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আজকালের প্রতিবেদন

পেট্রোল, ডিজেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার বাংলা জুড়ে পেট্রোল পাম্পের
সামনে তৃণমূল যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখায়। হুগলিতেও বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোল
পাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল যুব কর্মীরা। বিক্ষোভ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
অমিত শাহকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। বলা হয়, তিনি ভারতের সবথেকে বড়
পাপ্পু। পেট্রোল, ডিজেলের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিচ্ছেন।
এটি ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিন পেট্রোল পাম্পে যাঁরা পেট্রোল নিতে
এসেছিলেন, তাঁদের সব বুঝিয়ে বলেছেন যুব কর্মীরা। পাপ্পু আঁকা টি–শার্ট পরে
বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।ম�োটর সাইকেলে আর�োহীদের তঁারা বলেন, আপনারা
অহেতু ক বেশি দাম দিচ্ছেন। এই বেশি দাম থেকে যে অর্থ আসছে তা কিন্তু দেশের
কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আমরা তাই বিক্ষোভে নেমেছি।
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ই উক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের জেরে এবছরের মার্চ–এপ্রিল মাস থেকে
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশ�োধিত জ্বালানি তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে শুরু
করেছিল। এক সময় তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১১৬ ডলারে প�ৌঁছে যায়। সেই
সময়ই ধাপে ধাপে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছিল এদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত
তেল সংস্থাগুলি। এর জেরে পেট্রোলের দাম দাঁড়ায় লিটার পিছু ১০০ টাকার
বেশি। ডিজেলও ঘ�োরাফেরা করছে ১০০ টাকার আশপাশে। অথচ সেপ্টেম্বরের
শেষে এসে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশ�োধিত জ্বালানি তেলের
দাম ব্যারেল পিছু ৮০ ডলারে নেমেছে। তবু কমতি দামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে
এদেশে জ্বালানির দাম কমাচ্ছে না রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি।
আন্তর্জাতিক বাজারে এবছরের এপ্রিল মাসে অপরিশ�োধিত জ্বালানি তেলের
দাম ছিল ব্যারেল পিছু প্রায় ১০৩ ডলার। মে মাসে ১০৯.৫১ ডলার, জুনে ১১৬.০১
ডলার। তবে জুলাইয়ে দাম কমে হয় ১০৫.৪৯ ডলার, আগস্টে ৯৭.৪০ ডলার
এবং সেপ্টেম্বরের গ�োড়ায় ৯২.৮৭ ডলার। শুক্রবার মার্কিন ফেডারাল রিজার্ভ
সুদের হার ফের বাড়ান�োয় এদেশে তেল আমদানির খরচ এখন নেমে এসেছে
গড়ে ব্যারেল পিছু ৮০ ডলারে।
অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, কলকাতায় ৩০ এপ্রিল পেট্রোলের দাম ছিল ১১৫ টাকা
১২ পয়সা লিটার। এবং সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখ পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ১০৬
টাকা ০১ পয়সা। অর্থাৎ এপ্রিল থেেক সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিটারে পেট্রোলের দাম
কমেছে মাত্র ৯ টাকা ১১ পয়সা। ৩০ এপ্রিল কলকাতায় ডিজেলের দাম ছিল লিটারে
৯৯ টাকা ৮৩ পয়সা। ২৩ সেপ্টেম্বরে দেখা যাচ্ছে ডিজেলের দাম কমে হয়েছে
লিটারে ৯২ টাকা ৭৪ পয়সা। অর্থাৎ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজেলের
দাম কমেছে লিটারে মাত্র ৭ টাকা ১১ পয়সা। আরও লক্ষণীয় যে, মে মাসের পর
থেকে এখন পর্যন্ত পেট্রোল বা ডিজেলের দাম একেবারেই কমান�ো হয়নি।
l এরপর ৪ পাতায়
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দু’জনেরই বিদায়ী ম্যাচ। দুই তারকার দুই অভিব্যক্তি। বঁাদিকে, চ�োখে জল টেনিস কিংবদন্তি রজার
ফেডেরারের। ডানদিকে, লর্ডসে হাসিমুখে ঝু লন গ�োস্বামী। ছবি: এএফপি

নিউ গড়িয়া বিজেপির নবান্ন অভিযান
থেকে রুবি
মেট্রো ট্রায়াল
তরুণ চক্রবর্তী
পুজ�োর আগেই সফল কবি সুভাষ
বা নিউ গড়িয়া থেকে রুবি বা হেমন্ত
মুখার্জি পর্যন্ত মেট্রো রেলের ট্রায়াল রান।
রাষ্ট্রায়ত্ত রেল বিকাশ নিগম লিমিটিড
(আরভিএনএস)–এর শীর্ষকর্তাদের
নিয়ে মেট্রো আধিকারিকেরা এদিন প্রথম
বারের মত�ো ট্রায়াল রান চালান। পুরন�ো
নন–এসি রেক দিয়ে ২৫ কিমি বেগে
ট্রায়াল রানে খুশি মেট্রোকর্তারা। মেট্রো
রেলের জিএম অরুণ অর�োরা জ�োকা–
তারাতলার পর এদিনের সফল ট্রায়াল
রানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ
জানিয়েছেন। মেট্রো সূত্রে খবর, কমিশনার
অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)–র
অনুমতি পেলেই যাত্রী পরিবহণ শুরু
হবে এই দুই রুটে। তবে সিআরএস
কবে পর্যবেক্ষণ করে যাত্রী পরিবহণের
অনুমতি দেবে সে–বিষয়ে এখনই কিছু
বলা যাচ্ছে না।
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দিল্লির রিপ�োর্ট
অসত্য: স�ৌগত

দীপঙ্কর নন্দী

নবান্ন অভিযানের দিন বিজেপি–তাণ্ডব নিয়ে দিল্লির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি দলের
সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছে উল্টো রিপ�োর্ট দিল। বিজেপির ৫ সাংসদ
নবান্ন অভিযানের পর পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা এসএসকেএমে ভর্তি
আহত পুলিশ আধিকারিক দেবজিৎ চ্যাটার্জিকে দেখতে যাননি। শনিবার স�ৌগত রায়
এই রিপ�োর্ট সম্পর্কে বলেন, ‘রিপ�োর্টে সত্যি কথা বলা নেই। আসলে ওঁরা ত�ো সাধারণ
সাংসদ। বাংলা ভাল করে চেনেন না। বিজেপি ওঁদের পাঠিয়েছে। তাই এসেছেন।’
নবান্ন অভিযানের দিন বিজেপি কর্মীরা তাণ্ডব, সন্ত্রাস করেছে। পুলিশের গাড়িতে
আগুন দিয়েছে, মিডিয়ার গাড়ি জ্বালিয়েছে, পুলিশকে মারধর করেছে। গুরুতর আহত
অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পুলিশ আধিকারিক দেবজিৎ চ্যাটার্জি। পুলিশ
ওইদিন খুবই সংযমের পরিচয় দিয়েছে। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।
পুলিশকে ঘিরে মারা হয়েছিল। আন্দোলনের নামে নাটক করা হয়েছিল। শুভেন্দু
অধিকারী ত�ো পাঁচ মিনিট থেকে গ্রেপ্তার হয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে পড়েন। ফ্যাক্ট
ফাইন্ডিং কমিটি হাসপাতালে অভিষেকের যাওয়াকে নিয়েও রিপ�োর্ট দিয়েছে। স�ৌগত
বলেন, অভিষেক গিয়ে ক�োনও অন্যায় করেনি। তিনি আহত পুলিশ অফিসারকে
দেখতে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও দেখতে যান। এর পেছনে বিজেপি অযথা রাজনীতি
খুজছ
ঁ ে। বাংলায় বিজেপির ল�োক নেই। গুন্ডাদের এনে ওইদিন নবান্ন অভিযান করা
হয়েছিল। শুরু থেকেই গ�োলমাল বাধায়।

গার্ডেনরিচ এলাকার আমির খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৭ ক�োটিরও বেশি নগদ
টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। ম�োবাইল অ্যাপ প্রতারণা কাণ্ডে অভিযুক্ত সেই আমিরকে
উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে ধরে আনল কলকাতা পুলিশ। ব্যাঙ্কশাল আদালত
তাকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠান�োর নির্দেশ দিয়েছে। কলকাতা
পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্ক স্ট্রিট থানায় একটি অভিয�োগ
দায়ের হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে আমিরকে গাজিয়াবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শনিবার আদালতে সরকারি ক�ৌঁসলি
ু জানান, ধৃত আমির খান ৪৭ ক�োটি ৯৬
লাখ টাকার প্রতারণা কাণ্ডে অভিযুক্ত। ম�োবাইল অ্যাপ ‘ই–নাগেট’–এর মাধ্যমে
অনলাইনে গেম খেলার ট�োপ দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রল�োভিত করে প্রতারিত
করেছে। এর জন্য ৫টি ক�োম্পানিও খ�োলে। ১৪৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পাওয়া
গেছে। ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে ৪৭ ক�োটি ৯৬ লাখ টাকা জমা পড়ে। সেই টাকা ৫টি
সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ত। যা ক্রিপ্টোকারেন্সি মারফত বিদেশে সরিয়ে ফেলা
হয়। ধৃতের তরফের আইনজীবী সন্দীপ ঘ�োষ সওয়ালে বলেন, যে ৫টি ক�োম্পানির
নাম বলা হয়েছে সেগুলির ডিরেক্টর আমার মক্কেল নন।
১০ সেপ্টেম্বর সকালে গার্ডেনরিচের শাহি আস্তাবল র�োডে ব্যবসায়ী আমির
খানের বাড়িতে হানা দেন ইডি–র আধিকারিকরা। আরও ৫টি জায়গায় অভিযান
চলে। রাত পর্যন্ত তল্লাশির পর জানা যায় উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১৭ কোটি
৩২ লক্ষ টাকা। তখন থেকেই নিখ�োঁজ ছিল আমির খান।
তদন্তে উঠে আসে ম�োবাইল গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে ম�োটা টাকা উপার্জনের ট�োপ
দিয়ে শিকার ধরা হত। প্রথম ধাপে অতি সহজ কিছু প্রশ্ন বা ধাঁধা। সমাধান করলেই
বড় অঙ্কের পুরস্কার। শুরুতে অল্প টাকা জিতে পরে আরও বেশি উপার্জন করতে গিয়ে
যারাই পা বাড়িয়েছিল, তারাই সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বেশি টাকা জেতার জন্য অ্যাকাউন্টে
বেশি টাকা জমা দিতে হত। তারপরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাপটি ডিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে
যেত। প্রাথমিক তদন্তে গ�োয়েন্দাদের অনুমান, টাকাগুল�ো বাড়িতে রেখে পরিকল্পনা
করে অন্যত্র সরান�ো বা বিনিয়�োগের পরিকল্পনা ছিল আমিরের।

আজ
প্রতিমার
চ�োখ
অঁাকবেন
মুখ্যমন্ত্রী
আজকালের প্রতিবেদন
আজ থেকে আবার উদ্বোধন শুরু করছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নজরুল মঞ্চে
জাগ�ো বাংলার উৎসব সংখ্যা উদ্বোধন
করে তিনি যাবেন চেতলা অগ্রণীতে।
সেখানে প্রতিমার চ�োখ আঁকবেন। নজরুল
মঞ্চেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবের গানের
অ্যালবাম প্রকাশিত হবে। কথা ও সুর
মমতার নিজের। গান গেয়েছেন জিৎ
গাঙ্গুলি, বাবুল সুপ্রিয়, মন�োময়, শ্রীরাধা,
চন্দ্রিকা, অদিতি, তৃষা, ইন্দ্রনীল ও মমতা
নিজে। চেতলা অগ্রণীতেই বাবুল সুপ্রিয়র
একটি গানের অ্যালবাম আনুষ্ঠানিকভাবে
প্রকাশিত হবে। চেতলা অগ্রণী ক্লাবের
কর্ণধার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম
উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্্ ঠান শুরু বিকেল
৫টায়। মমতা এদিন যাবেন চেতলা ছাড়াও
দুটি মণ্ডপে। মুদিয়ালি ও য�োধপুর পার্কে
প্রতিমার উদ্বোধন করবেন। রবিবারই
পিতৃপক্ষ শেষ হচ্ছে। দেবীপক্ষ শুরু
হওয়ায় মমতা প্রতিমার উদ্বোধন করবেন।
জাগ�ো বাংলার উৎসব সংখ্যায় বিশেষ
কলম লিখেছেন মমতা ও অভিষেক
ব্যানার্জি। মহালয়ার দিনই সুরুচি সঙ্ঘের
শারদ উৎসবের থিম প্রকাশ হবে। ক্লাব
প্রাঙ্গণে বেলা ১২টায় অনুষ্ঠান। এবারও
কলকাতায় জাগ�ো বাংলার স্টল দেওয়া
হবে। থাকবে মমতার লেখা যাবতীয় বই
এবং উৎসব সংখ্যা।

ট্রেন, সড়ক অবর�োধে বিপরস্ত
্য

আজকালের প্রতিবেদন

মেদিনীপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর
কুর্মি সমাজের প্রধান আন্দোলন ত�োলার কথা বললেও নতু ন
করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়ার কুস্তাউর, পশ্চিম

কুর্মি সমাজের নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাত�ো শনিবার দুপুরে
ঘ�োষণা করেন, আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে।
এর কিছুক্ষণ পরেই কুর্মি সমাজের পক্ষ থেকে জানান�ো হয়
অজিত মাহাত�োর আন্দোলন উঠে গেছে। কুর্মিদের আন্দোলন
ওঠেনি। দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। পশ্চিম

কুর্মি আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত
মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে এখনও অবর�োধ ওঠেনি। কুস্তাউর
স্টেশনে গিয়ে আন্দোলনরতদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কিছু
যুবক আন্দোলন তু লতে চাননি। জানিয়ে দেন, ক�োনও দাবিই
এখনও পূরণ হয়নি। আন্দোলন চলবে।

মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে ট্রেন লাইন ও ৬ নম্বর জাতীয়
সড়ক অবর�োধ রয়েছে। বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের
সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।
l এরপর ৪ পাতায়

রাজ্য

ৼ

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

২

হাজরা উদয়ন সঙ্ঘে সত্যজিৎ

মলয় সিনহা

শারদ�োৎসব উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের পুজ�ো গাইড ম্যাপ
প্রকাশ করলেন নগরপাল বিনীত গ�োয়েল। পুজ�োর সময় বাচ্চারা
ভিড়ে হারিয়ে গেলে সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য তৈরি ‘চাইল্ড
আইডেন্টিটি ব্যাজ’–ও প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি কলকাতা
পুলিশ ‘উৎসব অ্যাপ–২০২২’–এর উদ্বোধন হয়। ছিলেন কলকাতা
পুলিশের পদস্থ কর্তারা।ছবি: দীপক গুপ্ত

পুজ�োতেও
ডেঙ্গির প্রচার

পাক গুপ্তচর
সন্দেহে ধৃত

আজকালের প্রতিবেদন

অলক সরকার

শহরে ডেঙ্গি পরিস্থিতি কিছুটা উদ্বেগজনক।
তাই পুজ�োর মধ্যেও সচেতনতা প্রচার
চালাবে কলকাতা পুরসভা। শনিবার ‘টক
টু মেয়র’অনুষ্ঠানে ডেঙ্গি প্রক�োপ নিয়ে
উদ্বিগ্ন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ
হাকিম। এদিন আবারও শহরবাসীকে
সচেতন থাকার বার্তা দেন মহানাগরিক।
তিনি জানান, কলকাতায় ডেঙ্গি পরিস্থিতি
কিছুটা উদ্বেগজনক ঠিকই। তবে এটা
শুধু কলকাতা নয়। এবছর সর্বত্র ডেঙ্গি,
ম্যালেরিয়ার মত�ো মশাবাহিত র�োগের
আক্রান্তের হার বেশি। পৃথিবীব্যাপী এই
সমস্যা। ডেঙ্গির মশা খালের জল কিংবা
ভ্যাটের ন�োংরা জলে বংশবৃদ্ধি করে
না। বৃষ্টির পরিষ্কার জমা জল, বাড়িতে
ধরে রাখা জলে ডেঙ্গির মশা বংশবৃদ্ধি
করে। বাড়ির ছাদের খালি টব, ফেলা
জিনিসপত্রে বৃষ্টির যে জল জমে সেখানেই
মশার আঁতুড়ঘর।

পাক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে য�োগায�োগ থাকার
সন্দেহে কালিম্পং থেকে এক ব্যক্তিকে
গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল
টাস্ক ফ�োর্স (এসটিএফ)৷ ধৃতের নাম পির
মহম্মদ ওরফে সমীরদা (৩৯)৷ তাকে আনা
হতে পারে কলকাতায়। রাজ্য পুলিশ সূত্রে
জানা গেছে, কালিম্পঙের মুরগিহাট্টা থেকে
এই ব্যক্তিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা
হয়। ধৃতের কাছ থেকে ম�োবাইল এবং
ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা
গেছে, টাকার বিনিময়ে দেশের জাতীয়
নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত গ�োপন তথ্য
পাচার করত পির মহম্মদ। ২০২০ সালে সে
একবার নেপালে গিয়েছিল। সেই সময় পাক
গুপ্তচর সংস্থার ক�োনও এক ব্যক্তির সঙ্গে
তার য�োগায�োগ হয়। নিয়মিত য�োগায�োগ
চলত হ�োয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। ম�োবাইলে
পাক য�োগের প্রমাণ পেয়েছে এসটিএফ।

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর

ফুল, ফল, বীজ দিয়ে এফই ব্লকের মণ্ডপ

সম্বৃতা মুখার্জি

ঝাউ, আমড়া ও করঞ্জা গাছের বীজ,
বেল ও নারকেলের খ�োসা, গুলঞ্চ লতায়
সাজছে মণ্ডপ। প্লাস্টিক, থার্মোকলের
ছ�োঁয়া নেই মণ্ডপের ভিতরে ও
বাইরে। প্রকৃতির দেওয়া উপহারেই
সেজে উঠছে সল্টলেক এফই ব্লক
রেসিডেন্টস অ্যাস�োসিয়েশনের পুজ�ো।
আর এইসব সরঞ্জাম দুই মেদিনীপুরের
প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে
প�ৌঁছে দেওয়া হয়েছে গ্রামের মহিলাদের
হাতে। ঘরেই সেগুলি পরিষ্কার করে,
শুকিয়ে, পালিশ করে মণ্ডপ সজ্জার জন্য
প্রস্তুত করছেন সেখানকার মহিলারা।
তাঁদের প্রস্তুত করা প্রাকৃতিক সরঞ্জামেই
সাজছে ৩৮ বছরের এই পুজ�ো। পুজ�ো
উদ্যোক্তাদের মতে, তাঁদের মণ্ডপের
আকর্ষণ হতে চলেছে প্রাকৃতিক সাজ।
জগন্মাতার আগমনের উৎসবে ধরিত্রী
মা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেদিকে
নজর রেখেই তৈরি হচ্ছে পুজ�োমণ্ডপ,
জানিয়েছেন পুজ�ো উদ্যোক্তারা। তাই
‘প্রকৃতি পারফেক্ট’পুজ�ো হিসেবেই মণ্ডপ
ও প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। ডাকের সাজে
একচালার সাবেকি প্রতিমা তৈরি করছেন
শিল্পী কমল পাল। মন্দিরের আদলে মণ্ডপ

তৈরি হচ্ছে এফই ব্লকের মণ্ডপ। ছবি:জয় সাধুখাঁ
তৈরি হচ্ছে। দায়িত্বে রয়েছেন বীণাপাণি
ডেকরেটর্সের তরফে বিদ্যুৎবরণ
হালদার। মণ্ডপসজ্জার কিছুটা কাজ
হচ্ছে মেদিনীপুরে। বাকিটা সল্টলেকে।
শারদ�োৎসবের চার দিন এলাকাবাসী
যাতে নিশ্চিন্তে একসঙ্গে পুজ�ো উপভ�োগ
করতে পারেন, সেভাবেই গড়ে ত�োলা
হচ্ছে পুজ�োর পরিবেশ। মেদিনীপুরের

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

দৃষ্টিহীনদের সঙ্গে মন্ত্রী শ�োভনদেব চট্টোপাধ্যায়।
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জলসা মুভিজ
কিসমিস
সন্ধে ৭–০০

সকাল ৮–২০ প্রফেসার শঙ্কু ও এল
ড�োরাড�ো, সকাল ৯–৫৫ ঠাম্মার
বয়ফ্রেন্ড, দুপুর ১২–১০ এক যে
ছিল রাজা, দুপুর ২–৫৫ হেমলক
স�োসাইটি, বিকেল ৫–৩০ সহজ
পাঠের গপ্পো, সন্ধে ৭–০০ কিসমিস
ব্ল্যাক কফি

১০

১৩

আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি শারদ�োৎসবের।
আর পাঁচজনের সঙ্গে ওঁরাও পুজ�োর আনন্দে
শামিল হতে চান। দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল
ডিসপ্লে স্ট্যান্ড চালু করতে এবং বিশেষ ক্ষমতা
সম্পন্ন, প্রবীণদের পুজ�ো মণ্ডপে পরিক্রমা
করাতে পাশে এসে দাঁড়াল ন্যাশনাল
ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনালস (এনআইপি)।
শুক্রবার দৃষ্টিহীনদের সুবিধার জন্য তিনটি
পুজ�ো কমিটিতে ব্রেইল ডিসপ্লে স্ট্যান্ড চালু
করার কথা ঘ�োষণা করল এনআইপি। এদিন
হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপে
আনুষ্ঠানিকভাবে এনআইপির পক্ষ থেকে
একথা জানান�ো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ�োভনদেব

সিনেমা

৮

১৬

১৯

২০

পাশাপাশি
১ দ্বিত্বে স�োজা ৫ এই পত্রিকা ৭ ধ�োপা ৯ দানবশিল্পী
১০ গ্রাস ১১ দ্রুতগামী ১২ ক্রয় ১৩ কুকর্ম ১৫ গাধা
১৭ বিয়�োগব্যথা ১৮ স্বার্থপর ২০ দ্বিত্বে ল�োলুপতা
উপরনিচ
১
৬

২

৩

• জলসা মুভিজ

৪

৫

অ প রা		 অ	ভি জা	ত

সকাল ৬–০০ ক�োনি, দুপুর
১২–৪০ অরুন্ধতী, দুপুর ৩–৩৩
বল�ো দুগ্গা মাঈ কী
তু মি আসবে বলে

৭

ন র	ম	ম	 ন			 র
৮

৯

ছক ২

		শ		 দ	ল		 প্র জা
১০

		 পা			 স	র্জি	কা
১১

১২

		 থ	ম	 ক			শ	
১৩

১৪

১৫

চ র		 থা না		 না
১৬

১৭

১৮

	ল			 কা	লি	 ক	ল	ম
১৯

প্রয়�োজন

২০

তি র স্কা	 র		ম	 য়	লা

তুলিকা লাহা

রাত ১০–০০

• কালার্স বাংলা সিনেমা

সকাল ৬–০০ মহাপীঠ তারাপীঠ,
সকাল ৯–০০ আগুন, দুপুর
১২–০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ৩–০০
অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৬–০০

বিশেষ অনুষ্ঠান
 দেবীপক্ষের সূচনায়

আজ মহালয়া।
পিতৃ পক্ষের
অবসান হয়ে
দেবীপক্ষের
সূচনা। এই
উপলক্ষে
বিভিন্ন
টেলিভিশন চ্যানেলে সারাদিন
ধরে থাকছে একাধিক বিশেষ
অনুষ্ঠান। সকাল ৭টায় আকাশ
আট–এর ‘গুডমর্নিং আকাশ’–এ
মহালয়ার বৈঠক। গানে
থাকবেন স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত,
অরিন্দম গাঙ্গুলি এবং অঙ্কিতা।
স�োনি আট চ্যানেলে সকাল
৭–৩০ থেকে অ্যানিমেশনের
মাধ্যমে দেখা যাবে ‘অথ
সতী পার্বতীকথা’। এরপর
সকাল ৮–৩০ থেকে থাকছে
শক্তিরূপিনী দুর্গা’।

বিধিলিপি, রাত ৯–০০ বদলা, রাত
১২–০০ লাভ ইন রাজস্থান

• কালার্স বাংলা
দুপুর ২–০০ শক্তি

• স�োনি আট

সন্ধে ৫–৩০ সুপারম্যান রিটার্নস

• বি4ইউ মুভিজ

সকাল ৬–৩৫ দরার,

বাত্তি গুল মিটার চালু
সকাল ১০–৫৯
দুপুর ৩–০৯ ধড়কন, সন্ধে ৭–০০
পুলিশ অউর মুজরিম, রাত ১০–৫২
ক্ষত্রিয়

ধারাবাহিক

• পিলু

মল্লারের দেওয়া ডিভ�োর্সের কাগজে
আদিত্যর নির্দেশে সই করল রঞ্জা।
এদিকে মল্লারও রঞ্জার ভালর জন্য
নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে এই
কাজ করে ভেঙে পড়ে। আহির–
পিলু–স�োহিনীরা কীভাবে এই
পরিস্থিতি সামাল দেবে বুঝে উঠতে
পারে না। এরমধ্যেই মল্লারের দাদু
জানিয়ে দেন যে, তাঁরা আবার
মির্জাপরে
ু ফিরে যাবেন। মল্লার–
রঞ্জার জীবনে কি আদ�ৌ স্থিরতা
আসবে?আহির–পিলু কি মির্জাপরে
ু
যেতে রাজি হবে?
জি বাংলা:সন্ধে ৬–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: রবিবার, ৮ আশ্বিন
১৪২৯, ইং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২,
মুং ২৮ শফর ১৪৪৪
সূর্যোদয় ঘ ৫।২৯।৩৮
সূর্যাস্ত ঘ ৫।২৭।২৬
তিথি–(ভাদ্র কৃ ষ্ণপক্ষ) অমাবস্যা
দং ৫৪।৪৭ রাত্রি ঘ ৩।২৫
নক্ষত্র– উত্তরফল্গুনী অহ�োরাত্র
অন্য পঞ্জিকা
রবিবার, ৮ আশ্বিন ১৪২৯, ইং
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, হিজরি ২৮
শফর ১৪৪৪
মহালয়া। আন্তর্জাতিক শান্তি
সপ্তাহ। বিশ্ব কন্যা দিবস

লালবাজার কন্ট্রোল:100, ট্রাফিক:1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানস�োল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখ�োঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা:1091

অ্যাম্বুল্যান্স 102

লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক:2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653

দমকল 101

কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222

রাতের ওষুধ /অক্সিজেন

ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুর�ো: 2484-4322

রবীন্দ্রভারতী

 জকালের প্রতিবেদন: হস্টেল থেকে
আ
সাফাই কর্মীদের প্রত্যাহারের অভিয�োগ
উঠল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
হস্টেলগুলি থেকে গত পাঁচদিন ধরে সাফাই
কর্মীদের হুমকি দিয়ে প্রত্যাহার করা হয়েছে
বলে অভিয�োগ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন
বরানগর, দমদম পার্ক, বনহুগলি এবং
সল্টলেকের পাঁচটি হস্টেলের আবাসিক
কয়েকশ�ো পড়ুয়া। নিত্য সাফাইয়ের অভাবে
চারিদিকে ন�োংরা ও আবর্জনায় ভর্তি।
তার মধ্যেই পড়ুয়াদের থাকতে হচ্ছে।
এ ব্যাপারে অভিয�োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী
সংগঠনের বিরুদ্ধে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষাবন্ধু সমিতির সম্পাদক সুব�োধ দত্ত
চ�ৌধুরি বলেন, ‘এই অভিয�োগ ভিত্তিহীন।’

রাজ্যে কর�োনা চিত্র

নতু ন আক্রান্ত 
ম�োট আক্রান্ত 
নতু ন সুস্থ 
ম�োট সুস্থ 
সুস্থ
্ তার হার 
মৃত 
ম�োট মৃত 

ব্লাড ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশ�োক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ: 2287-2321/7473
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636

চক্দষু ান

গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178

শববহন

সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার:2241-3849/ 2050
শ্রীভূ মি স্পোর্টিং:2534-0002
উদয়ের পথে:98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

বিবিধ

দূষণ নিয়ন্ত্রণ:2335-8161

৩১৪
২১,১২,৮৭২
১৯৬
২০,৮৮,৪২৫
৯৮.৮৪%
১
২১,৪৯৫

আবহাওয়া
রবিবার

সর্বোচ্চ
বজ্রবিদ্যুৎ–সহ সর্বনিম্ন

৩৫
২৭

বৃষ্টির সম্ভাবনা।

ডিগ্রি সেলসিয়াস

শনিবার

সর্বোচ্চ ৩৪.৩ (+২)
সর্বনিম্ন ২৭.১ (+১)

বৃষ্টি হয়নি

➨

১ রুপিয়া
২ খাগড়া–জঙ্গল
৩ জাহান্নাম
৪ শৃঙ্খল
৫ ফলে জনতা!
৬ জয়�োল্লাস
৮ বলপূর্বক কবজা
১২ ছারপ�োকা
১৩ ময়লা
১৪ প্রাসাদ
১৬ সূর্য
১৯ অবধি

রাত ১০–০০

গত কালের সমাধান

আজকালের প্রতিবেদন

দু’বছর পর আবার সেই চেনা ছন্দে ফিরছে শহরের আবাসনের পুজ�োগুল�ো।
উৎসবকে সামনে রেখে আড্ডা, হই–হুল্লোড়, খাওয়াদাওয়া, সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠানের
সঙ্গে দেখা যাবে বাঙালিয়ানার এবং পুরাতন বাংলার বনেদি পরিবারের ঐতিহ্য।
পুজ�ো ঘিরে সব কিছুরই আয়�োজন চলছে জ�োরকদমে।
মেঘমল্লার আবাসন
অন্য বছরের মত�ো এ বছরও ‘মেঘমল্লার আবাসন’–এর প্রতিমা থেকে শুরু
করে গ�োটা পুজ�োই হতে চলেছে সাবেকি ভাবে। মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার চেহারায়
থাকছে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতা। প্রতিমাটিকে সাজিয়ে ত�োলা হবে চিরাচরিত ডাকের
সাজে। মণ্ডপটি হতে চলেছে একেবারে ছিমছাম এবং সুন্দর। জানালেন মেঘমল্লা
সংস্কৃ তি ও ক্রীড়া সংসদের অন্যতম প্রধান সদস্য দেবাশিস সমাদ্দার। তিনি আরও
জানান, গড়িয়াহাট এলাকার এই আবাসনের পুজ�ো ৪৪তম বছরে পড়ল। গত
দু’বছর পুজ�োতে সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠান হয়েছিল ভার্চুয়ালি, অঞ্জলিতে ফু ল ব্যবহার
ছিল না, একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়াও হয়নি। আবার আগের মত�ো সব হবে বলে
সিদ্ধান্ত হয়েছে। পঞ্চমীর দিন পুজ�োর উদ্বোধন। পুজ�োর ঐতিহ্যে ক�োনও খামতি
থাকে না। ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন আবাসিকেরা।
নবমীর দিনে বাইরে থেকে শিল্পী আনা হয়। সপ্তম থেকে নবমী পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া।
উদিতা আবাসন
বাইপাসের অজয়নগর এলাকায় উদিতা আবাসন। ৭২০টা ফ্ল্যাট রয়েছে। এর মধ্যে
৬০০ জন থাকেন। বাকিরা শহরের বাইরে।
দুর্গাপজু �ো ২২ বছরে পড়ল। আবাসনে
বাড়ির পুজ�োর মত�ো ব্যবস্থা করা হয়। যেন
একটা য�ৌথ পরিবার। জানালেন উদিতা
উৎসব কমিটির সভাপতি ড.মিলন কুণ্ডু।
তাঁর কথায়, সম্পাদক ইন্দ্রাণী বসু, অনুভা
শর্মা এবং ক�োষাধ্যক্ষ অরুণাভ মৈত্র–সহ আবাসনের সবাই মিলে এই উৎসবের
আয়�োজন করে। মহালয়ার দিন মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠান থেকে পুজ�োর অনুষ্ঠান
শুরু। পঞ্চমীর দিন আনন্দমেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের শুরু। এই অনুষ্ঠানে
চট্টোপাধ্যায়, এমএসএমই ডেভলপমেন্ট আবাসিকেরা নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করে আবাসন প্রাঙ্গণে স্টল করে
ফ�োরাম (
ডব্লিউবি)তপন পট্টনায়ক, বিক্রি করেন। এখান থেকে যে টাকা ওঠে তা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে দান
ফ�োরামের দেবজ্যোতি রায়, হাজরা পার্ক করা হয়। এদিন কারবা নৃত্যের একটি অনুষ্ঠানও হবে। ষষ্ঠী থেকে পুজ�ো শুরু।
দুর্গোৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সায়নদেব রীতি মেনে পুজাঅর্চনা ও অঞ্জলি হবে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠানের
চ্যাটার্জি, এনআইপির সম্পাদক–সহ অন্যরা। আয়�োজন করা হয়েছে। অষ্টমী ও নবমীতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। আবাসনের
এনআইপির কর্তৃপক্ষ জানান, সাইনি মহিলাদের সহয�োগিতায় পুজ�োর ব্যবস্থা করা হয়।
নিউ টাউনের কর্মকার পরিবারের পুজ�ো
ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মমতা সুমিত বিনানী
ফাউন্ডেশন, র�োটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা
নিউ টাউনের সানরাইজ সিম্ফোনিতে কর্মকার পরিবারের পুজ�োর আয়�োজন চলছে
ওল্ড সিটির সহয�োগিতায় দৃষ্টিহীন, বিশেষ জ�োরকদমে। দুর্গাপ্রতিমার চেহারায় থাকছে আশ্চর্য এক স্নিগ্ধতা। ঐতিহ্য ও রীতিনীতি
ভাবে সক্ষম ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য মেনে হবে পুজ�ো। এই পুজ�ো ঘিরে এলাকার বহু মানুষ ও আত্মীয়–পরিজনের সমাগম হয়।
বিশেষ পুজ�ো পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সল্টলেকের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজ�ো
সল্টলেকের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজ�ো ৪৭তম বর্ষে পড়ল। দেবী দুর্গা
ম�োট ২৫০টি পুজ�ো কমিটি এতে অংশ নেবে।
তিনটি পুজ�ো কমিটি হাজরা পার্ক দুর্গোৎসব মহামায়া রূপে পুজিত হন চট্টোপাধ্যায় পরিবারে। অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সল্টলেকের
কমিটি, এস বি পার্ক এবং ইয়াং বয়েজ ক্লাব বাসভবনে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে হয় মহামায়ায় আরাধনা। সপ্তমী থেকে নবমীর
(চিৎপুর ক্রসিংয়ের কাছে) দৃষ্টিহীনদের জন্য পূজার্চনা, সন্ধিপুজ�ো, আরতি দেখতে আসেন বহু বিশিষ্ট মানুষ। পাশাপাশি পুজ�োর
ব্রেইল ডিসপ্লে স্ট্যান্ড চালু করতে চলেছে। দিনগুলিতে মহাপ্রসাদের সঙ্গে দুর্গতিনাশিনীর আশীর্বাদ নিতে আসেন বহু মানুষ।

আজ টিভিতে কী দেখবেন

শব্দরঙ্গ ৯০৯৫
ছক ৩

শিল্পী রবি দাস জানালেন, সেখানকার
প্রান্তিক এলাকা থেকে তিন মাস আগেই
গাছের পাতা, ফল, ফু ল, বীজ সংগ্রহ
শুরু হয়েছিল। তারপর সেগুল�ো
তাঁরাই প�ৌঁছে দিয়েছিলেন গ্রামের
ঘরে ঘরে। সেখানে কুটিরশিল্পের সঙ্গে
যুক্ত মহিলারা রাসায়নিক দিয়ে পরিষ্কার
করে ডেকরেশনের জন্য উপযুক্ত করে

ত�োলেন সেইসব জিনিস। এই কাজে
এখন নিযুক্ত রয়েছেন ৩৫ জন মহিলা।
পুজ�ো কমিটির সম্পাদক ডাঃ পল্লব
ভট্টাচার্য জানালেন, প্রকৃতির সঙ্গে
সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।
গাছের ফল, ফু ল, বীজের পাশাপাশি
ধানের কুড়�ো, ভূ ষি, কাঠও থাকছে। শুধু
মণ্ডপসজ্জাতেই নয়, পুজ�োর তিনদিন
ভ�োগের আয়�োজন করা হয়। ভ�োগ
দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে
পরিবেশ–বান্ধব সামগ্রী। পঞ্চমীতে
উদ্বোধন। মণ্ডপের সঙ্গে মানিয়েই
থাকছে আল�োকসজ্জা।
পুজ�োর পাশাপাশি কমিটির
তরফে রাখা হচ্ছে সামাজিক কর্মসূচি।
অষ্টমীতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সিনি–র
সহয�োগিতায় হ�োমের ছেলেমেয়েদের
সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হবে পুজ�োর
আনন্দ। ১৫০ থেকে ২০০ কিশ�োর
কিশ�োরীকে ভ�োগ খাওয়ান�ো হবে।
তারা অংশ নেবে এফ ই ব্লকের পুজ�োয়।
ক�োভিড সংক্রমণের আশঙ্কায় গত দু’বছর
সেভাবে খাওয়াদাওয়ার আয়�োজন করা
যায়নি। তাই এ বছর ভ�োগ বিতরণ
উৎসবকে এই কিশ�োর–কিশ�োরীদের
সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছেন পুজ�ো
উদ্যোক্তারাও।

আবাসনে বনেদি
পরিবারের ঐতিহ্য

পুজ�োয় দৃষ্টিহীনদের জন্য

অনলাইনে পুজ�োর স্বাদ

প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে অনেকেই জনপ্রিয় মণ্ডপগুলিতে প�ৌঁছ�োতে পারেন না।
প্রবাসে থাকা অনেকে চান কলকাতার পুজ�ো দেখতে। তাঁদের জন্য অনলাইনে পুজ�ো
দেখার ব্যবস্থা করেছে মেটাফর্ম এবং এক্সপি অ্যান্ড ডিল্যান্ড। মা দুর্গা মেটাভার্স–এর
মাধ্যমে আহিরিট�োলা, দেশপ্রিয় পার্ক, বালিগঞ্জ কালচারাল এবং টালা প্রত্যয়ের
মণ্ডপগুলি মেটাভার্সে ৩ডি টু ইনের মাধ্যমে দেখা যাবে। মেটাফর্ম এবং এক্সপি
অ্যান্ড ডিল্যান্ড–এর সহ–প্রতিষ্ঠাতা সুকৃত সিং বলেন, এ বছর আমরা চারটি মণ্ডপ
দেখাব। পরের বছর ১০০টিরও বেশি এবং অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার প্রতিটি মণ্ডপ
মেটাভার্স–এ দেখান�োর ব্যবস্থা করব। মেটাফর্ম এবং এক্সপি অ্যান্ড ডিল্যান্ড–এর
আরেক সহ–প্রতিষ্ঠাতা সুবীর বাজাজ বলেন, এখন থেকে পুজ�োর সময় কলকাতায়
না থাকলেও ম�োবাইলেই কলকাতার পুজ�োর স্বাদ উপভ�োগ করা যাবে।

হাজরা উদয়ন সঙ্ঘের শারদীয়া দুর্গাপুজ�োর উদ্বোধনে অভিনেত্রী মাধবী মুখ�োপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালক
দেবজ্যোতি মিশ্র। ছিলেন চিত্র প্রয�োজক ফিরদ�ৌসুল হাসান প্রমুখ । শনিবার। ছবি: সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
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অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে ‘পুরশ্রী’পত্রিকার এবারের সংখ্যা।
শনিবার পুরভবনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংখ্যা প্রকাশ করেন
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আছেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন,
পুর–কমিশনার বিন�োদ কুমার, পুর–সচিব হরিহরপ্রসাদ মণ্ডল,
মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা–সহ বিশিষ্টরা। ছবি:আজকাল 

সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় কলকাতা মহানগরের সংস্কৃ তির
সঙ্গে পুজ�োর দেবীর উপাখ্যান বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর
বহুমাত্রিক সিনেমার ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের
পাশে নারী চরিত্রই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছে।
বহু ক্ষেত্রে, চরিত্র চিত্রায়ণে নারীর প্রাধান্যই মূল শক্তি হয়ে
উঠেছিল। জন্মশতবর্ষে সত্যজিৎ রায়কে সম্মান জানাতে হাজরা
উদয়ন সঙ্ঘের ৭৭তম বর্ষের ভাবনা ‘দেবীপক্ষ’। এই থিমের
মাধ্যমে সত্যজিতের আঁকা, সিনেমায় প্রকাশ এই মহানগরের
সংস্কৃ তি, নারী ও পুজ�োর জলছবি ফু টে উঠবে হাজরা উদয়ন
সঙ্ঘের মণ্ডপে।
বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে অবলম্বন
করে এবারের আমাদের ভাবনা। ওনার যত সিনেমা আছে
তার মধ্যে যে সব সিনেমায় মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে,
সেইসব সিনেমার প্রধান চরিত্রগুল�ো মণ্ডপে দেখা যাবে।
শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত ‘দেবী’সিনেমা থেকেই ‘দেবীপক্ষ’র
ভাবনা। জানালেন হাজরা উদয়ন সঙ্ঘের সম্পাদক রমেন
সিনহা। পুজ�োর আয়�োজন নিয়ে সম্পাদক বলেন, এবারের
ভাবনাকে মণ্ডপে রূপায়ণ করছেন শিল্পী স্নেহাশিস মাইতি।

তাঁকে সহয�োগিতা করছেন তিমির ব্রহ্ম। প্রতিমা করছেন
শিল্পী পূর্ণেন্দু দে। শিল্পীর ভাবনায় মণ্ডপের ভিতরটা মহানগর
সিনেমার ধাঁচে করা হচ্ছে। সেখানে একদিকে এক মহিলার
জীবন সংগ্রামের ছবি তু লে ধরা হচ্ছে। পাশাপাশি সত্যজিৎ
রায়ের বিভিন্ন সিনেমার নারী চরিত্রগুল�োও দেখা যাবে।
‘দেবী’সিনেমা আদলে হবে দুর্গাপ্রতিমা। এর সঙ্গে থাকবে
ধ্যানমগ্ন শর্মিলা ঠাকুরের মূর্তি। মণ্ডপে বাজবে মহানগরের
সিনেমার মিউজিক। তার সঙ্গে থাকবে ১২ মিনিটের একটি
ভাষ্য।’থিম নিয়ে শিল্পী স্নেহাশিস মাইতির কথায়, পথের
পাঁচালী, চারুলতা, দেবী, অপুর সংসার, মহানগর, সীমাবদ্ধ,
অরণ্যের দিনরাত্রি, কাঞ্চনজঙ্ঘা–সহ সত্যজিৎ রায়ের বহু
সিনেমায় নারী চরিত্রগুল�োর ভূ মিকা ছিল উল্ল্যেখয�োগ্য।
এমনকী অনেকগুলিতে প্রধান চরিত্র ছিল। মণ্ডপে সত্যজিৎ
রায়ের সিনেমার প্রচু র ছবি, আঁকা ছবি থাকবে। গ�োটা মণ্ডপটা
একটা ক্যামেরার আদলে তৈরি হচ্ছে। লেন্সের ভিতর দিয়ে
প্রবেশ করার পর দেখা যাবে সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয়
সিনেমা দর্শকদের সামনে ভেসে উঠবে। সত্যজিৎ রায়ের
সিনেমার নামগুল�ো অদৃশ্যভাবে ভেসে থাকবে। তারপর যত
এগ�োবে এক একটা জানলা থেকে সিনেমার নারী চরিত্রগুল�ো
বেরিয়ে আসবে।’
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রেশনকার্ড
বাতিলের
প্রতিবাদে

যান চলাচল শুরু হল টালা ব্রিজে। ডান দিকে, নিউ গড়িয়া থেকে রুবি ম�োড় পর্যন্ত মেট্রোর ট্রায়াল রান শুরু হল। শনিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

মিঠুনকে কটাক্ষ ফিরহাদ, কুণালের এক্সাইড ম�োড়ে ফু টব্রিজ

আজকালের প্রতিবেদন

মিঠুন চক্রবর্তী এদিন উত্তরবঙ্গে গেছেন। মালদায় দলের
সাংগঠনিক বৈঠক করেছেন। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ
হাকিম বলেছেন, ‘মিঠুনদাকে নিয়ে আসছে বিজেপি।
তাঁকে নিয়ে এসে ক�োনও লাভ হবে না। মালদায় রেল গেস্ট
হাউসকে পার্টি অফিস করা হয়েছে। এরকম ক�োথাও নেই
যে, মিঠুনদা জায়গা পাচ্ছেন না।’এদিন তৃণমূলের সাধারণ

সম্পাদক কুণাল ঘ�োষ বলেন, ‘মিঠুনদার এখন ক�োনও গুরুত্ব
নেই। আগে জ্যোতিবাবুকে ‘কাকু’বলতেন। মমতা ব্যানার্জিকে
দিদি বলতেন। এখন কাকে কী বলেন, জানি না। তবে তিনি
তাঁর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। রাজনীতির সঙ্গে ওঁর ক�োনও
সম্পর্ক নেই। মিঠুনদাকে নিয়ে বিজেপি ঘুরলে ক�োনও লাভ
হবে না। বাংলা ভাল করে চেনেন না।’ফিরহাদ হাকিম বলেন,
‘মিঠুনের কথায় একটি ভ�োটও আসবে না। উনি রাজনৈতিক
ক�োনও নেতা নন। আমরা এ বিষয়ে ক�োনও গুরুত্ব দিচ্ছি না।’

আজকালের প্রতিবেদন: পুজ�োর আগেই খুলে দেওয়া হল বহু প্রতীক্ষিত এক্সাইড
ম�োড়ের ফু টওভার ব্রিজ। শনিবার এক্সাইড ম�োড়ের ব্রিজের উদ্বোধন করেন কলকাতার
মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন সাংসদ, কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা
রায়, এক্সাইডের সিইও সুবীর চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ সুব্রত বক্সি, বর�ো চেয়ারম্যান
দেবলীনা বিশ্বাস, বর�ো চেয়ারম্যান চৈতালি চ্যাটার্জি, কাউন্সিলর অসীম বসু–সহ
বিশিষ্টরা। এক্সাইড কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান মহানাগরিক। তিনি
জানান, শহরের ব্যস্ততম একটা ম�োড় এটা। পথচারীদের নিরাপত্তার কথা মাথায়
রেখেই এই ফু টব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গঙ্গারঘাটে
চিকিৎসকের দেহ

বিধাননগর–কেষ্টপুর
সংয�োগকারী সেতু
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আজকালের প্রতিবেদন

বেলুড়ের জগন্নাথঘাট থেকে উদ্ধার হল এক চিকিৎসকের
দেহ। সেই সঙ্গে নিখ�োঁজ হয়ে
গেলেন তাঁরই এক বন্।ধু পুলিশের
অনুমান, ওই বন্ওধু গঙ্গায় তলিয়ে
গেছেন। তাঁর খ�োঁজে ডু বরি
ু নামিয়ে
তল্লাশি চালান�ো হচ্ছে। পুলিশ
জানায়, মৃত চিকিৎসকের নাম
স�ৌরভ সাহারায় (২৬)। তাঁর
বন্ধু র�োহন কুমার (২৫) নিখ�োঁজ। স�ৌরভ সাহারায়।
ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে স্নাতকোত্তর
স্তরের পড়ুয়া র�োহন ও স�ৌরভ দু’জনেরই বাড়ি বেলুড়ের
লালাবাবু সায়র র�োডে। শনিবার ভ�োরে দুই বন্ধু বেলুড়ের
জগন্নাথঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন। গঙ্গায় স্নান করতে
নেমেই তলিয়ে যান দুই বন্ধু। র�োহনের খ�োঁজ না পাওয়া
গেলেও ঘাটের কাছেই স�ৌরভের দেহ উদ্ধার হয়। ঘাটের
কাছ থেকেই তাঁদের দু’জ�োড়া জুত�ো, জামা, একটি ব্যাগ
উদ্ধার হয়। তার মধ্যে চিকিৎসকের ম�োবাইল, মানিব্যাগ ও
পরিচয়পত্র পাওয়া যায়। ঘাট থেকে উদ্ধার হয় চিকিৎসকের
স্কু টি গাড়িটিও।

বিধাননগরের বাসিন্দাদের আর গাড়ি নিয়ে কেষ্টপুর বা বিমানবন্দরের
দিকে যেতে উল্টোডাঙা দিয়ে ঘুরতে হবে না। কেষ্টপুর ও লাগ�োয়া
এলাকার মানুষকেও আর বিধাননগরে আসতে ঘুরতে হবে না
দীর্ঘপথ। চালু হল কেষ্টপুর খালের ওপর বিধাননগরের এজে ও
একে ব্লক এবং কেষ্টপুর সংয�োগকারী নতু ন সেতু । শনিবার এই
সেতু র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেচ মন্ত্রী পার্থ ভ�ৌমিক বলেন, ‘এই ব্রিজ
এখানকার মানুষকে মুখ্যমন্ত্রীর শারদ উপহার।’এই সেতু তৈরিতে
রাজ্যের সেচ ও জলপথ বিভাগের খরচ হয়েছে প্রায় ৪ ক�োটি টাকা।
সাংসদ স�ৌগত রায় বলেন, ‘শুধু বিমানবন্দর যেতে ১০ কিমি দূরত্ব
কমে যাবে।’দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ‘লেকটাউন ফু ট ব্রিজের
কাছে ভিআইপি র�োডের দিক থেকে বিধাননগরে আসার বেইলি
ব্রিজ আগেই চালু হয়েছে। বিধাননগর থেকে ওপাশে যাওয়ার জন্য
ওই ধরনের আরেকটি ব্রিজ করার কথা ভাবা হচ্ছে।’বিধাননগরের
মেয়র কৃ ষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, ‘মাত্র ১০ মিনিটে বিমানবন্দরের কাছে
প�ৌঁছে যাওয়া যাবে।’বিধায়ক অদিতি মুনশি বলেন, ‘এখানকার
মানুষ ব্রিজের জন্য অনুর�োধ করেছিলেন।’অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক
সুব�োধ অধিকারী, বিধাননগরের ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডল, মেয়র
পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী, বাণীব্রত ব্যানার্জি, তু লসী সিনহা রায়,
সুজিত মণ্ডল, সেচ দপ্তরের সচিব নয়নজ্যোতি ঘ�োষ প্রমুখ। 

