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“তুমি আিার আদর্শ” – এটি কীভাবে ততমর করা হবেবে

জরুভর অবস্ায় সাহাব্যের জনযে Inter-Agency Standing Committee কে্তৃ ক এই বইটি প্রকল্পভুক্ত করা হবয়ভিল (IASC MHPSS RG)। 
ভবশ্ব, অঞ্চল এবং কেবের ভববেষজ্ঞ ্ারা IASC MHPSS RG – এর সেসযে, এমনভক ১০৪ টি কেবের বাবা-মা, লালনপালনকারী, ভেক্ষক-
ভেভক্ষকা এবং বাচ্াবের ও এই প্রকবল্প সমেতৃন রবয়বি। ককাভভড-১৯ িভড়বয় পড়ার সময় ভেশুবের মানভসক এবং মবনাসামাভজক চাভহোর 
পভরমাপ করার জনযে একটি ভবশ্ববযোপী জভরপ আরভব, ইংবরভজ, ইোভল, ফরাভস এবং কপেভনয় ভাষায় আবয়াজন করা হবয়ভিল। এই 
জভরবপর উপর ভভে্ভে কবরই উভদিষ্ট ভবষবয়র কাঠাবমা গল্প আকাবর প্রকাে করা হবয়ভিল। ককাভভড-১৯ আক্ান্ত ভবভভন্ন কেবের বাচ্াবের 
কাবি এই বইটি গল্প আকাবর পবড় কোনাবনা হবয়ভিল। ভেশু, বাবা-মা এবং পালনকারীবের কাি কেবক প্রভেভক্য়া পাওয়ার পবর গল্পটি 
প্তৃাবলাচনা এবং সমবয়াপব্াগী করা হবয়ভিল। 

সারা ভববশ্বর ১৭০০ র কবভে ভেশু, বাবা-মা, লালনপালনকারী এবং   ভেক্ষক-ভেভক্ষকারা োবের মূলযেবান সময় কবর কবর জাভনবয়বিন 
ভকভাবব োরা ককাভভড-১৯ এর সাবে লড়াই করবিন। আমাবের জভরপ সম্ূরতৃ করবে এবং গল্পটি কক আরও সুন্দর করবে সাহা্যে করার 
জনযে কসই সমস্ত ভেশু, োবের বাবা-মা, লালনপালনকারী এবং ভেক্ষক-ভেভক্ষকাবের অবনক ধনযেবাে জানাই। সারা ভববশ্বর ভেশুবের জনযে 
এই গল্পটি ভেশুরাই তেভর কবরবি। 

IASC MHPSS RG কহবলন পাটুকবক এই গল্প কলখার এবং অলঙ্করবরর জনযে ক্েজ্ঞো জানায়। 
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ভূমিকা

“েুভম আমার আেেতৃ” এই বইটি ভবশ্ব জবুড় ককাভভড-১৯ –এ আক্ান্ত ভেশুবের জনযে কলখা হবয়বি।

“েুভম আমার আেেতৃ” এই বইটি একজন ভেশু বা ভেশুবের সবগে ভনবয় বাবা-মা, লালনপালনকারী বা ভেক্ষক-ভেভক্ষকাবের পড়া উভচৎ। বাবা-মা, 
লালনপালনকারী বা ভেক্ষক-ভেভক্ষকা িাড়া ভেশুবের এই বইটি একা পড়া উভচৎ নয়। আরও একটি সহায়ক বই “Actions for Heroes” (পবর 
প্রকাভেে হবব) ্া ককাভভড-১৯ সম্বকতৃ  েেযে জানবে সাহা্যে করবব, ভেশুবের আববগ এবং অনুভূভে ভনয়ন্ত্রর করবে সাহা্যে করবব, এমনভক বই 
ভনভতৃ র আরও অবনক সহায়ক কাজ করবেও উৎসাভহে করবব। 

