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পলিলিলি 

 
ফইলটয টাইবটর সদবখই আা কলয আনাযা ফুঝবত সবযবেন এই ফইবয় আলভ 
সকান লফলবয়  ানাবত িরলে। এয একলট ইলিত আলভ ফইবয়য লবযানাবভই সযবখ 
লদবয়লে, সমন ফাই ফুঝবত াবযন এফাং লনব য প্রবয়া ন ফুবঝই ফইলট াবত 
লনবয় ড়বত আগ্রবফাধ কবযন। ফই েবেয ফযাাবয আভাবদয ফাযই 
াফধানতা অফরম্বন কযা দযকায। সকান ফইলট আভাবদয প্রবয়া ন, সকান ফইলট 
বড় আভযা লকেু লখবত াযফ, এটা ফায আবগ স বন সনওয়া প্রবয়া ন। 

এযয মলদ লনব য  ানাবানা ভৃদ্ধ বত থাবক, তখন লফবনাদবনয  নয ফই 
ড়বরও িরবফ। লকন্তু তায ূবফথ আনাবক লখবত বফ,  ানবত বফ, লনব য 
 ীফবন পরতা অ থবনয লফলয়লট লনলিত কযবত বফ। সতা এই ফইবয় আলভ 
আনাবদয অাধাযণ লকেু  ানাবত িবরলে। আা কলয আনাযা লনব বদয 
ফযফায় পর বত াযবফন, মলদ ফইলটয সবতবয সদওয়া যাভথ অনুমায়ী কা  
শুরু কবযন। 

