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আরনার আরনিযনর ডচরকৎসার িন্ GFC Hospital যে রররযরবাগুরল এযনযছ:—
•আই.রস.ইউ  •রনকু(NICU) •মাইয্াসাি্পারর •অযথ্পাযরডিক্স(হাড়) •িাোরলরসস •যমডিরসন 

•ই.এন.ডট•দন্ত রবভাগ•ইউযরালরিস্ট•রনঃসন্তান দম্পরতযদর ডচরকৎসা•প্রসূরতযদর রনরারদ ডচরকৎসা
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তৃরতি রাল কম্পকার
•ডিসেম্বর মাসের ৭ তাররখ থেসে রিরলির 
রিরিন্ন এলাোয় থোনার থিাোনগুরলসত 
িূষণ ছ ড়াসনার অরিস�াগ তুসল রেল েসর 
থিওয়ায় ঘাটাল মহেুমার অসনে পররিাসর 
রাসতর ঘুম চসল রগসয়সছ। োরণ, এই 
মহেুমার িহু পররিাসরর অন্ন েংস্াসনর 
উৎে থোনার োজ। আর এই মহেুমার 
থিশ েসয়ে হাজার �ুিে রিরলিসত থেসে 
থোনার োজ েসরন।
 ৭ তাররসখর ৪৮ ঘন্া আসগ নে্থ রিরলি 
রমউরনরেপ্াল েসপ্থাসরশসনর থিপুডট 
েরমশনার েরপল রস্ারগ িূষণ ছ ড়াসনার 
অরিস�াগ তুসল এসের পর এে থিাোন 
রেল েসর থিওয়ার অরি�াসন থনসমসছন। 
নে্থ রিরলি রমউরনরেপ্াল েসপ্থাসরশসনর 
অরিস�াগ, রিিপুরা, থরগরপুরা এিং 
েসরালিাগ এলাোডট িারণরজ্ে এলাো 
নয়। ওই এলাোসত িাঙারল স্বণ্থ রশল্পীরা 
থোনা, তামা এিং রূপা গালাসনার জন্ 
অ্ারেি ি্িহার েরার ফসল এলাোয় 
ি্াপে িূষণ ছড়াসছে। িহুতল রির্ডংগুরলর 
অন্ান্ রুসম িা পাশাপারশ থ� পররিারগুরল 
োসে অ্ারেসির থ�াঁয়ায় তাঁসির রুসম 
োোটা েডিন হসয় পড়সছ িসল অরিস�াগ।  
তাই ররিন ট্াইিুনাসলর রনসি্থসশই থিাোসন 
রেরলং প্রররিয়া চালাসনা হসছে।
 স্বণ্থ রশল্পীরা িসলন, ওই এলাোয় প্রচুর 
োরখানা োেসলও প্রসত্ে োরখানায় 
অ্ারেি ি্িহার হয় না। ১০-১২ শতাংশ 
থিাোসন থোনা গালাসনার োজ েরা হয়। 
িােপীরা থেই থোনা রিসয় গয়না ততরর 
েসরন। থ�খাসন থোনও অ্ারেিই লাসগ 
না এিং িূষসণর থোনও প্রশ্নই থনই। তিুও 
েম্ থিাোন রেল েসর থিওয়ার ফসল 
আমরা পসে িসে রগসয়ডছ।  মালপত্র রনসয় 
শুরিিার থেসে েসয়ে হাজার স্বণ্থরশল্পী 
রা্াসতই রসয়ডছ। ডিে মসতা খািার জুটসছ 
না। থমািাইল ররচাজ্থ েসর িাডড়র েসগে 
অসনসেই থ�াগাস�াগ েরসত পারসছন না।
 স্বণ্থ রশল্পীসির ওই থনাডটশ থিওয়া 
রনসয়ও অরিস�াগ রসয়সছ। থনাডটশগুরল 
ডিে িাসি �রাসনা হয়রন। োউসে ৪৮ ঘন্া 
আসগ, োউসে ২৪ ঘন্া আসগ, োসরার 
আিার থিাোসনর িরজার ফাঁসে, রেঁডড়সত 
থনাডটশগুরল থফসল থরসখ আো হসয়ডছল। 
ফসল িহু থিাোসনর মারলে তাঁসির নাসম 
থনাডটশ এসেডছল িসল জানসতনই না। 
হিাৎ েসর েসপ্থাসরশসনর প্ররতরনর�রা 
এসে থপঁছাসতই তাঁরা হতিাে। থিাোন 
থেসে হুড়মুড় েসর েি রেছু িার েসর 
রিসত হসয়সছ। িু-এে জন থিাোন থেসে 
থোনা থেসে আরম্ভ েসর রেছুই িার েরসত 
পাসরনরন।
 থিরশর িাগ স্বণ্থ রশল্পীই থ�খাসন োজ 

