
তুমি আিার আদর্শ ২০২১
বাচ্ারা কীভাবব ককামভড-১৯-এর সিবে 

আরা খুঁবে কেবত োবর!



“তুমি আিার আদর্শ ২০২১: বাচ্ারা কীভাবব ককামভড-১৯-এর সিবে আরা খুঁবে কেবত োবর!” — কীভাবব ততমর 
করা হবেবে
এই বইটি ইন্টার-এজেন্সি স্ট্টান্্ডিং কন্িটি ররফটাজরসি গ্রুপ অন রিন্টাল রেলথ অট্টা্ড সটাইজকটাজসটাশট্টাল সটাজপটার্ট  ইন ইিটাজে্ট ন্সি রসটিিংস (IASC MHPSS RG) কর্্ট ক তরন্রক্র “রুন্ি 
আিটার আদশ্ট” ন্সন্রজের ন্বিরীয় সিংস্করণ। এই প্রকল্পটি IASC MHPSS RG-এর সদসট্ সিংস্টাগুজলটার তবন্বিক, আঞ্চন্লক এবিং রদশ-ন্িন্তিক ন্বজশষজ্ঞগণ সে ন্বজবির নটানটা প্রটাজতের 
বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী, ন্শক্ষক-ন্শন্ক্ষকটা এবিং ন্শশুজদর সেজ�টান্গরটায় তররী করটা েজয়জে।

রকটান্িড-১৯ িেটািটান্র আঘটার েটানটার পর ১০৪ টি রদজশর ১,৭০০ এরও রবন্শ ন্শশু রকটান্িড-১৯ ন্নজয় ন্শশুজদর েনট্ একটি গজল্পর বই তরন্র করজর সটােটা�ট্ কজরন্েল, �টা ন্ববিেজুে লক্ষ 
লক্ষ ন্শশুর কটাজে রপৌঁজেজে। ১৪০ টিরও রবন্শ িটাষটায় অনুবটাদ এবিং নটানটা িটান্টিন্িন্ডয়টা আকটাজর প্রকটাশনটার সটাজথ বইটি সটারটা ন্বজবির ন্শশুজদর কটাজে রপৌঁেটাজনটার রক্ষজরে সটাফজলট্র এক 
কটান্েনী েজয় উজেজে। িেটািটান্রর কটারজণ অজনক ন্শশু এখনও স্টািটান্বক তদনন্দিন েীবন�টাপন করজর পটারজে নটা এবিং রটারটা এিন সব সিসট্টার রিটাকটাজবলটা করজে �টা রটাজদর িটানন্সক 
সুস্রটাজক বট্টাের করজে। িেটািটান্রর শুররুজর র� সিসট্টাগুজলটা ন্নজয় সকজল ন্িন্তের ন্েল রসগুজলটার রূপও অজনক পটাজটি রগজে।

এই কটারজণ ন্ববি স্টাস্ট্ সিংস্টা এবিং ইন্টারনট্টাশনটাল রফডটাজরশন অব ররড ক্রস অট্টা্ড ররড ন্ক্রজসন্ রসটাসটাইটিে-এর সেজ�টান্গরটায়, আইএএসন্স এিএইিন্পএসএস আরন্ে (IASC 
MHPSS RG) “রুন্ি আিটার আদশ্ট ২০২১: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সিজয় আশটা খুঁজে রপজর পটাজর!” এর ন্বিরীয় সিংস্করণ প্রকটাশ কজরজে।

িেটািটারীর বর্ট িটান অবস্টায় ন্শশুজদর আশটা ও উজবিগগুজলটা �টাজর এই বইজয় রুজল ধরটা �টায় রটা ন্নন্চির করজর আিরটা ন্শশু ও রটাজদর বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী, এবিং ন্শক্ষকজদরজক 
রটাজদর েীবজনর পন্রবর্ট ন ন্নজয় রটাজদর ন্িতেটািটাবনটা, আশিংকটা এবিং অন্িজ্ঞরটা েটানটাজর অনজুরটাধ কজরন্েলটাি। দীঘ্ট সিয় ধজর িলিটান রকটান্িড-১৯ িেটািটান্রজর ন্শশুজদর িটানন্সক 
স্টাস্ট্ এবিং িজনটাসটািটান্েক িটান্েদটা ন্নরূপজণ আরন্ব, িটাইন্নে, ইিংজরন্ে, ফরটান্স, ন্েন্দি, ইরটান্লয়টান, রটান্শয়টান, পরু্টগীে এবিং স্ট্টান্নশ িটাষটায় েন্রপ পন্রিটালনটা করটা েজয়ন্েল। এই 
েন্রজপর ফলটাফজলর ন্িন্তিজরই গল্পটির ন্বষয়বস্তুর কটােটাজিটা তরন্র করটা েজয়ন্েল। ন্বজবির নটানটা প্রটাজতের ন্শশুরটা গল্পটি পজে এটির ন্বন্িন্ন সিংস্করণ সিংজশটাধন কজরজে, এবিং রটাজদর িরটা-
িজরর ন্িন্তিজরই বর্ট িটাজন আপনটার কটাজে থটাকটা বইটি েটালনটাগটাদ করটা েজয়জে।

ন্ববিেজুে প্রটায় ৫,০০০ ন্শশু, বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী এবিং ন্শক্ষকরটা আিটাজদরজক েটান্নজয়জে, কীিটাজব রটারটা িলিটান িেটািটারীর রিটাকটাজবলটা করজে । র� সকল ন্শশু এবিং রটাজদর 
বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী এবিং ন্শক্ষকরটা এই গজল্প অবদটান ররজখজেন রটাজদর আিরটা আতেন্রক ধনট্বটাদ েটানটাই। আন্রও এবিং আিটাজদর তবন্বিক দল রটাজদর কটাজে ক্রজ্ঞ।

“রুন্ি আিটার আদশ্ট” ন্সন্রেটি সটারটা ন্বজবির ন্শশুজদর েনট্ ন্শশুরটাই তরন্র কজরজে।

IASC MHPSS RG এই গল্প রলখটা এবিং ন্িরেণ-এর েনট্ রেজলন পটারুকজক আতেন্রক ক্রজ্ঞরটা েটানটাজছে। ©IASC, 2021.

এই প্রকটাশনটাটি Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO এর অধীজন প্রকটান্শর েজয়ন্েল;  https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). এই লটাইজসজসির শর্ট টাবলী অন�ুটায়ী এই কটােটি অ-বটান্ণন্েট্ক উজদেজশট্ পুনঃ-প্রকটান্শর, অনুবটাদ এবিং সিন্বয় করটা �টাজব, 
রজব রসজক্ষজরে অবশট্ই এই িূল প্রকটাশনটাটি উৎস ন্েজসজব �থটা�থিটাজব উজলেখ করজর েজব।

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo


ভূমিকা 
“রুন্ি আিটার আদশ্ট ২০২১: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সিজয় আশটা খুঁজে রপজর পটাজর!” বইটি রকটান্িড-১৯-এ ক্ষন্রগ্স্ত ন্বজবির সকল ন্শশুজদর েনট্ রলখটা েজয়জে; এরটা ২০২০ 
সটাজল প্রকটান্শর “রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সটাজথ লেটাই করজর পটাজর!” বইটির ন্বিরীয় প্রকটাশন। দজুরটা বই-ই আলটাদটা আলটাদটা গল্প ন্েজসজব পেটা �টাজব। 
“রুন্ি আিটার আদশ্ট ২০২১: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সিজয় আশটা খুঁজে রপজর পটাজর!” বইটি একেন ন্শশু বটা কজয়কেন ন্শশুজদর সজগে ন্নজয় বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী বটা 
ন্শক্ষক-ন্শন্ক্ষকটাজদর পেটা উন্িৎ। বটাবটা-িটা, লটালনপটালনকটারী বটা ন্শক্ষক-ন্শন্ক্ষকটা েটােটা ন্শশুজদর এই বইটি একটা পেজর অনুৎসটান্ের করটা েজয়জে। 