আনাযা অবনবকই নানা সায াবথ মুক্ত। আলভ লনলদথষ্ট কবয সকান 
সায কথা এই ভুূবতথ ফরবত িাই না। সকননা, ফ সাবক সকন্দ্র কবযই 
আলভ ফইলট সরখায লদ্ধান্ত গ্রণ কবযলেরাভ। বত াবযন আলন এক ন 
আইন ীফী, বত াবযন আলন এক ন ফযফায়ী, বত াবযন অনযানয সকান 
সায ফযলক্তত্ব। আলন সমই সাযই বয় থাকুন না সকন, ফইলটবত ফলণথত 
লফলয়গুবরা আনাবদয কাব  রাগবফ, এটা লিন্তাবাফনা কবযই এই ফইবয়য কর 
কনবটন্ট া াবত সিষ্টা কবযলে আলভ। সতা আনাযা ফুঝবতই াযবেন লফক্রয় 
প্রবি লফলবন্ন দবেবয ফণথনা আনাবদয াভবন উস্থান কযবত িবরলে 
আলভ। আনাবদয  ানাবত িবরলে এভন লকেু ফযাায, সমফ আয়ত্ত কযবর 
ভানুল ন আনাবদয আবযা সফল েে কযবফ, েে কযবফ আনায ণয 
এফাং ালবথবক। আয আলভ লনলিত এফ গ্রণ কযায  নয ভানুল আনাবকই 
সফবে সনবফ। অথথাৎ লনব বদয সকনাকাটা লকাংফা সমবকান প্রকায ালবথ গ্রণ 
কযায  নয আনাবক সমন ভানুল প্রাধানয সদয়, লনব বক সতভন কবয গবড় 
সতারায  নযই আনাবক এই ফইবয় লফলবন্ন যাভথ লদবত িবরলে আলভ।  
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ফযলক্তগতবাবফ আলভ আত্মউন্নয়বনয এক ন োত্র লেরাভ। আলভ লনব বক 
এই লযিয় লদবতই ফবিবয় সফল স্বাচ্ছেবফাধ কলয। এটাই বচ্ছ আভায আর 
লযিবয়য  ায়গা। আভায আ ও ভবন বড় আলভ লফলবন্ন সলভনাবয লগবয়লে, 
াংখযাটা সনাবয়ত কভ বফ না। ত ত ফই আলভ বড়লে এফাং লফলবন্ন লফখযাত 
ফযলক্তবদয সরকিায শুবন তাবদয কাে সথবক সখায সিষ্টা কবযলে প্রলতলনয়তই। 
তাই আলভ লনব বক ফভয় এক ন োত্র ভবন কবয থালক। আভায থিরা 
ফভয়ই লকেু সখায  নয, লকেু  ানায  নয। ফইত্র, সলভনায এফাং লফখযাত 
ফযলক্তবদয আবরািনা শুবন আলভ সনাট কবয যাখতাভ নানা লফলয়। এফ লফলয় 
যফতথীবত আরাদা কবয ড়তাভ, সদখতাভ। এই সনাটগুবরা আভাবক সফ 
াাময কবযলের লনব য  ীফনবক এলগবয় সনওয়ায  নয। আলভ এফ সনাট 
ফাযফায ড়তাভ। ভবয় ভবয় আলফস্কায কযতাভ লফলবন্ন নতুন আইলডয়া। 
আভায সকান আইলডয়া মলদ ফযথথ বয় সমত, তাবর ুনযায় এফ ফইত্র সঘেঁবট 
নতুন কবয শুরু কযায  নয লনব বক প্রস্তুত কযতাভ। একটা লফলয় আলভ রেয 
কবযলে, আলভ সমফ ফই ড়তাভ, সগুবরাবত লফস্তালযত নানা লফলবয়য ফণথনা 
থাকত। পরশ্রুলতবত এভন অবনক যাভথ ফা লদকলনবদথনা থাকত, সমফ 
আভায কাব  আত না, আফায অবনকগুবরাই আত। এই কথা ফরায ভাধযবভ 
আলভ ফইবত্রয খাযা লদক তুবর আনলে, লফলয়টা তা নয়। অবনবকই এভন ভবন 
কযবত াবযন সম, এফ ফরায ভাধযবভ আলভ ফইবত্রয সনলতফািক লদকলট তুবর 
ধবযলে, মা ভানুলবক ফই ড়ায প্রলত লনরুৎালত কযবত াবয। আবর তা নয়। 
আলভ সখয়ার কবযলে ফইবয়য কর লফলয়ালদ ফভয় আভাবদয কাব  আব না। 
লফবল লকেু ফযাায যবয়বে, সমগুবরা আভাবদয কাব  রাবগ। আলভ এই  াতীয় 
কর লফলয় ভাকথ কবয যাখতাভ। অথথাৎ, গুরুত্বূণথ নানা লফলয় আলভ সনাট কবয 
যাখতাভ। তাযয আভায প্রবয়া ন ফুবঝ সগুবরা ফযফায কযতাভ। 

