
সিচবাল
িনজসব্ িতে
2৯ আগ  3

সিচবালেয়র 
eকজন কম র্ক
নমব্র ভবেনর
িলেখ েদoয়া
খািল বালিত
তার o েলাক

তখন েচয়াের
পািনেত aেন
aেনকগুেলা 
েতমনi।  

আিম oi িচ
েডেক eেন 
করা oi িচিক
না। িজে স

পােশর আের
শুধু মের। ত
কী হেব? 

তয্ দশ  ক
আমরা কতট
েনi। তাহেল

 

ালেয়র ি
েবদক  
312৯ 11:11 |

কম র্কত র্া-কম র্চারী
র্কত র্া। তয্ দশ
র ি িনেক েগলাম
ার পর আিম িনেজ

ত। ি িনেকর eক
কজেনর কথাবাত র্া

রর oপের েদয়ােল
নকবার ে  করে
লাভ র্া লাফাে । 

চিকৎসকেক বলল
েদখালাম eবং িফ
িকৎসকo েসখােন
স করলাম, তাহেল

রকজন েরাগী বল
তখন েসi িচিকৎস

কম র্কত র্া aিভেযা
টা aরি ত েভেব
ল সিচবালেয় কম

ি িনেক e

 আপেডট: 2৯ আ

রীেদর ি িনেক e
শ  oi কম র্কত র্া ব
ম। সে  িছল আম
জর িচিকৎসার জ

কজন কম র্চারী eেস
র্ায় বুঝলাম, েসi

ল eকিট পািনর ি
েত করেত বলেত
আিমo জীবেন e

লাম, ei aয্ােরাস
িফ ােরর িনেচ জ
ন eেস বসেলন।
ল কী করেলন? িচ

লেলন, পািনেত ল
সক আমার ব

াগ কের বেলন, স
ব েদখুন। আিম স
ম র্রতরা যােব েকা

eিডস মশ

আগ  312৯ 11

eিডস মশার লাভ র্া
বেলন, আজ আিম
মার েছাট েমেয়।
জ  8 নং কে  ি
স েচয়াের বসেত

i পািনেত eিডস

িফ ার আিব ার
ত থােকন, েদিখ ম
eিডেসর লাভ র্া েদ

সল েতা আিমo 
জমা পািন েথেক স
। আিম িজে স ক
িচিকৎসক বলেলন

লাভ র্া েবেড় uঠেল
াপ  িলখেত 

সিচবালেয়র মেতা
সিচবালয় ি িনেক
াথায়?  

শার লাভ র্

1:69  

র্া পাoয়া েগেছ। 
িম জব্র, পাতলা প
 তার েচােখর সম
িসিরয়ােল দাঁড়ালা
ত মানা করেলন e
মশার লাভ র্া আেছ

র করলাম। 8 নং 
মের িকনা। আিম
দিখিন। পািনেত 

বহার কির, তাi
সাবধান করলাম
করলাম, লাভ র্াগুেল
ন, aয্ােরাসেল না

লo eভােব মারেল
 a  িচিকৎসক

তা eলাকায় ি িনক
ক েড  েট  করে

 
ভ র্া 

গতকাল রিববার 
পায়খানা o শরীর
ম া। তার চশমা
লাম। েচয়াের বসে
eবং আেরকিট েচ
েছ। 

ং রুেমর eকজন ি
িম তখন uৎসাহী হ
েযমন েপাকা হয়

াi আিমo েদখেত
। আমার ডাক পড়
লা িক মরেছ? oi
না মরায় আমরাi 

ল মের না। লাভ র্া
কেক বলেত থােক

ক বা হাসপাতােল
রেত চাiেলo িচিক

র ি িনেক পাoয়া 
র থার িচিকৎসার
মা পিরবত র্েনর জ
সেত েগেল েদিখ প
চয়াের জমা িকছু 

িচিকৎসক aয্াের
হেয় পািনর িদেক
য় eবং িতিড়ংিবিড়

ত চাi লাভ র্া মের
ড়ায় েচমব্াের েঢাক
i িচিকৎসক হত
কাগজ িদেয় ঘেষ

র্া 211 িডি  েসি
কন, আমােদর েত

লi যিদ eিডেসর
িকৎসক বলেলন, 

লাভ র্ার বণ র্না িদে
ার জ  সিচবালেয়

 িচিকৎসক পর
পােশর েচয়াের e
পািনর ঢাকনা খুল

রাসল িনেয় েসi 
ক তািকেয় েদিখ,
িড়ং লাফায়, েদখে

র িকনা। েমেয়েক
কার িকছু ণ পর
তাশার সুের বলেল
ষ েমের েফললাম

ি ে েড তাপ িদে
তা মশা কামড়াল,

র লাভ র্া থােক, তা
eখােন েস ব

দেয়েছন 
েয়র ৯ 
রামশ র্ 
eকিট 
খুলেলন। 

 
েত 

কo 
র ে  
লন, 
ম।  

েলi 
, eখন 

তাহেল 
া 


