১। আচ্ভত্রযকান রযডক্রচ্য যাভজ অনুমায়ী ব়ূত্রভকচ্ য ভয ফচ্যচ্য স ভ কা র - ‘ড্ররাল্ড অন- কাবায’ ফা ‘ডাককাবায- ’ দ্ধত্রত। অথজাৎ ক ন শুরু চ্র রভচ্েচ্ত ফচ্ ড়ুন,
তাযয রকান ক্ত রেত্রফর ফা রডচ্েয ন়ীচ্য ঢ়ুচ্ক কাবায ত্রনন, এভন রডে রফচ্ে ত্রনন ফা এভনবাচ্ফ
কাবায ত্রনন রমন প্রচ্যার্চ্ন আত্রন কাবায ভ়ুব কযচ্ত াচ্যন। তাচ্দয ভচ্ত, ব়ূত্রভকচ্
আচ্ভত্রযকায খ়ুফ কভ ত্রফত্রল্ডিংই করা কচ্য; রমো য তা র আচ্াচ্য ত্রফত্রবন্ন ত্রর্ত্রনল ফা
পাত্রনজযায গাচ্যয সয চ্ড রনকরযজ ইনর়্ুত্রয রফত্র য। তাই এয়চ্রা রথচ্ক যজায র্ে - রডরকান ক্ত রডে ফা এযকভ ত্রকে়ুয ন়ীচ্য ঢ়ুচ্ক কাবায রনযা রফত্র র্রুয়ী। অযত্রদচ্ক সদ্ধায কভজ়ীয
ভচ্ত ত্রফত্রল্ডিং করা কযচ্র ‘ডাককাবায- ’ দ্ধত্রত একত্রে ভযণপাোদ চ্ফ। রো না কচ্য রকান ফড অফচ্র্ত্ রমো কভ ক োত্ কযচ্ফ রমভন রাপা ইতোত্রদয াচ্ আযয ত্রনচ্র রমvoid ততয়ী
চ্ফ, তাচ্ত ফাোযায ম্ভাফনা রফ়ী থাকচ্ফ। এখন রযড ক্র ত্রকন্তু এই বচ্যড ফা এয ফোাযো
অস্ব়ীকায কচ্য ত্রন। ত্রকন্তু রমচ্ত়ু আচ্ভত্রযকায ত্রফত্রল্ডিং করাপ্স ফায ম্ভাফনা কভ, তাই তাচ্দয
‘ড্ররাল্ড অন- কাবায- ’ দ্ধত্রতই ত্রফত্রবন্ন ফস্তুয আঘাত রথচ্ক যজা াফায র্ে ফচ্যচ্য স ভ।
দু’রো ফোাযই তাই ভাথায যাখ়ুন।
২। সদ্ধায কভজ়ীযা আচ্যা রজে কচ্যচ্ে ত্রফত্রল্ডিং রবচ্ে ডায ভয ত্রত্ররিং মখন রকান অফচ্র্চ্ত্য ওয
চ্ড এচ্ক য়োত্রডচ্য রদয, ত্রিক তায াচ্ই রোট্ট একত্রে খাত্রর র্াযগা ফা void এয ়ৃত্রি য। এচ্ক
তাযা ফরচ্েন ‘রপত্রে রর্ান’ ফা ‘ট্রাযাের অপ রাইপ’। তাই ব়ূত্রভকচ্ য ভয ফড রকান
রাপা ফা ফড রকান অফচ্র্ত্ রমো কভ কচ্ে কযচ্ফ এযকভ ত্রকে়ুয াচ্ আযয ত্রনচ্র ফাোযায
ম্ভাফনা রফত্র থাচ্ক। ভানুচ্লয রফোচ্য থাকায র্ে রোট্ট একে়ু void ই মচ্থি। ত্রফন্ন অফস্থায
কুকুয, ত্রফডার এফিং ত্রশুচ্দয একো র্াত প্রফ়ৃত্র

র কুন্ডত্রর কচ্য য়ত্রেশুত্রে চ্য মাওযা।

ব়ূত্রভকচ্ য ভয ভানুচ্লযও এো অনুযণ কযা সত্রযত। তাচ্র ত্রফত্রবন্ন অফচ্র্চ্ত্য াচ্ য়ত্রেশুত্রে
কচ্য আযয ত্রনচ্র এয়চ্রা ব়ূত্রভকচ্ য ভয রম রোে void এয ়ৃত্রি কযচ্ফ তাচ্ত রফোচ্য থাকায
ম্ভাফনা রফত্র থাকচ্ফ।
৩। যাচ্তয রফরা ঘ়ুভাচ্নায ভয ব়ুত্রভক

