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নতুন বছর এল শীততর হাত ধতর। 
কনকতন ঠান্ার পাশাপাশশ সারাশিন 
ধতর চলল বৃশটি। এ যেন বৃশটিতত বর্ষবরণ। 
সান্াকফু– টাইগার শহতল পড়ল বরফ। 
কাগতে, যসাশ্াল শিশিয়ায় যসই বরতফর 
ছশব যেন নতুন বছতরর উপহার। 
শীত িাতন শুধু যতা বরফ নয়। আরও 
অতনক শকছু। যকাথাও শিতলর ধাতর বাসা 
যবঁতধতছ পশরোয়ীর িল। সুদূর সাইতবশরয়া 
যথতক কীভাতব এই বাংলার সন্ান পায়, 
যক োতন!  ওরাও শক গুগল য�াঁতে!  সন্ান 
েশিওবা পায়, কীভাতব যসইসব শনশি্ষটি 
শিতল যপৌঁতছ োয়, যসও এক িহাশবস্ময়। 
শীত িাতন এতস োয় যিায়ার কথাও। 
আর যিায়া িাতনই এতস োয় েয়নগতরর 
কথা। যিায়ার আসল ঠিকানা শকন্তু বহরু। 
পশরোয়ী পাশ� আর যিায়া দুটি আকর্ষণীয় 
প্রশততবিন। 
এবার রােনীশতর তক্ষ শবতক্ষ যতিনভাতব 
আনা হয়শন। যিশেুতড় এনআরশস,  শসএএ 
শনতয় শবতক্ষ। যকাথাও চলতছ লাগাতার 
উস্াশন। আবার যকাথাও পাল্া শিশছতলর 

নাতিও যসই আতঙ্কতকই ছশড়তয় যিওয়া। 
শাসক, শবতরাধী দুই তরতফই বড় সস্া 
রােনীশতর প্রিশ্ষনী। এরই িাতি িাড়�তডে 
পালাবিলতক ছুঁতয় যি�ার যচটিা। 
যফতল আসা বছতরর যশরলতনে যবশ 
কতয়কটি নতুন ছশব এতসতছ। যসই 
ছশবতক শিতর িশ্ষকতির িতধ্ ভাল 
সাড়াও যি�া োতছে। যতিনই দুটি ছশব 
শনতয় য�ালা িতন আতলাচনা রইল। 
পাশাপাশশ, এবার থাকতছ যবশ শকছু 
যপেশাল শফচার। কতয়কটি আতগও 
যবঙ্গল টাইিতসর যপাট্ষাতল প্রকাশশত। 
কতয়কটি নতুন। আগািীশিতন এরকি 
আরও নানা আকর্ষণীয় যপেশাল শফচার 
থাকতব। চাইতল পাঠকরাও এিন শফচার 
পাঠাতত পাতরন। 
োনুয়াশরর িািািাশি প্রকাশশত হতব 
শবতশর বইতিলা সং�্া। যসবার বইতিলা 
সংক্ান্ত যবশ কতয়কটি আকর্ষণীয় যল�া 
থাকতছ। পতরর সং�্ার শবরয় আগাি 
োনাতনা হল। চাইতল, পাঠকরাও অংশ 
শনতত পাতরন।     

একটু শীততর য�াঁতে



পাখির ক�ানও সীমান্ত কনই
শীত এলেই ওরা হাখির। 
বছলরর পর বছর পখরযায়ী 
পাখিরা হাখির হলয় যায় 
সাঁতরাগাখছর খিলে। ক�াথা 
কথল� সন্ান পায়? �লব 
আলস, �লব খিলর যায়, 
ক�মন আলছ কসই পখরযায়ীর 
দে? কিাঁি খনলয় এলেন 
বাবুন ক�াষাে।

শীলতর আগমন বাত্া  খনলয় 
হাখির হয় নানা ধরলের বাহাখর 
িুে ও পাখির দে । কদশ �াে 
সীমানার কবড়ািাে  কপখরলয় 

শীত পড়লতই  আমালদর 
রালিযের কবশ �লয়�টি  
িায়গায় এলস  খিড় িখমলয়লছ 
পখরযায়ী পাখির দে।
এই সময় কসই পখরযায়ী  
পাখির দঙ্গলে তা�ালে কযন 
মলন হয় সুদূর   সাইলবখরয়া 
আর বাংো ক�াথাও কযন 
খমলেখমলশ এ�া�ার হলয় 
খগলয়লছ । প্রখতবছর আখবি-
কনর কশষ কথল� িাল্গুলনর 
মািামাখি পযন্ত এলদর স্াখয়ত্ব 
বাংোর বুল� । তারপর িরা  
সংসার খনলয় খনলির কদলশ 
খিলর যাওয়া। আলগ এলদর 
ঠি�ানা খছে মূেত �ে�া-

তার আখেপুর খিখড়য়ািানা 
সংেগ্ন খিে । �ত শত নাম 
না িানা কসই সব পখরযায়ী  
পাখিরা  �ায্ত অখতখথ  
হলয় এ�টু উষ্ণতার কিাঁলি 
িলে আসত  �ে�াতার বুল� 
। আি আখেপুর ছাড়াও 
পখচিমবলঙ্গর খবখিন্ন অংলশর 
ছখড়লয় পলড়লছ এই সমস্ত  
পখরযায়ীর দে।
সাঁতরাগাখছ ,  সুন্দরবন 
, পূব্স্খে ,  রায়গঞ্জ , 
পখচিম কমখদনীপুর সহ বহু 
িায়গায়  কযিালন খিে 
রলয়লছ  কসিালন এলসই 
িায়গা খনলয়লছ এই পখরযায়ী 



রা । তলব  প্রখতবছলরর মলতা এবছর ও শীত 
পড়লতই  িাঁল� িাঁল�  পখরযায়ী এলস িায়গা 
খনলয়লছ  সাঁতরাগাখছ খিে িত্বলর ।
রঙ কবরলঙর পখরযায়ী কদর কদিলত শুধু 
কদখশ পয্ট�রাই নয়, �যোলমরা হালত এই  
সাঁতরাগাখছ খিলে খিড় িমালছেন খবলদখশ  
পয্টল�রাও । পক্ী খবলশষজ্ঞলদর মলত, সূয্ 
ক�াবার সলঙ্গ সলঙ্গ এই পখরযায়ী দে িলে 
যায়  কগাপন আস্তানায় । কসিালনই রাখরিবাস 
�লর তারা ।  এর পর সূয্ ওঠার  সলঙ্গ সলঙ্গ 

তারা খিলর আলস খিে িত্বলর । সারাখদন ধলর 
িলে কপ্রমাোপ কথল� হুলটাপুটি ।
এলদর মলধযে এ� প্রিাখতর পখরযায়ী পাখি 
হে সরাে, বামুখনয়া, িলডে,  গযোওয়াে প্রিৃখত 
। মূেত এরা হাঁস প্রিাখতর পখরযায়ী। তলব 
এবার পখরযায়ীলদর খিলড় নির ক�লড়লছ 
নতুন প্রিাখতর না�িা । এলদর  �ানা দুটি 
�ালো , কপটটা সাদা । এই পখরযায়ীরা 
সাঁতরাগাখছর খিলেই সারা শীতটা �াটিলয় 
কছাট মাছ, শামু�, কগখর-গুগখে কিলয়ই 
উদর পূখত্ �লর । এই সময়  খদনির ধলর 
িলে ওলদর মলধযে মন কদওয়া কনওয়ার  