দেড় ক�োটি রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করার প্রতিবাদে
সরব হল এসইউসিআই(সি)। একইসঙ্গে ভু য়�ো
রেশন কার্ড চিহ্নিত করার দাবি জানিয়েছে
এসইউসিআই(সি)। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক
চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য জানান, ডিজিটাল কার্ডের সঙ্গে
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আধার নম্বর সংযুক্ত বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে
কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে যে–সব উপভ�োক্তা
রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করতে পারেননি,
তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। এরফলে অনেক বৈধ
উপভ�োক্তা রেশন পাবেন না।

সম্পাদকীয় | বিবিধ
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আলয় এদিন মহময়,
তাই উৎসবেরও শুরু
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সুখবর

ংলার জন্য নিঃসন্দেহে সুখবর। তৃতীবারের জন্য বিপুল জয় পেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা
ব্যানার্জি ঘ�োষণা করেছিলেন, এবার তাঁর অগ্রাধিকার শিল্প ও কর্মসংস্থানে। সব জনমুখী প্রকল্প
চলবে, ক�োথাও ফাঁক থাকবে না। একইসঙ্গে তাঁর সরকার জ�োর দেবে শিল্প ও কর্মসংস্থানে।
শিল্প ও কর্মসংস্থান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশে এক নম্বরে উঠেছে বাংলা। এবার চাই
বড় লগ্নি, বিপুল কর্মসংস্থান। গত পাঁচ বছরে যখন দেশে বেকারত্ব ক্রমবর্ধমান, এখন ৪৫ বছরের মধ্যে
সবচেয়ে বেশি, তখন বাংলার বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ। তবু আরও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অবিচল
মমতা। জঙ্গল সুন্দরী শিল্প তালুক গড়ে উঠছে। দেউচা পাঁচামির প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। নানা অদ্ভুত
কারণ দেখিয়ে বির�োধিতায় নেমেছে কিছু বাম সংগঠন। আদিবাসী মানুষ নাকি সর্বস্বান্ত হবেন!মুখ্যমন্ত্রী
স্পষ্ট বলেছেন, প্রথম দফায় যেটু কু দরকার, সেই জমি সরকারের হাতেই আছে। পরবর্তী ধাপেও কাউকে
সর্বস্বান্ত হতে হবে না। জমির বদলে জমি, নগদ ক্ষতিপূরণ এবং প্রত্যেক পরিবারের একজনকে চাকরি
দেওয়া হবে। তাজপুরে কেন্দ্র নারাজ, সমুদ্রবন্দর গড়ার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্যই। এই প্রকল্পে এলাকায়
ব্যাপক উন্নতি হবে। আদানি গ�োষ্ঠী এগিয়ে এসেছে। ম�োট লগ্নি ২৫ হাজার ক�োটি টাকা। কর্মসংস্থান হবে
২৫ হাজার মানুষের। স্মরণকালের মধ্যে এত বড় লগ্নি আসেনি। সুস্থিতি ও সুশাসন আছে বলেই এসেছে।
কেন জানি না, সংবাদমাধ্যমে প্রচার কম। বির�োধীরা এখনও সুয�োগ পায়নি, তবে কিছু না কিছু পেতে
চাইবে। প্রতিহত করা রাজ্যবাসীর কর্তব্য।

কং সভাপতি নির্বাচনে লড়াই হচ্ছেই

মন�োনয়নপত্র তু ললেন থারুর

পাঠান শশী থারুর। সঙ্গে একটি অনুর�োধপত্র। তাঁর প্রতিনিধির হাতে ৫
সেট মন�োনয়ন ফর্ম দেওয়ার অনুর�োধ করেন থারুর। কংগ্রেস সূত্রে জানা
দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর
গিয়েছে, প্রতিনিধি পাঠিয়ে মন�োনয়ন ফর্ম ত�োলা গেলেও মন�োনয়নপত্র
শেষবার লড়াই হয়েছিল ২২ বছর আগে। ফের একবার কংগ্রেসের জমা দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির থাকতে হবে।
সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়াই হতে চলেছে। নির্বাচনে মন�োনয়নপত্র ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন�োনয়ন দাখিল করা যাবে বলে জানিয়েছেন
নিশ্চিতভাবেই জমা দিচ্ছেন শশী থারুর। মন�োনয়ন জমা দেওয়ার মধুসদূ ন মিস্ত্রি। জানা গিয়েছে, কেবল শশী থারুরের প্রতিনিধি নন,
জন্য এআইসিসি–র নির্বাচনী দপ্তর থেকে মন�োনয়নপত্র তু ললেন কংগ্রেসের সভাপতি পদে লড়তে মন�োনয়ন ফর্ম তু লেছেন উত্তরপ্রদেশের
তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। শনিবার প্রতিনিধি কংগ্রেস কর্মী বিন�োদ সাথী, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার লক্ষ্মীকান্ত
পাঠিয়ে ৫ সেট ফর্ম তু লেছেন থারুর। পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি শর্মাও। কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট আগেই ঘ�োষণা করা
কে হবেন, তা নিয়ে নানা জল্পনা–কল্পনার
হয়েছিল। ১ অক্টোবর মন�োনয়নপত্র পরীক্ষা
মধ্যেই প্রথম দিনেই মন�োনয়ন ফর্ম তু লে শশী
করা হবে। মন�োনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ
দিন ৮ অক্টোবর। ১৭ অক্টোবর ভ�োট হবে।
বার্তা দিলেন, লড়াইয়ে তিনি থাকছেন। গান্ধী
ভ�োটগণনা ১৯ অক্টোবর।
পরিবারের কেউ সভাপতি পদে প্রার্থী হতে আজকালের প্রতিবেদন
কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিধি অনুসারে,
রাজি হননি। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী পরিবারের
সর্বসম্মতিক্রমে কেউ সভাপতি হিসেবে
ঘনিষ্ঠ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশ�োক গেহলট দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর
প্রার্থী হচ্ছেন। অঘ�োষিতভাবে কংগ্রেসের ভারত জ�োড়�ো যাত্রায় হাঁটছেন রাহুল গান্ধী। যাত্রা মন�োনীত হলে, কিংবা একের বেশি প্রার্থী
‘অফিসিয়াল’প্রার্থী তিনিই। গেহলট বকলমে এখন কেরলে। কংগ্রেসের সংগঠন মহাসচিব কেসি না থাকলে নির্বাচনের প্রয়�োজন পড়বে না।
স�োনিয়ার প্রার্থী। ফলে গেহলটের বিরুদ্ধে বেণুগ�োপাল জানিয়েছেন, ৩০ সেপ্টেম্বর রাহুল কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে
শশীর লড়াই একেবারেই অসম হবে বলে গান্ধীর নেতৃ ত্বে ভারত জ�োড়�ো যাত্রা ঢু কবে কর্ণাটকে। স্পষ্ট, সভাপতি নির্বাচনে লড়াই হতে
মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ফলে সেখানেই যাত্রায় অংশ নেবেন স�োনিয়া গান্ধী এবং চলেছে। একাধিক ব্যক্তি নির্বাচনে লড়তে
শশী থারুরের জেতা মুশকিল। কত ভ�োট প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আগামী বছরের শুরুতেই কর্ণাটকে চলেছেন। এবং ২২ বছর পর গান্ধী পরিবারের
পান সেটাই দেখার। এবং থারুর হারলে বিধানসভা নির্বাচন। সে কারণেই ওই রাজ্যে বাড়তি বাইরের কেউ সভাপতি হতে চলেছেন। গান্ধী
কংগ্রেসের তথাকথিত বিক্ষু ব্ধরা জ�োর ধাক্কা নজর দিচ্ছে শীর্ষ নেতৃ ত্ব। কংগ্রেস সূত্রের খবর, পরিবারের বাইরে শেষ সভাপতি ছিলেন
স�োনিয়া এখন কিছটু া সুস্থ। ভ�োটমুখী কর্ণাটকে সীতারাম কেশরী। কার্যত তাঁকে সরিয়েই
খাবেন বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন।
শনিবার কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন ভারত জ�োড়�ো যাত্রায় অংশ নিয়ে কংগ্রেস নেতা– স�োনিয়া সভানেত্রী হয়ে দলের রাশ নিজের
কমিটির প্রধান মধুসূদন মিস্ত্রির দপ্তরে প্রতিনিধি কর্মীদের মন�োবল বাড়ান�োর চেষ্টা চালাবেন তিনি। হাতে নেন।

আবু হায়াত বিশ্বাস

যাত্রায় স�োনিয়াও

সংবাদ সংস্থা

অশান্ত ইরানে
মৃত বেড়ে ৫০

জিনপিংকে
নিয়ে গুজব

এদিকে, ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদা থেকে
হাওড়া ময়দান মেট্রো চলাচল আগামী বছর জুনের
মধ্যেই চালুর বিষয়েও আশাবাদী মেট্রোকর্তারা।
কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর মেট্রো রুটে
প্রথম বারের মত�ো পরীক্ষামূলক মেট্রো যাত্রা শুরু
হল শনিবার। এদিন কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত
মুখার্জি পর্যন্ত ঘণ্টায় ২৫ কিমি বেগে ট্রায়াল রান
চালান�ো হয়। এই রুটের কবি সুভাষ ও হেমন্তের
মধ্যে রয়েছে সত্যজিৎ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য স্টেশন। মেট্রোর ট্রায়াল
রান চলাকালে নন–এসি ক�োচে উপস্থিত ছিলেন
আরভিএনএলের ইডি অমিত রায় ও ডিরেক্টর
অপারেশন রাজেশ প্রসাদ, মেট্রো রেলের প্রিন্সিপাল
চিফ অপারেশন ম্যানেজার সাত্যকি নন্দী প্রমুখ।
সকলেই খুশি প্রথম দিনের ট্রায়ালে। এদিকে,
রবিবার মহালয়া উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ
নিয়েছেন কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। রবিবার
সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে
আকাশবাণীর সঙ্গে য�ৌথভাবে বিশেষ অনুষ্ঠানের
আয়�োজন করা হয়েছে। প্রভাতী এই অনুষ্ঠানে
শিল্পী শম্পা কুণ্ডু–সহ অন্যরা উপস্থিত থাকবেন।

সমগ্র জীবজগৎকে প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হওয়ার প্রার্থনা উচ্চারিত
হয়। অর্থাৎ, উৎসবের প্রহরে কারও যেন অতৃপ্তি না থাকে,
কেউ যেন অসন্তুষ্ট না থাকেন, তারই প্রয়াস স্পষ্ট। তর্পণের
মূল উপচার জল, আর উদ্দিষ্ট দেবতা সূর্য বলেই তাঁর দিকে
মুখ করে মন্ত্র উচ্চারণ ও করাঞ্জলির জল নিবেদন। র�োদ
আর জলই তাহলে এখানে মুখ্য। এই দুট�োই ত�ো ফসলের
প্রধান উৎপাদিকা শক্তি।
এভাবেই প্রয়াত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ আর জল ও
সূর্যের উদ্দেশে তর্পণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় মহালয়ার
দিন। তাতে মিশে থাকে সূর্যদেবতা ও নদীর পুজ�ো, উর্বরতাকেন্দ্রিক
ধর্মধারার অনুসরণ। দুর্গাপুজ�োর মূলেও আছে উর্বরতাকেন্দ্রিক
ধর্মাচরণ ও অশুভ প্রেত তথা অসুর শক্তির বিনাশন।
দুর্গাপুজ�ো হত বসন্তকালে। আদিম মানুষের অভ্যাস ছিল
শীতের শেষে নতু ন করে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে
বের হওয়ার। সেই সময়টাকেই তাই বেছে নেওয়া হয়েছিল
দুর্গার পূজার জন্য।
দুর্গার আদিমরূপ হল শাকম্ভরী। সেই রূপে দশ হাতে
থাকে দশ রকমের শাক। ‘শাক’ এখানে শুধু পাতা নয়, গাছের
বিভিন্ন অংশ এখানে ‘শাক’ হিসেবে মান্যতা লাভ করেছে।
পত্র, মূল, করীর (মরু গুল্ম), অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরূঢ়ক, ত্বক,
ফু ল আর কবক, এই দশটি শাক থাকে শাকম্ভরীর দশ হাতে।
দ্বাদশ শতাব্দীর জীমূতবাহন তাঁর ‘কালবিবেক’ গ্রন্থে
বলেছেন, শবররা শারদ উৎসবে গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে কাদা
মেখে উৎসবে মেতে উঠত। মহাভারতে দুর্গা তাই ‘পর্ণশবরী’
নামে চিহ্নিতা। এই দেবী পর্বতবাসিনী ও অসুর নাশিনী।
চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিও বলছে, চণ্ডী বা দুর্গা একই সঙ্গে
শিকার ও শস্যের দেবী। তাঁরই দাক্ষিণ্যে অরণ্যচর ব্যাধ শিকার
সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে, আবার নগর পত্তনের পর তাঁরই কৃ পাধন্য
হয়ে বুলান মণ্ডল চাষবাস করতে পারছে।
দুর্গাপূজার সপ্তমীতে নবপত্রিকার স্নান একটা উল্লেখয�োগ্য
ধর্মাচরণ। এই নবপত্রিকাকে আমরা গণেশের বউ বলে জানি,
যেহেতু সপরিবারে বিরাজিত দুর্গামূর্তিতে এটি গণেশের মূর্তির
পাশেই অবস্থান করে। এই নবপত্রিকায় রয়েছে কলা থেকে
কচু , বেল থেকে ধান, হলুদ থেকে মানকচু , সবই। আর এগুল�ো
ব্রহ্মাণী থেকে কালী, শিবা থেকে লক্ষ্মী, রক্তদন্তিকা থেকে
চামুণ্ডা, দুর্গার নানা রূপের প্রতীক। এই পুজ�োও আদতে
বৃক্ষ–উপাসনা, শস্য উপাসনার ইঙ্গিত।
শস্যদায়িনী দুর্গাই মহিষাসুরমর্দিনী দেবী।
মহালয়ায় পিতৃপুরুষের তর্পণেও লেগে থাকে শস্য
উৎপাদন উর্বরতা পূজনের কাল্ট।
তাই, তাই–ই, মহালয়া শেষ বিচারে নিছক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান
নয়, শারদ উৎসবের সূচনা তিথি।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছে, দেবতাদের তেজ�োরাশি জমাট বেঁধে
মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে একটি নারীমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সেই
নারীমূর্তিই দেবী দুর্গা। কাত্যায়নের আশ্রমে তিনি আবির্ভূতা
হয়েছিলেন বলেই দেবীর আর এক নাম কাত্যায়নী।
এই দেবী কাত্যায়নীর আবির্ভাবলগ্ন, পুরাণ অনুসারে,
মহালয়ার আগের দিন, অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃ ষ্ণা চতু র্দশী
তিথিতে। সেদিক থেকেও মহালয়া শারদ�োৎসবের সূচনালগ্ন,

শি জিনপিং গৃহবন্দি!স�োশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মত�ো
এই গুজব ছড়িয়েছে। বলা হচ্ছে, সদ্য গণফ�ৌজের প্রধান
হিসেবে অপসারিত হয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট বলে সূত্রের
খবর। সমরকন্দের শাংহাই ক�ো অপারেশন অর্গানাইজেশনের
শীর্ষ সম্মেলন থেকে পেরার পরই তাঁর গৃহবন্দি হওয়ার
গুজব ভেসে উঠেছে।
এ নিয়ে টু ইট করে বসেছেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম
স্বামী। বলেছেন, ‘শি জিনপিং কি সত্যিই গৃহবন্দি?জিনপিং
যখন সমরকন্দে ছিলেন, তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে
গণফ�ৌজের প্রধানের পদ থেকে সরিয়েছেন বলে শুনেছি।
এখন তাঁর গৃহবন্দি হওয়ার গুজব শ�োনা যাচ্ছে।’
চীন থেকেও অনেকে জিনপিংয়ের গৃহবন্দি হওয়ার কথা
টু ইট করেছেন। অনেকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে লি
কুয়াওমিংয়ের নাম করছেন। জনৈক জেনিফার জেঙের টু ইট,
‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে বেজিংয়ে সামরিক যানের গতিবিধি
বেড়েছে।...শ�োনা যাচ্ছে শি জিনপিংকে গৃহবন্দি করা
হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা তাঁকে গণফ�ৌজ
থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।’
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছে কমিউনিস্ট
পার্টি। চলতি সপ্তাহে দু’জন প্রাক্তন মন্ত্রী ফু জেংহুয়া এবং সান
লিজুনের মৃত্যুদণ্ড ঘ�োষণা হয়েছে। দু’বছর অবধি লি জুনের
দণ্ডে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। এছাড়া চার আধিকারিকের
জেল হয়েছে। এই ৬ জন জিনপিংয়ের বির�োধী ছিলেন।

ট্রেন, সড়ক অবর�োধ

l ১ পাতার পর
এদিন পুরুলিয়া জেলাশাসক দপ্তরে জেলাশাসক রজত নন্দা, পুলিশ সুপার এস সেলভা মুরুগান–সহ
প্রশাসন, পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে এবং কুর্মি সমাজের সঙ্গে রাজ্য ব্যাকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার
দপ্তরের মুখ্য সচিব সঞ্জয় বনশলের ভিডিও কনফারেন্স হয়৷ সেই কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয়
আন্দোলন তু লে নেওয়ার। বাইরে এসে কুর্মি সমাজের নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাত�ো বলেন,
‘আমরা আন্দোলন তু লে নিচ্ছি।’ জেলাশাসকের দপ্তর থেকে তিনি বেরিয়ে কুস্তাউর স্টেশনে
গিয়ে আন্দোলনরতদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন বেশ কিছু যুবক আন্দোলন তু লতে চাননি।
ফলে তাঁরা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। 
টানা ৫ দিন ধরে অবর�োধের জেরে রাস্তায় দঁাড়িয়ে আছে ভিন্রাজ্যের গাড়ি। নষ্ট হচ্ছে
নিত্যপ্রয়�োজনীয় দ্রব্য।

তথ্য সূত্র:দীপেন গুপ্ত, বুদ্ধদেব দাস

দেশে তেল অগ্নিমূল্যই
l ১ পাতার পর
অথচ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশ�োধিত জ্বালানি তেলের
দাম ব্যারেল পিছু কমেছে ৩৬ ডলার। বস্তুত, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের কারণে বেশ কয়েক
মাস জ্বালানির দাম বাড়ান�োর অনুমতি দেয়নি কেন্দ্র। তার পর থেকে দাম ক্রমাগত বেড়েই
গেছে। অভিয�োগ, এভাবে জ্বালানির বাড়তি দাম ধরে রেখে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয়
করছে কেন্দ্র এবং বাড়তি ব�োঝা চাপিয়ে রেখেছে সাধারণ মানুষের ওপর।

দেবী পূজার বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন ক�োনও তিথি নয়। পুরাণে
হ�োক বা ল�োকাচারের পরানে, দুর্গোৎসব ও মহালয়া একই
সুত�োয় গাঁথা।
আজ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২।
আজ থেকে ২৮০ বছর আগে, ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে আজকের
দিনটিতে মহালয়া নয়, দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথি পড়েছিল।
বারটিও আজকের মত�ো রবিবার ছিল না, ছিল মঙ্গলবার।
সেদিন রাঢ় বাংলার দাঁইহাটে মারাঠা বর্গি নেতা ভাস্কর
পণ্ডিতের ব্যবস্থাপনায় আয়�োজিত দুর্গাপুজ�ো দেখার জন্য
আশেপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে প্রচু র ল�োক ভিড় করেছিল।
সকালে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল
চিঁড়ে, মুড়ি, ফল, বাতাসা। দুপুরে খিচু ড়ি ভ�োগ। আর রাতে
লুচি সন্দেশ। সেবার বর্গির দল দুর্গাপুজ�ো করে প্রমাণ করতে
চেয়েছিল জাতে অবাঙালি মারাঠা আর ধর্মবিশ্বাসে শৈব হলেও
বাঙালি তাঁদের আপনজন, দুর্গাপূজা তাঁদেরও পূজা।
ভাস্কররাম ক�োলহটকর ওরফে ভাস্কর পণ্ডিতের সেই
উদ্যোগে ম�োহিত হয়ে একদল বঙ্গজ তাঁর নামে জয়ধ্বনি
দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। আসলে, যেসব বাঙালি জমিদার বর্গিদের
নিয়মিত চ�ৌথ দিত, তাদের ক�োনও ভয় ছিল না। বরং তারা
ভাস্কর পণ্ডিতের এই পূজা আয়�োজনকে নিজেদের পুজ�ো
বলেই ধরে নিয়েছিল। তাই ওই জয়ধ্বনি।
যাই হ�োক, সেই অষ্টমীর দিন অনেক রাত পর্যন্ত হই–হুল্লোড়
করে বর্গিরা শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। আর সেই সময়ই, সুবে
বাংলার নবাব আলিবর্দি উদ্ধারণপুরের কাছে সসৈন্যে গঙ্গা
পেরিয়ে, কাট�োয়ার কাছে অজয় নদ অতিক্রম করে দাঁইহাটে
প�ৌঁছ�োলেন। নবাবের বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল
বর্গিদের ওপর। ফলে, দুর্গা প্রতিমা আর পুজ�োর জিনিসপত্র
ফেলে রেখে ভাস্কর পণ্ডিত ঘ�োড়ায় চেপে পালিয়ে যান।
নবমী আর দশমীর পুজ�ো অসমাপ্ত রয়ে যায়।
ভাস্কর পণ্ডিতের সমসাময়িক কবি গঙ্গারাম। তাঁর লেখা
‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’–এর পুঁথি উদ্ধার হয়েছিল ময়মনসিংহে। সেই
পুরাণে রয়েছে বর্গি পলায়নের বর্ণনা:‘এক এক ঘ�োড়ায় দুই
দুই বরগি চড়িয়া। /দ্রব্যসামগ্রী কত যায়ে ফেলাইয়া।।/সপ্তমী
অষ্টমী দুই পূজা করি।/ভাস্কর পলাইয়া যায়ে প্রতিমা ছাড়ি।।/
মিষ্টান্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে।/ বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার
পাছে।।/ ছাগ মৎস্য মহিষ যাহা যত ছিল।/ বহনিয়া আসিয়া
সব লুটিতে লাগিল।।/ এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।/ হ�োতা
ফ�ৌজ লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া।।’
বর্তমানে দাঁইহাটের সমাজবাড়ি বিদ্যালয় যেখানে, তার
সন্নিকটে ভাস্কর পণ্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত একটা স�ৌধের
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন গবেষক রাধারমণ রায়।
তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলেন, ভাস্কর
পণ্ডিত সেখানেই দুর্গাপূজা করেছিলেন।
এই ঘটনাক্রমের সঙ্গে বর্তমান বঙ্গদৃশ্যের ক�োনও সাদৃশ্য
যদি কেউ খুঁজে পান, তবে সে দায় এই কলমচির নয়। সে দায়
সেই ইতিহাসের গতির যা পুনরাবৃত্ত হয়ে সার্থকতা অর্জন
করে। কিংবা সেটা নেহাতই কাকতালীয়। তবে মহালয়ার
সঙ্গে দুর্গাপুজ�োর সম্বন্ধটি অবশ্যই তেমন নয়। ল�ৌকিক ও
প�ৌরাণিক সুত�োয় সে সম্পর্ক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

জয়ের তিন বছর পর
মণিপুরে ‘হার’ সাংসদের

দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর

অশান্ত ইরান। ২২ বছরের তরুণী মাহশা আমিনির মৃত্যুতে ইরান জুড়ে প্রতিবাদের
ঝড়। বাড়ছে দমনপীড়ন, মৃত্যু। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ৫০ জন
প্রতিবাদী প্রাণ হারিয়েছেন বলে একটি সূত্রের খবর। আহত অনেক। গুলিয়ান
প্রদেশে ৭৩৯ জন প্রতিবাদী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের ভেতর ৬০ জন মহিলা।
প্রতিবাদীদের পাশে আমেরিকা। স্টারলিঙ্ক, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা
দেওয়ার ঘ�োষণা করেছেন টেসলা কর্তা ইলন মাস্ক। অপ্রয়�োজনে সেনাবাহিনীর
ব্যবহার না করার আর্জি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরাস।
অসল�ো থেকে ইরানের মানবাধিকার সংক্রান্ত এনজিও জানিয়েছে, দেশের নানা
প্রান্তে বিক্ষোভের আগুন। ধর্মীয় নেতা খামেনেইর মূর্তি পুড়িয়েছেন প্রতিবাদীরা।
রেজভান শহরে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি বাবল,
আমল এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে বাহিনীর গুলিতে আরও অনেকের মৃত্যু হয়েছে।
মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। ইরানের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব
গুতেরাস। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে সরকার–বির�োধী প্রতিবাদীদের ওপর
অকারণে পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার আর্জি জানিয়েছেন।প্রতিবাদ বন্ধ
করতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করেছে ইরান সরকার। আমেরিকার ন্যাশনাল
সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ)বলেছে, ইরানে ইন্টারনেট পরিষেবা দিয়ে
সাহায্য করবে। ইরানের প্রতিবাদীদের পাশে থাকতেই এই পদক্ষেপ।
মাথায় হিজাব না থাকায় গত সপ্তাহে মাহশা আমিনিকে গ্রেপ্তার করে ইরানের
নীতিপুলিশ। পুলিশি হেফাজতে ক�োমায় চলে যান মাহশা। মৃত্যু হয় হাসপাতালে।
মাহশার মৃত্যুর পরই সরকারের কঠ�োর প�োশাক বিধির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন
ইরানের মহিলারা। হিজাব পুড়িয়ে, চু ল কেটে রাস্তায় নেমে সরকার–বির�োধী
স্লোগান ত�োলেন তাঁরা। সেনা নামিয়ে প্রতিবাদ বন্ধ করতে এগ�োয় ইরান প্রশাসন।
ইন্টারনেট, হ�োয়াটসঅ্যাপ বন্ধ করে দেয়। 

l ১ পাতার পর

‘ম

হালয়া’শব্দটিরআক্ষরিকঅর্থ‘পিতৃপুরুষের
উৎসবের আধার’। ল�ৌকিক সংস্কার
অনুযায়ী ভাদ্র মাসের কৃ ষ্ণ প্রতিপদ
থেকে আশ্বিনের অমাবস্যা – এই হল
পিতৃপক্ষ, এসময় প্রেতল�োক থেকে
পিতৃপুরুষের আত্মারা ফেলে যাওয়া পরিবার পরিজনদের
কাছে ফিরে আসেন। এই মর্তে ফেরাটা সম্পূর্ণ হয় মহালয়ার
দিন। এদিন তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য উত্তরপুরুষ তর্পণ করেন।
আলয় এদিন মহময় অর্থাৎ আনন্দময় হয়ে ওঠে বলেই এই
তিথির নাম মহালয়া।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্ঞানেন্দ্রম�োহন দাসের ‘বাঙ্গালা ভাষার
অভিধান’ অনুসারে, ‘মহ’ শব্দটির অর্থ ‘উৎসব’। সেদিক থেকে
বিচার করলেও, আলয় বা গৃহ যেদিন উৎসবময়তায় পূর্ণ হয়ে
ওঠে সেইদিনটাই ‘মহালয়া’। পরল�োকগত পূর্বপুরুষদের তৃপ্তির
জন্য এদিন অন্নজল নিবেদন করা হয়। তাই এই আচারের
নাম তর্পণ। উল্লিখিত ‘বাঙ্গালা ভাষার অভিধান’ জানাচ্ছে,
‘তর্পণ’ শব্দের অর্থ ‘প্রীণন’ বা ‘প্রীতকরণ’ বা ‘তৃপ্তিকরণ’।
সব মিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে, ল�ৌকিক বিশ্বাস অনুসারে মৃতদের
আত্মার ছেড়ে যাওয়া পৃথিবীতে পুনরাগমন যেদিন সম্পূর্ণ হয়,
সেদিনই জীবিত উত্তরপুরুষেরা তাঁদের তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা
করেন অন্নজল অর্পণ করে। এই আগমনে আলয় উৎসবমুখর
হয়ে ওঠে। তাই, এই তিথির নাম মহালয়া।
‘মহালয়া’ শব্দটি অর্বাচীন কালের। এমনটাই অভিমত
এশিয়াটিক স�োসাইটির প্রাক্তন সভাপতি তথা রবীন্দ্রভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ তপূর্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেয়ার প্রফেসর,
প্রখ্যাত ল�োকসংস্কৃতি গবেষক ড. পল্লব সেনগুপ্তের। শব্দটি
তু লনামূলকভাবে একালের হলেও মহালয়ায় তর্পণের
ল�োকাচারটি বহুকালাগত একটি প্রথা। মহাভারতের যুগ
থেকে এটা চলে আসছে বলে অনুমিত হয়।
আজ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে যে
নিয়ানডার্থাল প্রজাতির মানুষ বিরাজ করত, তাদের থেকে
শুরু করে মিশরের ফারাওদের সমাধি পিরামিডে খাদ্য, পানীয়
ইত্যাদি রেখে দেওয়ার মধ্যে প্রতিভাসিত আয়�োজন, সর্বক্ষেত্রেই
একটাই ল�োকবিশ্বাস কাজ করেছে। সেটা হল পরল�োকগত
পিতৃপুরুষরা যখন ফিরে আসবেন তখন যেন তাঁদের তৃপ্তকরণের
আয়�োজনে ক�োনও ত্রুটি না থাকে। মহালয়ার তর্পণেও সেই
সর্বজনীন প্রথারই অনুসরণ।
যে সময়ে মহালয়া তিথি, তখন এদেশে, খরা বা বন্যায়
নষ্ট না হয়ে গেলে, মাঠগুল�ো ফসলে ভরা থাকে। শিশু যেমন
ভাবে তার খাদ্যের জ�োগানদাতা তার বাবা–মা, আদিম মানুষ
সেভাবেই ভেবেছিল, তার খাবার জ�োগায় অল�ৌকিক ক�োনও
শক্তি। এই বিশ্বাসের বশেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের র�োজকার প্রার্থনা,
‘ও লর্ড! গিভ আস দিস ডে আওয়ার ডেইলি ব্রেড...’। আর
এই বিশ্বাসের বশেই ভরা ফসলের দিনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের
মহালয়ার দিনে পিতৃপুরুষকে স্মরণ। তর্পণের আয়�োজন।
কী করা হয় তর্পণে? ক�োমর পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে
করাঞ্জলিতে জল তু লে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্র উচ্চারণ
এবং তারপর মুঠির সেই জল নদীতে বা পুকুরে অর্পণ। কী
বলা হয় মন্ত্রে? এই তর্পণ মন্ত্রে ব্রহ্মা থেকে তৃণশিখা পর্যন্ত

দেবাশিস পাঠক

সংবাদ সংস্থা

তেহরান, ২৪ সেপ্টেম্বর

মেট্রো ট্রায়াল

সেবার বর্গির দল দুর্গাপুজ�ো করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল মারাঠারা জাতে অবাঙালি
আর ধর্মবিশ্বাসে শৈব হলেও বাঙালি তাঁদের আপনজন, দুর্গাপূজা তাঁদেরও পূজা।

আজকালের প্রতিবেদন

৪ দফা দাবিতে গণ অবস্থানে ত্রিপুরা তৃ ণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব
ব্যানার্জি। শনিবার। আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে। ছবি:নিতাই দে

ত্রিপুরায় ইস্তফা
বিজেপি বিধায়কের
সমীর ধর

লাইনে আরও

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর
বিজেপির ভাঙন শুরু ত্রিপুরায়। হুইপ মেনে ২২ সেপ্টেম্বর দলের প্রার্থী বিপ্লবকুমার
দেবকে রাজ্যসভার উপনির্বাচনে ভ�োট দিতে বাধ্য হলেও পর দিনই ইস্তফা দিয়ে তিপ্রা
মথা–য় য�োগ দিলেন বিজেপি বিধায়ক বুর্বুম�োহন ত্রিপুরা। তিনি করবুক উপজাতি সংরক্ষিত
কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। শুক্রবার তিপ্রা মথা সুপ্রিম�ো প্রদ্যোতকিশ�োর দেববর্মাকে সঙ্গে
নিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীর কাছে বিধায়কপদ ছাড়ার চিঠি পেশ করেন
বুর্বুম�োহন। এর আগে বিজেপি–আইপিএফটি জ�োটের আরেক বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মার
ইস্তফাপত্র প্রায় ১৫ মাস অধ্যক্ষের কাছে ঝু লে ছিল। রাজ্যসভা ভ�োটের আগে হঠাৎই
তাঁর বিধানসভা সদস্যপদ খারিজ করার কথা ঘ�োষণা করেন স্পিকার। একমাত্র কংগ্রেস
বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মন দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভ�োটদানে বিরত থাকায় প্রত্যাশিত
৪৪–১৫ ভ�োটে সিপিএম প্রার্থী ভানুলাল সাহাকে হারিয়ে জয়লাভ করেন বিপ্লবকুমার দেব।
একদা সুদীপ রায়বর্মন ঘনিষ্ঠ বিজেপি বিধায়ক বুর্বুম�োহন এবং দিবাচন্দ্র রাঙ্খল,
এমনকী আইপিএফটি–র বিদ্রোহী বিধায়ক পদচ্যুত মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়াও হুইপ
মেনে বিপ্লবকে ভ�োট দেন। কিন্তু পর দিনই বুর্বুম�োহন সুদীপের ডাকে কংগ্রেসে না
গিয়ে তিপ্রা মথাতে য�োগ দিয়েছেন। শ�োনা যাচ্ছে, শিগগিরই বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে
চলেছেন মেবারকুমার এবং দিবাচন্দ্রও। নিশ্চিতভাবেই তিপ্রা মথা–তে য�োগ দেবেন
মেবারকুমার। প্রশ্ন দিবাচন্দ্র রাঙ্খলকে নিয়ে। তিনি কি সুদীপের হাত ধরবেন?নাকি
তিপ্রা মথায় যাবেন?উপজাতি–অধ্যুষিত অঞ্চলে শক্তিধর হয়ে ওঠা তিপ্রা মথা দলের
কর্ণধার প্রদ্যোতকিশ�োর আগামী বিধানসভা ভ�োটে কার হাত ধরবেন, সেটাও প্রশ্ন। তবে,
আপাতত ত্রিপুরায় বিজেপি ভেঙে চলেছে। মণ্ডল স্তরের নেতা–কর্মীরা বাম, কংগ্রেস,
তৃণমূল বা তিপ্রা মথায় ভিড়ছেন। 

২০১৯–এর সাধারণ নির্বাচনে অনায়াসেই বিজেপি
প্রার্থী হ�ৌলিম শ�োখ�োপাও মেতেকে হারিয়েছিলেন
নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ)–এর ল�োরহ�ো
এস পিফ�োজ। আউটার মণিপুর কেন্দ্র থেকে তিন
বছরেরও বেশি সময় ল�োকসভায় প্রতিনিধিত্ব করার
পর তিনি আইনি লড়াইয়ে হেরে গেলেন। ৫৬
বছরের পিফ�োজকে হারিয়ে আইনি যুদ্ধে জয়ী
হয়ে সাংসদ ঘ�োষিত হলেন বছর ছত্রিশের মেতে।
কারণ ল�োকসভা ভ�োটে মন�োনয়নের সঙ্গে জমা
দেওয়া হলফনামা অসম্পূর্ণ ছিল পিফ�োজের।
নিজের এবং পরিবারের সম্পদের ঠিক তথ্য তিনি
দেননি বলে অভিয�োগ করে হাইক�োর্টের দ্বারস্থ
হয়েছিলেন মেতে। শুক্রবার মণিপুর হাইক�োর্টের
সিঙ্গল বেঞ্চ তাই পিফ�োজের বদলে দ্বিতীয়

স্থানাধিকারী মেতেকেই সাংসদ বলে ঘ�োষণা করে।
২০১৯ সালে আউটার মণিপুর ল�োকসভা
কেন্দ্রে প্রায় ৭৫ হাজার ভ�োটে পরাজিত
হয়েছিল বিজেপি। এনপিএফ প্রার্থী পেয়েছিলেন
৩,৬৩,৫২৭ ভ�োট। বিজেপির জুটেছিল ২,৮৯,৭৪৫
ভ�োট। হেরে গিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন মেতে।
তাঁর অভিয�োগ ছিল, পিফ�োজ হলফনামায় সম্পত্তি
বিষয়ক একাধিক কলাম খালি ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রী
এবং পরিবারের অন্যদের বিষয়–আশয় সম্পর্কিত
তথ্য দেননি। নিজের সম্পত্তি নিয়েও ভুল তথ্য
দেওয়ার অভিয�োগ করা হয়। দীর্ঘ শুনানির
পর মণিপুর হাইক�োর্টের বিচারপতি এম ভি
মুরলীধরন জানিয়েছেন, পিফ�োজের নির্বাচন
অবৈধ। সেই সঙ্গে মেতেকে আউটার মণিপুর
কেন্দ্র থেকে ল�োকসভার প্রতিনিধি হিসেবেও
ঘ�োষণা করেন তিনি।

অক্টোবরের শেষ ৩ দিন শিলচরে ধর্না
ণমূলের
শিলচর–সিলেট উৎসব তৃসাধারণ
মানুষের সমস্যা নিয়ে

আজকালের প্রতিবেদন

ভাষা আন্দোলনের পথ দেখান�ো শিলচরে অক্টোবরের শেষ
তিন দিন অনুষ্ঠিত হবে শিলচর–সিলেট ফেস্টিভ্যাল। অসমের
শিলচর শহরের সঙ্গে বাংলাদেশের সিলেট শহরের সড়ক–
সীমান্ত মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ য�োগায�োগ। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫
ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উদ্যাপনে আয়�োজন
করা হচ্ছে এই মৈত্রী উৎসব। এখানে একদিকে যেমন দুই
অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতি তু লে ধরা হবে, অন্যদিকে
তেমন আল�োচনাচক্রে অংশ নেবেন দু’দেশের বিশিষ্টরা।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন ও ডিজিটাল পরিকাঠাম�োর ক্ষেত্রে
বাণিজ্যিক সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখা হবে।
ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় দিল্লির
ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর রিজিওনাল
স্টাডিজ আয়�োজিত তিন দিনের উৎসবে অসম সরকারের
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা থাকছে। সহয�োগিতায় ফ্রেন্ডস অফ
বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড.এ কে আবদুল
ম�োমেনের নেতৃত্বে ৬ জন মন্ত্রী, ১২ জন এমপি ছাড়াও
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিল্পোদ্যোগীরা আসছেন শিলচরে।
আশা করা হচ্ছে, এই উৎসবে সৃষ্টি হবে স�ৌহার্দের
এক নতু ন দিগন্ত।

অসমের বাঙালি–অধ্যুষিত বরাক
উপত্যকায় আন্দোলনে নামল
তৃ ণমূল। শিলচর শহরে বিদ্যুতের
বর্ধিত মাশুল বাতিলের পাশাপাশি
স্মার্ট মিটার সমস্যার সমাধানের
দাবিতে শুক্রবার স্থানীয় বিদ্যুৎ
ভবনের সামনে ধর্না দেন তৃ ণমূল
কর্মী–সমর্থকরা। দলের কাছাড়
জেলার সভাপতি রাজেশ দেবের
অভিয�োগ, বিজেপির শাসনে
বরাকের মানুষ দিনের পর দিন
দুর্ভোগ সহ্য করছেন। তাই পথে
নামতে বাধ্য হয়েছে তৃ ণমূল।

বিজ্ঞানীদের মতে, ঘণ্টায় ১৩ থেকে
৩৫ কিল�োমিটার পরন্ত
্য বাতাসের
গতিবেগে ঘুড়ি সবচেয়ে ভাল ওড়ে।
দে মু
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ষষ্ঠীর দিন
আসছে ৫জি

১ অক্টোবর থেকে দেশ জুড়ে চালু
হচ্ছে ৫জি পরিষেবা। উদ্বোধন
করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি।
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এক টু ইটে
বলা হয়েছে, ভারতের ডিজিটাল
অগ্রগতি ও সংয�োগকে এগিয়ে নিয়ে
যেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি ৫জি
পরিষেবা চালু করবেন। কেন্দ্রীয় টেলিকম
দপ্তর আগেই জানিয়েছিল যে, প্রথম
ধাপে দিল্লি, কলকাতা, আহমেদাবাদ,
বেঙ্গালুরু, চেন্নাই–সহ ম�োট ১৩টি শহরে
এই উচ্চগতি ও ক্ষমতাসম্পন্ন ইন্টারনেট
পরিষেবা চালু হবে। চলতি মাসের
শুরুতেই কেন্দ্রীয় টেলিকমমন্ত্রী অশ্বিনী
বৈষ্ণব জানিয়েছিলেন, অক্টোবরের
শুরুতেই ৫জি পরিষেবা শুরু হবে দেশে।

বান্ধবীকে
চিনলেন বাইডেন

ফের খবরের শির�োনামে মার্কিন
প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেন। শুক্রবার
ন্যাশনাল এডু কেশন অ্যাস�োসিয়েশনের
সভায় বক্তব্য পেশ করার মাঝে হঠাৎই
এক মহিলা শ্রোতাকে লক্ষ করে থেমে
যান। বলে ওঠেন— ‘
আপনাকে
আমি হাই বলবই। কারণ, আমরা
পূর্বপরিচিত।’ সভার বাকি ল�োকজন তাঁর
কথায় আকাশ থেকে পড়েন। ঠিক তখনই
বাইডেন বলেন, ‘উনি তখন ছিলেন
১২ বছরের কিশ�োরী। আর আমি ৩০
বছরের। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল।
উনি আমাকে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে
বাধ্য করেছিলেন!’প্রেসিডেন্টের কথা
শুনে হাসি এবং করতালিতে ফেটে
পড়ে গ�োটা সভাঘর। যদিও ‘ভয়ঙ্কর
কাজ’টি ঠিক কী, সে–ব্যাপারে মুখ
খ�োলেননি বাইডেন।

কবে বিয়ে
বিলাওয়ালের?

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম
অধিবেশনের ফাঁকেও উঠে এল
পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল
ভু ট্টো জারদারির বিয়ের প্রসঙ্গ। ৩৩
বছরের বিলাওয়াল কবে, কাকে বিয়ে
করবেন, তা নিয়ে চর্চার শেষ নেই।
অধিবেশনের ফাঁকে এক সাংবাদিক
তাঁকে প্রশ্ন করে বসেন, ‘বিয়ে নিয়ে
আপনার চিন্তাভাবনা কী?’ উত্তরে
বিলাওয়াল বলেন, ‘পরিকল্পনা ত�ো
আছে। কিন্তু...’। সাংবাদিক ফের
প্রশ্ন করেন, ‘কখন?’কিন্তু এরপর
আর ক�োনও উত্তর না দিয়ে গটগটিয়ে
চলে যান বিলাওয়াল। তাহলে কি
পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা মানজুর
ওয়াসিনের কথাই ঠিক?২০১৯–এ তিনি
বলেছিলেন, বিলাওয়াল পাকিস্তানের
প্রধানমন্ত্রী হবেন। তারপর ২০২৩ সালে
বিয়ে করবেন!

কঙ্গনাকে বিধঁ লেন
হেমা মালিনী?

