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বূবভকা 
  

স্টার্ট ইয় ায বফজয়নয় আনায়ক স্বাগত। আনায়দয ায়থ কাজ কযয়ত রয়য 
আবভ অবত  আনবিত। আবভ রযায়জর্া থুযভযান ফরবি। আনায়দয ায়থ কাজ 
কযয়ত আা কবয রফ বায়রা রাগয়ফ। ফযফাব ক রক্টয়য কাজ কযায বফল বর্ 
রফ িযায়রয়েয ফযাায ফায জনযই। তয়ফ বিক উায়  কাজ কযয়ত াযয়র 
ুবনবিতবায়ফই াপরয রাব কযা ম্ভফ ফায জনযই। তয়ফ রময়কান বফজয়ন 
শুরুয কাজবর্ রফ জবর্র। এই জবর্রতা দূয কযায জনয আবভ আনায়দয 
াাময কযফ। আা কবয ফ ধযয়নয যাভট রভয়ন আনাযা পরবায়ফ 
বনয়জয়দয ফযফা শুরু কযয়ত েভ য়ফন। 

আনায ফযফাব ক বযকল্পনা  ত অয়নক দূয এবগয়  বগয় বির, য়ত 
ায়য আনাযা অয়নক বকিুই কযা শুরু কয়যবিয়রন, বকন্তু একর্া ভয়  এয় 
আনায়ক রথয়ভ রময়ত য় য়ি। য়ত ায়য আনায কর বযকল্পনা একর্া 
ভয়  এয় নষ্ট য়  বগয় বির। বকন্তু এয়ত আনায দুবিন্তা কযায রকান 
কাযণ রনই। রকননা আবন এই ভুূয়তট রমই অফিায়ন যয় য়িন রর্াই আনায 
জনয ফয়ি উত্তভ জা গা। আবভ আনায়দয আশ্বস্ত কযয়ত িাই রম এ ান 
রথয়ক আবন িাইয়র বনয়জয বায়রা একর্া অফিান গয়ে তুরয়ত াযয়ফন। 
এয়ফয জনয আনায়দয দুদটান্ত ইচ্ছাবি প্রয় াজন। ভয়ন যা য়ফন আবন রম 
অফিায়নই থাকুন না রকন রর্াই আনায জনয বিক জা গা। 

বনয়জয বফজয়ন িারু কযায বফল বর্  ুফ জবর্র একবর্ বদ্ধান্ত। য়জই 
এফ কাজ কযা ফায য়ে ম্ভফ ন । এয়ত এভনবক আনায জীফন মটন্ত 
ফদয়র রময়ত ায়য। তাই এফ কাজ রফ াফধানতায ায়থ কযয়ত  । রই 
জা গা রথয়ক আনায়দয াাময কযায জনযই আবভ এই ফইবর্ বরয় বি। একজন 
বই বয়য়ফ আবন রমন বায়রা কযয়ত ায়যন এফাং বনয়জয ফযফায়ক পর 



6 ❖ স্টার্ট ইয় ায বফজয়ন 

কয়য তুরয়ত ায়যন রই বফল বর্য়ক াভয়ন রযয় ই কর বনয়দটনা াজায়না 
য় য়ি ফইবর্য়ত। 

আজ রথয়ক কয় ক ফিয আয়গয কথা। আবভ ত ন আনায়দয ভয়তাই 
একজন বিরাভ। আভায একবর্ িাকযী বির, বায়রা অয়েয রফতন বির, রাইপ 
ইনবয়যন্স বির, এভনবক আবভ বনয়জয বযফাযয়ক রফ বায়রাভয়তাই ায়ার্ট 
কযয়ত াযতাভ। আভায বির ুিয একবর্ ফাবে, র াযায়পযা কযায ভয়তা ময়থষ্ট 
র্াকা  া। আবভ প্রা ই  ুযয়ত রফয়যাতাভ বফববন্ন জা গা । বকন্তু আভায কায়ি 
ভয়ন বচ্ছর আভায জীফয়ন বক রমন রনই, আবভ অনুবফ কযয়ত াযবি আভায 
জীফয়ন অবাফ যয় য়ি রকান বকিুয। এযয রথয়ক আবভ  ুোঁজয়ত শুরু কযরাভ 
রই বজবনর্া, মা আবভ বনয়জয জীফয়ন অবাফয়ফাধ কযবিরাভ। আয এর্া 
র াোঁজায জনয আবভ যফার্ট এইি সু্করায়যয ভয়তা বনয়জয়ক প্রশ্ন কযরাভ— 

