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page 19 (starts with ‘then I say with greatpage
relief..’)
20 (starts with ‘The virus can make’..)

বই স|েকh #মেসজ:

তখন #ফলেবা k_Mর xাস, বলেবা তখন "হAরের !
এই বইWট #সই #ছাটেদর কথা #ভেব #লখা হেয়েছ যারা #কািভড -১৯ এর কথা Zেন ভয় #পেয়েছ I আমরা
যারা এই বইেয়র সােথ যুu তাঁরা #কউ #কউ িনেজর কােন Zেনিছ #সই বাEােদর কথা, যারা দুঃkেl
#দখেছ: খারাপ #লাক তােদরেক বািড়র কােছর #লােকেদর #থেক দূের িনেয় যােE, Cুল বN হেয়েছ খারাপ
কারেণর জন+, বNুরা দূের চেল #গেছ, (দত+ তাড়া করেছ তােদর, ইত+ািদ I এই ভয় তােদর #ছাo মেন সুদর
ূ
Dসারী Dভাব #ফলেছ I এই বইWট উৎসগ করা
h
হেলা ভিবষ+েতর #সানালী kেlর িদনিলেক - #ছাট িনÄাপ
মুেখর হািসেক - আর সÅলেক, যারা িনরলস #চÇা চালােEন আমােদর ভিবষ+ৎ #ক ভােলা রাখার। আশা
রািখ আমােদর এই DেচÇা আমােদর #ছােটা DজÑেক িকছAটা হেলও k_M #দেব। চারপােশর অিনÖয়তার
মেধ+ িকছA আশার আেলা জাগােব। বইWট অেনক ভাষায় Dকাশ করা হেE যােত পৃিথবীর নানান Dােmর
িশZরা এর áারা উপকৃত হেত পাের। এই বইWট িবনামূেল+ িবতরণ করা হেE #সàার ফর িরসাচh এâ
#ডেভলপেমà, ডAয়াল ল+াংেয়জ এâ িলটােরিস একুই_জশন, িডপাটh েমà অফ এডAেকশনাল
সাইেকাল_জ, কেলজ অফ এডAেকশন এâ িহউমান িরেসাস #ডেভলপেমà,
h
এর উেদ+ােগ।

ভাইরাস-এ #কউ ভয় #পও না, #মেন চেলা িকছA িনয়ম,

ভাইরােস আর #নই #কােনা ভয়, িচmা #তা আর #নই #র "!

তাহেলই আর ভয় িকছA #নই, িচmা িকEA #নই একদম I

page 20 (starts with ‘The virus can make’..)

#খয়াল রােখা যা করেছা, সাবধােনেত করেছা,

ভাইরাস-এ #কউ ভয় #পও না, #মেন চেলা িকছA িনয়ম,

তাহেলই সব থাকেব ভােলা, িচmা #কন করেছা?

তাহেলই আর ভয় িকছA #নই, িচmা িকEA #নই একদম I

"হাত ধুেয় নাও িদেন তA িম, একবার না, অেনকবার,

#খয়াল রােখা যা করেছা, সাবধােনেত করেছা,

হাত িদেয়া না মুেখ তA িম এেকবােরই বারবার,
তাহেলই সব থাকেব ভােলা, িচmা #কন করেছা?
মাC পের নাও, যখিন তA িম #লাকসমুেখ যাE,
সুäর থাক আকাশ বাতাস, সুäর থাক চারপাশ #ছাo মুখেক সা_জেয় রাখুক, িমWÇ হািস একরাশ II

"হাত ধুেয় নাও িদেন তA িম, একবার না, অেনকবার,
#খয়াল রােখা #লােকর #থেক ৬ িফট দূের থাকেছা"
হাত িদেয়া না মুেখ তA িম এেকবােরই বারবার,
মাC পের নাও, যখিন তA িম #লাকসমুেখ যাE,

িমশা চ8বত:
#বভারিল #জ. আরিব
রাফােয়ল আলা-আেলিসও
নািহদ আে?লতাহমান
ফুহAই টন
প+াম িCলার
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#খয়াল রােখা #লােকর #থেক ৬ িফট দূের থাকেছা"