কঙ্গনা রানাওয়াতকে ঘিরে গুঞ্জন। শ�োনা
যাচ্ছে, বিজেপির হয়ে ২০২৪–এ মথুরা
থেকে ভ�োটে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। এরপরই
মুখ খুলেছেন হেমা মালিনী। বলেছেন,
মথুরার মানুষ সিনেমার অভিনেতা–
অভিনেত্রীদের পছন্দ করেন সেটা ত�ো
ভাল ব্যাপার। হয়ত�ো ক�োনও দিন রাখি
সাওয়ান্তও য�োগ দেবেন। গত কয়েক
বছর ধরেই নিজেকে বারবারই বিতর্কে
জড়িয়েছেন কঙ্গনা। কিছদি
ু ন আগেই
রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে
গিয়ে বলেছিলেন, আমি সুভাষচন্দ্রের
অনুগামী। একেবারেই গান্ধীবাদী নই।
আমি বিশ্বাস করি যে, নেতাজি এবং
সাভারকরের মধ্যে লড়াইয়ের আগুন
লুকিয়ে আছে।

ৼ

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

উত্তরাখণ্ডে তরুণী খুনে জনর�োষ

বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর

অতিথিদের ‘বিশেষ পরিষেবা’ দিতে অস্বীকার করায় এবং
তা প্রকাশ করে দেওয়ার কথা বলায় উত্তরাখণ্ডের একটি
রিসর্টে কর্মরত এক মহিলা কর্মীকে হত্যার ঘটনায় ত�োলপাড়
উত্তরাখণ্ড। অভিয�োগ, রিসর্ট মালিক তথা বিজেপি নেতার
ছেলে খুন করেছে অঙ্কিতা ভাণ্ডারি নামে ওই তরুণীকে।
অভিযুক্তদের রিসর্ট ও সংলগ্ন কারখানায় আগুন ধরিয়ে
দেয় উত্তেজিত জনতা। এরপরেই শনিবার মূল অভিযুক্ত
পুলকিত আর্যের বাবা, বিজেপি নেতা বিন�োদ আর্য এবং
ভাই অঙ্কিত আর্যকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিন�োদ
আর্য রাজ্য মাটি কলা ব�োর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রীর
সমমর্যাদার এই পদ থেকেও তাঁকে সরান�ো হয়েছে। রাজ্য
ওবিসি কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে
দিয়েছে অঙ্কিত আর্যকেও। এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং
ধামির নির্দেশে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন বিজেপি নেতার রিসর্টে
বুলড�োজার চালিয়ে রিসর্টের একাংশ ভেঙে দিয়েছে।
এই ঘটনায় রিসর্টের মালিক পুলকিত আর্য, ম্যানেজার স�ৌরভ
ভাস্কর ও সহকারী ম্যানেজার অঙ্কিত গুপ্তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার
করেছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি অশ�োক কুমার জানিয়েছেন,
মেয়েটির চ্যাট বক্স থেকে বিশেষ পরিষেবার বিষয়টি জানা
গিয়েছে। রিসর্টের মালিক পুলকিত আর্য, ম্যানেজার স�ৌরভ
ভাস্কর এবং সহকারী অঙ্কিত গুপ্তর বিরুদ্ধে রিসেপশনিস্ট ওই
তরুণীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দেওয়ার অভিয�োগ উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কড়া জেরার মুখে ধৃতরা খুনের কথা স্বীকার
করেছে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নিখ�োঁজ ছিলেন অঙ্কিতা ভাণ্ডারি।
শনিবার একটি ক্যানেল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় মানুষের অভিয�োগ, শাসক দল বিজেপির সঙ্গে অভিযুক্ত
ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ য�োগায�োগ থাকায় পুলিশ প্রথমে

বির�োধীদের সঙ্গে
য�োগায�োগ বাড়ান:
ম�োদিকে নাইডু
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প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদিকে বির�োধীদের সঙ্গে
য�োগায�োগ বাড়ান�োর পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন
উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু । শনিবার
প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে
গিয়ে নাইডু বলেন, ‘স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বিদেশ
নীতি, প্রযুক্তি থেকে কৃ ষি, সব ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর
অবদান অপরিসীম। তা সত্ত্বেও দেশের বির�োধীরা
তাঁকে ভুল বুঝছেন।’নাইডু র পরামর্শ, ওই ভুল
ব�োঝাবুঝি কমাতে তাঁর উচিত রাজনীতি নির্বিশেষে
সমস্ত বির�োধী দলের সঙ্গে য�োগায�োগ বাড়ান�ো।

৫

শিশু–পর্ন রুখতে দেশ জুড়ে
অভিযানে নামল সিবিআই

সংবাদ সংস্থা

দিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর
শিশু–পর্নের বিরুদ্ধে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় অভিযান
করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। গ�োটা দেশের
১৯টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ম�োট ৫৬টি জায়গায়
একসঙ্গে হানা দিয়েছে তারা। অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে
‘অপারেশন মেঘচক্র’। তদন্তকারীদের পক্ষ থেকে এক
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের এই ধড়পাকড়ের মূল
লক্ষ্য ছিল অনলাইন এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে চাইল্ড
পর্ন ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা গ�োষ্ঠীকে চিহ্নিত
করা। আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী বা ইন্টারপ�োলের কাছ থেকে

পাওয়া নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই হানা দেয় তারা। গতবছরের
‘অপারেশন কার্বন’–এর উদ্দেশ্য ছিল ক্লাউড স্টোরেজের
মাধ্যমে চাইল্ড পর্নোগ্রাফি ছড়ান�োয় জড়িতদের পাকড়াও
করা। তারই পরবর্তী পর্যায় এই অপারেশন মেঘচক্র। প্রসঙ্গত,
২০১৫ থেকে শিশু–পর্ন নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে সুপ্রিম
ক�োর্ট। ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মাইক্রোসফ্ট,
গুগল, ফেসবুকের মত�ো বড় বড় সংস্থা চাইল্ড পর্ন ছড়িয়ে
পড়া আটকাতে একসঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়। অন্যদিকে
গত সপ্তাহে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়
শিশু–পর্ন রুখতে তারা কী পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা জানাতে।
পাশাপাশি ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছ
থেকেও রিপ�োর্ট তলব করা হয়েছে।

ভেঙে দেওয়া হয়েছে বেআইনিভাবে নির্মিত
রিসর্ট। পউরি গাড়�োয়াল জেলায়, হৃষীকেশ থেকে
কিছু দূরে। ছবি:পিটিআই
বিষযটি নিয়ে গড়িমসি করছিল। শনিবার অঙ্কিতার ময়নাতদন্ত
চলাকালীনই হৃষিকেশ–এইমসে প�ৌঁছন যমকেশ্বরের বিজেপি
বিধায়ক রেণু বিস্ত। উত্তেজিত জনতা বিধায়কের গাড়ি ভাঙচু র
করেন। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। জনর�োষের মুখ থেকে
ওই বিধায়ককে কোনক্রমে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ।

 জ চ�ৌতালার
আ
মঞ্চে বির�োধীরা
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রবিবার হরিয়ানার ফতেহাবাদে বির�োধী
নেতারা মিলিত হচ্ছেন। বিজেপি–বির�োধী
শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগী
হয়েছেন ওমপ্রকাশ চ�ৌতালা। তাঁর
আহ্বানে সাড়া দিয়ে বির�োধী শিবিরের
একাধিক নেতা ফতেহাবাদে যাচ্ছেন।
ল�োকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় স্তরে
বিজেপি–বির�োধী শক্তিকে একত্রিত করার
তৎপরতা শুরু হয়েছে গত কিছুদিন ধরে।
রবিবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ল�োকদল
(আইএনএলডি) নেতা ওমপ্রকাশ
চ�ৌতালার ডাকা সভায় অংশ নেবেন
সংযুক্ত জনতা দলের নেতা নীতীশ
কুমার। তৃণমূলের তরফে রাজ্যসভার
প্রাক্তন সাংসদ এবং তৃণমূল বিধায়ক
বিবেক গুপ্তা ওই মঞ্চে হাজির থাকবেন।
এনসি–র ফারুক আবদুল্লা, আরজেডি–র
তেজস্বী যাদব, এনসিপি–র শারদ পওয়ার,
ডিএমকে–র কানিম�োঝি, সিপিএমের
সীতারাম ইয়েচু রিদের সেখানে থাকার
কথা। তবে কংগ্রেসের ক�োনও প্রতিনিধি
সেখানে থাকছেন না বলেই জানা গিয়েছে।
এদিকে, শনিবার দিল্লিতে প�ৌঁছেছেন
আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। তিনি
জানিয়েছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ
কুমার এবং তিনি কংগ্রেস নেত্রী স�োনিয়া
গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবেন। বির�োধী
ঐক্যের জন্য তাঁরা সবরকমের চেষ্টা
করছেন।২০২৪ সালে ম�োদি সরকারকে
ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার ডাক দেন
তিনি। দাবি করেন, বিহারে সাফ হয়ে
গিয়েছে, এবার ২০২৪–এ দেশ থেকে
সাফ হবে বিজেপি।
ল�োকসভা নির্বাচনে বিজেপির
বিরুদ্ধে কংগ্রেস, বাম এবং বির�োধী
আঞ্চলিক দলগুলিকে একজ�োট করতে
পুর�ো মাত্রায় সক্রিয় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী
নীতীশ কুমার। ওমপ্রকাশ চ�ৌতালার
তরফে সভায় অংশ নেওয়ার জন্য
আমন্ত্রণ জানান�ো হয়েছিল তৃণমূল
নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও। দল স্থিরও
করেছিল, রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক
সুখেন্দুশেখর রায় অংশ নেবেন। কিন্তু
অনিবার্য কারণে সুখেন্দুবাবু যেতে না
পারায় স্থির হয় চ�ৌতালার সভায় পাঠান�ো
হবে জ�োড়াসাঁক�োর তৃণমূল বিধায়ক
বিবেক গুপ্তাকে।

গরিব কল্যাণে অন্ত্যোদয়
সক্ষম ভারতের জন্য অন্ত্যোদয়

অন্ত্যোদয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী,
আমাদের নীতি এবং অভিপ্রায়ের
মধ্যে রয়েছে অন্ত্যোদয়।
অন্ত্যোদয়ের সঙ্কল্পের মধ্যে দিয়ে দেশ
ক্রমাগত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।
নরেন্দ্র ম�োদি

আমাদের সমাজের বৃহত্তর অংশ হলেন ক্ষু দ্র চাষি, রাস্তার
হকার, ক্ষু দ্র উদ্যোগপতি,অট�ো রিকশা চালক এবং
বাড়ির পরিচারিকারা। ভারতের উন্নয়নের যাত্রাপথে
এঁরা সকলেই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।
অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত সরকারের
দৃষ্টিভঙ্গীর একেবারে মূল কেন্দ্রে রয়েছেন দরিদ্ররা।
সমাজের বৃহত্তর অংশ সরকারের এই ধারাবাহিক
প্রয়াসের ফলে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছেন।
● দীনদয়াল অন্ত্যোদয় য�োজনা –জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা

মিশন এবং স্বনির্ভর গ�োষ্ঠী (এসএইচজিএস)–গুলির
মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে বড়সড় পরিবর্তন হচ্ছে। গত
৮ বছরে এসএইচজিএস সংখ্যা বেড়েছে তিন গুণ এবং
এগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে চার গুণ।

●

ইসিএলজিএস স্কিমের আওতায় সহজে জরুরি
ভিত্তিতে ঋণ নেওয়ার সুয�োগ পেয়েছেন ১.১৯ ক�োটি
বেনিফিশিয়ারি। এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ করা ঋণের পরিমাণ
৩.৬৮ লক্ষ ক�োটি টাকা

●

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি য�োজনায় ৩২ লক্ষেরও বেশি হকারকে
জামানতমুক্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে

●

ক্ষু দ্র শিল্পোদ্যোগীদের দেওয়া হয়েছে ৩৬.৫ ক�োটি মুদ্রা
ঋণ যার পরিমাণ ২০ লক্ষ ক�োটি টাকা

●

এমএসএমইর আওতায় আনা হয়েছে রাস্তার হকার,
খুচর�ো বিক্রেতা এবং ক্ষু দ্র উদ্যোগপতিদের। তাঁরা
প্রায়�োরিটি সেক্টর লেন্ডিং ব্যবস্থার আওতায় উপকৃ ত
হচ্ছেন

●

পিএম কিসান প্রকল্পে ১১ ক�োটিরও বেশি কৃ ষক প্রতি
বছরে পাচ্ছেন ৬ হাজার টাকা

●

বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩.১৩ ক�োটির বেশি কৃ ষককে
দেওয়া হয়েছে কিসান ক্রেডিট কার্ড

বেনিফিশিয়ারিদের ম�োট ডিরেক্ট ট্রান্সফার–এর
(ডিবিটি)পরিমাণ হল ২৫ লক্ষ ক�োটি টাকা
● খাদি, গ্রামীণ শিল্পের পণ্য উৎপাদনে নজিরবিহীন উৎসাহ
দেওয়া হয়েছে, ওই ক্ষেত্রে ব্যবসার পরিমাণ ১ লক্ষ
ক�োটি টাকা ছাপিয়ে গেছে, এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ
কাজের সুয�োগ তৈরি হয়েছে
●

Aajkaal: 25.09.2022: Kolkata, Siliguri

রাজ্য

৬ ৼ কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

র াজ্য সরকার কাজ করে ১৫০ বছরের প্রাচীন মণ্ডল
বির�োধীদের বলুন:শতাব্দী বাড়ির পুজ�ো পুরন�ো নিয়মে

জ�োনাল অফিস, শিলিগুড়ি
হিল কার্ট র�োড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ই–নিলামের তারিখ: ২৮.১০.২০২২
২৮.১০.২০২২ তারিখে দুপুর ১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টার মধ্যে প্রতি ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে https://www.mstcecommerce.com
ওয়েব প�োর্টালের মাধ্যমে ই–নিলাম আয়�োজিত হবে।
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়:২৫.১০.২০২২ বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬)এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)এর ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)ও জামিনদার(গণ)এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ইউক�ো ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা/দাখিলয�োগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি ইউক�ো ব্যাঙ্কের
অনুম�োদিত আধিকারিক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখল [নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির বর্ণনার পাশে প্রয�োজ্যমত�ো দখলের প্রকৃ তি উল্লেখ করা হয়েছে]নিয়েছেন এবং এই ব্যাঙ্কের বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য উক্ত
সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’এবং ‘যা কিছু আছে’ভিত্তিতে ২৮.১০.২০২২ তারিখে বিক্রি করা হবে।

১.

২.

৩.

৪.

ব্রাঞ্চ এবং অ্যাকাউন্টের নাম,
অংশীদার/ ডিরেক্টর(গণ)/
জামিনদার(গণ)এর নাম, অ্যাকাউন্ট
নম্বর এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ব্রাঞ্চ: বহরমপুর (০৮১৭)
অ্যাকাউন্টের নাম:
মিঃ অমিতাভ পাল
অ্যাকাউন্ট নম্বর:
০৮১৭০৬১০০১০৮১৫
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:
মিসেস মধুমিতা গুপ্ত বসু
য�োগায�োগ: ৯৮৩৬৬০৫০৬৩

ব্রাঞ্চ:কুড়ুমগ্রাম (১৩৩৭)
অ্যাকাউন্টের নাম:
মিঃ কার্তিক মণ্ডল
অ্যাকাউন্ট নম্বর:
১৩৩৭০৫০০০০০০৭৮
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:
মিঃ স্বপ্নব্রত বর
য�োগায�োগ: ৭৭৩৫৯৯১০৮৯

ব্রাঞ্চ:সিউড়ি (০৪৫৪)
অ্যাকাউন্টের নাম:
মিঃ প্রসাদ মণ্ডল
অ্যাকাউন্ট নম্বর:
০৪৫৪০৬১০০১৩৭৭৯
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:
মিঃ স�ৌরভ ত্রিবেদী
য�োগায�োগ: ৯৮৮৯২৫৮১৩৩
ব্রাঞ্চ:মালদা (০৮০৯)
অ্যাকাউন্টের নাম:
মিঃ দীনেশ সাহা
অ্যাকাউন্ট নম্বর:
০৮০৯০৫১০০০০৪৩৪
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার:
উদিত ভানু প্রধান
য�োগায�োগ: ৬২৩৯৭৯৯৩৫১

সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম

ক)বকেয়া অর্থাঙ্ক
খ)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
গ)দখলের তারিখ

মিঃ অমিতাভ পাল এর স্বত্বাধীনে জি+৩ তলবিশিষ্ট বাড়ি ক) ₹৩০,২৬,৭৬০.৯০
সমেত নিম্নোক্ত জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: (তিরিশ লক্ষ ছাব্বিশ
হ�োল্ডিং নং ৪০৯, সুতিরমাঠ, প�োঃঅঃ ও থানা– বহরমপুর, হাজার সাতশ�ো ষাট টাকা
ভাকুড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পিন– এবং নব্বই পয়সা মাত্র)+
৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ, এল আর প্লট নং ৫৪২৪, এল আর অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ
খতিয়ান নং ৫৯২৬, জে এল নং ৯০, ম�ৌজা– গ�োরাবাজার, ও মাসুল
জমির পরিমাপ– ৩.৫৮ ডেসিমেল, ২৮.০২.২০১৩ তারিখের খ) ০৭.০৩.২০২২
বিক্রয় দলিল নং I–১২০৩৮। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– ৮ গ) ২৫.০৭.২০২২
ফু ট চওড়া কাঁচা রাস্তা;দক্ষিণ– ১০ ফু ট চওড়া কাঁচা রাস্তা;
পূর্ব– অন্যের জমি;পশ্চিম– কৃ পাসিন্ধু প্রামাণিকের সম্পত্তি।
[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]
প্রয়াত বামাচরণ মণ্ডল এর স্বত্বাধীনে একতলা বাড়ি সমেত ক) ₹২,৪১,৫৮৩.০০
নিম্নোক্ত জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: কুড়ুমগ্রাম হাই (দুই লক্ষ একচল্লিশ
স্কুলের কাছে, প�োঃঅঃ– কুড়ুমগ্রাম, থানা– নলহাটি, জেলা– হাজার পাঁচশ�ো তিরাশি
বীরভূ ম, পিন– ৭৩১২৪২, পশ্চিমবঙ্গ, ম�ৌজা– কুড়ুমগ্রাম, জে টাকা মাত্র) + অপ্রযুক্ত
এল নং ৭৮, আর এস খাতা নং ৪২৪ ও ৪২৫, এল আর খাতা সুদ, চার্জ, খরচ ও মাসুল
নং ১৫৭২ ও ১৭২৫, প্লট নং ১৫৬৪, জমির পরিমাপ– ০৩ খ) ২৪.০১.২০১৩
ডেসিমেল এবং প্লট নং ১৫৬৬, জমির পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল, গ) ২৮.০৮.২০১৩
ম�োট ০৭ ডেসিমেল, ০৪.০৩.১৯৮৭ তারিখের রেজিস্টার্ড
বিক্রয় দলিল নং ২৫৫২ অনুযায়ী। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
অন্যের ফাঁকা জমি;দক্ষিণ– গ্রামীণ রাস্তা;পূর্ব– রবি লেটের
বাড়ি;পশ্চিম– গ�ৌতম লেটের ড�োবা।
[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]
মিঃ প্রসাদ মণ্ডল এর স্বত্বাধীনে দ�োতলা বাড়ি সহ নিম্নোক্ত ক) ₹১৩,৩১,১১৫.৩২
জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: রায়পুর, প�োঃঅঃ ও (তের�ো লক্ষ একত্রিশ
থানা– মহম্মদ বাজার, জেলা– বীরভূ ম, পিন– ৭৩১১২৭, হাজার একশ�ো পনের�ো
পশ্চিমবঙ্গ, ম�ৌজা– রায়পুর, জে এল ৭৬, খতিয়ান নং ৩৭১ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা
(সাবেক), এল আর ৫৬৭, প্লট নং ১১৫ ও ১১৬, জমির মাত্র) + অপ্রযুক্ত সুদ,
পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল, ১৯.০২.২০১৪ তারিখের দানদলিল চার্জ, খরচ ও মাসুল
নং I–১২৩৬/২০১৪ অনুযায়ী। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– খ) ০৩.০৮.২০১৮
দীনবন্ধু মণ্ডলের বাড়ি;দক্ষিণ– কংক্রিটের রাস্তা;পূর্ব– অন্যের গ) ২৩.১১.২০১৮
বাড়ি;পশ্চিম– কংক্রিটের রাস্তা, তার পরে দুর্গা মন্দির।
[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]
মিঃ দীনেশ সাহা এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্ত জমি ও নির্মীয়মান ক) ₹১১,৬৫,৯১০.৬০
বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: দক্ষিণ বালুচর, (এগার�ো লক্ষ পঁয়ষট্টি
প�োঃঅঃ– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, জেলা– মালদা, হাজার নশ�ো দশ টাকা
পিন– ৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ, প্লট নং ২১, এল আর খতিয়ান এবং ষাট পয়সা মাত্র)+
নং ০৩, জে এল নং ৬৭, ম�ৌজা– ইংলিশ বাজার, জমির অপ্রযুক্ত সুদ, চার্জ, খরচ
পরিমাপ– ২.০৬৫ ডেসিমেল, ০৭.০১.২০১০ তারিখের দলিল ও মাসুল
নং I–২১৯ অনুযায়ী। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর– বিজয়মল খ) ০৫.০৫.২০১৬
সাহার বাড়ি;দক্ষিণ– প্রদীপ মণ্ডলের বাড়ি;পূর্ব– ৫ ফু ট গ) ০৯.০৮.২০১৬
চওড়া পাকা রাস্তা;পশ্চিম– নইওয়াল মিশ্রের সম্পত্তি।
[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]

সংরক্ষণ মূল্য
ইএমডি
বিড গুণক

পরিদর্শনের
তারিখ ও
সময়

ই–নিলামের
তারিখ
ও সময়

₹৮৪.৫৪ লক্ষ
₹৮.৫৪ লক্ষ
₹০.৫০ লক্ষ

২০.১০.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

২৮.১০.২০২২
দুপুর ১:০০টা
থেকে
বিকেল ৫:০০টা
(প্রতি বিডের জন্য
১০ মিনিটের সীমাহীন
স্বতঃ সম্প্রসারণে)

₹৫.৩০ লক্ষ
₹০.৫৩ লক্ষ
₹০.১০ লক্ষ

₹৯.৩৬ লক্ষ
₹০.৯৪ লক্ষ
₹০.১০ লক্ষ

₹২২.৭৫ লক্ষ
₹২.২৮ লক্ষ
₹০.২০ লক্ষ

২০.১০.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

২০.১০.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

২০.১০.২০২২
সকাল ১১:০০টা
থেকে
বিকেল ৪:০০টা

হনুমানকে
গুলি ধৃত এক
আজকালের প্রতিবেদন
শালবনি বিধানসভার গড়বেতা ২ ব্লকের মহিলা তৃ ণমূলের
উদ্যোগে বুথ স্তরের মহিলাদের নিয়ে এক সাংগঠনিক আল�োচনা
সভায় মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত�ো, জেলা সভানেত্রী মামণি মান্ডি,
ব্লকের সভাপতি ভাস্কর চক্রবর্তী, ব্লক মহিলা সভানেত্রী
ঝু ম্পা প্রামাণিক। ছবি:আজকাল

২৮.১০.২০২২
দুপুর ১:০০টা
থেকে
বিকেল ৫:০০টা
(প্রতি বিডের জন্য
১০ মিনিটের সীমাহীন
স্বতঃ সম্প্রসারণে)

শর্ত ও নিয়মাবলি:
১. এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২ তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ ওয়েব প�োর্টালে দেওয়া আছে:ক) https://
ibapi.in; খ) https://mstcecommerce.com.
২. সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’এবং ‘যা কিছু আছে’ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
৩.ওপরের তফসিলে বর্ণিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুম�োদিত আধিকারিকের সর্বশেষ ও সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে দেওয়া হয়েছে। তবে, এই ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও ত্রুটি, ভু ল বিবৃতি বা অনুল্লেখের
জন্য অনুম�োদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না।
৪. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃ ত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫%(পঁচিশ শতাংশ)নিলামের তারিখেই এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে হবে। ওপরে
নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট বিডার দ্বারা জমাকৃ ত যাবতীয় অর্থাঙ্ক অনুম�োদিত আধিকারিক বাজেয়াপ্ত করবেন এবং এই নিলাম বাতিল করে নতু ন নিলাম আয়�োজনের পূর্ণ
স্বাধীনতা অনুম�োদিত আধিকারিকের থাকবে।
৫. https://mstcecommerce.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা এই বিক্রি ২৮.১০.২০২২ তারিখে আয়�োজিত হবে এবং এটি দুপুর ১:০০টায় শুরু হবে।
৬.*প্রতিনিধি নিয়�োগ করা এবং এই নিলামে নিজেদের জন্য বিড করা ও অংশ নেওয়ান�োর অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
তারিখ:২৫.০৯.২০২২;স্থান:শিলিগুড়ি

চুঁচুড়ার একটি পেট্রোল পাম্পে পাপ্পু টি–শার্ট পরে যুব তৃ ণমূলের বিক্ষোভ। রয়েছেন হুগলি শ্রীরামপুর
সাংগঠনিক যুব তৃ ণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী রুনা খাতু ন। ছবি:পার্থ রাহা

২৮.১০.২০২২
দুপুর ১:০০টা
থেকে
বিকেল ৫:০০টা
(প্রতি বিডের জন্য
১০ মিনিটের সীমাহীন
স্বতঃ সম্প্রসারণে)

২৮.১০.২০২২
দুপুর ১:০০টা
থেকে
বিকেল ৫:০০টা
(প্রতি বিডের জন্য
১০ মিনিটের সীমাহীন
স্বতঃ সম্প্রসারণে)

অনুম�োদিত আধিকারিক, ইউক�ো ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

গ�ৌতম মণ্ডল

আদিবাসীদের সঙ্গে একটি দিন কাটাতে চান, তাঁদের সঙ্গে
খাওয়াদাওয়া, নাচগান করতে চান। শনিবার বিকেলে নিজের
নির্বাচনী এলাকা রামপুরহাটের কাষ্ঠগড়ার পাড়কান্দি আদিবাসী
গ্রামে এসে পথদুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এ
কথা জানান বীরভূ মের সাংসদ শতাব্দী রায়।
প্রসঙ্গত, মাস দেড়েক আগে মল্লারপুরের কাছে ৬০ নম্বর
জাতীয় সড়কে সরকারি বাসের সঙ্গে আদিবাসী খেতমজুর ব�োঝাই
অট�োর মুখ�োমখি
ু সঙ্ঘর্ষে মৃত্যু হয় অট�োচালক–সহ ৯ অট�োযাত্রীর।
মৃত অট�োযাত্রীদের মধ্যে ৮ জন মহিলা ও একজন মাত্র পুরুষ,
তিনি অট�োচালক। এদিন এই আদিবাসী গ্রামে মৃতদের পরিবারের
ল�োকজনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের হাত পুজ�োর নতু ন প�োসাক
তু লে দেন তিনি। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিয�োগ জানান�ো
হয়, পথদুর্ঘটনার পরেই পাড়কান্দি গ্রামের মৃতদের পরিবারকে ২
লক্ষ টাকা করে আর্ক
থি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির দেয় রাজ্য
ও কেন্দ্র সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই আর্থিক সহায়তার
প্রতিশ্রুতি পালন করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক
সহায়তার টাকা এখনও এসে প�ৌঁছয়নি। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সাংসদ
বলেন, ‘রাজ্য সরকার কাজ করছে আর কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে
না। বির�োধীপক্ষের বন্ধুদের এ কথা বলুন। ক�োথায় একটা কম্বলের

দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ১৫০ বছর।
১২৭২ বঙ্গাব্দে এই দুর্গাপুজ�োর সূচনা
হয়। প্রবল উৎসাহ–উদ্দীপনায় সাড়ম্বরে
পালিত হত এই পুজ�ো। ১৫০ বছর পার
হলেও ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণের
মণ্ডলবাড়ির পুজ�ো এখনও এলাকায়
একইরকম জনপ্রিয়।
এই পুজ�োর সঙ্গে জড়িয়ে আছে
সুপ্রাচীন ইতিহাস। নবাবি আমলে
ডায়মন্ড হারবারের বারদ্রোণ গ্রামের
বাসিন্দা অয�োধ্যারাম মণ্ডলের লবণ,
সাবান ও তাঁতের কাপড়ের ব্যবসা ছিল।
ব্যাবসার সূত্রে অয�োধ্যারামের সুনাম ছড়িয়ে
পড়ে এলাকায়। সে–সময় অয�োধ্যারাম
প্রচু র জমি কেনেন এলাকায়। কিন্তু তিনি
জমিদারি স্বত্ব পাননি তখনও। পরবর্তী
কালে এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় এবং
প্রচু র জমির মালিক হওয়ায় বারদ্রোণ,
মন্দিরবাজার, ঘটকপুর, সরবেড়িয়া,
হটু গঞ্জ–সহ একাধিক এলাকাকে নিয়ে
নিজেই জমিদারির পত্তন করেন। তারও
প্রায় ৩০০ বছর পর অয�োধ্যারামের বংশধর
গ�োলকচন্দ্র মণ্ডল শুরু করেন দুর্গাপুজ�ো।
পুজ�োর জন্য তৈরি করা হয়েছিল
দালান। এই দালানে বসত তরজাগান,
কবিগানের আসর। সপ্তমীতে চলত

রামপুরহাট, ২৪ সেপ্টেম্বর

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

ক্রম
নং

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

‘বিবেক ও ভবানীপুর ইউনাইটেড ইয়ুথ ফ�োরাম’–এর উদ্যোগে
ডেঙ্গি ম�োকাবিলায় মশারি বিলি করছেন কাউন্সিলর কাজরী
ব্যানার্জি এবং কাউন্সিলর প্রবীর মুখার্জি। ছিলেন বিধায়ক
মদন মিত্র। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এবং হাজরা র�োড ক্রসিংয়ে,
শনিবার। ছবি:বিজয় সেনগুপ্ত

খাবারের খ�োঁজে আসা হনুমানকে বন্দুক
দিয়ে গুলি করে মারার অভিয�োগে এক
ব্যক্তিকে আটক করল পুলিশ। ঘটনাটি
ঘটেছে খেজুরি থানার দক্ষিণ তল্লা
গ্রামে। শনিবার সকালে দক্ষিণ তল্লা
ব্রিজের ওপর ওই হনুমানের মৃতদেহ
ফেলে খেজুরি–হেঁড়িয়া রাজ্য সড়ক
অবর�োধ করেন বাসিন্দারা। হনুমান হত্যায়
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে
বিক্ষোভ দেখতে থাকেন তাঁরা। খবর পেয়ে
ঘটনাস্থলে এসে প�ৌঁছায় খেজুরি থানার
পুলিশ ও বন দপ্তরের বাজকুল রেঞ্জের
কর্মীরা। হনুমানের মৃতদেহ উদ্ধার করে
ময়নাতদন্তের জন্য পাঠান বনকর্মীরা। আর
পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় দীপ্তসূর্য
ভারতী নামে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীপ্তসূর্যের বাড়ির
কাছে এদিন দুপুর নাগাদ একটি দলছটু
হনুমান খাবারের খ�োঁজে চলে আসে। ফসল
বাগানে লাফাতে দেখে হনুমানকে লক্ষ্য
করে বন্দুক দিয়ে দীপ্তসূর্য গুলি চালায় বলে
অভিয�োগ। আর সেই গুলির আঘাতে মৃত্যু
হয় হনুমানটির। বাজকুল রেঞ্জের রেঞ্জার
শমীক জানা বলেন, ‘হনুমানটির ঠিক
কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট
না। বাসিন্দাদের অভিয�োগের ভিত্তিতে
আমরা হনুমনাটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের
জন্য পাঠিয়েছি। তার রিপ�োর্টের ভিত্তিতে
পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।’

ডায়মন্ড হারবার, ২৪ সেপ্টেম্বর

নতু ন প�োশাক তু লে দিচ্ছেন সাংসদ শতাব্দী রায়।
কাষ্ঠগড়ার পাড়কান্দিতে। ছবি:আরিফউদ্দিন আহমেদ
সুত�ো উঠে আছে, সেটাকে দেখান�োর চেষ্টা না করে ওদের বলুন
রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার নেই।’
আদিবাসীদের বাড়িতে থাকার ইচ্ছা নতু ন নয়। অনেক দিনের।
বলেন, ‘আদিবাসীদের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন মাটির বাড়িতে অদ্ত
ভু
একটি পরিবেশ তৈরি হয়। আমার ইচ্ছা, ওদের সঙ্গে একটা দিন,
একটা রাত কাটাব। খাওয়াদাওয়া করব, নাচ–গান হবে। আমার
দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি আদিবাসীদের ভালবাসেন, আদিবাসীদের
কথা ভাবেন, তাঁদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর
সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই আমি আদিবাসীদের সঙ্গে একটি
দিন, রাত কাটাতে চাই।’

 ক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জমান�ো
ল
অর্থে মহিলাদের দুর্গাপুজ�ো

যজ্ঞেশ্বর জানা

হলদিয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর
মাসে মাসে নিশ্চিত আয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর
সহায়। এবার সেই আয়ের টাকাতেই দুর্গাপুজ�োর
আয়�োজন করেছেন হলদিয়া চাউলখ�োলা গ্রামের
কাত্যায়নী মহিলা পুজ�ো কমিটি। জানা গেছে, এ
গ্রামে আগে দুর্গাপুজ�োর চল ছিল না। আশপাশেও
সেভাবে দুর্গাপুজ�ো হয় না৷ তাই পুজ�ো দেখতে যেতে
হত দূরে৷ কর�োনার কারণে গত দু’বছর
ধরে দূরে ক�োথাও পুজ�ো দেখতে যাওয়ার
পরিস্থিতিও ছিল না গ্রামের মানুষের। তাই
গ্রামের মহিলারাই একজ�োট হয়ে গ্রামে পুজ�ো করার সিদ্ধান্ত নেন৷
গতবছর শুরু হয় সেই পুজ�ো। শুরুতে সঞ্চয়ের টাকা
দিয়ে এবং চাঁদা সংগ্রহ করে পুজ�ো খরচ জ�োগাড় করতেন
মহিলারা৷ এবার তাঁদের পুজ�োর আর্থিক সমস্যা অনেকটাই
মিটিয়ে দিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার৷ গ্রামের প্রায় ৩০ জন মহিলা
মিলে এই পুজ�োর আয়�োজন করেন৷ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের
পাশাপাশি দুঃস্থদের বস্ত্রদানের মত�ো সেবামূলক কর্মসূচিও

গ্রহণ করেছেন উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া পুজ�োর পাঁচদিনই পাত
পেড়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও থাকছে। পাশাপাশি খরচ তু লতে
চাঁদাও সংগ্ৰহ করছেন মহিলারা। কমিটির সম্পাদিকা
ঝর্না মান্না বলেন, ‘আমরা সরকারি সাহায্য পাইনি।
চাকরিজীবী না হয়েও আমাদের কমিটির মহিলারা
বাড়িতে মুরগি পালন করে, চাষবাস করে প্রায় সকলেই
স্বনির্ভর। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের থেকে মাসে
মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা পাচ্ছি আমরা।
চাঁদাও কমবেশি তু লছি। ফলে, পুজ�ো আয়�োজনে
আর্থিক সমস্যা সেভাবে নেই।’চাউলখ�োলা
গ্রামের এই পুজ�োয় সব দায়িত্বই পালন
করেন মহিলারা। চাঁদা তোলা থেকে শুরু
করে পুরোহিত, ঢাকি জোগাড় সবই তাঁরা করছেন সমান
দক্ষতার সঙ্গে। তবে চেষ্টা করেও মহিলা পুর�োহিত জ�োগাড়
করতে পারেননি উদ্যোক্তারা। পুজ�ো কমিটির অন্যতম সদস্যা
সরস্বতী মাজি বলেন, ‘গত বছরের তু লনায় এবারের পুজ�োয়
আমাদের উৎসাহ অনেকটাই বেশি। কর�োনার জন্য গতবছর
সেভাবে আনন্দ করতে পারিনি। এ বছর ধুমধাম করে পুজ�োর
আয়োজন করা হচ্ছে।’

হলদিয়া

লরির ধাক্কায়
ব্যবসায়ীর মৃত্যু
শনিবার সকালে ক�োতু লপুর থানার
দেশড়া গ্রামে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল
এক ব্যবসায়ীর। পুলিশ জানিয়েছে,
তাঁর নাম মন�োরঞ্জন সাঁতরা (৫৫)।
তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। এদিন
সকালে ছেলের ম�োটরবাইকে চড়ে
তিনি একটি কাজে বেরিয়েছিলেন।
পরে সেখান থেকে ফিরে গ্রামের
ম�োড়ে তাঁকে ছেড়ে দেন ছেলে।
তিনি যখন হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন,
তখনই একটি বেপর�োয়া লরি তাঁকে
ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায়
তাঁকে উদ্ধার করে ক�োতু লপুর
গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
হয়। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে
ঘ�োষণা করেন। পুলিশ লরিটিকে

মণ্ডল বাড়ির দুর্গাদালান। ছবি: প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণভ�োজন, অষ্টমীতে
কুমারীপুজ�ো, নবমীতে
পাঁঠাবলি। পুজ�োর ক’দিন
জমিদারবাড়ির দালানে চলে
ভূ রিভ�োজের আয়�োজন।
কালের নিয়মে জমিদারি
না থাকলেও পুজ�োর
আয়�োজনে ক�োনও ঘাটতি
থাকে না ক�োনও বছর।
পুজ�োর সঙ্গে জড়িয়ে
থাকা পরিবারের ঐতিহ্য
বজায় রাখতে আজও প্রথা মেনে সমস্ত
কিছু পালন করেন মণ্ডলবাড়ির সদস্যরা।

তবে এই পুজ�োয় বন্ধ
হয়েছে পাঁঠাবলি। তবুও
ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা
করেন পরিবারের সদস্যরা।
পুজ�োর আর বাকি মাত্র
কয়েকটা দিন। মণ্ডলবাড়িতে
চলছে জ�োরকদমে প্রস্তুতি।
দুর্গাদালানে করা হয়েছে রং।
চলছে ঝাড়প�োঁছ। বর্তমান
বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
বাজেট অনেকটাই বেড়েছে
এই পুজ�োর। তবুও আয়�োজনে ক�োনও
ঘাটতি রাখছেন না মণ্ডলবাড়ির সদস্যরা।

আটক করেছে। চালক পালিয়েছে।
দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণু পুর
হাসপাতালে পাঠান�ো হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন করার জন্য পঞ্চায়েতের
পক্ষ থেকে কর্মী ম�োতায়েন করা
হয়েছে। তট থেকে আবর্জনা দ্রুত
পরিষ্কার করবেন এই কর্মীরা। এ
ছাড়া নিরাপত্তার জন্য পুলিশ,
সিভিক ভলান্টিয়ারের পাশাপাশি
সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা
ম�োতায়েন থাকবে। বিডিও সুদীপ্ত
মণ্ডল শনিবার পুর�ো পরিকাঠাম�োর
ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেন।
বিডিও জানিয়েছেন, এ বছর
মহালয়াতে ভিড় বাড়বে। এদিন
থেকে পুণ্যার্থীরা আসতে শুরু
করেছেন। সেজন্য পানীয় জল,
শ�ৌচাগার গড়ে ত�োলা হয়েছে।
কচু বেড়িয়াতেও একইরকম ব্যবস্থা
থাকবে। ভিড়ের জন্য লট নং আট
থেকে অতিরিক্ত ভেসেল চালান�ো
হবে। নিরাপত্তার ওপর জ�োর
দেওয়া হচ্ছে।

গঙ্গাসাগরে
বিশেষ ব্যবস্থা
ভ�োর থেকে শুরু হচ্ছে মহালয়ার
তর্পণ। গত দু’বছর কর�োনা
অতিমারির জন্য গঙ্গাসাগরে
সেভাবে ভিড় হয়নি। কিন্তু এ বছর
লক্ষাধিক পুণ্যার্থী মহালয়ার দিন
গঙ্গাসাগরে ভিড় জমাবে বলে
প্রশাসনের আগাম অনুমান। ভিড়ের
কথা মাথায় রেখে পরিকাঠাম�োগত
সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখছে সাগর
ব্লক প্রশাসন। অতিরিক্ত পুণ্যার্থীর
জন্য সাগরমেলার মাঠে পানীয়
জল, ভ্রাম্যমাণ শ�ৌচাগারের ব্যবস্থা
করা হয়েছে। এ ছাড়া সাগরতট

ৼ ৭

মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার
আজকালের প্রতিবেদন
মুণ্ডেশ্বরী নদী থেকে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে
চাঞ্চল্য ছড়াল খানাকুলের কাবিলপুর এলাকায়। মৃতের
নাম বিফল সামন্ত (৮৯)। বাড়ি খানাকুলের দুর্গাপুর গ্রামে।
পরিবারের ল�োক জানিয়েছেন, বিফলবাবু ভ�োরের দিকে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। সকালে তাঁকে দেখতে না
পেয়ে পরিবারের ল�োক খ�োঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখন
স্থানীয় মানুষ নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখেন। খবর
পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে
ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। প্রাথমিক অনুমান, পা
পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

শ্রেিণবদ্ধ বিজ্ঞাপন
পাত্রী চাই

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় সিভিল জজ (সি.ডি.)
একমাত্র সন্তান, কলিতে তিনতলা বাড়ি, আদালত, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, বাঁকুড়া।
নিরাপদ ব্যবসা এবং সুআর্থিক অবস্থা। সাকসেশন সার্টিফিকেট কেস নং–
কায়স্থ/
ব্রাহ্মণ কৃ ষ্ণভক্ত পাত্রী চাই। 
৬/
২০২২ এতদ্দ্বারা জানান�ো যায়
8617799720
যে, শ্রী স�োমদীপ চ�ৌধুরী, সাং–উত্তর
অরবিন্দ নগর, বাঁকুড়া, প�োঃ, থানা,
লিটল ম্যাগাজিন
জেলা–বাঁকুড়া ৺শরদেন্দু চ�ৌধুরী ও
কথাবার্তা
চ�ৌধুরী ত্যাক্ত সিকিউরিটি
৺শ্যামলী
● মেছেদা প্রেস ক্লাবের মুখপত্র
বাবদ
৮,৫০,০৬০.
০০ টাকার
‘কথাবার্তা’উৎসব সংখ্যায় লেখা
সাকসেশন
সার্টিফ
ি
কেট
প্রার্থনায় উক্ত
পাঠান। সম্পাদক জুলফিকার আলি
ম�োকর্দ্দমা
করিয়াছেন।
9635029865 (W)মেছেদা, পূর্ব
অতএব, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
মেদিনীপুর 721137
৩০দিনের মধ্যে, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ
পুস্তক
অত্র আদালতে নিজ নিজ বক্তব্য
● একই গ্রন্থে ইতিহাস নেট প্রশ্নের
জানাইবেন। নচেৎ আইন ম�োতাবেক
ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ যা সেট, কার্য করা হইবে। By Order of the
SLST, WBCS,টেট, PT-র পাঠ্য।
Court, 08/09/2022, Sheristadar
মূল্য 250/-। 9883571985
Civil Judge (Sr. Divn.)
BANKURA, Sri Subhra
হারান�ো/প্রাপ্তি
Sarkar
● আমি সন্দিপ কুমার মুখার্জী, S/O
● বাঁকুড়ার জেলা জজ আদালত, প্রবেট
Ltশেখর প্রসাদ মুখার্জী, বারাদাবচা,
স্যুট নং–১৫/২০১৭ শ্রীমতী জ্যোতিকণা
পশ্চিম মেদিনীপুর 721253আমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ব্যানার্জী বাদিনী
একখানা দলিল, খতিয়ান 354/2 বনাম সিদ্ধার্থ মুখার্জী দীং বিবাদী
জে এল 669হারিয়ে গেছে। G.D. এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জানান�ো যায়
ENTRY NO.621
, চন্দ্রক�োনা। যে, আপনার নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিগণ অত্র
কেউ পেয়ে থাকলে 9474015302 প্রবেট ম�োকর্দ্দমার বিবাদীগণ অর্থাৎ O.
নাম্বারে জানাবেন।
P. No. (VI) (Ka) শ্রী নির্মাল্য ব্যানার্জী
(Carnel) পিতা ৺বিশাদহরণ ব্যানার্জী,
বিজ্ঞপ্তি
সাং–৩/২০, ফিল্ড হসপিটাল, কমান্ডিং
● আমি খালেক খান (৬৫),পিতা মৃত
অফিসার, বীনাগুড়ি মিলিটারী স্টেশন,
জব্বর খান, সাং– পূর্ব বহলা, প�োস্ট– প�োঃ–বীনাগুড়ি, জেলা–জলপাইগুড়ি।
মেছেদা, থানা– ক�োলাঘাট, জেলা– পূর্ব O. P. No. (XI) রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, O. P.
মেদিনীপুরের অধিবাসী হইতেছি। গত No. (XII) অঞ্জন ভট্টাচার্য্য, O. P. No.
ইং ২৩/৮/২২ তারিখে তমলুক ক�োর্টে (XIII) কাঞ্চন ভট্টাচার্য্য, O. P. No.
(ন�োটারিং নং 3970) এ
 ফিডেভিট করে (XIV)খ�োকন ভট্টাচার্য্য, সর্ব পিতা–
আমার কুলাঙ্গার পুত্র ফির�োজ খানকে ৺সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সর্ব সাং–বার্ণপুর,
ত্যাজ্য পুত্র হিসাবে ঘ�োষণা করিলাম। প�োঃ, থানা–
আসানস�োল, জেলা–
আমি পরল�োকগমন করিবার পর আমার বর্দ্ধমান (পশ্চিম)। O.P. No. (XV)
স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি, টাকাপয়সা, বিকাশ মুখার্জী, O. P. No. (XVI)
ঘরবাড়ির উপর আমার উক্ত পুত্রের খ�োকা মুখার্জী, O. P. No. (XVII)
ক�োনও দাবিদাওয়া থাকবে না।
নির্বাণ মুখার্জী, O. P. No. (XVIII)
● জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা ম�োকাম
ম�োহন মুখার্জী, O. P. No. (XIX)
বারাসাতের জেলা ডেলিগেট আদালত
রেনুকা মুখার্জী, O.P. No. (XX)
প্রবেট–৮১/২০২২ শ্রী সূর্য্য নারায়ণ 
সুলেখা মুখার্জী, O.P. No. (XXI)
সাহা, পিতা–শ্রী পার্থ নারায়ণ কৃ ষ্ণা মুখার্জী, O. P. No. (XXII)
৪ অশ�োকা মুখার্জী, সর্বপিতা–৺বিশ্বনাথ
সাহা, বর্দমান ঠিকানা–৩৩১/
সল্টলেক, ব্লক এইচ বি, সেক্টর– মুখার্জী। সর্ব সাং–C/o কল্পনা ক্লিনিক,
I II, বিধাননগর (দক্ষিণ), উত্তর ২৪ ল্যাবরেটরী, (অগস্টিন পাবলিক স্কু ল),
পরগণা, ক�োলকাতা–৭০০ ১০৬। রামরাজাতলা স্টেশন সন্নিকট, হাওড়া।

...দরখাস্তকারী O. P. No. (XXIII) চিত্রা ব্যানার্জী,
এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে স্বামী–দিলীপ ব্যানার্জী, সাকিম–কে.
জানান�ো যাইতেছে যে, মৃত প্রতিমা টি. র�োড, আসানস�োল, প�োঃ ও
সাহা, স্বামী–মৃত হিরেন্দ্র নারায়ণ থানা–আসানস�োল, জেলা–বর্দ্ধমান
২, সেন্ট্রাল র�োড, আপনারা উক্ত ম�োকর্দ্দমার মাননীয়
সাহা, সাং–৩/
মধ্যমগ্রাম, থানা–মধ্যমগ্রাম, জেলা– আদালতের আপনাদের নামিত ন�োটিস
উত্তর ২৪ পরগণা, ক�োলকাতা–৭০০ নানা অছিলায় এড়িয়ে যাওয়ার কারণে
১২৯ নিবাসীনির সম্পাদিত বিগত তাহা জারি করা সম্ভব হয় নাই। সে
ইংরাজী ০৫/১০/২০১০ তারিখের ত্যক্ত কারণে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাদিগকে
উইলের প্রবেট পাইবার জন্য উপর�োক্ত জানান�ো যাইতেছে যে, আপনারা অত্র
দরখাস্তকারী উক্ত নং ম�োকর্দ্দমা দাখিল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০
করিয়াছেন, ইহাতে যদি কাহার�ো (ত্রিশ)দিন মধ্যে উক্ত ম�োকর্দ্দমায়
ক�োন আপত্তি থাকে তবে অত্র ন�োটিস হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন।
প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ)দিনের অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।
মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অদ্য ১৩/০৯/২০২২ আমার স্বাক্ষর ও
আইন আমলে আসিবে।
আদালতের সিলম�োহর প্রযুক্ত মতে
তপশীল
দেওয়া হইল। Anup Kumar De,
জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, থানা– Chief Administrative Officer
বারাসাত, ম�ৌজা–বনমালিপুর, জে এল District Judge's Court, Bankura
নং–৮০, সি এস খতিয়ান নং–১৭৯, 13/09/2022
আর এস খতিয়ান নং– ৫০৯, আর এস
● জেলা বাঁকুড়ার সিভিল জজ
দাগ নং– ৫৯৬, পরিমাণ ০৫ কাঠা ১২
(সিনিয়র
ডিভিশন) আদালত (জেলা
ছটাক ২৮ বর্গফু ট জমির উপর দ্বিতলের
ডেলিগেট)
P. C. No. 10/2021
১/ডি নং ফ্ল্যাট, যাহার পরিমাণ ৮০১
[Probate
Case
No. 10/2021] ১।
বর্গফু ট অন্দরে ৪০০.৫০ বর্গফু ট স্থানযুক্ত
ফ্ল্যাট। যাহা বারাসাত প�ৌরসভার ১৪ বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ২। সুজিত কুণ্ডু, উভয়ের
নং ওয়ার্ডের ৯/১/১০ নং হ�োল্ডিংভুক্ত। পিতা ৺অবনীম�োহন কুণ্ডু, সাং–ওন্দা,
অনুমত্যানুসারে, সেরেস্তাদার, সুপ্রিয় প�োস্ট ও থানা–ওন্দা, জেলা–বাঁকুড়া।
... দরখাস্তকারীগণ
গুপ্ত ১৭–৯–২০২২, বারাসাত জেলা 
ডেলিগেট আদালত, উত্তর ২৪ পরগণা এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো
●ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, দ্বিতীয় যাইতেছে যে, জেলা বাঁকুড়া, সাং
ওন্দার অন্তর্গত উপর�োক্ত
দায়রা আদালত (জুনিয়ার ডিভিশন)– ও থানা–
এর আদালতে দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী দরখাস্তকারীগণ তাহাদের অনুকূলে
ম�ৌসুমী শর্মা, স্বামী– বিশ্বনাথ শর্মা, তাহাদের পিতা অবনীম�োহন কুণ্ডু
সাং–৩৭, ভগবান মণ্ডল র�োড, পিতা ৺গ�োকুলচন্দ্র কুণ্ডু, সাং ও
প�োষ্ট– আড়িয়াদহ, থানা– বেলঘরিয়া, প�োঃ ও থানা–ওন্দা, জেলা–বাঁকুড়া
ক�োলকাতা–
৫৭, কিরণ শর্মা, স্বামী– কর্তৃক সম্পাদিত ও ওন্দা সাব
ম�োহনলাল শর্মা, ঠিকানা– ভগবান রেজিস্ট্রি অফিসে ইং ২৩/০৬/২০০৬
মণ্ডল স্ট্রীট, প�োষ্ট– আড়িয়াদহ, থানা– তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত উইল তথা চরম
বেলঘরিয়া, ক�োলকাতা–৫৭ নিবাসীর ইচ্ছাপত্রের প্রোবেট পাইবার জন্য
বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করিয়াছেন অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন।
যাহার নং মিস কেস নং ০২/২০২২,
উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও
তারিখে
উক্ত মামলায় 10.01.23 
উপস্থিত হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ ক�োনও আপত্তি থাকিলে এই
করিবেন নতু বা একতরফা আদেশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ)দিনের
আপনার বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে। মধ্যে আপত্তি দর্শাইবেন নতু বা
আদেশানুসারে— স্বাঃ/– ১৩.৯.২২ অত্র ম�োকর্দ্দমা একতরফা বিচারে
নিষ্পত্তি হইবে। এতদর্থে অদ্য ইং
সেরেস্তাদার
19/09/2022
তারিখে আমার স্বাক্ষর
● আমার মক্কেলগুলি তাহাদের
গাড়িগুলি দক্ষিণ দিনাজপুর R.T.O. ও আদালতের ম�োহরযুক্ত মতে দেওয়া
অফিসে নাম ও ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য গেল। By Order of the Court,
জমা দিয়াছে। বিষয়গুলি বিবেচনাধীন 19/09/2022 Sheristadar, Civil
রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি ক�োনও Judge (Sr. Divn.) BANKURA,
স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা Financerকাহারও Sri Subhra Sarkar
ক�োন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে ●জেলা জজ ক�োর্ট, বারাসাত, উত্তর
লিখিত আপত্তি ১০ দিনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিস কেস নং–৯/২০২২
দিনাজপুর R.T.O অফিসে জানাইবেন। (অ্যাডাপশন) দরখাস্তকারী:– ১)
অন্যথায় ক�োনও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে শ্রী তপন দাস, পিতা–মৃত সুরেশ
না। Vechicle No. WB-35-2334, চন্দ্র দাস, ২)শ্রীমতী শিউলি দাস,
WB-49N-1485, WB-49-2644, স্বামী–শ্রী তপন দাস, উভয়ের সাং–
WB-68AA-1838, WB-06-9557, ৪, দেশবন্ধুনগর, স�োদপুর, প�োঃ–
WB-25J-7646, WB-67B-7610, স�োদপুর, থানা–খড়দা, জেলা–উত্তর
WB-02AD-4100,
WB- ২৪ পরগনা, ক�োলকাতা–৭০০১১০।
55A-7266,
WB-25K-1249,
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো
WB-25K-9484, WB-27-2407,
যাইতেছে
যে, উক্ত দরখাস্তকারী,
WB-23E-5039, WB-43-4560,
ঠিকানায়
‘নীরাজ ঘ�োষ’–কে
একই
WB-49-1786, WB-57E-3592,
দত্তক
লইবার
অনু
মতি পাইবার জন্য
WB-89-1649, WB-11F-1458,
WB-23F-5303, WB-51C-0500, উপর�োক্ত আদালতে ম�োকর্দ্দমা দায়ের
WB-89-3118, WB-23E-4744, করিয়াছে। ইহাতে কাহারও ক�োনও
WB-19K-8824, WB-19L-0707, আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের
WB-11E-8877, WB-17N-3078, ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে
WB-19K-7549, WB-23E-2728, দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন
WB-23D-5860, WB-95A-0552, আমলে আসিবে। অনুমত্যানুসারে,
WB-15C-6840, WB-31A-2622, স�ৌমেন ভ�ৌমিক, সেরেস্তাদার, জেলা
WB-19J-9870, WB-19K-7652,
জজ ক�োর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪
Dilip Sarkar Sharma, Advocate পরগনা।
● কায়স্থ 25/5'-6", ENG (H), স
 ুদর্শন,

●

বিজ্ঞপ্তি

ৼ

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২
বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

হুগলী চন্দননগর ডিষ্ট্রীক্ট
●ক�োর্ট অফ লার্নেড ৬তম দেওয়ানী ● জেলা– 
আদালত (জুনিয়র ডিভিশন), আলিপুর ডেলিগেট আদালত ২০২১/২৪ নম্বর
দেওয়ানী ম�োকদ্দমা নং ১১২/
২০২০ এ্যাক্ট ৩৯ (প্রবেট)ম�োকর্দ্দমা নবকুমার
দীপক হালদার, পিতা–স্বর্গীয় সুকুমার ঘ�োষ পিতা ৺শশধর ঘ�োষ ব�োড়�ো
হালদার, সাকিন–স�োনামুখী, কৃ ষ্ণনগর, চাঁপাতলা, প�োঃ ও থানা– চন্দননগর
...দরখাস্তকারী
২, থানা– জেলা– হুগলী, 
নস্কর পাড়া, আশুতি–
মহেশতলা, ক�োলকাতা–৭০০১৪১, এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান�ো
জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা ...বাদী – যাইতেছে যে, ব�োড়�ো চাঁপাতলা
বনাম–১)প্রসেনজিৎ হালদার, পিতা– চন্দননগর জেলা– হুগলী নিবাসী মৃত
শ্রী দীপক হালদার, কর্মরত, কালীতলা শশধর ঘ�োষ কর্ত্তৃক গত ০৪/০৫/২০০৪
তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত উইলের ভিত্তিতে
থানা, গান্নে আশুতি–১, কালীতলা।
২)ছন্দা হালদার, স্বামী–প্রসেনজিৎ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রবেট
হালদার, উভয়ের সাকিন–স�োনামুখী, পাইবার নিমিত্ত অত্র ম�োকর্দ্দমা করেছেন
কৃ ষ্ণনগর, নস্কর পাড়া, আশুতি–
২, কাহারও ক�োন আপত্তি থাকিলে এই
থানা– মহেশতলা, ক�োলকাতা– বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে
৭০০১৪১, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা আপত্তি দেবেন অন্যথায় একতরফা

