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আোর কজয়ল পাঠিয়য় কদে
❏  রায়জশ ছমশ্র

পাছরশ্রছমক কপয়লন দুগজিাপুর
❏  অছনেজিাণ েসু

মন্তীয়ক েলয়লন, করাজ হাঁছেয়া খাও
❏  তরুণ পট্টনায়য়ক

পয়ির পাঁচালীর টাকা এয়সছিল
ছপডব্লুছড কিয়ক
❏  সংছহতা োরুই
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সদ্য স্বাধীন হয়েয়ে দদশ। একদদয়ক দবাঙ্বাে স্জনহবারবায়নবার যন্ত্রণবা। 
অর্থনীদি দিপয্থস্ত। অন্যদদয়ক, ওপবার িবাংলবা দরয়ক লক্ষ লক্ষ 
উদ্বাস্তুর দ্বাি। দস িড় সুয়ের সমে দেল নবা। এমন একটবা কঠিন 
সময়েই িবাঁয়ক িবাংলবার দবাদেত্ব দনয়ি হয়েদেল। 

দিদকৎসক দহয়সয়ি দদশয়জবাড়বা ে্যবাদি। গবান্ীদজ দরয়ক রিীন্দ্রনবার, 
দনহরু দরয়ক রবাধবাকৃষ্বান–  দদকপবাল মবানুয়েরবা যেনই গুরুির 
অসুস্থ হয়েয়েন, িবাঁয়কই েুয়ট দযয়ি হয়েয়ে। এরই ফবাঁয়ক কেনও 
কলকবািবার দমের, কেনও কলকবািবা দিশ্বদিদ্যবালয়ের উপবািবায্থ। 
দকন্তু দগবাটবা রবায়জ্যর দবাদেত্ব দনওেবা এক অন্যরকয়মর ি্যবায়লঞ্জ। দসই     
ি্যবায়লঞ্জ দনয়ি দিদন দপদেয়ে যবানদন। 

এেবায়নও দিদন দবারুণভবায়িই সফল। দিদন িড় দিদকৎসক নবা িড়   
প্রশবাসক, এই দনয়েও সুন্দর একটবা িক্থ হয়িই পবায়র। আসয়ল,     
প্রশবাসক দহয়সয়ি এিটবাই সবাড়বা দফয়লদেয়লন, এই িুলনবাটবা এয়সই 
যবাে। একই সত্বার দুই দভন্ন দ্বাি। দুগ্থবাপুর, আসবানয়সবাল, দিত্রঞ্জয়নর 
ময়িবা দশল্বাঞ্চয়লর পবাশবাপবাদশ সল্টয়লক, কল্যবাণীর ময়িবা নগরী গয়ড় 
উঠল িবাঁর আময়লই। কলকবািবা দকদন্দ্রকিবা দরয়ক দিদরয়ে এয়স 
সবারবা িবাংলবাই দযন উন্নেয়নর দেবাঁেবা দপল। িবাংলবা সদি্যই িেন সবারবা 
ভবারিয়ক পর দদেবাি। দিধবানিন্দ্র রবায়ের নবায়মর পবায়শ ‘ িবাংলবার 
রূপকবার’  িকমবাটবা এমদন এমদনই আয়সদন। দনয়জয়ক দরেষ্ঠ িয়ল দবাদি 
করয়িও হেদন। পদরসংে্যবানই দযন িবাঁর হয়ে করবা িয়ল। 

প্রশ্ন উঠয়িই পবায়র, মবাত্র দিবাদ্দ িেয়র দয দিরবাট কম্থকবাণ্ড তিদর কয়র 
দগয়েন, পয়রর আঠবান্ন িেয়র দসই উন্নেয়নর ধবারবায়ক ধয়র রবােবা দগল 
নবা দকন?  দস প্রশ্ন দিবালবা রবাক। এই সংে্যবাে দসই দকংিদন্ী 
মবানুেটিয়ক রেদ্বা। দসই সমেটবায়ক একটু দফয়র দদেবা।  
 



 মাত্র এক টাকায় ককনা 
হয়য়ছিল সল্টয়লক!

মাত্র এক টাকায় ককনা হয়য়ছিল সল্টয়লক? 
কীভায়ে এই অসম্ভেয়ক সম্ভে করয়লন        
ছেধানচন্দ্র রায়? স্মৃছিচারয়ে প্রেীে সাংোছিক 
সুখরঞ্জন িাশগুপ্ত।

সল্টয়লয়ক জছমর দাম কত? কত হয়ত পায়র, 
অনুমান করুন। তাহয়ল, ক�াটা সল্টয়লয়কর 
দাম কত? মাথা ঘুয়র যাওয়ারই কথা। অথচ, 
ক�াটা সল্টয়লয়কর দাম ধায্য হয়য়ছিল মাত্র এক 
টাকা। অছিশ্াস্য হয়লও সছত্য। 
আর এই কান্ডটাই কয়র 
কদছিয়য়ছিয়লন ছিধানচন্দ্র রায়।

স্াধীনতার পর তিন ছপলছপল 
কয়র ওপার িাংলা কথয়ক আসয়ি 
উদ্াস্তুরা। িছিয়য় ক�ল িাংলার 
নানা জায়�ায়। এত এত মানুষ 
থাকয়ি ককাথায়? িায়ি কী?   
কম্যসংস্ানই িা হয়ি ককাথায়? 
সমস্যা কিশ গুরুতর। মুি্যমন্তী
ছিধানচন্দ্র রায়য়র সাময়ন িি 
এক চ্যায়লঞ্জ। একছদন কেয়ক পাঠায়লন প্রফুল্ল 
কসনয়ক।

মন্তীসভার কাজ চালায়নার ি্যাপায়র প্রফুল্লিািুর 
ওপর অয়নকটাই ছনভ্যর করয়তন। প্রফুল্লিািুয়ক 

ছনয়জর ঘয়র কেয়ক িলয়লন, পূি্য কলকাতায় 
অয়নক জলা জছম আয়ি। অয়নক কভছি আয়ি। 
কসগুছল িুছজয়য় কফলয়ত হয়ি। এিং এই 
কাজটা কতামায়কই করয়ত হয়ি। শুয়নই মাথায় 
হাত প্রফুল্ল কসয়নর। ছতছন িলয়লন, ‘কসটা কী 
কয়র সম্ভি? পুয়রা জায়�াটাই কতা আমায়দর 
কহমদার।’ কহমদা মায়ন, কহমচন্দ্র নস্কর, ছিধান 
রায়য়র ক্যাছিয়নয়ট ছতছনও একজন মন্তী। িয়য়স 
ছিধানিািুর কথয়কও িি। তাঁর জায়�া ছনয়য় 

কনওয়া হয়ি! ছিধানচন্দ্র িলয়লন, 
‘কযভায়ি কহাক কহমদায়ক িুছিয়য় 
রাছজ করাও।’

প্রফুল্ল কসন পিয়লন মহা        
সমস্যায়। কিাঁজ ছনয়লন কসচমন্তী 
কহমচন্দ্র নস্কয়রর। তিনও ছতছন 
মহাকরয়ে ক�ায়কনছন। আধঘণ্া 
পর পর কফান কহম নস্কয়রর ঘয়র। 
এিার কহম নস্কর িলয়লন, কী 
ি্যাপার িয়লা কতা। কতামরা কতা 
আমায়ক মন্তী িয়ল ময়নই কয়রা 

না। আমায়ক ককানও গুরুত্বই দাও না। আজ 
হঠাৎ এতিার কিাঁজ ককন? ঠিক আয়ি, কতামার 
ঘয়র যাছছি।’ প্রফুল্ল কসন িলয়লন, ‘আপনায়ক 
আসয়ত হয়ি না, আছম আপনার ঘয়র আসছি। 
োক্ার রায়য়র আপনায়ক দরকার।’ 



কহম নস্করয়ক একরকম পাকিাও কয়রই 
ছনয়য় ক�য়লন ছিধান রায়য়র কায়ি। কহম 
নস্কর ভািয়লন অন্য কথা। িলয়লন, ‘িুিয়ত 
কপয়রছি। মাি লা�য়ি কতা! ঠিক আয়ি, 
আপনায়ক িি মাি পাঠিয়য় কদি। আর 
প্রফুল্ল, তছমও কতা মাি কিয়ত ভালিাস। 
কতামায়কও মাি পাঠিয়য় কদি।’ তিন ছিধান 
রায় িলয়লন, ‘না না, মায়ির কথা িলছি 
না। প্রফুল্ল, কহমদায়ক িুছিয়য় দাও আমরা 
কী করয়ত চাইছি।’

প্রফুল্লিািু আমতা আমতা কয়র িলয়লন, 
‘কহমদা, আমরা পূি্য কলকাতায় একটা নতুন 
উপন�রী করয়ত চাইছি। তার জন্য আপনার 
ওই কভছিগুয়লা িুছজয়য় কফলয়ত চাই।’ 
শুয়নই আঁতয়ক উঠয়লন কহম নস্কর। ওগুয়লা 
ছদয়য় ছদয়ল আছম িাি কী?’ ছিধানিািুও 
িািার পাত্র নন। ছতছন িলয়লন, ‘আপনার 
অয়নক টাকা আয়ি। ওগুয়লা না থাকয়লও 
আপনার ছদছি্য চয়ল যায়ি। সরকায়রর হায়ত 
টাকা কনই, তাই আপনার যা প্রাপ্য, কসই দাম 

ছদয়ত পারি না। তয়ি এয়কিায়র ছিনামূয়ল্য 
কনি না। এক টাকা কদি।’

পছরকল্পনা সাজায়নাই ছিল। ঘয়র �ুয়ক 
পিয়লন ছচফ কসয়রেটাছর। হায়ত নকশা। 
আর জছম হস্ান্তয়রর প্রয়য়াজনীয় কা�জপত্র। 
ওই ঘয়র িছসয়য়ই সই কছরয়য় কনওয়া হল 
কহম নস্করয়ক। কিচারা মন্তী! ঠিকময়তা িুয়ি 
ওঠার আয়�ই ছিধানিািুর কথায় সই কয়র 
কফলয়ত হল।

আয়� কথয়কই সল্টয়লয়কর নকশা ততছর 
কয়র করয়িছিয়লন ছিধান রায়। ফয়ল, কাজ 
শুরু হয়ত সময় লা�ল না। দ্রুত শুরু হয়য় 
ক�ল সল্টয়লক ততছরর কাজ। পুয়রা কাজটা 
ছিধানিািু কদয়ি কযয়ত পায়রনছন। আজয়ক 
আমরা কয সল্টয়লক কদিছি, তার প্রায় 
পুয়রাটাই ছিল ছিধান রায়য়র পছরকল্পনা ও 
দূরদৃছটির ফসল। ছকন্তু কসই সল্টয়লক কয 
মাত্র এক টাকায় ককনা হয়য়ছিল, এটা কজন 
জায়নন!



