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 উদ ন 

 

 
িডিপএল  – এর পািরবািরক  পি কা,বষ ২ সং া ২ ,  অে াবর -  িডেস র  ২০২২ 

 
স াদকী  

ইংেরজী নববষেক াগত জািনেয় আমরা আমােদর পািরবািরক পি কা “উদয়ন”  – ক নব েপ সবসমে  
েল ধরেত অ ীকারব  হেয়িছ। এই  বছর এই পি কার ২য় বষ ২য় সংখ া কািশত হেত চেলেছ। এবােরর 

সংখ ার উে খেযাগ  িবষয় - কে র মাননীয় ধান আিধকািরেকর েভ া বাণী। আমােদর এই ক  আপনােদর 
সবার ঐকাি ক েচ ায় নবজীবেনর পেথ ঢ় পদে েপ এিগেয় চলার অ ীকার িনেয়েছ। ন ন বছের সবার ভাল 
হাক। আ ন এই কে র খ- ঃখ িনেজেদর মেধ  ভাগ কের িনেয় চৈরেবিত মে  িনেজেদরেক দীি ত কের িল। 

 

ভ নববষ ২০২৩  
DPL ( গা র েজ স িলিমেটড)-এ আমােদর ল িলর িত সকেলর িনরলস িত িতব  থাকার জ  

আিম সিত ই আনি ত। কে র িত আপনােদর দািয় শীলতা,অ ীকারব তা,কমদ তা এবং সততার জন  আিম 
ত । আপনােদর সকেলর অংশ হেণ ২০২৩ শ িডিপএল – এর জন  আরও ভাল সময় আসেব বেল আমরা আশা 

কির।  
২০২২ শ এক অসাধারণ ক ন পিরি িতর মাকািবলা  যারা এিগে  এেসেছন এবং সাহা  কেরেছন 

তােদর েত কেক ধ বাদ। কেরানা মহামািরর মােঝ িডিপএল – এর ক ন পিরি িতর মাকািবলা করার জন  
আপনােদর কমদ তা, ধয ও সহেযািগতা অত  শংসনীয় িছল। সবেচে  ণ, আমরা ক ন সমে  আমােদর 
ি িত াপকতা বজা  রাখেত সফল হে িছ। একই সােথ, আমরা সকল িত লতার িব ে  ল াই করার জ  
আমােদর সংক েকও  কেরিছ। াহক পিরেষবার ল  িনধারেণর ে  আমােদর আরও  িদেত হেব এবং 
িনেজেদর নিতক বাধেক স ক পােয় এিগেয় িনেয় যেত হেব। কে র অ গিতর ে  িনেজেদর ল  েক ক 
রাখেত হেব। কমে ে  উৎপাদনশীলতােক ি  করার জন  আরও বিশ য বান ও উেদ াগী হেত হেব। 

আিম তােদর ধ বাদ জানােত চাই যারা মহামারী েক  সহকাের মাকািবলা কেরেছন। অ হ কের 
আমােদর সরকার এবং িসিডিস - মাক আপ করা িনেদিশকা িল অ সরণ করা চািলে  যান, ঘন ঘন হাত ধা া,  
শট নও া, সামািজক র  অ শীলন করা এবং কািভড ভ াকিসন পাও া গেলই তা হণ করা। জীবন তার উপর 
িনভর কের। আমরা িতিদন যা পযেব ণ কির এবং যা িশিখ তার িত গভীর মেনােযাগ িদে  পিরবতনশীল 
পিরি িতেত আমােদর সকেলই িতি াশীল এবং আেগর চে  আরও উেদ াগী হওয়া দরকার। 

২০২২ থেক ২০২৩ সাল পয  ক ােল াের িতিদেনর অ গিত দেখ আিম িশ, এবং যারা আশা ও 
আশাবােদর সােথ ন ন বছরেক েভ া জানােত আমার সােথ যাগ িদে েছন তােদর জ  আিম ত । DPL এর 
অিবে দ  অংশ হও ার জ  আপনােদরেক ধ বাদ। আপনােদর ছা া িডিপএল – এর অি  অক নীয়। 

২০২৩ সােল, আমরা আপনার এবং আপনার পিরবােরর িত  সদেস র শাি , স ি  এবং াে  ভরা 
এক  বছর কামনা কির। 