পাো  ।  এরপর কিব্রুয়া খর মালসর প্রথম 
সপ্ালহই খ�ম পালড় এরা ।  খ�ম িুলট 
বাচ্া কবর হওয়ার এ� সপ্াহ পর 
কথল�ই বাবা  মালয়র সলঙ্গ �ানা  কমেলত 
কশলি এরা ।
মাস িালনল�র মলধযেই  কছাট পখরযায়ীরা 
বাবা মালয়র সলঙ্গ সমান তালে  উড়লত 
খশলি যায় । আলস্ত আলস্ত সব িাবার 
খশ�ার �লর ও  খশলি যায় নানা খশ�ালরর 
পদ্ধখত ।এরপর �ানা কমলে ওরা উড়ান 

কদয় দূলরর  নীে আ�ালশ। বড় বড় 
পাখিলদর ওড়ার গখতলবগ থাল� �ণ্ায় 
সত্তর  কথল� আখশ খ�লোখমটার ।
তলব বাচ্া থা�লে কসই কক্লরি  বাবা মা 
পাখিরা তালদর ওড়ার  গখত অলন�টাই 
�খমলয় কদয়। শীত িুখরলয় বসন্ত আলস। 
এবার �লর কিরার পাো। তার িনযে অবশযে 
পাসলপাট্ বা খিসা োলগ না। পাখির 
ক�ানও সীমান্ত কনই। এ� খিে কথল� 
হয়ত আবার অনযে ক�ানও খিলে। এ� কদশ 
কথল� হয়ত অনযে ক�ানও কদলশ।



ম�োয়ো 
�োনেই 
জয়েগর!

ম�োয়ো �োনেই উনে আনে জয়েগনরর 
েো�। দুন�োই মেে ে�োর্থক। ককন্তু ম�োয়োর 
আেল রোজধোেী ম�োন�ই জয়েগর েয়। 
এই জয়েগর ব্র্োনডের আড়োনলই হোকরনয় 
মগনে বহরু। শীনের আন�জ আেোর 
আনগ মেই জয়েগর আর বহরু মরনক 
ঘুনর এনলে েংকহেো বোরুই।

কনব আেনব শীে? �োনে 
�োনেই মশোেো েোনছে প্রশ্ন�ো। 
েনব এখেই মেনে আেনে 
মেই মেেো ডোক,  ম�োয়ো েোই 
ম�োয়ো, জয়েগনরর ম�োয়ো।  
�নে পনড় েোয় মেনলনবলোর 
স্মৃকে। শীে এনলই এই 
ম�োয়োওলোরো েনল আেে  
েুদূর জয়েগর মরনক। শীে 
�োনেই বেনেোজে, েূেে 
গুড়, েনদেশ, রেনগোল্ো , 
আর কে কী ? ম�োয়ো �োনে 
জয়েগনরর করো �নে আনে। 
জয়েগনরর ম�োয়ো �োনে 
এক�ো ব্র্োডে। আর ব্র্োডে 
হনল েো মেো েকল হনবই। 
েোই মেখোনে েো ম�োয়ো তেকর 
হনছে, েবই জয়েগনরর েো� 
কিনয় কিকবর্ কবকরি হনছে। 
মিোকোনে েো�ী িোক� পর্োনকন� 
েো কবকরি হনছে, েোর 
অকধকোংশ ম�োয়োই ককন্তু 
জয়েগনরর েয়। অন্তে 
এ�েই িোকব কনরনেে ম�োয়ো 
কশনপের েনগে জকড়নয় রোকো 
বর্বেোয়ীরো। ককন্তু কী আনে 
জয়েগনর, েো অের্ 

ম�োয়োয় মেই? মে�ো জোেনে 
ও বুেনেই পোকড় কিনয়কেলো� 
জয়েগর। ওখোনে মপৌঁেনেোর 
পনর মে�ো েবোর আনগ েজর 
কোড়নব, েো হল  রোস্োর 
দু’ধোনর েোকর েোকর ম�োয়োর 
মিোকোে। মেো� মেো� মিোকোে 
মে�ে আনে, বড় মিোকোেও 
আনে, আনে হকোরনির 
বর্স্েো। মরেে মটেশনে এনলই 
শুরু হনয় েোয় মেো�োেুটি। 
জয়েগর েো��োর েনগে 
ম�োয়োর েো�ও জকড়নয় আনে, 
েোই মরেনে েোওয়োর পনর এক 
ক�কেন�র কবরকেনেও অনেনক 
ম�োয়ো ককনে মেনলে।

মটেশে জুনড়  কবকরিও হয় 
েোলই। মটেশে েোকড়নয় এক�ু 
বোজোনরর কিনক েোওয়ো েোক। 
শুরুনেই মগলো� "ক�লো 
েুই�নে"। এ�োই েবনরনক  
েো�জোিো মিোকোে। মবশ 
বড় মিোকোে।  শুধু ম�োয়ো 
আর েনলে গুনড়র েনদেশ। 
মিনশর  েোেো প্রোনন্ত মে�ে 
েোয়, মে�কে বরোে আনে 
কবনিশ মরনকও। দূরিশ্থনে 
�োনে �োনেই একটি েরর্ 
কেত্র মিনখ  রোকনবে। "করেোে্থ 
অে ম�োয়ো" ।  শীেকোনল  
�োনে �োনেই মেটি েোলোনেো 
হয়। এই মিোকোনের করো 



হয়নেো মেখোনে  মিনখও 
রোকনবে। প্রোয় েকল্শ বেনরর 
মিোকোে। আপোেে মিোকোনের 
েো�লোনছেে অকরদে� ের্ো�োকজ্থ।
কেশ্চয় ম�োয়োর পোহোড় জন� 
আনে ! এনকবোনরই েো। 
অকরদে�বোবু  জোেোনলে, 
‘ আ�রো পোইকোকর বর্বেো 
ককর েো। আনগ মরনক তেকরও 
রোকখ েো। েখে মে�ে  অড্থোর 
আনে, েখে মেরক� েোনব 
তেকর কনর মিওয়ো হয়। শীে 
েে জোঁককনয় বনে, ম�োয়োর 
কবকরিও  েে মবনড় েোয়। 
েো�োল কিনে কহ�কশ� মখনে 
হয় মিোকোনের ক�মীনির। 

েোঁর িোকব, জয়েগনরর ম�োয়ো 
বনল বোজোনর মেেব কবকরি 
হয়, েোর অনেক ম�োয়োই 
জয়েগনর তেকর েয়।’
আবোর জয়েগনর তেকর 
হনলই মে�ো িোরুণ �োনের 
হনব, এ�েও েয়। এই েো��ো 
বর্বহোর  কনরই অনেক 
মিোকোে েলনে। মেগুনলোর 
�নধর্ ম�োয়োর আেল স্োি 
পোনবে েো। েোহনল  জয়-
েগনরর ম�োয়োয় কী আনে, 
েো অের্ জোয়গোর ম�োয়োয় 
মেই?  জোেো মগল , ম�োয়ো 
তেকরর �ূল উপোিোে হল 
কেকেূড় ধোনের খই। এই 