 
স্বপ্নের নগরী 

কল্যাণী সেভযাপ্ে 
সেপ্ে উঠল কই!

কীভযাপ্ে গপ্ে উঠল কল্যাণী 
শহর? সক এই কল্যাণী?         
প্রশ্নটযা অপ্নকদিপ্নর। মুপ্ে 
মুপ্ে সেপ্র। রপ্েপ্ে নযানযা         
জনশ্রুদি। সকউ েপ্লন,               
দেধযানেযােুর সপ্রদমকযা। সকউ 
েপ্লন, পযাদলিযা কন্যা। আপ্লযা 
সেলপ্লন জগেন্ু চ্যাটযাদজজি।

একটি সেযাট্ট শহপ্র চযারেযানযা সরলপ্টেশন! 
িথ্টযা সেশ অেযাক করযার মপ্িযা। অথচ, 
কল্যাণী শহপ্র েদি্ই চযারেযানযা সটেশন আপ্ে। 
কল্যাণী, স�যাষপযােযা, কল্যাণী েীমযান্ত, কল্যাণী 
দশল্যাঞ্চল। সিপ্শর েুে সেদশ শহপ্র এমনটযা 
আপ্ে েপ্ল মপ্ন হে নযা। এরকম আরও নযানযা 
অেযাক করযার মপ্িযা উপকরণ েদেপ্ে আপ্ে 
শহপ্রর আনযাপ্চ কযানযাপ্চ।

এই শহপ্রর জন্মটযাই সিযা অেযাক করযার মপ্িযা। 
সরেে কংপ্রেপ্ের েপ্মেলন উপলপ্ষে একটযা 
নগরীর গপ্ে ওঠযা, ক্রমশ িযা সেপ্ে ওঠযা। 
যদিও িযার আপ্গ দবিিীে দেশ্বযুপ্ধের েমে 
সেনযােযাদহনীর িযাঁেু পপ্েদেল এই এলযাকযাে। 
সেদনকপ্ির আেযা যযাওেযার জন্ দকেু রযাস্যাও 
সিদর হপ্েদেল। িেনও গপ্ে ওপ্ঠদন    
জনেেদি। আেল দনমজিযাণযজ্ঞ শুরু হল 
স্বযাধীনিযার পর, কংপ্রেপ্ের েপ্মেলনপ্ক দ�প্র। 



িেনকযার দিপ্ন এ আই দে দে–র অদধপ্ে-
শন মযাপ্ন দেরযাট এক মপ্হযাৎেে। সিপ্শর 
িযােে িযােে কংপ্রেে সনিযারযা আেপ্িন। 
সেশ    কপ্েকদিন ধপ্র থযাকপ্িন। রযাজননদিক 
আপ্্যালপ্নর নযানযা দিক দনণজিপ্ের পযাশযাপযাদশ 
এলযাকযাে সযন একটযা সমলযা েপ্ে সযি। দেদভন্ন 
সিযাকযান েেি। রযাজননদিক মপ্ঞ্চর পযাশযাপযাদশ 
হি েযাংস্কৃ দিক মঞ্চ। নযানযা ধরপ্নর েযাংস্কৃ দিক 
অনুষ্যাপ্নর আপ্েযাজন থযাকি। স্যানীে আপ্েযাজ-
করযা কী রকম আপ্েযাজন করপ্লন, িযার ওপর 
িযঁাপ্ির গুরুত্ব দনভজির করি। সকউ িযারুণভযাপ্ে 
আপ্েযাজন করপ্ল জযািীে রযাজনীদিপ্ি িযাঁর 
গুরুত্ব একলযাপ্ে সেপ্ে সযি। িযাই দেদভন্ন 
রযাপ্জ্র সনিযাপ্ির মপ্ধ্ একটযা প্রেণিযা থযাকি 
অন্প্ির সটক্যা সিওেযার।

েযালটযা ১৯৫০। সেেযার এআইদেদে অদধপ্েশন 
েযাংলযাপ্িই হওেযার কথযা। দকন্তু সকযাথযাে করযা 
যযাে? এমন জযােগযা, সযেযাপ্ন সরল সযযাগযাপ্যযাগ 
থযাকপ্ে, যযািযােযাপ্ির ভযাল রযাস্যা থযাকপ্ে। থযাকযা 
ও েযাওেযার েুেপ্্যােস্ থযাকপ্ে। চযাইপ্ল হেি 

কলকযািযাপ্িই করযা সযি। অথেযা অন্ সকযানও 
শহরপ্কও সেপ্ে সনওেযা সযি। দকন্তু একটযা 
চ্যাপ্লঞ্জ দনপ্ি চযাইপ্লন দেধযানচন্দ্র রযাে। ঠিক 
করপ্লন, কলকযািযাে হপ্ে নযা। অন্ সকযানও 
পদরদচি শহপ্রও হপ্ে নযা। নিুন একটযা 
অে্যাি জযােগযাে হপ্ে এই েপ্মেলন। েপ্মেলন 
উপলপ্ষেই গপ্ে উঠপ্ে নিুন নগরী। সকযাথযাে 
করযা যযাে? কলকযািযার উপকপ্ঠেই একটযা 
জযােগযা সেপ্ে দনপ্ি হপ্ে। েেপ্লন দেদভন্ন 
প্রযুদতিদেি ও স্পদির েপ্গে। প্রযাথদমকভযাপ্ে 
সিদর কপ্র সেলপ্লন শহপ্রর নকশযা। শুরু 
হপ্ে সগল নিুন নগরী গপ্ে সিযালযার কযাজ। 
একটি অংপ্শ দেস্ীণজি জযােগযা সেপ্ে রযােপ্লন 
দশল্ স্যাপপ্নর জন্। এক জযােগযাে েরকযাদর 
প্রদিষ্যান, সিযা আপ্রক অংপ্শ দশষেযা প্রদিষ্যান। 
একটি অংপ্শ আেযােন। সকযাথযাও সেলযার মযাঠ, 
সকযাথযাও দেপ্নযািন সকন্দ্র। সকযাথযাও জলযাশে, 
সকযাথযাও েনেকৃজন। েেদমদলপ্ে পদরকল্নযার 
স্পষ্টেযাপ। ভযােপ্ি অেযাক লযাপ্গ, আজ সথপ্ক 
এি েের আপ্গ এরকম এক আধুদনক
উপনগরীর কথযা কীভযাপ্ে সভপ্েদেপ্লন! দিদন 



সয কিেযাদন দূরিশশী, িযা সেই 
পদরকল্নযা সথপ্কই সেযাঝযা 
যযাে।

দকন্তু শহপ্রর নযাম কী হপ্ে? 
ঠিক করপ্লন, কল্যাণী। সক 
এই কল্ যাণ ী?  এ দনপ্ে 
নযানযা জল্নযা। সকউ েপ্লন, 
দেধযানেযােুর সপ্রদমকযা। যযঁার 
েপ্গে িযাঁর সশষপ্মষ দেপ্ে 
হেদন। সেই স্কৃদিপ্ক 
েযাঁদচপ্ে রযােপ্িই কল্যাণী 
নযাপ্মর নগরী। সকউ েপ্লন, 
কল্যাণী নযাপ্মর একটি অনযাথ 
মদহলযাপ্ক সেযাট সথপ্কই
 দেধযানেযােু দনপ্জর েযাদেপ্ি 
সরপ্েদেপ্লন। সেই পযাদলিযা 
কণ্যার নযাপ্মই উপনগরী। এই 
দুই জনশ্রুদির কথযাই দকন্তু 
সজলযার মযানুপ্ষর মুপ্ে মুপ্ে 
সেপ্র। দকন্তু অন্রকম কথযাই 
উপ্ঠ এল গপ্েষক িমযাল 
েযাহযার কথযাে। কল্যাণীর এই 
দশষেযাদেি িী�জিদিন ধপ্র
দেধযানেযােুর জীেপ্নর নযানযাদিক 
দনপ্ে গপ্েষণযা কপ্রপ্েন। িযাঁর 
মপ্ি, ‘কল্যাণী দেধযানেযােুর 
সপ্রদমকযা নযা পযাদলিযা কন্যা, 
এই দনপ্ে দেিকজি আপ্ে। নযানযা 
জনশ্রুদিও আপ্ে। দকন্তু আদম 
গপ্েষণযা করপ্ি দগপ্ে এমন 
দকেুই েুঁপ্জ পযাইদন। কল্যাণী 
েপ্ল সকউ দেল েপ্ল মপ্ন হে 
নযা। আেপ্ল, কল্যাণ মযাপ্ন 
সিযা উন্নেন। িেন উন্নেন 