•রাজ্্সরর অঙ্কন প্ররতস�ারগতায় 
প্রেম স্ান িখল েরল িােপুসরর 
েন্া োয়নপী ঘড়া। পরচিমিগে েমরি 
রশক্া রমশন স্ুল ্সরর এেডট অঙ্কন 
প্ররতস�ারগতার আসয়াজন েসরডছল। 
থেই প্ররতস�ারগতাসতই  ‘গ’ তো পঞ্চম 
থেসে েপ্তম থরেণপীর রিিাসগ োয়নপীর 
এই োফল্। োয়নপী থগারিন্দনগর গান্পী 
শতিারষ্থেপী রিি্ালসয়র পঞ্চম থরেণপীর ছাত্রপী। 
রিি্ালসয়র প্র�ান রশক্ে অডচন্্েুমার 
িট্াচা�্থ িসলন, আমরা োয়নপীর জন্ গি্থ 
অনুিি েরডছ। োয়নপী আমাসির স্ুসলর 
মান িাডড়সয় তলুল। আগামপী জানয়ুারর থেসে 
আমাসির সু্সলর েিুণ্থ জয়ন্পী উৎেি শুরু 
হসছে। তার প্রাক্াসল োয়নপীর এই েংিাি এেটা 

রদরলির ঘটনাে ঘাটাল মহকুমার বহু 
রররবাযর আরথ্পক অরনশ্চেতা যদখা রদযেযছ

েসরন থেখাসনই রারত্র �াপন েসরন। তাই 
থিাোনগুরল রেল েসর থিওয়ার ফসল  
রেছু স্বণ্থ রশল্পী পররডচতসির িাডড়সত 
মালপত্রগুরল রাখার েুস�াগ থপসলও 
থিরশরিাগসেই তাঁসির থিাোসনর মালপত্র 
রনসয় আক্ররে অসে্থ রা্ায় রা্ায় ঘুরসত 
হসছে।
 জররর োসজর জন্ রিরলিসত রসয়সছন 
িােপুর োনার তিি্পুসরর তরুণ পাঁজা। 
রতরন িসলন, েপী চরম অরিচার েসর 
থিাোনগুরল রেল েসর থিওয়া চলসছ তা 
িসল থিাঝাসনা �াসি না। স্বণ্থ রশল্পীরা খুি 
রিপ�্থসয়র মস�্ পসড়সছন। এই িােপুর 
োনার িারেন্দা তো রিরলি স্বণ্থ েংসঘর 
েম্থেত্া োগরপুসরর েুসরশ হাইত, 
রশমুরলয়ার রিিাে মাইরত, িড় রশমুরলয়ার 
তাপে জানা এিং থগৌরা এলাোর িপীপে 
থিৌরমে িসলন, আমরা এই এলাোর 
রি�ায়সের েসগে থ�াগাস�াগ েসরডছ রেন্তু 
থিাোনগুরল রেরলং িন্ েরসত পারডছ না। 
পরচিমিসগের মুখ্মন্তপী মমতা িসন্দ্াপা�্ায় 
আমাসির েমে্াগুরল উপলরধি েসর 
১১ ডিসেম্বর রিরলির মুখ্মন্তপী অররিন্দ 
থেজররওয়ালসে রিষয়ডট থিখার জন্ 
ডচডিও রিসয়সছন। রেন্তু আমরা থোনও 
রনচিয়তা পাডছে না। রেরলং চলসছই।
 স্বণ্থরশল্পীসির িারি, প্রেৃত তিন্ েসর 
থ� েম্ থিাোনগুরল থেসে িূষণ ছড়াসছে 
অে্থাৎ থ� েম্ থিাোসন অ্ারেি রিসয় 
থোনা গালাসনার োজ চসল তাসির অন্ত্র 
পুনি্থােন রিসয় তসিই েরাসনা থহাে। আর 
�াসির থিাোন থেসে িূষণ ছড়াসছে না 
তাসিরসে অ�ো হয়রারন েরা চলসি না।    
 রেন্তু স্বণ্থরশল্পীসির ওই িারি মানা 
হসছে না। তাই েসয়ে হাজার স্বণ্থরশল্পীসির 
িরিষৎ অরনরচিত হসয় পড়সছ। িহু স্বণ্থ 
রশল্পী োসজ অরনরচিয়তা থিসখ রিরলি থেসে 
হয় িাডড় না হয় অন্ শহসর চসল �াসছেন। 
িােপুর োনার রনরচিরন্পুসরর মলয় োমন্ 
িসলন, রিরলিসত োো স্বণ্থরশল্পীসির রিাসমর 
পররিাসর ঘুম চসল রগসয়সছ।
 ঘাটাল মহেুমার অে্থনপীরতসত 
স্বণ্থরশল্পীসির রিশাল িড় এেটা প্রিাি 
রসয়সছ। স্বণ্থ রশল্পীরা চান, রিপ�্থসয় পড়া 
স্বণ্থরশল্পীসির েহস�ারগতা েরার জন্ 
পরচিমিসগের রাজ্ প্রশােন রেররয়ােরল 
এেটা পিসক্প রিহণ েরুে। িরোর হসল 
শােে িসলর োংেিসির মা�্সম রিরলিসত 
তিিে েরা থহাে। রেছু না হসল স্বণ্থ 
রশল্পীসির জন্ এমন এেটা পুনি্থােসনর 
এলাো ততরর েসর থিওয়া থহাে থ�খাসন 
তাঁরা গয়না ততররর েম্ �রসনর োজ 
েরসত পারসিন। স্বণ্থরশল্পীরা িসলন, 
রাজ্ েরোসরর পক্ থেসে িাো-িাো 
েহস�ারগতা েরা হসছে। রিষয়ডট রেররয়ােরল 
থিখা হসছে না।