আলভ মখন ফইলট সরখা শুরু কবযলেরাভ, তখন সিষ্টা কবযলেরাভ ফথস্তবযয 
ভানুবলয  নয উকাযী কবয া াবত। কর সায ভানুল মাবত ফইলট সথবক 
উকৃত বত াবয, এটা আভায ভাথায় লের। ফইলটবত আলভ সর লনবয় ফহু 
ফযাায তুবর ধবযলে। আলন সমবকান সায়ই থাবকন না সকন, সর 
াযবানালরলট লববফ মলদ লনব বক গবড় তুরবত না াবযন, তাবর কখবনাই 
াপরয রাব কযবত েভ বফন না। সতা আভায প্রবিষ্টা লের কর ফযলক্তবক 
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এক ন লওয সর াযবানালরলট লববফ গবড় ওঠায মাফতীয় যাভথ লদবয় 
াাময কযা। আলন ফইলট ড়বত াবযন, ফই সথবক নানান লফলয় সকাট কবয 
যাখবত াবযন, সনাট কযবত াবযন, ভাকথ কবয যাখবত াবযন। আলন ফইলট 
কবায টু কবায ুবযাুলয ড়বত াবযন সকানযকভ অাং ফাদ সদওয়া ফযতীত। 
এবত আা কলয আনাযই উকায বফ। আলন মখন ফইলট ড়বফন, এযয 
সথবক লনব য ভাবঝ লযফতথন সদখবত াবফন। এই লযফতথবনয আকাঙ্ক্ষা লনবয়ই 
ফইলট আলভ লরবখলে। আলন মাবত লনব বক এক ন দুদথান্ত সর াযবানালরলট 
লববফ গবড় তুরবত াবযন এফাং লনব য সাগত সক্টবয পর ন এটাই 
আভায ইবচ্ছ। ফইলটবক আলন একলট লরলখত ডকুবভন্ট ধবয লনবত াবযন, মা 
ভবয় ভবয় আনায নানা কাব  াাময কযবফ লফলবন্ন যাভথ লদবয়। আনায 
কাব য গলতবক আবযা সফগফান কযায রবেয, পরতায লদবক আনাবক আবযা 
এলগবয় সনওয়ায রবেযই ফইলটয প্রলতলট অধযায় া াবনা বয়বে। প্রলতলট অধযাবয় 
এভন লকেু ফযাায যবয়বে, মা আনাবক ধীবয ধীবয এক ন াযবপক্ট সর 
াযবানালরলট লববফ গবড় তুরবত াাময কযবফ। এফ অধযায়গুবরাবত আলন 
লনব য  নয অনুবপ্রযণা খুেঁব  াবফন। এক ন ভানুল লববফ আভাবদয 
কবরযই প্রবিষ্টা থাবক সমবকান সেত্র বত অনুবপ্রযণা রুবপ সনওয়ায  নয। এই 
অনুবপ্রযণায সেত্র লফলবন্ন  ায়গায় থাকবত াবয। ভানুল নানা  ায়গা বত 
সবখ। সকউ সবখ কা  সথবক, সকউ সবখ লযফায সথবক, সকউফা আফায ফই 
ড়ায ুফাবদ সখান সথবক লফলবন্ন তবথযয ভাধযবভ লবখ থাবক। এবাবফই ির 
থাবক সখায প্রলক্রয়া। এযয ধীবয ধীবয ভানুল লনব য  ায়গা ধবয যাখবত 
েভ য়। আনাবক েভ কবয সতারায সল প্রলক্রয়াটাই আলভ সিষ্টা কবযলে। 
অথথাৎ, ফইলট ড়ায ভধয লদবয় আলন নানালকেু লখবত াযবফন এফাং এফ 
কাব  রালগবয় লনব বক পরতায লদবক লযিালরত কযবত াযবফন। 