অনুোদ

উবলেখযে আরভব, ভচনা, ফরাভস, রাভেয়া এবং কপেভনয় ভাষাভাষীরা ভনবজরাই অনুবাে করবে পারবব। অনযোনযে ভাষায় 
অনুবাে করার জনযে IASC –এর (MHPSS) সহায়ক েবলর সাবে ক্াগাব্াগ করুন (mhpss.refgroup@gmail.com)। 
সমস্ত অনুবাে সম্ূরতৃ হবল ো IASC Reference group website-এ িাপা হবব। ্ভে আপভন ককাবনা ভাষায় অনুবাে 
কবরন বা এই কাজটির রূপান্তর কবরন, অনুগ্রহ কবর ভনম্নভলভখে ভবষয়গুভল মবন রাখববনঃ 

এই কাবজ আপভন আপনার ভনজস্ব ককাবনা কলাবগা (বা ককাবনা সহায়োকারী সংস্া) বযেবহার করবে পারববন না।
রূপান্তবরর কক্ষবরে (কলখায় বা িভববে ককাবনা পভরবেতৃ ন) IASC –এর কলাবগা বযেবহার করা ্াবব না। এই ধরবরর 
কাবজর কক্ষবরে IASC ককাবনা সংস্া, পরযে বা কসবার উপস্াপনা কবর এই কো ক্ন ককউ না ববল। 
আপভন আপনার অনুবাে বা রূপান্তভরে কাজটি অনুরূপ ককান কে্তৃ পবক্ষর কাবি ভনবন্ধন করবে পাবরন।  
CC BY-NC-SA 4.0 or 3.0 is suggested. This is the list of compatible
licenses: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
ভবভভন্ন ভাষায় অনুবাবের বা রূপান্তবরর সময় আপভন সবসময় এই োভব-পভরেযোগী ক�াষরাটি উবলেখ করববনঃ 
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বাংলাবেবে, সরকার ভেন ফুট েরূত্ববক সামাভজক েরূত্ব ভহসাবব বযেবহার করবি ্া এক ভমটার েরূবত্বর সমান ।



সারার কাবি োর মা একজন আেেতৃ, কারর ভেভন এই 
প্ভেবীর কসরা মা এবং একজন কসরা ভবজ্ঞানী। ভকন্তু, 
সারার মা’ও কবরানাভাইরাস কেবক কসবর ওঠার ককাবনা 
উপায় বার করবে পারবিন না। 
“ককাভভড-১৯ কক ককমন কেখবে?” সারা োর মা কক 
ভজজ্ঞাসা করল।

“ককাভভড-১৯ বা কবরানাভাইরাস, খুব কিাট োই আমরা 
খাভল কচাবখ কেখবে পাই না,” োর মা বলল। “ভকন্তু 
অসুস্ কলাবকবের হা াভচ আর কাভের মাধযেবম এটি িড়ায়, 
এবং ্খন োরা চারপাবের ককাবনা কলাক বা বস্তুবক 
কিা ায় েখন ও এটি িড়ায়। ্ারা অসুস্ হবয় পবড় োবের 
জ্বর এবং কাভে এবং শ্বাস ভনবে সমসযোও হবে পাবর।“

“োই আমরা োর সাবে লড়াই করবে পাভর না কারর 
আমরা োবক কেখবে পাই না?” সারা ভজজ্ঞাসা করল। 
“আমরা লড়াই করবে পাভর,” সারার মা বলল। 
“এইজনযে আভম চাই েুভম ভনরাপবে োবকা, সারা। এই 
ভাইরাস অবনক ধরবরর কলাবকবের আক্মর করবে 
পাবর, এবং প্রবেযেবকই এর সাবে লড়াই করার জনযে 
সাহা্যে করবে পাভর। বাচ্ারা হল ভববেষ এবং োরাও 
সাহা্যে করবে পাবর। আমাবের প্রবেযেবকর জনযে কোমায় 
ভনরাপবে ¬োকবে হবব। আভম চাই েুভম আমার আেেতৃ 
হও।



কসই রাবে সারা ভবিানায় শুবয়ভিল এবং ভনবজবক একজন 
বীর ভহসাবব ভকিুবেই ভাববে পারল না। োর খুব মন খারাপ 
হল। কস স্কু বল ক্বে চাইভিল ভকন্তু স্কু ল বন্ধ ভিল। কস বনু্ধবের 
সাবে কেখা করবে চাইভিল ভকন্তু কসটা করা ভনরাপে ভিল না। 
সারা চাইভিল কবরানাভাইরাস ক্ন প্ভেবীবক ভয় কেখাবনা 
বন্ধ কবর। 

