
লরখকেয যচিত এআ ংরাকয লখরা লনাৎ েকার-েল্পনা নয়। এ যাকযেয োডকবঞ্চাকযয েভমমজ্ঞ অদকত এে চনচিত 
লিৌভাথায় অচদেোর লথকে অফচতমত কয় িকরকে। এে জ্ঞাত ফলমীয়ান িচযত্র লআ লিৌভাথায় এক থ খ ুঁযকেন। েথায় 
েথায় লগারেধাুঁধা লথকে লফচযকয় গন্তকফে মাফায যাস্তাটা ধযকত িাআকেন। চতচন চদা লকরন েী? মচদ লকয়ও থাকেন, লআ 
চদা রীে, না ফাস্তফ – প্রশ্নটা যকয় মায়। াঠে ফ কে লনকফন, এআ অভাকদয চফশ্বা। লরখে চফরে উাধোকয়য অড়াকর 
এেযন চফচষ্ট ভান ল অকেন। াাকড়য কে তাুঁয কনেচদকনয লমাগ, াাচড় বূকগার চনকয় তাুঁয এেযেভ থচযচট অকে 
ফরা মায়। এআ লরখাচট আচতূকফম অকযাী’য ফাৎচযে চত্রোয় প্রো লকয়চের, ২০১৭-য়।  

 কনেটা থ লুঁকট এক এেটা লিৌযাস্তায় লৌঁকে বদ্রকরাে থভকে দাুঁড়াকরন। এখন চতচন ফ েকত 
াযকেন না লোন চদকে একগাকনা চঠে কফ! লরােযন মাযা া চদকয় লুঁকট মাকে তাকদয োকে কথয 
েথা চযকজ্ঞ েযকত তাযা বদ্রকরাকেয চদকে চভীতর দৃচষ্ট লকন ভ খ চপচযকয় িকর মাকে। ও, ফরকত 
ব কর লগচে বদ্রকরাকেয কে অফায লফ েকয়েযন নানাফয়ী লেকরকভকয়যা অকে।  
 অচভ লিৌযাস্তায াকআ এেটা ফাচড়কত ভাত্র ে’চদন র একচে। াড়ায় নফাগতআ ফরা িকর। ভাকে 
ভাকে ভয় োটাফায যনে লিৌযাস্তায এআ ফা-স্ট্োকে এক ফক থাচে। ফয়কয বাকয যীয এত দ ফমর লম 
লফচ দূকয লোথাও লমকত াচয না।  
 লদখরাভ, ফাআ িকর লগকরও, ফয়স্ক এে বদ্রকরাে লদখরাভ দাুঁচড়কয় লগকরন। কয লযকনচেরাভ উচন 
এখানোয  যকনা ফাচন্দা। থ ঘাট ফ বারআ লিকনন। তা, ফক ফক ওকদয েকথােথন শুনচেরাভ – 
 স্থানীয় বদ্রকরােঃ অচন োযও যনে কক্ষা েযকেন চে? 
 চতচথ বদ্রকরােঃ োযও যনে কক্ষা েযচে না। এআ লিৌভাথায় এক অচভ চঠে েযকত াযচে না 
লোন চদকে মাকফা। মাকেআ চযকজ্ঞ েযচে চতচন উত্তয না চদকয় িকর মাকেন। 
 [এযয অভযা দ আ বদ্রকরােকে প্রথভ ও চিতীয় ফকর চিনকফা।] 
 প্রথভঃ য়কতা তাকদয ক্ষভতা লনআ ফরায, তাআ ফরকত াযকে না। এখন ফর ন চে যানকত িান। 
 চিতীয়ঃ [কেয লেকরকভকয়কদয লদচখকয়] এআ লম লেকরকভকয়যা, এযা এে এেযন োডকবঞ্চাকযয 
নানা চফলকয় গত ৬০ ফেয ধকয াত াচেকয়কে। চফকদক না লাে লদকয ভকধে কনকে লফ নাভও 
চেকনকে। চফকল েকয ভাউকেচনয়াচযং-এ। যে ক্লাআচবং, েোচপং ফা লেচেংকয়ও এযা েভ মায় না। অচভ 
একফয চেে আ ফ চেনা- চেন্তু উৎা চদআ। একদয লেকন প্রি য টাোও খযি েচয। এআ ফ েযকত েযকত 
লতা এতদূয এরাভ। চেন্তু এখন এভন যায়গায় এক লৌঁকেচে লম এফায লোন কথ মাফ লটাআ ফ েকত 
াযচে না। 
 প্রথভঃ তা অচন মখন এ কফয চেে আ লফাকেন না তখন মাযা এফ লফাকে, তাকদয াকত একদয 
বায চদকেন না লেন?  