কথযাটযার সিমন চল দেল নযা। 
কথযাে কথযাে সলযাপ্ক েলি, 
এলযাকযার কল্যাণ সহযাক, 
মযানুপ্ষর কল্যাণ সহযাক। সেই 
কল্যাপ্ণর প্রদিক দহপ্েপ্েই 
নযাম রযােযা হপ্েপ্ে কল্যাণী।’ 

দনশ্চে েুে ধুমধযাম কপ্র 
শহপ্রর উপ্বিযাধন হপ্েদেল! 
এপ্কেযাপ্রই নযা। কংপ্রেে 
অদধপ্েশন েযােযা শহপ্রর 
উপ্বিযাধনপ্ক দ�প্র আপ্িৌ 
সকযানও অনুষ্যান হপ্েদেল, 
এমনটযা সশযানযা যযাে নযা। শুধু 
িযাই নে, অদধপ্েশপ্নর 
পপ্রও আরও েযাপ্রযা েের 
মুে্মন্তী দেপ্লন দেধযানেযােু। 
িমযালেযােুর িযাদে, এই েযাপ্রযা 
েেপ্র আর কেনও কল্যাণী 
এপ্েপ্েন, এমন সকযানও
 প্রযামযাণ্ নদথও সনই। িপ্ে 
কল্যাণীপ্ক দনপ্ে িযাঁর দনজস্ব 
একটযা ভযােনযা দেল। সেযাঁজ 
েের রযােপ্িন। মপ্নর মপ্ধ্ 

একটযা আলযািযা দুেজিলিযা 
দেল। দিদন সেঁপ্চ থযাকপ্ল 
আরও েে েে দশল্ আেি 
কল্যাণীপ্ি। দশষেযা সথপ্ক 
েংস্কৃ দি, েে ে্যাপযাপ্রই 
এদগপ্ে সযি কল্যাণী। দকন্তু 
সেই উন্নেন একটযা েমপ্ে 
থমপ্ক দগপ্েদেল। সেইভযাপ্ে 
এদগপ্ে দনপ্ে যযাওেযা যযােদন 
কল্যাণীপ্ক। নইপ্ল রযাপ্জ্র 
প্রথম দিনটি শহপ্রর মপ্ধ্ 
উপ্ঠ আেি কল্যাণীর নযাম।’ 
সকন সেভযাপ্ে সেপ্ে উঠল 
নযা কল্যাণী? আপ্ষেপ আপ্ে, 
েমযাপ্লযাচনযা আপ্ে। 
চযাপযাপ্নযািরও আপ্ে। আপ্ে 
একটযা গেজিপ্েযাধ। েেদমদলপ্েই 
কল্যাণী। রপ্েপ্ে নযানযা মেুপ্রযাচক 
গল্। েেযাপ্ি েেযাপ্ি িযা দনপ্েপ্ে 
জনশ্রুদির সচহযারযা। ইদিহযাে 
যযাই েলুক, িথ্–প্রমযাণ যযাই 
েলুক, দেশ্বযাে হপ্ে সগপঁ্থ আপ্ে 
মপ্নর সভিপ্র।  



পৃথিবীর
 হায়েস্ট 
পপইড 
ডক্টর

স্বরূপ গ�োস্বোমী

মুখ্যমন্তী হওোর পর বাথিয়ে থিেম কয়র 
পরাগী পেখয়েি থবধািচন্দ্র রাে। কারও কায়েই 
পকািও থিথিট থিয়েি িা। এয়কবায়রই 
থিখরচাে। পেই থবধািচন্দ্রই থিথিট পচয়ে 
থিয়েথেয়েি থবয়েষ একিয়ির কায়ে। থেথিও 
আবার পেমি পেমি পরাগী িি। পখাে মাথককিি 
পরেথেয়ডন্ড িি পকয়িথড। 

এই থিথিট চাওোর পপেয়ি রয়ে পগয়ে মিার 
এক কাথহিী। ো পরবেতীকায়ে অয়িয়কই 
থেয়খ পগয়েি। মুখ্যমন্তীয়ের থবয়েে েফর িেুি 
থকেু িে। ঘটা কয়র অথফোর, োংবাথেক, 
ব্যবোেীয়ের বগেোবা কয়র থবয়েে েফর 
অয়িক মুখ্যমন্তীই কয়র িায়কি। থকন্তু থবয়েে 
েফয়র থগয়ে মাথককিি রাষ্ট্রপথের থচথকৎো  !  
এমিটা আর কারও পষেয়রেই ঘয়টথি। থচথকৎো 
পো দূয়রর কিা। মাথককিি রাষ্ট্রপথের েয়গে আর 
পকািও মুখ্যমন্তী োষোৎ করয়ে পপয়রয়েি 
বয়েও িািা পিই। এটা েম্ভব হয়েথেে থেথি 
থবধাি রাে বয়েই। 

ব্যায়ন্ডে োপ থবদ্্যৎ পকয়ন্দ্রর েয়গে একটি 
মাথককিি েংস্ার মউ চুথতি হওোর কিা। অিকিাৎ, 
পেই েংস্া রেেুথতিগে েহােো করয়ব। পেই 
কারয়েই বাংোর মুখ্যমন্তীর আয়মথরকা োরো। 
হায়ে কয়েকথেি বািথে েমে থিয়েই থগয়েথেয়েি 
মুখ্যমন্তী। চুথতি স্াষের হয়ে পগে। এবার থেথি 
ঠিক করয়েি মাথককিি রাষ্ট্রপথের েয়গে পেখা 
করয়বি। আয়মথরকাে িারয়ের রাষ্ট্রদূেয়ক 
বেয়েি, পেিায়ব পহাক, আমার িি্য একটা 
অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর ব্যবস্া কয়রা। থকন্তু রাষ্ট্রদূে 
োফ িাথিয়ে থেয়েি, এিায়ব মাথককিি রাষ্ট্রপথের 

অ্যাপয়েন্টয়মন্ট চাওো োে িা। এিায়ব হুট 
কয়র োঁর েয়গে পেখা করা োে িা। োোিা, 
থেথি পেখা করয়ে রাষ্ট্ররেধায়ির েয়গে পেখা 
করয়বি। এিায়ব একিি মুখ্যমন্তীর েয়গে 
পেখা করয়বি পকি?  এটা পরোয়টাকয়ে 
আটয়ক োয়ব। 

থকন্তু থবধাি রােও িায়োি। থেথি এয়েয়েি 
েখি, পেখা কয়রই োয়বি। বুঝয়েি, 
রাষ্ট্রদূেয়ক থেয়ে হয়ব িা। পেখাি পিয়ক পফাি 
কয়র বেয়েি পখাে রেধািমন্তী পিহরুয়ক। 
বেয়েি, িওহর, আথম এখায়ি এয়েথে েখি, 



েখি পকয়িথডর েয়গে পেখা কয়রই োব। থকন্তু 
পোমার রাষ্ট্রদূে আমায়ক পরোয়টাকে পবাঝায়ে 
শুরু কয়রয়ে। এই বেয়ে ওেব বুয়ঝ আমার 
কাি পিই। েুথম ওয়ক বয়ো, ও পেি পরেথডয়ডয়ন্টর 
েয়গে অ্যাপয়েন্টয়ময়ন্টর ব্যবস্া কয়র। 

পিহরু িািয়েি, থবধাি রাে েখি পিে 
ধয়রয়েি, েখি পেখা কয়রই থফরয়বি। োঁয়ক 
পরোয়টাকে বুথঝয়ে োি হয়ব িা। রেধািমন্তীর 
থিয়েকিে পপয়ে রাষ্ট্রদূে পচষ্া করয়েি পকয়িথডর 
অ্যাপয়েন্টয়মন্ট পিাগাি করার। থেি থেি পর 
পেই অ্যাপয়েন্টয়মন্ট পাওো পগে। পকয়িথডর 
েয়গে েীঘকি আয়োচিা হে। দ্ই পেয়ের ঐথেহ্য, 
পারস্পথরক েম্পককি, উন্নেি– এেব থিয়েই 
মূেে আয়োচিা। থবধাি রায়ের েয়গে কিা 
বয়ে েখি অয়িকটাই মুগ্ধ পকয়িথড। ঠিক এমি 
েময়েই পমাষেম কিাটি বয়ে পফেয়েি থবধাি 

রাে। থেথি বেয়েি, আথম শুয়িথে, আপথি 
থপয়ের ব্যিা থিয়ে খুব কষ্ পায়ছেি। আথম 
থক আপিার থচথকৎো করয়ে পাথর?  পকয়িথড 
োগ্রয়হ রাথি হয়ে পগয়েি। থবধাি রাে খুঁটিয়ে 
পরীষো করয়েি। পুরয়িা কী কী ওষুধ ব্যবহার 
করয়েি, পেগুয়ো পেখয়ে চাইয়েি। পেগুয়ো 
পেখার পর বেয়েি, এেথেি আপিার িুে 
থচথকৎো হয়েয়ে।  কয়েকথেি আপথি আমার 
কিা শুয়ি চেুি। আথম থিথচিে, আপথি ফে 
পায়বি। রেয়োিয়ি আথম আবার এয়ে আপিার 
থচথকৎো কয়র োব। 

োরপরই থবধাি রাে বয়ে বেয়েি, পেখা 
হে। থচথকৎোও হে। থকন্তু আপথি ডাতিাথরর 
থিথিটটা পেয়বি িা?  