আনায পরতা াওয়ায ূবফথ পরতায একলট োেঁি ততলয কবয সনওয়া 
 রুযী। মলদ একলট কাঠাবভা ততলয কবয লনবত াবযন, তাবর আনায পরতা 
খুফ দ্রুতই আবত াবয। তাই শুরুবতই আনায পরতায একলট কাঠাবভা 
ততলয কবয লনন। আলন লঠক সকান সায় আবেন, আনায সাগত স্তয 
সথবক পরতায স্বরূ সকভন বত াবয এফ লনবয় লিন্তাবাফনা শুরু করুন। 
এই কাব  আনাবদয াাময কযবত েভ ফইলট। ফইলট মলদ আনায কাব  
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একটুও ায়তা কযবত েভ য়, তাবরই আভায কা  াথথক। তাই আভায 
তযপ বত যাভথ থাকবফ, ফইলট ভবনাবমাগ কাবয ড়ুন। একফায ড়ুন, 
দুইফায ড়ুন, লতনফায ড়ুন...এবাবফ ফাযফায ড়ুন। আলন মতফায ড়বফন, 
মত সফল ড়বফন তত সফল লনব য ভাবঝ আত্মলফশ্বা াবফন। আনায 
আত্মলফশ্বা, আনায  ানাবানায স্তযই ভূরত আনাবক এলগবয় লনবয় থাবক। 
আলন য়বতা এটা ফুঝবত াবযন অথফা সফাবঝন না। মলদ ফুবঝ থাবকন, তাবর 
সতা লকেুই ফরায থাবক না। লকন্তু  ানাবানা ও অলবজ্ঞতায গুরুত্ব মলদ আলন 
না ফুবঝ থাবকন, তাবর আনায এখনই উলিত লনব য  ানাবানাবক গুরুত্ব 
সদওয়া, আবযা অলবজ্ঞতা রাববয  নয কা  কযা এফাং ফইত্র বড় জ্ঞান রাব 
কযা। লনব বক প্রলতলনয়তই এবাবফ ভৃদ্ধ কযবত থাকুন। এবত কবয সদখবফন 
একটা ভয় লনব বক ওবযয স্তবযই সদখবত াবফন। ফইলট াবত লনন। ভবয় 
ভবয় বড় গুরুত্বূণথ  ায়গা সকাট কবয যাখুন। যফতথীবত মলদ আলন লনব য 
কা  কযায  নয লফলবন্ন যাভবথয সখােঁ  কযবত থাবকন, তখন আয আনাবক 
ুবযা ফইবয় বনয বয় খুেঁ বত বফ না। ভাকথ কযা লফলবন্ন লফলয় সদবখই আলন 
স বন লনবত াযবফন আনায প্রবয়া নীয় মত দবে। 

এই ফইবয় আলভ সর াংক্রান্ত লফলবয় ফহু তথয সয়ায কবযলে। লফস্তালযত 
আকাবয সবফয ফণথনা কবযলে। ফ লফলয় সম আনায কাব  রাগবফ, তা নয়। 
তবফ সফলযবাগ যাভথই সমন আনায কাব  রাবগ, সলদবকই রেয লের 
আভায। তফুও গড়ড়তা ফ ধযবনয সায় সর াযবানালরলটয গুরুত্ব তুবর 
ধযায  নযই সরখা বয়বে ফবর তবথযয অফাধ প্রফা যবয়বে, এববে লফলবন্ন 
সায কথা। ফই লদনববল আনাবক লকেু  ানাবফ। তফুও মলদ আনায ভবন 
য় আনায লনব য কাব য  নয ুলনলদথষ্ট লকেু অাং সফ কামথকযী এফাং ফালক 
অাংবয সতভন সকান গুরুত্ব সনই, তাবর আলন লনব য  ীফবন প্রবয়া নীয় 
অাংটুকুই ফযফায কযবত াবযন, মলদ আলন িান। আলন সমই সায়ই 
থাকুন না সকন, সর াযবানালরলট লববফ লনব বক গবড় তুরবত বফ 
আনাবক, মলদ লনব বক পরতায ীবলথ সদখবত িান। 

কর সাবতই সর াযবানালরলটয প্রবয়া ন যবয়বে। লকন্তু ফ 
সায় সর াংক্রান্ত কভথকান্ড এক নয়। উদাযণস্বরূ, এক ন ফযফায়ী 
লনব বক সমই ধযবনয সর াযবানালরলট লববফ গবড় তুরবফন এফাং কা  
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কযবফন, সটা অনয সকান সায সেবত্র এক বফ না। এভন নয় সম, অনয সকান 
সায় সর াযবানালরলট থাকায গুরুত্ব সনই আভাবদয। ফযাং ফ সাবতই 
এটা  রুযী। তবফ লবন্ন লবন্ন সায় লবন্নবাবফই লনব বদয উস্থান কযবত য়, 
সর াযবানালরলটয ধযনও তখন ফদবর মায়। 

