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প্রপ্রয় পাঠক, 

একটু একটু করে ব্লগটগ এই পয়লা আগরস্ট পড়রলা প্রিন মারে। নামকেণ থথরক 

শুরু করে আজরকে এই ওরয়বপ্রজন প্রকাশ। ব্লগটগ থপপ্রেরয় এরলা অরনক প্রকছুই। 

শুরুটা করেপ্রছলাম শুধুমাত্র থলখা প্রকারশে জরনেই। প্রকন্তু নদী থেমন চলাে পরথ 

আেও অরনক শাখা প্রশাখা প্রবস্তাে করে, থিমনই অজারেই থলখাে োরথ আরস্ত 

আরস্ত থোগ হরয় থগল প্রিপ্রজটাল আটট, ফরটাগ্রাপ্রফ, ইউপ্রটউব চোরনল ইিোপ্রদ। থোগ 

হল আেও অরনক নিুন মানুষ। আমারদে একাে পরে এিদূে থপৌছরনা হয়রিা 

ভীষণ কষ্টকে হরয় পড়রিা েপ্রদ না িারদে পারশ থপিাম। েরবটাপপ্রে বলা ভারলা 

েপ্রদ না আপনারদে পারশ থপিাম। আপনাো থেভারব প্রপ্রিপ্রদন আমারদে 

কপ্রবিা,গল্প, প্রবন্ধ পাঠারেন, আমারদে ব্লরগ প্রকাপ্রশি থলখা েত্ন করে পড়রছন, 

েমরলাচনা কেছেন িা আমারদে আশাে অিীি। এইভারবই প্রপ্রিমুহূরিট আমো 

আপনারদে পারশ চাই। প্রকারশে আত্মপ্রকারশে থেই স্বপ্নটা আমো করয়কজন প্রমরল 

থদখা শুরু করেপ্রছলাম, িা েপ্রিে কেরি চাই আপনারদে েবাইরক োরথ প্রনরয়।  

আমারদে ওরয়বপ্রজন ‘প্রিরনাত্তমা’ থেই পরথে এক সৃ্মপ্রিে ফলক প্রহরেরব ধেরি 

পারেন। গি প্রিন মারেে পাঠকরদে প্রবচারে থেো প্রিন থলখা এবং প্রিপ্রজটাল আটট 

প্রনরয় প্রকাশ হরি চরলরছ প্রিরনাত্তমা।  

আশা োপ্রখ আপনারদে বেস্ত েমরয়ে একটু হাপ্রেে ভাগীদাে থাকরবা আমো।  

 

আপনারদে 

ব্লগটগ 

০১/০৮/২০১৮ 
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 ডিডিটাল আটট ১৩  – শুরভো মবোগে        ৪৩ 

 ডিডিটাল আটট ১৪ – অপ্রমি মণ্ডল         ৫১ 
 

ব্লগটরগ থলখা এবং থোগারোরগে পিপ্রি       ৫২ 
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সািাত হুসাইবির একটি কনেতা 

 
আজ আপ্রম থিামাে জনে প্রলখপ্রছ। 

মাঝোস্তায় লোরপারস্টে অদু্ভি হলুদ আরলাে প্রনরচ দাাঁপ্রড়রয় আপ্রম প্রলখলাম, 'চরল 
োওয়া থেখারন অপ্রনবােট,  থেখারন মানুষ কী থেরখ োয়?' 

িুপ্রম বলরল, 'ছায়া ও মায়া'। 
 

দূরে থেরনে হুইোল। থেন চরল আেরছ। আমারক িাে আরগই থপৌঁরছ থেরি হরব 
প্ল্োটফরমট। দ্রুি। িােপে টুপ করে উরঠ থেরি হরব, চরল থেরি হরব থস্টশন 

ছাপ্রড়রয় অনে থকাথাও। 
 

আপ্রম িাই মাঝোস্তায় দাাঁপ্রড়রয়ই প্রলখপ্রছ, 'থিামাে জনে মায়া থেরখ, ছায়া প্রনরয় চরল 
োপ্রে দূরে'। 

 
লোপরপাস্ট এে হলুদ আরলাে প্রনরচ আমাে ছায়া িখন কাাঁপরছ। 

 
আে িুপ্রম বলরছা, ও কপন নয়, কান্না'। 
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~ কান্না থকন? 
~ কােণ মায়াপ্রবহীন ছায়া জারন কিটা মৃি আে প্রমরথে থে! 

~ প্রকন্তু িুপ্রম? 
 

আপ্রম চমরক িাকালাম, থকাথাও িুপ্রম থনই। অথচ থিামাে ছায়া েরয় থগরছ মায়া 
হরয়। থেই প্রথম আমাে মরন হরলা, এই শহরে কি কি ছায়া, অথচ িাে 

েকপ্রল  অদৃশে আমাে কারছ। প্রকন্তু এই িুপ্রম কী স্পষ্ট!' 
 

আপ্রম চরল থেরি প্রগরয় িাই ছায়া বুরক পুরষ োপ্রখ মায়াে কারছ। 
 

কােণ আপ্রম জাপ্রন, এই থেন প্রফরে আেবাে নয়। 
 
 

 

 
ডিডিটাল আটট  ১ - শ্রীতমা রডিত 
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ঘবর যেরার ডাক - সুপর্ণা চক্রেততী  

 

পলাশবাপ্রড় থস্টশন এে কারছই থদািলা প্রনলয় কুঞ্জ থহাম ।চােপ্রদক থবশ েুনোন 
।প্রনোলা এই থস্টশন প্রদরয় োোপ্রদরন  থগাটা পাাঁরচক থেলগাপ্রড় োয় ।প্রবরকল 5 টাে 
পে আে থকারনা শব্দই থশানা োয় না প্রায় ।থহাম প্রট মানপ্রেক ভারব প্রবপেটস্ত 
থমরয়রদে জনে ।োরদে থদখাে থকউ থনই বা ভয়ংকে থকারনা ঘটনা োরদে  সৃ্মপ্রি 
থকরড় প্রনরয়রছ িারদেরকই এখারন োখা হয় ।নানা কমটকারেে  মরধে প্রদরয় জীবরনে 
মুলররারি প্রফপ্রেরয় আনাে থচষ্টা করেন পল্লবী ।দুপ্রট এন প্রজ ও িাাঁরক োহােে করে 
।এছাড়াও আরছ প্রকছু থিারনশন । পুরজা থকরট থগরছ । ৫টা বাজরিই অন্ধকাে 
নারম এই প্রবেল জায়গায় ।েরন্ধরি প্রাথটনা করে ওো েবাই ,েরে পল্লবী ও । প্রকন্তু 
আজও প্রঠক থেই এক ই ঘটনা ।থকোপ্রলয়ান মপ্রহলাপ্রট আজ ও প্রাথটনা েভায় থনই 
।ঘন্টা থবরজ থগরছ থেই কখন !মাে ছরয়ক হরলা ওনারক হাওড়া থস্টশন থথরক 
এখারন প্রনরয় আো হরয়রছ ।নাম ,ধাম থগাত্র পপ্রেচয় প্রকছুই বলরি পারেন প্রন ।প্রক 
করে এখারন এরলন িাও েপ্রঠক বলরি পারেন প্রন ।িরব কাউপ্রিলে নপ্রন্দনী বরলরছ 
থে েম্ভবি ওনাে থছরল ওনারক গাপ্রড়রি িুরল প্রদরয় পাপ্রলরয় োয় । ওনাে আে 
প্রকছু মরন থনই শুধু থেরনে হুইপ্রেল আে আওয়াজ শুনরলই ছুরট োন প্রপ্রিপ্রদন ছারদ 
।প্রোঁপ্রড় থবরয় ছারদ োন পল্লবী ।হা প্রঠক !ছারদে ধারে আকুল প্রিীোয় মপ্রহলা 
দাাঁপ্রড়রয় আরছন । থছরল বরলপ্রছল -  মা !িুপ্রম একটু বরো ।আপ্রম এখুপ্রন আেপ্রছ !! 

https://2.bp.blogspot.com/-pFS-Xa1UqxU/Ww-yO2ksaRI/AAAAAAAAA_8/2DtJy1Fhh9IErjRz2F3e-zHwOdu6G1kDwCLcBGAs/s1600/16177726_123230828186089_7072086789922805179_o.jpg
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ডিডিটাল আটট  ২ – সুকলযান ঘ াষ 

 
 
 

 
ডিডিটাল আটট  ৩ – ঘেবজিযাডত োস 
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টিনমইমানিবিশি আর আমাবির পানপয়া- ঋনিমাি 

 

 

প্রকছুপ্রদন আরগ আমাে শহরে েোপ্রনটাপ্রে পোরি থমরেজ প্রলরখ প্রপ্রিবাদ হল। থকউ 
প্রছিঃ বলরলন, থকউ বািঃ বলরলন। শবেীমালা মন্দপ্রে েজিঃস্বলাে প্ররবশ প্রনপ্রষি হরল 
প্রনউজ থপপারে প্রবস্তে থলখারলপ্রখ হল। প্রপপ্রেয়ি বা থমনস্ট্রুয়াল োইরকল প্রনরয় 
হাজাে টোবু, লজ্জা ,অপ্রধকাে, প্রবজ্ঞানরচিনা, পুরজাপাট, প্রেরনমা থথরক থভপ্রেং 
থমপ্রশন অরনক প্রকছুই হল।  

 

জাপ্রন না প্রটপ্রম পোলরক ভুরল থগরছ প্রকনা েবাই এি প্রকছুে মারঝ। েময়টা ২০১৬ে 

থশষ প্রদরকে। প্রটপ্রমে থফেবুক থপজ প্রটপ্রমইমাপ্রজরনেরন “দে িারয়প্রে অব মাই 

প্রপপ্রেয়িে” নারমে একটা অোলবাম প্রনরয় খুব মহচচ হয়। প্রটপ্রম আদরি থোমাপ্রনয়ান, 

থপশায় গ্রাপ্রফক প্রিজাইনাে। প্রটপ্রমে ওই থপাস্টটা প্রবিপ্রকটি,কােন িা প্রছল একটা 

ছপ্রব ো প্রটপ্রম প্রনরজই এাঁরকপ্রছল িাে প্রনরজে থমনস্ট্রুয়াল ব্লাি প্রদরয়। েপ্রদও এে 

https://www.facebook.com/riddhiman.bhattacharyya.9
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আরগও,২০১৫ োরল গ্লােরগা সু্কল অব আটটরেে ছাত্রী থজে কাপ্রমনও প্রনরজে 

ঋিুেরে এাঁরকপ্রছরলন নৃিেেি মপ্রহলাে অোবস্ট্রাক্ট এক ছপ্রব। েমগ্র নােী েমারজে 

হরয় টোবু মুপ্রেে উল্লাে েবাে োমরন িুরল ধরেপ্রছরলন থজে। থকবল প্রচারেে 

আরলা প্রনরজে প্রদরক থটরন আনা বা থপজ প্রিে করয়কশ স্কয়াে ইপ্রিে থপাস্টাে 

প্রহোরব নয়,নােীে নােীরেে আনন্দ হায়া হীন করে প্রকাশই প্রছল থজরেে উরেশে।  

 

এই থজে বা প্রটপ্রমে প্রচত্রভাষাে থপ্রপ্রেরি থে োমাপ্রজক প্রবপ্রধবিিা লুপ্রকরয় আরছ িা 

