
ফাংরাদেটাদয দুআ শপদট চারাআদর কেভন য়? 

দনে শেন ধআযাআ বাফতাশি ফাংরদেটাদয দুআ শপদট, ২৪ ঘন্টা - প্তাদ াতশেন - 
ফিদয ৩৬৫ শেন, নন স্ট ফা শফযাভীন বাদফ চারাআদত াযদর কফাধয় অভাদ া দনে 
ফদ া ফদ া ভস্যায বায শেছুশেদনয জন্য আদরও দনেটা েভাদনা মাআদতা, অয 
র্থ ননশতে প্রবৃদশধিরয াযও দনে ফা াদনা মাআদতা। 

বাআফা কেদেন , প্রর্দভআ দুআ েদরয যাজশনশতে ানাাশন, ভাযাভাশয, োআজ্জ্যা, াঙ্গাভা 
অয যতাদরয এেটা বার শল্লা আয়া মাআদফা। শনফথ াচদন জ্বয়ী ের (যোশয) চারাআদফা 
শেদনয ১২ ঘন্টায শপট, ধদযন োর ৮টা র্াআো স্বন্ধা ৮টা মথ ন্ত; অয শনফথ াচদন 
যাশজত েদরয (শফদযাধী) োদর র্ােফ যাআদতয শপট, স্বন্ধা ৮টা র্াআো োর ৮টা 
মথ ন্ত। শপট ফের দফ োর অয ন্ধযা ৭-৯ টায ভদে, তত্ব্যাফধায়ে যোদযয 
তত্ব্যাফধাদন, তাদ া দমাশ তায় র্ােদফা উচ্চমথ াদয়য ভ্রাম্যভান তাৎক্ষশনে শফচায অোরত 
অয কনাফাশশন। শপট ফেদরয ভয় দ্বাশয়ত্ব্ স্তান্তয আদফা শপদটয জফাফশেশতা; 
দ্বাশয়ত্ব্ ফদরা, দ্বাশয়ত্ব্ীন্ত, ঘুল অয ন্যফ দূশনথ শতয  জফাফশেশতা ও তাৎক্ষশনে 
শফচায। এআ  শপট ফেদরয জফাফশেশতায় নতুন শপদটয দ্বাশয়ত্ব্গ্রনোশয ের অয 
ভুক্তদবাশ  জনাধাযদনয স্বতস্ফুতথ  ংগ্রদন কমদোদনা শনয়ভ, দুশনথ শত অয দ্বাশয়ত্ব্শনতা 
চাা কেওয়া ফা লুোদনা েঠিন দফ। ধৃত ও প্রভাশনত শনয়ভ, দুশনথ শত অয দ্বাশয়ত্ব্শনতায 
জন্য ভ্রাম্যভান তাৎক্ষশনে শফচায অোরত ভশি, প্রশতভশি, অভরা অয ন্য দ্বাশয় 
ব্যাশক্তদেয কজর জশযভানা অআনানুমাশয় েন্ড প্রোন েযদফ। েন্ডপ্রাপ্ত ভশি ও প্রশতভশিযা 
তাৎক্ষশনেবাদফ তাদেয ভশিত্ব্ ও ংেে াযাদফন এফং বশফষ্যদত ংে দে শনফথ াচন 
প্রাশর্থ  ওয়ায কযাগ্যতাও াযাদফন। েন্ডপ্রাপ্ত যোশয অভরাযা তাদেয চােশয ও ফ 
ফযোশরন সুশফধাশে াযাদফন।  

শপট ফেদরয ভয় এভশনদতআ দুআেদরয ভদে াং াভায দভাফনা র্াআোআ মায়, অয 
দনে ভশিদয য়দতা টাআনা শচ াআয়া না যাআদর শপট ফেদরয ভয়  শে িা দত 
চাআদফা না – কআজন্য দ্বাশয়ত্ব্ স্তান্তয এফং তাৎক্ষশনে জফাফশেশতা ও শফচায শনশিত 
েযদত তত্ব্যাফধায়ে যোয ও  ভ্রাম্যভান তাৎক্ষশনে শফচায অোরদতয জন্য শপট 



