
 
ছা -পিরচালেকর দফতর 

িব ভারতী পিরবােরর সকল সদেস র িত                                                                           

ায় দড় বছর ধের আমরা এক অভূতপূব পিরি িতর মধ  িদেয় যেত বাধ  হি । অপিরিচত এক মারণ-ব ািধর সে  আমােদর 

িনর র লড়াই কের যেত হে । স লড়াই একা ব ি র নয়।  স আসেল সমি র লড়াই।  

অথচ তার থম শত শারীিরক র  বজায় রাখা। তার জন  িদেনর পর িদন আমােদর ি য় িব ভারতী থেক আমােদর 

ের থাকেত হে । ছা ছা ী, অধ াপক-অধ ািপকা, কম বৃ  িমেল আমােদর য আন ময় পিরবার তা আজ গৃহবি ।  

িক  সিত ই িক আমরা বি  িনেজেদর গৃহেকােণ? আজেকর আ জােলর যুেগ গৃহেকােণ থেকও িব সােথ যু  

হওয়া িক আর তমন অস ব? এেকবােরই না। অনলাইেন পঠনপাঠন যমন দীঘকাল ধেরই আমরা সাফেল র সে  চালােত 

পারিছ, স ভােবই আমরা আমােদর মেনর কথা িবিনময় করেত পাির অনলাইেনই।  করেত পাির অিভ  মানুষেদর,  

ভরসা-জাগােনা ব ি েদর।  কেথাপকথেনর মাধ েমই কেট যেত পাের আমােদর একা থাকার বাধ, অসহায়তার অনুভূিত।  

মনেক হতাশামু  রাখা এই কেরানাকােলর সবেচেয় বড় চ ােল ।  মেন উৎসাহ না-থাকেল শরীর লড়াইেয় জয়ী হেব 

কী কের? তাই ছা  পিরচালেকর দফতর িনয়িমত আেয়াজন কের চেলেছ মানিসক, শারীিরক এবং আধ াি ক া  িবষেয় 

িবিভ  আ জািলক আেলাচনার। স আেলাচনা ব ৃ তা নয়। সখােন আেলাচেকর সে  আমরা য কউ কথা বলেত পাির। 

জেন িনেত পাির আমােদর ি ধা, িজ াসার সমাধান।  

িক  সই িবিনময় সফল হেত পাের না আমােদর িব ভারতী পিরবােরর সকল সদেস র সি য় অংশ হণ ছাড়া। তাই 

এই অ কার সমেয় সকেলর কােছ আমােদর আেবদন ছা  পিরচালেকর দফতেরর এই ধরেনর আেয়াজেন যথাস ব যাগদান 

ক ন। এ ধরেনর সব আেয়াজেনর সংবাদ সিব াের িব ভারতীর ওেয়বসাইট এবং অধ েদর ই- মেল পাঠােনা হয়। স িল 

ল  ক ন। ছিড়েয় িদন পিরিচত িব ভারতী পিরবার-সদস েদর মেধ ।  শারীিরক র  যন কানও ভােবই আমােদর মেধ  

সামািজক র  এেন না দয়। 

আসুন, এই লড়াইেয়র সমেয় আমরা িনভেয় আেরা বঁেধ বঁেধ থািক।  

সবাই ভােলা থা ন, সু  থা ন।  

অধ াপক শ র মজুমদার 
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