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বড়ডিট্ের রোত েোট্ড় এগোট্রোটোয় এক বনু্ধট্ক মেট্েজ 
পোঠিট্য়ডছট্েে েধ্যেগ্রোট্ের বোডেন্দো এক সু্কেডিডিকো। 
ডেট্েডছট্েে, ‘‘পোা়ড়োয় ডবডচত্রোেষু্ঠোে হট্ে। রোট্তর ঘুট্ের বোট্রোটো 
মবট্জ মগে!’’ বোস্তট্ব হট্য়ট্ছও তোআ। িট্ের উৎপোট্ত রোত 
ি’ুমটো পর্যন্ত মজট্গ বট্ে থোকট্ত হট্য়ট্ছ তোাঁট্ক! 

িগুযোপুট্জো, কোেীপুট্জোর পট্র এ বোর বর্যবরণ। পোড়োয় পোড়োয় 
মের শুরু হট্য় ডগট্য়ট্ছ জেেো। এ ডিট্ক, অআে েরু্োয়ী রোত 
িিটোর পট্র েোআক বোজোট্েো ডেডর্দ্ধ। ডকন্তু েধ্যেগ্রোট্ের ওআ 
সু্কেডিডিকোর ডিজ্ঞতো বেট্ছ, পোড়োর জেেো বো উৎেট্ব মে 
েব অআট্ের মতোয়োক্কোআ কট্রে েো উট্িযোক্তোরো। বর্যবরট্ণর 
অবট্হ এআ েোআট্কর উৎপোত অরও বোড়ট্ব বট্েআ অিঙ্কো 
করট্ছে পডরট্বিকেীরো। েট্ে জডু়ট্ব িেবোডজর তোণ্ডবও। এআ 
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পডরডিডতট্ত বর্যট্িট্র্ িট্ের উৎপোট্ত েোগোে টোেোর অডজয  
জোডেট্য় পডরট্বিেন্ত্রী মিোিে চট্টোপোধ্যোয়ট্ক ডচঠি ডিট্য়ট্ছ 
পডরট্বিকেীট্ির মর্ৌথ েংগঠে ‘েবজু েঞ্চ’।  

পডরট্বিকেীট্ির একোংি জোেোট্েে, গত কট্য়ক বছর ধ্ট্রআ 
পোড়োয় পোড়োয় রোতির বর্যবরট্ণর েষু্ঠোট্ের চে বোড়ট্ছ। 
ডবডিন্ন অবোেে, ফ্ল্যোটবোডড়র ছোট্িও েোআক বোডজট্য় পোর্টয র চে 
হট্য়ট্ছ। িীট্তর ডেশুডত রোট্ত এআ েব েষু্ঠোট্ের অওয়োজ, 

বোডজর িট্ে িরূ্ণ বোড়ট্ছ বট্েও ডিট্র্োগ পডরট্বিকেীট্ির। 
িহট্র িেিরূ্ণ ডেট্য় কেযরত এক পডরট্বিডবট্ির েন্তবয, 
‘‘েোআট্রোট্েোে, বোডজ মতো রট্য়আট্ছ। তোর উপট্র এেে জটু্টট্ছ 
ডডট্জ-র (মপল্লোয় েোট্পর েোউন্ডবক্স) তোণ্ডব। েব ডেডেট্য় 
পডরডিডত রেিআ হোট্তর বোআট্র র্োট্ে।’’ 

েবজু েঞ্চ পডরট্বিেন্ত্রীর কোট্ছ মর্ েব িোডব জোডেট্য়ট্ছ, মেগুডে 
হে: বর্যবরট্ণর েেট্য় প্রকোট্িয ডডট্জ বোডজট্য় েষু্ঠোে করো 
চেট্ব েো। রোত িিটোর পট্র মেোেো জোয়গোয় েোআক বোডজট্য় 
েষু্ঠোে চেট্ব েো। এেেকী, ডবডিন্ন অবোেে এবং েষু্ঠোে 
বোডড়র ছোট্িও মর্ে রোত িিটোর পট্র েোআক েো বোজোট্েো হয়। 
এ ছোড়ো, বর্যবরট্ণ িহট্রর ডবডিন্ন ক্লোব নেিপোর্টয র অট্য়োজে 
কট্র। তো কেেও কেেও ক্লোট্বর মপ্রিোগৃহ বো ন্দরেহে 
মথট্ক উট্ঠোট্েও চট্ে অট্ে। েোত্রোডতডরক্ত অওয়োট্জ অিপোট্ির 
এেোকোর মেোকজট্ের েুডবধ্ো হয়। গিীর রোট্ত এআ েব 



 

েষু্ঠোট্েও মর্ে রোি থোট্ক, মে িোডবআ জোডেট্য়ট্ছে 
পডরট্বিকেীরো। তোাঁট্ির বক্তবয, েোআক বোজোট্েোর মিট্ত্র পুডেট্ির 
েেুডত বোধ্যতোেেূক করো মহোক। বতয েোট্ে পুডেিট্ক শুধ্ু 
ডেডেত িোট্ব জোেোট্েো হয়। মকোেও েেুডতর প্রট্য়োজে হয় 
েো। িোডব উট্ঠট্ছ েোআট্ক েোউন্ড ডেডেটোর বোধ্যতোেেূক 
করোরও। 

বর্যবরট্ণ বোডজ ডেট্য়ও একআ িোডব পডরট্বিকেীট্ির। তোাঁট্ির 
বক্তবয, িেবোডজ মতো ডেডর্দ্ধ। রোত িিটোর পট্র ডেয়েেোডেক 
মকোেও বোডজআ েোটোট্েো র্োয় েো। মে ডিট্কও েজর ডিক 
পডরট্বি িেতর। িে অআে িোঙট্ে পুডেি র্োট্ত স্বতঃপ্রট্ণোডিত 
িোট্ব বযবিো মেয়, পডরট্বিেন্ত্রীর কোট্ছ মেআ িোডবও জোডেট্য়ট্ছ 
েবজু েঞ্চ। 

রোজয িরূ্ণ ডেয়ন্ত্রণ পর্যট্ির মচয়োরেযোে কেযোণ রুদ্র জোেোে, 

িগুযোপুট্জো বো িীপোবডের েট্তো বর্যবরট্ণর উৎেট্বও ডেডিযষ্ট 
িেেোত্রো এবং অআে মেট্ে েষু্ঠোে করট্ত হট্ব। িেবোডজ 
ডেডর্দ্ধ করো উডচত। মেগুডে েোটোট্ে পুডেট্ির উডচত বযবিো 
মেওয়ো। পর্যি েূট্ত্র েবর, মেোেবোর এ ডেট্য় মের ডেট্িয ডিকো 
জোডর করো হট্ত পোট্র। পুডেি-প্রিোেট্ের কোট্ছ মেআ ডেট্িয ডিকো 
মপৌাঁছট্ব। 



 

র্ডিও পডরট্বিকেীট্ির ট্েট্করআ বক্তবয, িীপোবডেট্ত িেবোডজট্ত 
েোগোে পরোট্ত পোট্রডে পুডেি-প্রিোেে। বর্যবরট্ণ কী হট্ব, তোর 
অাঁচ ডেট্েট্ছ বড়ডিট্েআ। 

 