ফেদরয ভয় কনাফাশশনয উশিশত ও দমাশ তা শযাযথ – অভযা িন্দ েশয অয 
না েশয।  

শপট ফের ফথ দভাট ১৪ ঘন্টা োদজয য প্রশত েদরয াদত শফযধীেশরয় াঙ্গাভা েযায 
জন্য র্ােদফ ভাত্র ১০ ঘন্টা – এয ভদে ঘুভাদনা অয ব্যাশক্ত ত এফং াশযফাশযে োদজয 
ভয় ফাে শেদর মুরত তাদেয াদত শফদযাধীেশরয় াঙ্গাভা েযায জন্য কোদনা ভয় র্ােদফ 
না। অয শফদযাধীেশরয় াঙ্গাভা না র্ােদর যোশয শপদটযও শফদযাশধের েভদনয পুশরশ 
ও েযাডাশযয় ব্যফিা যাোয েযোয যদফ না। াযতদক্ষ,  দুআ ের মুোমুশে ওয়ায মুর 
সুদমা  আদফা শুধু শপট ফেদরয ভয়, তত্ব্যাফধায়ে যোয, ভ্রাম্যভান তাৎক্ষশনে শফচায 
অোরত অয কনাফাশশনয েঠিন তত্ব্যাফধাদন। এআ ব্যাফিায় দুআ েদরয যাজশনশতে 
ানাাশন, ভাযাভাশয, োআজ্জ্যা অয যতাদরয ভয় ও সুদমা  কভাটামুটি নাআ ফরদরআ চদর। 
অযশেছু না কাে, এআগুশরয ফতথ ভাদন কেদয উৎােনশরতা অয র্থ ন্শতে প্রবৃদশধিরয 
ায এভশনদতআ ফাআ া মাদফ। তায উদয দুআ ের, মশে ফাে আয়া আদরও, তাদেয যতার 
াঙ্গাভায শক্ত কেদয সুাদন রা ায়, তদফ এয প্রবাদফ কেদয উৎােনশরতা অয 
র্থ ন্শতে প্রবৃদশধিরয ায প্রফর  শত াওয়ায ভফনা এদেফাদয উ াআয়া কেওয়া মায় না। 
যতার বাংচুয না র্াোয় মশে যাজশনশতশফেদেয  া ম্যাজম্যাজ েদয ও ভন ম্যা ম্যাদ   
আয়া মায় তদফ তাদেয জন্য শফেল্প ব্যাফিা শাদফ ভাদে ভাদে কনাফাশশনয শফশবন্ন 
ব্যাটাশরয়াদনয াদর্ রুট ভাদচথ  মাওয়ায ব্যাফিা যাো মাআদত াদয। 

দনে শচন্তা বাফনা েআযা কেেরাভ, এআ ব্যাফিায় াপ্তাশে ছুটিয শেন না যাোআ বার। 
এদেদতা যোয িা া এেটা কে এেশেদনয জন্যও চরা উশচত ফা ভফ না। তায উদয 
াপ্তাশে ছুটিয শেদন দুআ েরআ শনদজদ া শফদযাধীের ভদন েআযা কোদনা োল্পশনে 
যোদযয শফরুদধির কমৌর্ যতার ডাআো পারাআদত াদয - ের্ায় ফদর েয়রায ভয়রা 
ধুআদরও মায় না, ফহুযুদ য ফেবযা।  

ংে এে শপদটআ চরদত দফ োযন অআন াদয কবাটাভুটিয ব্যাায অদি, মেন ফ 
াংদেয উশিশত েযোয। ংে চরদত াদয দুপুয ২টা র্াআো যাত ২টা মথ ন্ত, দুআ 
শপট োবায েআযা, মাদত দুআ েদরয ভশিযা এদে দযয োদজয ভাদরাচনা চারাআয়া 
মাআদত াদযন। 



ভার্াবাযী শফার অভরাতদিয েদরফয ফা াদনায কোদনাআ েযোয নাআ। তাদেযদে দুআ 
বাদ  বা  েআযাআ দুআ শপট চারাদনা মাদফ; কমভন ধদযন কদেটাশয অয শডশযা শেদনয 
শপদট, অয এশডনার কদেটাশয অয শডশযা যাদতয শপদট। তাযদযও কমআ শতশযক্ত 
েক্ষ জনফর র্ােদফ তা শপট ফেদরয জফাফশেশতা ও তাৎক্ষশনে শফচাদযয ভােদভ দ্রুত 
েভাআয়া কপরদত দফ। শপট ফেদরয জফাফশেশতা ও তাৎক্ষশনে শফচাদযয ব্যাফিা সুধু 
ীলথ  মথ াদয়য জন্য প্রদজায আদরও, ীলথ  মথ াদয়য েভথ েতথ াদেয উয এয প্রবাদফয 
প্রশতশেয়ায় প্রাশনে বাদফ, দুেে অয নান্য ংিায ভােদভ এয সুপর ফথ শনন্ স্তয 
মথ ন্ত কৌিাদনা ফশ্যভাশফ। ের্ায় ফদর ভাদিয চন অয দুশনথ শতয শুরু য় ভার্া র্াআো – 
শচশেৎায শুরুও েযোয কআোন র্াআো।   