                                                                                                         
গৗতম িব াস 

ব াপনা পিরচালক (িডিপএল) 
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যুি গত ভূিমকা 

PLANT PERFORMANCE (SEPTEMBER– 2022  to DECEMBER- 2022) 
DETAILS UNIT – 7 UNIT – 8 STATION  

GENERATION (MU) 236.3 578.85 815.15  
PLF (PLANT LOAD FACTOR) 29.57 86.91 55.63  

DC% 28.27 86.86 54.84  
APC SENT OUT (MU) 87.79 

APC% 10.77 
SCC (SPECIFIC COAL 

CONSUMPTION) (Kg/KWh) 
0.67 0.65 0.66  

SOC (SPECIFIC OIL 
CONSUMPTION) (KL/KWH) 

1.34 0.19 0.52  

 

ম িবি ং িথেমর উ ীপনা 

       

21.12.2022 তািরেখ, গা েরর ে াসী কালচারাল হেল এক  সিমনােরর আে াজন 
করা হে িছল যখােন মাননী   গৗতম িব াস, ব াপনা পিরচালক (  গা র 

েজ স িলিমেটড) িডিপএেলর িভশন, িমশন এবং ল েবােধর ওপর এক  আেলাচনা 
সভার উে াধন কেরন। 

STAR EMPLOYEES OF THE MONTH 

    STAREMPLOYEEOF THEMONTH“ ”      –  SEPTEMBER,2022”  পুর ৃ ত হেয়েছন 

           ১)  দব ত িসনহা, (িপ. এস.  কা ািন সে টাির), কমচারী ন র – 11204 

          ২)  িদে  কমকার, কমচারী ন র - 13518, ম ােনজার, বয়লার মইনেটন া  
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    দব ত িসনহা                                                                              িদে  কমকার  
 (িপ.এস.  কা ািন সে টাির)              ােনজার (ব লার মইনেটন া ) 

কমচারী ন র - 11204                 কমচারী ন র – 13518 
      

2) STAR EMPLOYEE OF THE MONTH“     ”  –  OCTOBER,2022”   
র ত হে েছন :- 

 
১)  গ াধর হাজরা, অপােরটর – I I (িসিকউির )কমচারী ন র - 11036, এবং  
২)  প মার ম ল, কমচারী ন র - 11977, ােনজার (রাসা িনক).  
 

                       
 গ াধর হাজরা              প মার ম ল 

Operator – II (Security)             ােনজার (রাসা িনক) 
কমচারী ন র –  11036,                  কমচারী ন র –  11977 
           
 

৩) “STAR EMPLOYEE OF THE MONTH” – NOVEMBER,2022”  
র ত হে েছন :-  

১)  সমীর ম মদার, িন র ােনজার( মকািনক াল এ.এইচ.িপ),কমচারী ন র – 

11394 এবং  ২)  নীল হািড়,TSH, কমচারী ন র - 13246, ােনিজং 
িডের  স সল. 
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 সমীর মজুমদার        সুনীল হািড়, 

      J.M,11394                    TSH,13246 
           AHP             MD CELL 
 

িডিপএল ােনজেম  এেদর সবার স  জীবন এবং উ ল ভিবষ ৎ কামনা কের।        

 

৬১তম বািষক সাধারণ সভা উদযাপন 

 

15.09.2022 তািরেখ িডিপএল-এর িবিভ  কেহা ারেদর উপি িতেত 61তম বািষক সাধারণ 

সভা উদযািপত হে িছল যার িববরণ নীেচ দও া হল :-   

মিত গামা লা  শিরং, শ ারেহা ার িডিপএল,  সৗরভ ম মদার, শ ারেহা ার িডিপএল, 
মিত নীনা রা , শ ারেহা ার িডিপএল,  গৗতম িব াস, ব াপনা পিরচালক িডিপএল এবং 

অ া । 
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যৗন হ রািন িতেরােধ ই িদন াপী সিমনার 

 ন নও ালার িনেদশনা  12.12.2022 এবং 13.12.2022 তািরেখ িনং হল, 
শাসিনক ভবন, িডিপএল-এ এক  ই িদেনর কমশালার আে াজন করা হে িছল। িমঃ 
ন নও ালা যৗন হ রািন সং া  িবিভ  িবষে র উপর আেলাকপাত কেরেছন এবং 