থপছন প্রফেরি বাধে করে ৬০০০ খৃ্রষ্টপূরবটে থভালগাে িীরে। পাইরনে ছায়ায় থমাড়া 

প্রবসৃ্তি নদী উপিেকায় এক বপ্রলষ্ঠ নােী—প্রনশা। প্রনপুণ হারি ভালু্লক মােরি পারে 

প্রনশা। থেই পপ্রেবারেে প্রধান। মািৃশােরনে থেই েময়। েপপ্রত্ত থবাধ িখনও 

মিপ্রে হয়প্রন। প্রনশাে কথাই থশষকথা। প্রনরজে ইরেয় প্রনশা থবরছ প্রনি িাে থেৌন 

েেী।প্রনশাে একাপ্রধক স্বামী পুত্র কনো। প্রনছক থপ্রম নয় বংশবৃপ্রিে প্ররয়াজরনই 

িখন থেৌনিা। বেরে প্রনয়ম থমরনই েেম হরিা পছরন্দে পুরুরষে োরথ। থে 

পুরুষ স্বামী হরি পারে,ভাই হরি পারে,থপ্রপ্রমক এমনপ্রক পুত্রও হরি পারে। শেীে 

থথরক ঋিুেরেে রাব বন্ধ হওয়াে অথট আরেকপ্রট প্রারনে েূচনা। পপ্রেবারে েদেে 

েংখো বৃপ্রি। নােীই প্রনণটায়ক িখন। থেকাল বদরল থগল। শাপ্রেেীক  েেমিায় নােী 

থক ছাপ্রপরয় এপ্রগরয় থগল পুরুষ। মািৃে েোে িাপ্রগরদ নােী প্রনভটেশীল  হল 

পুরুরষে। পুরুরষে থেৌনিাে থখলনা হরয় থগল একপ্রদন নােী। প্রনশাো হাপ্রেরয় থগল 

থভালগাে থরারি। থভালগা থথরক গো,েবটত্র মািৃিপ্রিক েমাজ পালরট থগল 

পুরুষিাপ্রিক েমারজ। ঋিুে েময়টুকু থখলনা বেবহারেে অরোগে িাই িখন নােী 

হল অশুপ্রচ। জল বরয় থগল অরনক,বেথাে বীজ েরয়ই থগল।  
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এই বেথাই প্রটপ্রমে প্রশরল্পে অনুরপ্রেনণা। এই েময় েখন থমকাপ্রনকাল উন্নয়রনে 

থজৌলুরে আমো মহাপ্রবশ্ব মহাকাশ ফাপ্রড় দাপ্রপরয় থবড়াপ্রে,িখনও মারেে ওই 

পাাঁচপ্রদন প্রপ্রিপ্রট নােীে কারছই থবদনাে,লুপ্রকরয় থাকাে। ব্লাি থস্টইন 

থকৌিুহরলে,থকৌিুরকে। থেই থকৌিুরকে প্রবপ্রিীরপ প্রনরজরক এরন দাাঁড় কপ্রেরয়রছ 

প্রটপ্রম। টানা নয়মাে ধরে নটা কোনভারে থকবল প্রনরজে থমনস্ট্রুয়াল ব্লাি বেবহাে 

করে একপ্রট ভ্রুরণে ছপ্রব এাঁরকরছ প্রটপ্রম। োংঘাপ্রিক কথা প্রলরখপ্রছল প্রটপ্রম  ওই ছপ্রবে 

কোপোন প্রহোরব—  “ থহারয়ন আ ওভাম িাইে,এন আটট ইজ বণট ”। প্রপ্রিপ্রট 

থফাাঁটা েরেে েিণা একটা নিুন জীবরনে থকােক হরয় থথরক োয় 

প্রটপ্রমইমাপ্রজরনশরনে থফেবুক ওয়ারল।  

 

গল্পটা এখারনই থথরম থেি।  প্রকন্তু এমন বোপ্রিক্রম থে আরো অরনক আরছ,োরদে 

প্রশল্প থবাধ বাথট অফ থভনারেে মিন থপলব নয়। অরনক েিণা,অরনক আঘাি 

িারদে অনে ব্রারকরট এরন থদয়। এখারন িাই আে একপ্রট নাম মরন পরড় থগল থে, 

পাপ্রপয়া।  পাপ্রপয়া দাে বাউল। গান করেন। োংবাপ্রদকিা করেন। দীঘট ২৫ বছে 

ধরে প্রিপ্রনও এমন থমনস্ট্রুয়াল ব্লাি প্রদরয় ছপ্রব এাঁরকরছন। োহেী এই বাঙাপ্রলে 

জীবন প্রনরয় িকুরমন্টেপ্রে মিপ্রে কেরছ থচক প্রটপ্রভ। ২০০৬ োরল প্রারগ িাাঁে ছপ্রবে 

প্রদশটনী হরয়রছ। ৫০০ে থবশী এমন ছপ্রব পাপ্রপয়া এাঁরকরছন। থপরয়রছন োলভারদাে 

দাপ্রল পুেস্কােও। টোবু ভাঙাই প্রছল িাাঁে লেে। থেরদরশ থমরয় ঋিুমিী হরল অশুপ্রচ 

থভরব আলাদা োখা হয় িাোই অমু্ববাচীরি কামাখোে ভীড় করে। েেরত্ন বহন করে 

আরন ঈশ্বরেে েজিঃ েে,থেৌভারগেে েূচক প্রহোরব।  

 



13 | T i n o t t a m a  

 

থকমন অদূ্ভি ভারব দুজরনে দশটন েমপাপ্রিি হয়। থোমাপ্রনয়া আে আমারদে এই 

বাঙলা এক হরয় োয় দুই নােীে োহরে। মন খুাঁরজ থপরি চায় এমন ছকভাঙা 

োদুকে থদে,মোপ্রজরকে আশায়। 

 

 

িথে েূত্রিঃ ইপ্রেয়া টুরি,থভালগা থথরক গো- োহুল েংকৃিোয়ন, প্রটপ্রমইমাপ্রজরনশন, 

থফেবুক। 

 

 

 

 

ডিডিটাল আটট  ৪ – রাজকশ কুমার ডবশ্বাস 
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অেশ – সন্দতপি িত্ত 

 

আমাে থিা কপ্রবিা প্রকছু থনই 
একটা চুরলে মরিা লম্বা জীবন 
থকরট থকরট ছপ্রড়রয় োখপ্রছ পরথ 

 
থকানও থবাধ নয় এখারন 
এক উদােীন ঘুপ্রড় ওরড় 
েুরিা থছাঁড়াে বেথা বাাঁরয় 

 
এই পরথ থহাঁরট োও 

পারয় পারয় কাাঁটা আে কাটা কাটা চুল 
কপ্রবিা পরড়ছ শুধু জারনাপ্রন কখনও 

 
নখ আে চুরল থকানও স্নায়ু প্রছল না। 
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আসুি একোটি যতল্ মানি -উৎপল্ িন্দত 

 

 

এবাে বোপােটা প্রবেপ্রেকে জায়গায় চরল োরে।প্রপ্রি েপ্তারহ থপেল পারপ থিল 

ভোরি প্রগরয় েখন থদপ্রখ পং পং করে েত্তে-বাহাত্তে থখলরি থখলরি আপ্রশে ঘে 

টপরক োরে,প্রনরজরক প্রনরজ গাল পাপ্রে এেকম লুরটো োরে জন্মারনাে 

জনে।িােপে বুপ্রঝ এই প্রদপ্রদচুে-থমাদীচুে লাডু্ডে েংোরে েব ই মায়া প্রপিময় 

িাই োইরকল চালারনাে উপরোগীিা মরন মরন আওড়ারি আওড়ারি প্রনরজে 

থপেরলে খেচ বাবদ বাাঁচারনা পয়ো এবং োইপ্রলং বাবদ অপ্রজটি েুস্বাস্থ্ে কল্পনা 

করে দুই কাাঁরধ ফুাঁ প্রদরি প্রদরি প্রফরে আপ্রে।োইরকল আে থকনা হরয় ওরঠনা।কােণ 

োইরকরল ইএমাই প্রেরস্টম চালু আরছ বরল মরন হয়না।আে থথাক টাকা থিা 

েংোেখেরচে োরথ জুরড় থাকা প্রিরজরলে দাম থমটারি থমটারিই চরল োয়।এি 

ভজঘট প্রচো কেরি কেরিই লাপ্রে চরল আরে।আে প্রবশ্বাে বাবু শে চাহপ্রন প্রদরয় 

https://www.facebook.com/utpal.nandy.3
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বরলন এবাে বুঝপ্রল থকন থলারক স্কোম করে?িাইরিা !! এই থে দুপ্রদন পেপে 

এরিা স্কোম এরিা দুনম্বেী এেব থিা োরেে ই অনুরপ্রেণা।চদনপ্রন্দন এই প্রবপুল 

প্রচো কেরি কেরি জামাকাপড় খুরল বাথটারব আপ্রকটপ্রমপ্রিে হরয় বরে থাকাে থচরয় 

একটা স্কোম করে টোকাটুকা কাপ্রমরয় এেব প্রচো থথরক মুপ্রেলাভ করে থফলাটাই 

থিা বুপ্রিমারনে কাজ।প্রকন্তু থচােগুপ্রষ্টরি থিা থকউ থজল খারটপ্রন িাই আপ্রম 

আলটপকা স্কোরম থফাঁরে থভিরে ঢুরক থগরল আমারক প্রনরয় প্রপ্রজন থব্রক প্রেজন থিা 

মিেী হরবই না বেং থচােগুপ্রষ্ট থদবিা আমাে িুপ্রষ্ট পূজা করে থছরড় থদরব।ঘাড় 

থবাঁপ্রকরয় থচাখ মটরক থকান এক প্রয়াি নন্দীবাবু বরল বেরবন, থে থিা বোটা লাল 

লাডু্ডে আমরলও থপেল প্রিরজরলে দাম বাড়রিা লাল লাডু্ডো এটু্ট হাল্লাগুল্লা করে 

বারেে ভাড়াটা পংপং করে বাপ্রড়রয় প্রদরিা,িাই বরল প্রক আমো স্কোম কেরি 

থগপ্রছ?নন্দীবংরশে মান ইজ্জি িুই বোটা েনপ্রজরি এে হারি িুরল প্রদপ্রল? হাহাহাহা 

েনপ্রজরি এে অট্টহাপ্রেরি স্কোরমে প্ল্োন থচৌপাট। 

 

না না এেব প্রনরয় প্রবেে নই। পাপু্পচুে-লাল লাডু্ড থথরক থমাদীচুে-প্রদপ্রদচুে লাডু্ড 

েবাই থিা বংশপেপোয় কাাঁঠাল আমজনিাে ঘারড়ই থভরঙ চরলরছ িাই কাাঁঠারলে 

েে আে চোটচোরট লারগনা।প্রবেপ্রেে কােণ হরলা গি েপ্তারহ হেপ্রপটারল প্রেপ্রেয়াে 

কপ্রেশরন ভপ্রিট থাকা এক প্রদপ্রদভাইরক থদখরি োরবা বরল হাজো থমারড় থনরম 

থদখলাম প্রপ্রিবারদ ছয়লাপ থলাকজরনে প্রভরড় অরটাপপ্রেরেবা প্রবপ্রিি।প্রদপ্রদচুে লাডু্ড 