নতনু মাত্রা রিল।
 োয়নপীর িাডড় িােপুসরর 
থগারিন্দনগসর। খুি থছাটসিলা থেসেই 
পড়াসশানার পাশাপারশ আঁোআঁরের 
প্ররত আরিহপী থে। এলাোর রিরিন্ন অঙ্কন 
প্ররতস�ারগতায় এরই মস�্ িহু জায়গা 
থেসে প্রেম পুরস্ার ডছরনসয় এসনসছ থে। 
গানও থে খুি িাসলা েসর। রেন্তু ছরি 
আঁোর প্ররত তার থঝাঁে অসনেটাই থিরশ। 
তার এই প্ররতিাসে রিেরশত েসর তুলসত 
রনয়রমত থপ্ররণা থজাগাসছে তার পররিার।  
িাডড়সত রনসজ রনসজ আঁোআঁরে েরসলও, 
তার অঙ্কসন হাসতখডড় রিাসমর অঙ্কন রশক্ে 
থগারাচাঁি থগাস্বামপীর োসছ। িত্মাসন রতরনই 
তাসে আঁো থশখাসছেন। োয়নপীর িািা 
অঞ্জন ঘড়া স্ানপীয় এেডট থিেরোরর েংস্ায় 
োজ েসরন এিং তার মা িণ্থালপীসিিপী 
গৃহি�ূ। োয়নপীর এই োফসল্ গরি্থত তার 
পররিাসরর মানুষজন। খুরশ এলাোর 
মানুষও। (সংবাযদর ময্্ ছরবডট সােনী ঘড়ার)

যদবারশস কম্পকার
•আমাসির থিসশ মহাপুরুষসির মূরত্ 
িোসনা রনসয় তহচচ এিং উৎোহ প্রচুর। 
রেন্তু মূরত্র রক্ণাসিক্সণ উিােপীনতা 
থ�ন প্রো হসয় িাঁডড়সয়সছ। ঘাটাল শহসরর 
থেন্টাল িােস্্াসডে রিি্াোগসরর মূরত্ডট 
অন্ত তাই প্রমাণ েরসছ। গলায় শুেসনা 
মালা, ময়লায় িরত্ রিি্াোগসরর মূরত্সত 
িৃরটি আটসে �ায়। তাঁর রনসজর জন্মস্ান 
ঘাটাল মহেুমাসতই এই অিস্া �সেটি 
পপীড়ািায়ে িসল অসনসেই মসন েসরন। 
 রিি্াোগর স্মরণ েরমরতর েহ 
েিাপরত তো ঘাটাল থ�াগিা েৎেগে 
শ্রী�ুসতেশ্বর রিি্াপপীসির প্র�ান 
রশক্ে থগৌররশঙ্কর িাগ িসলন, মূরত্র 
রক্ণাসিক্ণ হওয়া প্রসয়াজন। রনয়রমত 
পররষ্ার েরাও িরোর। এরিষসয় ৩ 
নাম্বার ওয়াসি্র োউরসিলর তুডহনোরন্ 
থিরা  িসলন, মূরত্ পররষ্ার েরা হয়, 
রেন্তু িাে রা্ার পাসশ অিস্াসনর জন্ 
আিার �ুসলা জসম �ায়।   প্রেগেত, থেন্টাল 
িােস্্াসডে িারডে অরি�াসনর মূরত্ িোসনা 
হসি। ২০১৯ োসলই থেই মূরত্ডট িোসনার 
উসি্াগ থনওয়া হসয়সছ।
 এরিসে রিরিন্ন েরি, োডহরত্সের মূরত্ 
োেসলও রিজ্ানপীসির মূরত্ িোসনার প্রো 
েম থেন? োডহত্ ও রিজ্াসন থতা থোনও 
দ্বন্দ্ব িা শত্রুতা থনই। েমাসজ োডহত্ 
ও রিজ্াসনর অিিান েমান। এরিষসয় 
িন্দপীপুর মন্মে হাজরা রিি্ামরন্দসরর 
প্র�ান রশক্ে তশিাল থঘাষ িসলন, ররিন 
রেডট প্রসজসটে পররসিশ অরিার�োর পায়। 
এসক্সত্র ে্ার জগিপীশচন্দ্র িেুর মূরত্ 
িোসনা প্রসয়াজন। োরণ রতরনই প্রেম 
প্রমাণ েসরন, উরভিসির প্রাণ আসছ। এেো 
ডিে থ� রিজ্ানপীসির মূরত্ িোসনা েম হয়। 
রিজ্ানপীসির মূরত্ স্াপন প্রসয়াজন।
 ঘাটাল থ�াগিা েৎেগে হাইস্ুসলর 
প্র�ান রশক্ে থগৌররশঙ্করিািু  িসলন, 
আমরা রিজ্াসনর েুফল ি্িহার েরর রেন্তু 
েসচতনতা েম। অজ্তার জন্ রিজ্ানপীসির 
মূরত্ িোসনার েো মাোয় োসে না। 
রিজ্ানপীসির মূরত্ িোসনা িরোর। ঘাটাল 
রিি্াোগর হাইস্ুসলর অিেরপ্রাপ্ত প্র�ান 
রশক্ে িুলাল ের িসলন, রিজ্ান মনস্তা 
েম এিং রিজ্াসনর থলােজনও েম। 
আমাসির থিসশ িহু রিজ্ানপীর প্রচুর অিিান 
আসছ �া আমরা প্ররতরনয়ত ি্িহাররে 
জপীিসন পাই। অিশ্ই রিজ্ানপীসির মূরত্র 
প্রসয়াজনপীয়তা আসছ।

