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আন্তরজ্াতিক বজারজারে
যরেষ্ট দজাম কমরেও

সিপ্শ সতল 
অশ্নিমলূ্যই

তৃণমপূ্লর শ্িপ্্াভ

শ্নউ গশ্িয়া 
সেপ্ক রুশ্ি 

সমপ্্া ্ায়াল
তরুণ চক্রিততী

পুররজাে আরেই সফে কতব সুভজাষ 
বজা তিউ েত়িয়জা থেরক রুতব বজা থেমন্ত 
মুখজাতর ্পয্ন্ত থমর্জা থেরেে ্ জায়জাে েজাি। 
েজাষ্টজায়ত্ত থেে তবকজাশ তিেম তেতমটিড 
(আেতভএিএস)–এে শীষ্কি্জারদে 
তিরয় থমর্জা আতিকজাতেরকেজা এতদি প্রেম 
বজারেে মরিজা ্ জায়জাে েজাি চজােজাি। পুেরিজা 
িি–এতস থেক তদরয় ২৫ তকতম থবরে 
্জায়জাে েজারি খতুশ থমর্জাকি্জােজা। থমর্জা 
থেরেে তরএম অরুণ অরেজােজা থরজাকজা–
িজােজািেজাে পে এতদরিে সফে ্জায়জাে 
েজারিে রি্য সংতলিষ্ট সকেরক িি্যবজাদ 
রজাতিরয়রেি। থমর্জা সরূরে খবে, কতমশিজাে 
অফ থেেওরয় থসফটি (তসআেএস)–ে 
অিুমতি থপরেই যজারেী পতেবেণ শুরু 
েরব এই দুই রুরে। িরব তসআেএস 
করব পয্রবক্ষণ করে যজারেী পতেবেরণে 
অিুমতি থদরব থস–তবষরয় এখিই তকেু 
বেজা যজারছে িজা।
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কুতম ্সমজাররে প্রিজাি আর্জােি থিজােজাে কেজা বেরেও িিুি 
করে রটিেিজা তিতে েরয়রে। পুরুতেয়জাে কুস্জাউে, পতচিম 

থমতদিীপুরেে থখমজাশুতেরি এখিও অবরেজাি ওরেতি। কুস্জাউে 
থটেশরি তেরয় আর্জােিেিরদে সরগে কেজা বেরি থেরে তকেু 
যুবক আর্জােি িুেরি চজািতি। রজাতিরয় থদি, থকজািও দজাতবই 
এখিও পেূণ েয়তি। আর্জােি চেরব। 

কুতম্ সমজাররে থিিজা অতরিপ্রসজাদ মজােজারিজা শতিবজাে দুপুরে 
থ�জাষণজা করেি, আর্জােি প্রি্যজােজাে করে থিওয়জা েরছে। 
এে তকেুক্ষণ পরেই কুতম্ সমজাররে পক্ষ থেরক রজািজারিজা েয় 
অতরি মজােজারিজাে আর্জােি উরে থেরে। কুতম্রদে আর্জােি 
ওরেতি। দজাতব িজা থমেজা পয্ন্ত আর্জােি চেরবই। পতচিম 

থমতদিীপুরেে থখমজাশুতেরি থ্ি েজাইি ও ৬ িম্বে রজািীয় 
স়িক অবরেজাি েরয়রে। বহু থ্ি বজাতিে কেজা েরয়রে। যজারেীরদে 
সমস্যজায় প়িরি েরছে।

সখলা সশপ্ষ

আ�কাপ্লর প্রশ্তপ্িিন

আর থেরক আবজাে উর্জািি শুরু কেরেি 
মুখ্যমন্তী মমিজা ব্যজািজাতর্। িররুে মরচে 
রজারেজা বজাংেজাে উৎসব সংখ্যজা উর্জািি 
করে তিতি যজারবি থচিেজা অগ্রণীরি। 
থসখজারি প্রতিমজাে থচজাখ আকঁরবি।  িররুে 
মরচেই এতদি মখু্যমন্তীে উৎসরবে েজারিে 
অ্যজােবজাম প্রকজাতশি েরব। কেজা ও সেু 
মমিজাে তিররে। েজাি থেরয়রেি তরৎ 
েজাগেতুে, বজাবেু সতুপ্রয়, মরিজাময়, শ্রীেজািজা, 
চত্রিকজা, অতদতি, িৃষজা, ই্রিিীে ও মমিজা 
তিরর। থচিেজা অগ্রণীরিই বজাবেু সতুপ্রয়ে 
একটি েজারিে অ্যজােবজাম আিষু্জাতিকভজারব 
প্রকজাতশি েরব। থচিেজা অগ্রণী ক্জারবে 
কণি্জাে কেকজািজাে থময়ে তফেেজাদ েজাতকম 
উপতথিি েজাকরবি। অিুষ্্জাি শুরু তবরকে 
৫েজায়। মমিজা এতদি যজারবি থচিেজা েজা়িজাও 
দুটি মণ্ডরপ। মতুদয়জাতে ও থযজািপেু পজারক্ 
প্রতিমজাে উর্জািি কেরবি। েতববজােই 
তপিৃপক্ষ থশষ েরছে। থদবীপক্ষ শুরু 
েওয়জায় মমিজা প্রতিমজাে উর্জািি কেরবি। 
রজারেজা বজাংেজাে উৎসব সংখ্যজায় তবরশষ 
কেম তেরখরেি মমিজা ও অতভরষক 
ব্যজািজাতর।্ মেজােয়জাে তদিই সুরুতচ সরঘেে 
শজােদ উৎসরবে তেম প্রকজাশ েরব। ক্জাব 
প্রজাগেরণ থবেজা ১২েজায় অিষু্জাি। এবজােও 
কেকজািজায় রজারেজা বজাংেজাে টেে থদওয়জা 
েরব। েজাকরব মমিজাে থেখজা যজাবিীয় বই 
এবং উৎসব সংখ্যজা।
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থপর্জাে, তডরররেে দজামবৃতধিে প্রতিবজারদ শতিবজাে বজাংেজা রুর়ি থপর্জাে পজারপেে 
সজামরি িৃণমেূ যুব কংরগ্রস তবরক্ষজাভ থদখজায়। হুেতেরিও তবতভন্ন রজায়েজায় থপর্জাে 
পজারপেে সজামরি তবরক্ষজাভ থদখজাি িৃণমেূ যুব কমমীেজা। তবরক্ষজাভ থেরক থক্রিীয় স্বেজাষ্টমন্তী 
অতমি শজােরক িীব্র আক্রমণ কেজা েয়। বেজা েয়, তিতি ভজােরিে সবরেরক ব়ি 
পজাপ্ু। থপর্জাে, তডরররেে মজাি্যরম মজািুরষে কজাে থেরক অতিতেক্ত েজাকজা তিরছেি। 
এটি ডজাকজাতি েজা়িজা আে তকেুই িয়। এতদি থপর্জাে পজারপে যজাঁেজা থপর্জাে তিরি 
এরসতেরেি, িজাঁরদে সব বুতিরয় বরেরেি যুব কমমীেজা। পজাপু্ আঁকজা টি– শজাে্ পরে 
তবরক্ষজাভ থদখজাি িজাঁেজা।  থমজােে সজাইরকরে আরেজােীরদে িঁজােজা বরেি, আপিজােজা 
অরেিুক থবতশ দজাম তদরছেি। এই থবতশ দজাম থেরক থয অে্ আসরে িজা তকন্তু থদরশে 
কে্যজারণ ব্যবেজাে কেজা েরছে িজা। আমেজা িজাই তবরক্ষজারভ থিরমতে।
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েজারডি্তেচ এেজাকজাে আতমে খজারিে বজাত়িরি অতভযজাি চজাতেরয় ১৭ থকজাটিেও থবতশ িেদ 
েজাকজা উধিজাে করেতেে ইতড। থমজাবজাইে অ্যজাপ প্রিজােণজা কজারণ্ড অতভযুক্ত থসই আতমেরক 
উত্তেপ্ররদরশে েজাতরয়জাবজাদ থেরক িরে আিে কেকজািজা পুতেশ। ব্যজাঙ্কশজাে  আদজােি 
িজারক ৭ অর্জাবে পযন্্ত পুতেশ থেফজাররি পজােজারিজাে তিরদশ্ তদরয়রে। কেকজািজা 
পুতেশ সরূরে খবে, ২০২১ সজারেে থফব্রুয়জাতে মজারস পজাক্ ত্রিে েজািজায় একটি অতভরযজাে 
দজারয়ে েরয়তেে। িজােই সূরে িরে আতমেরক েজাতরয়জাবজাদ থেরক থগ্রপ্জাে কেজা েরয়রে।

শতিবজাে আদজােরি সেকজাতে থকৌসঁতুে রজািজাি, িিৃ আতমে খজাি ৪৭ থকজাটি ৯৬ 
েজাখ েজাকজাে প্রিজােণজা কজারণ্ড অতভযুক্ত। থমজাবজাইে অ্যজাপ ‘ ই–িজারেে’ –এে মজাি্যরম 
অিেজাইরি থেম থখেজাে থেজাপ তদরয় সজািজােণ মজািষুরক প্ররেজাতভি করে প্রিজাতেি 
করেরে। এে রি্য ৫টি থকজাপেজাতিও থখজারে। ১৪৭টি ব্যজাঙ্ক অ্যজাকজাউরটেে েতদশ পজাওয়জা 
থেরে। ওই অ্যজাকজাউটেগুতেরি ৪৭ থকজাটি ৯৬ েজাখ েজাকজা রমজা পর়ি। থসই েজাকজা ৫টি 
সংথিজাে অ্যজাকজাউরটে রমজা প়িি। যজা তক্রর্জাকজারেতসি মজােফি তবরদরশ সতেরয় থফেজা 
েয়। িরৃিে িেরফে আইিরীবী স্ীপ থ�জাষ সওয়জারে বরেি, থয ৫টি থকজাপেজাতিে 
িজাম বেজা েরয়রে থসগুতেে তডরে্ে আমজাে মরকেে িি।

১০ থসর্ম্বে সকজারে েজারডি্তেরচে শজাতে আস্জাবে থেজারড ব্যবসজায়ী আতমে 
খজারিে বজাত়িরি েজািজা থদি ইতড–ে আতিকজাতেকেজা। আেও ৫টি রজায়েজায় অতভযজাি 
চরে। েজাি পয্ন্ত িল্জাতশে পে রজািজা যজায় উধিজাে েওয়জা অরেে্ পতেমজাণ ১৭ থকজাটি 
৩২ েক্ষ েজাকজা। িখি থেরকই তিরখজারঁ তেে আতমে খজাি। 

িদরন্ত উরে আরস থমজাবজাইে থেতমং অ্যজারপে মজাি্যরম থমজােজা েজাকজা উপজার্রিে থেজাপ 
তদরয় তশকজাে িেজা েি। প্রেম িজারপ অতি সের তকে ুপ্রশ্ন বজা িজািঁজা। সমজািজাি কেরেই 
ব়ি অরঙ্কে পুেস্জাে। শুরুরি অল্প েজাকজা তররি পরে আেও থবতশ উপজার্ি কেরি তেরয় 
যজােজাই পজা বজাত়িরয়তেে, িজােজাই সব্স্বজান্ত েরয়রেি। থবতশ েজাকজা থরিজাে রি্য অ্যজাকজাউরটে 
থবতশ েজাকজা রমজা তদরি েি। িজােপেই স্বয়ংতক্রয়ভজারব অ্যজাপটি তডঅ্যজাত্রভরেড েরয় 
থযি। প্রজােতমক িদরন্ত থেজারয়্জারদে অিমুজাি, েজাকজাগুরেজা বজাত়িরি থেরখ পতেকল্পিজা 
করে অি্যরে সেজারিজা বজা তবতিরয়জারেে পতেকল্পিজা তেে আতমরেে। 

িীপঙ্কর ন্ী

িবজান্ন অতভযজারিে তদি তবররতপ–িজাণ্ডব তিরয় তদতল্ে ফ্যজা্ ফজাইত্ডং কতমটি দরেে 
সব্ভজােিীয় সভজাপতি থর তপ িজাড্জাে কজারে উর্জা তেরপজাে ্তদে। তবররতপে ৫ সজাংসদ 
িবজান্ন অতভযজারিে পে পতেতথিতি থদখরি এরসতেরেি। িজােঁজা এসএসরকএরম ভতি্ 
আেি পুতেশ আতিকজাতেক থদবতরৎ চ্যজােজাতরর্ক থদখরি যজািতি। শতিবজাে থসৌেি েজায় 
এই তেরপজাে ্সপেরক্ বরেি, ‘ তেরপজারে্ সতি্য কেজা বেজা থিই। আসরে ওেঁজা থিজা সজািজােণ 
সজাংসদ। বজাংেজা ভজাে করে থচরিি িজা। তবররতপ ওরঁদে পজাঠিরয়রে। িজাই এরসরেি।’  
িবজান্ন অতভযজারিে তদি তবররতপ কমমীেজা িজাণ্ডব, সন্তজাস করেরে। পুতেরশে েজাত়িরি 
আগুি তদরয়রে, তমতডয়জাে েজাত়ি জ্জাতেরয়রে, পুতেশরক মজােিে করেরে। গুরুিে আেি 
অবথিজায় েজাসপজািজারে ভতি ্েরয়রেি পুতেশ আতিকজাতেক থদবতরৎ চ্যজােজাতর্। পুতেশ 
ওইতদি খবুই সংযরমে পতেচয় তদরয়রে। েজা্ডজা মজােজায় পতেতথিতি তিয়ন্তণ করেরে। 
পুতেশরক ত�রে মজােজা েরয়তেে। আর্জােরিে িজারম িজােক কেজা েরয়তেে। শুরভ্ু 
অতিকজােী থিজা পজাচঁ তমতিে থেরক থগ্রপ্জাে েরয় পুতেরশে েজাত়িরি উরে পর়িি। ফ্যজা্ 
ফজাইত্ডং কতমটি েজাসপজািজারে অতভরষরকে যজাওয়জারক তিরয়ও তেরপজাে ্তদরয়রে। থসৌেি 
বরেি, অতভরষক তেরয় থকজািও অি্যজায় করেতি। তিতি আেি পুতেশ অতফসজােরক 
থদখরি তেরয়তেরেি। মখু্যমন্তীও থদখরি যজাি। এে থপেরি তবররতপ অযেজা েজারিীতি 
খুরঁরে। বজাংেজায় তবররতপে থেজাক থিই। গু্ডজারদে এরি ওইতদি িবজান্ন অতভযজাি কেজা 
েরয়তেে। শুরু থেরকই থেজােমজাে বজািজায়।

আ�কাপ্লর প্রশ্তপ্িিন

 ইউরক্ররি েজাতশয়জাে সজামতেক অতভযজারিে থররে এবেরেে মজাচ্–এতপ্রে মজাস থেরক 
আন্তর্জাতিক বজারজারে অপতেরশজাতিি জ্জােজাতি থিরেে দজাম  ক্রমজােি বজা়িরি শুরু 
করেতেে। এক সময় থিরেে দজাম ব্যজারেে তপেু ১১৬ ডেজারে থপৌঁরে যজায়। থসই 
সময়ই িজারপ িজারপ থপর্জাে ও তডরররেে দজাম বজাত়িরয়তেে এরদরশে েজাষ্টজায়ত্ত 
থিে সংথিজাগুতে। এে থররে থপর্জারেে দজাম দজাঁ়িজায় তেেজাে তপেু ১০০ েজাকজাে 
থবতশ। তডররেও থ�জােজারফেজা কেরে ১০০ েজাকজাে আশপজারশ। অেচ থসর্ম্বরেে 
থশরষ এরস থদখজা যজারছে, আন্তর্জাতিক বজারজারে অপতেরশজাতিি জ্জােজাতি থিরেে 
দজাম ব্যজারেে তপেু ৮০ ডেজারে থিরমরে। িবু কমতি দজারমে সরগে সগেতি থেরখ 
এরদরশ জ্জােজাতিে দজাম কমজারছে িজা েজাষ্টজায়ত্ত থিে সংথিজাগুতে। 

আন্তর্জাতিক বজারজারে এবেরেে এতপ্রে মজারস অপতেরশজাতিি জ্জােজাতি থিরেে 
দজাম তেে ব্যজারেে তপেু প্রজায় ১০৩ ডেজাে। থম মজারস ১০৯. ৫১ ডেজাে, রুরি ১১৬. ০১ 
ডেজাে। িরব রুেজাইরয় দজাম করম েয় ১০৫.৪৯ ডেজাে, আেরটে ৯৭.৪০ ডেজাে 
এবং থসর্ম্বরেে থেজা়িজায় ৯২.৮৭ ডেজাে। শুক্রবজাে মজাতক্ি থফডজােজাে তেরজাভ্ 
সুরদে েজাে থফে বজা়িজারিজায় এরদরশ থিে আমদজাতিে খেচ এখি থিরম এরসরে 
ের়ি ব্যজারেে তপেু ৮০ ডেজারে। 

অি্যতদরক থদখজা যজারছে, কেকজািজায় ৩০ এতপ্রে থপর্জারেে দজাম তেে ১১৫ েজাকজা 
১২ পয়সজা তেেজাে। এবং থসর্ম্বরেে ২৪ িজাতেখ থপর্জারেে দজাম তেেজাে তপেু ১০৬ 
েজাকজা ০১ পয়সজা। অে্জাৎ এতপ্রে থেরক থসর্ম্বরেে মরি্য তেেজারে থপর্জারেে দজাম 
করমরে মজারে ৯ েজাকজা ১১ পয়সজা। ৩০ এতপ্রে কেকজািজায় তডরররেে দজাম তেে তেেজারে 
৯৯ েজাকজা ৮৩ পয়সজা। ২৩ থসর্ম্বরে থদখজা যজারছে তডরররেে দজাম করম েরয়রে 
তেেজারে ৯২ েজাকজা ৭৪ পয়সজা। অে্জাৎ এতপ্রে থেরক থসর্ম্বরেে মরি্য তডরররেে 
দজাম করমরে তেেজারে মজারে ৭ েজাকজা ১১ পয়সজা। আেও েক্ষণীয় থয, থম মজারসে পে 
থেরক এখি পয্ন্ত থপর্জাে বজা তডরররেে দজাম এরকবজারেই কমজারিজা েয়তি। 

দু’�প্নরই শ্িিায়ী ম্যাচ। দুই তারকার দুই অশ্ভি্যশ্ক্ত। িঁাশ্িপ্ক, সচাপ্খ �ল সটশ্নে শ্কংিিশ্তি র�ার 
সেপ্েরাপ্রর। োনশ্িপ্ক, লেদিপ্ে হাশ্েমুপ্খ ঝুলন সগাস্ামী। ছশ্ি: এএেশ্প



রাজ্য ৼ

আজকালের প্রতিলেদন

দু’বছর পর আবার সেই সেনা ছন্দে ফিরন্ছ শহন্রর আবােন্নর পুন্�াগুন্�া। 
উৎেবন্ে োমন্ন সরন্ে আড্া,  হই–হুন্্াড়, োওয়াদাওয়া, োংস্কৃ ফিে অনুষ্ান্নর 
েন্গে সদো যান্ব বাঙাফ�য়ানার এবং পুরািন বাং�ার বন্নফদ পফরবান্রর ঐফিহ্য। 
পুন্�া ফিন্র েব ফেছুরই আন্য়া�ন ে�ন্ছ স�ারেদন্ম। 

মেঘেল্ার আোসন
অন্য বছন্রর মন্িা এ বছরও ‘ সমিম্ার আবােন’ –এর প্রফিমা সেন্ে শুরু 

েন্র স�াটা পনু্�াই হন্ি েন্�ন্ছ োন্বফে ভান্ব। মকৃন্ময়ী দু�্াপ্রফিমার সেহারায় 
োেন্ছ আশ্চয্ এে ফনিগ্ধিা। প্রফিমাটিন্ে োফ�ন্য় সিা�া হন্ব ফেরােফরি ডান্ের 
োন্�। মণ্ডপটি হন্ি েন্�ন্ছ এন্েবান্র ফছমছাম এবং েুদের। �ানান্�ন সমিম্া 
েংস্কৃ ফি ও ক্ীড়া েংেন্দর অন্যিম প্রধান েদে্য সদবাফশে েমাদ্ার। ফিফন আরও 
�ানান, �ফড়য়াহাট এ�াোর এই আবােন্নর পনু্�া ৪৪িম বছন্র পড়�। �ি 
দু’ বছর পুন্�ান্ি োংস্কৃ ফিে অনুষ্ান হন্য়ফছ� ভােু্য়াফ�, অঞ্জফ�ন্ি িু� ব্যবহার 
ফছ� না, এেেন্গে বন্ে োওয়াদাওয়াও হয়ফন। আবার আন্�র মন্িা েব হন্ব বন্� 
ফেদ্ান্ত হন্য়ন্ছ। পঞ্চমীর ফদন পুন্�ার উন্্াধন। পনু্�ার ঐফিন্হ্য সোনও োমফি 
োন্ে না। ষষ্ী সেন্ে অষ্টমী োংস্কৃ ফিে অনুষ্ান্ন অংশগ্রহণ েরন্বন আবাফেন্েরা। 
নবমীর ফদন্ন বাইন্র সেন্ে ফশল্ী আনা হয়। েপ্তম সেন্ে নবমী পয্ন্ত োওয়াদাওয়া। 

উতদিা আোসন
বাইপান্ের অ�য়ন�র এ�াোয় উফদিা আবােন। ৭২০টা ফ্্যাট রন্য়ন্ছ। এর মন্ধ্য 

৬০০ �ন োন্েন। বাফেরা শহন্রর বাইন্র। 
দু�্াপুন্�া ২২ বছন্র পড়�। আবােন্ন 
বাফড়র পুন্�ার মন্িা ব্যবস্া েরা হয়। সযন 
এেটা সযৌে পফরবার। �ানান্�ন উফদিা 
উৎেব েফমটির েভাপফি ড.  ফম�ন কুণ্ড।ু 
িাঁর েোয়, েম্াদে ইন্দাণী বেু, অনুভা 
শম্া এবং সোষাধ্যক্ষ অরুণাভ মমত্র–েহ আবােন্নর েবাই ফমন্� এই উৎেন্বর 
আন্য়া�ন েন্র। মহা�য়ার ফদন মফহষােুরমফদ্নী অনুষ্ান সেন্ে পনু্�ার অনুষ্ান 
শুরু। পঞ্চমীর ফদন আনদেন্ম�া অনুষ্ান্নর মাধ্যন্ম উৎেন্বর শুরু। এই অনুষ্ান্ন 
আবাফেন্েরা নানা ধরন্নর েুস্াদু োবার মিফর েন্র আবােন প্রাগেন্ণ স্ট� েন্র 
ফবফক্ েন্রন। এোন সেন্ে সয টাো ওন্ে িা ফবফভন্ন েমা�ন্েবামূ�ে োন্� দান 
েরা হয়। এফদন োরবা নকৃন্ি্যর এেটি অনুষ্ানও হন্ব। ষষ্ী সেন্ে পনু্�া শুরু। 
রীফি সমন্ন প�ুাঅে্না ও অঞ্জফ� হন্ব। প্রন্ি্যে ফদন েন্্যায় োংস্কৃ ফিে অনুষ্ান্নর 
আন্য়া�ন েরা হন্য়ন্ছ। অষ্টমী ও নবমীন্ি োওয়াদাওয়ার ব্যবস্া োেন্ছ। আবােন্নর 
মফহ�ান্দর েহন্যাফ�িায় পনু্�ার ব্যবস্া েরা হয়। 

তনউ টাউলনর কে্মকার পতরোলরর পুলজা
ফনউ টাউন্নর োনরাই� ফেন্্াফনন্ি েমে্ার পফরবান্রর পুন্�ার আন্য়া�ন ে�ন্ছ 

স�ারেদন্ম। দু�া্প্রফিমার সেহারায় োেন্ছ আশ্চয্ এে ফনিগ্ধিা। ঐফিহ্য ও রীফিনীফি 
সমন্ন হন্ব পনু্�া। এই পনু্�া ফিন্র এ�াোর বহু মানষু ও আত্ীয়–পফর�ন্নর েমা�ম হয়।

সল্টলেলকর চল্াপাধ্ায় পতরোলরর পুলজা
েল্টন্�ন্ের েন্্াপাধ্যায় পফরবান্রর পনু্�া ৪৭িম বন্ষ্ পড়�। সদবী দু�্া 

মহামায়া রূন্প পুফ�ি হন েন্্াপাধ্যায় পফরবান্র। অফনদে্য েন্্াপাধ্যান্য়র েল্টন্�ন্ের 
বােভবন্ন শাস্তীয় রীফি সমন্ন হয় মহামায়ায় আরাধনা। েপ্তমী সেন্ে নবমীর 
পূ�ােন্া, েফন্পুন্�া, আরফি সদেন্ি আন্েন বহু ফবফশষ্ট মানুষ। পাশাপাফশ পুন্�ার 
ফদনগুফ�ন্ি মহাপ্রোন্দর েন্গে দু�্ফিনাফশনীর আশীব্াদ ফনন্ি আন্েন বহু মানুষ।

সম্বৃিা েুখাতজ্ম

ঝাউ, আমড়া ও েরঞ্জা �ান্ছর বী�, 
সব� ও নারন্েন্�র সোো, গু�ঞ্চ �িায় 
ো�ন্ছ মণ্ডপ। প্াফস্টে, োন্ম্ােন্�র 
সছাঁয়া সনই মণ্ডন্পর ফভিন্র ও 
বাইন্র। প্রেকৃ ফির সদওয়া উপহান্রই 
সেন্� উেন্ছ েল্টন্�ে এিই ব্লে 
সরফেন্ডন্টে অ্যান্োফেন্য়শন্নর পুন্�া। 
আর এইেব েরঞ্জাম দুই সমফদনীপুন্রর 
প্রি্যন্ত গ্রামাঞ্চ� সেন্ে েংগ্রহ েন্র 
সপৌঁন্ছ সদওয়া হন্য়ন্ছ গ্রান্মর মফহ�ান্দর 
হান্ি। িন্রই সেগুফ� পফরষ্ার েন্র, 
শুফেন্য়, পাফ�শ েন্র মণ্ডপ েজ্ার �ন্য 
প্রস্তুি েরন্ছন সেোনোর মফহ�ারা। 
িাঁন্দর প্রস্তুি েরা প্রােকৃ ফিে েরঞ্জান্মই 
ো�ন্ছ ৩৮ বছন্রর এই পুন্�া। পুন্�া 
উন্দ্যাক্ান্দর মন্ি, িানঁ্দর মণ্ডন্পর 
আেষ্ণ হন্ি েন্�ন্ছ প্রােকৃ ফিে ো�। 
��ন্মািার আ�মন্নর উৎেন্ব ধফরত্রী 
মা যান্ি ক্ষফিগ্রস্ত না হন, সেফদন্ে 
ন�র সরন্েই মিফর হন্ছে পুন্�ামণ্ডপ, 
�াফনন্য়ন্ছন পুন্�া উন্দ্যাক্ারা। িাই 
‘ প্রেকৃ ফি পারন্িক্ট’  পুন্�া ফহন্েন্বই মণ্ডপ 
ও প্রফিমা মিফর হন্ছে। ডান্ের োন্� 
এেো�ার োন্বফে প্রফিমা মিফর েরন্ছন 
ফশল্ী েম� পা�। মফদেন্রর আদন্� মণ্ডপ 

মিফর হন্ছে। দাফয়ন্বে রন্য়ন্ছন বীণাপাফণ 
সডেন্রটন্ের্ িরন্ি ফবদু্যৎবরণ 
হা�দার। মণ্ডপেজ্ার ফেছুটা ো� 
হন্ছে সমফদনীপুন্র। বাফেটা েল্টন্�ন্ে।

শারন্দাৎেন্বর োর ফদন এ�াোবােী 
যান্ি ফনফশ্চন্ন্ত এেেন্গে পনু্�া উপন্ভা� 
েরন্ি পান্রন, সেভান্বই �ন্ড় সিা�া 
হন্ছে পুন্�ার পফরন্বশ। সমফদনীপুন্রর 

ফশল্ী রফব দাে �ানান্�ন, সেোনোর 
প্রাফন্তে এ�াো সেন্ে ফিন মাে আন্�ই 
�ান্ছর পািা, ি�, িু�, বী� েংগ্রহ 
শুরু হন্য়ফছ�। িারপর সেগুন্�া 
িাঁরাই সপৌনঁ্ছ ফদন্য়ফছন্�ন গ্রান্মর 
িন্র িন্র। সেোন্ন কুটিরফশন্ল্র েন্গে 
যুক্ মফহ�ারা রাোয়ফনে ফদন্য় পফরষ্ার 
েন্র সডেন্রশন্নর �ন্য উপযুক্ েন্র 

সিান্�ন সেইেব ফ�ফনে। এই োন্� 
এেন ফনযুক্ রন্য়ন্ছন ৩৫ �ন মফহ�া। 
পুন্�া েফমটির েম্াদে ডাঃ প্ব 
ভ্াোয্ �ানান্�ন, প্রেকৃ ফির েন্গে 
োমঞ্জে্য সরন্ে মিফর হন্ছে মণ্ডপ। 
�ান্ছর ি�, িু�, বীন্�র পাশাপাফশ 
ধান্নর কুন্ড়া, ভূফষ, োেও োেন্ছ। শুধু 
মণ্ডপেজ্ান্িই নয়, পুন্�ার ফিনফদন 
সভান্�র আন্য়া�ন েরা হয়। সভা� 
সদওয়ার �ন্যও ব্যবহার েরা হন্ছে 
পফরন্বশ–বান্ব োমগ্রী। পঞ্চমীন্ি 
উন্্াধন। মণ্ডন্পর েন্গে মাফনন্য়ই 
োেন্ছ আন্�ােেজ্া।

পনু্�ার পাশাপাফশ েফমটির 
িরন্ি রাো হন্ছে োমাফ�ে েম্েূফে। 
অষ্টমীন্ি সস্ছোন্েবী েং�েন ফেফন–র 
েহন্যাফ�িায় সহান্মর সছন্�ন্মন্য়ন্দর 
েন্গে ভা� েন্র সনওয়া হন্ব পুন্�ার 
আনদে। ১৫০ সেন্ে ২০০ ফেন্শার 
ফেন্শারীন্ে সভা� োওয়ান্না হন্ব। 
িারা অংশ সনন্ব এি ই ব্লন্ের পুন্�ায়। 
সোফভড েংক্মন্ণর আশঙ্ায় �ি দু’ বছর 
সেভান্ব োওয়াদাওয়ার আন্য়া�ন েরা 
যায়ফন। িাই এ বছর সভা� ফবিরণ 
উৎেবন্ে এই ফেন্শার–ফেন্শারীন্দর 
েন্গে ভা� েন্র ফনন্ি োইন্ছন পুন্�া 
উন্দ্যাক্ারাও। 

২

        প্রয়�োজন
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েীরা মসোলকন্দ্র: 2411-8316

মসন্ট জন্ স অ্ামু্ে্ান্স: 98300-23653
দেকে 101

কলট্াে: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111

তিতেগুতড়: 0353-2502222
রালির ওষধু /  অতসিলজন

ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেতিক্াে: 2358-1723

জীেনদীপ: 2455-0926
সাউথ েু্ লরা: 2484-4322

ব্াি ে্াঙ্ক
মসট্াে ব্াি ে্াঙ্ক: 2351-0619
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কেকািা রতেোর ২৫ মসলটেম্র ২০২২

পািাপাতি

গি কালের সোধান
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েেয় তসনহা

েি্যফ�ৎ রান্য়র ফেন্নমায় ে�োিা মহান�ন্রর েংস্কৃ ফির 
েন্গে পুন্�ার সদবীর উপাে্যান বারবার ফিন্র এন্েন্ছ। িাঁর 
বহুমাফত্রে ফেন্নমার ভাষায় অন্নে সক্ষন্ত্র ফবফভন্ন েফরন্ত্রর 
পান্শ নারী েফরত্রই প্রধান ও গুরুবেপূণ্ ভূফমো পা�ন েন্রন্ছ। 
বহু সক্ষন্ত্র, েফরত্র ফেত্রায়ন্ণ নারীর প্রাধান্যই ম�ূ শফক্ হন্য় 
উন্েফছ�। �ন্মশিবন্ষ্ েি্যফ�ৎ রায়ন্ে েম্ান �ানান্ি হা�রা 
উদয়ন েন্ঘের ৭৭িম বন্ষ্র ভাবনা ‘ সদবীপক্ষ’। এই ফেন্মর 
মাধ্যন্ম েি্যফ�ন্ির আেঁা, ফেন্নমায় প্রোশ এই মহান�ন্রর 
েংস্কৃ ফি, নারী ও পুন্�ার ��ছফব িুন্ট উেন্ব হা�রা উদয়ন 
েন্ঘের মণ্ডন্প।

ফবশ্ববন্রণ্য ে�ফচিত্র পফরো�ে েি্যফ�ৎ রায়ন্ে অব�ম্বন 
েন্র এবান্রর আমান্দর ভাবনা। ওনার যি ফেন্নমা আন্ছ 
িার মন্ধ্য সয েব ফেন্নমায় মফহ�ান্দর গুরুবে সদওয়া হন্য়ন্ছ, 
সেইেব ফেন্নমার প্রধান েফরত্রগুন্�া মণ্ডন্প সদো যান্ব। 
শফম্�া োকুর অফভনীি ‘ সদবী’  ফেন্নমা সেন্েই ‘ সদবীপক্ষ’ র 
ভাবনা। �ানান্�ন হা�রা উদয়ন েন্ঘের েম্াদে রন্মন 
ফেনহা। পুন্�ার আন্য়া�ন ফনন্য় েম্াদে বন্�ন, এবান্রর 
ভাবনান্ে মণ্ডন্প রূপায়ণ েরন্ছন ফশল্ী সনিহাফশে মাইফি। 

িাঁন্ে েহন্যাফ�িা েরন্ছন ফিফমর ব্রহ্ম। প্রফিমা েরন্ছন 
ফশল্ী পূন্ণ্দেু সদ। ফশল্ীর ভাবনায় মণ্ডন্পর ফভিরটা মহান�র 
ফেন্নমার ধাঁন্ে েরা হন্ছে। সেোন্ন এেফদন্ে এে মফহ�ার 
�ীবন েংগ্রান্মর ছফব িুন্� ধরা হন্ছে। পাশাপাফশ েি্যফ�ৎ 
রান্য়র ফবফভন্ন ফেন্নমার নারী েফরত্রগুন্�াও সদো যান্ব। 
‘ সদবী’  ফেন্নমা আদন্� হন্ব দু�্াপ্রফিমা। এর েন্গে োেন্ব 
ধ্যানমগ্ন শফম্�া োকুন্রর মূফি্। মণ্ডন্প বা�ন্ব মহান�ন্রর 
ফেন্নমার ফমউফ�ে। িার েন্গে োেন্ব ১২ ফমফনন্টর এেটি 
ভাষ্য।’  ফেম ফনন্য় ফশল্ী সনিহাফশে মাইফির েোয়, পন্ের 
পাঁো�ী, োরু�িা, সদবী, অপুর েংোর, মহান�র, েীমাবদ্, 
অরন্ণ্যর ফদনরাফত্র, োঞ্চন�ঘো–েহ েি্যফ�ৎ রান্য়র বহু 
ফেন্নমায় নারী েফরত্রগুন্�ার ভূফমো ফছ� উন্্্যেন্যা�্য। 
এমনেী অন্নেগুফ�ন্ি প্রধান েফরত্র ফছ�। মণ্ডন্প েি্যফ�ৎ 
রান্য়র ফেন্নমার প্রেুর ছফব, আঁো ছফব োেন্ব। স�াটা মণ্ডপটা 
এেটা ে্যান্মরার আদন্� মিফর হন্ছে। স�ন্সের ফভির ফদন্য় 
প্রন্বশ েরার পর সদো যান্ব েি্যফ�ৎ রান্য়র �নফপ্রয় 
ফেন্নমা দশ্েন্দর োমন্ন সভন্ে উেন্ব। েি্যফ�ৎ রান্য়র 
ফেন্নমার নামগুন্�া অদৃশ্যভান্ব সভন্ে োেন্ব। িারপর যি 
এন্�ান্ব এে এেটা �ান�া সেন্ে ফেন্নমার নারী েফরত্রগুন্�া 
সবফরন্য় আেন্ব।’

হাজরা উদয়ন সলঙ্ঘ সি্তজৎ

িুে, িে, েীজ তদলয় এিই ব্লকর েণ্ডপ

তিতর হলছে এিই ব্লকর েণ্ডপ। ছতে:  জয় সাধখুাঁ

পুন্�ায় দৃফষ্টহীনন্দর �ন্য
আজকালের প্রতিলেদন

আর মাত্র েন্য়েটা ফদন বাফে শারন্দাৎেন্বর। 
আর পাঁে�ন্নর েন্গে ওঁরাও পুন্�ার আনন্দে 
শাফম� হন্ি োন। দৃফষ্টহীনন্দর �ন্য সব্রই� 
ফডেন্প্ স্ট্যান্ড ো�ু েরন্ি এবং ফবন্শষ ক্ষমিা 
েম্ন্ন, প্রবীণন্দর পনু্�া মণ্ডন্প পফরক্মা 
েরান্ি পান্শ এন্ে দাঁড়া� ন্যাশনা� 
ইনফস্টটিউট অি প্রন্িশনা�ে ( এনআইফপ) । 
শুক্বার দৃফষ্টহীনন্দর েুফবধার �ন্য ফিনটি 
পনু্�া েফমটিন্ি সব্রই� ফডেন্প্ স্ট্যান্ড ো�ু 
েরার েো সিাষণা ের� এনআইফপ। এফদন 
হা�রা পাে্ দুন্�্াৎেব েফমটির মণ্ডন্প 
আনুষ্াফনেভান্ব এনআইফপর পক্ষ সেন্ে 
এেো �ানান্না হয়। অনুষ্ান্ন উপফস্ি 
ফছন্�ন রান্�্যর েকৃ ফষমন্তী সশাভনন্দব 

েন্্াপাধ্যায়, এমএেএমই সডভ�পন্মন্ট 
সিারাম ( ডফব্লউফব)  িপন প্নায়ে, 
সিারান্মর সদবন্�্যাফি রায়, হা�রা পাে ্
দুন্�্াৎেব েফমটির যুগ্ম েম্াদে োয়নন্দব 
ে্যাটাফ�্, এনআইফপর েম্াদে–েহ অন্যরা।

এনআইফপর েিকৃ প্ক্ষ �ানান, োইফন 
ইন্টারন্যাশনা� সু্�, মমিা েুফমি ফবনানী 
িাউন্ন্ডশন, সরাটাফর ক্াব অি ে্যা�োটা 
ওল্ড ফেটির েহন্যাফ�িায় দৃফষ্টহীন, ফবন্শষ 
ভান্ব েক্ষম ও প্রবীণ না�ফরেন্দর �ন্য 
ফবন্শষ পুন্�া পফরক্মার ব্যবস্া েরা হন্য়ন্ছ। 
সমাট ২৫০টি পুন্�া েফমটি এন্ি অংশ সনন্ব। 
ফিনটি পুন্�া েফমটি হা�রা পাে ্দুন্�্াৎেব 
েফমটি, এে ফব পাে্ এবং ইয়াং বন্য়� ক্াব 
(ফেৎপুর ক্ফেংন্য়র োন্ছ) দৃফষ্টহীনন্দর �ন্য 
সব্রই� ফডেন্প্ স্ট্যান্ড ো�ু েরন্ি েন্�ন্ছ।  

         আজ টিটিয়ে কী দেখয়বন

 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         তপেু

ম্ান্রর সদওয়া ফডন্ভান্ের্ ো�ন্� 
আফদি্যর ফনন্দন্্শ েই ের� রঞ্জা। 
এফদন্ে ম্ারও রঞ্জার ভা�র �ন্য 
ফনন্�র মন্নর ফবরুন্দ্ ফ�ন্য় এই 
ো� েন্র সভন্ঙ পন্ড়। আফহর–
ফপ�ু–সোফহনীরা েীভান্ব এই 
পফরফস্ফি োমা� সদন্ব বনু্ঝ উেন্ি 
পান্র না। এরমন্ধ্যই ম্ান্রর দাদু 
�াফনন্য় সদন সয, িারঁা আবার 
ফম�া্পুন্র ফিন্র যান্বন। ম্ার–
রঞ্জার �ীবন্ন ফে আন্দৌ ফস্রিা 
আেন্ব?  আফহর–ফপ�ু ফে ফম�্াপুন্র 
সযন্ি রাফ� হন্ব? 
তজ োংো:  সলন্ ৬–০০

           তসলনো ধারাোতহক
•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      জেসা েুতিজ এইচতি
েো� ৮–২০ প্রলিসার িঙ্কু ও এে 
মিারালিা, েো� ৯–৫৫ ঠাম্ার 
েয়লরেডি, দুপরু ১২–১০ এক ময 
তছে রাজা, দুপুর ২–৫৫ মহেেক 
মসাসাইর, ফবন্ে� ৫–৩০ সহজ 
পালঠর গল্া, েন্ন্ ৭–০০ তকসতেস 
ব্্াক কতি

রাি ১০–০০

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      জেসা েুতিজ
েো� ৬–০০ মকাতন, দুপুর 
১২–৪০ অরুন্িী, দুপুর ৩–৩৩ 
েলো দুগ্া োঈ কী 
িুতে আসলে েলে

রাি ১০–০০

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      কাোস্ম োংো তসলনো
েো� ৬–০০ েহাপীঠ িারাপীঠ, 
েো� ৯–০০ আগুন, দুপুর 
১২–০০ স্তীর েয্মাদা, দুপুর ৩–০০ 
অতনিপরীক্া, েন্ন্ ৬–০০ 

টেনপটজি
তেশুদ্ধ তসদ্ধান্ত: রফববার, ৮ আফশ্বন 
১৪২৯, ইং ২৫ সেন্টেম্বর ২০২২, 
মুং ২৮ শির ১৪৪৪
েূন্য্াদয় ি ৫।২৯।৩৮
েূয্াস্ত ি ৫।২৭।২৬
ফিফে–(  ভাদ্র েকৃ ষ্ণপক্ষ)   অমাবে্যা 
দং ৫৪।৪৭ রাফত্র ি ৩।২৫
নক্ষত্র– উত্তরিল্গুনী অন্হারাত্র

অন্ পতজিকা
রফববার, ৮ আফশ্বন ১৪২৯, ইং 
২৫ সেন্টেম্বর ২০২২, ফহ�ফর ২৮ 
শির ১৪৪৪
েহােয়া। আন্তজ্মাতিক িাতন্ত 
সপ্াহ। তেশ্ব কন্া তদেস

তেতধতেতপ, রাি ৯–০০ েদো, রাি 
১২–০০ োি ইন রাজস্থান

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      কাোস্ম োংো
দুপুর ২–০০ িততি

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      মসাতন আট
েন্ন্ ৫–৩০ সুপারে্ান তরটান্মস

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      তে4 ইউ েুতিজ
েো� ৬–৩৫ দরার, 

োততি গুে তেটার চােু
েো� ১০–৫৯
দুপুর ৩–০৯ ধড়কন, েন্ন্ ৭–০০ 
পুতেি অউর েুজতরে, রাি ১০–৫২ 
ক্তরিয়

তেলিষ অনুষ্ান

মদেীপলক্র সূচনায়
আ� মহা�য়া। 
ফপিকৃ পন্ক্ষর 
অবোন হন্য় 
সদবীপন্ক্ষর 
েূেনা। এই 
উপ�ন্ক্ষ 
ফবফভন্ন 

সটফ�ফভশন ে্যান্নন্� োরাফদন 
ধন্র োেন্ছ এোফধে ফবন্শষ 
অনুষ্ান। সকাে ৭টায় আকাি 
আট–এর ‘ গুডমফন্ং আোশ’ –এ 
মহা�য়ার মবেে। �ান্ন 
োেন্বন স্া�িা�ক্ষী দাশগুপ্ত, 
অফরদেম �াগেুফ� এবং অফঙ্িা। 
মসাতন আট চ্ালনলে সকাে 
৭–৩০ সেন্ে অ্যাফনন্মশন্নর 
মাধ্যন্ম সদো যান্ব ‘ অে 
েিী পাব্িীেো’ । এরপর 
সকাে ৮–৩০ মথলক োেন্ছ 
শফক্রূফপনী দু�্া’ ।

জেসা েুতিজ
তকসতেস

সলন্ ৭–০০

 অেনীন্দ্রনাথ ঠাকুরলক তনলয় ‘ পুরশ্রী’  পতরিকা র এোলরর সংখ্া। 
িতনোর পুরিেলন অেনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংখ্া প্রকাি কলরন 

কেকািার মেয়র তিরহাদ হাতকে। আলছন তিল্ী শুিাপ্রসন্,  
পুর–কতেিনার তেলনাদ কুোর, পুর–সতচে হতরহরপ্রসাদ েণ্ডে, 
মেয়র পাতরষদ সন্দীপন সাহা–সহ তেতিটিরা। ছতে:  আজকাে  

দৃতটিহীনলদর সলঙ্গ েন্ত্রী মিািনলদে চল্াপাধ্ায়।

অনোইলন পুলজার স্াদ
আজকালের প্রতিলেদন

প্রেণ্ড ফভন্ড়র োরন্ণ অন্নন্েই �নফপ্রয় মণ্ডপগুফ�ন্ি সপৌঁন্ছান্ি পান্রন না। 
প্রবান্ে োো অন্নন্ে োন ে�োিার পুন্�া সদেন্ি। িানঁ্দর �ন্য অন�াইন্ন পুন্�া 
সদোর ব্যবস্া েন্রন্ছ সমটািম ্এবং এক্সফপ অ্যান্ড ফড�্যান্ড। মা দু�্া সমটাভাে্–এর 
মাধ্যন্ম আফহফরন্টা�া, সদশফপ্রয় পাে্, বাফ��ঞ্জ ো�োরা� এবং টা�া প্রি্যন্য়র 
মণ্ডপগুফ� সমটাভান্ে ্৩ফড টুইন্নর মাধ্যন্ম সদো যান্ব। সমটািম্ এবং এক্সফপ 
অ্যান্ড ফড�্যান্ড–এর েহ–প্রফিষ্ািা েুেকৃ ি ফেং বন্�ন, এ বছর আমরা োরটি মণ্ডপ 
সদোব। পন্রর বছর ১০০টিরও সবফশ এবং অদূর ভফবষ্যন্ি ে�োিার প্রফিটি মণ্ডপ 
সমটাভাে্–এ সদোন্নার ব্যবস্া েরব। সমটািম ্এবং এক্সফপ অ্যান্ড ফড�্যান্ড–এর 
আন্রে েহ–প্রফিষ্ািা েুবীর বা�া� বন্�ন, এেন সেন্ে পনু্�ার েময় ে�োিায় 
না োেন্�ও সমাবাইন্�ই ে�োিার পনু্�ার স্াদ উপন্ভা� েরা যান্ব। 

আোসলন েলনতদ 
পতরোলরর ঐতিহ্

িারলদাৎসে উপেলক্ কেকািা পুতেলির পুলজা গাইি ে্াপ 
প্রকাি করলেন নগরপাে তেনীি মগালয়ে। পুলজার সেয় োচ্চারা 
তিলড় হাতরলয় মগলে সহলজ খুঁলজ পাওয়ার জন্ তিতর ‘ চাইল্ড 
আইলিতন্টর ে্াজ’ –ও প্রকাি করা হয়। পািাপাতি কেকািা 

পতুেি ‘ উৎসে অ্াপ–২০২২’  –এর উলবিাধন হয়। তছলেন কেকািা 
পতুেলির পদস্থ কি্মারা।  ছতে: দীপক গুপ্

হাজরা উদয়ন সলঙ্ঘর িারদীয়া দুগ্মাপুলজার উলবিাধলন অতিলনরিী োধেী েুলখাপাধ্ায়, সঙ্গীি পতরচােক 
মদেলজ্াতি তেশ্র। তছলেন তচরি প্রলযাজক তিরলদৌসুে হাসান প্রেুখ । িতনোর। ছতে: সঙ্কষ্মণ েলন্দ্াপাধ্ায়

পাে গুপ্তের 
েন্দেন্হ ধকৃি

অেক সরকার
তিতেগুতড়, ২৪ মসলটেম্র

পাে গুপ্তের েংস্ার েন্গে সযা�ান্যা� োোর 
েন্দেন্হ োফ�ম্ং সেন্ে এে ব্যফক্ন্ে 
সগ্রপ্তার েন্রন্ছ রা�্য পুফ�ন্শর সপেশ্যা� 
টাস্ সিাে ্( এেটিএি) ৷ ধকৃন্ির নাম ফপর 
মহম্দ ওরন্ি েমীরদা ( ৩৯) ৷ িান্ে আনা 
হন্ি পান্র ে�োিায়। রা�্য পফু�শ েনূ্ত্র 
�ানা স�ন্ছ, োফ�ম্ন্ঙর মরুফ�হা্া সেন্ে 
এই ব্যফক্ন্ে শুক্বার েন্্যায় সগ্রপ্তার েরা 
হয়। ধকৃন্ির োছ সেন্ে সমাবাই� এবং 
�্যাপটপ বান্�য়াপ্ত েরা হন্য়ন্ছ। �ানা 
স�ন্ছ, টাোর ফবফনমন্য় সদন্শর �ািীয় 
ফনরাপত্তার েন্গে �ফড়ি স�াপন িে্য 
পাোর েরি ফপর মহম্দ। ২০২০ োন্� সে 
এেবার সনপান্� ফ�ন্য়ফছ�। সেই েময় পাে 
গুপ্তের েংস্ার সোনও এে ব্যফক্র েন্গে 
িার সযা�ান্যা� হয়। ফনয়ফমি সযা�ান্যা� 
ে�ি সহায়াটেঅ্যান্পর মাধ্যন্ম। সমাবাইন্� 
পাে সযান্�র প্রমাণ সপন্য়ন্ছ এেটিএি।

পুন্�ান্িও 
সডফগের প্রোর

আজকালের প্রতিলেদন 

শহন্র সডফগে পফরফস্ফি ফেছুটা উন্্��নে। 
িাই পুন্�ার মন্ধ্যও েন্েিনিা প্রোর 
ো�ান্ব ে�োিা পুরেভা। শফনবার ‘ টে 
টু সময়র’   অনষু্ান্ন সডফগে প্রন্োপ ফনন্য় 
উফ্গ্ন ে�োিার মহানা�ফরে ফিরহাদ 
হাফেম। এফদন আবারও শহরবােীন্ে 
েন্েিন োোর বািা্ সদন মহানা�ফরে। 
ফিফন �ানান, ে�োিায় সডফগে পফরফস্ফি 
ফেছুটা উন্্��নে ঠিেই। িন্ব এটা 
শুধ ুে�োিা নয়। এবছর েবত্্র সডফগে, 
ম্যান্�ফরয়ার মন্িা মশাবাফহি সরান্�র 
আক্ান্ন্তর হার সবফশ। পকৃফেবীব্যাপী এই 
েমে্যা। সডফগের মশা োন্�র �� ফেংবা 
ভ্যান্টর সনাংরা �ন্� বংশবকৃফদ্ েন্র 
না। বকৃফষ্টর পফরষ্ার �মা ��, বাফড়ন্ি 
ধন্র রাো �ন্� সডফগের মশা বংশবকৃফদ্ 
েন্র। বাফড়র ছান্দর োফ� টব, সি�া 
ফ�ফনেপন্ত্র বকৃফষ্টর সয �� �ন্ম সেোন্নই 
মশার আিুঁড়ির।

রেীন্দ্রিারিী
 আজকালের প্রতিলেদন: হন্স্ট� সেন্ে 
োিাই েমমীন্দর প্রি্যাহান্রর অফভন্যা� 
উে� রবীন্দভারিী ফবশ্বফবদ্যা�ন্য়। 
হন্স্ট�গুফ� সেন্ে �ি পােঁফদন ধন্র োিাই 
েমমীন্দর হুমফে ফদন্য় প্রি্যাহার েরা হন্য়ন্ছ 
বন্� অফভন্যা�। িন্� েমে্যায় পন্ড়ন্ছন 
বরান�র, দমদম পাে,্ বনহু�ফ� এবং 
েল্টন্�ন্ের পােঁটি হন্স্টন্�র আবাফেে 
েন্য়েন্শা পড়য়ুা। ফনি্য োিাইন্য়র অভান্ব 
োফরফদন্ে সনাংরা ও আব�ন্ায় ভফি।্ 
িার মন্ধ্যই পড়য়ুান্দর োেন্ি হন্ছে। 
এ ব্যাপান্র অফভন্যা� ফবশ্বফবদ্যা�ন্য়র েমমী 
েং�েন্নর ফবরুন্দ্। যফদও ফবশ্বফবদ্যা�ন্য়র 
ফশক্ষাবন্ ুেফমফির েম্াদে েনু্বাধ দত্ত 
সেৌধফুর বন্�ন, ‘ এই অফভন্যা� ফভফত্তহীন।’ 



রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

গঙ্ারঘাপ্ে 
বিবকৎেপ্কর সেহ

আজকাপ্লর প্রবতপ্িেন  

বেলড়ুের জগন্নাথঘনাট বথড়ে উদ্নার হল এে চিচেৎসড়ের 
বেহ। বসই সড়গে চিড়�নাজঁ হড়ে 
বগড়লি তনারঁই এে েন্।ু পচুলড়ের 
অিমুনাি, ওই েন্ওু গগেনাে তচলড়ে 
বগড়েি। তনারঁ ব�নঁাড়জ ডুেচুর িনাচমড়ে 
তল্নাচে িনালনাড়িনা হড়ছে। পুচলে 
জনািনাে, মৃত চিচেৎসড়ের িনাম 
বসৌরভ সনাহনারনাে (২৬)। তনঁার 
েনু্ বরনাহি কুমনার (২৫) চিড়�নাজঁ। 
চিল্ম স্নাচডজ চিড়ে স্নাতড়েনাত্তর 
স্তড়রর পেুেনা বরনাহি ও বসৌরভ দু’ জড়িরই েনাচে বেলড়ুের 
লনালনােনাে ুসনাের বরনাড়ড। েচিেনার বভনাড়র দুই েনু্ বেলড়ুের 
জগন্নাথঘনাড়ট স্নাি েরড়ত চগড়েচেড়লি। গগেনাে স্নাি েরড়ত 
বিড়মই তচলড়ে যনাি দুই েন্।ু বরনাহড়ির ব�নাজঁ িনা পনাওেনা 
বগড়লও ঘনাড়টর েনাড়েই বসৌরড়ভর বেহ উদ্নার হে। ঘনাড়টর 
েনাে বথড়েই তনঁাড়ের দু’ বজনােনা জুড়তনা, জনামনা, এেটি ে্নাগ 
উদ্নার হে। তনার মড়্্ চিচেৎসড়ের বমনােনাইল, মনাচিে্নাগ ও 
পচরিেপত্র পনাওেনা যনাে। ঘনাট বথড়ে উদ্নার হে চিচেৎসড়ের 
সু্টি গনাচেটিও। 

সেৌরভ োহারায়।

আজকাপ্লর প্রবতপ্িেন

চমঠুি িক্রেততী এচেি উত্তরেড়গে বগড়েি। মনালেনাে েড়লর 
সনাংগঠচিে বেঠে েড়রড়েি। েলেনাতনার বমের চিরহনাে 
হনাচেম েড়লড়েি, ‘ চমঠুিেনাড়ে চিড়ে আসড়ে চেড়জচপ। 
তনাঁড়ে চিড়ে এড়স বেনািও লনাভ হড়ে িনা। মনালেনাে বরল বগস্ 
হনাউসড়ে পনাটিটি অচিস েরনা হড়েড়ে। এরেম বেনাথনাও বিই 
বয, চমঠুিেনা জনােগনা পনাড়ছেি িনা।’  এচেি তৃণমড়ূলর সনা্নারণ 

সম্নােে কুণনাল বঘনাষ েড়লি, ‘ চমঠুিেনার এ�ি বেনািও গুরুত্ব 
বিই। আড়গ বজ্নাচতেনােুড়ে ‘ েনাকু’  েলড়তি। মমতনা ে্নািনাচজটিড়ে 
চেচে েলড়তি। এ�ি েনাড়ে েী েড়লি, জনাচি িনা। তড়ে চতচি 
তনঁার গুরুত্ব হনাচরড়ে বিড়লড়েি। রনাজিীচতর সড়গে ওঁর বেনািও 
সম্েটি বিই। চমঠুিেনাড়ে চিড়ে চেড়জচপ ঘুরড়ল বেনািও লনাভ 
হড়ে িনা। েনাংলনা ভনাল েড়র বিড়িি িনা।’  চিরহনাে হনাচেম েড়লি, 
‘ চমঠড়ুির েথনাে এেটি বভনাটও আসড়ে িনা। উচি রনাজনিচতে 
বেনািও বিতনা িি। আমরনা এ চেষড়ে বেনািও গুরুত্ব চেচছে িনা। ’ 

বিঠুনপ্ক কোক্ষ বিরহাে, কুণাপ্লর
আজকাপ্লর প্রবতপ্িেন: পুড়জনার আড়গই �ুড়ল বেওেনা হল েহু প্রতীচষিত এক্নাইড 
বমনাড়ের  িুটওভনার চরিজ। েচিেনার এক্নাইড বমনাড়ের চরিড়জর উড়্না্ি েড়রি েলেনাতনার 
মহনািনাগচরে চিরহনাে হনাচেম। চেড়লি সনাংসে, েলেনাতনা পুরসভনার বিেনারপনাসটিি মনালনা 
রনাে, এক্নাইড়ডর চসইও সুেীর িক্রেততী, বমের পনাচরষে সুরিত েচক্, েড়রনা বিেনারম্নাি 
বেেলীিনা চেশ্নাস, েড়রনা বিেনারম্নাি বিতনাচল ি্নাটনাচজটি, েনাউচসিলর অসীম েসু–সহ 
চেচেষ্টরনা। এক্নাইড েতৃটিপড়ষির এই উড়ে্নাগড়ে সনা্ুেনাে জনািনাি মহনািনাগচরে। চতচি 
জনািনাি, েহড়রর ে্স্ততম এেটনা বমনাে এটনা। পথিনারীড়ের চিরনাপত্তনার েথনা মনাথনাে 
বরড়�ই এই িুটচরিজ বতচরর উড়ে্নাগ বিওেনা হে। 

এক্নাইড বমনাড়ে িুটচরিজ

বিধাননগর–সকষ্টপরু 
েংপ্�াগকারী সেতু

আজকাপ্লর প্রবতপ্িেন

চে্নািিগড়রর েনাচসন্নাড়ের আর গনাচে চিড়ে বেষ্টপুর েনা চেমনািেন্ড়রর 
চেড়ে বযড়ত উড়্নাডনাঙনা চেড়ে ঘরুড়ত হড়ে িনা। বেষ্টপরু ও লনাড়গনােনা 
এলনােনার মনািষুড়েও আর চে্নািিগড়র আসড়ত ঘরুড়ত হড়ে িনা 
েীঘটিপথ। িনাল ুহল বেষ্টপরু �নাড়লর ওপর চে্নািিগড়রর এড়জ ও 
এড়ে ব্লে এেং বেষ্টপুর সংড়যনাগেনারী িতুি বসতু। েচিেনার এই 
বসতুর উড়্না্িী অিুষ্নাড়ি  বসি মন্তী পনাথটি বভৌচমে েড়লি, ‘ এই চরিজ 
এ�নািেনার মনািষুড়ে ম�ু্মন্তীর েনারে উপহনার।’  এই বসতু বতচরড়ত 
রনাড়জ্র বসি ও জলপথ চেভনাড়গর �রি হড়েড়ে  প্রনাে ৪ বেনাটি টনােনা। 
সনাংসে বসৌগত রনাে েড়লি, ‘ শু্ু চেমনািেন্র বযড়ত ১০ চেচম দূরত্ব 
েড়ম যনাড়ে।’  েমেল মন্তী সচুজত েস ুেড়লি, ‘ বলেটনাউি িুট চরিড়জর 
েনাড়ে চভআইচপ বরনাড়ডর চেে বথড়ে চে্নািিগড়র আসনার বেইচল 
চরিজ আড়গই িনাল ুহড়েড়ে। চে্নািিগর বথড়ে ওপনাড়ে যনাওেনার জি্ 
ওই ্ রড়ির আড়রেটি চরিজ েরনার েথনা ভনােনা হড়ছে।’  চে্নািিগড়রর 
বমের েৃষ্না িক্রেততী েড়লি, ‘ মনাত্র ১০ চমচিড়ট চেমনািেন্ড়রর েনাড়ে 
বপৌড়ঁে যনাওেনা যনাড়ে।’  চে্নােে অচেচত মিুচে েড়লি, ‘ এ�নািেনার 
মনািষু চরিড়জর জি্ অিড়ুরনা্ েড়রচেড়লি।’  অিষু্নাড়ি চেড়লি চে্নােে 
সড়ুেনা্ অচ্েনারী, চে্নািিগড়রর বডপটুি বমের অচিতনা মণ্ডল, বমের 
পনাচরষে বেেরনাজ িক্রেততী, েনাণীরিত ে্নািনাচজটি, তুলসী চসিহনা রনাে, 
সুচজত মণ্ডল, বসি েপ্তড়রর সচিে িেিড়জ্নাচত বঘনাষ প্রমু�।  

