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তুিম হে�া 

িবশ বছেরর কেলজ পড়য়ুা েমেয়

তুিম খুব ােনা�ল হাস�রসা�ক মেনর মানষু। তুিম ব�ুেদর 
সােথ িবিভ� েদাকােন িজিনসপ� িকনেত, েঘারােফরা করেত 
এবং ের�ুেরে� খাওয়া দাওয়া করেত খুব ভােলাবােসা। তুিম 

সকােল বােস চেড় কেলেজ যাও আর স��ার িদেক বাসায় িফের 
আেসা। এভােব সাধারণত তুিম স��ায় এলাকার আেশপােশ, 

েদাকােন, রা�াঘােট সময় কাটাও।

তুিম হে�া 

একজন পঁচা�র বছর বয়সী নাগিরক 

তুিম েতামার ব�ুেদর সােথ স��ায় হাঁটার জন� বাইের েযেত 
চাও। গত কেয়ক বছের অিতির� যানবাহেনর কারেণ 

রা�ায় হাঁটেত খুব অসিুবধা হয়। তাই এখন তুিম  
আশপােশর েবে� বেস ব�ুেদর সােথ জীবেনর নানা িবষয় 

িনেয় গ��জব করেত পছ� কেরা।

তুিম হে�া 

দশ বছেরর �ুেলর ছা� 

তুিম স�িত এই এলাকায় এেসেছা। এলাকার এবং �ুেলর 
বা�ােদর সােথ তুিম ব�ু� করেত খুব আ�হী। তুিম পাড়ার 

রা�ায় ি�েকট েখলেত পছ� কেরা। তুিম বাস ��াে¡ েহঁেট যাও 
এবং তারপর ভ�ােন কের �ুেল যাও।

তুিম হে�া 

একজন আিশ বছেরর বৃ£া 

তুিম খুব ধম¤াণ ব�ি� েয সাধারণ স�দােয়র েসবায় িনেজেক 
িনেয়ািজত করেত পছ� কেরা। তুিম েতামার নািত-নাতিনেদর 
িনেয় েখলার মােঠ যাও, বা�ারা েদালনায় েদােল, বল িনেয় 

েখলাধুলা কের। তুিম আন� িনেয় ওেদর েখলা েদেখা। স¦ােহ 
একিদন তুিম সবিজ েকনাকাটা করেত এলাকার বাজাের যাও।

এটা ও েতামার অন�তম একিট সময় কাটােনার কাজ।



তুিম হে�া 

িতিরশ বছেরর একজন চাকুিরজীবী 

তুিম একিট মাি� ন
াশনাল েকা�ানীেত কাজ কেরা। েতামার ওপর 
অেনক দািয়�, েতামােক �চুর পির�ম করেত হয়। তুিম পিরেবশ 
সেচতন একজন মানষু। তাই তুিম েতামার ৈদনি�ন জীবেনর বজ� 
 
উৎপাদন �াস করেত েচ�া কেরা, েযমন তুিম বাজার করার জেন
 

পিলিথন ব
বহার কিমেয় িদেয়েছা। তুিমও েবিশর ভাগ চাকুিরজীবী 
মানেুষর মেতা পাবিলক বাস ব
বহার কের অিফেস যাও এবং বািড় 

েথেক অিফস েযেত েতামার �ায় েদড় ঘ�া সময় লােগ।

তুিম হে�া 

এলাকার একিট গ�

তুিম অেনক বছর ধের এই এলাকায় বসবাস করেছা এবং 
েতামার পুরাতন িদন�েলােত কথা খুব মেন পের। এর 

আেগ তুিম অেনক পুি�েত পিরপূণ� ঘাস েখেত পারেত, এখন 
েতামােক রাসায়িনক পদােথ� পূণ� ঘাস, মািটেত পের থাকা 
পাি�ক আর কাগেজর েপা�ার েখেয় েবঁেচ থাকেত হয়।

তুিম হে�া 

এলাকার একিট েপাষা কুকুর 

জে�র পর েথেকই তুিম এখােন বসবাস করেছা। সম¡ 
�িতেবশীরা েতামার পিরিচত এবং তুিম তােদর খুব পছ� 
কেরা। এলাকার মেধ
 েকােনা সে�হজনক মানষু �েবশ 
করেল তুিম বুঝেত পােরা,আর তখন তুিম �িতেবশীেদর 
সতক�  কের েদও। £ুেলর বা¤ােদর সােথ েতামার েসরা 
ব¥ু�। বা¤ারা েতামােক �িতিদন িব£ুট এবং দধু েখেত 

েদয়। 

তুিম হে�া 

একজন রা¡া পির¦ারক 

সরকার েতামােক একিট এলাকা এবং তার আেশপােশর রা¡া 
পির¦ার করার জেন
 িনযু§ কেরেছ। তুিম েতামার এলাকার 

জায়গা�িল পির¦ার করেত পছ� কেরা  এবং আপিন 
বারবার রা¡ায় আবজ� না িনে¨প না করার জন
 এলাকার 