ঘাটাযল রবজ্ানীযদর 
মূরততি বসাযনার দারব

অরুণাভ যবরা

ঘাটাযলর যদাকাযন চুরর সবাইযক ভারবযে তুলযছ
রনিস্ব সংবাদদাতা: ১১ ডিসেম্বর থিলা 
োসড় ১০টা নাগাি ঘাটাল শহসরর 
রনউমাসে্সট োশপীনাে মণ্ডসলর থোনার 
থিাোসন থ� িাসি চুরর হসয়সছ তাসত 
রিরস্মত শহসরর মানুষ। ওই রেম রঘরঞ্জ 
জায়গায় থিাোসনর োমসন িাইে থিরেসয় 

থিাোনিারসে অেতে্ েসর থ� িাসি 
গয়না রনসয় পালাল থেটা থেউই িািসত 
পাসরনরন। তসি েিারই েসন্দহ �ুিেডট 
পাশাপারশ এলাোর। ঘাটাল মহেুমার 
রিসলজ পুরলশ িা রেরিে িলারন্য়ারসির 
েহস�ারগতায় িুষ্ৃতপীর থখাঁজ রমলসলও 
রমলসত পাসর।



—কািলকারন্ত কম্পকার
দুবরািরুর• দাসরুর-২

 স্ানীে সংবাদ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ররিিার ২৯ অরিহায়ণ ১৪২৫ [দুই]

... শতাংশ ছাড়

রবীন্দ্র কম্পকার সনাতন ্াড়া

‘স্ুযলর ৫০ বছর রূরততি যথযক শুরু যহাক অত্া্ুরনক রররযরবা’
আমাসির ‘থগাপালপুর থিশিন্ু ডচত্তরঞ্জন 
হাইস্ুল’-এর পঞ্চাশ িছর পূরত্ উৎেি 
শুরু হসছে। পঞ্চাশ িছর পূরত্ উপলসক্্ 
অসনে অনুষ্ান হসি। েুিণ্থ জয়ন্পী পূরণ 
উপলসক্্ নানান অনুষ্ান খুিই প্রােরগেে। 
রেন্তু থিশ এরগসয় �াসছে তিিু্রতন মা�্সমর 
েসগে তাল রমরলসয়। তাই আমাসির স্বসনের 
স্ুসল এই শুিলসনে স্ুলডটসে �রি তিিু্রতন 
রিে রিসয়ও এরগসয় রনসয় �াওয়া থ�ত 
তাহসল খুি িাসলা হত। অনুষ্ান হসয় 
�াওয়ার পর তার থরে থিরশ রিন োসে 
না।  রেন্তু �রি আ�ুরনে েি্তার রিসে 
স্ুলসে উন্নপীত েরা �ায় তাহসল পড়ুয়া, 
অরিিািে এিং স্ুল েতৃ্পক্—েিারই 
মগেল হত। এই প্রেসগে আমার েসয়েডট 
প্র্াি রসয়সছ:—
•স্ুসলর এেডট রনজস্ব িায়নারমে 
ওসয়িোইট েরা থহাে। িাংলা ইউরনসোি 

গত ১৬ নসিম্বর ২০১৮ েংখ্ায় 
‘োংিারিেসির িূরমো রনসয়...’ শপীষ্থে 
প্ররতসিিসনর জন্ ‘স্ানপীয় েংিাি’-এর 
েম্ািেসে অেংখ্ �ন্িাি। রতরন থ� রশর 
উঁডচসয় চলসত পাসরন, তা আিার প্রমাণ 
েসর রিসলন।
 আসলাচ্ রিষয় ‘েংিাি’। ‘েং’ শসদের 
আরি�ারনে  অে্থ হল ‘হারে উসরেেোরপী 
োজসপাশাে পররডহত ি্রতে তো িাঁড়’। 
োচ্া োংিারিসের এই উপমা থেসে শত 
হ্ িূসর োোই থরেয়। ি্রতে িা থগাষ্পীর 
োসছ মাো রিরেসয় থিওয়া োংিারিে থ�মন 
আসছন থতমনই ি্রতেগত ইছোসে চররতাে্থ 
েরার জন্ অেিা রাগ-থক্াি-ঈষ্থা 
প্রোসশর জন্ই েংিািপসত্র থলখাসলরখ 
েসরন এমন োংিারিেও আসছন। িা্ি 
অরিজ্তা থেসে তাই আরমও িলডছ, 
‘রতসন রতন থচসন’। তসি েিাই অেৎ 
নয়।

 মঞ্চ আসলা েসর িো �াপ্ািাজ 
োংিারিেসির তাই পািেেূল আজ 
েহস্রিার র�ক্ার জানায়। েখনও আিার 
এরা মসঞ্চ িাঁডড়সয় লম্বা লম্বা িতেৃতা থিন। 
শদেিারজ থপাড়াসনা রনরষদ্ধ েরার েসগে েসগে 
থ�মন এ�রসনর িারজ ততরর িন্ েরার 
আইন প্রণয়ন  েরা িরোর; থেইমত 
োংিারিেসির উডচত, ওই িুননীরতরি্, 
রিেৃতরুডচর েলরঙ্কত নায়েসির িয়েট 
েরা এিং জনেমসক্ এসির মুসখাশ খুসল 
থিওয়া। এসত েমাসজর মগেল হসি।
 থ�েি ি্িোয়পী িাগাসড়র পচা মাংসের 
রিসে তারেসয় রসয়সছ এিং মানিেমাসজর 
ক্রত েসর চসলসছ তারা হ’ল েে্ট 
থরাগারিান্। থতালািাজ, েংেপীণ্থসচতা, 
অেসত্র পুজারর থনতা ও োংিারিেরাও 
েুেি্ মানি েমাসজর িুটি-ক্ত। এসির 
থেউ থেউ স্ান-োল-পাত্র রিচার না 
েসর �ত্রতত্র অশ্পীল শদে প্রসয়াগসে 