সেড় সকাটি সরশন কার্ড বনব্রিয় করার প্রবতিাপ্ে 
েরি হল এেইউবেআই(বে)। একইেপ্ঙ্ ভুপ্য়া 
সরশন কার্ড বিবনিত করার োবি জাবনপ্য়প্ে 
এেইউবেআই( বে) । েংগঠপ্নর রাজ্য েম্ােক 
িণ্ীোে ভট্ািা�্ড জানান, বরবজোল কাপ্র্ডর েপ্ঙ্ 

আধার নম্বর েং�ুক্ত িাধ্যতািূলক কপ্র বেপ্য়প্ে 
সকন্দীয় েরকার। �ার িপ্ল স�–েি উপপ্ভাক্তা 
সরশন কাপ্র্ডর েপ্ঙ্ আধার েং�ুক্ত করপ্ত পাপ্রনবন, 
তাঁরা বিপাপ্ক পপ্ড়প্েন। এরিপ্ল অপ্নক বিধ 
উপপ্ভাক্তা সরশন পাপ্িন না।

বরেিেনাডটি 
েনাচতড়লর 
প্রচতেনাড়ে

�ান িলািল শুরু হল োলা বরিপ্জ। রান বেপ্ক, বনউ গবড়য়া সেপ্ক রুবি সিাড় প�্ডন্ত সিপ্্ার ্ায়াল রান শুরু হল। শবনিার। েবি: তপন িুখাবজ্ড
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 সুখবর
ংলার জন্য ননঃসন্দেন্ে সুখবর। তৃতীবান্রর জন্য নবপুল জয় পপন্য় বাংলার মুখ্যমন্তী মমতা 
ব্যানানজজি প�াষণা কন্রনিন্লন, এবার তাঁর অগ্ানিকার নিল্প ও কমজিসংস্ান্ন। সব জনমুখী প্রকল্প 
চলন্ব, পকাথাও ফাঁক থাকন্ব না। একইসন্গে তাঁর সরকার পজার পেন্ব নিল্প ও কমজিসংস্ান্ন। 

নিল্প ও কমজিসংস্ান অগোগেীভান্ব জনিত। কু্দ্র ও মাঝানর নিন্ল্প পেন্ি এক নম্বন্র উন্েন্ি বাংলা। এবার চাই 
বি লননি, নবপুল কমজিসংস্ান। গত পাঁচ বিন্র যখন পেন্ি পবকারত্ব ক্রমবিজিমান, এখন ৪৫ বিন্রর মন্ি্য 
সবন্চন্য় পবনি, তখন বাংলার পবকারত্ব কন্মন্ি ৪০ িতাংি। তবু আরও কমজিসংস্ান্নর লন্ক্্য অনবচল 
মমতা। জগেল সুদেরী নিল্প তালুক গন্ি উেন্ি। পেউচা পাঁচানমর প্রাথনমক কাজ শুরু েন্য়ন্ি। নানা অদু্ত 
কারণ পেনখন্য় নবন্রানিতায় পনন্মন্ি নকিু বাম সংগেন। আনেবাসী মানুষ নানক সবজিস্ান্ত েন্বন!  মুখ্যমন্তী 
স্পষ্ট বন্লন্িন, প্রথম েফায় পযটুকু েরকার, পসই জনম সরকান্রর োন্তই আন্ি। পরবততী িান্পও কাউন্ক 
সবজিস্ান্ত েন্ত েন্ব না। জনমর বেন্ল জনম, নগে ক্নতপূরণ এবং প্রন্ত্যক পনরবান্রর একজনন্ক চাকনর 
পেওয়া েন্ব। তাজপুন্র পকন্দ্র নারাজ, সমুদ্রবদের গিার োনয়ত্ব ননন্য়ন্ি রাজ্যই। এই প্রকন্ল্প এলাকায় 
ব্যাপক উন্ননত েন্ব। আোনন পগাষ্ী এনগন্য় এন্সন্ি। পমাট লননি ২৫ োজার পকাটি টাকা। কমজিসংস্ান েন্ব 
২৫ োজার মানুন্ষর। স্মরণকান্লর মন্ি্য এত বি লননি আন্সনন। সনুস্নত ও সিুাসন আন্ি বন্লই এন্সন্ি। 
পকন জানন না, সংবােমাি্যন্ম প্রচার কম। নবন্রািীরা এখনও সুন্যাগ পায়নন, তন্ব নকিু না নকিু পপন্ত 
চাইন্ব। প্রনতেত করা রাজ্যবাসীর কতজিব্য।  

শ্বজ্যানীপ্ের মপ্ে, ঘণ্যায় ১৩ সেপ্ে 
৩৫ শ্েপ্�যাশ্মটযার পর্ষন্ত বযােযাপ্সর 
গশ্েপ্বপ্গ ঘশু্ি সবপ্েপ্য় ভযা� ওপ্ি।

সে মু

সসবযার বশ্গ্ষর ে� দুগ্ষযাপুপ্�যা েপ্র প্রমযাণ েরপ্ে সেপ্য়শ্ি� মযারযাঠযারযা �যাপ্ে অবযাঙযাশ্� 
আর ধম্ষশ্ববিযাপ্স শৈব হপ্�ও বযাঙযাশ্� েযাঁপ্ের আপন�ন, দুগ্ষযাপূ�যা েযাঁপ্েরও পূ�যা।

আলয় এনেন  মেময়,  
তাই উৎসন্বরও শুরু

পেবানিস পােক

‘ম োলয়া’ িব্দটির আক্নরক অথজি ‘নপতৃপুরুন্ষর 
উৎসন্বর আিার’। পলৌনকক সংস্ার 
অনুযায়ী ভাদ্র মান্সর কৃষ্ণ প্রনতপে 
পথন্ক আনবিন্নর অমাবস্যা – এই েল 
নপতৃপক্, এসময় পপ্রতন্লাক পথন্ক 

নপতৃপুরুন্ষর আত্ারা পফন্ল যাওয়া পনরবার পনরজনন্ের 
কান্ি নফন্র আন্সন। এই মন্তজি পফরাটা সম্ূণজি েয় মোলয়ার 
নেন। এনেন তাঁন্ের পনরতৃনতির জন্য উত্তরপুরুষ তপজিণ কন্রন। 
আলয় এনেন মেময় অথজিাৎ আনদেময় েন্য় ওন্ে বন্লই এই 
নতনথর নাম মোলয়া।

প্রসগেত উন্লেখ্য, জ্ান্নন্দ্রন্মােন োন্সর ‘বাগোলা ভাষার 
অনভিান’ অনুসান্র, ‘মে’ িব্দটির অথজি ‘উৎসব’। পসনেক পথন্ক 
নবচার করন্লও, আলয় বা গৃে পযনেন উৎসবময়তায় পণূজি েন্য় 
ওন্ে পসইনেনটাই ‘মোলয়া’। পরন্লাকগত পূবজিপুরুষন্ের তৃনতির 
জন্য এনেন অন্নজল ননন্বেন করা েয়। তাই এই আচান্রর 
নাম তপজিণ। উনলেনখত ‘বাগোলা ভাষার অনভিান’ জানান্ছে, 
‘তপজিণ’ িন্ব্দর অথজি ‘প্রীণন’ বা ‘প্রীতকরণ’ বা ‘তৃনতিকরণ’। 
সব নমনলন্য় যা োঁিান্ছে, পলৌনকক নববিাস অনুসান্র মৃতন্ের 
আত্ার পিন্ি যাওয়া পৃনথবীন্ত পুনরাগমন পযনেন সম্ূণজি েয়, 
পসনেনই জীনবত উত্তরপুরুন্ষরা তাঁন্ের তৃনতিসািন্নর পচষ্টা 
কন্রন অন্নজল অপজিণ কন্র। এই আগমন্ন আলয় উৎসবমুখর 
েন্য় ওন্ে। তাই, এই নতনথর নাম মোলয়া।

‘মোলয়া’ িব্দটি অবজিাচীন কান্লর। এমনটাই অনভমত 
এনিয়াটিক পসাসাইটির প্রাক্তন সভাপনত তথা রবীন্দ্রভারতী 
নববিনবে্যালন্য়র ভূতপূবজি ঈবিরচন্দ্র নবে্যাসাগর পচয়ার প্রন্ফসর, 
প্রখ্যাত পলাকসংসৃ্নত গন্বষক ড. পলেব পসনগুন্তির। িব্দটি 
তুলনামূলকভান্ব একান্লর েন্লও মোলয়ায় তপজিন্ণর 
পলাকাচারটি বহুকালাগত একটি প্রথা। মোভারন্তর যুগ 
পথন্ক এটা চন্ল আসন্ি বন্ল অননুমত েয়।

আজ পথন্ক প্রায় চনলেি োজার বির আন্গ পৃনথবীন্ত পয 
ননয়ানডাথজিাল প্রজানতর মানুষ নবরাজ করত, তান্ের পথন্ক 
শুরু কন্র নমিন্রর ফারাওন্ের সমানি নপরানমন্ড খাে্য, পানীয় 
ইত্যানে পরন্খ পেওয়ার মন্ি্য প্রনতভানসত আন্য়াজন, সবজিন্ক্ন্রেই 
একটাই পলাকনববিাস কাজ কন্রন্ি। পসটা েল পরন্লাকগত 
নপতৃপুরুষরা যখন নফন্র আসন্বন তখন পযন তানঁ্ের তৃতিকরন্ণর 
আন্য়াজন্ন পকানও ত্রুটি না থান্ক। মোলয়ার তপজিন্ণও পসই 
সবজিজনীন প্রথারই অনুসরণ। 

পয সমন্য় মোলয়া নতনথ, তখন এন্েন্ি, খরা বা বন্যায় 
নষ্ট না েন্য় পগন্ল, মােগুন্লা ফসন্ল ভরা থান্ক। নিশু পযমন 
ভান্ব তার খান্ে্যর পজাগানোতা তার বাবা–মা, আনেম মানুষ 
পসভান্বই পভন্বনিল, তার খাবার পজাগায় অন্লৌনকক পকানও 
িনক্ত। এই নববিান্সর বন্িই নরিস্ট িমজিাবলম্বীন্ের পরাজকার প্রাথজিনা, 
‘ও লডজি! নগভ আস নেস পড আওয়ার পডইনল পরেড...’। আর 
এই নববিান্সর বন্িই ভরা ফসন্লর নেন্ন নেদেু িমজিাবলম্বীন্ের 
মোলয়ার নেন্ন নপতৃপুরুষন্ক স্মরণ। তপজিন্ণর আন্য়াজন।

কী করা েয় তপজিন্ণ? পকামর পযজিন্ত জন্ল োঁনিন্য় 
করাঞ্জনলন্ত জল তুন্ল সূন্যজির নেন্ক মুখ কন্র মন্ত উচ্ারণ 
এবং তারপর মুঠির পসই জল নেীন্ত বা পুকুন্র অপজিণ। কী 
বলা েয় মন্ন্ত? এই তপজিণ মন্ন্ত রেহ্া পথন্ক তৃণনিখা পযজিন্ত 

সমগ্ জীবজগৎন্ক প্রেত্ত জন্ল তৃতি েওয়ার প্রাথজিনা উচ্ানরত 
েয়। অথজিাৎ, উৎসন্বর প্রেন্র কারও পযন অতৃনতি না থান্ক, 
পকউ পযন অসন্তুষ্ট না থান্কন, তারই প্রয়াস স্পষ্ট। তপজিন্ণর 
মূল উপচার জল, আর উনদিষ্ট পেবতা সূযজি বন্লই তাঁর নেন্ক 
মুখ কন্র মন্ত উচ্ারণ ও করাঞ্জনলর জল ননন্বেন। পরাে 
আর জলই তােন্ল এখান্ন মুখ্য। এই দুন্টাই পতা ফসন্লর 
প্রিান উৎপানেকা িনক্ত।

এভান্বই প্রয়াত পূবজিপুরুষন্ের উন্দিন্ি তপজিণ আর জল ও 
সনূ্যজির উন্দিন্ি তপজিণ নমন্লনমন্ি একাকার েন্য় যায় মোলয়ার 
নেন। তান্ত নমন্ি থান্ক সযূজিন্েবতা ও নেীর পুন্জা, উবজিরতান্কনন্দ্রক 
িমজিিারার অনসুরণ। দুগজিাপুন্জার মূন্লও আন্ি উবজিরতান্কনন্দ্রক 
িমজিাচরণ ও অশুভ পপ্রত তথা অসরু িনক্তর নবনািন। 

দুগজিাপুন্জা েত বসন্তকান্ল। আনেম মাননু্ষর অভ্যাস নিল 
িীন্তর পিন্ষ নতুন কন্র নিকার ও খাে্য সংগ্ন্ের অনভযান্ন 
পবর েওয়ার। পসই সময়টান্কই তাই পবন্ি পনওয়া েন্য়নিল 
দুগজিার পূজার জন্য।

দুগজিার আনেমরূপ েল িাকম্ভরী। পসই রূন্প েি োন্ত 
থান্ক েি রকন্মর িাক। ‘িাক’ এখান্ন শুিু পাতা নয়, গান্ির 
নবনভন্ন অংি এখান্ন ‘িাক’ নেন্সন্ব মান্যতা লাভ কন্রন্ি। 
পরে, মূল, করীর (মরু গুল্ম), অগ্, ফল, কাণ্ড, অনস্রূঢ়ক, ত্বক, 
ফুল আর কবক, এই েিটি িাক থান্ক িাকম্ভরীর েি োন্ত।

দ্ােি িতাব্দীর জীমূতবােন তাঁর ‘কালনবন্বক’ গ্ন্থে 
বন্লন্িন, িবররা িারে উৎসন্ব গান্য় লতাপাতা জনিন্য় কাো 
পমন্খ উৎসন্ব পমন্ত উেত। মোভারন্ত দুগজিা তাই ‘পণজিিবরী’ 
নান্ম নচননিতা। এই পেবী পবজিতবানসনী ও অসুর নানিনী।

চণ্ডীমগেন্লর কানেননও বলন্ি, চণ্ডী বা দুগজিা একই সন্গে 
নিকার ও িন্স্যর পেবী। তাঁরই োনক্ন্ণ্য অরণ্যচর ব্যাি নিকার 
সংগ্ন্ে সমথজি েন্ছে, আবার নগর পত্তন্নর পর তাঁরই কৃপািন্য 
েন্য় বুলান মণ্ডল চাষবাস করন্ত পারন্ি।

দুগজিাপূজার সতিমীন্ত নবপনরেকার স্ান একটা উন্লেখন্যাগ্য 
িমজিাচরণ। এই নবপনরেকান্ক আমরা গন্ণন্ির বউ বন্ল জানন, 
পযন্েতু সপনরবান্র নবরানজত দুগজিামূনতজিন্ত এটি গন্ণন্ির মূনতজির 
পান্িই অবস্ান কন্র। এই নবপনরেকায় রন্য়ন্ি কলা পথন্ক 
কচু, পবল পথন্ক িান, েলুে পথন্ক মানকচু, সবই। আর এগুন্লা 
রেহ্াণী পথন্ক কালী, নিবা পথন্ক লক্ষী, রক্তেনন্তকা পথন্ক 
চামণু্ডা, দুগজিার নানা রূন্পর প্রতীক। এই পুন্জাও আেন্ত 
বৃক্–উপাসনা, িস্য উপাসনার ইনগেত।

িস্যোনয়নী দুগজিাই মনেষাসুরমনেজিনী পেবী।
মোলয়ায় নপতৃপুরুন্ষর তপজিন্ণও পলন্গ থান্ক িস্য 

উৎপােন উবজিরতা পূজন্নর কাল্ট।
তাই, তাই–ই, মোলয়া পিষ নবচান্র ননিক শ্াদ্ানুষ্ান 

নয়, িারে উৎসন্বর সূচনা নতনথ।
মাকজিন্ণ্ডয় পুরাণ বলন্ি, পেবতান্ের পতন্জারানি জমাট পবনঁ্ি 

মেনষজি কাত্যায়ন্নর আশ্ন্ম একটি নারীমূনতজি ততনর েন্য়নিল। পসই 
নারীমূনতজিই পেবী দুগজিা। কাত্যায়ন্নর আশ্ন্ম নতনন আনবভূজিতা 
েন্য়নিন্লন বন্লই পেবীর আর এক নাম কাত্যায়নী।

এই পেবী কাত্যায়নীর আনবভজিাবলনি, পুরাণ অনুসান্র, 
মোলয়ার আন্গর নেন, অথজিাৎ আনবিন মান্সর কৃষ্ণা চতুেজিিী 
নতনথন্ত। পসনেক পথন্কও মোলয়া িারন্োৎসন্বর সূচনালনি, 

পেবী পূজার বলয় পথন্ক নবনছেন্ন পকানও নতনথ নয়। পুরান্ণ 
পোক বা পলাকাচান্রর পরান্ন, দুন্গজিাৎসব ও মোলয়া একই 
সুন্তায় গাঁথা।

আজ ২৫ পসন্টেম্বর, ২০২২।
আজ পথন্ক ২৮০ বির আন্গ, ১৭৪২ নরিস্টান্ব্দ আজন্কর 

নেনটিন্ত মোলয়া নয়, দুগজিা পূজার অষ্টমী নতনথ পন্িনিল। 
বারটিও আজন্কর মন্তা রনববার নিল না, নিল মগেলবার।

পসনেন রাঢ় বাংলার োঁইোন্ট মারাো বনগজি পনতা ভাস্র 
পনণ্ডন্তর ব্যবস্াপনায় আন্য়ানজত দুগজিাপুন্জা পেখার জন্য 
আন্িপান্ির গ্ামগঞ্জ পথন্ক প্রচুর পলাক নভি কন্রনিল। 
সকান্ল উপনস্ত েিজিনাথতীন্ের মন্ি্য নবতরণ করা েন্য়নিল 
নচঁন্ি, মনুি, ফল, বাতাসা। দুপুন্র নখচুনি পভাগ। আর রান্ত 
লুনচ সন্দেি। পসবার বনগজির েল দুগজিাপুন্জা কন্র প্রমাণ করন্ত 
পচন্য়নিল জান্ত অবাঙানল মারাো আর িমজিনববিান্স তিব েন্লও 
বাঙানল তাঁন্ের আপনজন, দুগজিাপূজা তানঁ্েরও পূজা।

ভাস্ররাম পকালেটকর ওরন্ফ ভাস্র পনণ্ডন্তর পসই 
উন্ে্যান্গ পমানেত েন্য় একেল বগেজ তাঁর নান্ম জয়ধ্বনন 
নেন্তও কুনঠিত েয়নন। আসন্ল, পযসব বাঙানল জনমোর বনগজিন্ের 
ননয়নমত পচৌথ নেত, তান্ের পকানও ভয় নিল না। বরং তারা 
ভাস্র পনণ্ডন্তর এই পূজা আন্য়াজনন্ক ননন্জন্ের পনু্জা 
বন্লই িন্র ননন্য়নিল। তাই ওই জয়ধ্বনন।

যাই পোক, পসই অষ্টমীর নেন অন্নক রাত পযজিন্ত েই–হুন্লোি 
কন্র বনগজিরা পিষ রান্ত �ুনমন্য় পন্ি। আর পসই সময়ই, সুন্ব 
বাংলার নবাব আনলবনেজি উদ্ারণপুন্রর কান্ি সসসন্ন্য গগো 
পপনরন্য়, কান্টায়ার কান্ি অজয় নে অনতক্রম কন্র োঁইোন্ট 
পপৌঁন্িান্লন। নবান্বর বানেনী অতনকজিন্ত ঝাঁনপন্য় পন্িনিল 
বনগজিন্ের ওপর। ফন্ল, দুগজিা প্রনতমা আর পনু্জার নজননসপরে 
পফন্ল পরন্খ ভাস্র পনণ্ডত প�ািায় পচন্প পানলন্য় যান। 
নবমী আর েিমীর পনু্জা অসমাতি রন্য় যায়।

ভাস্র পনণ্ডন্তর সমসামনয়ক কনব গগোরাম। তাঁর পলখা 
‘মোরাষ্ট্র পুরাণ’–এর পঁুনথ উদ্ার েন্য়নিল ময়মননসংন্ে। পসই 
পুরান্ণ রন্য়ন্ি বনগজি পলায়ন্নর বণজিনা:  ‘ এক এক প�ািায় দুই 
দুই বরনগ চনিয়া। /দ্রব্যসামগ্ী কত যান্য় পফলাইয়া।।/সতিমী 
অষ্টমী দুই পূজা কনর।/ভাস্র পলাইয়া যান্য় প্রনতমা িানি।।/ 
নমষ্টান্ন সামগ্ী যত নিল কান্ি।/ বেননয়া লুটিন্ত লানগল তার 
পান্ি।।/ িাগ মৎস্য মনেষ যাো যত নিল।/ বেননয়া আনসয়া 
সব লুটিন্ত লানগল।।/ এই মন্ত সামগ্ী লুন্ট বেননয়া।/ পোতা 
পফৌজ লইয়া ভাস্র পগল পলাইয়া।।’ 

বতজিমান্ন োঁইোন্টর সমাজবানি নবে্যালয় পযখান্ন, তার 
সনন্নকন্ট ভাস্র পনণ্ডন্তর স্মৃনত নবজনিত একটা পসৌন্ির 
ধ্বংসাবন্িষ পেখন্ত পপন্য়নিন্লন গন্বষক রািারমণ রায়। 
নতনন স্ানীয় বানসদোন্ের সন্গে কথা বন্ল পজন্ননিন্লন, ভাস্র 
পনণ্ডত পসখান্নই দুগজিাপূজা কন্রনিন্লন।

এই �টনাক্রন্মর সন্গে বতজিমান বগেদৃন্ি্যর পকানও সাদৃি্য 
যনে পকউ খুঁন্জ পান, তন্ব পস োয় এই কলমনচর নয়। পস োয় 
পসই ইনতোন্সর গনতর যা পুনরাবৃত্ত েন্য় সাথজিকতা অজজিন 
কন্র।  নকংবা পসটা পনোতই কাকতালীয়। তন্ব মোলয়ার 
সন্গে দুগজিাপুন্জার সম্বন্ধটি অবি্যই পতমন নয়। পলৌনকক ও 
পপৌরানণক সনু্তায় পস সম্কজি আন্ষ্টপৃন্ষ্ বাঁিা।

 ৪ েফযা েযাশ্বপ্ে গণ অবস্যাপ্ন শ্রিপুরযা েৃণমূপ্�র েযাশ্য়ত্বপ্রযাপ্ত সনেযা রযা�ীব 
ব্যানযাশ্�্ষ। ৈশ্নবযার। আগরে�যা শ্সটি সসন্যাপ্রর সযামপ্ন। িশ্ব:  শ্নেযাই সে

�প্য়র শ্েন বির পর 
 মশ্ণপুপ্র ‘ হযার’  সযাংসপ্ের

আ�েযাপ্�র প্রশ্েপ্বেন

২০১৯– এর সািারণ ননবজিাচন্ন অনায়ান্সই নবন্জনপ 
প্রাথতী পেৌনলম পিান্খাপাও পমন্তন্ক োনরন্য়নিন্লন 
নাগা নপপলস ফ্রন্ট (এননপএফ)– এর পলারন্ো 
এস নপন্ফাজ। আউটার মনণপরু পকন্দ্র পথন্ক নতন 
বিন্ররও পবনি সময় পলাকসভায় প্রনতনননিত্ব করার 
পর নতনন আইনন লিাইন্য় পেন্র পগন্লন। ৫৬ 
বিন্রর নপন্ফাজন্ক োনরন্য় আইনন যুন্দ্ জয়ী 
েন্য় সাংসে প�ানষত েন্লন বির িনরেন্ির পমন্ত। 
কারণ পলাকসভা পভান্ট মন্নানয়ন্নর সন্গে জমা 
পেওয়া েলফনামা অসম্ণূজি নিল নপন্ফান্জর। 
ননন্জর এবং পনরবান্রর সম্ন্ের ঠিক তথ্য নতনন 
পেননন বন্ল অনভন্যাগ কন্র োইন্কান্টজির দ্ারস্ 
েন্য়নিন্লন পমন্ত। শুক্রবার মনণপরু োইন্কান্টজির 
নসগেল পবঞ্চ তাই নপন্ফান্জর বেন্ল নদ্তীয় 

স্ানানিকারী পমন্তন্কই সাংসে বন্ল প�াষণা কন্র।
২০১৯ সান্ল আউটার মনণপুর পলাকসভা 

পকন্ন্দ্র প্রায় ৭৫ োজার পভান্ট পরানজত 
েন্য়নিল নবন্জনপ। এননপএফ প্রাথতী পপন্য়নিন্লন 
৩,৬৩,৫২৭ পভাট। নবন্জনপর জুন্টনিল ২,৮৯,৭৪৫ 
পভাট। পেন্র নগন্য় আোলন্তর দ্ারস্ েন পমন্ত। 
তাঁর অনভন্যাগ নিল, নপন্ফাজ েলফনামায় সম্নত্ত 
নবষয়ক একানিক কলাম খানল পিন্ি নেন্য়ন্িন। স্তী 
এবং পনরবান্রর অন্যন্ের নবষয়–আিয় সম্নকজিত 
তথ্য পেননন। ননন্জর সম্নত্ত ননন্য়ও ভুল তথ্য 
পেওয়ার অনভন্যাগ করা েয়। েী�জি শুনাননর 
পর মনণপুর োইন্কান্টজির নবচারপনত এম নভ 
মুরলীিরন জাননন্য়ন্িন, নপন্ফান্জর ননবজিাচন 
অসবি। পসই সন্গে পমন্তন্ক আউটার মনণপুর 
পকন্দ্র পথন্ক পলাকসভার প্রনতনননি নেন্সন্বও 
প�াষণা কন্রন নতনন।

শ্রিপুরযায় ইস্তফযা 
 শ্বপ্�শ্প শ্বধযায়প্ের 

লাইন্ন আরও
সমীর ধর 
আগরে�যা, ২৪ সসপ্টেম্বর

নবন্জনপর ভাঙন শুরু নরেপুরায়। হুইপ পমন্ন ২২ পসন্টেম্বর েন্লর প্রাথতী নবপ্লবকুমার 
পেবন্ক রাজ্যসভার উপননবজিাচন্ন পভাট নেন্ত বাি্য েন্লও পর নেনই ইস্তফা নেন্য় নতপ্রা 
মথা–য় পযাগ নেন্লন নবন্জনপ নবিায়ক বুবুজিন্মােন নরেপুরা। নতনন করবকু উপজানত সংরনক্ত 
পকন্ন্দ্রর নবিায়ক নিন্লন। শুক্রবার নতপ্রা মথা সনুপ্রন্মা প্রন্ে্যাতনকন্িার পেববমজিান্ক সন্গে 
ননন্য় নবিানসভার অি্যক্ রতন চক্রবততীর কান্ি নবিায়কপে িািার নচঠি পপি কন্রন 
বুবুজিন্মােন। এর আন্গ নবন্জনপ– আইনপএফটি পজান্টর আন্রক নবিায়ক বৃষন্কতু পেববমজিার 
ইস্তফাপরে প্রায় ১৫ মাস অি্যন্ক্র কান্ি ঝুন্ল নিল। রাজ্যসভা পভান্টর আন্গ েোৎই 
তারঁ নবিানসভা সেস্যপে খানরজ করার কথা প�াষণা কন্রন নস্পকার। একমারে কংন্গ্স 
নবিায়ক সেুীপ রায়বমজিন েন্লর নসদ্ান্ত অনযুায়ী পভাটোন্ন নবরত থাকায় প্রত্যানিত 
৪৪–১৫ পভান্ট নসনপএম প্রাথতী ভানলুাল সাোন্ক োনরন্য় জয়লাভ কন্রন নবপ্লবকুমার পেব।

একো সেুীপ রায়বমজিন �ননষ্ নবন্জনপ নবিায়ক বুবুজিন্মােন এবং নেবাচন্দ্র রাঙ্খল, 
এমনকী আইনপএফটি–র নবন্দ্রােী নবিায়ক পেচু্যত মন্তী পমবারকুমার জমানতয়াও হুইপ 
পমন্ন নবপ্লবন্ক পভাট পেন। নকন্তু পর নেনই ববুুজিন্মােন সেুীন্পর ডান্ক কংন্গ্ন্স না 
নগন্য় নতপ্রা মথান্ত পযাগ নেন্য়ন্িন। পিানা যান্ছে, নিগনগরই নবিায়ক পন্ে ইস্তফা নেন্ত 
চন্লন্িন পমবারকুমার এবং নেবাচন্দ্রও। নননচিতভান্বই নতপ্রা মথা–পত পযাগ পেন্বন 
পমবারকুমার। প্রশ্ন নেবাচন্দ্র রাঙ্খলন্ক ননন্য়। নতনন নক সেুীন্পর োত িরন্বন?  নানক 
নতপ্রা মথায় যান্বন?  উপজানত–অিু্যনষত অঞ্চন্ল িনক্তির েন্য় ওো নতপ্রা মথা েন্লর 
কণজিিার প্রন্ে্যাতনকন্িার আগামী নবিানসভা পভান্ট কার োত িরন্বন, পসটাও প্রশ্ন। তন্ব, 
আপাতত নরেপুরায় নবন্জনপ পভন্ঙ চন্লন্ি। মণ্ডল স্তন্রর পনতা– কমতীরা বাম, কংন্গ্স, 
তৃণমলূ বা নতপ্রা মথায় নভিন্িন।  

শ্ৈ�েপ্র ধন্ষযা 
েৃণমূপ্�র 
সযাধযারণ মযানুপ্রর সমস্যা শ্নপ্য় 
অসপ্মর বযাঙযাশ্�–অধু্শ্রে বরযাে 
উপে্েযায় আপ্্যা�প্ন নযাম� 
েৃণম�ূ। শ্ৈ�ের ৈহপ্র শ্বদু্প্ের 
বশ্ধ্ষে মযাশু� বযাশ্েপ্�র পযাৈযাপযাশ্ৈ 
স্যাট্ষ শ্মটযার সমস্যার সমযাধযাপ্নর 
েযাশ্বপ্ে শুক্রবযার স্যানীয় শ্বদু্ৎ 
ভবপ্নর সযামপ্ন ধন্ষযা সেন েৃণম�ূ 
েমমী– সমে্ষেরযা। েপ্�র েযািযাি 
স��যার সভযাপশ্ে রযাপ্�ৈ সেপ্বর 
অশ্ভপ্রযাগ, শ্বপ্�শ্পর ৈযাসপ্ন 
বরযাপ্ের মযানরু শ্েপ্নর পর শ্েন 
দুপ্ভ্ষযাগ সহ্ েরপ্িন। েযাই পপ্ে 
নযামপ্ে বযাধ্ হপ্য়প্ি েৃণমূ�।

অন্্াবন্রর পিষ ৩ নেন 
নিলচর– নসন্লট উৎসব

আ�েযাপ্�র প্রশ্েপ্বেন

ভাষা আন্দোলন্নর পথ পেখান্না নিলচন্র অন্্াবন্রর পিষ 
নতন নেন অনুনষ্ত েন্ব নিলচর– নসন্লট পফনস্টভ্যাল। অসন্মর 
নিলচর িেন্রর সন্গে বাংলান্েন্ির নসন্লট িেন্রর সিক–
সীমান্ত মাি্যন্ম �ননষ্ পযাগান্যাগ। ভারন্তর স্ািীনতার ৭৫ 
ও বাংলান্েন্ির স্ািীনতার ৫০ বির উদ্ যাপন্ন আন্য়াজন 
করা েন্ছে এই তমরেী উৎসব। এখান্ন একনেন্ক পযমন দুই 
অঞ্চন্লর আনেবাসী সংসৃ্নত তুন্ল িরা েন্ব, অন্যনেন্ক 
পতমন আন্লাচনাচন্ক্র অংি পনন্বন দু’ পেন্ির নবনিষ্টরা। 
স্াস্্য, নিক্া, পযজিটন ও নডনজটাল পনরকাোন্মার পক্ন্রে 
বানণনজ্যক সম্ভাবনার নেক খনতন্য় পেখা েন্ব। 

ভারত সরকান্রর সংসৃ্নত মন্তন্কর সোয়তায় নেনলের 
ইনডিয়া ফাউন্ডিিন ও বাংলান্েি ফাউন্ডিিন ফর নরনজওনাল 
স্টানডজ আন্য়ানজত নতন নেন্নর উৎসন্ব অসম সরকান্রর 
গুরুত্বপূণজি ভূনমকা থাকন্ি। সেন্যানগতায় পফ্রডিস অফ 
বাংলান্েি। বাংলান্েন্ির নবন্েিমন্তী ড.  এ পক আবদুল 
পমান্মন্নর পনতৃন্ত্ব ৬ জন মন্তী, ১২ জন এমনপ িািাও 
নবনিষ্ট নিক্ানবে ও নিন্ল্পান্ে্যাগীরা আসন্িন নিলচন্র। 
আিা করা েন্ছে, এই উৎসন্ব সৃনষ্ট েন্ব পসৌোন্েজির 
এক নতুন নেগন্ত। 

পরেন, সিক অবন্রাি

পেন্ি পতল অননিমলূ্যই

l ১ পাতার পর
এনেন পুরুনলয়া পজলািাসক েতিন্র পজলািাসক রজত নদো, পুনলি সপুার এস পসলভা মরুুগান–সে 
প্রিাসন, পুনলি আনিকানরকন্ের ননন্য় এবং কুনমজি সমান্জর সন্গে রাজ্য ব্যাকওয়াডজি ওন্য়লন্ফয়ার 
েতিন্রর মখু্য সনচব সঞ্জয় বনিন্লর নভনডও কনফান্রন্স েয়৷ পসই কনফান্রন্ন্স নসদ্ান্ত েয় 
আন্দোলন তুন্ল পনওয়ার। বাইন্র এন্স কুনমজি সমান্জর পনতা অনজতপ্রসাে মাোন্তা বন্লন, 
‘আমরা আন্দোলন তুন্ল নননছে।’ পজলািাসন্কর েতির পথন্ক নতনন পবনরন্য় কুস্তাউর পস্টিন্ন 
নগন্য় আন্দোলনরতন্ের সন্গে কথা বন্লন। তখন পবি নকি ুযবুক আন্দোলন তুলন্ত চাননন। 
ফন্ল তারঁা এখনও আন্দোলন চানলন্য় যান্ছেন।  

টানা ৫ নেন িন্র অবন্রান্ির পজন্র রাস্তায় োঁনিন্য় আন্ি নভন্  রান্জ্যর গানি। নষ্ট েন্ছে 
ননত্যপ্রন্য়াজনীয় দ্রব্য।

েে্ সূরি:  েীপ্পন গুপ্ত, বুদ্ধপ্েব েযাস   

সমপ্্যা ্যায়যা�
l ১ পাতার পর
এনেন্ক, ইস্ট–ওন্য়স্ট পমন্রোর নিয়ালো পথন্ক 
োওিা ময়োন পমন্রো চলাচল আগামী বির জুন্নর 
মন্ি্যই চালুর নবষন্য়ও আিাবােী পমন্রোকতজিারা।

কনব সুভাষ পথন্ক নবমানবদের পমন্রো রুন্ট 
প্রথম বান্রর মন্তা পরীক্ামূলক পমন্রো যারো শুরু 
েল িননবার। এনেন কনব সুভাষ পথন্ক পেমন্ত 
মুখানজজি পযজিন্ত �ণ্ায় ২৫ নকনম পবন্গ রোয়াল রান 
চালান্না েয়। এই রুন্টর কনব সুভাষ ও পেমন্ন্তর 
মন্ি্য রন্য়ন্ি সত্যনজৎ রায়, পজ্যানতনরন্দ্র নদেী 
ও কনব সুকান্ত ভট্াচাযজি পস্টিন। পমন্রোর রোয়াল 
রান চলাকান্ল নন–এনস পকান্চ উপনস্ত নিন্লন 
আরনভএনএন্লর ইনড অনমত রায় ও নডন্র্র 
অপান্রিন রান্জি প্রসাে, পমন্রো পরন্লর নপ্রনন্সপাল 
নচফ অপান্রিন ম্যান্নজার সাত্যনক নদেী প্রমুখ। 
সকন্লই খুনি প্রথম নেন্নর রোয়ান্ল। এনেন্ক, 
রনববার মোলয়া উপলন্ক্ অনভনব উন্ে্যাগ 
ননন্য়ন্িন কলকাতা পমন্রো কতৃজিপক্। রনববার 
সকাল ৯টা ৩০ নমননন্ট এসপ্লান্নড পমন্রো পস্টিন্ন 
আকািবাণীর সন্গে পযৌথভান্ব নবন্িষ অনুষ্ান্নর 
আন্য়াজন করা েন্য়ন্ি। প্রভাতী এই অনুষ্ান্ন 
নিল্পী িম্া কুণ্ড–ুসে অন্যরা উপনস্ত থাকন্বন।

আবু হযায়যাে শ্ববিযাস 
শ্েশ্লি, ২৪ সসপ্টেম্বর

পিষবার লিাই েন্য়নিল ২২ বির আন্গ। পফর একবার কংন্গ্ন্সর 
সভাপনত পন্ের ননবজিাচন্ন লিাই েন্ত চন্লন্ি। ননবজিাচন্ন মন্নানয়নপরে 
নননচিতভান্বই জমা নেন্ছেন িিী থারুর। মন্নানয়ন জমা পেওয়ার 
জন্য এআইনসনস–র ননবজিাচনী েতির পথন্ক মন্নানয়নপরে তুলন্লন 
নতরুবনন্তপুরন্মর কংন্গ্স সাংসে িিী থারুর। িননবার প্রনতনননি 
পাঠিন্য় ৫ পসট ফমজি তুন্লন্িন থারুর। পরবততী কংন্গ্স সভাপনত 
পক েন্বন, তা ননন্য় নানা জল্পনা– কল্পনার 
মন্ি্যই প্রথম নেন্নই মন্নানয়ন ফমজি তুন্ল িিী 
বাতজিা নেন্লন, লিাইন্য় নতনন থাকন্িন। গান্ধী 
পনরবান্রর পকউ সভাপনত পন্ে প্রাথতী েন্ত 
রানজ েননন। এই পনরনস্নতন্ত গান্ধী পনরবান্রর 
�ননষ্ রাজস্ান্নর মুখ্যমন্তী অন্িাক পগেলট 
প্রাথতী েন্ছেন। অন্�ানষতভান্ব কংন্গ্ন্সর 
‘ অনফনসয়াল’  প্রাথতী নতননই। পগেলট বকলন্ম 
পসাননয়ার প্রাথতী। ফন্ল পগেলন্টর নবরুন্দ্ 
িিীর লিাই এন্কবান্রই অসম েন্ব বন্ল 
মন্ন করন্িন রাজসননতক পযজিন্বক্করা। ফন্ল 
িিী থারুন্রর পজতা মুিনকল। কত পভাট 
পান পসটাই পেখার। এবং থারুর োরন্ল 
কংন্গ্ন্সর তথাকনথত নবকু্ব্ধরা পজার িাক্া 
খান্বন বন্ল পযজিন্বক্করা মন্ন কন্রন।

িননবার কংন্গ্ন্সর পকন্দ্রীয় ননবজিাচন 
কনমটির প্রিান মিুসূেন নমনস্তর েতিন্র প্রনতনননি 

পাোন িিী থারুর। সন্গে একটি অনুন্রািপরে। তাঁর প্রনতনননির োন্ত ৫ 
পসট মন্নানয়ন ফমজি পেওয়ার অনুন্রাি কন্রন থারুর। কংন্গ্স সনূ্রে জানা 
নগন্য়ন্ি, প্রনতনননি পাঠিন্য় মন্নানয়ন ফমজি পতালা পগন্লও মন্নানয়নপরে 
জমা পেওয়ার সময় সংনলিষ্ট ব্যনক্তন্ক সিরীন্র োনজর থাকন্ত েন্ব। 
৩০ পসন্টেম্বর পযজিন্ত মন্নানয়ন োনখল করা যান্ব বন্ল জাননন্য়ন্িন 
মিুসূেন নমনস্ত। জানা নগন্য়ন্ি, পকবল িিী থারুন্রর প্রনতনননি নন, 
কংন্গ্ন্সর সভাপনত পন্ে লিন্ত মন্নানয়ন ফমজি তুন্লন্িন উত্তরপ্রন্েন্ির 
কংন্গ্স কমতী নবন্নাে সাথী, নেমাচল প্রন্েন্ির মানডি পজলার লক্ষীকান্ত 
িমজিাও। কংন্গ্স সভাপনত পন্ে ননবজিাচন্নর নন�জিণ্ আন্গই প�াষণা করা 

েন্য়নিল। ১ অন্্াবর মন্নানয়নপরে পরীক্া 
করা েন্ব। মন্নানয়নপরে প্রত্যাোন্রর পিষ 
নেন ৮ অন্্াবর। ১৭ অন্্াবর পভাট েন্ব। 
পভাটগণনা ১৯ অন্্াবর। 

কংন্গ্ন্সর সাংগেননক নবনি অনুসান্র, 
সবজিসম্মনতক্রন্ম পকউ সভাপনত নেন্সন্ব 
মন্নানীত েন্ল, নকংবা এন্কর পবনি প্রাথতী 
না থাকন্ল ননবজিাচন্নর প্রন্য়াজন পিন্ব না। 
নকন্তু �টনাপ্রবাে পযনেন্ক গিান্ছে তান্ত 
স্পষ্ট, সভাপনত ননবজিাচন্ন লিাই েন্ত 
চন্লন্ি। একানিক ব্যনক্ত ননবজিাচন্ন লিন্ত 
চন্লন্িন। এবং ২২ বির পর গান্ধী পনরবান্রর 
বাইন্রর পকউ সভাপনত েন্ত চন্লন্িন। গান্ধী 
পনরবান্রর বাইন্র পিষ সভাপনত নিন্লন 
সীতারাম পকিরী। কাযজিত তাঁন্ক সনরন্য়ই 
পসাননয়া সভান্নরেী েন্য় েন্লর রাি ননন্জর 
োন্ত পনন।

l ১ পাতার পর
অথচ জুন পথন্ক পসন্টেম্বন্রর মন্ি্য আন্তজজিানতক বাজান্র অপনরন্িানিত জ্ালানন পতন্লর 
োম ব্যান্রল নপিু কন্মন্ি ৩৬ ডলার। বস্তুত, পাঁচ রান্জ্যর ননবজিাচন্নর কারন্ণ পবি কন্য়ক 
মাস জ্ালাননর োম বািান্নার অনুমনত পেয়নন পকন্দ্র। তার পর পথন্ক োম ক্রমাগত পবন্িই 
পগন্ি। অনভন্যাগ, এভান্ব জ্ালাননর বািনত োম িন্র পরন্খ নবপুল পনরমাণ রাজস্ আয় 
করন্ি পকন্দ্র এবং বািনত পবাঝা চানপন্য় পরন্খন্ি সািারণ মাননু্ষর ওপর। 

কং সভাপনত ননবজিাচন্ন লিাই েন্ছেই
মপ্নযানয়নপরি েু�প্�ন েযারুর

যারোয় পসাননয়াও
আ�েযাপ্�র প্রশ্েপ্বেন 
 শ্েশ্লি, ২৪ সসপ্টেম্বর
ভযারে স�যাপ্িযা রযারিযায় হযাটঁপ্িন রযাহু� গযান্ী। রযারিযা 
এখন সেরপ্�। েংপ্রেপ্সর সংগঠন মহযাসশ্েব সেশ্স 
সবণপু্গযাপযা� �যাশ্নপ্য়প্িন, ৩০ সসপ্টেম্বর রযাহু� 
গযান্ীর সনেৃপ্ত্ব ভযারে স�যাপ্িযা রযারিযা ঢুেপ্ব েণ্ষযাটপ্ে। 
সসখযাপ্নই রযারিযায় অংৈ সনপ্বন সসযাশ্নয়যা গযান্ী এবং 
শ্প্রয়যাঙ্যা গযান্ী। আগযামী বিপ্রর শুরুপ্েই েণ্ষযাটপ্ে 
শ্বধযানসভযা শ্নব্ষযােন। সস েযারপ্ণই ওই রযাপ্�্ বযািশ্ে 
ন�র শ্েপ্ছে ৈীর্ষ সনেৃত্ব। েংপ্রেস সপূ্রির খবর, 
সসযাশ্নয়যা এখন শ্েিটুযা সুস্। সভযাটমখুী েণ্ষযাটপ্ে 
ভযারে স�যাপ্িযা রযারিযায় অংৈ শ্নপ্য় েংপ্রেস সনেযা–
েমমীপ্ের মপ্নযাব� বযািযাপ্নযার সেষ্যা েযা�যাপ্বন শ্েশ্ন।  

 অৈযান্ত ইরযাপ্ন 
মেৃ সবপ্ি ৫০

সংবযাে সংস্যা
সেহরযান, ২৪ সসপ্টেম্বর

অিান্ত ইরান। ২২ বিন্রর তরুণী মােিা আনমননর মৃতু্যন্ত ইরান জুন্ি প্রনতবান্ের 
ঝি। বািন্ি েমনপীিন, মৃতু্য। ননরাপত্তা বানেনীর গুনলন্ত অন্তত ৫০ জন 
প্রনতবােী প্রাণ োনরন্য়ন্িন বন্ল একটি সূন্রের খবর। আেত অন্নক। গুনলয়ান 
প্রন্েন্ি ৭৩৯ জন প্রনতবােী পগ্তিার েন্য়ন্িন। তাঁন্ের পভতর ৬০ জন মনেলা। 
প্রনতবােীন্ের পান্ি আন্মনরকা। স্টারনলঙ্ক, স্যান্টলাইট ইন্টারন্নট পনরন্ষবা 
পেওয়ার প�াষণা কন্রন্িন পটসলা কতজিা ইলন মাস্। অপ্রন্য়াজন্ন পসনাবানেনীর 
ব্যবোর না করার আনজজি জাননন্য়ন্িন রাষ্ট্রপুন্ঞ্জর মোসনচব আন্ন্তাননও গুন্তরাস।

অসন্লা পথন্ক ইরান্নর মানবানিকার সংক্রান্ত এননজও জাননন্য়ন্ি, পেন্ির নানা 
প্রান্ন্ত নবন্ক্ান্ভর আগুন। িমতীয় পনতা খান্মন্নইর মূনতজি পুনিন্য়ন্িন প্রনতবােীরা। 
পরজভান িেন্র ননরাপত্তাবানেনীর গুনলন্ত ৬ জন্নর মৃতু্য েন্য়ন্ি। পািাপানি বাবল, 
আমল এবং পেন্ির উত্তরাঞ্চন্ল বানেনীর গুনলন্ত আরও অন্নন্কর মৃতু্য েন্য়ন্ি। 
মৃন্তর সংখ্যা ৫০ িানিন্য়ন্ি। ইরান্নর পনরনস্নতন্ত উনদ্নি রাষ্ট্রপুন্ঞ্জর মোসনচব 
গুন্তরাস। নতনন ননরাপত্তা বানেনীর কান্ি সরকার–নবন্রািী প্রনতবােীন্ের ওপর 
অকারন্ণ পেন্ক্প করা পথন্ক নবরত থাকার আনজজি জাননন্য়ন্িন।  প্রনতবাে বন্ধ 
করন্ত ইন্টারন্নট পনরন্ষবা বন্ধ কন্রন্ি ইরান সরকার। আন্মনরকার ন্যািনাল 
নসনকউনরটি এন্জনন্স ( এনএসএ)  বন্লন্ি, ইরান্ন ইন্টারন্নট পনরন্ষবা নেন্য় 
সাোয্য করন্ব। ইরান্নর প্রনতবােীন্ের পান্ি থাকন্তই এই পেন্ক্প। 

মাথায় নেজাব না থাকায় গত সতিান্ে মােিা আনমননন্ক পগ্তিার কন্র ইরান্নর 
নীনতপুনলি। পুনলনি পেফাজন্ত পকামায় চন্ল যান মােিা। মৃতু্য েয় োসপাতান্ল। 
মােিার মৃতু্যর পরই সরকান্রর কন্োর পপািাক নবনির নবরুন্দ্ গন্জজি ওন্েন 
ইরান্নর মনেলারা। নেজাব পুনিন্য়, চুল পকন্ট রাস্তায় পনন্ম সরকার–নবন্রািী 
প্াগান পতান্লন তাঁরা। পসনা নানমন্য় প্রনতবাে বন্ধ করন্ত এন্গায় ইরান প্রিাসন। 
ইন্টারন্নট, পোয়াটসঅ্যাপ বন্ধ কন্র পেয়।    

নজননপংন্ক 
ননন্য় গুজব 

সংবযাে সংস্যা
শ্েশ্লি, ২৪ সসপ্টেম্বর

নি নজননপং গৃেবনদে!  পসাি্যাল নমনডয়ায় োবানন্লর মন্তা 
এই গুজব িনিন্য়ন্ি। বলা েন্ছে, সে্য গণন্ফৌন্জর প্রিান 
নেন্সন্ব অপসানরত েন্য়ন্িন চীনা পপ্রনসন্ডন্ট বন্ল সূন্রের 
খবর। সমরকন্দের িাংোই পকা অপান্রিন অগজিানাইন্জিন্নর 
িীষজি সন্ম্মলন পথন্ক পপরার পরই তাঁর গৃেবনদে েওয়ার 
গুজব পভন্স উন্েন্ি। 

এ ননন্য় টুইট কন্র বন্সন্িন নবন্জনপ পনতা সুরেহ্ণ্যম 
স্ামী। বন্লন্িন, ‘নি নজননপং নক সনত্যই গৃেবনদে?  নজননপং 
যখন সমরকন্দে নিন্লন, তখন চীনা কনমউননস্ট পাটিজি তাঁন্ক 
গণন্ফৌন্জর প্রিান্নর পে পথন্ক সনরন্য়ন্িন বন্ল শুন্ননি। 
এখন তাঁর গেৃবনদে েওয়ার গুজব পিানা যান্ছে।’  

চীন পথন্কও অন্নন্ক নজননপংন্য়র গৃেবনদে েওয়ার কথা 
টুইট কন্রন্িন। অন্নন্ক পরবততী পপ্রনসন্ডন্ট নেন্সন্ব নল 
কুয়াওনমংন্য়র নাম করন্িন। জসনক পজননফার পজন্ঙর টুইট, 
‘ ২২ পসন্টেম্বর পথন্ক পবনজংন্য় সামনরক যান্নর গনতনবনি 
পবন্িন্ি।. . .  পিানা যান্ছে নি নজননপংন্ক গৃেবনদে করা 
েন্য়ন্ি। কনমউননস্ট পাটিজির িীষজি পনতারা তানঁ্ক গণন্ফৌজ 
পথন্ক সনরন্য় নেন্য়ন্িন।’ 

দুনতীনতর নবরুন্দ্ সম্প্রনত খড়্গেস্ত েন্য়ন্ি কনমউননস্ট 
পাটিজি। চলনত সতিান্ে দু’ জন প্রাক্তন মন্তী ফু পজংহুয়া এবং সান 
নলজুন্নর মৃতু্যেণ্ড প�াষণা েন্য়ন্ি। দু’ বির অবনি নল জুন্নর 
েন্ণ্ড স্নগতান্েি নেন্য়ন্ি আোলত। এিািা চার আনিকানরন্কর 
পজল েন্য়ন্ি। এই ৬ জন নজননপংন্য়র নবন্রািী নিন্লন। 
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কঙ্গনাকক বিধঁকেন
হেমা মাবেনী?

কঙ্গনা রানাওয়াতপ্ক বিপ্র গুঞ্জন। স�ানা 
যাপ্ছে, বিপ্েবির হপ্য় ২০২৪–এ মথুরা 
সথপ্ক স�াপ্ে দাঁড়াপ্ছেন বতবন। এরিরই 
মুখ খুপ্লপ্েন সহমা মাবলনী। িপ্লপ্েন, 
মথুরার মানুষ বেপ্নমার অব�প্নতা–
অব�প্নত্ীপ্দর িেন্দ কপ্রন সেো সতা 
�াল ি্ািার। হয়প্তা সকানও বদন রাবখ 
োওয়ান্তও সযাগ সদপ্িন। গত কপ্য়ক 
িের ধপ্রই বনপ্েপ্ক িারিারই বিতপ্ককে 
েবড়প্য়প্েন কঙ্গনা। বকেবুদন আপ্গই 
রােনীবত েম্পপ্ককে মন্তি্ করপ্ত 
বগপ্য় িপ্লবেপ্লন, আবম েু�াষচপ্্রের 
অনুগামী। এপ্কিাপ্রই গান্ীিাদী নই। 
আবম বিশ্াে কবর সয, সনতাবে এিং 
ো�ারকপ্রর মপ্ধ্ লড়াইপ্য়র আগুন 
লবুকপ্য় আপ্ে।

ককি বিকে
বিোওোকের? 

রাষ্ট্রিুপ্ঞ্জর োধারণ িবরষপ্দর ৭৭তম 
অবধপ্ি�প্নর ফাঁপ্কও উপ্ে এল 
িাবকস্াপ্নর বিপ্দ�মন্তী বিলাওয়াল 
�ুপ্্া োরদাবরর বিপ্য়র প্রেঙ্গ। ৩৩ 
িেপ্রর বিলাওয়াল কপ্ি, কাপ্ক বিপ্য় 
করপ্িন, তা বনপ্য় চচকোর স�ষ সনই। 
অবধপ্ি�প্নর ফাঁপ্ক এক োংিাবদক 
তাঁপ্ক প্রশ্ন কপ্র িপ্েন, ‘ বিপ্য় বনপ্য় 
আিনার বচন্তা�ািনা কী ? ’  উত্তপ্র 
বিলাওয়াল িপ্লন, ‘ িবরকল্পনা সতা 
আপ্ে। বকন্তু. . . ’ । োংিাবদক সফর 
প্রশ্ন কপ্রন, ‘ কখন? ’  বকন্তু এরির 
আর সকানও উত্তর না বদপ্য় গেগটিপ্য় 
চপ্ল যান বিলাওয়াল। তাহপ্ল বক 
িাবকস্ান বিিলে িাটিকের সনতা মানেুর 
ওয়াবেপ্নর কথাই ঠিক?  ২০১৯–এ বতবন 
িপ্লবেপ্লন, বিলাওয়াল িাবকস্াপ্নর 
প্রধানমন্তী হপ্িন। তারির ২০২৩ োপ্ল 
বিপ্য় করপ্িন! 