“বীরবের মহান েভক্ত োবক” কস ভনবজবক বলল, �ুমাবনার 
জনযে কস ভনবজর কচাখ বন্ধ করল। “আমার ভক আবি?”
অন্ধকাবর হঠাৎ একটি ম্ে ুকণ্ঠস্বর ভফসভফস কবর োর নাম 
ডাকল।

“কক ওখাবন?” সারাও ভফসভফস কবর বলল।

“বীর হওয়ার জনযে কোমার ভক প্রবয়াজন, সারা?” কণ্ঠস্বর 
োবক ভজজ্ঞাসা করল। ।

“এই প্ভেবীর বাচ্ারা ভকভাবব ভনবজবের বাাচাবব ক্ন োরা 
অনযেবেরবকও বাাচাবে পাবর এই কোটি বলার একটা উপায় 
আমার প্রবয়াজন...” সারা বলল।

“োহবল েুভম আমাবক ভক হবে বলি?” কণ্ঠস্বর ভজজ্ঞাসা 
করল।

“আমার প্রবয়াজন এমন একটা ভজভনস ্া উড়বে পাবর...্ার 
গলার আওয়াজ খুব কজাবর...এবং এমন একটা ভজভনস ্া 
সাহা্যে করবে পাবর!” 

কচাবখর পলবক, চা াবের আবলায় আশ্চ্তৃ
 একটা ভজভনস কেখা কগল... 



“েুভম ভক?”  সারা অবাক হবয় ভজজ্ঞাসা করল।

“আভম আভরও,” কস বলল।

“আভম আবগ কখনও আভরও কেভখভন,” সারা 
বলল।
“কেখ, আভম সবসময় এখাবনই ভিলাম,” আভরও 
বলল। “আভম কোমার হৃেয় হবে এবসভি।“

“েুভম ্ভে আমার হও...োহবল আভম এই 
প্ভেবীর সব বাচ্াবের কবরানাভাইরাস সম্ববন্ধ 
বলবে পারব!” সারা বলল। “আভম োহবল 
একজন বীর হবে পারব! ভকন্তু ো াড়াও, আভরও, 
কবরানাভাইরাবসর মবধযে বাইবর কববরাবনা ভক 
ভনরাপে?”

“ককবলমারে আমার সবগে, সারা,” আভরও বলল। 
“আমরা ্েক্ষর একসবগে আভি ককউ আমাবের 
ক্ষভে করবে পারবব না।“ 



োই সারা লাভফবয় আভরও-এর ভপবঠ উঠল এবং োরা একসাবে কোওয়ার �বরর জানালা 
ভেবয় রাবের আকাবে অবনক উঁচুবে উবড় কগল। োরা উবড় োরাবের ভেবক কগল এবং চা ােবক 
হযোবলা বলল। 



সূ্তৃ ্খন উঠল, ভপরাভমবডর ধাবর সুন্দর একটা 
মরুভূভমবে োরা নামল, ক্খাবন একটা কিাট েবল 
বাচ্ারা কখলা করভিল। বাচ্ারা আনবন্দ ভচৎকার 
কবর উঠল এবং সারা ও োর আভরও কক কেবখ 
হাে নাড়ল।

“স্বাগেম, আভম সাবলম!” একজন কিবল ভচৎকার 
কবর বলল। “কোমরা এখাবন ভক করি? েঃুভখে, 
আমরা কাবি ক্বে পারব না, আমাবের কমপবক্ষ 
এক ভমটার েবূর োকবে হবব!” 

“এইজনযেই আমরা এখাবন এবসভি!” সারা ও 
ভচৎকার কবর বলল। “আভম সারা এবং এ হল 
আভরও। েুভম ভক জাবনা ক্ বাচ্ারাও োবের 
প্রভেববেী, বনু্ধ, বাবা-মা এবং োো-োভেবের 
কবরানাভাইরাস কেবক সুরভক্ষে রাখবে পাবর? 
আমাবের প্রবেযেবকর প্রবয়াজন...”

