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দিদির মেলায় সু বাস ছডাচ্ছে নদিয়ার ল্াাংড
দনজস্ব সাংবািিাতা
কৃষ্ণনগর ২০ জু ন, ২০১৬

‘দিদি চল ো’—ডোক দিওয়ো হলয়দি
বির কলয়ক আলগই। দকন্তু, দিদি যোত্রোয়
এতদিন সোদি হলত পোলরদন নদিয়ো। এ
বোর আর দসই সু লযোগ হোতিোডো করলত
চোয়দন দজ ো প্রশোসন। আি-সহ অন্যোন্য
চোলে নোি থোকল ও দিদির আি দি োয়
নদিয়োর আি দচলে দিেোর দকোনও
সু লযোগ দি নো। এ বোর নদিয়োর
দহিসোগর, ল্োাংডো এবাং আম্রপোদ
দিদির দি োয় দশোভো পোলে। আলির
সঙ্গী হলয়লি, কৃষ্ণনগলরর িোটির পু তু ,
ফুদ য়োর তোাঁলতর কোপড।
নদিয়োর দজ োশোসক দবজয় ভোরতী
জোদনলয়লিন, গত চোর বির ধলর
দিদিলত রোলজের পক্ষ দথলক ‘দিদি আি
দি ো’ হলে। এতদিন দসই দি োয় এই
দজ ো দযোগ দিয়দন। এ বোলরই প্রথি
নদিয়ো দথলক আি চোদেলক পোঠোলনো
হলে। এই দজ োলতও দয উন্নত িোলনর

আি চোে হয়, দসটোই তুল ধরলত দিদি
আলির দি োয় নদিয়োর জন্য একটি
স্টল র ব্যবস্থো করো হলয়লি। তো িোডোও
নদিয়োর কৃষ্ণনগলরর িোটির পু তু এবাং
শোদিপু লরর ফুদ য়োর তোাঁতলক তুল
ধরলত দিদি দি োলত স্টল র ব্যবস্থো করো
হলয়লি।”
১৬ জু ন শুরু হলয়লি আি দি ো। চ লব
৩০ তোদরে পযযি। ১৪ জু ন শোদিপু লরর
এক আি চোদে-সহ অন্যোন্যরো দিদি
দগলয়লিন।
শোদিপু র শ্যোিনগলরর আি চোদে দগৌতি
দভৌদিক জোনোন, তোাঁর ৫ একলরর আি
বোগোন রলয়লি। দসেোলন উন্নত িোলের
দহিসোগর, আম্রপোদ , ল্োাংডো ফল । ’
টন আি দিদির দি োলত দনলয় যোওয়োর
অনু িদত পোওয়ো দগলয়লি।
দগৌতিবোবু র িোদব, এর আলগ ক কোতো
এবাং রোলজের অন্যোন্য এ োকোর দবদভন্ন
দি োয় তোাঁর বোগোলনর আি প্রচুর প্রশাংসো
কুদডলয়লি। তলব রোলজের বোইলর আি
দনলয় এই প্রথি যোওয়ো। দতদন
জোদনলয়লিন, প্রথি িফোয় এক টন আি
দিদিলত দপৌাঁলি দগলয়লি। আরও এক
দিলনর িলে আরও আি দপৌাঁিব।
কৃষ্ণনগলরর ঘু দেযর িোটির পু তুল র দশল্পী
ইদতরোদন পো এ বোলর দিদি আলির

দি োয় যোওয়োর সু লযোগ দপলয়লিন।
দগৌতিবোবু র িলতো ইদতরোদনও এর আলগ
রোলজের অন্যোন্য এ োকোয় দবদভন্ন
সরকোদর দি োয় দগল ও, িোটির পু তু
দনলয় রোলজের বোইলর এই প্রথি দগল ন।
অন্য দিলক, শোদিপু লরর ফুদ য়োর একটি
স্বদনভয র দগোষ্ঠীর জন্যও দিদি আলির
দি োয় একটি স্টল র ব্যবস্থো করো
হলয়লি। ওই স্বদনভয র দগোষ্ঠীর সভোলনত্রী
সদবতো িোস জোদনলয়লিন, এর আলগও
তোাঁরো দতন-চোর বোর দিদির দেড দফয়োলর
তোাঁত বলের সম্ভোর দনলয় দগলয়লিন। এ
বোলরও আলির দি োয় তোাঁত বে দনলয়
িোনু লের যলথষ্ট আগ্রহ রলয়লি। শোদড
চুদডিোর দথলক শুরু কলর অন্যোন্য
দপোশোক সোিগ্রী ভো ই দবদি হলে।