এআ ব্যাফিায় অআন শৃঙ্খরায উন্নশত শেছুটা শধয শতদত আদরও, আদত ফাে। প্রর্দভআ 
যাজননশতে যতার াঙ্গাভা না র্াোয োযদন, পুশর তায কভৌশরে যাধ েভদনয 
োদজ পুযাপুশয শনয়শজত আদত াযদফ। শদ্বশতয়ত, যাজননশতে যতার াঙ্গাভা অয 
শফদযাশধের েভদন পুশরদদে াদত যাোয েযোয না র্াোয়, দুআ শপদটয যোযআ 
পুশরদয উয তাদেয েফযোশয, দুশনথ শত েভন অয জফাফশেশতায তৎ তা ফা াআদত 
ভদনাদমাশ  দফ। অয অভরাতদিয ভদতা শপট ফেদরয জফাফশেশতা ও তাৎক্ষশনে 
শফচাদযয ব্যাফিায সুপর পুশরদও কেো শেদত ফাে। তদফ পুশর ফআরা ের্া, এেশেদন ফ 
ঠিে আয়া মাআদফা এভন অা েযা ফাতুরতা – পুশরদ ছুআদর ১৮ ঘাঁ, য়দতা অদস্ত অদস্ত 
েভদত েভদত ৮-১০ ঘাঁয শেদে নাভদত র্ােদফ। 

এভশনদতআ ফাংরাদেদ শফচাদযয কমআ শ্লর্  শত অয কমআযেভ দূশনথ শতগ্রি, শফচায শফবা দে 
দুআ শপদট চারাআদত আদর শতশযক্ত শফচাযে শনদয়া  েযদতআ দফ। মশেও এদত শফচায 
দ্রুত দফ এফং ফাশে ফ প্রশর্ষ্ঠাদনয ভদতা শেছু সুপর কেো শেদফ, শেন্তু শফচায ব্যাফিায 
এেটা মূর শযপভথ  িা া াফথ জনীন দুশনথ শতমুক্ত সুশফচায শনশিত েযা ভফ দফ না।  

ংদক্ষদ এআ ব্যাফিায অয ফাশে সুপরগুশরঃ 

 যাস্তায জানজট দধথ ে আয়া মাদফ 



 শফদুযদতয ব্যাফায ২৪ ঘন্টায় শফস্তাশযত ওয়ায়, শে করাড েদভ মাদফ তদফ কমআফ 
েরোযোনা এেন ২৪ ঘন্টা চদরনা কআগুশর ২৪ ঘন্টা চরদর, াভশগ্রে শফদুৎ 
চাশো কফদ  মাদফ 

 কফোযত্ত েদভ মাদফ 

 ফ স্কুর, েদরজ অয শফশ্বশফদ্যারয়গুশর দুআ শপদট চরদর স্বাবাশফে বাদফআ শক্ষা 
অয শশক্ষদতয ায দ্রুত কফদ  মাদফ 

 দধথ ে করাে ফ ভয় োদজ র্াোয োযদন এেটা শযফায দক্ষাকৃত কিাদটা 
ফািাদন র্ােদত াযদফ – মা অভাদেয শভাফধির ভুশভ অয ফা্িান ভস্যা 
ভাধাদন শফার ায়ে দফ 

 স্বাবাশফে বাদফআ দনে স্বাভী স্ত্রী ফা যু র দুআ শপদট শফবক্ত দয়  দফ – মায 
প্রবাদফ জনংখ্যা বৃদশধিরয ায েভদফ। 

এে ের্ায় অভাদেয মূর ভস্যাগুশরয উয এআ ব্যাফিায তাৎক্ষশনে শজটিব প্রবাফ 
শফার। আংদযজীদত ফদর “Necessity is the mother of all inventions”   

অভাদেয শফার প্রশতকুরতায় অভযা দুশনয়ায প্রর্ভ কে আদত াশয – কমআ কে 
েদোদনা ঘুভায় না – প্রশতশেন ২৪ ঘন্টা, প্তাদ ৭ শেন, ফিদয ৩৬৫ শেন চদর। 
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