রকটান্িড-১৯ সম্পরককির ন্বষয় সিূে েটানজর “Actions for Heroes” একটি সেটায়ক বই �টা, ন্শশুজদর আজবগ এবিং অনিূুন্র ন্নয়ন্ত্রণ করজর সটােটা�ট্ কজর, এিনন্ক এই বই ন্নি্ট র আরও 
অজনক সেটায়ক কটাে করজরও উৎসটান্ের কজর। 
সেটায়ক ন্নজদ্ট শনটাটি এখটাজন পটাজবন: https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

রুন্ি আিটার আদশ্ট ন্সন্রজের প্রথি বইটি পেজর অনুগ্ে কজর ন্িন্ের কররুন: https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

অনুবাদ
আইএএসন্স ররফটাজরসি গ্রুপ অন রিন্টাল রেলথ অট্টা্ড সটাইজকটাজসটাশট্টাল সটাজপটার্ট  ইন ইিটাজে্ট ন্সি রসটিিংস (IASC MHPSS RG)-ন্নজেরটাই আরন্ব, বটািংলটা, 
িটাইন্নে, ফরটান্স, পরু্টগীে, রটান্শয়টান, স্ট্টান্নশ এবিং রসটায়টান্েন্ল িটাষটায় অনুবটাজদর সিন্বয় করজব। অনট্টানট্ িটাষটায় অনুবটাদ ও 
ফরিট্টাজর সিন্বজয়র েনট্ অনগু্ে কজর ররফটাজরসি গ্রুপ-এর (mhpss.refgroup@gmail.com) সটাজথ র�টাগটাজ�টাগ কররুন। সকল 
অনুবটাদ সম্পন্ন েওয়টার পর IASC MHPSS RG-এর ওজয়বসটাইজর রপটাস্ করটা েজব।

�ন্দ আপন্ন এই কটােটি রকটাজনটা িটাষটায় অনুবটাদ বটা সিন্বয় কজরন, অনুগ্ে কজর ন্নম্নন্লন্খর ন্বষয়গুন্ল িজন রটাখজবন:
• আপন্ন পণট্টির সটাজথ আপনটার (বটা অথ্টটায়নকটারী সিংস্টার) রলটাজগটা বট্বেটার করজর পটারজবন নটা।
• সিন্বজয়র রক্ষজরে (র�িন রলখটায় বটা েন্বজর রকটানও পন্রবর্ট ন) IASC-এর রলটাজগটা বট্বেটাজরর অনিুন্র রনই। এই কটােটির র�জকটাজনটা 
বট্বেটাজর এিন রকটানও ইন্গের রদওয়টা �টাজব নটা �টাজর িজন েয় র� IASC রকটাজনটা ন্বজশষ সিংস্টা, পণট্ বটা পন্রজষবটার প্ষ্ঠজপটাষকরটা করজে।
• আপনটার অনুবটাদ বটা সিন্বজয়র রক্ষজরে আপনটাজক একই বটা সিিটাজনর ন্ক্রজয়টিি কিন লটাইজসসি-এর অনুিন্রপরে বট্বেটার 
করজর েজব; প্রস্তটান্বর লটাইজসসি: CC BY-NC-SA 4.0 বটা 3.0 এখটাজন উপ�ুক্ত লটাইজসসিগুজলটার রটান্লকটা রদওয়টা আজে:  https://
creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible- licenses
• অনুবটাজদ অবশট্ই এই ন্ডসজলেইিটারটি র�টাগ করজবন: “এই অনুবটাদ/ সিন্বয়টি আতেঃসিংস্টা স্টায়ী কন্িটি (ইন্টার-এজেন্সি স্ট্টান্্ডিং 
কন্িটি, IASC) কর্্ট ক তরন্র করটা েয় ন্ন। IASC এই অনুবটাজদর ন্বষয়বস্তু বটা �থটাথ্টরটার েনট্ দটায়ী নয়। িূল ইিংজরন্ে সিংস্করণ 
‘Inter-Agency Standing Committee: ‘রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সিজয় আশটা খুঁজে রপজর 
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আন্রও র�জেরু বটাচ্টাজদর হৃদয় রথজক আসটা একটি েটাদকুরী 
প্রটাণী ন্েল, রটাই �খন বটাচ্টারটা স্প্ন রদখর, রখলটা করর, এিনন্ক 
�খন রটাজদর িজন ের র� রকউই রটাজদর কথটা শুনজে নটা, রখনও 
রস রটাজদর িজনর কথটা শুনজর রপর।

আন্রও এবিং রটার বনু্রটা ন্ববিবট্টাপী ভ্রিণ করটার পর এক বের 
রকজর ন্গজয়ন্েল, �খন রটারটা বটাচ্টাজদর কীিটাজব রকটান্িড -১৯ এর 
রথজক ন্নজেজদর রক্ষটা করটা �টায় রটা বজলন্েল

বটাচ্টারটা অজনক ন্কেু ন্শজখ রগজে এবিং রখলটাধুলটা করটার এবিং 
পন্রবটার ও বনু্বটান্বজদর সটাজথ র�টাগটাজ�টাগ রটাখটার অজনক নরুন 
উপটায় খুঁজে ন্নজয়জে। রজব রটাজদর ন্কেু দনু্চিতেটা ন্েল আরও 
গিীর, এবিং ন্কেু িয় ন্েল আরও রীব্র। র� িটাইরটাসজক রটারটা িয় 
রপজয় আসন্েল, রসরটা বটারবটার রূপ পন্রবর্ট ন করন্েল।

প্ন্থবীর উপর ন্দজয় উজে র�জর র�জর আন্রও সট্টাজরলটাইজর 
সব েটায়গটা রথজক বটাচ্টাজদর দনু্চিতেটা, রটাগ এবিং দঃুখও শুনজর 
পটান্ছেজলটা।

বটাচ্টারটা িুজল ন্গজয়ন্েল র� আন্রও রটাজদর হৃদজয়র িজধট্ রজয়জে; 
রটাই আন্রও রটাজদর আকটাজশ রজয় ন্গজয়ন্েল। আন্রও এই 
অজপক্ষটায় ন্েল র� রকউ রটাজক প্ন্থবীজর ডটাকজব।
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আন্রওর রটার বনু্ সটারটা, সটাশটা, সটাজলি, লটায়লটা এবিং ন্কজির 
কথটা খুব রবন্শ িজন পেন্েল। সটারটার কথটা রটার ন্বজশষ িটাজব িজন 
পেজরটা, রস সবসিয়ই রটার আদশ্ট ন্েল।

ন্কন্তু এবটার �খন রটার ডটাক আসজলটা, রস রদখজলটা এরটা খুব 
রলটািশ রেটাট্ট একরটা বনু্, �টার নটাি রটাইগটার।

আন্রও এক সন্ট্টায় রটার ডটানটা ঝটাপরটাজর ঝটাপরটাজর রটাইগটাজরর 
েটানটালটার বটাইজর এজস েটান্ের েজলটা।

“রুন্ি ন্ক আিটায় রডজকজেটা?” আন্রও রটার ন্বশটাল শরীর ন্নজয় 
বজস পজে ন্েজজ্ঞস করল।

“ন্িয়টাও!” রটাইগটার িিজক উেল, রটার শরীজরর রলটািগুজলটা 
এিনিটাজব দঁটান্েজয় রগল র�ন েটােটাররটা েটার রটাজক অন্িবটাদন 
েটানটাজছে। রটারপর রস গুটি গুটি পটাজয় আন্রওর কটাজে এজস রটাজক 
শঁুজক রদখল।