ধোে এক�োত্র এই  এলোকোনেই 
হয়। অের্ ধোনের খইনয় মেই 
স্োি পোওয়ো েোয় েো। এরপর 
আেুে গুনড়র করোয়। এই  
এলোকোর মখজুর  গোেগুনলোর 
�নধর্ও এক�ো কবনশষত্ব 
আনে। গোে মরনক মেোর 
রোনে রে মেওয়োর পর 
কেেকিে রোখো হয়। েোরপর 
েোনক জোল মিওয়ো হয়। 
মেখোনে মরনক তেকর হয় 
গুড়। এই গুনড়র এক�ো 
আলোিো স্োি। অকরদে�বোবুর 
িোকব, অের্ জোয়গোয় মে খই 
ও গুড়  বর্বহোর করো হয়, 
েো কিনয় েোল ম�োয়ো হয় েো। 
মক�ে এক�ো  �োিনকর গন্ধ 
পোওয়ো েোয়।
কোনেই এক আত্ীয়র বোকড়নে 
এনেকেনলে েের্কজৎ রোয়। এই 
মিোকোনের ম�োয়ো মখনয় মপ্রন� 
পনড় মগনলে। ম�োয়ো মখনয় 
মগনলে ও কেনয় মগনলে 
বোকড়র জের্। এবোর েোওয়ো 
েোক মখোকনের মিোকোনে। 
এই মিোকোে অবশর্ অনেক 
পুরনেো। ম�োয়োর ইকেহোে 
আর মখোকনের মিোকোনের 
ইকেহোে প্রোয় ে�েো�কয়ক। 
১২০ বেনরর পুরনেো মিোকোে ।
মখোকেবোবু অবশর্ মবঁনে মেই 
। মিোকোনের �োলককে েন্ধর্ো 
কয়োনলর িোকব , ‘ আ�োনির 
মিোকোে�োই এখেকোর 
েবনেনয় পুরনেো মিোকোে। 
এই মিোকোনের ম�োয়ো মখনয় 
মগনেে ইকদেরো গোন্ধী। কী 
েোনব এই ম�োয়ো তেকর হয়? 
েন্ধর্োনিবীর িোকব,  ‘ আ�রো 
এলোকোর  েোষীনির মরনক 



কেকেূড় ধোে কককে। আর 
কেনজরো গুড় তেকর ককর। 
মেটেো ককর, গুণগে �োে মেে 
বজোয় রোনক। আ�রো  মকোেও 
পোইকোকর বর্বেো ককর েো। 
অনেককিনের পুরনেো মিোকোে।  
েুেোন�র জের্ই মলোনক 
আনেে। আ�রো মেটেো ককর 
মেই েুেো� ধনর রোখনে। 
এবোর মগলো� আশীব্থোি 
েুই�নে। মিখো হল ৭২ 
বেনরর প্রবীণ আইয়ুব ম�োল্োর  
েনগে। িীঘ্থ কিে ধনর এই 
বর্বেোর েনগে জকড়নয় আনেে। 
মিোকোনের কবকরিবো�োও 
েোলই।
ককন্তু ম�োয়োনক কঘনর েোকরকিনক 
েো েলনে, েোনে মবশ 

হেোশ এই প্রবীণ মিোকোকে,  
‘ অকধকোংশ মিোকোেিোর জোনে 
েো কীেোনব ম�োয়ো বোেোনে 
হয়। ওরো কেকে আর বোেোেো 
কিনয় কিনয় ম�োয়ো কনর। 
েোনষর ে�য় রোেোয়কেক 
বর্বহোর কনর। েনল, ধোনের 
মেই স্োি রোনক েো। �োনের 
আনলর ধোনরই মখজুর গোে। 
ওই  রোেোয়কেনকর প্রেোব 
মখজুর গোনের ওপরই পনড়। 
রনের মেই স্োিও মেই। েব-
ক�কলনয় আনগর মেই ম�োয়ো 
আর মেই। অরে, জয়েগনরর 
ম�োয়োর েোন�  েো কবকরিও 
হনয় েোনছে। আনগ মরনক 
মবকশ কনর রোখনবে, েোরও 
উপোয় মেই। মবকশকিে রোনক 

েো। েটে হনয় েোয়।’ 
েুকপ েুকপ এক�ো েরর্ েোহনল 
জোকেনয় রোকখ। ম�োয়োর আেল 
রোজধোেী ককন্তু জয়েগর েয়। 
কশয়োলিো মরনক েোওয়োর পনর 
আরও দুন�ো টেনপজ আনগ, 
‘ বহরুনে’ । ককন্তু মক আর 
মেনে বহরুনক ? েোেোড়ো, 
মে�ো মেো জয়েগর রোেোর 
�নধর্ই। মবেোরো বহরু। মেও 
হোকরনয় মগনে জয়েগনরর 
ম�োড়নক। মেই ম�োয়োও কবকরি 
হনছে জয়েগনরর ম�োয়ো েো� 
কেনয়ই। এক�ো ব্র্োডে একবোর 
তেকর হনয় মগনল মেই ম্োনে 
অনেক ককেুই হোকরনয় েোয়। 
বহরুও হয়নেো মে�কে  
হোকরনয় মগনে জয়েগনরর 
আড়োনল।



বইয়ের ববকল্প হয়ে 
উঠুক অবিও বুক

রাজেন শীল

বই পডার অজ্যেস ক্রমশ কজম 
আসজে। মানুজের সময় যেমন 
কজম আসজে, যেমনই ধৈে্যও 
কজম আসজে। বাংলা সাহিেযে হক 
োিজল একটু একটু কজর িাহরজয় 
োজব?  পজরর প্রেন্ম হক বই 
পডাই যেজড যেজব?  লাইজরেহর 
গুজলা হক োিজল বন্ধ িজয় 
োজব?  প্রকাশনা সংস্াগুজলা হক 
ক্রমশ ৈুঁকজে থাকজব? 
সমজয়র সজগে সজগে হকে ু
পহরবে্যনজক যমজন হনজে িয়। 
সমজয়র সজগে যবহশ েুদ্ধ না করাই 
্াল। অজনজকই গল্প পডজে 
চান, হকন্তু যসই ধৈে্য থাজক না। 
োঁরা অহিও বুক পরীক্া কজর 
যেখজে পাজরন। এফ এজম সান 
যি সাসজপন্স যবশ েনহপ্রয় 
হেল। মীজরর উপস্াপনায় ো 
যেন অনযে এক মাত্া যপে। এফ 
এজমর য্াো মূলে কলকাোর। 
হকন্তু যেলার য্াোজের সামজন 
যসই সুজোগটাই হেল না। এখন 
হকন্তু আপহন চাইজলই যসগুজলা 
িাউনজলাি করজে পাজরন। 
হনজের স্াট্যজফাজন আনহলহমজটি 

যিটাজক কাজে লাহগজয় কজয়কটা 
িাউনজলাি কজর হনন। রাজে 
যশায়ার সময় ঘর অন্ধকার কজর 
শুনজেই পাজরন। যরাে না যিাক, 
সপ্াজি অন্তে হেন– চারজট গল্প 
যশানার যচষ্া করুন। এোডাও 
গুগজল একটু সাচ্য করজলই 
অজনক অহিও বুজকর িহেশ 
যপজয় োজবন।
পেন্দমজো িাউনজলাি কজর 
হনন। সনুীল, শীজে্যনু্দ, সেযেহেৎ 
যথজক শুরু কজর আরও 
অজনজকর যোট গল্পই যপজয় 
োজবন। নেুন একটি অযোপসও 
বাোজর আসজে। গুগল যলে 
য্াস্য যথজক ইন্ল কজর হনজে 

পাজরন। যরহিজমি, িাজের 
কাজেই যপজয় োজছেন বাংলা 
সাহিজেযের সম্ার। যচাখ হেজয় 
যো এেহেন যেজখজেন, এবার না 
িয় কান হেজয়ই বাংলা সাহিজেযের 
সাগজর িুব হেজলন। অন্তে 
কজয়কহেন এই অজ্যেসটা আয়ত্ব 
কজরই যেখুন।

( এই অডিও বুক কতটা জনডরিয় 
হতত পাতে?  নতুন রিজন্ম ডক 
সাডহত্যমুখী হতব?  এসব ডনতয় 
আপডনও মতামত জানাতত 
পাতেন। লেখা পাঠাতনাে 
ঠিকানা—
bengaltimes.in@gmail.