“সাবান এবং পাভন ভেবয় হাে কধায়া!” সাবলম 
কহবস বলল। “আমরা জাভন, সারা। আমরা অসুস্ 
হবল কনুই-এর ভা াবজ কাভে কেই এবং আমরা 
কলাক কেখবল হাে কমলাবনার বেবল হাে নাভড়। 
আমরা বাভড়বে োকার কচষ্টা কভর, ভকন্তু আমরা 
খুব জনবহুল েহবর বাস কভর...প্রবেযেবক ভকন্তু �বর 
োকবি না।“

“হুম, আভম হয়বো এ বযেপাবর সাহা্যে করবে 
পাভর,” আভরও বলল। “োরা কবরানাভাইরাসবক 
কেখবে পাবছে না, ভকন্তু...োরা আমায় কেখবে 
পাবছে! চবল এবসা লাভফবয়, ভকন্তু েয়া কবর আমার 
ডানার েইু প্রাবন্ত কোমরা বসবব – োরা কমপবক্ষ 
এক ভমটার েবূর আবি!” 



আভরও সাবলম এবং সারাবক োর 
েইু ডানায় বভসবয় আকাবের ভেবক 
উবড় চলল। কস েহবরর মবধযে ভেবয় 
উবড় চলল এবং গান ও গজতৃন 
করবে শুরু করল! রাস্তার মবধযে 
বাচ্াবের কেবখ সাবলম ভচৎকার 
কবর বললঃ 

“্াও, কোমাবের পভরবারবক বল, 
আমরা বাভড়র ভভেবর ভনরাপবে! 
আমরা বাভড়র ভভেবর কেবকই 
এবক অপবরর সব কেবক ভাবলা 
্ত্ন ভনবে পারব!” 

কলাকজন ্া কেখভিল োবে োরা 
অবাক হবয় কগল। োরা হাে নাড়ল 
এবং বাভড়র ভভের ্াওয়ার জনযে 
রাভজ হবয় কগল।



আভরও আকাবের আরও 
উঁচুবে উবড় কগল। সাবলম 
আনবন্দ ভচৎকার কবর উঠল। 
উপবর আকাবে একটা 
উবড়াজাহাজ উবড় ্াভছেল, 
এবং কসই জাহাবজর ্ারেীরা 
োবের ভেবক আশ্চ্তৃ ভাবব 
কেখভিল।

“কলাবকবের খুব োড়াোভড় 
বাইবর কববরাবনা বন্ধ করবে 
হবব, অন্তে এই সমবয়র জনযে,” 
সাবলম বলল। “প্ভেবীর সব 
জায়গার সীমানা বন্ধ কবর 
কেওয়া হবছে, এবং আমরা ক্ 
ক্খাবন আভি কসখাবনই োকা 
েরকার এবং ্াবের ভাবলাবাভস 
োবের সবগে োভক।“

“অবনক ভকিু পভরবেতৃ ন হবয় কগবি 
মবন হবছে,” সারা বলল। “আভম মাবে 
মাবে এই কো কভবব ভয় কপবয় ্াই।“

“চারপাবে পভরবেতৃ ন হবল আমরা মাবে মাবে ভয় পাই এবং ভবভ্ান্ত 
হবয় পভড়, সারা,” আভরও বলল। “্খন আভম ভয় কপবয় ্াই, আভম খুব 
আবস্ত ভনশ্বাস ভনই – এবং আগুবনর হলকা িাভড়!”

আভরও একটা ভবোল আগুবনর কগালা িাড়ল!

“্খন কোমরা ভয় পাও েখন ভকভাবব ভনবজবের োন্ত 
কর?” আভরও োবের ভজজ্ঞাসা করল। 



“্ার কাবি আভম ভনরাপবে োভক আভম োর কো ভচন্তা কভর,” 
সারা বলল।

“আভমও, আভম োবের কো ভচন্তা কভর ্ারা আমায় ভনরাপবে 
োকবে সাহা্যে কবর, ক্মন আমার োো -োভে সাবলম 
বলল। “আভম োবের অভাব অনুভব করভি। আভম োবের 
জভড়বয় ধরবে পারব না কারর এমন করবল আভম োবের 
কবরানাভাইরাবস আক্ান্ত করবে পাভর। আমরা প্রবেযেক 
সপ্াবহর কেবষ োবের সাবে কেখা কভর, ভকন্তু এখন ো পারভি 
না কারর োবের কক ভনরাপবে রাখা আমাবের োভয়ত্ব।“ 