বাপ্রহনীে দাপরট থটকা দায়।আরন্দালরনে মূল দাবী থপরোপরনেে মূলেবৃপ্রিে 

প্রপ্রিবাদ।প্রপ্রিবারদে থবগ বাড়ারনাে িাপ্রগরদই হয়রিা লাডু্ড থকাপানীে 

মোরনজারেো পিাকা মুরড় বাইরকে কান মুরল প্রবকট শব্দ মিেী করে েব থধাাঁয়া 

থধাাঁয়া থধাাঁয়া করে থফলরছন।রবশ একটা লড়রক থলরে থপরো হক টাইপ 

বোপাে।মারন েপ্রিে? 
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না মারন আমারদে কপারল প্রক আরবাদা টোটু করে থলখা আরছ? এরিা থধাাঁয়া না 

উপ্রড়রয় োজেেেকারেে টোক্স বাবদ থে বাইশটাকা আমারদে কান মুরল প্রনরয় 

থনওয়া হরে থেটা থছরড় প্রদরলই থিা ঝারমলা প্রমরট থেি।উহু িাহরল থিা েিীন 

দারেে মরিা বেবীে মাকটা প্রফল প্রনরয় েিীন বাবুে স্টোচুে থগাড়ায় গুটখাে েে 

থফলা হরব না।এে আরগ প্রকছুপ্রদন বাওয়াল বাওয়াল থখলা হরলা প্রজএেপ্রট প্রনরয়।িা 

প্রজএেপ্রট প্রবরল এেপ্রজএেপ্রট বরল থে এমাউন্ট টা থলখা থারক থেটা োজেেেকারেে 

থকাষাগারে জমা পরড় না থিা?জমা েখন পড়রছই আে থেটা েখন পেমানরন্দ 

প্রগরলও থফলরছা িাহরল বাওয়াল বাওয়াল থখলাে দেকাে প্রক প্রছরলা? আে 

থপরোরলে মূলেবৃপ্রিরি আরগ বাইশ টাকা থছরড় প্রদরয় োস্তায় থনরম থধাাঁয়া ওড়ারল 

ভারলা হরিা না? 

 

এই অপ্রব্দ ও প্রবেপ্রেরেখা েহেেীমাে প্রনরচ প্রছরলা।কাল থথরক থদপ্রখ অনলাইরন 

থমাদীচুে লাডু্ড থকাপানীে মোরনজােো প্রবপ্রভন্ন েকম স্টোট ছড়ারে।রেখারন 

নেওরয়, আইেলোে এমনপ্রক হয়রিা োউথ থপাল বা নথট থপারলে ও থপরোরলে 

দাম থদখারনা আরছ।আবাে থকান থকান স্টোরট পাপু্পচুে-লাল লাডু্ড থকাপানীে 

েমরয় থপরোরলে কিটা খাোপ দাম প্রছরলা থেেব থদখারনা হরে।িরব এই 

থমাদীচুে লাডু্ড থকাপানীে মোরনজােরদে আফটাে থেলে োপ্রভটে খুব ই 

খাোপ।প্রথমিিঃ ইটচাপা ফোকারশ ঘারেে থকায়াপ্রলপ্রটে থপাস্ট বানায় এো 

প্রিিীয়িিঃ এরদে কারছ লোপ্রেপ্রফরকশন চাইরল লারয়ন্ট েোপ্রটশফোকশান থক মধেমা 

থদপ্রখরয় এো অফলাইন হরয় োয়।উত্তে আরেনা।গরুে থপরটে অপাচে ঘারেে মরিা 

এরদে থপাস্ট গুরলা পরড় থারক।এরিা পপ্রেশ্রম না করে এোও প্রকন্তু থমাদীচুে 



18 | T i n o t t a m a  

 

লাডু্ড থকাপানীে কারছ দেবাে করে থপেল প্রিরজলরক প্রজএেপ্রটে আওিায় আনাে 

কথা বলরি পারে। 

 

থমরুদে প্রবপ্রকরয় প্রদরল মপ্রস্তষ্ক থে িােোরথ প্রিরি প্রদরি হয় এটা এরদে থদখরলই 

থবাঝা োয়।এরদে এই আরন্দালন আরন্দালন বা স্টোট স্টোট থখলাে োরথ োরথ 

আমারদে ও অপ্রবলরম্ব থনাটা থনাটা থখলা শুরু কো উপ্রচি।প্রক বলরলন?বােবাে 

থভাট কোরল আমারদে টোরক্সে টাকা বেবাদ হরব... িা থকানো আপনাে আমাে 

টোরক্সে টাকা আমারদে থপছরন খেচা হয় েব থিা চুে লাডু্ড থকাপানীে 

মোরনজারেো েুইে বোরে জমায়।িােরচ আেুন প্রনরজরদে টোরক্সে টাকা প্রনরজোই 

ওড়াই।এক বাপ্রট থিল মাপ্রখ আে থনাটা থনাটা থখপ্রল।োো বছে থহাক থভাট 

উৎেব। 
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ডিডিটাল আটট  ৫ – যসৌরে মুিার্িি 
 

 

ডিডিটাল আটট  ৬ – অকণ  চক্রেততী  



20 | T i n o t t a m a  

 

 
ইবল্কশি – বমিাক পাল্ 

 

কাপ্রলয়াচরকে ধূপ্রলমপ্রলন শাহী েড়রকে পারশ একটা েস্তা বারে থকারণে প্রদরক 

প্ল্াপ্রস্টরকে থচয়াে থটপ্রবল দখল করে বরেরছ ওো প্রিনজন। কপারল হাি প্রদরয় 

থপ্রৌঢ় থপশল মানুষপ্রট বরে আরছন, োমরন আধা গেম বীয়রেে থগলাে আে বাপ্রে 

থছালারেি। উরটাপ্রদরক বরে থাকা দুজন থছাকোে মরধে একজন দীঘটকায়, 

কৃষ্ণবণট, থপটারনা থচহাো – মুরখ থপ্রৌঢ়ে আদল; আরেকজন খবটনাো, থবাঁরট, থোগা 

মরোলরয়ি মবপ্রশষ্টেেুে। খবটনাো একরঢারক থগলারেে বাংলাটুকু থশষ করে বরল 

উঠরলা-‘কী হল ইন্দ্রদা,নটা থিা থবরজ থগল, থগাপাল কখন আেরব? আরদৌ আেরব 

থিা? ও শালা আমারদে থিাবারব না িুপ্রম প্রশেওে?’ ধীরে ধীরে থচাখ খুলরলন থপ্রৌঢ়, 

আেে থচারখ িাপ্রকরয় কাটা কাটা স্বরে বলরলন-‘বারিাদ খড়্গ, থিাে কারছ বাাঁচাে 

আে প্রকছু উপায় আরছ? বারজ না বরক চুপচাপ বরে থাক।’ িৃিীয় বেপ্রেপ্রট, োরক 

আমো জানরবা ইরন্দ্রে বড় থছরল কালু নারম, অচধেটে হরয় উরঠ পড়রলা- ‘থিামো 

https://www.facebook.com/bunobhoot


21 | T i n o t t a m a  

 

বরো বাবা, আপ্রম বাইকটা প্রনরয় একটু এপ্রগরয় থদরখ আপ্রে।’ প্রঠক থেই েময়, 

বারেে প্রটমপ্রটরম আরলাে প্রবপেীরি দেজা থঠরল ঢুকরলা একটা প্রশেলুরয়ট- মাঝাপ্রে 

উচ্চিাে োধােণ গঠরনে অবয়বপ্রট থোজা কাউন্টারে প্রগরয় থটরকা মোরনজােরক 

প্রজরজ্ঞে কেরলা-‘ শুপ্রণ্ড, ইন্দ্রমল্ল প্রেংহ এরেরছ?’ 

       ‘থগাপাল, এপ্রদরক’ চাপা অথচ িীক্ষ্ণ গলায় িাক প্রদরলন থপ্রৌঢ় – থোল্লারে খড়্গ 

হাাঁকরলা-‘আে একটা ছরশা’। ধীে ও মাপা পদরেরপ চিুথট থচয়ােটায় প্রগরয় বেরলা 

থগাপাল রুইদাে। িােপে গুটখাে থছাপ লাগা দাাঁি থবে করে অল্প থহরে বলরলা- 

‘এখারন নয়, মোরনজাে শুপ্রণ্ডরক বরল প্রদরয়প্রছ-থকপ্রবন খুরল প্রদরে- ওখারনই েবকথা 

হরব।’ কালু অবাক হরয় থলাকটারক থদখপ্রছল – আপাদমস্তক প্রভরজ জামাকাপরড় 

একজন োধােণ ছারপাষা মানুষ বরলই মরন হরে িারক- শুধু ঘারড়ে কারছ লম্বা 

েিটা জল আে আরলায় চকচক করে উঠরছ। 

 

********* 

 

পাঠক, এই চােজরনে গল্প শুনরি থগরল আপনারক খাপ্রনক ইপ্রিহারেে 

ফোবড়ারচাস্তা প্রচবুরি হরব, নইরল প্রঠক এ মরদে থখই পারবন না। এেব কাপ্রহনীে 

শুরু অরনক আরগ। থদশ িখন েরব স্বাধীন হরয়রছ। প্রবহাে-মালদা-বাংলারদশ বিটাে 

স্মাগপ্রলং বুটরলপ্রগং ড্রারগে এক থমৌেেীপাট্টায় পপ্রেণি হরে। মদ, থহরোইন, 

থমরয়রছরল, গরু- মূলি এগুরলাে কােবাে করে এই অিরল প্রকছু থলাক ফুরলরফাঁরপ 

উঠরি লাগরলা। এরদে মরধে েবাইরক ঠাণ্ডা করে পুরো কারটটরলে মাথায় বরেপ্রছল 

শশাে োয়। পুেরনা থলারকো বরল শশারেে দাপরট এমপ্রপ-প্রিএেপ্রপ এক থগলারে 

মদ থখরিা। শশারেে মূল প্রবরোধী প্রছল খড়্গবাহাদুরেে ঠাকুেদাে গ্রুপ আে থখাট্টা 
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বধটন প্রেং। খরড়্গে ঠাকুেদারক প্রদরনদুপুরে মালদা পুেরনা বাজারে কচুকাটা করে 

শশাে, বধটরনে থবারনে থকবল শাপ্রড়টুকু পাওয়া থগপ্রছল। পুেরনা মাপ্রফয়া বৃি ভানু 

গুপ্ত পাগলা নদীরি মাছ ধেরি প্রগরয় একপ্রদন ভোপ্রনশ হরয় োয়। আে িােপে 

শশারেে কথায় থগৌড়বে উঠরবাে কেরি লাগরলা। এরমরল-ও হরয় থগল থে প্রবপুল 

থভারট প্রজরি। আে স্মাগলােরদে মরধে প্রবেল প্রপ্রিভা প্রহরেরব ষাট থপপ্রেরয় হাটট 

অোটারক মেরলা শশাে োয়। শশােে থছরল মানব প্রকন্তু বারপে দাপট পায় প্রন- 

ফরল কারটটরলে মাথায় বরেই থে ক্রমাগি থহাাঁচট থখরি লাগরলা। আে একদা 

শশারেে বামহাি প্রনপুণ েইপ্রকয়া একপ্রদন োরি মানরবে প্রেেল মরটে থগলারে 

প্রমপ্রশরয় প্রদল প্রমঠা অোরকানাইরটে গুাঁরড়া। প্রকন্তু পাপ বাপরকও ছারড় না, মানরবে 