 ফিরে এর�ো, 
ফরিয় ডোবল 
ডডকোে

ষোট ডেরেোর�ো �স্োলফিয়ো ফ�রয় 
আবোে খুঁিরে ডবরেোরবো। ফিরে 
আ�ুক ড�ই ডোবল ডডকোে। 
আবোে ড�ই উরদেশ্যহী�ভোরব 
�ো হয় বোর� উরে েড়ব। ষোরটোর্ধ্ব 
ড�োখ ফিরয় আবোে খুঁিব আমোে 
হোেোর�ো কলকোেোরক। ফলরখরে� 
শ্যোমল আ�োরধ্ব।

বয়� বোড়রল মো�ুষ ক্রমশ অেীেমুখী হরয় ওরে। 
ষোট ডেরেোর�োে েে এই অেীরেে টো�টো ডবোধ হয় 
আেও ডবরড় রোয়। রখ� কমধ্বব্যস্তেো থোরক �ো। স্মৃফেে 
�রগে আড্ো ডিওয়োে অিুেন্ত অব�ে।
আমোরিে ডবরড় ওেোে �রগে অর�কটোই িফড়রয় আরে 
ডোবল ডডকোে বো�। রেবোে এই বোর� ড�রেফে, 
ডবফশেভোগ ডষেররেই অকোেরে। ডেোটরবলোয় েখ� 
কীই বো এম� কোি!  এখ�কোে ডেরলরিে মরেো 
ফে�– �োরড় ফে� বেরে সু্ল ডররে হে �ো। ওয়ো� 
হরে �ো হরেই ফে�– �োেরট করে টিউশফ�ও ফেল 
�ো। বোবো– মোরয়ে ড�ই �োরেোড়বোন্ো িোস্ধ্ব হওয়োে 
আবিোেও ফেল �ো। আমেো 
ডবরড় উরেফে ফকেুটো আে� 
ডখয়োরল। ইরছে মরেো 
ঘুেেোম, ডখলেোম।
েখ� িোইভ বো ফ�ক্স। 
েোড়োে গফডি েোফড়রয় একটু 
দূরে রোওয়োে হোেেোফ�। 
ডহদুয়োে ওেে ফিরয় ডেফেরয় 
ডরে একটো ডিোেলো বো�। 
একফি� দুই বন্ুে ইরছে হল, 
ড�রে ব�ব। ডকোথোও �ো 
ডকোথোও ডেো একটো ডেৌঁেব। 
ড�রে ডগলোম। ডকোথোয় 

ড�রমফেলোম, িোফ� �ো। ড�ই বোর�ই আবোে ফিরেও 
এর�ফেলোম। কডিোক্োে কোকু আবোে ডহদুয়োরেই 
�োফমরয় ফিরয়ফেল। ভোড়োও ড�য়ফ�।
ড�ই ড�শো ধরে ডগল। ডেের�ে ফ�ঁফড় ফিরয় ওেরে 
উরে এরকবোরে �োমর�ে ফিরক �রল ডরেোম। েফববোে 
েুটি, িরল ড�ফি� ডকো�ও েোড়ো ড�ই। অফধকোংশ 
েফববোরেই ডিোেলো বোর� ডকোথোও �ো ডকোথোও 
হোফেরয় ডরেোম। বন্ু বিরল ডরে। ডবশ করয়কবোে 
একো একোও ডগফে। বোর�ে ডলোরকেোও ডকম� ড��ো 
িো�ো হরয় ফগরয়ফেল। এভোরবই কলকোেোরক ফ��রে 
ডশখো। ডকোথোয় ডকো� ফ�র�মো হল, ডকো� ডিোকো�টো 



ডকোথোয়, ডকো� করলিটো ডকোথোয়, ওেে ডথরক স্পষ্ট 

ডবোঝো ডরে। এই ড��োটো েরে �ো�োভোরব কোরি 

ডলরগরে।

�মরয়ে স্োভোফবক ফ�য়রমই এক�ময় এই ড�শো ডকরট 

ডগল। কোরি ব্যস্ত হরয় েড়লোম। েোেোড়ো, েখ� ডর 

বয়�, েোরে ওইধের�ে ডেরলমো�ুষী আে মো�োয় 

�ো। েবু ডকোথোও রোওয়োে �ুররোগ এরল, ড�ই রুরট 

রফি ডোবল ডডকোে থোকে, ড�রে ডরেোম, অর�ক 

�ময় িোঁফড়রয় থোকরে হরয়রে। েবু শশশরবে ড�ই 

ডেোমোঞ্চটো ডর� ফিরে ডেেোম। �রয়ে িশরকে েরেই 

ডকোথোয় ডর� হোফেরয় ডগল। একটু একটু করে েোস্তো 

ডথরক উধোও হরয় ডগল আমোে শকরশোরেে �োথী।

বেে দুই আরগও শুর�ফেলোম, আমোে ফরিয় শহরে 

আবোে ফিরে আ�রে ড�ই ডোবল ডডকোে। ডবশ 

উল্লফ�ে হরয়ফেলোম। ফকন্তু ডকোথোয়!  রিফেশ্রুফে 

ডভোলোে ব্যোেোরে �েকোরেে িুফড় ড�ই। �ো�ো 

কোরিে ফভরড় আবোে হয়ে ভুরল ফগরয়ফেরল�। 

আবোে ফশরেো�োরম উরে এরল ডোবল ডডকোে। 

কলকোেোে েোস্তোয় �োফক আবোে ডিখো রোরব ড�ই 

বো�। লোরলে েফেবরেধ্ব ফ�ফচিেভোরবই েঙটো �ীল 

�োিো হরয় রোরব। েো ডহোক। এখ� অব�ে। বিরল 

রোওয়ো কলকোেোরক ডিখরে মন্ লোরগ �ো। ড�ই 

�রগে মর� মর� ভোফব, আরগ এখোর� কী ফেল। 

ষোট ডেরেোর�ো �স্োলফিয়ো ফ�রয় আবোে খুঁিরে 

ডবরেোরবো। ফিরে আ�ুক ড�ই ডোবল ডডকোে। 

আবোে ড�ই উরদেশ্যহী�ভোরব �ো হয় বোর� উরে 

েড়ব। ষোরটোর্ধ্ব ড�োখ ফিরয় আবোে খুঁিব আমোে 

হোেোর�ো কলকোেোরক।



এই অরাজকতায় ককন্তু 
কিজজকিই অকসিজজন িাজছে

সরল কিশ্াস

কিল যখন পিশ হল, তখন তা পয িাস হজি, পসটা 
জানাই কিল। সংখ্ার কিক কিজয় কনকচিত হজয়ই কিল 
এজনকিল পকন্দ্র। তারির পেজক িকরকথিকত পয উত্তপ্ত 
হজি, তা কনজয়ও সংশয় কিল না। এতিড় একটা 
কসদ্ান্ত মাত্র দুকিজন পনওয়া হজয় পেল। যুদ্কালীন 
তৎিরতায় কিল িাস হজয় পেল। রাত কিজরজত 
রাষ্ট্রিকতর সইও হজয় পেল। এত কীজসর তাড়া? 
পকাট্টও পয িাশ্টকনক প্রশ্রয়িাতার ভূকমকা িালন 
করজি, পসটাও এখনই িজল পিওয়া যায়। পোটা 
পিজশ পযন আর পকানও সমস্া পনই। কহন্ু, মুসকলম, 
িাককস্ান, কাশ্ীর— এসি আজলাচনাই েত 

কজয়কিির ধজর ঘুরিাক খাজছে। সি িলই কম পিকশ 
অকসিজজন কিজয় যাজছে এইসি আজলাচনায়।
পোটা পিজশর মজতা উত্তপ্ত আমাজির িাংলাও। 
পকাোও পটেশন ভাঙচুর হজছে। পকাোও পরেজন 
কিল পিাঁড়া হজছে। কিষয়টা কনিক পকন্দ্রকিজরাধী 
আজন্ালজন সীমািদ্ োকজি না। পকাোও পকাোও 
কিকি্ িাসও জ্াকলজয় পিওয়া হজছে। আর এসি 
কাজডের ির যা হয়! পহায়াটসঅ্াজি, পেসিুজক 
িকড়জয় িড়জি নানা গুজি। পলাজক কিশ্াসও করজিন। 
আিার পযন ভয়ািহ এক িকরকথিকত।
ককন্তু এমন িকরকথিকত কক এড়াজনা পযত না? 
পকানও সজন্হ পনই, যাঁরা ভাঙচুর করজিন, 
আগুন জ্ালাজছেন, তাঁরা আর যাই পহাক পকানও 



