

অপচ�য়র িক পিরণিত হ�ত পা�র তা খবু স�ুরভা�ব ফু�ট উ�ঠ�ছ। অপচ�য়র পিরণিত ব�াখ�া কর।
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ই�মইল এর সাব�জ�� িন�জর নাম এবং �াশ অবশ�ই িলখ�ত হ�ব****
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