অসং  ে র া া িদে েছন। পিরচালক (অথ) এবং মহা ব াপক (মানবস দ ও 
শাসন) সহ অ া  উ পদ  ি বগ অ ান  সি ত কেরন। 

                                           

              

 
অি  িনবাপন অ শীলন 

 

          
 
েযাগ ব াপনার পিরে ি েত 18 11 2022. .  তািরেখ আমােদর কে র পাও ার া  

এলাকা  এক  ফা ার মক ি েলর আে াজন করা হে িছল। পযেব ক িছেলন  দী  
পাল, িডিজএম (িপিপিস,পাও ার া ),  তাপস মার খািজ, িডিজএম 
(অপােরশন,পাও ার া ),  দীপ িব াস, িসিন র ােনজার ( সফ ) এবং অ া রা। 
________________________________________________________________________ 
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িবগত িতন মােস িড িপ এল – এর অিজত শংসাপ  

 
 “ISO 50001 (Energy Management System (EMS))” on 23rd 

December 2022  

 
 Gold Award at 13th Exceed Occupational Health and Safety 

Award 2022 in Power (Inclusive Renewable) Sector.  
 

 “GREENTECH Environment Award 2022” for Outstanding 
Achievement in Environment protection. 
 
 

  “ISO 14001 (Environment Management System)”  &  “ISO 
45001  (Occupational Health & safety management System) 
“ on 18th April 2022. 

 

 Certification for “ISO 27001 (Information Security 
Management System (ISMS))”. 

 

 No Loss Time Injury – 334 Days (till 31st December, 2022), 
ever highest for The DPL. 
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িবগত িতনমােস অবসর া  কম েদর তািলকা। 

 
 

Sl. 
No. 

Name Emp. 
No. 

Department Retired On 

1 মতী ম  ঘাষ 9416 DPL-KOLKATA অে াবর,2022 
2  মহাভারত দাস 9596 CIVIL অে াবর,2022 
3  িজেতন দ 11318 CHEMICAL  অে াবর,2022 
4  নব মার ঘাষ 11412 HR&A অে াবর,2022 
5  পেরশ চ  ধর 11599 F & A অে াবর,2022 
6  ল ণ দ 11611 COGP অে াবর,2022 
7  ত মার ঘাষ 11677 HR&A অে াবর,2022 
8  ব  নাথ বাউরী 11749 CHEMICAL অে াবর,2022 
9  পন মার দাস 12115 WBSEDCL অে াবর,2022 
10  ল ণ ধারা 7992 Fire নেভ র, 2022 
11  কমল হাজরা 10194 COGP নেভ র, 2022 
12  কালী সংকর খাড়ঁা 10338 WBSETCL নেভ র, 2022 
13  অ ণ মার ম ল 10899 POWER PLANT নেভ র, 2022 
14  িবজ  চ  বাগদী 11247 WATER WORKS নেভ র, 2022 
15  ামল মার িসনহা 11256 WATER WORKS নেভ র, 2022 
16  বংশী ঘাষ 11492 POWER PLANT নেভ র, 2022 
17 মাহা দ আশা াহ 

শখ 
11505 POWER PLANT নেভ র, 2022 

18  পবত ম মদার 11517 CHEMICAL LAB নেভ র, 2022 
19  ভগীরথ কমকার 11557 COGP নেভ র, 2022 
20  দ াম  ম মদার 11684 POWER PLANT নেভ র, 2022 
21  গৗতম মার 

ঘাষাল 
11691 POWER PLANT নেভ র, 2022 

22  সজনী ওরাং  12070 CP&AD নেভ র, 2022 
23  জ েদব ঘাষ 12215 POWER PLANT নেভ র, 2022 
24  ত ন মার ভ াজ  12238 WBSEDCL নেভ র, 2022 
25  অেশাক শমা 7725 POWER PLANT িডেস র 2022 
26  সনৎ হালদার 7858 POWER PLANT িডেস র 2022 
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27  উ ম দ  9747 POWER PLANT িডেস র 2022 
28  অেশাক মার 