িান্ধিীকক 
বিনকেন িাইকেন
সফর খিপ্রর ব�প্রানাপ্ম মাবককেন 
সপ্রবেপ্েন্ট সো িাইপ্েন। শুক্রিার 
ন্া�নাল এেুপ্ক�ন অ্াপ্োবেপ্য়�প্নর 
ে�ায় িক্তি্ সি� করার মাপ্ে হোৎই 
এক মবহলা স্াতাপ্ক লক্ষ কপ্র সথপ্ম 
যান। িপ্ল ওপ্েন— ‘ আিনাপ্ক 
আবম হাই িলিই। কারণ, আমরা 
িূিকেিবরবচত।’ ে�ার িাবক সলাকেন তাঁর 
কথায় আকা� সথপ্ক িপ্ড়ন। ঠিক তখনই 
িাইপ্েন িপ্লন, ‘ উবন তখন বেপ্লন 
১২ িেপ্রর বকপ্�ারী। আর আবম ৩০ 
িেপ্রর। আমাপ্দর মপ্ধ্ িনু্ত্ব হপ্য়বেল। 
উবন আমাপ্ক একো �য়ঙ্কর কাে করপ্ত 
িাধ্ কপ্রবেপ্লন! ’  সপ্রবেপ্েপ্ন্টর কথা 
শুপ্ন হাবে এিং করতাবলপ্ত সফপ্ে 
িপ্ড় সগাো ে�াির। যবদও ‘ �য়ঙ্কর 
কাে’ টি ঠিক কী, সে–ি্ািাপ্র মুখ 
সখাপ্লনবন িাইপ্েন।

ষষ্ীর বিন
আসকে ৫বি

১ অপ্্াির সথপ্ক সদ� েুপ্ড় চালু 
হপ্ছে ৫বে িবরপ্ষিা। উপ্্াধন 
করপ্িন প্রধানমন্তী নপ্র্রে সমাবদ। 
সক্রেীয় েরকাপ্রর িপ্ক্ষ এক েুইপ্ে 
িলা হপ্য়প্ে, �ারপ্তর বেবেোল 
অগ্রগবত ও েংপ্যাগপ্ক এবগপ্য় বনপ্য় 
সযপ্ত প্রধানমন্তী নপ্র্রে সমাবদ ৫বে 
িবরপ্ষিা চালু করপ্িন। সক্রেীয় সেবলকম 
দপ্তর আপ্গই োবনপ্য়বেল সয, প্রথম 
ধাপ্ি বদবলি, কলকাতা, আহপ্মদািাদ, 
সিঙ্গালুরু, সচন্াই–েহ সমাে ১৩টি �হপ্র 
এই উচ্চগবত ও ক্ষমতােম্পন্ ইন্টারপ্নে 
িবরপ্ষিা চালু হপ্ি। চলবত মাপ্ের 
শুরুপ্তই সক্রেীয় সেবলকমমন্তী অবশ্নী 
বিষ্ণি োবনপ্য়বেপ্লন, অপ্্ািপ্রর 
শুরুপ্তই ৫বে িবরপ্ষিা শুরু হপ্ি সদপ্�।

  ব�শু–িনকে রুখপ্ত সদ� েুপ্ড় 
অব�যাপ্ন নামল বেবিআই

েংিাদ েংস্া
বদবলি, ২৪ সেপ্টেম্বর

বিশু–পকননের বিরুকধে এযািৎকাকের সিকিকে িড় অবিযান 
ককরকে হকন্দীে তিন্তকারী সংস্া বসবিআই। হ�াটা হিকির 
১৯টি রাি্য এিং হকন্দিাবসত অঞ্চকের হমাট ৫৬টি িাে�াে 
একসকঙ্গ োনা বিকেকে তারা। অবিযাকনর নাম হিওো েকেকে 
‘ অপাকরিন হমঘিক্র’ । তিন্তকারীকির পক্ষ হেকক এক 
বিিৃবতকত িো েকেকে হয, তাকির এই ধড়পাককড়র মেূ 
েক্ষ্য বেে অনোইন এিং বিবিন্ন সামাবিক মাধ্যকম িাইল্ড 
পননে েবড়কে হিওোর সকঙ্গ িবড়ত ি্যবতি িা হ�াষ্ীকক বিবনিত 
করা। আন্তিনোবতক পুবেি িাবেনী িা ইন্ারকপাকের কাে হেকক 

পাওো বনবিনেষ্ট তকে্যর বিবতিকতই োনা হিে তারা। �তিেকরর 
‘ অপাকরিন কািনেন’ –এর উকদেি্য বেে ক্াউে হ্াকরকির 
মাধ্যকম িাইল্ড পকননোগ্াবি েড়াকনাে িবড়তকির পাকড়াও 
করা। তারই পরিততী পযনোে এই অপাকরিন হমঘিক্র। প্রসঙ্গত, 
২০১৫ হেকক বিশু–পননে বনকে কড়া অিস্ান বনকেকে সুবপ্রম 
হকাটনে। ২০১৮ সাকে হকন্দীে সরকার এিং মাইকক্রাসফ্ ট, 
গু�ে, হিসিুককর মকতা িড় িড় সংস্া িাইল্ড পননে েবড়কে 
পড়া আটকাকত একসকঙ্গ কাি করকত রাবি েে। অন্যবিকক 
�ত সপ্াকে িীষনে আিােত হকন্দীে সরকারকক বনকিনেি হিে 
বিশু–পননে রুখকত তারা কী পধেবত অনসুরণ করকে তা িানাকত। 
পািাপাবি ইন্ারকনট পবরকষিা প্রিানকারী সংস্াগুবের কাে 
হেককও বরকপাটনে তেি করা েকেকে। 

 উতিরাখকডে তরুণী খুকন িনকরাষ
িবহষ্কৃত বিপ্েবি সনতা

আেকাপ্লর প্রবতপ্িদন 
বদবলি, ২৪ সেপ্টেম্বর

অবতবেকির ‘বিকিষ পবরকষিা’ বিকত অস্ীকার করাে এিং 
তা প্রকাি ককর হিওোর কো িোে উতিরাখকডের একটি 
বরসকটনে কমনেরত এক মবেো কমতীকক েত্যার ঘটনাে হতােপাড় 
উতিরাখডে। অবিকযা�, বরসটনে মাবেক তো বিকিবপ হনতার 
হেকে খুন ককরকে অবকিতা িাডোবর নাকম ওই তরুণীকক। 
অবিযুতিকির বরসটনে ও সংেগ্ন কারখানাে আগুন ধবরকে 
হিে উকতিবিত িনতা। এরপকরই িবনিার মেূ অবিযতুি 
পুেবকত আকযনের িািা, বিকিবপ হনতা বিকনাি আযনে এিং 
িাই অবকিত আযনেকক িে হেকক িবেষ্ার করা েকেকে। বিকনাি 
আযনে রাি্য মাটি কো হিাকেনের হিোরম্যান বেকেন। রাষ্ট্রমন্তীর 
সমমযনোিার এই পি হেককও তাঁকক সরাকনা েকেকে। রাি্য 
ওবিবস কবমিকনর হেপুটি হিোরম্যাকনর পি হেকক সবরকে 
বিকেকে অবকিত আযনেককও। এ োড়াও মুখ্যমন্তী পুষ্র বসং 
ধাবমর বনকিনেকি উতিরাখডে প্রিাসন বিকিবপ হনতার বরসকটনে 
িুেকোিার িাবেকে বরসকটনের একাংি হিকে বিকেকে। 

এই ঘটনাে বরসকটনের মাবেক পুেবকত আযনে, ম্যাকনিার হসৌরি 
িাস্কর ও সেকারী ম্যাকনিার অবকিত গুপ্াকক পুবেি হগ্প্ার 
ককরকে। রাি্য পবুেকির বেবি অকিাক কুমার িাবনকেকেন, 
হমকেটির ি্যাট িক্স হেকক বিকিষ পবরকষিার বিষেটি িানা 
ব�কেকে। বরসকটনের মাবেক পুেবকত আযনে, ম্যাকনিার হসৌরি 
িাস্কর এিং সেকারী অবকিত গুপ্র বিরুকধে বরকসপিবন্ ওই 
তরুণীকক খুন ককর খাকে িাবসকে হিওোর অবিকযা� উকেকে। 

পুবেি িাবনকেকে, কড়া হিরার মুকখ ধৃতরা খকুনর কো স্ীকার 
ককরকে। ১৮ হসকটেম্বর হেকক বনকখাঁি বেকেন অবকিতা িাডোবর। 
িবনিার একটি ক্যাকনে হেকক তাঁর মৃতকিে উধোর করা েে। 
স্ানীে মানুকষর অবিকযা�, িাসক িে বিকিবপর সকঙ্গ অবিযুতি 
ও তাঁর পবরিাকরর ঘবনষ্ হযা�াকযা� োকাে পুবেি প্রেকম 

বিষযটি বনকে �বড়মবস করবেে। িবনিার অবকিতার মেনাতিন্ত 
িোকােীনই হৃবষককি–এইমকস হপৌেঁন যমককশ্বকরর বিকিবপ 
বিধােক হরণু বিস্ত। উকতিবিত িনতা বিধােককর �াবড় িােিুর 
ককরন। তাঁকক বঘকর বিকক্ষাি হিখান। িনকরাকষর মুখ হেকক 
ওই বিধােককক হকানক্রকম সবরকে বনকে যাে পুবেি।

স�প্ে সদওয়া হপ্য়প্ে সিআইবন�াপ্ি বনবমকেত 
বরেেকে। িউবর গাপ্ড়ায়াল সেলায়, হৃষীপ্ক� সথপ্ক 

বকে ুদূপ্র। েবি:  বিটিআই

বিকরাধীকির সকঙ্গ 
হযা�াকযা� িাড়ান: 

হমাবিকক নাইেু
আেকাপ্লর প্রবতপ্িদন
বদবলি, ২৪ সেপ্টেম্বর
প্রধানমন্তী নকরন্দ হমাবিকক বিকরাধীকির সকঙ্গ 
হযা�াকযা� িাড়াকনার পরামিনে বিকেন প্রাতিন 
উপরাষ্ট্রপবত এম হিকিাইো নাইেু। িবনিার 
প্রধানমন্তীর িতিতৃার একটি সকিেন প্রকাি করকত 
ব�কে নাইেু িকেন, ‘ স্াস্্য পবরকষিা হেকক বিকিি 
নীবত, প্রযুবতি হেকক কৃবষ, সি হক্ষকরে প্রধানমন্তীর 
অিিান অপবরসীম। তা সক্বেও হিকির বিকরাধীরা 
তাঁকক িুে িুঝকেন।’  নাইেুর পরামিনে, ওই িুে 
হিাঝািুবঝ কমাকত তাঁর উবিত রািনীবত বনবিনেকিকষ 
সমস্ত বিকরাধী িকের সকঙ্গ হযা�াকযা� িাড়াকনা।    

 আে সচৌতালার 
মপ্চে বিপ্রাধীরা
আেকাপ্লর প্রবতপ্িদন 
বদবলি, ২৪ সেপ্টেম্বর

রবিিার েবরোনার িকতোিাকি বিকরাধী 
হনতারা বমবেত েকছেন। বিকিবপ–বিকরাধী 
বিবিরকক ঐক্যিধে করকত উকি্যা�ী 
েকেকেন ওমপ্রকাি হিৌতাো। তারঁ 
আহ্াকন সাড়া বিকে বিকরাধী বিবিকরর 
একাবধক হনতা িকতোিাকি যাকছেন। 
হোকসিা বনিনোিকনর আক� িাতীে স্তকর 
বিকিবপ–বিকরাধী িবতিকক একবরেত করার 
তৎপরতা শুরু েকেকে �ত বকেুবিন ধকর। 
রবিিার ইবডিোন ন্যািনাে হোকিে 
(  আইএনএেবে)   হনতা ওমপ্রকাি 
হিৌতাোর োকা সিাে অংি হনকিন 
সংযুতি িনতা িকের হনতা নীতীি 
কুমার। তৃণমকূের তরকি রাি্যসিার 
প্রাতিন সাংসি এিং তৃণমেূ বিধােক 
বিকিক গুপ্া ওই মকঞ্চ োবির োককিন। 
এনবস–র িারুক আিদুল্া, আরকিবে–র 
হতিস্ী যািি, এনবসবপ–র িারি পওোর, 
বেএমকক–র কাবনকমাবঝ, বসবপএকমর 
সীতারাম ইকেিুবরকির হসখাকন োকার 
কো। তকি কংকগ্কসর হকানও প্রবতবনবধ 
হসখাকন োককেন না িকেই িানা ব�কেকে। 

এবিকক, িবনিার বিবল্কত হপৌঁকেকেন 
আরকিবে প্রধান োেুপ্রসাি যািি। বতবন 
িাবনকেকেন, বিোকরর মুখ্যমন্তী নীতীি 
কুমার এিং বতবন কংকগ্স হনরেী হসাবনো 
�ান্ধীর সকঙ্গ হিখা করকিন। বিকরাধী 
ঐকক্যর িন্য তাঁরা সিরককমর হিষ্টা 
করকেন।  ২০২৪ সাকে হমাবি সরকারকক 
ক্ষমতা হেকক উৎখাত করার োক হিন 
বতবন। িাবি ককরন, বিোকর সাি েকে 
ব�কেকে, এিার ২০২৪–এ হিি হেকক 
সাি েকি বিকিবপ। 

হোকসিা বনিনোিকন বিকিবপর 
বিরুকধে কংকগ্স, িাম এিং বিকরাধী 
আঞ্চবেক িেগুবেকক এককিাট করকত 
পুকরা মারোে সবক্রে বিোকরর মুখ্যমন্তী 
নীতীি কুমার। ওমপ্রকাি হিৌতাোর 
তরকি সিাে অংি হনওোর িন্য 
আমন্তণ িানাকনা েকেবেে তৃণমেূ 
হনরেী মমতা ি্যানাবিনেককও। িে বস্রও 
ককরবেে, রাি্যসিার মুখ্য সকিতক 
সুকখন্ুকিখর রাে অংি হনকিন। বকন্তু 
অবনিাযনে কারকণ সুকখন্ুিািু হযকত না 
পারাে বস্র েে হিৌতাোর সিাে পাোকনা 
েকি হিাড়াসাঁককার তৃণমূে বিধােক 
বিকিক গুপ্াকক।

 Aajkaal:  25.09.2022: Kolkata, Siliguri      

গবরি কল্াপ্ণ অপ্ন্ত্াদয়
সক্ষম িারকতর িন্য অকন্ত্যািে

অপ্ন্ত্াদয় আমাপ্দর দৃবটি�ঙ্গী,
আমাপ্দর নীবত এিং অব�প্রাপ্য়র 

মপ্ধ্ রপ্য়প্ে অপ্ন্ত্াদয়।
অপ্ন্ত্াদপ্য়র েঙ্কপ্ল্পর মপ্ধ্ বদপ্য় সদ� 

ক্রমাগত প্রগবতর িপ্থ এবগপ্য় চপ্লপ্ে।
নপ্র্রে সমাবদ 

আমাকির সমাকির িৃেতির অংি েকেন কু্ষদ্র িাবষ, রাস্তার 
েকার, কু্ষদ্র উকি্যা�পবত,অকটা বরকিা িােক এিং 
িাবড়র পবরিাবরকারা। িারকতর উন্নেকনর যারোপকে 
এঁরা সককেই গুরুত্বপূণনে অংিীিার।

অকন্ত্যািকের েক্ষ্যকক সামকন হরকখ িারত সরকাকরর 
দৃবষ্টিঙ্গীর এককিাকর মেূ হককন্দ রকেকেন িবরদ্ররা। 
সমাকির িৃেতির অংি সরকাকরর এই ধারািাবেক 
প্রোকসর িকে ক্রমি িবতিিােী েকে উেকেন।

●   িীনিোে অকন্ত্যািে হযািনা –িাতীে গ্ামীণ িীবিকা 
বমিন এিং স্বনিনের হ�াষ্ী ( এসএইিবিএস) –গুবের 
মাধ্যকম গ্ামীণ িারকত িড়সড় পবরিতনেন েকছে। �ত 
৮ িেকর এসএইিবিএস সংখ্যা হিকড়কে বতন গুণ এিং 
এগুবেকত মবেোকির অংিগ্েণ হিকড়কে চার গুণ।

●   ইবসএেবিএস বস্ককমর আওতাে সেকি েরুবর 
ব�বত্তপ্ত ঋণ হনওোর সুকযা� হপকেকেন ১.১৯ সকাটি 
হিবনবিবিোবর। এখনও পযনেন্ত িরাদে করা ঋকণর পবরমাণ 
৩.৬৮ লক্ষ সকাটি টাকা

●   প্রধানমন্তী স্বনবধ হযািনাে ৩২ লপ্ক্ষরও হিবি েকারকক 
িামানতমতুি ঋণ হিওো েকেকে

●   কু্ষদ্র বিক্াকি্যা�ীকির হিওো েকেকে ৩৬.৫ সকাটি মুদ্রা 
ঋণ যার পবরমাণ ২০ লক্ষ সকাটি টাকা

●   এমএসএমইর আওতাে আনা েকেকে রাস্তার েকার, 
খুিকরা বিকক্রতা এিং কু্ষদ্র উকি্যা�পবতকির। তাঁরা 
প্রাপ্য়াবরটি সে্র সলব্ডং ি্যিস্ার আওতাে উপকৃত 
েকছেন

●   বপএম বকসান প্রকক্ ১১ সকাটিরও হিবি কৃষক প্রবত 
িেকর পাকছেন ৬ হাোর টাকা

●   বিকিষ অবিযান িাবেকে ৩.১৩ সকাটির হিবি কৃষককক 
হিওো েকেকে বকসান হক্রবেট কােনে

●   হিবনবিবিোবরকির হমাট বেকরক্ট ট্ান্সিার–এর  
( বেবিটি) পবরমাণ েে ২৫ লক্ষ সকাটি টাকা

●   খাবি, গ্ামীণ বিক্র পণ্য উৎপািকন নবিরবিেীন উৎসাে 
হিওো েকেকে, ওই হক্ষকরে ি্যিসার পবরমাণ ১ লক্ষ 
সকাটি টাকা োবপকে হ�কে, এিং গ্ামীণ হক্ষকরে েক্ষ েক্ষ 
কাকির সুকযা� ততবর েকেকে



ৼৼ ৭৬ কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

স�ানাল অবিে, বিবলগুবি
বিল কার্ট সরাড, বিবলগুবি–৭৩৪০০১
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ওপ্েি সপার্টাপ্লর মা্্যপ্ম ই–বনলাম আপ্োব�ত িপ্ি।

 ইএমবড এিং নবেপরে �মার সিষ তাবরখ ও েমে:  ২৫. ১০. ২০২২ বিপ্কল ৪:  ০০রা পর্টন্ত
বেবকউবরটি ইন্াপ্রস্ট ( এনপ্িাে্টপ্মন্)  রুলে, ২০০২ এর রুল ৮( ৬)  এর েংস্ানেমূি েি পঠনীে বেবকউবররাইপ্�িন অ্যান্ড বরকনস্টাকিন অি বিনাবসিোল অ্যাপ্েরে অ্যান্ড এনপ্িাে্টপ্মন্ অি বেবকউবরটি 

ইন্াপ্রস্ট অ্যাক্ট, ২০০২   এর অ্ীপ্ন স্াির েম্পবতি( েমূি)  এর ই–বনলাম বিরিে বিজ্ঞবতি।
এতদ্দ্বার্বা বিশেষ কশর সংবলিষ্ট ঋণগ্রহীত্বা( গণ)  ও জ্বাবিনদ্বার( গণ)  এিং জনস্বাধ্বারশণর জ্্বাত্বাশ্থে এই বিজ্বতি জ্বাবর কর্বা হশছে যে ইউশক্বা ি্্বাশকে িন্ধক র্বাখ্বা/  দ্বাবখলশে্বাগ্ বনম্নিবণথেত স্্বাির সম্পবতিগুবল ইউশক্বা ি্্বাশকের 
অনুশি্বাবদত আবধক্বাবরক গঠনিূলক/  ি্বাস্তবিক দখল [ নীশের যেবিশল প্রবতটি সম্পবতির িণথেন্বার প্বাশে প্রশে্বাজ্িশত্বা দখশলর প্রকৃবত উশলেখ কর্বা হশেশে]  বনশেশেন এিং এই ি্্বাশকের িশকে্বা পুনরুদ্্বাশরর জন্ উক্ত 
সম্পবতিগুবল ‘সরখাপ্ন আপ্ে’ , ‘ সরমন আপ্ে’  এিং ‘রা বকে ুআপ্ে’  বিবতিশত ২৮. ১০. ২০২২ ত্বাবরশখ বিবরি কর্বা হশি।

স্াির/ অস্াির েম্পবতিগুবলর বিিরে

রিম 
নং

ব্াঞ্চ এিং অ্যাকাউপ্ন্র নাম, 
অংিীদার/  বডপ্রক্টর( গে) /  

�াবমনদার( গে)  এর নাম, অ্যাকাউন্ 
নম্বর এিং ব্াঞ্চ ম্যাপ্ন�ার

েম্পবতির বিিরে এিং স্বত্াব্কারীর নাম ক)  িপ্কো অে্টাঙ্ক
খ)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
গ)  দখপ্লর তাবরখ

েংরষেে মূল্য

ইএমবড

বিড গুেক

পবরদি্টপ্নর 
তাবরখ ও 

েমে

ই–বনলাপ্মর 
তাবরখ 
ও েমে

১. ব্াঞ্চ:  িহরিপুর (০৮১৭ ) 
অ্যাকাউপ্ন্র নাম: 
বিঃ অবিত্বাি প্বাল
অ্যাকাউন্ নম্বর: 
০৮১৭০৬১০০১০৮১৫
ব্াঞ্চ ম্যাপ্ন�ার: 
বিশসস িধুবিত্বা গুতি িসু
যে্বাগ্বাশে্বাগ:  ৯৮৩৬৬০৫০৬৩

বিঃ অবিত্বাি প্বাল এর স্বত্্বাধীশন বজ+ ৩ তলবিবেষ্ট ি্বাবি 
সশিত বনশম্ন্বাক্ত জবির সিিন্ধক ে্বার বস্বত ও বিিরণ: 
যহ্বাব্ডং নং ৪০৯, সবুতরি্বাঠ, যপ্বাঃঅঃ ও ্্বান্বা– িহরিপুর, 
ি্বাকুবি–১ গ্র্বাি পঞ্্বাশেত, যজল্বা– িুবেথেদ্বাি্বাদ, বপন– 
৭৪২১০১, পবচিিিঙ্গ, এল আর প্লে নং ৫৪২৪, এল আর 
খবতে্বান নং ৫৯২৬, যজ এল নং ৯০, যিৌজ্বা– যগ্বার্বাি্বাজ্বার, 
জবির পবরি্বাপ– ৩. ৫৮ যেবসশিল, ২৮. ০২. ২০১৩ ত্বাবরশখর 
বিরিে দবলল নং I –১২০৩৮। সম্পবতির যেৌহবদি:  উতির– ৮ 
ফুে েওি্বা ক্বাঁে্বা র্বাস্ত্বা;  দবষিণ– ১০ ফুে েওি্বা ক্বাঁে্বা র্বাস্ত্বা;  
পিূথে– অশন্র জবি;  পবচিি– কৃপ্বাবসন্ধু প্র্বাি্বাবণশকর সম্পবতি।
[ েম্পবতিটি ি্যাপ্ঙ্কর প্রতীকী দখপ্ল রপ্েপ্ে] 

ক)  ₹৩০,২৬,৭৬০. ৯০
(বতবরে লষি ে্বাববিে 
হ্বাজ্বার স্বাতশে্বা ষ্বাে ে্বাক্বা 
এিং নবিই পেস্বা ি্বাত্র)  +  
অপ্রেুক্ত সুদ, ে্বাজথে, খরে 
ও ি্বাসুল
খ)  ০৭. ০৩. ২০২২
গ)  ২৫. ০৭. ২০২২

₹৮৪. ৫৪ লষে
₹ ৮. ৫৪ লষে
₹ ০. ৫০ লষে

২০. ১০. ২০২২
সক্বাল ১১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৪: ০০ে্বা

২৮.১ ০. ২০২২
দুপুর ১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৫: ০০ে্বা

( প্রবত বিশের জন্ 
১০ বিবনশের সীি্বাহীন 

স্বতঃ সম্প্রস্বারশণ) 

২. ব্াঞ্চ:  কুিুিগ্র্বাি (১৩৩৭ ) 
অ্যাকাউপ্ন্র নাম: 
বিঃ ক্বাবতথেক িণ্ডল
অ্যাকাউন্ নম্বর: 
১৩৩৭০৫০০০০০০৭৮
ব্াঞ্চ ম্যাপ্ন�ার: 
বিঃ স্বপ্নব্রত ির
যে্বাগ্বাশে্বাগ:  ৭৭৩৫৯৯১০৮৯

প্রে্বাত ি্বাি্বােরণ িণ্ডল এর স্বত্্বাধীশন একতল্বা ি্বাবি সশিত 
বনশম্ন্বাক্ত জবির সিিন্ধক ে্বার বস্বত ও বিিরণ: কুিুিগ্র্বাি হ্বাই 
সু্শলর ক্বাশে, যপ্বাঃঅঃ– কুিুিগ্র্বাি, ্্বান্বা– নলহ্বাটি, যজল্বা– 
িীরিূি, বপন– ৭৩১২৪২, পবচিিিঙ্গ, যিৌজ্বা– কুিুিগ্র্বাি, যজ 
এল নং ৭৮, আর এস খ্বাত্বা নং ৪২৪ ও ৪২৫, এল আর খ্বাত্বা 
নং ১৫৭২ ও ১৭২৫, প্লে নং ১৫৬৪, জবির পবরি্বাপ– ০৩ 
যেবসশিল এিং প্লে নং ১৫৬৬, জবির পবরি্বাপ ০৪ যেবসশিল, 
যি্বাে ০৭ যেবসশিল, ০৪. ০৩. ১৯৮৭ ত্বাবরশখর যরবজস্্বােথে 
বিরিে দবলল নং ২৫৫২ অনেু্বােী। সম্পবতির যেৌহবদি:  উতির– 
অশন্র ফ্বাঁক্বা জবি;  দবষিণ– গ্র্বািীণ র্বাস্ত্বা;  পূিথে– রবি যলশের 
ি্বাবি;  পবচিি– যগৌতি যলশের যে্বাি্বা।
[ েম্পবতিটি ি্যাপ্ঙ্কর প্রতীকী দখপ্ল রপ্েপ্ে] 

ক)  ₹২,৪১,৫৮৩. ০০
(দুই লষি একেবলেে 
হ্বাজ্বার প্বাঁেশে্বা বতর্বাবে 
ে্বাক্বা  ি্বাত্র)  +  অপ্রেুক্ত 
সুদ, ে্বাজথে, খরে ও ি্বাসুল
খ)  ২৪. ০১. ২০১৩
গ)  ২৮. ০৮. ২০১৩

₹৫. ৩০ লষে
₹ ০. ৫৩ লষে
₹ ০. ১০ লষে

২০. ১০. ২০২২
সক্বাল ১১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৪: ০০ে্বা

২৮.১ ০. ২০২২
দুপুর ১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৫: ০০ে্বা

( প্রবত বিশের জন্ 
১০ বিবনশের সীি্বাহীন 

স্বতঃ সম্প্রস্বারশণ) 

৩. ব্াঞ্চ:  বসউবি (০৪৫৪ ) 
অ্যাকাউপ্ন্র নাম: 
বিঃ প্রস্বাদ িণ্ডল
অ্যাকাউন্ নম্বর: 
০৪৫৪০৬১০০১৩৭৭৯
ব্াঞ্চ ম্যাপ্ন�ার: 
বিঃ যসৌরি বত্রশিদী
যে্বাগ্বাশে্বাগ:  ৯৮৮৯২৫৮১৩৩

বিঃ প্রস্বাদ িণ্ডল এর স্বত্্বাধীশন যদ্বাতল্বা ি্বাবি সহ বনশম্ন্বাক্ত 
জবির সিিন্ধক ে্বার বস্বত ও বিিরণ: র্বােপুর, যপ্বাঃঅঃ ও 
্্বান্বা– িহম্মদ ি্বাজ্বার, যজল্বা– িীরিূি, বপন– ৭৩১১২৭, 
পবচিিিঙ্গ, যিৌজ্বা– র্বােপুর, যজ এল  ৭৬, খবতে্বান নং ৩৭১ 
( স্বাশিক) , এল আর ৫৬৭, প্লে নং ১১৫ ও ১১৬, জবির 
পবরি্বাপ ০৪ যেবসশিল, ১৯. ০২. ২০১৪ ত্বাবরশখর দ্বানদবলল 
নং I –১২৩৬/ ২০১৪ অনেু্বােী। সম্পবতির যেৌহবদি:  উতির– 
দীনিন্ধু িণ্ডশলর ি্বাবি;  দবষিণ– কংবরিশের র্বাস্ত্বা;  পূিথে– অশন্র 
ি্বাবি;  পবচিি– কংবরিশের র্বাস্ত্বা, ত্বার পশর দুগথে্বা িবদির।
[ েম্পবতিটি ি্যাপ্ঙ্কর প্রতীকী দখপ্ল রপ্েপ্ে] 

ক)  ₹১৩,৩১,১১৫. ৩২
(যতশর্বা লষি একবত্রে 
হ্বাজ্বার একশে্বা পশনশর্বা 
ে্বাক্বা এিং িবত্রে পেস্বা 
 ি্বাত্র)  +  অপ্রেুক্ত সুদ, 
ে্বাজথে, খরে ও ি্বাসুল
খ)  ০৩. ০৮. ২০১৮
গ)  ২৩. ১১. ২০১৮

₹৯. ৩৬ লষে
₹ ০. ৯৪ লষে
₹ ০. ১০ লষে

২০. ১০. ২০২২
সক্বাল ১১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৪: ০০ে্বা

২৮.১ ০. ২০২২
দুপুর ১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৫: ০০ে্বা

( প্রবত বিশের জন্ 
১০ বিবনশের সীি্বাহীন 

স্বতঃ সম্প্রস্বারশণ) 

৪. ব্াঞ্চ:  ি্বালদ্বা (০৮০৯ ) 
অ্যাকাউপ্ন্র নাম: 
বিঃ দীশনে স্বাহ্বা
অ্যাকাউন্ নম্বর: 
০৮০৯০৫১০০০০৪৩৪
ব্াঞ্চ ম্যাপ্ন�ার: 
উবদত ি্বানু প্রধ্বান
যে্বাগ্বাশে্বাগ:  ৬২৩৯৭৯৯৩৫১

বিঃ দীশনে স্বাহ্বা এর স্বত্্বাধীশন বনশম্ন্বাক্ত জবি ও বনিমীেি্বান 
ি্বাবির সিিন্ধক ে্বার বস্বত ও বিিরণ: দবষিণ ি্বালুের, 
যপ্বাঃঅঃ– ি্বালদ্বা, ্্বান্বা– ইংবলে ি্বাজ্বার, যজল্বা– ি্বালদ্বা, 
বপন– ৭৩২১০১, পবচিিিঙ্গ, প্লে নং ২১, এল আর খবতে্বান 
নং ০৩, যজ এল নং ৬৭, যিৌজ্বা– ইংবলে ি্বাজ্বার, জবির 
পবরি্বাপ– ২. ০৬৫ যেবসশিল, ০৭. ০১. ২০১০ ত্বাবরশখর দবলল 
নং I –২১৯ অনেু্বােী। সম্পবতির যেৌহবদি:  উতির– বিজেিল 
স্বাহ্বার ি্বাবি;  দবষিণ– প্রদীপ িণ্ডশলর ি্বাবি;  পূিথে– ৫ ফুে 
েওি্বা প্বাক্বা র্বাস্ত্বা;  পবচিি– নইওে্বাল বিশরের সম্পবতি।
[ েম্পবতিটি ি্যাপ্ঙ্কর প্রতীকী দখপ্ল রপ্েপ্ে] 

ক)  ₹১১,৬৫,৯১০. ৬০
(এগ্বাশর্বা লষি পঁেষট্টি 
হ্বাজ্বার নশে্বা দে ে্বাক্বা 
এিং ষ্বাে পেস্বা  ি্বাত্র)  +  
অপ্রেুক্ত সুদ, ে্বাজথে, খরে 
ও ি্বাসুল
খ)  ০৫. ০৫. ২০১৬
গ)  ০৯. ০৮. ২০১৬

₹২২. ৭৫ লষে
₹ ২. ২৮ লষে
₹ ০. ২০ লষে

২০. ১০. ২০২২
সক্বাল ১১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৪: ০০ে্বা

২৮.১ ০. ২০২২
দুপুর ১: ০০ে্বা

য্শক
বিশকল ৫: ০০ে্বা

( প্রবত বিশের জন্ 
১০ বিবনশের সীি্বাহীন 

স্বতঃ সম্প্রস্বারশণ) 

 িত্ট ও বনেমািবল:

১.  এই বিবরি বসবকউবরটি ইন্্বাশরস্ ( এনশফ্বাসথেশিন্)  রুলস, ২০০২ যত বনধথে্বাবরত েতথে ও বনেি্বািবল স্বাশপষি হশি। বিবরির বিেদ েতথে ও বনেি্বািবল বনম্নবলবখত ওশেিস্বাইে/  ওশেি যপ্বােথে্বাশল যদওে্বা আশে:  ক)  https://
ibapi.in ;  খ)  https://mstcecommerce.com.  
২.  সম্পবতিগুবল ‘ যেখ্বাশন আশে’ , ‘ যেিন আশে’  এিং ‘ ে্বা বকেু আশে’  বিবতিশত বিবরি কর্বা হশছে।
৩.  ওপশরর তফবসশল িবণথেত জ্বাবিনেুক্ত পবরসম্পদগুবলর বিিরণ অনুশি্বাবদত আবধক্বাবরশকর সিথেশেষ ও যসর্বা জ্্বান ও ত্্্বানুস্বাশর যদওে্বা হশেশে। তশি, এই য�্বাষণ্বাপশত্র যক্বানও ত্রুটি, িুল বিিৃবত ি্বা অনশুলেশখর 
জন্ অনশুি্বাবদত আবধক্বাবরক জি্বািবদবহ করশত ি্বাধ্ ্্বাকশিন ন্বা।
৪.  সফল বিে্বারশক ইবতিশধ্ জি্বাকৃত ইএিবে অ্থে্বাকে সিন্বে কশর বিে অ্থে্বাশকের ২৫%  ( পঁবেে েত্বাংে)  বনল্বাশির ত্বাবরশখই এিং ি্বাবক অ্থে্বাকে বনল্বাশির ত্বাবরখ য্শক ১৫ বদশনর িশধ্ আদ্বাে বদশত হশি। ওপশর 
বনধথে্বাবরত যিে্বাশদর িশধ্ এই অ্থে্বাকে জি্বা বদশত ি্্থে হশল, সংবলিষ্ট বিে্বার দ্্বার্বা জি্বাকৃত ে্বািতীে অ্থে্বাকে অনশুি্বাবদত আবধক্বাবরক ি্বাশজে্বাতি করশিন এিং এই বনল্বাি ি্বাবতল কশর নতুন বনল্বাি আশে্বাজশনর পণূথে 
স্ব্বাধীনত্বা অনুশি্বাবদত আবধক্বাবরশকর ্্বাকশি।
৫.  https://mstcecommerce.com ওশেিস্বাইশে যদওে্বা ই–বনল্বাি প্ল্্বােফশিথে বনম্নস্ব্বাষিরক্বারী দ্্বার্বা এই বিবরি ২৮. ১০. ২০২২ তাবরপ্খ আশে্বাবজত হশি এিং এটি দুপুর ১:  ০০রাে শুরু হশি।
৬.  * প্রবতবনবধ বনশে্বাগ কর্বা এিং এই বনল্বাশি বনশজশদর জন্ বিে কর্বা ও অংে যনওে্বাশন্বার অবধক্বার এই ি্্বাশকের ্্বাকশি।

তাবরখ:  ২৫. ০৯. ২০২২;  স্ান:  বিবলগুবি                                                                                                                                      অনপু্মাবদত আব্কাবরক, ইউপ্কা ি্যাঙ্ক (েুরবষেত ঋেদাতা)                    

 চুঁচুিার একটি সপপ্্াল পাপ্ম্প পাপ্ু টি–িার্ট পপ্র রুি তৃেমূপ্লর বিপ্ষোভ। রপ্েপ্েন হুগবল শ্রীরামপুর 
োংগঠবনক রুি তৃেমূল কংপ্রেে েভাপ্নরেী রুনা খাতুন। েবি:  পাে্ট রািা  

 লক্ষীর ভাণ্াপ্রর �মাপ্না  
অপ্ে্ট মবিলাপ্দর দুগ্টাপপু্�া

১৫০ িেশরর প্র্বােীন িণ্ডল 
ি্বাবির পুশজ্বা পুরশন্বা বনেশি

রপ্জ্ঞশ্বর �ানা
িলবদো, ২৪ সেপ্টেম্বর

ি্বা শস ি্বাশস বনবচিত আে লক্ষীর ি্বাণ্ড্বার ন্বারীর 
সহ্বাে। এি্বার যসই আশের ে্বাক্বাশতই দুগথে্বাপুশজ্বার 
আশে্বাজন কশরশেন হলবদে্বা ে্বাউলশখ্বাল্বা গ্র্বাশির 
ক্বাত্্বােনী িবহল্বা পুশজ্বা কবিটি। জ্বান্বা যগশে, এ 
গ্র্বাশি আশগ দুগথে্বাপুশজ্বার েল বেল ন্বা। আেপ্বাশেও 
যসি্বাশি দুগথে্বাপুশজ্বা হে ন্বা৷ ত্বাই পুশজ্বা যদখশত যেশত 
হত দূশর৷ কশর্বান্বার ক্বারশণ গত দু’ িের 
ধশর দূশর যক্বা্্বাও পুশজ্বা যদখশত ে্বাওে্বার 
পবরবস্বতও বেল ন্বা গ্র্বাশির ি্বানুশষর। ত্বাই 
গ্র্বাশির িবহল্বার্বাই একশজ্বাে হশে গ্র্বাশি পুশজ্বা কর্বার বসদ্্বান্ত যনন৷ 

গতিের শুরু হে যসই পুশজ্বা। শুরুশত সঞ্শের ে্বাক্বা 
বদশে এিং ে্বাঁদ্বা সংগ্রহ কশর পুশজ্বা খরে যজ্বাগ্বাি করশতন 
িবহল্বার্বা৷ এি্বার ত্ঁবাশদর পুশজ্বার আব্থেক সিস্্বা অশনকে্বাই 
বিটিশে বদশেশে লক্ষীর ি্বাণ্ড্বার৷ গ্র্বাশির প্র্বাে ৩০ জন িবহল্বা 
বিশল এই পুশজ্বার আশে্বাজন কশরন৷ স্বাংসৃ্বতক অনুষ্্বাশনর 
প্বাে্বাপ্বাবে দুঃস্শদর িস্ত্রদ্বাশনর িশত্বা যসি্বািূলক কিথেসূবেও 

গ্রহণ কশরশেন উশদ্্বাক্ত্বার্বা। এ ে্বাি্বা পুশজ্বার প্বাঁেবদনই প্বাত 
যপশি খ্বাওে্বাদ্বাওে্বার ি্িস্্বাও ্ ্বাকশে। প্বাে্বাপ্বাবে খরে তুলশত 

ে্বাঁদ্বাও সংগ্রহ করশেন িবহল্বার্বা। কবিটির সম্প্বাবদক্বা 
ঝনথে্বা ি্বান্্বা িশলন, ‘ আির্বা সরক্বাবর স্বাহ্বাে্ প্বাইবন। 
ে্বাকবরজীিী ন্বা হশেও আি্বাশদর কবিটির িবহল্বার্বা 
ি্বাবিশত িুরবগ প্বালন কশর, ে্বাষি্বাস কশর প্র্বাে সকশলই 
স্ববনিথের। প্বাে্বাপ্বাবে র্বাজ্ সরক্বাশরর য্শক ি্বাশস 
ি্বাশস লক্ষীর ি্বাণ্ড্বার প্রকশপে ে্বাক্বা প্বাবছে আির্বা। 
ে্বাঁদ্বাও কিশিবে তুলবে। ফশল, পুশজ্বা আশে্বাজশন 

আব থ্েক সিস্্বা যসি্বাশি যনই।’  ে্বাউলশখ্বাল্বা 
গ্র্বাশির এই পুশজ্বাে সি দ্বাবেত্ই প্বালন 
কশরন িবহল্বার্বা। ে্ঁবাদ্বা যত্বাল্বা য্শক শুরু 

কশর পুশর্বাবহত, ঢ্বাবক যজ্বাগ্বাি সিই ত্বাঁর্বা করশেন সি্বান 
দষিত্বার সশঙ্গ। তশি যেষ্ট্বা কশরও িবহল্বা পুশর্বাবহত যজ্বাগ্বাি 
করশত প্বাশরনবন উশদ্্বাক্ত্বার্বা। পুশজ্বা কবিটির অন্তি সদস্্বা 
সরস্বতী ি্বাবজ িশলন, ‘ গত িেশরর তুলন্বাে এি্বাশরর পুশজ্বাে 
আি্বাশদর উৎস্বাহ অশনকে্বাই যিবে। কশর্বান্বার জন্ গতিের 
যসি্বাশি আনদি করশত প্বাবরবন। এ িের ধুিধ্বাি কশর পুশজ্বার 
আশে্বাজন কর্বা হশছে।’

সগৌতম মণ্ল
ডােমন্ড িারিার,  ২৪ সেপ্টেম্বর

সদখপ্ত সদখপ্ত সকপ্র বগপ্েপ্ে ১৫০ িের। 
১২৭২ িঙ্াপ্দে এই দুগ্টাপুপ্�ার েচূনা 
িে। প্রিল উৎোি–উদ্ীপনাে োিম্বপ্র 
পাবলত িত এই পুপ্�া। ১৫০ িের পার 
িপ্লও ডােমন্ড িারিাপ্রর িারপ্্াপ্ের 
মণ্লিাবির পুপ্�া এখনও এলাকাে 
একইরকম �নবপ্রে। 

এই পুপ্�ার েপ্ঙ্ �বিপ্ে আপ্ে 
েপু্রাচীন ইবতিাে। নিাবি আমপ্ল 
ডােমন্ড িারিাপ্রর িারপ্্াে রোপ্মর 
িাবেন্া অপ্রা্্যারাম মণ্প্লর লিে, 
োিান ও তাপঁ্তর কাপপ্ির ি্যিো বেল। 
ি্যািোর েপূ্রে অপ্রা্্যারাপ্মর েনুাম েবিপ্ে 
পপ্ি এলাকাে। সে–েমে অপ্রা্্যারাম 
প্রচুর �বম সকপ্নন এলাকাে। বকন্তু বতবন 
�বমদাবর স্বত্ পানবন তখনও। পরিততী 
কাপ্ল এলাকাে প্রভািিালী িওোে এিং 
প্রচুর �বমর মাবলক িওোে িারপ্্াে, 
মবন্রিা�ার, ঘরকপরু, েরপ্িবিো, 
িরুগঞ্জ–েি একাব্ক এলাকাপ্ক বনপ্ে 
বনপ্�ই �বমদাবরর পতিন কপ্রন। তারও 
প্রাে ৩০০ িের পর অপ্রা্্যারাপ্মর িংি্র 
সগালকচন্দ্র মণ্ল শুরু কপ্রন দুগ্টাপপু্�া।

পুপ্�ার �ন্য ততবর করা িপ্েবেল 
দালান। এই দালাপ্ন িেত তর�াগান, 
কবিগাপ্নর আের। েতিমীপ্ত চলত 

ব্াহ্মেপ্ভা�ন, অষ্টমীপ্ত 
কুমারীপুপ্�া, নিমীপ্ত 
পাঠঁািবল। পুপ্�ার ক’ বদন 
�বমদারিাবির দালাপ্ন চপ্ল 
ভূবরপ্ভাপ্�র আপ্ো�ন। 
কাপ্লর বনেপ্ম �বমদাবর 
না োকপ্লও পুপ্�ার 
আপ্ো�প্ন সকানও ঘারবত 
োপ্ক না সকানও িের। 
পুপ্�ার েপ্ঙ্ �বিপ্ে 
োকা পবরিাপ্রর ঐবতি্য 
ি�াে রাখপ্ত আ�ও প্রো সমপ্ন েমস্ত 
বকে ুপালন কপ্রন মণ্লিাবির েদে্যরা। 

তপ্ি এই পুপ্�াে িন্ধ 
িপ্েপ্ে পাঠঁািবল। তিুও 
ঐবতি্য ্প্র রাখার সচষ্টা 
কপ্রন পবরিাপ্রর েদে্যরা। 
পুপ্�ার আর িাবক মারে 
কপ্েকরা বদন। মণ্লিাবিপ্ত 
চলপ্ে স�ারকদপ্ম প্রস্তুবত। 
দুগ্টাদালাপ্ন করা িপ্েপ্ে রং। 
চলপ্ে ঝািপ্পােঁ। িত্টমান 
িা�াপ্রর েপ্ঙ্ তাল বমবলপ্ে 
িাপ্�র অপ্নকরাই সিপ্িপ্ে 

এই পুপ্�ার। তিুও আপ্ো�প্ন সকানও 
ঘারবত রাখপ্েন না মণ্লিাবির েদে্যরা।

 িলবদো

মণ্ল িাবির দুগ্টাদালান। েবি: প্রবতপ্িদক

িালিবন বি্ানেভার গিপ্িতা ২ ব্লপ্কর মবিলা তৃেমূপ্লর 
উপ্দ্যাপ্গ িুে স্তপ্রর মবিলাপ্দর বনপ্ে এক োংগঠবনক আপ্লাচনা 

েভাে মন্তী শ্রীকান্ত মািাপ্তা, স�লা েভাপ্নরেী মামবে মাবন্ড, 
ব্লপ্কর েভাপবত ভাস্কর চরিিততী, ব্লক মবিলা েভাপ্নরেী  

ঝুম্পা প্রামাবেক। েবি:  আ�কাল

‘ বিপ্িক ও ভিানীপুর ইউনাইপ্রড ইেুে সিারাম’ –এর উপ্দ্যাপ্গ 
সডবঙ্ সমাকাবিলাে মিাবর বিবল করপ্েন কাউবসিলর কা�রী 
ি্যানাব�্ট এিং কাউবসিলর প্রিীর মুখাব�্ট। বেপ্লন বি্ােক 

মদন বমরে। িবরি চ্যারাব�্ট বস্টর এিং িা�রা সরাড রিবেংপ্ে, 
িবনিার। েবি:  বি�ে সেনগুতি 

হনিু্বানশক 
গুবল ধতৃ এক
আ�কাপ্লর প্রবতপ্িদন

খািাপ্রর সখাপঁ্� আো িনুমানপ্ক িনু্ক 
বদপ্ে গুবল কপ্র মারার অবভপ্রাপ্গ এক 
ি্যবতিপ্ক আরক করল পবুলি। ঘরনাটি 
ঘপ্রপ্ে সখ�ুবর োনার দবষেে তল্া 
রোপ্ম। িবনিার েকাপ্ল দবষেে তল্া 
বব্প্�র ওপর ওই িনুমাপ্নর মতৃপ্দি 
সিপ্ল সখ�ুবর–সেঁবিো রা�্য েিক 
অিপ্রা্ কপ্রন িাবেন্ারা। িনুমান িত্যাে 
অবভরুতি ি্যবতিপ্ক সরেতিাপ্রর দাবি �াবনপ্ে 
বিপ্ষোভ সদখপ্ত োপ্কন তাঁরা। খির সপপ্ে 
ঘরনাস্প্ল এপ্ে সপৌঁোে সখ�ুবর োনার 
পবুলি ও িন দতিপ্রর িা�কুল সরপ্ঞ্জর 
কমতীরা। িনুমাপ্নর মৃতপ্দি উদ্ার কপ্র 
মেনাতদপ্ন্তর �ন্য পাঠান িনকমতীরা। আর 
পবুলি আরক কপ্র বনপ্ে রাে দীতিেরূ্ট 
ভারতী নাপ্ম অবভরতুি ওই ি্যবতিপ্ক। 
স্ানীে িাবেন্ারা �ানান, দীতিেপূ্র্টর িাবির 
কাপ্ে এবদন দুপরু নাগাদ একটি দলেরু 
িনমুান খািাপ্রর সখাপঁ্� চপ্ল আপ্ে। িেল 
িাগাপ্ন লািাপ্ত সদপ্খ িনমুানপ্ক লষে্য 
কপ্র িনু্ক বদপ্ে দীতিেরূ্ট গুবল চালাে িপ্ল 
অবভপ্রাগ। আর সেই গুবলর আঘাপ্ত মতুৃ্য 
িে িনমুানটির। িা�কুল সরপ্ঞ্জর সরঞ্জার 
িমীক �ানা িপ্লন, ‘ িনুমানটির ঠিক 
কী ভাপ্ি মতুৃ্য িপ্েপ্ে তা এখনও স্পষ্ট 
না। িাবেন্াপ্দর অবভপ্রাপ্গর বভবতিপ্ত 
আমরা িনুমনাটির মতৃপ্দি মেনাতদপ্ন্তর 
�ন্য পাঠিপ্েবে। তার বরপ্পাপ্র্টর বভবতিপ্ত 
পরিততী পদপ্ষেপ ঠিক করা িপ্ি।’ 

আ�কাপ্লর প্রবতপ্িদন

িুশণ্ডশ্বরী নদী য্শক এক িৃশদ্র িৃতশদহ উদ্্বারশক ব�শর 
ে্বাঞ্ল্ েি্বাল খ্বান্বাকুশলর ক্বাবিলপুর এল্বাক্বাে। িৃশতর 
ন্বাি বিফল স্বািন্ত (৮৯)। ি্বাবি খ্বান্বাকুশলর দুগথে্বাপুর গ্র্বাশি। 
পবরি্বাশরর যল্বাক জ্বাবনশেশেন, বিফলি্বািু যি্বাশরর বদশক 

ি্বাবি য্শক যিবরশে বেশলন। সক্বাশল ত্বাঁশক যদখশত ন্বা 
যপশে পবরি্বাশরর যল্বাক যখ্বাঁজ্বাখুঁবজ শুরু কশরন। তখন 
স্্বানীে ি্বানুষ নদীশত িৃতশদহ ি্বাসশত যদশখন। খির 
যপশে খ্বান্বাকুল ্্বান্বার পুবলে িৃতশদহটি উদ্্বার কশর 
িেন্বাতদশন্তর জন্ বনশে ে্বাে। প্র্বা্বিক অনুি্বান, প্বা 
বপেশল পশি বগশে িৃতু্ হশে ্্বাকশত প্বাশর। 

লবরর ্াক্াে 
ি্যিোেীর মৃতু্য 
িবনিার েকাপ্ল সকাতুলপুর োনার 
সদিিা রোপ্ম লবরর ্াক্াে মৃতু্য িল 
এক ি্যিোেীর। পুবলি �াবনপ্েপ্ে, 
তাঁর নাম মপ্নারঞ্জন োঁতরা ( ৫৫) । 
তাঁর িাবি ওই রোপ্মই। এবদন 
েকাপ্ল সেপ্লর সমাররিাইপ্ক চপ্ি 
বতবন একটি কাপ্� সিবরপ্েবেপ্লন। 
পপ্র সেখান সেপ্ক বিপ্র রোপ্মর 
সমাপ্ি তাঁপ্ক সেপ্ি সদন সেপ্ল। 
বতবন রখন সেঁপ্র িাবি বিরবেপ্লন, 
তখনই একটি সিপপ্রাো লবর তাঁপ্ক 
্াক্া মাপ্র। গুরুতর আিত অিস্াে 
তাঁপ্ক উদ্ার কপ্র সকাতুলপুর 
রোমীে িােপাতাপ্ল বনপ্ে রাওো 
িে। বচবকৎেপ্করা তাঁপ্ক মৃত িপ্ল 
সঘাষো কপ্রন। পুবলি লবরটিপ্ক 

আরক কপ্রপ্ে। চালক পাবলপ্েপ্ে। 
সদিটি মেনাতদপ্ন্তর �ন্য বিষু্পুর 
িােপাতাপ্ল পাঠাপ্না িপ্েপ্ে।

গঙ্াোগপ্র 
বিপ্িষ ি্যিস্া
সভার সেপ্ক শুরু িপ্ছে মিালোর 
তপ্টে। গত দু’ িের কপ্রানা 
অবতমাবরর �ন্য গঙ্াোগপ্র 
সেভাপ্ি বভি িেবন। বকন্তু এ িের 
লষোব্ক পুে্যােতী মিালোর বদন 
গঙ্াোগপ্র বভি �মাপ্ি িপ্ল 
প্রিােপ্নর আগাম অনুমান। বভপ্ির 
কো মাোে সরপ্খ পবরকাঠাপ্মাগত 
েমস্ত ি্যিস্া কপ্র রাখপ্ে োগর 
ব্লক প্রিােন। অবতবরতি পুে্যােতীর 
�ন্য োগরপ্মলার মাপ্ঠ পানীে 
�ল, ভ্াম্যমাে সিৌচাগাপ্রর ি্যিস্া 
করা িপ্েপ্ে। এ োিা োগরতর 

পবরছেন্ন করার �ন্য পঞ্চাপ্েপ্তর 
পষে সেপ্ক কমতী সমাতাপ্েন করা 
িপ্েপ্ে। তর সেপ্ক আি�্টনা দ্রুত 
পবরষ্ার করপ্িন এই কমতীরা। এ 
োিা বনরাপতিার �ন্য পুবলি, 
বেবভক ভলাবন্োপ্রর পািাপাবি 
বেবভল বডপ্িপ্সির কমতীরা 
সমাতাপ্েন োকপ্ি। বিবডও েুদীতি 
মণ্ল িবনিার পুপ্রা পবরকাঠাপ্মার 
ি্যিস্াপনা খবতপ্ে সদপ্খন। 
বিবডও �াবনপ্েপ্েন, এ িের 
মিালোপ্ত বভি িািপ্ি।  এবদন 
সেপ্ক পুে্যােতীরা আেপ্ত শুরু 
কপ্রপ্েন। সে�ন্য পানীে �ল, 
সিৌচাগার গপ্ি সতালা িপ্েপ্ে। 
কচুপ্িবিোপ্তও একইরকম ি্যিস্া 
োকপ্ি। বভপ্ির �ন্য লর নং আর 
সেপ্ক অবতবরতি সভপ্েল চালাপ্না 
িপ্ি। বনরাপতিার ওপর স�ার 
সদওো িপ্ছে।

 রা�্য েরকার কা� কপ্র  
বিপ্রা্ীপ্দর িলুন:  িতাদেী
অনপুম িপ্ন্্যাপা্্যাে
রামপুরিার, ২৪ সেপ্টেম্বর 

আবদি্বাসীশদর সশঙ্গ একটি বদন ক্বাে্বাশত ে্বান, ত্বাশঁদর সশঙ্গ 
খ্বাওে্বাদ্বাওে্বা, ন্বােগ্বান করশত ে্বান। েবনি্বার বিশকশল বনশজর 
বনিথে্বােনী এল্বাক্বা র্বািপুরহ্বাশের ক্বাষ্গি্বার প্বািক্বাবদি আবদি্বাসী 
গ্র্বাশি এশস প্দু�থেেন্বাে িতৃশদর পবরি্বাশরর প্বাশে দ্বাবঁিশে এ 
ক্্বা জ্বান্বান িীরিূশির স্বাংসদ েত্বাব্ী র্বাে। 

প্রসঙ্গত, ি্বাস যদশিক আশগ িলে্বারপুশরর ক্বাশে ৬০ নম্বর 
জ্বাতীে সিশক সরক্বাবর ি্বাশসর সশঙ্গ আবদি্বাসী যখতিজুর যি্বাঝ্বাই 
অশে্বার িশুখ্বািবুখ সঙ্ঘশষথে িৃতু্ হে অশে্বাে্বালক–সহ ৯ অশে্বাে্বাত্রীর। 
িতৃ অশে্বাে্বাত্রীশদর িশধ্ ৮ জন িবহল্বা ও একজন ি্বাত্র পুরুষ, 
বতবন অশে্বাে্বালক। এবদন এই আবদি্বাসী গ্র্বাশি িৃতশদর পবরি্বাশরর 
যল্বাকজশনর সশঙ্গ যদখ্বা কশর ত্বাশঁদর হ্বাত পুশজ্বার নতুন যপ্বাস্বাক 
তুশল যদন বতবন। িশৃতর পবরি্বাশরর পষি য্শক অবিশে্বাগ জ্বান্বাশন্বা 
হে, প্দু�থেেন্বার পশরই প্বািক্বাবদি গ্র্বাশির িতৃশদর পবরি্বারশক ২ 
লষি ে্বাক্বা কশর আব্থেক সহ্বােত্বা যদওে্বার প্রবতশ্রুবতর যদে র্বাজ্ 
ও যকন্দ্র সরক্বার। বকন্তু র্বাজ্ সরক্বার যসই আব থ্েক সহ্বােত্বার 
প্রবতশ্রুবত প্বালন করশলও যকন্দ্রীে সরক্বাশরর পষি য্শক আব্থেক 
সহ্বােত্বার ে্বাক্বা এখনও এশস যপৌেঁেবন। এ প্রসশঙ্গ স্্বানীে স্বাংসদ 
িশলন, ‘ র্বাজ্ সরক্বার ক্বাজ করশে আর যকন্দ্রীে সরক্বার ক্বাজ করশে 
ন্বা। বিশর্বাধীপশষির িনু্ধশদর এ ক্্বা িলনু। যক্বা্্বাে একে্বা কম্বশলর 

সশুত্বা উশঠ আশে, যসে্বাশক যদখ্বাশন্বার যেষ্ট্বা ন্বা কশর ওশদর িলনু 
র্বাজ্ সরক্বার আপন্বাশদর প্বাশে আশে। বকন্তু যকন্দ্র সরক্বার যনই।’  
আবদি্বাসীশদর ি্বাবিশত ্্বাক্বার ইছে্বা নতুন নে। অশনক বদশনর। 
িশলন, ‘ আবদি্বাসীশদর পবরষ্্বার–পবরছেন্ ি্বাটির ি্বাবিশত অদ্তু 
একটি পবরশিে ততবর হে। আি্বার ইছে্বা, ওশদর সশঙ্গ একে্বা বদন, 
একে্বা র্বাত ক্বাে্বাি। খ্বাওে্বাদ্বাওে্বা করি, ন্বাে–গ্বান হশি। আি্বার 
দলশনত্রী িিত্বা ি্্বান্বাবজথে আবদি্বাসীশদর ি্বালি্বাশসন, আবদি্বাসীশদর 
ক্্বা ি্বাশিন, ত্বাশঁদর জন্ বিবিন্ প্রকপে ে্বালু কশরশেন। িখু্িন্তীর 
যসই ি্বািন্বাে অনপু্র্বাবণত হশেই আবি আবদি্বাসীশদর সশঙ্গ একটি 
বদন, র্বাত ক্বাে্বাশত ে্বাই।’ 

মুপ্ণ্শ্বরী নদী সেপ্ক মৃতপ্দি উদ্ার

নতুন সপািাক তুপ্ল বদপ্ছেন োংেদ িতাদেী রাে। 
কাষ্ঠগিার পািকাবন্প্ত। েবি:  আবরিউবদ্ন আিপ্মদ

রাজ্য



শ্রেিণবদ্ধ িবজ্ঞাপন ৼ ৮
কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

 বিজ্ঞবতি বিজ্ঞবতি  বিজ্ঞবতি  বিজ্ঞবতি  বিজ্ঞবতি

 বিজ্ঞবতি

 নাম/ পদবি পবরিত্তন নাম/ পদবি পবরিত্তন পাত্রী চাই

বলটল ম্াগাবিন

 হারাপ্না/ প্াবতি

●  আমির বার্থ সার্্থমিকেকে [No. 140 
(85)]  নাি হকেকে MD. RAHUL, 
S/O- NOOR HOSSAIN  গত 
13.9.2022  বারাসাত কোকে্থর 
জুমিমিোল ি্ামজক্রেে ( িার্্থ ক্াস)  
এমিকিমিে বকল আমি SAMIM 
MONDAL, S/O- NOOR 
HOSSAIN MONDAL  
হইোমে। MD. RAHUL, S/O- 
NOOR HOSSAIN  ও SAMIM 
MONDAL, S/O- NOOR 
HOSSAIN MONDAL  এে ও 
অমিন্ন ব্মতি।
●  িুলক্রকি আিার ড্াইমিং লাইকসকসে 
( No. WB2520040095713)  
নাি হকেকে KLYAN DAS, 
S/O- H. DAS  গত 15.9.2022  
বারাসাত কোকে্থর জুমিমিোল 
ি্ামজক্রেে ( িার্্থ ক্াস)  এমিকিমিে 
বকল আমি KALYAN DAS, 
S/O- HARALAL DAS  
হইোমে। KALYAN DAS, S/O- 
HARALAL DAS  ও KLYAN 
DAS, S/O- H. DAS  এে ও 
অমিন্ন ব্মতি।
●  আিার ড্াইমিং লাইকসকসে 
(No. WB 2519840043255)  
নাি হকেকে KASHEM ALI 
MONDAL  গত 17.8.2022  
বারাসাত কোকে্থর জুমিমিোল 
ি্ামজক্রেে ( িার্্থ ক্াস)  এমিকিমিে 
বকল আমি KASEM ALI হইোমে। 
KASEM ALI  ও KASHEM ALI 
MONDAL  এে ও অমিন্ন ব্মতি। 
●  আমি Somnath Sarkar , 
মিতা–  ধীকরন সরোর ( আিার জন্ম 
তামরখ ০৪. ০৪. ১৯৮০) , মনবাস:   সূর্থ 
কসন িল্ী, কিাঃ রবীন্দ্রনগর, রানা–  
দিদি, দমষিণ দিদি িুরসিা, 
কজলা–  উত্তর ২৪ িরগনা, িমচিিবঙ্গ 
রাজ্, বারাসাত কোকে্থর ০২ আগর্ 
২০২২ তামরকখর এমিকিমিে বকল 
ক�াষণা েরমে কর, আিার নাি 
Somnath Sarkar  মেন্তু িুলক্রকি 
আিার িাধ্মিে িংসািত্র নং 
৮৫২৪৩২ ৫৪০০৭৭ , তামরখ 
১০. ১২. ১৯৯৭ – কত Somenath 
Sarkar  হকেকে। Somnath 
Sarkar  এবং Somenath Sarkar  
এে ও অমিন্ন ব্মতি।  
●  আমি বন্া কিরুর, স্ািী–  িাধব 
কিরুর, মনবাস–  মিনান, খড়ি, 
আিতা, হাওড়া, মিন–  711401, 
8.7.2022  তামরকখ হাওড়া 
িার্্থ ক্াস ি্ামজক্রেে কোে্থ– এর 
এমিকিমিে বকল বন্া কিরুর এবং 
রিা কিরুর এে ও অমিন্ন ব্মতি বকল 
িমরমিত হলাি। 
● I, Shabari Bhattacharya, 
D/O Nikhil Kumar 
Bhattacharya, R/O AA-
24, 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 
●  িুলক্রকি আিার েন্ার 
SHADIKA KHATUN– এর বার্থ 
সার্্থমিকেকে আিার নাি হকেকে 
REJEKA BIBI W/O CHADEK 
ULLA  গত 08/09/2022  বারাসাত 
কোকে্থর জুমিমিোল ি্ামজক্রেে ( িার্্থ 
ক্াস)  এমিকিমিকের ক�াষণা বকল 
আমি REJEKA SULTANA W/O 
CHHADIK GANI  হইোমে, 
REJEKA SULTANA W/O 
CHHADIK GANI ও REJEKA 
BIBI W/O CHADEK ULLA 
 এে ও অমিন্ন ব্মতি, ঠিোনা– 
Vill- BAICHGACHIA, 
P.O. KUSHDANGA, P.S. 
AMDANGA, DIST. NORTH 
24 PGS., PIN-743126.   
●  আমি SHARMESHTHA 
SHRIKRISHNA SARKAR, 
D/O SRIKRISHNA SARKAR , 
গত 21/9/2022  বারাসাত কোকে্থর 
কনাোমরর এমিকিমিে বকল আমি 
HANIFA BIBI  নাকি িমরমিত 
হইোমে ও মহন্ুধি্থ হইকত ইসলািধি্থ 
গ্রহণ েমরোমে।