“েুভম ভক োবের কফান কবরা?” সারা োর বনু্ধবক ভজজ্ঞাসা 
করল। “হা যো অবেযেই! সাবলম বলল। “োরা প্রবেযেকভেন আমায় 
কফান কবর এবং আমরা বাভড়বে ্া কাজ কভর আভম সব 
োবের কক জানাই। এবে কবর আভম আনন্দ পাই, এবং োরাও 
খুব আনভন্দে হয়।“ 

“্াবের আমরা ভাবলাবাভস এখন ্াবের কেখবে পাভছে না 
োবের অভাব অনুভব করাটা স্বাভাভবক,” আভরও বলল। “এবে 
কবাো ্ায় আমরা োবের কে ্ত্ন কভর। অনযে বীবরবের সাবে 
্ভে কেখা কভর োহবল ভক কোমাবের ভাবলা লাগবব?”

“হা যো অবেযেই!” সারা এবং সাবলম আনবন্দ উত্তর ভেল।

“োরুর, আমার বনু্ধ সাসার ভববেষ একটা ক্ষমো আবি,” 
আভরও বলল। “চল!”



োরা ভনবচর ভেবক নামবে লাগল এবং একটি কিাট গ্রাবম 
এবস োরা নামল। একটি কমবয় োর বাভড়র বাইবর ফুল 
েুলভিল। ্খন কস আভরও ও োর ডানায় বসা বাচ্াবের 
কেখল, কস কহবস উঠল।
 
“আভরও!” কস ভচৎকার কবর বলল। “আমাবের কমপবক্ষ 
এক ভমটার েবূর োকবে হবব, োই কোমায় আমার 
ভাবলাবাসা িুা বড় ভেলাম! কোমরা সবাই এখাবন ভক করি?
“্খন েুভম বলবল েখনই কোমার ভাবলাবাসা আভম 
অনুভব করলাম, সাসা,” আভরও বলল। “আমরা ভকভাবব 
কো এবং কাবজর দ্ারা এবক অবনযের ্ত্ন ভনবে পাভর এটা 
কেবখ আমার খুব ভাবলা লাবগ। আভম চাই আমার বনু্ধরা 
কোমার মহােভক্তর সম্ববন্ধ জানুক।“ 

“ আমার মহােভক্ত ভক?” সাসা বলল।

“ক্বহেু কোমার বাভড়বে ককউ অসুস্ হবয় পবড়ভিল, 
োই েুভম বাভড়বেই োকি ্াবে অনযেবক েুভম 
কবরানাভাইরাবসর  মাধযেবম সংক্ভমে না কবরা,” আভরও 
বলল। 

“হা যো, আমার বাবা সংক্ভমে । ভেভন ভনবজর কোওয়ার 
�বরই োকবিন ্েক্ষর না সম্ূরতৃ সুস্ হবয় উঠবিন,” 
সাসা বলল।



“ভকন্তু এটা অেটাও খারাপ নয়! আমরা একসবগে কখলা 
কভর, রান্না কভর, বাগাবন সময় কাটাই এবং একসবগে 
খাবার খাই। আমার ভাই-এরা এবং আভম আমাবের পা-
এর আগেলু ধভর এবং নাচ কভর। আমরা বই পভড় এবং 
আভম সবসময় নেুন ভকিু ভেখবে োভক কারর মাবে 
মাবে আভম স্কু বলর অভাব অনুভব কভর। প্রেম প্রেম 
বাভড়বে োকবে অদ্ভুে লাগে, ভকন্তু এখন স্বাভাভবক হবয় 
কগবি।“

“এটা সবসময় সহজ হয় না,সাসা,” আভরও বলল। “েুভম 
মজা করার উপায় খুাবজ বার করি এবং পভরবাবরর 
সাবে আনবন্দ সময় কাটাছে। এই কারবরই েুভম আমার 
আেেতৃ!”