 চিতীয়ঃ ল চে অয েচযচন। লগাভস্তা, যফযদস্ত ভাস্ট্ায, তায কে লফ েকয়েযন োচয ভাস্ট্ায 
লযকখ চদকয়চে চেন্তু োকযয োয চেে  কে ফকর লতা ভকন কে না। 
 প্রথভঃ (স্ফ ট স্বকয) কফ লোথা লথকে? যনগন লতা অড়াকর ফরকে, চখেী চদকয় োয য় নাচে? 

চফরে উাধোয়  



 চিতীয়ঃ অকজ্ঞ েী ফরকরন? 
 প্রথভঃ না, ফরচেরাভ, এযা এতচদন ধকয েী েী েযকে এেট  মচদ ফকরন। 
 চিতীয়ঃ ল-লতা চফার োচনী। ির ন না, ওআ ফাস্ট্োকেয লফকঞ্চ ফক িা লখকত লখকত েথা ফচর।  
[প্রস্তাফভকতা দ যকন এে-লফচঞ্চকত াাাচ ফকন এফং ংরা িার  যাকখন।]  
 প্রথভঃ ফর ন এফায। 
 চিতীয়ঃ লদখ ন, অভায লেকরকভকয়যা েকফ লথকে এআফ োযেভম শুরু েকযচের লটা অভাযও চঠে 
ভকন কড় না। তকফ একদয েভমোণ্ড অভায যাকযেয অভযনতায নযকয অক লআ ১৯৬০ াকর। ভাকন, ওআ 
ফেযটা এেটা ম গচিক্ষণ ফরকত াকযন। লেননা ও-ফেয ফাংরা লথকে প্রথভ ফমত চবমান য় নন্দাঘ চে 
ৃকেয উকেকে। ওআ ফেযআ শুশুচনয়াকত প্রথভ যে ক্লাআচবং লোম শুরু ’র। অফায ওআ এেআ ফেকয 
চযওগ্রাচপেোর লাাআচট প আচেয়ায উকদোকগ েরোতা লথকে প্রথভ চবমাকনয াাাচ চভারকয় 
বফজ্ঞাচনে ভীক্ষাও িারাকনা য়। 
 প্রথভঃ ফাফা! এ লম একেফাকয ত্রেস্পম ! 
 চিতীয়ঃ মা ফকরকেন। তকফ এআ ফ োকযয লেকন লম ঘটনাটা ফকথকে লফচ প্রবাফ চফস্তায 
েকযচের লটা র ১৯৫৩-য় লতনচযং লনাযকগয এবাকযস্ট্ যয় এফং লআ  ফাকদ তৎোরীন ভ খেভন্ত্রী চফধান 
যাকয়য উকদোকগ ১৯৫৪-য ৪ঠা নকববয চভারায়ান ভাউকেনীয়াচযং আনচস্ট্চটউকটয লগাড়াত্তন। এযয ১৯৮০ 
াকর অয এেটা ঘটনা ঘটর। লটা কে, স্ক করয লেকরকভকয়কদয প্রথাগত েোচপং এয শুরুয়াত। অচভ লম 
লেকরকভকয়কদয চনকয় অয এতদূয একচে লটা ওফ ঘটনাযআ  পর ফরকত াকযন। 
 প্রথভঃ ফকট। তা এখাকন অায অকগ অনায লেকরকভকয়যা োডকবঞ্চাকযয েতদূয েী েকযকে? 