ি েবদী 
10334 GM(COMMERCI

AL) 
িডেস র 2022 

29  পাথ িতম রা  10339 COMMERCIAL িডেস র 2022 
30  গৗতম ানাজ  10435 POWER PLANT িডেস র 2022 
31  অি নী আইচ 10905 COGP িডেস র 2022 
32  অিম  মার 

কিবরাজ 
10926 POWER PLANT িডেস র 2022 

33  সত িজৎ ভৗিমক 11159 SECURITY িডেস র 2022 
34  রামবীর হির 11200 WATER WORKS িডেস র 2022 
35  শি  পদ বরা 11419 GM(COMMERCI

AL) 
িডেস র 2022 

36  অ ম  গে াপা া  11523 CHEMICAL িডেস র 2022 

37  অ ণ ম ল 11606 HOSPITAL িডেস র 2022 

38 মিত া ঝা 11827 WBSEDCL িডেস র 2022 

39  িকে া পাসও ান 12039 HOSPITAL িডেস র 2022 

40  অ না ইদাস 12043 COMPANY 
SECRETARY 

িডেস র 2022 

41  ণ চ  ম ল 12283 COGP িডেস র 2022 

42  সমের নাথ 
খপা া  

12346 SECURITY িডেস র 2022 

43  িবকাশ অিধকারী 13020 POWER PLANT িডেস র 2022 

44  সত  ষণ অিধকারী 13288 POWER PLANT িডেস র 2022 
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সািহেত র পাতা 

 

গ  
--------- 

 

অিন র বে াপা া  
১. থা  

 
দােলর িদেন না ঘটেলও াপারটা রং িনে ই ঘেটিছল, আর সিদেনই েঝিছলাম পাথেরর াণ আেছ। নাহ, 

ঘটনাটা খালসা কেরই বলা যাক। দােলর র কিদন পর কেলজ যাি , বশ সেজ েজ,  মনটা বশ র ের।  
ােস যই েকিছ, চারপােশ জনগণ কাউেক দখলাম না তমন, একটা বে  বসেত িগে ই গােল কারও সপােট চ  

খলাম, মাথাটা িঝমিঝম কের উঠল। তার সে  রাগত গলা  িচৎকার - শ তান ছেল, আমার িপছেন লাগা, থাপে  
খ ভেঙ দব রাে ল।  

িনেজেক এক  সামেল িনে  দিখ সারা গাে  রং মেখ দাি ে  আেছ তািনশা রা , গাটা কেলেজ যার নাম িমস 
পােসানািল । মে টার অস ব দমাক,  কােনা ছেল তা র মে েদর সে ও পারতপে  কথা বেল না। ােস 
এেস পচাপ নাট ন , বািক সম  িনেজর মত গ ীর থােক। ওেক েফসর েলাও সমেঝ চেল, পােছ  শ   
কের ি েজ না ফেল দ । এবার আজ দােলর পর থম কেলজ েলেছ, আর সবাই রং খলিছল, অেনেকরই 
তািন ার উপর খার িছল, তাই েযাগ েঝ বশ কজন ওর উপর রং িনে  হামলা কের ওেক আ ােস রং মািখে  ত 
বািনে  দ । ছেল েলােক তািন া অতটা ল  কের দেখিন তেব তােদর একজেনর জামার রং য ঘন স জ সটা 
স চশমার ফাকঁ িদে  ক খ াল কেরিছল,  আর আমার জামার সে  ওর জামার রং িমেল গেছ। ধরা গলা  

বললাম - আিম তােক রং িদইিন তািন া, আিম তা এই মা  বাি  থেক এলাম।  
আেশপােশর জনগণ আমার কথা  সা  িদেলা। এবার তািনশার চাখ যন ছলছল কের উঠল। মে টা বলল- 

সির র, আিম ঝেত পািরিন, তার সে  অ েদর িলে  ফেলিছলাম।  
- দােলর পর ভােলাই উপহার পলাম তার কােছ, বেল াস থেক বিরে  কিরেডাের এেস দাঁ ালাম। এক  পের 
িপছেন কার আলেতা হােতর ছাঁ া পলাম, ের দিখ তািন া দাি ে । ও িক  বলার আেগ আেশপােশর জনগণ সব 
িভ  কের আমােক িঘের ধরল, ওেদর  ব  ই ওর নােম কমে ন কর, ও পান থেক ন খসেলই ি ি পােলর 
কােছ চেল যা , আজ িবনােদােষ তােক মারার জ  ওেকও শাি  পেত হেব। শা  গলা  বললাম - নাের, ল কের 
মেরেছ, স জ  মা চে েছ, ছে  দ না ভাই, যা হবার হে েছ।  