হরসফ থ�খাসন স্ুসলর ইরতহাে েহ নানান 
তে্ তুসল �রা োেসি। োেসি ছরি ও 
রিডিও গ্ালারর। স্ুসলর রিরিন্ন থনাডটশ, 
জরুরর থঘাষণা ওই ওসয়ি োইট থেসে 
পাওয়া �াসি।
•েরম্উটারাইজি অ্ািরমশন, স্ুসিন্ 
িাটাসিে, থরজাল্ট, রফজ থনওয়া, 
োডট্রফসেট ইেু্ েরার ি্িস্া েরার জন্ 
এেডট েফ্টওয়্ার থেনা থহাে(রেনসত 
পাওয়া �ায়) িা ততরর েরা থহাে। এসত 
পড়ুয়াসির েম্বসন্ এেিার তে্ এরন্ট 
েরসল পঞ্চম থেসে দ্বািশ েম্ ক্াে থতা 
িসটই থেই পড়ুয়ার তে্ োরাজপীিন রসয় 
�াসি। অরফসের োসজর চাপও েমসি।
•পড়ুয়াসির আর.এফ.আইডি (থরডিও 
ররিসোসয়রসি আইসিরন্রফসেশন)োি্ 
থিওয়া থহাে। এর ফসল পড়ুয়ারা েখন 
স্ুল ঢুেসছ-থিসরাসছে তাসির গরতরির� 

থিাঝা �াসি।
•পররশুদ্ধ পানপীয়র জন্ এেটা প্্ান্ 
িোসনা থ�সত পাসর।
•প্রসত্েডট ক্াসে মাইে রেসস্ম েরা 
থ�সত পাসর। ক্াসে থছাটসছাট িক্স োেসি। 
অরফে থেসে থোনও থঘাষণা েরােরর 
ক্াসে থপৌছাসনা �াসি। প্রসয়াজসন মাইসের 
মা�্সম ক্ােও থনওয়া থ�সত পাসর।
•ইন্ারসনট রেসস্ম েমৃদ্ধ ডিরজট্াল 
লাইসরেরর েরা থ�সত পাসর। 
 এগুরলর জন্ রিশাল রেছু খরচ পসড় 
না। প্রসয়াজন শু�ু আ�ুরনে মানরেেতা 
এিং উসি্াগ। অনুষ্াসনর রিশাল অসঙ্কর 
ি্য় থেসে রেছুটা োটছাঁট েসর এগুসলা 
েরা �ায় রেনা স্ুল েতৃ্পক্ থিসি 
থিখসতই পাসর।

‘সাংবারদকযদর ব্রতিগত িীবন সৎ ও চররত্রবান হওোই বাঞ্ছনীে’
িপীসরাডচত োজ িসল মসন েসরন। তসি 
এই প্ররতসিিসন উসলিরখত ‘...রতরন �খন 
োংিারিেতার ময়িাসন োেসিন তখন 
থ�ন তাঁর ি্রতেগত েু-আচরণগুরল 
প্রোশ না পায়।’— এই েোডটর েসগে 
আরম এেমত নই। ছাত্রছাত্রপীরা থ�মন 
রশক্ে-রশরক্োসির অনুেরণ ও অনুেরণ 
েসর থতমনই োংিারিেরূপপী রশক্েসির 
জপীিনচররত থেসে মানিেমাজ েুরশক্াই 
থপসত চায়। োংিারিেসির থপশার প্ররত 
গিপীর িাসলািাো োেসি। আর তাসির 
ি্রতেগত জপীিনও েৎ এিং চররত্রিান 
হওয়াই িাঞ্ছনপীয়। �ুিেমাজও এসির  থেসে 