 চিতীয়ঃ লও কনে েথা। ফড় লেকরকভকয়যা ১৯৬০-এয য লথকে ফেকয ন্তত এেফায চভারকয়য 
লোনও না লোনও ৃে চবমাকন লমত। তাযয ১৯৯০-এ ভাথায় ঢ ের এবাকযকষ্ট উঠকফ। ে'ফায লিষ্টাও 
েযকর, চেন্তু াযর না। তকফ, লাোটা ভাথায় যকয়আ লগর। ওআ লাো েত েী োকণ্ড য কত লদয়! ফককল 
২০১০ াকর াধে াধন ’র। ফাংরায দ যন এবাকযকস্ট্য িূকড়া ে ুঁকয় একরা। মচদও চনন্দ েযা ফকর, ‘ওফ 
চবমানআ না। লযা অয একযচিয ভদকত চে ক্লাআব েযায় েী আকয়? ওটা লোন োডকবঞ্চাযআ নয়।’ 
অো অচনআ ফর ন, কনে অকগ অভাকদয লরখাড়ায যনে প্রাআকবট ভাস্ট্ায যাখা ত না। চেন্তু এখন? 
এেযকনয যনে েয় াতযন েকয ভাস্ট্ায! এখন েথা কে, ভাস্ট্ায ফা লোচিং-এয াামে চনকয় া 
েযাটা চে া নয়? এবাকফ মাযা া লদয়, তাকদয চে অভযা লপকর চদআ?    
 প্রথভঃ তা ফকট। মােকগ, এখন তাযা েী েযকে? 
 চিতীয়ঃ েী অয েযকফ! ফাআ ওকদয চযকজ্ঞ েকয, অকয ফা , ফকিকয় ফড়টা লতা িকড় লপরকর - 
এফায েী েযকফ? এয কয েী াচত-লঘাড়া ভাযকফ? ভ রুচি-টাআকয লরাকেযা ফরকর, ‘াত ভাকদকয াত 
ফমত চযকত একা। নআকর অট-াযায চভটাকযয মত চে অকে লগুকরা িকড় লপর।  
 প্রথভঃ ফকরন েী! াত ভাকদকয াত ফড় ৃকে মচদফা ওঠা মায়, ১৪-টা অটাযাচয চে লতা 
চফার ফোায – ফাধাও অকে। শুধ  যাযননচতে োযকণআ মাওয়া মাকফ কনেগুকরা চে-এ। লেননা একদয 
লফ েকয়েটা ফমত এখন াচেস্তাকনয েব্জায়।   
 চিতীয়ঃ এেদভ চতে েথা। 
 প্রথভঃ অয এবাকফ রাখ রাখ টাো খযিা েকয একেয য এে াাকড়য ভাথায় িকড় অনায 



অকযাী ভকর লোন স্বকগম যায়গা াো কয়কে? কনকেয ফকর এফ চবমাকনয চনট পর চনকযকদয আকগা 
োচটকপেন। অয নত ন ক্লাআবাযকদয এেটা ফদ্ধভূর ধাযণাআ বতচয কয় লগকে লম, এেফায এবাকযস্ট্ 
িড়কত না াযকর যীফনটাআ ফৃথা। অনাযাও লতা ঠাকযকঠাকয লযেভআ ফ চেকয় মাকেন। এবাকযস্ট্-এ না 
উঠকত াযকর নাচে ফমতাকযাকণয ভাস্ট্াম েযা ’র না। এখন ফমস্ব ফাচয লযকখ এবাকযকস্ট্য লেকন লোটা 
এেটা লযাকগ মমফচত কয়কে। এখন াযীচযে ক্ষভতা অয টাোয লমাগান থােকর ফমকত ওঠায যনে অয 
চেে যআ লমন দযোয য়না। 
 চিতীয়ঃ োুঁ, লযাগটা এখন ফাচে অট-াযাচযগুকরায লক্ষকত্রও অকে।  
 প্রথভঃ লোটখাকটা ক্লাফগুকরাও এখন এযেভ চবমাকনয েথাআ বাকফ। অকগ এেটা চবমাকনয 
চযেল্পনা করআ চবমাত্রীযা লতা ফকটআ, ক্লাকফয ফ লেকরকভকয়যাও োুঁচকয় ড়ত। নানা যায়গা লথকে 
চবমাকনয যদ, মন্ত্রাচত লমাগাড় েযত। েতযেভ েে েযত, লআ ভকতা েত চদন ধকয োচেং েযত। 
লেকনয চটচেট োটত। এআফ েযকত চগকয় চনকযকদয ভকধে এেটা চনচফড় খে গকড় উঠত। এখন লম মায 
চনকযয টাো অকগয লথকেও লফচ েকয লযাগাড় েয, তাযকয অউটকাম েকয, লোন ে ট-োকভরা না 
 আকয় িূকড়ায় উকঠ ফকা। লআ এে পযভ রা - টাো লযাগাড় েয, লমকত াযকফ। নআকর লেকট ড়। 
 চিতীয়ঃ তাআ নাচে? 