●  োেস্থ 25/5'-6" , ENG (H),  সুদি্থন, 
এেিাত্র সন্ান, েমলকত মতনতলা বামড়, 
মনরািদ ব্বসা এবং সুআমর্থে অবস্থা। 
োেস্থ/ ব্াহ্মণ েৃষ্ণিতি িাত্রী িাই। 
8617799720 

কথািাত্তা
● কিকেদা করেস ক্াকবর িুখিত্র 
‘ েরাবাত্থা’  উৎসব সংখ্াে কলখা 
িাঠান। সম্াদে জুলমিোর আমল 
9635029865 (W)  কিকেদা, িূব্থ 
কিমদনীিুর 721137 

 পুস্তক
 ●  এেই গ্রকথে ইমতহাস কনে রেকনের 
ইংকরমজ ও বাংলা অনুবাদ রা কসে, 
SLST, WBCS,  কেে, PT- র িাঠ্। 
িূল্ 250/- । 9883571985  

●  আমি সমন্ি কুিার িুখাজজী, S/O 
Lt  কিখর রেসাদ িুখাজজী, বারাদাবিা, 
িমচিি কিমদনীিুর 721253  আিার 
এেখানা দমলল, খমতোন  354/2 
কজ এল 669  হামরকে কগকে। G.D.  
ENTRY NO.  621 , িন্দ্রকোনা। 
কেউ কিকে রােকল 9474015302  
নাম্াকর জানাকবন।

●  িাননীে মসমিল জজ ( মস.  মি. )  
আদালত, মিম্রেক্ট কিমলকগে, বাঁকুড়া।
সােকসিন সার্্থমিকেে কেস নং–
 ৬/ ২০২২ এতদ্দারা জানাকনা রাে 
কর, শ্রী কসািদীি কিৌধুরী, সাং– উত্তর 
অরমবন্ নগর, বাঁকুড়া, কিাঃ, রানা, 
কজলা– বাঁকুড়া ৺ িরকদন্ু কিৌধুরী ও 
৺ ি্ািলী কিৌধুরী ত্াতি মসমেউমরর্ 
বাবদ ৮,৫০,০৬০. ০০ োোর 
সােকসিন সার্্থমিকেে রোর্থনাে উতি 
কিাের্্থিা েমরোকেন।
অতএব, অত্র মবজ্ঞমতি রেোকির 
৩০  মদকনর িকধ্, স্ার্থরুতি ব্মতিগণ 
অত্র আদালকত মনজ মনজ বতিব্ 
জানাইকবন। নকিৎ আইন কিাতাকবে 
োর্থ েরা হইকব। By Order of the 
Court, 08/09/2022, Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divn.) 
BANKURA, Sri Subhra 
Sarkar 
●  বাঁকুড়ার কজলা জজ আদালত, রেকবে 
সু্ে নং– ১৫/ ২০১৭ শ্রীিতী কজ্ামতেণা 
বকন্্ািাধ্াে ওরকি ব্ানাজজী বামদনী 
বনাি মসদ্ার্থ িুখাজজী দীং মববাদী 
এতদ্দারা আিনামদগকে জানাকনা রাে 
কর, আিনার মনকনেবমণ্থত ব্মতিগণ অত্র 
রেকবে কিাের্্থিার মববাদীগণ অর্থাৎ O. 
P. No. (VI) (Ka)  শ্রী মনি্থাল্ ব্ানাজজী 
( Carnel)  মিতা ৺ মবিাদহরণ ব্ানাজজী, 
সাং– ৩/ ২০, মিল্ড হসমিোল, েিাম্ডং 
অমিসার, বীনাগুমড় মিমলোরী কর্িন, 
কিাঃ– বীনাগুমড়, কজলা– জলিাইগুমড়। 
O. P. No. (XI)  রঞ্জন িট্ািার্থ্, O. P. 
No. (XII)  অঞ্জন িট্ািার্থ্, O. P. No. 
(XIII)  োঞ্চন িট্ািার্থ্, O. P. No. 
(XIV)  কখােন িট্ািার্থ্, সব্থ মিতা–
 ৺ সত্রঞ্জন িট্ািার্থ্, সব্থ সাং– বাণ্থিুর, 
কিাঃ, রানা– আসানকসাল, কজলা–
 বদ্্থিান ( িমচিি) । O.P. No. (XV) 
 মবোি িুখাজজী, O. P. No. (XVI) 
কখাো িুখাজজী, O. P. No. (XVII) 
মনব্থাণ িুখাজজী, O. P. No. (XVIII) 
 কিাহন িুখাজজী, O. P. No. (XIX) 
  করনুো িুখাজজী, O.P. No. (XX) 
   সকুলখা িুখাজজী, O.P. No. (XXI) 
 েৃষ্ণা িুখাজজী, O. P. No. (XXII) 
 অকিাো িুখাজজী, সব্থমিতা– ৺ মবশ্বনার 
িুখাজজী। সব্থ সাং– C/o  েল্পনা মক্মনে, 
ল্াবকরেরী, ( অগমর্ন িাবমলে সু্ল) , 
রািরাজাতলা কর্িন সমন্নেে, হাওড়া। 
O. P. No. (XXIII)  মিত্রা ব্ানাজজী, 
স্ািী– মদলীি ব্ানাজজী, সামেি– কে. 
র্. করাি, আসানকসাল, কিাঃ ও 
রানা– আসানকসাল, কজলা– ব   দ্্থিান 
আিনারা উতি কিাের্্থিার িাননীে 
আদালকতর আিনাকদর নামিত কনার্স 
নানা অমেলাে এমড়কে রাওোর োরকণ 
তাহা জামর েরা সম্ভব হে নাই। কস 
োরকণ অত্র মবজ্ঞমতি দ্ারা আিনামদগকে 
জানাকনা রাইকতকে কর, আিনারা অত্র 
মবজ্ঞমতি রেোকির মদন হইকত ৩০ 
( মত্রি)  মদন িকধ্ উতি কিাের্্থিাে 
হামজর হইো জবাব দামখল েমরকবন। 
অন্রাে আইন আিকল আমসকব। 
অদ্ ১৩/ ০৯/ ২০২২ আিার স্াষির ও 
আদালকতর মসলকিাহর রেরুতি িকত 
কদওো হইল। Anup Kumar De, 
Chief Administrative Officer 
District Judge's Court, Bankura
13/09/2022
  ●  কজলা বাঁকুড়ার মসমিল জজ 
( মসমনের মিমিিন)  আদালত ( কজলা 
কিমলকগে)  P. C. No. 10/2021 
[Probate Case No. 10/2021]  ১। 
মবশ্বমজৎ কুণ্ু ২। সুমজত কুণ্ু, উিকের 
মিতা ৺ অবনীকিাহন কুণু্, সাং– ওন্া, 
কিার্ ও রানা– ওন্া, কজলা– বাঁকুড়া।
 . . .  দরখাস্তোরীগণ
এতদ্দারা সব্থসাধারণকে জানাকনা 
রাইকতকে কর, কজলা বাঁকুড়া, সাং 
ও রানা– ওন্ার অন্গ্থত উিকরাতি 
দরখাস্তোরীগণ তাহাকদর অনুকূকল 
তাহাকদর মিতা অবনীকিাহন কুণ্ু 
মিতা ৺ কগাকুলিন্দ্র কুণু্, সাং ও 
কিাঃ ও রানা– ওন্া, কজলা– বাঁকুড়া 
েতৃ্থে সম্ামদত ও ওন্া সাব 
করমজম্রে অমিকস ইং ২৩/ ০৬/ ২০০৬ 
তামরকখ করমজম্রেেৃত উইল তরা িরি 
ইচ্ািকত্রর করোকবে িাইবার জন্ 
অত্র আদালকত দরখাস্ত েমরোকেন। 
উতি দরখাকস্তর মবরুকদ্ োহারও 
কোনও আিমত্ত রামেকল এই 
মবজ্ঞমতি রেোকির ৩০ ( মত্রি)  মদকনর 
িকধ্ আিমত্ত দি্থাইকবন নতুবা 
অত্র কিাের্্থিা এেতরিা মবিাকর 
মনষ্পমত্ত হইকব। এতদকর্থ অদ্ ইং 
19/09/2022  তামরকখ আিার স্াষির 
ও আদালকতর কিাহররুতি িকত কদওো 
কগল। By Order of the Court, 
19/09/2022 Sheristadar, Civil 
Judge (Sr. Divn.) BANKURA, 
Sri Subhra Sarkar 
● কজলা জজ কোে্থ, বারাসাত, উত্তর 
২৪ িরগনা মিস কেস নং–  ৯/ ২০২২ 
( অ্ািািিন)  দরখাস্তোরী: –  ১)  
শ্রী তিন দাস, মিতা–  িৃত সুকরি 
িন্দ্র দাস, ২)  শ্রীিতী মিউমল দাস, 
স্ািী–  শ্রী তিন দাস, উিকের সাং–  
৪, কদিবন্ুনগর, কসাদিুর, কিাঃ–  
কসাদিুর, রানা–  খড়দা, কজলা–  উত্তর 
২৪ িরগনা, কোলোতা–  ৭০০১১০। 
এতদ্দারা সব্থসাধারণকে জানাকনা 
রাইকতকে কর, উতি দরখাস্তোরী, 
এেই ঠিোনাে ‘ নীরাজ ক�াষ’ – কে 
দত্তে লইবার অনুিমত িাইবার জন্ 
উিকরাতি আদালকত কিাের্্থিা দাকের 
েমরোকে। ইহাকত োহারও কোনও 
আিমত্ত রামেকল মবজ্ঞমতি রেোকির 
৩০ মদকনর িকধ্ তাহা আদালকত 
দামখল েমরকবন, অন্রাে আইন 
আিকল আমসকব। অনুিত্ানুসাকর, 
কসৌকিন কিৌমিে, কসকরস্তাদার, কজলা 
জজ কোে্থ, বারাসাত, উত্তর ২৪ 
িরগনা।

●  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. 400012961-
400023520 Nos of Share 
10560. 2. Folio No. 00008, 
share certificate No. 409562 
Distinctive No. 1093483097-
1093487320 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 
●  কজলা হুগলী: –  শ্রীরািিুকরর এি.  র্.  
মস ( এ.  মি.  কজ)  আদালত সন ২০১৬ 
সাকলর ৮১ নম্র কদওোনী আিীল 
কিাের্্থিা বাদী ( এ্ামিকলন্ট) –  ১। 
এি.  এস.  র্.  আসগরী, স্ািী–  িৃত নূর 
আহকিদ, ২। নূরকন্নসা কবগি, স্ািী–  
কসখ জাহাঙ্গীর, ৩। কসখ আেরি 
আমল,
৪। কসখ নূর আলি, ( ৫)  কসখ এেরাি 
আমল, উিকের মিতা–  িৃত নূর 
আহকিদ, ৬। হামসনা কবগি, স্ািী–  
কসখ নামজর িমল্ে, ৭। িমনরা কবগি, 
স্ািী–  কসখ মনজািুমর্ন, ৮। মিনারা 
কবগি, স্ািী–  কসখ হামনি, সেকলর 
সাং–  গ্রাি– সমন্িুর, কিার্ অমিস–  
ইলামহিুর, রানা–  িণ্ীতলা, কজলা–  
হুগলী। –  বনাি – করসিনকিন্ট: –  ১। 
কসখ হামববুর, মিতা–  কসখ িাহজাহান, 
সাং–  গ্রাি–  সমন্িুর, কিাঃ–  
ইলামহিুর, রানা–  িণ্ীতলা, কজলা–  
হুগলী। এতদ্দারা করসিক্ডন্টকে 
জানাকনা রাইকতকে কর, এ্ািীকলন্ট 
আিনার মবরুকদ্ অত্র আদালকত 
কদওোনী আিীল কিাের্্থিা দাকের 
েমরোকেন। অত্র আদালকতর বারংবার 
কনার্স েরা সক্বেও আিমন আদালকত 
হামজর হইো কোনও আিমত্ত দামখল 
না েরাে এ্ািীকলনকিন্ট রোর্থনা 
কিাতাকবে এবং আদালকতর আকদি 
কিাতাকবে মবজ্ঞািকনর িাধ্কি 
আিনাকে জানাকনা রাইকতকে কর, 
আিনার কোনও অমিকরাগ বা আিমত্ত 
রামেকল মবজ্ঞািন রেোমিত হইবার 
৩০ মদকনর িকধ্ আিমন স্েং অরবা 
উমেলবাবুর দ্ারা আদালকত হামজর 
হইো আিমত্ত দামখল েমরকবন। নকিৎ 
এ্ািীকলকন্টর রোর্থনা িকতা এেতরিা 
শুনামনর আকদি হইকব। দরখাস্তোরীর 
িকষি, এ্ািকিাকেে, শ্রীরুতি সুনীল 
সািন্, এ্ািকিাকেে, আদালকতর 
অনুিত্ানুসাকর সিীর িক্রবত্তজী 
কসকরস্তাদার এি.  র্.  মস.   ( এ.  মি.  কজ)  
কোে্থ শ্রীরািিুর আদালত, হুগলী, িঃ 
বঃ
●  কজলা–  হুগলী শ্রীরািিুকরর মদ্তীে 
অমতমরতি কজলা জজ আদালত সন 
২০২২ সাকলর ২৩৩ নং ি্াট্রিকিমনোল 
কিাের্্থিা দরখাস্তোরী: –  দীিংের কদ, 
মিতা–  িৃত োিীনার কদ, সাং–  ১৮০, 
এন.  এস.  সরণী, মবদ্বাটী, রানা–  
শ্রীরািিুর, কজলা–  হুগলী, মিন–  
৭১২২২২। –  বনাি –  করসিক্ডন্ট: –  
িহুো কদ, স্ািী–  দীিংের কদ, 
সাং–  ৬০।৪৫, ি্াোর্জজীিাড়া কলন, 
কিাঃ–  কিওড়ািুমল, রানা–  শ্রীরািিুর, 
কজলা–  হুগলী, মিন–  ৭১২২২৩।
এতদ্দারা করসিক্ডন্টকে জানাকনা 
রাইকতকে কর, উিকরাতি কিাের্্থিাে 
দরখাস্তোরী বার বার কনার্স েরা 
সক্বেও আিমন কনার্স লইকতকেন না, 
অতএব আদালকতর আকদি অনুসাকর 
আিনার মবরুকদ্ মহন্ু ধি্থিকত 
মববাহ মবকচ্কদর িািলা েমরোকেন।  
আিনাকে জানাকনা রাকচ্ কর, 
আিনার কোনও অমিকরাগ বা আিমত্ত 
রাকে তাহা হইকল মবজ্ঞািন রেোমিত 
হইবার ৩০ মদকনর িকধ্ আিমন 
স্েং আিনার মনরুতিীে উমেলবাবুর 
দ্ারা অত্র আদালকত হামজর হইো 
দরখাস্তোরীর, দরখাকস্তর মবরুকদ্ 
জবাব/আিমত্ত দামখল েমরকবন। 
নকিৎ দরখাস্তোরীর রোর্থনা িকতা 
এেতরিা শুনামনর আকদি হইকব। 
দরখাস্তোরীর িকষি, এ্ািকিাকেে 
অমিত বার এ্ািকিাকেে আদালকতর 
অনিুত্ানুসাকর, সিীর িক্রবত্তজী, 
১৯/ ০৯/ ২২, কসকরস্তাদার, শ্রীরািিুর 
আদালকতর মদ্তীে অমতমরতি কজলা 
জজ আদালত, হুগলী।

●  DISTRICT: SOUTH 24 
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

-AND-
IN 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
●  কজলা উত্তর ২৪ িরগনা কিাোি 
বারাসাকতর িাননীে অমতমরতি কজলা 
জজ ( িার্্থ ট্্াে িতুর্থ কোে্থ)  আদালত।
করিা কেস নং–  ি্াে সু্ে নং–  
১৫৭/ ২২ শ্রীিতী সানন্া বল, স্ািী–  
রনী দাস, মিতা–  শ্রী ি্ািল বল, ৪২৪, 
ওকের্ কোদামলো, কিাঃ এবং রানা–  
মনউব্ারােিুর, েমলোতা–  ৭০০১৩১, 
কজলা উত্তর ২৪ িরগনা। . . . বামদনী

িনাম
শ্রী রনী দাস, মিতা–  শ্রী দীিে দাস, 
সাং–  সরল মদম� বরাল, কিাঃ–  বরাল, 
রানা–  কসানারিুর, মিন–  ৭০০১৫৪, 
কজলা–  দমষিণ ২৪ িরগনা।  . . . মববাদী
এতদ্দারা অবগত েরা হইকতকে কর, 
উিকরাতি বামদনী অত্র আদালকত মববাহ 
আইকনর কপেিাল আইন কিাতাকবে 
২৫ (i) (iii) , ১৯৫৪ ধারা িকত মববাদীর 
মবরুকদ্ মববাহ বামতকলর কিাের্্থিা 
রুজু েমরোকেন। এষিকণ মববাদীকে 
আরও অবগত েরা হইকতকে কর, অত্র 
মবজ্ঞমতি রেোকির ৩০ ( মত্রি)  মদকনর 
িকধ্ মনকজ স্েং অরবা তার মনরুতিীে 
উমেলবাবু িারিত উিমস্থত হইো 
উিরুতি োরণ দি্থাইকবন, অন্রাে 
আিনার মবরুকদ্ এে তরিা শুনামন 
হইকব। অনুমত্ানুোপ্র, েঞ্রীি স�াষ, 
২০/ ৯/ ২২, সেপ্রস্তাদার, সিলা িি 
( ফার্্ত ট্্াক চতুথ্ত সকাট্ত)  িারাোত 
সকাট্ত, সিলা উত্তর ২৪ পরগনা
 ●  District- South 24 Parganas 
Before the Learned DCDRC 
Baruipur, South 24 Parganas 
144, The Kulpi Rd. Beharapara, 
Baruipur, West Bengal-700144
Ref: CC/21/2020 Sandhya Rani 
Malla (Paul) & Anr  ...Complainant

-VS-
M/S Green Haven Realty Pvt. 
Ltd. & others ...Opposite Party. 
To, 1. M/S Green Haven Realty, 
a partnership Firm, having its 
office at FB-2, 583, Rajdanga 
Main Road, Kolkata-700107, 
Dist- South 24 Parganas. 2. Mr. 
Biswanath Mondal, Residing 
at Village- Purba Goyalbati, 
Kheyadaha, Sonarpur, South 24 
Parganas, Kolkata-743369. 3. Mr. 
Sudipta Kumar Ghosh, Son of Sri 
Sisir Kumar Ghosh, Residing at 
premises being no. C-Block AG, 
Salt Lake, Kolkata-700055. 4. 
Smt. Paroma Pathak, Daughter 
of Sri Apurba Pathak, residing at 
premises being no. 129, Jessore 
Road, Dum Dum, Police Station- 
Dum Dum, Kolkata-700055. 5. 
M/S Green Haven Realty Private 
Limited, having Registered Office 
at Premises being no. GF-12, 
1953, Rajdanga Main Road (1st 
Floor), Kolkata-700107, Police 
Station- Kasba.

LEGAL NOTICE
Whereas 1) Mrs. Sandhya Rani 
Malla (Paul), wife of Mr. Kumud 
Bihari Malla, residing at Behind 
Bordowali H.S. School, West 
Pratapgarh, Arundhutinagar, 
Agartala-799003 and 2) Mr. 
Narendra Narayan Malla, Son of 
Mr. Kumud Bihari Malla, Residing 
at Behind Bordowali H.S. School, 
West Pratapgarh, Arundhutinagar, 
Agartala-799003 have filed a 
complaint case being CC/21/2020 
before the Learned District 
Consumer Disputes Redressal 
Commission, Baruipur, South 
24 Parganas, against the above 
mentioned opposite parties. They 
are hereby directed to appear in 
person or through his advocate 
or authorized representative, as 
per law before the Learned District 
Consumer Disputes Redressal 
Commission, Baruipur, South 24 
Parganas, on 27/9/2022 at 10.30 
a.m. in the above Consumer 
case, in default the case will be 
heard exparte by the Learned 
Commission in their absence.
Sd/- 05.9.22, Registrar, DCDRC, 
South 24 Parganas, By Order, In 
Charge of Registry, District Consumer 
Disputes Redressal Commission, 
Baruipur, Kolkata-700144

●  কোে্থ অি লাকন্থি ৬তি কদওোনী 
আদালত ( জুমনের মিমিিন) , আমলিুর 
কদওোনী কিাের্িা নং ১১২/ ২০২০ 
দীিে হালদার, মিতা–  স্গজীে সুকুিার 
হালদার, সামেন–  কসানািুখী, েৃষ্ণনগর, 
নস্র িাড়া, আশুমত– ২, রানা–  
িকহিতলা, কোলোতা–  ৭০০১৪১, 
কজলা–  দমষিণ ২৪ িরগনা . . . বাদী –
বনাি–  ১)  রেকসনমজৎ হালদার, মিতা–  
শ্রী দীিে হালদার, েি্থরত, োলীতলা 
রানা, গাকন্ন আশুমত– ১, োলীতলা।
২)  েন্া হালদার, স্ািী–  রেকসনমজৎ 
হালদার, উিকের সামেন–  কসানািুখী, 
েৃষ্ণনগর, নস্র িাড়া, আশুমত– ২, 
রানা–  িকহিতলা, কোলোতা–  
৭০০১৪১, কজলা–  দমষিণ ২৪ িরগনা 
 . . . মববাদী
এতদ্দারা সেলকে জানাকনা রাইকতকে 
কর, আমি দীিে হালদার, মিতা–  স্গজীে 
সুকুিার হালদার, সামেন–  কসানািুখী, 
েৃষ্ণনগর, নস্র িাড়া, আশুমত– ২, 
রানা–  িকহিতলা, কোলোতা–  
৭০০১৪১, কজলা–  দমষিণ ২৪ িরগনা 
মনবাসী আমলিুর কদওোনী আদালকত 
িহািান্ ৬ নং মসমিল জজ ( জুমনের 
মিমিিন)  আদালকত মননে তিিীল 
বমণ্থত কিাের্িা িাইল েমরোমে, উতি 
সম্মত্তর ব্ািাকর রেমতবাদী কোনও 
দামব রামেকল, এই কনার্ি রেোকির 
৩০ মদকনর িকধ্ কোকে্থর দ্ারস্থ 
হইকবন, নকিৎ িািলা এেতরিা বমলো 
গণ্ হইকব।

তপশরীল: 
কজলা–  দমষিণ ২৪ িরগনা, জমির 
িমরিাণ ১ ( এে)  োঠা, ৮ ( আে)  েোে, 
দাগ নং ৭, খমতোন নং ১৬০, কতৌমজ 
নং ৫১, কজ এল নং ৩৮, কিৌজা–  
কসানািুখী, গ্রাি–  েৃষ্ণনগর, রানা–  
িকহিতলা, েমলোতা–  ৭০০১৪১, 
তদুিমরমস্থত িাো�র মনমি্থত, রাহার 
কিৌহর্ী:  উত্তকর–  দাগ নং ২, দমষিকণ–  
দাগ নং ৯ ও ৬ িুে রেিস্ত রাস্তা, িূকব্থ–  
দাগ নং ১০৮, িমচিকি–  দাগ নং ৭– এর 
মেেু অংি। BY ORDER  রেতীমত 
িট্ািার্থ্ , Sheristadar, Civil Judge 
(Junior Division), 6th Court, 
Alipore 
●  কজলা–  উত্তর ২৪ িরগনা কিাোি 
বারাসাত কজলা জজ আদালত, ি্াে 
সু্ে নং– ২২০৯/ ২০১৯, শ্রীিতী জেশ্রী 
দাস ( মবশ্বাস) , স্ািী–  শ্রী জেন্ দাস, 
মিতা–  শ্রী বাসকুদব মবশ্বাস, সাং–  
১৫৫/ ১৯, োঁেিুল, কিাঃ–  োঁেিুল, 
রানা–  অকিােনগর কজলা–  উত্তর ২৪ 
িরগনা, মিন– ৭৩৩২৭২
 . . . . . . দরখাস্তোমরণী/ স্তী

িনাম
শ্রী জেন্ দাস, মিতা–  শ্রী জীবন দাস, 
সাং–  ১৪৮/ ১৯, োঁেিুল, কিাঃ–  
োঁেিুল, রানা–  অকিােনগর, কজলা– 
 উত্তর ২৪ িরগনা, মিন– ৭৪৩২৭২
 . . . . . মববাদী/ স্ািী
এতদ্ারা মববাদীকে জানাকনা হইকতকে 
কর, দরখাস্তোমরণী শ্রীিতী জেশ্রী 
দাস ( মবশ্বাস)  উতি আদালকত তাহার 
স্ািীর/ মববাদীর মবরুকদ্ মববাহ 
মবকচ্কদর িািলা রুজু েমরোকেন। 
এিতাবস্থাে আিনার/ মববাদীর কোন 
আিমত্ত রামেকল মবজ্ঞমতি রেোকির ৩০ 
( মত্রি)  মদকনর িকধ্ উতি আদালকত 
আিমন মনকজ/ উমেলবাবুর িাধ্কি 
মলমখতিাকব জানাইকত হইকব। অন্রাে 
উতি িািলা এেতরিা মবিার ও মনষ্পমত্ত 
হইকব।  অনুমত্ানুোপ্র,  সেৌপ্মন 
স�ৌবমক, সেপ্রস্তাদার, িারাোত সিলা 
িি আদালত
●  কজলা–  উত্তর ২৪ িরগনা কিাোি 
বারাসাত কজলা জজ আদালত, ি্াে সু্ে 
নম্র–  ১৮৫১/ ২০২০ শ্রী মত্রদীব কুিার 
কবাস, মিতা–  ি্ািল কুিার কবাস, গ্রাি–  
হাইদাদিুর খাঁেুরা, কিাষ্ট–  খাঁেুরা, রানা– 
কগাবরিাঙ্গা, কজলা–  উত্তর ২৪ িরগনা, 
মিন– ৭৪৩২৭৩, রাজ্–  িমচিিবঙ্গ।  
বত্থিান ঠিোনা–  ফ্্াে নং ৭২১, মদ্তীে 
তল, বামড়র নাি–  এ্াকিমজং কগ্রস, ১০ই 
কিইন, ১২তি ক্রস, িারুরী কলআউে, 
কহন্নুর ক্রস, ব্াঙ্গাকলার, মিন– ৫৬০০৪৩, 
রাজ্–  েণ্থােে।   . . . . দরখাস্তোরী/ স্ািী

িনাম
শ্রীিতী ঋতুিন্থা বকন্্ািাধ্াে, স্ািী–  শ্রী 
মত্রদীব কুিার কবাস, মিতা–  শ্রী রবীন্দ্রনার 
বকন্্ািাধ্াে, ঠিোনা–  ৬এ, ব্াহ্মমণ 
োওোর, কসানার বাংলা এ্ািাে্থকিন্ট, 
আরাহ মিবতলা করাি, এন এস এইি 
এি েকলজ, দুগ্থািুর, মিন– ৩১৩২১২ 
 . . . . মববাদী/ স্তী
এতদ্ারা মববাদীকে জানাকনা হইকতকে 
কর, শ্রী মত্রদীব কুিার কবাস, মিতা শ্রী 
ি্ািল কুিার কবাস, উিমরউতি ঠিোনাে 
বসবাসোরী, অত্র আদালকত তাহার 
স্তী শ্রীিতী ঋতুিন্থা বকন্্ািাধ্াে 
( মববাদী) – এর মবরুকদ্ মববাহ মবকচ্কদর 
িািলা রুজু েমরোকেন। অত্র মবজ্ঞমতি 
রেোকির ৩০ ( মত্রি)  মদকনর িকধ্ উতি 
আদালকত আিমন মনকজ/ উমেলবাবুর 
িাধ্কি মলমখত িাকব জানাইকত হইকব। 
অন্রাে উতি িািলা এেতরিা মবিার ও 
মনষ্পমত্ত হইকব।  আপ্দশানুোপ্র, সেৌপ্মন 
স�ৌবমক, সেপ্রস্তাদার , সিলা িি 
আদালত,  িারাোত, উত্তর ২৪ পরগনা

 ●  আমি কখােন িক্রবত্তজী ওরকি দীিে 
িক্রবত্তজী, মিতা–  ৺ মদলীি িক্রবত্তজী, 
সামেন–  এি. মজ.  করাি, হমরকদবিুর, 
েমল– ১০৪, আমলিুর িার্্থ ক্াস 
ি্ামজক্রেে কোকে্থর এমিকিমিে দ্ারা 
ক�াষণা েরমে কর, কখােন িক্রবত্তজী ও 
দীিে িক্রবত্তজী এে ও অমিন্ন ব্মতি।
●  I, JAYANTA ROY, R/O- 
Saptarshi Apartment, B.N. Pal 
Street, Ichapur, Goalapara, P.O. - 
Nawabganj, P.S. - Noapara, Dist- 
North 24 Parganas, Pin-743144, 
hereby declare vide affidavit 
before Court of Judicial Magistrate 
(1st Class), Barrackpore, North 
24 Pgs. at 20.07.2022 that I have 
changed my Son's name ARAJIT 
ROY to ARIJIT ROY is the same 
and one identical person.
 ●  আমি SONALI MAITY, 
21/09/2022  তামরকখ আমলিুর 
কোকে্থর রেরি করেমণর জুমিমিোল 
ি্ামজক্রেকের 10372  নম্র 
এমিকিমিে বকল SONALI 
KHATOON  নাকি ইসলাি ধকি্থ 
িমরমিত হইলাি। 
 ●  আমি অজে কুিার সাউ, মিতা–  
িৃত কেদীলাল সাউ, ঠিোনা–  
১৮১/ ১, িামনেতলা কিন করাি, 
েলোতা– ৭০০ ০৫৮, তামরখ 
০৬/ ০৮/ ২০২২ মিোলদহ ি্ার্ 
ক্াস জুমিমিোল ি্ামজক্রেে কোকে্থ 
এমিকিমিে েকর অজে সাউ 
হইলাি। অজে কুিার সাউ এবং 
অজে সাউ এেই ব্মতি ( এমিকিমিে 
নম্র ৮৩৭৯)। 
 ●  আমি রাজু কুিার সাউ এবং রাজ 
কুিার সাউ, মিতা–  িৃত কেদীলাল 
সাউ, ঠিোনা গঙ্গানগর, োঁোখাল, 
কগািালিুর িমণ্গর, গঙ্গানগর, 
কজলা–  উত্তর ২৪ িরগনা। 
িমচিিবঙ্গ– ৭০০১৩২, তামরখ 
০৬/ ০৮/ ২০২২ মিোলদহ ি্ার্ 
ক্াস জুমিমিোল ি্ামজক্রেে কোকে্থ 
এমিকিমিে েকর রাজু সাউ হইলাি। 
রাজু কুিার সাউ ও রাজ কুিার 
সাউ এবং রাজু সাউ এেই ব্মতি 
( এমিকিমিে নম্র ৮৩৭৮) ।
 ●  আমি CHANDANA 
CHAKROBARTY W/O RAM 
KRISHNA CHAKROBARTY , 
 মনকবমদতািল্ী, কিাঃ–  ন’  িাড়া, 
রানা–  বারাসাত, কজলা–  উঃ ২৪ িঃ 
আিার সঠিে জন্ম তামরখ–  1.1.1961  
 মেন্তু আিার স্ািীর সামি্থস করেকি্থ 
( 14512335HLD(T.S. )  িুলবিত 
আিার জন্মতামরখ হকেকে 10.9.1959  
 গত 22/9/2022   বারাসাত কোকে্থর 
জুমিমিোল ি্ামজক্রেে ( িার্্থ ক্াস)  
এমিকিমিি– এর ক�াষণা বকল আমি 
CHANDANA CHAKROBARTY 
W/O RAM KRISHNA 
CHAKROBARTY   হইোমে। আিার 
সঠিে জন্মতামরখ 1.1.1961। 
 ●  আমি ANANDA BAURI,  মিতা–  
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 ইংরামজ ০১/ ০৮/ ২০২২ তামরকখ 
মসর্ মসমিল কোকে্থর কনাোমর 
এমিকিমিে বকল মহন্ুধি্থ ত্াগ েমরো 
ইসলািধি্থ গ্রহণ েমরো SURAJ 
MOLLA  নাকি িমরমিত হইলাি। 
ANANDA BAURI  ও SURAJ 
MOLLA  এে ও অমিন্ন ব্মতি। 
● আমি Rabi Dom, S/o Dipak 
Lal Dom,   আিরা Rabi Dom, 
Sapana Kumari Dom  ও 
Rishav Dom হইকত 15/09/22  
 তামরকখ ব্ারােিুর ( J.M.)  কোকে্থর 
এমিকিমিে বকল Rabi Mallick, 
Sapana Mallick, Rishav 
Mallick   হইলাি।
● আমি K.V. Surela Kumar Nair 
D/O K. V. Radhakrishnan Nair 
21/09/2022   তামরকখ ব্ারােিুর 
( J.M.)  কোকে্থর এমিকিমিে 
বকল Sunita Parashar D/O 
Kariyatvat Radhakrishnan 
Nair   হইলাি।
● আমি সুমিত িক্র বত্তজী, মিতা–  
সুব্ত িক্রবত্তজী, সাং ৪৯ ি্াি করাি, 
P.O.+P.S.  মনহার্, ২৪ িরগনা 
( উঃ),  ড্াইমিং লাইকসকসে িুলবিত 
১৫. ৯. ২২ তামরকখ ব্ারােিুর 
( J.M. )  কোকে্থর এমিকিমিে বকল 
মিতার নাি সুমিত িক্রবত্তজী িমরবকত্থ 
সুব্ত িক্রবত্তজী হইলাি।
● আিার ড্াইমিং লাইকসকসে ( WB-
2320150217677) 20/9/22  
 তামরকখ ব্ারােিুর ( J.M . )  কোকে্থর 
এমিকিমিে বকল Smarajit Roy 
S/O  Sure ndra Nath Roy   হইকত 
Smarajit Kumar Roy S/O  
Sure ndra Nath Roy   হইলাি। 
●  আমি JUGESHWAR SAW 
S/O  JHAKASU SHAW   গত 
19.09.2022   তামরকখ ব্ারােিুর 
( J.M. )  কোকে্থর এমিকিমিে বকল 
JOGESWAR SHAW S/O 
JHAPSI SHAW   হইলাি। 
উিকরাতি নািগুমল এেই ও অমিন্ন 
ব্মতি। 
●  আমি SARADINDU DUTTA,  
মিতা Lt. SADHAN DUTTA,  
সাং িংেরগামে, রানা দত্তিুকুর, 
কিাঃ বািনগামে, উত্তর ২৪ িরগনা। 
মিষিাগত করাগ্তার োগজিকত্র 
আিার িােনাি GOPAL DUTTA 
S/O SADHAN DUTTA  মহসাকব 
উকল্খ রাোর দরুন 13-09-22  
বারাসাত, িার্্থ ক্াস জুমিমিোল 
ি্ামজক্রেে এমিকিমিে বকল 
SARADINDU DUTTA ও 
GOPAL DUTTA  এে ও অমিন্ন 
ব্মতি মহসাকব সব্থত্র িমরমিত হইলাি। 

●  কজলা–  হুগলী িন্ননগর মিষ্টীক্ট 
কিমলকগে আদালত  ২০২১/ ২৪ নম্র 
এ্াক্ট ৩৯ ( রেকবে)  কিাের্্থিা নবকুিার 
ক�াষ মিতা ৺ িিধর ক�াষ কবাকড়া 
িাঁিাতলা, কিাঃ ও রানা–  িন্ননগর  
কজলা–  হুগলী,   ...দরখাস্তোরী
এতদ্ারা সব্থ সাধারণকে জানাকনা 
রাইকতকে কর, কবাকড়া িাঁিাতলা 
িন্ননগর কজলা–  হুগলী মনবাসী িৃত 
িিধর ক�াষ েত্তৃ্থে গত ০৪/ ০৫/ ২০০৪ 
তামরকখ করমজ্রেীেৃত উইকলর মিমত্তকত 
মননে তিিীল বমণ্থত সম্মত্ত রেকবে 
িাইবার মনমিত্ত অত্র কিাের্্থিা েকরকেন 
োহারও কোন আিমত্ত রামেকল এই 
মবজ্ঞমতি রেোি হইকত মত্রি মদকনর িকধ্ 
আিমত্ত কদকবন অন্রাে এেতরিা 
শুনানী হইকব। 

( এ)  তপশরীল েম্পবত্ত
কজলা–  হুগলী, সাব– মিমিিন, মসর্, 
িুমলি কর্িন, এ্ামিিন্াল মিম্রেক্ট 
সাবকরমজষ্টী অমিস িন্ননগর, কহামল্ডং 
নং–  ৫৯১ ( বত্থিান ৫৯৯),  কবাকড়া 
িাঁিাতলা, ওোি্থ নং–  ০৪, িন্ননগর 
েকি্থাকরিকনর অধীন, কজ এল নং– ১ , 
কিৌজা–  িন্ননগর, সীে নং–  ০৫, আর 
এস খমতোন নং–  ৩৪৯, আর এস দাগ 
নং–  ৫৪৯, িমরিাণ ২ োঠা ১৩ েোে 
১৬ বগ্থিুে অরবা ০. ৪৭ সহসাংি বাস্তু 
িাে মদ্তল গৃহাদী গ্রাউ্ড কফ্াকর ৪৯৮ 
বগ্থিুে ও িার্্থ কফ্াকর ৩৪৯ বগ্থিুে 
সম্মত্ত রাহা রেবীর কুিার ক�াষ রোতি 
হইকবন। 

( বি)  তপশরীল েম্পবত্ত
কজলা–  হুগলী, সাব– মিমিিন, মসর্ 
িুমলি কর্িন, এ্ামিিন্াল মিষ্টীক্ট 
সাবকরমজ্রেী অমিস িন্ননগর, কহামল্ডং 
নং–  ৫৯১ ( বত্থিান ৫৯৯),  কবাকড়া 
িাঁিাতলা, ওোি্থ নং–  ০৪, িন্ননগর 
েকি্থাকরিকনর অধীন, কজ এল নং–  
১, কিৌজা–  িন্ননগর, সীে নং–  ০৫, 
আর এস খমতোন নং–  ৩৪৯, আর 
এস দাগ নং–  ৫৪৯, িমরিাণ ৯ েোে 
৩২ বগ্থিুে অরবা ০. ১০ সহসাংি বাস্তু 
িাে এেতল গৃহাদী গ্রাউ্ড কফ্াকর 
৪৩৭ বগ্থিুে সম্মত্ত নবকুিার ক�াষ 
রোতি হইকবন। দরখাস্তকাররীর পপ্ষে, 
স্া/ – সদিবমতা স�াষ, ০৫. ০৮. ২২, 
এ্াডপ্�াপ্কট, সেপ্রস্তাদার, চন্দননগর 
বডষ্টরীক্ট সডবলপ্গট আদালত
●  এতদ্ারা সব্থসাধারণকে জানাকনা 
রাইকতকে কর, আমি শ্রী বুদ্কদব ক�াষ, 
মিতা–  স্গজীে কেনারাি ক�াষ, সাং–  
অমতসারা, িামলদাহ, রানা– মনহাটী, 
কিার্–  িামলদাহ, কজলা–  উত্তর 
২৪ িরগনা, শ্রীিতী েল্পনা ক�াষ 
( িামলে),  স্ািী– শ্রী বুদ্কদব ক�াষ, 
মিতা–  অমনল কুিার িামলে, সাং–  
হামলিহর, সরোরিাড়া, কিার্– 
 হামলিহর, রানা– বীজিুর, কজলা– 
 উত্তর ২৪ িরগনা–এর মবরুকদ্ এের্ 
মববাহমবকচ্দ িািলা রুজু েমরোমে, 
রাহার নম্র ২৪৭৬/ ২০২১ রাহা 
বত্থিাকন িাননীে কসকে্ড অ্ামিিনাল 
মিম্রেক্ট জজ ব্ারােিুর আদালকত 
মবিারাধীন রমহোকে এবং আগািী 
ইংরাজী ০৭/ ১১/ ২২ তামরকখ িরবতজী 
িািলার শুনানীর  মদন ধার্থ্ হইোকে। 
ইহাকত োহাকরা কোন আিমত্ত রামেকল 
মবজ্ঞমতি রেোকির মদন হইকত আগািী 
৩০ মদকনর িকধ্ জানাইকবন, অন্রাে 
িািলা এেতরিা শুনানী হইকব।  
অনুমত্ানেুাপ্র,  বনপ্িবদতা রায় 
মমত্ ৬. ৯. ২২, সেপ্রস্তাদার, মাননরীয় 
সেপ্কন্ড অ্াবডশনাল বডব্রিক্ট িি 
ি্ারাকপুর 24Pgs (N)
●  কজলা–  ২৪ িরগণা ( উঃ)  রেরি িার্ 
ট্্াে আদালত, ব্ারােিুর ি্াে সু্ে– 
 ৪৪০/ ২০২১ সিুনা িাল  স্ািী–  শ্রী 
রেতীি কদ মিতা– িৃত স্িন কুিার িাল  
স্থােী সাং, ৩১/ ৯, উমেলাবাদ করাি, 
কিাষ্ট ও রানা–  বহরিিুর, কজলা–  
িুমি্থদাবাদ, মিন– ৭৪২১০১, বত্থিান সাং, 
সুিাষিল্ী, কিাষ্ট–  হামলিহর, রানা–  
বীজিুর, কজলা–  ২৪ িরগণা ( উঃ) , 
মিন– ৭৪৩১৩৪  . . . বাদী  বনাি শ্রী রেতীি 
কদ মিতা িৃত রেদীি কজ্ামত কদ  সাং, 
উত্তরিাড়া, ওোি্থ নং–  ৫, কিখমলগঞ্জ, 
কিাষ্ট ও রানা– কিখমলগঞ্জ, কজলা– 
কোিমবহার, মিন– ৭৩৫ ৩০৪  . .  . মববাদী
এতদ্ারা মববাদীকে জানাকনা রাইকতকে 
কর, বাদী সুিনা িাল তার স্ািী মববাদী 
রেতীি কদ এর মবরুকদ্ উিকরাতি 
মববাহমবকচ্কদর িািলা অত্রাদালকত 
রুজু েমরোকেন। ইহাকত কোকনা 
আিমত্ত রামেকল ২৪. ১১. ২২ তামরকখ 
তাহা অত্রাদালকত দামখল েমরকবন। 
নকিৎ কিাের্িা এেতরিা শুনামন 
হইকব।  অনুমত্ানুোপ্র, েরমা রায় 
BENCH CLERK ADJ F.T.C. -1, 
BARRACKPORE, NORTH 24 PGS
●  কজলা কিমলকগে কোে্থ, বারাসাত, 
উত্তর ২৪ িরগনা মিস কেস নং–  
৪৯/ ২০২১ ( সােকসিন)  দরখাস্তোরী: –  
১)  কিািা িুখার্জজী, স্ািী–  িৃত 
মনমখল কুিার িুখাজজী, ২)  শ্রী মনি্থাল্ 
িুকখািাধ্াে, ৩)  শ্রী সুিাল্ িুখাজজী, 
উিকের মিতা–  িৃত মনমখল কুিার 
িুখাজজী, সেকলর সাং–  এইি নং ৯২, 
গ্রীন িাে্থ, ব্লে এ, কলেোউন, বাঙ্গুর 
এ্ামিমনউ, রানা–  কলেোউন, কজলা–  
উত্তর ২৪ িরগনা, কোলোতা–
 ৭০০০৫৫, িমচিিবঙ্গ। এতদ্দারা 
সব্থসাধারণকে জ্ঞাত েরা রাইকতকে 
কর, িৃত মনমখল কুিার িুখাজজী, রাহার 
ত্াতি কর্ে ব্াঙ্ক অি ইম্ডো, িাবমলে 
রেমিকিন্ট িা্ড, কলেোউন ব্াঞ্চ, 
এ্াোউন্ট নং–  ১১১২৪১৬৯৫৪৬– এর 
৩৭,৬৪,০২২/ –   ( সাঁইমত্রি লষি কিৌষট্টি 
হাজার বাইি)  োো তরা সুদ–সহ 
িাইবার জন্ উিকরাতি দরখাস্তোরী 
অত্রাদালকত উিকরাতি নং মিস কেস 
দাকের েমরোকেন। ইহাকত োহারও 
কোনও রূি আিমত্ত রামেকল মবজ্ঞমতি 
রেোকির ৩০ মদকনর িকধ্ মলমখত 
আিমত্ত দামখল েমরকবন, অন্রাে 
কিাের্্থিার এেতরিা শুনামন হইকব।
অনুমত্ানুোপ্র, েুবপ্য় গুতি, ২৩– ৯–
 ২০২২, সেপ্রস্তাদার, সিলা সডবলপ্গট 
সকাট্ত, িারাোত, উত্তর ২৪ পরগনা। 

●  আমি খাকলে খান ( ৬৫),  মিতা িৃত 
জব্বর খান,  সাং–  িূব্থ বহলা, কিার্– 
কিকেদা, রানা– কোলা�াে, কজলা–  িূব্থ 
কিমদনীিুকরর অমধবাসী হইকতমে।  গত 
ইং ২৩/ ৮/ ২২ তামরকখ তিলুে কোকে্থ 
( কনাোমরং নং 3970)  এমিকিমিে েকর 
আিার কুলাঙ্গার িুত্র মিকরাজ খানকে 
ত্াজ্ িুত্র মহসাকব ক�াষণা েমরলাি।  
আমি িরকলােগিন েমরবার ির আিার 
স্থাবর–অস্থাবর সম্মত্ত, োোিেসা, 
�রবামড়র উির আিার উতি িুকত্রর 
কোনও দামবদাওো রােকব না। 
●  কজলা–  উত্তর ২৪ িরগণা কিাোি 
বারাসাকতর কজলা কিমলকগে আদালত
রেকবে–  ৮১/ ২০২২  শ্রী সূর্থ্ নারােণ 
সাহা,  মিতা–  শ্রী িার্থ নারােণ 
সাহা, বদ্থিান ঠিোনা–  ৩৩১/ ৪ 
সল্টকলে, ব্লে এইি মব, কসক্টর– 
 I I I , মবধাননগর ( দমষিণ) , উত্তর ২৪ 
িরগণা, কোলোতা– ৭০০ ১০৬।  
 . . .  দরখাস্তোরী
এতদ্ারা জনসাধারকণর জ্ঞাতাকর্থ 
জানাকনা রাইকতকে কর, িৃত রেমতিা 
সাহা, স্ািী–  িৃত মহকরন্দ্র নারােণ 
সাহা, সাং–  ৩/ ২, কসন্টাল করাি, 
িধ্িগ্রাি, রানা–  িধ্িগ্রাি, কজলা– 
 উত্তর ২৪ িরগণা, কোলোতা– ৭০০ 
১২৯ মনবাসীমনর সম্ামদত মবগত 
ইংরাজী ০৫/ ১০/ ২০১০ তামরকখর ত্তি 
উইকলর রেকবে িাইবার জন্ উিকরাতি 
দরখাস্তোরী উতি নং কিাের্্থিা দামখল 
েমরোকেন, ইহাকত রমদ োহাকরা 
কোন আিমত্ত রাকে তকব অত্র কনার্স 
রেোমিত হইবার ৩০ ( মত্রি)  মদকনর 
িকধ্ আিমত্ত দামখল েমরকবন, অন্রাে 
আইন আিকল আমসকব। 

তপশরীল
কজলা–  উত্তর ২৪ িরগণা, রানা– 
 বারাসাত, কিৌজা–  বনিামলিুর, কজ এল 
নং–  ৮০, মস এস খমতোন নং–  ১৭৯, 
আর এস খমতোন নং–  ৫০৯, আর এস 
দাগ নং–  ৫৯৬, িমরিাণ ০৫ োঠা ১২ 
েোে ২৮ বগ্থিুে জমির উির মদ্তকলর 
১/ মি নং ফ্্াে, রাহার িমরিাণ ৮০১ 
বগ্থিুে অন্কর ৪০০. ৫০ বগ্থিুে স্থানরুতি 
ফ্্াে। রাহা বারাসাত কিৌরসিার ১৪ 
নং ওোকি্থর ৯/ ১/ ১০ নং কহামল্ডংিুতি।  
অনুমত্ানুোপ্র, সেপ্রস্তাদার, েুবপ্য় 
গুতি ১৭– ৯– ২০২২, িারাোত সিলা 
সডবলপ্গট আদালত, উত্তর ২৪ পরগণা
●  ব্ারােিুর, উত্তর ২৪ িরগণা, মদ্তীে 
দােরা আদালত ( জুমনোর মিমিিন) –
এর আদালকত দরখাস্তোমরণী শ্রীিতী 
কিৌসুিী িি্থা, স্ািী–  মবশ্বনার িি্থা, 
সাং–  ৩৭, িগবান িণ্ল করাি, 
কিাষ্ট–  আমড়োদহ, রানা– কবল�মরো, 
কোলোতা– ৫৭, মেরণ িি্থা, স্ািী– 
কিাহনলাল িি্থা, ঠিোনা–  িগবান 
িণ্ল ্রেীে, কিাষ্ট–  আমড়োদহ, রানা– 
কবল�মরো, কোলোতা–৫৭ মনবাসীর 
মবরুকদ্ এের্ িািলা রুজু েমরোকেন 
রাহার নং মিস কেস নং ০২/ ২০২২, 
উতি িািলাে 10.01.23  তামরকখ 
উিমস্থত হইো আিনার বতিব্ কিি 
েমরকবন নতুবা এেতরিা আকদি 
আিনার মবরুকদ্ োর্থের হইকব। 
আপ্দশানেুাপ্র— স্াাঃ/ – ১৩. ৯. ২২ 
সেপ্রস্তাদার
●  আিার িককেলগুমল তাহাকদর 
গামড়গুমল দমষিণ  মদনাজিুর R.T.O. 
 অমিকস নাি ও ঠিোনা িমরবত্থকনর জন্ 
জিা মদোকে। মবষেগুমল মবকবিনাধীন 
রমহোকে। এ সম্কন্ রমদ কোনও 
স্ার্থাকবেষী ব্মতি বা Financer    োহারও 
কোন আিমত্ত রাকে, তাহা হইকল 
মলমখত আিমত্ত ১০ মদকনর িকধ্ দমষিণ 
 মদনাজিুর R.T .O   অমিকস জানাইকবন। 
অন্রাে কোনও আিমত্ত গ্রাহ্ হইকব 
না। Vechicle No. WB-35-2334, 
WB-49N-1485, WB-49-2644, 
WB-68AA-1838, WB-06-9557, 
WB-25J-7646, WB-67B-7610, 
WB-02AD-4100, WB-
55A-7266, WB-25K-1249, 
WB-25K-9484, WB-27-2407, 
WB-23E-5039, WB-43-4560, 
WB-49-1786, WB-57E-3592, 
WB-89-1649, WB-11F-1458, 
WB-23F-5303, WB-51C-0500, 
WB-89-3118, WB-23E-4744, 
WB-19K-8824, WB-19L-0707, 
WB-11E-8877, WB-17N-3078, 
WB-19K-7549, WB-23E-2728, 
WB-23D-5860, WB-95A-0552, 
WB-15C-6840, WB-31A-2622, 
WB-19J-9870, WB-19K-7652, 
Dilip Sarkar Sharma,  Advocate

কম্তখাবল/  
ি্িো/ িাবণি্/  
হারাপ্না/ প্াবতি  
ইত্াবদ বিজ্ঞাপন

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অবতবরক্ত শব্দ ১৮ টাকা



রাজ্য ৼ
কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

৯

 বিউে বিবিময় প্াইপ্িট বলবমপ্টড
বেআইএি :  ইউ৫১৯০৯ডব্লুবি১৯৯৫বিটিবে০৬৯৯২৩

সরবিঃ অবিে :  তৃতীয় তল, ফ্ল্যাটন নং ৩৬, ৫৩৯, রবীন্দ্র সরণি, 
বযাগবযাজযার, কলকযাতযা ৭০০০০৩

ই মেল আই ণি :  zeusvinimay@yahoo.in 
িম্ম িং:  আইএিবে–২৬

[ মকযাম্যাণনজ ( ইনকর্পযাররশন)  রুলস, 
২০১৪–এর রুল ৩০ মেযাতযারবক]

মকযাম্যাণনর মরণজস্যািপ অণিস এক রযাজল্ মেরক অনল্ রযারজল্ 
স্যানযান্তররর জনল্ কযাগরজ প্রকযাণশত ণবজ্যা্ন

সকন্দ্রীয় েরকার, বরবিওিাল বডপ্রক্টর, ইস্াি্ম বরবিয়ি, 
কলকাতা েম্রীপ্ি

মকযাম্যাণনজ অল্যাক্ট, ২০১৩ সম্ণকপত মকযাম্যাণনজ 
( ইনকর্পযাররশন)  রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ উ্ধযারযা ( ৫)  

এবং মকযাম্যাণনজ অল্যাক্ট, ২০১৩–এর ধযারযা ১৩র উ্ধযারযা ( ৪)  
ধযারযা ণবষয়ক

এবং
ণবষয়: বিউে বিবিময় প্াইপ্িট বলবমপ্টড যযার মরণজস্যািপ অণিস 
তৃতীয় তল, ফ্ল্যাট নং ৩৬, ৫৩৯, রবীন্দ্র সরণি, বযাগবযাজযার, 
কলকযাতযা ৭০০০০৩, ্ণচিেবঙ্গ

.......ণ্টিশনযার
এতদ্দযারযা জনসযাধযাররির জ্যাতযারেপ জযানযারনযা হরছে ময, ২১ মার্ম, 
২০২২  তাবরপ্ে অনুণঠিত উক্ত আরবদনকযারী মকযাম্যাণনর বিপ্েষ 
োধারণ েিায় গৃহীত একটি ণবরশষ ণসদ্যান্ত অনুযযায়ী মকযাম্যাণনজ 
অল্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ ধযারযাধীরন ‘িবচিমিঙ্গ রাি্য’  মেরক 
‘কি্মাটক রাি্য’  –মত  এই মকযাম্যাণনর মরণজস্যািপ অণিস স্যানযান্তররর 
উরদেরশল্ মকযাম্যাণনর সঙ্ঘস্যাররকর ্ণরবতপরনর ণবষয়টি ণনণচিত 
করযার জনল্ আরবদনকযারী মকযাম্যাণনর তররি মকন্দ্রীয় সরকযাররর 
কযারে একটি আণজপ ম্শ করযার প্রস্যাব আনযা হরয়রে।
এই মকযাম্যাণনর মরণজস্যািপ অণিরসর প্রস্যাণবত উক্ত স্যানযান্তরর 
কযারও স্যােপ কু্ণ্ণ হরল বযা কু্ণ্ণ হওয়যার সম্যাবনযা আরে বরল েরন 
কররল ণতণন/তযাঁরযা এমবেএ–২১ সিাট্মাল ( www.mca.gov.
in )–মত ইনরেস্র কেরলেন িেপ দযাণিল করর ণকংবযা এই ণবজ্ণতি 
সংবযাদ্ররে প্রকযাণশত হওয়যার তযাণরি মেরক ম�যাদে ণদরনর েরধল্ 
ণরণজওনযাল ণিররক্টর, ইস্যানপ ণরণজয়ন, ণনজযাে ্ল্যারলস, ২ এেএসও 
ণবণ্ডং, �তুেপ তল, ২৩৪/৪, এ মজ ণস মবযাস মরযাি, কলকযাতযা– ৭০০ 
০২০–এর কযারে স্যারেপর ধরন ও ণবররযাণধতযার কযারি উরলেি করর 
ণলণিতেযারব জযানযান বযা মরণজস্যািপ িযারক ্যাঠযান এবং এর সরঙ্গ 
একটি হলিনযােযা দ্যারযা বক্তবল্ সেণেপত হওয়যা আবশল্ক এবং এর 
একটি কণ্ অবশল্ই আরবদনকযারী এই মকযাম্যাণনর ণনম্নণলণিত 
মরণজস্যািপ অণিরসর ঠিকযানযায় ম্শ কররত হরব।
 আরবদনকযারীর তররি এবং জনল্
 বিউে বিবিময় প্াইপ্িট বলবমপ্টড
 স্যা/ 
 ণিররক্টর
স্যান:  কলকযাতযা   প্প্মাদ কুমার তঁাবতয়া
তযাণরি :  ২৬. ০৯. ২০২২   ণিআইএন :  ০০৮৮৯১৮২

 দবষিণ িূি্ম মধ্য সরলওপ্য়
বেগি্যাবলংপ্য়র কাপ্ির সটন্ার বিজ্ঞবতি
( ১)  সটন্ার বিজ্ঞবতি িং :  এেএিটি–আর–
২০২২–২২, তাবরে :  ১৬. ০৯. ২০২২, কাপ্ির 
িাম :  এর সরঙ্গ সম্ণকপত ণসগনল্যাণলং ও 
মটণলকণেউণনরকশরনর ্ণরকণপিত কযাজ :  ( ১)  
হযাওড়যা–েুম্বই মেন লযাইরনর রযায়্ুর ণিণেশরনর 
ণেলযাইনগর মসকশরন ওেযার ণরিরজর রযাস্যার 
সংস্যার এবং ণেলযাই ্যাওয়যার হযাউরসর েযারের 
ণরিরজর ণনর�র ৮৫৩/ ১৭–১৯ ( সযার্লযা মগট)  
েল্যানুয়যাল মলরেল ক্রণশং নং ৪৪২ এর রযাস্যার 
সংস্যার, ( ২)  [ বযাণক কযাজ]  রযায়্ুর ণিণেসরনর 
এ এবং ণি মকণবন ( ণকণে ৮৪৪/ ২০–২২)  এর 
েযারে এলণস নং ৪৩৬ ( ণিএন উরলযা মগট)  
আরইউণব সংস্যার, ( ৩)  [ বযাণক কযাজ]  নল্যাররযা 
মগজ এক্সরপ্রসওরয়র সরঙ্গ সম্ণকপত ণরিজ নং 
৩৮০ কযাজ এবং কেযার ্দ্ণতরত রযাইউণব এর 
কনস্টযাকশন, ( ৪)  [ বযাণক কযাজ]  ণ্ণ্ ইয়যারিপর ওরর 
মলযাি ইয়যািপ, ণেলযাইরয়র বযাণক নন–ইরলণ্রিিযারয়ি 
লযাইরনর ইরলকট্রিণিরকশন, ( ৫)  [ বযাণক কযাজ]  
রযায়্ুররর ওয়যাগন ণরর্য়যার শর্ প্রণত েযারস ৪০০ 
মেরক ৫০০ ওয়যাগরনর ণ্ওএই� কল্যা্যাণসটির 
বল্বস্যা করযা, ( ৬)  [ বযাণক কযাজ]  রযায়্ুর ণিণেসরনর 
ণনেপরতযা বযাড়যারনযা :  ( i)   রযায়্ুর ণিণেসরনর 
ইয়যারিপর ট্যাক সযাণকপট এবং ্রয়ন্ট মজযান অংরশর 
েযাণটি মসকশন ণিণজটযাল এরক্সল কযাউন্টযার দ্যারযা 
অল্যানযালগ এরক্সল কযাউন্টযার ্ণরবতপন (  i  i)    আইণব 
( ৪০০ ণেটযার)  ট্যাক সযাণকপট অংরশর ণসগনল্যাল 
মসকশরনর ণিণজটযাল এরক্সল কযাউন্টযাররর সংস্যান, 
( ৭)  [ বযাণক কযাজ]   ইণন্টররেরটি এলইণির সংস্যান 
এবং রযায়্ুর ণিণেসরনর এলইণি ণসগনল্যারলর 
উ্র ণসগনল্যাল গ্রু্ ণররলর সংস্যান। সটন্ার 
মূল্য :    ₹ ৭৬,৩৫,৭৬৭. ০৪। আপ্ি্মস্ মূল্য িমা 
:    ₹ ১,৫২,৭০০/ –। েমাবতির েময় :  ১২ ( বযাররযা)  
েযাস।

