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ঘশর কেরোর ডো

কর োনো ভোই োস , ককোভভড এখন এক বহু প্রচভিত নোম।র োটো ভবশ্ব সন্ত্রস্ত হরে
আরে এই মো ণ বযোভি ভরে।প্রভতভিন প্রচু মোনুষ আক্রোন্ত হরেন,প্রচু মোনুরষ
মৃতুয হরে। আ এই সংক্রমণ রুখরত স কো ভবভভন্ন পিরেপ গ্রহণ কর রেন।
এই ককোভভড পভ ভিভতরক ভবভভন্ন িৃষ্টিরকোণ কেরক কিখো কেরত পোর ।আম ো
আমোরি প্ররতযক ভিরন কমকোরে
ম
এতটোই বযস্ত ভেিোম কে পভ বোর
জনয
এমনভক ভনরজ জনযও আমোরি কোরে ককোরনো সমেই ভেি নো।এমন এক
পভ ভিভত উদ্ভব নো হরি আম ো হেরতো পভ বোর সোরে এতটো সমে কোটোরনো েোে
বো ভনরজরক এতটো সমে কিওেো েোে তো জোনরতও পো তোম নো।কোরজ জ ৎ এ
বোইর আমোরি ভনরজরি কে একটো জ ৎ আরে তো কতো ভুিরতই বরসভেিোম
আম ো।প্ররতযক ভিরন কমবযস্ত
ম
ভতমে জীবরন আম ো সকরি ককমন কেরনো
হোভ রে েোচ্ছেিোম। এ ফরি একটো অিৃশ্য িূ ত্বও ততভ হরেভেরিো।েো ফরি
ভনরজরি কিোরক সোরেই ক্ররমই িূ ত্ব কবর়েই েোচ্ছেি।
এই ককোভভড পভ ভিভত সম্মুখীন হওেো এটোও একটো কো ণ হরত
পোর ।প্রকৃভত চোইরেন এবো ঘর ভফরুক সকরি।এই কমমুম খ জীবন কেরক
জীবনরক একটু ভবশ্রোম ভিরে ভনরজরক একটু সমে কিওেো জনয।
আবো অনযভোরব কিখরত ক রি প্রকৃভত মোরে ওপ কে অকেয অতযোচো আম ো
কর ভে তো ফিও হরত পোর ।পৃভেবী কতো বরিভেরিো তো করি কেো আম োই
শুনরত পোইভন বো হেরতো শুনরত চোইভন।নোনো সমে নোনো কম ভোরব পৃভেবী
আমোরি
জোনোরত কচরেরে ভকন্তু আম ো পোত্তো ভিইভন।পৃভেবী
বন্ধু
ভহরসরব,পৃভেবীরক মোনুরষ হোত কেরক েো ক ো জনযই হেরতো ককোভভড এ
জন্ম।
একটু কভরব কিখরত ক রি এই কে প্রবি বনযো,জ্বিন্ত আরেেভ ভ ,িোনবীে
ঝ়ে এই সব ভকেু মরিয ভিরেই কতো প্রকৃভত আমরি জোনরত কচরেভেি।ভকন্তু
একবো ও তো কেো শুনরতও চোইভন।েো ফিস্বরূপ আম ো িূষণ কর ই ক ভে।এই
িূষরণ কো রণ কত সোমুভিক মোে মো ো ক রে,ভহমবোহ রিরে চ ম ভতরত,ওজন
স্তর কত েভতই নো হরেরে।তোও আম ো প্রকৃভতরক ক হোই ভিইভন।
ৃহবচ্ছি কর রে।িূষণ ে়েোরনো কেরক
এই ককোভভড পভ ভিভত আমোরি
আটরকরে।প্রকৃভত কেো শুনরতও বোিয কর রে মোনব প্রজোভতরক।এতভিন শুিু
মোনব জোভত কম ম কোরে কো রণ প্রকৃভত অচ্ছস্তত্ব েো ি়েোই ভেি ভবিযমোন

ভকন্তু এখন মোনব প্রজোভত সোমরনও ভনরজ অচ্ছস্তত্ব েো চযোরিঞ্জ েুর়ে ভিরেরে
বতমমোন পভ ভিভত।
প্রকৃভত এতভিরন
অবিো সোরে মোনুরষ এখরন পভ ভিভত তু িনো
ক রত ভ রে বিোই েোে, ককোর োনো মোনুষরক জ্ব ভিরে কেমন কর পৃভেবী বুরক
আরেেভ ভ জ্বরি, ককোর োনো মোনুষরক শ্বোসকি ভিরে কেমন কর ভবভভন্ন
কিকো খোনো কেরক ভন তম কিোোঁেো েভ়েরেরে প্রকৃভত বুরক।
প্রকৃভত এই অসহনীে কি গুভি আম ো কখরনো কিখো কচিোই কভ ভন। হেরতো
কসই কো রণই এই পভ ভিভত শুিুই মোনুষরক শ্োচ্ছস্ত ভিরত আরসভন এরসরে প্রকৃভত
হরে প্রভতরশ্োি ভনরত।প্রকৃভত ওপ মোনব প্রজোভত েো েো কর রে কসই সমস্ত ভকেু
উভচত জবোব ভিরত বো কসই সমস্ত ভকেু উভচত শ্োচ্ছস্ত ভিরতই হেরতো এই ককোভভড
এ উদ্ধব।