 প্রথভঃ অকয চনকযয যাকযেয খফয যাকখন না! অনায নযযও চে এবাকযস্ট্ অয অটাযাকয 
অটকে?  
 চিতীয়ঃ েী েযফ? এটাআ এখন হুয গ। 
 প্রথভঃ অচনও লআ হুয কগ তার চভচরকয় যনাধাযকণয টাো এেটা লক্ষকত্রআ খযি েকয মাকেন! 
চকফ মচদ িাআ চদকত াযকফন? ল া অকে অনায? োডকবঞ্চাকযয লম েটা চফবাকগ অনায 
লেকরকভকয়যা অগ্রী তায ভূর িাযচট চফবাগ ’র ফমতাকযাণ, যে ক্লাআচবং, লেচেং এফং েোচপং। এআকফ 
অনায েত লেকরকভকয় যচড়ত অকে? অয তায ভকধে ফমতাকযাকণয লেকন গত েকয়েফেকয েত টাো 
খযি েকযকেন? ফাচে চফবাগগুকরায যনে েত খযি েকযকেন? ফমতাকযাকণয লম এত টাো ঢারকেন তাকত 
াভানে েকয়েযন  চফধা ায়। অয অনাযা লতরা ভাথাকতআ লতর ঢাকরন। ফাচে চফবাগগুকরায় 
লেকরকভকয়কদয ন ন অনকত ানতা প কযায়। অকয অনাকদয ফ লতা েকরার েযকে চেে  ভাউকেচনয়ায 
দাদাযা। অনাযা লফাকেন না, োডকবঞ্চাকযয নে চফবাগগুকরাযও গুরুত্ব েতখাচন। ভাউকেচনয়াযযাও লফাকে 
না লম, েোচপং আতোচদ না কর বচফলেকতয চবমাত্রীযা অকফ না।   
 চিতীয়ঃ োুঁ, এেদভ চঠে েথা।  
 প্রথভঃ মাে, এফায ফর ন লতা, ফাচেযা েী েকয? 
 চিতীয়ঃ এআ লম, এযা যে ক্লাআচবং চকখকে ফ।  
 প্রথভঃ ফ িাযচদকনয লোম? 
 চিতীয়ঃ  োুঁ, িাযচদকনয। 
 প্রথভঃ লোথায় য়? 
 চিতীয়ঃ ভূরত ফাুঁে ড়া,  রুচরয়ায়। ওআ লতা, য রাআ অগস্ট্ ভাক রটাচয েকয ক্লাফগুকরায ভকধে 
িাযচদন েকয এে যায়গায় স্লট বাগ েকয চদআ। কনে ক্লাফকে তম াককক্ষ টাোও চদআ। লফ িরকে লতা। 
 প্রথভঃ দারুণ িরকে। চেন্তু ১৯৬০ াকর লম যে ক্লাআচবং লোম শুরু কয়চের তাযয লথকে অয 



মমন্ত - তা প্রায় ৬০ ফেয লচযকয় লগর। লোনও গুণগত চযফতমন কয়কে চে? লআ গড্ডাচরো প্রফাকআ চে 
িরকে না? 