অিধবাসীেদর অনেুরাধ কেরা, কারণ এিট �েত
েকর ©ােª
র 
জন
ই ¨িতকারক।



তুিম হে�া 

একজন পঁিচশ বছেরর খুচরা িবে�তা 

তুিম �িতিদন সকাল দশটা েথেক িবকাল চারটা পয�� 
এলাকার একিট রা�ার পােশ েতামার ফেলর েদাকানিটেত 

বেসা। এলাকার বািস�ারা েতামার েবশ পিরিচত হেয় 
েগেছ এবং তারা েতামার �ায় িনত�িদেনর ে�তা। তবু তুিম 

সবসময় আেরা ে�তােদর দিৃ� আকষ�ণ করেত আ�হী। 

তুিম হে�া 

এলাকার একজন িসএনিজ চালক 

তুিম সবসময় এই এলাকার িসএনিজ ��াে� িসএনিজ িনেয় 
দাঁড়াও। েবিশর ভাগ ে�ে� তুিম সকালেবলা আর স��া েবলার 
িদেক যা�ী পাও। েতামার ইে� হয়, দপুুেরর িদেক যিদ একটু 
আেশপােশ েকােনা জায়গায় িব�াম িনেত পারেত! েযেহতু েস 

সময় যা�ী কম পাওয়া যায়। 

তুিম হে�া 

দশ বছেরর �ইলেচয়ার ব�বহারকাির একজন েমেয়

তুিম বাম পােয়র মেধ� িকছু অসিুবধা িনেয় জ��হণ 
কেরেছা এবং েতামােক হাঁটা চলার জেন� �ইলেচয়ার 

ব�বহার করেত হয়। েতামার এলাকার রা�া �ইলেচয়ার 
িনেয় চলােফরার জেন� ব�ু�পূণ� নয়। এই কারেণ 

েতামােক েবিশর ভাগ সময় বািড়র মেধ�ই থাকেত হয় 
এবং েতামার পড়া�নার ব�ব¡াও তাই বাসােতই করা 

হেয়েছ। 

তুিম হে�া 

ছাি£শ বছেরর একজন কম�জীিব নারী  

তুিম েতামার শহের একিট বড় েকা¤ানীর ম�ােনজার। তুিম 
সাধারণত িবকােলর িদেক অিফেস কাজ করেত যাও এবং রােত 
েদরী কের বািড়েত িফের আেসা। তুিম রােত বািড় েফরার সময় 
িনেজর িনরাপ¥া িনেয় েবশ িচি�ত থােকা। তুিম িব¦াস কেরা 
েয সবসময় স¡ু সা¡� বজায় রাখা §াভািবক জীবনযা�ার এক 
¨©�পূণ� অংশ। তাই তুিম �িতিদন সকােল হাঁটেত েবর হও। 



তুিম হে�া 

আট বছেরর �ুল ছা�ী 

তুিম এলাকার একিট াইমাির �ুেল পেড়া, সকােল েথেক িবকাল 
পয�� েতামার �াস থােক। �ুল েশেষ স��ার িদেক তুিম পাড়ার 

রা�ায় সাইেকল চালােত খুব ভােলাবােসা। তেব েতামার মা 
সবসময় েতামার সােথ থােক, কারণ আমােদর রা�ার 

আেশপােশর পিরেবশ িনরাপদ না। েতামার মেন হয়, যিদ 
বাইসাইেকল�িলর জন� একিট পথৃক রা�ার েলন থাকেতা, 
েযখােন তুিম িনরাপেদ সাইেকল চালােত পারেত, তাহেল খুব 

ভােলা হেতা।  

তুিম হে�া 

পঁয়ি�শ বছেরর একজন সড়ক িশ�ী

তুিম িবিভ� সড়েকর পােশ েতামার িবিভ� �ীড়া, নাটক ও সংগীত 
িতভা দশ�ন করেত ভােলাবােসা। �ীড়াৈনপুেণ�র মাধ�েম 

অেনক ��তর িবষয় তুিম হাস�রসা�ক ভােব উপ�াপন কেরা, 
এসব জনগেনর দশৃ� আকষ�ণ কের এবং সবাই েতামার দশ�ণী 
খুব উপেভাগ কের। সড়েকর েখালা জায়গা ছাড়া এই ধরেণর 
দশ�ণী েদখােনার সেুযাগ তুিম আর েকাথাও খুঁেজ পাও িন। 

তুিম হে�া 

চি�শ বছেরর সবিজ িবে�তা 

তুিম খুব পির�মী খুচেরা সবিজ িবে�তা। তুিম শহেরর ধান 
বড় পাইকাির বাজার েথেক সবিজ িকেন এই এলাকায় িবি� 

করার জেন� চেল আেসা। তুিম েতামার ভ�ান ভিত�  সবিজ িনেয় 
পাড়ার রা�ায় রা�ায় েহঁেট েবড়াও। মানেুষর িভড়যু� 

জায়গা�েলাই েতামার পছ¡, কারণ েসখােন তুিম েবিশ সবিজ 
িবি� করেত পােরা। 
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