“পভরবাবরর সাবে কোমার কক্ষনও েগড়া হয়?” সাবলম 
ভজজ্ঞাসা করল।

“মাবে মাবে আমরা েগড়া কভর,” সাসা বলল। 
“আমাবের আরও তধ্তৃযে ধরবে হবব, এবং এবক অপরবক 
ভালভাবব বুেবে হবব, এবং প্রবয়াজবন আবগভাবগ বলবে 
হবব ’আভম েঃুভখে’ । এটা হল আসল েভক্ত, কারর 
এর ফবল আমরা সবাই ভাবলা অনুভব করব। আভম 
কক্ষনও একা সময় কাটাই। আভম গাইবে এবং নাচবে 
ভাবলাবাভস! মাবে মাবে বনু্ধবের সাবে কফাবন কো 
বভল...”

“ভকন্তু, আভরও, োবের ভক অবস্া ্ারা বাভড় কেবক 
অবনক েবূর বা ্াবের ককাবনা বাভড় কনই?” সারা 
ভজজ্ঞাসা করল।

“এটা একটা োরুর প্রশ্ন, সারা,” আভরও বলল। “চল 
্াই এবং খুাবজ কেভখ।“



োরা সাসাবক ভবোয় জানাবলা এবং আর একবার উবড় 
চলল। বাোস আবস্ত আবস্ত গরম হবে লাগল ্খন োরা 
সমুদ্র কবষ্টিে একটি দ্ীবপ নামল।



কসখাবন োরা ভেভবর ভভেতৃ  কলাক কেখবে কপল। একটি 
কমবয় োবের কেবখ েরূ কেবক হাে নাড়ল।

“হাই আভরও, কোমায় আবার কেখবে কপবয় খুব ভাবলা 
লাগল!” কস বলল। “আমরা কমপবক্ষ এক ভমটার েবূর 
োকার কচষ্টা করভি, োই আভম এখান কেবকই কোমার 
সাবে কো বলব। ভকন্তু আভম কোমার বনু্ধবের সাবে কো 
বলবে চাই! আমার নাম লায়লা।“

“হাই লায়লা! আভম সারা, এবং এ হল সাবলম,” 
সারা জবাব ভেল। “আমার মবন হবছে েুভম ভনবজবক 
কবরানাভাইরাস কেবক সুরভক্ষে রাখবে চাইি। েুভম আর 
কী কী করি?

“আমরা আমাবের হাে সাবান এবং পাভন ভেবয় ধুভছে!” 
লায়লা প্রভে উত্তর করল।

“কোমরা ভক কনুইবয়র ভা াবজ কাবো?” সাবলম ভজজ্ঞাসা 
করল।

“ভকভাবব এটা কবর, েুভম ভক আমাবের এটা কেখাবব?” 
লায়লা বলল। োই সাবলম োবের কসই পদ্ধভেটা 
কেখাবলা।
 
“আমরা প্রবেযেবকই সাহসী হবে চাইভি, ভকন্তু একটা 
ভজভনবসর জনযে আভম ভচভন্তে,” লায়লা বলল। “আভম ভক 
কোমাবের সাবে এই বযোপাবর কো বলবে পাভর? আভম 
শুবনভি ককউ অসুস্ হবয়ভিল এবং মারা কগভিল এবং এই 
কো শুবন আভম খুব ভয় কপবয় কগভিলাম। এটা ভক সভেযে 
কবরানাভাইরাবস মানুষ মারা ্াবছে?”



আভরও একটা েী�তৃশ্বাস কফলল এবং কস োর ভবোল কপিন 
ভনবয় ববস পড়ল।

“হা যো, কু্ষবে বীবররা, এটাই সভেযে,” আভরও বলল। “ককউ 
একেমই অসুস্ হয়না, ভকন্তু ককউ ককউ আবার কবভে অসুস্ 
হবয় পবড় এবং ককউ মারাও ক্বে পাবর। এই জনযে আমাবের 
ভববেষ কবর ব্দ্ধ কলাকবের প্রভে ্ত্নেীল োকবে হবব, এবং 
্াবের অনযে অসুখ আবি, কারর োরা আরও অসুস্ হবয় ক্বে 
পাবর। মাবে মাবে ্খন আমরা খুব ভয় পাই, বা অসুরভক্ষে 
মবন কভর, এই সময় ্ভে আমরা ককাবনা সুরভক্ষে জায়গার 
ভচন্তা কভর োহবল আরাম পাব। কোমরা ভক আমার সাবে এই 
বযোপারটা কচষ্টা করবব?”