রশক্া থনয়। রিসশ্বর েি 
োংিারিে িন্ুসির োসছ 
এটাই আমার আসিিন।

—ম্ুসূদন প্রামারণক,
যগারমহল•ঘাটাল
ররশ্চম যমরদনীরুর

িারতপীয় িারণজ্ থক্সত্র রনদ্ধ্থাররত মূসল্র 
ওপর ছাসড়র রিষয়ডট অত্ন্ অস্বছেতা 
ততরর েসর। েম্ ি্িোসেই রিমশ জডটল 
েসর তুলসছ। রজ.এে.ডট থ�মন োরা থিসশ 
এেই হাসর আসরারপত হয়। থতমরন এেই 
থোম্ারনর এেই পসণ্র িামও োরা থিসশ 
এেই হওয়া উডচত। আর এটা না হওয়ার 
জন্ এে থরেণপীর থরিতা েি েমসয়র জন্ই 
প্রোরসন্ প্রতাররত হসছেন।
 এেডট পণ্ ততরর িা উৎপন্ন হওয়ার 
পর রিরিন্ন িাসি তার এেডট রিরিয় 
মূল্ ডিে হয়। রিররিত মূসল্র মস�্ই 
উৎপন্নোরপী েংস্া থেসে শুরু েসর খুচসরা 
রিসরিতার প�্থন্ লি্াংশ �রা োসে। 
তাই �রি হসি তাহসল থোনও থোনও 
থক্সত্র এিং থোনও থোনও এলাোয় 
েংরশ্টি পণ্ডটর ওপর ছাড় থিওয়ার 
রিষয়ডট আসে থেন? আর ওই ছাসড়র 
জন্ েংরশ্টি থোম্ারনর  রনরি্থটি পণ্ডট 
থেনার জন্ রিরিন্ন িাজাসরর থরিতাসির 
রিরিন্ন রেম িাম রিসত হসছে। পসণ্র 
রনরি্থটি িাম থনওয়ার রনয়ম না  োোয়   
থোনও োরসণ তাঁরা ছাড় থপসলন না থেই 
েম্ থরিতাসির তুলনামূলে িাসি থিরশ 
িাসম পণ্ডট রেনসত হসছে। রনরি্থটি িাম না 
োোয় থিরশ িাসম �াঁরা রেসনসছন থেই 
েম্ থরিতারা পসরাসক্ িরঞ্চত হসছেন িা 
িেসছন। তাই প্রশ্ন, এেই পসণ্র থক্সত্র 
রিন্ন-রিন্ন িাম হসি থেন?
 তাই ি্িোর মস�্ স্বছেতা আনসত 
থিশ জুসড় এেই পসণ্র এেডট িাম হওয়া 
উডচত। তা না হসল েরজি িাজাসরর মসতা 
পসণ্র থমাড়সের ওপর থেসে এম.আর.
রপ থলখাটাই তুসল থিওয়া উডচত।

জামাই থগসছ শ্বশুর িাডড়। অসনেরিন পর 
থগসছ তাই শাশুডড় িাসলা িাসলা রান্না 
েসরসছ। থপালাও, মাংে, রুই মাছ, থোপ্তা, 
োরলয়া, িই, থিগুন িাজা এিং পাটশাে! 
থখসত িেসল শাশুডড় প্রেসম জামাইসয়র 
থপ্সট এেগািা পাটশাে তুসল রিল! জামাই 
তাড়াতাডড় থেটুেু থখসয় থফলল। এসিসখ 
শাশুডড় িসল উিসলন, ‘িািা, থতামার িুরঝ 
পাটশােটা খুি িাসলা থলসগসছ, আর এেটু 
রিই?’ িলসত িলসত আসরেগািা পাটশাে 
জামাইসয়র থপ্সট তুসল রিসলন।
 জামাই এেটু মনক্ুণ্ণ হল। শু�ু পাটশাে 
থখসয়ই থপট িসর থগল! জামাই ওই টুেু 
থখসয় থশষ েরসতই শাশুডড় িলসলন, 
‘িািা, আরও এেটু থিি?’ জামাই তখন 
খাওয়া থছসড় উসি িাঁডড়সয় িলল, ‘মা, 
আপনাসে আর েটি েসর থপ্সট শাে তুসল 
রিসত হসি না! পাট থক্তটা থিখসয় রিন, 
আরম থেখাসন রগসয় থখসয় আরে!’

এে �ুিে এে �ুিতপীসে িলসছ: আই লাি 
ইউ।
�ুিতপী: ওই, আয়নায় রনসজর থচহারা 
থিখডছে েখনও?
�ুিে: থিসখডছ িসলই থতা থতামার মসতা 
থপত্পীসে অফার রিসত আেডছ। নইসল থতা 
রপ্রয়াঙ্কা থচাপড়ার োসছই থ�তাম...।

থরাগপী: িাতোরিািু! থিরশরিন িাঁচার 
থোনও উপায় আসছ রে?
িাতোর: এখনও রিসয় েসরনরন?
থরাগপী: না।
িাতোর: তাহসল এেটা রিসয় েসর রনন।
থরাগপী: থেন? রিসয় েরসল রে থিরশরিন 
িাঁচা �ায়?
িাতোর: তা িলসত পারি না। তসি এটা 
িলসত পারর থ�, রিসয় েরার পর আর 
থিরশরিন িাঁচসত চাইসিন না!

রাট িরমটা যকাথাে?

রপ্রোঙ্া যচারড়ার কাযছ...

বাঁচার উরাে

রবীন্দ্র কম্পকার: রিনিুপুসর িৃদ্ধার গলা 
থেসে থোনার হার ডছনতাই েসর রনসয় 
িাইসে েসর চম্ট রিল িুই �ুিে। ৯ 
ডিসেম্বর ঘটনাডট ঘসটসছ িােপুর-২ ব্লসের 
ইেিপুর রিাসম। িৃদ্ধার নাম লক্ষপী মান্না। 
হাজরাসিড় রিাসম িাডড়। ওই িৃদ্ধার থছসল 
রিলপীপেুমার মান্না িসলন, ৯ ডিসেম্বর 
থিলা োসড় এগারটা নাগাি মা রামনগর-
ইেিপুর থেসে ো�ুর আরেসমর রিসে 
�াওয়ার রা্া রিসয়  �াসনর োসজ মাসি  
�াডছেসলন। ওই েময় িুই িুষ্ৃতপী িাইসে 
থচসপ মাসয়র োসছ রগসয় োসম। তারপর 
রা্া রজসজ্ে েরার অডছলায় েো িলসত 
শুরু েসর। হিাৎ িাইসের থপছসনর �ুিেডট 
মাসয়র গলার হারডট ডছরনসয় থনয় ও িাইসে 
েসর িুজসনই চম্ট থিয়। এই ডছনতাইসয়র 
ঘটনায় এলাোয় আতঙ্ক ছডড়সয় পসড়। 
রিলপীপিািু িসলন, ওই এলাোয় এর 
আসগও এ�রসনর ডছনতাইসয়র ঘটনা 
ঘসটসছ। এলাোয় রনরাপত্তার িািপী থতাসলন 
রতরন। রিলপীপিািু জানান, থোনার ওই 
হারডট েসতসরা রিাসমর ডছল। হাসরর এসে 
থেডিএম িাই ডিসে ছাপ ডছল। 