“এরটা ন্ক আসজলই রুন্ি?” রস রদওয়টাজল রটাঙটাজনটা একরটা বটাচ্টার 
আঁকটা খটাজরটা, আদজুর িঁুন্েআলটা কিলটা রজঙর আন্রওর েন্বর 
ন্দজক রটান্কজয় ন্েজ্ঞটাসটা করল।
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“রুন্ি ন্ক অনট্ রকউ আসজব রিজবন্েজল?” 
আন্রও রেজস ন্েজজ্ঞস করল।

“আন্ি েটান্ন নটা...আন্ি আসজল নরুন রকটাজনটা 
িটানুজষর সটাজথ আর রদখটা কন্রনটা। আন্ি লজ্টা 
পটাই,” রটাইগটার বলল।

“আছেটা, রটােজল এজসটা আিরটা নরুন বনু্ েই,” 
আন্রও বলল। “আিটার অনট্ বনু্জদর লজ্টা 
লটাগজল বটা িন খটারটাপ েজল রটাজদরজক �টা ন্েজজ্ঞস 
কন্র, ররটািটাজকও রটাই ন্েজজ্ঞস করন্ে। রুন্ি এই 
িুেূজর্ট  কী িটাও?”

“ওে নটা,” রটাইগটার রগটাল েজয় গুটিসুটি রিজর বজস 
পেল। “আিটার বে ন্কেু িটাই...”

“বনু্জবের রিজয়ও বে?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল।

রটাইগটার এক িুেূজর্ট র েনট্ েটাসল, ন্কন্তু আবটার 
রটার রলজের িজধট্ িুখ লুকটাজলটা।

“রটার রিজয়ও বে ন্কেু,” রস ন্নিু গলটায় বলল।

“আন্ি ররটা বে!” আন্রও রেজস বলল। “ররটািটার 
ন্ক আিটার রিজয়ও বে ন্কেু দরকটার?”
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“আন্ি আশটা িটাই,” রটাইগটার রটার রলজের আেটাল রথজক 
বলল। “রকটান্িড-১৯, এবিং এরগুজলটা দীঘ্ট, ন্নঃসগে ন্দজনর 
পজর আন্ি িন্বষট্জরর েনট্ আশটা িটাই।”

“আছেটা, ওরটা ররিন বে ন্কেু নয়,” আন্রও বলল। “খুব 
রেটার ন্কেু রথজক আশটার সরূেপটার েজর পটাজর। রজব রুন্ি রসরটা 
ধজর রটাখজর পটারজল রসরটা বটােজর বটােজর অজনক বে েজর 
পটাজর। আিটাজদর িটারপটাজশ আশটা আজে। ররটািটাজক রকবল 
রেটাট্ট ন্কেু একরটা ন্দজয় শুররু করজর েজব।”

আন্রও রটার িশিটারটা রিটাজখ লটান্গজয় রদওয়টাজল রঝটালটাজনটা 
পন্রবটার ও প্রটাজণ িরপুর েন্বগুজলটা গিীরিটাজব রদখজর 
লটাগজলটা, এরপর রস ন্বেটানটায় ঘনু্িজয় থটাকটা রেটার রেজলটির 
ন্দজক রটাকটাজলটা।

“এগুজলটা রক এঁজকজে?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল।

“বটাবটা আিটার খুজদ বনু্র সটাজথ েন্ব আজঁক,” রটাইগটার বলল। 
রটারটা দেুন একসটাজথ অজনক রটান্নটাবটান্নটা কজর আর রটাজরর 
রবলটা গজল্পর বই পজে, আজগর রিজয় অজনক রবন্শ। এিনন্ক 
রস সু্কজল র�জর নটা পটারজল বটাবটা রটাজক বটান্েজরই পেটাশুনটা 
করটায়।”

“এরটা ন্ক ররটািটাজক আশটা রদয়?” আন্রও রটাইগটারজক 
ন্েজজ্ঞস করল।

“েঁট্টা, কখনও কখনও, কটারণ সবটাইজক কটােটাকটান্ে একসটাজথ 
রদখজর িটাজলটা লটাজগ,” রটাইগটার বলল। “ন্কন্তু এখন ররটা 
এখটাজন সবসিয়ই রকটান্িড-১৯ থটাজক। রকউ েটাজন নটা এরটা 
কখন ন্বদটায় রনজব...”
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“শুনজেটা,” েটানটালটার বটাইজর রথজক একরটা নরি স্র রিজস এল। 
আন্রও ও রটাইগটার অবটাক েজয় লটাফ ন্দজয় েটানলটার ন্দজক রটাকটাল, 
র�খটাজন একরটা ফুজল িরটা গটাে রটার ডটালগুজলটা রটাজদর ন্দজক 
নটােটান্ছেল।

“আন্ি ররটািটাজদরজক কথটা বলজর শুনন্েলটাি, আিটাজক কী আশটা 
রদয় রটা আন্ি ররটািটাজদরজক বলজর িটাই,” গটােরটা বলল।

আন্রও রটাইগটারজক রটার ন্পজে রুজল ন্নল এবিং সটাবধটাজন ডটাল রবজয় 
রনজি গটােটির ন্নজি বসল। গটােটি খুব খুন্শ ন্েল, রটার ফুজলর 
পটাপন্েগুজলটা বটারটাজস উেন্েল।

“প্রন্র বের একবটার আিটার ফুল েয়, এবিং আন্ি এই রটাস্তটার সটাজথ 
আিটার ফুলগুজলটা িটাগ কজর ন্নই,” রস বলল। “এর বের আিটাজক 
রকউ লক্ষট্ই করর নটা, ন্কন্তু গর কজয়ক বের িটানুষ আিটাজক 
রদখজর আসজে। রটারটা আিটার ফুজলর গন্ উপজিটাগ কজর আর 
আিটার পটান্খজদরজক খটাবটার রদয়! আিটার িজন েয় আিটাজক সবটাই 
রদখজে, আিটাজক িটালবটাসজে।”

“ররটািটাজক সবটাই িটালবটাজস,” আন্রও বলল। “সবন্কেুই �খন বদজল 
�টাজছে, রুন্ি রসখটাজন একইরকি রজয় রগে। রটার েনট্ ররটািটাজক 
ধনট্বটাদ।”
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“আিটার পটারটাগুজলটা প্রন্র বের বদলটায়,” গটােরটা বলল। “ঋরু 
বদলটায়, আকটাশ বদলটায়, আর আন্িও আরও বে েজয় উঠি। 
এই পন্রবর্ট ন িটাজঝিজধট্ িীন্রকর েজলও, রটার েটার ধজরই ন্কন্তু 
ফুল ও ফল আজস।”

উপর রথজক কটাজরটা রেটাজর রফঁটাস রফঁটাস করটার শব্দ রিজস এজলটা, 
রটারটা উপজর রটান্কজয় রদখল একরটা ন্িকন কটাজলটা পটান্খ গটাজে 
বজস েটাই রুলজে।

“আিটার বনু্ েনু্ে প্রন্র বের আিটার কটাজে রবেটাজর আজস,” 
গটােরটা বলল। “ও একরটা স্টারন্লিং পটান্খ আর অজনক দরূ রথজক 
এখটাজন উজে এজসজে।”

েনু্ে একরটা রগটািেটািুজখটা স্টারলকিিং, রস ঘুিটাজনটার রিষ্টা করন্েল। 
গটােরটা রটাজক ধীজর ধীজর রদটাল ন্দজর লটাগল আর রস রটার 
পটালকগুজলটা ঝঁটাকটাল।