মাথককিি পরেথেয়ডয়ন্টর থচথকৎো করাই পে 



পকািও ডাতিায়রর চরম 
পেৌিাগ্য। োরা িীবি এটায়ক 
িাথিয়েই থিয়িয়ক পে পকউ 
িাথহর করয়বি। পেখায়ি 
এই ডাতিার থকিা থিথিট 
পচয়ে বেয়েি!  োঁর কায়ে 
পে এিায়ব পকািও ডাতিার 
থিথিট চাইয়ে পায়রি, 
পকয়িথড িাবয়েও পায়রিথি। 
ময়ি ময়ি হেে এই োহেয়ক 
োথরফই করয়েি। হেচথকে 
পকয়িথড বেয়েি, বেুি, কে 
থিথিট চাি!  

থবধাি রাে বেয়েি, আমার 
িি্য থকেুই চাই িা। থকন্তু 
আমার রায়ি্যর িি্য আপিার 
োহাে্য চাই। আপথি েথে 
থেিয়ো পকাটি টাকা োহাে্য 
কয়রি, োহয়ে আমার 
রাি্যয়ক আরও িােিায়ব 
োিায়ে পাথর। এিায়ব পকউ 
কখিও োঁর কায়ে অিুোি 
পচয়েয়েি থকিা িািা 
পিই। েয়ব থবধািবাবুর এই েৎ 
স্ীকায়রাথতি পকয়িথডর মিয়ক েুয়ঁে 
পগে। থেথি বেয়েই পারয়েি, 
পিয়ব পেখথে। বেয়েই পারয়েি, 
পয়র িািাব। থকন্তু পেেব 
রাস্ায়েই পগয়েি িা। েরােথর 
বয়ে থেয়েি, আথম রাথি। েয়ব 
আপিার পেয়ের অিকিমন্তীয়ক 
বেয়বি, আমায়ক একটা 
থচঠি থেখয়ে। আথম অবে্যই 
পাঠিয়ে পেব। 

থকন্তু থফয়র এয়েও িেুি 
িটিেো। েখি অিকিমন্তী 
পমারারথি পেোই। থবধাি রাে 
োঁয়ক বেয়েি, পকয়িথডয়ক 
থচঠি থেখয়ে। থকন্তু থেথি 
থকেুয়েই রাথি হয়েি িা। 
থেথিও আইি আর পরোয়টাকয়ের 
ফ্যাকিা পেখায়ে শুরু 

করয়েি। থেথিও পেই 
রাষ্ট্রদূয়ের ময়োই বয়ে 
বেয়েি, একটা রায়ি্যর 
িি্য এিায়ব অি্য পেয়ের 
কায়ে টাকা চাওো োে িা। 
কাে অি্য রাি্যগুয়োও এই 
োথব করয়ে পায়র। োোিা, 
এই থচঠি থেখয়ে দ্ই পেয়ের 



েম্পককি খারাপ হয়ে পায়র। আথম 
এটা করয়ে পারব িা। 

থবধাি রাে োঁয়ক পবাঝায়েি, 
আথম েব ব্যবস্া কয়র এয়েথে। 
মাথককিি রাষ্ট্রপথে আমায়ক কিা 
থেয়েয়েি। েুথম থচঠি পাোয়েই 
হ য় ব ।  এ ট া  ি া স্ট  এ ক ট া 
ফ মকি া থ ে টি ।  এ য় ে  দ্ ই  প ে য় ে র 
েম্পককি খারাপ হওোর পকািও 
ব্যাপার পিই। বুথঝয়ে থেয়েি, 
েুথম থচঠি িা থেয়েও টাকা 
আেয়ব। শুধু এই বুয়িা বেয়ে 
আমায়ক আয়রকবার পেয়ে হয়ব। 

থকন্তু পমারারথি োয়েও রাথি 
িি। থেথি থবধাি রায়ের এই 
‘ অদ্ুে’ আবোয়রর কিা পিহরুয়ক 
পোিায়েি। পিয়বথেয়েি, পিহরু 
োঁর কিাে োে পেয়বি। থকন্তু 
হে উয়্াটা। পিহরু পমারারথিয়ক 
বেয়েি, থবধাি রােয়ক ঘাঁটিও 
িা। উথি ো বেয়েি, োই কয়রা। 
উথি থিচিে থকেু একটা ব্যবস্া 
কয়রই এয়েয়েি। 

অবয়েয়ষ অিকিমন্তী থচঠি পাোয়েি। েেথেয়ি 
থবধাি রায়ের ওষুধ কাি করয়ে শুরু কয়রয়ে। 
ফয়ে, োঁর রেথে পকয়িথডর মুগ্ধো আরও 
থকেুটা পবয়িয়ে। থচঠি পাওোর থেিথেয়ির 
ম য়ধ ্যই  ব া ংে ার  িি ্য  থেিয়ে া  পক াটির 
অিুয়মােি চয়ে এে। পেই েময়ের থেিয়ো 
পকাটি। এই েমে হয়ে েংখ্যাটা কে োঁিাে!  

এমি অথবশ্াে্য ব্যাপার েম্ভব হয়েথেে থবধাি 

রায়ের িি্যই। পকািও পরোয়টাকয়ের পোোক্া 
িা কয়রই থেথি মাথককিি রাষ্ট্রপথের কায়ে ওই 
থবোে অয়কের অিুয়মােি আোে কয়র 
এয়িথেয়েি। পৃথিবীর আর পকািও ডাতিায়রর 
থিথিট থেিয়ো পকাটি হয়ে পায়র!  

এই একটা ব্যাপায়র শুধু পেয়ের িে, পৃথিবীর 
েব ডাতিারয়ক এক েহমাে অয়িকটা পপেয়ি 
পফয়ে থেয়েয়েি। থেথিই পৃথিবীর হায়েস্ট 
পপইড ডাতিার।   



বাঁকুড়া থেকেও থ�াকে 
দাঁড়ড়কেড়িকেন ড়বধানচন্দ্র! 

সজে মুখাড়জজি

তাঁর জকমের তাড়রখ ১ জুোই। মৃতুযুর 
তাড়রখও থসই ১ জুোই। বাঙাড়েকে 
আর নামো বকে থদওোর দরোর 
থনই। ডাঃ ড়বধানচন্দ্র রাে। তাঁর জমেড়দন 
পাড়েত হে ড়চড়েৎসে ড়দবস ড়হকসকব। 
ড়েন্তু বাঁকুড়ার সকগেও তাঁর এেো 
সম্পেজি থেকে ড়িকেড়িে। অকনকেই 
হেত জাকনন না, ১৯৬২ সাকে ড়তড়ন 
এই বাঁকুড়া থজো থেকেই ড়নবজিাড়চত 
হকেড়িকেন। রাকজযুর মুখযুমন্ত্রী েড়াই 
েরকিন বাঁকুড়া থজো থেকে। এমনো 
ওই এেবারই ঘকেড়িে। 

হঠাৎ বাঁকুড়াে দাঁড়াকত থিকেন 
থেন?  তাহকে এেেু ড়পড়িকে থেকত 
হকব। ১৯৫৭ থত ড়তড়ন দাঁড়ড়কেড়িকেন 
থবৌবাজার থেন্দ্র থেকে। থসবার তাঁর 
ড়বরুকধে প্ােথী ড়িকেন মহম্মদ ইসমাইে। 
থসবার খুব অল্প থ�াকে ড়জকতড়িকেন 
মুখযুমন্ত্রী ড়বধানচন্দ্র। তাই বাষট্টির  
ড়নবজিাচকনর আকি ড়তড়ন ড়েিুো সতেজি 
হকে থিকেন। থবৌবাজাকরর বদকে 
থেন্দ্র পড়রবতজিন েকর দাঁড়াকেন 
থচৌরড়গেকত। ড়েন্তু থচৌরড়গে থেকে 
ড়জতকবন, এমনো হেত ড়নড়চিত 



ড়িকেন না। তাই পাশাপাড়শ আরও এেটি থেন্দ্র 
থেকে েড়াই েরার েো �াবকেন। থসই 
থেন্দ্রটি হে বাঁকুড়ার শােকতাড়া। ড়নচিে 
দকের থনতাকদর সকগে আকোচনা েকরই এমন 
ড়সধোন্ত ড়নকেড়িকেন। বাঁকুড়া থজোকে থবকি 
থনওোর মূে োরণ হে, ১৯৫৭– র ড়নবজিাচকন এই 
থজোর সব আসকনই জে্রী হকেড়িে েংকরেস। 
থসই োরকণই বাঁকুড়াকে তখন েংকরেকসর দূিজি 
বো হত। তকব, ১৯৫৭ সাকে শােকতাড়া বকে 
থোনও থেন্দ্র ড়িে না। ৬২ সাকে ড়বধানবাবু 
েড়কবন বকেই এই থেন্দ্রটি বানাকনা হে। থেন 
ড়জতকত থোনও সমসযুা না হে, থসই থ�কবই 
মযুাপ ততড়র হে। অেজিাৎ, থোন থোন অঞ্চে 
এই ড়বধানস�াে োেকব, থোন থোন অঞ্চে 
োেকব না, থসো সাংিঠড়নে ক্ষমতা বুকে 
ঠিে েরা হকেড়িে। এমনে্রী ১৯৬৭ থেকে 
শােকতাড়া বকে আর থোনও থেন্দ্র রইে 
না। তখন থেকে থেন্দ্রটির নাম হকে থিে 
িগোজেঘাটি। শােকতাড়ার এেটি অংশ চকে 