...বিবাদী শুনানী হইবে।
(এ) তপশীল সম্পত্তি
এতদ্দ্বারা সকলকে জানান�ো যাইতেছে
যে, আমি দীপক হালদার, পিতা–স্বর্গীয় জেলা– হুগলী, সাব–ডিভিশন, সিটি,
সুকুমার হালদার, সাকিন–স�োনামুখী, পুলিশ স্টেশন, এ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট
কৃ ষ্ণনগর, নস্কর পাড়া, আশুতি–
২, সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চন্দননগর, হ�োল্ডিং
বর্তমান ৫৯৯),ব�োড়�ো
থানা– মহেশতলা, ক�োলকাতা– নং–৫৯১ (
চাঁ
প
াতলা,
ওয়ার্ড
নং–০৪, চন্দননগর
৭০০১৪১, জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা
নিবাসী আলিপুর দেওয়ানী আদালতে কর্পোরেশনের অধীন, জে এল নং– ১,
মহামান্য ৬ নং সিভিল জজ (জুনিয়র ম�ৌজা– চন্দননগর, সীট নং– ০৫, আর
ডিভিশন)আদালতে নিম্ন তপশীল এস খতিয়ান নং– ৩৪৯, আর এস দাগ
বর্ণিত ম�োকদ্দমা ফাইল করিয়াছি, উক্ত নং– ৫৪৯, পরিমাণ ২ কাঠা ১৩ ছটাক
সম্পত্তির ব্যাপারে প্রতিবাদী ক�োনও ১৬ বর্গফু ট অথবা ০.৪৭ সহস্রাংশ বাস্তু
দাবি থাকিলে, এই ন�োটিশ প্রকাশের মায় দ্বিতল গৃহাদী গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৪৯৮
৩০ দিনের মধ্যে ক�োর্টের দ্বারস্থ বর্গফু ট ও ফার্স্ট ফ্লোরে ৩৪৯ বর্গফু ট
হইবেন, নচেৎ মামলা একতরফা বলিয়া সম্পত্তি যাহা প্রবীর কুমার ঘ�োষ প্রাপ্ত
হইবেন।
গণ্য হইবে।
(বি) তপশীল সম্পত্তি
তপশীল:
জেলা–
হুগলী, সাব–ডিভিশন, সিটি
জেলা–দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির
পরিমাণ ১ (এক)কাঠা, ৮ (আট)ছটাক, পুলিশ স্টেশন, এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট
দাগ নং ৭, খতিয়ান নং ১৬০, ত�ৌজি সাবরেজিস্ট্রী অফিস চন্দননগর, হ�োল্ডিং
বর্তমান ৫৯৯),ব�োড়�ো
নং ৫১, জে এল নং ৩৮, ম�ৌজা– নং–৫৯১ (
স�োনামুখী, গ্রাম–কৃ ষ্ণনগর, থানা– চাঁপাতলা, ওয়ার্ড নং–০৪, চন্দননগর
মহেশতলা, কলিকাতা–৭০০১৪১, কর্পোরেশনের অধীন, জে এল নং–
তদুপরিস্থিত পাকাঘর নির্মিত, যাহার ১, ম�ৌজা– চন্দননগর, সীট নং–০৫,
চ�ৌহদ্দী:উত্তরে–দাগ নং ২, দক্ষিণে– আর এস খতিয়ান নং– ৩৪৯, আর
দাগ নং ৯ ও ৬ ফু ট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্বে– এস দাগ নং– ৫ ৪৯, পরিমাণ ৯ ছটাক
দাগ নং ১০৮, পশ্চিমে–দাগ নং ৭–এর ৩২ বর্গফু ট অথবা ০.১০ সহস্রাংশ বাস্তু
কিছু অংশ। BY ORDER প্রতীতি মায় একতল গৃহাদী গ্রাউন্ড ফ্লোরে
ভট্টাচার্য্য, Sheristadar, Civil Judge ৪৩৭ বর্গফু ট সম্পত্তি নবকুমার ঘ�োষ
(Junior Division), 6th Court, প্রাপ্ত হইবেন। দরখাস্তকারীর পক্ষে,
স্বা/– দেবমিতা ঘ�োষ, ০৫.০৮.২২,
Alipore
●জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা ম�োকাম এ্যাডভ�োকেট, সেরেস্তাদার, চন্দননগর
● জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ম�োকাম
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
বারাসাতের মাননীয় অতিরিক্ত জেলা বারাসাত জেলা জজ আদালত, ম্যাট ● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান�ো
সি (এ.ডি.জে)আদালত সন ২০১৬ জজ (ফার্স্ট ট্র্যাক চতু র্থ ক�োর্ট)আদালত। স্যুট নং–২২০৯/২০১৯, শ্রীমতী জয়শ্রী
সালের ৮১ নম্বর দেওয়ানী আপীল রেফা কেস নং–ম্যাট স্যুট নং– দাস (বিশ্বাস), স্বামী–শ্রী জয়ন্ত দাস, যাইতেছে যে, আমি শ্রী বুদ্ধদেব ঘ�োষ,
ম�োকর্দ্দমা বাদী (এ্যাপিলেন্ট)– ১। ১৫৭/২২ শ্রীমতী সানন্দা বল, স্বামী– পিতা–শ্রী বাসুদেব বিশ্বাস, সাং– পিতা– স্বর্গীয় কেনারাম ঘ�োষ, সাং–
এম.এস.টি.আসগরী, স্বামী–মৃত নূর রনী দাস, পিতা–শ্রী শ্যামল বল, ৪২৪, ১৫৫/১৯, কাঁকপুল, প�োঃ–কাঁকপুল, অতিসারা, শালিদাহ, থানা– নৈহাটী,
উত্তর
আহমেদ, ২। নূরন্নেসা বেগম, স্বামী– ওয়েস্ট ক�োদালিয়া, প�োঃ এবং থানা– থানা–অশ�োকনগর জেলা– উত্তর ২৪ প�োস্ট–শালিদাহ, জেলা– 
২৪
পরগনা,
শ্রীমতী
কল্পনা
ঘ�োষ
সেখ জাহাঙ্গীর, ৩। সেখ আকরম নিউব্যারাকপুর, কলিকাতা–৭০০১৩১, পরগনা, পিন–৭৩৩২৭২
(মালিক),
স্বামী–
শ্রী
বু
দ্ধদে
ব
ঘ�োষ,
আলি,
......দরখাস্তকারিণী/স্ত্রী পিতা–অনিল কুমার মালিক, সাং–
জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ...বাদিনী 
৪। সেখ নূর আলম, (৫)সেখ একরাম
বনাম
বনাম
আলি, উভয়ের পিতা–মৃত নূর শ্রী রনী দাস, পিতা–শ্রী দীপক দাস, শ্রী জয়ন্ত দাস, পিতা–শ্রী জীবন দাস, হালিশহর, সরকারপাড়া, প�োস্ট–
আহমেদ, ৬। হাসিনা বেগম, স্বামী– সাং–সরল দিঘি বরাল, প�োঃ–বরাল, সাং– ১৪৮/১৯, কাঁকপুল, প�োঃ– হালিশহর, থানা–বীজপুর, জেলা–
সেখ নাজির মল্লিক, ৭। মনিরা বেগম, থানা–স�োনারপুর, পিন–৭০০১৫৪, কাঁকপুল, থানা– অশ�োকনগর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা–এর বিরুদ্ধে একটি
বিবাহবিচ্ছেদ মামলা রুজু করিয়াছি,
স্বামী–সেখ নিজামুদ্দিন, ৮। মিনারা জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা।  ...বিবাদী 
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–
৭৪৩২৭২ যাহার নম্বর ২৪৭৬/
২০২১ যাহা
বেগম, স্বামী–সেখ হানিফ, সকলের এতদ্দ্বারা অবগত করা হইতেছে যে, 
.....বিবাদী/স্বামী বর্তমানে মাননীয় সেকেন্ড অ্যাডিশনাল
সাং– গ্রাম–সন্ধিপুর, প�োস্ট অফিস– উপর�োক্ত বাদিনী অত্র আদালতে বিবাহ এতদ্বারা বিবাদীকে জানান�ো হইতেছে
ইলাহিপুর, থানা–চণ্ডীতলা, জেলা– আইনের স্পেশাল আইন ম�োতাবেক যে, দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী জয়শ্রী ডিস্ট্রিক্ট জজ ব্যারাকপুর আদালতে
হুগলী। –বনাম – রেসপনডেন্ট:–১। ২৫ (i) (iii), ১৯৫৪ ধারা মতে বিবাদীর দাস (বিশ্বাস)উক্ত আদালতে তাহার বিচারাধীন রহিয়াছে এবং আগামী
সেখ হাবিবুর, পিতা–সেখ শাহজাহান, বিরুদ্ধে বিবাহ বাতিলের ম�োকর্দ্দমা স্বামীর/বিবাদীর বিরুদ্ধে বিবাহ ইংরাজী ০৭/১১/২২ তারিখে পরবর্তী
সাং– গ্রাম– সন্ধিপুর, প�োঃ– রুজু করিয়াছেন। এক্ষণে বিবাদীকে বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিয়াছেন। মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।
ইলাহিপুর, থানা–চণ্ডীতলা, জেলা– আরও অবগত করা হইতেছে যে, অত্র এমতাবস্থায় আপনার/বিবাদীর ক�োন ইহাতে কাহার�ো ক�োন আপত্তি থাকিলে
হুগলী। এতদ্দ্বারা রেসপন্ডেন্টকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ)দিনের আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী
জানান�ো যাইতেছে যে, এ্যাপীলেন্ট মধ্যে নিজে স্বয়ং অথবা তার নিযুক্তীয় (ত্রিশ)দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে ৩০ দিনের মধ্যে জানাইবেন, অন্যথায়
মামলা একতরফা শুনানী হইবে।
আপনার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে উকিলবাবু মারফত উপস্থিত হইয়া আপনি নিজে/
উকিলবাবুর মাধ্যমে অনুমত্যানুসারে,
নিবেদিতা রায়
দেওয়ানী আপীল ম�োকর্দ্দমা দায়ের উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় লিখিতভাবে জানাইতে হইবে। অন্যথায়
করিয়াছেন। অত্র আদালতের বারংবার আপনার বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানি উক্ত মামলা একতরফা বিচার ও নিষ্পত্তি মৈত্র ৬.৯.২২, সেরেস্তাদার, মাননীয়
ন�োটিস করা সত্ত্বেও আপনি আদালতে হইবে। অনুমত্যানুসারে, সঞ্জীব ঘ�োষ, হইবে। অনুমত্যানুসারে, স�ৌমেন সেকেন্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ
হাজির হইয়া ক�োনও আপত্তি দাখিল ২০/৯/২২, সেরেস্তাদার, জেলা জজ ভ�ৌমিক, সেরেস্তাদার, বারাসাত জেলা ব্যারাকপুর 24Pgs (N)
● জেলা– ২৪ পরগণা (উঃ)প্রথম ফাস্ট
না করায় এ্যাপীলেনডেন্ট প্রার্থনা (
ফার্স্ট ট্র্যাক চতু র্থ ক�োর্ট)বারাসাত জজ আদালত
ট্র্যাক আদালত, ব্যারাকপুর ম্যাট স্যুট–
ম�োতাবেক এবং আদালতের আদেশ ক�োর্ট, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা
● জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা ম�োকাম 
৪৪০/
২০২১ সুমনা পাল স্বামী– শ্রী

ম�োতাবেক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ● District- South 24 Parganas বারাসাত জেলা জজ আদালত, ম্যাট স্যুট প্রতীম দে পিতা– মৃত স্বপন কুমার পাল
আপনাকে জানান�ো যাইতেছে যে, Before the Learned DCDRC নম্বর–১৮৫১/২০২০ শ্রী ত্রিদীব কুমার স্থায়ী সাং, ৩১/
৯, উকিলাবাদ র�োড,
আপনার ক�োনও অভিয�োগ বা আপত্তি Baruipur, South 24 Parganas ব�োস, পিতা–শ্যামল কুমার ব�োস, গ্রাম– প�োষ্ট ও থানা–বহরমপুর, জেলা–
144, The Kulpi Rd. Beharapara,
থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার Baruipur, West Bengal-700144
হাইদাদপুর খাঁটুরা, প�োষ্ট–খাঁটুরা, থানা– মুর্শিদাবাদ, পিন–৭৪২১০১, বর্তমান সাং,
৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা Ref: CC/21/2020 Sandhya Rani গ�োবরডাঙ্গা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, সুভাষপল্লী, প�োষ্ট– 
হালিশহর, থানা–
উকিলবাবুর দ্বারা আদালতে হাজির Malla (Paul) & Anr  ...Complainant পিন–৭৪৩২৭৩, রাজ্য– পশ্চিমবঙ্গ। বীজপুর, জেলা–২৪ পরগণা (
উঃ)
,
-VSহইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ M/S Green Haven
Realty Pvt.
বর্তমান ঠিকানা–ফ্ল্যাট নং ৭২১, দ্বিতীয় পিন–৭৪৩১৩৪ ...বাদী বনাম শ্রী প্রতীম
এ্যাপীলেন্টের প্রার্থনা মত�ো একতরফা Ltd. & others ...Opposite Party. তল, বাড়ির নাম–এ্যামেজিং গ্রেস, ১০ই দে পিতা মৃত প্রদীপ জ্যোতি দে সাং,
শুনানির আদেশ হইবে। দরখাস্তকারীর To, 1. M/S Green Haven Realty, মেইন, ১২তম ক্রস, মারুথী লেআউট, উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নং– ৫, মেখলিগঞ্জ,
a partnership Firm, having its
পক্ষে, এ্যাডভ�োকেট, শ্রীযুক্ত সুনীল office at FB-2, 583, Rajdanga হেন্নুর ক্রস, ব্যাঙ্গাল�োর, পিন–৫৬০০৪৩, প�োষ্ট ও থানা– মেখলিগঞ্জ, জেলা–
সামন্ত, এ্যাডভ�োকেট, আদালতের Main Road, Kolkata-700107, রাজ্য– কর্ণাটক।  ....দরখাস্তকারী/স্বামী ক�োচবিহার, পিন–৭৩৫ ৩০৪  ...বিবাদী
South 24 Parganas. 2. Mr.
এতদ্বারা বিবাদীকে জানান�ো যাইতেছে
অনুমত্যানুসারে সমীর চক্রবর্ত্তী Distবনাম
Biswanath
Mondal,
Residing
সেরেস্তাদার এফ. টি. সি. (এ. ডি. জে) at Village- Purba Goyalbati, শ্রীমতী ঋতু পর্না বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী–শ্রী যে, বাদী সুমনা পাল তার স্বামী বিবাদী
ক�োর্ট শ্রীরামপুর আদালত, হুগলী, পঃ Kheyadaha, Sonarpur, South 24 ত্রিদীব কুমার ব�োস, পিতা–শ্রী রবীন্দ্রনাথ প্রতীম দে এর বিরুদ্ধে উপর�োক্ত
বিবাহবিচ্ছেদের মামলা অত্রাদালতে
Parganas, Kolkata-743369. 3. Mr.
বঃ
Sudipta Kumar Ghosh, Son of Sri
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিকানা–৬এ, ব্রাহ্মণি রুজু করিয়াছেন। ইহাতে ক�োন�ো
● জেলা–হুগলী শ্রীরামপুরের দ্বিতীয়
Sisir Kumar Ghosh, Residing at
টাওয়ার, স�োনার বাংলা এ্যাপার্টমেন্ট, আপত্তি থাকিলে ২৪.
১১.
২২ তারিখে
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত সন premises being no. C-Block AG, আরাহ শিবতলা র�োড, এন এস এইচ তাহা অত্রাদালতে দাখিল করিবেন।
Salt Lake, Kolkata-700055. 4.
২০২২ সালের ২৩৩ নং ম্যাট্রিমেনিয়াল Smt. Paroma Pathak, Daughter এম কলেজ, দুর্গাপুর, পিন–৩১৩২১২ নচেৎ ম�োকদ্দমা একতরফা শুনানি
ম�োকর্দ্দমা দরখাস্তকারী:–দীপংকর দে, of Sri Apurba Pathak, residing at 
....বিবাদী/স্ত্রী হইবে। অনুমত্যানুসারে, সরমা রায়
being no. 129, Jessore
পিতা–মৃত কাশীনাথ দে, সাং–১৮০, premises
-1,
এতদ্বারা বিবাদীকে জানান�ো হইতেছে BENCH CLERK ADJ F.T.C.
Road, Dum Dum, Police Stationএন.এস.সরণী, বৈদ্যবাটী, থানা– Dum Dum, Kolkata-700055. 5. যে, শ্রী ত্রিদীব কুমার ব�োস, পিতা শ্রী BARRACKPORE, NORTH 24 PGS
শ্রীরামপুর, জেলা–হুগলী, পিন– M/S Green Haven Realty Private শ্যামল কুমার ব�োস, উপরিউক্ত ঠিকানায় ● জেলা ডেলিগেট ক�োর্ট, বারাসাত,
having Registered Office
৭১২২২২। – বনাম – রেসপন্ডেন্ট:– Limited,
at Premises being no. GF-12,
বসবাসকারী, অত্র আদালতে তাহার উত্তর ২৪ পরগনা মিস কেস নং–
মহুয়া দে, স্বামী–দীপংকর দে, 1953, Rajdanga Main Road (1st স্ত্রী শ্রীমতী ঋতু পর্না বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯/২০২১ (সাকসেশন) দরখাস্তকারী:–
Kolkata-700107, Police
সাং–৬০।৪৫, চ্যাটার্জ্জীপাড়া লেন, Floor),
(বিবাদী)–এর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের ১)শ�োভা মুখার্জ্জী, স্বামী–মৃত
Station- Kasba.
প�োঃ–শেওড়াফু লি, থানা–শ্রীরামপুর,
LEGAL NOTICE
মামলা রুজু করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি নিখিল কুমার মুখার্জী, ২)শ্রী নির্মাল্য
Whereas 1) Mrs. Sandhya Rani
জেলা–হুগলী, পিন–৭১২২২৩।
প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ)দিনের মধ্যে উক্ত মুখ�োপাধ্যায়, ৩)শ্রী সুমাল্য মুখার্জী,
(Paul), wife of Mr. Kumud
এতদ্দ্বারা রেসপন্ডেন্টকে জানান�ো Malla
উকিলবাবুর উভয়ের পিতা–মৃত নিখিল কুমার
আদালতে আপনি নিজে/
Bihari Malla, residing at Behind
যাইতেছে যে, উপর�োক্ত ম�োকর্দ্দমায় Bordowali H.S. School, West মাধ্যমে লিখিত ভাবে জানাইতে হইবে। মুখার্জী, সকলের সাং–এইচ নং ৯২,
Arundhutinagar,
দরখাস্তকারী বার বার ন�োটিস করা Pratapgarh,
অন্যথায় উক্ত মামলা একতরফা বিচার ও গ্রীন পার্ক, ব্লক এ, লেকটাউন, বাঙ্গুর
Agartala-799003 and 2) Mr.
সত্ত্বেও আপনি ন�োটিস লইতেছেন না, Narendra Narayan Malla, Son of নিষ্পত্তি হইবে। আদেশানুসারে, স�ৌমেন এ্যাভিনিউ, থানা–লেকটাউন, জেলা–
অতএব আদালতের আদেশ অনুসারে Mr. Kumud Bihari Malla, Residing ভ�ৌমিক, সেরেস্তাদার , জেলা জজ উত্তর ২৪ পরগনা, ক�োলকাতা–
Behind Bordowali H.S. School,
৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ। এতদ্দ্বারা

আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মমতে at
আদালত, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
West Pratapgarh, Arundhutinagar,
সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে
বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছেন। Agartala-799003 have filed a
যে, মৃত নিখিল কুমার মুখার্জী, যাহার
আপনাকে জানান�ো যাচ্ছে যে, complaint case being CC/21/2020
before the Learned District
ত্যাক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাবলিক
আপনার ক�োনও অভিয�োগ বা আপত্তি Consumer Disputes Redressal
প্রভিডেন্ট ফান্ড, লেকটাউন ব্রাঞ্চ,
থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত Commission, Baruipur, South
Parganas, against the above
এ্যাকাউন্ট নং– ১১১২৪১৬৯৫৪৬–এর
হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আপনি 24
mentioned opposite parties. They
৩৭,৬৪,০২২/– (সাঁইত্রিশ লক্ষ চ�ৌষট্টি
স্বয়ং আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর are hereby directed to appear in
হাজার বাইশ)টাকা তথা সুদ–সহ
দ্বারা অত্র আদালতে হাজির হইয়া person or through his advocate
authorized representative, as
পাইবার জন্য উপর�োক্ত দরখাস্তকারী
দরখাস্তকারীর, দরখাস্তের বিরুদ্ধে or
per law before the Learned District
অত্রাদালতে
উপর�োক্ত নং মিস কেস
Consumer
Disputes
Redressal
জবাব/আপত্তি দাখিল করিবেন।
Baruipur, South 24
দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও
নচেৎ দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মত�ো Commission,
Parganas, on 27/9/2022 at 10.30
ক�োনও রূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি
একতরফা শুনানির আদেশ হইবে। a.m. in the above Consumer
প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত
case,
in
default
the
case
will
be
দরখাস্তকারীর পক্ষে, এ্যাডভ�োকেট
exparte by the Learned
আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায়
অমিত বার এ্যাডভ�োকেট আদালতের heard
Commission in their absence.
ম�োকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে।
অনুমত্যানুসারে, সমীর চক্রবর্ত্তী, Sd/- 05.9.22, Registrar, DCDRC,
অনু
মত্যানুসারে, সুপ্রিয় গুপ্ত, ২৩–৯–
South
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Parganas,
By
Order,
In
১৯/০৯/২২, সেরেস্তাদার, শ্রীরামপুর Charge of Registry, District Consumer
২০২২, সেরেস্তাদার, জেলা ডেলিগেট
আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা Disputes Redressal Commission,
ক�োর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।
Baruipur, Kolkata-700144
জজ আদালত, হুগলী।
● In the Court of the Ld.
District Delegate at Howrah
SVC Case No. 94/2021. Mrs.
Anindita Bandhopadhyay, D/o
Late Asit Kr. Bandhopadhyay,
at
'Yoga
Kshem',
7,
Kedar
Bhattacharjee
1st
Lane,
P.O.
Santragachi,
P.S.
Chatterjeehat,
Dist.
Howrah-711 104, Notice,
Whereas the abovenamed
petitioner Filed an application
before the above named
court granting for succession
of the will executed by Asit
Kumar Bandhopadhyay after
execution of the said will Asit
Kumar Bandhopadhyay died
on 03.01.2017. If anybody
have got any objection
against the said Succession
Case, may appear and file
objection to contest the case
within 30 (thirty) days from
the date of publication of
this Notice, otherwise the
case will be heard Ex-part.
SCHEDULE, 1. Folio No.
00008, All that transmission of
share certificate No. 405202
Distinctive No. 400012961400023520 Nos of Share
10560. 2. Folio No. 00008,
share certificate No. 409562
Distinctive No. 10934830971093487320 Nos of Share
4224.
Total Nos. of share 14,784 at
present value Rs. 720/- per
share i.e., total 1,06,44,480/(Rupees One Crore Six
Lakh Forty Four thousand
Four Hundred Eighty) only
including interest upto lying
at BERGER PAINTS INDIA
LIMITED C.B. Management
Service (P) Limited of P-22,
Bondal Road, Kol-700 019.
By Order of the Court
Sherastadar
Sd/- District
Delegate Court, Howrah
●জেলা হুগলী:– শ্রীরামপুরের এফ. টি.

●

DISTRICT:
SOUTH
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PARGANAS IN THE COURT OF
LEARNED DISTRICT DELEGATE
AT
ALIPORE
ACT
XXXIX
SUCCESSION CASE NO. 212 OF
2022.
IN THE MATTER OF: JYOTIRMAY
BANERJEE
@
JYOTIRMOY
BANERJEE (Since deceased),
son of Late Gouri Kinkar Banerjee
and GYATRI BANERJEE (Since
deceased) wife of Late Jyotirmay
Banerjee,
both
were
lastly
resided at 3, Lake East 3rd Road,
Santoshpur, Police Station Survey
Park, Kolkata-700 075 having
permanent address at Bosepara,
Boses Road, Post Office and
Police Station Nabdwip, District
Nadia, West Bengal, PIN-741 302.
...DECEASED
-ANDIN THE MATTER OF: HAIMANTI
CHAKRABORTY, wife of Sandip
Chakraborty, daughter of Late
Jyotirmay Banerjee and Late
Gatyatri Banerjee, permanently
residing at L/S 7, Old Dog Race
Cource, Ajanta Cinema Hall,
Sahapur, Post Office Sahapur,
Police
Station
Parnasree,
Kolkata-700 038 also residing at 3,
Lake Eest 3rd Road, Santoshpur,
Police Station Survey Park,
Kolkata-700 075.  ...APPLICANT
NOTICE
Notice is hereby given to the
public at large that, HAIMANTI
CHAKRABORTY, wife of Sandip
Chakraborty, permanently residing
at L/S 7, Old Dog Race Cource,
Ajanta Cinema Hall, Sahapur, Post
Office Sahapur, Police Station
Parnasree,
Kolkata-700
038,
also residing at 3, Lake Eest 3rd
Road, Santoshpur, Police Station
Survey Park, Kolkata-700 075
has filed this captioned mention
case for obtaining succession
certificate in respect of the
movable properties of her parents
i.e., JYOTIRMAY BANERJEE
@
JYOTIRMOY
BANERJEE
(Since deceased), and GAYATRI
BANERJEE (Since deceased)
worth of Rs. 57,77,598.65/(Rupees Fifty Seven Lakhs
Seventy Seven Thousand five
hundred ninenty Eight and Sixty
Five Paise) only. If anyone has
any objection regarding this
captioned mentioned case, please
came before this Learned Court
within 30 days from the date of
this publication or otherwise the
said case shall be hard exparte.
Serestadar, Sd/- 09.09.22, Ld.
District Delegate Court At Alipore

নাম/পদবি পরিবর্তন

৮

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি খ�োকন চক্রবর্ত্তী ওরফে দীপক

চক্রবর্ত্তী, পিতা–৺দিলীপ চক্রবর্ত্তী,
সাকিন– এম.জি. র�োড, হরিদেবপুর,
কলি–
১০৪, আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস
ম্যাজিস্ট্রেট ক�োর্টের এফিডেভিট দ্বারা
ঘ�োষণা করছি যে, খ�োকন চক্রবর্ত্তী ও
দীপক চক্রবর্ত্তী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
● I,

JAYANTA

ROY,

R/O-

Saptarshi Apartment, B.N. Pal
Street, Ichapur, Goalapara, P.O.
Nawabganj, P.S.
- Noapara, DistNorth 24 Parganas, Pin-743144,

●আমির বার্থ সার্টিফিকেটে [No. 140

(85)]নাম হয়েছে MD. RAHUL,
S/O- NOOR HOSSAINগত
before Court of Judicial Magistrate
13.9.2022বারাসাত ক�োর্টের
(1st Class), Barrackpore, North
জু ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস)
24 Pgs. at 20.07.2022 that I have
এফিডেভিট বলে আমি SAMIM
changed my Son's name ARAJIT
MONDAL, S/O- NOOR
ROY to ARIJIT ROY is the same
HOSSAIN
MONDAL
and one identical person.
হইয়াছি। MD. RAHUL, S/O● আমি SONALI MAITY, NOOR HOSSAINও SAMIM
21/09/2022তারিখে আলিপুর MONDAL, S/O- NOOR
ক�োর্টের প্রথম শ্রেণির জু ডিশিয়াল HOSSAIN MONDALএক ও
ম্যাজিস্ট্রেটের
10372নম্বর অভিন্ন ব্যক্তি।
এফিডেভিট বলে SONALI ●ভু লক্রমে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে
KHATOONনামে ইসলাম ধর্মে (No.
WB2520040095713)
পরিচিত হইলাম।
নাম হয়েছে KLYAN DAS,
● আমি অজয় কুমার সাউ, পিতা– S/O- H. DASগত 15.9.2022
মৃত ছেদীলাল সাউ, ঠিকানা– বারাসাত ক�োর্টের জু ডিশিয়াল
১, মানিকতলা মেন র�োড, ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস)এফিডেভিট
১৮১/
কলকাতা–
৭০০ ০৫৮, তারিখ বলে আমি KALYAN DAS,
০৬/০৮/২০২২ শিয়ালদহ ফ্যাস্ট S/OHARALAL
DAS
ক্লাস জু ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক�োর্টে হইয়াছি। KALYAN DAS, S/Oএফিডেফিট করে অজয় সাউ HARALAL DAS ও KLYAN
হইলাম। অজয় কুমার সাউ এবং DAS, S/O- H. DASএক ও
অজয় সাউ একই ব্যক্তি (এফিডেফিট অভিন্ন ব্যক্তি।
নম্বর ৮৩৭৯)।
● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে
● আমি রাজু কুমার সাউ এবং রাজ (No. WB 2519840043255)
কুমার সাউ, পিতা–মৃত ছেদীলাল নাম হয়েছে KASHEM ALI
সাউ, ঠিকানা গঙ্গানগর, কাঁটাখাল, MONDAL গত 17.8.2022
গ�োপালপুর চণ্ডিগর, গঙ্গানগর, বারাসাত ক�োর্টের জু ডিশিয়াল
জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা। ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস)এফিডেভিট
তারিখ বলে আমি KASEM ALI হইয়াছি।
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০১৩২,
০৬/০৮/২০২২ শিয়ালদহ ফ্যাস্ট KASEM ALI ও KASHEM ALI
ক্লাস জু ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ক�োর্টে MONDALএক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
এফিডেফিট করে রাজু সাউ হইলাম। ● আমি Somnath Sarkar
,
রাজু কুমার সাউ ও রাজ কুমার পিতা–ধীরেন সরকার (আমার জন্ম
সাউ এবং রাজু সাউ একই ব্যক্তি তারিখ ০৪.০৪.১৯৮০), নিবাস: সূর্য
(এফিডেফিট নম্বর ৮৩৭৮)।
সেন পল্লী, প�োঃ রবীন্দ্রনগর, থানা–
hereby

declare

vide

affidavit

আমি
CHANDANA
CHAKROBARTY W/O RAM
KRISHNA CHAKROBARTY,
নিবেদিতাপল্লী,
প�োঃ–
ন’পাড়া,
থানা–বারাসাত, জেলা–উঃ ২৪ পঃ
আমার সঠিক জন্ম তারিখ–1.1.1961
কিন্তু আমার স্বামীর সার্ভিস রেকর্ডে
(14512335HLD(T.S.) ভু লবশত
আমার জন্মতারিখ হয়েছে 10.9.1959
গত 22/9/2022 বারাসাত ক�োর্টের
জু ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস)
এর ঘ�োষণা বলে আমি
এফিডেভিড–
CHANDANA CHAKROBARTY
W/O
RAM
KRISHNA
CHAKROBARTY হইয়াছি। আমার
সঠিক জন্মতারিখ 1.1.1961।
● আমি ANANDA BAURI,পিতা–
Habu Bauri,সাং–Kendrabana,
Bhairabpur,
Gangajalghati,
District- Bankura, Pin No.
722133, হাল সাং– Atghara,
Biswaspara, P.O.- R. Gopalpur,
P.S.- Baguiati, Kolkata-700136,
গত ইংরাজি ০১/
০৮/
২০২২ তারিখে
সিটি সিভিল ক�োর্টের ন�োটারি
এফিডেভিট বলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া
ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া SURAJ
MOLLAনামে পরিচিত হইলাম।
ANANDA BAURI 
ও SURAJ
MOLLAএক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
●

● আমি Rabi Dom, S/o Dipak
Lal Dom,আমরা Rabi Dom,
ও
Sapana Kumari Dom 
Rishav Dom হইতে 15/09/22
তারিখে ব্যারাকপুর (J.M.) ক�োর্টের
এফিডেভিট বলে Rabi Mallick,
Sapana Mallick, Rishav
Mallick হইলাম।
● আমি K.V. Surela Kumar Nair
D/O K. V. Radhakrishnan Nair
21/09/2022 তারিখে ব্যারাকপুর
(J.M.) ক�োর্টের এফিডেভিট
বলে Sunita Parashar D/O
Kariyatvat Radhakrishnan
Nair হইলাম।
● আমি সুমিত চক্র
বর্ত্তী, পিতা–
সুব্রত চক্রবর্ত্তী, সাং ৪৯ শ্যাম র�োড,
P.O.+P.S.নৈহাটি, ২৪ পরগনা
(উঃ),ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত
১৫.৯.২২ তারিখে ব্যারাকপুর
(J.M.) ক�োর্টের এফিডেভিট বলে
পিতার নাম সুমিত চক্রবর্ত্তী পরিবর্তে
সুব্রত চক্রবর্ত্তী হইলাম।
● আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2320150217677)
20/9/22
তারিখে ব্যারাকপুর (J.M.) ক�োর্টের
এফিডেভিট বলে Smarajit Roy
S/O Surendra Nath Roy হইতে
Smarajit Kumar Roy S/O
Surendra Nath Roy হইলাম।
● আমি JUGESHWAR SAW
S/O JHAKASU SHAW গত
19.09.2022 তারিখে ব্যারাকপুর
(J.M.) ক�োর্টের এফিডেভিট বলে
JOGESWAR SHAW S/O
JHAPSI SHAW হইলাম।
উপর�োক্ত নামগুলি একই ও অভিন্ন
ব্যক্তি।
● আমি SARADINDU DUTTA,
পিতা Lt. SADHAN DUTTA,
সাং শংকরগাছি, থানা দত্তপুকুর,
প�োঃ বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা।
শিক্ষাগত য�োগ্যতার কাগজপত্রে
আমার ডাকনাম GOPAL DUTTA
S/O SADHAN DUTTA হিসাবে
উল্লেখ থাকার দরুন 13-09-22
বারাসাত, ফার্স্ট ক্লাস জু ডিশিয়াল
ম্যাজিস্ট্রেট
এফিডেভিট
বলে
SARADINDU DUTTA ও
GOPAL DUTTAএক ও অভিন্ন
ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

দমদম, দক্ষিণ দমদম পুরসভা,
জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য, বারাসাত ক�োর্টের ০২ আগস্ট
২০২২ তারিখের এফিডেভিট বলে
ঘ�োষণা করছি যে, আমার নাম
Somnath Sarkarকিন্তু ভুলক্রমে
আমার মাধ্যমিক শংসাপত্র নং
৮৫২৪৩২ ৫৪০০৭৭
, তারিখ
১০.১২.১৯৯৭–তে Somenath
Sarkarহয়েছে। Somnath
Sarkarএবং Somenath Sarkar
এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
● আমি বন্যা মেথুর, স্বামী–মাধব
মেথুর, নিবাস–মৈনান, খড়প,
আমতা, হাওড়া, পিন–711401,
8.7.2022তারিখে হাওড়া
ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ক�োর্ট–
এর
এফিডেভিট বলে বন্যা মেথুর এবং
রমা মেথুর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে
পরিচিত হলাম।
● I, Shabari Bhattacharya,
D/O
Nikhil
Kumar
Bhattacharya,
R/O
AA24, Deshbandhu Nagar,
Kolkata- 700059, declare
that my name is Shabari
Bhattacharya
which
is
mentioned
as
Shabari
Gupta in Indian Passport
(J 6105742). But, I intend
to consolidate my name as
Shabari Bhattacharya for
all purpose. So, both are
the same & identical person
vide affidavit no. 7879 from
1st Class JM Kolkata on
24.09.22
● ভু লক্রমে
আমার কন্যার

SHADIKA KHATUN–এর বার্থ
সার্টিফিকেটে আমার নাম হয়েছে
REJEKA BIBI W/O CHADEK
ULLAগত 08/09/2022বারাসাত
ক�োর্টের জু ডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট
ক্লাস)এফিডেভিটের ঘ�োষণা বলে
আমি REJEKA SULTANA W/O
CHHADIK GANIহইয়াছি,
REJEKA SULTANA W/O
CHHADIK GANI ও REJEKA
BIBI W/O CHADEK ULLA
এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ঠিকানা–

VillBAICHGACHIA,
P.O. KUSHDANGA, P.S.
AMDANGA, DIST. NORTH
24 PGS., PIN-743126.
● আমি SHARMESHTHA
SHRIKRISHNA SARKAR,
D/O SRIKRISHNA SARKAR,
গত 21/9/2022বারাসাত ক�োর্টের
ন�োটারির এফিডেভিট বলে আমি
HANIFA BIBI 
নামে পরিচিত
হইয়াছি ও হিন্দুধর্ম হইতে ইসলামধর্ম
গ্রহণ করিয়াছি।

কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

রাজ্য

ৼ

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

পুজ�ো গাইড ম্যাপ উদ্বোধনের মঞ্চে ৪ পুলিশকর্মীকে
‘প্রাইড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ’সম্মান

মিল্টন সেন

হুগলি, ২৪ সেপ্টেম্বর
পুজ�ো গাইড ম্যাপের সঙ্গে প্রকাশ করা হল চিলড্রেন ব্যাচ। পুজ�ো
উদ্যোক্তাদের হাতে তু লে দেওয়া হল অনুদানের চেক। একই সঙ্গে
চার পুলিশকর্মীকে ‘প্রাইড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ’সম্মান প্রদান
করা হয়। শনিবার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে চু চঁ ু ড়া
রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুজ�ো গাইড ম্যাপ ও চিলড্রেন
ব্যাচের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস
চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, তপন দাশগুপ্ত, অসিত
মজুমদার, চু ঁচুড়ার পুরপ্রধান অমিত রায়, হুগলির জেলাশাসক পি
দীপাপ প্রিয়া, পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি প্রমুখ।
অন্যান্য বছরের মত�ো এ বছরেও দুর্গাপুজ�ো কমিটিগুলিকে
অনুদান দেওয়ার কথা ঘ�োষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। গত
বছর ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। এ বছর ১০ হাজার
টাকা বাড়িয়ে তা ৬০ হাজার টাকা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন চন্দননগর
পুলিশ কমিশনারেটের অধীন পুজ�ো কমিটিগুলির উদ্যোক্তাদের হাতে
অনুদানের চেক তু লে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। এদিন পরিবহণমন্ত্রী

ICA-T17025(4)/2022

পুলিশের হাতে মানপত্র তু লে দিচ্ছেন হুগলির
জেলাশাসক পি দীপাপ প্রিয়া। রয়েছেন মন্ত্রী বেচারাম
মান্না, বিধায়ক অরিন্দম গুঁই। শনিবার, চু চঁ ু ড়া
রবীন্দ্রভবনে। ছবি:পার্থ রাহা

ICA-T17004(3)/2022
ICA-T17040(3)/2022

ICA-T17002(2)/2022

স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, পুজ�োর দিনগুলিতে যে সব রাস্তায় ন�ো
এন্ট্রি থাকবে না সেই সব রাস্তায় সারা রাত বাস পরিষেবা থাকবে।
মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক কমিটিকে
বিশেষ নজর দিতে হবে। মণ্ডপে ঢ�োকার এবং বের�োন�োর পথ
আলাদা করলে এই ভিড় অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রত্যেক পুজ�ো
কমিটির উদ্দেশে তিনি বলেন কিছু টাকা খরচ করে পারলে মণ্ডপে
সিসিটিভি লাগাতে। যাতে নিরাপত্তা আরও জ�োরদার করা যায়।
এদিন উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে
চার পুলিশকর্মীকে ‘প্রাইড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ’সম্মান প্রদান করা
হয়। সম্প্রতি ডানকুনিতে একটি স�োনার দ�োকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
ডাকাতির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডাকাতদলকে পাকড়াও করে পুলিশ।
এই অপারেশনের মূল দায়িত্বে ছিলেন ভদ্রেশ্বর থানার পিএসআই শেখ
আসানুল হক, সিঙ্গুর থানার ভিলেজ পুলিশ রূপচাঁদ দকাল, গ�োঘাট
থানার সিভিক ভলান্টিয়ার প্রসেনজিৎ গড়াই ও সুভাষ গড়াই। পুলিশের
পাশাপাশি ডাকাতদল ধরতে সাহায্য করেন খাটু ল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির
ব্যবসায়ীরা। এদিন অনুষ্ঠানে তাঁদেরও সম্মানিত করে চন্দননগর পুলিশ
কমিশনারেট। পাশাপাশি এদিন কমিশনারেটের উদ্যোগে হারিয়ে–যাওয়া
শতাধিক ম�োবাইল ফ�োন উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

নিখ�োঁজ মহিলার দেহ উদ্ধার

টানা পনের�ো দিন নিখ�োঁজ থাকার পর শনিবার তপতী হালদার (৪৫) নামে এক
মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার করল মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। এদিন মধ্যমগ্রাম
পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ম�োল্লাপাড়ার রিজিয়া ইটভাটা সংলগ্ন একটি জঙ্গল থেকে
ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার বাড়ি মধ্যমগ্রাম
পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের আইসবাগান এলাকায়। এদিনই মৃতের পরিবারের
পক্ষ থেকে মধ্যমগ্রাম থানায় একটি খুনের অভিয�োগ দায়ের করা হয়। পরিবারের
অভিয�োগের ভিত্তিতে বাপি ঘ�োষ নামে এক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। 
জিউস ভিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice
Inviting
E-Tender
সিআইএন :ইউ৫১৯০৯ডব্লুবি১৯৯৫পিটিসি০৬৯৯২৩
রেজিঃ অফিস :তৃ তীয় তল, ফ্ল্যাটন নং ৩৬, ৫৩৯, রবীন্দ্র সরণি,
E.E - on behalf of JGM Z.P.
বাগবাজার, কলকাতা ৭০০০০৩
invites (On line) vide JGM/
ই মেল আই ডি :zeusvinimay@yahoo.in
ZP/N-19/2022-23.
ID
No.
ফর্ম নং:আইএনসি–২৬
[ক�োম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস,
2022_ZPHD_409578_1
and
২০১৪–এর রুল ৩০ ম�োতাবেক]
Bid Submission date end:
ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে
11.10.2022 up to 14.00 hours.
স্থানান্তরের জন্য কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন
For details visit website- www.
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন,
কলকাতা সমীপে
jhargram.gov.in & other details
ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ সম্পর্কিত ক�োম্পানিজ
may be seen during Office
(ইনকর্পোরেশন)রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ উপধারা (৫)
hours.
এবং ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ধারা ১৩র উপধারা (৪)
Sd/ধারা বিষয়ক
এবং
Executive Engineer
বিষয়: জিউস ভিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড যার রেজিস্টার্ড অফিস
Jhargram Zilla Parishad
তৃ তীয় তল, ফ্ল্যাট নং ৩৬, ৫৩৯, রবীন্দ্র সরণি, বাগবাজার,
কলকাতা ৭০০০০৩, পশ্চিমবঙ্গ
MEMO NO. 66(4)/ADV/JICA
.......পিটিশনার
DATE: 23/09/2022
এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, ২১ মার্চ,
২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী ক�োম্পানির বিশেষ
সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক�োম্পানিজ
অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধারাধীনে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য’থেকে
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
‘কর্নাটক রাজ্য’ –তে এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের
উদ্দেশ্যে ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত
Notice Inviting E-Tender E.E - on
করার জন্য আবেদনকারী ক�োম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের
behalf of JGM Z.P. invites (On line)
কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
vide JGM/ZP/N-21/2022-23 (Sl.
এই ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে
No. 1 to 5) & JGM/ZP/N-22/2022কারও স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ হলে বা ক্ষু ণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে
23 (Sl. No. 1 to 6). ID No. 2022_
করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ–২১ প�োর্টাল (
www.mca.gov.
in)–তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি
ZPHD_410171_1 to 5 & 2022_
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চ�োদ্দ দিনের মধ্যে
ZPHD_410222_1 to 6 and Bid
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও
Submission date end: 11.09.2022
বিল্ডিং, চতু র্থ তল, ২৩৪/৪, এ জে সি ব�োস র�োড, কলকাতা– ৭০০
up to 16.00 hours. For details visit
০২০–এর কাছে স্বার্থের ধরন ও বির�োধিতার কারণ উল্লেখ করে
website: www.jhargram.gov.in &
লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে
other details may be seen during
একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর
একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই ক�োম্পানির নিম্নলিখিত
Office hours.
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
Sd/আবেদনকারীর তরফে এবং জন্য
Executive Engineer
	জিউস ভিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
Jhargram Zilla Parishad
স্বা/
	ডিরেক্টর
MEMO NO. 68(4)/ADV/JICA
স্থান:কলকাতা
প্রম�োদ কুমার তঁাতিয়া
DATE: 24/09/2022
তারিখ :২৬.০৯.২০২২ 	ডিআইএন :০০৮৮৯১৮২

৯

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

সিগন্যালিংয়ের কাজের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
(
১)টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং :এসএনটি–আর–
২০২২–২২, তারিখ :১৬.০৯.২০২২, কাজের
নাম :এর সঙ্গে সম্পর্কিত সিগন্যালিং ও
টেলিকমিউনিকেশনের পরিকল্পিত কাজ :(১)
হাওড়া–মুম্বই মেন লাইনের রায়পুর ডিভিশনের
ভিলাইনগর সেকশনে ওভার ব্রিজের রাস্তার
সংস্কার এবং ভিলাই পাওয়ার হাউসের মাঝের
ব্রিজের নিচের ৮৫৩/
১৭–১৯ (
সাপেলা গেট)
ম্যানুয়াল লেভেল ক্রশিং নং ৪৪২ এর রাস্তার
সংস্কার, (২) [বাকি কাজ]রায়পুর ডিভিসনের
এ এবং ডি কেবিন (কিমি ৮৪৪/২০–২২)এর
মাঝে এলসি নং ৪৩৬ (ডিএন উরলা গেট)
আরইউবি সংস্কার, (৩) [
বাকি কাজ]ন্যার�ো
গেজ এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রিজ নং
৩৮০ কাজ এবং কভার পদ্ধতিতে রাইউবি এর
কনস্ট্রাকশন, (৪) [বাকি কাজ]পিপি ইয়ার্ডের ওরে
ল�োড ইয়ার্ড, ভিলাইয়ের বাকি নন–ইলেক্ট্রিফায়েড
লাইনের ইলেকট্রিফিকেশন, (৫) [বাকি কাজ]
রায়পুরের ওয়াগন রিপেয়ার শপে প্রতি মাসে ৪০০
থেকে ৫০০ ওয়াগনের পিওএইচ ক্যাপাসিটির
ব্যবস্থা করা, (৬) [বাকি কাজ]রায়পুর ডিভিসনের
নির্ভরতা বাড়ান�ো :(
i)রায়পুর ডিভিসনের
ইয়ার্ডের ট্রাক সার্কিট এবং পয়েন্ট জ�োন অংশের
মাল্টি সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার দ্বারা
অ্যানালগ এক্সেল কাউন্টার পরিবর্তন (ii) আইবি
(
৪০০ মিটার)ট্রাক সার্কিট অংশের সিগন্যাল
সেকশনের ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টারের সংস্থান,
(৭) [বাকি কাজ] ইন্টিগ্রেটেড এলইডির সংস্থান
এবং রায়পুর ডিভিসনের এলইডি সিগন্যালের
উপর সিগন্যাল গ্রুপ রিলের সংস্থান। টেন্ডার
মূল্য : ₹৭৬,৩৫,৭৬৭.০৪। আর্নেস্ট মূল্য জমা
: ₹১,৫২,৭০০/–। সমাপ্তির সময় :১২ (বার�ো)
মাস।
১৮.১০.২০২২ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত
বিডারগণ তঁাদের অরিজিনাল/পরিবর্তিত বিড জমা
করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ম্যানুয়াল অফার
গ্রহণয�োগ্য হবে না। সম্পূর্ণ বিবরণ আমাদের
ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in তে পাওয়া
যাবে।
সিনিঃ ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম
ইঞ্জিঃ/রায়পুরের পক্ষে
PR/R/S&T/FL/134

রাজারহাট ইউএসডব্লিউএ ও বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির উদ্যোগে
৩০টি দল নিয়ে এক ফুটবল প্রতিয�োগিতার আয়�োজন করা
হয়। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘ�োষ ও প্রাক্তন
খেল�োয়াড় হ�োসে র্যামিরেজ ব্যারেট�ো। ছবি:আজকাল

ICA-T17036(3)/2022
ICA-T16998(4)/2022

ICA-T16991(3)/2022

ICA-T16993(3)/2022

দক্ষিণ রেলওয়ে
ICA-T16981(3)/2022

(নির্মাণ সংস্থা)
ই–টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং 20-CECNMS-OT-E-290000 তারিখ ১৯.০৯.২০২২
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং 21-CECNMS-OT-E-290003 তারিখ ১৯.০৯.২০২২
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং 22-CECNMS-OT-E-289996 তারিখ ১৯.০৯.২০২২
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, দি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, নির্মাণ, দক্ষিণ রেলওয়ে, এগম�োর, চেন্নাই–৬০০০০৮
আমাদের প�োর্টাল www.ireps.gov.in-তে প্রদত্ত টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি (এনআইটি)অনুসারে
নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই–টেন্ডার আহ্বান করছেন। দরপত্র জমাকারীগণ/ঠিকাদারগণ টেন্ডারে
আবেদন জানাতে ইচ্ছুক থাকলে তাদের www.ireps.gov.in–তে নথিভু ক্তি করতে হবে এবং
কেবলমাত্র অনলাইন টেন্ডার স্বীকৃত হবে।

কাজের নাম

ICA-T16989(3)/2022

ICA-T16978(3)/2022
ICA-T17031(4)/2022

ICA-T17016(3)/2022

নাগাপত্তিনাম এবং তিরুথুরাইপুন্ডি (ভায়া)তিরুক্কুভালাই সহয�োগকারী প্রস্তাবিত নতু ন বিজি লাইন।
নাগাপত্তিনাম এবং তিরুক্কুভালাই মধ্যে CH.23100 থেকে CH.27100 স্থানে পাশের মাটির কাজ
যেখানে ব্র্যান্ড ড্রেইন প্রদান করতে হবে। (দুই প্যাকেট মাধ্যমে)
নাগাপত্তিনাম এবং তিরুথুরাইপুন্ডি (ভায়া)তিরুক্কুভালাই সংয�োগকারী প্রস্তাবিত নতু ন বিজি লাইন।
নাগাপত্তিনাম এবং তিরুথুরাইপুন্ডি মধ্যে CH.31100 থেকে CH.35400 স্থানে পাশের মাটির কাজ–
সহ ch.31/200-31/450মধ্যে দেওয়াল নির্মাণ এবং CH.3100 থেকে CH.35400মধ্যে ব্যান্ড
ড্রেইন প্রদান করতে হবে। (দুই প্যাকেট মাধ্যমে)
নাগাপত্তিনাম এবং তিরুথুরাইপুন্ডি (ভায়া)তিরুক্কুভালাই সংয�োগকারী প্রস্তাবিত নতু ন বিজি লাইন।
নাগাপত্তিনাম এবং তিরুথুরাইপুন্ডি মধ্যে পাশের মাটির কাজ–সহ ব্র্যান্ড ড্রেইন স্থাপন। নাগাপত্তিনাম
এবং তিরুথুরাইপুন্ডি মধ্যে CH.3000থেকে CH.8000 মধ্যে পাশের দেওয়াল নির্মাণ।
নগদ মূল্য
বিড সুরক্ষা/ইএমডি	
মাসে সম্পূর্ণ 	বন্ধের তারিখ@
(টাকায়)	
(টাকায়)	
করবার সময়
১৫.৩০ ঘণ্টা
২১৫৪৪৬৭৯৩.২৭
১২২৭২০০.০০
১২
১১.১০.২০২২
২১৬৯২৯০৩৪.৯৩
১২৩৪৭০০.০০
১২
১১.১০.২০২২
১৪০৩৮৯২৮৯.৩৪
৮৫২০০০.০০
১২
১১.১০.২০২২
আরও বিশদের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট প�োর্টাল www.ireps.gov.in বা য�োগায�োগ চিফ
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, নির্মাণ, ইভিআর হাই র�োড, এগম�োর, চেন্নাই–৬০০০০৮
চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ)এগম�োর, চেন্নাই– ৬০০০০৮

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(১) সহ পঠনীয়পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী]

ক্রম
নং

ঋণগ্রহীতা/জামিনদার
–এর নাম, ঠিকানা

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ (জামিন সম্পত্তি)

১.