োরা সবাই হা যো বলল, এবং েখন আভরও বাচ্াবের কক কচাখ 
বন্ধ কবর ককাবনা সুরভক্ষে জায়গা ভচন্তা করবে বলল।
“এমন একটা সময় বা স্্ভের ভবষয় মবন কর ্খন েুভম 
ভনবজবক ভনরাপে মবন করভিবল,” আভরও বলল।

কস োবের ভজজ্ঞাসা করল োরা ভক কেখবে পাবছে, োরা ভক 
অনুভব করবি, এবং কসই সুরভক্ষে জায়গায় োরা ভকবসর 
গন্ধ পাবছে। কস ভজজ্ঞাসা করল অনযে কাউবক োরা এই ভববেষ 
জায়গায় ডাকবে চায় ভক না এবং োরা ভক এবযেপাবর কো 
বলবে চায়।

“ক্ ককাবনা সময় কোমরা ভয় বা েঃুখ পাও কোমরা এই 
সুরভক্ষে জায়গায় আসবে পাবরা,” আভরও বলল। “এটাই 
কোমাবের মহা েভক্ত, এবং এই েভক্ত কোমরা বনু্ধবের এবং 
পভরবাবরর সাবেও ভাগ কবর ভনবে পাবরা। মবন করবখা আভম 
কোমাবের জনযে ভচন্তা কভর এবং আরও অবনবক কবর। এটা 
কোমাবের সাহা্যে করবব।“  



লায়লা বলল, “আমরা প্রবেযেবকই প্রবেযেবকর ্ত্ন ভনবে পাভর।“

“এটা একেম ঠিক লায়লা,” আভরও বলল। “আমরা ক্খাবনই োভক না, ককন আমরা প্রবেযেবকর ্ত্ন ভনবে পাভর। েুভম ভক আমাবের এই কেষ ভ্মবর 
সাবে আসবব?” 

লায়লা আভরও এবং োর নেুন বনু্ধবের সাবে ্াবব ববল ঠিক করল। সারা আনভন্দে হল ্খন লায়লা োবের সাবে এল কারর সারা জানে মাবে 
মাবে এবক অনযেবক সমেতৃন করা েরকার। োরা চুপচাপ উড়ভিল, ককউ ককাবনা কো বলভিল না, ভকন্তু লায়লা জানে োর নেুন বনু্ধরা োর জনযে 
ভচন্তা কবর। 



বরবফ ঢাকা পাহাড় ধীবর ধীবর কেখবে পাওয়া কগল, 
এবং আভরও কিাট একটা েহবর এবস নামল। একটা 
েরতৃার ধাবর ভকিু বাচ্ারা কখলা করভিল।

“আভরও!” োবক হাে নাড়বে নাড়বে একজন কডবক 
বলল।

“হযোবলা, ভকম,” আভরও বলল। “প্রবেযেবক, আভম 
চাই কোমরা আমার এই বনু্ধবের সাবে সাক্ষাৎ কর 
্াবের কবরানাভাইরাস হবয়ভিল, এবং োরা সুস্ হবয় 
উবঠবি।“

“কসই সময় টা ককমন ভিল?” সাবলম ভজজ্ঞাসা করল।
“আমার কাভে হভছেল এবং মাবে মাবে খুব গরম 
লাগভিল। আভম খুব ক্ান্ত হবয় পড়ভিলাম এবং 
ভকিুভেবনর জনযে কখলবে একেম ইছো করভিল না,” 
ভকম বলল। “ভকন্তু আভম প্রচুর �ুভমবয়ভি এবং আমার 
পভরবার আমার ্ত্ন ভনবয়ভিল। আমাবের কারও 
কারও বাবা-মা এবং োো -োভে’কের হাসপাোবলও 
ক্বে হবয়ভিল। নাসতৃ এবং ডাক্তাররা োবের প্রভে 
অবনক সহানুভূভেেীল ভিল, এবং আমাবের সমাবজর 
কলাবকরা আমাবের বাভড়বে সাহা্যে কবরভিল। ভকিু 
সপ্াহ পর, সব ভকিু আবার ঠিক হবয় কগভিল।“



“আভম ভকবমর বনু্ধ,” বাচ্াবের মবধযে আর একজন ববল উঠল। “ভকবমর কবরানাভাইরাস ভিল 
ববল, আমাবের বনু্ধত্ব কেষ হবয় ্ায়ভন- ্ভেও আভম োবক কেখবে পাইভন। আভম কখবনাই োর 
জনযে ভচন্তা করা বন্ধ কভরভন এবং আমরা খুেী আবার একসাবে কখলা করবে পারভি!”