এে িাতনার সকগে। ড়বধানস�া থেন্দ্র ড়হকসকব 
শােকতাড়া আবার ড়িকর এে ২০১১ সাকে। 

আবার ড়বধানচন্দ্র রাকের েোকতই থিরা োে। 
থসই সমে থবশ েকেেড়দন ড়তড়ন শােকতাড়াকতই 
ড়িকেন। োেকতন মূেত ডাঃ বড়কিমচন্দ্র 
চযুাোড়জজির সরোড়র থোোেজিাকর। থসই সমে 
ড়তড়ন শােকতাড়া হাসপাতাকের ডাক্ার 
ড়িকেন। সরোড়র ড়চড়েৎসে হকেও সড়রিে�াকবই 
েুক্ ড়িকেন েংকরেকসর সকগে। ড়বধানবাবুর সকগে 
হেত আকি থেকেই আোপ ড়িে। তািাড়া, 
ড়বধানবাবু ড়নকজও হেত অনযু থনতার বাড়ড়কত 
না থেকে এেজন ডাক্াকরর বাড়ড়কত োেকতই 
থবড়শ স্াচ্ছন্যুকবাধ েরকতন। 

থসই সমে বড় বড় জনস�ার থতমন থরওোজ 
ড়িে না। তকব থবশ ড়েিু রোকম প্চাকরর জনযু 
ড়নকে োওো হকেড়িে ড়বধানবাবুকে। প্চাকরর 
িাঁকে থবশ ড়েিু থরাি্রীও থদখকত হকেড়িে। 



তখনও ড়সড়পএকমর জমে হেড়ন। িকে, 
মূে েড়াইো ড়িে ড়সড়পআই– এর ড়বশ্বনাে 
বকন্যুাপাধযুাকের সকগে। ড়বধানচন্দ্র থপকেড়িকেন 
৯৯২৯ টি থ�াে। ড়বশ্বনােবাবু ৪৫১২। অেজিাৎ 
জকের মাড়জজিন ৫৪১৭। তখনোর ড়হকসকব 
বযুবধানো থবশ �ােই। ড়বকরাধ্রীকদর আরিমকণর 
রাস্াে খুব এেো থেকতন না। ড়বকশষ থোনও 
রাজননড়তে েোও বেকতন না। বরং, ড়পড়িকে 
পড়া এই এোোর উন্নেকনর েোই উকঠ 
আসত তাঁর েোে। আরও ে্রী ে্রী উন্নেকনর 
সম্াবনা আকি, থোন থোন ড়দকে থজার ড়দকত 
হকব, থসইসব েো উকঠ আসত।
 
এোোর মূেত দুটি সমসযুার েো থবড়শ েকর 
�াড়বকেড়িে মুখযুমন্ত্রীকে। থসই সমে এোোে 
জকের খুব েষ্ট ড়িে। থেখাকনই প্চাকর থিকিন, 
মানুষ জকের সমসযুার েো তুকে ধকরকিন। 
ড়বশাে আোকরর এেটি কুকো ততড়র হকেড়িে। 
তাঁর মৃতুযুর পর থোেমুকখ থসই কুকোর নাম 

হকে োে ড়বধান– কুকো। থসই কুকো এখনও 
আকি। থসখান থেকেই ড়বড়�ন্ন এোোে জে 
সরবরাহ েরা হত। আরও এেটি বযুাপাকর 
ড়তড়ন অরেণ্রী হকেড়িকেন। তাঁর মকন হকেড়িে, 
এোোে এেটি হাইসু্ে দরোর। থসই সু্ে 
িঠকনর উকদযুাি ড়নকেড়িকেন। তকব, সরোড়র 
অনুকমাদন ড়তড়ন ড়দকে থেকত পাকরননড়ন। 
োরণ, তার আকিই তাঁর মৃতুযু হে। ১৯৬৩ 
থত থসই সু্ে অনুকমাদন পাে। নাম হে ড়বড়স 
রাে ড়বদযুাপ্রীঠ। থসই সু্কের প্েম থহডমাস্ার 
নুড়জবর রহমান এোোর অড়বসংবাদ্রী বাম 
থনতা। স্ৃড়তচারণ েরকত ড়িকে ড়েিুো নস্াড়জে 
হকে পকড়ন নুড়জবরবাবু, ‘ হযুাঁ , আড়মই 
ওই সু্কের প্েম থহডমাস্ার। থেকহতু 
ড়বধানবাবুর উকদযুাকিই ওই সু্ে, তাই আমরাও 
তাঁর নাকমই সু্কের নামেরণ েকরড়িোম।’ 

থসবার থচৌরড়গে ও শােকতাড়া– দুটি আসকনই 
ড়জকতড়িকেন ড়বধানবাবু। ড়নেম অনুোে্রী এেটি 
আসন থিকড় ড়দকত হত।  ড়ত ড়ন  থচ ৌর ড়গে 
আসনটিই ধকর থরকখড়িকেন। জে্রী হকেড়িকেন 
জানুোড়রকত। জুোই মাকসর প্েম ড়দনই 
থশষ ড়নঃশ্বাস তযুাি েকরন। িকে, আর 
শােকতাড়াে আসা হেড়ন। থশানা োে, 
শােকতাড়াকে ড়ঘকরও তাঁর ড়েিু উন্নেকন-
wwwর পড়রেল্পনা ড়িে। ড়েন্তু থসগুকো বা-
স্বাড়েত হেড়ন। শােকতাড়ার মানুকষর মকধযু 
এেো আকক্ষপ থেকেই থিকি। থে�াকব দুিজিা-
পুর, েেযুাণ্রী, সল্টকেে, ড়চত্তরঞ্জকনরপ মকতা 
শহর িকড় উকঠকি, ড়বধান রাে আরও ড়েিুড়দন 
থবঁকচ োেকে বাঁকুড়া থজোকতও থতমন ড়েিু 
েমজিোণ্ড হকত পারত। মাো তুকে দাঁড়াকত 
পারত বাঁকুড়াও। হেত জমে হত নতুন থোনও 
শহকরর। থসই আকক্ষপ, থসই দ্রীঘজিশ্বাস আজও 
তাড়া েরকি ড়পড়িকে পড়া বাঁকুড়াকে।



তাঁর বাড়িততই লুড়িতে 
ড়িতলন জ্যাড়তবাবু!

সরল বিশ্বাস

তখন ড়নড়িদ্ধ হতে জেতি 
িড়িউড়নস্ট পার্টি। জিউ 
জিউ জরেপ্ার। জিউ এখাতন 
ওখাতন পাড়লতে জবিাতছেন। 
ড়িিুততই ধরা যাতছে না 
ড়বতরাধী দলতনতা জ্যাড়ত 
বসুতি। জিাথাে ড়তড়ন ?

এিড়দন পুড়লশিতটিাতদর সতগে 
ববঠতি ড়বধানচন্দ্র ড়িিুটা 
ধিতির সুতরই ্ানতত 
চাইতলন, জিাথাে পাড়লতে 
জবিাতছে জ্যাড়ত? ওতি ধরা 
যাতছে না জিন? জযভাতবই 
জহাি, ওতি ধরতত হতব।

শুতনই এি পুড়লশিতটিা িুচড়ি 
জেঁতস জেলতলন। ড়বধান রাে 
ড়্তঞেস িরল, িী হল? 
হাসতিা জিন? এতত হাড়সর 
িী হল? জ্যাড়ততি ধরা 
যাতছে না জিন, জসটা ্ানতত 
চাইড়ি।

তখন জসই পুড়লশিতটিা 
বলতলন, সযার, উড়ন এিন 
এি ্ােোে আতিন, জযখান 
জথতি ধরা যাতব না।

ড়বধানবাবু ্ানতত চাইতলন, 
জিাথাে আতি ?

জসই পুড়লশিতটিা তখন 
ড়বধান রাতের বাড়ির ঠিিানা 
বলতলন।

ড়িিুটা ঘাবতি ড়েতে ড়বধান 
রাে বলতলন, ও, তাই নাড়ি ? 
তাহতল থাি। ধরার দরিার 
জনই।



***
জসবার কু্তচেভ এতসড়িতলন িলিাতাে। 
িুখযিন্তী ড়হতসতব ড়বধানচন্দ্র জতা ড়িতলনই। 
ডািা হতেড়িল ড়বতরাধী দলতনতা জ্যাড়ত 
বসুতিও। কু্তচেতভর সতগে জ্যাড়তবাবু 
িরিদটিন িরতিন।

এিন সিে ড়বধান রাে বতল উঠতলন, ভাল 
িতর জদতখ নাও। আিাতদর জদতশর খুতদ 
জলড়নন।

জ্যাড়তবাবুর হাড়স খুবই ড়বরল। সচরাচর 
তাঁতি হাসতত জদখা জযত না। ড়বধান রাতের 
এই িথা শুতন জসড়দন জ্যাড়তবাবুও নাড়ি 
জহতস জেতলড়িতলন।

***

ড়বধান রাতের জচম্ার সা্াতনা হল। ড়িিু 
দািী আসবাব আনা হল। এই খরচ ড়নতে ড়ব-
ধানসভাে হইচই চলতি। ড়বতরাধীরা ড়চৎিার 

িরতিন। জিউ জিউ বলতত শুরু িতরতিন, 
রাত্য এত সিসযা। জসখাতন িুখযিন্তী 
ড়বলাড়সতা িরতিন। 