রদনদুরুযর ডছনতাই 
দাসরুযরর ইসবরুযর

মযনাহররুযর যক কাি করযবন?
রনিস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল ব্লসের 
মসনাহরপুর-২ রিামপঞ্চাসয়সতর শু�ুমাত্র 
১ নম্বর েংেিডট রিসরা�পী তো রেরপএসমর 
হাসত। ১০ ডিসেম্বর ওই েংেসি েিা ডছল। 
থেখাসন পরারজত প্রােনী রিশ্বনাে থি হিাৎই 
েিার োমসন িসল উিসলন, আগামপী পাঁচ 
িছর েংেসি োজ েরার জন্ আমাসে 
িারয়ত্ব রিসয়সছন। রনি্থাডচত প্রােনী োশপীনাে 
িত্ত িসলন, এই েো শুসন শু�ু আরম নয়, 
েিাই অিাে হসয় পডড়। থহসর রগসয়ও থোন 
োহসে ওই েো িলসলন?

•শডহি ক্ুরিরাম স্মৃরত রক্া েরমডটর 
উসি্াসগ  োগরপুর েংলনে িড়রশমুরলয়া 
িপীরঘর পাসড় ক্ুরিরাসমর জন্মরিন উপলসক্্ 
এিছরও ৩ ও ৪ ডিসেম্বর অনুরষ্ত হ’ল 
ক্ুরিরাম থমলা।  ২০০৭ োল থেসে শুরু 
হয় শডহসির নাসম উৎেরগ্থত ক্ুরিরাম 
থমলা। রিগত িছর গুরলর মতই  িুরিসনর 
এই থমলায় ক্ুরিরাম িেুর জপীিনপী েম্রে্ত 
আসলাচনা ছাড়াও ডছল নানান রিপীড়া ও 
োংস্ৃরতে অনুষ্ান। শডহি ক্ুরিরাম স্মৃরত 
রক্া েরমডটর েিাপরত িপীসরন্দ্রনাে িুয়ারপী 
জানান, আমাসির থিশ স্বা�পীন। আমরা 
থ� স্বা�পীনতা লাি েসরডছ তাসে রক্া 
েরাই আমাসির প্র�ান িারয়ত্ব। ক্ুরিরাম 
লড়াই েসরডছসলন ররেডটসশর অত্াচার, 
থশাষণ, শােসনর রিরুসদ্ধ। ররেডটশ আমাসির 
থিশ থেসে চসল থগসলও আমরা এখনও 
অত্াচার, িঞ্চনা, রনপপীড়সনর হাত থেসে 
মুরতে পাইরন। এই জন্ই ক্ুরিরাসমর আিশ্থ, 
ক্ুরিরাসমর চচ্া ও ক্ুরিরামসে আমাসির 
েেসলর স্মরণ েরা প্রসয়াজন। ক্ুরিরাসমর 
স্মৃরত রিজডড়ত িটগাসছর পাশ রিসয় �াওয়া 
োঁচা রাইমরণ থরািডটসে পাো এিং ওই 
স্ানডটর আরও উন্নয়সনর লসক্্ প্রশােসনর 
োসছ আসিিন রনসিিন েহ আপ্রাণ থচটিা 
চারলসয় �াসছেন িপীসরন্দ্রনাে িুয়ারপী, িলরাম 
হাইত, প্রিাে মান্না, োলপীপি োমই, 
েনাতন রিণ্ডা, রিপীন মান্না, েুিাষ োমন্, 
শঙ্কর মারজ,  থগৌর োঁতরা,  শপীতলচন্দ্র 
োমন্ েহ শডহি ক্ুরিরাম স্মৃরত রক্া 
েরমডটর অন্ান্ েিে্রা। 
 প্রেগেত, ১৮৮৭ োসলর অসটোির 
মাসে  স্ানপীয় রা�ােৃষ্ণপুর রিাসমর মগেল 
োঁতরাসে েসগে রনসয় ওই জায়গাসতই 
ক্ুরিরাম ররেডটশ িাে লুণ্ঠন েসরডছসলন।

