‘িডেভার্সও জীবেনর অংশ,
িনেয় দুঃেখর িকছু েনই’

এটা

েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : এই মুহূর্েত সংসার িনেয় ভাবিছ না। সবিকছুর একটা টাইম
থােক। পারেসানাল লাইফটা একটা েগাছােনা থােক। এটা পার্ট অফ লাইফ।
আমার জীবেন িডেভার্েসর িবষেয় যখন সবিকছু ফাইনাল হেয় েগল,অেনেকই
আমােক সমেবদনা জানাচ্িছল।
িকন্তু েকন? আমার িক ক্যান্সার হেয়েছ? িবেয় েযমন পার্ট লাইফ,
িডেভার্সও পার্ট অফ লাইফ। এখােন দুঃেখর িকছু েনই, সুেখরও িকছু
েনই। এটা িরেয়িলিট।
েসামবার িদবাগত রােত একিট েবসরকাির েরিডও স্েটশেনর লাইভ
অনুষ্ঠােন উপস্িথত হেয় এসব কথা বেলন জনপ্িরয় অিভেনত্রী সািরকা।
সািরকাবেলন, িডেভার্েসর িবষেয় একটা িবষয় বলেত চাই। িডেভার্স হয়
নানা কারেণ, এসব িনেয় সমােজ, আেশপােশ নানা আেলাচনা সমােলাচনা হেত
থােক। এরইমধ্েয যিদ সমােজর অংশ যারা যার আেশপােশর মানুষ যারা
তারা যিদ েকােনা িবেবচনা ছাড়াই একটা উপসংহাের চেল যায় েয
িডেভার্েসর ক্েষত্ের েমেয়টারই েদাষ। তাহেল েসটা দুঃখজনক, এবং এটা
হয়। আিম বিল েকানটা রাইট রঙ, আপনার মাথা ঘামান।
িতিন বেলন, আমার জীবেন েকােনা হা হুতাশ েনই। আিম কােরা কখেনা
ক্ষিত কিরিন, িনেজর প্রিফেটর জন্য আিম কােরা ক্ষিত কিরিন। আমার
অবেচতন মেন যিদ হেয়ই থােক তাহেল আিম সির। আিম ভুল েথেক িশিখ। আিম
মানুষজেক িবশ্বাস কির, েকউ িবশ্বাস ভাঙেল আঘাত েপতাম। এখন েসটায়
আিম মানিসকভােব প্রস্তুত থািক। েকউ যিদ আঘাত কেরও তােত আিম েযন
আহত নাই এমন িচন্তা মাথায় থােক।
সািরকা আরও বেলন, আিম রাগ ধের রাগেত পাির না। আমােক েকউ যিদ তার
ভুেলর জন্য সির বেল তাহেল তার ভুল আিম মাফ কের েদই। ভুেল যাই।
এটা আমার একটা গুণ হেত পাের। কাউেক যিদ মাফ কের েদই তাহেল আিম
িনেজর েভতর েথেক েবটার িফল হয়। আই লাইক েবটার িফিলং। পারেসানাল
লাইফ, পারেসানালই থাকুক। এগুেলা কােরা সােথই েশয়ার করা িঠক না।
যিদ েশয়ারই করা হয় তাহেল েসটা পারেসানাল থােক কীভােব?

কােজর িবষয় িনেয় িতিন বেলন, কােজর জায়গায় আমার ক্েষত্ের
পারেসানাল িবষয় আেস না। কােজর জায়গা একদমই প্রেফশনাল। এখােন
ব্যক্িতগত েকােনা িবষয় আেস না। আমার শত্রুর সােথও যিদ কােজর
ক্েষত্ের দাঁড়ােত হয়, আমার সমস্যা েনই। কােজর জায়গাটা হেলা আমার
হান্ড্েরড পার্েসন্ট েডিডেকশন থাকেব। েসখােন আিম এক পারেসন্ট কম
করেবা না। কােজর প্রিত আমার েরসেপক্ট রইেব।
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