 ১৮. ১০. ২০২২ তাবরপ্ের ১৫. ০০ ঘণ্া ্যপন্ত 
ণবিযারগি তঁযারদর অণরণজনযাল/ ্ ণরবণতপত ণবি জেযা 
কররত ্যাররবন। এই মটন্যাররর েল্যানুয়যাল অিযার 
রেহিরযযাগল্ হরব নযা। সম্পূিপ ণববরি আেযারদর 
ওরয়বসযাইট www.ireps.gov.in  মত ্যাওয়যা 
যযারব।

বেবিঃ বডবিেিাল বেগি্যাল অ্যান্ সটবলকম 
ইব্জঃ/ রায়িুপ্রর িপ্ষিPR/R/S&T/FL/134

ICA-T16978(3)/2022

ICA-T16981(3)/2022

ICA-T16987(3)/2022

ICA-T16989(3)/2022

ICA-T16991(3)/2022
ICA-T16993(3)/2022

ICA-T16998(4)/2022

ICA-T17000(2)/2022

ICA-T17002(2)/2022

ICA-T17004(3)/2022

ICA-T17009(3)/2022

ICA-T17013(3)/2022

ICA-T17016(3)/2022
ICA-T17018(3)/2022

ICA-T17025(4)/2022

ICA-T17031(4)/2022

ICA-T17034(4)/2022

ICA-T17036(3)/2022

ICA-T17040(3)/2022

 অ্যাবসিে ি্যাঙ্ক বলবমপ্টড
এ বে মাপ্ক্মট বিব্ডং, িঞ্চম তল, 

১, সেসিবিয়র েরবণ, কলকাতা–৭০০০৭১।

দেল বিজ্ঞবতি 
( স্াির েম্পবতির িি্য) 

[বেবকউবরটি ইন্াপ্রস্ ( এিপ্িাে্মপ্মন্)  রুলে, ২০০২– এর রুল ৮( ১) েহ িঠি্রীয়   িবরবেষ্ট IV অিুযায়্রী ] 
মযরহতু:  অ্যাবসিে ি্যাঙ্ক বলবমপ্টড – এর অিুপ্মাবদত অবিোর ণহরসরব ণনম্নস্যাক্রকযারী ণসণকউণরটি ইন্টযাররস্ ( এনরিযাসপরেন্ট)  রুলস, ২০০২– এর রুল ৩ সহ ্ ঠনীয় ণসণকউণরটযাইরজশন 
অল্যান্ ণরকনস্টযাকশন অি ণিনযাণসিয়যাল অল্যারসটস অল্যান্ এনরিযাসপরেন্ট অি ণসণকউণরটি ইন্টযাররস্ ( অল্যাক্ট) , ২০০২– এর ১৩( ১২)  ধযারযাধীরন তযাঁর ও্র অণ্পত ক্েতযাবরল ঋিরেহীতযা( গ
ি) /  জযাণেনদযার( গি) –এর প্রণত ণিেযান্ মনযাটিস ইসুল্ কররন যযার েযাধল্রে উক্ত মনযাটিস প্রযাণতির তযাণরি মেরক ৬০ ণদরনর েরধল্ সংণলিষ্ট মনযাটিরস উণলেণিত ্ণরেযাি অেপযাঙ্ক তৎসহ এর ও্র 
্রবততী সুদ, জণরেযানযা সুদ এবং অনল্যানল্ দযায়, ক্ণত্পূরি ইতল্যাণদ ্ণররশযারধর জনল্ তযাঁরদর প্রণত আহ্যান জযানযারনযা হরয়ণেল। উক্ত ঋিরেহীতযা/ জযাণেনদযার ওই মনযাটিরস উণলেণিত ্ণরেযাি 
অেপযাঙ্ক আদযায় ণদরত বল্েপ হওয়যায় এতদ্দযারযা ণবরশষত ওই ঋিরেহীতযা/ জযাণেনদযার এবং জনসযাধযাররির জ্যাতযারেপ জযানযারনযা যযারছে ময, ণনম্নস্যাক্রকযারী উক্ত রুলরসর রুল নং ৮ সহ ্ঠনীয় 
উক্ত অল্যারক্টর ১৩( ৪)  নং ধযারযাধীরন তযাঁর ও্র অণ্পত ক্েতযাবরল ণনর� মলিযা তযাণররি এিযারন নীর� বণিপত সম্ণতিগুণলর দিল ণনরয়রেন।
ণবরশষত সংণলিষ্ট ঋিরেহীতযা/  জযাণেনদযার( গি) এবং জনসযাধযারিরক এতদ্দযারযা ণনরম্নযাক্ত সম্ণতিগুণল ণনরয় মকযানও প্রকযার মলনরদন নযা করযার জনল্ সতকপ করযা হরছে এবং উক্ত 
সম্ণতিগুণল ণনরয় ময মকযানও প্রকযার মলনরদন তৎসহ এর ও্র �ুণক্তেযাণিক হযারর ্রবততী সুদ, জণরেযানযা সুদ এবং অনল্যানল্ দযায়, ক্ণত্পূরি ইতল্যাণদ সরেত অ্যাবসিে ি্যাঙ্ক বলবমপ্টড  –
 এর �যাজপ সযার্ক্ হরব।
োরিাপ্য়বে অ্যাক্ট ২০০২–এর ১৩( ৮)  ধারায় প্াতি েমপ্য় ঋণ সোধ কপ্র েম্পবতি োলাে কপ্র বিপ্ত ঋণগ্রহ্রীতার মপ্িাপ্যাগ আকষ্মণ করা হপ্ছে।

ক্রম 
িং  

ঋণগ্রহ্রীতা/ িাবমিদার
–এর িাম, ঠিকািা

স্াির েম্পবতিগুবলর বিিরণ ( িাবমি েম্পবতি) ক)  সিাটিে তাবরপ্ে িপ্কয়া 
ে)  বডমান্ সিাটিে তাবরে 
গ)  দেল সিাটিে তাবরে

১. ১)  বমঃ বিকাে িড়ুয়া, 
ণ্তযা নয়ন রঞ্জন বড়ুয়যা, 
২)  বমপ্েে টিঙ্কু িড়ুয়া, স্যােী ণবকযাশ 
বড়ুয়যা, উেরয়র বযাস– ৩৫৫/ ণব, ইস্ 
কযারতি্যাড়যা মরযাি, শল্যােনগর, আট্ুর 
নতুন্লেী, উতির ২৪ ্রগিযা, 
ণ্ন ৭৪৩১২৭।

প্রযায় ১ কযাঠযা ১০ েটযাক ১০ বগপিুট জণের অ্ণরহযাযপ সেরে ্ণরেযাি, 
যযার মেৌজযা– আট্ুর, মজ এল নং ১৬, দযাগ নং ১৩১৪, ১৩১৪/ ১৩৯৩, 
আর এস িণতয়যান নং ১৪৩৯, এল আর দযাগ নং ২২৭৯, ২২৮০, এল 
আর িণতয়যান নং ২৭১৫, উতির ২৪ ্রগিযা, েযানযা জগদেল, মহযাণ্ডং 
নং ৩৫৫/ ণব, ইস্ কযারতি্যাড়যা মরযাি, শল্যােনগর, ওয়যািপ নং ২৩, 
েযাট্যাড়যা ্ুরসেযা সহ জণেরত ততণর ণবণ্ডং।

ক)  ₹১৪,২৪,২৯৩. ০০ 
মলযান এণস নং- PHR043706258357,  
১৬. ০৭. ২০২২ েযাণিক [ ১৬. ০৭. ২০২২ ্যপন্ত 
সুদ অন্তেুপক্ত করর]   
ে)  ১৬. ০৭. ২০২২ 
গ)  ২১. ০৯. ২০২২

২. ১)  বমঃ িামাত সেে ওরপ্ি িামাত 
আবল সেে, ণ্তযা জযাদু মশি, ২)  বমপ্েে 
আছোমল বিবি, 
স্যােী জযােযাত মশি, উিপ্য়র িাে– রেযাে 
দুগপযা্ুর, সুরঙ্গ্ুর, ম্যাঃ আেতলযা, েযানযা 
নওদযা, মজলযা েপূণশপদযাবযাদ, ণ্ন ৭৪২১২।

প্রযায় ০. ০৫ একর জণের অ্ণরহযাযপ সেরে ্ণরেযাি, যযার মেৌজযা–
সুরঙ্গ্ুর, মজ এল নং ২৬, িণতয়যান নং ৪৬৬০, লেট নং ১৫২০, েযানযা 
নওদযা, মজলযা েপূণশপদযাবযাদ সহ জণেরত ততণর ণবণ্ডং।

ক)  ₹১,৬৮,০৩৮. ৯৩ 
মলযান এণস নং- 917030025069527 ,  
১৫. ০৩. ২০২২ েযাণিক [ ০১. ১১. ২০২১ ্যপন্ত  
সুদ অন্তেুপক্ত করর]   ও ₹৬,১৭,১৬৬. ০৩ 
মলযান এণস নং- 917030025069530  ,  
১৫. ০৩. ২০২২ েযাণিক [ ০১. ১১. ২০২১ ্যপন্ত 
সুদ অন্তেুপক্ত করর] 
ে)  ১৯. ০৩. ২০২২ 
গ)  ২২. ০৯. ২০২২

৩. ১)  বমঃ রতি কুমার মন্ল, 
ণ্তযা ণনতল্ নযারযায়ি েন্ল, রেযাে জীবন্ুর 
কেল�ক, ম্যাঃ জীবন্ুর, েযানযা 
রযািীতলযা, মজলযা েপূণশপদযাবযাদ, 
ণ্ন ৭৪২১৩৫।

প্রযায় ১৬ মিণসরেল বযাস্তুজণের অ্ণরহযাযপ সেরে ্ ণরেযাি, যযার মেৌজযা– 
কেল�ক, মজ এল নং ৯৫, িণতয়যান নং ১৪৭, লেট নং ৩৬৫, েযানযা 
রযািীতলযা, মজলযা েপূণশপদযাবযাদ সহ জণেরত ততণর ণবণ্ডং।

ক)  ₹১১,৫৩,৮৮২. ৪৪ মলযান এণস নং- 
917030025213342 ,  ১৯. ০৫. ২০২২ 
েযাণিক [ ০১. ০৫. ২০২১ ্যপন্ত সুদ অন্তেুপক্ত 
করর]   ও ₹৫১,৬২৬. ৮৪ মলযান এণস নং- 
917030025213326,  ১৯. ০৫. ২০২২ েযাণিক 
[ ০১. ০৫. ২০২১ ্যপন্ত সুদ অন্তেুপক্ত করর] 
ে)  ১৯. ০৫. ২০২২ 
গ)  ২২. ০৯. ২০২২

 ৪. ১.  শ্রী আমি শ্রীিাস্তি, ণ্তযা– অবরধশ 
কুেযার শ্রীবযাস্ব
২.  অিপ্ধে কুমার শ্রীিাস্তি, ণ্তযা–
 প্রয়যাত ্ররেশ্বর লযাল শ্রীবযাস্ব
উেরয়র ঠিকযানযা:  ১৭/ ৪ হযাট মলন, হযাওড়যা 
্ুরণনগে, হযাওড়যা– ৭১১১০১
আরও:  ফ্ল্যাট নং ণস, ৪েপ তল, মপ্রণেরসস 
নং ৯০৩, েুকুন্দ্ুর, ওয়যািপ নং ১০৯, 
েযানযা:  প্ূবপ যযাদব্ুর, দণক্ি ২৪ ্রগনযা, 
ণ্ন–৭০০০৯৯

ণজ+ ৩ ণবণ্ডং– এর ৪েপ তরল ফ্ল্যাট নং ণস– এর সকল অ্ণরহযাযপ 
অংশ যযার সু্যার ণবটি ্ণরেযা্ কেরবণশ ৯১৮ বগপিুট–সহ ওই 
ণবণ্ডং– এর প্রেে তরল ১২০ বগপিুট ্ণরেযার্র একটি ঢযাকযা 
গযাণড় রযািযার জযায়গযা–সহ অণবেযাজল্ আনু্ যাণতক অণধকযার জণের যযা 
অবণস্ত  মপ্রণেরসস নং ৯০৩, েুকুন্দ্ুর, কলকযাতযা ্ুরসেযার ওয়যািপ 
নং ১০৯, েযানযা– ্ পূবপ যযাদব্ুর ( ্ পূবপতন কসবযা), দণক্ি ২৪ ্রগনযা, 
ণ্ন মকযাি– ৭০০০৯৯ সহ সযাধযারি স্যান, সুণবধযাণদ যযা ্যাওয়যা যযারছে।

ক)  ₹  ২৭,৩৮,৫০৫. ০০ েযারে যযার মলযান অল্যাকযা.  
নং PHR043705964185 , ১১. ০৭. ২০২২ 
তযাণরি অনুযযায়ী ( ১১. ০৭. ২০২২ ্যপন্ত সুদ 
প্রযুক্ত) 
ে)  ১১. ০৭. ২০২২
গ)  ২৩. ০৯. ২০২২

৫. ১.  সোমিাথ িাগ, ণ্তযা েৃিযাল কযাণন্ত বযাগ,
২.  শ্রী মৃণাল কাবতি িাগ, ণ্তযা অনন্ত বযাগ, 
উিপ্য়র বিিাে, রেযাে– উতির বররযাজ, 
ম্যাঃ কযারয়েরগণড়য়যা, েযানযা– েপূ্ণতনগর, 
মজলযা– ্ পূবপ মেণদনী্ুর, ণ্ন– ৭২১৪৪৪

প্রযায় ১৪ মিণসরেল জণের সকল অ্ণরহযাযপ অংশ যযার মেৌজযা– উতির 
বররযাজ, মজ এল নং ৩৪১, এল আর িণতয়যান নং ৫৪৩, আর এস ও 
এল আর দযাগ নং ৫৯০ এবং ৫৯৪, েযানযা– েপূ্ণতনগর, মজলযা– ্ পূবপ 
মেণদনী্ুর সহ ওই জণের ও্র ণনণেপত ণবণ্ডং।

ক) ₹ ৫,৬৬,৯৭০.২৭ েযারে যযার মলযান অল্যাকযা.  
নং ৯১৬০৩০০২৭৪৩৩৬৫৩, ২৩. ০৫. ২০২২ 
(সুদ প্রযুক্ত ০১. ০৫. ২০২১ ্যপন্ত) এবং ₹ 
৭২,৮৭৫. ৫৫ েযারে যযার মলযান অল্যাকযা.  নং 
৯১৬০৩০০২৭৪৩৩৬৪০, ২৩. ০৫. ২০২২ 
অনুযযায়ী  (সুদ প্রযুক্ত ০১. ০৫. ২০২১ ্যপন্ত)
ে)  ২৩. ০৫. ২০২২
গ)  ২৩. ০৯. ২০২২ 

তাবরে:  ২৫. ০৯. ২০২২,স্াি:  কলকাতা বিতক্ম হপ্ল ইংপ্রবি তি্মমা গ্রাহ্য হপ্ি       অিুপ্মাবদত অবিোর, অ্যাবসিে ি্যাঙ্ক বলবমপ্টড 

 দবষিণ সরলওপ্য় 
( বিম্মাণ েংস্া)

ই–সটন্ার 
সটন্ার বিজ্ঞবতি িং 20-CECNMS-OT-E-290000  তাবরে ১৯.  ০৯.  ২০২২
সটন্ার বিজ্ঞবতি িং 21-CECNMS-OT-E-290003  তাবরে ১৯.  ০৯.  ২০২২
সটন্ার বিজ্ঞবতি িং 22-CECNMS-OT-E-289996  তাবরে ১৯.  ০৯.  ২০২২

 েযাররতর রযাষ্ট্র্ণতর ্রক্, ণদ ণ�ি ইণঞ্জণনয়যার, ণনেপযাি, দণক্ি মরলওরয়, এগরেযার, ম�ন্যাই– ৬০০০০৮ 
আেযারদর ম্যাটপযাল www.ireps.gov.in- মত প্রদতি মটন্যার আহ্যায়ক ণবজ্ণতি ( এনআইটি)  অনুসযারর 
ণনম্নণলণিত কযারজর জনল্ ই– মটন্যার আহ্যান কররেন। দর্রে জেযাকযারীগি/ ঠিকযাদযারগি মটন্যারর 
আরবদন জযানযারত ইছেুক েযাকরল তযারদর www.ireps.gov.in– মত নণেেুণক্ত কররত হরব এবং 
মকবলেযারে অনলযাইন মটন্যার স্ীকৃত হরব। 

কাপ্ির িাম
নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ ( েযায়যা)  ণতরুক্ুেযালযাই সহরযযাগকযারী প্রস্যাণবত নতুন ণবণজ লযাইন। 
নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুক্ুেযালযাই েরধল্ CH. 23100   মেরক CH. 27100  স্যারন ্যারশর েযাটির কযাজ 
মযিযারন রিল্যান্ মরেইন প্রদযান কররত হরব। ( দুই ্ল্যারকট েযাধল্রে) 
নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ ( েযায়যা)  ণতরুক্ুেযালযাই সংরযযাগকযারী প্রস্যাণবত নতুন ণবণজ লযাইন। 
নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ েরধল্ CH.31100 মেরক CH.35400  স্যারন ্যারশর েযাটির কযাজ–
সহ ch.31/200-31/450  েরধল্ মদওয়যাল ণনেপযাি এবং CH.3100 মেরক CH.35400  েরধল্ বল্যান্ 
মরেইন প্রদযান কররত হরব। ( দুই ্ল্যারকট েযাধল্রে) 

নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ ( েযায়যা)  ণতরুক্ুেযালযাই সংরযযাগকযারী প্রস্যাণবত নতুন ণবণজ লযাইন। 
নযাগযা্ণতিনযাে এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ েরধল্ ্যারশর েযাটির কযাজ–সহ রিল্যান্ মরেইন স্যা্ন। নযাগযা্ণতিনযাে 
এবং ণতরুেুরযাই্ুণন্ েরধল্ CH.3000  মেরক CH.8000  েরধল্ ্যারশর মদওয়যাল ণনেপযাি। 
িগদ মূল্য বিড েুরষিা/ ইএমবড মাপ্ে েম্পূণ্ম  িপ্ধের তাবরে@
( টাকায়)  ( টাকায়)  করিার েময়  ১৫. ৩০ ঘণ্া

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 ণবশরদর জনল্ মদিুন ওরয়বসযাইট ম্যাটপযাল www.ireps.gov.in  বযা মযযাগযারযযাগ ণ�ি 
অল্যািণেণনরস্টটিে অণিসযার, ণনেপযাি, ইণেআর হযাই মরযাি, এগরেযার, ম�ন্যাই– ৬০০০০৮

বরি ইব্জবিয়ার ( বিম্মাণ)  এগপ্মার, সরন্াই– ৬০০০০৮

Notice Inviting E-Tender 
E.E - on behalf of JGM Z.P. 
invites (On line) vide JGM/
ZP/N-19/2022-23. ID No. 
2022_ZPHD_409578_1 and 
Bid Submission date end: 
11.10.2022 up to 14.00 hours. 
For details visit website- www.
jhargram.gov.in & other details 
may be seen during Office 
hours.

Sd/-
Executive Engineer

Jhargram Zilla Parishad
MEMO NO. 66(4)/ADV/JICA
DATE: 23/09/2022 

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL

 GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender E.E - on 
behalf of JGM Z.P. invites (On line) 
vide JGM/ZP/N-21/2022-23 (Sl. 
No. 1 to 5) & JGM/ZP/N-22/2022-
23 (Sl. No. 1 to 6). ID No. 2022_
ZPHD_410171_1 to 5 & 2022_
ZPHD_410222_1 to 6 and Bid 
Submission date end: 11.09.2022 
up to 16.00 hours. For details visit 
website: www.jhargram.gov.in & 
other details may be seen during 
Office hours.

Sd/-
Executive Engineer

Jhargram Zilla Parishad
MEMO NO. 68(4)/ADV/JICA
DATE: 24/09/2022  

বমল্টি সেি
হুগবল, ২৪ সেপ্টেম্বর

্ুরজযা গযাইি েল্যার্র সরঙ্গ প্রকযাশ করযা হল ণ�লররেন বল্যা�। ্ুরজযা 
উরদল্যাক্তযারদর হযারত তুরল মদওয়যা হল অনুদযারনর ম�ক। একই সরঙ্গ 
�যার ্ুণলশকেতীরক ‘ প্রযাইি অি ওরয়স্ মবঙ্গল ্ুণলশ’  সম্যান প্রদযান 
করযা হয়। শণনবযার �ন্দননগর ্ ুণলশ কণেশনযারররটর উরদল্যারগ �ু�ুঁড়যা 
রবীন্দ্রেবরন আরয়যাণজত এক অনুঠিযারন ্ ুরজযা গযাইি েল্যা্ ও ণ�লররেন 
বল্যার�র আনুঠিযাণনক প্রকযাশ করযা হয়। উ্ণস্ত ণেরলন েন্তী মনেহযাণশস 
�ক্রবততী, মব�যারযাে েযান্যা, ণবধযায়ক অণরন্দে গুঁই, ত্ন দযাশগুতি, অণসত 
েজুেদযার, �ুঁ�ুড়যার ্ুরপ্রধযান অণেত রযায়, হুগণলর মজলযাশযাসক ণ্ 
দী্যা্ ণপ্রয়যা, ্ুণলশ কণেশনযার অণেত জযােযালণগ প্রেুি।

অনল্যানল্ বেররর েরতযা এ বেররও দুগপযা্ুরজযা কণেটিগুণলরক 
অনুদযান মদওয়যার কেযা ম�যাষিযা কররন েুিল্েন্তী েেতযা বল্যানযাণজপ। গত 
বের ৫০ হযাজযার টযাকযা করর মদওয়যা হরয়ণেল। এ বের ১০ হযাজযার 
টযাকযা বযাণড়রয় তযা ৬০ হযাজযার টযাকযা কররন েুিল্েন্তী। এণদন �ন্দননগর 
্ুণলশ কণেশনযারররটর অধীন ্ ুরজযা কণেটিগুণলর উরদল্যাক্তযারদর হযারত 
অনুদযারনর ম�ক তুরল মদওয়যার কযাজ শুরু হয়। এণদন ্ণরবহিেন্তী 

মনেহযাণশস �ক্রবততী বরলন, ্ুরজযার ণদনগুণলরত ময সব রযাস্যায় মনযা 
এণ্রি েযাকরব নযা মসই সব রযাস্যায় সযারযা রযাত বযাস ্ণররষবযা েযাকরব। 

েন্তী মব�যারযাে েযান্যা বরলন, ণেড় ণনয়ন্তরির জনল্ প্ররতল্ক কণেটিরক 
ণবরশষ নজর ণদরত হরব। েণ্ডর্ মঢযাকযার এবং মবররযারনযার ্ে 
আলযাদযা কররল এই ণেড় অরনকটযাই ণনয়ণন্তত হরব। প্ররতল্ক ্ুরজযা 
কণেটির উরদেরশ ণতণন বরলন ণকেু টযাকযা ির� করর ্যাররল েণ্ডর্ 
ণসণসটিণে লযাগযারত। যযারত ণনরযা্তিযা আরও মজযারদযার করযা যযায়।

এণদন উরদ্যাধনী েঞ্চ মেরক �ন্দননগর ্ ণুলশ কণেশনযারররটর তররি 
�যার ্ ণুলশকেতীরক ‘ প্রযাইি অি ওরয়স্ মবঙ্গল ্ ণুলশ’  সম্যান প্রদযান করযা 
হয়। সম্প্রণত িযানকুণনরত একটি মসযানযার মদযাকযারন িযাকযাণতর �টনযা �রট। 
িযাকযাণতর করয়ক �ণ্যার েরধল্ই িযাকযাতদলরক ্ যাকড়যাও করর ্ ণুলশ। 
এই অ্যাররশরনর েপূল দযাণয়রবে ণেরলন েররেশ্বর েযানযার ণ্এসআই মশি 
আসযানলু হক, ণসঙ্গরু েযানযার ণেরলজ ্ুণলশ রূ্�যাদঁ দকযাল, মগযা�যাট 
েযানযার ণসণেক েলযাণন্টয়যার প্ররসনণজৎ গড়যাই ও সেুযাষ গড়যাই। ্ ণুলরশর 
্যাশযা্যাণশ িযাকযাতদল ধররত সযাহযাযল্ কররন িযাটুল বযাজযার বল্বসযায়ী সণেণতর 
বল্বসযায়ীরযা। এণদন অনঠুিযারন তযারঁদরও সম্যাণনত করর �ন্দননগর ্ ণুলশ 
কণেশনযাররট। ্ যাশযা্যাণশ এণদন কণেশনযারররটর উরদল্যারগ হযাণররয়–যযাওয়যা 
শতযাণধক মেযাবযাইল মিযান উদ্যার করর ণিণররয় মদওয়যা হয়। 

িপু্িা গাইড ম্যাি উপ্্াধপ্ির মপ্ঞ্চ  ৪ িবুলেকমমীপ্ক 
‘ প্াইড অি ওপ্য়স্ সিঙ্গল িবুলে’  েম্াি

িুবলপ্ের হাপ্ত মািিত্র তুপ্ল বদপ্ছেি হুগবলর 
সিলাোেক বি দ্রীিাি বপ্য়া। রপ্য়প্েি মন্ত্রী সিরারাম 

মান্া, বিধায়ক অবরন্দম গুঁই। েবিিার, রঁুরুড়া 
রি্রীন্দিিপ্ি। েবি:  িাথ্ম রাহা

বিপ্োঁি মবহলার সদহ উদ্ার
টািা িপ্িপ্রা বদি বিপ্োঁি থাকার ির েবিিার তিত্রী হালদার (৪৫) িাপ্ম এক 
মবহলার গলাকাটা সদহ উদ্ার করল মধ্যমগ্রাম থািার িবুলে। এবদি মধ্যমগ্রাম 
িুরেিার ১ িম্বর ওয়াপ্ড্মর সমাল্ািাড়ার বরবিয়া ইটিাটা েংলগ্ন একটি িঙ্গল সথপ্ক 
ওই মবহলার সদহ উদ্ার কপ্র িবুলে। িবুলে িাবিপ্য়প্ে, মতৃার িাবড় মধ্যমগ্রাম 
িুরেিার ১ িম্বর ওয়াপ্ড্মর আইেিাগাি এলাকায়। এবদিই মপৃ্তর িবরিাপ্রর 
িষি সথপ্ক মধ্যমগ্রাম থািায় একটি েুপ্ির অবিপ্যাগ দাপ্য়র করা হয়। িবরিাপ্রর 
অবিপ্যাপ্গর বিবতিপ্ত িাবি সঘাষ িাপ্ম এক ি্যবতিপ্কও সগ্রতিার কপ্র িবুলে।  

 রািারহাট ইউএেডবলিউএ ও বিধায়ক তািে র্যাটাবি্মর উপ্দ্যাপ্গ 
৩০টি দল বিপ্য় এক িুটিল প্বতপ্যাবগতার আপ্য়ািি করা 

হয়। িাইিাপ্ল উিবস্ত বেপ্লি োদ্যমন্ত্রী রথ্রীি সঘাষ ও প্াতিি 
সেপ্লায়াড় সহাপ্ে র্যাবমপ্রি ি্যাপ্রপ্টা। েবি:  আিকাল



খেলা
সরাসরর | এক্সক্লুরসভ | ম্াচ ররপ�ার্ট | রিতর্ট | ইন্াররভউ | ড্রেরসং রুম | �ররসংখ্ান

আজকালের প্রতিলেদন

ফেডেরার বিদাড়ের দুঃখ কাটডে না কাটডেই ঝুলন 
ফ�াস্ামীর বিদা়ে। ১৪ িছর আড� শারডদাৎসডির 
মাডঝই হঠাৎ কডর অিসডরর ফ�াষণা কডরবছডলন 
িাঙাবলর অন্যেম ফসরা আইকন ফসৌরভ �াঙ্ুবল। 
কাকোলী়েভাডি, ফসই ফসৌরডভর বরি়ে লে্ডডস 
শবনিার ফশষিার ফদডশর জাবস্ডডে মাডঠ নামডলন 
িাঙাবলর আডরক আইকন।

ঝুলডনর জন্য অডনক আড� ফেডকই আডিড�র 
িাষ্প জমবছল ভারেী়ে সাজ�ডর। টডসর সম়ে ফেডকই 
যা ঝডর পড়ল। ভারেী়ে ফিাডে্ডর েরডে ঝুলডনর 
হাডে যখন স্ারক েুডল ফদও়ো হডছে, পাডশ দাঁবড়ড়ে 
ফেঁডদ ফেলডলন অবিনা়েক হরমনরিীে কাউর। 
িড় বদবদর মডোই োঁডক সামলাডলন ঝুলন। বরি়ে 
‘ ঝুলবুদ’ ফক সম্ান জানাডে োঁডক সডঙ্ বনড়েই টস 
করডে ব�ড়েবছডলন হরমন। ঝুলন িলডলন, ‘ ২০০২ 
সাডল এই ইংল্যাডডের বিরুডধেই শুরু কডরবছলাম, ফসই 
ইংল্যাডডের বিরুডধেই ফশষ করবছ। সিডেডক গুরুত্বপণূ্ড 
বিষ়ে এখাডন আমরা ২–০ এব�ড়ে আবছ।’  বদনডশডষ 
১৬ রাডন জ়ে, বসবরডজ বিপক্ষডক ফহা়োইটও়োশ 
কডর ফযন মিুডরণ সমাপড়েৎ।

ঝুলন িলবছডলন, ‘ আডি� সামডল রাখডেই 

হডি। আবম কখনও আডি� বনড়ে বরিডকট মাডঠ 
নাবম না। িরািরই বনম্ডম। আডি� মাডঠ নামার আড� 
ফিবরড়ে যাও়োই ভাল। োহডল মাডঠ েরোজা 
োকা যা়ে।’  বকন্তু বেবন যা–ই িলুন, টুকডরা টুকডরা 
মুহেূ্ড আডিড�র �ল্প বলখল। ফস ঝুলডনর ওভার 
ফশডষই ফহাক বকংিা ম্যাচ ফশডষ োঁডক কাঁডি বনড়ে 
ফরেবসংরুডমর বদডক এব�ড়ে যাও়োই ফহাক িা ফেরঙা 
হাডে োঁডক সামডন ফরডখ মাঠ রিদবক্ষণ। সেীে্ড এিং 
রিবেপডক্ষর ভালিাসা়ে ভাসডলন ঝুলন। োঁর বিদা়েী 
ম্যাচ এলব�ন ফরাডের এক মাবটিডলেডসে ফদখাল বসএবি। 
এবদন ইডেডনর একটি স্্যাডে ঝুলডনর নামাবকিে 
করার কোও ফ�াষণা করডলন বসএবি সভাপবে 
অবভডষক োলবম়ো। 

টস ফহডর ি্যাট করডে ফনডম ভারে ১৬৯ রাডন 
গুটিড়ে ব�ড়েবছল। ইংল্যাডে ফশষ ১৫৩ রাডন। দীবতি 
শম্ডার ফিাবলংড়ে ফশষ উইডকট এল মানকাবেং–এর 
মাি্যডম। ি্যাটিংড়ের সুডযা� ফপডলও রিেম িডলই 
আউট হড়ে যান ঝুলন। রান কডরন দীবতি শম্ডা 
( অপরাবজে ৬৮)  ও স্মৃবে ( ৫০) । েডি িল হাডে 
ফচনা ফমজাডজই িরা বদডলন ঝুলন ( ২/ ৩০) । বনডজর 
ফশষ ওভাডরর রিেম িলটা করার সডঙ্ সডঙ্ রিেম 
মবহলা বহডসডি একবদডনর বরিডকডট ১০ হাজার িল 
করার মাইলেলক ছুঁড়ে ফেলডলন বেবন। 

আজকাে  কেকািা রতেোর ২৫ সেলটেম্বর ২০২২

বনণ্ডা়েক ম্যাডচ নজর ভারডের
আজকালের প্রতিলেদন

ম্াচ আলদৌ শুরু হলে তকনা, িা তনলেই তিে সজার েংশে। 
তকন্তু এি এি দশ্শক টিতকট সকলট মালে এলেলিন। িারঁা 
হিাশ হলে তিলর যালেন?  িাই টি২০ সশষলমশ হলে 
দাঁড়াে টি৮। অর্শাৎ, দুই দে ে্াট করলে আট ওভার কলর। 
হেই ো আট ওভার, এই ম্ালচ হারলে তেতরজ হািিাড়া 
হলে সযি। িাই হােকাভালে সনওোর উপাে তিে না। 
অল্রেতেোর তেরুলধে ৬ উইলকলট জে এে। িার  
মালন আজ, রতেোর হােদরাোলদর ম্াচটাই তেতরলজর 
তনর্শােক ম্াচ। 

সশষ ওভালর দরকার তিে ৯ রান। তকন্তু প্ররম ২ 
েলেই সেো সশষ কলর তদলেন দীলনশ কাতি্শক। ‘ তিতনশার 
কাতি্শক’ শব্দদুলটা এমতনলিই তরিলকটীে োজালর চােু 
শব্দ হলে সেলি। এই ম্ালচর পর সেই িকমা আরও 
তকিটুা সজারালো হে। ৩৭ েিলরর কাতি্শকলক অলনলকই 
েরলচর োিাে সিলে তদলেতিলেন। সেতদক সরলক সদেলে 
আইতপএে সরলকই সযন পনুজ্শন্ম। ম্ালচর পরও িাই 
আইতপএলের করাই সটলন আনলেন, ‘ আইতপএে সরলকই 
এই ভূতমকা পােন কলর আেতি। সেই ধারাোতহকিা 
এেনও রােলি সপলরতি। এর জন্ আমালক ঘণ্ার পর 
ঘণ্া প্র্াকটিে করলি হে না। তনতদ্শষ্ট কিগুলো তেষে 
ঝাতেলে তনই।’ 

তকন্তু সশষ ম্ালচর আলে কলেকটা তেষে ভাোলছে 
ভারিীে তশতেরলক। সরাতহি রালন তিরলেও পরপর 

দুই ম্ালচ তেরাট সির ে্র্শ। সচাট োতরলে েমুরার তিলর 
আোটাও স্বততির। িেু সের ওভার তনলে একটা দুতচিন্া  
সরলকই সেলি ভারিীে তশতেলর।    ভাে িলদে সনই তপিনার 
যজুলেন্দ্র চাহাে। আজ সচাে রাকলে িারঁ ওপলরও।

তবিিীে ম্ালচ মারমেুী দীলনশ কাতি্শক। িতে: এএিতপ

 েিীর্শলদর কান্া রামালেন ঝুেনই

েিীলর্শর কাঁলধ ঝুেন। েির সশষ হে ট্রতি তজলিই। িতে: টুইটার

কলকাতা ললগে ফের জট। ফ�াহনবাোনগক ললগে ফেলার অন�ুলত ফেয়লন এেএসলিএল। আইএেএ– ফক ফলো 
লিলিগত এ�নই োলব বাোগনর। আইএেএ সলিব অলনব্াণ েত্ত জানাগলন, সবার সগগে কথা বগল লসদ্ান্ত ফনব। 

 তেলে সনই 
েেজু–সমরুন

আজ িৃিীে টি২০  ভারি :  অল্রেতেো  েলধে ৭টা  স্ার সপিাট্শে

সজানাে অতিে:  কেকািা
১৪/ ১৫, ওল্ড সকাট্শ হাউে ত্রেট,

কেকািা– ৭০০০০১
সিান:  ০৩৩–২২৪৮ ৫৯৫৭/  ৫৮৬৭
ই–সমে:  zo.kolkata@psb.co.in 

২৮. ১০. ২০২২ িাতরলে দুপুর ২: ০০সটা সরলক তেলকে ৪: ০০টা পয্শন্ স্াের েম্পততিেমূহ তেতরির জন্ ই–তনোলমর প্রকাশ্ তেজ্ঞততি

 ই–তনোলম 
তেরিে 
তেজ্ঞততি

ইএমতে এেং নতরপত্র জমার সশষ িাতরে ও েমে:  ২৭. ১০. ২০২২, তেলকে ৫: ০০টা
বসবকউবরটাইডজশন অ্যাডে বরকনস্টাকশন অে বেনাবসি়োল অ্যাডসটস অ্যাডে এনডোস্ডডমন্ট অে বসবকউবরটি ইন্টাডরস্ অ্যাক্ট, ২০০২ অনুযা়েী রিাতি ক্ষমোিডল অনডুমাবদে আবিকাবরক নীডচর ফটবিডল উবলিবখে ঋণগ্রহীো�ডণর ( এখাডন এর পডর ‘ ঋণগ্রহীো�ণ’  বহডসডি উবলিবখে)  রিবে মঞু্রকমৃ ে ঋডণর সুবিিার ফরিবক্ষডে বনম্নিবণ্ডে জাবমনযুক্ত পবরসম্পদগুবলর দখল বনড়েডছন এিং সংবলিষ্ট 
ঋণগ্রহীো�ডণর ফেডক চূড়ান্ত পবরডশাডির োবরখ পয্ডন্ত ভবিষ্যডের সুদ ও ি্যাডকির েরডে কমৃ ে আনুষবঙ্ক চাজ্ডাবদ সডমে পাঞ্াে অ্ান্ড তেধে ে্ালকের পাওনা অে্ডাকি পুনরুধোডরর জন্য এখাডন নীডচ িবণ্ডে সম্পবতিগুবল ‘ সযোলন আলি’ , ‘ যা তকি ুআলি’  এেং ‘ সযমন আলি’  তভততিলি ২৮. ১০. ২০২২ োবরডখ ই–বনলাডমর মাি্যডম বিবরির বসধোন্ত ফনও়ো হড়েডছ।

রিম 
নং

ক)  ঋরগ্রহীিার নাম
ে)  জাতমনদালরর নাম েম্পততির তেেরর

দাতে তেজ্ঞততির িাতরে

দাতে তেজ্ঞততি অনুযােী েলকো অর্শাকে

দেলের প্রকৃতি

েংরক্ষর মূে্

োেনা জমা ( ইএমতে) 

তেে োড়ালনার মূে্

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬                                                                                                                       েধ্শমান ব্াঞ্চ, সিান:  ০৩৪২ ২৬৪৫৭৭৫
ইএমতের জন্ এনইএিটি/  আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0021041 ;  অ্াকাউন্ট নং:  ১০৪১৫০৩৯০২৬০০১                                   ই–সমে আইতে:  b1041 @psb.co.in   

১. ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রী কাোচাঁদ দাে, বপো– শমু্নাে দাস, মণ্ডল 
গ্রাম, ফমমাবর, িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

 েহ–ঋরগ্রহীিাের:  শ্রী োপ্া শমু্ দাে, বপো– শমু্নাে 
দাস, মণ্ডল গ্রাম, ফমমাবর, িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

 শ্রী শমু্নার দাে, বপো– �ডণশ দাস, মণ্ডল গ্রাম, ফমমাবর, 
িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

ে)   জাতমনদারের:  তমলেে কাকতে দাে, স্ামী– কালাচাঁদ দাস, 
মণ্ডল গ্রাম, ফমমাবর, িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

 তমলেে নতদেিা দাে, স্ামী– িাপ্া শমু্ দাস, মণ্ডল গ্রাম, 
ফমমাবর, িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

 তমলেে পম্পা দাে, স্ামী– বপন্টু দাস, মূলগ্রাম, মালম্া, 
িি্ডমান– ৭১৩৪২৬

আিাবসক সম্পবতি ( জবম ও িাবড়)  যার বথিবে ও বিিরণ: ফরিবমডসডসর 
দা� নং ২২৬৬, খবে়োন নং ৬০৫২, ফজ এল নং ৭, ফমৌজা– 
মণ্ডলগ্রাম, োনা– ফমমাবর, ফজলা– িি্ডমান। স্ত্বদবলডলর বিশদ 
েে্য:  এবেএসআর– ফমমাবর, ফজলা– িি্ডমাডন ফরবজস্াে্ড এিং 
িই নং ১, বসবে ভবলউম নং ৬, পমৃষ্া নং ২২০৬ ফেডক ২২১৯–
ফে নবেভুক্ত ২০১২ সাডলর দবলল নং ০২০৩২ িা ২৭. ০৪. ২০১২ 
োবরডখর বিরি়ে দবলল নং I –২০২৩/ ১২।

০৪. ০৭. ২০১৯

₹২৯,৫১,৮৭৯. ০০
(উনবরিশ লক্ষ একান্ন হাজার আটডশা 
উনআবশ টাকা  মারি) , ৩০. ০৬. ২০১৯ 

অনুযা়েী +  িডক়ো সুদ, মাসুল, 
অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹১৪. ৩২  েক্ষ

₹১. ৪৪ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

২. ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রী সোপাে সকাঁড়া, বপো– বদিাকর ফকাঁড়া, 
দবক্ষণ চণ্ডী, িড়বিলান–১, িি্ডমান–৭১৩১৫৮

 সহ–ঋণগ্রহীো:  শ্রী বদিাকর ফকাঁড়া, বপো– শ্যামাপদ 
ফকাঁড়া, দবক্ষণ চণ্ডী, িড়বিলান–১, িি্ডমান–৭১৩১৫৮

ে)   জাতমনদারের:  শ্রী তশেশকের সকাঁড়া, বপো– পশুপবে 
ফকাঁড়া, ঢালিা, বিলাটি, ইলম িাজার, িীরভূম– ৭৩১২১৪

 শ্রীমিী েনশ্রী সকাঁড়া, স্ামী– ফ�াপাল ফকাঁড়া, দবক্ষণ চণ্ডী, 
িড়বিলান–১, িি্ডমান–৭১৩১৫৮

আিাবসক সম্পবতি ( জবম ও িাবড়)  যার বথিবে ও বিিরণ: দা� নং 
৪৫৭৫, ৪৫৭৬, খবে়োন নং ৩২১৮, ১৯৭৭, ফজ এল  ৯৩, গ্রাম 
ও ফমৌজা– িড়বিলান, োনা– ভাোর, ফজলা– িি্ডমান। িন্ধক রাখা 
সম্পবতির স্ত্বদবলল সম্পবক্ডে বিশদ েে্য:  ২০১৩ সাডলর দান 
দবলল নং ৩৪৪৪, ফ�াপাল ফকাঁড়ার নাডম, এবেএসআর– ভাোডর 
িই নং ১, বসবে ভবলউম নং ১১, পমৃষ্া নং ১৩৩৩ ফেডক ১৩৪৪ ফে 
নবেভুক্ত ২০১৩ সাডলর দবলল নং ০৩৪৪৪।

২৮. ০৪. ২০২১

₹১৫,২৫,৭৮৯. ৯৬
(পডনডরা লক্ষ পঁবচশ হাজার সােডশা 
উননব্বই টাকা এিং বছ়োনব্বই প়েসা 
 মারি) , ৩১. ০৩. ২০২১ অনুযা়েী +  

িডক়ো সুদ, মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও 
খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹২০. ৮৪  েক্ষ

₹২. ০৯ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

৩ ক)  ঋরগ্রহীিা:   সশে আব্াে আতে, বপো– ফশখ মাডলজান, 
আলমপুর মুসলমানপাড়া, োবলে, িি্ডমান– ৭১৩১৪১

ে)  জাতমনদারের:  মতনরুে হক সশে, বপো– ওমর আবল 
ফশখ, আলমপুর মুসলমানপাড়া, োবলে, িি্ডমান– 
৭১৩১৪১

 ওমর আতে সশে, বপো– মাডলকজান, আলমপুর 
মুসলমানপাড়া, োবলে, িি্ডমান– ৭১৩১৪১

আিাবসক সম্পবতি ( জবম ও িাবড়)  যার বথিবে ও বিিরণ: ফরিবমডসডসর 
ফজ এল নং ৯, আর এস খবে়োন নং ৭৩, এল আর খবে়োন নং 
৯৭২, এল আর লেট নং ১৮৭ ও ১৮৭/ ১৩২০, িা�ার ১ নং গ্রাম 
পঞ্াড়েে, ফমৌজা– আলমপুর, ফপাুঃঅুঃ– োবলে, ফজলা– িি্ডমান। 
এবেএসআর– িি্ডমাডন ফরবজস্াে্ড ১৪. ০৮. ২০০৯ োবরডখর 
বিরি়ে দবলল নং ৬৪৭৬ এিং িই নং ১, বসবে ভবলউম নং ২০, 
পমৃষ্া নং ১৩৯৪ ফেডক ১৪০৭ ফে নবেভুক্ত ২০০৯ সাডলর দবলল 
নং ০৬৪৭৬। ( ২) ২৮. ০১. ২০১৪ োবরডখর দান দবলল নং ২৮৬, 
বেএসআর–II ,  িি্ডমাডন ফরবজস্াে্ড এিং িই নং ১, বসবে ভবলউম 
নং ১, পমৃষ্া নং ৪১৬৫ ফেডক ৪১৭৭–ফে নবেভুক্ত ২০১৪ সাডলর 
দবলল নং ০০২৮৬।

২৮. ০৪. ২০২১

₹৯,০৩,৩২৯. ১২
(ন়ে লক্ষ বেন হাজার বেনডশা উনবরিশ 

টাকা এিং িাডরা প়েসা  মারি) , 
৩১. ০৩. ২০২১ অনুযা়েী +  িডক়ো 

সুদ, মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹২৩. ৯৯  েক্ষ

₹২. ৪০ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

৪ ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রী েুশান্ সঘাষ, বপো– শ্রী জ়েন্ত ফ�াষ, 
শ্রীকমৃ ষ্ণপুর, োনা– জামালপুর, ফজলা– িি্ডমান, বপন– 
৭১৩৪০৮

 েহ–ঋরগ্রহীিা:  তমলেে সমৌটুেী সঘাষ, স্ামী– শ্রী সুশান্ত 
ফ�াষ, শ্রীকমৃ ষ্ণপুর, োনা– জামালপুর, ফজলা– িি্ডমান, 
বপন– ৭১৩৪০৮

ে)  জাতমনদার:  শ্রী েরুরলদে সঘাষ, বপো– শ্রী �ডণশ ফ�াষ, 
শ্রীকমৃ ষ্ণপুর, োনা– জামালপুর, ফজলা– িি্ডমান, বপন– 
৭১৩৪০৮

১৫ ফেবসডমল মাডপর জবম যার বথিবে ও বিিরণ: ফরিবমডসস লেট 
নং– আর এস এিং এল আর ১০৯৫, খবে়োন নং– এল আর 
১০৮৪, ফমৌজা– শ্রীকমৃ ষ্ণপুর, ফজ এল নং ৩৬, োনা– জামালপুর, 
ফজলা– িি্ডমান।  িন্ধক রাখা সম্পবতির স্ত্বদবলল সম্পবক্ডে বিশদ 
েে্য:  ২৮. ০৮. ২০১২ োবরডখর দান দবলল নং I –২৯৩৪/ ২০১২, 
এবেএসআর– জামালপুর, ফজলা– িি্ডমাডন িই নং ১, বসবে 
ভবলউম নং ৮, পমৃষ্া নং ২৯৬৯ ফেডক ২৯৭৯–ফে নবেভুক্ত ২০১২ 
সাডলর দবলল নং ০২৯৩৪।

২৮. ০৪. ২০২১ 

₹১৮,২০,১০৯. ৮২
(আঠাডরা লক্ষ কুবড় হাজার একডশা 
ন়ে টাকা এিং বিরাবশ প়েসা মারি) , 
০৩. ১২. ২০১৯ অনুযা়েী +  িডক়ো 

সুদ, মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹১৭. ৭৫  েক্ষ

₹১. ৭৮ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ অতনে কুমার তেঙ্ঘে, তচি ম্ালনজার, সিান:  ০৩৩ ২২৪৩ ১৪১৬, সমাোইে:  ৮৫৮৮০৩৫১৬০  এন এে সরাে ব্াঞ্চ, সিান:  ০৩৩ ২২৪৩ ২৫৮৪
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562  ; অ্াকাউন্ট নং:  ০৫৬২১১০০০০০৮৯০   ই–সমে আইতে:  c0361  @psb.co.in  
৫ ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রী েুমঙ্গে কুমার গুতিা, বপো– রাডজন 

কুমার গুতি, িালাবজ অ্যাপাট্ডডমন্ট, ফরিবমডসস নং ৯২, 
ফ�াপাল লাল ঠাকুর ফরাে, োনা– িরান�র, ও়োে্ড নং ৩, 
কলকাো– ৭০০০৩৬

ে)   জাতমনদারের:  শ্রীমিী তমতে গুতিা, স্ামী– সুমঙ্ল কুমার 
গুতিা, ফরিবমডসস নং ৯২, ফ�াপাল লাল ঠাকুর ফরাে, োনা– 
িরান�র, ও়োে্ড নং ৩, কলকাো– ৭০০০৩৬

 শ্রী বজডেন্দ্র পাল, ৯, েবকর ফ�াষ ফলন, আইএসআই 
িরান�র– ৭০০১০৮

 সমোে্শ কল্পিরু এন্টারপ্রাইজ
 সপ্রাঃ– শ্রী েুমঙ্গে কুমার গুতিা, ৬৩/ এ, বিদ্যা়েেন সরবণ, 

ফপাুঃঅুঃ– আলমিাজার, োনা– িরান�র, কলকাো– ৭০০০৩৫

থিাির সম্পবতি, ফ্্যাট নং ৪, চেুে্ড েল, ফরিবমডসস নং ৯২, ফ�াপাল 
লাল ঠাকুর ফরাে, োনা– িরান�র, কলকাো– ৭০০০৩৬, 
িরান�র পুরবন�ডমর এলাকািীন, ও়োে্ড নং ৩, ফহাব্ডং নং 
২১০, অ্যাবেশনাল ফরবজস্টার অে অ্যাবসওডরডসিস–II ,  কলকাো, 
পবরমাপ– ৯০০ ি�্ডেুট, এআরএ–II ,  কলকাো–ফে ফরবজস্াে্ড 
০৪. ০৭. ২০১১ োবরডখর কনডভ়োসি দবলল অনুযা়েী এিং িই নং 
১, ভবলউম নং ৩২, পমৃষ্া নং ৯৮ ফেডক ১৪১–ফে নবেভুক্ত ২০১১ 
সাডলর দবলল নং ০৮৪৫১ অনুযা়েী সম্পবতির স্ত্বাবিকারী সুমঙ্ল 
গুতিা, বপো– রি়োে রাডজন্দ্র নাে গুতিা। সম্পবতির ফচৌহবদি:  উতির– 
িাদডলর িাবড়;  পূি্ড– শ্রী মাখডনর িাবড়;  দবক্ষণ– ৮৯, ফ�াপাল লাল 
ঠাকুর ফরাে;  পবচিম– ৯১, ফ�াপাল লাল ঠাকুর ফরাে।

০২. ০৭. ২০১৯

₹১৯,৯২,৯২৬. ০৬
(উবনশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার নডশা 
ছাবব্বশ টাকা এিং ছ়ে প়েসা  মারি) , 
৩০. ০৬. ২০১৯ অনুযা়েী +  িডক়ো 

সুদ, মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹২৫. ২০  েক্ষ

₹২. ৫২ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬ তশতেগুতড় ব্াঞ্চ, সিান:  ৯৫৮৭৮০০০৮১
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562  ;  অ্াকাউন্ট নং:  ০৫৬২১১০০০০০৮৯০  ই–সমে আইতে:  S0328 @psb.co.in   
৬ ক)  ঋরগ্রহীিা:   েেরাম োহা, বপো– কালীপদ সাহা, 

নডরশ ফমাড় ইস্ চ়েন পাড়া, োিগ্রাম–১, ফপাুঃঅুঃ– 
�ু�ুমাবল, আবশ�র, বশবলগুবড়, োনা– ভবক্তন�র, ফজলা– 
জলপাইগুবড়

 েহ–ঋরগ্রহীিা:  শ্রীমিী সেতে োহা, স্ামী– িলরাম সাহা, 
নডরশ ফমাড় ইস্ চ়েন পাড়া, োিগ্রাম–১, ফপাুঃঅুঃ– 
�ু�ুমাবল, আবশ�র, বশবলগুবড়, োনা– ভবক্তন�র, ফজলা– 
জলপাইগুবড়

ে)   জাতমনদার:  তকলশার শম্শা, বপো– ভ�িান শম্ডা, ফভালানাে 
ফচৌহান ফরাে, ও়োে্ড নং ৪০, বশবলগুবড়, এসএমবস, ফজলা– 
জলপাইগুবড়

আিাবসক ফদােলা িাবড় এিং ২ কাঠা মাডপর জবম যার বথিবে ও 
বিিরণ: লেট নং ১৭৬/ ৬৩৮, আর এস, ফজ এল নং ০২, খবে়োন 
নং ৩৬৩, ফেৌবজ নং ৩, বশট নং ১১, ফমৌজা– োিগ্রাম, পর�না– 
বিকুণ্ঠপুর, ফপাুঃঅুঃ– ভবক্তন�র, বশবলগুবড় এসএমবস, ফজলা– 
জলপাইগুবড়, সম্পবতির স্ত্বাবিকারী িলরাম সাহা, বপো– কালীপদ 
সাহা এিং ফিবি সাহা, স্ামী– িলরাম সাহা, নডরশ ফমাড় ইস্ চ়েন 
পাড়া, োিগ্রাম–১, ফপাুঃঅুঃ– �ু�ুমাবল, আবশ�র, বশবলগুবড়, োনা– 
ভবক্তন�র, ফজলা– জলপাইগুবড়।

২৮. ০২. ২০১৭

₹২৩,৯৪,২১৭. ০০

(ফেইশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দডশা 
সডেডরা টাকা  মারি) , ২৮. ০২. ২০১৭ 
অনুযা়েী +  িডক়ো সুদ, মাসুল, অন্যান্য 
চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹৪২. ০৩  েক্ষ

₹৪. ২০ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬ দুে্শাপুর ব্াঞ্চ, সিান:  ৮০৫৭৮৩৫৭৮৩
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562  ; অ্াকাউন্ট নং:  ০৫৬২১১০০০০০৮৯০  ই–সমে আইতে:  d0942 @psb.co.in  
৭ ক)  ঋরগ্রহীিা:   তমঃ অলধ্শদুে চ্াটাতজ্শ, বপো– রি়োে অবজে 

চ্যাটাবজ্ড, বে–২৩৮, ভাস্করাচায্ড সরবণ, বিিানন�র
 েহ–ঋরগ্রহীিা:  তমলেে করেী চ্াটাতজ্শ, স্ামী– বমুঃ 

অডি্ডন্ু চ্যাটাবজ্ড, বে–২৩৮, ভাস্করাচায্ড সরবণ, বিিানন�র
ে)  জাতমনদার:  শ্রী সোনাল্ড মণ্ডে

সামান্য কমডিবশ ৮. ৯১ ফেবসডমল জবম বিবশষ্ট থিাির সম্পবতির 
অপবরহায্ড সমগ্র পবরমাণ যার বথিবে ও বিিরণ: লেট নং– আর এস 
৪৯৮, আর এস খবে়োন নং ৩৩, এল আর লেট নং ৮৯৫, এল আর 
খবে়োন নং ৯৫৫, ফমৌজা– শকিরপুর, ফজ এল নং ৯৫, োনা– বনউ 
টাউনবশপ, ফজলা– পবচিম িি্ডমান এিং এর ওপর বনবম্ডে আরবসবস 
ফরেডমর কাঠাডমা।  ২৭. ০৩. ২০১৪ োবরডখ ফরবজস্াে্ড দবলল অনুযা়েী 
সম্পবতির মাবলকানা শ্রী অডি্ডন্ু চ্যাটাবজ্ডর নাডম। সম্পবতির ফচৌহবদি:  
উতির– লেট নং ৪৯৮ ( অংশ) ;  পূি্ড– ফনপাল ফদ’ র সম্পবতি;  দবক্ষণ– 
৮৮ েুট চওড়া রাস্া;  পবচিম– ১২ েুট চওড়া কাঁচা রাস্া।

২৫. ০৫. ২০১৫

₹১৯,২২,৮৬১. ০০
(উবনশ লক্ষ িাইশ হাজার আটডশা 

একষট্টি টাকা  মারি) , ৩১. ০৩. ২০১৫ 
অনুযা়েী +  িডক়ো সুদ, মাসুল, 

অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹১৯. ০০  েক্ষ

₹১. ৯০ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

রিম 
নং

ক)  ঋরগ্রহীিার নাম
ে)  জাতমনদালরর নাম েম্পততির তেেরর

দাতে তেজ্ঞততির িাতরে

দাতে তেজ্ঞততি অনুযােী েলকো অর্শাকে

দেলের প্রকৃতি

েংরক্ষর মেূ্

োেনা জমা ( ইএমতে) 

তেে োড়ালনার মূে্

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬  েড়্গপুর ব্াঞ্চ, সিান:  ৯৭২০০৩৯৯১১
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB00 00572; অ্াকাউন্ট নং:   ০৫৭২৫০৩৯০২৬০০১   ই–সমে আইতে:  k0572  @psb.co.in  

৮ ক)   ঋরগ্রহীিা:    শ্রী েঞ্ে কুমার তমশ্র

ে)   জাতমনদারের:  শ্রীমিী তরচা শম্শা এেং শ্রী তেজে তেং

০২. ৭৩ ফেবসডমল মাডপর একোবল জবম এিং ০২. ৭৫ ফেবসডমল 
মাডপর অপর একটি িাস্তু জবমর সমিন্ধক যার বথিবে ও বিিরণ: লেট 
নং ৩০৬, ও়োে্ড নং ০৯, ফহাব্ডং নং ৮৬/ ৭৬/ বি এিং ৮৭/ ৭৬/ বি, 
আর এস দা� নং ৩০৬, এল আর দা� নং ৪৩৮, আর এস খবে়োন 
নং ০৯ ( সাডিক) , ১৭৯ ( হাল) , এল আর খবে়োন নং ১১০৪, সাডিক 
১৫০/ ১৪৯, ফমৌজা– ভিানীপুর, ফজ এল নং ১৯২, োনা– খড়্গপুর, 
ফজলা– পবচিম ফমবদনীপুর, এবেএসআর– খড়্গপুডর ২০. ০১. ২০০০ 
োবরডখ ফরবজস্াে্ড দবলল নং ২৮১ এিং ২৫. ০৯. ২০০২ োবরডখ 
ফরবজস্াে্ড অপর একটি দবলল নং ৫৬৫৬ অনুযা়েী সম্পবতির মাবলকানা 
বমুঃ সঞ়্ে কুমার বমশ্র এর নাডম।

৩০. ০৬. ২০১৪

₹১০,৭৩,৮৮২. ০০
(দশ লক্ষ বে়োতির হাজার আটডশা 
বিরাবশ টাকা  মারি) , +  িডক়ো সুদ, 
মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹৩৫. ৭৭  েক্ষ

₹৩. ৫৮ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬  তনউ জেপাইগুতড় ব্াঞ্চ, সিান:  ৭৩৪০৯৯২৫২৮
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562; অ্াকাউন্ট নং:   ০৫৬২১১০০০০০৮৯০ ই–সমে আইতে:  n1171 @psb.co.in  

৯. ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রী  কাজে পাে–এর শেধ উতিরেূতর, বপো 
ফহমচন্দ্র পাল, বচেন্যপুর ( খড়�বসং ফরাে) , ফপাুঃ বনউ রবঙ়্ো, 
দাবজ্ডবলং, পি– ৭৩৪০১১।

