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ি য় ছা ছা ীরা                                                                                                                   ৯ ম ২০২০ 

আমরা সবাই এক নতুন পিরি িতর মধ  িদেয় যাি । কেরানা ভাইরােসর আ মণ থেক বাঁচেত আমােদর সবাইেকই 

এখন শারীিরক র  বজায় রাখেত হে । িক  তার মােন এই নয় য মানিসক ভােব আমরা ের সের িগেয়িছ। তামরা 

জােনা য কেরানার কানও িনি ত ওষুধ এখনও আিব ৃ ত হয়িন, তাই িতেরাধই এখন এই ভাইরাস মাকািবলায় 

সবেচেয় কাযকর উপায়। আর স জন ই র  বজায় রাখার ব ব া। তাই আপাতত িব িবদ ালেয় সবাই এক  হেয় য 

পড়ােশানা, তা ব ।  

 তার মােন এই নয় য পড়ােশানা ব । পরী ার জন ও ভাবার কানও কারণ নই। সম  িদক িবেবচনা কেরই 

পরী ার িবষেয় িস া  নেব িব ভারতী। পড়ােশানা ধু ণীকে র চার দওয়ােলর মেধ  সীমাব  নয়। এই সময় 

অনলাইন াস, ই-লাইে িরর মাধ েম িনেজেদর পড়ােশানা চািলেয় যেত হেব। বািড়েত বা হাে েল থাকার এই 

সময়টােক তামরা নানা ভােব কােজ লাগােত পােরা। বই পড়েত পােরা, গান নেত পােরা, ভােলা িসেনমাও দখেত 

পােরা। পড়ােশানার পাশাপািশ সমাজেসবার কােজও িনেজেদর যু  কেরা। 

 যারা চূড়া  সেম াের পড়েছা তারা অকারেণ ি া কােরা না। িব ভারতী তামােদর কথা অ ািধকার 

িদেয় িবেবচনা করেব। পরী া ও কিরয়ার িনেয় অযথা ভয় পেয়া না। এই সমেয় অযথা আতি ত না হেয় মাথা ঠা া 

রাখাটা সবেচেয় জ ির। য পিরি িতর সামেন আজ সারা িব  এেস দাঁিড়েয়েছ স পিরি িতেত মানিসক শি টাই 

সবেচেয় জ ির। এ কথাটা মেন রাখেব য তামরা একা নও, সারা িব  আজ এই মারা ক ভাইরােসর িব ে  লড়াই 

করেছ। আমরা, িব ভারতীর সকল অধ াপক ও কম  তামােদর পােশ আিছ সবদা।  

আমরা আমােদর চারপােশর জগৎ থেকও িশিখ। আর এই পিরবিতত িবে  আজ নতুন কের বাঁচেত িশখেত 

হেব আমােদর। আপাতত শারীিরক এবং মানিসক ভােব তামােদর ভােলা থাকাটাই আমােদর সকেলর কাম । 

িনেজেদর িচ ামু  রাখেত িনয়িমত যাগব ায়াম করেব। এই িল িল ব বহার করেত পােরা : 

https://www.youtube.com/watch?v=hd4uJ_8oE4g    https://www.youtube.com/watch?v=Nw2oBIrQGLo 

র, ডপু  েররা, ডপু  ম ােনজার (ে াডাকশন) এবং র’স অিফস সবসময় তামােদর সাহায  

করার জন  ত৷ েয়াজেন তাঁেদর সে  নীেচ দওয়া ই- মেল যাগােযাগ করেত পােরা : 

proctor@visva-bharati.ac.in 
sankar.majumder@visva-bharati.ac.in 
ganeshchandra.malik@visva-bharati.ac.in  
sudevpratim.basu@visva-bharati.ac.in  
mahua.banerjee@visva-bharati.ac.in  



surjya.saikia@visva-bharati.ac.in  
nilanjana.das@visva-bharati.ac.in  
ashis.pathak@visva-bharati.ac.in 

শারীিরক সু তার পাশাপািশ মানিসক সু তাও খুব পূণ। এ ধরেনর য কানও েয়াজেন িন িলিখত 

িল  ও ফান ন র িল ব বহার করেব :  

https://www.mohfw.gov.in/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uHB3WJsLJ8s&feature=youtu.be 
https://www.mohfw.gov.in/pdf/MindingourmindsduringCoronaeditedat.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=iuKhtSehp24&feature=youtu.be 

Behavioural Health: Psycho-Social Toll Free Helpline – 080 46111 007 

িব ভারতীর সে  যু  কাউে লরেদর ফান ন র ও ই- মল তামােদর সাহােয  লাগেত পাের। 

Sonia Ghosh, 97321 32300, soniya.soniyaa@gmail.com 
Mondira Banerjee, 98363 88021, mondira.banerjee@gmail.com 
Dr Saugata Bandyopadhyay, 8981518433, drsaugatabandyopadhyay@gmail.com 

িব ানীরা বলেছন, লকডাউন শষ হেলও আমােদর জীবনযা া আবার ক সই লকডাউেনর আেগর 

অব ায় িফের যােব না। জীবেন আমােদর অেনক সাবধানতা অবল ন করেত হেব। তার জন  আমােদর মানিসক 

িতর েয়াজন। সই িতর কথাই তা বেলিছেলন আমােদর িব িবদ ালেয়র িত াতা ও আমােদর সবার ি য় 

েদব, 

‘িবপেদ মাের র া কেরা, এ নেহ মার াথনা, 

িবপেদ আিম না যন কির ভয়।’ 

সবাই ভােলা থেকা, সু  থেকা। 

ধন বাদ 

অধ াপক শ র মজুমদার 
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িব ভারতী, শাি িনেকতন 


