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একটা অনাকা ত িব সংকেট পেড়েছ মানবজািত। অদৃশ  একটা অণুজীব, যার নাম কেরানা,  কের িদেয়েছ 
আমােদর িতিদেনর াভািবক জীবন-যাপন। পিরি িত বাধ  কেরেছ আমােদর, ু ল-কেলজ-িব িবদ ালয় ব  কের 
িদেত। কন আমরা ঘের ব , কী আমােদর করণীয়- সব তামরা জােনা। তবু তামােদর িশ াকায ম ও ঘরব  
এই সমেয় ইদুল িফতর- ক সামেন রেখ িকছ কথা কথা বলা জ ির।  
তামরা তামােদর িত ােন আসেত পারেছা না ৬৮ িদন হেয়েছ। আপাতদৃে  পিরি িত দেখ বাঝার উপায় নই 

কখন আমরা াভািবক কার্য েম িফরেত পারেবা। তাই, ইেতামেধ  আমরা যমন অনলাইন াস িনেয়িছ, তার 
পিরসীমা বািড়েয় িনয়িমত াত িহক টেনর আওতায় তামােদর াস আমরা চািলেয় যােবা। তামরা হয়েতা 
জােনা, অবকাঠােমাগত অসুিবধার কারেণ বাংলােদেশর অেনক িশ া িত ান াস িনেত পারেছ না। তামােদর 
বৃহ র িশ াজীবেনর কথা িচ া কের আমরা মােচর শষ স াহ থেকই অনলাইন াস িনেত  কেরিছ। 
তামােদর অনলাইন াস ি েপয়ার করেত িশ ক-িশি কারা া িবিধ মেন িত ােন এেসেছন। যারা বাসা 
থেক বেরােত পােরন িন, বাসায় বেসও িতিনয়ত তামােদর সােথ মেস াের, ভাইবাের, হায়াটসঅ ােপ 
যাগােযাগ র া কের চেলেছন। তারা পড়াে ন, বািড়র কাজ িদে ন, পরী ার  িদেয় িনয়িমত পরী াও 

িনেয়েছন। এসবই করা হেয়েছ ধু তামােদর পড়ােলখার াভািবকতা ও ধারাবািহকতা ধের রাখার জন । িব  ও 
দেশর পিরি িত যা-ই হাক, আমরা চেয়িছ এবং এখেনা চাইিছ- তামােদর পড়ােলখার কােনা িত না হাক। 

অন  সময় পিরবার পিরজেনর সােথ িমিলত হওয়ার জন  তামরা অি র থােকা, ছ টর অেপ ায় থােকা। িক  
এবােরর ছ টটা মােটও সরকম নয়। তামরা িন য়ই অধীর আ েহ অেপ া করেছা কখন াস  হেব? কারণ 

ু েল-কেলেজ ােস উপি ত হেয় পড়ার য আন , সটা অনলাইন পড়ােত তামরা পাে া না। া ঝঁুিকর 
কারেণ এটা একটা িবক  ও সামিয়ক ব ব া আমরা চালু কেরিছ। তেব এটা তামােদর পড়ােশানার ধারাবািহকতা 
ঠক রাখেত সহায়তা করেছ। তাই আমার উপেদশ হেলা- যতিদন াস  না হে , ততিদন িনয়িমত এই 
অনলাইন াস েলা করেত থােকা।  
 

 বাসায় থাকা িদন েলােত কখেনাই ভেল যােব না- 
১. তিম বীরে  মু ী আ রু রউফ পাবিলক কেলেজর িশ াথ  ; 
২. সংসদ টিভসহ আমােদর অনলাইন পড়ােশানাটা করেব িনয়িমত ; 
৩. বাবা-মা, অিভভাবকেদর কথা শানার পাশাপািশ িশ কেদর দয়া বািড়র কাজ েলা করেত হেব ; 
৪. ব গত াে র য  নয়ার সে  সে  সংযমী হেব ও পিরিমত আহার হেণর চ া করেত হেব ; 
৫. ইবাদত বে িগ করার পাশাপািশ এই সময়টােত মানবীয় ণ েলার িবকাশ ঘটােত চ া করেত হেব ; 
৬. তামার িবনয়, পার িরক সহায়তা ও ব বহােরর মাধ েম পিরবােরর সবাইেক মু  করার চ া করেব ;  
৭. বাবা-মা-ভাই- বােনর সাি েধ  থাকা সময়টােক হােতর কাজ, ঘের কাজ কের কােজ লাগােত চ া করেব । 
 

 কেয়ক ট িনেদশনা অবশ ই মেন রাখেব- 
১. বাবা-মা’র কােছ পাওয়া মাবাইল ধু অনলাইন ােসর কােজ ব বহার করেব ; 
২. এবােরর ইেদ বাবা-মা’ ক নতন জামা-কাপেড়র জন  বায়না করেব না ; 
৩. পুরেনা/ পূেবর জামা-কাপড় িনেজ ধুেয় পির ার কের সটােকই পরার চ া করেব ; 
৪. নতন জামার টাকাটা সংসােরর কােজ অথবা গিরব-দুখীেদর জাকাত িফতরা দােনর কােজ ব য় করেব ; 
 
পরম ক ণামেয়র কৃপায় শী ই আমরা এই দুেযাগ কা টেয় উঠেত পারেবা- এটাই আমার ত াশা। তামােদর সবার 
জন  পিব  ইদুল িফতেরর েভ া রইল। রা ুল আলামীন সবাইেক সু  ও শাি েত রাখনু।   
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