শ্রাি থমটাে আরগই মহানন্দা প্রব্ররজে িলায় প্রনপুরণে বপ্রি পাওয়া থগল। এেপরেই 

শুরু হল আেল থখলা। থোজ োরি োজা বদরল থেরি থাকরলা। ইংপ্রলশবাজাে 

থথরক হাপ্রমদপুে অপ্রব্দ এলাকাে থলাকজরনে থবারমে আওয়াজ না শুনরল োরিে 

ভাি হজম হি না। কপ্রচ থছরলো থমপ্রশন ধেরি প্রশরখই প্রনরজরক নটবে ভাবরি 

লাগরলা আে থেক্সেংখো দু অরে থপৌঁছরনাে আরগই থবরহরস্তে হূেী ধেরি পাপ্রড় 

প্রদরি লাগরলা। 

এেরবে মরধে েবরচ খিেনাক ফাাঁদ প্রছল শ্রীরদবীে। বছে পাঁয়প্রত্ররশে এই 

লােেময়ী থনপালী েমণী আেরল েপরকট খরড়্গে েৎমা। খরড়্গে বাপ লপ্রলি 

বাহাদুে কাঠমাণু্ডে চেেগপ্রল থথরক এরক িুরল এরন প্রবরয় করে। প্রবরয়ে ছমারেে 

মরধে হাট্টাকাট্টা লপ্রলি বাহাদুে দুপ্রদরনে জ্বরে মরে োয়। বেবো ধরে লপ্রলরিে ভাই 

থগাপ্রবন্দ। আে িােপে থথরক গরুে বাাঁরট থলরগ থাকা দাাঁড়াশ োরপে মি 

কারটটরলে েে চুরষ ফুলরছ শ্রীরদবী। এে থচারখে ইশাোয় থগাপ্রবন্দবাহাদুে থথরক 

উঠপ্রি মস্তান পােরভজ অপ্রব্দ থগালাম হরয় োরে- পারয়ে িলায় উজাড় কেরছ 

কারটটরলে পয়ো- প্রনরজরদে মরধে হেদম খুরনাখুপ্রন কেরছ- আে শ্রীরদবীে নারম 
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কলকািায় প্রিন প্রিনরট আপলাে এেকটট হাউে েমেম করে চলরছ। মালদাে 

থমরয়রছরলো আড়ারল এই শ্রীরদবীরক থজায়ানখাকী নাপ্রগন বরল িারক। কারটটরলে 

উপে ভেো করে থাকা প্রাপ্রেক মাপ্রফয়ারদে িাই আজ ভয়ানক দুেবস্থ্া। খরড়্গে 

কাকা আে িাে মপ্রেোনী শ্রীরদবী প্রমরল িারদে েব লারভে গুড় থচরট োফ কেরছ 

– আে থলাকাল ছোমড়াো আস্কাোয় মাথায় উরঠ থিালাবাপ্রজে এমন বাড়াবাপ্রড় 

কেরছ থে স্থ্ানীয় বেবোদােরদে প্রবজরনে কো দুস্তে হরয় দাাঁপ্রড়রয়রছ। শশারেে 

েময় বছরে দুবাে থিালা প্রদরল থে ঝারমলা প্রমটরিা এখন হপ্তায় হপ্তায় নিুন নিুন 

থলাকরক থিালা প্রদরি প্রগরয় নাপ্রভশ্বাে উঠরছ। িাই পপ্রেবাে থথরক থবপ্রেরয় এরে 

নিুন বাজারে কপ্রপউটারেে থদাকান থদওয়া খড়্গবাহাদুে থথরক প্রবষু্ণপুরেে 

কাঠমাপ্রফয়া ইন্দ্রমল্ল প্রেংহ, হংেপ্রগপ্রে থলরনে থবশো প্রটনা থথরক মহদীপুরেে 

বিটােমাপ্রঝ থিাবােক – েবাে কপারল প্রচোে ভাাঁজ – েবাই ধান্দা বাাঁচারি থপট 

বাাঁচারি একটা প্রকছু চাইরছ। 

 

*********** 

 

এইখারন েীরন থঢারক থগাপাল রুইদাে। বাপ্রড় িালরখালা। জারি মুপ্রচ। বাপ 

নামকো প্রহটমোন থবাপট রুইদাে। থলারক বরল জেল শবরেে োরথ থগাপারলে 

মারয়ে আশনাই প্রছল। জেলই পরে নাকী থবাপটরক থঝরড় থদয়। বাপ্রড়ে লারগায়া 

জেলচণ্ডীে মপ্রন্দরে োোপ্রদন পরে থাকরিা থগাপাল। থবাপরটে হাপ্রপশ হবাে পে 

থে হঠাৎ প্রহপ্রলরি চরল োয়। এরকবারেই োধােণ থচহাোে থছরলপ্রটে একমাত্র গুণ 

প্রছল দুজটয় োহে। প্রহপ্রলরি মাল এেপাে-ওেপাে কেরি প্রগরি প্রবপ্রিআে-এে হারি 

ধো পরড় থে- হাি বাাঁধা অবস্থ্ারিই প্রবপ্রিআে জওয়ানপ্রটরক লাপ্রথ থমরে চলে 

থেরনে োমরন থফরল প্রদরয় থে পাপ্রলরয় আরে। ইেলামপুরেে মুন্না থবগ ঘারড় েুে 
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থমরেও থগাপালরক কায়দা কেরি পারে প্রন- হােপািাল থথরক ছাড়া পাওয়া মাত্র 

থে অোমু্বরলি প্রনরয় থোজা মুন্নাে বাপ্রড় োয় ও িাে প্রেনায় পাাঁচটা বুরলট থঠারক। 

ফরল বছে পাাঁরচরকে মরধেই থগাটা প্রদনাজপুে পূপ্রণটয়াে বাদশা হরয় ওরঠ থগাপাল 

রুইদাে। থগাপ্রবন্দ থগাপালরক খুন কোে অরনক থচষ্টা করেরছ, প্রকন্তু েুপ্রবরধ কেরি 

পারে প্রন। মালদায় ঢুকরলই প্রনঘটাৎ মৃিুে থজরনও আজ থগাপাল চরল এল ইন্দ্রমরল্লে 

োরথ থদখা কেরব বরল – এই প্রচণ্ড বৃপ্রষ্টরি একরশা কুপ্রড়রি বাইক চাপ্রলরয়- একা। 

  

********** 

 

জয়স্কন্ধ বারেে মোরনজাে শুপ্রণ্ড ভোপো ঘেটা খুরল প্রদরয় দুরটা থবািল, চােরট 

থগলাে আে লাল েরঙে প্রচপ্রল প্রচরকন নাপ্রমরয় প্রদরয় থগল। গম্ভীেভারব বরল থগল-

‘প্রনকলরনকা ওয়াে প্রমেকল প্রদপ্রজরয়গা’। থে থবরোরিই কালু িাড়ািাপ্রড় দেজাটা 

বন্ধ করে প্রদরয় বলরলা- ‘থগাপালদা, কাাঁপ্রকনাড়া থথরক চাাঁদ আেরি পারে প্রন- 

িমলুরক বীরেরনে থিোয় প্রটকপ্রটপ্রক বাো করেরছ- আমোই থকবল বল্লভপুে-

োোমাপ্রটে জেল ধরে লুপ্রকরয় আেরি থপরেপ্রছ। প্রকছু একটা কে থগাপালদা।’ 

থগাপাল প্রজজ্ঞােু থচারখ িাপ্রকরয় ধীরে ধীরে বাংলাে থগলারে চুমুক প্রদরি লাগরলা। 

মুখ খুলরলন ইন্দ্রমল্ল- ‘িুপ্রম থিা জারনা থগাপাল, থগাপ্রবন্দবাহাদুে আে শ্রীরদবীে 

উৎপারি বেবো কো দুষ্কে হরয় থগরছ, থলাকাল মস্তানরদেও বাড়াবাপ্রড় চেরম 

উরঠরছ- আমাে এমন েমিা থনই থে মালদায় এরে এরদে োরথ লপ্রড়- োউথ 

থবেরল চাাঁদ বা প্রবহাে শেীরফ োজুে একই অবস্থ্া- থিামাে বয়ে কম, োহেও 

অরনক থবপ্রশ- িাছাড়া থগাপ্রবন্দ আমারদে স্ট্রোরটপ্রজ জারন, িুপ্রম অরচনা –িুপ্রমই দয়া 

করে এ দাপ্রয়ত্ত্ব নাও- কারটটরলে থগাপন প্রমপ্রটঙএ েবাই িাই অনুরোধ করেরছ।’ 

খড়্গ মাংেে থগ্রপ্রভ প্রজনরে মুছরি মুছরি বরল উঠরলা-‘থলাকাল প্রেরোেট প্রনরয় 



25 | T i n o t t a m a  

 

থভরবা না থগাপালদা- এই খানকীটারক থশষ কে- প্রফনাি প্রেরোেট েব আমো থদরখ 

প্রনপ্রে।’ থগলােটা থেরখ হাফখাপ্রল থবািলটা িুরল প্রনল থগাপাল- ঢকঢক করে 

প্রেক্সপ্রটটা গলায় থঢরল পরকট থথরক েজনীগন্ধাে পোরকট থবে কেরলা- িারি 

োবধারন থমশারলা িুলেী প্রেপল প্রজরো- িােপে পুরোটা মুরখ থফরল হাাঁটরি হাাঁটরি 

প্রগরয় জানলাটাে ধারে চুপ করে দাাঁপ্রড়রয় েইরলা। োো ঘরে িখন প্রহেন্ময় 

নীেবিা। 

       কিেণ থকরট থগরছ থক জারন। ইন্দ্রমরল্লে দুখানা লম্বা থগাল্ডরেক থশষ 

হরয় থগরছ। িাে োমরন প্রেরগ্রট থখরি না থপরে কালু আে খড়্গ উশখুশ কেরছ। 

হঠাৎ প্রপক থফরল থগাপাল বরল উঠরলা-‘প্রনরষকবজ্র থচরনা কালু? প্রনরষকবরজ্রে 

লিা?’- িােপে প্রিনরজাড়া অবাক থচারখে প্রদরক িাপ্রকরয় প্রনরজই উত্তে প্রদল-

‘বশীকেরণে েবরচ বড় অস্ত্র- মা চণ্ডীে কৃপায় আপ্রম থজরনপ্রছ।’ আবাে েব চুপচাপ। 

প্রমপ্রনট পাাঁরচক পে মনশব্দ থভরে থে ঘুরে দাাঁপ্রড়রয় বলরলা- ‘প্রবষু্ণপুরেে মাপ্রলক, 

একটা েপ্রলি থদরখ হাপ্রিে দাাঁি থজাগাড় কেরি পােরবন? আপনাে থিা মাইরশাে 

বা কামরূরপ ভারলাই থচনারশানা- প্রকনরি হরব না, ভাড়ায় প্রনরলই হরব।’ ইন্দ্রমল্ল 

েম্মপ্রিেূচক মাথা নাড়রলন। ‘িাহরল আে কী, হরয় োরব। প্রকন্তু আমাে 

বোপােটা...’-‘থকান বোপাে থনই থগাপাল, েব প্রঠক আরছ- িুপ্রমই হরব কারটটরলে 

েরবটেবটা- নিুন শশাে োয়।’ প্রনশ্বাে থফরল প্রপঠটা এপ্রলরয় প্রদরলন থপ্রৌঢ় ইন্দ্রমল্ল 