“বটাচ্টারটা এখন সু্কজল �টায় নটা, রটাই এখন ররিন রিঁিটাজিন্ি রনই,” 
েনু্ে েটাই রুলজর রুলজর বলল। “ন্কন্তু রখলটার িটাজে রটাজদর 
েটাসটােটান্স িীষণ িজন পজে। আন্ি �রবটার প্ন্থবীর দন্ক্ষণ রথজক 
উতিজর উজে �টাই, আন্ি ন্বন্িন্ন রলটাকজদর ন্িন্নিটাজব কটাে করজর 
রদন্খ। রকউ িটাস্ক পজর, রকউ পজর নটা। ন্কেু বটাচ্টা সু্কজল �টায়, রকউ 
বটা �টায় নটা — এখটানকটার িজরটা।”

“বটাচ্টারটা সু্কজল �টাজছে!” রটাইগটার ন্িৎকটার কজর উেল। “রসরটা 
আিটাজক আর আিটার রেটাট্ট বনু্জক িন্বষট্জরর েনট্ আশটা 
ন্দজর পটাজর। আিটার বনু্ সু্কলজক খুব রবন্শ ন্িস কজর!”
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“আিরটা ন্ক িন্বষট্জরর েনট্ আশটা খুঁেজর 
�টাব?” আন্রও রটাজদর ন্েজজ্ঞস করল। 
“আিরটা উজে র�জর পটান্র!”

“আছেটা, আন্ি এখন রেজগ রগন্ে,” 
স্টারন্লিংটি রটার ডটানটা রিলজর রিলজর বলল। 
“িজলটা �টাই!”

েনু্েজক পটাজশ ররজখ আন্রও রটাইগটারজক 
রকটাজল রুজল ন্নল এবিং রটারটা একসটাজথ 
আকটাজশ অজনক উিুঁজর উজে িলল। 
গটােটি রটার ডটালপটালটাগুজলটা নটান্েজয় রটাজদর 
অন্ি�টাজনর েনট্ শুিকটািনটা েটানটাল।
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“এর রেটার কটাজরটা নটাি রটাইগটার েওয়টারটা অস্টািটান্বক,” িটাটি রথজক উঁিুজর, আরও উঁিুজর উজে র�জর র�জর েনু্ে বলল।

“বটাবটা গর বের আিটাজক এই নটাি ন্দজয়জে,” রটাইগটার বলল। “কটারণ আন্ি আিটার রেটাট্ট বনু্জক আদর কজর েন্েজয় ধন্র আর রটাজক বটাজঘর ির সটােসী েওয়টার কথটা িজন করটাই। ন্কন্তু 
আন্ি ন্নজে খুব একরটা সটােসী অনিুব কন্র নটা। আিরটা অজনকন্দন ধজর আিটাজদর বটাসটার রিরজর আন্ে।”

“একই েটায়গটায় এরন্দন ধজর থটাকজর অজনক সটােস লটাজগ, রটাইগটার,” আন্রও বলল। “ন্বজশষ কজর এরটা �খন অনট্জদরজক ন্নরটাপদ রটাজখ।” 

এরটা শুজন রটাইগটার খুন্শ েল এবিং আন্রওর উষ্ণ রলটাজি আরও রঘঁজষ বসল।
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ন্কন্তু, �খন রটারটা রিজঘর কটাজে রপৌেঁল রখন িটান্রন্দক 
অন্কটার আর কুয়টাশটাছেন্ন েজয় উেল, রটাইগটার খুব 
িয় রপজর লটাগল। রস বুঝজর পটারল র� রস কঁটাপজর শুররু 
কজরজে।

“কী েজয়জে, রটাইগটার?” আন্রও রটাজক ন্েজজ্ঞস করল।

“অন্কটার আিটার িন খটারটাপ কজর রদয়,” রটাইগটার বলল। 
“এরটা আিটার দটাদ ু �খন অসুস্ েজয়ন্েল রসই সিজয়র 
িজরটা, আর রটারপর আিরটা রটাজক েটান্রজয় ন্েলটাি। 
রখন িজন েন্ছেল সব আজলটা ন্নজি রগজে আর আিরটা 
রিজবন্েলটাি রসগুজলটা আর কখজনটাই আবটার জ্বলজব নটা।”

“ররটািটার এরকি অনিূুন্র েজল রকটান ন্েন্নসরটা ররটািটার 
িন িটাজলটা কজর রদয়?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল। 

“আিটার রেটাট্ট বনু্ �ন্দ আিটাজক অজনকক্ষণ েন্েজয় 
ধজর রটাজখ,” রটাইগটার বলল। 

“আিটার শুধু ঘজুির দরকটার েয়,” েনু্ে বলল। “আিটার 
িন খটারটাপ েজল আন্ি খুব লেটাতে অনুিব কন্র।”

“ঘুি আসজলই খুব েররুরী...ঘিু েটােটা আশটাবটাদী অনিুব 
করটা কঠিন।”

“েঁট্টা, আিরটা সবটাই এজক অজনট্র রথজক ন্িন্নরকি,” 
আন্রও বলল। “আিটাজক �খন রকউ েন্েজয় ধরটার 
থটাজক নটা আর �খন আন্ি ঘিুটাজরও পটান্র নটা, আন্ি বুক 
িজর ন্নঃবিটাস রনই। রটারপর িটাজঝিজধট্ আন্ি িুখ ন্দজয় 
আগুজনর েল্টা েঁুজে ন্দই।”

আন্রও ফঁু ন্দজয় অন্কটাজর রেটার একরটা আজলটার 
ঝলকটান্ন রবর করল, সবটাই ক্ষন্ণজকর েনট্ উষ্ণরটা 
অনুিব করল।

“আন্ি আিটার অনট্টানট্ স্টারলকিিং বনু্জদর কথটাও ন্িতেটা কন্র,” েনু্ে বলল। “রদখ!” ওই র�, ওরটা ওখটাজন!”

েেটাৎ কজর রিজঘর িটাজঝ এক ঝঁটাক স্টারলকিিং আন্বিূ্ট র েজলটা, রটারটা সবটাই একসটাজথ উেন্েল এবিং বটারটাজস নটািন্েল।

“আর রদখ!” রটারটা এজক অজনট্র রথজক অতের এক ন্িরটার দজূর থটাকজে!” আন্রও বলল। “রদখজল?”

আন্রও রটাইগটারজক রটার বটাহুজর রঘটারটাজর রঘটারটাজর পটান্খগুজলটার ন্নি ন্দজয় িজল রগল।

“রটাইগটার, আন্ি �খন আিটার ডটানটা রিজল ধন্র এবিং আিটার বনু্জদর সটাজথ নটান্ি, আন্ি রখন অজনক িটাজলটা অনুিব কন্র,” েনু্ে বলল।

রটারটা ন্নঃশজব্দ উেন্েল, কটারণ অজনক সিয় কথটা বলটার রিজয় একসটাজথ থটাকটারটাই রবন্শ িটাজলটা লটাজগ। েনু্ে আর আন্রও রটাইগটারজক িটালবটাজস, আর রস রসরটা বুঝজর 
পটারন্েল।
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“আন্ি আিটার অনট্টানট্ স্টারলকিিং বনু্জদর কথটাও ন্িতেটা কন্র,” েনু্ে বলল। “রদখ!” ওই র�, ওরটা ওখটাজন!”

েেটাৎ কজর রিজঘর িটাজঝ এক ঝঁটাক স্টারলকিিং আন্বিূ্ট র েজলটা, রটারটা সবটাই একসটাজথ উেন্েল এবিং বটারটাজস নটািন্েল।

“আর রদখ!” রটারটা এজক অজনট্র রথজক অতের এক ন্িরটার দজূর থটাকজে!” আন্রও বলল। “রদখজল?”