েণতাক্রিক আজন্ালন করজিন না। এর সজগে 
গুন্াকমর পকানও োরাক পনই। পকানও স্বতসূ্ত্ট 
আজিে পেজকও এইসি অিকম্ট হজছে না। 
এগুজলা করাজনা হজছে। কারা করাজছেন, তা 
কনজয় কিতক্ট োকজত িাজর।
চতুে্ট কিজনর মাোয় মুখ্ম্রিীর িাকি, কিজজকি 
টাকা কিজয় এইসি করাজছে। তাহজল যাঁরা 
এইসি কাডে করজি, তাঁজির প্রকত কধক্ার কিজত 
এত কবিধা পকন? পকন িলা যাজছে না, এসি যাঁরা 
করজিন, তাঁরা দুষ্কৃ তী। তাঁজির কধক্ার জানাই। 
পকন তাঁজির িলজত হজছে িয়া কজর এসি 
করজিন না। এই িয়াকভক্া কক খুি জরুকর কিল! 
কোয় কোয় রাে অ্ান্ টাে— আস্ালন 
পশানা যায়। এখন একটু রাে অ্ান্ টাে হওয়া 
পযত না!  কিজরাধীজির রাজননকতক আজন্াল-
নজক োমাজত িুকলশ এত সকরিয় োজক, এই 
গুন্াকমজক োমাজত তার কনামাত্র সকরিয়তা পিখা 
পেল না পকন?

পজলায় পজলায় পখাঁজ কনজলই পিখা যাজি, প্রেম-
কিন  এই ভাঙচুর, এই কহংস্র আজন্ালজন কাজির 
মিত কিল। তখন পকজন্দ্রর কিরুজদ্ সিাই কক্প্ত, 
এমন একটা িকি তুজল ধরা িরকার কিল। ককন্তু 
তারির িকরকথিকত হাজতর িাইজর চজল পেল। 
এটাই পতা হওয়ার কিল। কাউজক পরেজন কিল 
িুঁড়জত পশখাজল পস শুধু পরেজন কিল িুঁজড় ক্ান্ত 
হজি না। পস িাজসও আগুন ধরাজি।
এইসি ঝাজমলায় কার রাজননকতক লাভ হল? 
কনঃসজন্জহ কিজজকির। তারা পয িকিটা পিখাজত 
চায়, পসই িকিটা পিখাজনার সুজযাে পিজয় পেল। 
এমকনজতই িিরভর পেক িকির িড়ািকড়। এিার 
আর পেক িকি িড়াজত হজি না। এজকিাজর 
টাটকা িকিই তারা পিজয় পেল। আর এইসি 
িকিজক কঘজর কীভাজি কহংসা িড়াজত হয়, 
কিজজকির সাইিার পসল তা খুি ভাল জাজন। 
এিারও তাঁজির হাজত অস্ত্রটা তুজল কিজলন স্বয়ং 
মুখ্ম্রিী। এর কড়া মাশুল তাঁজকই কিজত হজি।



প্রসূন মিত্র

বুথ ফেরত সিীক্ষায় মিছুটষা ইমগিত 
মছল। মিন্তু আসল েল ফে ফসই 
সিীক্ষাকিও ছষামিকয় েষাকব, তষা 
অকনকিই বুকে উঠকত িষাকরনমন। 
মবকেমি মিমবর ফেিন বুেকত 
িষাকরমন। ফতিমন স্বয়ং ফেিন্ত 
ফসষাকরনও ফবষাধ েয় এতখষামন ভষাল 
েল আিষা িকরনমন। অকনকির 
আিঙ্ষা মছল, মবকেমি মিমছকয় 
থষািকলও মনর্দলকরর ভষামিকয় 
মনকয়, নইকল অন্য রকল ভষািন 
ধমরকয় ফিষকিষ সরিষার গকে 
ফেলকব। এত িসৃণভষাকব ফে 
ফেিন্ত সরিষার গেকত িষারকবন, 
তষা অকনকিই ভষাকবনমন। 
সরিষার ফতষা েল। মিন্তু এই 
সরিষার টিমিকয় রষাখষা েষাকব ফতষা! 
সংিয় মিন্তু ফথকিই েষাকছে। 
প্রথিত, েষােখণ্ড এিন এি রষাে্য 
ফেখষাকন িষাত্র ১৯ বছকর রিবষার 
িুখ্যিন্তী ির বরল েকয়কছ। 
ফখষার মিবু ফসষাকরনই মতনবষার 
িুখ্যিন্তী েকয়কছন। ফিষানওবষারই 
সরিষার ছিষাকসর ফবমি ফটকিমন। 
এিবষার ফতষা রিমরকনর িষাথষাকতই 
সরিষার িকে মগকয়মছল। ফেিন্ত 
মনকেও আকগ এিবষার িুখ্যিন্তী 
েকয়মছকলন। ফসবষার সরিষাকরর 

ফিয়ষার মছল ফ�ষাদ্দ িষাস। তষাই এই 
টষালিষাটষাল িমরমথিমতকত সরিষার 
টিমিকয় রষাখষাও �্যষাকলকজের। 
মবকিষ িকর মতন রকলর সরিষার। 
ফবষােষািেষা মনকয় সিস্যষা েকতই 
িষাকর। তকব, এিটষাই বষাঁক�ষায়ষা রল 
মেকসকব িংকরেস বষা রষাষ্টীয় েনতষা 
রল অন্তত মবকেমি মিমবকর েষাকব 
নষা। তষাছষােষা, ফেষাকটর সবকথকি 
বে রলই সরিষার গকেকছ। তকব 
রকল ভষািন ধরষাকনষা ফতষা িঠিন 

মিছু নয়। মবকেমি এ ব্যষািষাকর ফে 
মসদ্ধেস্ত, এই প্রিষাণ সষাম্প্রমতি 
অতীকত ভুমর ভুমর আকছ। 
তষাছষােষা, সরিষার ফভকি আনষার 
ফক্কত্র নীমত ননমতিতষার ছুৎিষাগ্দটষা 
একিবষাকরই ফনই। 
মিন্তু ফিন িতন েল মবকেমির? 
প্রথি িষারণ, আত্মতুমটি। ফনতৃত্ব 
ধকরই মনকয়মছকলন, অন্যষান্য রষাকে্য 
ফেিন ফিষামর েষাওয়ষায় ভর িকর 
েয় আসকছ, এখষাকনও ফবষাধ েয় 
ফতিনটষাই েকত �কলকছ। আমরবষা-
সীকরর িষাথষায় েষাকি খুমি �ষামিকয় 
ফরওয়ষা েষায়। ফবষাধ েয় আমরবষাসী 
েনেষামতর ফ�তনষা মনকয় মিছুটষা 
সংিয়ও মছল। তষাঁরষা ফে িষাসকির 
মবরুকদ্ধ ফেকত িষাকরন, এিন 
ধষারণষা অকনকিরই মছল নষা। 
ফেিন্ত েষানকতন, ফেষাট নতমর 