-ওটার উপর এত মা া, র র। 
 জনগণ রাগ কের চেল গল। এত ব  কিরেডাের আিম আর তািন া দাি ে । াপারটা বশ েমর কািহনী 

হেত পারত, িক  না। তািন া য িসির াস আর বািরং টাইেপর িছল তমিন রইল, খািল আমরা ভােলা ব  হে  
গলাম। পরবত  কােল নাটস দও া বেলা, পরী ার সম  সাহা  বেলা , ও কের িদত। থা ে র িবিনমে  ব , 

ম  িক ব রা ? 
 

--------- 
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২. ফােনর ওপাের 
তখন সেব মা িমক িদে িছ, মেন নানা রিঙন , এমন সম  া েফান এেলা বাি েত। গাটা  িথবী 

যন হােতর েঠা  চেল এল, যােদর ফান ন র জানতাম সবাইেকই ফান করেত লাগলাম। কিদন  পর সটাও এক  
ঘে  হে  গল, এবার কী করা যা  ভাবিছ, হঠাৎ এক ের একটা ফান এল। আর কউ না থাকা  আিমই ফানটা 
ললাম, একটা িমি  গলা  কথা এল - এটা িক অ ক ন র? বললাম- না এটা এই না ার। উ র এেলা - আিম িক 

এক  কথা বলেত পাির? 
  
আমার  তা তখন আকােশর চাঁদ হােত পাবার দশা। বললাম - িন ই পােরন,আপনার নাম এবং কানা ? 

বলল পরী ন ী, বাি  উ রবে র এক জলার তারা র বেল ােম।  
 
আরও পিরচ  হেত জানলাম মে টা আমার মতই মা িমক িদে েছ, বাি র ছাট মে , ওর ওপর এক দাদা 

ও িদিদ আেছ। নানা কথার পর ফানটা রেখ িদলাম, পরিদন আবার একই সম  ফান এেলা, ধরেতই সই িমি  
গলা  কথা - িবর  করলাম ? বললাম - না না, িবর  হইিন। জেনর ব  বে ই চলল, ওর মেনর কথা আমােক 
বলত, আিমও আমার মেনর কথা ওেক বলতাম। একটা াপার িছল, বরাবর ও কল করত, আমােক না ার দ িন। 
আিমও মেন িনে িছলাম, হেত পাের ওর কানও অ িবধা িছল।সম  বে  চেল, আমােদর মা িমেকর  রজা  
বেরােলা। অ  জা গা  ভিত হলাম,  পরীও অ  েল ভিত হে েছ বেল জািনে িছল। ন ন জীবেনর নানা ঘটনা 

আমরা ভাগ কের িনতাম, একটা ছেল পরীেক লটার িদে েছ বলল, েন আমার রাগ হেলা। আবার কানও মে েক 
আমার ভােলা লেগেছ েন, ও িন কাটেত ছা েলা না। েম ফান কেম গল, ওর হ ত বাি র চাপ িছল, অেনক 
সম  করেলও আিম ধরেত পারতাম না, তখন ও নািমে  িদত। একসম  কল আসা ব  হে  গল, আিমও উশন, 

াস, ন ন ব  এসব িনে   হে  প লাম। মােঝ মােঝ ওর কথা মেন প ত, টিলেফান বাজেলই েট যতাম, 
না ও আর ফান করল না।  এখন মেন হ  এটাই জীবন, িক  পাও া িক  না পাও া। িদেনর শেষ  িত। 

 
 

------- 
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এক  আ হত ার নপেথ  
পাথিজৎ ভ  

