এক হাজার কণ্ঠঃ
একটি কবিতা-সঙ্কলন APHN এর সাথে
জমা দেওয়ার দেষ তাবরখ

৩১ অগাস্ট, ২০২০
জমা দেওয়ার জনয বকছু বনথেে েনািলী
১. কবিতা জমা বেথত হথি PDF িা Doc ফাইল বহসাথি আর Time New Roman এর ১২ সাইথজর
অক্ষর হথত হথি।
২. জমা দেওয়ার সময় বনথের তেযগুথলা োকথত হথি।
- আপনার সম্পূর্ নাম
ে
- জন্ম তাবরখ
- িতেমাথন িসিাসরত দেথের নাম
- জন্ম কথরথছন দে দেথে
- মাতৃভাষা দকানটি
- ৩ দেথক ৪ লাইন আপনার সম্পথকে
৩. অনুগ্রহ কথর জানাথিন দে, ২০২১ সাথলর ১০ – ১৩ই নথভম্বর জাপাথনর দকাথি-দত অনুটিতিয
Asia Pacific Hospice Conference- এ েবে আপনাথক আমন্ত্রর্ জানাথনা হয় আপনার কবিতাটি
সিার সামথন উপস্থাপন করার জনয তাহথল আপবন আসথত পারথিন বকনা। োতায়াত ও োকার
খরে প্রোন করা হথি।
৪. উপথরর িস তেযগুথলা সমপূর্ েকথর আপনার কিবতাটি জমা েবন
submission@athousandcranes.org সাথে আপবন দকন এই কিবতা-স কলন পরবতথোবিতায়
অংে রহর্ করথত োন তা উথেখ কথর একটি আিথেনপতর আর পাোপাবে পযাবলথয়টিভ
দকয়ার িএং/অেিা অবিম পোেথয়র অসুসততা বনথয় আপনার দকান িযকতিিত অবভজ্ঞ তা
বলথখ েবন। (েেব োথক)
জমা বেন

কবিতা-সঙ্কলন সম্পথকে

মৃতুয এিং মরর্াপন্ন অিস্থার সাথে খাপ খাইথয় দনওয়া এমন একটি বিষয় ো বনথয় সেরাের
আথলােনা হয় না এিং এখথনা মানি জীিথন এটি একটি অবপ্রয় িাস্তিতা। আপবন দহান একজন
দরািী, পবরিাথরর সেসয, িন্ধু িা দকান স্বাস্থযথসিা প্রোনকারী বেবন এই অবিম অসুস্থতা বনথয়

আথছন টিক দসই সময় এরকম অবভজ্ঞতা িা কষ্ট বেথয় অবতিাবহত হথয়থছ এমন কাথরা কাছ
দেথক বকছু দোনা আপনার েক্তির িা স্বক্তস্তর উৎস হথত পাথর। এই কবিতা-সঙ্কলন- এর মাধ্যথম
Sing Lit Station (SLS) এিং Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) এর লক্ষয হল
হসবপস ও পযাবলথয়টিভ দকয়ার এর ধ্ারর্া সম্পথকে সথেতনতা িৃক্তি করা এিং এই বিষয়টিথক
বিথর বকছু বেিােীল আথলােনা তু থল ধ্রা।
সিাই োরা এবেয়া পযাবসবফক ভুি দেেগুথলাথত োথকন এিং োরা পযাবলথয়টিভ দকয়ার এর মাধ্যথম উপকৃত

হথয়থছন তাথের সিাইথক স্বািত জানাথনা োথে এই কবিতা-সঙ্কলন প্রবতথোবিতায় কবিতা জমা দেওয়ার জনয।
এবেয়া পযাবসবফক ভুি দেেগুথলার সকল প্রধ্ান ভাষাথতই কবিতাগুথলা গ্রহর্থোিয হথি।
দেসকল দেেগুথলা অংে বনথত পারথিনঃ অথেবলয়া, িাংলাথেে, ভূ িান, িরুথনই, কথম্বাবিয়া, োয়না, হংকং, ভারত,
ইথদাথনবেয়া, জাপান, লাউস, মালথয়বেয়া, মথগাবলয়া, মায়ানমার, দনপাল, বনউক্তজলযান্ড, পযাবসবফক আইসলযান্ড,
পাবকস্তান, বফবলবপন, বসগাপুর, দকাবরয়া, শ্রীলংকা, তাইওয়ান, োইলযান্ড, তাইথমার দলসটি ও বভথয়তনাম
দেসকল ভাষায় কবিতা বেথত পারথিনঃ ইংথরক্তজ, ভাষা ইথদাথনবেয়া, িাংলা, িাবমজ,
ে বহক্তদ, জাপাবনজ, দকাবরয়ান,
মালায়, মযাথন্ডবরন, মথগাবলয়ান, দনপাবল, বসনহালা, তািালি, োই ও বভথয়তনাবমজ
িাছাইকৃত সকল কবিতা পথর ইংথরক্তজথত অনুিাে করা হথি।

আমাথের সহথোিী প্রবতিান সম্পথকে
Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN) হসবপস ও পযাবলথয়টিভ দকয়ার বনথয়
এবেয়া ও পযাবসবফক ভুি দেেগুথলাথত সথেতনতা িৃক্তির জনয কাজ কথর োথে। তাথের

উথেেয হল, দেসকল প্রবতিান এিং িযক্তিরা ক্তজিন-সীবমতকারী দরাথি আক্রাি দরািীথের কষ্ট
লািথি কাজ করথছন ও প্রবতজ্ঞািি তাথেরথক সহথোিীতা এিং স্ববনভের কথর দতালা।
এই দনিওয়াকেটি কাজ করথছ, বেক্ষা ও েক্ষতা িৃক্তি বনথয়; সথেতনতা ও দোিাথোি িাড়াথনা বনথয়;
এিং িথিষর্া ও দেৌেভাথি কাজথক তরাবিত করা।