০৮. ০১. ২০১৩ োবরডখর ফরবজস্াে্ড বিরি়ে দবলল নং I –৬১, জবম ২ 
কাঠা িা ৩. ৩ ফেবসডমল, ফমৌজা বিরাটিসাল, ফজ এল নং ৭০, খবে়োন 
নং ২২০, ৬৮৩ ( আর এস)  ৫৬৫৮ ( এল আর) , লেট নং ৩৩৯ 
( আর এস)  ৩৬৬ ( এল আর), োনা মাটি�াড়া, ফজলা  দাবজ্ডবলং, গ্রাম 
বচেন্যপুর ( খড়�বসং ফরাে) , বশিমবন্র, বশবলগুবড়, ফপাুঃ বনউ রবঙ়্ো, 
দাবজ্ডবলং, পি– ৭৩৪০১১।  জবম সহ জবমর ও অ্যাপাট্ডডমডন্ট অন্য 
সুবিিার আনুপাবেক ফশ়োর।

১৫. ১২. ২০১৭

₹ ১৫,৫৫,৪০২. ৫০
( পডনডরা লক্ষ পঞ্ান্ন হাজার চারডশা 
দই টাকা এিং পঞ্াশ প়েসা মারি) , 

১৫. ১২. ২০১৭ অনুযা়েী +  িডক়ো সুদ, 
মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

প্রিীকী দেে

₹৭. ৮১  েক্ষ

₹ ০. ৭৮ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ মরীশ কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৭২৯২০৪৫৬৩৬  যলশার সরাে ব্াঞ্চ, সিান:  ৯৬৭৪২ ৯১৫৫৪
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562; অ্াকাউন্ট নং:   ০৫৬২১১০০০০০৮৯০ ই–সমে আইতে:  k1373 @psb.co.in  

১০. ক)  ঋরগ্রহীিা: শ্রী কমে কুমার দাো, ২৫ রাডমশ্বর মাবল়ো ১ম িাই 
ফলন, হাওড়া ৭১১১০১

সম্পবতির সমিন্ধক যার বথিবে ও বিিরণ: ফরিবমডসস নং ১/বস, ২়ে েল, 
১৪/ ১৫ ক্যাবর ফরাে, চ্যাটাবজ্ড হাট, োনা বশিপুর, হাওড়া, ও়োে্ড নং ৪১, 
বপন ৭১১১০৪, মাবলক অসীম কুমার কুডেু, বিরি়ে দবলল ১০. ০৩. ২০১৫, 
নবেভুবক্ত অবেবরক্ত ফজলা সাি ফরাবজস্টার হাওড়া, িুক নং ১, ভলুম 
নং ০৩, পমৃষ্া ১৪৫৪–১৪৮০, নং ০১২২১/ ২০১৫। কমল কুমার দা�ার 
নাডম সম্পবতি।

০৫. ১২. ২০২১

₹ ৭,৭৬,৪৮৫. ০০
( সাে লক্ষ বছ়োতির হাজার চারডশা 

পঁচাবশ টাকা মারি) , ও িডক়ো সুদ, চাজ্ড

প্রিীকী দেে

₹১৫.০০  েক্ষ

₹ ১.৫০ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ পার্শ োরতর ে্ানাতজ্শ, তচি ম্ালনজার, সমাোইে: ৯৮৩০৯৮০৪৮০  োহােঞ্ ব্াঞ্চ, সিান:  ৮০০১৩৯৩৬৭৮
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000562; অ্াকাউন্ট নং:   ০৫৬২১১০০০০০৮৯০                                                     ই–সমে আইতে:  s0847@psb.co.in  

১১.  ক)   ঋরগ্রহীিা: সশে জাির আতে, েহ ঋরগ্রহীিা: সশে জব্ার 
আতে ও সজাৎস্া সেেম

ে)  জাতমনদার– সশে েফির।

থিাির সম্পবতি ফমৌজা কমৃ ষ্ণপুর চন্নপুর, ফজ এল নং ১, োনা চঁচুড়া, 
ফজলা হু�বল, ফদিানন্পুর গ্রাম পঞ্াড়েে, বনউ এল আর খবে়োন 
৯০৩, এল আর লেট নং ১৮৪ ( বপ) , আর এস লেট নং ১৬১ , ৭. ৮৭ কাঠা 
কমডিবশ ০. ১৩০ একর জবম ও বনম্ডাণ।

০২. ১১. ২০১৯

₹১২,২৯,৪৮৬.৯৭
( িাডরা লক্ষ উনবরিশ হাজার চারডশা 
বছ়োবশ টাকা এিং সাোনব্বই প়েসা 

মারি)  ও  িডক়ো সুদ, চাজ্ড

প্রিীকী দেে

₹  ৬৬. ৮০ েক্ষ

₹  ৬. ৬৮ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ মরীশ কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৭২৯২০৪৫৬৩৬ তেরাটি ব্াঞ্চ, সিান:  ০৩৩ ২৫১৪৬৪৭৭
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB0000846 2; অ্াকাউন্ট নং:   ০৮৪৬৫০৩৯০২৬০০১ ই–সমে আইতে:  k0846 @psb.co.in  

১২. ক)  ঋরগ্রহীিা: শ্রী েুনীলেশ দাে ও শ্রীমিী োলমরাশ দাে

ে)  জাতমনদার– শ্রীমিী েধে্া দাে ও শ্রী েুতমি েরকার

বনডম্নাক্ত আিাবসক সম্পবতি (জবম ও বিব্ডং )  ফমৌজা/  ফমাুঃ হুমাইপুর, 
লেট নং ই, ফজ এল নং ৫২, আর এস নং ৫৬, খবে়োন নং ২১, আর 
এস খবে়োন নং ৭৪১, দা� নং ৭৬০, োনা িারাসাে, ও়োে্ড নং ১৪, 
মি্যমগ্রাম পুরসভা, ফহাব্ডং নং ৬০, ফেৌবজ ১৪৬, সাি ফরজ ও ফজলা 
িারাসাে, উতির ২৪ পর�ণা ( কলকাো)  মাপ ২ কাঠা িা ১৬০০০ 
ি�্ডেুট, দান দবলল নং ০৫১৫৯, োং ১৩. ০৬. ২০০৬, অবেবরক্ত ফজলা 
সাি ফরবজস্টার িারাসাে, ফজলা উতির ২৪ পর�ণা,  িুক নং ১, ভলুম নং 
১৭৭, পমৃষ্া ১৪৯–১৫৮, নং ০৫১৫৯/ ২০০৬। 

৩১. ১০. ২০১৯

₹ ৭,১৮,৯২৫. ০০
(সাে লক্ষ আঠাডরা হাজার ন়েডশা পঁবচশ 

টাকা মারি) , িডক়ো সুদ ও চাজ্ড

েেনমূেক দেে

₹৪২. ২৫  েক্ষ

₹ ৪. ২৩ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

১৩. ক)  ঋরগ্রহীিা: শ্রী েুদীপ তেশ্াে ও েুভাষ তেশ্াে

ে)  জাতমনদার–  শ্রী তেশ্নার দতি ও তমনতি তেশ্াে

বনডম্নাক্ত আিাবসক সম্পবতি (জবম ও বিব্ডং )  ফমৌজা– ফমা ফরিবমডসস নং 
২৪২ রিেুলি ন�র, ও়োে্ড নং ১৮, োনা ফিল�বর়ো, পর�ণা  উতির ২৪ 
পর�ণা, সাি ফরজ ও ফজলা উতির ২৪ পর�ণা ( কলকাো)  ৭০০০৫৬, 
মাপ ২ কাঠা িা ৮৭০ ি�্ডেুট।

০৬. ০৭. ২০১৮

₹ ৬,৩৬,৯১৭. ৭০
( ছ়ে লক্ষ ছবতিশ হাজার ন়েডশা সডেডরা 

টাকা এিং সতির প়েসা মারি) , 
ও িডক়ো সুদ, চাজ্ড

েেনমেূক দেে

₹৪৪. ৮৭  লক্ষ

₹ ৪. ৪৯ লক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

১৪. ক)  ঋরগ্রহীিা: শ্রী কাতি্শক নার পান্ডা ও রাম ভারিী পান্ডা

ে)  জাতমনদার–  শ্রী তকষান সহো

বনডম্নাক্ত আিাবসক সম্পবতি (জবম ও বিব্ডং )  ফমৌজা– ফমা ফহাব্ডং নং 
১৫১, ও়োে্ড নং ৬, আর এস দা� নং ৮৯২, ৩১৩৪, বসবে ভলুম নং 
৩৮, �ারুবল়ো পুরসভা, পর�ণা  উতির ২৪ পর�ণা, সাি ফরজ ও ফজলা 
উতির ২৪ পর�ণা ( কলকাো)  ৭০০০৫৬, মাপ ১ কাঠা ১৫ ছটাক িা 
৪৪০ ি�্ডেুট, দবলল নং ০৩৯০১, ২০১৪ িষ্ড, িুক নং ১, বসবে ভলুম 
নং ১০, পমৃষ্া ৩০৯০–৩১০২, এবেএসআর ি্যারাকপুর, ফজলা উতির 
২৪ পর�ণা, পি।

৩১. ১০. ২০১৮

₹ ৭,১২,০৯২. ০০
(সাে লক্ষ িাডরা হাজার বিরানব্বই টাকা 

মারি) ও   িডক়ো সুদ, চাজ্ড

েেনমূেক দেে

₹১৯. ৭৫  েক্ষ

₹ ১. ৯৮ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

তমঃ শশলেন্দ্র কুমার, তচি ম্ালনজার, সমাোইে:  ৯৪৭০৪ ৫৫৫৫৬  োনেপ তব্জ ব্াঞ্চ, সিান:  ০৩৩ ২৫৭৭ ১৫৮৪
ইএমতের জন্ এনইএিটি/ আরটিতজএে েম্পতক্শি ির্:  আইএিএেতে:  PSIB00 00761 ; অ্াকাউন্ট নং:   ০৭৬১৫০৩৯০২৬০০১  ই–সমে আইতে:  k0761   @psb.co.in  

১৫ ক)  ঋরগ্রহীিা:   শ্রীমিী েীমা সচৌধরী, ১৪০, বি টি ফরাে, ফ্্যাট 
নং ১৬, পবচিম মুখী, ব্লক ‘ বে’ , োনা– িরান�র, োনলপ, 
কলকাো– ৭০০১০৮

 বিকল্প ঠিকানা:  ১৬৫/ ১, অডশাক�ড়, কলকাো– ৭০০১০৮ 
ে)   জাতমনদার:  শ্রী প্রলমাদ সচৌধরী, ১৪০, বি টি ফরাে, ফ্্যাট 

নং ১৬, পবচিম মুখী, ব্লক ‘ বে’ , োনা– িরান�র, োনলপ, 
কলকাো– ৭০০১০৮

 বিকল্প ঠিকানা:  ১৬৫/ ১, অডশাক�ড়, কলকাো– ৭০০১০৮ 

আিাবসক ফ্্যাট, ১৪০, বি টি ফরাে, ফ্্যাট নং ১৬, েমৃ েী়ে েল, পবচিম 
মুখী, ব্লক নং ‘ বে’ , োনা– িরান�র, োনলপ, কলকাো– ৭০০১০৮, 
ও়োে্ড নং ৩৩, ফমৌজা– িনহু�বল, ফজ এল নং ৬, আর এস নং ৫, 
ফেৌবজ নং ৩০২৭, সুপার কনভারডটে এবর়ো ১০৮৬ ি�্ডেুট, যার মডি্য 
বসঁবড়, এন্টাসি লবি ও অন্যান্য কমন এবর়োর কমন অবিকার অন্তভু্ডক্ত।

০৫. ১১. ২০১৯

₹৭,৪১,৭৫০. ৭৩
(সাে লক্ষ একচবলিশ হাজার সােডশা 

পঞ্াশ টাকা এিং বে়োতির প়েসা মারি) , 
২৩. ০৯. ২০২২ অনুযা়েী +  িডক়ো সুদ, 

মাসুল, অন্যান্য চাজ্ড ও খরচাপাবে

েেনমেূক দেে

₹৩২. ৫৮  েক্ষ

₹৩. ২৬ েক্ষ

₹ ১০,০০০. ০০

েম্পততি পতরদশ্শলনর িাতরে ও েমে:   ২১. ১০. ২০২২ ( েকাে ১০: ০০টা সরলক দুপুর ৩: ০০টা) 

ই–তনোলমর িাতরে ও েমে:  ২৮. ১০. ২০২২ ( দুপুর ২: ০০সটা সরলক তেলকে ৪: ০০টা) 
ই–তনোম েধে হওো পয্শন্ প্রতি সক্ষলত্র ৫ তমতনলটর েীমাহীন েম্প্রোরর েলমি

তেতরির তেশদ শি্শ ও তনেমােতের জন্ অনুগ্রহ কলর এই ওলেেোইটগুতেলি সদওো তেকে সদেুন: 
 ১.  https://www.bankeauctions.com;  ২.  https://punjabandsindbank.co.in/module/sarfaesi-list 

এই তনোম https://www.bankeauctions.com  ওলেেোইলটর মাধ্লম পতরচাতেি হলে

িাতরে:  ২৫. ০৯. ২০২২;  স্ান:  কেকািা অনুলমাতদি আতধকাতরক, পাঞ্াে অ্ান্ড তেধে ে্াকে   



খেলা ১১
কলকাতা রবিিার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকরে হল ভােেরক
মুনাল চপ্্াপাধ্ায় 

২০১২ সারল শেষ সাক্ারে আন্তর্াতেক প্রীতে ম্ারে 
তসঙ্াপুরেে কারে ০– ২ শ�ারল শহরেতেল ভােেরীয় 
ফুটবল দল। েতিবাে তরিরদেরীয় আন্তর্াতেক প্রীতে 
টুি্ারমরটে তসঙ্াপেুরক হাতেরয় বদলা তিরে ব্থ ্সুিরীলো। 
তফফা ক্রমোতলকায় ১৫৯ িম্বরে থাকা তসঙ্াপুরেে সরঙ্ 
১– ১ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকরে হল ১০৪ িম্বরে থাকা 
ভােেরক। ইকসাম ফাতডিে শ�ারল তসঙ্াপেু এত�রয় 
যায়। পরে আতেরকে শ�ারল সমো শফোয় ভােে। 

দরলে শেলা ও ফরল শয অেুতে, ম্াে শেরষ রািাি 
ভােেরীয় অতিিায়ক সুিরীল। বরলি, ‘অরিক শ�ারলে 
সুরযা� িষ্ট হরয়রে। তিরফন্সটা আেও রমাট থাকরে 
হরব। তভরয়েিারমে তবরুরধে পরেে ম্াে আেও কঠিি।’ 

ভােেরীয় শকাে তটিমাক এতেয়াি কারপে প্স্তুতেে অঙ্ 
তহরসরব তভরয়েিারমে এই টুিা্রমরটে িবরীি ফুটবলাে ও 
শেলাে শকৌেল তিরয় পেরীক্া–তিেরীক্াে পরথ হাটঁরেি। 
োই তভসা সমস্া তমটিরয় শহা তেি তমি তসটিরে তিরফডিাে 
সরদেে ও তেঙ্রলসািা শপৌরঁে শ�রলও োরঁদে িা শেতলরয় 
ভেসা োেরলি দুই টিপাে িরেন্দ্র শ�লহট ও আরিায়াে 

আতলে ওপে। এতদি ১৯ তমতিরট তলটিরিে েট দুদা্ন্তভারব 
রুরে শদি তসঙ্াপুে শ�ালতকপাে হাসাি। পরেও তেিবাে 
দলরক বােঁাি। েরব ৩৭ তমতিরট বরসেে বাইরে শথরক 
শিওয়া ফাতডিে তরিতকক তরকসরিে কারঁি শলর� রারল 
রড়ায়। ভােে ৪৩ তমতিরট সমো শফোয়। সিুরীরলে পাস 
শথরক �ড়ারিা েরট শ�াল করেি কুরুতিয়াি।

ভারত:  গুরপ্রীত, সরাশন (খািড়া) , নপ্রন্দ্র, 
আপ্নায়ার, আকাশ, আবশক (রাহুল) , অবনরুদ্ধ 
(ছাংপ্ত) , বিকেন, োহাল (ইয়াপ্ের) , বলস্টন (উদান্া) , 
েুনরীল (ইশান)   

েুতপা সভৌবমক

প্তেপক্! 
তবশ্াস করুি, আপিারদে শদরে গুতলরয় শ�ল। এেতদি 

‘ প্তেপক্’  েব্দটাে দুরটা মারিই আমো বুঝোম। েত্রু, 
তবরোিরী। িােণাে তভেটা িরড় শ�ল। আপিারদে রি্ই। 
‘ শফিাল’ করীভারব পােরলি?  পাোপাতে বরস এভারব এরক 
অরি্ে রি্ কাঁদরে?  

ক্ররীড়া দুতিয়ায় ‘ দ্বৈেথ’ –এে অভাব হয়তি কেিও। 
সমরয়ে সরীমা োতড়রয়ও অরিক সময় েুঁরর পাওয়া শ�রে 
প্তেপক্। 

শপরল–মাোরদািা। এক তিঃশ্ারস উচ্াতেে দুই িাম। 
অথে শকািওকারলই দু’ ররিে সম্পক ্ ভাল তেল িা। 
মাোরদািাে শোরে বোবেই তফফাে ঘরেে শলাক শপরল। 
কে্ারদে কারেে মািুষ। আে সম্ারটে শোরে?  তেতিই শরেষ্ঠ। 
ফুটবরল আে শয–ই আসুক, তবৈেরীয়। 

শমতস–শোিার্া। তেেপ্তেবৈন্দরী। দু’ ররিে সম্পক্ শকমি?  
শকউ, কােও সম্পরক্ আ� বাতড়রয় েব্দ েেে করেি িা। 
ব্ালি তি’ ওে মরচে শদো হরয় শ�রল শসৌররি্ে বাইরে 
সেোেে এক শরিরম িো শদি িা। 

ফুটবরলে �তডি শপতেরয় যতদ অি্ শেলাে তদরক োকারিা 
যায়?  তক্ররকরট কতপল–ইমোি, েেরীি–ওয়াি্, েেরীি–লাো, 
তবোট–বাবে। শটতিরস?  তক্রস এভাট্–মাটি্িা িাভ্াতেরলাভা, 
শটিতফ গ্াফ–মতণকা শসরলস, তপট সাম্পাস–আরন্দ্র আ�াতস। 
ব্ািতমটেরি সাইিা–তসন্ু, মাতেি–তসন্ু। তকন্তু ‘ প্তেপক্’  
েরব্দে আড়ারল সম্পক ্কেিও এভারব িো শদয়তি। 

শুিু শেলািরুলাে দুতিয়াে কথাই বা বলতে শকি। সািােণ 
ররীবরিও শো প্তেপক্ েরব্দে মারি ঈষা্, বৈন্দ, তবরোি। সু্রল 
পড়াে সময় শথরক যা শুরু। ক্ারস প্থরমে সরঙ্ তবৈেরীয়, তবৈেরীয়ে 
সরঙ্ েৃেরীয়, েৃেরীয়ে সরঙ্ েেুথ,্ েেুথে্ সরঙ্ পচেরমে লড়াই। 
সবাই সবাে প্তেপক্। পইপই করে মাথায় শ�রঁথ শদওয়া হয় 

ভাবিাটা। ‘ এই েুই শবতে বনু্, বন্ ুকেতব িা।’  ‘ শদরেতেস শো ও 
শোে শথরক শবতে িম্বে শপল।’  ‘ েুই ওরক শকি োো শদোতল?  
পেরীক্াে হরল শকউ কােও বনু্ হয় িা।’  কথাগুরলা আশেেব 
শুিরে শুিরে বড় হওয়া। োেপে করলররে �তডি শপতেরয় োকতে 
ররীবি। শসোরিও শকউ িাতক কােও ‘ বনু্’  হয় িা!  তমথ। ভাঙাে 
শেষ্টা কেরলই বাঁকা োহতি। ‘ করী ব্াপাে?  তিশ্চয়ই �ল্প আরে।’  

শফিাল, আপিাো তক এ–সব কথা শোরিিতি?  
পতেসংে্াি বলরে আপিাো দু’ ররি শকারট ্৪০ বাে 

মুরোমুতে হরয়রেি। িাদাল রয়রী ২৪ বাে। শফরিোে ১৬ বাে। 
এে মরি্ ফাইিারলে লড়াইরয় ১৪–১০ এত�রয় িাদাল। এই 
৪০ ম্ারেে ২০টি হাি ্শকারট,্ ১৬টি শক্ শকারট্, ৪টি ঘারসে 
শকারট ্শেলা হরয়রে। শক্ শকারট ্িাদারলে একচ্ছরি োসি 
(  ১৪–২ এত�রয়) । ঘারসে শকারট্ শফরিোে এত�রয় ( ৩–১) । হাি্ 
শকারট ্আবাে িাদাল শবতে তররেরেি ( ৮–৬) । ২০০৪ সারল 
মায়াতম ওরপরি প্থমবাে এরক অরি্ে তবরুরধে লরড়তেরলি। 
শেষ লড়াই ২০১৯ উইম্বলিি শসতমফাইিাল। োেপে শলভাে 
কারপ িাবলরস লড়রলি একসরঙ্। রিারন্সস টিয়ারফা–র্াক 
সরকে কারে হােরলি ৪–৬, ৭–৬ (২), ১১–৯। তকন্তু এই 
ফল মরি থাকল িা কােও। মরি দা� কাটল শুিু একটা েতব। 
কারলা শসাফায় বরস কাদঁরেি শফরিোে। তপ্য় শটতিসরক 
‘ গুিবাই’  বলাে আরব� �তড়রয় পড়রে দু’ �াল শবরয়। আে 
পারে বরস শভরা শোরে িাক মেুরেি িাদাল। ক্রমা�ে। 

শফিাল, এেপে আে করী বলরেি আপিাো?  
তবশ্াস করুি, আমারদেও তকেু বলাে শিই। যা বলাে, 

তবোট শকাহতল বরলরেি। ‘ প্তেপক্ এরক অরি্ে সম্পরক্ 
এমি অিুভব করে, শক রািে!  শেলািুরলাে শসৌদেয্ এটাই। 
আমাে কারে এই েতবটাই শেলািুরলাে শসো েতব। যেি 
প্তেপক্ শোমাে রি্ শোরেে রল শফরল, বুঝরে হরব 
প্তেভাে প্তে সুতবোে হরয়রে। রেধো োড়া আে তকেুই 
শিই এই দু’ ররিে রি্।’  

সতে্। আে তকেুই শদওয়াে শিই। কুতি্ে। শুিুই কুতি্ে।  

আরর্তটেিা, 
ব্াতররলে 

রয়
আিকাপ্লর প্বতপ্িদন

আন্ি্াবতক প্রীবত ম্াপ্চ েহপ্িই িয় 
সপল ব্াবিল এিং আপ্ি্বটিনা। শুক্রিার 
রাপ্ত ফ্াপ্সের মাটিপ্ত ব্াবিল দাপপ্ের 
েপ্গে ৩–০ ি্িধাপ্ন হারাল ঘানাপ্ক। 
বতনটি স�ালই হপ্য়প্ছ প্থমাপ্ধ্। ৯ 
বমবনপ্ে প্থম স�াল মার্্ইনপ্হাপ্ের। ২৮ 
ও ৪০ বমবনপ্ে সিাড়া স�াল বরচাবল্েপ্নর। 
প্থমাপ্ধ্ অনিদ্ ফুেিল উপহার বদপ্য়প্ছ 
সেপ্লকাওরা। তাপ্দর আক্রমপ্ে অেহায় 
সদবখপ্য়প্ছ ঘানাপ্ক। স�াল না সপপ্লও 
দুরন্ সখলপ্লন বভবনবেয়াে িুবনয়র। 
ববিতরীয়াপ্ধ ্হলুদ কার্ সদপ্খন সনইমার। 
অন্ বদপ্ক স্াবররায় আপ্ি্বটিনাও ৩–০ 
ি্িধাপ্ন িয়রী হনু্রাপ্ের বিরুপ্দ্ধ। দুই 
অপ্ধ্ সিাড়া স�াপ্ল ঝলমপ্ল বলওপ্নল 
সমবে। ১৬ বমবনপ্ে আপ্ি্বটিনা এব�প্য় 
যায় লাওতাপ্রা মাট্িপ্নপ্ির স�াপ্ল। 
বিরবতর ঠিক আপ্� সপনাবটিপ্ত ি্িধান 
সমবে। ৬৯ বমবনপ্ে দুরন্ ভবলপ্ত দপ্লর 
তৃতরীয়, বনপ্ির ববিতরীয় স�াল সেপ্র 
সফপ্লন সমবে।

অন্ বদপ্ক উপ্য়ফা সনশনে বলপ্� 
ইতাবল ১–০ হারাল ইংল্ান্প্ক। শুক্র–
রাপ্ত োন বেপ্রায় ৬৮ বমবনপ্ে িয়েূচক 
স�াল ব�য়াপ্কাপ্মা র্ােপাপ্রাবরর। আেন্ন 
কাতার বিশ্বকাপ্প সযা�্তা অি্ন করপ্ত 
পাপ্রবন ইতাবল। বকন্তু তারাই সনশনে 
বলপ্� সরবলপ্�শপ্ন পাঠাল ইংল্ান্প্ক। 
িাম্াবনপ্ক ১–০ হাবরপ্য় গ্রুপশরীপ্্্ 
হাপ্গেবর।

রজার চলে যালছে। মলে হলছে আমার জীবলের একটা অঙ্গ, একটা অধ্ায় চলে যালছে। কারণ, 
ওর সলঙ্গ প্রতিতট মুহূি্তই আমার কালে মলে রাখার মলিা। অি্ন্ত গুরুত্বপণূ্ণ। পতরবার, পতরজে, 

সবাইলক সামলে দেলখ ও আলবগিাতিি হলয়লে। ওই মহূুলি্তর ব্াখ্া দেওয়া সতি্ই কতিে
রাফাপ্য়ল নাদাল

‘ দেডাে’ 
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চ্যাম্পিয়ন 
সুতীরয্া

রিজার্ভ বেঞ্চ বেলাবে ইস্টবেঙ্গল

ম্িরে এল পেরল ম্যারচে স্মৃম্ত 

আজকাবলি প্ররিবেদন

েম্িিযাে পররে শুরু হরছে েলেযাতযা ম্লরেে 
সেুযাে ম্সক্স। প্ররম ম্িনই নযামরে দুই িড় 
িল। ননহযাটিরত ইস্টরিঙ্গরলে সযামরন 
ম্িম্িেেুে। পতমনই েল্যাণীরত মহরমডযারনে 
সযামরন এম্েয়যান। লযাল–হলিু সরূরেে িিে, 
মলূত ম্েজযার্ পিঞ্চই পিলযারনযা হরি। ম্রনু 
পজযারসরিে তত্তযািধযারন। ম্সম্নয়ে িল ম্নরয় 
আইএসএরলে প্রস্তুম্ত সযােরিন পেযাচ 
ম্স্টরিন েনস্ট্যানটযাইন। পেযানও ম্িরিম্িরেও 
পিলযারছেন নযা। মহরমডযান তযারিে পসেযা িল 
ম্নরয়ই সেুযাে ম্সরক্স পিলরি, জযাম্নরয়রেন 
পেযাচ আর্রে পচেম্নির।

সুেযাে ম্সরক্স পিলরত নযামযাে আরে 
ইস্টরিঙ্গল ম্িম্িরেে মুরি তযালযা।  পিৌম্রে 
চক্রিততীে নযাম চলম্ত মেশুরমে ে্যারটেন 
ম্হসযারি পেযাপিযাম্নে েযারে েযাঠযারনযা হরয়রে। 
তরি, সযািযা–েযারলযা ম্িম্িরেে পেযাচ 
পচেম্নির জযাম্নরয়রেন, ‘ আমেযা এেটযা 
েরে ম্যাচ ধরে এরেযারত চযাইম্ে। সি িলই 
িম্তিিযালী। পেযাট িলগুরলযা অরনে সময় 
পিে পিয়। তযাই সযািধযান রযােরত হরি।’  
আই ম্লরেে প্রস্তুম্ত ম্হরসরি ম্েজযার ্পিঞ্চ 
ম্ে ঝযাম্লরয় পনওয়যা হরি?  মহরমডযান পেযারচে 
িতিি্, ‘ আমযারিে আলযািযা পেযানও ম্েজযার্ 
িল পনই। এেটযা িল ম্নরয়ই পিলম্ে। তযাই 
আলযািযা পেযানও িল পিিযাে প্রশ্ন পনই।’ 

আজকাবলি প্ররিবেদন

অিীি রিবি বেবলন একঝাকঁ প্রেীণ 
িুটেলাি। ঘবুি এবলন স্মৃরিি সিরণ 
বেবে। ৪৫ েছি আবেি ‘ বেবল 
ম্াচ’ বক রিরিবে আনবলন। প্রাক্তন 
িুটেলাি প্রসূন ে্ানারজ্ভি উবদ্াবে বেবল 
ম্াবচি িুটেলািিা আড্াে মািবলন 
শরনোি। বক রছবলন না বসোবন!  সুব্রি 
রট্াচার্ভ, শ্াম থাো, মানস রট্াচার্ভ, 
রেবদশ েস,ু ক্রম্পটন দত্ত, বেৌিম সিকাি 
বথবক রদলীে োরলি, রদলীে সিকাি 
সকবলই। প্রোি সুরাষ বরৌরমক ও 
রশোরজ ে্ানারজ্ভবদি জন্ আলাদা আসন 
িাো হবেরছল, বিমনই মহম্মদ আকেি, 
মহম্মদ হারেে, সধুীি কম্ভকাি, রেশ্বরজৎ 
দাস, প্রদীে বচৌধরুিবদিও বরাবলনরন।

কম্পটন দত্ত বেবল ম্াবচ হাবিি জন্ 
বিিারিি রুল রসদ্ান্তবক দােী কিবলন। শ্াম 
থাো বশানাবলন বেবকনোওোবিি রেরুবদ্ 
বেলবি না োিাি আবষেবেি েল্প। েলবলন, 
কসমস রািি সিবি আসাি আবে জাোবন 
বেবলরছল। জাোবনি িুটেল বপ্রমীিা 
বেবলবক রনবে এি বেরশ বমবি উবেরছবলন 
বর বেবকনোওোি বসোন বথবকই রিবি 
রেবেরছবলন। িবল িািঁ রেরুবদ্ বেলবি 
না োিাি আবষেে বথবকই রাবে। িবে 
কসমবসি রেরুবদ্ ম্াচ বমাহনোোবনি 
মানরসকিাই েদবল রদবেরছল। প্ররি েছি 
এিকম বমলেন্ধবনি ে্েস্া কিাি কথা 
জারনবেবছন প্রসূন ে্ানারজ্ভ। রেবশষ জারস্ভও 
উব্াধন কিা হে।    শরনোি বপ্রস ক্াবেি 
এই অনষু্াবন উেরস্ি রছবলন প্রাক্তন 
রেচািেরি শ্ামল বসনও।

 কবিানা বকবে রনবেরছল কলকািা 
২৫বক ম্ািাথনবক। ২ েছি েি 
আোি রিিবছ কলকািা বক। এেছি 
কলকািা ২৫বক–ি নিুন ব্াোন, 
‘ নিুন বদৌে, নিুন বজাশ’।  কবিানা 
েিেিতীবি কলকািা ২৫বক–বি আোি 
বমবি উেবে শহি। ১৮ রিবসম্বি বিি 
বিাবি অনুরষ্ি হবে কলকািা ২৫বক। 
শরনোি শহবিি এক োঁচিািা বহাবটবল 
আনুষ্ারনকরাবে টাটা রস্টল কলকািা 
২৫বক–ি রদন বঘাষণা কিা হে। নাম 
নরথরুক্ত কিাি বশষ রদন ২৫ বসবটেম্বি।   

আজকাবলি প্ররিবেদন: দুেন্ত েরদে সতুীর্যা 
মিুযাম্জ।্ সেুযারট অনমু্ঠিত জযাতীয় পেমরস 
পটম্িল পটম্নরস মম্হলযা ম্সঙ্গলরস চ্যাম্পিয়ন 
হরলন িঙ্গতনয়যা। িম্নিযাে পসম্মিযাইনযারল 
সতুীরয্া হযােযান িীর্িযােযাই মম্ণেযা িযারেযারে 
১১–৬, ১১–৮, ১০–১২, ১১–৮, ৭–১১, 
১১–৬ পেরম। তযােেে িযাইনযারল জযাতীয় 
চ্যাম্পিয়ন সমৃজযা আকুলযারে ৪–১ িরল 
হযােযান সতুীরয্া। ডযািলরসও পসযানযা ম্জতরলন 
ম্তম্ন। সতুীরয্াে সঙ্গী ম্েরলন ঐম্হেযা মুিযাম্জ।্ 
েরুুর ম্সঙ্গলরস পসম্মিযাইনযাল পররে ম্িিযায় 
ম্নরলন িীরি্যােযাই ম্জ সযাম্রয়যান। তযঁারে 
১১–৭, ১১–৮, ৯–১১, ৮–১১, ১১–৭, 
১১–৯ পেরম হযােযান হেমীত পিিযাই। 
িযাইনযারল পসৌম্ম্জৎ প�যাররে ৪–০ উম্ড়রয় 
হেমীতই ম্জতরলন পসযানযা। েুরুর ডযািলরস 
পসযানযা ম্জৎ চ্রে–েম্নত রযাঞ্যাে। 

আজ
কলকািা রলবে
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সকান েুদূর শৈৈপ্ির কথা, তার 
সতা সলখাপ্জাখা সনই। কতই 
িা িয়ে তখন— পাঁচ কী ছয়? 

আপ্ের রাপ্ত ঘবির কাঁটা দৈটা ছুপঁ্লই মা িলত 
‘কাল আিার স�ারপ্িলা ওঠা। তািাতাবি 
ঘুপ্মা আজ।’ বকছু একটা হপ্ি কাল স�াপ্র! 
সিৈ একটা উৎেিমপ্তা বকছু। েকাপ্ল ঘুম 
যবদ ঠিক েময় না �াপ্ে, এই আৈঙ্ার মপ্্যেই 
কখন তবলপ্য় সযতাম ঘুপ্ম। সরবিওর ৈাঁপ্খ ফুঁ 
পিপ্ল ্ িমবিপ্য় উপ্ঠ িাইপ্র এপ্ে সদখতাম, 
উত্তপ্রর িারান্ায় ৈীতলপাটি বিছাপ্না হপ্য়প্ছ। 
সরবিওটা সদওয়াপ্লর োমপ্ন িবেপ্য় প্ায় 
সোল হপ্য় িপ্ে আপ্ছ িিরা। একটু অব�মান 
হত। সকন আপ্রকটু আপ্ে আমাপ্ক সিপ্ক 
বদল না বদবদ? ততক্ষপ্ে আরও খাবনকটা ঘন 
হপ্য়প্ছ আের। শু্ু এ িাবির িিরাই নয়, 
আৈপাপ্ৈর আরও অপ্নক কাকা–সজঠা–
বপবেরাও এপ্ে জপ্িা হপ্য়প্ছ। তখনও যারা 
এপ্ে সপৌঁপ্ছাপ্ত পাপ্রবন, তাপ্দর একটা হাঁক 
সদওয়া দরকার। িাবির দবক্ষে বদপ্কর রাস্ার 
োপ্য় যাপ্দর কঁপ্িঘর, তাপ্দরই সকউ সকউ 
উপ্টে হাঁক বদপ্য় িলত— সরবিওটা একটু 
সজাপ্র িাজাও ঠাকরমৈায়রা। আমাপ্দর 
কাপ্নও একটু ‘সপপ্িৈ’ করুক। সৈানাপ্নাই 
সতা উবচত। ওপ্দর িাবিপ্ত সরবিও সনই িপ্ল 
এমন একটা আশ্চয্য উৎেি সথপ্ক িবচিত 
হপ্ি সকন? অতএি সরবিওর নপ্ি পিত 
সমাচি। সিৈ েমেম কপ্র উঠত চারপাৈ। 
স্থলপদ্ম োছ সথপ্ক ঝটপট ৈব্দ কপ্র উপ্ি 
সযত হয়প্তা একটা লক্ষীপযোঁচা। সচাখ সথপ্ক 
তখন ঘুম উপ্ি সেপ্ছ সকাথায়! সঘাঁতনদা িলত, 
‘ সোন সতা,‘ইয়া সদিী’টা কতিার িপ্ল?’  
আেুপ্লর কি গুনপ্ত গুনপ্ত বহোপ্ি �ুল 
হপ্য় সযত। এ িছর �ুল হল? োমপ্নর িছর 
ঠিক কপ্র গুনপ্তই হপ্ি! ওবদপ্ক চণ্ীপাঠ 
করপ্ত করপ্ত িীপ্রন্দ্রকৃপ্ণের েলা িুপ্জ আেত 
কান্ায়। সচাপ্খর সকাে বচকবচক করপ্ত থাকত 
প্িীে রুদ্রকালীদারও। আর ঠিক তখনই 
নজর পিত দূি্যাঘাপ্ের আোয় ওইরকমই 
বচকবচপ্ক একটা আপ্লা।
স্ৃবত আর স্ৃবত। মহালয়া–স�াপ্রর স্ৃবতর 
পাবখরা এখনও এই ম্যেিয়প্ে অনে্যল িানা 
ঝাপটায়। এখনও মহালয়ার স�ার মাপ্নই 
একেমুদ্র নস্ালবজয়া। শু্ু সতা আমার 
একার নয়; কপ্য়ক প্জন্ম ্প্র িাোবল এই 
নস্ালবজয়া বৈরা–্মনীপ্ত িপ্য় বনপ্য় চপ্লপ্ছ। 
‘মহালয়া’ মাপ্নই সতা আেপ্ল হাজারকাহন 
স্ৃবতর তপ্যে! 
েবতযেই মহালয়া িলপ্ত বপতৃপক্ষ–সদিীপক্ষ 
িুঝতাম না সে িয়প্ে। িুঝতাম শু্ু সদিীপক্ষ 
আর অেুরপক্ষ। বিজয়ী আর বিবজতপক্ষ। 
আমরা েব্াই সে যুপ্ধে সদিীর পপ্ক্ষ। বিজয়ীর 
পপ্ক্ষ। আবৈর দৈপ্কর মাঝামাবঝ। আমাপ্দর 
িালযে আর শকপ্ৈাপ্রর েবধিকাল। সদাচালা 
মণ্প্প তখনও প্বতমার োপ্য় খবির 
প্প্লপ পপ্িবন। তার মপ্্যেই এপ্ে সযত 
ওই ‘িীপ্রন্দ্রকৃণে স�ার’! অনযেরকম মায়া–
আপ্লার েকাল। বিদ্যেৎবিহীন বনরাপ্লাক 
গ্াপ্মর পুিবদপ্ক আপ্লা সফাটার আপ্েই 
তুলেী মচি আপ্লা কপ্র ঝপ্র পপ্ি থাকত 
বৈউবল। দ্হাপ্ত আঁজলা �প্র তুপ্ল বনপ্ল তখন 
সে ফুলই হত অপাবথ্যি আপ্লা। স�ার চারপ্ট। 
সরবিওপ্ত সিপ্জ উঠত ৈঙ্খধ্ববন। তারপর সতা 
শু্ুই স্বপ্র আর েুপ্র স�প্ে যাওয়া! একেময় 
যধুে উঠত ক্াইপ্মপ্সে। ঈষৎ োনুনাবেক কপ্ঠে 
িীপ্রন্দ্রকৃণে তখন সঘাষো করপ্ছন, ‘সদিতারা 
োনপ্ন্ সদখপ্লন, দ্ে্যা অেুরপ্ক ৈূপ্ল বিধে 
কপ্রপ্ছন। আর খড়্গবনপাপ্ত শদপ্তযের মস্ক 
�ূলুবঠেত। তখন অেুরনাবৈনী সদিী মহালক্ষীর 
আরা্নােীবতেুষমা দযোিা–পবৃথিীপ্ত 
পবরিযোপ্ত হল।’ আপ্লপ্খযের িীররে তখন 
�বতি ও বনপ্িদপ্নর বদপ্ক ক্রপ্ম িপ্য় সযত। 
েুবমত্া সেপ্নর ‘মা সো, তি িীপ্ে েঙ্ীত 
সপ্মলবলত’ সথপ্ক শুরু হত আপ্লপ্খযের এই 
অিপ্রাহপ্ের পালা। সমাট সদিঘণ্া সকানবদপ্ক 
কী�াপ্ি সঘাপ্রর মপ্্যে সকপ্ট সযত, তা সটরই 
সপতাম না। েমাপনী মঙ্লৈঙ্খ উঠত সিপ্জ। 
চরাচরজুপ্ি তখন প্�াতী প্েন্তা। আর 
সকানও যুধেেধি সনই। পপ্দ্মর পাতায় তখন 
বৈশুর মপ্তা টলমল করপ্ছ স�াপ্রর েূয্য।
সকন ‘মবহষােুরমবদ্যনী’ এতকাল এত বিপুল 
শ্রুবত–অ�যেথ্যনা সপপ্য় আেপ্ছ আপামর 
িাোবলর? এই �াললাোটাও বক বনতান্ত 
একটা েংস্ার; নাবক এর কথা, েুর, বিনযোে 

এিং ৈারদপ্�াপ্তর প্বতপ্িৈ ও নানা স্ৃবতর 
অনুষঙ্ আমাপ্দর অিপ্চতন ও সযৌথবনপ্শ্চতপ্ন 
কাজ কপ্র যায় সোপপ্ন সোপপ্ন? আমাপ্দর 
োবহতযে–পিা দৃবটিপ্ত এটুক িলা যায়, শ্রীশ্রীচণ্ী 
িা দ্ে্যা েপ্তেতীপ্ক অিলম্বন কপ্র রবচত 
এই েঙ্ীত–িীবথটির মপ্্যে রপ্য়প্ছ কািযে ও 
েঙ্ীপ্তর অোমানযে এক িুনন, ৈাস্ত্র আর 
বৈপ্পের এক আশ্চয্য েবমিলন। চবণ্কার 
ৈাস্ত্রিবে্যত রুদ্রােী রূপ্পর পাৈাপাবৈ িাংলার 
ৈরৎকাপ্লর প্�াতী প্কৃবতর ৈান্তপ্েৌমযে রূপ্পর 
�ারোমযেময় িে্যনার এ এক আশ্চয্য নন্নকৃবত। 
�াষযে সযখাপ্ন রাজবেক, হয়প্তা িাংলা োন 
সেখাপ্ন বনপ্য় আেপ্ছ োব্বিক �াপ্ির সদযোতনা। 
েুপ্ীবত সঘাপ্ষর ‘িাজল সতামার আপ্লার 
সিেু’ োনটি আপ্লপ্খযে এপ্েপ্ছ এই িুনন 
অনেুাপ্রই। শ্রীশ্রীচণ্ীপ্ত সদিীর এই প্েন্ 
রূপটি সনই, তা িলা যায় না। বকন্তু ঘপ্রর মা 
বকংিা সমপ্য় বহপ্েপ্ি সয িাোবল জেজ্জননী 
সদিী দ্ে্যাপ্ক আপন কপ্র সনয়— �াল কপ্র 
পয্যপ্িক্ষে করপ্ল সিাঝা যায় এই আপ্লখযেটির 
পবরকপেনাপ্তও বছল সেই িাোবল মনটির 
েপ্ঙ্ তাল েঙ্ত কপ্র চলার সচটিা। আরও 
একটা–দ্প্টা উদাহরে সনওয়া সযপ্ত পাপ্র। 
যখন সদিীর আবি�্যাপ্ির েুখিাত্যা ছবিপ্য় পপ্ি 
েুরপ্লাপ্ক, সদিতারা ‘রােচন্প্ন’ সদিীপ্ক 
িরে কপ্র সনন, তখন িীপ্রন্দ্রকৃপ্ণের �াপ্ষযের 
সকামল প্ৈবস্প্তও যুতি হয় অনুরােবেতি 
ে�বতিক স্বরপ্ক্ষপে। আর তারপপ্রই ‘শুভ্র 
ৈঙ্খ রপ্ি’ োনটিপ্ত বেপ্য় েমগ্ আিহটি 
েম্ূে্য ৈবমত হপ্য় ওপ্ঠ। ‘ৈম’ হল ৈান্তরপ্ের 
�াি। সকাথায় সেই ৈম�াি? েুপ্রর কথা 
আপাতত যবদ সছপ্িও বদই, তা হপ্ল নজর 
করপ্ত হয় োনটির িােীর বদপ্ক। এ োন 
আেপ্ল ‘বচরেুন্র বচতেুন্র’–এর ‘িন্ন 
রাে’–এ িাঁ্ া। বতবন ‘েদা েুখদা’, ‘েদা িরদা’ 
িপ্লই ‘অেুরনাৈন দৈপ্হরে’্ারী হপ্লও 
তাঁর ‘ঝঙৃ্ত আরবত’ হয় ‘ম্ু–লবলত–ৈবমত 
তাপ্ন’। আর ঠিক এই ‘আবি�্যাি’–এর োমানযে 
পপ্রই এপ্ে যায় েমগ্ নাটযেঘটনাটির ক্াইপ্মসে। 
সদিী অেুরপ্ক ৈূপ্ল বিধে কপ্রন। ক্াইপ্মপ্সের 
পর ক্রমৈ বনপ্িদপ্নর পপ্থ ৈান্তরোব�মুখী 
হয় আপ্লখযেটি। মাপ্ঝ শু্ু থাপ্ক ‘যা সদিী 
েি্য�ূপ্তষু’র দীঘ্য চণ্ীমবহমাজ্াপক েংসৃ্ত 
সস্াত্পাঠ। বকন্তু সে সস্াত্–পরিততী োনটির 
সৈপ্ষ আিার বচন্ময়ীর ‘বহমবেবর সথপ্ক বনম্যল 
প্াপ্ত’ সনপ্ম আোর উপ্লেখ থাপ্ক। তখন 
‘পূজা উলোপ্ে ্ রেী সয হাপ্ে’। আ্ার আর 
আপ্্য় সযন হপ্য় ওপ্ঠ পরস্পপ্রর েম্ূরক। 
েি বমবলপ্য় �াপ্ষযে আর সস্াপ্ত্ বনরন্তর একটা 
োিলীল চলাচলই লক্ষ কবর মবহষােুরমবদ্যনীর 
পবরকপেনায়। সেজপ্নযেই হয়প্তা ‘েি্য�ূপ্তষু’ 
শ্রীশ্রী চবণ্কাপ্ক ‘গুোবমিকা ও গুেময়ী’ রূপ্প 
মাহামিযেখযোপপ্নর পর প্বতমা িপ্ন্যোপা্যোয় 
ৈান্তস্বপ্র ‘িেন্ত’ রাপ্ে সেপ্য় ওপ্ঠন ‘অমল 
বকরপ্ে বত্�ুিনমপ্নাহাবরেী’ োন, সয োন লক্ষ 
কপ্র সদিীর রূপ্পর মপ্্যে ‘করুো লািবে’, 
সয োপ্ন তাঁর প্বত নমস্ার জাবনপ্য় িলা হয় 
বতবন ‘বনবখল বচতচাবরেী’। এরপর আবহর 
শ�রপ্ির ্ যোনমগ্ন ‘রূপং সদবহ, জয়ং সদবহ’ 
প্াথ্যনার পর শ�রিীর প্েন্ েমাবহত েুপ্র 
েম্ূে্য হয় ‘ ৈাবন্ত বদপ্ল �বর’ দ্খ রজনী সেল 
বতবমর হবর’  োপ্ন। োবের খাঁর েুরাপ্রাবপত 
এই োপ্ন েবতযেই সতা তখন ৈরপ্তর কাঁচাপ্োনা 
সরাপ্দর খুবৈয়াবল ফুপ্ট ওপ্ঠ বনিগ্ধ চরাচপ্র! 
‘শ�রিী’র সেই িযোপ্ত প্েন্তার সরৈ বনপ্য় 
সৈষ হয় আপ্লখযে। 
ৈাস্ত্র িা েঙ্ীপ্তর িযোকরে জানা না 
থাকপ্লও ৈরপ্তর প্�াতী প্বতপ্িৈ আর 
রাে–রাবেেীর অিপ্চতন প্প্োদনা বনশ্চয় 
িাোবলপ্ক আেন্ উৎেি–মুহূপ্ত্যর জনযে প্স্তুত 
কপ্র সদয়। তার েপ্ঙ্ অিৈযেই বমপ্ৈ থাপ্ক 
অপ্মাঘ এক নস্ালবজয়া। হয়প্তা হারাপ্না 
অতীপ্তর প্বত এই আমাপ্দর একরকম 
বপতৃতপ্যে। সৃ্বততপ্যেও সতা মানুপ্ষর 
একরকম বপতৃতপ্যে! ‘স্ৃবত’–র ব�তরই 
িেত কপ্র আমাপ্দর ‘েত্তা’ এিং খুি েম্ভি 
‘�বিষযেৎ’–ও! মহালয়ায় বপতৃপুরুষপ্ক 
জলদান কথাটার মাপ্ন এখন িুবঝ। সে হল 
‘জল দাও বৈকপ্ি’। নইপ্ল ‘মহালয়া’–র 
েপ্ঙ্ সতা চণ্ীপাপ্ঠর সকানও প্তযেক্ষ ৈাস্ত্রীয় 
েম্ক্য সনই। পবণ্তরা িপ্লন, ৈাস্ত্রানুোপ্র 
আববিপ্নর বপতৃপপ্ক্ষর এই ‘মহালয়(আ)’ 
মপ্ত্য বপতৃপুরুপ্ষর উৎেপ্ির আ্ার। এ 
হল বপতৃপুরুপ্ষর প্বত তপ্যপ্ের বতবথ। 
আমাপ্দর কাপ্ছ এই কথাটাই উদ্াবেত হয় 

নতুন িযেঞ্জনায়। আমাপ্দর ‘অতীত’ বফপ্র 
আেপ্ি ‘িত্যমান’–এ। ‘অতীত’–এর একটুক 
স্পপ্ৈ্য মহত্তর হপ্য় উঠপ্ি প্াকৃত পৃবথিী নাপ্মর 
আমাপ্দর এই অবতিত্যমান ‘আলয়’। তাপ্কই 
আমরা েঘন আপ্লেপ্ষ িাকি ‘মহালয়া’। 
‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র েুর–স্বর আর ৈরৎ 
আমাপ্দর বনপ্য় যায় সেই মহালয়ায়। সকানও 
ৈাস্ত্রগ্ন্থ একথা িলপ্ি না বনবশ্চত। বকন্তু এ 
হল েপ্তযের সচপ্য় ‘আরও েতযে’–এর অনযে 
এক উপলবধি ও অজ্যন। নস্ালবজয়া। সেও 
বক নয় একটি রাপ্েরই নাম! 
দ্ে্যাপূজা িা মহালয়ায় বপতৃতপ্যে 
বহন্ুপ্দরই পাি্যে। বকন্তু মহালয়ার স�াপ্রর 

‘মবহষােুরমবদ্যনী’ সপ্াগ্াপ্মর মপ্্যে ্ ম্যপ্িা্ 
ছাবপপ্য় ওপ্ঠ একটা েুপ্রর ও �াপ্ির অনুরেন, 
একটি োংসৃ্বতক অব�জ্তা, একটা মন সকমন 
করা অনু�ূবত, যার মপ্্যে সকানও অবনিায্য 
্ম্যপ্�দবচহ্ন সনই। �াল কপ্র শুনপ্ল সিাঝা 
যায়, ৈরৎ প্কৃবতর কী বনবিি আপ্লেষ জবিপ্য় 
আপ্ছ ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র পবরকপেনায়! 
েুর ও স্বর রেন সতাপ্ল মানপু্ষর অনু�িী 
তন্তীপ্ত–তন্তীপ্ত। তার ্ম্যপ্�দিুবধে সনই। 
েুপ্র ব�প্জ ব�প্জ আমাপ্দর শচতনযে হয় আদ্র্য। 
অনুষ্ান সৈপ্ষ যখন নানান বৈপেীর নাম সঘাষো 
করা হয়, তখন কপ্য়কটি মুেলমান ও বরিস্ান 
নামও সৈানা যায়। ইবতহাে ঘাঁটপ্ত বেপ্য় 
পপ্র সদপ্খবছ শুরু সথপ্কই এই ট্যোবিৈন 
চপ্লপ্ছ। িীপ্রন্দ্রকৃণে বলপ্খপ্ছন, এই 
অনুষ্াপ্নর জনযে ‘োপ্রবঙ্ ্ প্রপ্ছন মুন্ী, সচপ্লা 
িাজাপ্লন তাঁর �াই আবল, হারপ্মাবনয়াম 
খুবৈ মহমিদ।’ ্মতীয় হপ্য়ও ্প্ম্যাত্তীে্যতার 
সয দীক্ষা িাংলার োংসৃ্বতক ইবতহাপ্ে 
বনবহত, ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র ইবতহাে তারও 
েপ্ঙ্ত সদয় িইবক! পাঁবজ–পঁুবথর িাইপ্র এর 
েুলুক–েধিান করপ্ত হপ্ি িাোবলর োংসৃ্বতক 
আমিবনম্যাপ্ের ইবতহাপ্ের খণ্াংপ্ৈ। 
১৯৩০–এর দৈপ্ক কলকাতা সিতাপ্রর 
কাপ্জর আিহটাই বছল েৃজনানপ্ন্ পবরপূে্য। 
১৯২৭ োপ্লর ২৬ আেস্ োবস্্যন সলেপ্ে 
‘কলকাতা সিতার’ প্বতবষ্ত হওয়ার পর 
উপবনপ্িপ্ৈর সেই প্খর প্হপ্র ‘�ারতীয় 
সপ্াগ্াম’–সক জাবতেঠপ্নর পরম োংসৃ্বতক 
কৃতযে বহপ্েপ্ি গ্হে কপ্রবছপ্লন তৎকালীন 
িাংলা অনুষ্াপ্নর রূপকাপ্ররা। সকমন 
বছল তাঁপ্দর েৃজন–আকাঙ্কার তীব্রতা 
তার পবরচয় পাওয়া যায় িােীকমার–
পঙ্জকমার–িীপ্রন্দ্রকৃণে এিং অনযোনযে আরও 
অপ্নপ্কর স্ৃবতকথার েূপ্ত্। আড্াচ্ছপ্লই 
একবদন কথাটা উপ্ঠবছল। ‘অনুষ্াপ্নর 
পবরকপেনার অব�নিপ্বে আরও ্াক্া বদপ্ত 
হপ্ি স্াতাপ্দর।’— এমনই �ািবছপ্লন 

তখন গুটিকয় িাোবল সিতারব্রতী। সেকথা 
বলপ্খপ্ছনও রূপকাপ্ররা ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র 
েূচনাকথা িলপ্ত বেপ্য়। িীপ্রন্দ্রকৃণে বলখপ্ছন, 
‘িুপ্িাদা (  সপ্মাঙ্কুর আতথতী) িলপ্লন, এই সতা 
িােী (িােীকমার) রপ্য়প্ছ,... ওই কতকগুবল 
েংসৃ্ত সলোক সজাোি কপ্র সফলুক, আর োন 
বলখুক, রাই (রাইচাঁদ িিাল) েুর বদক, িীপ্রন 
(িীপ্রন্দ্রকৃণে) সলোক আওিাক— স�ার সিলায় 
লাবেপ্য় দাও, সলাপ্কর �াপ্লা লােপ্ি।’ সলাপ্ক 
রাত সজপ্ে সে অনুষ্ান শুনপ্ি, না ঘুপ্মাপ্ি; তা 
বনপ্য় বনপ্জপ্দর মপ্্যে খুি একপ্চাট হাোহাবেও 
হপ্য়বছল সেবদন। সেেময় কলকাতা সিতাপ্রর 

‘�ারতীয় সপ্াগ্াম’ বি�াপ্ের দাবয়প্বে বছপ্লন 
নৃপ্পন্দ্রনাথ মজুমদার। বতবন উৎোহ বদপ্য় 
িলপ্লন, সকউ না শুনুক কপ্য়কজন স্াতা 
আর তাঁরা বনপ্জরা কপ্য়কটি প্ােী শুনপ্িন সেই 
সপ্াগ্াম, সেই সের। ঠাট্াচ্ছপ্লই �ািীকাপ্লর 
কালজয়ী অনুষ্ান ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র 
�ািনা–িীপ্জর সেই বনপ্ষক মুহূপ্ত্য সকউ 
িপ্লবছপ্লন, ‘কাপ্য়প্তর সছপ্ল চণ্ীপাঠ করপ্ল 
সলাপ্ক বকছু িলপ্ি না সতা?’ পপ্র সদখা সেপ্ছ 
আৈঙ্াটি বনতান্ত অমূলক বছল না। উত্তপ্র 
নাবক নৃপ্পনিািু সেবদন িপ্লবছপ্লন, ‘সপ্াগ্াম 
করপ্ি তার আিার িামুন–কাপ্য়ত কী সহ? 
আমরা বক বহন্ুর মবন্প্র বেপ্য় পপু্জা করবছ? 
তা হপ্ল এই সপ্াগ্াপ্ম যারা িাজাপ্ি, তারা সতা 
অপ্ ্্যক মুেলমান, তা হপ্ল তাপ্দর িাদ বদপ্য় 
ব্রাহ্মেপ্দর সিপ্ক আনপ্ত হয়।’ পপ্র যখন 
এই অবপ্য় কথাটা রক্ষেৈীল একটি অংৈ 
সথপ্ক উপ্ঠবছল, তখন িােীকমার দৃঢ়�াপ্িই 
িপ্লবছপ্লন, িীপ্রন �প্দ্রর সকানও বিকপ্পের 
কথা বতবন �ািপ্ত পারপ্িন না। 
এই হল সেেমপ্য়র ৈীবলত–বৈবক্ষত 
মানবেকতা, আর ওই আড্াটা বছল তাপঁ্দর 
েৃজন–সিদনার িীজতলা। নৃপ্পন্দ্রনাপ্থর ওই 
সৈষ কথাটা আমাপ্দর োংসৃ্বতক পাপ্ঠর বদক 
সথপ্কও খুি গুরুবেপূে্য। প্যুবতির সেৌজপ্নযে 
্প্ম্যর বিকপে একটি োংসৃ্বতক পবরের 
েপ্ি উপ্ঠপ্ছ িাংলার সিতাপ্র; োমাবজক 
ও োংসৃ্বতক ইবতহাপ্ের বদক সথপ্ক তা 
বিপ্ৈষ তাৎপয্যপেূ্য সতা িপ্টই। ইংলযোপ্ডে 
ব�প্্ারীয় যুপ্ে োবহতযে ও েংসৃ্বত এ�াপ্িই 
অপ্নকাংপ্ৈ প্বতস্থাবপত কপ্রবছল চাপ্চ্যর ্ ম্য–
আব্পতযে। ্প্ম্যর প্বত সদ্রাহ নয়, ্প্ম্যর 
েি্যজনীন েংসৃ্বতকরে— এই বছল সেেময় 
িাংলার সিতার–েংসৃ্বতর লক্ষযে। পঙ্জকমার 
বলপ্খপ্ছন, ‘বিব�ন্ োমাবজক ও ্ মতীয় উৎেি 
উপলপ্ক্ষ— সযমন দ্ে্যাপূজা, বৈিরাবত্, 
েরস্বতীপূজা প্�ৃবতপ্ত বতবন (িােীকমার) 
অব�নি েি অনুষ্াপ্নর ব্রিটেট্  রচনা কপ্র 