আন্রও রটাইগটারজক রটার বটাহুজর রঘটারটাজর রঘটারটাজর পটান্খগুজলটার ন্নি ন্দজয় িজল রগল।

“রটাইগটার, আন্ি �খন আিটার ডটানটা রিজল ধন্র এবিং আিটার বনু্জদর সটাজথ নটান্ি, আন্ি রখন অজনক িটাজলটা অনুিব কন্র,” েনু্ে বলল।

রটারটা ন্নঃশজব্দ উেন্েল, কটারণ অজনক সিয় কথটা বলটার রিজয় একসটাজথ থটাকটারটাই রবন্শ িটাজলটা লটাজগ। েনু্ে আর আন্রও রটাইগটারজক িটালবটাজস, আর রস রসরটা বুঝজর 
পটারন্েল।
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িজন েন্ছেল রটারটা অজনকন্দন ধজর উজে 
িজলজে �খন রটাজদর এক বনু্বেপূণ্ট 
পটােটােিূেটার সটাজথ রদখটা েজলটা, রস সবজিজয় 
রুলরুজল সটাদটা রিঘগুজলটার িটাজঝ ন্বশ্টাি 
ন্নন্ছেল। 

আন্রও, রটাইগটার ও েনু্ে ন্কেু রটােটা 
বরফকুন্ির েনট্ রটার নরি বরজফর িটাজঝ 
নটািজলটা, এবিং পটােটােিূেটা �টা শুনন্েল রটা 
শুনজর লটাগজলটা।

“আছেটা, এখটাজন, আন্ি নীরবরটাই রবন্শ 
শুন্ন,” রস বলল। “রজব বটারটাস রেটাজর 
বইজর থটাকজল, আন্ি বটাচ্টারটা রটাজদর 
বনু্-বটান্ব ও পন্রবটাজরর সটাজথ কীিটাজব 
র�টাগটাজ�টাগ রটাখজে, রসই শব্দও শুনজর 
পটাই। আন্ি রটাজদর দনু্চিতেটাগুজলটাও শুনজর 
পটাই। রকটান্িড-১৯ আসটার পর রথজক 
দনু্চিতেটাগুজলটা খুব রেটাজর রশটানটা �টাজছে। 
আন্ি শুধু রশটানটার রিষ্টা কন্র, কটারণ, 
দনু্চিতেটা প্রকটাশ করজল, িটানুষ অজনকসিয় 
িটাজলটা অনুিব করটা শুররু কজর।”

“রুন্ি ন্ক রকটাজনটা ন্কেু ন্নজয় দনু্চিতেটায় 
আজেটা?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল।

“আিটার বরফগুজলটার খুব দ্রুর গজল �টাজছে 
রসরটা ন্নজয় আিটার ন্িতেটা েয়,” পটােটাে দঃুখ 
িরটা রিটাজখ রটার ঢটাজলর ন্দজক রটান্কজয় 
বলল।

"রুন্ি এখটাজন একদি একটা থটাজকটা, রবুও 
কীিটাজব রুন্ি িন্বষট্জরর েনট্ আশটাবটাদী 
থটাজকটা?" রটাইগটার ন্েজজ্ঞস 
করল।
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“আন্ি িন্বষট্ৎ ন্নজয় দনু্চিতেটা নটা করটার রিষ্টা 
কন্র,” পটােটাে বলল। “এখটাজন প্রন্রন্দন আসটা 
প্রজরট্করটা পটান্খ, বরফকুন্ি আর বনু্র কটাজে 
আন্ি ক্রজ্ঞ, এবিং রটারটা �খন এখটাজন থটাজক 
নটা, আন্ি বরজফ রটাজদর েন্ব আঁন্ক, এরটা 
বরজফর স্্ন্রর িজরটা।”

“আিটার রেটাট্ট বনু্ও এরটা কজর!” রটাইগটার 
রেজস উেল, বরজফ রখলজর রখলজর রস বরজফ 
আন্রওর রেটার একরটা েন্ব আঁকন্েল।

“দঁটােটাও... এরটা রক?” আন্রও বরজফ আঁকটা 
েন্বগুজলটার ন্দজক রটান্কজয় ন্েজজ্ঞস করল। 
একরটা রেটার েন্বজর সদুির রবণী করটা কটাজলটা 
িুজলর একরটা রিজয়জক রদখটা �টান্ছেল।  “ওরটা 
ন্ক...?”

“সটারটা?” পটােটাে বলল।

“ন্কন্তু রস এখটাজন কীিটাজব এজসন্েজলটা?” আন্রও 
ন্েজজ্ঞস করল। রস অবটাক েজয় রগল, এবিং 
েেটাৎ কজর রটার বনু্র কথটা খুব রবন্শ িজন 
করজর লটাগল।

“রস এবিং রটার বনু্ সটাশটা একটি লটািটার ন্পজে 
িজে রফস িটাস্ক ন্নজয় ঢটাল রবজয় উপজর উজে 
এজসন্েল — ওই র� ওখটান রথজক,” পটােটােরটা 
কটাজের খটােটা একটি ঢটালুর ন্দজক রটার রুষটার 
ন্দজয় রদন্খজয় বলল।
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“আন্ি েটান্ন ঠিক রকটাথটায় আিরটা িন্বষট্জরর েনট্ আশটা খুঁজে রপজর 
পটান্র,” আন্রও এর দ্রুর লটাফ ন্দজয় উজে দঁটান্েজয় বলল র� রটাজদর ন্নজি 
পটােটাে রকঁজপ উেল! 

“ন্বদটায়, ন্প্রয় পটােটাে!” রস এক বটাহুজর রটাইগটারজক এবিং অনট্রটাজর 
েনু্েজক রুজল ন্নজয় বলল। রস রটার রপজর ির ন্দজয় দ্রুর পটােটাে রবজয় 
নটািজর লটাগজলটা। িটারন্দজক বরফকণটা ন্েরজক পেন্েল, এক সিয় বরফ 
অদশ্ট্ েল আর রস উষ্ণ বটারটাজস গটা িটাসটাজলটা। 

আন্রও েটানজরটা রস ঠিক রকটাথটায় উজে �টাজছে, আর �খন্ন রস বটান্েরটা 
রদখজর রপল, রস ধুপ কজর িটাটিজর নটািল আর েনু্ে ও রটাইগটারজক 
আলজরটা কজর িটাটিজর নটান্িজয় রটাখল।

সটারটা রটার িুজখ এর বে েটান্স ন্নজয় সটািজনর দরেটা ন্দজয় রবর েজয় আসজলটা 
�র বে সিুদ্র রপন্রজয় আন্রও আর রটার বনু্রটা উজে এজসজে।

রস ন্েজজ্ঞস করল আন্রওজক েন্েজয় ধরজর পটারজব ন্ক নটা, আন্রও 
দেুটার রিজল ধজর রটার প্রজনের উতির ন্দল।

আন্রও খুন্শজর রেজস উেল।

র�জেরু দীঘ্ট সিয় পজর দইু বনু্র রদখটা েজয়জে, রটাই রটারটা অজনকক্ষণ ধজর 
এজক অপরজক েন্েজয় ধজর রটাখল। রটারটা এজক অপরজক অজনক ন্দন 
পজর রদখন্েল।

“আন্ি ররটািটাজক েন্েজয় ধরটা অজনক রবন্শ ন্িস কজরন্ে,” সটারটা ন্ফসন্ফস 
কজর বলল।
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সটারটার িটা সটাশটাজক হুইলজিয়টাজর কজর ন্নজয় বটাইজর 
এজলটা।

“িটা!” সটারটা ন্িৎকটার কজর উেল। “রদখ রক ন্ফজর 
এজসজে!”