 
– ও মা গা,কী অ েণ ব াপার গা, দকেব এস। 
- কী র, কী হল কী? অমন ষােঁড়র মত চ াচঁাি স কন? 
- ওই য গা,ও পােশর বাড়ীর মেশামশাই। 
– পিরমলবা ? 
–  না না,ওই য ফসা মত, চােখ কােলা চশমা আেছ। 
– সবিজৎ বা । কী হেয়েছ সবিজৎ বা র? 
- গলায় দিড় িদেয়েছ। 
- সিক র, কন, কী হেয়িছল? 
– আিম কী কের বলব বল,আিম িক ওেদর বাড়ী থাকেত িগেয়িছ। সকােল কােজ আসার সময় ও বাড়ীর বাইেরটায় 

গাদা লােকর িভড় দেখ আিমও দখেত গ ম, য কী ব াপার একবার খপরটা িনেয় আিস। 
– িক  নেত পিল? লাকজন িক  বলাবিল করেছ না? 
– বউটার িক অব া গা, এে বাের প িদেয়েছ,রা  কাড়েছ না।আর ছেলটা  েদই চেলেছ। বাধহয় িক  
    খায়িনেকা, খটা একদম ইেক গ ােছ। 
– হ া ঁ গা,যাও না একবার দেখ এস না। কী হেয়েছ, কঠাক খবরটা িনেয় এস। 
– আিম িগেয় কী করব বল তা,এসব ইসাইড কেস িলস আসেবই আর িক  না িক  টেন বার করেবই। 
–  , িলস এেস িক   করেত পারেব না, কত কত কস িডসিম   হেয় যাে , মােণর অভােব। 
– না গা, এখন আর তা নয়,ওই য িনয়ার ডা ারেদর কসটা দখছ না, কমন টেন বার করেছ। 
–  , িলস কাথায়,ওত িস িব আই। 
– আর ঐ িচট ফাে র কস েলা? 
– সওেতা িস িব আই,ই িড িমেল েল। িলস কাথায়? তারা তা এখন চার া ধরার বদেল টিবেলর আড়ােল 
েকা ির খলেত ভাল বােস। 

অগত া পা াবীটা গিলেয় পােয় পােয় এেগাই সবিজৎ বা র বাড়ীর িদেক। মাঝখােন দখা হেয় যায় রেমন 
বা র সে , বাধহয় একা যেত িক  িক  করিছেলন। দাতলা থেক আমােদর একসে  নামেত দেখ জেনর িগি ই 
এক বা ভরসা পেলন। এমিনেত দখা হেল ঘাড় নাড়া ছাড়া ব একটা কথাবাতা কউই বিল না। সবিজৎ বা র 
বাড়ীর বারা ােত চ  িভড়। বারা ার খালা জানালায় গাদাগািদ িভেড় সবাই চ া করেছ িলশ এেস বিড নািমেয় 
নওয়ার আেগ িসিলং ফ ান থেক ল  বিডটার যতটা দেখ নওয়া যায়। ভ েলাক এমিনেত কারও সােথ পাঁেচ 

থােকন না, তমন গা শাকঁােশািঁক ভাবও নই কারও সে । এক কথায় িনেজর অিফস,বাড়ী এসব িনেয়ই থাকেত 
পছ  করেতন। এলাকায় িকপেট বেল ওনােক িনেয় এক  হাসাহািস হেলও গােয় মাখেতন না। দাল – েগাৎসব-
কালী েজার কিমউিন  খাওয়া দাওয়ায় যাগ িদেতন না,িক  িনেজর ভােগর চাঁদা  থমিদেনই ি য়ার কের 
িদেতন। 
– মেন হে  কাল মাঝ রােতর পেরর ঘটনা। 
– আ া, কান ইসাইড নাট ফাট িক  পাওয়া গেছ িক? 
– না, সরম িক  থাকেল তা এেতা েণ জানা যত। 
– িদিব  তা চলিছল, সরকাির অিফেসর চাকরী,এক ছেল াস এইট বাধহয়। আর কান বােডন িছল বেল তা 
িনিন। 

– িক  মােঝ মেধ  ামী ী – ত কটাক  গলায় কথাবাতা হত। তেব স অ  িক  নয়,অসমেয় বাজাের 
যেত বলেল বা িকেন আনা িজিনেসর সমােলাচনা করেল ব রেগ যেতন। 