মাবাক, আা কলয আলন ফইলট াবত লনবয়বেন। আনায লফলবন্ন উবেয 
থাকবত াবয। আলভ ধবয লনরাভ আনায সখায উবেয এফাং আভায সখাবনায 
উবেয এই ভুূবতথ একই। িরুন তাবর শুরু কযা মাক। বত াবয আনায 
পরতা লনলিত বত িবরবে াভবনয সকান লভলটাংবয়, লকাংফা সকান ক্লাবয়বন্টয 
সপানকবর। সদখা মাক, এই ফই আনাবক কতটুকু সখাবত াবয এফাং 
াপবরযয বথ কতটুকু াাময কযবত াবয।  
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এক 

আমাদেি মানলেকিাি অবস্থান 
 

সর াযন ব্দলট শুনবরই নাক লেঁটকাবত শুরু কযবফ, লকাংফা বুরু কুেঁিবক 
তাকাবফ এভন সরাবকয াংখযা আভাবদয আবাব কভ নয়। ফহু ভানুল াওয়া 
মাবফ, মাযা এই দবর অফস্থান কযবে। আাকলয এফ ফযাায আলনও সফ 
বাবরা কবযই  াবনন। অদু্ভত সকান এক কাযবণ সর াযনবদয ভানুল বাবরা 
সিাবখ সদখবত িায় না। এই যভযয় কাযণ লববফ য়বতা ভানুবলয 
ভানলকতাবক দায়ী কযা সমবত াবয। সর াযন ব্দলট শুনবরই অবনবকয 
সিাবখ সবব ওবঠ গতানুগলতক সকান এক ন ণয লফবক্রতাবক। লঠক এই কাযবণ 
সর াযনবদয লনবয় ভানুবলয ভবন সনলতফািক লদক কা  কবয থাকবত 
াবয। আভায অন্তত এটাই ভবন য়। এয ফাইবয সকান লফলয় থাকবত াবয 
ফবর ফযলক্তগতবাবফ আলভ ভবন কলয না। সর াযনযা ফযফালয়ক সক্টবযয 
 নয খুফই গুরুত্বূণথ, ফযফালয়ক সক্টযবক লটলকবয় যাখায  নয তাবদয কাব য 
গুরুত্ব অস্বীকায কযা অম্ভফ। এটা সকউই অস্বীকায কযবত াযবফ না। তবফ 
ভানুবলয সনলতফািক ভানলকতায  নযই ফাই সর াযন লনবয় উল্টাাল্টা 
লিন্তাবাফনা কবয থাবক য়বতা। আলন এভন এক ন ভানুলবক খুেঁব  াবফন না, 
মাযা সোটবফরা সথবকই এক ন সর াযন ওয়ায ইবচ্ছ লনবয় ফড় য়। 
এভন কাউবকই আবর আলন াবফন না। এটাই বচ্ছ ফাস্তফতা। মলদ কাউবক 
সবয় থাবকন, তাবর সলট বফ লফযর ঘটনা। আলন আনায আবাবয 
লশুবদয ল বজ্ঞ করুন, তাবদয  ীফবনয ইবচ্ছ কী?  ফাফ সখয়ার কযবর 
সদখবত াবফন সফলযবাগ লশুযাই উত্তয সদবফ তাযা আইন ীফী, ডাক্তায, 
ইলিলনয়ায ইতযালদ বত িায়। কাউবকই আলন এভন ফরবত শুনবফন না সম 
আলভ এক ন সর াযবানালরলট বত িাই। আবরই সর াযন ওয়ায 
লফলয়লট স্ট্যান্ডাডথ মথাবয় আ ও স্বীকৃত নয়। পরশ্রুলতবত সর াযবানালরলট 
ওয়ায ইবচ্ছ লনবয় ফড় ওয়া সকান লশু আলন খুেঁব  াবফন না। দু-এক নবক 
সবর সলট বফ ফযলতক্রভ। ওবয আলভ সফলকেু সায নাভ ফররাভ। ওফ 
সায় মলদ আলন পর বত িান, তাবর লনলিতবাবফই আনাবক এক ন 