ড়বধানবাবু এিটুও রােতলন না। অতনিক্ষণ 
ড়চৎিার শুনতলন। তারপর উতঠ দাঁিাতলন। 
জ্যাড়ত বসুর উতদেতশ বলতলন, ওরা ড়চৎিার 
িরতি, িরুি। জ্যাড়ত, তুড়ি জিন ওতদর 
সতগে ড়চৎিার িরি। আড়ি জতা আর ড়চরড়দন 
িুখযিন্তী থািব না। এিড়দন জতািাতিই জতা 
ওই ঘতর বসতত হতব। তার ্নয আোি 
সাড়্তে ড়দতে জেলাি। 

জ্যাড়তবাবু ড়িিুটা জযন লজ্াই জপতলন। বতস 
পিতলন। 

***
বাংলা– ড়বহার সংযুড়তিিরণ ড়নতে বাংলা তখন 
উত্াল। ড়বধানবাবু চাইতিন, বাংলা আর ড়বহার 
ড়িড়লতে নতুন রা্য জহাি। জিন্দ্রও জতিনটাই 
চাইড়িল। ড়বহার সরিাতররও আপড়ত্ ড়িল না। 



তার স্বপতক্ষ ড়িিু অথটিননড়তি যুড়তিও ড়িল।  
ড়িন্তু বাতিতদর তীব্র আপড়ত্। এিনিী, 
িংতরেতসরও এিটা বি অংশই চাইতি না 
বাংলা– ড়বহার ড়িতশ যাি। 

এিড়দন জ্যাড়ত বসু, প্রতিাদ দাশগুপ্ আর 
জহিন্ত বসু ড়িিু এিটা আতলাচনা িরড়িতলন। 
তখন ড়বধান রাে বলতলন, এত আতলাচনার 
িী আতি!  সািতনই জতা উপ ড়নবটিাচন। জতািরা 
জতািাতদর িথা বতল প্রচার িতরা। আিরা 
আিাতদর িথা বলব। জদখা যাি, বাংলার 
িানুি িী চাে। িলিাতা উত্ি পড়চেতির 
উপ ড়নবটিাচতন বাি প্রাথথী জিাড়হত বিত্রর িাতি 
জহতর জেতলন িংতরেতসর অতশাি জসন। জসই 
জভাতট জসটাই ড়িল িূল ইসুয। 

ড়বধান রাে এই রাে জিতন ড়নতলন। বলতলন, 
িানুি যখন চাইতি না, তখন এই সংযুড়তিিরণ 
না হওোই ভাল। জিন্দ্র– রা্য দু ্ােোততই 
ড়বপুল সংখযা েরীষ্ঠতা। চাইতলই ড়সদ্ধান্ত পাস 
িড়রতে ড়নতত পারততন। ড়িন্তু ্নরােতি 
জখালা িতন জিতন ড়নতলন। এিনটা উদারতা 
সচরাচর জদখা যাে না। 

এিড়দন আড্ার িতল জ্যাড়ত বাবু ্ানতত 
চাইতলন, আপড়ন এিন এিটা উদ্ভট িাণ্ড 
িরতত যাড়ছেতলন জিন?  ড়বধান রাে চাইতল 
অথটিননড়তি যুড়তি জবাঝাততই পারততন। ি্া 
িতর বলতলন, জতািরা যা জ্ালাতন শুরু 
িতরতিা। ড়বহাতর আর যাই জহাি, িড়িউড়নস্ট 
জনই। দুতটা রা্য এি হতল জতািাতদর জত্ 
ড়িিুটা িিত। জসই ্নযই জভতবড়িলাি, দুতটা 
রা্য ড়িড়লতে ড়দই। 

  জবগেল টাইিস

উত্ি জপেশযাল

্ুলাই িাস বলতলই বাঙাড়লর িতন পতি যাে ড়বতশি 
এি্তনর িথা। িহানােি উত্ি কুিার। 

্ন্ম জসতটেম্তর। অথচ, ্তন্মর িাসতি িাড়পতে 
জেতি িৃতুযর িাস। তাই ্ুলাইতের জশি সপ্াহ 
এতলই িহানােিতি ড়ঘতর নস্টালড়্োে জিতত ওতঠ 
বাঙাড়ল। র্ড়ভতত তাঁর িড়ব। িােত্ তাঁতি ড়নতে 
প্রড়ততবদন। উতঠ আতস নানা ্ানা– অ্ানা ড়দি। 

উত্ি স্মরতণ ড়পড়িতে থািতব না জবগেল টাইিসও। 
্ুলাইতের জশি সপ্াতহ িহানেিতি ড়নতে থািতব 
এির্ ড়বতশি সংখযা।

ড়িিু জলখা থািতব আিড়ন্তত। পাশাপাড়শ, পাঠতির 
্নযও থািতি জলখার সুতযাে। দ্রুত জলখা পাঠান 
জবগেল টাইিতসর ঠিিানাে। 

১)  ড়পড়ডএে নে, জলখা পাঠান ওোডটি োইতল।
২)  জলখা পাঠাতনার জশি তাড়রখ ১৫ ্ুলাই। 

জলখা পাঠাতনার ঠিিানা:  
bengaltimes.in@gmail.com



আবার জেলে পাঠিলে জেব
রালেশ মিশ্র

কমিউমিস্ট পার্টি বেআইমি 
হওয়ায় বেলে মিলয়মিলেি 
বনেহাংশুকান্ত আচারটি। মেলেত
– বেরত ে্ামরস্টার। বে্ামতোেুর 
মেলেষ েনু্। েলিমি ঘলরর 
বিলে। মকন্তু েমিলয় পলিমিলেি 
োি আল্ােলির সলগে।

একমিি হঠাৎ বেেখািায় 
িামি এলস হামের। বোিা 
বিে, তাঁলক বরলত হলে 
িহাকরণ, িুখ্িন্ত্রীর েরুমর 
তেে। বনেহাংশুোেু মকিুটা 
মেমমিত, ‘ক্রী ে্াপার ? 
কাউলক িািা হলছে িা। হঠাৎ 
আিার প্রমত এই িয়া?’
 
অমেসাররা েেলেি, 
আিরা োমি িা। িুখ্িন্ত্রী 
বেলকলিি। মতমিই েেলত 
পারলেি।

আিা হে িহাকরলণ। ঘলর 
ঢুকলতই মেধাি রায় আপ্ায়ি 
কলর েসালেি। েেলেি, 
বনেহাংশু, একটা েরুমর কালে 
বতািালক বেলক পাঠিলয়মি। 
রািেপুলর  িামক বতািালির 

অলিক োয়িা আলি। আমি 
ওখালি একটা ইউমিভামসটির্ 
োিাে। বতািালক োয়িা 
মিলত হলে। সেটিহারার পার্টি 
কলরা, এত েমি মিলয় ক্রী 
করলে ? ওখালি ইউমিভামসটির্ 
বহাক, তুমি চাও িা? তলে, 
এক টাকার বেমে িাি মিলত 
পারে িা।’

মেধািোেু এিিভালে েেলেি, 
আর িা করার উপায়ই রইে 
িা। মচে  বসলরেটামরলক আিাি 
ে ে া  ম ি ে ।  ম ত ম ি  আ ল ি ই
 িািপত্র ততমর কলর 
বরলখলিি। সই কমরলয় বিওয়া 
হে বনেহাংশু আচারটিলক।

রাওয়ার সিয় বনেহাংশুোেু 
িো কলর মেলঞেস করলেি, 
েমি বতা মিলেি। এোর 
বকাথায় পাঠালেি? োমিলত 
িা বেলে?

মেধািোেু মকিুক্ষণ চুপ কলর 
থাকলেি। তারপর েেলেি, 
অলিকমিি োমির োইলর 
আলিা। বেলের খাোর ভাে 
িা োিারই কথা। ঠিক আলি, 
তুমি এখি োমিলতই রাও। 
কলয়কমি থালকা। আোর 
রখি িরকার পিলে, ঠিক 
বেলে পাঠিলয় বিে।



পামরশ্রমিক 
বপলেি 
দুিটিাপুর

অমিেটিাণ েসু

দুিটিাপুর মিলয় তখি সিস্া চেমিে। োিিা 
আসমিে মিমলি বথলক। বিালয়্া িপ্তলরর 
বোকেি েুমিলয়মিে, দুিটিাপুলর েহর হলে 
আইমি সিস্া বিখা বিলে। েমগেলির ঘাঁর্ হলয় 
উঠলে। এলত মকিুটা প্রভামেত হলয়মিলেি 
প্রধািিন্ত্রী েওহরোে বিহরুও।

মিমলিলত চেমিে োত্রীয় পমরকল্পিা কমিেলির 
তেঠক। মিলেি সে রালে্র িুখ্িন্ত্রীরা। মিলেি 
বকল্রের গুরুত্বপূণটি িন্ত্রীরাও। ওমিোর িন্ত্রী 
মিত্াি্ কািুিলিালক বিলখই িলি হে মতমি 
অসুস্থ। হঠাৎ মির্ং থামিলয় মিলেি মেধািচ্রে। 
েেলেি, েওহর, কািুিলিা অসুস্থ, মির্ং 
থািাও। 

েলেই দ্রুত িুলট বিলেি কািুিলিার কালি। 
মিলে মচমকৎসা করলেি। দ্রুত হাসপাতালে 
পাঠালিার ে্েস্থা করলেি। হাসপাতালের  

োক্াররা েেলেি, খুে োিাোমি অেস্থা। 
আর আধ ঘণ্া বিমর হলে হয়ত অঘটি ঘলট 
বরত। বোিা বিে, বসই সিয় মেধািোেু মির্ং 
িা থামিলয় মিলে কািুিলিা হয়ত বসমিিই 
িারা বরলতি। সঠিক সিলয় মচমকৎসা শুরু 
হওয়ায় বসলর উঠলেি কািুিলিা। বরি িুতি 
ে্রীেি বপলেি।