বদপ্তন। শু্ু বক তাই? মাে অনেুাপ্র নানা 
উৎেপ্ির পবরকপেনাও তাঁরই মবস্ষ্কপ্েূত। 
বতবন সিতাপ্র রীবতমপ্তা িারমােযোর আপ্য়াজন 
করপ্তন।’ 
ৈারপ্দাৎেি, িেপ্ন্তাৎেপ্ির মপ্তা ঋতু–উৎেি 
জাতীয় অনুষ্াপ্নরও চল হপ্য়বছল তখন 
সরবিওপ্ত। বহন্ুপাি্যে ছািাও ইেলাবম িা 
বরিস্ীয় পাি্যে উপলপ্ক্ষ বিপ্ৈষ কবথকা প্চাপ্রর 
তথযেও পাওয়া যায় ‘সিতার জেৎ’ পবত্কার 
িুপ্লটিপ্ন। ‘মবহষােুরমবদ্যনী’ অনুষ্াপ্নর 
পবরকপেনা হপ্য়বছল এই ্ ারাপ্তই। এবিষপ্য় 
পঙ্জকমার বলপ্খপ্ছন: ‘্ম্যপ্াে িাোলী বহন্ুর 
ঘপ্র ঘপ্র িার মাপ্ে সতর পাি্যে। আর, েি 
পাি্যপ্ের িি পাি্যে দ্ে্যাপূজা—মহাপ্দিীর 
আিাহন।... িধিুির িােীকমারই প্াথবমক 
পবরকপেনাটি আমাপ্দর োমপ্ন সরপ্খবছল। 
আমরা তখন েকপ্ল বমপ্ল আপ্লাচনা কপ্র 
অনুষ্াপ্নর োমবগ্ক পবরকপেনাটি দাঁি 
কবরপ্য়বছলাম। �াষযে, ব্রিটেট্ ও েীত–রচনার 
দাবয়বে বনল িােীকমার, েঙ্ীত পবরচালনার 
দাবয়বে আমার এিং �াষযেপাঠ ও চণ্ীপাপ্ঠর 
দাবয়বে বনল িীপ্রন্দ্রকৃণে। ব্রিটেট্ রচনায় 
িােীকমারপ্ক েহায়তা কপ্রবছপ্লন আমাপ্দর 
অন্তরঙ্ িধিু, বিবৈটি পবণ্ত অপ্ৈাকনাথ ৈাস্ত্রী 
মহাৈয়।’ 
িােীকমার, পঙ্জকমার মবলেক আর 
িীপ্রন্দ্রকৃণে �দ্র— এই বতপ্ন বমপ্লই একটি 
বনপ্টাল েমিাহু বত্�ুপ্জর েম্ূে্যতা। এই 
ট্রিবনটির সকউ কারওর সচপ্য় একরবত কম 
নন। যবদও ো্ারে িাোবল স্াতার কাপ্ছ 
েত নব্ই িছর যািৎ মহালয়ার স�ার মাপ্নই 
‘িীপ্রন্দ্রকৃণে স�ার’।    
আকাৈিােীর ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–র সেই নব্ই 
িছপ্রর ইবতহাে আজ আর তত দ্ল্য� নয়। 
অনুষ্ানটির েূচনার োলতামাবম বনপ্য় দ্প্য়কটি 
কথা এখাপ্ন িপ্ল সনওয়া তিুও অেমীচীন নয়। 
পঙ্জকমার বলপ্খপ্ছন, ‘অনুষ্ানটি েি্যপ্থম 
আরম্ভ হয় ১৯৩২ োপ্ল। প্থম িছর এই 
অনুষ্ান আরম্ভ হপ্য়বছল মহাষষ্ীর বদন 
প্�াপ্ত।’ তার আপ্ে ১৩৩৮ িঙ্াপ্ব্দর শচপ্ত্র 

শুক্াঅটিমীর প্�াপ্ত ‘িেপ্ন্তবিরী’ নাপ্মর 
‘চমূ্’টি েম্প্রচাবরত হয়। ১৩৩৮ িঙ্াপ্ব্দর 
‘শচত্ মাে’ মাপ্ন তার ইংপ্রবজ োলটাও হপ্ি 
১৯৩২–ই। তপ্ি এটা বনবশ্চত�াপ্িই িলা 
যায়, প্থম কপ্য়ক িছর অনুষ্ানটির নাম 

‘মবহষােুরমবদ্যনী’ বছল না। ১৯৩৭ োল সথপ্ক 
(মাপ্ঝ ১৯৭৬ োপ্ল মহালয়ার স�াপ্র ‘সদিীং 
দ্ে্যবতহাবরেীম্ ’ নাপ্মর উত্তমকমার–প্হেনটি 
িাদ বদপ্ল) পাকাপাবক�াপ্ি মহালয়ার স�াপ্রই 
‘মবহষােুরমবদ্যনী’ বৈপ্রানাপ্ম অনুষ্ানটি 
েম্প্রচাবরত হপ্য় চপ্লপ্ছ। বকন্তু নামিদল 
না হপ্লও আপ্লখযেটির ব্রিটে িদল হপ্য়প্ছ 
িাপ্রিাপ্রই। বমবহর িপ্ন্যোপা্যোয় শুবনপ্য়প্ছন 
সেই ইবতহাপ্ের েপে।   
১৯৬২ োপ্লর ২০ অপ্্াির চীন–�ারত 
যুধে িা্ল। জাতীয় আপৎকাপ্ল কবমপ্য় 
সদওয়া হল আকাৈিােীর িাপ্জট। বস্থর 
হল, ১৯৬৩ সথপ্ক সরকপ্ি্যই সৈানাপ্না 
হপ্ি আপ্লখযেটি। ১৯৬৩–র সেই সরকবি্যং 
িাজল ১৯৬৪ এিং ১৯৬৫ োপ্ল। বকন্তু 
আপ্লখযেটি বনপ্য় ‘ত্য়ী’–র এমনই একটা 
েৃবটিমাতন বছল িরাির সয ১৯৬৬, ১৯৬৯ 
এিং ১৯৭২ োপ্ল আিারও নতুন কপ্র 
সরকি্য করা হল ‘মবহষােুরমবদ্যনী’। ১৯৭৩ 
োপ্ল ৭২–এর সেই সরকি্যটিই েম্াবদত 
হয় যখন, তখন পূি্যিততী সরকি্যগুবলর বকছু 
বকছু তাপ্ত েৃহীতও হয়। ১৯৭২–এর পর 
আিার ১৯৭৩–এ এবিটিং করা হপ্ল, তা 
সয আর ১৯৭২–এর েম্ূে্য অনুিৃবত্ত হপ্ত 
পাপ্র না, তা েহজপ্িা্যে। ১৯৭৫ পয্যন্ত 
তাপ্তও েু্ীর মুপ্খাপা্যোপ্য়র েম্াদনার 
ছাপ বকছু বকছু পিত অিৈযে। বকন্তু সেেি 
েম্াদনা সকিল ধ্ববনর গুেমানেত হওয়াই 
স্বা�াবিক।  ততবদপ্ন িােীকমার প্য়াত। 
১৯৭৫–এর পর নানা কারপ্ে িীপ্রন্দ্রকৃণে–
পঙ্জকমাপ্ররও আকাৈিােী–সযাে হপ্য় 
আপ্ে বৈবথল। িাহাত্তপ্রর সরকবি্যং আর 
বতয়াত্তপ্রর এবিপ্টি �াে্যানটি োতাত্তপ্র 
অব্বষ্ত জনতা েরকাপ্রর আমপ্ল নামমাত্ 
মূপ্লযে স্ববে পায় এইচএমব�। সেটিই এখন 
সৈানা যায় যত্তত্। এটিপ্কই িলা যায় 
‘প্চল পাঠ’। এই পাঠটির আপ্লখযেই 
আমরা এতক্ষে অনুেরে কপ্র এপ্েবছ। 
২০১৭ োপ্ল আকাৈিােী কলকাতার 
তৎকালীন উপ–সকন্দ্র বনপ্দ্যৈক সেৌপ্মযেন 

িেু এিং তাঁর েহকমতীরা বস্থর করপ্লন 
সছষট্টির সরকবি্যংটার পুনঃপ্চাপ্রর। সেই 
সথপ্ক েত কপ্য়ক িছর আকাৈিােী অিৈযে 
সছষট্টির �াে্যানই িাবজপ্য় চপ্লপ্ছ। 
সছষট্টির এই �াে্যাপ্ন িীপ্রন্দ্রকৃপ্ণের সেই 

অননুকরেীয় ‘আববিপ্নর ৈারদপ্াপ্ত’ 
বিপ্ঘাষো আপ্ছ িপ্ট তপ্ি তারও আপ্ে, 
সোিাপ্তই সৈানা যায় েমপ্িতর পবরিপ্ত্য 
তাঁর একক কপ্ঠে চণ্ীর সলোকাংৈ পাঠ। 
সকানও সকানও োপ্নর অিস্থানও তাপ্ত হপ্য় 
যায় আপ্ে–পপ্র। বিমল�ূষপ্ের সস্াত্োনটির 
মপ্্যে ‘তা তা শথ, তা তা শথ/ প্লয় নৃতযে’ 
অংৈটির পবরবচত তালমাত্াও মাবচ্যং েংপ্য়র 
মপ্তা সেপ্ছ িদপ্ল। আর এখাপ্ন এপ্কিাপ্রই 
েরহাবজর সদখবছ ‘ওপ্ো আমার আেমনী’ 
োন ও তার বৈপেী বৈপ্া িেু! কত বৈপেী সয 
এই আপ্লপ্খযে এপ্েপ্ছন, কত বেপ্য়প্ছন 
তার বক সকানও ইয়ত্তা আপ্ছ? িীপ্রন্দ্রকৃণে 
একিার আপ্ক্ষপ কপ্র িপ্লবছপ্লন, সেেি 
োন ইথাপ্র বিলীন হপ্য় সেপ্ছ। োন ও 
োপ্নর েুর একেময় অপ্নকাংপ্ৈ অিৈযে বন�্যর 
করত কযোপ্লডোপ্র মহালয়া বতবথর তাবরপ্খর 
ওপরও। সছষট্টি োপ্ল মহালয়া পপ্িবছল ১৩ 
অপ্্াির। সয–িছর কাবত্যক–সছাঁয়া মহালয়া 
পপ্ি সেিছপ্রর েপ্ঙ্ বক অনযে িছপ্রর 
‘ফুটি ফুটি’ েকাপ্লর আপ্লামাত্া অব�ন্ 
থাপ্ক? আশ্চয্য হপ্লও েতযে, পঙ্জকমার 
আপ্লপ্খযের োপ্নর েুর–তাল–লপ্য়র িদপ্লর 
েময় এেিও নাবক সখয়াল করপ্তন! োপ্্ 
আ�ূবম নতজানু হপ্ত হয় এই বকংিদবন্ত–
ত্য়ীর োমপ্ন? 
সছষট্টির পর আিার সরকবি্যংপ্য়র আরও 
একটি েম্ভািযে কারে থাকপ্ত পাপ্র। এইটি 
এিং তার আপ্ের একটি �াে্যাপ্ন চণ্ীর 
‘সদিীদূতেংিাদ’ অংপ্ৈ একটি অেতক্য 
পাঠবিভ্রাট ঘপ্টবছল িীপ্রন্দ্রকৃপ্ণের। ‘যা সদিী 
েি্য�ূপ্তষু কু্ষ্ারূপ্পে েংবস্থতা’–র পর পাঠ 
করার কথা ‘ছায়ারূপ্পে েংবস্থতা’। বকন্তু এই 
দ্টি �াে্যাপ্ন িীপ্রন্দ্রকৃণে ‘ছায়ারূপ্পে’ আপ্ে 
পাঠ কপ্র তারপর উপ্লেখ কপ্রন ‘কু্ষ্ারূপ্পে’! 
অনুষ্ান সৈপ্ষ কাটাপ্ছঁিা করিার েময় বক 
এই পাঠবিচুযেবত নজপ্র এপ্েবছল ‘ত্য়ী’–র? 
ঊনেত্তপ্রর েম্ূে্য সরকবি্যং আজ আর 
পাওয়া যায় না। তপ্ি িাহাত্তপ্রর সরকবি্যং 
িা বতয়াত্তপ্রর এবিপ্টি �াে্যাপ্ন সেই ত্রুটি 
শু্প্র সনওয়া হপ্য়প্ছ সদখপ্ত পাই।    
এ অিৈযে তাঁপ্দর অপবরেীম নন্নকৃবতর 
তুলনায় সতমন সকানও ত্রুটিই নয়। েত 
নব্ইটা িছর ্প্র, এত প্যুবতি–বিলেপ্ির 
পরও সয একটা সিতার–অনুষ্ান এমন 
জনবপ্য়তা িজায় সরপ্খ চপ্লপ্ছ, তার নবজর 
�ূ�ারপ্ত আর বক সকাথাও আপ্ছ? মহানের 
সথপ্ক আমাপ্দর সেই পািাোঁ এক েি্যজনীন 
ইথার–বিথাপ্রর েংপ্িদপ্ন একপ্যাপ্ে উঠত 
সজপ্ে! এর োংসৃ্বতক মূলযেই–িা আমরা 
মাপি কীপ্ে?   
‘মবহষােুরমবদ্যনী’ িাোবলর পাবরিাবরক 
েমপ্িত শ্রুবত–উদ্ যাপপ্নর সৃ্বত উদ্ীপক। 
েদযে সঘাবষত ওয়ার্্য সহবরপ্টজ িাোবলর 
দ্ে্যাপুপ্জা সয শুরুই হয় না িীপ্রন্দ্রকৃপ্ণের 
কপ্ঠে ‘আববিপ্নর ৈারদপ্াপ্ত সিপ্জ উপ্ঠপ্ছ 
আপ্লাক–মঞ্জীর’ উদ্ সঘাষো বিনা! 
সকাবহনুরখবচত প্াোপ্দর মপ্তা প্ায়ৈতিষতী 
শ্রুবতর োতমহলা ‘মবহষােুরমবদ্যনী’–ই িা 
হপ্ি না সকন ওয়ার্্য সহবরপ্টজ? তা না হপ্ল 
সয আমাপ্দর োংসৃ্বতক বপতৃতপ্যেও অেম্ূে্য 
সথপ্ক যায়!        ■

ম বহ ষা েু র ম বদ্য নী
এত প্যুবতি–বিলেপ্ির পরও সয একটা 
সিতার–অনুষ্ান এমন জনবপ্য়তা িজায় 
সরপ্খ চপ্লপ্ছ তার নবজর �ূ�ারপ্ত আর 
বক সকাথাও আপ্ছ? মহানের সথপ্ক 
পািাোঁ মহালয়ার স�াপ্র সজপ্ে ওপ্ঠ 
আজও! সকন এত বিপুল শ্রুবত–অ�যেথ্যনা?  
‘মবহষােুরমবদ্যনী’ আপ্লখযের নব্ই িছর 
পূবত্যপ্ত সখাঁজ করপ্লন  
মানবেন্দ্র মবু�াপাধ্ায়  
ছবে:  শুবেনু্ সরকার   

আমাবের সাবিত্–পড়া দৃবটিবত এটুকু েলা 
যায়, শ্রীশ্রীচণ্ডী ো দুরা্ সপ্তসতডীবক অেলম্বন 
কবর রবচত এই সঙ্ডীত–েডীবিটির মবধ্ রবয়বছ 
কাে্ ও সঙ্ডীবতর অসামান্ এক েুনন, শাস্ত্র 
আর বশবপের এক আশ্চয্ সবমিলন। 

সে

েপে
তপ্যে
ঈৈা দাৈগুপ্ত

বৈপেী যখন
েংেঠক

এই বেষবয় লল�বকর 
রবেষণাধমমী েই ‘ েডীবরন্দ্রকৃষ্ণ 
লোর: আবল�্ অন্তবর 
আবলব�্র অন্বর’  
( প্রকাশক:  েডীরুৎজাতডীয় 
সাবিত্ সবমিলনডী) –এর প্রবত  
ঋণ স্ডীকার।
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গল্প

বিজ্ঞবতি সেখুন
রবিিাসররর লেখার বিষরে 
বিবিন্ন বসদ্ান্ত বিজ্ঞবতি বিরে 
জানারনা হে। লেখকরির 
সুবিরের জন্যই এই ি্যিস্া। 
বকন্তু অরনরকই বিজ্ঞবতি 
লিরখন না। এমনকী 
রবিিাসররর ‘ ই– লমে 
আইবি’ টি  পর্যন্ত লিরখন না। 
লেখার বিষরে বিজ্ঞবতি েক্ষ 
রাখুন।

সলখা প্রকাশ
অমরনানীত লেখা ( বিচার)  
সম্পরক্য বকছু জানারনা সম্ভি 
নে। অমরনানীত লেখা লিরত 
লিওো সম্ভি নে। কবপ 
লররখ লেখা পাঠারিন।  লেখা 
মরনানীত হরে িতির লেরক 
জানারনা হরি। লরাগাররারগর 
লকানও প্ররোজন লনই। লেখা 
অরনক লিবি আসাে ৮– ৯ মাস 
পর্যন্ত অরপক্ষা কররত হরত 
পারর।

গল্প পাঠান
রবিিাসররর জন্য গল্প পাঠান। লেখা অিি্যই লমৌবেক হওো 
চাই। িব্দসীমা ১৫০০। এ বিষরে লকানও রকম লরাগাররারগর 
প্ররোজন লনই। গল্প বনি্যাবচত হরে রবিিাসর িতির লেরক 
জানারনা হরি। তরি কমপরক্ষ ৬লেরক ৮ মাস অরপক্ষা কররত 
হরি। অমরনানীত লেখা সম্পরক্য বকছু জানারনা সম্ভি নে। অন্য 
লকাোও পাঠারনা লেখা এখারন পাঠারিন না।
একই িারি আমারির িতিরর জমা লিওো
বিরিচনােীন লেখা অন্য লকাোও পাঠারিন না।
িাে গরল্পর জন্য আমরা অরপক্ষাে।  

তপ্যণ
ঈশা োশগুতি

ছবি:   শুভ্রনীে ল�াষ

বরবন হাবসরেরছন, লর 
হাবসরেরছ— তারির 
বনরে োরািাবহক। মানুষ 
লেরক সাবহত্য, বসরনমার 
চবরত্র, সাবহবত্যক লেরক 
অবিরনতা— সিাইরক বনরেই 
এই কেম। অরনরক বেখরিন।

অমত্ত্য িপ্্দ্যাপাধ্যায় 
ষীরকি মুখাবজ্যর বসরনমা ‘আনন্দ’। পািাপাবি রুরপাবে 
পি্যারত রারজি খান্না ও অবমতাি িচ্চরনর লজারিার 

উপবস্বত। এ িরে আমাে লিখ, লতা ও িরে আমাে। এই 
সিবকছুর মরে্যও লছাট্ট চবরত্র ইিািাই সুরতওোোর মুখটুকুরক 
বক মরন পড়রছ আপনারির? লছাট্ট চবরত্র হরেও িুরে লগরে 
চেরি না, বসরনমারত রারজি খান্নার লর সংোপ কােজেী 
হরে ররেরছ, লসই ‘   বজরন্দবগ অউর লমৌত লতা উপরওোোরক 
হাত লম হ্যাে জাঁহাপনা’ র অবিস্মরণীে উচ্চারণ তার সরগে 
বকন্তু আনরন্দর প্রেম পবরচে �রটবছে এই ইিািাইরের 
মাে্যরমই। শুকরনা লরাগা লচহারা, সরু িাবের মরতা লগাঁি, 
ি্যামিণ্য লচহারার এই ইিািাই, মানুষটিরক চেবচ্চত্র–িি্যকরা 
লচরনন জবন ওোকার বহরসরি। বহবন্দ বসরনমারত মাতাে 
করমবিোরনর চবররত্র এক সমরের একচ্ছত্র অবেপবত বছরেন 
এই জবন ওোকার। বপতৃিত্ত নাম িিরুবদিন জামােুবদিন 
কাবজ, লসখান লেরকই তাঁর জবন ওোকার হরে ওঠা।
িিরুবদিরনর জন্ম মে্যপ্ররিরির ইরন্দারর, ১৯২৬ সারের ১১ 
নরিম্বর। বকছু িছর লররত না লররতই, পবরিাররর একমাত্র 
লরাজরগরর, িিরুবদিরনর িািার লসই সমে হঠাৎ কররই 
চাকবর চরে রাে। বনরুপাে িিরুবদিন মুম্বইরত চরে আরসন। 
লসখারন িরম্ব ইরেকট্রিক সাপ্াই অ্যান্ড ট্ান্সরপারট্যর অেীরন 
িাস কন্ডাক্টররর চাকবর জুটিরে লনন। বকন্তু প্রবতিারক েুবকরে 
রাখরি লক? িিরুবদিন তাঁর স্বিািিিত নানারকম অগেিবগে 
করর মজার উচ্চাররণ, জােগার নাম িাকার সমে মজার 
মজার িব্দ জুরড় বিরে কন্ডাক্টবর কররত োরকন। এিারি 
বনত্যরাত্রীরির কারছ বতবন ক্রমি সুপবরবচত হরে ওরঠন। 
এই সমরেই বতবন অবিরনতা িেরাজ সাহাবনর নজরর পরড় 
রান। সাহাবন গুরু িরত্তর ‘িাবজ’ ছবিরত অবিনরের প্রস্তুবত 
বনবচ্ছরেন। িেরাজই িিরুবদিনরক পাকড়াও করর গুরু 
িরত্তর কারছ বনরে রান।
এক মাতারের অনুকররণ িিরুবদিরনর অবিনে লিরখ সরগে 
সরগেই গুরু অবিিূত হরে পরড়ন। লরেি তাঁরই জন্য গুরু 
তখন ‘িাবজ’ ছবিরত এক মাতারের চবরত্র ততবর কররন। লসই 
চবররত্র অবিনে কররই িবেউরির আকারি আবিিূত্য হন জবন 
ওোকার। িিরুবদিন জামােুবদিন কাবজর িী�্য নামটিরক লসই 
সমে পাল্ারনার লষারো আনা প্ররোজন বছে। গুরু িত্তই 
লসই সমে, জবন ওোকাররর স্কচ–হুইবস্কর নারমর অনুকররণ 
িিরুবদিরনর নাম িিরে করর লিন জবন ওোকার। লসই নারমই 
আজন্ম বিখ্যাত হরে োকরিন ইরন্দার লেরক মুম্বইরত আসা 
লসবিনকার লসই িাস কন্ডাক্টর তরুণ। এরক এরক বতবন 
অবিনে কররন ৩০০টিরও লিবি ছবিরত। মাতারের চবররত্র 
বহবন্দ বসরনমার অপবরহার্য নাম হরে ওরঠন জবন ওোকার।
অেচ সিরচরে মজার কো হে এই লর, ি্যবতিগত জীিরন 
বনষ্ািান একজন েম্যবপ্রে মানুষ বহরসরি িিরুবদিন লকানও 
বিন মি ছুঁরে অিবে লিরখনবন। আজীিন তাঁর এই সঙ্কল্প িজাে 
লররখবছরেন। লকিে রুরপাবে পি্যারত অেিা ক্যারমরার 

সামরন বগরে িাঁড়ারেই রূপান্তর �টত তাঁর। িিরুবদিনরক 
জবন করর লতাোর বপছরন পবরচােক গুরু িরত্তর প্রিাি 
বছে অসীম। িিরুবদিন ওররি জবন বনরজই িরেরছন, ‘ গুরু 
সিসমে আমার কো মরন লররখই বচত্রনাট্য বেখত। লেখার 
পররপররই আমারক লসই কাগজ েবররে বিরে িেত, এই 
নাও লতামার চবরত্র, এই লতামার সংোপ। িাবক রা কররত 
পাররা, কররা।’  জবনর কোে, এরপর বতবন বনরজর মরতা 
করর বরহাস্যারের সমে লসই অবিনেরক আরও মজিুত 
কররতন। বনজস্ব লকানও কােিা িা িব্দরক ঢুবকরে চবরত্রটিরক 
আরও হাস্যকর, আরও প্রাণিন্ত, মজািার করর তুেরত লচষ্া 
কররতন। লসরটর একপারি িরস গুরু িত্ত লসই সিবকছরুক 
পর্যরিক্ষণ কররতন। কখনও িা লনাট বনরতন খাতাে। দুজরনর 
মরে্য এতটাই বিশ্ারসর সম্পক্য গরড় উরঠবছে।

এই িবেউরির লসরটই জবনর সরগে তাঁর িবিষ্যৎ সহেবম্যণী 
নুরজাহারনর আোপ হে। ১৯৫৫ সারে দুজরন বিিাহিন্ধরন 
িাঁো পরড়ন। বতন সন্তারনর জনক জবনর প্রেম েক্ষ্যই 
বছে, তাঁর লছরেরা লরন প্ররত্যরকই উচ্চবিক্ষা োি করর। 
ি্যবতিগত সঙ্করটর কাররণ বতবন বনরজ ক্াস বসরসের ওপরর 
আর পড়ারিানা চাোরত পাররনবন। বনরজর িবিষ্যৎ প্রজরন্মর 
লক্ষরত্র তার পুনরািৃবত্ত রারত না হে, লসই বিষরে বতবন 
িদ্পবরকর বছরেন। আবির িিরকর পর লেরকই জবনর 
জনবপ্রেতাে খাবনক িাটা পড়রত শুরু করর। তাঁর বনরজর 
কোরতই লসই সমে, নােক ও খেনােরকর পািাপাবি 
আরগ লরমনটা করমবিোনরির জন্যও লিি অরনকখাবন 
করর জােগা লিওো োকত, নতুন বচত্রনাট্যগুবেরত লসই 
পবরসর ক্রমিই সঙ্কুবচত হরত শুরু করর। এছাড়াও তারই 
সরগে লরাগ হে করমবির নারম প্রাতিিেস্ক লনাংরা িাঁড়াবমরক 
ঢুবকরে লিওোর প্ররচষ্া।
জবন ওররি িিরুবদিন স্পষ্ই িরেবছরেন, ‘ আমারির 
লকবরোররর সমে মরন রাখরত হত বসরনমা হরে পবরিাররর 
সকরেই িে লিঁরে আনন্দ উপরিাগ কররত আরসন। আবম 
৩০০টিরও লিবি ছবিরত অবিনে কররবছ। কখনও লসন্সর 
লিারি্যর বিক লেরক আমার একোইন সংোরপর ওপররও 
কাবঁচ চরেবন।’ 
‘িাবজ’, ‘আরপার’, ‘ট্যাবসে ড্াইিার’, ‘নো আন্দাজ’, 
‘লগটওরে অি ইবন্ডো’, ‘মেুমতী’, ‘ম�ুে–এ–আজম’, 
‘আনন্দ’ প্রিৃবত অসংখ্য ছবিরত বনরজর জাত বচবনরেরছন 
জবন। মাতাে হরে মরির লিাতে হারত পি্যারত জবনর প্ররিি 
মাত্র িি্যকরির মরে্য হাবসর বহর্াে উরঠরছ। িিরুবদিন ওররি 
জবন, বনরজর সিটুকুরক উজাড় করর বিরে হাবসরেরছন।
১৯৯৭ সারে ‘চাবচ ৪২০’ ছবিরত বতবন লিষিাররর জন্য 
অবিনে কররন। প্রাে ১৫ িছররর বিরবতর পর এই বছে 
তাঁর লিষ অবিনে। ২০০৩ সারের ২৯ জুোই ৭৬ িছর 
িেরস প্রোত হন িিরুবদিন কাবজ ওররি জবন ওোকার। 
লিষ িেরস িী�্য সমে েরর অবিনে লেরক দূরর োকরেও 
মূে্যিান ররনের কারিাবর বহরসরিও জবন প্রবসদ্ হরেবছরেন। 
এ কো িোই রাে লিােহে তাঁর মরতা খাঁটি মুরতিাই রবি 
মুরতিা বচনরত না পারর, তরি আর লক বচনরি। পাবে্যি ররনের 
হবিরির িাইররও, এক অনাবিে হাবসর দুবনোরত আশ্চর্য 
সি মবণমুরতিরই মাবেক বছরেন িিরুবদিন জামােুবদিন কাবজ 
ওররি জবন ওোকার। লসই হাবসর ঝেকাবনরতই বতবন 
বচরস্ােী হরে লেরক রারিন। ■     

জবন ওোকার
হৃ

ংেরন্ডশ্রী এবেজারিে মারা লগরেন, আর আমারির লিরির 
অরনরকর লিাক উেরে উঠে। পতাকা আেখানা নামারনা হে, 

তাঁর জীিন বনরে চচ্যা হে, িরম্বর িাব্াওোরির মরনাকরষ্র খির 
আমরা লপোম, ইত্যাবি ইত্যাবি। না, আমার এই রাবনটি সম্বরন্ধ 
লকানও বিরূপতা লনই। তাঁর আরগকার রাজারাবনরা িাররতর রাই 
করর োকুন, বতবন িাররতর উপকার অপকার বকছুই কররনবন, 
কারজই সাম্ারজ্যর সুকম্য িা কুকম্য লকানও বকছুর জরন্যই তাঁরক 
িােী কররত চাই না আবম। আত্া–টাত্া মাবন না, কারজই আবম 
আত্ার সদ্গবত িা িাবন্ত চাইরে লকানও িে হরি বক না তাও 
জাবন না। এখারন ‘ছেছুরতা’র পাঠকরির কারছ রা িেরত িরসবছ 
তা আমার দু–িার ‘রাজিি্যন’–এর কো।  আমরা–
আপনারা অরনরক লটবেবিিরন ছাড়া রাজারাবন 
লিবখ না, বকন্তু এই িুরড়ার দু–দুিার সুররাগ 
হরেবছে চম্যচরক্ষ রাজারাবন লিখার। 
লসই কোই জাঁক করর িেরত চাই। 
এ আমার এই কোরম োরািাবহক 
আত্প্রচাররর অগে িরেই েরর 
লনরিন। কাগরজ কোম লেখা 
মারনই আত্প্রচার, লসটা আিা 
কবর এতবিরন পাঠকরির িুবঝরে 
বিরত লপররবছ।  কোম লকন, 
লর–লকানও লেখা ছাপারনাই তাই। 
বমরছ আমরা লিসিুরকর িন্ধুরির 
লিাষ বিই। মুখিইরের না হে লকানও 
সম্পািক লনই, আমরাই লেখক, আমরাই 
সম্পািক, বকন্তু ‘আজকাে’–এর সম্পািক 
আর িন্ধুরাও আমার লিোে এতবিন েরর এই 
অপকর্া সহ্য কররছন লিরখ বিবস্মত হই।
রাই লহাক, প্রেরম িবে রাবন–িি্যরনর কো। লসটা ১৯৬২ সাে হরি। 
রাবন আর তাঁর কত্যা বপ্রন্স বিবেপ, বিউক অি উইন্ডসর লিাে হে 
তাঁর সরকাবর পিবি, এরসরছন কেকাতাে। আমরা লিাে হে তখন 
এম এ পরীক্ষা বিরেবছ। িে লিররােবন, তাই হরটেে ছাবড়বন, িরের 
অরপক্ষাে আবছ। আমার রাজারাবন সম্বরন্ধ গল্প আর নাটাকটাটরকর 
িাইরর লতমন আগ্রহ বছে না, বকন্তু অরনক ঝুটঝারমোর পর আবম 
লর মবহোর সগে �র িাঁেি িরে স্বপ্ন লিখবছোম (এিং, আশ্চরর্যর 
কো, বতবনও ি্যাপারটা প্রশ্রে বিবচ্ছরেন), বতবন হঠাৎ ইরচ্ছ কররেন 
লর রাবনিি্যন কররিন। িি্যন কররিন মারন বক আর িরিারর হাবজর 
োকা? পরে িাঁবড়রে জনতার বিরড়র অংি হরে লিখা।  
িো িাহুে্য, স্বািাবিকিারিই লস লমরেটির কো তখন আমার কারছ 
মহারাবনর আরিরির মরতাই। তাই তাঁর হরটেরের কারছ বিরিকানন্দ 
লরারির লমারড় িাঁবড়রে লগোম। তখন িাইপাস, মা ফ্াইওিার 
বকছুই হেবন, এোররপাট্য লেরক লর বিআইবপরাই রাজিিরন 
আসরতন তাঁরা ররিার লরাি, স্যামিাজার, বচত্তরঞ্জন অ্যাবিবনউ 
হরে লপৌঁরছারতন। তাঁরির জরন্য রাস্া খাবে করর লিওো হত। 
একটা কারো, েম্বা হুিরখাো গাবড়রত রাবন আর তাঁর ির এরেন, 
দু–বিরকর হােকা বিরড়র জনতার প্রবত এপাি–ওপাি করর হাত 
নাড়ারত নাড়ারত। রাবন একটি েিেরি সািা গাউন পরড়বছরেন, 
মাোে মুকুট বছে বক না মরন লনই। বপ্রন্স বিবেরপর মাোে একটা 

িড় পুবেি অবিসাররর টুবপর মরতা একটা লক্রটে োগারনা কারো 
টুবপ বছে। িরে তাঁর টাকটা আমার লিখা হেবন। 
এই হে আমার প্রেম রাজিি্যন। ববিতীেটা �রট অরনক পরর, 
১৯৯৬–এ। রাজিি্যন কোটা অবতরবঞ্জত, িেরত পাবর িািী রাজার 
িি্যন, বরবন রাবনর মৃতু্যর পর রাজা হরেন। এবেজারিরের লজ্যষ্পুত্র, 
বপ্রন্স চাে্যস। রাঁর সরকাবর পিবি বছে বপ্রন্স অি ওরেল্ স।   
িেরত লগরে ওই পিবিটাই তাঁর সরগে আমার সাক্ষারতর এক লহতু। 
নইরে বতবন লকাোে আর আবম লকাোে? আবম তখন কেকাতার 
একটি বিশ্বিি্যােরের একটা লচোরর িবস মাত্র। কমনওরেেরের 
বিশ্বিি্যােেগুরোর একটা সবমবত আরছ, তারা ঠিক করে লর 
সারা কমনওরেেরের বিশ্বিি্যােেগুরোর একটা সর্েন হরি। 
আবম তার আমন্ত্রণ লপোম। বিশ্বিি্যােরের সহকমমীরির সরগে 
কো িোরত তাঁরাও উৎসাহ লিখারেন, রান মিাই, কমনওরেেরে 
রিীন্দ্র িারতীর একটু খির লপৌঁছাক। তাই একবিন সুট–টাই পরর 
বিরেরতর লপ্রন রওনা হরে লগোম।
সর্েনটা হবচ্ছে ওরেল্ রসর লসাোনবস নারম এক িহরর। ওরেল্ স 
ইংে্যারন্ডর পবশ্চম আংরি তা জানতাম। তার আরগ েন্ডন ছাড়া 

আর লকাোও োবকবন। লসিার ছাত্র পঙ্কজ সাহা েন্ডরন 
এক িাংোরিবি িনু্ধর িাবড়রত এক রাত োকার 

ি্যিস্া করর বিে। আর িাংোরিবিরির 
আিররনে লতা বিশ্বিখ্যাত— এই তরুণ 

িম্পবত আর তারির িছর চারররকর 
লমরে আমারক মুহূরত্যই আপন করর 
বনে। বকন্তু আির খাওোর সমে 
লনই, পরবিন সকারেই লট্ন েরর 
লিৌরড়াোম কাবি্যি, ওরেল্ রসর 
রাজোনী িহর। কাবি্যি লেরক 
আর–একটা লট্ন েররত হরি।

এই কাবি্যি লটেিরনই লসই আশ্চর্য 
ল�াষণা শুনোম, লর কো হেরতা আরগ 

‘ছেছুরতা’–লত বেরখবছ। লটেিরন ল�াষণা 
লজরগ উঠে, ‘আমরা অত্যন্ত দুুঃবখত লর, 

ওমুক লট্নটি উবনি বমবনট লিবররত আসরছ। 
অসুবিরের জরন্য রাত্রীরির কারছ আমরা ক্ষমাপ্রােমী।’ 

বিস্মরের ল�ার কাটরত না কাটরতই লট্ন এরস পড়ে, 
আর লসাোনবস বগরে লপৌঁরছাোম।
সমুররের োররই বিশ্বিি্যােে, আর সচে আর বস্র লিারট িবত্য নীে 
সমুরে লরমন সুন্দর, লতমনই সুন্দর িহরটি। ওরা স্ানীে ওরেল্ স 
িাষা ি্যিহার কররন ইংররবজর পািাপাবি। বিশ্বিি্যােরের প্রিস্ 
হরে সর্েরনর উদ্ রিােন হে রোসমরে, আর উদ্ রিােন কররেন 
লক? লক আিার— লসই বপ্রন্স অি ওরেল্ স, তখনকার রুিরাজ, 
এখনকার রাজা চাে্যস। িতৃিতা বিরেন, লিাঝা লগে, লোকটির মরে্য 
বরিটিি বিচরেবম প্রচুর আরছ। খুি হাসারেন আমারির। আর তাঁরই 
লসৌজরন্য আমারির িারস করর লসই উত্তরর িারগোর পর্যন্ত �ুবররে 
আনা হে ওরেল্ রসর অসামান্য পাি্যত্য পশুচারণরক্ষত্র আর ললেরটর 
পাহারড়র মাঝখান বিরে, আর একটু পুরি িাক্যিাোরর উইন্ডসর 
ক্যাসেও লিরখ এোম আমরা। বতবনই আিার আমারির একটা 
বিনার বিরেন কাবি্যি বিশ্বিি্যােরে।  
লসই বিনাররর আরগই োইন লিঁরে তাঁর সরগে করমি্যন আর পবরচে 
হবচ্ছে। বিরিবিরির অগ্রাবেকার। িারতীেরির মরে্য এই অেরমর 
লগাত্র জানরত চাইরেন, কাি্য বিরে িেোম, ফ্রম ওমুক ইউবনিাবস্যটি, 
ক্যােকাটা। হাউ িু ইউ িু করর িেরেন, ‘ক্যােকাটা? লগ্রট বসটি! 
হ্যাি আ নাইস টাইম ইন ওরেল্ স।’
িেরিনই লতা! বপ্রন্স অি ওরেল্ স িরে কো! ওই আমার আর–এক 
(িািী) রাজিি্যন। ■     

রাজিি্যন
পবিত্র সরকার

ই

িিরুবদিনরক জবন করর লতাোর 
বপছরন পবরচােক গুরু িরত্তর 
প্রিাি বছে অসীম। িিরুবদিন 
ওররি জবন বনরজই িরেরছন, 

‘ গুরু সিসমে আমার কো মরন 
লররখই বচত্রনাট্য বেখত।’ 

মাঝরারত আচমকা �মু লিরে 
লগে মহুোর। 

মাঝরাতই লতা? িাবেরির তো লেরক 
লমািাইে লিানটা লিখার লচষ্া করে। 
দূর, ি্যাটাবর লনই। 
চাজ্য বিরত িুরে লগরছ কাে। চাজ্যার 
পরেন্টও লতা কারছ নে লর হাত 
িাড়ারেই োবগরে বিরত পাররি। 
িবম্যটবর লেরক লিবররে কবরিররর 
দুপারি সি ইরেকট্রিক কারনকিন। 
এখন, মাঝরারত উঠরত লগরে 
সকরের �মু িােরি। 
সমরের আন্দাজ করার লচষ্া কররত 
োগে মহুো। মাঝরাত নাবক প্রাে 
লিার হরে এরসরছ? সরি আবশ্ন 
মাস পরড়রছ, গ্রারম োকরত এ সমে 
লিাররর বিরক ঠান্ডা োরগ, সষুবনটা 
গারে লটরন বনরত হে। 
কেকাতাে লতমন বকছু িারাক োরগ 
না মহুোর। 
‘ লমৌ. . . এই লমৌ. . .’  
েড়িবড়রে উরঠ িরস মহুো, ঠিক লরন 
লরাহনিার গো। 
লরাহনিাই ওরক এই নারম িারক। 
‘ ‘ লমৌ মারন কী. . .  জাবনস লতা?”
বনরজর মরন লহরস উঠে মহুো। প্রাে 
দু’ মাস হরে লগরছ করেরজর এই 
হরটেরে এরসরছ। লরাহনিার সরগে 
লিখাও হেবন এর মরে্য। 
তাই মরন হে মরন পড়রছ। 
তরি লিখা হরত লিবিবিন িাবক লনই। 
একবিন পররই মহােো, তারপরই 
করেজ ছটুি। 
হরটেরের বিবিমবনরির কারছ একমাস 
ছটুির িরখাস্ও করর লররখরছ লস। 
এরকেিারর কােীপুরজা কাটিরে বিররি। 
দুগ্যাপুরজা, েক্ষীপুরজা, কােীপরুজা, 
ছট সি বমবেরে গ্রারম উৎসরির পর 
উৎসি। কীিারি লর একমাস চরে রাে 
লিাঝাই রাে না।
‘ এখন আর গ্রারমর পবরবস্বত লতমন 
লনই লর লমৌ, সি বকছ ু খিু িিরে 
রারচ্ছ।’ 
আরগরিার িেবছে লরাহনিা। 
লমািাইে লিারনর কারনকিান গ্রারম 
তত িাে নে, তাই লরাহনিার গোর 
স্বর লরন লকমন হােকা হরে আসবছে। 
‘লতামার গো ওরকম োরগ লকন 
লরাহনিা? লকমন েরা েরা. . . গন্ডরগাে 
হে নাবক গ্রারম?’
‘না লর, লতমন বকছ ু নে, জাবনসই 
গ্রামগরঞ্জর ি্যাপার। আমারির 
মহােোর লসই �ুবড় প্রবতররাবগতা 
বনরে— লকউ চাইরছ না জাবনস, 
আমরা লখবে। আমার নাম লরাহন 
আগরওোে হরত পারর, বকন্তু আবম 
লতা মরনপ্রারণ িাোবে িে। আজকাে 
এত িাইররর লোক ঢুকরছ গ্রারম, এরস 
সি বকছরুত ঝারমো পাকারচ্ছ।’ 
মহুোরির গ্রারম প্ররত্যক িছর খিু িড় 
করর হে এই �ুবড় প্রবতররাবগতা। মহুো 

লছাটরিো লেরক লিখরছ, লরাহনিা, 
ওরির িাবড়র সিাই �ুবড় ওড়াে এই 
প্রবতররাবগতাে। লসই বনরে গন্ডরগাে?
‘তুবম ওইসরির মরে্য লিবি ঢুরকা না 
লরাহনিা। চাকবরর পরীক্ষার পড়া 
মন বিরে কররা। আবম লতামার জন্য 
কেকাতা লেরক িাে িই বনরে রাি। 
এিার লতামার পরীক্ষা োগরিই।’ 
‘তুই মহেোর আরগই চরে আসবি লতা 
লমৌ? আমরা প্রবতিাররর মত লতারির 
িাবড়র লরবিওরত মহােো শুরুর সমে 
ছারি উঠি।’
‘আমারির িাবড়রত রখন মহােো 
হরি, শুরু হরি রূপং লিবহ গান— 
ঠিক তখনই. . . ’
বখেবখবেরে লহরস ওরঠ মহুো, কো 
লিষ করর না।

‘তুবম বক আজ দুপুররর লট্রন রওনা 
লিরি মহুো?’ হরটেরের লমট্ন বিবি 
জানরত এরসরছন।
িবম্যটবর এর মরে্যই লিি িাকঁা হরে 
এরসরছ। অরনরক সকারের ক্াস করর 
দুপরুরর লট্ন েররি। অরনরকর আিার 
প্র্যাকটিকাে ক্াস লিষ হরত হরত 
বিরকে, তারির অরনরকরই আজ 
রাওো হরি না। কারও কারও গারজ্যন 
এরসরছ তারির বনরে লররত। তারির 
মহা খবুি— কেকাতাে মারক্যটিং 
কররি, তারপর লর রার িহরর বিরর 
রারি। 

সি বমবেরে সারজা সারজা রি। 
‘আবম বতনরট চব্রির ক্যাবনং লোকাে 
েরি বিবি লিোেিা লেরক। তাহরে 
বিরকে পাচঁটার মরে্য তােবে লটেিরন 
ঢুরক রাি।’ 
‘সরন্ধ হরে রারি না? লতামারির গ্রাম 
লতা একটু বিতররর বিরক? এখন 

বিনকাে িাে নে, কাে লগরেই লতা 
পাররত।’ 
লমট্ন বিবিরক আর কী করর লিাঝারি 
মহুো? তারক লর ঠিক মহােোর গান 
িাজার আরগই বগরে লপৌছঁরত হরি। না 
হরে হরিই না।
‘আমার িাবড়র লোক লটেিরন চরে 
আসরি বিবি, লকানও অসবুিরে 
হরি না। তা ছাড়া গ্রারমর বিরক সি 
লচনাজানা মানষু, এখানকার মরতা 
নে।’ 
‘গ্রাম বক আর গ্রারমর মত আরছ লগা?’ 
লমট্ন বিবি িী�্যশ্াস লিেরেন। ‘রাক 

লগ, তুবম দুপুরর খারি তাহরে? লক 
লক খারি, লসটাই গুরন বনবচ্ছ একিার, 
নেত শুে ুিাত নষ্ হরি। আর আজ 
সকারে সিার জন্য েুবচ–লছাোর 
িাে হরি, লতামরা সিাই িাে খাও 
িরে অরনক করষ্ রােুঁবনরক রাবজ 
কবররেবছ।’ 

‘ে্যাঙ্ক ইউ ে্যাঙ্ক ইউ বিবি।’
‘কাে লেরক লতা মারের হারতর 
িােমন্দ খািার, তখন বক আর লমট্ন 
বিবিরক মরন পড়রি?’
লমট্ন বিবি লনরম রাওোর পর 
তাড়াতাবড় ি্যাগ লগাছারত োগে 
মহুো। করেরজর ক্াস করর এরস 
লকানওমরত দুপুররর খািার লখরেই 
লিবররে পড়রত হরি। হারত লিবি সমে 
পাওো রারি না। 
মনটা লিি খবুি খবুি োগরছ। সকারে 
েবুচ–লছাোর িাে, িাবড় রাওোর ি্যাগ 
আর লরাহনিা। কাে মাঝরারত �মু 

লিরে লেরক লরাহনিার কো খিু মরন 
পড়বছে। 
সকারে লিারন পারি না লরাহনিারক, 
কারণ টিউিবনরত লিররাে। তাই 
লমরসজ করর রাখে। 
তরি আজরকর রাওোর কো আোিা 
করর বকছ ুিেে না। ঠিক লট্রন ওঠার 
আরগ লিান কররি। লরাহনিার চমরক 
রাওো গোটার কো িািরে এখনই 
িারুণ মজা োগরছ মহুোর। 
মা, িাবপ, লিান সকরের জন্য লছাট 
লছাট বজবনস বকরনরছ। লসগুরো একটা 
প্যারকরট িরে। আর লরাহনিার 
বজবনসটা হ্যান্ডি্যারগ রাখে। লটেিরনই 
লতা লিখা হরি, তখনই রারত টুক 
করর বিরত পারর। বনরজর হাতখরচ 
জবমরে লরাহনিার পছরন্দর লপন 

বকরনরছ মহুো। িাসে লপন। ক’টাকা 
আর পাঠারত পারর িাবপ? করেরজর 
স্কোরবিপ আরছ িরে মাইরন োরগ 
না, হরটেরে োকার খরচও অরে্যক 
হরে রাে। হরটেরের অন্যান্য লমরেরা 
রবিিার একটু লিররাে, এোর–ওোর 
রাে, লরাে খাে। লসসি লতা বকছইু 
করর না মহুো। 
লরাহনিারক সারপ্রাইজ লিরি, তাই 
একটু একটু করর টাকা জবমরেরছ। 
লরাহনিারক লিরি আর মা–িাবপ, 
লছাট লিানটারক লিরি না তাও লতা হে 
না? অরনক িরিাম করর গবড়োহারটর 

িুটপাে লেরক লিি িােই বজবনস 
লপরেরছ। গ্রারম এখন নানারকম বজবনস 
পাওো রাে, বকন্তু এত হাে ি্যািরনর 
বজবনস পাওো রাে না। লিানটা খিু 
সাজরত–গুজরত িােিারস। ওর জন্য 
নতুন ি্যািরনর কারনর দুে বকরনরছ। 
আর মা–িাবপর টুকটাক বজবনস।

লমট্ন বিবির কো শুনরেই হত। কী 
সরন্ধই না হরে লগে তােবে লটেিরন 
লপৌঁছরত। লট্রনর কী গন্ডরগাে লর 
িািা! পর পর দুরটা লট্ন িাবতে হে। 
কী নাবক গন্ডরগাে হরচ্ছ ওইবিরক, 
তাই লট্রনর এই অিস্া। এবিরক 
লরাহনিার লিান লপে না। লকানও 
কারনকিনই হে না। লরাহনিারক 
না লপরে লিানরক লচষ্া করে, তাও 
োগে না। লট্রন অরনরক িোিবে 
করবছে, লমািাইে টাওোর নাবক 
জ্যাম করর লররখরছ। গন্ডরগারের 
খির রারত না ছড়াে, তাই এরকম 
করর রারখ। 
কাে মহােো। লকাোে লোরক আনন্দ 
কররি, উৎসি কররি, তা না এই 
অিাবন্ত–হুজু্বত কী আনন্দ পাে!
লটেিরন লনরম হ্যান্ডি্যাগটা লচক করর 
বনে মহুো। রা পরকটমাবর হে এই 
োইরন, টাকাপেসা ি্যারগ বকছ ুরাখার 
অরি্যস লনই। বকন্তু িাসে লপনটা আরছ। 
লটেিরন লনরমও আিার লিান করার 
লচষ্া করে লরাহনিারক। না, লকানও 
সাড়ািব্দ লনই। 
খিু বখরি পারচ্ছ। বখরিরত লপট 
লগাোরচ্ছ মহুোর। লমট্ন বিবি 
বিরকরের িরাদি টিবিন লকক কো 
বমবষ্ িাবগ্যস বিরে বিরেবছে সরগে। 
তার লেরক লির করর কোটা মরুখ 
বিে। টিবিন লকক, বমবষ্টা োক, 
লিানরক লিরি। 
লটারটার িােই চে হরেরছ গ্রারমর 
বিরক। বকন্তু আজ লতা একটা লটারটাও 
লনই। 
গ্রারমর লমরে মহুো। হাটঁরত তার 
িে লনই, ক্াবন্তও লনই। কত দূর দূর 
লেঁরটই লতা লস পড়রত লরত, টিউিন 
লরত। তারপর িাবগ্যস সরকার লেরক 
সাইরকে বিে। 
আজ সাইরকেটা োকরেও হত। 
রাক্ লগ, কী আর করা?
জরের কে লেরক লপট িরর জে লখে 
মহুো। 
সামরনই লরবিও �বড় সাড়ািার 
লিাকান। অন্যিার মহােোর আরগ 
কত োইন পরড় লরবিও সারািার 
লিাকারন, আজ তারও ঝাপঁ িন্ধ। 

মহােোর লরবিও বক আজ লকউ 
চাোেবন? লতমনটা লিানা রারচ্ছ না। 
হেত লকউ লকউ শুনরছ, তরি খিু 
আরস্। লরন িাইরর লিানা না রাে। 
এই লিাররারতও লিানা রারচ্ছ 

িারী িরুটর িব্দ। অন্য িহর লেরক 
মহুোরির গ্রারম এরসরছ ওরা।  
ওরির কারন বক মহােোর লস্াত্রপাঠ 
রারচ্ছ? 
মরন হে না। লিেরনট হারত বমবেটাবর 
মাচ্যপাটে কররছ।  
কাে �বুড় প্রবতররাবগতাে লর অিাবন্ত 
হরেরছ, মারামাবর হরেরছ ক্ারির 
মারঠ লসটা রারত মহােোর বিন না 
ছড়াে তার জন্য কড়া বনরি্যি এরসরছ 
প্রিাসরনর উপররর স্র লেরক। 
মহুোর িাবড়রতও লখাজঁ বনে তারা। 
লকানও সাহার্য োগরি বকনা জানরত 
চাইে। 
মাো লনরড় না জানাে মহুো। 
তার এখন অরনক কাজ। একজরনর 
কাজ লতা নে। মা, িাবপ, লছাট লিান 
আর লরাহনিা— সব্ার িাবেত্ব এখন 
তার। 
লপাটেমরট্যম লেরক বিররি তারা, 

তারির আনরত লররত হরি। 
রারত উরত্তজনা না ছবড়রে পরড়, তাই 
লিার োকরতই োনাে লররত িরেরছ 
বিবিও অবিস লেরক। 
খিু লচষ্া কররবছে লরাহনিা, গন্ডরগাে 
আটকারত। �বুড় প্রবতররাবগতার মারঠ 
লরাহনিারির নামা বনরে খিু ঝারমো 
হরেবছে, মারবপটও। লসই খির 
ছবড়রে পরড়, গ্রারম লঢারক িাইররর 
লোক। 
‘িাইররর গুন্ডা লছরেরির লতারির 
িাবড়রত আগুন োগারত লিরখ ও–ই 
লতা ঝাবঁপরে পরড়বছে লর।’ 
রার রার বনেম মরতা িাহ কররত হরি, 
তাই ততবর হরে বনরেরছ মহুো। 
মহােোর গানটা ‘রূপং লিবহ, জেং 
লিবহ’ লিরজ উরঠরছ লরবিওরত। 
সিার জন্য আনা উপহারও গুবছরে 
বনে মহুো। ঠিক রখন লিষ হে 
লস্াত্রপাঠ— ঠিক তখনই। ■      
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নের নেলা। রাস্া নেররারছেে লম্া, ঋজু নেহারার এক 
মাঝেয়সি ভদ্ররলাক। োরোশ নকমে থমথরম। হঠাৎ 

ঝরের মর�া একটি নেরল নকাথা নথরক এরি েলল, ‘দাদা, 
এখেই েরল যাে, আর দাঁোরেে ো। এখেই শুরু হরে।’  
অোক হরলে মােষুটি। এই নেরলরা আগাম সেেরদর খের 
সদরয় �াঁরক সেরােরদ রাখার জে্য এ� আগ্রহী? �খে েকশাল 
আর্ালরের উত্তপ্ত িময়, োরসদরক আ�ঙ্ক আর অসথির�া। 
সকন্তু নি িময় অরেক অেষু্ারে সগরয়ও স�সে নদরখরেে, যারা 
অে্য িময় নমর� ওরঠ সেষ্রু নখলায়, �ারদরই নকউ নকউ 
জলিায় েরি এরকর ের এক সরিয় গারের অেরুরাধ করর েরল। 
সশল্ীর মরে হয়, ‘ এরা এ� গােোগল, অথে এ� সেষ্রু�া 
এরদর মরধ্য নকাথা নথরক আরি? কারদর নদারষ আমারদর 
নিাোর নেরলরা োথর হরয় যারছে?... ভাে�াম, যসদ সেধা�া 
আমায় এমে ক্ষম�া নদে, িঙ্ীর�র নজারর এরদর আোর 
নিাো করা যায়!’  আত্মজীেেী ‘আে্ধারা’য় স্পষ্ট ভাষায় এই 
কথা সলখর� সবিধা কররেসে নহমন্ত মরুখাোধ্যায়। �খে এিে 
কথা সলখরল এখেকার মর�া িমাজমাধ্যরম ‘ন্ালড’ হওয়ার 
ভয় সেল ো। সকন্তু এখে জীসে� থাকরলও, সশল্ীর িামাসজক 
ও মােসেক দায়েদ্ধ�ার স্ারথথে মে নথরক যা স্াভাসেকভারে 
নেসররয় আির� োয়, নিই কথা েলর� স�সে অন্ত� সবিধা 
করর�ে েরল মরে হয় ো।
‘ আমরা েরে েরি �েি্যা কসর ো, মােরুষর িমারজ মােষুরক 
গাে নশাোই।’ — ১৯৭৯ িারল ‘উর্ারথ’ েসরিকায় রিকাসশ� 
একটি িাক্ষাৎকারর েরলসেরলে নহমন্ত, যাঁর গারে–িরুর মগু্ধ 
োেঁ রিজরমের োঙাসল। িেথেভার�ীয় স্রর োঙাসলর িাংস্কৃ স�ক 
ঐস�রহ্যর রিস�সেসধথিােীয় সশল্ীরদর মরধ্যও অে্য�ম অগ্রণী 
ে্যসতিত্ব সহরিরে �াঁর োম উরঠ আরি। সকন্তু শুধ ুগাে নগরয়ই 
সক যগুধারক এক সশল্ী ো স্রষ্টার কাজ নশষ? �াঁর িামাসজক 
দায় ক�খাসে? ঠিক এই জায়গার�ই নহমন্ত মরুখাোধ্যারয়র 
মর�া সশল্ীমােষুরা আমারদর ভাসেরয় ন�ারলে। েুররাদস্তুর 
িমাজ ও নদশ–কাল িম্পরকথে িরে�ে এক সশল্ী, যাঁর স্�ঃস্ফূ�থে 
িরু নদওয়া শুরু হয় নোটরেলায় লাল–েীল কাগরজ োোরো 
স্রদসশ কসে�ায় িরু েসিরয়, সযসে গণোট্য িরঘের িাংস্কৃ স�ক 
মরচে থারকে অথে ‘িসরিয় রাজেীস�’র মরধ্য থারকে ো, েরর 
োসণসজ্যক নরকডথে ও েসের জগর� ে্যস্ হরয় েোর েরও, 
মারঝমরধ্য েুররো েন্রুদর আমন্ত্ররণ িাো সদর� নভারলে ো। 
অরেক েরর ১৯৫৮ িারল সদসলির রামলীলা ময়দারে অেসুষ্� 
গণোট্য িরঘের িেথেভার�ীয় িরমেলরে নযাগ সদর� এরিসেরলে 
েরম্র ‘নহমন্তকুমার’। সকন্তু আমসন্ত্র� সশল্ী সহরিরে নহারটরল 
েয়, রিাতিে িহকমমীরদর িরঙ্ ক্যারম্পই থাকার জে্য স�সে নজদ 
ধররে। সেধথোসর� িরন্য় অেষু্ারের জে্য স�সে মরচে উঠর�ই 
োরোশ নথরক ‘সহস্ গাো’, ‘সিসমি গাো’র দাসে উঠর� থারক। 
শান্ত গলায় স�সে জাোে, ‘ আসম নয মচে নথরক গাে গাইসে, 
নিই মরচে দাঁসেরয় সহস্ সিরমির গাে গাইর� োরে ো। আসম 
সহস্ গণিঙ্ী�ই নগরয় নশাোসছে।’ 
নেশার দুসেয়ায় োসণসজ্যক োসহদারক অস্ীকার ো কররও এইভারে 
িাংস্কৃ স�ক, িামাসজক ও মােসেক নোরধর নমরুদণ্ড নিাজা 
রাখর� োররে সযসে, �াঁরক নকােও একটি ভােোর আদরল, 
িঙ্কীণথে েরক নিলর� নগরল মশুসকরল েের�ই হয়। ‘েীল 
আকারশর েীরে’র মর�া েসের রিরযাজক ও িঙ্ী�েসরোলক 
সহরিরে �ৎকালীে রিধােমন্ত্রীর অকুণ্ঠ রিশংিা অজথেে কররে, 
অথে নিই িুরযারগ নকর্রে ক্ষম�ািীে রাজনেস�ক মহরলর 
িরঙ্ নিৌজরে্যর োইরর নকােও রকরমর িসুেরধ োওয়ার 
িম্পরকথে জোর� স�সে আগ্রহী হে ো। মােহাসে সেল রিিরঙ্ 
িংোদেররির কণ্ঠররারধর সেরুরদ্ধ েতিে্য নেশ করর� সবিধা কররে 
ো— ‘ এখে সক নদরশ জরুসর অেথিা েলরে নয, িংোদেররির 
কণ্ঠররাধ করর� হরে?’ 
সশল্ীর িামাসজক দায়েদ্ধ�া সক �াঁর জীেে ও করমথে এ�টাই 

স্াভাসেকভারে জসেরয় সেল নয, আলাদা করর �া সেরয় আরলােোর 
দরকার আরে— এ কথা আমারদর মরেই হয় ো?
১৯৪৬ িারল কলকা�ায় গরে উরঠসেল আটিথেস্টি’ অ্যারিাসিরয়শে, 
যার িরঙ্ যতুি হরয়সেরলে রিেীণ–েেীে রিায় িমস্ সশল্ী। রিধাে 
েকৃষ্রোষক স্াধীে�া িংগ্রামী ও কংরগ্রি নে�া সেমথেলে্রে ে্রে, 