িরকত ফগকল ফবষােষািেষা আরও 
িসৃণ িরকত েকব। অকনি আকগ 
ফথকি ফসই প্রমরিয়ষা শুরু িরকত 
েকব। রষাতষারষামত আসন সিকেষাতষা 
িরকল তষার েল িষাওয়ষা েষায় 
নষা। তষাই অকনি আকগ ফথকিই 
িষানমসি প্রস্তুমত মছল। আসন 
ছষােষার ফক্কত্রও েকথটি উরষারতষার 
িমর�য় মরকয়কছন। িষািষািষামি 
িংকরেসও নষাকছষােবষান্ষা রষামব 
মনকয় থষাকিমন। এখষাকন ফেিকন্তর 
ফনতৃকত্বই লেকত েকব, মেতকল 
মতমনই িুখ্যিন্তী েকবন, এই সেে 
সমত্যটষা ফিকন মনকয়মছকলন। লষালুর 
রল বরষাবরই মবকেমি মবকরষাধী। 
এবং এই ব্যষািষাকর অন্যষান্য 
আঞ্চমলি রকলর তুলনষায় 
অকনি ফবমি মবশ্ষাসকেষাগ্য। 
তষাঁরষাও মিন্তু আসন মনকয় 
ররষারমর িকরনমন। 
ফেিন্ত েষানকতন, এখষাকন 
ফভষাকটর ইসু্য িী? মবকেমি 
েখন িষাশ্ীর, িষামিস্তষান, মেন্ু, 
৩৭০, বষালষাকিষাট, এনআর-
মস- এসব মনকয় েষাওয়ষা গরি 
িরষার ফ�টিষা িকরকছ, ফেিন্ত 
তখন 'েল েমিন েগিল' এর 
িকতষা থিষানীয় ইসু্যকি আঁিকে 
ধকরকছন। মবকেমির িষাতষা েষঁাকর 
িষা ফরনমন। ফছষাট রষাে্য। মিন্তু 
অকনি বে মিক্ষা মরকয় ফগল। 

মবকেমি-র িষাতষা েষাঁকর িষা 
ফরনমন বকলই সেল ফেিন্ত



নতুন দিশা 
দিখাতত পাতে 

চা– পর্যটন

চা– বাগানতে দিতে পর্যটতনে ভাবনা 
অতনেদিতনে। দেন্তু সেোতেে নতুন 
আইতন িুেপতে চা– বাগাতন প্রত�াটাে 
চক্র গদিতে উঠতব না দতা?  আত�া 
দে�ত�ন সুদ�ত চক্রবততী।

�িু দিদনতসে আড়াত� অতনে 
গুরুত্বপূর্য দিাষরা হাদেতে রাে। 
দর�ন হাদেতে দগ� চা– বাগান 
ও পর্যটন সংক্রান্ত ে্াদবতনতটে 
দসদ্ান্তটি। দনঃসতদেতহ গুরুত্বপূর্য 
এেটি দসদ্ান্ত। দেন্তু না োগতি, 
না চ্াতনত�, দত�ন দোনও 
আত�াচনা দনই। োের, অতনে 
�িু দবষে, অতনে চাপাতনাতে 
দিাোতেো েেতে।
সেোতেে দসদ্ান্ত, চা– বাগাতনে 
১৫ শতাংশ পর্যন্ত িদ�তে 
পর্যটতনে োতি ব্বহাে েো 
রাতব। চা– বাগান �াদ�েতিে োে 
দেতে এ�ন প্রস্াব আসদে�। 

পর্যটন সংস্াগুদ�ও বাতেবাতে 
এ�ন প্রস্াব দিদছি�। এতত 
উত্ততেে পর্যটন দশল্প অতনেটাই 
চাঙ্া হতত পাতে। এ�নেী, চা
– বাগানগুদ�ে অে্যনীদতও দেেুটা 
হত�ও উন্নত হতত পাতে। দবেল্প 
ে�্যসংস্ানও হতত পাতে।
এতবড় এেটা দসদ্ান্ত। অেচ, 
দবধানসভাে আত�াচনা োড়াই 
�ন্তীসভাে পাস হতে দগ�। 
আত�াচনাতে এদড়তে রাওোে 
প্রবরতাটা �াতে �াতেই দিখা 
রাে। আত�াচনা হত� অন্োও এই 
দসদ্াতন্তে শদেে হতত পােততন। 
স�াত�াচনাে পাশাপাদশ গঠন��ূে 

দেে ুপো�শ্যও উতঠ আসত। রা 
হেত আইন প্ররেতনে দষেতরে 
আেও নতুন দিশা দিখাত।
পদ্দত রাই দহাে, দসদ্ান্তটা 
ভা�। অতনতেে ইতছি হে 
চা– বাগাতন োোে। দেন্তু উপাে 
োতে না। দোোও দোোও 
দসই সুতরাগ োেত�ও খেচ 
অতনে দবদশ। এবাে দবদভন্ন 
বাগাতন েতটি বা দহা� 
দটে হত� খেচ হেত দেেুটা 
ে� হতব। দসতষেতরে নিী ও 
চা– বাগান �াতগাো এ�াোে 
পর্যটতেো োেতত পােতবন। 
এেিন এতস প্রচাে 



েেতবন, দসাশা� সাইতট েদব দিতবন। তাই দিতখ অন্োও 
আগ্রহ দিখাতবন।

১)  েতটতিে সা�তন ে��াত�বুে বাগান বা ি�াশে 
েেত� আেষ্যর আেও বাড়তত পাতে।
২)  দেউ দেউ হেত গােবাদড়ও েেতত পাতেন।
৩)  েংদক্রতটে বড় দহাতট� না হওোই বাঞ্ছনীে।
৪)  দনোপত্তাে দবষেটি দরন গুরুত্ব পাে।
৫)  েতপ্যাতেট আবহ না এতন, দসই চা বাগাতনে 
পদেতবতশে সতঙ্ সা�ঞ্জস্ োখা দবদশ িরুদে।
৬)  এই পর্যটন ব্বসা রাতত �াদেোতিে হাতত না চত� 
রাে, দসদিতে নিে োখতত হতব।
৭)  দহা� দটেে দ�াড়তে দরন দব�াসবহু� বাগানবাদড় না 
গদিতে ওতঠ, সতে্য োো িরুদে।
৮)  শহে �াতগাো বাগানতে দিতে দেতে� এতটেট হওোে 
আশঙ্া উদড়তে দিওো রাে না।

আশাে পাশাপাদশ এইসব আশঙ্াও আতে। তবু পিতষেপটি 
ভা�। আশা েদে, সেোে আেও সিে্যে দৃদটিভদঙ্ দনতে 
এতগাতব। চা– বাগান ও পর্যটন হাত ধোধদে েতে হাঁটুে।



অপরূপা 
হেনরিজ 
আইল্ান্ড

সন্দীপ লায়েক

রিনরিক ম্ানয়্াভ রিয়ে হেিা। 
ঠিক হেন আইল্ান্ড। লক্ষ লক্ষ 
লাল কাঁকড়া েুয়ি হেড়ায়ছে রেচ 
জুয়ড়। ওোচ টাওোি হেয়ক 
হিয়ে হনওো োে সুন্িেয়নি 
হ�াভা। দুি্ান্ত হলায়ক�ন, রভড় 
আি কংররিটােয়নি োি ধয়ি 
মৃিু্ি প্রেি গুনয়ে। এেনও 
োওো োে। রিোি োল েয়ি 
আি েেি োয়নক। িাই িাি 
আয়েই হেরড়য়ে আসুন হেনরিজ 
আইল্ান্ড।
সিাসরি wbfdc ি সাইট হেয়ক 
অনলাইন েুরকং কয়ি হেনরিজ 
আইল্ায়ন্ড gvt কয়টয়জ োকা 
োে। চারেিা প্রচুি। রেয়�ষি 
weekend এ। সুন্িদী কময়লেক্স 
রেয়চি কায়ে। ম্ানয়্াভ কময়লেক্স 
একটু দূয়ি। িাই দুয়টায়িই েুরকং 
না হপয়ল েকোরলয়ি োকুন। 