আবভ মবদ ফযথট না তাভ, তায়র রকান কাজবর্ কযতাভ? 
আভায বনজ রথয়ক জফাফ এর—বনয়জয জনয কাজ কযা, বনয়জয জনয রর া, 

ভ্রভন কযা এফাং আয রফব রফব রর া। 
 আবভ একবর্ ফই বর য়ত িাইবিরাভ। তয়ফ এর্া রর ায জনয মটাপ্ত ভ  

বদয়ত াযবিরাভ না। আবভ বনয়জয কাজ বনয়  এতর্াই ফযস্ত য়  থাকতাভ রম 
ফইবর্ রর ায জনয ভ ই থাকত না। তয়ফ ফইবর্ রর ায জনয আবভ ভুব য়  
বিরাভ। আবভ আা  বিরাভ রকান একবদন আভায ায়ত এনাপ ভ  থাকয়ফ 
এফাং আবভ এফ বনয়  ফ বর য়ত াযফ। বকন্তু দুুঃ জনক য়র বতয আবভ 
বনয়জয কায়জয ফাইয়য এক্সট্রা রকান ভ  রম্বা কাবয ায়য াইবন। পরশ্রুবতয়ত 
আবভ বনয়জয স্বয়েয প্রয়জয়ক্ট কাজ কযা শুরু কযয়ত াবযবন। বকন্তু বাগয ফয়র 
রতা একর্া ফযাায থায়ক।   বাগযই আভায়ক বনয়জয কাজ কযয়ত াাময 
কয়যয়ি, আয ন ত ভ  আভায়ক গয়ে তুয়রয়ি বনয়জয বাগযয়ক ততবয কযায 
েভতা বদয় । মায পয়র আবভ অফয়য়ল বনয়জয ফইবর্ রর ায জনয ভ  
রয় বিরাভ। তফু প্রিুয ভ  রকয়র্ বগয় বির। আভায ফ  ম ন লার্ ফিয, 
বিক ত নই আবভ ফইবর্ রর ায কাজ শুরু কয়যবিরাভ। আভায জীফন ততবদয়ন 
 াযা বির এভনর্া আবভ ফরফ না। রফ বায়রাই ভ  কার্বির আভায। তয়ফ 
আবভ বনয়জয়ক আয য়য বনয়ত রিয় বিরাভ। 
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এযই ধাযাফাবকতা  আবভ ২০০৭ ায়র বরডাযী বফল  বনয়  বফববন্ন ব্লগ 
বর য়ত শুরু কয়যবিরাভ, বরডাযীয়য য নানা ধযয়নয র্বক ততবয কযয়ত 
শুরু কয়যবিরাভ, মা ভানুলয়ক াাময কযয়ত েভ। এিাো আবভ ভয়  ভয়  
এই বফলয় য য কনারয়র্ন্ট বয়য়ফ কাজ কয়যবি, বফববন্ন রবভনায়য ফিৃতা 
বদয় বি। এবায়ফই একজন কযাবয ায কনারয়র্ন্ট বয়য়ফ আভায মাত্রা শুরু 
য় বির। 