১)মিঃ বিকাশ বড়ুয়া,
পিতা নয়ন রঞ্জন বড়ুয়া,
২)মিসেস টিঙ্কু বড়ুয়া, স্বামী বিকাশ
বড়ুয়া, উভয়ের বাস– ৩৫৫/বি, ইস্ট
কাপ্তেপাড়া র�োড, শ্যামনগর, আটপুর
নতু নপল্লী, উত্তর ২৪ পরগণা,
পিন ৭৪৩১২৭।
১)মিঃ জামাত শেখ ওরফে জামাত
আলি শেখ, পিতা জাদু শেখ, ২) মিসেস
আচ্ছামল বিবি,
স্বামী জামাত শেখ, উভয়ের বাস– গ্রাম
দুর্গাপুর, সুরঙ্গপুর, প�োঃ আমতলা, থানা
নওদা, জেলা মূর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১২।

প্রায় ১ কাঠা ১০ ছটাক ১০ বর্গফু ট জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ,
যার ম�ৌজা– আটপুর, জে এল নং ১৬, দাগ নং ১৩১৪, ১৩১৪/১৩৯৩,
আর এস খতিয়ান নং ১৪৩৯, এল আর দাগ নং ২২৭৯, ২২৮০, এল
আর খতিয়ান নং ২৭১৫, উত্তর ২৪ পরগণা, থানা জগদ্দল, হ�োল্ডিং
নং ৩৫৫/বি, ইস্ট কাপ্তেপাড়া র�োড, শ্যামনগর, ওয়ার্ড নং ২৩,
ভাটপাড়া পুরসভা সহ জমিতে তৈরি বিল্ডিং।

ICA-T17018(3)/2022

ICA-T16987(3)/2022

ICA-T17034(4)/2022

৩.

১)মিঃ রতন কুমার মন্ডল,
পিতা নিত্য নারায়ণ মন্ডল, গ্রাম জীবনপুর
কমলচক, প�োঃ জীবনপুর, থানা
রাণীতলা, জেলা মূর্শিদাবাদ,
পিন ৭৪২১৩৫।

৪.

১.শ্রী আমন শ্রীবাস্তব, পিতা–অবধেশ
কুমার শ্রীবাস্তব
২.অবধেশ কুমার শ্রীবাস্তব, পিতা–
প্রয়াত পরমেশ্বর লাল শ্রীবাস্তব
উভয়ের ঠিকানা:১৭/৪ হাট লেন, হাওড়া
পুরনিগম, হাওড়া–৭১১১০১
আরও:ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস
নং ৯০৩, মুকুন্দপুর, ওয়ার্ড নং ১০৯,
থানা:পূর্ব যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
পিন–৭০০০৯৯
১.স�োমনাথ বাগ, পিতা মৃণাল কান্তি বাগ,
২.শ্রী মৃণাল কান্তি বাগ, পিতা অনন্ত বাগ,
উভয়ের নিবাস, গ্রাম–
উত্তর বর�োজ,
প�োঃ কায়েমগেড়িয়া, থানা–ভূপতিনগর,
জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৪৪৪

৫.

ICA-T17000(2)/2022

ICA-T17013(3)/2022

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (অ্যাক্ট), ২০০২–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা(গ
ণ)/জামিনদার(গণ)–এর প্রতি ডিমান্ড ন�োটিস ইস্যু করেন যার মাধ্যমে উক্ত ন�োটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ন�োটিসে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক তৎসহ এর ওপর
পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য দায়, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি পরিশ�োধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ওই ন�োটিসে উল্লিখিত পরিমাণ
অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮ সহ পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিচে লেখা তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জ
 ামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত
সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে ক�োনও প্রকার লেনদেন তৎসহ এর ওপর চু ক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য দায়, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সমেত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–
এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২–এর ১৩(৮)ধারায় প্রাপ্ত সময়ে ঋণ শ�োধ করে সম্পত্তি খালাস করে নিতে ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

২.

ICA-T17009(3)/2022

দখল বিজ্ঞপ্তি

এ সি মার্কেট বিল্ডিং, পঞ্চম তল,
১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১।

তারিখ:২৫.০৯.২০২২,স্থান:কলকাতা

ক)ন�োটিস তারিখে বকেয়া
খ)ডিমান্ড ন�োটিস তারিখ
গ)দখল ন�োটিস তারিখ
ক) ₹১৪,২৪,২৯৩.০০
ল�োন এসি নং- PHR043706258357,
১৬.০৭.২০২২ মাফিক [১৬.০৭.২০২২ পর্যন্ত
সুদ অন্তর্ভুক্ত করে]
খ) ১৬.০৭.২০২২
গ) ২১.০৯.২০২২

প্রায় ০.০৫ একর জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার ম�ৌজা– ক) ₹১,৬৮,০৩৮.৯৩
সুরঙ্গপুর, জে এল নং ২৬, খতিয়ান নং ৪৬৬০, প্লট নং ১৫২০, থানা ল�োন এসি নং- 917030025069527,
নওদা, জেলা মূর্শিদাবাদ সহ জমিতে তৈরি বিল্ডিং।
১৫.০৩.২০২২ মাফিক [০১.১১.২০২১ পর্যন্ত
সুদ অন্তর্ভুক্ত করে]ও ₹৬,১৭,১৬৬.০৩
ল�োন এসি নং- 917030025069530,
১৫.০৩.২০২২ মাফিক [০১.১১.২০২১ পর্যন্ত
সুদ অন্তর্ভুক্ত করে]
খ) ১৯.০৩.২০২২
গ) ২২.০৯.২০২২
প্রায় ১৬ ডেসিমেল বাস্তুজমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যার ম�ৌজা– ক) ₹১১,৫৩,৮৮২.৪৪ ল�োন এসি নংকমলচক, জে এল নং ৯৫, খতিয়ান নং ১৪৭, প্লট নং ৩৬৫, থানা 917030025213342,
১৯.০৫.২০২২
রাণীতলা, জেলা মূর্শিদাবাদ সহ জমিতে তৈরি বিল্ডিং।
মাফিক [
০১.
০৫.
২০২১ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত
করে]ও ₹৫১,৬২৬.
৮৪ ল�োন এসি নং917030025213326, ১৯.০৫.২০২২ মাফিক
[০১.০৫.২০২১ পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত করে]
খ) ১৯.০৫.২০২২
গ) ২২.০৯.২০২২
জি+৩ বিল্ডিং–এর ৪র্থ তলে ফ্ল্যাট নং সি–এর সকল অপরিহার্য ক) ₹ ২৭,৩৮,৫০৫.০০ মাত্র যার ল�োন অ্যাকা.
অংশ যার সুপার বিল্ট পরিমাপ কমবেশি ৯১৮ বর্গফু ট–সহ ওই নং PHR043705964185, ১১.০৭.২০২২
বিল্ডিং–এর প্রথম তলে ১২০ বর্গফু ট পরিমাপের একটি ঢাকা তারিখ অনুযায়ী (
১১.
০৭.
২০২২ পর্যন্ত সুদ
গাড়ি রাখার জায়গা–সহ অবিভাজ্য আনুপাতিক অধিকার জমির যা প্রযুক্ত)
অবস্থিতপ্রেমিসেস নং ৯০৩, মুকুন্দপুর, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড খ) ১১.০৭.২০২২
নং ১০৯, থানা–পূর্ব যাদবপুর (পূর্বতন কসবা), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গ) ২৩.০৯.২০২২
পিন ক�োড–৭০০০৯৯ সহ সাধারণ স্থান, সুবিধাদি যা পাওয়া যাচ্ছে।

প্রায় ১৪ ডেসিমেল জমির সকল অপরিহার্য অংশ যার ম�ৌজা–উত্তর
বর�োজ, জে এল নং ৩৪১, এল আর খতিয়ান নং ৫৪৩, আর এস ও
এল আর দাগ নং ৫৯০ এবং ৫৯৪, থানা–ভূপতিনগর, জেলা–পূর্ব
মেদিনীপুর সহ ওই জমির ওপর নির্মিত বিল্ডিং।

বিতর্ক হলে ইংরেজি তর্জমা গ্রাহ্য হবে	

ক) ₹ ৫,৬৬,৯৭০.২৭ মাত্র যার ল�োন অ্যাকা.
নং ৯১৬০৩০০২৭৪৩৩৬৫৩, ২৩.০৫.২০২২
(সুদ প্রযুক্ত ০১.
০৫.
২০২১ পর্যন্ত) এবং ₹
৭২,৮৭৫.
৫৫ মাত্র যার ল�োন অ্যাকা.নং
৯১৬০৩০০২৭৪৩৩৬৪০,
২৩.০৫.২০২২
অনুযায়ী (সুদ প্রযুক্ত ০১.০৫.২০২১ পর্যন্ত)
খ) ২৩.০৫.২০২২
গ) ২৩.০৯.২০২২

অনুম�োদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

খেলা

লিগে নেই
সবুজ–মেরুন

কলকাতা লিগে ফের জট। ম�োহনবাগানকে লিগে খেলার অনুমতি দেয়নি এফএসডিএল। আইএফএ–কে লেখা
চিঠিতে এমনই দাবি বাগানের। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানালেন, সবার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

সতীর্থদের কান্না থামালেন ঝুলনই
আজকালের প্রতিবেদন

সতীর্থের কাঁধে ঝু লন। সফর শেষ হল ট্রফি জিতেই। ছবি: টু ইটার

ফেডেরার বিদায়ের দুঃখ কাটতে না কাটতেই ঝু লন
গ�োস্বামীর বিদায়। ১৪ বছর আগে শারদ�োৎসবের
মাঝেই হঠাৎ করে অবসরের ঘ�োষণা করেছিলেন
বাঙালির অন্যতম সেরা আইকন স�ৌরভ গাঙ্গুলি।
কাকতালীয়ভাবে, সেই স�ৌরভের প্রিয় লর্ডসে
শনিবার শেষবার দেশের জার্সিতে মাঠে নামলেন
বাঙালির আরেক আইকন।
ঝু লনের জন্য অনেক আগে থেকেই আবেগের
বাষ্প জমছিল ভারতীয় সাজঘরে। টসের সময় থেকেই
যা ঝরে পড়ল। ভারতীয় ব�োর্ডের তরফে ঝু লনের
হাতে যখন স্মারক তু লে দেওয়া হচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে
কেঁদে ফেললেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর।
বড় দিদির মত�োই তাঁকে সামলালেন ঝু লন। প্রিয়
‘ঝুলুদি’কে সম্মান জানাতে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই টস
করতে গিয়েছিলেন হরমন। ঝু লন বললেন, ‘২০০২
সালে এই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই শুরু করেছিলাম, সেই
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই শেষ করছি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় এখানে আমরা ২–০ এগিয়ে আছি।’দিনশেষে
১৬ রানে জয়, সিরিজে বিপক্ষকে হ�োয়াইটওয়াশ
করে যেন মধুরেণ সমাপয়েৎ।
ঝু লন বলছিলেন, ‘আবেগ সামলে রাখতেই

হবে। আমি কখনও আবেগ নিয়ে ক্রিকেট মাঠে
নামি না। বরাবরই নির্মম। আবেগ মাঠে নামার আগে
বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। তাহলে মাঠে তরতাজা
থাকা যায়।’কিন্তু তিনি যা–ই বলুন, টু কর�ো টু কর�ো
মুহূর্ত আবেগের গল্প লিখল। সে ঝু লনের ওভার
শেষেই হ�োক কিংবা ম্যাচ শেষে তাঁকে কাঁধে নিয়ে
ড্রেসিংরুমের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হ�োক বা তেরঙা
হাতে তাঁকে সামনে রেখে মাঠ প্রদক্ষিণ। সতীর্থ এবং
প্রতিপক্ষের ভালবাসায় ভাসলেন ঝু লন। তাঁর বিদায়ী
ম্যাচ এলগিন র�োডের এক মাল্টিপ্লেক্সে দেখাল সিএবি।
এদিন ইডেনের একটি স্ট্যান্ড ঝু লনের নামাঙ্কিত
করার কথাও ঘ�োষণা করলেন সিএবি সভাপতি
অভিষেক ডালমিয়া।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ভারত ১৬৯ রানে
গুটিয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড শেষ ১৫৩ রানে। দীপ্তি
শর্মার ব�োলিংয়ে শেষ উইকেট এল মানকাডিং–এর
মাধ্যমে। ব্যাটিংয়ের সুয�োগ পেলেও প্রথম বলেই
আউট হয়ে যান ঝু লন। রান করেন দীপ্তি শর্মা
(অপরাজিত ৬৮)ও স্মৃতি (৫০)। তবে বল হাতে
চেনা মেজাজেই ধরা দিলেন ঝু লন (২/৩০)। নিজের
শেষ ওভারের প্রথম বলটা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম
মহিলা হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে ১০ হাজার বল
করার মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন তিনি।

আজ তৃ তীয় টি২০ ভারত :অস্ট্রেলিয়া সন্ধে ৭টা স্টার স্পোর্টস

নির্ণায়ক ম্যাচে নজর ভারতের

আজকালের প্রতিবেদন

ম্যাচ আদ�ৌ শুরু হবে কিনা, তা নিয়েই ছিল জ�োর সংশয়।
কিন্তু এত এত দর্শক টিকিট কেটে মাঠে এসেছেন। তাঁরা
হতাশ হয়ে ফিরে যাবেন?তাই টি২০ শেষমেশ হয়ে
দাঁড়াল টি৮। অর্থাৎ, দুই দল ব্যাট করবে আট ওভার করে।
হলই বা আট ওভার, এই ম্যাচে হারলে সিরিজ হাতছাড়া
হয়ে যেত। তাই হালকাভাবে নেওয়ার উপায় ছিল না।
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় এল। তার
মানে আজ, রবিবার হায়দরাবাদের ম্যাচটাই সিরিজের
নির্ণায়ক ম্যাচ।
শেষ ওভারে দরকার ছিল ৯ রান। কিন্তু প্রথম ২
বলেই খেলা শেষ করে দিলেন দীনেশ কার্তিক। ‘ফিনিশার
কার্তিক’ শব্দদুট�ো এমনিতেই ক্রিকেটীয় বাজারে চালু
শব্দ হয়ে গেছে। এই ম্যাচের পর সেই তকমা আরও
কিছটু া জ�োরাল�ো হল। ৩৭ বছরের কার্তিককে অনেকেই
খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখলে
আইপিএল থেকেই যেন পুনর্জন্ম। ম্যাচের পরও তাই
আইপিএলের কথাই টেনে আনলেন, ‘আইপিএল থেকেই
এই ভূ মিকা পালন করে আসছি। সেই ধারাবাহিকতা
এখনও রাখতে পেরেছি। এর জন্য আমাকে ঘণ্টার পর
ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে হয় না। নির্দিষ্ট কতগুল�ো বিষয়
ঝালিয়ে নিই।’
কিন্তু শেষ ম্যাচের আগে কয়েকটা বিষয় ভাবাচ্ছে
ভারতীয় শিবিরকে। র�োহিত রানে ফিরলেও পরপর

 –নিলামে
ই
বিক্রয়
বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতীয় ম্যাচে মারমুখী দীনেশ কার্তিক। ছবি: এএফপি
দুই ম্যাচে বিরাট ফের ব্যর।্থ চ�োট সারিয়ে বুমরার ফিরে
আসাটাও স্বস্তির। তবু ডেথ ওভার নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা
থেকেই গেছে ভারতীয় শিবিরে। ভাল ছন্দে নেই স্পিনার
যুজবেন্দ্র চাহাল। আজ চ�োখ থাকবে তাঁর ওপরেও।

জ�োনাল অফিস:কলকাতা

১৪/১৫, ওল্ড ক�োর্ট হাউস স্ট্রিট,
কলকাতা– ৭০০০০১
ফ�োন:০৩৩–২২৪৮ ৫৯৫৭/৫৮৬৭
ই–মেল: zo.kolkata@psb.co.in

২৮.১০.২০২২ তারিখে দুপুর ২:০০ট�ো থেকে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময়:২৭.১০.২০২২, বিকেল ৫:০০টা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে অনুম�োদিত আধিকারিক নীচের টেবিলে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণের (এখানে এর পরে ‘ঋণগ্রহীতাগণ’হিসেবে উল্লিখিত)প্রতি মঞ্জুরকৃত ঋণের সুবিধার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলির দখল নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট
ঋণগ্রহীতাগণের থেকে চূ ড়ান্ত পরিশ�োধের তারিখ পর্যন্ত ভবিষ্যতের সুদ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত আনুষঙ্গিক চার্জাদি সমেত পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’এবং ‘যেমন আছে’ভিত্তিতে ২৮.১০.২০২২ তারিখে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ক্রম
নং

ক)ঋণগ্রহীতার নাম
খ)জামিনদারের নাম

সম্পত্তির বিবরণ

মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB0021041;অ্যাকাউন্ট নং:১০৪১৫০৩৯০২৬০০১	

১. ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রী কালাচাঁদ দাস, পিতা– শম্ভু নাথ দাস, মণ্ডল
গ্রাম, মেমারি, বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
	সহ–ঋণগ্রহীতাগণ:শ্রী বাপ্পা শম্ভু দাস, পিতা– শম্ভু নাথ
দাস, মণ্ডল গ্রাম, মেমারি, বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
শ্রী শম্ভুনাথ দাস, পিতা– গণেশ দাস, মণ্ডল গ্রাম, মেমারি,
বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
খ) জামিনদারগণ:মিসেস কাকলি দাস, স্বামী– কালাচাঁদ দাস,
মণ্ডল গ্রাম, মেমারি, বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
	মিসেস নন্দিতা দাস, স্বামী– বাপ্পা শম্ভু দাস, মণ্ডল গ্রাম,
মেমারি, বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
	মিসেস পম্পা দাস, স্বামী– পিন্টু দাস, মূলগ্রাম, মালম্বা,
বর্ধমান– ৭১৩৪২৬
২. ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রী গ�োপাল ক�োঁড়া, পিতা– দিবাকর ক�োঁড়া,
দক্ষিণ চণ্ডী, বড়বিলান–১, বর্ধমান–৭১৩১৫৮
সহ–ঋণগ্রহীতা:শ্রী দিবাকর ক�োঁড়া, পিতা– শ্যামাপদ
ক�োঁড়া, দক্ষিণ চণ্ডী, বড়বিলান–১, বর্ধমান–৭১৩১৫৮
খ)জামিনদারগণ:শ্রী শিবশঙ্কর ক�োঁড়া, পিতা– পশুপতি
ক�োঁড়া, ঢাল্লা, বিলাটি, ইলম বাজার, বীরভূ ম– ৭৩১২১৪
শ্রীমতী বনশ্রী ক�োঁড়া, স্বামী– গ�োপাল ক�োঁড়া, দক্ষিণ চণ্ডী,
বড়বিলান–১, বর্ধমান–৭১৩১৫৮
৩ ক)ঋণগ্রহীতা:শেখ আব্বাস আলি, পিতা– শেখ মালেজান,
আলমপুর মুসলমানপাড়া, তালিত, বর্ধমান– ৭১৩১৪১
খ)জামিনদারগণ:মনিরুল হক শেখ, পিতা– ওমর আলি
শেখ, আলমপুর মুসলমানপাড়া, তালিত, বর্ধমান–
৭১৩১৪১
ওমর আলি শেখ, পিতা– মালেকজান, আলমপুর
মুসলমানপাড়া, তালিত, বর্ধমান– ৭১৩১৪১

সংরক্ষণ মূল্য
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক বায়না জমা (ইএমডি)
বিড বাড়ান�োর মূল্য
দখলের প্রকৃ তি
বর্ধমান ব্রাঞ্চ, ফ�োন:০৩৪২ ২৬৪৫৭৭৫
ই–মেল আইডি:b1041@psb.co.in

আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বাড়ি)যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেসের
০৪.০৭.২০১৯
দাগ নং ২২৬৬, খতিয়ান নং ৬০৫২, জে এল নং ৭, ম�ৌজা–
₹২৯,৫১,৮৭৯.০০
মণ্ডলগ্রাম, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান। স্বত্বদলিলের বিশদ (উনত্রিশ লক্ষ একান্ন হাজার আটশ�ো
তথ্য:এডিএসআর– মেমারি, জেলা– বর্ধমানে রেজিস্টার্ড এবং উনআশি টাকা মাত্র), ৩০.০৬.২০১৯
বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ২২০৬ থেকে ২২১৯–
অনুযায়ী +বকেয়া সুদ, মাসুল,
তে নথিভু ক্ত ২০১২ সালের দলিল নং ০২০৩২ বা ২৭.০৪.২০১২
অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–২০২৩/১২।
প্রতীকী দখল

₹১৪.৩২ লক্ষ
₹১.৪৪ লক্ষ
₹১০,০০০.০০

আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বাড়ি)যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং
২৮.০৪.২০২১
৪৫৭৫, ৪৫৭৬, খতিয়ান নং ৩২১৮, ১৯৭৭, জে এল ৯৩, গ্রাম
₹১৫,২৫,৭৮৯.৯৬
ও ম�ৌজা– বড়বিলান, থানা– ভাতার, জেলা– বর্ধমান। বন্ধক রাখা (পনের�ো লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশ�ো
সম্পত্তির স্বত্বদলিল সম্পর্কিত বিশদ তথ্য:২০১৩ সালের দান উননব্বই টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা
দলিল নং ৩৪৪৪, গ�োপাল ক�োঁড়ার নামে, এডিএসআর– ভাতারে মাত্র), ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী +
বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা নং ১৩৩৩ থেকে ১৩৪৪ তে বকেয়া সুদ, মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও
নথিভু ক্ত ২০১৩ সালের দলিল নং ০৩৪৪৪।
খরচাপাতি
প্রতীকী দখল
আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বাড়ি)যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেসের
২৮.০৪.২০২১
জে এল নং ৯, আর এস খতিয়ান নং ৭৩, এল আর খতিয়ান নং
₹৯,০৩,৩২৯.১২
৯৭২, এল আর প্লট নং ১৮৭ ও ১৮৭/১৩২০, বাঘার ১ নং গ্রাম (নয় লক্ষ তিন হাজার তিনশ�ো উনত্রিশ
পঞ্চায়েত, ম�ৌজা– আলমপুর, প�োঃঅঃ– তালিত, জেলা– বর্ধমান।
টাকা এবং বার�ো পয়সা ম াত্র),
এডিএসআর– বর্ধমানে রেজিস্টার্ড ১৪.
০৮.
২০০৯ তারিখের ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী + বকেয়া
বিক্রয় দলিল নং ৬৪৭৬ এবং বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২০, সুদ, মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
পৃষ্ঠা নং ১৩৯৪ থেকে ১৪০৭ তে নথিভু ক্ত ২০০৯ সালের দলিল
প্রতীকী দখল
নং ০৬৪৭৬। (২) ২৮.০১.২০১৪ তারিখের দান দলিল নং ২৮৬,
ডিএসআর–II,বর্ধমানে রেজিস্টার্ড এবং বই নং ১, সিডি ভলিউম
নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪১৬৫ থেকে ৪১৭৭–তে নথিভু ক্ত ২০১৪ সালের
দলিল নং ০০২৮৬।
১৫ ডেসিমেল মাপের জমি যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস প্লট
২৮.০৪.২০২১
নং– আর এস এবং এল আর ১০৯৫, খতিয়ান নং– এল আর
₹১৮,২০,১০৯.৮২
১০৮৪, ম�ৌজা– শ্রীকৃ ষ্ণপুর, জে এল নং ৩৬, থানা– জামালপুর, (আঠার�ো লক্ষ কুড়ি হাজার একশ�ো
জেলা– বর্ধমান।বন্ধক রাখা সম্পত্তির স্বত্বদলিল সম্পর্কিত বিশদ নয় টাকা এবং বিরাশি পয়সা মাত্র),
তথ্য:২৮.০৮.২০১২ তারিখের দান দলিল নং I–২৯৩৪/২০১২, ০৩.১২.২০১৯ অনুযায়ী + বকেয়া
এডিএসআর– জামালপুর, জেলা– বর্ধমানে বই নং ১, সিডি সুদ, মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
ভলিউম নং ৮, পৃষ্ঠা নং ২৯৬৯ থেকে ২৯৭৯–তে নথিভু ক্ত ২০১২
প্রতীকী দখল
সালের দলিল নং ০২৯৩৪।

₹২০.৮৪ লক্ষ
₹২.০৯ লক্ষ
₹১০,০০০.০০

₹২৩.৯৯ লক্ষ
₹২.৪০ লক্ষ
₹১০,০০০.০০

সংরক্ষণ মূল্য
দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক বায়না জমা (ইএমডি)
বিড বাড়ান�োর মূল্য
দখলের প্রকৃ তি
মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬	খড়্গপুর ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৯৭২০০৩৯৯১১
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য: আইএফএসসি: PSIB0000572; অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৭২৫০৩৯০২৬০০১	
ই–মেল আইডি: k0572@
 psb.co.in
₹৩৫.৭৭ লক্ষ
৮ ক) ঋণগ্রহীতা:শ্রী সঞ্জয় কুমার মিশ্র
৩০.০৬.২০১৪
০২.৭৩ ডেসিমেল মাপের একফালি জমি এবং ০২.৭৫ ডেসিমেল
মাপের অপর একটি বাস্তু জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট
₹৩.৫৮ লক্ষ
₹১০,৭৩,৮৮২.০০
খ)	 জামিনদারগণ:শ্রীমতী রিচা শর্মা এবং শ্রী বিজয় সিং
নং ৩০৬, ওয়ার্ড নং ০৯, হ�োল্ডিং নং ৮৬/৭৬/বি এবং ৮৭/৭৬/বি, (দশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশ�ো
₹
১০,০০০.০০
আর এস দাগ নং ৩০৬, এল আর দাগ নং ৪৩৮, আর এস খতিয়ান
বিরাশি টাকা ম াত্র), +বকেয়া সুদ,
নং ০৯ (সাবেক), ১৭৯ (হাল), এল আর খতিয়ান নং ১১০৪, সাবেক
মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
১৫০/১৪৯, ম�ৌজা– ভবানীপুর, জে এল নং ১৯২, থানা– খড়্গপুর,
প্রতীকী দখল
জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, এডিএসআর– খড়্গপুরে ২০.০১.২০০০
তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং ২৮১ এবং ২৫.০৯.২০০২ তারিখে
রেজিস্টার্ড অপর একটি দলিল নং ৫৬৫৬ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা
মিঃ সঞ্জয় কুমার মিশ্র এর নামে।
মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬	নিউ জলপাইগুড়ি ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৭৩৪০৯৯২৫২৮
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB0000562; অ্যাকাউন্ট নং:০৫৬২১১০০০০০৮৯০
ই–মেল আইডি:n1171@psb.co.in
₹৭.৮১ লক্ষ
৯. ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রী কাজল পাল–এর বৈধ উত্তরসূরি, পিতা ০৮.০১.২০১৩ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং I–৬১, জমি ২
১৫.১২.২০১৭
হেমচন্দ্র পাল, চৈতন্যপুর (খড়গসিং র�োড), প�োঃ নিউ রঙ্গিয়া, কাঠা বা ৩.৩ ডেসিমেল, ম�ৌজা বৈরাটিসাল, জে এল নং ৭০, খতিয়ান
₹০.৭৮ লক্ষ
₹১৫,৫৫,৪০২.৫০
দার্জিলিং, পব– ৭৩৪০১১।
নং ২২০, ৬৮৩ (আর এস)৫৬৫৮ (এল আর), প্লট নং ৩৩৯ (পনের�ো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশ�ো
₹১০,০০০.০০
(আর এস)৩৬৬ (এল আর), থানা মাটিগাড়া, জেলা দার্জিলিং, গ্রাম দুই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র),
চৈতন্যপুর (খড়গসিং র�োড), শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, প�োঃ নিউ রঙ্গিয়া, ১৫.১২.২০১৭ অনুযায়ী +বকেয়া সুদ,
দার্জিলিং, পব– ৭৩৪০১১। জমি সহ জমির ও অ্যাপার্টমেন্টে অন্য
মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
সুবিধার আনুপাতিক শেয়ার।
প্রতীকী দখল
মিঃ মণীশ কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৭২৯২০৪৫৬৩৬	
যশ�োর র�োড ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৯৬৭৪২ ৯১৫৫৪
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB0000562; অ্যাকাউন্ট নং:০৫৬২১১০০০০০৮৯০
ই–মেল আইডি:k1373@psb.co.in
₹১৫.০০ লক্ষ
১০. ক)ঋণগ্রহীতা: শ্রী কমল কুমার দাগা, ২৫ রামেশ্বর মালিয়া ১ম বাই সম্পত্তির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ১/সি, ২য় তল,
০৫.১২.২০২১
লেন, হাওড়া ৭১১১০১
১৪/১৫ ক্যারি র�োড, চ্যাটার্জি হাট, থানা শিবপুর, হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৪১,
₹১.৫০ লক্ষ
₹৭,৭৬,৪৮৫.০০
পিন ৭১১১০৪, মালিক অসীম কুমার কুন্ডু, বিক্রয় দলিল ১০.০৩.২০১৫, (সাত লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশ�ো
₹১০,০০০.০০
নথিভু ক্তি অতিরিক্ত জেলা সাব র�োজিস্ট্রার হাওড়া, বুক নং ১, ভলুম পঁচাশি টাকা মাত্র), ও বকেয়া সুদ, চার্জ
নং ০৩, পৃষ্ঠা ১৪৫৪–১৪৮০, নং ০১২২১/২০১৫। কমল কুমার দাগার
প্রতীকী দখল
নামে সম্পত্তি।
ক্রম
নং

ক)ঋণগ্রহীতার নাম
খ)জামিনদারের নাম

সম্পত্তির বিবরণ

মিঃ পার্থ সারথি ব্যানার্জি, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল: ৯৮৩০৯৮০৪৮০সাহাগঞ্জ ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৮০০১৩৯৩৬৭৮
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB0000562; অ্যাকাউন্ট নং:০৫৬২১১০০০০০৮৯০
ই–মেল আইডি:s0847@psb.co.in
₹ ৬৬.৮০ লক্ষ
১১. ক)ঋণগ্রহীতা: শেখ জাফর আলি, সহ ঋণগ্রহীতা: শেখ জব্বার স্থাবর সম্পত্তি ম�ৌজা কৃ ষ্ণপুর চন্দনপুর, জে এল নং ১, থানা চঁচুড়া,
০২.১১.২০১৯
আলি ও জ�োৎস্না বেগম
জেলা হুগলি, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, নিউ এল আর খতিয়ান
₹ ৬.৬৮ লক্ষ
₹১২,২৯,৪৮৬.৯৭
৯০৩, এল আর প্লট নং ১৮৪ (পি), আর এস প্লট নং ১৬১, ৭.৮৭ কাঠা (বার�ো লক্ষ উনত্রিশ হাজার চারশ�ো
খ)জামিনদার– শেখ গফ্ফর।
₹১০,০০০.০০
কমবেশি ০.১৩০ একর জমি ও নির্মাণ।
ছিয়াশি টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা
মাত্র)ওবকেয়া সুদ, চার্জ
প্রতীকী দখল
মিঃ মণীশ কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৭২৯২০৪৫৬৩৬বিরাটি ব্রাঞ্চ, ফ�োন:০৩৩ ২৫১৪৬৪৭৭
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB00008462; অ্যাকাউন্ট নং:০৮৪৬৫০৩৯০২৬০০১
ই–মেল আইডি:k0846@psb.co.in
₹৪২.২৫ লক্ষ
১২. ক)ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুনীলেশ দাস ও শ্রীমতী সামেরাশ দাস
নিম্নোক্ত আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বিল্ডিং)ম�ৌজা/ম�োঃ হুমাইপুর,
৩১.১০.২০১৯
প্লট নং ই, জে এল নং ৫২, আর এস নং ৫৬, খতিয়ান নং ২১, আর
₹৪.২৩ লক্ষ
খ)জামিনদার– শ্রীমতী সন্ধ্যা দাস ও শ্রী সুমিত সরকার
₹৭,১৮,৯২৫.০০
এস খতিয়ান নং ৭৪১, দাগ নং ৭৬০, থানা বারাসাত, ওয়ার্ড নং ১৪, (সাত লক্ষ আঠার�ো হাজার নয়শ�ো পঁচিশ
₹
১০,০০০.০০
মধ্যমগ্রাম পুরসভা, হ�োল্ডিং নং ৬০, ত�ৌজি ১৪৬, সাব রেজ ও জেলা
টাকা মাত্র), বকেয়া সুদ ও চার্জ
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা (কলকাতা)মাপ ২ কাঠা বা ১৬০০০
গঠনমূলক দখল
বর্গফু ট, দান দলিল নং ০৫১৫৯, তাং ১৩.০৬.২০০৬, অতিরিক্ত জেলা
সাব রেজিস্ট্রার বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বুক নং ১, ভলুম নং
১৭৭, পৃষ্ঠা ১৪৯–১৫৮, নং ০৫১৫৯/২০০৬।
₹৪৪.৮৭ লক্ষ
নিম্নোক্ত আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বিল্ডিং)ম�ৌজা– ম�ো প্রেমিসেস নং
০৬.০৭.২০১৮
১৩. ক)ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুদীপ বিশ্বাস ও সুভাষ বিশ্বাস
২৪২ প্রফু ল্ল নগর, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা বেলঘরিয়া, পরগণা উত্তর ২৪
₹৪.৪৯ লক্ষ
₹৬,৩৬,৯১৭.৭০
খ)জামিনদার– শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত ও মিনতি বিশ্বাস
পরগণা, সাব রেজ ও জেলা উত্তর ২৪ পরগণা (কলকাতা)৭০০০৫৬, (ছয় লক্ষ ছত্তিশ হাজার নয়শ�ো সতের�ো
₹১০,০০০.০০
মাপ ২ কাঠা বা ৮৭০ বর্গফু ট।
টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র),
ও বকেয়া সুদ, চার্জ
গঠনমূলক দখল
₹১৯.৭৫ লক্ষ
১৪. ক)ঋণগ্রহীতা: শ্রী কার্তিক নাথ পান্ডা ও রাম ভারতী পান্ডা
নিম্নোক্ত আবাসিক সম্পত্তি (জমি ও বিল্ডিং)ম�ৌজা– ম�ো হ�োল্ডিং নং
৩১.১০.২০১৮
১৫১, ওয়ার্ড নং ৬, আর এস দাগ নং ৮৯২, ৩১৩৪, সিডি ভলুম নং
₹১.৯৮ লক্ষ
খ)জামিনদার– শ্রী কিষান হেলা
₹৭,১২,০৯২.০০
৩৮, গারুলিয়া পুরসভা, পরগণা উত্তর ২৪ পরগণা, সাব রেজ ও জেলা (সাত লক্ষ বার�ো হাজার বিরানব্বই টাকা
₹
১০,০০০.০০
উত্তর ২৪ পরগণা (কলকাতা)৭০০০৫৬, মাপ ১ কাঠা ১৫ ছটাক বা
মাত্র) ও বকেয়া সুদ, চার্জ
৪৪০ বর্গফু ট, দলিল নং ০৩৯০১, ২০১৪ বর্ষ, বুক নং ১, সিডি ভলুম
গঠনমূলক দখল
নং ১০, পৃষ্ঠা ৩০৯০–৩১০২, এডিএসআর ব্যারাকপুর, জেলা উত্তর
২৪ পরগণা, পব।
মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬	ডানলপ ব্রিজ ব্রাঞ্চ, ফ�োন:০৩৩ ২৫৭৭ ১৫৮৪
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য: আইএফএসসি: PSIB0000761; অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৬১৫০৩৯০২৬০০১	
ই–মেল আইডি: k0761@
 psb.co.in
₹৩২.৫৮ লক্ষ
১৫ ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রীমতী সীমা চ�ৌধরী, ১৪০, বি টি র�োড, ফ্ল্যাট আবাসিক ফ্ল্যাট, ১৪০, বি টি র�োড, ফ্ল্যাট নং ১৬, তৃতীয় তল, পশ্চিম
০৫.১১.২০১৯
নং ১৬, পশ্চিম মুখী, ব্লক ‘ডি’, থানা– বরানগর, ডানলপ, মুখী, ব্লক নং ‘ডি’, থানা– বরানগর, ডানলপ, কলকাতা– ৭০০১০৮,
₹৩.২৬ লক্ষ
₹৭,৪১,৭৫০.৭৩
কলকাতা– ৭০০১০৮
ওয়ার্ড নং ৩৩, ম�ৌজা– বনহুগলি, জে এল নং ৬, আর এস নং ৫, (সাত লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশ�ো
₹
১০,০০০.০০
বিকল্প ঠিকানা:১৬৫/১, অশ�োকগড়, কলকাতা– ৭০০১০৮ ত�ৌজি নং ৩০২৭, সুপার কনভারটেড এরিয়া ১০৮৬ বর্গফু ট, যার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র),
খ)জামিনদার:শ্রী প্রম�োদ চ�ৌধরী, ১৪০, বি টি র�োড, ফ্ল্যাট সিঁড়ি, এন্ট্রান্স লবি ও অন্যান্য কমন এরিয়ার কমন অধিকার অন্তর্ভুক্ত। ২৩.০৯.২০২২ অনুযায়ী +বকেয়া সুদ,
নং ১৬, পশ্চিম মুখী, ব্লক ‘ডি’, থানা– বরানগর, ডানলপ,
মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
কলকাতা– ৭০০১০৮
গঠনমূলক দখল
বিকল্প ঠিকানা:১৬৫/১, অশ�োকগড়, কলকাতা– ৭০০১০৮

₹১৭.৭৫ লক্ষ
৪ ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রী সুশান্ত ঘ�োষ, পিতা– শ্রী জয়ন্ত ঘ�োষ,
শ্রীকৃ ষ্ণপুর, থানা– জামালপুর, জেলা– বর্ধমান, পিন–
₹১.৭৮ লক্ষ
৭১৩৪০৮
₹
১০,০০০.০০
	সহ–ঋণগ্রহীতা:মিসেস ম�ৌটু সী ঘ�োষ, স্বামী– শ্রী সুশান্ত
ঘ�োষ, শ্রীকৃ ষ্ণপুর, থানা– জামালপুর, জেলা– বর্ধমান,
পিন– ৭১৩৪০৮
খ)জামিনদার:শ্রী বরুণদেব ঘ�োষ, পিতা– শ্রী গণেশ ঘ�োষ,
শ্রীকৃ ষ্ণপুর, থানা– জামালপুর, জেলা– বর্ধমান, পিন–
৭১৩৪০৮
মিঃ অনিল কুমার সিঙ্ঘল, চিফ ম্যানেজার, ফ�োন:০৩৩ ২২৪৩ ১৪১৬, ম�োবাইল:৮৫৮৮০৩৫১৬০	
এন এস র�োড ব্রাঞ্চ, ফ�োন:০৩৩ ২২৪৩ ২৫৮৪
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য: আইএফএসসি: PSIB0000562; অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬২১১০০০০০৮৯০	
ই–মেল আইডি: c0361@
 psb.co.in
৫ ক)ঋণগ্রহীতা:শ্রী সুমঙ্গল কুমার গুপ্তা, পিতা– রাজেন স্থাবর সম্পত্তি, ফ্ল্যাট নং ৪, চতু র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৯২, গ�োপাল
₹২৫.২০ লক্ষ
০২.০৭.২০১৯
কুমার গুপ্ত, বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৯২, লাল ঠাকুর র�োড, থানা– বরানগর, কলকাতা– ৭০০০৩৬,
₹২.৫২ লক্ষ
₹১৯,৯২,৯২৬.০৬
গ�োপাল লাল ঠাকুর র�োড, থানা– বরানগর, ওয়ার্ড নং ৩, বরানগর পুরনিগমের এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৩, হ�োল্ডিং নং (উনিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার নশ�ো
₹
১০,০০০.০০
কলকাতা– ৭০০০৩৬
২১০, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিওরেন্সেস–II,কলকাতা, ছাব্বিশ টাকা এবং ছয় পয়সা ম াত্র),
খ) জামিনদারগণ:শ্রীমতী মিলি গুপ্তা, স্বামী– সুমঙ্গল কুমার পরিমাপ– ৯০০ বর্গফু ট, এআরএ–II,কলকাতা–তে রেজিস্টার্ড ৩০.০৬.২০১৯ অনুযায়ী + বকেয়া
গুপ্তা, প্রেমিসেস নং ৯২, গ�োপাল লাল ঠাকুর র�োড, থানা– ০৪.০৭.২০১১ তারিখের কনভেয়ান্স দলিল অনুযায়ী এবং বই নং সুদ, মাসুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
বরানগর, ওয়ার্ড নং ৩, কলকাতা– ৭০০০৩৬
১, ভলিউম নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ৯৮ থেকে ১৪১–তে নথিভু ক্ত ২০১১
প্রতীকী দখল
শ্রী জিতেন্দ্র পাল, ৯, ফকির ঘ�োষ লেন, আইএসআই সালের দলিল নং ০৮৪৫১ অনুযায়ী সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী সুমঙ্গল
বরানগর– ৭০০১০৮
গুপ্তা, পিতা– প্রয়াত রাজেন্দ্র নাথ গুপ্তা। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:উত্তর–
	মেসার্স কল্পতরু এন্টারপ্রাইজ
বাদলের বাড়ি;পূর্ব– শ্রী মাখনের বাড়ি;দক্ষিণ– ৮৯, গ�োপাল লাল
	প্রোঃ– শ্রী সুমঙ্গল কুমার গুপ্তা, ৬৩/এ, বিদ্যায়তন সরণি, ঠাকুর র�োড;পশ্চিম– ৯১, গ�োপাল লাল ঠাকুর র�োড।
প�োঃঅঃ– আলমবাজার, থানা– বরানগর, কলকাতা– ৭০০০৩৫
মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬শিলিগুড়ি ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৯৫৮৭৮০০০৮১
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য: আইএফএসসি: PSIB0000562;  অ্যাকাউন্ট নং: ০৫৬২১১০০০০০৮৯০
ই–মেল আইডি: S0328@psb.co.in
₹৪২.০৩ লক্ষ
৬ ক) ঋণগ্রহীতা: বলরাম সাহা, পিতা– কালীপদ সাহা, আবাসিক দ�োতলা বাড়ি এবং ২ কাঠা মাপের জমি যার স্থিতি ও
২৮.০২.২০১৭
নরেশ ম�োড় ইস্ট চয়ন পাড়া, ডাবগ্রাম–১, প�োঃঅঃ– বিবরণ: প্লট নং ১৭৬/৬৩৮, আর এস, জে এল নং ০২, খতিয়ান
₹৪.২০ লক্ষ
₹২৩,৯৪,২১৭.০০
ঘুঘুমালি, আশিঘর, শিলিগুড়ি, থানা– ভক্তিনগর, জেলা– নং ৩৬৩, ত�ৌজি নং ৩, শিট নং ১১, ম�ৌজা– ডাবগ্রাম, পরগনা–
₹
১০,০০০.০০
লক্ষ
চু
রানব্বই
হাজার
দুশ�ো
(তেইশ
জলপাইগুড়ি
বৈকুণ্ঠপুর, প�োঃঅঃ– ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি এসএমসি, জেলা–
	সহ–ঋণগ্রহীতা:শ্রীমতী বেবি সাহা, স্বামী– বলরাম সাহা, জলপাইগুড়ি, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী বলরাম সাহা, পিতা– কালীপদ সতের�ো টাকা মাত্র), ২৮.০২.২০১৭
নরেশ ম�োড় ইস্ট চয়ন পাড়া, ডাবগ্রাম–১, প�োঃঅঃ– সাহা এবং বেবি সাহা, স্বামী– বলরাম সাহা, নরেশ ম�োড় ইস্ট চয়ন অনুযায়ী +বকেয়া সুদ, মাসুল, অন্যান্য
ঘুঘুমালি, আশিঘর, শিলিগুড়ি, থানা– ভক্তিনগর, জেলা– পাড়া, ডাবগ্রাম–১, প�োঃঅঃ– ঘুঘুমালি, আশিঘর, শিলিগুড়ি, থানা– চার্জ ও খরচাপাতি
প্রতীকী দখল
জলপাইগুড়ি
ভক্তিনগর, জেলা– জলপাইগুড়ি।
খ) জামিনদার: কিশ�োর শর্মা, পিতা– ভগবান শর্মা, ভ�োলানাথ
চ�ৌহান র�োড, ওয়ার্ড নং ৪০, শিলিগুড়ি, এসএমসি, জেলা–
জলপাইগুড়ি
মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার, চিফ ম্যানেজার, ম�োবাইল:৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬
দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ, ফ�োন:৮০৫৭৮৩৫৭৮৩
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:২১.১০.২০২২ (সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ৩:০০টা)
ইএমডির জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস সম্পর্কিত তথ্য:আইএফএসসি:PSIB0000562; অ্যাকাউন্ট নং:০৫৬২১১০০০০০৮৯০
ই–মেল আইডি:d0942@psb.co.in
₹১৯.০০ লক্ষ
৭ ক)ঋণগ্রহীতা:মিঃ অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি, পিতা– প্রয়াত অজিত সামান্য কমবেশি ৮.৯১ ডেসিমেল জমি বিশিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির
২৫.০৫.২০১৫
চ্যাটার্জি, ডি–২৩৮, ভাস্করাচার্য সরণি, বিধাননগর
অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং– আর এস
₹১.৯০ লক্ষ
₹১৯,২২,৮৬১.০০
ই–নিলাম বন্ধ হওয়া পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সমেত
	সহ–ঋণগ্রহীতা:মিসেস করবী চ্যাটার্জি, স্বামী– মিঃ ৪৯৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৩, এল আর প্লট নং ৮৯৫, এল আর (উনিশ লক্ষ বাইশ হাজার আটশ�ো
₹১০,০০০.০০
অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি, ডি–২৩৮, ভাস্করাচার্য সরণি, বিধাননগর খতিয়ান নং ৯৫৫, ম�ৌজা– শঙ্করপুর, জে এল নং ৯৫, থানা– নিউ একষট্টি টাকা মাত্র), ৩১.০৩.২০১৫
বিক্রির
বিশদ
শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইটগুলিতে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন:
খ)জামিনদার:শ্রী ড�োনাল্ড মণ্ডল
টাউনশিপ, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান এবং এর ওপর নির্মিত আরসিসি
অনুযায়ী +বকেয়া সুদ, মাসুল,
১ . https://www.bankeauctions.com; ২. https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list
ফ্রেমের কাঠাম�ো।২৭.০৩.২০১৪ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল অনুযায়ী
অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি
সম্পত্তির মালিকানা শ্রী অর্ধেন্দু চ্যাটার্জির নামে। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি:
এই নিলাম https://www.bankeauctions.comওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে
প্রতীকী
দখল
উত্তর– প্লট নং ৪৯৮ (অংশ);পূর্ব– নেপাল দে’র সম্পত্তি;দক্ষিণ–
৮৮ ফু ট চওড়া রাস্তা;পশ্চিম– ১২ ফু ট চওড়া কাঁচা রাস্তা।
তারিখ:২৫.০৯.২০২২;স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

ই–নিলামের তারিখ ও সময়:২৮.১০.২০২২ (দুপুর ২:০০ট�ো থেকে বিকেল ৪:০০টা)

খেলা

‘ফেডাল’

কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

সুতপা ভ�ৌমিক

রজার চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার জীবনের একটা অঙ্গ, একটা অধ্যায় চলে যাচ্ছে। কারণ,
ওর সঙ্গে প্রতিটি মুহূরই্ত আমার কাছে মনে রাখার মত�ো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর।্ণ পরিবার, পরিজন,
সবাইকে সামনে দেখে ও আবেগতাড়িত হয়েছে। ওই মুহূর্তের ব্যাখ্যা দেওয়া সত্যিই কঠিন

রাফায়েল নাদাল

ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতকে

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

২০১২ সালে শেষ সাক্ষাতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে
সিঙ্গাপুরের কাছে ০–২ গ�োলে হেরেছিল ভারতীয়
ফু টবল দল। শনিবার ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক প্রীতি
টু র্নামেন্টে সিঙ্গাপরকে
ু হারিয়ে বদলা নিতে ব্যর্থ সুনীলরা।
ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫৯ নম্বরে থাকা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে
১–১ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ১০৪ নম্বরে থাকা
ভারতকে। ইকসাম ফান্ডির গ�োলে সিঙ্গাপুর এগিয়ে
যায়। পরে আশিকের গ�োলে সমতা ফেরায় ভারত।

দলের খেলা ও ফলে যে অখুশি, ম্যাচ শেষে জানান
ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল। বলেন, ‘অনেক গ�োলের
সুয�োগ নষ্ট হয়েছে। ডিফেন্সটা আরও জমাট থাকতে
হবে। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ আরও কঠিন।’
ভারতীয় ক�োচ স্টিমাক এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অঙ্গ
হিসেবে ভিয়েতনামের এই টু র্নামেন্টে নবীন ফু টবলার ও
খেলার ক�ৌশল নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পথে হাঁটছেন।
তাই ভিসা সমস্যা মিটিয়ে হ�ো চিন মিন সিটিতে ডিফেন্ডার
সন্দেশ ও চিঙ্গলেসানা প�ৌঁছে গেলেও তাঁদের না খেলিয়ে
ভরসা রাখলেন দুই স্টপার নরেন্দ্র গেলহট ও আন�োয়ার

আলির ওপর। এদিন ১৯ মিনিটে লিস্টনের শট দুর্দান্তভাবে
রুখে দেন সিঙ্গাপরু গ�োলকিপার হাসান। পরেও তিনবার
দলকে বাঁচান। তবে ৩৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে
নেওয়া ফান্ডির ফ্রিকিক জিকসনের কাঁধে লেগে জালে
জড়ায়। ভারত ৪৩ মিনিটে সমতা ফেরায়। সুনীলের পাস
থেকে গড়ান�ো শটে গ�োল করেন কুরুনিয়ান।
ভারত:গুরপ্রীত, র�োশন (খাবড়া)
, নরেন্দ্র,
আন�োয়ার, আকাশ, আশিক (রাহুল), অনিরুদ্ধ
(ছাংতে), জিকসন, সাহাল (ইয়াসের), লিস্টন (উদান্তা),
সুনীল (ইশান)

ভাবনাটা। ‘এই তু ই বেশি বন্ধু, বন্ধু করবি না।’‘দেখেছিস ত�ো ও
ত�োর থেকে বেশি নম্বর পেল।’‘তু ই ওকে কেন খাতা দেখালি?
প্রতিপক্ষ!
পরীক্ষার হলে কেউ কারও বন্ধু হয় না।’কথাগুল�ো আশৈশব
বিশ্বাস করুন, আপনাদের দেখে গুলিয়ে গেল। এতদিন শুনতে শুনতে বড় হওয়া। তারপর কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে চাকরি
‘প্রতিপক্ষ’শব্দটার দুট�ো মানেই আমরা বুঝতাম। শত্রু, জীবন। সেখানেও কেউ নাকি কারও ‘বন্ধু’হয় না!মিথ। ভাঙার
বির�োধী। ধারণার ভিতটা নড়ে গেল। আপনাদের জন্যই। চেষ্টা করলেই বাঁকা চাহনি। ‘কী ব্যাপার?নিশ্চয়ই গল্প আছে।’
‘ফেডাল’ কীভাবে পারলেন?পাশাপাশি বসে এভাবে একে
ফেডাল, আপনারা কি এ–সব কথা শ�োনেননি?
অন্যের জন্য কাঁদতে?
পরিসংখ্যান বলছে আপনারা দু’জনে ক�োর্টে ৪০ বার
ক্রীড়া দুনিয়ায় ‘দ্বৈরথ’–এর অভাব হয়নি কখনও। মুখ�োমুখি হয়েছেন। নাদাল জয়ী ২৪ বার। ফেডেরার ১৬ বার।
সময়ের সীমা ছাড়িয়েও অনেক সময় খুঁজে পাওয়া গেছে এর মধ্যে ফাইনালের লড়াইয়ে ১৪–১০ এগিয়ে নাদাল। এই
প্রতিপক্ষ।
৪০ ম্যাচের ২০টি হার্ড ক�োর্টে, ১৬টি ক্লে ক�োর্টে, ৪টি ঘাসের
পেলে–মারাদ�োনা। এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত দুই নাম। ক�োর্টে খেলা হয়েছে। ক্লে ক�োর্টে নাদালের একচ্ছত্র শাসন
অথচ ক�োনওকালেই দু’জনের সম্পর্ক ভাল ছিল না। (১৪–২ এগিয়ে)। ঘাসের ক�োর্টে ফেডেরার এগিয়ে (৩–১)। হার্ড
মারাদ�োনার চ�োখে বরাবরই ফিফার ঘরের ল�োক পেলে। ক�োর্টে আবার নাদাল বেশি জিতেছেন (৮–৬)। ২০০৪ সালে
কর্তাদের কাছের মানুষ। আর সম্রাটের চ�োখে?তিনিই শ্রেষ্ঠ। মায়ামি ওপেনে প্রথমবার একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।
ফু টবলে আর যে–ই আসুক, দ্বিতীয়।
শেষ লড়াই ২০১৯ উইম্বলডন সেমিফাইনাল। তারপর লেভার
মেসি–র�োনাল্ডো। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। দু’জনের সম্পর্ক কেমন? কাপে ডাবলসে লড়লেন একসঙ্গে। ফ্রান্সেস টিয়াফ�ো–জ্যাক
কেউ, কারও সম্পর্কে আগ বাড়িয়ে শব্দ খরচ করেন না। সকের কাছে হারলেন ৪–৬, ৭–৬ (২), ১১–৯। কিন্তু এই
ব্যালন ডি’ওর মঞ্চে দেখা হয়ে গেলে স�ৌজন্যের বাইরে ফল মনে থাকল না কারও। মনে দাগ কাটল শুধু একটা ছবি।
সচরাচর এক ফ্রেমে ধরা দেন না।
কাল�ো স�োফায় বসে কাঁদছেন ফেডেরার। প্রিয় টেনিসকে
ফু টবলের গণ্ডি পেরিয়ে যদি অন্য খেলার দিকে তাকান�ো ‘গুডবাই’বলার আবেগ গড়িয়ে পড়ছে দু’গাল বেয়ে। আর
যায়?ক্রিকেটে কপিল–ইমরান, শচীন–ওয়ার্ন, শচীন–লারা, পাশে বসে ভেজা চ�োখে নাক মুছছেন নাদাল। ক্রমাগত।
বিরাট–বাবর। টেনিসে?ক্রিস এভার্ট–মার্টিনা নাভ্রাতিল�োভা,
ফেডাল, এরপর আর কী বলতেন আপনারা?
স্টেফি গ্রাফ–মণিকা সেলেস, পিট সাম্প্রাস–আন্দ্রে আগাসি।
বিশ্বাস করুন, আমাদেরও কিছু বলার নেই। যা বলার,
ব্যাডমিন্টনে সাইনা–সিন্ধু, মারিন–সিন্ধু। কিন্তু ‘প্রতিপক্ষ’ বিরাট ক�োহলি বলেছেন। ‘প্রতিপক্ষ একে অন্যের সম্পর্কে
শব্দের আড়ালে সম্পর্ক কখনও এভাবে ধরা দেয়নি।
এমন অনুভব করে, কে জানত!খেলাধুল�োর স�ৌন্দর্য এটাই।
শুধু খেলাধুল�োর দুনিয়ার কথাই বা বলছি কেন। সাধারণ আমার কাছে এই ছবিটাই খেলাধুল�োর সেরা ছবি। যখন
জীবনেও ত�ো প্রতিপক্ষ শব্দের মানে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, বির�োধ। স্কুলে প্রতিপক্ষ ত�োমার জন্য চ�োখের জল ফেলে, বুঝতে হবে
পড়ার সময় থেকে যা শুরু। ক্লাসে প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়র প্রতিভার প্রতি সুবিচার হয়েছে। শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই
সঙ্গে তৃতীয়, তৃতীয়র সঙ্গে চতু র্থ, চতু র্থর সঙ্গে পঞ্চমের লড়াই। নেই এই দু’জনের জন্য।’
সবাই সবার প্রতিপক্ষ। পইপই করে মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়
সত্যি। আর কিছুই দেওয়ার নেই। কুর্নিশ। শুধুই কুর্নিশ।

১১

আর্জেন্টিনা,
ব্রাজিলের
জয়

আজকালের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে সহজেই জয়
পেল ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। শুক্রবার
রাতে ফ্রান্সের মাটিতে ব্রাজিল দাপটের
সঙ্গে ৩–০ ব্যবধানে হারাল ঘানাকে।
তিনটি গ�োলই হয়েছে প্রথমার্ধে। ৯
মিনিটে প্রথম গ�োল মার্কুইনহ�োসের। ২৮
ও ৪০ মিনিটে জ�োড়া গ�োল রিচার্লিসনের।
প্রথমার্ধে অনবদ্য ফুটবল উপহার দিয়েছে
সেলেকাওরা। তাদের আক্রমণে অসহায়
দেখিয়েছে ঘানাকে। গ�োল না পেলেও
দুরন্ত খেললেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র।
দ্বিতীয়ার্ধে হলুদ কার্ড দেখেন নেইমার।
অন্য দিকে ফ্লোরিডায় আর্জেন্টিনাও ৩–০
ব্যবধানে জয়ী হন্ডু রাসের বিরুদ্ধে। দুই
অর্ধে জ�োড়া গ�োলে ঝলমলে লিওনেল
মেসি। ১৬ মিনিটে আর্জেন্টিনা এগিয়ে
যায় লাওতার�ো মার্টিনেজের গ�োলে।
বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টিতে ব্যবধান
মেসি। ৬৯ মিনিটে দুরন্ত ভলিতে দলের
তৃ তীয়, নিজের দ্বিতীয় গ�োল সেরে
ফেলেন মেসি।
অন্য দিকে উয়েফা নেশনস লিগে
ইতালি ১–০ হারাল ইংল্যান্ডকে। শুক্র–
রাতে সান সির�োয় ৬৮ মিনিটে জয়সূচক
গ�োল গিয়াক�োম�ো র্যাসপাড�োরির। আসন্ন
কাতার বিশ্বকাপে য�োগ্যতা অর্জন করতে
পারেনি ইতালি। কিন্তু তারাই নেশনস
লিগে রেলিগেশনে পাঠাল ইংল্যান্ডকে।
জার্মানিকে ১–০ হারিয়ে গ্রুপশীর্ষে
হাঙ্গেরি।
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রিজার্ভ বেঞ্চ খেলাবে ইস্টবেঙ্গল

চ্যাম্পিয়ন
সুতীর্থা
আজকালের প্রতিবেদন: দুরন্ত ছন্দে সুতীর্থা
মুখার্জি। সুরাটে অনুষ্ঠিত জাতীয় গেমসে
টেবিল টেনিসে মহিলা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন
হলেন বঙ্গতনয়া। শনিবার সেমিফাইনালে
সুতীর্থা হারান শীর্ষবাছাই মণিকা বাত্রাকে
১১–৬, ১১–৮, ১০–১২, ১১–৮, ৭–১১,
১১–৬ গেমে। তারপর ফাইনালে জাতীয়
চ্যাম্পিয়ন সৃজা আকুলাকে ৪–১ ফলে
হারান সুতীর্থা। ডাবলসেও স�োনা জিতলেন
তিনি। সুতীর্থার সঙ্গী ছিলেন ঐহিকা মুখার্জি।
পুরুষ সিঙ্গলসে সেমিফাইনাল থেকে বিদায়
নিলেন শীর্ষবাছাই জি সাথিয়ান। তাঁকে
১১–৭, ১১–৮, ৯–১১, ৮–১১, ১১–৭,
১১–৯ গেমে হারান হরমীত দেশাই।
ফাইনালে স�ৌম্যজিৎ ঘ�োষকে ৪–০ উড়িয়ে
হরমীতই জিতলেন স�োনা। পুরুষ ডাবলসে
স�োনা জিৎ চন্দ্র–রনিত ভাঞ্জার।

আজকালের প্রতিবেদন

রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা লিগের
সুপার সিক্স। প্রথম দিনই নামছে দুই বড়
দল। নৈহাটিতে ইস্টবেঙ্গলের সামনে
খিদিরপুর। তেমনই কল্যাণীতে মহমেডানের
সামনে এরিয়ান। লাল–হলুদ সূত্রের খবর,
মূলত রিজার্ভ বেঞ্চই খেলান�ো হবে। ভিনু
জ�োসেফের তত্ত্বাবধানে। সিনিয়র দল নিয়ে
আইএসএলের প্রস্তুতি সারবেন ক�োচ
স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। ক�োনও বিদেশিকেও
খেলাচ্ছেন না। মহমেডান তাদের সেরা দল
নিয়েই সুপার সিক্সে খেলবে, জানিয়েছেন
ক�োচ আন্দ্রে চেরনিশভ।

আজ

কলকাতা লিগে
ইস্টবেঙ্গল :খিদিরপুর
(নৈহাটি)
মহমেডান :এরিয়ান
(কল্যাণী)
দুপুর ২–৩০
লাইভ স্ট্রিমিং আজকাল ইন

ফিরে এল পেলে ম্যাচের স্মৃতি

আজকালের প্রতিবেদন

অতীত ফিরে পেলেন একঝাঁক প্রবীণ
ফুটবলার। ঘুরে এলেন স্মৃতির সরণি
বেয়ে। ৪৫ বছর আগের ‘পেলে
ম্যাচ’কে ফিরিয়ে আনলেন। প্রাক্তন
ফুটবলার প্রসূন ব্যানার্জির উদ্যোগে পেলে
ম্যাচের ফুটবলাররা আড্ডায় মাতলেন
শনিবার। কে ছিলেন না সেখানে!সুব্রত
ভট্টাচার্য, শ্যাম থাপা, মানস ভট্টাচার,্য
বিদেশ বসু, ক্রম্পটন দত্ত, গ�ৌতম সরকার
থেকে দিলীপ পালিত, দিলীপ সরকার
সকলেই। প্রয়াত সুভাষ ভ�ৌমিক ও
শিবাজি ব্যানার্জিদের জন্য আলাদা আসন
রাখা হয়েছিল, তেমনই মহম্মদ আকবর,
মহম্মদ হাবিব, সুধীর কর্মকার, বিশ্বজিৎ
দাস, প্রদীপ চ�ৌধুরিদেরও ভ�োলেননি।
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সুপার সিক্সে খেলতে নামার আগে
ইস্টবেঙ্গল শিবিরের মুখে তালা। শ�ৌভিক
চক্রবর্তীর নাম চলতি মরশুমের ক্যাপ্টেন
হিসাবে ক�োম্পানির কাছে পাঠান�ো হয়েছে।
তবে, সাদা–কাল�ো শিবিরের ক�োচ
চেরনিশভ জানিয়েছেন, ‘আমরা একটা
করে ম্যাচ ধরে এগ�োতে চাইছি। সব দলই
শক্তিশালী। ছ�োট দলগুল�ো অনেক সময়
বেগ দেয়। তাই সাবধান থাকতে হবে।’
আই লিগের প্রস্তুতি হিসেবে রিজার্ভ বেঞ্চ
কি ঝালিয়ে নেওয়া হবে?মহমেডান ক�োচের
বক্তব্য, ‘আমাদের আলাদা ক�োনও রিজার্ভ
দল নেই। একটা দল নিয়েই খেলছি। তাই
আলাদা ক�োনও দল দেখার প্রশ্ন নেই।’

পেলে ম্যাচের ছবি
দেওয়া বিশেষ জার্সি হাতে
প্রসূন ব্যানার্জি ও গ�ৌতম সরকার।
ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

কম্পটন দত্ত পেলে ম্যাচে হারের জন্য
রেফারির ভু ল সিদ্ধান্তকে দায়ী করলেন। শ্যাম
থাপা শ�োনালেন বেকেনবাওয়ারের বিরুদ্ধে
খেলতে না পারার আক্ষেপের গল্প। বললেন,
কসমস ভারত সফরে আসার আগে জাপানে
খেলেছিল। জাপানের ফুটবল প্রেমীরা
পেলেকে নিয়ে এত বেশি মেতে উঠেছিলেন
যে বেকেনবাওয়ার সেখান থেকেই ফিরে
গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে খেলতে
না পারার আক্ষেপ থেকেই যাবে। তবে
কসমসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ম�োহনবাগানের
মানসিকতাই বদলে দিয়েছিল। প্রতি বছর
এরকম মেলবন্ধনের ব্যবস্থা করার কথা
জানিয়েছেন প্রসূন ব্যানার্জি। বিশেষ জার্সিও
উদ্বোধন করা হয়। শনিবার

প্রেস ক্লাবের
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন
বিচারপতি শ্যামল সেনও।

২৫কে ম্যারাথন

কর�োনা কেড়ে নিয়েছিল কলকাতা
২৫কে ম্যারাথনকে। ২ বছর পর
আবার ফিরছে কলকাতা কে। এবছর
কলকাতা ২৫কে–র নতু ন স্লোগান,
‘নতু ন দ�ৌড়, নতু ন জ�োশ’।কর�োনা
পরবর্তীতে কলকাতা ২৫কে–তে আবার
মেতে উঠবে শহর। ১৮ ডিসেম্বর রেড
র�োডে অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ২৫কে।
শনিবার শহরের এক পাঁচতারা হ�োটেলে
আনুষ্ঠানিকভাবে টাটা স্টিল কলকাতা
২৫কে–র দিন ঘ�োষণা করা হয়। নাম
নথিভু ক্ত করার শেষ দিন ২৫ সেপ্টেম্বর।

২

আজকাল কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

গল্প
তর্পণ
ঈশা দাশগুপ্ত

১

৩

শিল্পী যখন
সংগঠক

ম হি ষা সু র ম র্দি নী

এত প্রযুক্তি–বিপ্লবের পরও যে একটা
বেতার–অনুষ্ঠান এমন জনপ্রিয়তা বজায়
রেখে চলেছে তার নজির ভূভারতে আর
কি ক�োথাও আছে? মহানগর থেকে
পাড়াগাঁ মহালয়ার ভ�োরে জেগে ওঠে
আজও! কেন এত বিপুল শ্রুতি–অভ্যর্থনা?
‘মহিষাসুরমর্দিনী’ আলেখ্যর নব্বই বছর
পূর্তিতে খ�োঁজ করলেন

মানবেন্দ্র মুখ�োপাধ্যায়
ছবি:শুভেন্দু সরকার

সে

ক�োন সুদূর শৈশবের কথা, তার
ত�ো লেখাজ�োখা নেই। কতই
বা বয়স তখন— পাঁচ কী ছয়?
আগের রাতে ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুলে
ঁ ই মা বলত
‘কাল আবার ভ�োরবেলা ওঠা। তাড়াতাড়ি
ঘুম�ো আজ।’ কিছু একটা হবে কাল ভ�োরে!
বেশ একটা উৎসবমত�ো কিছু। সকালে ঘুম
যদি ঠিক সময় না ভাঙে, এই আশঙ্কার মধ্যেই
কখন তলিয়ে যেতাম ঘুমে। রেডিওর শাঁখে ফু ঁ
পড়লে ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দেখতাম,
উত্তরের বারান্দায় শীতলপাটি বিছান�ো হয়েছে।
রেডিওটা দেওয়ালের সামনে বসিয়ে প্রায়
গ�োল হয়ে বসে আছে বড়রা। একটু অভিমান
হত। কেন আরেকটু আগে আমাকে ডেকে
দিল না দিদি? ততক্ষণে আরও খানিকটা ঘন
হয়েছে আসর। শুধু এ বাড়ির বড়রাই নয়,
আশপাশের আরও অনেক কাকা–জেঠা–
পিসিরাও এসে জড়�ো হয়েছে। তখনও যারা
এসে প�ৌঁছ�োতে পারেনি, তাদের একটা হাঁক
দেওয়া দরকার। বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তার
গায়ে যাদের কুঁড়েঘর, তাদেরই কেউ কেউ
উল্টে হাঁক দিয়ে বলত— রেডিওটা একটু
জ�োরে বাজাও ঠাকুরমশায়রা। আমাদের
কানেও একটু ‘পেবেশ’ করুক। শ�োনান�োই
ত�ো উচিত। ওদের বাড়িতে রেডিও নেই বলে
এমন একটা আশ্চর্য উৎসব থেকে বঞ্চিত
হবে কেন? অতএব রেডিওর নবে পড়ত
ম�োচড়। বেশ গমগম করে উঠত চারপাশ।
স্থলপদ্ম গাছ থেকে ঝটপট শব্দ করে উড়ে
যেত হয়ত�ো একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা। চ�োখ থেকে
তখন ঘুম উড়ে গেছে ক�োথায়! ঘ�োঁতনদা বলত,
‘গ�োন ত�ো,‘ইয়া দেবী’টা কতবার বলে?’
আঙু লের কড় গুনতে গুনতে হিসাবে ভুল
হয়ে যেত। এ বছর ভুল হল? সামনের বছর
ঠিক করে গুনতেই হবে! ওদিকে চণ্ডীপাঠ
করতে করতে বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণের গলা বুজে আসত
কান্নায়। চ�োখের ক�োণ চিকচিক করতে থাকত
প্রবীণ রুদ্রকালীদারও। আর ঠিক তখনই
নজর পড়ত দূর্বাঘাসের আগায় ওইরকমই
চিকচিকে একটা আল�ো।
স্মৃতি আর স্মৃতি। মহালয়া–ভ�োরের স্মৃতির
পাখিরা এখনও এই মধ্যবয়সে অনর্গল ডানা
ঝাপটায়। এখনও মহালয়ার ভ�োর মানেই
একসমুদ্র নস্টালজিয়া। শুধু ত�ো আমার
একার নয়; কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালি এই
নস্টালজিয়া শিরা–ধমনীতে বয়ে নিয়ে চলেছে।
‘মহালয়া’ মানেই ত�ো আসলে হাজারকাহন
স্মৃতির তর্পণ!
সত্যিই মহালয়া বলতে পিতৃপক্ষ–দেবীপক্ষ
বুঝতাম না সে বয়সে। বুঝতাম শুধু দেবীপক্ষ
আর অসুরপক্ষ। বিজয়ী আর বিজিতপক্ষ।
আমরা সব্বাই সে যুদ্ধে দেবীর পক্ষে। বিজয়ীর
পক্ষে। আশির দশকের মাঝামাঝি। আমাদের
বাল্য আর কৈশ�োরের সন্ধিকাল। দ�োচালা
মণ্ডপে তখনও প্রতিমার গায়ে খড়ির
প্রলেপ পড়েনি। তার মধ্যেই এসে যেত
ওই ‘বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ ভ�োর’! অন্যরকম মায়া–
আল�োর সকাল। বিদ্যুৎবিহীন নিরাল�োক
গ্রামের পুবদিকে আল�ো ফ�োটার আগেই
তু লসী মঞ্চ আল�ো করে ঝরে পড়ে থাকত
শিউলি। দুহাতে আঁজলা ভরে তু লে নিলে তখন
সে ফু লই হত অপার্থিব আল�ো। ভ�োর চারটে।
রেডিওতে বেজে উঠত শঙ্খধ্বনি। তারপর ত�ো
শুধুই স্বরে আর সুরে ভেসে যাওয়া! একসময়
যুদ্ধ উঠত ক্লাইমেক্সে। ঈষৎ সানুনাসিক কণ্ঠে
বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ তখন ঘ�োষণা করছেন, ‘দেবতারা
সানন্দে দেখলেন, দুর্গা অসুরকে শূলে বিদ্ধ
করেছেন। আর খড়্গনিপাতে দৈত্যের মস্তক
ভূ লুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর
আরাধনাগীতিসুষমা
দ্যাবা–পৃথিবীতে
পরিব্যাপ্ত হল।’ আলেখ্যের বীররস তখন
ভক্তি ও নিবেদনের দিকে ক্রমে বয়ে যেত।
সুমিত্রা সেনের ‘মা গ�ো, তব বীণে সঙ্গীত
প্রেমললিত’ থেকে শুরু হত আলেখ্যের এই
অবর�োহণের পালা। ম�োট দেড়ঘণ্টা ক�োনদিকে
কীভাবে ঘ�োরের মধ্যে কেটে যেত, তা টেরই
পেতাম না। সমাপনী মঙ্গলশঙ্খ উঠত বেজে।
চরাচরজুড়ে তখন প্রভাতী প্রসন্নতা। আর
ক�োনও যুদ্ধগন্ধ নেই। পদ্মের পাতায় তখন
শিশুর মত�ো টলমল করছে ভ�োরের সূর্য।
কেন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ এতকাল এত বিপুল
শ্রুতি–অভ্যর্থনা পেয়ে আসছে আপামর
বাঙালির? এই ভাললাগাটাও কি নিতান্ত
একটা সংস্কার; নাকি এর কথা, সুর, বিন্যাস

এবং শারদপ্রভাতের প্রতিবেশ ও নানা স্মৃতির
অনুষঙ্গ আমাদের অবচেতন ও য�ৌথনিশ্চেতনে
কাজ করে যায় গ�োপনে গ�োপনে? আমাদের
সাহিত্য–পড়া দৃষ্টিতে এটু কু বলা যায়, শ্রীশ্রীচণ্ডী
বা দুর্গা সপ্তসতীকে অবলম্বন করে রচিত
এই সঙ্গীত–বীথিটির মধ্যে রয়েছে কাব্য ও
সঙ্গীতের অসামান্য এক বুনন, শাস্ত্র আর
শিল্পের এক আশ্চর্য সম্মিলন। চণ্ডিকার
শাস্ত্রবর্ণিত রুদ্রাণী রূপের পাশাপাশি বাংলার
শরৎকালের প্রভাতী প্রকৃ তির শান্তস�ৌম্য রূপের
ভারসাম্যময় বর্ণনার এ এক আশ্চর্য নন্দনকৃ তি।
ভাষ্য যেখানে রাজসিক, হয়ত�ো বাংলা গান
সেখানে নিয়ে আসছে সাত্ত্বিক ভাবের দ্যোতনা।
সুপ্রীতি ঘ�োষের ‘বাজল ত�োমার আল�োর
বেণু’ গানটি আলেখ্যে এসেছে এই বুনন
অনুসারেই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর এই প্রসন্ন
রূপটি নেই, তা বলা যায় না। কিন্তু ঘরের মা
কিংবা মেয়ে হিসেবে যে বাঙালি জগজ্জননী
দেবী দুর্গাকে আপন করে নেয়— ভাল করে
পর্যবেক্ষণ করলে ব�োঝা যায় এই আলেখ্যটির
পরিকল্পনাতেও ছিল সেই বাঙালি মনটির
সঙ্গে তাল সঙ্গত করে চলার চেষ্টা। আরও
একটা–দুট�ো উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।
যখন দেবীর আবির্ভাবের সুখবার্তা ছড়িয়ে পড়ে
সুরল�োকে, দেবতারা ‘রাগচন্দনে’ দেবীকে
বরণ করে নেন, তখন বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণের ভাষ্যের
ক�োমল প্রশস্তিতেও যুক্ত হয় অনুরাগসিক্ত
সভক্তিক স্বরক্ষেপণ। আর তারপরেই ‘শুভ্র
শঙ্খ রবে’ গানটিতে গিয়ে সমগ্র আবহটি
সম্পূর্ণ শমিত হয়ে ওঠে। ‘শম’ হল শান্তরসের
ভাব। ক�োথায় সেই শমভাব? সুরের কথা
আপাতত যদি ছেড়েও দিই, তা হলে নজর
করতে হয় গানটির বাণীর দিকে। এ গান
আসলে ‘চিরসুন্দর চিতসুন্দর’–এর ‘বন্দন
রাগ’–এ বাঁধা। তিনি ‘সদা সুখদা’, ‘সদা বরদা’
বলেই ‘অসুরনাশন দশপ্রহরণ’ধারী হলেও
তাঁর ‘ঝঙ্কৃ ত আরতি’ হয় ‘মধু–ললিত–শমিত
তানে’। আর ঠিক এই ‘আবির্ভাব’–এর সামান্য
পরেই এসে যায় সমগ্র নাট্যঘটনাটির ক্লাইমেক্স।
দেবী অসুরকে শূলে বিদ্ধ করেন। ক্লাইমেক্সের
পর ক্রমশ নিবেদনের পথে শান্তরসাভিমুখী
হয় আলেখ্যটি। মাঝে শুধু থাকে ‘যা দেবী
সর্বভূ তেষু’র দীর্ঘ চণ্ডীমহিমাজ্ঞাপক সংস্কৃ ত
স্তোত্রপাঠ। কিন্তু সে স্তোত্র–পরবর্তী গানটির
শেষে আবার চিন্ময়ীর ‘হিমগিরি থেকে নির্মল
প্রাতে’ নেমে আসার উল্লেখ থাকে। তখন
‘পূজা উল্লাসে ধরণী যে হাসে’। আধার আর
আধেয় যেন হয়ে ওঠে পরস্পরের সম্পূরক।
সব মিলিয়ে ভাষ্যে আর স্তোত্রে নিরন্তর একটা
সাবলীল চলাচলই লক্ষ করি মহিষাসুরমর্দিনীর
পরিকল্পনায়। সেজন্যেই হয়ত�ো ‘সর্বভূ তেষু’
শ্রীশ্রী চণ্ডিকাকে ‘গুণাত্মিকা ও গুণময়ী’ রূপে
মাহাত্ম্যখ্যাপনের পর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তস্বরে ‘বসন্ত’ রাগে গেয়ে ওঠেন ‘অমল
কিরণে ত্রিভুবনমন�োহারিণী’ গান, যে গান লক্ষ
করে দেবীর রূপের মধ্যে ‘করুণা লাবণি’,
যে গানে তাঁর প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলা হয়
তিনি ‘নিখিল চিতচারিণী’। এরপর আহির
ভৈরবের ধ্যানমগ্ন ‘রূপং দেহি, জয়ং দেহি’
প্রার্থনার পর ভৈরবীর প্রসন্ন সমাহিত সুরে
সম্পূর্ণ হয় ‘শান্তি দিলে ভরি’ দুখ রজনী গেল
তিমির হরি’গানে। সাগির খাঁর সুরার�োপিত
এই গানে সত্যিই ত�ো তখন শরতের কাঁচাস�োনা
র�োদের খুশিয়ালি ফু টে ওঠে স্নিগ্ধ চরাচরে!
‘ভৈরবী’র সেই ব্যাপ্ত প্রসন্নতার রেশ নিয়ে
শেষ হয় আলেখ্য।
শাস্ত্র বা সঙ্গীতের ব্যাকরণ জানা না
থাকলেও শরতের প্রভাতী প্রতিবেশ আর
রাগ–রাগিণীর অবচেতন প্রণ�োদনা নিশ্চয়
বাঙালিকে আসন্ন উৎসব–মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত
করে দেয়। তার সঙ্গে অবশ্যই মিশে থাকে
অম�োঘ এক নস্টালজিয়া। হয়ত�ো হারান�ো
অতীতের প্রতি এই আমাদের একরকম
পিতৃতর্পণ। স্মৃতিতর্পণও ত�ো মানুষের
একরকম পিতৃতর্পণ! ‘স্মৃতি’–র ভিতরই
বসত করে আমাদের ‘সত্তা’ এবং খুব সম্ভব
‘ভবিষ্যৎ’–ও! মহালয়ায় পিতৃপুরুষকে
জলদান কথাটার মানে এখন বুঝি। সে হল
‘জল দাও শিকড়ে’। নইলে ‘মহালয়া’–র
সঙ্গে ত�ো চণ্ডীপাঠের ক�োনও প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয়
সম্পর্ক নেই। পণ্ডিতরা বলেন, শাস্ত্রানুসারে
আশ্বিনের পিতৃপক্ষের এই ‘মহালয়(আ)’
মর্তে পিতৃপুরুষের উৎসবের আধার। এ
হল পিতৃপুরুষের প্রতি তর্পণের তিথি।
আমাদের কাছে এই কথাটাই উদ্ভাসিত হয়

নতু ন ব্যঞ্জনায়। আমাদের ‘অতীত’ ফিরে
আসবে ‘বর্তমান’–এ। ‘অতীত’–এর একটু কু
স্পর্শে মহত্তর হয়ে উঠবে প্রাকৃত পৃথিবী নামের
আমাদের এই অতিবর্তমান ‘আলয়’। তাকেই
আমরা সঘন আশ্লেষে ডাকব ‘মহালয়া’।
‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র সুর–স্বর আর শরৎ
আমাদের নিয়ে যায় সেই মহালয়ায়। ক�োনও
শাস্ত্রগ্রন্থ একথা বলবে না নিশ্চিত। কিন্তু এ
হল সত্যের চেয়ে ‘আরও সত্য’–এর অন্য
এক উপলব্ধি ও অর্জন। নস্টালজিয়া। সেও
কি নয় একটি রাগেরই নাম!
দুর্গাপূজা বা মহালয়ায় পিতৃতর্পণ
হিন্দুদেরই পার্বণ। কিন্তু মহালয়ার ভ�োরের

তখন গুটিকয় বাঙালি বেতারব্রতী। সেকথা
লিখেছেনও রূপকারেরা ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র
সূচনাকথা বলতে গিয়ে। বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ লিখছেন,
‘বুড়�োদা (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) বললেন, এই ত�ো
বাণী (বাণীকুমার) রয়েছে,... ওই কতকগুলি
সংস্কৃ ত শ্লোক জ�োগাড় করে ফেলুক, আর গান
লিখুক, রাই (রাইচাঁদ বড়াল) সুর দিক, বীরেন
(বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ) শ্লোক আওড়াক— ভ�োর বেলায়
লাগিয়ে দাও, ল�োকের ভাল�ো লাগবে।’ ল�োকে
রাত জেগে সে অনুষ্ঠান শুনবে, না ঘুম�োবে; তা
নিয়ে নিজেদের মধ্যে খুব একচ�োট হাসাহাসিও
হয়েছিল সেদিন। সেসময় কলকাতা বেতারের

আমাদের সাহিত্য–পড়া দৃষ্টিতে এটু কু বলা
যায়, শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দুর্গা সপ্তসতীকে অবলম্বন
করে রচিত এই সঙ্গীত–বীথিটির মধ্যে রয়েছে
কাব্য ও সঙ্গীতের অসামান্য এক বুনন, শাস্ত্র
আর শিল্পের এক আশ্চর্য সম্মিলন।
‘মহিষাসুরমর্দিনী’ প্রোগ্রামের মধ্যে ধর্মব�োধ
ছাপিয়ে ওঠে একটা সুরের ও ভাবের অনুরণন,
একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, একটা মন কেমন
করা অনুভূতি, যার মধ্যে ক�োনও অনিবার্য
ধর্মভেদচিহ্ন নেই। ভাল করে শুনলে ব�োঝা
যায়, শরৎ প্রকৃ তির কী নিবিড় আশ্লেষ জড়িয়ে
আছে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র পরিকল্পনায়!
সুর ও স্বর রণন ত�োলে মানুষের অনুভবী
তন্ত্রীতে–তন্ত্রীতে। তার ধর্মভেদবুদ্ধি নেই।
সুরে ভিজে ভিজে আমাদের চৈতন্য হয় আর্দ্র।
অনুষ্ঠান শেষে যখন নানান শিল্পীর নাম ঘ�োষণা
করা হয়, তখন কয়েকটি মুসলমান ও খ্রিস্টান
নামও শ�োনা যায়। ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে
পরে দেখেছি শুরু থেকেই এই ট্র্যাডিশন
চলেছে। বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ লিখেছেন, এই
অনুষ্ঠানের জন্য ‘সারেঙ্গি ধরেছেন মুন্সী, চেল�ো
বাজালেন তাঁর ভাই আলি, হারম�োনিয়াম
খুশি মহম্মদ।’ ধর্মীয় হয়েও ধর্মোত্তীর্ণতার
যে দীক্ষা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে
নিহিত, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র ইতিহাস তারও
সঙ্কেত দেয় বইকি! পাঁজি–পুঁথির বাইরে এর
সুলুক–সন্ধান করতে হবে বাঙালির সাংস্কৃতিক
আত্মনির্মাণের ইতিহাসের খণ্ডাংশে।
১৯৩০–এর দশকে কলকাতা বেতারের
কাজের আবহটাই ছিল সৃজনানন্দে পরিপূর্ণ।
১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট গার্স্টিন প্লেসে
‘কলকাতা বেতার’ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর
উপনিবেশের সেই প্রখর প্রহরে ‘ভারতীয়
প্রোগ্রাম’–কে জাতিগঠনের পরম সাংস্কৃতিক
কৃ ত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন
বাংলা অনুষ্ঠানের রূপকারেরা। কেমন
ছিল তাঁদের সৃজন–আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা
তার পরিচয় পাওয়া যায় বাণীকুমার–
পঙ্কজকুমার–বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ এবং অন্যান্য আরও
অনেকের স্মৃতিকথার সূত্রে। আড্ডাচ্ছলেই
একদিন কথাটা উঠেছিল। ‘অনুষ্ঠানের
পরিকল্পনার অভিনবত্বে আরও ধাক্কা দিতে
হবে শ্রোতাদের।’— এমনই ভাবছিলেন

‘ভারতীয় প্রোগ্রাম’ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন
নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি উৎসাহ দিয়ে
বললেন, কেউ না শুনুক কয়েকজন শ্রোতা
আর তাঁরা নিজেরা কয়েকটি প্রাণী শুনবেন সেই
প্রোগ্রাম, সেই ঢের। ঠাট্টাচ্ছলেই ভাবীকালের
কালজয়ী অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র
ভাবনা–বীজের সেই নিষেক মুহূর্তে কেউ
বলেছিলেন, ‘কায়েতের ছেলে চণ্ডীপাঠ করলে
ল�োকে কিছু বলবে না ত�ো?’ পরে দেখা গেছে
আশঙ্কাটি নিতান্ত অমূলক ছিল না। উত্তরে
নাকি নৃপেনবাবু সেদিন বলেছিলেন, ‘প্রোগ্রাম
করবে তার আবার বামুন–কায়েত কী হে?
আমরা কি হিন্দুর মন্দিরে গিয়ে পুজ�ো করছি?
তা হলে এই প্রোগ্রামে যারা বাজাবে, তারা ত�ো
অর্ধেক মুসলমান, তা হলে তাদের বাদ দিয়ে
ব্রাহ্মণদের ডেকে আনতে হয়।’ পরে যখন
এই অপ্রিয় কথাটা রক্ষণশীল একটি অংশ
থেকে উঠেছিল, তখন বাণীকুমার দৃঢ়ভাবেই
বলেছিলেন, বীরেন ভদ্রের ক�োনও বিকল্পের
কথা তিনি ভাবতে পারবেন না।
এই হল সেসময়ের শীলিত–শিক্ষিত
মানসিকতা, আর ওই আড্ডাটা ছিল তাঁদের
সৃজন–বেদনার বীজতলা। নৃপেন্দ্রনাথের ওই
শেষ কথাটা আমাদের সাংস্কৃতিক পাঠের দিক
থেকেও খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির স�ৌজন্যে
ধর্মের বিকল্প একটি সাংস্কৃতিক পরিসর
গড়ে উঠেছে বাংলার বেতারে; সামাজিক
ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে তা
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ত�ো বটেই। ইংল্যান্ডে
ভিক্টোরীয় যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি এভাবেই
অনেকাংশে প্রতিস্থাপিত করেছিল চার্চের ধর্ম–
আধিপত্য। ধর্মের প্রতি দ্রোহ নয়, ধর্মের
সর্বজনীন সংস্কৃতিকরণ— এই ছিল সেসময়
বাংলার বেতার–সংস্কৃতির লক্ষ্য। পঙ্কজকুমার
লিখেছেন, ‘বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব
উপলক্ষে— যেমন দুর্গাপূজা, শিবরাত্রি,
সরস্বতীপূজা প্রভৃতিতে তিনি (বাণীকুমার)
অভিনব সব অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট্রচনা করে

দিতেন। শুধু কি তাই? মাস অনুসারে নানা
উৎসবের পরিকল্পনাও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত।
তিনি বেতারে রীতিমত�ো বারমাস্যার আয়�োজন
করতেন।’
শারদ�োৎসব, বসন্তোৎসবের মত�ো ঋতু –উৎসব
জাতীয় অনুষ্ঠানেরও চল হয়েছিল তখন
রেডিওতে। হিন্দুপার্বণ ছাড়াও ইসলামি বা
খ্রিস্টীয় পার্বণ উপলক্ষে বিশেষ কথিকা প্রচারের
তথ্যও পাওয়া যায় ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার
বুলেটিনে। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানের
পরিকল্পনা হয়েছিল এই ধারাতেই। এবিষয়ে
পঙ্কজকুমার লিখেছেন: ‘ধর্মপ্রাণ বাঙালী হিন্দুর
ঘরে ঘরে বার মাসে তের পার্বণ। আর, সব
পার্বণের বড় পার্বণ দুর্গাপূজা—মহাদেবীর
আবাহন।... বন্ধুবর বাণীকুমারই প্রাথমিক
পরিকল্পনাটি আমাদের সামনে রেখেছিল।
আমরা তখন সকলে মিলে আল�োচনা করে
অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনাটি দাঁড়
করিয়েছিলাম। ভাষ্য, স্ক্রিপ্ট্ ও গীত–রচনার
দায়িত্ব নিল বাণীকুমার, সঙ্গীত পরিচালনার
দায়িত্ব আমার এবং ভাষ্যপাঠ ও চণ্ডীপাঠের
দায়িত্ব নিল বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ। স্ক্রিপ্ট্
রচনায়
বাণীকুমারকে সহায়তা করেছিলেন আমাদের
অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশিষ্ট পণ্ডিত অশ�োকনাথ শাস্ত্রী
মহাশয়।’
বাণীকুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক আর
বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ ভদ্র— এই তিনে মিলেই একটি
নিট�োল সমবাহু ত্রিভুজের সম্পূর্ণতা। এই
ট্রিনিটির কেউ কারওর চেয়ে একরতি কম
নন। যদিও সাধারণ বাঙালি শ্রোতার কাছে
গত নব্বই বছর যাবৎ মহালয়ার ভ�োর মানেই
‘বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ ভ�োর’।
আকাশবাণীর ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–র সেই নব্বই
বছরের ইতিহাস আজ আর তত দুর্লভ নয়।
অনুষ্ঠানটির সূচনার সালতামামি নিয়ে দুয়েকটি
কথা এখানে বলে নেওয়া তবুও অসমীচীন নয়।
পঙ্কজকুমার লিখেছেন, ‘অনুষ্ঠানটি সর্বপ্রথম
আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালে। প্রথম বছর এই
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল মহাষষ্ঠীর দিন
প্রভাতে।’ তার আগে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রের

‘মহিষাসুরমর্দিনী’ ছিল না। ১৯৩৭ সাল থেকে
(মাঝে ১৯৭৬ সালে মহালয়ার ভ�োরে ‘দেবীং
দুর্গতিহারিণীম্’ নামের উত্তমকুমার–প্রহসনটি
বাদ দিলে) পাকাপাকিভাবে মহালয়ার ভ�োরেই
‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শির�োনামে অনুষ্ঠানটি
সম্প্রচারিত হয়ে চলেছে। কিন্তু নামবদল
না হলেও আলেখ্যটির স্ক্রিপ্ট বদল হয়েছে
বারেবারেই। মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় শুনিয়েছেন
সেই ইতিহাসের গল্প।
১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীন–ভারত
যুদ্ধ বাধল। জাতীয় আপৎকালে কমিয়ে
দেওয়া হল আকাশবাণীর বাজেট। স্থির
হল, ১৯৬৩ থেকে রেকর্ডেই শ�োনান�ো
হবে আলেখ্যটি। ১৯৬৩–র সেই রেকর্ডিং
বাজল ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সালে। কিন্তু
আলেখ্যটি নিয়ে ‘ত্রয়ী’–র এমনই একটা
সৃষ্টিমাতন ছিল বরাবর যে ১৯৬৬, ১৯৬৯
এবং ১৯৭২ সালে আবারও নতু ন করে
রেকর্ড করা হল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। ১৯৭৩
সালে ৭২–এর সেই রেকর্ডটিই সম্পাদিত
হয় যখন, তখন পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলির কিছু
কিছু তাতে গৃহীতও হয়। ১৯৭২–এর পর
আবার ১৯৭৩–এ এডিটিং করা হলে, তা
যে আর ১৯৭২–এর সম্পূর্ণ অনুবৃত্তি হতে
পারে না, তা সহজব�োধ্য। ১৯৭৫ পর্যন্ত
তাতেও সুধীর মুখ�োপাধ্যায়ের সম্পাদনার
ছাপ কিছু কিছু পড়ত অবশ্য। কিন্তু সেসব
সম্পাদনা কেবল ধ্বনির গুণমানগত হওয়াই
স্বাভাবিক। ততদিনে বাণীকুমার প্রয়াত।
১৯৭৫–এর পর নানা কারণে বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ–
পঙ্কজকুমারেরও আকাশবাণী–য�োগ হয়ে
আসে শিথিল। বাহাত্তরের রেকর্ডিং আর
তিয়াত্তরের এডিটেড ভার্সানটি সাতাত্তরে
অধিষ্ঠিত জনতা সরকারের আমলে নামমাত্র
মূল্যে স্বত্ব পায় এইচএমভি। সেটিই এখন
শ�োনা যায় যত্রতত্র। এটিকেই বলা যায়
‘প্রচল পাঠ’। এই পাঠটির আলেখ্যই
আমরা এতক্ষণ অনুসরণ করে এসেছি।
২০১৭ সালে আকাশবাণী কলকাতার
তৎকালীন উপ–কেন্দ্র নির্দেশক স�ৌম্যেন

এই বিষয়ে লেখকের
গবেষণাধর্মী বই ‘বীরেন্দ্রকৃষ্ণ
ভ�োর: আলেখ্য অন্তরে
আলেখ্যের অন্দরে’
(প্রকাশক: বীরুৎজাতীয়
সাহিত্য সম্মিলনী)–এর প্রতি
ঋণ স্বীকার।
শুক্লাঅষ্টমীর প্রভাতে ‘বসন্তেশ্বরী’ নামের
‘চম্পূ’টি সম্প্রচারিত হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের
‘চৈত্র মাস’ মানে তার ইংরেজি সালটাও হবে
১৯৩২–ই। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা
যায়, প্রথম কয়েক বছর অনুষ্ঠানটির নাম

বসু এবং তাঁর সহকর্মীরা স্থির করলেন
ছেষট্টির রেকর্ডিংটার পুনঃপ্রচারের। সেই
থেকে গত কয়েক বছর আকাশবাণী অবশ্য
ছেষট্টির ভার্সানই বাজিয়ে চলেছে।
ছেষট্টির এই ভার্সানে বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণের সেই

অননুকরণীয় ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে’
বিঘ�োষণা আছে বটে তবে তারও আগে,
গ�োড়াতেই শ�োনা যায় সমবেতর পরিবর্তে
তাঁর একক কণ্ঠে চণ্ডীর শ্লোকাংশ পাঠ।
ক�োনও ক�োনও গানের অবস্থানও তাতে হয়ে
যায় আগে–পরে। বিমলভূ ষণের স্তোত্রগানটির
মধ্যে ‘তা তা থৈ, তা তা থৈ/ প্রলয় নৃত্য’
অংশটির পরিচিত তালমাত্রাও মার্চিং সংয়ের
মত�ো গেছে বদলে। আর এখানে একেবারেই
গরহাজির দেখছি ‘ওগ�ো আমার আগমনী’
গান ও তার শিল্পী শিপ্রা বসু! কত শিল্পী যে
এই আলেখ্যে এসেছেন, কত গিয়েছেন
তার কি ক�োনও ইয়ত্তা আছে? বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ
একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সেসব
গান ইথারে বিলীন হয়ে গেছে। গান ও
গানের সুর একসময় অনেকাংশে অবশ্য নির্ভর
করত ক্যালেন্ডারে মহালয়া তিথির তারিখের
ওপরও। ছেষট্টি সালে মহালয়া পড়েছিল ১৩
অক্টোবর। যে–বছর কার্তিক–ছ�োঁয়া মহালয়া
পড়ে সেবছরের সঙ্গে কি অন্য বছরের
‘ফু টি ফু টি’ সকালের আল�োমাত্রা অভিন্ন
থাকে? আশ্চর্য হলেও সত্য, পঙ্কজকুমার
আলেখ্যের গানের সুর–তাল–লয়ের বদলের
সময় এসবও নাকি খেয়াল করতেন! সাধে
আভূ মি নতজানু হতে হয় এই কিংবদন্তি–
ত্রয়ীর সামনে?
ছেষট্টির পর আবার রেকর্ডিংয়ের আরও
একটি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। এইটি
এবং তার আগের একটি ভার্সানে চণ্ডীর
‘দেবীদূতসংবাদ’ অংশে একটি অসতর্ক
পাঠবিভ্রাট ঘটেছিল বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণের। ‘যা দেবী
সর্বভূ তেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা’–র পর পাঠ
করার কথা ‘ছায়ারূপেণ সংস্থিতা’। কিন্তু এই
দুটি ভার্সানে বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণ ‘ছায়ারূপেণ’ আগে
পাঠ করে তারপর উল্লেখ করেন ‘ক্ষুধারূপেণ’!
অনুষ্ঠান শেষে কাটাছেঁড়া করবার সময় কি
এই পাঠবিচ্যুতি নজরে এসেছিল ‘ত্রয়ী’–র?
ঊনসত্তরের সম্পূর্ণ রেকর্ডিং আজ আর
পাওয়া যায় না। তবে বাহাত্তরের রেকর্ডিং
বা তিয়াত্তরের এডিটেড ভার্সানে সেই ত্রুটি
শুধরে নেওয়া হয়েছে দেখতে পাই।
এ অবশ্য তাঁদের অপরিসীম নন্দনকৃ তির
তু লনায় তেমন ক�োনও ত্রুটিই নয়। গত
নব্বইটা বছর ধরে, এত প্রযুক্তি–বিপ্লবের
পরও যে একটা বেতার–অনুষ্ঠান এমন
জনপ্রিয়তা বজায় রেখে চলেছে, তার নজির
ভূ ভারতে আর কি ক�োথাও আছে? মহানগর
থেকে আমাদের সেই পাড়াগাঁ এক সর্বজনীন
ইথার–বিথারের সংবেদনে একয�োগে উঠত
জেগে! এর সাংস্কৃতিক মূল্যই–বা আমরা
মাপব কীসে?
‘মহিষাসুরমর্দিনী’ বাঙালির পারিবারিক
সমবেত শ্রুতি–উদ্যাপনের স্মৃতি উদ্দীপক।
সদ্য ঘ�োষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বাঙালির
দুর্গাপুজ�ো যে শুরুই হয় না বীরেন্দ্রকৃ ষ্ণের
কণ্ঠে ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে
আল�োক–মঞ্জীর’ উদ্ঘ�োষণা বিনা!
ক�োহিনুরখচিত প্রাসাদের মত�ো প্রায়শতবর্ষী
শ্রুতির সাতমহলা ‘মহিষাসুরমর্দিনী’–ই বা
হবে না কেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ? তা না হলে
যে আমাদের সাংস্কৃতিক পিতৃতর্পণও অসম্পূর্ণ
থেকে যায়! ■