হসোয়ন প্রচুি হোয়টল। ৪০০ 
টাকা হেয়ক হোয়টল ভাড়া শুরু।
২৫ রিয়সম্বি, পুয়জাি রিনগুয়লা 
োড়া েকোরলয়ি েু্ে হের� রভড় 
হনই। এয়স হোয়টল েুক করুন। 
রেয়চ স্ান করুন। সয়ধ্্ হেলাে 
সমুদ্রিয়ট েণ্াে ি�টাকা ভাড়াে 
হচোি রনয়ে মাে রকয়ন ভারজয়ে 
িায়রেি সমুদ্র চুটিয়ে উপয়ভাে 
করুন।
েকোরল োস স্্ায়ন্ডি লায়োো 
কুমদীি প্রকল্প। মাো রপেু ি� 
টাকা রিয়ে (রেয়কল ৫ টা পে্ন্ত) 
টুক কয়ি হিয়ে রনন। হসোয়ন 
প্রাকৃরিক পরিয়েয়� েুিয়ে কুমদীি 
ও েরিয়েি িল। ভাল লােয়ে। 
োওড়া ধম্িলা হেয়ক সিাসরি 
েকোরল sbstc ো cstc োস 
ধরুন। হরেয়ন এয়ল র�োলিে 
হেয়ক সকাল ৫: ১২ (ফাঁকা 
োয়ক) ো ৭:২০ (েু্ে রভড় েে) 
নামোনা হলাকাল/লক্ষদীকান্তপুি 

হলাকাল হরেন ধরুন। ভাড়া ২৫ 
টাকা। জানালাি ধায়ি রসট রনয়ে 
্াম্ হসৌন্ে্ উপয়ভাে কিয়ি 
কিয়ি, েকািয়িি কায়ে চা, 
েুেরন, হোলামাো হেয়ি হেয়ি 
েোরিয়ম সকাল ৮ টা ো ১০ 
টাে নামোনা। হপৌঁয়ে সিাসরি 
হটায়টা (ভাড়া ৩৫০/৪০০) ো 
োসস্্ায়ন্ড োস ধয়ি (২২ টাকা 
মাোরপেু) হসাজা েকোরল। এেন 
আি হনৌকা কয়ি হেো হপয়িায়ি 
েে না। ররিয়জি ওপি রিয়ে হসাজা 
েন্তে্। আি রনয়জি োরড় োকয়ল 
হিা কোই হনই।
সাইটরসয়ন জমু্বদ্দীপ (হোয়ট 
মাোরপেু ১২০ টাকা), েকোরল, 
হরেজিেঞ্জ েুয়ি রনন। ফুল হটায়টা 
ভাড়া ৩০০-৪০০। িাই হের� 
না হভয়ে আপনাি weekend 
সাজান। কপাল ভাল েয়ল 
জমু্বদ্দীয়পি পয়ে িলরফন হিেয়ি 
পায়েন। আমিা এোি হপয়েরে।
হেনরিয়জি দূিত্ব? েকোরল 
হেয়ক মারে ৪ রকরম। সে সমে 
হটায়টা পাওো োে। আরিকায়লি 
হলাকয়িি ময়িা রেকা�ভেয়নি 
েল্প োড়ুন। হেনরিয়জ োকয়ি 
েয়ল সমে োকয়ি আয়ে হেয়ক 
অনলাইয়ন েুক করুন এোন 
হেয়ক
http://wbsfdc.com/tourism/



শঙ্কুর 
ছবিতেও 

বিনা 
আইতেম 

সং! 

সজল মুখাবজজি

প্রতেসর শঙ্কুতি বনতে ছবি?  যেমনই য�াি, 
বিেিজি অবনিােজি। অতনি িাঙাবলর যছােতিলার 
সঙ্গী এই শঙ্কু। যসই শঙ্কুতি পরজিাে আনার সা�স 
স্বেং সে্যবজৎ রােও যরখানবন। িারণ, িইতে 
ো ভাল লাতে, ছবিতে অতনি সমে ো লাতে 
না। বিতশষ িতর শঙ্কুর মতো চবরত্রতি বনতে 
িাজ িরা সবে্যই চ্যাতলব্জং। যসই িারতণই বি 
এেবরন �াে যরনবন সন্গীপ রাে?  �তেও পাতর। 
েতি এিসমে না এিসমে, িাউতি না িাউতি 
শুরু িরতেই �ে। িারণ, এরিম এিো 
জনবপ্রে চবরত্র ছবির িাইতর যেতি োতি, এোও 
যমতন যনওো িঠিন। ছবিো যরখার পর রারুণ 
�তেতছ িলতল এিেু অেু্যবতি �তে োতি। েতি 
প্রেম ছবিতে যমাোমুটি উেতর যেতছন সন্গীপ। 
প্রেতমই িলা োি, শঙ্কুর চবরতত্র ধৃবেমান 
এতিিাতরই মানানসই। োতি োতি মানাে না। 
ঠিিঠাি যলািতিই যিতছতছন সন্গীপ। অন্তে 
এই ি্যাপাতর োঁতি রতশ আে বরতেই �তি। নকু-
ড়িািু ব�তসতি শুভাবশতসর বনিজিাচনোও মন্ নে। 
েতি শুভাবশস এতষেতত্র এিেু যেন ওভারঅ্যা-
ব্টংতের আশ্রে বনতেতছন। �েে নকুড়িািুর চবর-
যত্রর চাপ বনতে পাতরনবন। যে িারতণ, যিাোও 
যিাোও ো ভাঁড়াবমর স্ততর চতল যেতছ। 
বচত্রনাে্য যমাোমুটি োনোন। অত�েুি ি্যবতি 
যনই। জােো িুতে ব�উমার আতছ। েতি অ্যামা-
জন েুতল ধরতে বেতে বেবরবিো যিাধ �ে এিেু 
উতপবষেে যেতি যেল। শঙ্কুর সতঙ্ বেবরবির 
এি অদ্ুে যোে। যে যিানও িারতণই য�াি, 
যসই যোেো যসভাতি েুতল ধরা যেল না। অিশ্য 
যভাতজর পাতে যপালাও, মাংস োিতল চচ্চবড় িা 
েুলিবপর েরিাবরর প্রবে এিেু উতপষো �তেই 
োতি। যপ্রাবিউসাতরর খরচ িরার ইতছে �তেতছ, 
বেবন ব্াবজতল পাঠিতেতছন। েতি অতনি িম 



খরতচ, সুন্রিতনও এই দৃশ্য বরবি্য �তে যেে। 
এিো ছবির িাতজতে েবর পাঁচো ছবি �তে োে, 
মন্ িগী?  
আরও এিো ি্যাপার যিশ যচাতখ লােল। 
বিতরতশ অত�েুি নাচ োতনর দৃশ্য। োতি িতল 
আইতেম সং। িাবণবজ্যি ছবিতে এই আইতেম 
সং নাবি অবনিােজি অঙ্। োই িতল শঙ্কুতি 
বনতে ছবিতেও আইতেম সং!  এই �ােছাবনো 
এড়াতনাই যেে। শঙ্কুতি জনবপ্রে িরতে অন্তে 
এো লাতে না।  
শঙ্কু আন্তজজিাবেি চবরত্র। বেবন অন্য ভাষাে 

পাররশশী �তিন, যসো স্বাভাবিি। বিন্তু ছবিো যো 
�তছে িাংলার রশজিিতরর জন্য। োই সংলাতপ 
এে যিবশ ইংরাবজ বিছুো যিমানান। সাত�িতরর 
িাংলা িলাতল খুি এিো �াস্যির �ে না। িরং, 
সংলাপগুতলা প্রাণিন্ত �তে পারে। সংলাপো 
িাংলাে �ল, েলাে না �ে ইংরাবজ সাি োইতেল 
োিল। এরপতরও বনশ্চে শঙ্কুতি বনতে আরও 
ছবি �তি। যসগুতলা যেন ইংরাবজ ছবি না �তে 
ওতঠ। ইংরাবজর মাতে এিেু িতর িাংলা, 
এমনো না িতর িাংলার মাতে িরং এিেু আধেু 
ইংরাবজ োি।  