এভালে বকউ িতুি ে্রীেি মেলর বপলে তাঁর 
বতা একটা কৃতঞেতা থালকই। মেধািোেু 
হাসপাতালে বিখলত বিলেি। কািুিলিা 
েেলেি, আপিার েি্ই আমি ে্রীেি মেলর 
বপোি। ক্রী কলর এই ঋণ বোধ করে, োমি 
িা। িপ্তলর মেলর কালে বরাি মিলেি। একমিি 
মেধািোেুর কালি িো কলর োিলত চাইলেি, 
োক্ার, আপিার মে’ে কত ? তখি মেধাি 
রায় েেলেি, মেে মিলত হলে িা। তুমি 
েওহরলক ধলর দুিটিাপুলরর িািপত্র এলি িাও, 
তাহলেই চেলে। বেলি পিলেি কািুিলিা। 
মেধািোেুর হলয় মতমিই বোিালত োিলেি, 
দুিটিাপুলরর প্রকল্পটা কতটা েরুমর। বিহরুও 
েুিলেি। একমিি হঠাৎ কািুিলিা হামের 
িহাকরলণ। সলগে দুিটিাপুলরর িািপত্রও। 



তরুণ পট্টনায়েক

ডুোয় স্ের মন্ত্রী 
দাননশ লাকরা। 
অয়নকনদন ধয়রই 
নানা ররায়ে 
ভুেনিয়লন। ্াহ্ 
হেনন নিধান 
রােয়ক িলার। 
কলকাতার নাম্রী দু 
একজন ডাক্ারয়ক 
রদখায়লন। লাভ 
হল না।

কথাটা নিধান 
রায়ের কায়ন 
রেল। জানয়ত চাইয়লন, ক্রী ্ম্্া। 
দাননশ ননয়জর ্ম্্ার কথা িলয়লন। 
নকন্তু আ্ল কথাটাই রচয়প রেয়লন। আর 
র্টাই ধয়র রেলয়লন নিধান রাে।

িলয়লন, ‘রতামরা গ্ায়ম হাঁনিো মদ 
খাও। নকন্তু এখায়ন র্টা পায়্া না। 
নিনলনত মদ রতামার রপয়ট ্হ্ হয়্ না। 
র্ই কারয়ণই রতামার ্ম্্া।’ দাননশ 

লাকরা নকিুটা রেন লজ্া রপয়লন।
 নিধানিািু িলয়লন, রতামায়ক মদ 
িািয়ত িলনি না। েখন কলকাতাে 
আ্য়ি, দো কয়র নিনলনত মদ রখয়ো না। 
পারয়ল হাঁনিো ্য়গে ননয়ে এয়্া। নইয়ল 
এখায়ন রকাথাও হাঁনিোর ি্িস্া কয়রা।

িলাই িাহুল্, দাননশ লাকরার আর 
রকানও ্ম্্া নিল না।

 মন্ত্রীয়ক িলয়লন, 
ররাজ হাঁনিো খাও



পথের পাঁচালীর টাকা
এথেছিল ছপডব্লুছড থেথক! 

সংহিতা বারুই

পথের পাঁচালী িছির পছরচালক থক, েিাই জাথেে। 
ছকন্তু এই িছির প্রথ�াজক থক?  অথেথকরই হয়ত 
অজাো। েছতযিই থতা, প্রথ�াজকথক ছেথয় থক আর 
মাো ঘামায়!  থকােও েথদেহ থেই, িাংলা িছিথত 
পথের পাঁচালী একটি মাইলথ্াে। আর থেই 
মাইলথ্াথের েথগে থকাোও একটা জছিথয় আথি
 ছিধােচন্দ্র রাথয়র োম। কারণ, ছতছে ো োকথল হয়ত 
এই িছি ছিথের আথলাই থিখত ো। চূিান্ত পথিবে এথে 
িছিটির প্রথ�াজো কথরছিল পছচিমিগে েরকার।

অল্প িয়থেই মারা ছিথয়ছিথলে েুকুমার রায়। 
েতযিছজথতর িয়ে তখে মাত্র ছতে িির। িািার োছনিধযি 
কখেই পােছে। খুি অভাথির মথধযিই থিথি উথেথিে। 
পাছরিাছরক েম্পছতিও থতমে ছিল ো। কলকাতার 
পিা থেষ কথর থিথলে োছন্তছেথকতে। তারপর �খে 
িছি িাোথত োমথলে, হাথত থতমে পয়ো থেই। 
ছেথজর িয়ো তুথল ছিথয়ছিথলে স্তী ছিজয়া রায়। থোো 
�ায়, ছকথোর কুমার থেই েময় তুথল ছিথয়ছিথলে পাঁচ 
হাজার টাকা। ছকন্তু এই টাকায় ছক আর ছেথেমা হয়!  
ফথল, মাঝপথেই কাজ েমথক থিল। 

ঠিক তখেই এছিথয় এথলে ছিধােচন্দ্র রায়। 
েতযিছজথতর মাথয়র িনু্ ছিথলে ছিধােচন্দ্র রায়। ছতছেই 
িারিার ছিধাে রায়থক অেুথরাধ কথরে িছিটিথক 
োহা�যি করথত। ছকন্তু েরকাথরর কাজ থতা ছেথেমা 
িাোথো েয়। েরকাথরর থতা অছডট হয়। খরচটা থকাে 
খাথত থিখাথো হথি?  ছিধােচন্দ্র জােথত চাইথলে, 
িছির োম কী?  শুেথলে পথের পাঁচালী। িযিাে, উপায় 
থিছরথয় থিল। পে আথি। গ্াম িাংলা আথি। িযিাে, 

আর কী চাই!  গ্াম িাংলার পথের ওপর তেযিছচত্র 
িথল চাছলথয় থিওয়াই �ায়। টাকা এল ছপডব্লুছড– র 
ফান্ড থেথক।

আইে আথি। আইথের ফাঁকও আথি। প্রচছলত 
আইথের িাইথর ছিথয় ছতছে োহা�যি করথলে িাংলার 
উেছত পছরচালকথক ( তখেও প�বেন্ত �াঁর একটি িছিও 
ততছর হয়ছে) । িছি মুছতি থপল। থোো �ায়, কলকাতায় 
ছিথেষ ছ্রিছেং হথয়ছিল। প্রধােমন্তী থেহরুথক িছিটা 
থিছখথয়ছিথলে ছিধাে রায়। তারপর কী হথয়ছিল, থে 
থতা এক ইছতহাে। 

ছচছকৎেক ছিধাে রায়, প্রোেক ছিধাে রায় িহু 
আথলাছচত। ছকন্তু চলছচিথত্র তাঁর অিিাে কতটুকুই 
আর আথলাছচত হয়!  থেছিে কঠিে েমথয় ছতছে ো 
পাথে োকথল হয়ত পথের পাঁচালী ততছরই হত ো। 



  একটি 
আটপ�ৌপে 
সভা

সেঁজুতি সেনগুপ্ত

আমাে জন্ম বিধানচন্দ্র োপেে 
মৃত্যুে অপনক �পে। স্তোং, 
তাঁপক কাছ থেপক থেখা থতা 
দূপেে কো, দূে থেপক থেখাে 
থকানও স্প�াগও আমাে 
সামপন বছল না। তাঁে সম্পপককে 
থ�ট্কু জানা, তা মূলত তাঁে 
সম্পপককে বকছ্ থলখা �পে। 
বকন্তু তাঁপক বনপে থলখা বক 
অনবধকাে চচকো?  তাই �বে হে, 
তাহপল থতা েবি ঠাকুেপক 
বনপে বকছ্ই থলখা চপল না। 
এমনকী উত্তম কুমাে িা 
সতযুবজৎ োেপকও কখনও 
থচাপখ থেবখবন। তাঁপেে 
বনপেও থলখা চপল না। থস 

অপেকে থকানও বেক�ালপক 
বনপেই থলখা চপল না। আিাে 
এঁপেে বনপে থলখা থগপল 
বিধান োে বনপেও থলখা �াে। 

ভবনতা োক। একটি এপকিাপেই 
আটপ�ৌপে সভাে কো ত্পল 
ধো �াক। ির্ষীোণ সাংিাবেক 
বচেঞ্ীপিে থলখা থেপক 
ঘটনাটা থজপনবছ। মপন হল, 
থিঙ্গল টাইমপসে �াঠকপেে 
কাপছ তা ত্পল ধো জরুবে। 
সমেটা �াঁপচে েশপকে 
মাঝামাবঝ। ওপেবলংটন 
থ্ােযুাপে ছাত্রপেে একটি 
সভা। থসখাপন িক্ৃতা 
থেওোে কো বিধানচন্দ্র 
োপেে। কাপছই তাঁে িাবে। 

তাই গাবেপত নে। িাবে 
থেপক থিবেপে থেঁপটই চপল 
এপলন সভাস্থপল। বিপশর্ 
বনো�ত্তাও বছল না। কপেক 
জন কনপটেিল। আলাো 
থকানও মঞ্চও বছল না। শুধ্ 
একটা থছাট্ট লাউডবপিকাপে 
বতবন কপেকটি কো িলপিন। 
সভাে তখন থমপেপকপট 
শ�াঁপচক ছাত্র। চাে– �াঁচপশা 
থলাক বনপে ম্খযুমন্তীে সভা!  