 চিতীয়ঃ তা লতা চঠে যাচন না। 
 প্রথভঃ এেট  চযফতমন লম কয়কে অচভ যাচন। েোপ াআকটয াক খাচর লফাতকরয চযভাণ 
লফকড়কে। লদকয যোয ফাযাকয খাদেদ্রফে চযকলফায লোয়াচরচট েকরার েকয থাকে - এ লক্ষকত্র অনাযা 
লতভন চেে  েকযকেন চে? অভায োকে খফয অকে এআফ লোকম মাযা প্রচক্ষে কয় অক তাকদয 
লফচযবাগআ প্রচক্ষে ফায উম ক্তআ নয়। একদয লদাল চদকয় রাব লনআ। যে ক্লাআচবং এখন এত যনচপ্রয় 
লম ক্লাফগুকরা তাকদয ংখে চক্ষাথমীকদয াভরাফায যনে মাকে তাকেআ প্রচক্ষে চককফ চনকয়াগ েকয। 
পকর এআ ফ লোকম লযায লম দ ঘমটনা ঘকট না এটাআ অিমম! শুধ  চক্ষাথমীকদয য়ায় খযি লালায় না ফকর 
যে ক্লাআচবং লোকম অফায কনকে লফচ য়া চদকয় চববাফে ফা দমে ওযকপ মমটেকদয চনকয় চগকয় 
লযাযগায েযকে। প্রায় ফেফা ফাচনকয় লপকরকে। 
 চিতীয়ঃ েী ভ চের, লোনও ক্লাফ এযেভ েযকর অভযা েী েযকত াচয ফর ন? 
 প্রথভঃ কনে চেে আ েযকত াকযন। মাে, অাতত ফাচেকদয েথা শুকন চনআ। 
 চিতীয়ঃ চঠে অকে। এআ লম একদয লদখকেন, একদয ফয় ১৮ লথকে ৪০ ফেকযয ভকধে। একদয যনে 
লোস্ট্ার লেকেয ফেফস্থা েচয। াধাযণত বাযকতয ূফম উেূকরআ এআ লেেটা বাকগ বাকগ য়। 
 প্রথভঃ অয লোন লেে য় না? 
 চিতীতঃ না।  
 প্রথভঃ এত লেে থােকত শুধ  লোস্ট্ার লেে লেন? 
 চিতীয়ঃ এআ ভকযকে! এটা লতা যাচন না। অভাকদয োডবাআযাযযা এটায েথাআ ফকর। এটাআ য়। 
         প্রথভঃ ও, এআ েথা। তা শুনরাভ, এআ লেকে মাফায অকগ নাচে ফাআকে লফ চেে  টাো লোনও 
এে েভমেতমায ফেচক্তগত োোউকে যভা চদকত য়। তায যোযী যচদও াওয়া মায় না। টাোটা লপযতও 
াওয়া মায় না। অনাকদয নাকেয ডগায় এফ ঘটকে। অনায নাভ েকযআ প্রোকে টাো লতারা কে - 
অচনআ ল খফয যাকখন না!  

চিতীয়ঃ েী ফরকেন! অচভ একফয ......  
প্রথভঃ ফাদ চদন। এফায ফর ন অয েী লপ্রাগ্রাভ য়? 
চিতীয়ঃ োুঁ, এআ লম ফাচ্চাগুকরা লদখকেন - এযা েোচপং এ ওস্তাদ।  
প্রথভঃ ফাঃ লফ বার। তা এযা েী বাকফ েোচপং েযকে? 
