
 
শ্রেণি - ৮ভ 

ণফলয়ঃ াইন্স অফ ণরণবিং 

ভয়ঃ ১ ঘণ্টা                                                       তাণযখঃ ২৯-০৯-২০২০ 

ততা  ভানফতা শ্রাক করযাণিয থ 

একা একা ক্লাণ ১ভ য়া মায়। ণকন্তু জীফণন ১ভ য়ায জণনয অণনক ভানুণলয আনুকূরয , ণমাণগতা, আনুগতয 

রাণগ। আয এটা অজজন কযায ভূর ণি ণরা ততা , ভানণফকতা। কাযি ভানণফকতা, ননণতকতা, ভভতা ছাড়া মত 

দক্ষতা, ণডণি, এয়াডজই অজজন কযা শ্রাক না শ্রকন - অথজীন। এভনণক প্রাচুমজ। এই খযাণত প্রাচুমজ আনাণক 

ম্মান শ্রদণফ না , াণি শ্রদণফ না , আনাণক স্মযিীয় কযণফ না। ভানুল আনাণক বু শ্রর মাণফ ফা স্মযি কযণর 

ফাণজ উদাযি ণণণফ স্মযি কযণফ। 

একফায নফীজী () আরী (যা)-শ্রক ণনণয় ফাজাণয মাণিণরন। ঠাৎ শুনণত শ্রণরন কান্নায আয়াজ। শ্রদখণরন , 

একণট শ্রভণয় ণথয াণ ফণ ফযাকুর ণয় কাাঁদণছ। নযভ স্বণয জানণত চাইণরন কী ণয়ণছ তায। শ্রভণয়ণট ফরণরা , 

শ্র একজন ক্রীতদাী । আজ কাণর তায ভণনফ তাণক ৪ ণদযাভ ণদণয় ফাজাণয াণঠণয়ণছণরন ণকছু শ্রকনাকাটায 

জণনয। ণকন্তু ণথভণধয ণদযাভগুণরা াণযণয় মায়। এখন শ্র কীবাণফ ফাণড় ণপণয মাণফ এ বণয়ই কাাঁদণছ। শুণন 

নফীজী () তাণক তায ণনণজয ১২ ণদনায শ্রথণক ৪ ণদনায ণদণয় ফরণরন , ফাজায শ্রথণক দা ণকণন চণর শ্রমণত । 

নফীজী () চণর শ্রগণরন। 

অণনক ণয মখন আফায এ থ ণদণয় ণতণন ণপযণছণরন শ্রদণখন তখন শ্রভণয়ণট খুফ বীতভুণখ ফণ আণছ। ণতণন 

ণজণে কযণরন, ভা এখন তুণভ ফাণড় ণপণয মা ণন ? শ্রভণয়ণট ফরণরা, আজ আভায এত শ্রফণ শ্রদণয ণয় শ্রগণছ 

শ্রম, এখন মা-ই ফণর না শ্রকন ভণনফ ণফশ্বা কযণফ না। আভাণক াণি  প্রদান কযণফ। আণভ তাই ফাণড় ণপযণত বয় 

াণি। জফাণফ নফীজী () মা কযণরন, ভানণফকতায এয শ্রচণয় বাণরা উদাযি আয ণকছু ণত াণয না। 

শ্রভণয়ণটণক াণথ ণনণয় শ্রগণরন তায ভণনণফয ফাণড়ণত। দযজা ফন্ধ শ্রদণখ শ্রজাণয ফরণরন , আারাভু আরাইকুভ। 

শ্রকাণনা জফাফ না শ্রণয় আণযা শ্রজাণয ফরণরন , আারাভু আরাইকুভ। যয ৩ ফায ফরায য ফাণড়য ফাই 

ণভণর উত্তয ণদণরন , য়ারাইকুভ আারাভ। নফীজী () ণজণে কযণরন, প্রথভফায আণভ শ্রম ারাভ ণদণয়ণছ তা 



শ্রতাভযা শ্রান ণন ? গৃকতজা ফরণরা , ইয়া যুরুল্লাহ্ ! শুণনণছ। ণকন্তু আনায কণ্ঠ শুনণত এত বাণরা রাগণছর শ্রম , 

আভযা তা ফায ফায শুনণত চাইণছরাভ। 

নফীজী () তখন তায আায কাযি ফযাখযা কযণরন। গৃকতজা ফরণরন , শ্র আল্লায যুর , শুধু এই কাযণিয 

জণনযই ণক আণন এতদূয এণণছন ? নফীজী () ফরণরন, াাঁ। গৃকতজা ফরণরন , এ গৃণ আনায আগভণনয 

শুকণযয়াস্বরূ এই দাীণক এ ভুূতজ শ্রথণক ভুি কণয ণদণি। 

ততা ভানণফকতায  আয কষ্টণষু্ণতায প্রণতবূ ণছণরন ণতণন। ভা -ফাফাণক াণযণয় নণফই ণয়ণছণরন জীফণনয 