এযয ২০০৮ ায়র আবভ থুযভযান কনারয়র্ন্ট িারু কযায র ালণা রদই। 
এযয বনয়জয ভয়তা কাজ কযয়ত শুরু কযয়ত শুরু কয়যবিরাভ। ঐ ফিয়যয 
রয়লয বদয়ক আবভ বনয়জয কনারয়র্ন্ট কাবয ায়যয কাজ কয়য দ াজায 
ডরায আ  কযয়ত েভ য় বিরাভ। আবন রজয়ন অফাক য়ফন রম ত য়না 
আবভ বনয়জয ভূর িাকযী রিয়ে রদইবন। বনয়জয আর কাজ কযায াাাব 
কনারয়র্য়ন্টয কাজ কয়য মাবচ্ছরাভ। আয এফ কয়যই আবভ দ াজায ডরায 
আ  কযয়ত রয়যবিরাভ। এই বফল বর্ আভায কাবয াযয়ক আয এবগয়  বনয়ত 
াাময কয়যবিয়রা। এযয রথয়ক প্রা  ভ ই ভানুল আভায়ক বনয়জয়দয বফববন্ন 
ইয়বয়ন্ট কথা ফরায জনয ডাকত। এবায়ফই একর্া ভ  আভায জনয একজন 
কনারয়র্ন্ট বয়য়ফ কাজ কযায যাস্তা বযষ্কায য়  বগয় বির। এভবন কয়যই 
আভায ফ িরবির। 

ভয় য বযক্রভা  আভায াভয়ন এভন অফিা িয়র এর রম আবভ আভায 
দারুন অয়েয রফতয়নয িাকবযয়ত রমই বযভাণ অথট উাজটন কযয়ত াযতাভ, 
বিক রই বযভাণ অথট আবভ বনয়জ একজন কনারয়র্ন্ট বিকায বয়য়ফ আ  
কযয়ত েভ য় বিরাভ। আয এ ান রথয়কই আবভ বদ্ধান্ত বনয়ত শুরু 
কয়যবিরাভ বনয়জয ফযফা দাোঁে কযায়নায জনয। রজনয আভায়ক আয দুই ফিয 
কাজ কযয়ত য় বির। হুর্ কয়যই আবভ বনয়জয ফযফা দাোঁে কযায়ত েভ 
ইবন। দুবর্ ফিয রকয়র্ মা ায য আবভ বনয়জয ফযফায়ক ুয়যাদয়ভ িারু 
কযয়ত রয়যবিরাভ। এযয আবভ বনয়জয জফ রিয়ে বদয় বিরাভ। রকননা আভায 
কায়ি ভয়ন য় বির আবভ এ ন বনয়জয ফযফা বনয়  অয়নক দূয থ িরয়ত 
াযয়ফা। আনায়দয আভায এই ফযফাব ক প্রবতষ্ঠায়নয নাভ ফবরবন এ ন মটন্ত। 
আভায এই প্রবতষ্ঠায়নয নাভ য়চ্ছ যাব ব্লযাক উইয়ভন। এই প্রবতষ্ঠান নাযীয়দয 
বনয়  কাজ কয়য। নাযীয়দয স্বাফরম্বী কয়য রতারায জনয ফধযয়নয কাজ 
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র ায়না, রকায়টয আতা  বনয়  আা,  াকট বযিারনা কযা, রকাবিাং 
কযায়নায কাজবর্ রফ বায়রাভয়তাই াভার রদ া য়তা। ভায়য য ভা 
বফববন্ন রকাট বনয়  াবজয য়  রমত কনারয়র্ন্ট প্রবতষ্ঠায়নয কর দযযা। 
বিক একই রেয আবভ আনায়দয জয়নয রর্ কয়য রযয় বি। আবভ িাই 
আনায়দয াাময কযয়ত, রমন আনাযা বনয়জয কায়জ ুিযবায়ফই পর য়ত 
ায়যন। 