“রুন্ি ন্নচিয়ই আন্রও,” সটারটার িটা রেজস বলজলন। 

“আর আপন্ন ন্নচিয়ই ন্বজবির সবজিজয় রসরটা 
ন্বজ্ঞটানী,” আন্রও বলল। সটারটার িটা রেজস উেজলন।

“িটাজঝিজধট্,” ন্রন্ন বলজলন। 

“ন্কন্তু এখন আন্ি আিটার খুজদ ন্েজরটার সটাজথ আরও 
রবন্শ সিয় কটারটাজর পটান্র।”

“আিটার রেটাট্ট বনু্র বটাবটার িজরটা!” রটাইগটার বলল। 
“উন্ন এখন বটাসটায় আরও রবন্শ সিয় কটারটাজর 
পটাজরন। রজব িটাজঝিজধট্ উন্ন ররজগ �টান অথবটা 
রটাজক ন্বিষ্ট রদখটায়...”

“এরটা আিটারও েয়,” সটারটার িটা বলজলন। “ন্বজশষ 
কজর আিটার �খন অজনক কটাে থটাজক। আিরটা 
সবটাই একরটা খুব কঠিন সিজয়র িজধট্ ন্দজয় �টান্ছে। 
আিটাজদর উন্িৎ ন্নজেজদর �ত্ন রনওয়টা এবিং অজনট্র 
প্রন্র আিটাজদর রনেে ও িটাজলটাবটাসটার কথটা এজক 
অপরজক েটানটাজনটা।”

“এরটা আিটার বনু্, রটাইগটার এবিং েনু্ে,” আন্রও 
বলল আর সটাশটাজক গিীরিটাজব েন্েজয় ধরটার 
েনট্ রটার ডটানটা রিজল ধরল।
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“আিরটা িন্বষট্জরর েনট্ আশটা রখঁটােটার রিষ্টা করন্ে,” রটাইগটার সবটাইজক 
বলল।

“আশটা গুররুবেপূণ্ট,” সটারটা বলল। “আন্রও আর আিটার বনু্রটা গর বের 
আিটাজদর অন্ি�টাজনর সিয় আিটাজক আশটা ন্দজয়ন্েল! আিরটা সবটাইজক 
বজলন্েলটাি র� েটার রধটায়টা, অতের এক ন্িরটার দরূবে বেটায় রটাখটা, এবিং 
িটাস্ক পরটার িটাধট্জি আিটাজদর সকলজক ন্নরটাপদ থটাকজর েজব। এবিং 
আিটার িটা টিকটা তরন্র করজর সটােটা�ট্ করজেন!”

“সটারটাও গুররুবেপূণ্ট কটাে করজে,” সটারটার িটা রিজয়জক একরটা িুিু ন্দজয় 
বলজলন। “টিকটা তরন্র করটা গুররুবেপূণ্ট, ররিন্ন রকউ �টাজর একটান্কবে 
অনিুব নটা কজর রসরটা ন্নন্চির করটাও গুররুবেপণূ্ট।”

“আপন্ন ন্ক সন্রট্ই প্ন্থবীর রসরটা ন্বজ্ঞটানী?” রটাইগটার রটাজক ন্েজজ্ঞস 
করল।

“আসজল রকউই রসরটা ন্বজ্ঞটানী নয়,” সটারটার িটা রেজস বলজলন। “আিরটা 
একসটাজথ কটাে কন্র, এবিং রসরটাই িটানুষজক আবটার সসু্ অনিুব করজর 
সটােটা�ট্ কজর। র� িটানুষটি টিকটা পট্টাজকজর িজর, অথবটা গটান্ে িটান্লজয় 
েটাসপটারটাজল টিকটা ন্নজয় �টায়, অথবটা কটাউজক টিকটা রদয় — সবটাই 
সিটানিটাজব গুররুবেপূণ্ট। আিরটা সবটাই রসই রেটার রেটার পটাথরগুজলটার িজরটা 
�টারটা একসটাজথ শক্ত একটি পটােটাে তরন্র কজর।”

“আিটার েটানজর ইজছে কজর...” রটাইগটার েেটাৎ লজ্টা রপজর লটাগজলটা। 
“ন্বজবির রসরটা ন্বজ্ঞটানী ন্েজসজব আপন্ন কীিটাজব িন্বষট্ৎ ন্নজয় আশটাবটাদী 
থটাজকন?” 

“ওরটা সেে,” সটারটার িটা রেজস বলজলন: “আন্ি শুধু সটারটার ন্দজক রটাকটাই।”
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সটারটা আন্রওজক রদখন্েল।

“রুন্ি বজলন্েজল রুন্ি আিটার হৃদয় রথজক এজসন্েজল, 
আন্রও,” সটারটা বলল। “এবিং �খন রুন্ি িজল 
ন্গজয়ন্েজল, আিটার হৃদয় রথজক অনট্ ন্কেু এজসন্েল। 
আন্ি �খন িটানুষজদরজক আিটাজদর গর বেজরর 
অন্ি�টান সম্পজক্ট  বলটা শুররু কজরন্েলটাি, সবটাই 
আিটার সটাজথ ন্বন্িন্ন িটাষটায় এবিং ন্বন্িন্ন িটাজব ওরটা 
ন্নজয় কথটা বলজর িটাইন্েল।”

“রুন্ি কী রবটাঝটাজর িটাইে?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল।
“িল, ররটািটাজক রদখটাই!” সটারটা বলল।

রস আন্রওর েটার ধজর রটার ঘজরর ন্িরজর ন্নজয় 
রগল, রসখটাজন একটি রেটার কন্ম্পউরটার রথজক শব্দ 
আসন্েল। পদ্ট টায় অজনকগুজলটা বটাচ্টার েন্ব ন্েল, 
রটাজদর কটাউজক কটাউজক আন্রও ন্িনজরটা।

“আিরটা আন্রও টিজির অিংশ,” সটারটা গজব্টর সটাজথ 
বলল। “আিটাজদর বনু্রটা আিটাজদর হৃদজয় ও 
অনলটাইজন আজে, আিরটা ন্িঠিও ন্লন্খ! কীিটাজব 
সুস্ থটাকজর েজব আর সকজলর সটাজথ র�টাগটাজ�টাগও 
রটাখজর েজব, রটা ন্নজয় আিরটা ন্বজবির নটানটা প্রটাজতের 
িটানুষজদর সটাজথ কথটা বন্ল। ন্কেু িটানুষ িজন কজর 
সবটাই রকটান্িড-১৯ এ আক্রটাতে েয় নটা। ন্কন্তু প্রজরট্জকই 
এজর আক্রটাতে েজর পটাজর, রটাই নটা আন্রও?”

“েঁট্টা, এরটা সম্ভব,” আন্রও দঃুজখর সটাজথ বলল। 
“ররটািটার গটাজয়র রঙ কী বটা রুন্ি রকটাথটায় বটাস কর, 
রটাজর ন্কেু �টায় আজস নটা।”
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“রুন্ি েঁটারজর অথবটা িটাকটার সটােটাজ�ট্ িলটাজফরটা কজরটা ন্কনটা,” সটাশটা 
হুইলজিয়টাজর আসজর আসজর বলল। রটার রকটাজল রটাইগটার গুটিসুটি রিজর 
বজস ন্েল, রস আহ্টাজদ ঘরঘর আওয়টাে করন্েল।

“একটাকী অনিুব করজল আন্ি অনলটাইজন আিটার বনু্জদর সটাজথ কথটা 
বন্ল,” রস বলল। “র�সব ন্েন্নস আিটাজদর িেটা রদয় আর র�সব রখলটা 
রখলজর আিরটা পেদি কন্র, আিরটা রসসব ন্নজয় কথটা বন্ল!”

