
ম্পাদকেয েরকভ  

 এ ফছযটাও াীকদয ফছয কে থাের। কোন কথে াীকদয ফছয, তায জ ও 
ুরব াক্ষ্য ধকভয াযা ফছকযয েরকভ কদওো কেকছ। তাআ ফছকযয ন্তঃকফে এননকে অয 
াতোন নরখনছ না। কনকে পযাাঁেড়া তুরকফন - ‘কেন ফাু, শুধু াীকদয কতাল্লা কদওো 
কেন? ফছযটা বীরুকদয –ও েী নে!’ তাকদয েথাটা উনড়কে কদওোয নে। নতযআ কতা, 
বীরুকদয নবড় অকছ ফকর াীযা নজয কেকড় কনে। অকর চাযাক মখন ননযন্তয 
কু্ষ্দ্রতায চচো চকর; তখন এেটু ফড় েকয বাফা, এেটু উাঁচুকত মাওো, নিে নাভ ধকয ডাো – 
এফ এে অশ্চমে ুফাতা ফআকে কদে। িনতনদকনয কফাঁকচ থাো ফড্ড করাবনীে ভকন ে...! 
এ কতা কের বাকফয েথা। এফায োকজয েথা ফনর। েনদন য ফছযটা তীত কে মাকফ, 
কেননা ২০২৩ একরা ফকর। নতুন ফছকয ‘অকযাী’য ফনঃযকে নেছু ফদর অকছ। অভাকদয 
কম ওকেফ-অো (website) অকছ কনট দুদোন্তবাকফ ককজ উঠকছ। নদন যাত এে েকয 
করকে অকছ অভাকদয ফ্রন্টরাআনায-যা...। কদখকফন, ২০২৩ অায অকেআ অোক নতুন যঙ 
করকেকছ। ২৩-এয পার্স্ে ননডউর কতা ককে কেকছন ননশ্চেআ...? ১৮-২৩ জানুোনয, েজা -ফুরু 
াাকড় অকযাী’য ৩৪ নং যে ক্লাআনবং কোে, কে কনচাযর্স্ানড েযাম্প। অা েযনছ দারুণ 
এেটা শুরুোত কফ। এআ নেছুনদন অকে ংেঠকনয ৪৩তভ জন্মনদন ারন ’র দুনদন ধকয, 
কফ ঘটা েকয। ৬ নকববয োকর নছর ‘যান পয যাডকবঞ্চায’ – নবমাকনয জনয ১২ নেনভ 
কদৌড়র কছাট ফড় ফুকড়াযা নভকর। ৭ নকববয (জন্মনদন) কেে নছর ছনফ কদখায অয। নত 
ম্প্রনত নবনজৎ ফনণকেয কনতৃকে এআ েরোতায এে যারাআননর্স্ দর অোাস্তারা 
কটেননেযার এেনট নে ‘নরযনি নটব্বা’ ানভট েকযনছর কোনও াকাটে নটভ ছাড়াআ। 
এনদন ওকদয দুঃাকয নভুনা কদখা কের স্লাআড ছনফকত। ককল উন্নতভাকনয এেনট ভুনব, 
‘চরযকফনত’ কদখা কের। ম্ভফ বাকরা োজ! এনট অকযাী’যও ম্ভফ েকফেয জােো। েত 
দকে অভাকদয তাযো াআনক্লর্স্ চন্দন (নফশ্বা) কম ট্রান্স-নভারোন নযক্রভা েকযনছর দু-
চাোে বয েকয, এআ ছনফনট তায মথামথ এফং ননুণ াকত েৃত ডেুকভকন্টন। যাটস প, 
চন্দন!  
 
 াভকন ফআকভরা অকছ, কানাযুয ফআকভরা। েতভাক নছর নবমাকনয জনয কদৌড়, 
এভাক অকছ ফআকেয জনয..., ফআকেয জনয ১২ নেনভ...! েী, ছুটকফন কতা? ফাআ বাকরা 
থােকফন।     