চ্র রকান হুডাহুত্রড কযায দযকায রনই। গত্রডচ্য রভচ্েচ্ত

কুন্ডত্রর াত্রকচ্য শুচ্য ড়ুন ত্রফোনাচ্ক ঢার ফাত্রনচ্য। তায ভাচ্ন আফায ত্রফোনায ন়ীচ্য রমন ঢ়ুকচ্ফন
না, ত্রফোনায াচ্ আযয ত্রনন। রতভত্রন ব়ূত্রভকচ্ য ভয র্ানারা ফা ফাযান্দা ত্রদচ্য রাপ রদযা
এফও কযচ্ফন না। রকান রাপা ফা দুই নাম্বায চ্যচ্ন্ে রমবাচ্ফ ফচ্রত্রে রবাচ্ফ ঘচ্যয ভচ্ধেই
রকান অফচ্র্চ্ত্য াচ্ আযয ত্রনন।
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৪। অচ্নকচ্ক ফরচ্ত শুচ্নত্রে ব়ূত্রভকচ্ য ভয দযর্ায ন়ীচ্য আযয ত্রনচ্র নাত্রক ফাোযায ম্ভাফনা
রফত্র থাচ্ক! দযর্ায ন়ীচ্য ফা াচ্ থাকচ্র ত্রনঘজাত ভাযা ডচ্ফন। মত্রদ দযর্ায ন়ীচ্য থাচ্কন তচ্ফ
ত্রত্ররিং- এয ন়ীচ্য যাা চ্ড ভাযা ডচ্ফন আয মত্রদ াচ্ থাচ্কন দযর্া রবচ্ে আনায সয
ডচ্ফ।
৫। ব়ূত্রভকচ্ য ভয কখনই ত্রোত্রডচ্ত আযয রনচ্ফন না। ত্রোত্রডয রভাচ্ভন্ে অপ ত্রিচ্কাচ্যন্স়ী ত্রফত্রল্ডিং
এয যাইচ্ত ত্রবন্ন য এফিং অচ্নক ভয ত্রফত্রল্ডিং রবচ্ে না ডচ্রও ত্রোত্রড দ্রুত রবচ্ে চ্ড।
৬। রযিা করুন ফাায এচ্কফাচ্য ত্রবতচ্যয ত্রদচ্কয রুচ্ভ না রথচ্ক ফাইচ্যয ওযাচ্রয কাোকাত্রে
আযয ত্রনচ্ত। ত্রফত্রল্ডিং এয রবতচ্যয ত্রদচ্ক থাকচ্র ফত্রকে়ু রবচ্ে ডায য আনায- ‘সদ্ধায াফায
যাস্তা’ ব্লক ফায ম্ভাফনা রফত্র থাচ্ক। ফাইচ্যয ওযাচ্রয কাোকাত্রে থাকচ্র ব্লক কভ থাকচ্ফ,
তাডাতাত্রড সদ্ধায াফায ম্ভাফনাও রফত্র থাকচ্ফ।
৭। ফড ব়ূত্রভকচ্ য যযই আচ্যকো রোে ব়ূত্রভক

য রমোচ্ক ‘আপোয ক’ ফচ্র। এোয

র্েও তকজ থাকুন, না চ্র যা াভ়ুচ্কই রলচ্ভল া কােচ্ত চ্ত াচ্য।
৮। প্রথভ ব়ূত্রভকচ্ য য ইসত্রেত্ররত্রে রাইনয়চ্রা (গো, ত্রফদুেত ইতোত্রদ) একনর্য রদচ্খ ত্রনন।
রকাথাও রকান ত্ররক ফা ডোচ্ভর্ রদখচ্র রভইন সুইয ফন্ধ কচ্য ত্রদন।
ফচ্যচ্য ফড কথা একত্রে ব়ূত্রভকচ্ য ভয রমে়ুকু ভয াওযা মায রভয ভাথা িান্ডা যাখা
অম্ভফ চ্য। ত্রকন্তু আভাচ্দয রযিা কযচ্ত চ্ফ।

প্রাচ্যেয আন্তর্জার ত্রিকা অত্রবফা www.japanbangladesh.com