রবিবাসর–এর সঙ্গে য�োগায�োগ
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রাজদর্শন
পবিত্র সরকার

এলিজাবেথ মারা গেলেন, আর আমাদের দেশের
ই ংলন্ডেশ্বরী
অনেকের শ�োক উথলে উঠল। পতাকা আধখানা নামান�ো হল,

তাঁর জীবন নিয়ে চর্চা হল, বম্বের ডাব্বাওলাদের মন�োকষ্টের খবর
আমরা পেলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। না, আমার এই রানিটি সম্বন্ধে
ক�োনও বিরূপতা নেই। তাঁর আগেকার রাজারানিরা ভারতের যাই
করে থাকুন, তিনি ভারতের উপকার অপকার কিছুই করেননি,
কাজেই সাম্রাজ্যের সুকর্ম বা কুকর্ম ক�োনও কিছুর জন্যেই তাঁকে
দায়ী করতে চাই না আমি। আত্মা–টাত্মা মানি না, কাজেই আমি
আত্মার সদ্গতি বা শান্তি চাইলে ক�োনও ফল হবে কি না তাও
জানি না। এখানে ‘ছলছুত�ো’র পাঠকদের কাছে যা বলতে বসেছি
তা আমার দু–বার ‘রাজদর্শন’–এর কথা। আমরা–
আপনারা অনেকে টেলিভিশনে ছাড়া রাজারানি
দেখি না, কিন্তু এই বুড়�োর দু–দুবার সুয�োগ
হয়েছিল চর্মচক্ষে রাজারানি দেখার।
সেই কথাই জাঁক করে বলতে চাই।
এ আমার এই কলামে ধারাবাহিক
আত্মপ্রচারের অঙ্গ বলেই ধরে
নেবেন। কাগজে কলাম লেখা
মানেই আত্মপ্রচার, সেটা আশা
করি এতদিনে পাঠকদের বুঝিয়ে
দিতে পেরেছি। কলাম কেন,
যে–ক�োনও লেখা ছাপান�োই তাই।
মিছে আমরা ফেসবুকের বন্ধুদের
দ�োষ দিই। মুখবইয়ের না হয় ক�োনও
সম্পাদক নেই, আমরাই লেখক, আমরাই
সম্পাদক, কিন্তু ‘আজকাল’–এর সম্পাদক
আর বন্ধুরাও আমার বেলায় এতদিন ধরে এই
অপকম্মো সহ্য করছেন দেখে বিস্মিত হই।
যাই হ�োক, প্রথমে বলি রানি–দর্শনের কথা। সেটা ১৯৬২ সাল হবে।
রানি আর তাঁর কর্তা প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অব উইন্ডসর ব�োধ হয়
তাঁর সরকারি পদবি, এসেছেন কলকাতায়। আমরা ব�োধ হয় তখন
এম এ পরীক্ষা দিয়েছি। ফল বের�োয়নি, তাই হস্টেল ছাড়িনি, ফলের
অপেক্ষায় আছি। আমার রাজারানি সম্বন্ধে গল্প আর নাটাকটাটকের
বাইরে তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু অনেক ঝু টঝামেলার পর আমি
যে মহিলার সঙ্গ ঘর বাঁধব বলে স্বপ্ন দেখছিলাম (এবং, আশ্চর্যের
কথা, তিনিও ব্যাপারটা প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন), তিনি হঠাৎ ইচ্ছে করলেন
যে রানিদর্শন করবেন। দর্শন করবেন মানে কি আর দরবারে হাজির
থাকা? পথে দাঁড়িয়ে জনতার ভিড়ের অংশ হয়ে দেখা।
বলা বাহুল্য, স্বাভাবিকভাবেই সে মেয়েটির কথা তখন আমার কাছে
মহারানির আদেশের মত�োই। তাই তাঁর হস্টেলের কাছে বিবেকানন্দ
র�োডের ম�োড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন বাইপাস, মা ফ্লাইওভার
কিছুই হয়নি, এয়ারপ�োর্ট থেকে যে ভিআইপিরাই রাজভবনে
আসতেন তাঁরা যশ�োর র�োড, স্যামবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
হয়ে প�ৌঁছ�োতেন। তাঁদের জন্যে রাস্তা খালি করে দেওয়া হত।
একটা কাল�ো, লম্বা হুডখ�োলা গাড়িতে রানি আর তাঁর বর এলেন,
দু–দিকের হালকা ভিড়ের জনতার প্রতি এপাশ–ওপাশ করে হাত
নাড়াতে নাড়াতে। রানি একটি ধবধবে সাদা গাউন পড়েছিলেন,
মাথায় মুকুট ছিল কি না মনে নেই। প্রিন্স ফিলিপের মাথায় একটা

মা

ঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে
গেল মহুয়ার।
মাঝরাতই ত�ো? বালিশের তলা থেকে
ম�োবাইল ফ�োনটা দেখার চেষ্টা করল।
দূর, ব্যাটারি নেই।
চার্জ দিতে ভুলে গেছে কাল। চার্জার
পয়েন্টও ত�ো কাছে নয় যে হাত
বাড়ালেই লাগিয়ে দিতে পারবে।
ডর্মিটরি থেকে বেরিয়ে করিডরের
দুপাশে সব ইলেকট্রিক কানেকশন।
এখন, মাঝরাতে উঠতে গেলে
সকলের ঘুম ভাঙবে।
সময়ের আন্দাজ করার চেষ্টা করতে
লাগল মহুয়া। মাঝরাত নাকি প্রায়
ভ�োর হয়ে এসেছে? সবে আশ্বিন
মাস পড়েছে, গ্রামে থাকতে এ সময়
ভ�োরের দিকে ঠান্ডা লাগে, সুষনিটা
গায়ে টেনে নিতে হয়।
কলকাতায় তেমন কিছু ফারাক লাগে
না মহুয়ার।
‘ম�ৌ...এই ম�ৌ...’
ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে মহুয়া, ঠিক যেন
র�োহনদার গলা।
র�োহনদাই ওকে এই নামে ডাকে।
‘‘ম�ৌ মানে কী... জানিস ত�ো?”
নিজের মনে হেসে উঠল মহুয়া। প্রায়
দু’
মাস হয়ে গেছে কলেজের এই
হস্টেলে এসেছে। র�োহনদার সঙ্গে
দেখাও হয়নি এর মধ্যে।
তাই মনে হয় মনে পড়ছে।
তবে দেখা হতে বেশিদিন বাকি নেই।
একদিন পরেই মহালয়া, তারপরই
কলেজ ছুটি।
হস্টেলের দিদিমনিদের কাছে একমাস
ছুটির দরখাস্তও করে রেখেছে সে।
এক্কেবারে কালীপুজ�ো কাটিয়ে ফিরবে।
দুর্গাপুজ�ো, লক্ষ্মীপজ�ো
ু , কালীপুজ�ো,
ছট সব মিলিয়ে গ্রামে উৎসবের পর
উৎসব। কীভাবে যে একমাস চলে যায়
ব�োঝাই যায় না।
‘এখন আর গ্রামের পরিস্থিতি তেমন
নেই রে ম�ৌ, সব কিছু খুব বদলে
যাচ্ছে।’
আগেরবার বলছিল র�োহনদা।
ম�োবাইল ফ�োনের কানেকশান গ্রামে
তত ভাল নয়, তাই র�োহনদার গলার
স্বর যেন কেমন হালকা হয়ে আসছিল।
‘ত�োমার গলা ওরকম লাগে কেন
র�োহনদা? কেমন ধরা ধরা...গন্ডগ�োল
হল নাকি গ্রামে?’
‘না রে, তেমন কিছু নয়, জানিসই
গ্রামগঞ্জের ব্যাপার। আমাদের
মহালয়ার সেই ঘুড়ি প্রতিয�োগিতা
নিয়ে— কেউ চাইছে না জানিস,
আমরা খেলি। আমার নাম র�োহন
আগরওয়াল হতে পারে, কিন্তু আমি
ত�ো মনেপ্রাণে বাঙালি বল। আজকাল
এত বাইরের ল�োক ঢু কছে গ্রামে, এসে
সব কিছুতে ঝামেলা পাকাচ্ছে।’
মহুয়াদের গ্রামে প্রত্যেক বছর খুব বড়
করে হয় এই ঘুড়ি প্রতিয�োগিতা। মহুয়া

আজকাল কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২
বড় পুলিশ অফিসারের টু পির মত�ো একটা ক্রেস্ট লাগান�ো কাল�ো
টু পি ছিল। ফলে তাঁর টাকটা আমার দেখা হয়নি।
এই হল আমার প্রথম রাজদর্শন। দ্বিতীয়টা ঘটে অনেক পরে,
১৯৯৬–এ। রাজদর্শন কথাটা অতিরঞ্জিত, বলতে পারি ভাবী রাজার
দর্শন, যিনি রানির মৃত্যুর পর রাজা হলেন। এলিজাবেথের জ্যেষ্ঠপুত্র,
প্রিন্স চার্লস। যাঁর সরকারি পদবি ছিল প্রিন্স অব ওয়েল্স।
বলতে গেলে ওই পদবিটাই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের এক হেতু ।
নইলে তিনি ক�োথায় আর আমি ক�োথায়? আমি তখন কলকাতার
একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা চেয়ারে বসি মাত্র। কমনওয়েলথের
বিশ্ববিদ্যালয়গুল�োর একটা সমিতি আছে, তারা ঠিক করল যে
সারা কমনওয়েলথের বিশ্ববিদ্যালয়গুল�োর একটা সম্মেলন হবে।
আমি তার আমন্ত্রণ পেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সঙ্গে
কথা বলাতে তাঁরাও উৎসাহ দেখালেন, যান মশাই, কমনওয়েলথে
রবীন্দ্র ভারতীর একটু খবর প�ৌঁছাক। তাই একদিন সুট–টাই পরে
বিলেতের প্লেনে রওনা হয়ে গেলাম।
সম্মেলনটা হচ্ছিল ওয়েল্সের স�োয়ানসি নামে এক শহরে। ওয়েল্স
ইংল্যান্ডের পশ্চিম আংশে তা জানতাম। তার আগে লন্ডন ছাড়া
আর ক�োথাও থাকিনি। সেবার ছাত্র পঙ্কজ সাহা লন্ডনে
এক বাংলাদেশি বন্ধুর বাড়িতে এক রাত থাকার
ব্যবস্থা করে দিল। আর বাংলাদেশিদের
আদরযত্ন ত�ো বিশ্ববিখ্যাত— এই তরুণ
দম্পতি আর তাদের বছর চারেকের
মেয়ে আমাকে মুহূর্তেই আপন করে
নিল। কিন্তু আদর খাওয়ার সময়
নেই, পরদিন সকালেই ট্রেন ধরে
দ�ৌড়�োলাম কার্ডিফ, ওয়েল্সের
রাজধানী শহর। কার্ডিফ থেকে
আর–একটা ট্রেন ধরতে হবে।
এই কার্ডিফ স্টেশনেই সেই আশ্চর্য
ঘ�োষণা শুনলাম, যে কথা হয়ত�ো আগে
‘ছলছুত�ো’–তে লিখেছি। স্টেশনে ঘ�োষণা
জেগে উঠল, ‘আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে,
ওমুক ট্রেনটি উনিশ মিনিট দেরিতে আসছে।
অসুবিধের জন্যে যাত্রীদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।’
বিস্ময়ের ঘ�োর কাটতে না কাটতেই ট্রেন এসে পড়ল,
আর স�োয়ানসি গিয়ে প�ৌঁছ�োলাম।
সমুদ্রের ধারেই বিশ্ববিদ্যালয়, আর সচল আর স্থির ব�োটে ভর্তি নীল
সমুদ্র যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর শহরটি। ওরা স্থানীয় ওয়েল্স
ভাষা ব্যবহার করেন ইংরেজির পাশাপাশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত
হলে সম্মেলনের উদ্ব�োধন হল যথাসময়ে, আর উদ্ব�োধন করলেন
কে? কে আবার— সেই প্রিন্স অব ওয়েল্স, তখনকার যুবরাজ,
এখনকার রাজা চার্লস। বক্তৃতা দিলেন, ব�োঝা গেল, ল�োকটির মধ্যে
ব্রিটিশ ফিচলেমি প্রচু র আছে। খুব হাসালেন আমাদের। আর তাঁরই
স�ৌজন্যে আমাদের বাসে করে সেই উত্তরে বাঙ্গোর পর্যন্ত ঘুরিয়ে
আনা হল ওয়েল্সের অসামান্য পার্বত্য পশুচারণক্ষেত্র আর স্লেটের
পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, আর একটু পুবে বার্কশায়ারে উইন্ডসর
ক্যাসলও দেখে এলাম আমরা। তিনিই আবার আমাদের একটা
ডিনার দিলেন কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে।
সেই ডিনারের আগেই লাইন বেঁধে তাঁর সঙ্গে করমর্দন আর পরিচয়
হচ্ছিল। বিদেশিদের অগ্রাধিকার। ভারতীয়দের মধ্যে এই অধমের
গ�োত্র জানতে চাইলেন, কার্ড দিয়ে বললাম, ফ্রম ওমুক ইউনিভার্সিটি,
ক্যালকাটা। হাউ ডু ইউ ডু করে বললেন, ‘ক্যালকাটা? গ্রেট সিটি!
হ্যাভ আ নাইস টাইম ইন ওয়েল্স।’
বলবেনই ত�ো! প্রিন্স অব ওয়েল্স বলে কথা! ওই আমার আর–এক
(ভাবী) রাজদর্শন। ■

ছ�োটবেলা থেকে দেখছে, র�োহনদা,
ওদের বাড়ির সবাই ঘুড়ি ওড়ায় এই
প্রতিয�োগিতায়। সেই নিয়ে গন্ডগ�োল?
‘তু মি ওইসবের মধ্যে বেশি ঢু ক�ো না
র�োহনদা। চাকরির পরীক্ষার পড়া
মন দিয়ে কর�ো। আমি ত�োমার জন্য
কলকাতা থেকে ভাল বই নিয়ে যাব।
এবার ত�োমার পরীক্ষা লাগবেই।’
‘তু ই মহলয়ার আগেই চলে আসবি ত�ো
ম�ৌ? আমরা প্রতিবারের মত ত�োদের
বাড়ির রেডিওতে মহালয়া শুরুর সময়
ছাদে উঠব।’
‘আমাদের বাড়িতে যখন মহালয়া
হবে, শুরু হবে রূপং দেহি গান—
ঠিক তখনই...’
খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মহুয়া, কথা
শেষ করে না।

জনি ওয়াকার

অমর্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখার্জির সিনেমা ‘আনন্দ’। পাশাপাশি রুপ�োলি
হৃষীকেশ
পর্দাতে রাজেশ খান্না ও অমিতাভ বচ্চনের জ�োরদার

উপস্থিতি। এ বলে আমায় দেখ, ত�ো ও বলে আমায়। এই
সবকিছুর মধ্যেও ছ�োট্ট চরিত্র ইশাভাই সুরতওয়ালার মুখটু কুকে
কি মনে পড়ছে আপনাদের? ছ�োট্ট চরিত্র হলেও ভুলে গেলে
চলবে না, সিনেমাতে রাজেশ খান্নার যে সংলাপ কালজয়ী
হয়ে রয়েছে, সেই ‘জিন্দেগি অউর ম�ৌত ত�ো উপরওয়ালাকে
হাত মে হ্যায় জাঁহাপনা’র অবিস্মরণীয় উচ্চারণ তার সঙ্গে
কিন্তু আনন্দের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল এই ইশাভাইয়ের
মাধ্যমেই। শুকন�ো র�োগা চেহারা, সরু ফালির মত�ো গ�োঁফ,
শ্যামবর্ণ চেহারার এই ইশাভাই, মানুষটিকে চলচ্চিত্র–দর্শকরা
চেনেন জনি ওয়াকার হিসেবে। হিন্দি সিনেমাতে মাতাল
কমেডিয়ানের চরিত্রে এক সময়ের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন
এই জনি ওয়াকার। পিতৃদত্ত নাম বদরুদ্দিন জামালুদ্দিন
কাজি, সেখান থেকেই তাঁর জনি ওয়াকার হয়ে ওঠা।
বদরুদ্দিনের জন্ম মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে, ১৯২৬ সালের ১১
নভেম্বর। কিছু বছর যেতে না যেতেই, পরিবারের একমাত্র
র�োজগেরে, বদরুদ্দিনের বাবার সেই সময় হঠাৎ করেই
চাকরি চলে যায়। নিরুপায় বদরুদ্দিন মুম্বইতে চলে আসেন।
সেখানে বম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপ�োর্টের অধীনে
বাস কন্ডাক্টরের চাকরি জুটিয়ে নেন। কিন্তু প্রতিভাকে লুকিয়ে
রাখবে কে? বদরুদ্দিন তাঁর স্বভাববশত নানারকম অঙ্গভঙ্গি
করে মজার উচ্চারণে, জায়গার নাম ডাকার সময় মজার
মজার শব্দ জুড়ে দিয়ে কন্ডাক্টরি করতে থাকেন। এভাবে
নিত্যযাত্রীদের কাছে তিনি ক্রমশ সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।
এই সময়েই তিনি অভিনেতা বলরাজ সাহানির নজরে পড়ে
যান। সাহানি গুরু দত্তের ‘বাজি’ ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তুতি
নিচ্ছিলেন। বলরাজই বদরুদ্দিনকে পাকড়াও করে গুরু
দত্তের কাছে নিয়ে যান।
এক মাতালের অনুকরণে বদরুদ্দিনের অভিনয় দেখে সঙ্গে
সঙ্গেই গুরু অভিভূ ত হয়ে পড়েন। স্রেফ তাঁরই জন্য গুরু
তখন ‘বাজি’ ছবিতে এক মাতালের চরিত্র তৈরি করেন। সেই
চরিত্রে অভিনয় করেই বলিউডের আকাশে আবিভূ র্ত হন জনি
ওয়াকার। বদরুদ্দিন জামালুদ্দিন কাজির দীর্ঘ নামটিকে সেই
সময় পাল্টান�োর ষ�োল�ো আনা প্রয়�োজন ছিল। গুরু দত্তই
সেই সময়, জনি ওয়াকারের স্কচ–হুইস্কির নামের অনুকরণে
বদরুদ্দিনের নাম বদলে করে দেন জনি ওয়াকার। সেই নামেই
আজন্ম বিখ্যাত হয়ে থাকবেন ইন্দোর থেকে মুম্বইতে আসা
সেদিনকার সেই বাস কন্ডাক্টর তরুণ। একে একে তিনি
অভিনয় করেন ৩০০টিরও বেশি ছবিতে। মাতালের চরিত্রে
হিন্দি সিনেমার অপরিহার্য নাম হয়ে ওঠেন জনি ওয়াকার।
অথচ সবচেয়ে মজার কথা হল এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে
নিষ্ঠাবান একজন ধর্মপ্রিয় মানুষ হিসেবে বদরুদ্দিন ক�োনও
দিন মদ ছুঁয়ে অবধি দেখেননি। আজীবন তাঁর এই সঙ্কল্প বজায়
রেখেছিলেন। কেবল রুপ�োলি পর্দাতে অথবা ক্যামেরার

তর্পণ

ঈশা দাশগুপ্ত
ছবি: শুভ্রনীল ঘ�োষ
সব মিলিয়ে সাজ�ো সাজ�ো রব।
‘আমি তিনটে চল্লিশের ক্যানিং ল�োকাল
ধরব দিদি শেয়ালদা থেকে। তাহলে
বিকেল পাঁচটার মধ্যে তালধি স্টেশনে
ঢু কে যাব।’
‘সন্ধে হয়ে যাবে না? ত�োমাদের গ্রাম
ত�ো একটু ভিতরের দিকে? এখন

গে, তু মি দুপুরে খাবে তাহলে? কে
কে খাবে, সেটাই গুনে নিচ্ছি একবার,
নয়ত শুধু ভাত নষ্ট হবে। আর আজ
সকালে সবার জন্য লুচি–ছ�োলার
ডাল হবে, ত�োমরা সবাই ভাল খাও
বলে অনেক কষ্টে রাঁধনিকে
ু
রাজি
করিয়েছি।’

ভেঙে থেকে র�োহনদার কথা খুব মনে
পড়ছিল।
সকালে ফ�োনে পাবে না র�োহনদাকে,
কারণ টিউশনিতে বের�োয়। তাই
মেসেজ করে রাখল।
তবে আজকের যাওয়ার কথা আলাদা
করে কিছু বলল না। ঠিক ট্রেনে ওঠার
আগে ফ�োন করবে। র�োহনদার চমকে
যাওয়া গলাটার কথা ভাবলে এখনই
দারুণ মজা লাগছে মহুয়ার।
মা, বাপি, ব�োন সকলের জন্য ছ�োট
ছ�োট জিনিস কিনেছে। সেগুল�ো একটা
প্যাকেটে ভরল। আর র�োহনদার
জিনিসটা হ্যান্ডব্যাগে রাখল। স্টেশনেই
ত�ো দেখা হবে, তখনই যাতে টু ক
করে দিতে পারে। নিজের হাতখরচ
জমিয়ে র�োহনদার পছন্দের পেন

গল্প

‘তু মি কি আজ দুপুরের ট্রেনে রওনা
দেবে মহুয়া?’ হস্টেলের মেট্রন দিদি
জানতে এসেছেন।
ডর্মিটরি এর মধ্যেই বেশ ফাঁকা হয়ে
এসেছে। অনেকে সকালের ক্লাস করে
দুপুরের ট্রেন ধরবে। অনেকের আবার
প্র্যাকটিকাল ক্লাস শেষ হতে হতে
বিকেল, তাদের অনেকেরই আজ
যাওয়া হবে না। কারও কারও গার্জেন
এসেছে তাদের নিয়ে যেতে। তাদের
মহা খুশি— কলকাতায় মার্কেটিং
করবে, তারপর যে যার শহরে ফিরে
যাবে।

দিনকাল ভাল নয়, কাল গেলেই ত�ো
পারতে।’
মেট্রন দিদিকে আর কী করে ব�োঝাবে
মহুয়া? তাকে যে ঠিক মহালয়ার গান
বাজার আগেই গিয়ে প�ৌঁছতে হবে। না
হলে হবেই না।
‘আমার বাড়ির ল�োক স্টেশনে চলে
আসবে দিদি, ক�োনও অসুবিধে
হবে না। তা ছাড়া গ্রামের দিকে সব
চেনাজানা মানুষ, এখানকার মত�ো
নয়।’
‘গ্রাম কি আর গ্রামের মত আছে গ�ো?’
মেট্রন দিদি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ‘যাক

‘থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ দিদি।’
‘কাল থেকে ত�ো মায়ের হাতের
ভালমন্দ খাবার, তখন কি আর মেট্রন
দিদিকে মনে পড়বে?’
মেট্রন দিদি নেমে যাওয়ার পর
তাড়াতাড়ি ব্যাগ গ�োছাতে লাগল
মহুয়া। কলেজের ক্লাস করে এসে
ক�োনওমতে দুপুরের খাবার খেয়েই
বেরিয়ে পড়তে হবে। হাতে বেশি সময়
পাওয়া যাবে না।
মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে। সকালে
লুচি–ছ�োলার ডাল, বাড়ি যাওয়ার ব্যাগ
আর র�োহনদা। কাল মাঝরাতে ঘুম

কিনেছে মহুয়া। বাক্স পেন। ক’টাকা
আর পাঠাতে পারে বাপি? কলেজের
স্কলারশিপ আছে বলে মাইনে লাগে
না, হস্টেলে থাকার খরচও অর্ধেক
হয়ে যায়। হস্টেলের অন্যান্য মেয়েরা
রবিবার একটু বের�োয়, এধার–ওধার
যায়, র�োল খায়। সেসব ত�ো কিছুই
করে না মহুয়া।
র�োহনদাকে সারপ্রাইজ দেবে, তাই
একটু একটু করে টাকা জমিয়েছে।
র�োহনদাকে দেবে আর মা–বাপি,
ছ�োট ব�োনটাকে দেবে না তাও ত�ো হয়
না? অনেক দরদাম করে গড়িয়াহাটের

বদরুদ্দিনকে জনি করে ত�োলার
পিছনে পরিচালক গুরু দত্তের
প্রভাব ছিল অসীম। বদরুদ্দিন
ওরফে জনি নিজেই বলেছেন,
‘গুরু সবসময় আমার কথা মনে
রেখেই চিত্রনাট্য লিখত।’
সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই রূপান্তর ঘটত তাঁর। বদরুদ্দিনকে
জনি করে ত�োলার পিছনে পরিচালক গুরু দত্তের প্রভাব
ছিল অসীম। বদরুদ্দিন ওরফে জনি নিজেই বলেছেন, ‘গুরু
সবসময় আমার কথা মনে রেখেই চিত্রনাট্য লিখত। লেখার
পরেপরেই আমাকে সেই কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলত, এই
নাও ত�োমার চরিত্র, এই ত�োমার সংলাপ। বাকি যা করতে
পার�ো, কর�ো।’জনির কথায়, এরপর তিনি নিজের মত�ো
করে রিহার্সালের সময় সেই অভিনয়কে আরও মজবুত
করতেন। নিজস্ব ক�োনও কায়দা বা শব্দকে ঢু কিয়ে চরিত্রটিকে
আরও হাস্যকর, আরও প্রাণবন্ত, মজাদার করে তু লতে চেষ্টা
করতেন। সেটের একপাশে বসে গুরু দত্ত সেই সবকিছুকে
পর্যবেক্ষণ করতেন। কখনও বা ন�োট নিতেন খাতায়। দুজনের
মধ্যে এতটাই বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ফু টপাথ থেকে বেশ ভালই জিনিস
পেয়েছে। গ্রামে এখন নানারকম জিনিস
পাওয়া যায়, কিন্তু এত হাল ফ্যাশনের
জিনিস পাওয়া যায় না। ব�োনটা খুব
সাজতে–গুজতে ভালবাসে। ওর জন্য
নতু ন ফ্যাশনের কানের দুল কিনেছে।
আর মা–বাপির টু কটাক জিনিস।
মেট্রন দিদির কথা শুনলেই হত। কী
সন্ধেই না হয়ে গেল তালধি স্টেশনে
প�ৌঁছতে। ট্রেনের কী গন্ডগ�োল রে
বাবা! পর পর দুট�ো ট্রেন বাতিল হল।
কী নাকি গন্ডগ�োল হচ্ছে ওইদিকে,
তাই ট্রেনের এই অবস্থা। এদিকে
র�োহনদার ফ�োন পেল না। ক�োনও
কানেকশনই হল না। র�োহনদাকে
না পেয়ে ব�োনকে চেষ্টা করল, তাও
লাগল না। ট্রেনে অনেকে বলাবলি
করছিল, ম�োবাইল টাওয়ার নাকি
জ্যাম করে রেখেছে। গন্ডগ�োলের
খবর যাতে না ছড়ায়, তাই এরকম
করে রাখে।
কাল মহালয়া। ক�োথায় ল�োকে আনন্দ
করবে, উৎসব করবে, তা না এই
অশান্তি–হুজ্জুতি কী আনন্দ পায়!
স্টেশনে নেমে হ্যান্ডব্যাগটা চেক করে
নিল মহুয়া। যা পকেটমারি হয় এই
লাইনে, টাকাপয়সা ব্যাগে কিছু রাখার
অভ্যেস নেই। কিন্তু বাক্স পেনটা আছে।
স্টেশনে নেমেও আবার ফ�োন করার
চেষ্টা করল র�োহনদাকে। না, ক�োনও
সাড়াশব্দ নেই।
খুব খিদে পাচ্ছে। খিদেতে পেট
গ�োলাচ্ছে মহুয়ার। মেট্রন দিদি
বিকেলের বরাদ্দ টিফিন কেক কলা
মিষ্টি ভাগ্যিস দিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে।
তার থেকে বের করে কলাটা মুখে
দিল। টিফিন কেক, মিষ্টিটা থাক,
ব�োনকে দেবে।
ট�োট�োর ভালই চল হয়েছে গ্রামের
দিকে। কিন্তু আজ ত�ো একটা ট�োট�োও
নেই।
গ্রামের মেয়ে মহুয়া। হাঁটতে তার
ভয় নেই, ক্লান্তিও নেই। কত দূর দূর
হেঁটেই ত�ো সে পড়তে যেত, টিউশন
যেত। তারপর ভাগ্যিস সরকার থেকে
সাইকেল দিল।
আজ সাইকেলটা থাকলেও হত।
যাক্গে, কী আর করা?
জলের কল থেকে পেট ভরে জল খেল
মহুয়া।
সামনেই রেডিও ঘড়ি সাড়াবার
দ�োকান। অন্যবার মহালয়ার আগে
কত লাইন পড়ে রেডিও সারাবার
দ�োকানে, আজ তারও ঝাঁপ বন্ধ।
মহালয়ার রেডিও কি আজ কেউ
চালায়নি? তেমনটা শ�োনা যাচ্ছে না।
হয়ত কেউ কেউ শুনছে, তবে খুব
আস্তে। যেন বাইরে শ�োনা না যায়।
এই ভ�োররাতেও শ�োনা যাচ্ছে

২

এই বলিউডের সেটেই জনির সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সহধর্মিণী
নুরজাহানের আলাপ হয়। ১৯৫৫ সালে দুজনে বিবাহবন্ধনে
বাঁধা পড়েন। তিন সন্তানের জনক জনির প্রথম লক্ষ্যই
ছিল, তাঁর ছেলেরা যেন প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে।
ব্যক্তিগত সঙ্কটের কারণে তিনি নিজে ক্লাস সিক্সের ওপরে
আর পড়াশ�োনা চালাতে পারেননি। নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের
ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেই বিষয়ে তিনি
বদ্ধপরিকর ছিলেন। আশির দশকের পর থেকেই জনির
জনপ্রিয়তায় খানিক ভাটা পড়তে শুরু করে। তাঁর নিজের
কথাতেই সেই সময়, নায়ক ও খলনায়কের পাশাপাশি
আগে যেমনটা কমেডিয়ানদের জন্যও বেশ অনেকখানি
করে জায়গা দেওয়া থাকত, নতু ন চিত্রনাট্যগুলিতে সেই
পরিসর ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। এছাড়াও তারই
সঙ্গে য�োগ হয় কমেডির নামে প্রাপ্তবয়স্ক ন�োংরা ভাঁড়ামিকে
ঢু কিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা।
জনি ওরফে বদরুদ্দিন স্পষ্টই বলেছিলেন, ‘আমাদের
কেরিয়ারের সময় মনে রাখতে হত সিনেমা হলে পরিবারের
সকলেই দল বেঁধে আনন্দ উপভ�োগ করতে আসেন। আমি
৩০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছি। কখনও সেন্সর
ব�োর্ডের দিক থেকে আমার একলাইন সংলাপের ওপরেও
কাঁচি চলেনি।’
‘বাজি’, ‘আরপার’, ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’, ‘নয়া আন্দাজ’,
‘গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া’, ‘মধুমতী’, ‘মুঘল–এ–আজম’,
‘আনন্দ’ প্রভৃতি অসংখ্য ছবিতে নিজের জাত চিনিয়েছেন
জনি। মাতাল হয়ে মদের ব�োতল হাতে পর্দাতে জনির প্রবেশ
মাত্র দর্শকদের মধ্যে হাসির হিল্লোল উঠেছে। বদরুদ্দিন ওরফে
জনি, নিজের সবটু কুকে উজাড় করে দিয়ে হাসিয়েছেন।
১৯৯৭ সালে ‘চাচি ৪২০’ ছবিতে তিনি শেষবারের জন্য
অভিনয় করেন। প্রায় ১৫ বছরের বিরতির পর এই ছিল
তাঁর শেষ অভিনয়। ২০০৩ সালের ২৯ জুলাই ৭৬ বছর
বয়সে প্রয়াত হন বদরুদ্দিন কাজি ওরফে জনি ওয়াকার।
শেষ বয়সে দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও
মূল্যবান রত্নের কারবারি হিসেবেও জনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।
এ কথা বলাই যায় ব�োধহয় তাঁর মত�ো খাঁটি মুক্তোই যদি
মুক্তো চিনতে না পারে, তবে আর কে চিনবে। পার্থিব রত্নের
হদিশের বাইরেও, এক অনাবিল হাসির দুনিয়াতে আশ্চর্য
সব মণিমুক্তেরই মালিক ছিলেন বদরুদ্দিন জামালুদ্দিন কাজি
ওরফে জনি ওয়াকার। সেই হাসির ঝলকানিতেই তিনি
চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যাবেন। ■

যিনি হাসিয়েছেন, যে
হাসিয়েছে— তাদের
নিয়ে ধারাবাহিক। মানুষ
থেকে সাহিত্য, সিনেমার
চরিত্র, সাহিত্যিক থেকে
অভিনেতা— সবাইকে নিয়েই
এই কলম। অনেকে লিখবেন।

ভারী বুটের শব্দ। অন্য শহর থেকে
মহুয়াদের গ্রামে এসেছে ওরা।
ওদের কানে কি মহালয়ার স্তোত্রপাঠ
যাচ্ছে?
মনে হয় না। বেয়নেট হাতে মিলিটারি
মার্চপাস্ট করছে।
কাল ঘুড়ি প্রতিয�োগিতায় যে অশান্তি
হয়েছে, মারামারি হয়েছে ক্লাবের
মাঠে সেটা যাতে মহালয়ার দিন না
ছড়ায় তার জন্য কড়া নির্দেশ এসেছে
প্রশাসনের উপরের স্তর থেকে।
মহুয়ার বাড়িতেও খ�োঁজ নিল তারা।
ক�োনও সাহায্য লাগবে কিনা জানতে
চাইল।
মাথা নেড়ে না জানাল মহুয়া।
তার এখন অনেক কাজ। একজনের
কাজ ত�ো নয়। মা, বাপি, ছ�োট ব�োন
আর র�োহনদা— সব্বার দায়িত্ব এখন
তার।
প�োস্টমর্টেম থেকে ফিরবে তারা,

তাদের আনতে যেতে হবে।
যাতে উত্তেজনা না ছড়িয়ে পড়ে, তাই
ভ�োর থাকতেই থানায় যেতে বলেছে
বিডিও অফিস থেকে।
খুব চেষ্টা করেছিল র�োহনদা, গন্ডগ�োল
আটকাতে। ঘুড়ি প্রতিয�োগিতার মাঠে
র�োহনদাদের নামা নিয়ে খুব ঝামেলা
হয়েছিল, মারপিটও। সেই খবর
ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামে ঢ�োকে বাইরের
ল�োক।
‘বাইরের গুন্ডা ছেলেদের ত�োদের
বাড়িতে আগুন লাগাতে দেখে ও–ই
ত�ো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রে।’
যার যার নিয়ম মত�ো দাহ করতে হবে,
তাই তৈরি হয়ে নিয়েছে মহুয়া।
মহালয়ার গানটা ‘রূপং দেহি, জয়ং
দেহি’ বেজে উঠেছে রেডিওতে।
সবার জন্য আনা উপহারও গুছিয়ে
নিল মহুয়া। ঠিক যখন শেষ হল
স্তোত্রপাঠ— ঠিক তখনই। ■

গল্প পাঠান
রবিবাসরের জন্য গল্প পাঠান। লেখা অবশ্যই ম�ৌলিক হওয়া
চাই। শব্দসীমা ১৫০০। এ বিষয়ে ক�োনও রকম য�োগায�োগের
প্রয়�োজন নেই। গল্প নির্বাচিত হলে রবিবাসর দপ্তর থেকে
জানান�ো হবে। তবে কমপক্ষে ৬থেকে ৮ মাস অপেক্ষা করতে
হবে। অমন�োনীত লেখা সম্পর্কে কিছু জানান�ো সম্ভব নয়। অন্য
ক�োথাও পাঠান�ো লেখা এখানে পাঠাবেন না।
একই ভাবে আমাদের দপ্তরে জমা দেওয়া
বিবেচনাধীন লেখা অন্য ক�োথাও পাঠাবেন না।
ভাল গল্পের জন্য আমরা অপেক্ষায়।

লেখা প্রকাশ

অমন�োনীত লেখা (ফিচার)
সম্পর্কে কিছু জানান�ো সম্ভব
নয়। অমন�োনীত লেখা ফেরত
দেওয়া সম্ভব নয়। কপি
রেখে লেখা পাঠাবেন। লেখা
মন�োনীত হলে দপ্তর থেকে
জানান�ো হবে। য�োগায�োগের
ক�োনও প্রয়�োজন নেই। লেখা
অনেক বেশি আসায় ৮–৯ মাস
পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে
পারে।

বিজ্ঞপ্তি দেখুন

রবিবাসরের লেখার বিষয়ে
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে
জানান�ো হয়। লেখকদের
সুবিধের জন্যই এই ব্যবস্থা।
কিন্তু অনেকেই বিজ্ঞপ্তি
দেখেন না। এমনকী
রবিবাসরের
‘ই–মেল
আইডি’টিপর্যন্ত দেখেন না।
লেখার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি লক্ষ
রাখুন।

রবিবাসর–এর সঙ্গে য�োগায�োগ
robibasar@aajkaal.net
বেলা। রাস্তা পের�োচ্ছেন লম্বা, ঋজু চেহারার এক
দিনের
মাঝবয়সি ভদ্রল�োক। চারপাশ কেমন থমথমে। হঠাৎ

ঝড়ের মত�ো একটি ছেলে ক�োথা থেকে এসে বলল, ‘দাদা,
এখনই চলে যান, আর দঁাড়াবেন না। এখনই শুরু হবে।’
অবাক হলেন মানুষটি। এই ছেলেরা আগাম বিপদের খবর
দিয়ে তঁাকে নিরাপদে রাখার জন্য এত আগ্রহী? তখন নকশাল
আন্দোলনের উত্তপ্ত সময়, চারদিকে আতঙ্ক আর অস্থিরতা।
কিন্তু সে সময় অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েও তিনি দেখেছেন, যারা
অন্য সময় মেতে ওঠে নিষ্রঠু খেলায়, তাদেরই কেউ কেউ
জলসায় বসে একের পর এক প্রিয় গানের অনুর�োধ করে চলে।
শিল্পীর মনে হয়, ‘এরা এত গানপাগল, অথচ এত নিষ্রঠু তা
এদের মধ্যে ক�োথা থেকে আসে? কাদের দ�োষে আমাদের
স�োনার ছেলেরা পাথর হয়ে যাচ্ছে?... ভাবতাম, যদি বিধাতা
আমায় এমন ক্ষমতা দেন, সঙ্গীতের জ�োরে এদের আবার
স�োনা করা যায়!’আত্মজীবনী ‘আনন্দধারা’য় স্পষ্ট ভাষায় এই
কথা লিখতে দ্বিধা করেননি হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। তখন এসব
কথা লিখলে এখনকার মত�ো সমাজমাধ্যমে ‘ট্রোলড’ হওয়ার
ভয় ছিল না। কিন্তু এখন জীবিত থাকলেও, শিল্পীর সামাজিক
ও মানবিক দায়বদ্ধতার স্বার্থে মন থেকে যা স্বাভাবিকভাবে
বেরিয়ে আসতে চায়, সেই কথা বলতে তিনি অন্তত দ্বিধা
করতেন বলে মনে হয় না।
‘আমরা বনে বসে তপস্যা করি না, মানুষের সমাজে মানুষকে
গান শ�োনাই।’— ১৯৭৯ সালে ‘উল্টোরথ’ পত্রিকায় প্রকাশিত
একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন হেমন্ত, যঁার গানে–সুরে মুগ্ধ
পাঁচ প্রজন্মের বাঙালি। সর্বভারতীয় স্তরে বাঙালির সাংস্কৃ তিক
ঐতিহ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পীদের মধ্যেও অন্যতম অগ্রণী
ব্যক্তিত্ব হিসেবে তঁার নাম উঠে আসে। কিন্তু শুধু গান গেয়েই
কি যুগধারক এক শিল্পী বা স্রষ্টার কাজ শেষ? তঁার সামাজিক
দায় কতখানি? ঠিক এই জায়গাতেই হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের
মত�ো শিল্পীমানুষরা আমাদের ভাবিয়ে ত�োলেন। পুর�োদস্তুর
সমাজ ও দেশ–কাল সম্পর্কে সচেতন এক শিল্পী, যঁার স্বতঃস্ফূর্ত
সুর দেওয়া শুরু হয় ছ�োটবেলায় লাল–নীল কাগজে ছাপান�ো
স্বদেশি কবিতায় সুর বসিয়ে, যিনি গণনাট্য সঙ্ঘের সাংস্কৃ তিক
মঞ্চে থাকেন অথচ ‘সক্রিয় রাজনীতি’র মধ্যে থাকেন না, পরে
বাণিজ্যিক রেকর্ড ও ছবির জগতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরও,
মাঝেমধ্যে পুরন�ো বন্ধুদের আমন্ত্রণে সাড়া দিতে ভ�োলেন না।
অনেক পরে ১৯৫৮ সালে দিল্লির রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত
গণনাট্য সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে য�োগ দিতে এসেছিলেন
বম্বের ‘হেমন্তকুমার’। কিন্তু আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে হ�োটেলে
নয়, প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে ক্যাম্পেই থাকার জন্য তিনি জেদ
ধরেন। নির্ধারিত সন্ধেয় অনুষ্ঠানের জন্য তিনি মঞ্চে উঠতেই
চারপাশ থেকে ‘হিন্দি গানা’, ‘ফিল্মি গানা’র দাবি উঠতে থাকে।
শান্ত গলায় তিনি জানান, ‘আমি যে মঞ্চ থেকে গান গাইছি,
সেই মঞ্চে দঁাড়িয়ে হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে পারব না। আমি
হিন্দি গণসঙ্গীতই গেয়ে শ�োনাচ্ছি।’
পেশার দুনিয়ায় বাণিজ্যিক চাহিদাকে অস্বীকার না করেও এইভাবে
সাংস্কৃ তিক, সামাজিক ও মানবিক ব�োধের মেরুদণ্ড স�োজা
রাখতে পারেন যিনি, তঁাকে ক�োনও একটি ভাবনার আদলে,
সঙ্কীর্ণ ছকে ফেলতে গেলে মুশকিলে পড়তেই হয়। ‘নীল
আকাশের নীচে’র মত�ো ছবির প্রয�োজক ও সঙ্গীতপরিচালক
হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন,
অথচ সেই সুয�োগে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের
সঙ্গে স�ৌজন্যের বাইরে ক�োনও রকমের সুবিধে পাওয়ার
সম্পর্কে জড়াতে তিনি আগ্রহী হন না। মানহানি বিল প্রসঙ্গে
সংবাদপত্রের কণ্ঠর�োধের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে দ্বিধা করেন
না— ‘এখন কি দেশে জরুরি অবস্থা চলছে যে, সংবাদপত্রের
কণ্ঠর�োধ করতে হবে?’
শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা কি তঁার জীবন ও কর্মে এতটাই
সময় ছিল, খবরের কাগজের
সে একটা
পাতাজুড়ে জুত�োর বিজ্ঞাপন দেখলেই

মনে হত এই ত�ো পুজ�ো এসে গেছে।
হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, আমাদের দুর্গাপুজ�ো।
বাঙালির দুর্গাপুজ�ো। মানুষের দুর্গাপুজ�ো।
নিয়মের পরাকাষ্ঠা ছাড়িয়ে যেখানে
আন্তরিকতা সব ধর্মের মানুষের মধ্যে
ছড়িয়ে পড়ে অনায়াসে।
সেই ত�ো উৎসব। মহামিলনের উৎসব।
শরৎকাল বললে বৃষ্টি ধ�োয়া আকাশ আর
পেঁজা তু ল�োর মত�ো মেঘের কথা মনে হয়
ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে ভাদ্রমাসের প্যাচপেচে
গরম অবশ্য জষ্ঠিমাসকেও হার মানায়।
আমাদের ছ�োটবেলায় খুব ল�োডশেডিং হত।
সন্ধেবেলা ঘরের মেঝেতে পড়তে বসেছি।
ব্যস, দুম করে কারেন্ট চলে গেল। তখন
আর আমাদের পায় কে?
বই–খাতা বন্ধ করে গান–গল্প–কবিতা
এসব শুরু হয়ে যেত। সেই ভাদ্রমাসের
গুম�োট গরমে ঠাকুমা হাতপাখা নিয়ে বসত
আমাদের মাঝখানে।
এখন ত�ো উন্নত প্রযুক্তির জ�োরে
নিত্যনৈমিত্তিকতার ভিত্তিতে বেশিরভাগ
বাড়িতেই ঘর ঠান্ডা করার মেশিন দেখা যায়।
মায়ের মুখে সেই যে শব্দটা শুনতাম ‘পচা
ভাদ্র’, এখনকার দিনের মানুষ তা আর
উপলব্ধি করে কই?
ভাদ্র মাসের দুপুরের কাঠফাটা র�োদে মা–
জেঠিমাকে দেখেছি, আলমারিতে তু লে রাখা
জামাকাপড়, শাড়ি নিয়ে ছাদে, বারান্দায়,
অল্প অল্প করে খুলে র�োদ খাওয়াতে দিতে।
এতে নাকি সারা বছর জামাকাপড় ভাল
থাকে। প�োকায় কাটে না। এখন যান্ত্রিক
জীবনযাত্রায় মানুষের সময় ক�োথায় এত
কিছু করার? এখনকার দিনে কিনছে–পরছে,
তারপর নয় লন্ড্রি আর না হয় ওয়াশিংমেশিন।
যাই হ�োক, ভাদ্র মাস এলেই আমার খুব
মনে পড়ে, মামার বাড়ির পুকুরপাড়ের
তালগাছটার কথা। সেই যে ছ�োটবেলায়
পড়েছিলাম, ‘তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে/
সব গাছ ছাড়িয়ে/উঁকি মারে আকাশে।/মনে
সাধ, কাল�ো মেঘ ফু ড়ে
ঁ যায়,/একেবারে
উড়ে যায়;ক�োথা পাবে পাখা সে?’
রাতবিরেতেও তা সেই তালগাছ থেকে
যখন পাকা তাল ধুপ করে মাটিতে পড়ত,
নয় দিদা, না হয় আমরা ভাইব�োনেরা ছুট
দিতাম তাল কুড়োতে। ওই গাছের তাল
কিন্তু খুব মিষ্টি ছিল।
ওই তালগাছ নিয়ে রাঙা দাদু আমাদের কত
গল্প বলেছে— এক যে ছিল একানড়ে, সে
থাকে তাল গাছে চড়ে...
এছাড়াও আরও কত কী!
জানি না, সেই তালগাছ আজ আর আছে
কিনা? হয়ত�ো ক�োনও বহুতল উঠেছে তার
পরিবর্তে।
হ্যাঁ, ত�ো সেই তাল কুড়িয়ে নিয়ে আসার
পরের দিন সকালবেলায় দাদু তালের
আঁটিগুল�োকে জলে ভিজিয়ে ধামায় চাঁচত।
আর দিদা সেই তালের সঙ্গে নারকেল আর
গুড় দিয়ে তাল ফু লরি
ু বানাত। আর বড়
তাল হলে বাকিটা দিয়ে তালের ক্ষীর হত।
সত্যিই ভাবলে আজও জিভে জল চলে
আসে। আমাদের সেদিন পায় কে? মনজুড়ে
আনন্দের হাওয়া গাড়ি।

আজকাল কলকাতা রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

শিল্পী যখন সংগঠক

সমাজ ও দেশ–কাল সম্পর্কে সচেতন এক শিল্পী, যঁার স্বতঃস্ফূর্ত
সুর দেওয়া শুরু হয় ছ�োটবেলায় স্বদেশি কবিতায় সুর বসিয়ে।
আগামীকাল, ২৬ সেপ্টেম্বর তঁার প্রয়াণদিন।
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের অন্যদিকে আল�ো ফেললেন পৃথা কুণ্ডু
ছবি: সুমন কবিরাজ

স্বাভাবিকভাবে জড়িয়ে ছিল যে, আলাদা করে তা নিয়ে আল�োচনার
দরকার আছে— এ কথা আমাদের মনেই হয় না?
১৯৪৬ সালে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল আর্টিস্টস’ অ্যাস�োসিয়েশন,
যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন প্রবীণ–নবীন প্রায় সমস্ত শিল্পী। প্রধান
পৃষ্ঠপ�োষক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র,

তঁার বাড়িতেই ছিল সংগঠনের অফিস। সংগঠন–সম্পাদক
সুধী প্রধান। সম্পাদক হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায় ও জগন্ময় মিত্র।
একবার এই পদের নির্বাচনে হেরে গিয়ে পঙ্কজকুমার মল্লিক
বলেছিলেন, ‘ছ�োট ভাইয়ের কাছে হেরেছি, এতে দুঃখ নেই।’
সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল শিল্পীদের প্রতি দীর্ঘদিনের বঞ্চনার