চিতীয়ঃ ওআ লতা, লম ক্লাফগুকরা অকে তাযাআ েখনও অরাদা েকয, েখনও যে ক্লাআচবং লোকময 

কেআ এআ েোচপংটা েযায়।  
প্রথভঃ খ ফ বাকরা। েথায় ফকর 'েোি লদভ আয়ং'। লআ চককফ এটা র ফকিকয় গুরুত্বূণম োয। 

অচভ লতা তাআ ফ চে। অো, েোচপং এয লক্ষকত্র প্রচক্ষে য়? তায চে েোচপং-এ প্রচক্ষণ প্রাপ্ত? 
চিতীয়ঃ এফ রাকগ নাচে? যাচন না লতা।  

 প্রথভঃ অচভ যাচন। কনে এআ েোচপংটাকে এত ত েতাচেরে েকয, ওযা ভকন েকয ফাচ্চাগুকরাকে 
লমভন লতভন বাকফ াাকড় যেকর ঘ চযকয় অনকরআ ’র। থি এআ লপ্রাগ্রাভটাআ ফ লথকে েচঠন। কনে 
তাফড় তাফড় ভাউকেনীয়াচযং ক্লাফকে এেটা বার েোচপং লোম নাভাকত ফর ন, রোকয লগাফকয কয় মাকফ। 



 চিতীয়ঃ তাকর যাস্তাটা েী? 
 প্রথভঃ যাস্তা না লযকন যাস্তায় লনকভ কড়কেন! অো, অয েী েী ভামজ্ঞ অনাযা েকযন? 
 চিতীয়ঃ কনে কনে োয েচয। এফ োডকবঞ্চাযভূরে লপ্রাগ্রাভ েযা োড়াও অভাকদয প্রচত 
ফেয লস্পাটম ক্লাআচবং েচপচটন য়। চভারয়ান ভাউকেনীয়াচযং আনচস্ট্চটউট স্করাযচ চদকয় তরুণ 
তরুণীকদয াঠাকনা য়। তাোড়া ভাকে ভাকে োডকবঞ্চায ফা াযবাআবার লেচেং, ভো যীচডং, অযও েত 
েী গমানাআয েচয অভযা। 
 প্রথভঃ একতা চফার ফোায! তা এত লম লপ্রাগ্রাকভয চরস্ট্ লদখাকরন, অনায যাভমদাতাকদয এয 
ফ েটা চফলকয়আ চে এক্সাটম?  তাুঁকদয চঠেঠাে ধাযণা অকে? নত ন চেে  েযা মায় চেনা ল চফলকয় তাকদয 
লোন আো ফা অগ্র লদকখকেন চে? 
 চিতীয়ঃ (এেট  চিন্তা েকয) তা... অকে ভকন য়। 
 প্রথভঃ ভকন য়! চনচিত নন? অচভ চেন্তু চনচিত যাচন। 
 চিতীয়ঃ অচন যাকনন? তা কর লতা চভকটআ লগর। 
 ফ.বঃ- না। লভকটচন। অচভ চনচিত যাচন লম অনায এফ লপ্রাগ্রাকভয ফোাকয তাকদয চফকল 
ধাযণাও লনআ, নত ন চেে  েযায আোও লনআ। তাযা শুধ  অনায লদওয়া ওআ যাভমদাতায লোট ফড় লম 
লোনও এেটা লিয়াকয লোনওযেকভ ফক থােকত াযকরআ খ চ। এযা ফ  কয়াযানীয ন্তান। ফাচেযা ফ 
একরকফকর। ফ ১০০ চদকনয চদন-ভয য। চদন অকন চদন খায়। লেউ াত্তাআ লদয় না তাকদয। 
 চিতীয়ঃ েী লম ফকরন অচন? 
 প্রথভঃ চঠেআ ফরচে। চভচরকয় লনকফন। 
 চিতীয়ঃ চঠে অকে, অচন এত যাকনন, েী েযকত কফ ফর ন।  
 প্রথভঃ  লফোয ফে ফে েযফ লেন? অচন ফা অনায েত্রোয়ায় মাযা অকে তাুঁযা চেে  েযকফন?  