ম্খযুমন্তী ভার্ণ থেওো মাপনই 
গুরুগম্ীে একটা িযুা�াে। 
বতবন থেপশে কো িলপিন। 
আন্তজকোবতক সম্পপককেে কো 
িলপিন। োপজযুে উন্নেপনে 
কো িলপত বগপে বনপজে 
ঢাক থ�টাপিন। ছাত্রপেে 
োবেত্ব স্মেণ কবেপে থেপিন। 
আমো এগুপলা থেখপতই থতা 
অভযুস্থ। বকন্তু বতবন বিধান 
োে। এসি থকানও োস্াপতই 
থগপলন না। বতবন এপকিাপে 
আটপ�ৌপে ঢপে িলা শুরু 
কেপলন। শুরুপতই িলপলন, 
থতামাপেে মপধযু থক থক 
ডাক্াে হপত চাও?  েশ– িাপো 
জন হাত ত্লপলন। ম্খযুমন্তী 
িলপলন, তাে মাপন িাবক 
সিাই থোগী!  হাবসে থোল 
উঠল। 

এিাে িলপলন, ভাল ডাক্াে 
বকন্তু থিবশ ওর্্ধ থেে না। এটা 
মাোে থেপখা। ভবির্যুপতে 



ডাক্ােপেে উপদেপশ িলপলন, 
ির্কোকাপল সবেকে– কাবশ– জ্বে 
বনপে থলাক আসপি। আে 
বিপেিাবেে সমে অম্বল, 
গযুাস, থ�পটে গণ্ডপগাল। এই 
মাোে থেপখ বচবকৎসা কেপত 
হপি।’  এে�ে িাবক সিাে 
উপদেপশ িলপলন কপেকটা 
জরুবে কো, ‘ থ�টা থখপত 
ভাল, থসটা থ�পটে জনযু ভাল 
নে। আিাে থ�টা থ�পটে 
জনযু ভাল, থসটা থখপত ভাল 
নে। ম্খপোচক খািাে থিবশ 
থখও না। চানাচ্ে, বসঙ্গাো, 
ভাজাভ্বজ থেপক দূপে 
োকপি। ওপত থ�পটে গণ্ডপগাল 
িাপে।  অপনপক ভাপি, থ�ট 
ভপে খাওো থিাধ হে খ্ি 
ভাল িযুা�াে। এটা এপকিাপেই 
ভ্ল। সিসমে থ�পট 

জােগা থেপখ খাপি।’  
এিাে এপলন েইপেে প্রসপঙ্গ। 
‘ থভাজিাবেপত ল্বচ, মাংস, 
মাছ বনশ্চে খাপি। তপি 
থশর্�াপত বমবটি েইটি থখও 
না। ওটি বকন্তু বির্। থতামাপেে 
সি খাওো মাটি কপে থেপি। 
তপি টক েই থখপতই �াপো। 
তাপত ভাল হজম হপি। বমবটি 
েই বকন্তু এপকিাপেই নে। 
আেও একটা কো খ্ি ভাল 
কপে মাোে ঢ্বকপে নাও। 
থখপত থখপত জল থখও না। 
এমনকী খািাে সপঙ্গ সপঙ্গও 
জল নে। খািাে থিশ বকছ্ক্ষণ 
�ে জল থখপত �াপো।’ ’ 

মূলত এসি বনপেই ভার্ণ। 
ভািা �াে, একজন ম্খযুমন্তী এেকম 
িাতকো বেপছেন!  থকানও    

লোইপেে কো নে। থেপশে 
স্াপেকে প্রাণ িাবজ োখাে কো 
নে। অেচ, তাঁে �া �াবণ্ডতযু, 
থ� থকানও বির্ে বনপেই কো 
িলপত �ােপতন। আসপল, 
অল্পবিেযুা সিসমেই ভেঙ্কেী। 
প্রকৃত জ্ানীোই এমন সেল 
হপত �াপেন। এপকিাপেই 
আটপ�ৌপে সভা। বকন্তু মন 
ছ্ঁপে �াওোে মপতা কো। 
�াঁো ছাত্রসমাপজে জনযু বিোট 
থকানও িাতকো বনপে হাবজে 
হন, তাঁপেে কো হাবেপে 
�াে। সভাে �পেই থলাপক 
ভ্পল �াে। বতবন এপকিাপেই 
সাধােণ কো িলপত �ােপতন 
িপলই, এত িছে �পেও তাঁে 
কো হৃেে ছ্ঁপে �াে। তাই 
এই আটপ�ৌপে সভাই 
স্মেণীে হপে থেপক �াে।  



উত্তম জানা

দিন কয়েক আয়ের কথা। ফেসবুয়ক জানয়ে পারলাম, 
সােরমে ফ�ায়ের জন্মদিন। অয়নয়কই ছদব দিয়ে শ্রদ্া 
জানায়ছেন। অয়নয়কই দু– চার কথা দলখয়ছন। ফিশ 
পদরিকার এই সম্ািক সম্য়ককে বলা হে, দিদন িারুণ 
দলখয়ে পায়রন, দকন্তু ফলয়খন 
না। কারণ, অন্যয়ক দিয়ে আরও 
ভাল ফলখাটা ফলখায়ে চান। 

ফসদিনই খুঁয়জদছলাম োঁর ফলখা 
‘ একটি ফপয়রয়কর কাদহনী’ । 
বইটির কথা আয়েই শুয়নদছ। 
নানা কারয়ণ পড়া হয়ে ওয়েদন। 
এক বন্ুর ফসৌজয়ন্য ফপয়েও 
ফেলাম। সম্ভবে দছোদশ পাোর 
বই। ময়ন হল, দ্রুে পয়ড় ফেদল। 
ফসই দিনই দ্রুে পয়ড় ফেললাম। 
ফশে কয়রই উেলাম। 

দচনলাম সােরমে ফ�ােয়ক। আরও ভাল কয়র বলয়ে 
ফেয়ল, দচনলাম দবধানচন্দ্র রােয়ক। োঁর ডাক্াদর দনয়ে 
অয়নক কথা ফলায়কর মুয়খ মুয়খ ফেয়র। দকন্তু দেদন ফি 
কেবড় মায়পর মানুে, এই বইটি পড়য়ল ো আরও 
ভালভায়ব ফবাঝা িাে। োঁর ডাক্াদরয়ক ফবাঝার 
এটি একটি আিশকে বই। গ্াম ফথয়ক আসা এক িুবক। 

ফি একটি চাকদর ফজাোয়ড়র জন্য হয়ন্য হয়ে �ুরয়ছ    
মহানেয়রর রাজপয়থ। োর পায়ে একটি ফপয়রক 
ঢুয়ক ফেল। ভদেকে হয়ে হল হাসপাোয়ল। অয়নয়কই 
দনিান দিয়লন, পা ফকয়ট বাি দিয়ে হয়ব। দকন্তু 
একজন ডাক্ার বুয়ঝদছয়লন, এই ফরােীয়ক সাদরয়ে 
ফোলা িায়ব। োঁর দচদকৎসাে ফসয়র উেয়লন ফসই 
িুবক। ফসয়র ফো উেয়লন। এবার িায়বন ফকাথাে?  
মাথা ফোঁজার োঁই ফনই। চাকদর ফনই। ফশেয়মে ফসই 
ডাক্ার বাবুয়কই দকনা চাকদরর ব্যবস্া কয়র দিয়ে 
হল। ফসই ডাক্ারবাবুই হয়লন দবধানচন্দ্র রাে। 

এরপর সম্ককে আরও দনদবড় হল। ফরাজ সকাল 
আটটার ময়ধ্য ফপৌঁয়ছ ফিয়ে হে ডাক্ারবাবুর বাদড়। 
ফসখায়ন দকছ ুজরুদর কাজ ফসয়র ফিয়ে হে হাসপাোয়ল। 
এভায়বই কাছ ফথয়ক ফিয়খয়ছন ওই বনস্পদেয়ক। 
কে মজার �টনার নীরব সাক্ী। একসমে একটি অপ্ীদেকর 
�টনাে দবধানবাবু োঁয়ক ভুল বুঝয়লন। বলয়লন, 
েুদম আমার নাম ডুদবয়েয়ছা। আর কখনও আমার 
সাময়ন আসয়ব না। িুবক সব হাদরয়ে আবার ফসই 
দনস্ব। ফিভায়বই ফহাক, দবধানবাবুর ভুল ভাঙায়েই 

হয়ব। ফরাজ সকায়ল দবধানবাবুর 
বাদড়র সাময়ন িাঁদড়য়ে থায়কন। 
দবধানবাবু ফিয়খও ফিয়খন না। 
এভায়বই আয়তে আয়তে ভুল 
ফবাঝাবুদঝ দূর হল। 

পুয়রাটাই ফসই ববি্যনায়থর 
ফচাখ দিয়ে ফিখা। সহজ 
সরল ভাোে কী চমৎকার 
ছদব এঁয়কয়ছন সােরমে 
ফ�াে। এমন একজন মহান 
মানুেয়ক দনয়ে দলকয়ে দেয়ে 
ফকানও পাদডিে্য জাদহয়রর 
ফচষ্া কয়রনদন। মরমী কলয়ম 

েুয়ল এয়নয়ছন সমসামদেক দকছু �টনা। দবধান 
বাবুর জীবনী হেে অয়নয়কই দলয়খয়ছন। োয়ে 
দনদচিেভায়বই অয়নক অজানা েথ্য আয়ছ। দকন্তু 
এমন সহজ সরলভায়ব আর ফকউ েুয়ল ধরয়ে 
ফপয়রয়ছন!  ময়ন হে না। বইটি সবার পড়া উদচে। 
দ্রুে পয়ড় ফেলুন।

একটি 
ফপয়রয়কর 
কাদহনী



আল�োর 
পথযোত্রী

bengaltimes.in