বিতশষ 
িইতমলা 
সংখ্যা

 জানুোবরর মাোমাবে প্রিাবশে �তি বিতশষ িইতমলা 
সংখ্যা। িইতমলাতি বিতর নানা আিষজিণগীে যলখা, বেচার, 
নেুন িইতের খির, যলখিতরর সাষোৎিার। 
এমনিগী েল্প, অণু েল্প, ছড়াও �তে পাতর িইতমলা 
যিব্রিি। োিতে পাতর দুরন্ত স্ৃবেচারণ। অংশ বনতে 
পাতরন আপবনও। আপবনও িইতলমাতি বিতর আপনার 
বেচার িা স্ৃবেচারণ পাঠিতে বরন।  



ফিল্ম ফিফিউ:  সাঁঝবাফি

একটু ফসফিয়ালেি গন্ধ, িলব 
ছাফিলয় যাওয়াি চেষ্াও আলছ

চেগা ফসফিয়ালেি জন্যই েীনা গল্ািা-
ধ্যালয়ি িফিফেফি। িাঁি ফসলনো চকেন 
হলব, িা ফনলয় চকৌিুহে থাকািই কথা। 
ঝুঁফক চননফন। প্রথে ছফবলিই ফনলয়লছন 
চেবলক। ছফবলি ফসফিয়ালেি গন্ধ িইে 
ঠিকই। িলব িাশািাফশ ফসফিয়াে চথলক 
চবফিলয় আসাি একটা চেষ্াও চোলে 
িলেলছ। ফেলেলছন অফিত্র চ�াষাে। 

হে চথলক চবলিালনাি েুলে এক বৃদ্া বলে 
উঠলেন, চেলবি কী দুফেদিন এে!  িাোি 
গুন্ালেি হালি োি চেলি হলছে। 
অিফিফেি েফহো। কী আি বেব!  িলব েলন 
েলন বেোে, এিফেলন চেব জালি উঠে। 

এিফেন ফহলিা ফছে। এবাি চবাধ হয় অফিলনিা 
হলয় উঠে। 
চেব বেলিই কিগুলো ছফব চিলস ওলঠ। 
গালনি দৃলশ্য ফবলেলশ েলে যাওয়া। কেনও 
চিছলন েফলিশজন নােলছ। সােলন নাযক। 
আি োিাোফিি দৃশ্য হলে চিা কথাই চনই। 
সােলন কুফেজনই থাকুক বা েফলিশজন। িুফে 
চেলি সবাইলক উফেলয় চেলব। গুফে েেুক বা 
িলিায়াে। চেলবি কালছ কুছ িলিায়া চনফহ। 
যাঁিা এই চেবলক চেেলি অি্যস্থ, যাঁিা এই 
চেবলকই চেেলি োন, িাঁলেি সাঁঝবাফি না 
চেোই িাে। হিাশ হলি হলব। 
ফকন্তু যাঁিা একটু োটিি কাছাকাফছ থাকা েফিলত্র 
চেবলক চেেলি োন, িাঁিা টিফকট চকলট হলে 
ঢুলক িেলিই িালিন। যিদূি েলন হলছে, চেব 



আি চসৌফেত্র একসল্ কেনও 
অফিনয় কলিনফন। চসফেক 
চথলকও ছফবটা অন্যিকে। 
এক ছফবলি দুই প্রজলমেি দুই 
নায়কলক চেো কে প্রাফতি নয়। 
েীনা গল্ািাধ্যায়। নােটা চবশ 
িফিফেি। েফহো কফেশলনি 
চেয়ািিাসদিন বলে নয়। চেগা 
ফসফিয়ালেি হাি ধলি 
অলনককাে আলগই ফিফন 
�লি �লি চিৌঁলছ চগলছন। িাঁি 
সৃফষ্ কিা েফিত্রগুলো আি 
চসই েফিলত্রি সংোিগুলো 
ো– কাফকোিা গেগে
কলি বলে চযলি িালি। 
সি্যফজলিি েফিত্রগুলোও 
সেকালে এিোফন িফিফেফি 
চিলয়ফছে ফকনা সলদেহ। চসই 
ফসফিয়ালেি েহালেফেকা েীনা 
গল্ািাধ্যায় যফে ছফবি ফ্রিপ্ট 
চেলেন, িাহলে চসটা চকেন 
োঁোলব!  একটা চকৌিূহে চিা 
ফছেই। চেো চগে, ফসফিয়ালেি 
হ্যাং ওিাি আলছ ঠিকই, 
িলব চকাথাও চকাথাও চসই 
জাে চথলক চবফিলয় আসলি 
চিলিলছন। অথদিাৎ এটা 
েীনা গল্ািাধ্যায়– শশবাে 
বলদে্যািাধ্যায় জুটিিও নিুন 
এক জাফনদি। 
সবফেফেলয় অলনকগুলো স্তি। 
অলনকগুলো কািলে ছফবটা 
চেো যায়। গলপেি ফনযদিাসটা 
চোটােটুি এিকে। চেফেনীিলুিি 
চকানও গ্াে চথলক কালজি 
সন্ধালন কেকািায় এে োঁদু 

( চেব) । কাজ হে, এক বৃদ্ালক 
চেেিাে কিা। চসই বাফেলিই 
কাজ কলি িুফে ( িাওফে) । 
িািিি যা হয়!  চসই বাফেি 
সল্ একটু একটু কলি জফেলয় 
িো। এেনকী িুফেি সল্ও। 
চসই বৃদ্াি সল্ আলিক 
একাকী বৃদ্ি ( চসৌফেত্র)  সুদেি 
সম্পকদিও এই ছফবি অন্যিে 
আকষদিে। চছলেলেলয়িা োকফি 
কিলি বাইলি েলে চগলে 
বৃদ্– বৃদ্াি ফনঃস্িাি কথা 
আলছ। একাকী বুলো বা 
বুফে থাকলে িাোি উঠফি 
চপ্রালোটালিি েেকাফন আলছ। 
এগুলো চোটােুটি ছলক বাঁধা 
িফিফেি দৃশ্য। 
প্রথোলধদি ফেফব্য ফহউোি ফছে। 
ইন্ািিালেি িি চকেন 
চযন হঠাৎ কলি টানটান হলয় 
চগে। হঠাৎ কলি োফজদিফেংলয় 
চবোলি যাওয়াি িাবনাটা 
েদে নয়। ফকন্তু একটা গালনই 

োফজদিফেং চশষ হলয় চগে। 
চগলছনই যেন, িেন চসই 
সুদেি চোলকশানলক আিও 
একটু কালজ োগালনা চযলি 
িািি। চয বাফে ফনলয় এি 
কাণ্ড, চসই বাফেি চশষলেশ কী 
িফিেফি হে, িাও অজানাই 
চথলক চগে।   
েুেলিা ফকছু অস্ফি ছাো 
ছফবটা চবশ উিলিাগ্য। েূে 
ধািাি ছফবি চথলক দূিত্ব 
বাফেলয় অন্য ধািায় চবশ 
কলয়কটা ছফব কলি চিেলেন 
চেব। শুরুলি আেষ্ 
োগফছে। চসই আেষ্িা 
অলনকটাই কাটিলয় উলঠলছন। 
ক্রেশ েফিত্রাফিলনিা হলয় 
উঠলছন। এলি চসই ি্যান 
চবস হাফিলয় চিোি আশঙ্া 
আলছ। আবাি চসই িাগেু বা 
চোকাবাবুি েশদিকলক যফে
 সাঁঝবাফিি টিফকট কাটালনা 
যায়, চসটাও কে সািে্য নয়। 