আবভ আনায়দয ফাইয়ক স্বাগত জানায়ত িাই, কাযণ আনাযা আভায 
য বযা কয়য ফইবর্ ায়ত বনয় য়িন এফাং আনাযা বনয়জয়দয এবগয়  বনয়ত 
ইচু্ছক ফয়র। আনাযা একবর্ মাত্রা য়থয শুরুয়ত অফিান কযয়িন এই ভুহুয়তট। 
আনায়দয তা  ায আয়রই বকিু রনই। আবভ আাফাদী আনাযা বনয়জয 
কায়জ পর য়ত াযয়ফন, আভায কর বনয়দটনা আনায়ক এবগয়  বনয়ত 
অয়নক রফব াাময কযয়ফ। তাই ব  না রয়  িরুন তায়র বনয়জয কাজ শুরু 
কযা মাক। এই ফইয়  ফবণটত ফবকিু আনায়ক বনয়জয ফযফায়ক আয়যা এবগয়  
বনয়ত াাময কযয়ফ। আনায বনয়জয ফযফায়ক পর কয়য তুয়র দ্রুত র্াকা 
আ  কযায জনয নানা ধযয়নয যাভট রদ া য় য়ি ফইবর্য়ত। তাই আবভ 
বনবিতবায়ফই ফরয়ত াবয ফইবর্ আনায়দয ুয়যাদয়ভ গয়ে তুরয়ফ একজন 
বায়রা ফযফা ী বয়য়ফ। ুতযাাং এ ন রথয়কই বনয়জয কাজ শুরু করুন। 
বনয়জয়ক এবগয়  বনন আয়যা একধা। 

আবভ আনায়দয launchyourbusiness.com য় ফাইয়র্ বববজর্ কযায 
আভন্ত্রণ জানাবচ্ছ। র ায়ন আবন আয নানা বফলয় য য রর া ায়ফন মা 
আনায়ক এবগয়  রময়ত াাময কযয়ফ। রফস্ট অফ রাক। 

 আনায পরতা কাভনা কযবি। 
 
রযায়জর্া থুযভযান 
rosettathurman.com 
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প্রথভ অধযা  

বনয়জয কায়জ রপাকা করুন 
 
এই অধযায়  আবভ আনায়দয বনয়জয ভনয়ক ুবনবদটষ্ট রকান একবর্ জা গা  
রপাকা কযায জনয প্রস্তুত কয়য রতারায ফযাায়য জানাফ। কীবায়ফ বনয়জয 
ভনয়ক একবর্ বফিুয়ত এয়ন জয়ো কযয়ফন, কীবায়ফ বনয়জয ফযফায়ক ফয়ি 
রফব প্রাধানয বদয়  পরতায িাযপ্রায়ন্ত বনয়ফন, এ ম্পয়কট আয়রািনা কযফ। 
ফযফা শুরু কযায এই স্তযর্া  ুফ জবর্র। তয়ফ আবন মবদ একফায বনয়জয এই 
জা গা  উন্নবত কযয়ত েভ ন, তায়র ফরা মা  রফ বায়রা কযয়ত াযয়ফন। 

শুরুয়তই আনায বনয়জয ভনয়ক বপর্ কয়য বনয়ত য়ফ ফযফায জনয। 
আবন বনি ই ফযফা কযায আয়গয ভুূয়তট বনয়জয়ক একজন ফযফা ী বয়য়ফ 
ভয়ন কয়যন না। বকন্তু ফযফা শুরু কযায য রথয়ক আনায়ক বিক এই কাজবর্ই 
কযয়ত য়ফ। বনয়জয়ক একজন ফযফা ী বয়য়ফ বাফয়ত ব য়ত য়ফ। আবন 
একবর্ উয়দযাগ বনয়ত িয়রয়িন। আয এর্া কযায য আনায বনয়জয়ক অফযই 
রই ভানবকতা ততবয কয়য বনয়ত য়ফ। তা না য়র আবন রফবদূয এবগয়  
রময়ত াযয়ফন না। রপাকা কযায য বনয়জয ফযফায ফ ধযয়নয প্ল্যান 
আনায়ক কয়য বনয়ত য়ফ। আনায ফযফায রেয বক বয়ফ, রফ অজটন 
কযায জনয আবন কীবায়ফ কাজ কয়য মায়ফন, এফ বনধটাযণ কযার্া আনায 
জনয রফ জরুযী। বকন্তু আবন মবদ বনয়জয ভনয়ক রপাকা কযয়তই েভ না 
ন, তায়র কীবায়ফ এফ অজটন কযয়ত েভ য়ফন? ক নই পর য়ফন না। 
তাই শুরুয়তই আনায়ক বনয়জয কায়জ ভনয়মাগী য়ত য়ফ। আয এই ভনয়মাগী 
 ায জনযই আনায়ক রপাকা কযয়ত য়ফ বনয়জয কায়জয বদয়ক। একফায 
মবদ আবন এর্া কযয়ত ায়যন, তায়র আনায জনয কর কাজই জ য়  
মায়ফ। 