– স অমন এক  আধ  কান সংসাের হয় না ব ন তা? 
– আ া ডথ কেস িমেসস অথবা ছেল – কউ একটা তা চাকরী পােব। 
– ইসাইড কেস দয় কী? 
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– ক জািন না,িক  এল আই িস কভােরজ দয় না। 
– আ া মদনা পাবিলক মাইির, ফ ািমিলটার কথা এক  ভাবিব না? বউটার তা এমন িক  বয়সও হয়িন,িবেকেলর 
িদেক বশ সা   কের পােক বড়ােত যত বাস িগি র সােথ। আসেল িদনকাল তা িবেধর নয়,তাই বলিছ 
আরকী। 
– কী বলেত চাইেছন ব ন তা, আপিন দখিছ অেনক িক  ভােবন,ল   কেরন। 
– আঃ, আপিন িনেজর কথা ভা ন না। সবার কথায় কান দওয়ার দরকার কী? 
– আ া, কান িচটফাে র দালালী টালালী করত নােতা,কাগেজ দখিছলাম – টাকা ফরৎ িদেত না পের অেনক 
এেজ  বা  হেয় ইসাইড কেরেছ। 
– সরকম িক  হেল পাডার িক  লােকর তা ইনেভ েম  থাকতই আর এখন তারা এেস গাল পাড়ত। 
– কেয়কিদন আেগ ওনােক দেখিছ ােবর লেকেশর সে  বাজােরর খটােত দািঁড়েয় দািঁড়েয় কথা বলেত। কী 
কস তা অব  বাঝা গল না,িচটফা ও হেত পাের আবার জিমজমা িকংবা িবি ং মেটিরয়ােলর দালালীও হেত 

পাের। না হক িক  সাইড ইনকাম হেল ম  কী? 
– কী কের ঝেলন? 
– আ াজ করিছ। রা তা এসব িনেয়ই আেছ। িজে স করা তা যায় না,কারণ র মেতা ছেলেদর থেক ের 
থাকাই ম ল। 
– আিমও দেখিছ, কেয়কিদন আেগ দি ণপাড়ার রাঘব বা েক িড় টাকার একটা নাট িদে ন। 
– র মশাই দশ - িড় টাকার কারবার িচটফা  ব াপারীরা কের না, িড় হাজার হেল নয় কথা িছল। 
– আ া ওর অিফেস িক  হয় িন তা? বেসর কােছ হ াভক ঝাড় খাওয়া িকংবা অিফেসর তহিবল ভেঙ ধরা পড়া বা 
কান মেয়েছেল ঘ ত কস? 

– ব াঃ,ওসব করেত গেল আলাদা ক ািলর দরকার,সবিজৎ বা র এমন িক  িছল বেল মেন হয় না।এমিনেত তা 
বশ শা  িশ  িছেলন। 

– দ ন দেখ কাউেক িক  বাঝা যায় িক, এইেতা মা াসার কসটা পেড়ন িন, ক বলেব তেল তেল এতবড় একটা 
স াসবাদী ব াপার চলিছল? 
– তাহেল ইসাইড করেব কন? জা  িলশ আসেব, ভার রাে  সটাস   বাড়ী িঘের ফেল চালান কের দেব। 
– কী কের জানব? আের জানা থাকেল বা আমার সােথ কথা হেয় থাকেল এত ণ চেপ থাকতাম িক? 
– িলেশ খবর গেছ অেনক ণ, অথচ দ ন, েট আসার কােনা নাম গ  আেছ? 
– আসিছল। পাল পাড়া পিরেয় গাড়ীর পছেনর চাকা নািক পা ার হেয় গেছ,সািরেয় আসেত দির হেব। 
– ওেদর শালা পছনটাই েটা হেয় গেছ। ািফেক হাত পেত মাল কামাে ,থানায় েজা মা ব 
হে , বসাদারেদর কােছ তালা আদায় করেছ, চার, া,বদমােয়শেদর কােছ টাকা খেয় কস ডাইল ু ট কের িদে  – 
দশটার শালা বােরাটা বেজ গেছ। 