প্রেংহ। 

 

********* 
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ভাদ্রমারেে অমাবেো। থগাপ্রবন্দবাহাদুরেে ড্রইংরুরম একটা প্রবশাল হাপ্রিে 

দাাঁি োখা। দোদপ্রেরি বেস্ত ইন্দ্রমল্ল ও থগাপ্রবন্দ। গ্লােটপ থটপ্রবরল েয়োল েোলুরটে 

থবািল ও দুপ্রট থগলাে। ইন্দ্রমরল্লে থঠাাঁরট প্রেগারেট। থচাখ উত্তরেে জানলাে প্রদরক। 

থগাপ্রবন্দ ঈষৎ টলটলায়মান। ঘরে প্রিিীয় মানুষ থনই। দেকােও থনই। কােণ ঘরে 

থঢাকাে আরগ থদহেেী িল্লাপ্রশ করে প্রনরয় প্রনপ্রিি হরয়রছ ইন্দ্রমল্ল প্রনেস্ত্র। হঠাৎ 

উত্তরেে োিিলা েোরটে ছ’িলায় একটা িীব্র নীল আল জ্বরল উঠরলা। চপ্রকরি 

শ্বাপরদে মি থচারখ আরলা থখরল থগল ইন্দ্রমরল্লে- েপারট উরঠ দাাঁপ্রড়রয় প্রঠক দুপ্রট 

প্রবদুেিগপ্রিে আঘাি হানরলন থগাপ্রবরন্দে গলাে মাঝখারন আে বাম প্রনপরলে 

িলায়। প্রবস্ফাপ্রেি থচারখ মুখপ্রট হাাঁ করে কী একটা বলরি প্রগরয় এপ্রলরয় থগল 

থগাপ্রবন্দে স্ফীি থমদবহুল শেীে। কোরোপ্রটরি হাি প্রদরয় ইন্দ্রমল্ল থদখরলন স্পন্দন 

থনই। মৃদু হােরলন মল্লপ্রশরোমপ্রণ- প্রিব্বরিে প্রশো এখরনা আয়রত্ত আরছ িাাঁে। 

িােপে ধীে পদরেরপ দেজাপ্রট প্রভিে থথরক আটরক থগলাে হারি প্রনরয় বেরলন। 

ওপ্রদরক শহরেে পাড়ায়  পাড়ায় কালু আে খরড়্গে থলাকজন থনরম পরড়রছ থোিট 

আে বনু্দক প্রনরয়। হংেপ্রগপ্রেে প্রবছানায় গড়াগপ্রড় োরে গলাকাটা থোপ্রমওরদে লাশ। 

কালু িাে চাইনীজ অোোট োইরফল প্রনরয় ঢুরক পড়রছ থগাপ্রবরন্দে প্রাোরদ। 

 

********** 

 

জরন্মঞ্জয় ভবন। ছ িলা। প্রশস্ত প্রকংোইজ থবরি বরে েজনীগন্ধায় িুলেী 

থমশারে থগাপাল। গলাে লরকটপ্রট বাদ প্রদরয় িাে শেীরে একরফাাঁটা েুরিাও থনই। 

োমরনে থমরঝরি উপুড় হরয় পরড় আরছ এক পীরনান্নি পরয়াধে পৃথুজঘনা েমণী- 

িাে পেরন থকবলমাত্র নীল েরঙে প্রিল থদওয়া পোপ্রন্ট। করষে কারছ োমানে েে। 
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পারশ প্রকছু পািা লিা আে একপ্রট থগলারে োমানে েবুজ িেল। প্রকছু পূজাে 

উপচাে বপ্রম মাখামাপ্রখ হরয় উরটপারট পরড় আরছ। জদটােুপুপ্রে মুরখ থফরল থগাপাল 

উরঠ দাাঁড়ারলা। লরকরটে জেলচণ্ডীে ছপ্রবটা কপারল থঠকারলা একবাে। িােপে 

লঘুপারয় জানলা অপ্রব্দ থহাঁরট প্রগরয় নীল আরলাটা বন্ধ করে প্রদল। থভাে হরয় 

আেরছ। গুপ্রলরগালাে শব্দও অরনকটা প্রস্তপ্রমি। দূরে লক্ষ্মীপুরেে থমাড় থথরক মাইরক 

থভরে আেরছ-  

মাৎেেনোয়মরপাপ্রহিুং প্রকৃপ্রিপ্রভলটক্ষ্মোিঃ কেং গ্রাপ্রহিিঃ 

শ্রীরগাপাল ইপ্রি প্রেপ্রিশ প্রশেোং চূড়ামপ্রণস্তৎেূিিঃ ।। 
 

 

 

 

ডিডিটাল আটট  ৭ – অোক সাহা 
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ডিডিটাল আটট  ৮ – যতৌনসে হক 

 

 

 

ডিডিটাল আটট  ৯ – রাবকশ কুমার নেশ্বাস 
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ধুবল্া - শান্তা যেৌনমক 

 

 

ধুরলা উরড় আছরড় পড়রলা ... 

বৃপ্রষ্ট চাইপ্রছ .... 

ধুরয় প্রদক োস্তা ঘাট ... 

োস্তাঘারট থবচাো মনরদে হাাঁটাচলা আে মুখ থুবরড় পড়া থদরখ থদরখ .... 

আরো প্রবিৃষ্ণা উরঠ আেরছ ... 

বৃপ্রষ্টরদে থঘন্না কেরি শুরু করেপ্রছ .... 

গলা প্রদরয় নামারি চাইপ্রছ ভুরল োবাে িেল ... 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011366208679
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আবাে বৃপ্রষ্ট পড়রছ .... 

মুরঠা মুরঠা ধুরলা ছুাঁরড় প্রদপ্রে ... 

নুপ্রড় থমশারনা অহংকাে বা অপ্রধকাে ...প্রখপ্রল্ল প্রদরয় োরে .. 

উরঠ পরড়প্রছ , 

বৃপ্রষ্টরদে চরল থেরি বরলপ্রছ ... 

অজানা শহরে গেরম প্রমরশ থেরি বপ্রল ; 

িারি থজাে করে জারে ধরে মন খাোরপে মেনে .... 

হারি িারদে আজকাল নিুন উন্নি অস্ত্র 

বৃপ্রষ্ট থি ঠায় বপ্রেরয় েুি কেরি শুরু করে.... 

একটু প্রবেরহ , 

থঘাঁরট প্রদরে েোেপ্রে োস্তাগুরলা ... 

থঘন্না শুরু হয় ,খুব মরে থেরি প্রদরি ইরে হয় ... 

থকন ? 

অদু্ভি েময় েমীকেণ ....ধুরলা উপ্রড়রয় থদয় ! 

আছরড় পরড় , বৃপ্রষ্ট বােবাে এরে পরড়  
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The kahlo rhetoric – Jhilam Roy 

 
“I was born in rain and I will die in rain. Know me as river, as harbour. 
They will say I was a slut with a brazen sailor’s mouth. They will not 
remember my elegance and restraint. They will say they looked in my 

eyes and counted one hundred forty-six pelicans flying in a wavering line 
into a marina at sunset ... I resist the obvious borders. For this heresy, I 
have been categorically penalized. Did you know they sealed me into a 

cast for one entire year? It was a premature burial where I kept breathing 
under dirt. They did this repeatedly, gathered my crushed bones like wild-
flowers and used plaster as a vase. They sought to make an object of me. 

There was no composition. It was vandalism.” 

- Kate Braverman, The Incantation of Frida K. 
 

These days, we tend to hear a lot about the term 'Feminism'. We tend to 
complain a lot too. About its meanings, purposes, and manifestations. Time 
and again, we have seen the fleeting appropriations of 'phantom feminism' 
and the unchartered, fragile bulge of female voices that fall short of the 
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'feminist' tone. Or sometimes, it is the other way around: A 'being' of 
feminism is imposed, overlooking everything that qualifies for 
patriarchy. Maybe, it is our short-term, compartmentalized conception of 
feminism. Equal pay, equal rights, equal status—terms that more than half 
of the female population in the world, consciously or unconsciously, find 
unrelatable. Then why do we, the women, employ such a term to 
represent the status of our beings when the term itself is inadequate to 
represent us all? 
 
 

“In this net, it’s not just the strings that count but also the air that 
escapes through the meshes.” - Pablo Neruda 

 
 

In the recent times, we have seen varying degrees of feminism. And this is 
where Frida Kahlo's feminism steps in. Most of the books and articles on 
her that I have come across dub her as a feminist icon, crowned in the 
hearts of marginalized groups. And in a way, she is deserving of the 
praise. The dense, singular eyebrows, the faint moustache, the colourful 
attires that bespokemexicanidad, the bold strokes of her artistic brushes, 
and an even bolder promiscuous lifestyle have conspired together 
posthumously to create a mythical Frida beyond the confines of human 
destiny. Sadly, however, this construction falls in the dents of 
misinterpretations and masquerades. Frida lived in the Rhetoric, nearly 
feminist, nearly liberated, nearly replete in her mission. And like all her 
paintings, her life had been short of that one brush stroke of completion. 
It was beautifully unfinished! 
 
 

“There have been two great accidents in my life. One was the trolley, and 
the other was Diego. Diego was by far the worst.” - Frida Kahlo 
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Tragedy has been more faithful a consort to Frida than Diego Rivera. The 
sheer frequency of her tragedies contributed to her heroic reputation; she 
is seen as someone who rose above the physical and psychogenic pain to 
paint the somatic. She fiercely and dramatically portrayed reality, 
appearing neither attached nor detached of the misfortunes that shaped 
her artistic imagination in the first place. Yet, the same countenances of 
vulnerability is a bid towards the invulnerable. For instance, 'Herrera 
evaluates Kahlo's entire oeuvre and her late-twentieth-century popularity 
in terms of bipolarities subsumed within the overarching battle between 
surrendering to pain and struggling for survival': 
 
 

There is the tension created by Kahlo's festive, be-costumed exterior and 
her anguished interior. There is a split between her mask of control and 
the turmoil that thrashed inside her head. Even as she presented herself 
as a heroine, she insisted that we know her vulnerability. And while she 
was compelled to see herself and to be truly seen, she hid behind the 
mythic creature she invented to help her withstand life's blows . . . . [H]er 
self-portraits . . . were not just a means to communicate feeling, but a 
device to keep feeling in check. Thus while her paintings draw us into her 
power, they also frustrate. They are steely in their distance and obdurate 
in their silence . . . forc[ing] us to come face to face with Frida . . . and . . 
. with unexplored parts of ourselves.  
[Taken from Margaret A. Lindauer, Devouring Frida: The Art History and 
Popular Celebrity of Frida Kahlo] 
 
 

Isn't this an expression of submission to her fate? Not only her paintings, 
but also her temperaments betrayed a certain submission. Her and her 
husband's affairs, her dutiful marriages, multiple abortions, her exhibited 
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political leanings that uncannily dawdled behind her husband's are 
repeatedly sheeted by her involvement in 'marginalized' issues. Her virile 
behaviour was characterized by an obsessive promiscuity and unfailing 
flirtiousness. She once said, 'I paint my own reality. The only thing I know 
is that I paint because I need to, and I paint whatever passes through my 
head without any other consideration.' In fact, her self-portraits portrayed 
a Frida interacting with herself as a consequence triggered by her 
interaction with the men in her lives. To name one of her famous 
paintings, her 1932 Henry Ford Hospital was inspired by a life-threatening 
abortion. 'The painting is considered to illustrate the artist's mourning for 
her aborted child and despair over her apparent physical inability to carry 
a child to term. This one-to-one association of life events to the meaning 
of a painting follows the paradigmatic art history model described by 
Mieke Bal and Norman Bryson', the 'purpose of art-historical narration is 
to merge the authorized corpus and its producer into a single entity, the 
totalized narrative of the-man-and-his-work, in which the rhetorical 
figure author=corpus governs the narration down to its finest details'. 
 