আনায এই কাজবর্ কযায জনয অথটাৎ বনয়জয ভনয়ক রপাকা কযায জনয 
রফবকিু উা  যয় য়ি। এফ উা  অনুযণ কয়য আবন বনয়জয রপাকা 
অয়নকাাংয়ই বনয়  আয়ত াযয়ফন বনয়জয কায়জ। বনয়জয কায়জ রপাকা 
কযায রেয়ত্র নানা ধযয়নয রনবতফািকতা এয় রময়ত ায়য। এয়েয়ত্র বনয়জয়ক 
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রনবতফািকতা রথয়ক রফয কয়য আনায জয়নয রফবকিু উা  যয় য়ি। আবন 
এফ উা  ফযফায কয়য বনয়জয়ক রনবতফািক কর বদক য়ত রফয কয়য বনয়  
আয়ত াযয়ফন। রময়কান কাজ কযায জনযই বফববন্ন রকৌর থায়ক। রতভবন 
ফযফা ীক রেয়ত্র নানা ধযয়নয রনবতফািকতা দূয কযায জয়নয ফহু রকৌর 
আবন ফযফায কযয়ত াযয়ফন। আবভ আনায়দয রফ বনয়  জানাফ। 
রনবতফািক বিয়ক ক নই াত্তা বদয়ত রনই। আবন মবদ রনবতফািক বিয়ক 
াত্তা বদয়ত শুরু কয়যন তায়র আনায াভয়ন বায়রা বকিু কযায ুয়মাগ রনই। 
একর্া ভ  আবন বনয়জয়ক তাা  বযা ররায়কয়দয ভায়েই রদ য়ত ায়ফন 
এভন স্ববাফ ফজা  যা য়র। আয মবদ বনয়জয কর রনবতফািক বদক ভুয়ি বদয়  
কাজ কযয়ত থায়কন, তায়র একর্া ভ  বিকই পরতা রাব কযয়ত েভ 
য়ফন। আবভ এফ বনয়  এই ফইয়  আয়রািনা কযফ আনায়দযয়ক নানা বফল  
জানায়নায জনয। আা কবয রফ আনায়দয জনয রফ া ক য়ফ। 