 চিতীয়ঃ অচন ফর ন, চিয।  
 প্রথভঃ তা কর লগাড়া লথকেআ ফচর - অনায ংস্থায মখন যন্ম য়, লআ ১৯৮৯ াকর তখনআ 
নাভটা ব র চের। থমাৎ মাকে ফকর চফচভল্লায় গরদ। নাকভয ভকধে ‘ভাউকেনীয়াচযং’ অয ‘োডকবঞ্চায’ এআ 
দ কটা ব্দআ চের। অভায প্রশ্ন ভাউকেনীয়াচযং চে োডকবঞ্চাকযয ন্তগমত নয়? এয য অফায লআ নাকভয 
ভকধে লোকনা এে চেত, না না অচন নন, 'লস্পাটম' ব্দটা য কড় চদর - দাুঁড়াকরা ‘োডকবঞ্চায লস্পাটমম।' 
এটা র লানায াথযফাচট। দ কটা ব্দ দ আ চফযীত লভরুকত ফস্থান েকয। লেননা োডকবঞ্চাকযয লোকনা 
প্রচতকমাচগতা লনআ, অয লস্পাটমক ১০০ বাগ প্রচতকমাচগতা। থমাৎ অনায ংস্থায নাভ ওয়া উচিত চের - 
'ওকয়স্ট্কফের োডকবঞ্চায পাউকেন।'  
 চিতীয়ঃ ফ েরাভ। এফায োকযয চফলকয় ফর ন। 
 প্রথভঃ একেফাকয তৃণভূর স্তয লথকেআ শুরু েযকত কফ। প্রথকভআ ধরুন ফাচ্চাকদয েোপ। এয যনে 
দ কটা োয। প্রথভত এআ েোকপয উকমাগী স্থায়ী েোপাআট ন্তত এেটা উত্তযফকে অয এেটা 
দচক্ষণফকে বতচয েযকত কফ। তাকত েী েী থােকফ, মখন কফ তখন ফরফ। চিতীয় োয, প্রচতফেয েোকপ 
অগ্রী প্রচক্ষেকদয যনে ওচযকয়কেন লোম ংঘচটত েযা এফং এআ প্রচক্ষণপ্রাপ্তকদয নাকভয তাচরো ফ 
ক্লাফগুকরাকে যানাকনা মাকত েোকপ অগ্রী ক্লাফগুকরা তাকদয কে লমাগাকমাগ েযকত াকয।  



 এযয যে-ক্লাআচবং। ক্লাফগুকরাকে এয যনে টাো চদকেন চদন। চেন্তু তায লথকেও যরুযী ’র যে
-ক্লাআচবং এয প্রচক্ষেকদয ওচযকয়কেন লোম। লম টাো অচন ক্লাফগুকরাকে চদকেন তায লথকে েভ 
টাোয় ফেকয দ 'চতনকট যে ক্লাআচবং এয ওচযকয়কেন লোম েযা ম্ভফ। অকখকয তাকত ক্লাফগুকরাযআ রাব। 
একত লোকময গুণগত চযফতমন ঘটকফ।  
 এযয ির ন লেচেং-এ। এয যনে প্রথকভআ দযোয এআ, ভো এফং চচডয এেটা বাকরা রাআকেচয। 
লেকেয উয চনয়চভত লচভনায এফং স্লাআড লা। প্রকতেেটা ক্লাকফয চবমান এফং েোকপয তথে আতোচদয 
অদানপ্রদান। লোন লেে গমানাআয েযায দযোয লনআ। ফযং ভাক এেটা চনউয লরটায াফচর েরুন।  
 ফমত চবমান ংঘচটত না েকয তায লথকে েভ টাোয় এআি-এভ-অআ এয ায়তায় চচেকভ 
'অআ ক্রাচটং' এয েভমারা েরুন। োডবাি েযায য এটাআ ফ লথকে যরুযী। ভাত্র েকয়েযন 
লেকরকভকয়কে চবমাকন না াচঠকয় কনে েভ টাোয় অচন কনে লফচ লেকরকভকয়কে এআ যরুযী 
প্রচক্ষণটা চদকত াকযন। মাকত লেকরকভকয়কদয অত্মচফশ্বা এফং দক্ষতা ফাড়ায কে কে ফমতাকযাকণয 
াভচগ্রে উন্নচত য়। ফ কেকেন? 