 

Frida's 'feminism' was conditional, operating within the confines of 
Mexican patriarchy. She had incessantly employed a rhetorical attitude 
towards her ideologies, surging and backtracking at the same time. One 
goes on to doubt the honesty of her convictions but never their execution. 
Indeed, still today, she remains the celebrated and confident embodiment 
of mortal chaos, above human sensibilities, in every way living in the field 
beyond rightdoing and wrongdoing. In life. And after life. 
 
 

But, sorry! Frida Kahlo was no Feminist. 
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ডিডিটাল আটট  ১০ – সুকলযান ঘ াষ 

 
 
 

 
ডিডিটাল আটট  ১১ – সঞ্জয় ঘ াষ 
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বচত্রবসল্ – সুব্রত িাস 

 
 

আজ প্রিন প্রদন হরলা থঘাষবাবুে থদাকারন নিুন একটা কুপ্রিট এরেরছ। আো মাত্রই 
এক থকারণ পরে থাকা পুরোরনা একপ্রট চুপ্রড়দারেে োরথ িাে আলাপ হয় নিুন 
পপ্রেরবরশ থে থেন িাে মরনে দুরটা কথা বলাে োথী খুাঁরজ থপরলা, থবশ ভারলাই 
লারগ কুপ্রিটে । 
 
এই কপ্রদরনই িারদে বনু্ধে থবশ জরম উরঠরছ। এে থক্রপ্রিটটা অবশে কুপ্রিটে, থবশ 
প্রমশুরক থে , নয়রিা  এেই মরধে বয়রে বরড়া কুৎসিত চুপ্রেদােটাে োরথ থকউ 
বনু্ধে পািায় !!!!!!!! 
 
কুপ্রিট ওরিা েুন্দে হওয়া েরত্ত্বও একপ্রবনু্দও অহংকাে থনই িাে মরধে, একটুও 
প্রনরজে থেৌন্দরেটে বড়াই করে না বেং কি েহরজই চুপ্রড়দারেে োরথ প্রমরশ 
থগরছ, িারক প্রদপ্রদ বরল থিরকরছ । 
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িরব এই কপ্রদরনে মরধেই কুপ্রিট বুরঝরছ চুপ্রড়দাে প্রদপ্রদে মুরখ োোেন হাপ্রে থলরগ 
থাকরলও মরন প্রকন্তু িাে অরনক দুিঃখ,. কােণটাও থবাধ কপ্রে থে আন্দাজও কেরি 
থপরেরছ এই কপ্রদরন, 
 
চুপ্রেদাে প্রদপ্রদে প্রবপ্রক্রে বয়ে থপপ্রেরয় থগরছ , িবুও থকউ িারক পছন্দ করে 
থকরনপ্রন , এক দুবাে নাপ্রক প্রবপ্রক্র হরি হরিও আে থশষপেটে হয়প্রন । থদখরি 
একটু প্রবশ্রী আে থেরকরল বরল থকউ ছুাঁরয়ও থদরখ না িারক । থদাকারনে নানা 
কাপড় জামা নানা কথা বরল , িারক প্রনরয় হাপ্রে ঠাট্টা গালমন্দও করে । 
 
আজ মচত্র মারেে বারো িাপ্রেখ ,  
িাো থদাকারন একটু কানাঘুরষা শুনরি থপরলা  থদাকারনে মাপ্রলক আে কমটচােীো 
প্রক জারনা বলাবপ্রল কেরছ। 
 
িাো বলরছন কাল থথরক নাপ্রক মচত্ররেল শুরু  আে চুপ্রড়দারেে প্রদরক আঙুল 
থদপ্রখরয় বলরলন থে কাল িারক থদাকারনে বাইরে দাাঁড় কপ্রেরয় দাওয়া হরব প্রবপ্রক্রে 
থশষ প্ররচষ্টায়। 
. খুব কম দাম ধো হরয়রছ িাে জনে , েপ্রদ কম দাম থদরখ থকারনা মানুরষে থলালুপ 
দৃপ্রষ্ট পরে িাে উপে , িাহরল বাপ্রড়রি েবেময় পড়াে জনে থকউ হয়রিা িারক 
প্রকনরল প্রকনরিও পারে ,  প্রক আে কেরব েব জামাকাপরড়ে থিা আে আলমাপ্রেে 
ভাগে থজারট না ,  থে শুধু প্রবরয় বাপ্রড় োওয়াে েময়ই িারদে আলমাপ্রে থথরক 
নাপ্রমরয় পড়া হরব , িােপে আবাে থকরচ ইপ্রস্ত্র করে িুরল োখা হরব .. কজন আে 
এই ভাগে প্রনরয় মিপ্রে হয়।  
 
আে চুপ্রড়দােও থেটা জারন , থে জারন থে কুৎপ্রেি থদখরি , িাই প্রবরয়বাপ্রড়ে জামা 
হওয়াে আশা থে কখনই করে না । এখন শুধু থকারনা ভারব প্রনরজরক প্রবপ্রক্র কেরি 
পােরলই হয়। অরনকপ্রদন থিা হরলা থে এই থদাকারন আরছ , আে এই জনে িারক 
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থদাকারনে বাপ্রক জামাকাপড়রদে কারছ অলেী অপয়া গালও শুনরি হয়। িাই থে 
এখন প্রবপ্রক্র হরলই েবাে মেল। 
 
পরেে প্রদন থথরকই মচত্র থেল শুরু  কুপ্রিট আে চুপ্রেদারেে খুব মন খাোপ  েকাল 
থবলায় ঘুম থথরক উঠরি না উঠরিই কুপ্রিট থদখরলা চুপ্রড়দাে থক থদাকারনে েবাই 
প্রমরল ঝাড়পছ কো শুরু করেরছ। একটু পরেই িারক থদাকারনে বাইরে দাাঁড় 
কোরনা হরব , 
 িারদে দুই বনু্ধে আে একোরথ থাকা হরব না। োওয়াে েময় চুপ্রড়দাে এক 
দৃপ্রষ্টরি কুপ্রিটে প্রদরক থচরয় েইরলা ।  
 
এেপে প্রবরকল হরলা, বাইরে থলারকে জমজমাট , েবাই েস্তাে দারম োধােণ 
খুাঁিওয়ালা জামাকাপড় থকনাে ধান্দায় আরছ , োরি প্রপপ্রটরয় োোবছে পড়রি 
পারে , থকউ এই েময় ভারলারবরে িারদেরক থকরন না , শুধু থদরখ আোমদায়ক 
প্রকনা আে অরনকপ্রদন োফ ইউে কো োরব প্রকনা । 
 
োোপ্রদন োোপ্রবরকল ঠায় োস্তাে ধারে দাাঁপ্রড়রয় থাকাে পে অবরশরষ োরিে থবলায় 
দুই বনু্ধে থদখা হয়। একটু েুখ দুিঃরখে কথা বরল লাে শেীরে থোজই চুপ্রড়দাে 
ঘুপ্রমরয় পরড় ।  
এভারবই থবশ করয়কপ্রদন থকরট থগরছ। পুরোরনা কুৎপ্রেি চুপ্রেদােরক এই কপ্রদরন 
থকউই পছন্দ করেপ্রন। এই দুিঃরখে মারঝ কুপ্রিট প্রকন্তু মরন মরন একটু খুপ্রশই হয় , 
অেি প্রদনরশরষ একবাে হরলও থিা িারদে থদখা হরব। 
 
আজ মচত্র মারেে থশষ প্রদন , আজ চুপ্রেদারেেও প্রবপ্রক্র হওয়াে থশষ প্রদন , থদাকারনে 
মাপ্রলক স্পষ্ট বরল প্রদরয়রছ থেগুরলা থশষ অপ্রব্দ প্রবপ্রক্র হরবনা থেগুরলারক হয় 
থদাকারনে এক থকারণ থফরল থেরখ থদরব আে নয়রিা থদাকান ঝাড়পছ কোে 
কারজ লাগারব ।  
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চুপ্রড়দারেে িাই আজ মেণ বাচন লড়াই থে করেই থহাক কারো একজরনে কারছ 
প্রবপ্রক্র হরি পােরলই হয় , থে জারন প্রবপ্রক্রে বয়ে থপপ্রেরয় থগরল থদাকারন থাকাটা 
থদাকারনে মাপ্রলরকে জনে কি েিণাে , িাই মাপ্রলকরক থেই অপমারনে হাি থথরক 
বাাঁচারি থে আজ থে কারোে কারছ প্রবপ্রক্র হরি োপ্রজ । 
 
চাপ্রেপ্রদরক টানটান উরত্তজনা , প্রবরকরলে হইহট্টরগাল আজ েবরথরক মাত্রা 
ছাপ্রড়রয়রছ , আজ থিা থশষ প্রদন মচত্ররেরলে । 
 
অবরশরষ চুপ্রেদারেে ভাগে প্রফেরলা  এিপ্রদরনে প্রিীোে অবোন ঘুচল। হাফ দারম 
থেই পুরোরনা কুৎপ্রেি চুপ্রেদাে প্রবপ্রক্র হরয়রছ। থদাকানদােও একটু প্রনিঃশাে থছরড় 
বাাঁচরলা । 
 
..... হোোে থথরক নাপ্রমরয় েখন চুপ্রড়দাে থক পোরকরট ভেরি োরব িখন থে একটু 
হাপ্রে মুরখ থপছরন থদাকারনে প্রভিরেে প্রদরক িাকায়। থদরখ করুন কাাঁরদা কাাঁরদা 
মুরখ কুপ্রিট িাে প্রদরক িাপ্রকরয় আরছ। 
 
চুপ্রড়দাে একটু প্রনরজরক শে করে প্রনরয় আলরিা গলায় বলরলা- ভারলা থাপ্রকে 
থবান .... শুভ নববষট .... নিুন বছে খুব ভারলাভারব কাটাে .... আে কখরনা 
হয়রিা থদখা হরব না আমারদে ... চললাম থে। 
 
.... কুপ্রিট থকারনা কথা বলল না শুধু চুপচাপ িাে প্রদরক িাপ্রকরয় েইরলা ফোলফোল 
করে। আে থেই েময়ই একটা হালকা হওয়ায় কুপ্রিটে িান হািাটা একটু নরড় 
উঠরলা  
 
থেন থশষ প্রবদায় জানারলা থে।  
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যসরা যপ্রবমর গল্প  