“আন্ি নরুন গটান তরন্র করজর এবিং রসগুজলটা আিটার বনু্জদরজক রশটানটাজর 
পেদি কন্র!” নরুন কন্ম্পউরটার বনু্ েয়ুটান রিঁন্িজয় বলল।

“ন্কেু িটানুষ এখজনটা রটাজদর ঘজরর বটাইজর ন্গজয় ন্কেু করজর পটারজে নটা, 
কটারণ রটাজদর েনট্ এরটা এখজনটা ন্নরটাপদ নয়,” কন্ম্পউরটার রথজক ন্কি 
বলল।

“রটারটা দটান্য়বেশীল থটাকজে এবিং ন্নজেজদর ও অনট্জদর সুরন্ক্ষর রটাখজে,” 
কন্ম্পউরটার রথজক লটায়লটা বলল। “আিরটা রটাজদর সটাজথ কথটা বন্ল, র�রটা 
আিটাজদর সটােটা�ট্ কজর, আিটাজদর প্রজরট্কজক, আিটাজদর িজরটা কজর”

“রকটান্িড-১৯ এর িজধট্ েীবন�টাপন সবটার রক্ষজরেই ন্িন্ন,” সটাজলি বলল। 
“আন্ি িটাজঝিজধট্ লটায়লটাজক ন্নজয় দনু্চিতেটা কন্র, কটারণ রস একরটা 
কট্টাজম্প থটাজক।” 

“িটাজঝ িটাজঝ এরটা খুব কঠিন লটাজগ,” লটায়লটা বলল। “রজব গটান গটাওয়টা, 
নরুন ন্েন্নস রশখটা এবিং আিটার বনু্জদর সটাজথ রখলটাধুলটা করটা খটান্নকরটা 
কটাজে রদয় ।”

“এখটাজন বট্টাপটাররটা অনট্রকি,” ন্কি বলল। “আিটার িটা-রক এখনও 
বটােটাজর ফল ন্বন্ক্র করজর র�জর েয় আর আন্ি ন্িতেটায় থটান্ক র� ন্রন্ন 
অসুস্ েজয় পেজবন।” 

“রুন্ি রকটাথটায় বসবটাস কর, বটা কীিটাজব বসবটাস কজরটা রটা গুররুবেপূণ্ট নয়, 
রেটাট্ট আদশ্ট বনু্রটা,” আন্রও বলল। “আিরটা প্রজরট্জকই িটাজঝিজধট্ িয় 
পটাই।”

১৭



“বটাজঘরটাও পটায়?” রটাইগটার ন্েজজ্ঞস করল।

“এিনন্ক বটাজঘরটাও!” রটাইগটাজরর রলটাজি েটার 
বুলটাজর বুলটাজর সটাশটা বলল। “আন্ি �খন আশটা 
েটান্রজয় রফন্ল, আন্ি আিটার ন্নরটাপদ েটায়গটায় 
এরটা আবটার খুঁজে পটাই।”

“আন্ি �খন আিটার ন্নরটাপদ েটায়গটায় �টাই, 
রখন রুন্িই সবসিয় আিটার সটাজথ থটাজকটা,” 
আন্রওর ডটানটায় রেলটান ন্দজয় সটারটা রটাজক বলল।

“ন্নরটাপদ েটায়গটা কী?” রটাইগটার েটানজর িটাইল।

“এরটা এিন এক েটায়গটা র�খটাজন রুন্ি ররটািটার 
কল্পনটায় র�জর পটার, একটা রুন্িই র�জর পটার, আর 
ররটািটার �টাজক ইছেটা রটাজকই রসখটাজন আিন্ত্রণ 
েটানটাজর পটার,” সটাশটা বলল। 

“আন্ি িন্বষট্ৎ ন্নজয় আশটা অনুিব নটা করজল 
আন্ি ন্ক রসখটাজন র�জর পটান্র?” রটাইগটার রটার 
িটাথটার িটারপটাজশ রলে গুটিজয় ন্েজজ্ঞস করল।

“ররটািটার �খনই দরকটার রখনই রুন্ি রসখটাজন 
র�জর পটার,” আন্রও বলল। “রুন্ি ন্ক রিষ্টা কজর 
রদখজর িটাও?”
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এবিং আন্রও রটাজদরজক আরটাি কজর বসজর 
বলল, এবিং রিটাখ বন্ কজর বুক িজর ন্নঃবিটাস 
ন্নজর বলল, আর রটাজদরজক রটাজদর ন্নরটাপদ 
েটায়গটায় ন্নজয় রগল। কন্ম্পউরটাজরর পদ্ট টায় 
থটাকটা অনট্ ন্শশুরটাও রটাজদর সটাজথ র�টাগ ন্দজর 
পটার।

“এিন রকটাজনটা স্্ন্র অথবটা সিজয়র কথটা ন্িতেটা 
কর, �টাজর রুন্ি ন্নরটাপদ অনিুব কর,” আন্রও 
বলল।

রটারপর রস রটাজদরজক ন্েজজ্ঞস করল র� রটাজদর 
ন্নরটাপদ েটায়গটাগুজলটাজর রটারটা কী রদখজর 
পটাজছে, কী অনুিব করজে, এবিং রটারটা ন্কজসর 
গন্ পটাজছে। আন্রও ন্েজজ্ঞস করল রটাজদর 
এিন ন্বজশষ রকউ আজে ন্কনটা �টাজক রটারটা 
রটাজদর ন্নরটাপদ স্টাজন আিন্ত্রণ েটানটাজর িটায় 
এবিং রটারটা রসখটাজন এজক অজনট্র সটাজথ কী ন্নজয় 
কথটা বলজর পটাজর েটানজর িটাইজলটা।

“ররটািরটা �খনই ন্বষণ্ণ বটা িীর অনুিব করজব, 
রখনই ররটািরটা ররটািটাজদর ন্নরটাপদ েটায়গটায় 
র�জর পটার,” আন্রও বলল। “এরটা ররটািটাজদর 
িেটাশন্ক্ত, এবিং ররটািরটা এরটা ররটািটাজদর পন্রবটার 
ও বনু্জদরজকও রশখটাজর পটার। আর িজন 
রটাখজব, আন্ি ররটািটাজদরজক িটাজলটাবটান্স, অনট্ 
অজনক িটানুষও বটাজস। ওরটাও ররটািটাজদর সটােটা�ট্ 
করজব।”
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রটারটা �খন রটাজদর রিটাখ খুলল, রটাইগটার বুঝজর পটারল র� 
রটার ন্নরটাপদ েটায়গটা েজলটা রটার বটাসটা, রটার রেটাট্ট বনু্র 
সটাজথ।

রস আন্রওর রকটাজল উজে পেল আর রটারটা বটান্ে র�জর 
পটাজর ন্কনটা ন্েজজ্ঞস করল।

“ন্কন্তু আিরটা ন্ক িন্বষট্ৎ ন্নজয় আশটা খুঁজে রপজয়ন্ে?” 
আন্রও রটাজক ন্েজজ্ঞস করল।

“খটান্নকরটা রপজয়ন্ে বজল িজন েয়,” রটাইগটার ন্নিু স্জর 
বলল।

“বটান্েজর ররটািটাজক আন্ি কী বজলন্েলটাি িজন রটাখজব,” 
আন্রও বলল। “আিটাজদর িটারপটাজশ আশটা আজে। 
ররটািটাজক রটার িজধট্ রথজক শুধু এর রেটার একরটা অিংশ 
ধজর রটাখজর েজব এবিং এরটা বটােজর থটাকজব।”