এ ন আভযা আয়রািনা কযফ কীবায়ফ আবন বনয়জয ফযফায কায়জ ভ  
রফয কযয়ত াযয়ফন প্রবত প্তায়। এর্া মাযা পুর র্াইভ িাকযীয ায়থ জবেত 
রথয়ক বনয়জয ফযফায কাজ কয়য িরয়িন তায়দয জনয রফ কামটকযী একর্া 
ফযাায। আভায়দয ভায়ে ফাই শুরুয়ত এয়ই বনয়জয ফযফা দাোঁে কযায়ত েভ 
ন । ফায র বযভায়ণ র্াকা থায়ক না, ভ  থায়ক না বকাংফা বনয়জয ফযবিগত 
ফযফা দাোঁে কযায়নায ভয়তা বযয়ফ তাযা া  না। তাই একরু্ ববন্ন য়থই 
আভায়দয এয়গায়ত য়ফ। আবভ ভূরত আনায়দয রফ বনয়  জানাফ। বনয়জয 
ফ কাজ রল কয়য কীবায়ফ ফযফায জনয ভ  রদ া ম্ভফ, কীবায়ফ 
বনয়জয়ক আয়যা রফব রপ্রাডাবক্টব কয়য তুরয়ত ায়য একজন রফ বনয়  
আয়রািনা কযফ আবভ। এভন ররায়কয অবাফ রনই মাযা প্তায় একরু্ ভ  রফয 
কযয়ত ায়য বনয়জয কায়জ। প্রশ্ন জাগয়ত ায়য আনায ভয়ন—তায়র এই 
ধযয়নয ভানুয়লযা বক ফযফা কযয়ত েভ ন ? আবভ এয জফায়ফ ফরয়ত িাই 
অফযই তায়দয য়ে ফযফা কযা ম্ভফ। প্তায় রম ভানুলবর্ একর্া ুয়যা বদন 
রফয কযা ফায়দ আয ভ  রফয কযয়ত ায়য না িাইয়র তায িাযা ফযফা কযা 
ম্ভফ। তয়ফ এর্া রফ কবিন কাজ। এই অাধযয়ক াধন কযায জনয আনায 
অফযই কবিন ভয়নাফর থাকয়ত য়ফ। বনয়জয ভায়ে দৃঢ় ভানবকতা গয়ে রতারা 
ফায জনয জ কাজ ন । বকন্তু ভানুয়লয িা ায ফাইয়য রময়তু বকিুই রনই, 
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ভানুল িাইয়রই রময়তু অয়নক বকিুই কয়য রদ ায়ত েভ, রয়তু তায িাযা 
এক প্তায় একবর্ ুয়যা বদন ভ  বদয়  বনয়জয ফযফা বযিারনা কযায 
ুয়মাগ যয় য়ি। প্রথভ প্রথভ ভ  অল্প বদয়  য়র বনয়জয ফযফায়ক দাোঁে 
কবযয়  বনয়ত য়ফ। এই কাজর্াই ফয়ি কবিন কাজ। আনায ায়ত বনয়জয 
ফযফা  রদ ায ভয়তা ভ  রনই, এর্া ফযফা কযায জনয রভায়র্ অনুকূর 
বযয়ফ ন । এভন কায়জ আবভ বনয়জ ফযবিগতবায়ফ কাউয়ক উৎাবত কযফ 
না। বকন্তু আয়রই মবদ আনায ায়ত ভ  না থায়ক তায়র রতা আয়র বকিু 
কযায রনই। এয়েয়ত্র বনয়জয়ক কীবায়ফ এবগয়  রন া ম্ভফ আবভ আনায়দয 
তা ম্পয়কট এই ফইয়  জানাফ। আা কবয রফ আনায়দয জনয রফ 
া ক য়ফ। 

আনায ফযফা আনায জয়ফয াাাব িরয়ত ায়য। এভন ন  রম 
আনায়ক এজনয বনয়জয কাজ রিয়ে বদয়ত য়ফ। আবন ফযাং বনয়জয ভূর 
রায জা গা বিক রযয় ই ফযফা িাবরয়  রময়ত াযয়ফন। যফতটীয়ত ম ন 
আনায ফযফা দাোঁবেয়  মায়ফ, আবন বনয়জয কর ধযানজ্ঞ্যান ফযফায ভায়ে 
রদয়ফন। এয়ত কয়য আনায বনয়জয কাজ বিক থাকয়ফ, আবথটক রকান ভযায 
রবতয বদয়  রময়ত য়ফ না আনায়ক। াাাব আনায ফযফা দাোঁবেয়  
মায়ফ। ুতযাাং শুরু কযা মাক। প্রথয়ভই আনায়ক বনয়জয কায়জ রপাকা কযয়ত 
য়ফ, তাযয াভয়ন আা ফ ধযয়নয িযায়রে রভাকাবফরা কযায ভয়তা 
ভানবকতা ততবয কয়য বনয়ত য়ফ, রই ভানবক বিয াায়ময আনায়ক ফ 
ধযয়নয প্রবতকূরতা রভাকাবফরা কযায জনয প্রস্তুত থাকয়ত য়ফ। এফ 
প্রবতকূরতা রভাকাবফরা কয়য আবন ম ন াভয়নয বদয়ক এবগয়  রময়ত থাকয়ফন 
ত ন রথয়কই ধীয়য ধীয়য আনায ফযফা উন্নবতয বদয়ক এবগয়  মায়ফ আয 
আবন কযাবয ায়যয বদক বদয়  পর য়ত থাকয়ফন। ভয়ন যা য়ফন আবন 
মবদ বনয়জয কায়জয ার রিয়ে রদন, তায়র ক নই পর য়ত াযয়ফন না। 
আনায বনয়জয কায়জ পরতা া ায জনয আনায বনয়জয়কই ফায আয়গ 
বিক থাকয়ত য়ফ। মবদ আবন বনয়জ বিক থাকয়ত ায়যন তায়র আনায িাযা 
পরতা অজটন কযা ম্ভফ। একবর্ বায়রা বফজয়ন দাোঁে কযায়নায জনয আনায 
বনয়জয গুরুত্বই অয়নক রফব। আবন বনয়জই মবদ বিক না থায়কন তায়র 
আনায য়ে ক নই ম্ভফ ন  বায়রা ফযফা কযয়ত েভ  া। আবন রল 
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ভায়নই য়চ্ছ আনায ফযফা রল য়  মা া। এর্া ভাথা  রযয় ই আনায়ক 
কাজ কযয়ত য়ফ। 
  
