
 

 

 

 

ঈাননয কথা  

২৫ বফাখ ১৪২৮ / 9 May 2021 

  

প্রততফানযয ভনতা আফাযও তপনয এননে কতফক্ষ। আজ ২৫ শ বফাখ। শম ভানুলতি ফাঙাতর 

ভনননক আদযন্ত আধতুনকতায় ঞ্জীতফত কনযতেনরন, তমতন অজানন্ত জত়িনয় আনেন আভানদয 

প্রায় ভস্ত অনুবূততয ানথ, শই যফীন্নাথ শম তিযকারই প্রাতিক থাকনফন তা ফরা ফাহুরয। 
আজ তাই মখন  অততভাযীয প্রাফনরয আভযা তদনাযা তখনও তায কানেই আভানদয তপনয 

শমনত য় ংয়দীণণ, বয়াতণ ভন তননয় -  তমতন ফ রৃুঃখ শাকনক আত্মস্থ কনযও ফরনত ানযন 

' তফুও াতন্ত তফু আনন্দ তফু অনন্ত জানগ '।  

ফযাতিগত জীফনন এনকয য এক ভতুৃযনক ইনত নয়নে কতফনক। স্ত্রী ভণৃাতরনী শদফী শথনক 

রৄরু কনয 'নতুন শফৌঠান' কাদতিনী, ভাধযুীরতা, শভনয় শযনুকা, শোিনেনর ভীন্নাথ ফায 

ভতুৃয তানক প্রতযক্ষ কযনত নয়নে জীফদ্দায়ই। কখননা তফিতরত নয়নেন, শানকয তীব্রতায় 

াভতয়ক ভহু্যভান নয়নেন, তকন্তু এইফ আনত্মারতি তানক ফাযফায আনযা তনতফ়ি কনয 

তপতযনয় এনননে ভানুনলয কানে, বানরাফাায কানে। তাই শতা ভীন্নানথয ভতুৃযয য কতফ 

তরনখনেন "শম যানে ভী তগনয়তের শ যানে ভস্ত ভন  তদনয় ফনরতেরভু তফযাি তফশ্বত্ত্বায ভনধয 
তায অফাধ গতত শাক, আভায শাক তানক একিওু তেনন না িানন।’’ "ভতুৃযয য ফাই 

শমখানন মায়, শখানন ভানুনলয শফা শৌেয় না তকন্তু বারফাা য়ত ফা শৌৌঁেয়— ‘‘নইনর 

বারফাা এখননা তিৌঁনক থানক শকন?’’ শই বানরাফাাযই অতবানয শকনিনে কতফয 

াযাজীফন, তায শই 'তুতভ ' য  ভানে কখন তফরীন নয় শগনে শপ্রভ আয ূজা।  

অততভাযীয এই অবূতূফণ তযতস্থততনত মখন  আনজননয ভতুৃয আভানদয ত্ত্বা শক ফাযফায 

তফদীণণ কযনে তখন মতদ আভযা 'ংকনিয কল্পনানত ভযৃ়ভান না ই ', এই রৃুঃভয়নক কাতিনয় 

ওঠায ভানতক তিিকুু াতযনয় না শপতর তনফ এই ভূুনতণ য়নতা তাই নফ তায প্রতত 

আভানদয তঠক আস্থাপ্রদণন, আভানদয শ্রদ্ধাঞ্জতর। 

াযা শদন শকাতবড তযতস্থতত ফতণভানন অতযন্ত উনেগজনক অফস্থায় যনয়নে। মতদও এই যানজয 
এখনও ততিা প্রবাফ ন়িতন তনফ খুফ ীঘ্রই শম অফস্থায অফনতত নত ানয তায রক্ষণ শদখা 
মানে। যকায তাই যানতয কাপুণ  তফতবন্প দনক্ষ গ্রণ কযনত ফাধয নয়নেন। শকন্ীয় 

যকায তথা তনফণািন কতভননয উদাীনতা এই তযতস্থততয জন্য শমভন দায়ী, শতভতন আজ 
শমবানফ তিতকৎা তযকাঠানভা না থাকায় যকাযনক তভতভ শখনত নে, তায জন্য 

স্বাধীনতায য শথনকই শমফ যকায ক্ষভতায় এননেন তানদয শকউ দায় এ়িানত ানযন না। 
শম স্বাস্থয ও তক্ষা একতি জাততয তবত বততয কযায জন্য ফণাতধক জরুযী তানত শকউই মথামথ 



 

 

গুরুত্ব শদনতন। স্বাস্থয খানত তাই এই শদন ফযাদ্দ কখনই তজতডতয ১/২ তাংনয শফত য়তন, 

শমখানন ব্রাতজনরয ভনতা উন্পয়নীর শদনও এই খানত ফযানদ্দয তযভাণ তজতডতয ৯ তাং। 
ভাতকণন মুিযানে এই খানত তজতডতয প্রায় ১৬ তাং ফযাদ্দ কযা য়। আজ মখন  তফজ্ঞানীযা 
তেতীয় শঢউ এয য তৃতীয় ফা িতুথণ শঢউও আনত ানয ফনর আঙ্কা প্রকা কযনেন তখন 

যকাযনক, অনতততফরনি গনস্বাস্থয ফযাফস্থায উন্পীতকযণ শক প্রাধান্য তদনত নফ, মুদ্ধকারীন 

তযতস্থততনত এই ফযাানয দনক্ষ তননত নফ। কাযণ ভনন যাখনত নফ আগাভী আনযা কনয়ক 

ফেয  য়নতা ফা এই বাইযানক ানথ তননয়ই িরনত নফ আভানদয। তাই নান্য ন্থা। 

একতি কথা অফশ্যই ভনন যাখনত নফ শম ১৩০ শকাতিয শদনয ৭০ তাং শরাকনক বযাতিন 

তদনয় 'াডণ ইভযুতনতি' য  রনক্ষয শৌৌঁোনত য়নতা এক ফা একাতধক ফেয  শরনগ শমনত ানয, 

অফশ্যই মতদ আভানদয শ িতত থানক। তাই িীকাকযনণয াাাত আাভয জনাধাযনণয 

'শকাতবড স্বাস্থয তফতধ শভনন িরা খুফ জরুযী। এই দাতয়ত্ব রৄধ ু যকানযয উয শঠনর তদনর 

নফনা। এই দাতয়ত্ব তননত নফ প্রততজন নিতন নাগতযকনক। তননজ শভনন িরায এফং অন্যনক 

নিতন কযায। মতদ তা সুিারুরূন কযা মায় তানর য়নতা আভযা আিনক তদনত াযফ 

যফতণী শঢউনক, এভনতক বাইযানয বতফষ্যত তভউনিননকও। তাই ভখুফন্ননীয ফযাফায, 

াভাতজক দূযত্ব ফজায় যাখা, াত শধায়া ইতযাতদনক  বদনতন্দন জীফনমাননয অি কনয তননত 

নফ ফাইনক অন্ততুঃ আগাভী কনয়ক ভা, প্রনয়াজনন কনয়ক ফেনযয জন্য। 

কতফগুরুয জন্ধতদন উরনক্ষ "ঈান কথা"য় প্রকাতত র তকেু তবতডও ও শরখা। ফাইনক 

শদখফায, ়িফায এফং প্রতততিয়া জানাননায অনুনযাধ যইর।  

ফাই সুস্থ থাকুন, বানরা থাকুন।  

আয  শদখনত থাকুন, ়িনত থাকুন "ঈান কথা" ... 

 


