িনেজর

কানা তািরখ

ি য় xxx,
অেনকিদন হল তামার িচ

পেয়িছ । িক

সমেয় উ র আর দওয়া হয় িন। আসেল আমরা বড়ােত

িগেয়িছলাম। িফের এেস তাই িলখিছ । রাগ কর না যন। আমরা িদি$ আ%া িগেয়িছলাম। নতু ন িদি$র
ঝা চাখেক রা(াঘাট, দূতাবাস, রা-পিত ভবন, ইি/রা িমউিজয়াম, ইত0ািদ থেকও আমার পুেরােনা
িদি$র ঐিতহািসক 3ৃিত সমি5ত 6াং8িল বিশ ভাল লেগেছ। তাজমহল, স তা এক অনন0 অিভ:তা
। আমরা পূিণ<মায় তাজ দেখিছ । এত দৃি=র দাি>ন0 । আর আ%া ফাট<, সেক?াবােদর 6াপ

সবই

বড়ই 3ৃিতেমদুর । আর আেলা ও @িনেত য ইিতহাসেক িফের দখার আেয়াজন – তা ভাষায়

কাশ

করেত আিম অ>ম । তাই এই Cমণ টা আমার মেন। মিনেকাঠায় অিবনEর হেয়ই থাকেব।
পারেল ঘুের এস একবার । িচ

িদও উ র পেত আর সময় লাগেব না । বািড়র বড়েদর

ণাম,

ছাটেদর ও তামােক অেনক ভােলাবাসা জািনেয় শষ করিছ।
Xxx
াপেকর

কানা ও H0াI সহ খাম
িনেজর

কানা তািরখ

ি য় xxx,

অেনক িদন তামার কানও খবর নই । ভাল আেছা তা? পড়াKেনা কমন চলেছ? %ােমও তা
আজকাল মেয়েদর লখাপড়া চািলেয় যাওয়া িবষেয় মানুেষর সেচতনটা বাড়ােত,

সরকারী সাহায0 8িল

িবষেয় সম> কের তু লেত অেনক িকছু করা হেM। তু িম স সব জান তা ?
তু িম িক

কানও অব6ােত পর ছাড়েব না । জািন তামােদর %ােম শহেরর তু লনায় মেয়েদর পড়া িনেয়

একটু কম সেচতনতা।

মেয়েদর িবেয় িনেয়ই অিভভাবকরা বিশ ব0(। তবু তু িম সই সব

(াব অ%াহ0

কেরই পড়াটা শষ কেরা। পড়ােশানা কের একটা কােজর ব0ব6া কেরা , যােত আিথ<ক Nাধীনতা আেস ।
মেয়রা আিথ<ক ভােব N্ িনভ< র হেলই তা িনেজর শেত< বাঁচেত পারেব। এখন সরকার মেয়েদর িশ>ার
জন0 নানারক,

কR ঘাষণা করেছ। কন0াS ইত0ািদ। ছাTছাTীেদর পড়েত টাকা

ায় লােগ না, তাছাড়া

Uু েল ছাটেদর দয় খাবার। তাই যভােবই হাকক পড়ােশানা চািলেয়ই যেত হেব। দূেরর ছাTীেদর
সুিবধার জন0 সাইেকল ও িদেM সরকার। উV িশ>া পয<W নানাখােত

টাকা দওয়া হয়। তাই Uু েলর

অিফেস বা পXােয়ত অিফেস খাঁজ নেব এবং িনেজর অিধকার বুেঝ নেব।
জাগেল আমায় জ0ানেত চও। কIুটার

কানও িকছু িনেয় সংশয়

দ>তা অজ<ন কর তাহেল িনেজই সব জেন িনেত পারেব। ভাল

থেকা। সময় মত উ র িদও। ভােলাবাসায়।

িনেজর

কানা তািরখ

িত
মাননীয় আিধকািরক মহাশয়
Hট ব0াY অফ ইিZয়া
টািলগা[ শাখা
কলকাতা
মাননীেয়সু
িবষয়: বািড় ]তির ঋণ জিনত
আিম xxx, িনবাস xxx, এখন ভাড়া বািড়েত থািক। আমার এক_ দু কথার জিম আেছ, যার কানা
xxx। সখােন এক_ ছাট বািড় করার জন0 আিম আপনার কােছ ১০,০০,০০০/- (দশ ল> টাকা )
ঋেণর জন0 আেবদন করিছ। সেf িদলাম জিমর দিলেলর ফেটাকিপ, বাgকার hারা িনিম<ত বািড়র বােজট,
পুরপসভা কতৃ< ক অনুেমািদত বািড়র i0ােনর ফেটাকিপ, আমার আেয়র মাণপT ,আমার আয়কর দােনর
মাণ পT, আমার ব0িjগত পিরিচিতর মাণপT, আমার নীজN সিXত রািশর মাণপT ইত0ািদ। ১৫
বছেরর জন0 এই গৃহিরন াথ<না কির, যা ব0ােYর িনয়ম মত আিম িনয়িমত সুদসহ পিরেশােধ Nীকৃত
থাকব। সেf িদলাম দুজন গ0ারাlােরর Nা>র সহ নিথ।
ধন0বাদ সহ।

রেকর পূণ<

Xxx
কানা, তািরখ, ফান নmর।
িনেজর

কানা তািরখ

িত,
সIাদক আন/বাজার পিTকা,
কলকাতা
সIাদক সমীেপষু ,
আপনার বnল চিলত সংবাদপেT পেথ মাবাইল ফােনর ব0বহােরর িবপদ সIেক< সেচতনটা সােরর এই
পT_ কািশত হেল বািধত হব। ায়শই আপনার কাগেজ কািশত হয় অকালমৃতু0র সব ঘটনা, য
>েT ঘাতক হয় মাবাইলেফান। কান কান রা(া পার হওয়া, গািড় চালােনা, oন লাইেন ফােণ কােন
হাঁটা, যানবাহন থেক নামওঠার ফেল অেনেকই দুঘ<টনােত Kধু পেড় না, মারাও যায়। এই pঅভ0াস
সIেক< জনমেন এখিন সেচতেনতা গেড় তালা দরকার নাহেল আরও য কত াণ অকােল যােব। কথা
তা আমােদর বলেতই হেব, তেব াণ থাকেল তা কথা। তাই াণ বাঁচােত কথা বলয় সাবধান হেতই
হেব। এই ভয়ংকর বদভ0াস মানুেষর িনেজর মন িক অপরার াণ কেড় িনেM। qাইভার ফােন কান
মন রাখেল, তার কারেণ ঘটা দুঘ<টনার ফলেভাগ কের িনরীহ যাTী ও পথচািরগণ। তাই আমােদরই
উেদ0াগী হেয় এই pঅভ0াস পিরত0াগ