 যাকযেয াধাযণ লরােযনকদয োডকবঞ্চায ভনস্ক েযায যনে অচন তযাআ ঞ্চকর ফা কমাধো 
াাকড় োডকবঞ্চায কিতনতা চচফয ংগচঠত েযকত াকযন। অয এেটা োডকবঞ্চায চবচত্তে লখরা র, 
ওচযকয়চেয়াচযং। এেট  খফয চনকয় লদখকফন চফকদক এটা ম্ভফ যনচপ্রয় লখরা। ফাচ্চা ফ কড়া ফাআ এয 
াচভর য়। অভাকদয ভকতা েকয অভযাও এটা প্রচতফেয ংগচঠত েযকত াচয। ভো-চযচডং লোম অরাদা 
েকয না েকয এআ লপ্রাগ্রাভটায় ভন চদকর এে চঢকর দ  াচখআ ভযকফ। 
 োডকবঞ্চায ফা াযবাআবার লেচেংও এেটা াধাযণ লপ্রাগ্রাভ। এয লবতয োডকবঞ্চাকযয প্রিে 
উত্তা লমভন অকে লতভচন নানা চফলয় লখা লোন গবীযতায় এ চনকয় লমকত াকয তায লোন ধাযণাআ 
অভাকদয লনআ। 
 ফ লকল 'লস্পাটম ক্লাআচবং'। এটা লোকনা োডকবঞ্চাযআ নয়। তাআ এটা েযা অনায াকয না। 
ওটা লম লস্পাটমকয গচেয ভকধে অকে অন্তযমাচতে চরচপে েচভচটও লআ েথাআ ফকর। োা েভ ফকর 
ওটা েযকেন েরুন, চেন্তু ফাচেগুকরাকত অনায লফচ ভদত লদওয়া উচিত। স্বাস্থেফান ভান কলয লমভন ফ 
কেযআ  চষ্ট এফং শ্রীফৃচদ্ধ দযোয, োডকবঞ্চাকয ফ েটা চফবাকগয লতভন শ্রীফৃচদ্ধ তেন্ত যরুযী। শুধ  
এবাকযষ্ট ফা চভারকয়য অটাযাযী ৃকে ভন চদকয় োয কফ না। োডকবঞ্চাকযয ফ কেয াভঞ্জেূণম 
উন্নচত করআ লদখকফন যাকযেয োডকবঞ্চাকযয অফাওয়ায দ্ভ ত চযফতমন এককে। 
 োডকবঞ্চাকযয উম ক্ত চযোঠাকভা এবাকফআ গকড় উঠকফ। অয একত অভাকদয ভাযআ ফর কফ। 
এখন অচন চঠে েরুন, অনায এআফ প্রাণফন্ত লেকরকভকয়কদয চনকয় অচন লোন কথয চথে কফন। 
 চিতীয়ঃ ভকন কে, অনায ফ েথা অচভ ফ েকত াযচে। বাফচে, এতচদন লেন ফ চেচন? এআকম 
লিৌযাস্তায় এক থভকে দাুঁচড়কয় চগকয়চেরাভ - এখন লদখচে িাযকট নয় অযও কনে থ কনে চদকে িকর 
লগকে। তাআ লম থ ধকয এখাকন একচেরাভ লআ কথ এেট  চচেকয় লমকত িাআ। তাযয অনায েথা 
ভকতা অফায নত ন েকয শুরু েচয। অফায লমচদন এখাকন এক লৌঁেফ, অনায কে চনিয়আ লদখা কফ। 
লদখকফন, লচদন এেোুঁে চতেোকযয োডকবঞ্চাযকদয কে অনায চযিয় কয় মাকফ। কল ধনেফাদ।  
 তাযয? তাযয যাচন না। অকর অচভ ওআ মমন্তআ শুকনচেরাভ।  