কণঠন ফািফতায মু্মখীন। ৃণথফীয াঠারায় ণখণত ণখণত শ্রফণড় উণঠণছন স্ব -ণনবজয ণয়। শ্রমৌফণন ধনফান স্ত্রী 

শ্রণয় ণফরা-ফযণন কাটাণত াযণতন। ণকন্তু তা না কণয ফ ম্পদ দান কণয ণদণরন দণযদ্রণদয জণনয।  

ণতযয ফািী প্রচায কযণত ণগণয় কুযাইণদয ত ণফণযাণধতায ভুণখ শ্রকাণনা প্রণতফাদ কণযন ণন। শুধু নীযণফ কণয 

শ্রগণছন ণনণজয কাজ। নাভাণজয ণজদায় মখন ণগণয়ণছন , ঘাণড় উণটয নাণড়বুাঁণড় চাণণয় ণদণয়ণছ ফখাণট মুফকযা। 

ঐ অফস্থাণতই ণড়ণছণরন। প্রণতণাধযায়ি ন ণন। একভয় অতযা চায মখন ীভা ছাণড়ণয় শ্রগর ণজযণতয 

ণদ্ধাণি ফাধয ণরন। ণকন্তু ঙ্গীণদয প্রণত কত ভভভজী ণর একজন শ্রনতা ফাইণক আণগ াণঠণয় ণনণজ শ্রল 

দণরয মাত্রী ফায ঝুাঁণক ণনণত াণযন তা অনুণভয়।  

শুধু ঙ্গী নয় , তায ণফণযাণধতাকাযী ত্রুণদয শ্রম ভূরযফান ম্পদ তায কাণছ গণিত ণছর তা ফাইণক ণঠকভণতা 

ফুণঝণয় শ্রদয়ায জণনয প্রািণপ্রয় চাচাণতা বাই আরীণক শ্রযণখ ণগণয়ণছণরন ভক্কায়। ণেয ণিণক ণতণন িংত 

কণযণছন তায ণভণনয প্রণতষ্ঠায়। দক্ষতা আয ননণতকতায ণভণণর নতণয অপ্রণতণযাধয জনণগাষ্ঠীণত রূািণযত 

কণযণছন এভন এক জাণতণক ত ত ফছয ধণয মাযা ণছর ৃণথফীয ফণচণয় অবয আয অনিয। 

একজন ৎ, ণনষ্ঠাফান, দযণদ  ভানফতাফাদী ভানুণলয ভণধয শ্রম গুি থাকা জরুণয: 

ইিা :‘ইণি থাকণরই উায় য় ’। কথাণট শুধু কথায কথা নয়। বাণরা ভানুল ণয় ঠায জনয ফায প্রথণভ শ্রম 

ণফলয়ণট থাকণত ণফ শ্রণট ণরা ইিাণি। মত খাযা ণযণফণই আণন ফ ফা কণযন না শ্রকন আণন 

একজন বাণরা ভানুল ণয়ই শ্রফাঁণচ থাকণফন এভন ধযণনয ইিাণি থাকণত ণফ। ইিা থাকণরই আণন াযণফন 

একজন বাণরা ভানুল ণত। 

ফািফ ণত ণফ  : মণদ ফািফতা অণনক শ্রফণ কণঠন। তাযয বাণরা ভানুল ণয় উঠণত ফািফতাণক ফুঝণত 

ণফ। ধরুন একজন ণছনতাইকাযী মণদ ফুঝণত শ্রণখ শ্রম শ্র মায ণছনতাই কযণত মাণি শ্রণট ণনশ্চয় তায জীফণনয 

ঞ্চয়। এণটণক ণঘণয তায অণনক স্বপ্ন গণড় উণঠণছ। তাণর আয খাযা কাজণট ঘণট না। ফািণফকবাণফ ণচিা 



কযণর একজন ণছনতাইকাযী ণয় উঠণত াণয একজন বাণরা ভানুল। তণফ এটা ণঠক শ্রম ণছনতাইকাযীয 

প্রণয়াজন থাকণত াণয । ণকন্তু উাজজণনয ফহু ৎ থ তায াভণন শ্রখারা ণড় যণয়ণছ। শ্রগুণরাণক অফরম্বন 

কযণর তায ফযণিগত ভযাগুণরা আয থাকণফ না। 

যীক্ষা চারাণত ণফ :বাণরা ভানুল ণয় ণটণক থাকণত অণনক ধযণনয যীক্ষা চারাণত ণফ। শ্রমভন ধরুন 

গযীফণদয াাময কযা, বাণরা কাজ কযা ইতযাণদ। আণন বাণরা থাকণফন তখনই মখন আণন াণয ভানুলণটণক 

বাণরা ণথয ণনণদজনা ণদণফন। এবাণফ নানা ধযণনয যীক্ষা চাণরণয় ণনণজণক বাণরা যাখুন। 

াযীণযক বণঙ্গণত এফিং কথায় বদ্রতা আনণত ণফ : আণন বাণরা ভানুল ণত চাইণর স্বাবাণফকবাণফ আনায কথা 