‘এক্স ইস অল্বয়ি িট ইকুয়াল্স টু যপ্রম’  

- িতপ্তিতল্ েযািার্িি 
 

একটু ইিস্তি করে থফেবুরক থিে প্রেকুরয়স্টটা পাপ্রঠরয়ই প্রদল নীল। োরথ 

োরথ  একরেে। এিটা ভারবপ্রন। একটু শাে হরয় বরে ভারলা করে থপ্রাফাইল, 

ছপ্রবগুরলা থদখরি লাগরলা েুিপাে। স্বামী, বাচ্চা প্রনরয় েংোে। প্রচপরক প্রচপরক 

ছপ্রব। িরিাপ্রধক নোকা নোকা মেবে। খুব প্রমপ্রষ্ট বাচ্চাটা বছে পাাঁরচরকে হরব।  

কাজকমট এখন প্রবরশষ প্রকছু থনই।অপ্রদপ্রি গি পাাঁচ মাে থনদােলোরে অপ্রফে থেপ্রনং 

এ। একবছরেে জনে। মাপ্রে োন্না করে থেরখ প্রদরয় চরল থগরছ। থমরেরজ  প্রগরয় 

থছাট্ট একটা "হাই" প্রলরখ পাপ্রঠরয় প্রদরলা েুিপারক। োরথ োরথ েীন হরয়রছ থদরখ 

https://www.facebook.com/diptonil.banerjee
https://2.bp.blogspot.com/-S_1lSVsCzgI/WzZ63cvbMVI/AAAAAAAACSo/QzNE5OSPpysgBjCw0ecgcRc8YdNXVeEAACLcBGAs/s1600/Picture_D.+Banerjee.jpg
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একটু উরত্তপ্রজি হরয়ই উত্তরেে অরপো কেপ্রছল। দশ প্রমপ্রনট পেও প্রেপ্ল্াই না 

থপরয় মাপ্রটরি পা োখল নীল। থে থমরয়টা ছবছরেে েপকট থভরে থদবাে েময় 

একটা কােন থদখারনাে ও দেকাে মরন করেপ্রন িাে কারছ এখন থখজুরে 

আলারপে েময় আরছ এটা ভাবা থবাকারমা।    

েুিপাে েপকট ভাঙাটা আজ ও একটা েহেে নীল এে কারছ। শুধু একটা 

বাইকওলা পুরুষালী বেপ্রেরেে জনে এিপ্রদরনে েপকট বাদ? অবশে হরব নাই বা 

থকন? টাকা পয়ো, থকপ্রেয়াে এইেব প্রদরক নীল আে অলরকশ দুজরনই িুলেমুলে। 

িাহরল স্মাটটরনে আে বাইক প্রনরয় প্রহরোপ্রগপ্রেে এক্সো প্রপ্রপ্রভরলজ থনওয়াই োয়। 

এইেব ভাবরি ভাবরি োরিে খাওয়া থখরয় আবাে থমরেঞ্জাে খুরল একটু চমকাল 

নীল। েুিপাে থটক্সট। "থকমন আরছা? েপ্রে, থদপ্রে হল উত্তে প্রদরি। বাচ্চাটা 

অেুস্থ্।"     

এি প্রদন পরেও গল্প শুরু হরিই িেিপ্রেরয় চলরি লাগরলা। অপ্রদপ্রিে থফান ধরে 

বলরলা "আজ একটু কাজ আরছ, কাল কথা বলপ্রছ।" অপ্রদপ্রি বোবে ই ভীষণ 

আোেস্টোপ্রেং। িাই থনা প্ররব্লম। প্ররব্লম টা শুরু হল েুিপাে োরথ প্রহরেব 

থমলারি। েি কথা বলপ্রছল িরিাই অবাক। এিটা খাোপ আরছ েুিপা? থফেবুক 

প্রক িাহরল শুধুই প্রমরথেে আয়না? অলরকরশে জনেই প্রনরজে ব্রাইট থকপ্রেয়াে 

থছরড়  গৃহবধূে জীবন থবরছ থনয় েুিপা। আে িারকই আজ প্রপ্রিপ্রদন িাপ্রকরয় 

থাকরি হয় োমানে কটা দয়াে টাকা থপরল প্রনরজরক আে বাচ্চাটারক খাওয়ারনাে 

জনে। এটা পুপ্রলশ থকে নয়। অবরহলা, উরপোে থকান োেী, প্রমান হয় না।         

পেপে প্রিন চাে প্রদন দোখা হল। কখরনা প্রথাগি থেৌনিায় না জড়ারলও, েুিপাে 

হাি ধরে থেসু্টরেরন্ট বো বা প্রেরনমা দোখা এগুরলা নিুন নয় নীরলে। িবু 

এিপ্রদন পে একটু অদু্ভি অনুভুপ্রি দুজরনেই। অলরকশ জানি নীরলে বোপাে টা। 

িাই এে  মরধে েুিপারক জাপ্রনরয়ই থফেবুরক ওরক আনরিে করে ব্লক করে 
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প্রদরয়রছ।  অরনকপ্রদন পে থেই পপ্রেপ্রচি ভালবাো আে েহানুভূপ্রি থপরয় েুিপা 

আবাে বাাঁচরি চাইরছ। অথটচনপ্রিক েমেোরিও নীল আশািীি ভারব আগরল 

থেরখরছ।    

মাে দুই পে প্রস্তাবটা হঠাৎ েুিপাই প্রদরলা। "এই শপ্রনবাে থিা েপ্রনে সু্করলে প্রক 

েব থপ্রাগ্রাম আরছ, থিামাে ও করলজ ছুপ্রট। িাহরল বাপ্রড়রি এেনা, োন্না করে 

খাওয়াই। নীল খুব একটা অবাক হয়প্রন।     

বোবরেে অরভেরে একদম েময় ধরে থপৌরছ থগপ্রছরলা েুিপাে বাপ্রড়। খুব েত্ন 

করে োন্না করে খাইরয়প্রছল থেপ্রদন। প্রিোপ্রশি ভারবই েবপ্রকছু প্রদরয় নীল থক গ্রহন 

করেপ্রছরলা েুিপা। চেম মুহূরিট কাাঁদরি কাাঁদরি বরলপ্রছল "থেও না নীল আে 

আমায় থছরড়। আপ্রম ভুল করেপ্রছলাম। আে থাকরি পােবনা"। আলরিা করে 

থচারখে জল মুপ্রছরয় নীল েখন বাপ্রড় প্রফেল িখন েন্ধো হরয় থগরছ।  

চা থখরি থখরি প্রনরজে বাোন্দায় বরে থফানটা হারি প্রনল নীল। মুরখ একটা 

ভাললাগাে হাপ্রে। ও েেকারেে প্রপ্রিেো প্রবভারগে বড় আপ্রধকাপ্রেক। অপ্রফরে 

থাকরল ওে অনুমপ্রি ছাড়া কারো দোখা কোে েমিা থনই। আরস্ত আরস্ত 

েুিপাে দুরটা নাম্বােই ব্লক কেল। অপ্রদপ্রিরক একটা থটক্সট কেল "এবাে অেি 

এক েপ্তাহ ছুপ্রট প্রনরয় এে। ভারলা লাগরছনা।"  

েব থপ্ররমে গরল্প থপ্রম থরকনা।  

েহানুভুপ্রিে আড়ারল লুপ্রকরয় থারক প্রপ্রিরশাধও। 
 

 

 

 



43 | T i n o t t a m a  

 

 

ডিডিটাল আটট  ১২ – সঞ্জয় যঘাষ 
 
 

 
ডিডিটাল আটট  ১৩  – শুবেচ্ছা বেরাগয 
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থেো ভ্রমন কাপ্রহনী 

কারছ প্রপরঠ থবড়ু থবড়ু - ব্রিপ্রজৎ নস্কে 

 

বাঙাপ্রলরদে থবড়ারনা মারনই দী-পু-দা। মারন ওই আে প্রক, দীঘা-পুেী-দাপ্রজটপ্রলং। 
প্রকন্তু এই ধােণাটারক এবাে একটু বদলাবাে েময় চরল এরেরছ। থবড়ারনাে জনে 
আরগ থেমন প্ল্োন থপ্রাগ্রাম কেরি হি এখন থেেরবে বালাই আে থনই বলরলই 
চরল। হারি ২-১ প্রদন থাকরলই বোে। চরলা ঘুরে আপ্রে। আপ্রম আজ এই থপারস্ট 
থবশ প্রকছু কাছাকাপ্রছে মরধে জায়গাে নাম বলব ো পরকটরকও বাাঁচারব আবাে 
থচাখ-মরনে শাপ্রেও থদরব। আে হোাঁ, প্রবরশষ ভারব উরল্লখে – েপপ্রেবারে থেরি থিা 
পারেনই, বনু্ধ-বান্ধবী প্রনরয়ও প্রদপ্রব্ব ঘুরে আেরি পারেন এই েব জায়গায়।  

 
 

প্রজ-প্ল্ট গ্রাম, পাথেপ্রপ্রিমা, দপ্রেণ ২৪ পেগণা 

 
 

দীঘা-পুেী বাদ প্রদরয়ও োাঁো একটু অফপ্রবরট েমুদ্র প্রক প্রকনারে থেরি চান িাাঁরদে 
জনে েইল এই জায়গাপ্রট। প্রঠকানা – প্রজ প্ল্ট (পাথেপ্রপ্রিমা ব্লক)। প্রকভারব োরবন? 

https://www.facebook.com/bratajit
https://4.bp.blogspot.com/-MHUOD34jPgc/Ww-joRBW8SI/AAAAAAAAA94/nO8O-dcJpQ8FnsczZODfCTjTRaLHW4RxQCEwYBhgL/s1600/chovi.jpg
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খুব থোজা। প্রশয়ালদহ দপ্রেণ শাখা থথরক থেরন উরঠ পড়ুন। প্রটপ্রকট কাটুন 
লক্ষ্মীকােপুরেে। ভাড়া ২৫ টাকা। ঘন্টা দুরয়ক থেরন থচরপ বাদাম ভাজা থখরি 
থখরি থনরম পড়ুন লক্ষ্মীকােপুরে। কারছই বােস্টোে। গেবে োমগো ঘাট। ভাড়া 
২৫-৩০ টাকাে মরিা থনরব। োমগোয় থপৌঁরছ থবারট করে পাপ্রড় প্রদন বুরড়াবুপ্রড়ে 
িট। এই োত্রাপ্রট একটু েময়বহুল। ঘন্টা ৩ মরিা। িরব ভাড়াে প্রবচারে খুবই 
কম। মাত্র ১৫টাকা। থবাটোত্রাপ্রট অেম্ভব েুন্দে। এখারনই আপনাে থচাখ জুপ্রড়রয় 
োরব। প্রব.দ্র. থহিরফান প্রনরি ভুলরবন না। বুরড়াবুপ্রড়ে িরট থপৌঁরছ থেখান থথরক 
েীিাোমপুে হরয় প্রজ-প্ল্ট গ্রাম। এই পথপ্রটে জনে একটা ইপ্রঞ্জন ভোন আপনারক 
প্রেজাভট কেরি হরব। কমরবপ্রশ ২০০টাকা মরিা পড়রব। বোে। থপৌঁরছ থগরলন প্রজ-
প্ল্ট গ্রারম। থপৌঁরছ থিা থগরলন, থাকরবন থকাথায়? থকারনা প্রচো থনই। ওখারন 
েরয়রছ থবলুড় োমকৃষ্ণ প্রমশরনে একপ্রট শাখা। ওখারন চাইরল থাকরি পারেন। 
িরব প্রনপ্রদটষ্ট থকারনা থেট থনই। এছাড়া একটু আরে-পারশ থখাাঁজ প্রনরল থছাটখাাঁরটা 
অরনক জায়গােই থখাাঁজ পারবন থাকা খাওয়াে। এমনপ্রক অরনক জায়গায় োন্নােও 
বোবস্থ্া আরছ। এবারে আপ্রে প্রক প্রক থদখরি পারবন। না না, প্রকৃপ্রি ছাড়া এখারন 
থদখাে আে প্রকছু থনই। এমন প্রনস্তব্ধ পপ্রেরবশ আপপ্রন চট করে খুাঁরজ পারবন না। 
েূরেটাদয়-েূেটাস্ত থিা েরয়রছই, িাে োরথ পারবন লাল কাাঁকড়ারদে ঘে-েংোে, 
প্রশহেণ জাগারনা েমুদ্র গজটন, ঝাউ বরনে শন-শন আওয়াজ, প্রঝ-প্রঝ থপাকাে 
প্রচৎকাে আে হোাঁ ভাগে প্রেন্ন থাকরল বাঘ মামাে দশটনও অেম্ভব নয়। 
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ক্রম-বধটমান, বধটমান 