– সই বাফেসর কামান কনা থেক ,তারপর হিলক ার কনা,প  খা  কেল ারী,সত ম কি উটার,িচট 
ফা , ইস ব া  অ াকাউ  – দশটা েরা ভােগ চেল গেছ মাইরী। 
– কাগজ লেলই ন,ধষণ, ির,ডাকািত,রাহাজািন। আজকাল দখিছ ছ – সাত বছেরর বা া মেয় থেক স র 
বছেরর াও বাদ পড়েছ না। 
– এ সব শালা ওই িভ আর িসেনমার ব াড ির-অ াকশন। উঠিত নািয়কােদর কেম েলা দেখেছন – িশে র জ  
ওরা নািক সব পােরন – খােটা পাশাক,  খা    ,ঝড় তালা শয া ,চাইেল বাধহয় প েতও আপি  করেবন 
না আর কিদন পর। ঢ ামনােমা ছাড়া আর কী বলেবন এেক? 
– আহা,ওভােব দখেছন কন,িশে র একটা িনজ  াইল টেম  আেছ। 
– ি র িপি  আেছ। পাঁেদ িতন লাথ মের এসব ব  করা দরকার। আর রপ কেসর শাি  হওয়া উিচৎ আসামীর 
য টা কেট তার হােত ধিরেয় দওয়া। দখ কমন লােগ। 
– িক  আমােদর সবিজৎ বা র কসটা কী ব ন তা। িক   িক  পাওয়া যাে  না। 
– ওর কাছাকািছ আ ীয়রা ক কাথায় থােকন তাও তা জানা নই। খবর পেলন িকনা ক জােন। 
– িতনেটর একটা িশওর – হয় িচট ফা , নয় অিফেসর কান কেস েস যা ওয়া, স টাকা অথবা মেয় ঘ ত যা 
হাক। আর নয়েতা িমেসেসর সােথ কান একটা ইস ু েত ল তামাল। 
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– আ া িব ািস কের সটকােলন মাইির। একটা িচর ট িমর ট িক ই রেখ গেলন না, এত ণ ধের হ াজােত 
ভাল লােগ? 
– আসেল,এখােন ব  পচা গ  উঠিছল। বাধহয় উিন সটা স  করেত না পের িথবীর পেরর শেন পািড় 
িদেলন,আর একটা ত ু  উপত কার গ  িলখেবন বেল। 
– বেড় বেলেছন মশাই। মশাইেক এর আেগ এিদেক দেখিছ বেল তা মেন পড়েছ না। এিদেক কারও বাড়ীেত 
এেয়িছেলন িঝ? 
– তার মােন আিমও ‘বিহরাগত’ বলেছন? ভাল,তেব আর আপনােদর িবর  করব না। নম ার। 

 পােয় েট এক খ দাড়ী আর ল া েলর মা ষটা িভেড়র মাঝখান িদেয় কাথায় চেল যায় ক জােন। 
 
 
 

––– 
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 ২য় বষ ২য় সংখ া কািশত হল। আপনােদর কােছ অ েরাধ – পি কা র পাঠ িতি য়া জানান। নীেচ য 
ই – মল আইিড েলা দওয়া আেছ তার যেকান এক েত। 

 িডিপএল – এর সব েরর কম  এবং আিধকািরকেদর অ েরাধ – গ ,কিবতা,ছড়া,ছিব (JPG) – জনশীল 
সম  রচনা নীেচ দ  ই- মল মাধ েম বা হােত কের পৗেঁছ দওয়ার ব ব া ক ন। 

 লখার সে  িনেজর নাম,িবভাগ,পদ, মাবাইল নং িদেত হেব। 
 পি কার পরবত  সংখ া কািশত হেব এি ল ২০২৩ – এর থম স ােহ।  
 পি কার পরবত  সংখ ার যাবতীয় লখা আগামী ১৫ ই মাচ ২০২৩ – এর মেধ  নীেচর কানায় পাঠােত 

হেব। যাবতীয় লখা পাঠােনার ই – মল:- 
 
১) nandankumardpl@ gmail.com 

২) ppstores.dpl@gmail.com 

৩) p.bhakta@dpl.net.in 

৪) a.k.biswas@dpl.net.in 

পি কা স াদক - পাথিজৎ ভ  

অ র িবন াস এবং সংেযাজনায় – ন ন মার 
 

সহেযািগতায় –  অেলাক িসনহা এবং  অিন  র বে  াপাধ ায়। 


