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আমার িদেক েচেয় েদখ
আিমও েতা এখােনই

আিম এক�ট িশ�। আিমও
এক�ট পিরবােরর সদস�

এক�ট িশ�,একজন মানুষ �ঠক েতামাির মতন

। আমােদর মতন বহ�

আমােক েদেখা আমার িবকলা�তা েক নয়।

পিরবার আেছ এই পৃিথবীত।

আিমও �াধীন হেত চাই,মু�� চাই

আমার মা বেলন আিম েচােখ

আমার িশখেত েবিশ সময় লােগ িক� আিম �ঠক

ভােলা েদখেত পাই না আমার

িনেজর মতন কের িশেখ িনেত পাির

েশানারও সমস�া আেছ

আিম �িত মুহূেত� িশখেবা। �িত িদন িশখব।

আিম েবিশ�ন

এস না
আমার সােথ ,েতামার হাত বািড়েয় দাও

িকছ� হােত ধের রাখেত পাির
ন। এবং

আমরা একসােথ েদখেবা আমার �িতভা,যা
আমােদর িব��ত কের েদেব I
মা ও িশ�। িশ� �ট �বণ
য� পের আেছ। মােয়র
েকােল �েয়
এবং এেক অপেরর িদেক
তািকেয় হাসেছ

।।

আিম
আমার পিরবার ও
!

এক সােথ
পা� এক�ট
েমেয় আর
আিমও পিরবােরর সব কােজই ভাগ িনেত
একজন এক�ট
েমেয় আর
চাই। আিমও েতা
একজন
নানা ভােব সবাইেক সাহায� করেত পাির।
ভ�েলাক
আমার খুব ইে� কের েছাট েছাট েছেল
এক সােথ
েমেয়েদর
পা� এক�ট
সােথ েখলা করেত । পিরবােরর েকােনা
েমেয় আর
অনু�ান হেল আমার খুব আন� হয় আর
একজন
ভ�েলাক
�ানীয় উৎসব �েলা ও েতা িক মজার।
এক এক�ট
আিম �টউবেয়ল এ পা� কের জল ভরেত
েমেয় আর
পাির
একজন এক�ট
। আিম আমার দাদুর সাইেকল এর েপছেন
েমেয় আর
েয ঝু িড়টা আেছ তােত চের েবড়ােত েযেত
একজন
খুব ভােলাবািস. আিম েতা েতামােদর সােথ
ভ�েলাক
এএক�ট েমেয়
কত িকছ� করেত পাির
এক�ট েমেয় আর একজন
আর একজন
ভ�েলাক
এক সােথ পা� কের জল
ভ�েলাক
ভরেছন
এক সােথ
পা� কের জল
ভরেছন
ক সােথেতা
পা�
স�দােয়রই
একজন
কের জল
ভরেছন

আিম আমার বািড়র ও বািড়র আেস পােশর �জিনস

আিমও েখলেত ভােলাবািস

�েলা িনেয় েখলেত খুব ভােলাবািস
। েখলনা �েলা আমার হােতর কােছ এেন েদেব
তাহেল আিম েখলেত পারেবা। েছাট বা�ােদর সােথ
েখলেত আমার েবিশ ভােলা লােগ। আমার খুব আন�
হয় যখন আমার ভাই েবােনরা আমার কােছই েখলা
কের । আিমও েতা ওেদর সােথ েখলেত চাই।

এক�ট েছেল ও েমেয়
হাত ধের এ�া েদা�া
েখলেছ ।

এক�ট িশ� চশমা পের এক�ট বেড়া
টেব বেস ওর হােতর কােছ এক�ট
েখলনা িনেয় েখলেছ । িশ��ট েখলনা টা
নািড়েয় বাজাে�। .

আিমও েযাগােযাগ করেত পাির
আিম েতামার সােথ কথা বলেত
চাই। আমার ও েতামার মতন
সকেলর সােথ েযাগােযাগ করা খুব
�েয়াজন
এস না আমার কােছ ,আমরা
একসােথ েখলা কির.

এক�ট িশ� ও
তার িদিদমা
মা�টেত বেস
আেছ। তােদর
সামেন এক�ট
পাে� িকছ�
শাকসব�জ
রাখা আেছ।
ওরা দুজেন
িমেল ডাটার
েথেক
পাতা�েলা
আলাদা করেছ
রা�া করেব
বেল।

,েদেখা আমার �িত��য়া। আমার

আিম অিবরত িশেখ যা��। যিদও একট�

ভাষা িশেখ নাও , আিমও েতামারটা

একট� কের।

েশখার েচ�া করিছ। চেলা আমরা

। আিম এক�ট ব� েক �শ ক
� ের বুঝেত

একসােথ সু�র সময় কাটাই।

পাির েসটা িক। িনেজ িনেজ িকছ� করা
িশখেত েগেল আমার অেনক সময় লােগ

আিমও িশখেত পাির
।

আর বার বার েস�ট অভ�াস করেত হয়।
আমােক যিদ েরাজ এক�ট িনিদ�� ��টন
কের �িশ�ণ েদওয়া হয় তাহেল আিম
সহেজ অেনক িকছ� িশখেত পারেবা। আর

মােয়র সােথ �েশর� �ারা একট� িশ� েযাগােযাগ �াপন করেছ। িশ� এবং তার মা
মুেখামুিখI
িশ��ট �েয় আেছ মা�টেত তার মােয়র দু�ট পােয়র মিধ�খােন। দুজেন দুজেনর হাত েক
�শ ক
� ের তািল বাজাে�।

হ�া অন� িশ�েদর মতন আিমও �ুল এ
েযেত পারব।

আিম খুব সহেজ ভােলাবাসেত পাির
এবং ভােলাবাসা েপেতও পাির

মেন েরেখা আিম
এক�ট িশ� এক�ট
অমূল� রতন

সব িশ�র মতন আমােরা ভােলাবাসা ও যে�র
�েয়াজন আেছ। আিম ব�া� না করেত পারেলও
আিম েতামােক খুব ভােলাবািস। আমার �িত

অনুভব করেত পারব।

েতামার ভােলাবাসা �কাশ কর। আিম েতামার

বাবা তার েছা�
বা�া�টেক েকােল
ত� েল তার মুখ চ��ন
করেছন

ভােলাবাসা অনুভব করেত পারব।

,

অন� িশ�েদর মতনই আমার মেধ� অেনক খুিশ ,স�বনা ,�� ,দু��িম খুেঁ জ পােব।
আমােক েদখেত পা� ?আিম এখােনই ,আমােদরই সকেলর স�দােয়র মােঝ
। আিম অেপ�ায় আিছ সকেলর ভােলাবাসা আর স�ােনর আর অ�ভ��� �র। যিদ ত� িম আমােক
অনু�ািণত কেরা, �শংসা কেরা অন� সকেলও করেব ।
আমার মতনই এক�ট িশ� িছেলন িযিন পরবত� কােল েহেলন েক�ার নােম �িস� হেয়িছেলন
এবং িতিন বেলিছেলন "একলা আমরা খুব �� িকছ� করেত পারেবা ,একসে� আমরা অেনক
ভাই ও েবান
দুজেন দুজনেক
জিড়েয়
আদর করেছ

িকছ�
করেত পারেবা। । আমার অেনক �� আেছ । আমােক আমার �� পূরণ করেত সাহায� করেব?