 

আপ্রম দপ্রেরণে বাপ্রেন্দা। িরব পড়াশুরনাে েূরত্র আমারক আেরি হরয়রছ বধটমারন। 
প্রথম প্রথম শহেটা প্রঘপ্রঞ্জ মরন হরলও ক্রমশ এে প্রাচীনে আমারক অবাক 
করেরছ। খুবই প্রাচীন শহে এই বধটমান। এে পেরি পেরি লুপ্রকরয় আরছ নানা 
ইপ্রিহাে। আপ্রম শুধু থবড়ারনাে জায়গাগুরলা প্রনরয়ই এখারন প্রলখপ্রছ। ইপ্রিহাে প্রবষরয় 
জানরি হরল বই পাওয়া োয়, পরড় থদরখ প্রনরি পারেন। প্রকভারব আেরবন থেটা 
আরগ একটু বপ্রল – ধমটিলা থথরক SBSTC BUS পাওয়া োয়। প্রপ্রি ১৫ প্রমপ্রনট 
অেে ছারড়। েকাল ৫টা থথরক োি ৮.৩০ অপ্রব্দ। ধরে প্রনন। ভাড়া ৭৫ 
টাকা, A/C হরল ১৭৫ টাকা। ২ঘন্টা লাগরব বধটমান শহরে থপৌঁছারি। লাস্ট স্টপ 
নবাবহাট, থনরম পড়ুন। িােপে ওখারনই থকারনা থটারটাে োরথ কন্ট্রাক্ট করে প্রনন। 
থেরনও আেরি পারেন। হাওড়া থথরক থেরকারনা বধটমানগামী থেন ধরে প্রনন। ভাড়া 

https://4.bp.blogspot.com/-Pg3O7MijALc/Ww-jMoPrCrI/AAAAAAAAA9o/4ESsxQPhYeE63BS9sCoBHOZrYMRCBaHggCLcBGAs/s1600/chobi+4.jpg
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২৫ টাকা। এক্সরপ্রে হরল ৫০টাকা। থস্টশরন থটারটা থপরয় োরবন। এবাে আপ্রে 
থঘাোে জায়গাগুরলায় – 

 
 

১। ১০৮ প্রশবমপ্রন্দে 

২। কোরলশ্বেী কালীবাপ্রড় 

৩। কািননগে থগট 

৪। বােদুয়াপ্রে 

৫। েদেঘাট 

৬। দুলটভা কালীবাপ্রড় 

৭। ওং প্রহং প্রলং কালীবাপ্রড় 

৮। কমলাকারেে কালীবাপ্রড় 

৯। েবটমেলা কালী মপ্রন্দে 

১০। থমাটা প্রশবিলা 

১১। খক্কে োরহরবে দেগা 

১২। থশে আবগারনে েমাপ্রধ 

১৩। নবাববাপ্রড় 

১৪। কল্পিরু উোন 
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এবারে আপ্রে শহরেে মরধে – 

১। কৃষ্ণোয়ে পাকট 

২। োরয়ি প্রেপ্রট 

৩। থমঘনাদ োহা িাোমণ্ডল 

৪। েমনাে বাগান 

৫। লক টাওয়াে 

৬। কাজটন থগট 

৭। বধটমান প্রবশ্বপ্রবদোলয় 

৮। োজবাপ্রট 

https://2.bp.blogspot.com/-HxD3Ql85qio/Ww-jYJ54CUI/AAAAAAAAA9s/c83PGXeVfqc51NAnq-yxEaSYPPuAqQ3BgCLcBGAs/s1600/choi+3.jpg
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এরিা গুরলা থদখরি থদখরি আশা কপ্রে হাাঁপ্রপরয় উঠরবন। িাও দুপ্রদন বধটমারন 
থথরক ঘুরে থদখরল ভাল লাগরব। ভারলা থহারটল আরছ এখারন। থহারটল নীলম বা 
মৃগয়া –ে োরথ থোগারোগ কেরি পারেন। 

 

 

 

 

 

 

মকখাপ্রল , মািলা, দপ্রেণ ২৪ পেগণা 

 

 এবাে আপ্রে োো লং ড্রাইভ ভালবারেন িাাঁরদে কারছ। আপ্রমও থমাটেবাইক 
চালারি থবশ ভারলাই বাপ্রে। আপনারদে জনে েইল এই টুেেপ্রট। েপপ্রেবারে থেরিই 
পারেন এখারন। িরব প্রনরজে োরথ প্রনরজ েপ্রদ একটু েময় কাটারি চান িাহরল 

https://2.bp.blogspot.com/-sfWDQE3p1Jo/Ww-jgWRsAVI/AAAAAAAAA90/a4f8mcIPPPYcjnnYLCGF64S0k84l3DOIACLcBGAs/s1600/chobi+2.jpg
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একপ্রদন চুপু চুপ্রপ থবপ্রেরয় পড়ুন। আশা কপ্রে খাোপ লাগরব না। োওয়াে োস্তা – 
প্রশয়ালদহ থথরক বাইপাে ধরে প্রকম্বা মূল োস্তা ধরে বারুইপুে। থেখান থথরক 
দপ্রেণ বাোেি ছাপ্রড়রয় জয়নগে থোি ধরে প্রনমপ্রপঠ আশ্রম। থমাটামুপ্রট ৬০ 
প্রকরলাপ্রমটারেে োস্তা, ঘন্টা ৩ লাগরব। থেখান থথরক মকখাপ্রল। ৩০ প্রকপ্রম। ১ ঘন্টাে 
পথ। মািলা নদীে এরকবারে থকারল প্রগরয় পড়রবন। বোে, এবাে শাে হরয় বরে 
একটু প্রনরজে োরথ প্রনরজ েময় কাপ্রটরয় প্রনন। চাইরল মািলা পাোপােও হরি 
পারেন। লরিে বেবস্থ্াও আরছ, একটু কথা বরল োপ্রজ কোরি পােরলই ঘুরে প্রনন 
কুলিপ্রল প্রবট। ২ঘন্টাে থনৌ-েফে। মনটা ফুেফুরে করে প্রফরে আেুন আশ্ররম। 
খাওয়া-দাওয়া ওখারনই থপরয় োরবন। চাইরল ওই প্রদনই প্রফেি আেরি পারেন 
অথবা োিটা আশ্ররম কাপ্রটরয় পরেে প্রদনও প্রফেরি পারেন। 
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আজরকে আপািি একটুকু। মাত্র প্রিনরট জায়গাে থখাাঁজ প্রদরি পােলুম 
আপনারদে। আরো েরয়রছ কারছপ্রপরঠ অরনক জায়গা। েব একবারেই জাপ্রনরয় 
থদব? না না ... একটু অরপোই না হয় কেরলন। ঘুরে এরে জানারি ভুলরবন না। 
পরেে বাে থাকরব আরো প্রকছু জায়গাে থখাাঁজ। আপািি 

...আপ্রে। 

 

 

 

 

 

 

ডিডিটাল আটট  ১৪ – অনমত মণ্ডল্ 
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ব্লগটরগ থলখা এবং থোগারোরগে পিপ্রি 
 

ব্লগটরগ আপপ্রন প্রকাশ কেরি পারেন আপনাে- 

 কপ্রবিা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমন কাপ্রহনী, প্রেরনমা এবং বই এে েমরলাচনা অথবা থখলা প্রনরয় 

প্রবন্ধ। 

পাঠারবন আমারদে থমইল করে - blogtog18@gmail.com 

োরথ অবশেই পাঠারবন আপনাে থফেবুক প্রলে এবং একপ্রট ছপ্রব কােণ থলখা প্রকাপ্রশি হরল 

আমো থফেবুক থপজ থথরক আপনারদে টোগ করে জানারবা। 

 

 প্রিপ্রজটাল আটট এে থেরত্র আপনাে ছপ্রব েহ থমইল করুন - 

blogtog18@gmail.com 

োরথ পাঠারবন আপনাে েম্বরন্ধ প্রকছু কথা, ছপ্রব এবং থফেবুক প্রলে। 

 

 ওয়ান-লাইনাে প্রপ্রিপ্রদন প্রকাপ্রশি হয় আমারদে থফেবুক থপজ থথরক। িাই েোেপ্রে 

পাঠারি পারেন আমারদে থফেবুক থপরজই।  

শুধু থখয়াল োখরবন আপনাে নাম বোপ্রিি অনে থকান ওয়াটাে মাকট থেন না থারক। 

 

 আপনাে গান বা আবৃপ্রত্ত পাঠারি পারেন আমারদে ইউপ্রটউব চোরনরলে জরনে।  

থমইল করুন আপনাে অপ্রিও – blogtog.yt@gmail.com 

োরথ পাঠারবন আপনাে ছপ্রব এবং থফেবুক প্রলে। 

mailto:blogtog18@gmail.com
mailto:blogtog18@gmail.com
mailto:blogtog.yt@gmail.com
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থলখা, প্রিপ্রজটাল আটট বা অপ্রিও প্রনবটাচরনে জরনে প্রকছুটা েময় লারগ। আমো মরনানীি এবং 

অমরনানীি দুই থেরত্রই জাপ্রনরয় প্রদ। প্রনবটাপ্রচি হরল ১৫ প্রদরনে মরধেই প্রকাশ হরব ব্লগটরগ।   

 

োরথ থাকুন ব্লগটরগে – 

 

আমারদে ব্লগ – 

https://www.blogtog.xyz 

 

আমারদে থফেবুক থপজ -  

https://www.facebook.com/blogtog 

 

আমারদে ইউপ্রটউব –  

https://www.youtube.com/channel/UCdwfg0eMY_0E-

R4l78EaMpA 

 

েমাপ্ত 

https://www.blogtog.xyz/
https://www.facebook.com/blogtog
https://www.youtube.com/channel/UCdwfg0eMY_0E-R4l78EaMpA
https://www.youtube.com/channel/UCdwfg0eMY_0E-R4l78EaMpA