শরতের আল�ো
উৎসবের সুবাস
আজকেও তালের বড়া, মালপ�োয়া, মিষ্টির
দ�োকানে কিনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু
সেদিনের সেই চেটেপুটে নেওয়া আনন্দের
সেই স্বাদ, আজও যেন ক�োথায় খুজে
ঁ চলেছি
ভেতর ভেতর।
আমাদের বাড়ির দালানের কাছে একটা
শিউলি গাছ ছিল। অবশ্য ছিল বলছি কেন?
এখনও আছে।
এই শরতের সন্ধে আর শিউলির সুবাস
প্রকৃতির ক�োলজুড়ে ক�োথায় যেন এক
আশ্বিনের আবাহন।
মামার বাড়ি থেকে একটু এগিয়ে গেলে
পদ্মদিঘি পড়ত। এ সময় ওখানে গেলেই
দিঘিতে কেমন পদ্মফু ল ফু টেছে দেখতে
যেতাম। কানা উঁচু বড় থালার মত�ো

পাড়ার ক্লাবের পুজ�ো, সেই ত�ো ডাকের সাজ
আর না হলে সেই এক চালচিত্রের ঠাকুর।
আর এখন ত�ো বেশিরভাগই থিমের পুজ�ো
হয়। ক�োথাও লাইটের কারুকাজ, ক�োথাও
প্যান্ডেলের, ক�োথাও বা প্রতিমার।
অনেকেই বলে বটে এত খরচের কী দরকার?
বা এত দুর্যোগের মধ্যে পুজ�ো কমিটিগুল�ো
এত খরচা করছে কেন?
কিন্তু এটাও ঠিক, এই সময়টার জন্য কত
গরিব মানুষ হাঁ করে বসে থাকে। যেমন,
ঢাকি, লাইটের ল�োক, প্যান্ডেলওয়ালা,
মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়েন যাঁরা, বিশেষত
কুম�োরটু লির যে সমস্ত প�োট�োরা আছেন,
তাঁরা কাজ পেলে তবেই ত�ো হাতে দুট�ো টাকা
পাবেন। যা দিয়ে ছেলেপুলের জামাকাপড়

যেন মনে পড়ে যায় আজ—
‘শরৎ বাণীর বীণা বাজে কমলদলে
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই ঝরে শিউলি
তলে।
তাই ত�ো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের
সবুজ ক্ষেতে
বনের প্রাণের মরমরানির ঢেউ উঠালে।।
আল�োর অমল কমলখানি কে ফু টালে...’
রামকেলি রাগের ওপর দাদরা তালে
এমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শরৎকালকে প্রাকৃতিক
শিল্পসুষমায় যেন এক অনির্বচনীয় স�ৌকর্য
প্রদান করেছে।
জাতি–ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে রাস্তায় মানুষের
ঢল নামে পুজ�োর সময়। অনেক ক্ষেত্রেই সারা
রাত জেগে ঠাকুর দেখার এক অভূতপূর্ব
উন্মাদনাও দেখা যায় মানুষের মধ্যে।
তবে আগের থেকে এখনকার পরিবহণ
ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। আগে বাসে–
ট্রামে ভিড় হত বলে মানুষ প্রয়োজনে উঠত
ঠিকই, কিন্তু ঘেমে–নেয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে
পড়ত। তা ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ওয়ান
ওয়ে থাকার জন্য মানুষের নির্দিষ্ট গন্তব্যে
প�ৌঁছ�োতে অনেক সময় লেগে যেত।
এখন আর সে কষ্ট নেই। উৎসবের
দিনগুল�োতে সারা রাতব্যাপী পাতাল রেল
চালু থাকার জন্য মানুষ এখন আরামে এবং
তাড়াতাড়ি তার নিজের গন্তব্যস্থলে প�ৌঁছে
যেতে পারে।

পদ্মপাতা। অবাক চ�োখে তাকিয়ে দেখতাম
চিরাচরিত বাগানের ফু লের বাইরে প্রকৃতির
এমন সৃষ্টির দিকে।
এখন অনেকে ছাদ বাগানে বড় পাত্রের
জলে পদ্ম ফু লের গাছ যে করে না তা নয়,
কিন্তু সেই যে অপার বিস্ময়ে দিঘি পাড়ে
ছুটে যাওয়া কাশবনের পাশ দিয়ে, পদ্মফু ল
দেখব বলে! আজ মুঠ�োয় থাকা সব পেয়েছির
জীবনে সে মাদকতা আর কই?
আমি তখন বেশ ছ�োট, সে সময় দেখেছি
মায়ের জেঠামশায়ের বাড়িতে এক চালচিত্রের
দুর্গাপুজ�ো হত। মহালয়ার
পরদিন থেকে শুরু হত চণ্ডীপাঠ, চাল
বাছা, তিল ক�োটা। বাড়ির ঠাকুরের বাঁশ
আর খড়ের কাঠাম�োর গায়ে মাটির প্রলেপ
দেওয়া শুরু হত তখন থেকেই।
আগে ত�ো বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজ�োই বল�ো বা

কিনবেন, সংসার চালাবেন। তা না হলে
তাঁদের উৎসব আর কীসে?
তাই ছ�োট থেকেই মনে হত, উৎসব ভাল।
ওরাও আমাদের মত�ো আনন্দে মাতু ক।
মানুষের অভাব ম�োচন হ�োক।
সবাই একসঙ্গে আনন্দ করব বেশ!
সেই ত�ো হবে আত্মার প্রকৃত আত্মীকরণ।
মনের উৎফু ল্লতার জন্য প্রকৃতি যে মানব
জীবনকে কী অপরূপ আল�ো–ছায়ায় সাজিয়ে
রেখেছে তা এই ভাদ্র–আশ্বিনেই ব�োধকরি
বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
দুপুরের র�োদ্দুরটাও যেন খুশির স�োনালি
আবির। সদ্য বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়া সবুজ
পাতারা যেন গাছের বুকজুড়ে ঝলমল করতে
থাকে। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশ,
বর্ষার জলে টইটু ম্বুর নদী, খাল, বিল, পুকুর।
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের সেই গান

এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে ত�ো
বটেই, এখন গ্রামেও মানুষ কত রকমের
স্টল দিচ্ছে। বইয়ের স্টল, বিভিন্ন খাবারের
স্টল। এতেও ত�ো সাধারণ নিম্নবিত্তের
দু’পয়সা উপার্জন হয়। এখন ত�ো বাড়ির
মেয়ে–বউরাও বিভিন্ন স্টল করে রাস্তার
ধারে ধারে বসছেন। আগে যা কল্পনায়ও
কেউ ভাবতে পারত না।
শরৎকাল যেন ক�োথাও একটা মানুষের সঙ্গে
মানুষের মেলবন্ধনের ঋতু । প্রকৃতির বার্তা
বহনকারী দূত। চিত্রকল্পে শরৎ ঋতু যদি
নারী হয়, তবে তার সর্বাঙ্গে আল�ো মাখা
সূর্যের হলুদ রং যেন গড়িয়ে পড়ে মেঘের
ফাঁকে, সবুজপাতার শিরায় শিরায়, অথবা
চেনা– অচেনা দিঘিটায়। কাল�ো মেঘের
আল�োতে আঁকা শরতের এই অভিনবত্বও
এক নান্দনিক দৃশ্যপট। ■

সুমিতা মুখার্জি

বিরুদ্ধে একজ�োট হয়ে দঁাড়ান�ো, তঁাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার
জন্য বেতার কর্তৃপক্ষ, রেকর্ড ক�োম্পানি এবং বিভিন্ন জলসার
উদ্যোক্তাদের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করা। তঁার সংক্ষিপ্ত
উপসংহার, ‘এতে কাজ হল।’কিন্তু সেই কাজ হওয়ার জন্য
কম লড়াই করতে হয়নি। ১৯৪৬–এর ১১ আগস্ট থেকে
১৪ আগস্ট রাত দুট�ো পর্যন্ত চলেছিল তৎকালীন কলকাতা
বেতারকেন্দ্রের সামনে ধর্মঘট, পিকেটিং। এর আগে শিল্পীদের
ক�োনও নির্দিষ্ট, নিয়মিত আয়ের জায়গা ছিল না। বেতার বা
রেকর্ড ক�োম্পানিগুলি যা দিত কালেভদ্রে, তার পরিমাণ অতি
নগণ্য। বেশির ভাগ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ
দিয়ে শিল্পীকে ফিরতে হত খালি হাতে। এই অবস্থার পরিবর্তন
চেয়েছিল আর্টিস্টস’অ্যাস�োসিয়েশন, যার এগিয়ে চলার পথে
অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল
হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়ের। তিনি নিজে যেটু কু বলে গেছেন এই
পর্বের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে— আত্মজীবনীতে অথবা ক�োনও
সাক্ষাৎকারে— সে কথনের মধ্যে ‘আমি’র চেয়ে ‘আমরা’ই
বেশি। ১৯৮৭ সালে দেবাশিস বসুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে
বলেছেন, ‘...রেডিও স্ট্রাইক হল এবং সেই অ্যাস�োসিয়েশন থেকে
ঠিক হল যে, আমরা বিনে পয়সায় গাইব কেন? প্রথম কনট্র্যাক্ট,
যেটা অ্যাস�োসিয়েশন নিল, পঙ্কজ মল্লিক, আমি আর তখনকার
দিনের নামী কমেডিয়ান অজিত চট্টোপাধ্যায়— তিনজনে,
ট�োটাল হচ্ছে একশ�ো টাকা।’পরবর্তী কালে সঙ্গীতশিল্পী বা
মঞ্চাভিনেতারা যে সম্মানের সঙ্গে, জ�োরাল�ো অর্থনৈতিক ভিত্তির
ওপর ভর করে পেশাদারি জীবন কাটাতে পেরেছেন, তার
পথ দেখিয়েছিল এই সংগঠন। পরে শিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠা
এই ইতিহাসেরই ধারায়।
হিন্দি ও বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে বিপুল ব্যস্ততার মাঝেও বরাবর
সংগঠনকে সময় দিয়েছেন হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও শুনতে
হয়েছে নানারকম বিরূপ সমাল�োচনা। ১৯৪৯ সালে সংগঠনের
তরফে শিল্পীদের স্বার্থে জ�োরদার কাজকর্ম চলছে। সেই সময়
একবার ভি শান্তারামের ডাকে তঁাকে কিছুদিনের জন্য জরুরি
কাজে মুম্বই যেতে হয়েছিল। ‘শিবশক্তি’ ছবির গানের দায়িত্ব
তঁাকে দিতে চেয়েছিলেন শান্তারাম। ছবিটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত
হয়নি। কিন্তু কিছুদিনের জন্য তঁাকে পাওয়া যায়নি বলে বাংলার
শিল্পীমহলে রব উঠেছিল, হেমন্ত সেক্রেটারির দায়িত্ব এড়াতে
মুম্বই পালিয়েছেন! আঘাত পেয়েছিলেন অবশ্যই, কিন্তু পাল্টা
সমাল�োচনা করেননি, কারও নাম নেওয়ার ত�ো প্রশ্নই নেই।
সংগঠনের সম্মান, সহকর্মীদের সম্মান সবার আগে। অনেক পরে
আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছিলেন অভিমানের কথা— ‘পঁাচজনের
চ�োখে ধুল�ো দিয়ে আমি লুকিয়ে বেড়াব, এমন স্বভাবকে আমি
ক�োনওদিনই প্রশ্রয় দিইনি।’শ�োভা সেন, ভূপেন হাজারিকা,
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায় টু কর�ো টু কর�ো কথা উঠে এসেছে
তঁার সংগঠক–সত্তা সম্পর্কে। তঁার শেষযাত্রার সময় অনিল
চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘শিল্পী সংসদ যখন প্রতিষ্ঠা হল, তিনি
ছিলেন আমাদের পেট্রন, উপদেষ্টা।’ ব্যক্তিগতভাবে অনেক
সমাজসেবামলূ ক কাজকর্মে জড়িয়ে ছিলেন, শিল্পীদের নানাভাবে
সাহায্য করেছেন। ভারত–চীন যুদ্ধের সময় আহত জওয়ানদের
পাশে দঁাড়ান�ো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে শিল্পীদের
মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচের আয়�োজনে অংশ নেওয়া, বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় তথা এপার বাংলার শিল্পীদের বিভিন্ন
উদ্যোগে শামিল হওয়া, এছাড়াও আর্টিস্টস’অ্যাস�োসিয়েশনের
জন্য তঁার যা কিছু কাজ— সে–সবের সামগ্রিক ইতিহাস রচিত
হয়নি, তঁার প্রয়াণের তিন দশক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও।
গায়ক–সুরকার হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তার আপাতসরল
সমীকরণ কি এভাবেই ঢেকে দেয় তঁার সমষ্টিগত অনুভবের,
বৃহত্তর জীবনব�োধের দিকগুলি? ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক
ইতিহাসের চর্চাও ত�ো হতে পারে সামগ্রিক, সামাজিক ও
সাংস্কৃ তিক ইতিহাসের আঙিনার প্রবেশবিন্দু। ■

মাহেন্দ্রক্ষণেই
রেডিও বিকল
তু ষার ভট্টাচার্য

রাত্তির মাটির উঠ�োনের এক পাশে একটা বড় শিউলি
ত খনগাছ সারা
থেকে টু পটাপ করে ঝরে পড়ত সাদা শিউলি ফু ল। শিশির

আর কুয়াশার জাল ছিন্ন করে একটা চ�োখ গেল পাখি চ�োখ গেল ডাক
দিয়ে উড়ে যেত পুব দিগন্তের আকাশে। স্বপ্নের মহালয়ার ভ�োর যে
কখন হবে, অনন্ত প্রতীক্ষার শেষ ছিল না সেই সময়ে অর্থাৎ ষাট–সত্তর
দশকের শিশু, কিশ�োরদের।
উঠ�োনে বসান�ো পুরন�ো কাঠের ক্যাবিনেটের মস্ত বড় রেডিওতে ফর
ফর করে একটা বিকট আওয়াজ মুহরূ ্তে সবাইকে সচকিত করে তু লল।
আট থেকে আশি সবাই মাদুর, শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে পড়ল। কারও মুখে
ক�োনও কথা নেই। একজন বয়স্ক মানুষ (অর্থাৎ বাড়ির বড়কর্তা, নতু ন
ধুতি পরিহিত) বেঢপ সাইজের কাঠের রেডিওর পাশে জ্বেলে দিলেন
কয়েকটা ধূপকাঠি। বাড়ির বড় গিন্নি বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে পেতলের
থালায় বাতাসা, নকুলদানা, শিউলি ফু ল দিয়ে সাজিয়ে দিলেন ভক্তির
উপচার। এক লহমায় রেডিওটা যেন দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল
সবার কাছেই। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কচিকাঁচারা কানে কানে ফিস ফিস করে
অনুচ্চস্বরে কথা বললেই বড়রা ধমক দিচ্ছে তর্জনী তু লে।
গ�োটা পাড়ায় জমিদার বাড়িতে একটা মাত্রই রেডিও। তাই প্রায় মাঝরাত
থেকেই উঠ�োনজুড়ে পাড়া পড়শিদের ভিড় উপচে পড়েছে। অনেকে বসার
জায়গাও পায়নি। অগত্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে আনাচ–কানাচে। যেমনটা হয়
নাটক দেখতে গেলে, যাত্রাপালা দেখতে গেলে। আর এই মাহেন্দ্রক্ষণেই
কিনা মস্ত বড় রেডিওটায় শুধু বিকট আওয়াজ হচ্ছে ফর...ফর...ফর!
অথচ এই মহার্ঘ যন্ত্রটা সকালেই সারিয়ে আনা হয়েছে। বাড়িতে এনে
দশ–বার�ো বার বাজিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।
তবু আসল সময়েই ক�োনও কথা বলছে না। সবাই টেনশনে কাঁপছে।
কী হয়, কী হয় ভাব সবারই চ�োখে–মুখে।
হঠাত্কলকাতা থেকে আসা বাড়ির মেজকর্তা রেডিওটায় দু’তিনবার
জ�োরে জ�োরে থাপ্পড় মারতেই শ�োনা গেল— ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে
বেজে উঠেছে আল�োক মঞ্জির ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা...।’
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জাদুকরী কণ্ঠ শুনেই কচিকাঁচা–সহ সবার গায়েই
কাঁটা দিয়ে উঠল। সেটা ছিল ষাট–সত্তরের দশকের ফেলে আসা সব
স�োনালি দিনের মধুর স্মৃতি।
তখন আকাশের জানালায় উড়ে যেত নীল মেঘের ভেলা দূরদিগন্ত পানে।
তার দীঘল ছায়া আলপনা এঁকে দিত বাংলার নদনদী, খালবিল, হাওড়ের
ফরসা জলে। সেই নীলাম্বরি মেঘের ছায়া দেখে পানক�ৌড়ি, বালিহাঁস
ডু ব দিত নদী জলে। পদ্ম, শালুক ফু লে ভরে যেত জলাশয়। দিগন্ত বিস্তৃত
ধবল কাশের বনে উড়ে আসত লাল ফড়িং, রংবেরঙের প্রজাপতির
দল। ফসলের মাঠ থেকে গরুর গাড়িতে করে চাষিরা ঘরে নিয়ে যেত
রাশি রাশি পাকা স�োনালি ধান, পাটের আঁটি। নীলকণ্ঠ পাখির উড়াল
ডানায় চেপে বছর ভর প্রতীক্ষিত স্বপ্নের মহালয়ার দিনও এগিয়ে আসত
কচিকাঁচাদের মনের জানালায়। সেই রথযাত্রার দিন থেকে প্রতিমা তৈরির
কারুকাজ দেখতে কুম�োরপাড়ায় ভিড় জমতে শুরু করত খুদেদের।
মহালয়ার দিনটিই ছিল শৈশবের বাঁধনহারা অনাবিল আনন্দের দিন।
মহালয়ার রাত্তিরে জেগে পাড়াপড়শিদের বাড়ি থেকে নারকেল, বাতাবি
লেবু চু রি করে খাওয়ার আনন্দ ছিল আলাদা রকমের। ইস্কুলের মাঠে
পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে হত পিকনিক। মহালয়া মানেই ইস্কুলে ছুটির পর্ব
শুরু হয়ে যাওয়া। একদম দুগ্গাপুজ�ো পর্যন্ত পড়া বন্ধ। সেই সময়ে পুজ�োর
জামাকাপড় সবার না–ই বা হল তাতে কারও খুব বেশি দুঃখ ছিল না
মনে। প্রাণভরা ছিল মনের আনন্দ।
এখনও আকাশে নীল মেঘ উড়ে যায়। শিউলি ফু লের নরম গন্ধ ভেসে
আসে শরতের নরম সুমন্দ বাতাসে। ফেলে আসা শৈশবের মহালয়াও
স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে। দূরের আকাশে উড়ে বেড়ান�ো চ�োখ গেল
পাখি চ�োখ গেল চ�োখ গেল বলে ডেকে যায় হৃদয়পুরে। ■

৩

কবিতা

য�োগায�োগ্যতার বিরুদ্ধে
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অচেনা হলে ত�ো ক�োনও সমস্যা ছিল না
মুশকিল হল যে সব চেনা
এবার প্রথমবার যত ভাল লাগে
ফিরে এলে ততটা লাগে না
তাও ফিরতে হয়
প্রতিশ্রুতি বদলে গিয়ে হয়েছে সংশয়
তবু অভিশাপ–মক্ত
ু ব্যাঙ
রাজপুত্র হয়ে গেলে
পুরন�ো বর্ষার রাত স্মরণ করায় তাকে
পচা ড�োবা, অতলান্ত পাঁক
ঘরপ�োড়া ম�ৌমাছিরা সে দ�োকানে ভিড় করে
যে নিজের সাইনব�োর্ডে লিখেছে, ‘ম�ৌচাক’...
আমিও বালির গায়ে লিখেছি নিজের নাম
বুঝিনি, সমুদ্র কেন ঢেউ দিয়ে আখ্যান বানায়
কেবল ফেনার চু মু পায়ের পাতায় নিতে নিতে
দেখেছি, সাহসও ধাক্কা খেলে পর জল হয়ে যায়...
আমি নাকি কান্না হয়ে জেগে আছি ক�োটি–ক�োটি চ�োখে?
অথচ নিজেকে পাচ্ছি পাখির পালকে
যদিও জানি যে সেই পাখিটার পেটেও বুলেট
মেরেছে সুদূর সিন্ডিকেট;
প্রেমময় সেই চক্রব্যূহ
দূর থেকে যাই করে
লাগে কাছে এসে
বড় ভালবেসে
ছেলে–মেয়ে–মেয়ে–ছেলে
ভাইঝি–ভাগ্নে
ভাগ নে, ভাগ নে
এই দেশ কেবলই বাবার
এই বিশ্ব বিরাট থাবার
যেখানে দিয়েছে চিহ্ন
প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিশ্চিহ্ন,
আল�ো ত�ো ঘরের আয়নায়;
আগামী নক্ষত্র মুছে যায়...
মুছে দিল রাত আর মুছে দিল দিন
হিরে বলে ঝু ট�ো মুক্তো
মাংস বলে বেচল সয়াবিন...
সারথির জ�োরে যুদ্ধে জিতে গেল রথী
কী এমন ক্ষতি!
রাজনীতি–বিন�োদন–জুয়া
ধৃতরাষ্ট্র বাণী দেয়, দুর্যোধন কিনে নেয়
শকুনিরা গায় হুক্কাহুয়া
আসমুদ্র হিমাচল
আমার চ�োখের জল
কেন তবে বাঁচ�ো?
নাচ�ো না, আগুন হয়ে নাচ�ো
যে নাচের সামনে গুঁড়�ো–গুঁড়�ো হয়ে যাবে
মাটিতে ছড়িয়ে রাখা কাচও?
আঁক�ো অন্য গ্রহ
না, য�োগায�োগ্যতা নয়;য�োগ্যতাই যেখানে বিগ্রহ!
সেখানে স্ট্রাগলই শুধু স�োনা...
আর সেই স�োনার মুখে নুন দিয়ে যারা মারতে আসে
তাদের কলিজা ধরে টান দিয়ে তু মি
আপামর মানুষ আর প্রাণীজগতের হয়ে বল�ো,
“এত ল�োভ দিয়েছে প্রকৃতি
এতটু কু লজ্জাও দিল না”?

বই
ইতিহাস ও সাহিত্য

সঙ্গে সাহিত্যের মিশেলে
ইতিহাসের
দুই মলাটে বন্দি এক চমকপ্রদ

লেখার সম্ভার লেখক ও সম্পাদক
পঙ্কজকুমার দত্তের ‘দেখা হয় নাই
চক্ষু মেলিয়া’। চিরকালের কাশী, পুরী,
নবদ্বীপ থেকে শুরু করে কালীঘাট কালী
বা বাংলার মাহেশ। প্রাণবন্ত বর্ণনাময়
লেখায় যেমন এসেছে শিখগুরু মহিমা
ও পাটনা সাহিব, চৈতন্য–নিত্যানন্দ
কৃপাধন্য পানিহাটি তেমনই এসেছে
দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মন্দির, বেলুড়
রামকৃ ষ্ণ মঠ। আবার ঐতিহাসিক
রাজগৃহ যা আজকের রাজগির, হিউয়েন
সাং মেম�োরিয়াল, নালন্দা, ইতিহাসের
চন্দ্রকেতু গড় বা জনশ্রুতির বেড়াচাঁপা, ডেনিশ উপনিবেশ ফ্রেডারিকনগর
থেকে কেরি সাহেবদের প্রিয় শ্রীরামপুর, পরিচিত চন্দননগর, অজানা চান্দের
নগর— ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে পঙ্কজকুমার দত্ত সাহিত্যগুণে
পরিবেশন করেছেন। পড়তে পড়তে পাঠক স্থান–কাল–পাত্রের সঙ্গে একাত্ম
হয়ে যাবেন। সাহিত্যের রস আস্বাদন করার পাশাপাশি পাঠক প�ৌঁছে যাবেন
ইতিহাসের ভিতরমহলে। কয়েকটি রাজ পরিবার বা রাজবাড়ি নিয়েও লেখক
আল�োচনা করেছেন। যেমন, শ�োভাবাজার রাজবাড়ি, বাঁশবেড়িয়া রাজ
পরিবার ও হংসেশ্বরী মন্দির, আন্দুল রাজকাহিনি, ক�োচবিহার রাজপ্রাসাদ
ইত্যাদি। তবে এই বইয়ের মূল সম্পদ হল ক্যালকাটা মাদ্রাসা, এশিয়াটিক
স�োসাইটি, হিন্দু কলেজ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চৈতন্য লাইব্রেরি, বেঙ্গল
থিওসফিক্যাল স�োসাইটি ও কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটির নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ
আল�োচনা। অনুসন্ধিৎসু বাঙালি পাঠক নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। তরুণ
গবেষকদেরও সাহায্য করবে। কিছু দুর্লভ ছবি বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছে।
প্রকাশনার মান যথেষ্ট ভাল, যা এই ধরনের বইয়ের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রয�োজ্য।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ●পঙ্কজকুমার দত্ত
●বাঙলার মুখ ●৬৯৯ টাকা
বিশ্বরূপ মুখ�োপাধ্যায়

বই আল�োচনা নিয়ে য�োগায�োগ নয়

না চাইতেই দপ্তরে অনেকে আল�োচনার জন্য বই, পত্রিকা পাঠাচ্ছেন।
তঁারা আল�োচনা আশা করছেন। তাঁদের বইয়ের প্রতি যথাযথ সম্মান
রেখেই জানান�ো হচ্ছে, সব বই নিয়ে আল�োচনা করা কখনই সম্ভব নয়।
সম্পাদকমণ্ডলী বাছাই করার পর বই আল�োচনা করা হয়। বইয়ের
আল�োচনা বিষয়ে ক�োনও রকম য�োগায�োগের প্রয়�োজন নেই। রবিবাসরের
‘বই’ বিভাগ নিয়মিত দেখলেই জানা যাবে।

৪
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অবশ্যই বুস্টার

বারবার হাত ধ�োয়া

মাস্ক মাস্ট

শুধু শুধু কিছু মৃত ক�োষ বয়ে বেড়াবেন কেন?মুখে বেশি, শরীরের বাকি অংশেও জমে।
সারা বছরের গ্লানি ভাবুন। পুজ�োর আগে একটা সামগ্রিক ‘ফেশলিফ্ট’ চাই।
নিজের দিকে একবার ভাল করে তাকান

কেয়া শেঠ

বিশিষ্ট অ্যার�োমাথেরাপিস্ট। কেয়া শেঠ
এক্সক্লুসিভ, ১১৬এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
র�োড, কালীঘাট, কলকাতা– ৭০০০২৬
help@keyaseth.com

অ

ময়লা তু লে ফেলতে সপ্তাহে একদিন একটা স্ক্রাব
ব্যবহার করুন। দিনে দুই থেকে তিনবার হালকা ফ�োমিং
ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। বাড়িতে কয়েকটা
জিনিস করতে পারেন—
▼ ব্রণ হলে তার ওপর লবঙ্গ পেস্ট করে লাগান
▼ অর্জুন গাছের ছালও ব্যবহার করা যায়। ব্রণ কমাতে
অর্জুনের ছাল খুব কার্যকরী। শুধু ব্রণ নয়, ব্রণ থেকে তৈরি

ট্যান দূর করতে

▼ লেবু আর টক দই
একসঙ্গে মিশিয়ে মুখ,
হাত, ঘাড় ও যে যে
জায়গায় ট্যান পড়েছে,
সেখানে লাগান
▼ টম্যাট�োর রসও
ট্যান রিমুভ্যালে সাহায্য
করে। তাই টম্যাট�ো
চটকে রস বের করে
ট্যান পড়া অংশে লাগান
▼ ট্যান দূর করতে
ব্র্যান্ডিও পারে। তাই
অল্প একটু ব্র্যান্ডি
লাগাতে পারেন এ
ক’দিন।

ক্নেনজিং–ট�োনিং–ময়েশ্চারাইজিং

নিষ্প্রাণ ত্বকে প্রাণ ফেরাতে ক্নেনজিং–ট�োনিং–
ময়েশ্চারাইজিং করে রাতে ত্বককে মেরামতির জন্য ছেড়ে
দিন। দেখবেন ত্বক এমনিই প্রাণ ফিরে পাবে। এ ছাড়া
কয়েকটা পদ্ধতি ঘরেই করে দেখতে পারেন—
▼ এই সময়ে কিউয়ি খুব ভাল ওঠে। কিউয়ি ত্বকের জন্য
খুবই ভাল। ব্যবহার করা যেতে পারে
▼ পাকা পেঁপে চটকে মুখে লাগান, ভাল লাগলে খেতেও
পারেন। এতে ত্বক ভেতর ও বাইরে থেকে প্রাণ�োজ্জ্বল
হয়ে উঠবে
▼ ভিটামিন-সি-যুক্ত খাবার দাবার, ফল বেশি করে খান
▼ ভিটামিন-সি-যুক্ত ক্রিম ব্যবহার করুন। স্কিন
রিপেয়ারিংয়ে এর জুড়ি মেলা ভার
▼ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খেতে পারেন ভিটামিন
ক্যাপসুল।

ব্রণ বা র্যাশ সারাতে

নিয়মিত ত্বক ভালভাবে পরিষ্কার করুন। বাড়তি তেল,

ঠাকুর দেখতে বের�োন�োর আগে

ত্বক শুকন�ো দেখালে মুখে একটু মাখন মেখে
নিতে পারেন বের�োন�োর আগে
❖ পাতলা চু ল হলে বিভিন্ন দিক থেকে আঁচড়ে
পাফ করুন। এতে চু ল ঘন দেখাবে
❖ একটা চিরুনি অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে বের�োন
❖ একটা পাফ রেখে দেবেন ঘাম ম�োছার জন্য
❖	লিপস্টিক নিয়ে বের�োতে ভুলবেন না
❖ খুব আঁটসাঁট প�োশাক পরবেন না
❖ নতু ন জুত�ো পুজ�োর কিছুদিন আগে থেকে
পরে অভ্যাস করে নিন
❖ সুতির প�োশাক পরুন।
❖

হাত–পায়ের অবহেলা নয়

জেদি কাল�ো দাগ বা পিগমেন্টেশন কমাতেও
এটি সাহায্য করে। চন্দন পিঁড়িতে অর্জুনের
ছাল ঘষে ত্বকে লাগান�ো যায়
▼ ব্রণ কমাতে চন্দনগুঁড়�ো খুবই উপকারী।
পেস্ট বানিয়ে বা প্যাক বানিয়ে মুখে লাগাতে
পারেন। রক্তচন্দন এ জন্য সবচেয়ে ভাল ফল
দেয়।

শুধু চু ল আর মুখ নয়, হাত-পায়ে নজর দেওয়াও
প্রয়�োজন। অল্প ক’টা ঘর�োয়া ট�োটকাতেই প্রাণ ফিরবে
ত্বকের।
▼ খানিকটা ময়দার সঙ্গে একটু চালের গুঁড়�ো মিশিয়ে
তার মধ্যে অল্প দই–এর সর ভাল করে মিশিয়ে গায়ে
ঘষলে ময়লা দূর হয়, মৃত ক�োষগুল�ো অপসারণ হয়। ত্বক
ক�োমল হয়
▼ সামনেই শীতের মরশুম, স্নানের পর র�োজ একটু
অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে হাত–পা অতিরিক্ত শুষ্কতা
থেকে রেহাই পাবে

চু লের প্রতি যত্নবান হ�োন

পুজ�োর আগেই সবার মধ্যে চু লের নতু ন
স্টাইলিং–এর একটা প্রবণতা শুরু হয়ে যায়।
তবে মনে রাখতে হবে, স্ট্রেইটনিং, স্মুদনিং,
কালারিং বা বিশেষ ট্রিটেড হেয়ারের যত্নও
বিশেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে যদি বাড়িতেই
যত্ন করতে চান, তবে কয়েকটা জিনিস করতে
পারেন—
▼ মেথি পাউডার অল্প জলে মিশিয়ে তাতে একটু মধু দিয়ে
চু লে লাগান�ো যায়। এটা চু লকে কন্ডিশনিং করে
▼ মধু, টক দইয়ের প্যাকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাঁচার বহু শর্ত। ভাল বাঁচার সংজ্ঞা ত�ো অনেকেরই অজানা। জানতে পারেন
না, প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য অদৃশ্য ঘাতক।
আপনার সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে?

দূষণেই হার্ট অ্যাটাকের ভয় বেশি

অক্সাইড এবং আরও কয়েকটি বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে
এলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ঝু কি
ঁ বাড়ে। বাতাসে ভাসমান
রা নিয়মিত ধূমপায়ী, তাঁদের বারবার সতর্ক করা হয় বিষাক্ত কণা শরীরে ঢু কতে থাকলে হার্ট রেট বেড়ে যেতে
কারণ ধূমপানে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু পারে। ছন্দ হারাতে পারে হৃদয়। হৃৎস্পন্দনের ছন্দ বদলে
যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁদের হৃদয় কি আদ�ৌ সুরক্ষিত? দিতে পারে দূষণ। অ্যারিদ্মিয়াও দেখা দিতে পারে। চিন্তার
না, আমরা যাঁরা ধূমপায়ী নই, তাঁদের হৃদয়ও সুস্থ সবল নয়। বিষয় জিনগত কারণ ছাড়াও ইদানীং হার্টের সমস্যা নিয়ে
হাসপাতালে ভর্তি হওয়া র�োগীরা অনেকেই কমবয়সি।
কতটা নয়, সেটাই আল�োচনার।
শুধু গাড়ি, কলকারখানার ধ�োঁয়া নয়, রান্নার গ্যাস, উনুনের
জার্মানির একদল বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, যাঁরা ধূমপান
ধ�োঁয়াও হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। বাতাসে ভাসমান পার্টিকুলেট
করেন, তাঁরা যতটা ঝু কির
ঁ মধ্যে রয়েছেন, অধূমপায়ীরা ম্যাটার বা পিএম হার্টের সমস্যার অন্যতম কারণ। অবশ্য
তাঁদের থেকে অনেক বেশি হাই-রিস্কে বা উচ্চ ঝু কি
ঁ তে আমরা বহুদিন ধরেই জানি দূষণ বাড়লে শ্বাসের সমস্যাজনিত
অসুখ, ফু সফু সের দুরার�োগ্য কিছু র�োগ বাড়তে পারে।
আমি ব্যক্তিগতভাবে একজনকে চিনি, যিনি ক�োভিড
আসারও বেশ কিছু বছর আগে থেকেই মাস্ক ব্যবহার
করছেন। কর্মসূত্রে তিনি শহরতলির এক বিশেষ জায়গায়
যাওয়ার জন্য, সেখানে ধুল�ো এবং দূষণের মাত্রা যথেষ্ট বেশি
থাকায় এই প্রতির�োধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। একটি সমীক্ষায়
প্রকাশিত হয়েছে যে ক্ষতি করতে পারে এমন উচ্চ পর্যায়ের
রাস্তার পরিচিত দৃশ্য বায়ুদূষণের জন্য সিআইএমটি (ক্যার�োটিড ইন্টিমা-মিডিয়া
থিকনেস) সূচক বেড়ে যায়, ফলে অ্যাথের�োস্ক্লের�োসিস
আছেন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দূষণের কারণে ধমনি প্রভাব ফেলে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ–এর ওপর। এতেই
এবং শিরার ভেতরে যে লাইনিং বা আবরণ রয়েছে, তা ধীরে স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝু কি
ঁ বাড়ে। গবেষণা বলছে,
ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাড়ছে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা। বায়ুদূষণের মাত্রা যদি প্রতি ঘনমিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম
সে কারণে সময় থাকতে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কমান�ো যায়, তা হলে শ্বাসর�োগ এবং হৃদ্র�োগের মাত্রা ৩
সব চিকিৎসকই। কারণ সরকারি রিপ�োর্ট বলছে, আমাদের শতাংশ কমতে পারে।
দেশের চারটি প্রধান মেট্রো শহরের মধ্যে বায়ুদূষণের দিক শেষে, বাইরে যাওয়ার সময় শুধু ভাইরাস এড়ান�োর জন্য
থেকে কলকাতা ক�োনও ক�োনও সময় নাকি দিল্লিকেও নয়, দূষণ এড়াতেও মাস্ক পরা আবশ্যিক। নিজেদের জীবন
ছাপিয়ে যাচ্ছে। যদিও রাজ্য সরকার এই পর্যবেক্ষণের বাঁচাতে গাছ লাগান�ো জরুরি। স্বাস্থ্যকর খাবার বা সঠিক
সঙ্গে আদ�ৌ একমত নয়। তার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি তারা ডায়েট মেনে চলা উচিত। শুকন�ো গাছের পাতা এবং
দিয়ে এই সমীক্ষাকে রীতিমত�ো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তবু অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ পুড়িয়ে ফেলা আমাদের প্রবণতা।
কলকাতাবাসীরও দূষণ সম্পর্কে সাবধান হওয়াটা প্রয়োজন। সেটা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ভাল
বার্লিনের ব্র্যান্ডেনবার্গ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন রেজিস্ট্রির রাখার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। ভাল থাকুন এবং
গবেষক ডাঃ স্টকবার্গার তাঁর গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন, হৃদয়কে যত্নে রাখুন।
কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মন�োক্সাইড, সালফার ডাইতথ্যসূত্র:সাম্প্রতিক প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণাপত্র

মাংস না খেলে
৮ বছর আয়ু বাড়ে?

❖	বের�োন�োর আগে মুখে একটু মধু লাগান

ক�ৌশিক রায়

(গত সপ্তাহের পর)
র্ঘায়ুর পক্ষে অনুকূল এমন ডায়েটের
খ�োঁজে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন,
ডায়েটের লক্ষ্য ক্যালরি মাত্রার নিরিখে না
হয়ে এমন হওয়া উচিত, যাতে বডি মাস
ইনডেক্স (বিএমআই)–কে ২৫-এর নীচে
রাখা যায়। একইসঙ্গে ডায়েট এমন হবে
যাতে শরীরের চর্বি এবং চর্বিহীন শরীরের
ভরের মাত্রা আদর্শ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক
হয়। তাঁদের মতে, অপুষ্টি এড়াতে
ডায়েটকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে
খাপ খাইয়ে নেওয়া ভাল। বিশেষ করে
৬৫ বছরের বেশি বয়সিদের জন্য কথাটি
প্রয�োজ্য কারণ, তাঁরা কম প্রোটিন ডায়েটে
দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। এঁদের মধ্যে
যাঁদের ইনসুলিন প্রতির�োধজনিত সমস্যা
বা স্থূলতা নেই, বেশি পরিমাণ জটিল
কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে তাঁদের দুর্বলতা
কমতে পারে। কারণ এই ধরনের খাদ্য
ইনসুলিনের বৃদ্ধি না ঘটিয়ে ও গ্লুক�োজ
সিগন্যালিং পথ সক্রিয় না করেও শক্তি
সরবরাহ করে।
গবেষকরা এও লক্ষ করেছেন যে,
১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সিদের মধ্যে
পর্যায়ক্রমিক উপ�োস উচ্চ ক্যালরির খাদ্যের
কারণে উৎপন্ন ইনসুলিন প্রতির�োধকে
বিপরীতমুখী করে ত�োলে। এমনকী এতে
রক্তচাপ, ট�োটাল ক�োলেস্টেরল মাত্রা ও
প্রদাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি সাম্প্রতিক
গবেষণা অনুসারে, ৬০ বছর বয়স থেকে
শুরু করা সাধারণ পশ্চিমি ডায়েট কিংবা
ডায়েটে লেবু, গ�োটা শস্য ও বাদাম-সহ
কম লাল ও প্রক্রিয়াজাত মাংস ৮ বছরের
অতিরিক্ত আয়ুর সঙ্গে যুক্ত।

দী

অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া
▼ হাত–পায়ের জন্য অরেঞ্জ অয়েলও খুব কার্যকরী।
কারণ এতে ভিটামিন-সি থাকে। ফলে দ্রুত ট্যান রিমুভ
হয়।
সহায়তা:সায়ন্তী ব্যানার্জি

সাড়া

রাজশ্রী সিন্হা রায়

বয়স যদি থমকে দাঁড়ায়?বিশেষত মধ্যবয়সের পর। কী ভালই
না হয়। গ�োটা বিশ্বের সেরা সব গবেষণাগারে সে চেষ্টাই
চলছে। তাবড় বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাদের আয়ুর সঙ্গে
ডায়েটের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এবার নিজের
প্লেটের দিকে র�োজ তীক্ষ্ণ নজর দিন

গ্লানি হটান

বশেষে উমা সপরিবারে রওনা দিলেন মর্ত্যে।
শহরজুড়ে চলছে শেষ মুহর্তের
ূ
প্রস্তুতি। বাঙালির
শ্রেষ্ঠ উৎসবে মণ্ডপ থেকে মুখ, সবই যাতে সেরা লাগে,
সেই প্রচেষ্টাতেই সবাই ব্যস্ত। ব্যস্ত শব্দটা লঘু হয়ে গেল,
বরং মত্ত বলাটাই যথার্থ।
রূপচর্চার ক্ষেত্রে ত্বক বা চু লের যে মেরামতিগুল�ো এইটু কু
সময়ে করে নেওয়া সম্ভব, দেরি না করে সেগুল�ো চটজলদি
করে ফেলুন। পার্লার
ত�ো আছেই, তবে শেষ
মুহূর্তে সময়ের অভাবে
যদি গিয়ে উঠতে না
পারেন, তাই ঘর�োয়া
প্রস্তুতিতেই আর একটু
ইন্ধন জ�োগান।

পারস্পরিক দূরত্ব

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ক্যালরি ও
নিয়ন্ত্রিত প্রোটিনযুক্ত খাবার যে ধারাবাহিক
উপকার করে চলে তা স্বল্পায়ু প্রজাতি বা
মহামারি সংক্রান্ত গবেষণাই হ�োক কিংবা

বড় বড় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, সব ক্ষেত্রেই
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
তাঁদের মতে ডায়েটে কম অথচ পর্যাপ্ত
প্রোটিন কিংবা উচ্চমাত্রার দানাশস্যের
সঙ্গে সুপারিশ মাত্রার প্রোটিন, মেথিওনিনসহ অ্যামিন�ো অ্যাসিড গ্রহণ কমিয়ে স্বাস্থ্য
মেয়াদ বাড়ান�ো যায়। আসলে মেথিওনিন
রাসায়নিকটি বিভিন্ন বার্ধক্য সহায়ক
ক�োষীয় পাথওয়ের ক্রিয়াশীলতাকে
বাড়ায়। এই ধরনের অন্যান্য গবেষণা
প্রাপ্ত তথ্যানুসারে উদ্ভিজ্জ খাবার ক্রনিক
টাইপ–২ ডায়াবেটিস ও কার্ডিওভাসকুলার
র�োগের ঝু ঁকি কমায়। এছাড়াও একাধিক
গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এই ধরনের
খাবারে প্রদাহ কমে। যেহেতু প্রদাহের
কারণে প্রচু র র�োগ হয় তাই শেষ পর্যন্ত
এই খাবারগুলি র�োগ কমিয়ে মানুষকে
দীর্ঘায়ু করে তু লতে সক্ষম।

আপনারা সমাজের আয়না। সুনাগরিক হিসেবে সতর্কতার বার্তা আসুক

শ পাশ

আ

অসুবিধে
এই গবেষণার আবছা দিক বলতে
এটাই যে, নির্দিষ্টভাবে ক�োনও খাবারকে
সর্বোত্তম বলা যায় না। কারণ, তা
ব্যক্তিবিশেষের লিঙ্গ, বয়স, বংশগত
প্রবণতা, সংবেদনশীলতা ও অসহিষ্ণুতার
ওপরে নির্ভর করে। যেমন, কারও
গ্লুটেন সহ্য হয় না। সুতরাং, নির্দিষ্টভাবে
ক�োনও সর্বজনীন ডায়েট হয় না। তাই
নতু ন ডায়েট শুরুর আগে একজন
ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নেওয়া ভাল।
যদিও ডায়েটের যে রূপরেখা দেওয়া হল,
সেটা দীর্ঘায়ুর পক্ষে উপকারী, সন্দেহ নেই
কারণ, তাতে লাভই হয়।
(সমাপ্ত)
[সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে
লিখিত]

ঘটনার মিছিল। এবারের বাছাই

সেই চিরন্তনী সুর

সেই মহালয়া ছিল গঙ্গায় স্নান করে ধবধবে শুদ্ধতা
আর কানে ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশের আল�োর বেণু।
রেডিও দ�োকানে ধুল�ো ঝেড়ে কড়কড়ি চিঁচিঁ সারিয়ে

যাঁ

ভেঙে যেত। তবে বাকিরা ভয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ে
থাকা ধমক এড়ান�োর জন্যে। তারপর ক�োনও ক�োনও
বছর ‘তব অচিন্ত্য’না কী যেন টেনে টেনে গলা খেলান�ো
শুনতে শুনতে উঠে পড়ে বড়দের ওপর
অভিমানী আস্ফালন। কেন শুরুতেই
জাগালে না?আর ঘুম আসত না। সবুজ
সকালের সাদা র�োদ, নীল আকাশ দেখে
মনের মধ্যে কী যে আকুলিবিকুলি...
আর মাত্র ক’দিন। আমাদের বাগানের
ছাতিম ফু ল এবার ফু লঝু রির মত�ো
ফু টেছে। রাতের নির্যাস এখনও রয়ে
গেছে খানিক। ওদিকে নদীর বাঁকে কাঁড়ি
কাঁড়ি কাশফু ল। আজ চু পিচু পি গিয়ে
দেখে আসব। আজ ত�ো ছুটি। অনেক দূর
থেকে যেন কানে ভেসে আসে একটা
গম্ভীর স্বর। ‘যা দেবী সর্বভূ তেষু...’এই
সুর। এই মন্ত্র অন্তহীন চিরন্তন।

আশি ঊর্ধ্ব প্রবীণদের মিনিম্যাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারির মাধ্যমে নতু ন
জীবন দিল অ্যাপ�োল�ো মাল্টিস্পেশ্যালিটি হসপিটাল। সাফল্যে উচ্ছ্বসিত
কার্ডিওথ�োরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জেন ডাঃ সুশান মুখ�োপাধ্যায়,
ডাঃ সুরিন্দার সিং ভাটিয়া প্রমুখ।
ছবি:দীপক গুপ্ত
সায়ন্তী ব্যানার্জি

কত অজানা রে!আশ্চর্য হতে হয়

রঘুনাথ প্রামাণিক

ত�োলার কালঘাম ঝরান�ো কসরত। আর ব্র্যান্ড নিউ নামী
ক�োম্পানির ব্যাটারি। মাঝরাতেই কার ডাকে যেন ঘুম

স্বভাবদ�োষ!

কালীনগর, হাওড়া-৭১১৩১৫
(চিন্তাশীল নাগরিক)

আমিই বসতে গিয়ে, আসনে পায়ের ছাপ দেখে বিরক্ত
হয়ে অন্যদের সহবত শেখাই। হাসপাতাল, ডাকঘর
কিংবা ব্যাঙ্কে গিয়ে জ�োরে চিৎকার করে ফ�োনে কথা
আমাদের অনেকের মধ্যেই কমবেশি কিছু স্বভাবজাত ত্রুটি বলছি। ব্যাঙ্ককর্মীদের অসুবিধার কথা ভাবিই না। কখনও
রয়ে গেছে, সেগুলি ব্যক্তিজীবনে তেমন গুরুত্ব না থাকলেও জনবহুল স্থানে হর্ন ব্যবহার না করে, ফাঁকা জায়গায় অযথা
সমাজজীবনে ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা হর্ন বাজিয়ে শব্দদূষণ করছি। এমন অসংখ্য ত্রুটির তালিকা
চলতে চলতে যত্রতত্র, এমনকী গাড়িতে বসে জানালা শেষ হবে না। আমরা নিজেরা এগুল�ো গুরুত্ব দিই না বলে
দিয়ে থুতু ফেলি। গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি অনায়াসে করে চলি। অথচ, অন্যে করলে সমাল�োচনা
দাঁড় করিয়ে নিজের কাজ সারি। একবারও ভেবে দেখি না, করি। সেজন্যই সচেতন ব্যক্তিদের এগিয়ে এসে, অন্যদের,
বিশেষত, নব প্রজন্মের
পিছনের গাড়িগুল�োর
কী দশা হচ্ছে। ট্রেনে আপনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পাঠান pbasum7@ মানুষদের সচেতন করার
বসে, সামনের আসন
gmail.com ই–মেলে। অ
 নুগ্রহ করে নাম, দায়িত্ব গ্রহণ করা দরকার।
খালি দেখলেই, পা
স্বপনকুমার ঘ�োষ
পুর�ো ঠিকানা এবং য�োগায�োগের নম্বর সঙ্গে
তু লে আয়েস করে
মধ্য ঝ�োড়হাট, হাওড়া
বসি। অথচ সেই
(পত্রলেখক)
দেবেন। নিজের পরিচয়ও 

সংখ্যার আতঙ্ক
এরকম কেউ কেউ থাকেন যাঁরা যে ক�োনও বা বিশেষ ক�োনও সংখ্যা দেখে
বা তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তার শিকার হন। একে অ্যারিথম�োফ�োবিয়া বা
নিউমের�োফ�োবিয়া বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সংখ্যার প্রতি অতিরঞ্জিত,
নিরবচ্ছিন্ন ও অয�ৌক্তিক এক ভয়, যা আক্রান্তের র�োজকার রুটিন
পাল্টে দিতে পারে। সংখ্যা সম্পর্কিত নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে
এই র�োগের সূত্রপাত, সম্ভবত শৈশবে। গণিত নিয়ে অভিভাবকদের
অতিরিক্ত চাপ এবং বহুক্ষেত্রে উপহাস ও তিরস্কার শিশুমনে সংখ্যাভীতি
জাগিয়ে ত�োলে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ সংখ্যা (যেমন, ১৩, ৪, ৬৬) নিয়ে
কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসও র�োগটির কারণ হতে পারে।

ক�ৌশিক রায়