আন্রও িিরটার সটাজথ রটার েটারগুজলটা ন্নজয় ধীজর ধীজর 
রটার হৃদজয়র উপজর রটাখল এবিং একরটা লম্টা, গিীর বিটাস 
ন্নল। 

একরটা হুশ কজর শব্দ েল, আর সবন্কেু বদজল রগল!
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গজল্পর সকল বনু্রটা আকটাজশ উেজর থটাকটা একটি সট্টাজরলটাইজর রপৌঁজে রগল — র�খটাজন আকটাজশর রটারটাগুজলটা ও িঁটাদ রটাজদর ন্দজক রটান্কজয় েটাসন্েল।

“আিটার বনু্রটা!” লটায়লটা, ন্কি ও সটাজলিজক েন্েজয় ধজর সটারটা ন্িৎকটার কজর উেল।

“শক্ত কজর ধজরটা, রেটাট্ট আদশ্টরটা!” আন্রও আহ্টান েটানটাজলটা। “আন্ি িটাই ররটািরটা প্রজরট্জক কী ররটািটাজদরজক আশটা রদয় রটা রলখ আর রটা ন্ববিজক েটান্নজয় দটাও । এক রুকজরটা কটাগে 
নটাও, এবিং ররটািটাজদর হৃদজয় কী আজে রটা রলখ।”
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রটাই বটাচ্টারটা রটাজদরজক কী আশটা রদয় রটা 
আঁকজর ও ন্লখজর শুররু করল আর রটাজদর 
ন্নজি থটাকটা প্ন্থবীটি রটার ন্নে অজক্ষ ঘুরজর 
থটাকজলটা।

“আিটার িটাজয়র টিকটা বটানটাজনটা,” সটারটা বলল।

“আিটাজদর সু্কল রখটালটা!” েয়ুটান ন্িৎকটার কজর 
উেল।

“আিটার বনু্ গটাজের ডটাজল ফুল রফটারটা,” েনু্ে 
বলল।

“আন্ি র� সটােসী রটা বুঝজর পটারটা,” রটাইগটার 
বলল।

“গটান গটাওয়টা,” সটাশটা বলল।

“আিটার দটাদরু আিটাজক গল্প বলটা,” সটাজলি 
বলল।

“আিটার সব নরুন বনু্রটা!” ন্কি ন্িৎকটার কজর 
বলল।

“রটা ঠিক,” আন্রও রেজস বলল। “এখন, 
ররটািটাজদর কটাগজের রুকজরটা ন্দজয় একরটা 
উজেটােটােটাে বটানটাও, অথবটা একরটা পটান্খ 
বটা একরটা রটারটা - ররটািটাজদর �টা খনু্শ! আর 
আিটাজদর সট্টাজরলটাইর রথজক ওরটা পটাঠিজয় 
দটাও। আিরটা সূ�্ট, রটারটা এবিং িঁটাদজক বলব 
আিটাজদরজক সটােটা�ট্ করজর — রদখ, ওরটা 
রদখজে!”
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এিটাজব বটাচ্টারটা রটাজদর বটার্ট টাগুজলটা পটাঠিজয় ন্দল, আর 
রসগুজলটা ব্ষ্টির পটান্ন, বরফকণটা, ফুজলর পটাপন্ে, ঝজর পেটা 
নটান্রজকল আর সটাগর তসকজরর আকটাজশ রঙধনুর িজরটা েজয় 
রটাজদর বটান্ের উপর পেন্েজলটা 

আন্রও রটাজদরজক ন্বজবির ন্বন্িন্ন রদজশর বটাচ্টাজদর সু্কজল 
ন্ফজর �টাওয়টা রদখটাজর ন্নজয় রগল, এবিং রটাইগটার অবটাক েজয় 
রদখল।

“রুন্ি ন্ক রদখজর পটাছে, রটাইগটার?” আন্রও ন্েজজ্ঞস করল। 
“ন্কেু সিয় আিটাজদর বনু্জদরজক বলজর েয় আশটা খুঁজে 
রপজর আিটাজদর সটােটা�ট্ করজর— আিটার িজরটা রটারটাও 
সবসিয় ররটািটার সটাজথ আজে।” 

আন্রও রটার পুরজনটা বনু্জদর ন্দজক রটাকটাল।

“এবটার ন্বদটায় রনওয়টার পটালটা, রজব আন্ি ররটািটাজদর সবটার 
কথটা শুনজর থটাকব,” আন্রও বলল।

“রুন্ি আিটার কটাজে অজনক গুররুবেপূণ্ট,” সটারটা বলল।

“এবিং ররটািরটা সবটাই আিটার কটাজে গুররুবেপণূ্ট,” আন্রও বলল। 
“আিটাজদর এজক অনট্জক এরটা সবসিয় বলটা উন্িৎ।”

রটাইগটার ও েনু্েজক রটার রকটাজল রুজল ন্নজয় আন্রও আকটাজশ 
উজে রগল।

“আিরটা ন্ক এখন বটান্েজর আিটার রেটাট্ট বনু্র কটাজে ন্ফজর 
র�জর পটান্র?” রটাইগটার ন্েজজ্ঞস করল।

“রবশ, এরটা একরটা অন্ি�টাজনর িজরটা রশটানটাজছে,” আন্রও রেজস 
বলল, আর একরটাশ বনু্বে এবিং আশটা ন্নজয় রটারটা একসটাজথ 
রওনটা ন্দল।
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এই গল্পরটা আপনটার রকিন রলজগজে এবিং আপন্ন কীিটাজব এই বইটি বট্বেটার করজেন আিরটা রসরটা েটানজর আগ্েী; অনুগ্ে কজর আিটাজদরজক ইজিইল কররুন:
mhpss.refgroup@gmail.com, অথবটা রসটাশট্টাল ন্িন্ডয়টাজর #myheroisyou (#রুন্িআিটারআদশ্ট) বট্বেটার কজর েটানটান 

অন্ান্ সহােক মিংক:
“রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সটাজথ লেটাই করজর পটাজর!”, ১৪৩ টিরও অমিক ভাষাে উেিব্ধ
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

বইটির অনট্টানট্ িটান্টিন্িন্ডয়টা আকটাজর উপস্টাপনটা এবিং রদশ-ন্িন্তিক উজদট্টাগ “রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-এর সটাজথ লেটাই করজর পটাজর!”
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

“আদশ্টজদর েনট্ কটাে: একটি ন্নজদ্ট শনটা �টা রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯ এর সটাজথ লেটাই করজর পটাজর! বইটি পজে রশটানটাজনটার সিয় বটাচ্টাজদর সটাজথ 
িন খুজল কজথটাপকথজন সটােটা�ট্ করজব” (ইিংজরন্েজর উপলব্ধ)
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

“আন্ি আিটার বনু্জদর সেটায়ক: িটানন্সকিটাজব ন্বপ�্টস্ত রকটানও বনু্জক কীিটাজব সটােটা�ট্ করজব রসই ন্বষজয় ন্শশু ও ন্কজশটারন্কজশটারীজদর েনট্ একটি প্রন্শক্ষণ” (ইিংজরন্েজর 
উপলব্ধ)
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

রদজশর সকল দটাপ্তন্রক িটাষটায় অননূ্দর 

রদজশর কজয়কটি দটাপ্তন্রক িটাষটায় অনূন্দর।

একটিও নটা

েৃমিবীর িানমিত্র

আমরও সম্পবক্শ  কারা েড়বে?
এই িটানন্িরেটিজর “রুন্ি আিটার আদশ্ট: বটাচ্টারটা কীিটাজব রকটান্িড-১৯-
এর সটাজথ লেটাই করজর পটাজর!” বইটি এখন প�্টতে র�সব রদজশর িটাষটায় 
অনূন্দর েজয়জে রটা রদখটা �টাজব...

https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends 