ভনয়ক বযফতটন করুন 
রতা প্রথয়ভ আনায়দয রমবর্ ফরয়ত িাই তা য়চ্ছ—বনয়জয ভনয়ক বযফতটন 
করুন। এর্া রফ জরুযী একবর্ কাজ। আবন মবদ বনয়জয ভনয়ক বযফতটন 
কযয়ত েভ না ন তায়র আনায য়ে ফযফা কযা ম্ভফ না। ফযফাব ক 
ফে রকান াপরয অজটন কযার্া আনায য়ে ম্ভফ না, মবদ আবন বনয়জয 
ভনয়ক বযফতটন কযয়ত না ায়যন। এই বযফতটন কযায প্রবক্র া আয়র 
রকভন? এই প্রশ্ন আনায়দয ভয়ন জাগয়তই ায়য। তায়র িরুন এ ম্পয়কট 
রজয়ন রন া মাক। আবভ ইয়তাভয়ধযই য়য আনায়দয ফয়রবি বনয়জয়ক 
একজন ফযফা ী ভয়ন কয়যই কাজ কযয়ত য়ফ। রদ া রগর আবন ফযফা 
কয়যন বিকই বকন্তু আনায ভায়ে একজন ফযফা ীয রমই ধযয়নয গুণাফরী 
থায়ক, তায ভায়ে রমই ধযয়নয আিায-আিযণ থাকা প্রয় াজন রয়ফয বকিুই 
রনই, তায়র ফরা িয়র আবন একজন বায়রা ফযফা ী ক নই য়ত াযয়ফন 
না। আনায ভায়ে অফযই ফযফা ীয়দয ভায়ে থাকা ফ ধযয়নয গুণাফরী 
থাকয়ত য়ফ। আনায়ক একজন ফযফা ীয ভয়তাই আিযণ ততবয কয়য বনয়ত 
য়ফ। জ কয়য ফরয়ত রগয়র—ইউ যাব রু্ বফযাব রাইক এ বফজয়নভযান। 
ফভ  আনায ভয়ন যা য়ত য়ফ আবন একজন ফযফা ী। বনয়জই বনয়জয 
জগত িি কয়য বনয় য়িন আবন, অথটাৎ একজন ফযফা ী বয়ফ বনয়জয়ক 
গয়ে রতারায জনয আনায়ক অনয রকউ বনি ই িা প্রদান কয়যবন। তাই 
বনয়জয িয় জয়ক ম্মান জানায়নায জনয এফাং পর কয়য রতারায ফ ধযয়নয 
কাজ আনায়কই কযয়ত য়ফ। আয এই কাজবর্ কযায জনযই বনয়জয়ক একজন 
ুয়যাদস্তুয ফযফা ী ভয়ন কয়যই আনায ফ কাজ কযয়ত য়ফ। এর্া কযয়ত 
াযয়র পরতা রয়ত ায়যন আবন। আয মবদ না কযয়ত ায়যন, তায়র 
পর  ায রকান ম্ভাফনা আনায ভায়ে থাকয়ফ না। এতগুয়রা কথা আবভ 
আনায়দয রকন ফররাভ? আভায এফ কথা ফরায ভায়ে বক উয়েয বির? 
এফ আনায়দয জানা দযকায। আয়র আভায এয়তাগুয়রা কথা ফরায রভাযার 
অফ দয রস্টাবয একর্াই, আয তা য়চ্ছ—বনয়জয ফযফায়ক ববয াবর বনয়ত 


