
খবর নিনছি
আমরা একে অপকরর খবর নিওয়াটা সহজ েকর তুলকত চাই।
এই পরামর্শগুনল আপিাকে এেটি সহায়ে েক�াপে�ি েরকত সাহায্য েরকত পাকর।

সত্যই নজজ্াসা েরুি। ক�োন বিশেষ েব্দ কনই। আপবন যো 
িলশেন তোর কেশ�ও খাোটি হওয়ো অশন� কিেী গুরুত্বপূর্ণ।

"শুধুমাত্র আপিার খবর নিকত চাইনিলাম।
আপনি নেমি আকিি?"

সরাসনর নজজ্াসা েরুি। �োউশ� এটো জোনোশনো কয আপবন 
তোশের মোনবি� স্োশথ্যের িযেোপোশর শুনশত আগ্রহী, তোশেরশ� 
আপনোর �োশে মন খশুল �েো িলশত িোহোযযে �রশত পোশর।

"খবর নিনছি। আজকে আপিাকে এেটু মিমরা মকি 
হকছি। আপনি নেমি আকিি?"

প্র�কম জািাি আপনি নেমি আকিি। বনশজর িংগ্রোশমর 
িযেোপোশর কখোলোখুবল �েো িলো অনযে এ�জন মোনুষ কয 
পবরবথ্বতর মশ্যে বেশয় যোশছে তোশ� স্োভোবি� �শর কতোশল।

আজকের ে�া নজজ্াসা েরুি। িমিযেোর মশ্যে বেশয় 
যখন যোশছেন তখন আপনোর িোমবগ্র� মোনবি� স্োশথ্যের 
িযেোপোশর বিন্ো �রো বিহ্বল �শর বেশত পোশর। কিই মুহূশত্ণ র 
উপর মশনোশযোগ কেওয়ো িোহোযযে �রশত পোশর।

"আপনি আজ নেমি আকিি?"
"আপনি এখি নেমি নবাধ েরকিি?"

সত্যই নজজ্াসা েরুি। যবে আপনোর মশন হয় ক�উ খোরোপ 
অিথ্োর মশ্যে বেশয় যোশছে, তোরো ক�মন আশে এটি বজজ্োিো 
�রো স্োভোবি� প্রতযেোবেত �শেোপ�েশনর অংে �শর তুলনু, 
এমনব� যবে তোরো কিইবেন �েো িলশত নোও িোয়।

"শুধুমাত্র আপিার খবর নিকত চাইনিলাম আজ আপনি 
নেমি আকিি। আনম আপিাকে নিকয় নচন্া েরনি।"

মািনসে স্াস্্য িাড়াও অি্যাি্য ব্যাপার নিকয় তাকের 
সকগে ে�া বলুি। আপনোশের িম্পশ�্ণ র অনযেোনযে 
বে�গুবলর িোহোশযযে িংযুক্ত হওয়োর কিষ্ো �রুন ।

"এই নমম আমাকে আপিার ব্যাপাকর নচন্া েরায়!"

 রান্ �ােুি। যবে ক�উ জোনোয় তোরো খোরোপ িমশয়র 
মশ্যে বেশয় যোশছে, এটির �োশোর তোরো আপনোর উপর 
কেোনোর জনযে ভরিো �রশে। আপনোর শু্ুমোত্র বনশজর মশতো 
আিরর �রো েোড়ো ক�োন বিশেষ গুরোিলী ের�োর কনই।

"আমার সকগে ভাগ েকর নিওয়ার জি্য ধি্যবাে। 
আরও বলুি নে হকয় চকলকি।"

"আপনি েতনেি ধকর এরেম নবাধ েরকিি?  
নে ধরকের বস্তু সাহায্য েকরকি অ�বা েকরনি?"

তাকের অিুভূনতর ময্শাো নেি। অনযেোনযে মোনুশষর িশগে 
তোশের পবরবথ্বতর তুলনো �রো অেিো তোশেরশ� িলো কয 
তোশের পবরবথ্বত খুশিএ�টো খোরোপ নয় িোহোযযে �শরনো। 
স্ী�োর �রুন কয তোরো ঠি� কনই।

 “শুকি মকি হকছি খুবই েঠিি ব্যাপার”

তুলিা িা েকর নিকজর সমস্যাগুনলর ব্যাপাকরও বলুি। 
মোনবি� স্োথ্যে িযেোশলঞ্জশ� স্োভোবি� �রো িোহোযযে �শর।

" আমার আজোল অকিে নবরী উকবেগও হকছি।"

"আমরা যখি ন�কে ে�া বকলনি তখি ন�কে আনম 
আপিার ে�া ভাবনি। আজ আপনি নেমি আকিি?"

অি্যকের সাহায্য েরার উপায় খুঁকজ বার েরুি। 
িোমোবজ� কযোগিূত্র মোনবি� স্োশথ্যের জনযে জরুরী।

নেভাকব নজজ্াসা েরকবি: মািনসে ভাল�াোর ব্যাপাকর ে�াবাত্শ া শুরু েরার নবনভন্ন রাস্া

নেভাকব উত্তর নেকবি: লড়াই েরকিি এমি োকরার ে�ার নেভাকব উত্তর নেকবি

"আমাকের নপ্রয় নসনরকজর জি্য আনম এেটি  
ভাচু্শয়াল ওয়াচ পাটি্শ রাখার ে�া ভাবনি।  
নোিনেি রাকত্র আপিার সময় হকব?

"যা নেিু হকয় চকলকি আনম তাই নিকয় আজোল 
সনত্যই উকবেকগ রকয়নি। আপনি নেমি আকিি?"

 প্রশ্ন েরকত নবেধাকবাধ েরকবি িা। ওশেরশ� কিোঝোন 
আপবন আরও তেযে জোনশত আগ্রহী।

নিয়নমত পরীক্া েরুি। তোশেরশ� জোনোন কয তোরো 
আপনোর �েো বিন্ো �রশে।