�াঁর োসের�ই সেল িংগঠরের অসিি। িংগঠে–িম্পাদক 
িধুী রিধাে। িম্পাদক নহমন্ত মরুখাোধ্যায় ও জগমেয় সমরি। 
একোর এই েরদর সেেথোেরে নহরর সগরয় েঙ্কজকুমার মসলিক 
েরলসেরলে, ‘ নোট ভাইরয়র কারে নহররসে, এর� দুঃখ নেই।’ 
িংগঠরের উরদেশ্য সেল সশল্ীরদর রিস� দীরথেসদরের েচেোর 

সেরুরদ্ধ একরজাট হরয় দঁাোরো, �াঁরদর অথথেনেস�ক িরুক্ষার 
জে্য নে�ার ক�কৃ থেেক্ষ, নরকডথে নকাম্পাসে এেং সেসভন্ন জলিার 
উরদ্যাতিারদর কারে দাসেদাওয়া নেশ করা। �াঁর িংসক্ষপ্ত 
উেিংহার, ‘ এর� কাজ হল।’  সকন্তু নিই কাজ হওয়ার জে্য 
কম লোই করর� হয়সে। ১৯৪৬–এর ১১ আগস্ট নথরক 
১৪ আগস্ট রা� দুরটা েযথেন্ত েরলসেল �ৎকালীে কলকা�া 
নে�াররকর্রের িামরে ধমথেরট, সেরকটিং। এর আরগ সশল্ীরদর 
নকােও সেসদথেষ্ট, সেয়সম� আরয়র জায়গা সেল ো। নে�ার ো 
নরকডথে নকাম্পাসেগুসল যা সদ� কারলভরদ্র, �ার েসরমাণ অস� 
েগণ্য। নেসশর ভাগ অেষু্ারে হাজার হাজার মােষুরক আে্ 
সদরয় সশল্ীরক সিরর� হ� খাসল হার�। এই অেথিার েসরে�থেে 
নেরয়সেল আটিথেস্টি’  অ্যারিাসিরয়শে, যার এসগরয় েলার েরথ 
অে্য�ম নে�কৃ থিােীয় ে্যসতিত্ব সহরিরে গুরুত্বেফূণথে ভফূ সমকা সেল 
নহমন্ত মরুখাোধ্যারয়র। স�সে সেরজ নযটুকু েরল নগরেে এই 
েরেথের কমথেকাণ্ড িম্পরকথে— আত্মজীেেীর� অথো নকােও 
িাক্ষাৎকারর— নি কথরের মরধ্য ‘আসম’র নেরয় ‘আমরা’ই 
নেসশ। ১৯৮৭ িারল নদোসশি েিুরক নদওয়া এক িাক্ষাৎকারর 
েরলরেে, ‘ ... নরসডও স্টাইক হল এেং নিই অ্যারিাসিরয়শে নথরক 
ঠিক হল নয, আমরা সেরে েয়িায় গাইে নকে? রিথম কে্্যাক্ট, 
নযটা অ্যারিাসিরয়শে সেল, েঙ্কজ মসলিক, আসম আর �খেকার 
সদরের োমী করমসডয়াে অসজ� ের্াোধ্যায়— স�েজরে, 
নটাটাল হরছে একরশা টাকা।’  েরে�মী কারল িঙ্ী�সশল্ী ো 
মচোসভরে�ারা নয িমোরের িরঙ্, নজারারলা অথথেনেস�ক সভসত্তর 
ওের ভর করর নেশাদাসর জীেে কাটার� নেরররেে, �ার 
েথ নদসখরয়সেল এই িংগঠে। েরর সশল্ী িংিরদর রিস�ষ্া 
এই ইস�হারিরই ধারায়।
সহস্ ও োংলা েলসচিররির জগর� সেেুল ে্যস্�ার মারঝও েরাের 
িংগঠেরক িময় সদরয়রেে নহমন্ত মরুখাোধ্যায়। �া ির্বেও শুের� 
হরয়রে োোরকম সেরূে িমারলােো। ১৯৪৯ িারল িংগঠরের 
�ররি সশল্ীরদর স্ারথথে নজারদার কাজকমথে েলরে। নিই িময় 
একোর সভ শান্তারারমর ডারক �াঁরক সকেসুদরের জে্য জরুসর 
কারজ মুম্ই নযর� হরয়সেল। ‘সশেশসতি’ েসের গারের দাসয়ত্ব 
�াঁরক সদর� নেরয়সেরলে শান্তারাম। েসেটি অেশ্য নশষ েযথেন্ত 
হয়সে। সকন্তু সকেুসদরের জে্য �াঁরক োওয়া যায়সে েরল োংলার 
সশল্ীমহরল রে উরঠসেল, নহমন্ত নিররিটাসরর দাসয়ত্ব এোর� 
মুম্ই োসলরয়রেে! আরা� নেরয়সেরলে অেশ্যই, সকন্তু ো্া 
িমারলােো কররেসে, কারও োম নেওয়ার ন�া রিশ্নই নেই। 
িংগঠরের িমোে, িহকমমীরদর িমোে িোর আরগ। অরেক েরর 
আত্মজীেেীর� ে্যতি কররসেরলে অসভমারের কথা— ‘ োঁেজরের 
নোরখ ধরুলা সদরয় আসম লসুকরয় নেোে, এমে স্ভােরক আসম 
নকােওসদেই রিশ্রয় সদইসে।’  নশাভা নিে, ভফূ রেে হাজাসরকা, 
ধেঞ্জয় ভ্াোরযথের স্কৃস�োরণায় টুকররা টুকররা কথা উরঠ এরিরে 
�াঁর িংগঠক–িত্তা িম্পরকথে। �ঁার নশষযারিার িময় অসেল 
ের্াোধ্যায় েরলসেরলে, ‘ সশল্ী িংিদ যখে রিস�ষ্া হল, স�সে 
সেরলে আমারদর নে্ে, উেরদষ্টা।’ ে্যসতিগ�ভারে অরেক 
িমাজরিোমফূলক কাজকরমথে জসেরয় সেরলে, সশল্ীরদর োোভারে 
িাহায্য করররেে। ভার�–েীে যুরদ্ধর িময় আহ� জওয়ােরদর 
োরশ দাঁোরো, ভার�ীয় নিোোসহেীর িাহায্যারথথে সশল্ীরদর 
মরধ্য সরিরকট ম্যারের আরয়াজরে অংশ নেওয়া, োংলারদরশর 
মসুতিযরুদ্ধর িময় ভার�ীয় �থা এোর োংলার সশল্ীরদর সেসভন্ন 
উরদ্যারগ শাসমল হওয়া, এোোও আটিথেস্টি’  অ্যারিাসিরয়শরের 
জে্য �ঁার যা সকেু কাজ— নি–িরের িামসগ্রক ইস�হাি রসে� 
হয়সে, �াঁর রিয়ারণর স�ে দশক নেসররয় যাওয়ার েররও। 
গায়ক–িরুকার সহরিরে সেেুল জেসরিয়�ার আো�িরল 
িমীকরণ সক এভারেই নেরক নদয় �াঁর িমসষ্টগ� অেভুরের, 
েকৃহত্তর জীেেরোরধর সদকগুসল? ে্যসতি ো ে্যসতিত্বরকস্রেক 
ইস�হারির েেথোও ন�া হর� োরর িামসগ্রক, িামাসজক ও 
িাংস্কৃ স�ক ইস�হারির আসঙোর রিরেশসে্।ু ■     

সশল্ী যখে িংগঠক
িমাজ ও নদশ–কাল িম্পরকথে িরে�ে এক সশল্ী, যাঁর স্�ঃস্ফূ�থে 
িরু নদওয়া শুরু হয় নোটরেলায় স্রদসশ কসে�ায় িরু েসিরয়। 

আগামীকাল, ২৬ নিরটেম্র �ঁার রিয়াণসদে। 
নহমন্ত মরুখাোধ্যারয়র অে্যসদরক আরলা নিলরলে পৃথা কুণ্ডু

েসে: েডুমন কবিরাজ

একটা িময় সেল, খেররর কাগরজর 
ো�াজুরে জুর�ার সেজ্ােে নদখরলই 

মরে হ� এই ন�া েরুজা এরি নগরে।
হ্যা ঁঠিকই ধরররেে, আমারদর দুগথোেরুজা। 
োঙাসলর দুগথোেরুজা। মােরুষর দুগথোেরুজা।
সেয়রমর েরাকাষ্া োসেরয় নযখারে 
আন্তসরক�া িে ধরমথের মােরুষর মরধ্য 
েসেরয় েরে অোয়ারি।
নিই ন�া উৎিে। মহাসমলরের উৎিে। 
শরৎকাল েলরল েকৃসষ্ট নধায়া আকাশ আর 
নেঁজা �ুরলার মর�া নমররর কথা মরে হয় 
ঠিকই, সকন্তু োস্রে ভাদ্রমারির ে্যােরেরে 
গরম অেশ্য জসষ্মািরকও হার মাোয়।
আমারদর নোটরেলায় খুে নলাডরশসডং হ�। 
িরন্রেলা রররর নমরঝর� েের� েরিসে। 
ে্যি, দুম করর কাররন্ট েরল নগল। �খে 
আর আমারদর োয় নক?
েই–খা�া েন্ করর গাে–গল্–কসে�া 
এিে শুরু হরয় নয�। নিই ভাদ্রমারির 
গুরমাট গররম ঠাকুমা হা�োখা সেরয় েি� 
আমারদর মাঝখারে। 
এখে ন�া উন্ন� রিযসুতির নজারর 
সে�্যনেসমসত্তক�ার সভসত্তর� নেসশরভাগ 
োসের�ই রর ঠান্া করার নমসশে নদখা যায়।
মারয়র মরুখ নিই নয শব্দটা শুে�াম ‘ েো 
ভাদ্র’ , এখেকার সদরের মােষু �া আর 
উেলসধি করর কই?
ভাদ্র মারির দুেরুরর কাঠিাটা নরারদ মা–
নজঠিমারক নদরখসে, আলমাসরর� �ুরল রাখা 
জামাকােে, শাসে সেরয় োরদ, োরা্ায়, 
অল্ অল্ করর খরুল নরাদ খাওয়ার� সদর�। 
এর� োসক িারা েের জামাকােে ভাল 
থারক। নোকায় কারট ো। এখে যাসন্ত্রক 
জীেেযারিায় মােরুষর িময় নকাথায় এ� 
সকেু করার? এখেকার সদরে সকেরে–েররে, 
�ারের েয় লস্রি আর ো হয় ওয়াসশংরমসশে। 
যাই নহাক, ভাদ্র মাি এরলই আমার খেু 
মরে েরে, মামার োসের েকুুরোরের 
�ালগােটার কথা। নিই নয নোটরেলায় 
েরেসেলাম, ‘ �ালগাে একোরয় দাঁসেরয়/  
িে গাে োসেরয়/  উঁসক মারর আকারশ।/  মরে 
িাধ, কারলা নমর িঁুরে যায়,/  এরকোরর 
উরে যায়;  নকাথা োরে োখা নি? ’ 
রা�সেররর�ও �া নিই �ালগাে নথরক 
যখে োকা �াল ধেু করর মাটির� েে�, 
েয় সদদা, ো হয় আমরা ভাইরোরেরা েটু 
সদ�াম �াল কুরোর�। ওই গারের �াল 
সকন্তু খেু সমসষ্ট সেল। 
ওই �ালগাে সেরয় রাঙা দাদু আমারদর ক� 
গল্ েরলরে— এক নয সেল একােরে, নি 
থারক �াল গারে েরে...
এোোও আরও ক� কী!
জাসে ো, নিই �ালগাে আজ আর আরে 
সকো? হয়র�া নকােও েহু�ল উরঠরে �ার 
েসরের�থে।
হ্যা,ঁ ন�া নিই �াল কুসেরয় সেরয় আিার 
েররর সদে িকালরেলায় দাদু �ারলর 
আটঁিগুরলারক জরল সভসজরয় ধামায় োঁে�। 
আর সদদা নিই �ারলর িরঙ্ োররকল আর 
গুে সদরয় �াল িুলসুর োো�। আর েে 
�াল হরল োসকটা সদরয় �ারলর ক্ষীর হ�। 
িস�্যই ভােরল আজও সজরভ জল েরল 
আরি। আমারদর নিসদে োয় নক? মেজুরে 
আের্র হাওয়া গাসে।

আজরকও �ারলর েো, মালরোয়া, সমসষ্টর 
নদাকারে সকের� োওয়া যায় েরট, সকন্তু 
নিসদরের নিই নেরটেুরট নেওয়া আের্র 
নিই স্াদ, আজও নযে নকাথায় খুরঁজ েরলসে 
নভ�র নভ�র।
আমারদর োসের দালারের কারে একটা 
সশউসল গাে সেল। অেশ্য সেল েলসে নকে? 
এখেও আরে।
এই শরর�র িরন্ আর সশউসলর িুোি 
রিককৃ স�র নকালজুরে নকাথায় নযে এক 
আসবিরের আোহে।
মামার োসে নথরক একটু এসগরয় নগরল 
েদ্মসদসর েে�। এ িময় ওখারে নগরলই 
সদসরর� নকমে েদ্মিুল িুরটরে নদখর� 
নয�াম। কাো উঁেু েে থালার মর�া 

েদ্মো�া। অোক নোরখ �াসকরয় নদখ�াম 
সেরােসর� োগারের িুরলর োইরর রিককৃ স�র 
এমে িকৃসষ্টর সদরক।
এখে অরেরক োদ োগারে েে োররির 
জরল েদ্ম িুরলর গাে নয করর ো �া েয়, 
সকন্তু নিই নয অোর সেস্রয় সদসর োরে 
েরুট যাওয়া কাশেরের োশ সদরয়, েদ্মিুল 
নদখে েরল! আজ মরুঠায় থাকা িে নেরয়সের 
জীেরে নি মাদক�া আর কই?
আসম �খে নেশ নোট, নি িময় নদরখসে 
মারয়র নজঠামশারয়র োসের� এক োলসেররির 
দুগথোেরুজা হ�। মহাল     য়ার 
েরসদে নথরক শুরু হ� েণ্ডীোঠ, োল 
োো, স�ল নকাটা। োসের ঠাকুররর োশঁ 
আর খরের কাঠারমার গারয় মাটির রিরলে 
নদওয়া শুরু হ� �খে নথরকই।
আরগ ন�া েরেসদোসের দুগথোেরুজাই েরলা ো 

োোর ক্ারের েরুজা, নিই ন�া ডারকর িাজ 
আর ো হরল নিই এক োলসেররির ঠাকুর। 
আর এখে ন�া নেসশরভাগই সথরমর েরুজা 
হয়। নকাথাও লাইরটর কারুকাজ, নকাথাও 
ে্যারন্রলর, নকাথাও ো রিস�মার। 
অরেরকই েরল েরট এ� খররের কী দরকার? 
ো এ� দুরযথোরগর মরধ্য েরুজা কসমটিগুরলা 
এ� খরো কররে নকে?
সকন্তু এটাও ঠিক, এই িময়টার জে্য ক� 
গসরে মােষু হা ঁকরর েরি থারক। নযমে, 
োসক, লাইরটর নলাক, ে্যারন্লওয়ালা, 
মাটি সদরয় রিস�মা গরেে যারঁা, সেরশষ� 
কুরমারটুসলর নয িমস্ নোরটারা আরেে, 
�ারঁা কাজ নেরল �রেই ন�া হার� দুরটা টাকা 
োরেে। যা সদরয় নেরলেরুলর জামাকােে 

সকেরেে, িংিার োলারেে। �া ো হরল 
�ারঁদর উৎিে আর কীরি?
�াই নোট নথরকই মরে হ�, উৎিে ভাল। 
ওরাও আমারদর মর�া আের্ মা�ুক। 
মােরুষর অভাে নমােে নহাক।
িোই একিরঙ্ আে্ করে নেশ!
নিই ন�া হরে আত্মার রিককৃ � আত্মীকরণ।
মরের উৎিুলি�ার জে্য রিককৃ স� নয মােে 
জীেেরক কী অেরূে আরলা–োয়ায় িাসজরয় 
নররখরে �া এই ভাদ্র–আসবিরেই নোধকসর 
েে স্পষ্ট হরয় ওরঠ।
দুেরুরর নরাদেরুটাও নযে খসুশর নিাোসল 
আসের। িদ্য েষথোর জরল ধরুয় যাওয়া িেুজ 
ো�ারা নযে গারের েুকজুরে ঝলমল করর� 
থারক। মাথার ওেরর রে েীল আকাশ, 
েষথোর জরল টইটুমু্র েদী, খাল, সেল, েকুুর।
রেী্রেোরথর রিককৃ স� েযথোরয়র নিই গাে 

নযে মরে েরে যায় আজ—
‘ শরৎ োণীর েীণা োরজ কমলদরল
লসল� রারগর িুর ঝরর �াই ঝরর সশউসল 
�রল।
�াই ন�া ো�াি নেোয় নমর� কসে ধারের 
িেুজ নক্ষর� 
েরের রিারণর মরমরাসের নেউ উঠারল।।
আরলার অমল কমলখাসে নক িুটারল...’ 
রামরকসল রারগর ওের দাদরা �ারল 
এমে রেী্রেিঙ্ী� শরৎকালরক রিাককৃ স�ক 
সশল্িুষমায় নযে এক অসেেথেেেীয় নিৌকযথে 
রিদাে করররে।
জাস�–ধমথে–েণথে সেসেথেরশরষ রাস্ায় মােরুষর 
েল োরম েরুজার িময়। অরেক নক্ষররিই িারা 
রা� নজরগ ঠাকুর নদখার এক অভফূ�েফূেথে 
উমোদোও নদখা যায় মােরুষর মরধ্য। 
�রে আরগর নথরক এখেকার েসরেহণ 
ে্যেথিা অরেক উন্ন� হরয়রে। আরগ োরি–
্ারম সভে হ� েরল মােষু রিরয়াজরে উঠ� 
ঠিকই, সকন্তু নররম–নেরয় শরীর ক্ান্ত হরয় 
েে�। �া োো সেসভন্ন জায়গায় ওয়াে 
ওরয় থাকার জে্য মােরুষর সেসদথেষ্ট গন্তরে্য 
নেৌরঁোর� অরেক িময় নলরগ নয�।
এখে আর নি কষ্ট নেই। উৎিরের 
সদেগুরলার� িারা রা�ে্যােী ো�াল নরল 
োলু থাকার জে্য মােষু এখে আরারম এেং 
�াো�াসে �ার সেরজর গন্তে্যথিরল নেৌরঁে 
নযর� োরর।

এই উৎিেরক নক্রে করর শহরর ন�া 
েরটই, এখে গ্রারমও মােুষ ক� রকরমর 
স্টল সদরছে। েইরয়র স্টল, সেসভন্ন খাোররর 
স্টল। এর�ও ন�া িাধারণ সেম্নসেরত্তর 
দু’ েয়িা উোজথেে হয়। এখে ন�া োসের 
নমরয়–েউরাও সেসভন্ন স্টল করর রাস্ার 
ধারর ধারর েিরেে। আরগ যা কল্োয়ও 
নকউ ভাের� োর� ো। 
শরৎকাল নযে নকাথাও একটা মােরুষর িরঙ্ 
মােরুষর নমলেন্রের ঋ�ু। রিককৃ স�র ো�থো 
েহেকারী দূ�। সেরিকরল্ শরৎ ঋ�ু যসদ 
োরী হয়, �রে �ার িেথোরঙ্ আরলা মাখা 
িফূরযথের হলদু রং নযে গসেরয় েরে নমররর 
িারঁক, িেুজো�ার সশরায় সশরায়, অথো 
নেো– অরেো সদসরটায়। কারলা নমররর 
আরলার� আকঁা শরর�র এই অসভেেত্বও 
এক ো্সেক দৃশ্যেট। ■     

শরর�র আরলা
উৎিরের িুোি

েডুবমতা মডুখাবজজি
খে িারা রাসত্তর মাটির উরঠারের এক োরশ একটা েে সশউসল 
গাে নথরক টুেটাে করর ঝরর েে� িাদা সশউসল িুল। সশসশর 

আর কুয়াশার জাল সেন্ন করর একটা নোখ নগল োসখ নোখ নগল ডাক 
সদরয় উরে নয� েুে সদগরন্তর আকারশ। স্রনের মহালয়ার নভার নয 
কখে হরে, অেন্ত রি�ীক্ষার নশষ সেল ো নিই িমরয় অথথোৎ ষাট–িত্তর 
দশরকর সশশু, সকরশাররদর। 
উরঠারে েিারো েরুরো কারঠর ক্যাসেরেরটর মস্ েে নরসডওর� ির 
ির করর একটা সেকট আওয়াজ মহুফূর�থে িোইরক িেসক� করর �ুলল। 
আট নথরক আসশ িোই মাদুর, শ�রসচে সেসেরয় েরি েেল। কারও মরুখ 
নকােও কথা নেই। একজে েয়স্ মােষু (অথথোৎ োসের েেক�থো, ে�ুে 
ধসু� েসরসহ�) নেেে িাইরজর কারঠর নরসডওর োরশ নবেরল সদরলে 
করয়কটা ধফূেকাঠি। োসের েে সগসন্ন োিন্তী ররঙর শাসে েরর নে�রলর 
থালায় ো�ািা, েকুলদাো, সশউসল িুল সদরয় িাসজরয় সদরলে ভসতির 
উেোর। এক লহমায় নরসডওটা নযে নদে�ায় রূোন্তসর� হরয় নগল 
িোর কারেই। নিই মারহ্রেক্ষরণ কসেকােঁারা কারে কারে সিি সিি করর 
অেচুিস্রর কথা েলরলই েেরা ধমক সদরছে �জথেেী �ুরল।
নগাটা োোয় জসমদার োসের� একটা মারিই নরসডও। �াই রিায় মাঝরা� 
নথরকই উরঠােজুরে োো েেসশরদর সভে উেরে েরেরে। অরেরক েিার 
জায়গাও োয়সে। অগ�্যা দাসঁেরয় ররয়রে আোে–কাোরে। নযমেটা হয় 
োটক নদখর� নগরল, যারিাোলা নদখর� নগরল। আর এই মারহ্রেক্ষরণই 
সকো মস্ েে নরসডওটায় শুধ ুসেকট আওয়াজ হরছে ির. . .  ির. . . ির! 
অথে এই মহারথে যন্ত্রটা িকারলই িাসররয় আো হরয়রে। োসের� এরে 
দশ–োররা োর োসজরয় েরীক্ষা করা হরয়রে।
�েু আিল িমরয়ই নকােও কথা েলরে ো। িোই নটেশরে কােঁরে। 
কী হয়, কী হয় ভাে িোরই নোরখ–মরুখ।
হঠাত্  কলকা�া নথরক আিা োসের নমজক�থো নরসডওটায় দু’ স�েোর 
নজারর নজারর থাপ্পে মারর�ই নশাো নগল— ‘ আসবিরের শারদরিার� 
নেরজ উরঠরে আরলাক মসঞ্জর ধরণীর েসহরাকারশ অন্তসহথে� নমরমালা. . . ।’  
েীরর্রেককৃ ষ্ণ ভরদ্রর জাদুকরী কণ্ঠ শুরেই কসেকােঁা–িহ িোর গারয়ই 
কাটঁা সদরয় উঠল। নিটা সেল ষাট–িত্তররর দশরকর নিরল আিা িে 
নিাোসল সদরের মধরু স্কৃস�।
�খে আকারশর জাোলায় উরে নয� েীল নমররর নভলা দূরসদগন্ত োরে। 
�ার দীরল োয়া আলেো এরঁক সদ� োংলার েদেদী, খালসেল, হাওরের 
িরিা জরল। নিই েীলাম্সর নমররর োয়া নদরখ োেরকৌসে, োসলহািঁ 
ডুে সদ� েদী জরল। েদ্ম, শালকু িুরল ভরর নয� জলাশয়। সদগন্ত সেস্কৃ� 
ধেল কারশর েরে উরে আি� লাল িসেং, রংরেররঙর রিজােস�র 
দল। িিরলর মাঠ নথরক গরুর গাসের� করর োসষরা ররর সেরয় নয� 
রাসশ রাসশ োকা নিাোসল ধাে, োরটর আটঁি। েীলকণ্ঠ োসখর উোল 
ডাোয় নেরে েের ভর রি�ীসক্ষ� স্রনের মহালয়ার সদেও এসগরয় আি� 
কসেকােঁারদর মরের জাোলায়। নিই রথযারিার সদে নথরক রিস�মা ত�সরর 
কারুকাজ নদখর� কুরমারোোয় সভে জমর� শুরু কর� খরুদরদর। 
মহালয়ার সদেটিই সেল তশশরের োধঁেহারা অোসেল আের্র সদে। 
মহালয়ার রাসত্তরর নজরগ োোেেসশরদর োসে নথরক োররকল, ো�াসে 
নলেু েুসর করর খাওয়ার আে্ সেল আলাদা রকরমর। ইসু্রলর মারঠ 
নের্াম্যাক্স বোসলরয় হ� সেকসেক। মহালয়া মারেই ইসু্রল েটুির েেথে 
শুরু হরয় যাওয়া। একদম দুগ্ােরুজা েযথেন্ত েো েন্। নিই িমরয় েরুজার 
জামাকােে িোর ো–ই ো হল �ার� কারও খেু নেসশ দুঃখ সেল ো 
মরে। রিাণভরা সেল মরের আে্।
এখেও আকারশ েীল নমর উরে যায়। সশউসল িুরলর েরম গন্ নভরি 
আরি শরর�র েরম িমু্ ো�ারি। নিরল আিা তশশরের মহালয়াও 
স্কৃস�র আয়োয় নভরি ওরঠ। দূররর আকারশ উরে নেোরো নোখ নগল 
োসখ নোখ নগল নোখ নগল েরল নডরক যায় হৃদয়েুরর। ■     

মারহ্রেক্ষরণই 
নরসডও সেকল

তডুষার ভট্াচা�জি

�

নি

সদ

অরেো হরল ন�া নকােও িমি্যা সেল ো
মুশসকল হল নয িে নেো
এোর রিথমোর য� ভাল লারগ
সিরর এরল ��টা লারগ ো

�াও সিরর� হয় 
রিস�শ্রুস� েদরল সগরয় হরয়রে িংশয়
�েু অসভশাে– মুতি ে্যাঙ
 রাজেুরি হরয় নগরল
েুররো েষথোর রা� স্রণ করায় �ারক 
েো নডাো, অ�লান্ত োঁক
রররোো নমৌমাসেরা নি নদাকারে সভে করর 
নয সেরজর িাইেরোরডথে সলরখরে, ‘ নমৌোক’  . . . 

আসমও োসলর গারয় সলরখসে সেরজর োম
েুসঝসে, িমুদ্র নকে নেউ সদরয় আখ্যাে োোয় 
নকেল নিোর েুমু োরয়র ো�ায় সের� সের� 
নদরখসে, িাহিও ধাক্া নখরল ের জল হরয় যায়. . . 

আসম োসক কান্না হরয় নজরগ আসে নকাটি– নকাটি নোরখ? 
অথে সেরজরক োসছে োসখর োলরক
যসদও জাসে নয নিই োসখটার নেরটও েুরলট
নমরররে িুদূর সিসন্রকট;
নরিমময় নিই েরিেফূ্যহ
দূর নথরক যাই করর 
 লারগ কারে এরি
েে ভালরেরি
নেরল– নমরয়– নমরয়– নেরল 
ভাইসঝ– ভারনে
ভাগ নে, ভাগ নে
এই নদশ নকেলই োোর 
এই সেবি সেরাট থাোর 
নযখারে সদরয়রে সেহ্ন
রিস�বিন্দীরা সেসচিহ্ন, 
আরলা ন�া রররর আয়োয়; 
আগামী েক্ষরি মরুে যায়. . . 

মুরে সদল রা� আর মরুে সদল সদে
সহরর েরল ঝুরটা মরুতিা
 মাংি েরল নেেল িয়াসেে. . . 
িারসথর নজারর যুরদ্ধ সজর� নগল রথী
কী এমে ক্ষস�! 

রাজেীস�– সেরোদে– জুয়া
ধকৃ�রাষ্ট্র োণী নদয়, দুরযথোধে সকরে নেয়
শকুসেরা গায় হুক্াহুয়া

আিমুদ্র সহমােল
আমার নোরখর জল
নকে �রে োঁরো?
োরো ো, আগুে হরয় োরো
নয োরের িামরে গুঁরো–গুঁরো হরয় যারে
মাটির� েসেরয় রাখা কােও? 

আঁরকা অে্য গ্রহ
ো, নযাগারযাগ্য�া েয়;  নযাগ্য�াই নযখারে সেগ্রহ! 
নিখারে স্টাগলই শুধু নিাো. . . 

আর নিই নিাোর মুরখ েুে সদরয় যারা মারর� আরি
�ারদর কসলজা ধরর টাে সদরয় �ুসম
আোমর মােুষ আর রিাণীজগর�র হরয় েরলা, 
“  এ� নলাভ সদরয়রে রিককৃ স�
এ�টুকু লজ্াও সদল ো” ?   

নযাগারযাগ্য�ার সেরুরদ্ধ
বিনায়ক িপ্্দ্াপাধ্ায়

কবিতা

িই

ইস�হারির িরঙ্ িাসহর�্যর সমরশরল 
দুই মলারট েস্ এক েমকরিদ 

নলখার িম্ার নলখক ও িম্পাদক 
েঙ্কজকুমার দরত্তর ‘ নদখা হয় োই 
েকু্ষ নমসলয়া’ ।  সেরকারলর কাশী, েুরী, 
েেবিীে নথরক শুরু করর কালীরাট কালী 
ো োংলার মারহশ। রিাণেন্ত েণথেোময় 
নলখায় নযমে এরিরে সশখগুরু মসহমা 
ও োটো িাসহে, তে�ে্য– সে�্যাে্ 
ককৃ োধে্য োসেহাটি ন�মেই এরিরে 
দসক্ষরণবিরর ভে�াসরণী মস্র, নেলুে 
রামককৃ ষ্ণ মঠ। আোর ঐস�হাসিক 
রাজগকৃহ যা আজরকর রাজসগর, সহউরয়ে 
িাং নমরমাসরয়াল, োল্া, ইস�হারির 

ে্রেরক�ুগে ো জেশ্রুস�র নেোোঁো, নডসেশ উেসেরেশ নরেডাসরকেগর 
নথরক নকসর িারহেরদর সরিয় শ্রীরামেুর, েসরসে� ে্েেগর, অজাো োর্র 
েগর— ইস�হারির  �থ্যসেষ্ গরেষক সহরিরে েঙ্কজকুমার দত্ত িাসহ�্যগুরণ 
েসররেশে করররেে। েের� েের� োঠক থিাে– কাল– োররির িরঙ্ একাত্ম 
হরয় যারেে। িাসহর�্যর রি আস্াদে করার োশাোসশ োঠক নেৌঁরে যারেে 
ইস�হারির সভ�রমহরল। করয়কটি রাজ েসরোর ো রাজোসে সেরয়ও নলখক 
আরলােো করররেে। নযমে, নশাভাোজার রাজোসে, োঁশরেসেয়া রাজ 
েসরোর ও হংরিবিরী মস্র, আ্ুল রাজকাসহসে, নকােসেহার রাজরিািাদ 
ই�্যাসদ। �রে এই েইরয়র মফূল িম্পদ হল ক্যালকাটা মাদ্রািা, এসশয়াটিক 
নিািাইটি, সহ্ু করলজ, েঙ্ীয় িাসহ�্য েসরষৎ, তে�ে্য লাইররেসর, নেঙ্ল 
সথওিসিক্যাল নিািাইটি ও নকশেে্রে নিরের কমল কুটির সেরয় �থ্যসেষ্ 
আরলােো। অেুিসন্ৎিু োঙাসল োঠক সেঃির্রহ উেককৃ � হরেে। �রুণ 
গরেষকরদরও িাহায্য কররে। সকেু দুলথেভ েসে েইটির মযথোদা োসেরয়রে। 
রিকাশোর মাে যরথষ্ট ভাল, যা এই ধররের েইরয়র নক্ষররি িসেরশষ রিরযাজ্য।
    সেখা হয় নাই চক্ডু সমবলয়া ●  পঙ্কজকুমার েত্ত
   ●  িাঙলার মডুখ ●  ৬৯৯ টাকা

বিশ্বরূপ মডুপ্খাপাধ্ায়   

ইস�হাি ও িাসহ�্য

েই আরলােো সেরয় নযাগারযাগ েয়
ো োইর�ই দপ্তরর অরেরক আরলােোর জে্য েই, েসরিকা োঠারছেে। 
�ঁারা আরলােো আশা কররেে। �াঁরদর েইরয়র রিস� যথাযথ িমোে 
নররখই জাোরো হরছে, িে েই সেরয় আরলােো করা কখেই িম্ে েয়। 
িম্পাদকমণ্ডলী োোই করার ের েই আরলােো করা হয়। েইরয়র 
আরলােো সেষরয় নকােও রকম নযাগারযারগর রিরয়াজে নেই। রসেোিররর 
‘ েই’ সেভাগ সেয়সম� নদখরলই জাো যারে।   



মাস্ক মাস্ট পারস্পররক দূরত্ববারবার হাত ধ�ায়া    অবশ্যই বুস্টার
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৪

কত অজানা রে!  আশ্চর্য হতত হয়

োড়া
আপনারা েমাপ্ের আয়না। েুনাগররক রহপ্েপ্ব েতক্কতার বাত্কা আেুক

আপনার েংরষিপ্ত বক্তব্য পাঠান pbasum7@
gmail.com ই– ধমপ্ল।  অনুগ্রহ কপ্র নাম,
পুপ্রা ঠিকানা এবং ধ�াগাপ্�াপ্গর নম্বর েপ্গে 

ধেপ্বন। রনপ্ের পররচয়ও      

 ঘটনাে মিমিল। এবাতেে বািাইশআ পাশ

অবতশতে উিা সপমেবাতে েওনা মিতলন িতত্যযে। 
শহেজুতে চলতি রশে িুহূতত্যে প্রস্তুমত। বাঙামলে 

ররেষ্ঠ উৎসতব িণ্ডপ রেতক িুখ, সবই রাতত রসো লাতে, 
রসই প্রতচষ্াততই সবাই বযেস্ত। বযেস্ত শব্দটা লঘু হতয় রেল, 
বেং িত্ত বলাটাই রোে্য।
রূপচচ্যাে রষেতরে ত্বক বা চুতলে রর রিোিমতগুতলা এইটুকু 
সিতয় কতে রনওয়া সম্ভব, রিমে না কতে রসগুতলা চটজলমি 
কতে রেলুন। পাল্যাে 
রতা আতিই, ততব রশে 
িুহূতত্য সিতয়ে অভাতব 
রমি মেতয় উঠতত না 
পাতেন, তাই ঘতোয়া 
প্রস্তুমতততই আে একটু 
ইন্ধন রজাোন।
ট্যান দূর করপ্ত
▼ রলবু আে  টক িই 
একসতগে মিমশতয় িুখ, 
হাত, ঘাে ও রর রর 
জায়োয় টযোন পতেতি, 
রসখাতন লাোন
▼  টিযোতটাে েসও 
টযোন মেিুভযোতল সাহারযে 
কতে। তাই টিযোতটা 
চটতক েস রবে কতে 
টযোন পো অংতশ লাোন
▼ টযোন দূে কেতত 
ব্যোমডিও পাতে। তাই 
অল্প একটু ব্যোমডি 
লাোতত পাতেন এ 
ক’ মিন।
ধনেনরেং–  ধটারনং–  মপ্য়শ্ারাইরেং
 মনষ্পাণ ত্বতক প্রাণ রেোতত রনেনমজং–  রটামনং–
  িতয়শ্চাোইমজং কতে োতত ত্বকতক রিোিমতে জনযে রিতে 
মিন। রিখতবন ত্বক এিমনই প্রাণ মেতে পাতব। এ িাো 
কতয়কটা পদ্ধমত ঘতেই কতে রিখতত পাতেন—
▼ এই সিতয় মকউময় খুব ভাল ওতঠ। মকউময় ত্বতকে জনযে 
খুবই ভাল। বযেবহাে কো ররতত পাতে
▼ পা কা রপঁতপ চটতক িুতখ লাোন, ভাল লােতল রখততও 
পাতেন। এতত ত্বক রভতে ও বাইতে রেতক প্রাতণাজ্জ্বল 
হতয় উঠতব
▼ মভটামিন-মস-রুক্ত খাবাে িাবাে, েল রবমশ কতে খান
▼ মভটামিন-মস-রুক্ত মরিি বযেবহাে করুন। মকিন 
মেতপয়ামেংতয় এে জুমে রিলা ভাে
▼ মচমকৎসতকে পোিশ্য মনতয় রখতত পাতেন মভটামিন 
কযোপসুল।
ব্রণ বা র্যাশ োরাপ্ত
মনয়মিত ত্বক ভালভাতব পমেষ্াে করুন। বােমত রতল, 

িয়লা তুতল রেলতত সপ্াতহ একমিন একটা স্কাব 
বযেবহাে করুন। মিতন দুই রেতক মতনবাে হালকা রোমিং 
রেসওয়াশ মিতয় িুখ ধুতয় রেলুন। বামেতত কতয়কটা 
মজমনস কেতত পাতেন—
▼ ব্ণ হতল তাে ওপে লবগে রপস্ট কতে লাোন
▼ অজু্যন োতিে িালও বযেবহাে কো রায়। ব্ণ কিাতত 
অজু্যতনে িাল খুব কার্যকেী। শুধু ব্ণ নয়, ব্ণ রেতক ততমে 

রজমি কাতলা িাে বা মপেতিতটেশন কিাততও 
এটি সাহারযে কতে। চন্দন মপঁমেতত অজু্যতনে 
িাল ঘতে ত্বতক লাোতনা রায় 
▼ ব্ণ কিাতত চন্দনগুঁতো খুবই উপকােী। 
রপস্ট বামনতয় বা পযোক বামনতয় িুতখ লাোতত 
পাতেন। েক্তচন্দন এ জনযে সবতচতয় ভাল েল 
রিয়। 
চুপ্লর প্ররত �ত্নবান ধহান

পুতজাে আতেই সবাে িতধযে চুতলে নতুন 
স্টাইমলং–  এে একটা প্রবণতা শুরু হতয় রায়। 
ততব িতন োখতত হতব, র্রেইটমনং, স্ুিমনং, 
কালামেং বা মবতশে ট্রিতটড রহয়াতেে রত্নও 
মবতশে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ততব রমি বামেততই 
রত্ন কেতত চান, ততব কতয়কটা মজমনস কেতত 
পাতেন—
▼ রিমে পাউডাে অল্প জতল মিমশতয় তাতত একটু িধু মিতয় 
চুতল লাোতনা রায়। এটা চুলতক কমডিশমনং কতে
▼ িধু, টক িইতয়ে পযোকও বযেবহাে কো ররতত পাতে।

হাত–  পাপ্য়র অবপ্হলা নয়
শুধু চুল আে িুখ নয়, হাত-পাতয় নজে রিওয়াও 
প্রতয়াজন। অল্প ক’ টা ঘতোয়া রটাটকাততই প্রাণ মেেতব 
ত্বতকে। 
▼ খামনকটা িয়িাে সতগে একটু চাতলে গুঁতো মিমশতয় 
তাে িতধযে অল্প িই–  এে সে ভাল কতে মিমশতয় োতয় 
ঘেতল িয়লা দূে হয়, িৃত রকােগুতলা অপসােণ হয়। ত্বক 
রকািল হয়
▼ সািতনই শীততে িেশুি, স্াতনে পে রোজ একটু 
অমলভ অতয়ল বযেবহাে কেতল হাত–পা অমতমেক্ত শুষ্তা 
রেতক রেহাই পাতব

▼ হাত–পাতয়ে জনযে অতেঞ্জ অতয়লও খুব কার্যকেী। 
কােণ এতত মভটামিন-মস োতক। েতল দ্রুত টযোন মেিুভ 
হয়।

 সহায়তা:  োয়ন্তী ব্যানারে্ক

শুধু শুধু মকিু িৃত রকাে বতয় রবোতবন রকন?  িুতখ রবমশ, শেীতেে বামক অংতশও জতি। 
সাো বিতেে গ্ামন ভাবুন। পুতজাে আতে একটা সািমরিক ‘ রেশমলফ্ ট’ চাই ।

মনতজে মিতক একবাে ভাল কতে তাকান  

গ্ারন হটানধকয়া ধশঠ
মবমশষ্ অযোতোিাতেোমপস্ট। রকয়া রশঠ 
এক্সক্ুমসভ, ১১৬এ, শযোিাপ্রসাি িুখামজ্য 
রোড, কালীঘাট, কলকাতা– ৭০০০২৬  
 help@keyaseth.com

ঠাকুর ধেখপ্ত ধবপ্রাপ্নার আপ্গ
❖ রবতোতনাে আতে িুতখ একটু িধু লাোন
❖ ত্বক শুকতনা রিখাতল িুতখ একটু িাখন রিতখ 

মনতত পাতেন রবতোতনাে আতে
❖ পাতলা চুল হতল মবমভন্ন মিক রেতক আঁচতে 

পাে করুন। এতত চুল ঘন রিখাতব
❖ একটা মচরুমন অবশযেই সতগে মনতয় রবতোন
❖ একটা পাে রেতখ রিতবন ঘাি রিািাে জনযে 
❖ মলপমস্টক মনতয় রবতোতত ভুলতবন না
❖ খুব আঁটসাঁট রপাশাক পেতবন না
❖ নতুন জুততা পুতজাে মকিুমিন আতে রেতক 

পতে অভযোস কতে মনন
❖ সুমতে রপাশাক পরুন।  

( েত সপ্াতহে পে)  

িীঘ্যায়ুে পতষে অনুকূল এিন ডাতয়তটে 
রখাঁতজ মবজ্ানীো লষে কতেতিন, 

ডাতয়তটে লষেযে কযোলমে িারোে মনমেতখ না 
হতয় এিন হওয়া উমচত, রাতত বমড িাস 
ইনতডক্স (মবএিআই)–রক ২৫-এে নীতচ 
োখা রায়। একইসতগে ডাতয়ট এিন হতব 
রাতত শেীতেে চমব্য এবং চমব্যহীন শেীতেে 
ভতেে িারো আিশ্য মলগে ও বয়সমভমত্তক 
হয়। তাঁতিে িতত, অপুমষ্ এোতত 
ডাতয়টতক বযেমক্তেত প্রতয়াজতনে সতগে 
খাপ খাইতয় রনওয়া ভাল। মবতশে কতে 
৬৫ বিতেে রবমশ বয়মসতিে জনযে কোটি 
প্রতরাজযে কােণ, তাঁো কি রপ্রাটিন ডাতয়তট 
দুব্যল হতয় পেতত পাতেন। এঁতিে িতধযে 
রাঁতিে ইনসুমলন প্রমততোধজমনত সিসযো 
বা স্ূলতা রনই, রবমশ পমেিাণ জটিল 
কাতব্যাহাইতরেট রিহতণ তাঁতিে দুব্যলতা 
কিতত পাতে। কােণ এই ধেতনে খািযে 
ইনসুমলতনে বৃমদ্ধ না ঘটিতয় ও গ্লুতকাজ 
মসেনযোমলং পে সমরিয় না কতেও শমক্ত 
সেবোহ কতে।
েতবেকো এও লষে কতেতিন রর, 
১৮ রেতক ৭০ বিে বয়মসতিে িতধযে 
পর্যায়রিমিক উতপাস উচ্চ কযোলমেে খাতিযেে 
কােতণ উৎপন্ন ইনসুমলন প্রমততোধতক 
মবপেীতিুখী কতে রতাতল। এিনকী এতত 
েক্তচাপ, রটাটাল রকাতলতস্টেল িারো ও 
প্রিাহ মনয়ম্রিত হয়। একটি সাম্প্রমতক 
েতবেণা অনুসাতে, ৬০ বিে বয়স রেতক 
শুরু কো সাধােণ পমশ্চমি ডাতয়ট মকংবা 
ডাতয়তট রলবু, রোটা শসযে ও বািাি-সহ 
কি লাল ও প্রমরিয়াজাত িাংস ৮ বিতেে 
অমতমেক্ত আয়ুে সতগে রুক্ত।

অন্রন্করহত প্রররিয়া
পুমষ্মবজ্ানীো জামনতয়তিন, কযোলমে ও 
মনয়ম্রিত রপ্রাটিনরুক্ত খাবাে রর ধাোবামহক 
উপকাে কতে চতল তা স্বল্পায়ু প্রজামত বা 
িহািামে সংরিান্ত েতবেণাই রহাক মকংবা 

বে বে মক্মনকযোল ট্ায়াল, সব রষেতরেই 
সতন্দহাতীতভাতব প্রিামণত হতয়তি। 
তাঁতিে িতত ডাতয়তট কি অেচ পর্যাপ্ 
রপ্রাটিন মকংবা উচ্চিারোে িানাশতসযেে 
সতগে সুপামেশ িারোে রপ্রাটিন, রিমেওমনন-
সহ অযোমিতনা অযোমসড রিহণ কমিতয় স্বাস্যে 
রিয়াি বাোতনা রায়। আসতল রিমেওমনন 
োসায়মনকটি মবমভন্ন বাধ্যকযে সহায়ক 
রকােীয় পােওতয়ে মরিয়াশীলতাতক 
বাোয়। এই ধেতনে অনযোনযে েতবেণা 
প্রাপ্ তেযোনুসাতে উমভিজ্জ খাবাে রিমনক 
টাইপ– ২ ডায়াতবটিস ও কামড্যওভাসকুলাে 
রোতেে ঝুঁমক কিায়। এিাোও একামধক 
েতবেণায় প্রিামণত হতয়তি, এই ধেতনে 
খাবাতে প্রিাহ কতি। ররতহতু প্রিাতহে 
কােতণ প্রচুে রোে হয় তাই রশে পর্যন্ত 
এই খাবােগুমল রোে কমিতয় িানুেতক 
িীঘ্যায়ু কতে তুলতত সষেি।

অেুরবপ্�
এই েতবেণাে আবিা মিক বলতত 
এটাই রর, মনমি্যষ্ভাতব রকানও খাবােতক 
সতব্যাত্তি বলা রায় না। কােণ, তা 
বযেমক্তমবতশতেে মলগে, বয়স, বংশেত 
প্রবণতা, সংতবিনশীলতা ও অসমহষু্তাে 
ওপতে মনভ্যে কতে। ররিন, কােও 
গ্লুতটন সহযে হয় না। সুতোং, মনমি্যষ্ভাতব 
রকানও সব্যজনীন ডাতয়ট হয় না। তাই 
নতুন ডাতয়ট শুরুে আতে একজন 
ডাতয়টিমশয়াতনে পোিশ্য রনওয়া ভাল। 
রমিও ডাতয়তটে রর রূপতেখা রিওয়া হল, 
রসটা িীঘ্যায়ুে পতষে উপকােী, সতন্দহ রনই 
কােণ, তাতত লাভই হয়। 

( েমাপ্ত)

[সাম্প্রমতক একামধক েতবেণালব্ধ ততেযেে মভমত্ততত 
মলমখত ]     

বয়ে �রে থমপ্ক োঁড়ায়?  রবপ্শষত ম�্যবয়প্ের পর। কতী ভালই 
না হয়। ধগাটা রবপ্বের ধেরা েব গপ্বষণাগাপ্র ধে ধচষ্াই 
চলপ্ে। তাবড় রবজ্ানতীরা বলপ্েন, আমাপ্ের আয়ুর েপ্গে 

ডাপ্য়প্টর একটা রনরবড় েম্পক্ক রপ্য়প্ে। েুতরাং এবার রনপ্ের 
ধলেপ্টর রেপ্ক ধরাে ততীক্ষ্ণ নের রেন

 িাংস না রখতল
৮ বিে আয়ু বাতে? 

ধকৌরশক রায়

আমশ ঊর্্য প্রবীণতিে মিমনিযোল ইনতভমসভ কামড্যয়াক সাজ্যামেে িাধযেতি নতুন 
জীবন মিল অযোতপাতলা িামটিতপেশযোমলটি হসমপটাল। সােতলযে উচ্ছ্বমসত 
কামড্যওতোোমসক অযোডি ভাসকুলাে সাতজ্যন ডাঃ সুশান িুতখাপাধযোয়,

ডাঃ সমুেন্দাে মসং ভাটিয়া প্রিুখ।
িমব:  েতীপক গুপ্ত                                                               োয়ন্তী ব্যানারে্ক

রাঁো মনয়মিত ধিূপায়ী, তাঁতিে বােবাে সতক্য কো হয় 
কােণ ধিূপাতন হাট্য অযোটাতকে সম্ভাবনা বাতে। মকন্তু 

রােঁা ধূিপান কতেন না, তাঁতিে হৃিয় মক আতিৌ সেুমষেত?  
না, আিো রােঁা ধূিপায়ী নই, তাঁতিে হৃিয়ও সসু্ সবল নয়। 
কতটা নয়, রসটাই আতলাচনাে।
জাি্যামনে একিল মবজ্ানী িামব কতেতিন, রােঁা ধিূপান 
কতেন, তােঁা রতটা ঝঁুমকে িতধযে েতয়তিন, অধিূপায়ীো 
তাতঁিে রেতক অতনক রবমশ হাই-মেতকি বা উচ্চ ঝুমঁকতত 

আতিন। একটি েতবেণায় রিখা রেতি, দূেতণে কােতণ ধিমন 
এবং মশোে রভততে রর লাইমনং বা আবেণ েতয়তি, তা ধীতে 
ধীতে নষ্ হতয় রাতছে। েতল বােতি হাট্য অযোটাতকে আশঙ্া। 
রস কােতণ সিয় োকতত সাবধান হওয়াে পোিশ্য মিতছেন 
সব মচমকৎসকই। কােণ সেকামে মেতপাট্য বলতি, আিাতিে 
রিতশে চােটি প্রধান রিতট্া শহতেে িতধযে বায়ুদূেতণে মিক 
রেতক কলকাতা রকানও রকানও সিয় নামক মিমলিতকও 
িামপতয় রাতছে। রমিও োজযে সেকাে এই পর্যতবষেতণে 
সতগে আতিৌ একিত নয়। তাে সপতষে রতেষ্ রমুক্ত তাো 
মিতয় এই সিীষোতক েীমতিততা চযোতলঞ্জ জামনতয়তি। তবু 
কলকাতাবাসীেও দূেণ সম্পতক্য সাবধান হওয়াটা প্রতয়াজন।
বামল্যতনে ব্যোতডিনবাে্য িাতয়াকামড্যয়াল ইনোক্যশন রেমজম্রেে 
েতবেক ডাঃ স্টকবাে্যাে তােঁ েতবেণাপতরে জামনতয়তিন, 
কাব্যন ডাই-অক্সাইড, কাব্যন-িতনাক্সাইড, সালোে ডাই-

অক্সাইড এবং আেও কতয়কটি মবোক্ত েযোতসে সংপেতশ্য 
এতল কামড্যয়াক অযোতেতস্টে ঝঁুমক বাতে। বাতাতস ভাসিান 
মবোক্ত কণা শেীতে ঢুকতত োকতল হাট্য রেট রবতে ররতত 
পাতে। িন্দ হাোতত পাতে হৃিয়। হৃৎপেন্দতনে িন্দ বিতল 
মিতত পাতে দূেণ। অযোমেদ্ মিয়াও রিখা মিতত পাতে। মচন্তাে 
মবেয় মজনেত কােণ িাোও ইিানীং হাতট্যে সিসযো মনতয় 
হাসপাতাতল ভমত্য হওয়া রোেীো অতনতকই কিবয়মস। 
শুধ ুোমে, কলকােখানাে রধাঁয়া নয়, োন্নাে েযোস, উনতুনে 
রধাঁয়াও হাতট্যে পতষে ষেমতকে। বাতাতস ভাসিান পাটি্যকুতলট 
িযোটাে বা মপএি হাতট্যে সিসযোে অনযেতি কােণ। অবশযে 
আিো বহুমিন ধতেই জামন দূেণ বােতল শ্াতসে সিসযোজমনত 
অসখু, েুসেুতসে দুোতোেযে মকি ুরোে বােতত পাতে।
আমি বযেমক্তেতভাতব একজনতক মচমন, মরমন রকামভড 
আসােও রবশ মকি ু বিে আতে রেতকই িাকি বযেবহাে 
কেতিন। কি্যসূতরে মতমন শহেতমলে এক মবতশে জায়োয় 
রাওয়াে জনযে, রসখাতন ধতুলা এবং দূেতণে িারো রতেষ্ রবমশ 
োকায় এই প্রমততোধ বযেবস্া রিহণ কতেতিন। একটি সিীষোয় 
প্রকামশত হতয়তি রর ষেমত কেতত পাতে এিন উচ্চ পর্যাতয়ে 
বায়ুদূেতণে জনযে মসআইএিটি (কযোতোটিড ইমটেিা-মিমডয়া 
মেকতনস) সূচক রবতে রায়, েতল অযোতেতোস্ রক্তোমসস 
প্রভাব রেতল কামড্যওভাসকুলাে মডমজজ– এে ওপে। এততই 
র্রোক এবং হাট্য অযোটাতকে ঝঁুমক বাতে। েতবেণা বলতি, 
বায়ুদূেতণে িারো রমি প্রমত ঘনমিটাতে ১০ িাইতরিারিাি 
কিাতনা রায়, তা হতল শ্াসতোে এবং হৃদ্ রোতেে িারো ৩ 
শতাংশ কিতত পাতে।
রশতে, বাইতে রাওয়াে সিয় শুধ ুভাইোস এোতনাে জনযে 
নয়, দূেণ এোততও িাকি পো আবমশযেক। মনতজতিে জীবন 
বাঁচাতত োি লাোতনা জরুমে। স্বাস্যেকে খাবাে বা সঠিক 
ডাতয়ট রিতন চলা উমচত। শুকতনা োতিে পাতা এবং 
অনযোনযে বজ্যযে পিাে্য পুমেতয় রেলা আিাতিে প্রবণতা। 
রসটা অবশযেই বন্ধ কো উমচত। সািমরিকভাতব স্বাস্যে ভাল 
োখাে জনযে মনয়মিত শেীেচচ্যা গুরুত্বপূণ্য। ভাল োকুন এবং 
হৃিয়তক রতত্ন োখনু। 

তেযেসূরে:  োম্প্ররতক প্রকারশত কপ্য়কটি গপ্বষণাপত্র    

বাঁচার বহু শত্ক। ভাল বাঁচার েংজ্া ধতা অপ্নপ্করই অোনা। োনপ্ত পাপ্রন 
না, প্ররত মুহূপ্ত্ক আপনাপ্ক রিপ্র রপ্য়প্ে অেংখ্য অদৃশ্য িাতক।

আপনার েুরষিার োরয়ত্ব ধক ধনপ্ব? 

দূেতণই হাট্য অযোটাতকে ভয় রবমশ
রােশ্রী রেন্ হা রায়

সংখযোে আতঙ্
এেকি রকউ রকউ োতকন রাঁো রর রকানও বা মবতশে রকানও সংখযো রিতখ 
বা তাে কো রভতব দুমশ্চন্তাে মশকাে হন। এতক অযোমেেতিাতোমবয়া বা 
মনউতিতোতোমবয়া বতল। অমধকাংশ রষেতরে এটি সংখযোে প্রমত অমতেমঞ্জত, 
মনেবমছেন্ন ও অতরৌমক্তক এক ভয়, রা আরিাতন্তে রোজকাে রুটিন 
পাতটি মিতত পাতে। সংখযো সম্পমক্যত রনমতবাচক অমভজ্তাে কােতণ 
এই রোতেে সূরেপাত, সম্ভবত তশশতব। েমণত মনতয় অমভভাবকতিে 
অমতমেক্ত চাপ এবং বহুতষেতরে উপহাস ও মতেকিাে মশশুিতন সংখযোভীমত 
জামেতয় রতাতল। এিাো মবতশে মবতশে সংখযো (  ররিন, ১৩, ৪, ৬৬) মনতয় 
কুসংকিাে ও ধিমীয় অন্ধমবশ্াসও রোেটিে কােণ হতত পাতে।

ধকৌরশক রায়

রসই িহালয়া মিল েগোয় স্ান কতে ধবধতব শুদ্ধতা 
আে কাতন মভতে মিতয় িেতি প্রতবতশে আতলাে রবণু। 
রেমডও রিাকাতন ধুতলা রঝতে কেকমে মচঁমচঁ সামেতয় 

রতালাে কালঘাি ঝোতনা কসেত। আে ব্যোডি মনউ নািী 
রকাম্পামনে বযোটামে। িাঝোততই কাে ডাতক ররন ঘুি 

রভতঙ ররত। ততব বামকো ভতয় মবিানায় রনমততয় পতে 
োকা ধিক এোতনাে জতনযে। তােপে রকানও রকানও 
বিে ‘ তব অমচন্তযে’  না কী ররন রটতন রটতন েলা রখলাতনা 

শুনতত শুনতত উতঠ পতে বেতিে ওপে 
অমভিানী আস্ালন। রকন শুরুততই 
জাোতল না?  আে ঘুি আসত না। সবুজ 
সকাতলে সািা রোি, নীল আকাশ রিতখ 
িতনে িতধযে কী রর আকুমলমবকুমল... 
আে িারে ক’ মিন। আিাতিে বাোতনে 
িামতি েুল এবাে েুলঝুমেে িততা 
েুতটতি। োততে মনর্যাস এখনও েতয় 
রেতি খামনক। ওমিতক নিীে বাঁতক কাঁমে 
কাঁমে কাশেুল। আজ চুমপচুমপ মেতয় 
রিতখ আসব। আজ রতা িুটি। অতনক দূে 
রেতক ররন কাতন রভতস আতস একটা 
েম্ভীে স্বে। ‘ রা রিবী সব্যভূততেু...’  এই 
সুে। এই ি্রি অন্তহীন মচেন্তন। 

রিুনাথ প্রামারণক 
কালীনেে, হাওো-৭১১৩১৫

( মচন্তাশীল নােমেক)    

রসই মচেন্তনী সুে

স্বভাবতিাে ! 
আিাতিে অতনতকে িতধযেই কিতবমশ মকিু স্বভাবজাত ত্রুটি 
েতয় রেতি, রসগুমল বযেমক্তজীবতন রতিন গুরুত্ব না োকতলও 
সিাজজীবতন ভীেণভাতব প্রভাব মবস্তাে কতে। আিো 
চলতত চলতত ররেতরে, এিনকী োমেতত বতস জানালা 
মিতয় েুতু রেমল। োমেতত ররতত ররতত হঠাৎ োস্তায় োমে 
িাঁে কমেতয় মনতজে কাজ সামে। একবােও রভতব রিমখ না, 
মপিতনে োমেগুতলাে 
কী িশা হতছে। রট্তন 
বতস, সািতনে আসন 
খামল রিখতলই, পা 
তুতল আতয়স কতে 
বমস। অেচ রসই 

আমিই বসতত মেতয়, আসতন পাতয়ে িাপ রিতখ মবেক্ত 
হতয় অনযেতিে সহবত রশখাই। হাসপাতাল, ডাকঘে 
মকংবা বযোতঙ্ মেতয় রজাতে মচৎকাে কতে রোতন কো 
বলমি। বযোঙ্কিমীতিে অসুমবধাে কো ভামবই না। কখনও 
জনবহুল স্াতন হন্য বযেবহাে না কতে, োঁকা জায়োয় অরো 
হন্য বামজতয় শব্দদূেণ কেমি। এিন অসংখযে ত্রুটিে তামলকা 
রশে হতব না। আিো মনতজো এগুতলা গুরুত্ব মিই না বতল 
অনায়াতস কতে চমল। অেচ, অতনযে কেতল সিাতলাচনা 
কমে। রসজনযেই সতচতন বযেমক্ততিে এমেতয় এতস, অনযেতিে, 

মবতশেত, নব প্রজতমেে 
িানুেতিে সতচতন কোে 
িাময়ত্ব রিহণ কো িেকাে।

স্বপনকুমার ধিাষ
িধযে রঝােহাট, হাওো

( পরেতলখক) 

োস্তাে পমেমচত দৃশযে
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