এফিং াযীণযক বণঙ্গণত বদ্রতাুরব আচযি আনণত ণফ। আনায ফযফাযই অনযণদয ফণর শ্রদণফ আণন কতটা 

বাণরা ভানুল। মতটা ম্ভফ শ্রচষ্টা করুন বাণরা বালায় কথা ফরণত, ফায ণঙ্গ বাণরা আচযি কযণত। তাণর 

আনায ভাণঝ খাযা ধযণনয শ্রকাণনা ণচিা আণফ না। বাণরা ভানুল ণয় উঠণত াযণফন। 

ণমাণগতা কযণত ণফ :অায়ণদয নানা ধযণনয ণমাণগতা কযায ভত ভশ্রনাবাফ আনায ভাণঝ থাকণত ণফ। 

আনায ভন কতটা উদায তা ণনবজয কযণফ অায়ণদয াণ আণন কতটা থাকণত াযণছন। শুধু একা একা 

বাণরা শ্রথণক বাণরা ভানুল ণয় ঠা মায় না। ফাইণক ণনণয় বাণরা থাকণত য়। 

বাণরা কাজ করুন :াযাণদণন অণনকগুণরা বাণরা কাজ কযায শ্রচষ্টা করুন। খাযা কাজ শ্রথণক ণফযত থাকুন। 

এণত কণয ণনণজ বাণরা থাকণফন এফিং অনযযা আনায কাছ শ্রথণক বাণরা কাজ ণণখ ণনণত াযণফ। 

জবাণফ ণনন :আণন বাণরা ভানুল ণণণফ নতণয কযণফন ফা আনায াণয ভানুলণট ণনণজণক বাণরা ভানুল 

ণণণফ নতণয কযণছন এই ণফলয়ণটণক জবাণফ ণনন। শ্রকাণনাবাণফই এণটণক ফাড়াফাণড় ফা শ্রদখাণনা ভণন কযণফন 

না। এফ শ্রনণতফাচক ধাযিা ভণন যাখণর আণন শ্রকাণনাণদন বাণরা ভানুল ণয় উঠণত াযণফন না। 

এাইনণভন্ট 

ক) জীফনন ১ভ ওয়ায জননে ননক ভানুনলয অনুকূরে, নমাগগতা, অনুগতে রানগ। অয এটা জজন কযায ভূর 
গি নরা ততা, ভানগফকতা। কাযণ ভানগফকতা, ননগতকতা, ভভতা ছাড়া মত দক্ষতা, গিগি, এওয়ািজআ জজন 
কযা হাক না হকন- থজীন।  

প্রশ্নঃঅভযা ননক স্মযণীয় ফেগিফনগজয নাভ শুননগছ এফং হজননগছ মানদয ফদান অভানদয ভানজ গযামজ । এ 
কর ভানুল তানদয কাজ গদনয় অভানদয ভানঝ এখনও গফদেভান অনছন । ‚ প্রাচুমজ নয় , স্মযণীয় নত নর 
প্রনয়াজন ভানফতানফাধ, গনষ্ঠা এফং ততা‛ এআ উগিগট ফোখো কয। 

 



খ) জীফন জগটর ও জ দু-প্রকাযআ।মায আচ্ছা গি দুফজর নজআ তায কানজয প্রগত নীা চনর অন।হকাননা 
কানজ গিক বানফ ভননানমাগ গদনত ানয না।পনর ফেথজতা তানক িা কনয।এভন ভানুনলয জীফন ক্রভ জগটর 
হথনক জগটরতয নয় ওনি। 

প্রশ্নঃ হমনকাননা কানজয পর দু যকভ নয় থানক। নত ানয হটা করোণকয থফা প্রনয়াজনীয়। কানজয পর 
আগতফাচক ওয়ায প্রধান গনয়াভক নচ্ছ আচ্ছাগি । আগতফাচক আচ্ছাগি কীবানফ চাওয়া হক াওয়ায় রুান্তয 
কনয ফোখো কয। 

গ) বদ্রতাুরব অচযণ হক অভযা দাচায ফনর থাগক। অনায ফেফাযআ অনায গযচনয়য ফান। অভানদয 
কর বার কাজ ভুনছ হমনত ানয মগদ অভযা দাচাযী না আ। অনায ফেফাযআ নেনদয ফনর হদনফ অগন 
কতটা বানরা ভানুল। 

প্রশ্নঃ প্রকৃত ভানুল নয় উিনত বদ্রতাুরব অচযণ এয গুরুত্ব গযীভ। বানরা বালায় কথা ফরা, ফায নে 
বানরা অচযণ কযা এআ গুনগুনরা থাকা ফাঞ্ছনীয়। দাচযি একগট ভানুলনক কীবানফ ননে উচ্চতায় গননয় মায় 

ফোখো কয।  
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