“বনু্ধ ভহসাবব মাবে মাবে সববচবয় গুরুত্বপূরতৃ কাজ হল আমরা ক্ন এবক অপরবক ভনরাপবে 
রাভখ,” আভরও বলল। “্ভে োর জনযে আমাবের ভকিুভেন েবূর োকবে হয় োও ভাবলা।“ 



“আমরা এবক অবনযের জনযে এই কাজগুবলা করবে পাভর,” লায়লা বলল।

“এরপর একভেন, আমরা আবার আবগর মবো  কখলবে পারব এবং স্কু বল ক্বে পারব,” সাবলম বলল।

বাভড় ্াওয়ার সময় হবয় কগভিল, এবং সারার ও োর নেুন বনু্ধবের ভবোয় জানাবনার সময় হবয় ভগবয়ভিল । োরা এবক অপবরর কাবি প্রভেজ্ঞা 
করল ক্ োবের এই একসাবে ভ্মবরর অভভজ্ঞো োর কখনও ভুলবব না।

সারার েঃুখ হভছেল ক্ এবক অপরবক োরা অবনক ভেন কেখবে পাবব না। ভকন্তু কস আনন্দ কপল ্খন োর মবন পড়ল ভকবমর বনু্ধরা ভক ববলভিল। 
্ভেও আমরা কলাবকবের কেখবে পাইনা, োর মাবন এই নয় ক্ আমরা োবের ভাবলাবাভস না। 



আভরও প্রবেযেকবক োবের বাভড় কিবড় 
ভেল, এবং সারার �ুমাবনা প্তৃন্ত কস 
অবপক্ষা করল এবং োরপর কস চবল 
কগল।

“আমরা কালবকও ভক এই কাজ করবে 
পাভর?” সারা োবক ভজজ্ঞাসা করল।

“না সারা, এখন কোমার পভরবাবরর সাবে 
োকার সময়,”আভরও বলল। “আমাবের 
গল্পটা মবন করবখা। েুভম ্ভে বাভড়বে 
োবকা এবং ভাবলা কবর হাে কধাও োহবল 
েুভম ্াবের ভাবলাবাবসা োবের ভনরাপবে 
রাখবে পারবব। আভম কখবনাই কোমার 
কেবক েবূর কনই। েুভম ্খনই কোমার 
সুরভক্ষে জায়গায় ্াবব েখনই আমার 
সাবে োকবে পারবব।“ 

“েুভম আমার আেেতৃ,” কস ভফসভফস কবর 
বলল।

“েুভমও আমার আেেতৃ, সারা। ্ারা 
কোমায় ভাবলাবাবস োবের সবার কাবি 
েুভম আেেতৃ,”কস বলল।  



সারা �ুভমবয় পড়ল এবং পবরর ভেন ্খন �ুম 
কেবক উঠল, আভরও কসখাবন ভিল না। োই কস 
োর ভনরাপে স্াবন কগল োর সাবে কো বলবে, 
োরপর োবের ভ্মবর কস ্া কেবখবি এবং 
ভেবখবি সবভকিু এা বক ভনল। কস োর মাবয়র 
কাবি বলবব ববল োর আাকা ভনবয় িুবট কগল।

“আমরা কলাবকবের ভনরাপবে রাখবে সাহা্যে 
করবে পাভর, মা,” কস বলল। “ আভম আমার 
অভভ্াবন অবনক বীবরবের সাবে কেখা 
কবরভি!”

“হা যো সারা, েুভম ঠিক!” োর মা বলল। 
“এরকম অবনক বীর আবি ্ারা মানুষবক 
কবরানাভাইরাস কেবক ভনরাপবে রাখবি, ক্মন 
ভাবলা ডাক্তার এবং নাসতৃরা। ভকন্তু েুভম আমায় 
মবন করাবল আমরা সবাই আেেতৃ হবে পাভর, 
প্রবেযেকভেন, এবং আমার সববচবয় বড় আেেতৃ 
হবল েুভম।“ 