ষিুরদরাম যমলা

•গররি ও িুঃস্ রোহ্মণ েন্ানসির উপনয়ন 
তো তপসত রিসত গণ উপনয়সনর ি্িস্া 
েরসত চসলসছ ঘাটাল থপৌর েনাতন রোহ্মণ 
ট্াস্। এরনসয় ২ ডিসেম্বর ওই ট্াসস্র এেডট 
োংগিরনে েিা হয়। থপৌর েনাতন রোহ্মণ 
ট্াসস্র েিাপরত পঞ্চানন চরিিতনী িসলন, 
ঘাটাল গম্ভপীরনগসরর োমারপাড়া শপীতলা 
মরন্দর প্রাগেসণ ওই েিায় ডিে েরা হয়, 
থ� েম্ িরররে রোহ্মণরা অসে্থর অিাসি 
তাঁসির থছসলসির উপনয়ন রিসত পারসছন 
না তাসির উপনয়সনর ি্িস্া েসর রিসত 
গণ উপনয়ন তো তপসত অনুষ্ান েরা 
হসি। ঘাটাল থপৌর েনাতন রোহ্মণ ট্াসস্র 
েম্থেত্া রেহ্মানন্দ চরিিতনী িসলন, এই গণ 
উপনয়ন অনুষ্ানডট আসয়ারজত হসি ১৪২৫ 
িগোসদের ২৩ মাঘ িৃহস্পরতিার। ইংসররজর 
৭ থফব্রুয়ারর। থ� েম্ রোহ্মণরা এরিষসয় 
আরিহপী, তাসির থ�াগাস�াগ েরার জন্ 
আহ্ান জানান পরচিমিগে রাজ্ েনাতন 
রোহ্মণ ট্াসস্র ঘাটাল ব্লে েংগিসনর 
েম্ািে জগিপীশ রমরে। এছাড়াও এরিন 
েিায় রিরিন্ন অরতরে িতোরা তাসির 
িতেসি্ িসলন, িত্মান েমাসজ িু’এেজন 
ছাড়া প্রায় প্রসত্ে রোহ্মণই িুসল িরা 
মন্ত উচ্ারণ েসর জপীরিো রনি্থাহ েসর 
�াসছেন। থেই েম্ রোহ্মণসির জসন্ 
রিরিন্ন জায়গায় থটাল থখালা হসয়সছ। এেটু 
থচটিা েরসলই রোহ্মণরা শুদ্ধ িাংলা  রশক্ার 
মা�্সম শুদ্ধ েংস্ৃত মন্তটাও রশসখ রনসত 
পারসিন। রেন্তু িুঃসখর রিষয়, রোহ্মণরা তা 
না েসর তিষরয়ে ডচন্ায় িুসি োসেন িসল 
িতোরা থখি প্রোশ েসরন। তারা িসলন, 
ঘাটাসলর থোমনাে থঘাসষর (োলু) রিষ্ণণু 
মরন্দসর থটাল থখালা হসয়সছ। থেই থটাসল 
ঘাটাল এলাোর রোহ্মণসির �াওয়ার জন্ 
আহ্ান জানান তারা।  

ঘাটাযল গণ উরনেন   



 স্ানীে সংবাদ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ররিিার ২৯ অরিহায়ণ ১৪২৫ [রতন]

দুব্পল ররিযি বািার
রনিস্ব সংবাদদাতা: খুেুড়িহ ররেসজর 
িু’পাসশ ফুট ররেসজ অচি� িাসি েসন্্র 
পর থেসে িেসছ রমরমা িাজার। এসে 
থতা িুি্থল থেতু তার ওপর প্ররতরনয়ত 
�াতায়াত েরসছ িারপী িারপী পণ্িাহপী ট্াে। 
থ�সোনও মুহূসত্ ঘটসত পাসর িড়েড় 
িুঘ্থটনা। তিুও হুঁশ থনই প্রশােসনর। 
ররেসজর উপর িাজারডট িন্ েরার থোনও 
থহলসিাল থনই িসল অরিস�াগ স্ানপীয় 
ি্িোয়পী ও িারেন্দাসির। েলোতার 
মাসঝর হাট ররেজ িুঘ্থটনার স্মৃরতর ক্ত 
এখনও শুসোয়রন। গত থেসটেম্বর মাসে 
ররেজ চাপা পসড় থিশ রেছু থলাে মারা �ান। 
তৎক্ণাৎ মুখ্মন্তপী রনসি্থশ রিসয়ডছসলন 
েলোতা েহ রাসজ্র প্ররতডট থজলার োসে 
থ�াগাস�াগোরপী জাতপীয় েড়সের উপর 
ররেজগুরল থিখার জন্। আজ প্রায় চারমাে 
হসত চসলসছ তিুও খুেুড়িহ ররেসজর না 
হসয়সছ থমরামসতর োজ, না হসয়সছ থোনও 
েংস্ার। তারওপর এখন েসন্্র পর থেসে 
ররেসজর উপসরই িুপাসশ থরিতা রিসরিতাসির 
রিড় জসম উসি। ররেসজর িুপাসশ র্রিট 
লাইসটর থতমন ি্িস্া থনই। প্রশােন দ্রুত 
এই ররেজডট থমরামত এিং ররেসজর ওপর 
রিনরারত্র িাজার িন্ না েরসল থ�সোনও 
েময় িুঘ্থটনা ঘটসত পাসর। (➥তথ্য: 
শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•িগন্াথরুর)

রবীন্দ্র কম্পকার

রনিস্ব সংবাদদাতা: িত্মাসন স্বরনি্র 
থগাষ্পীর আওতায় োো েৃষে, ক্ুরে 
ি্িোয়পী এিং মডহলাসির অে্থচনরতেিাসি 
স্বািলম্বপী েসর থতালার উসদেসশ্ রনত্ নতুন 
পররসষিা েমিায় ি্াসঙ্কর মা�্সম তাঁসির 
হাসত তুসল থিওয়া হসছে। তমলুে ঘাটাল 
থেন্টাল থো-অপাসরডটি েমিায় ি্াঙ্ক 
জনেল্াসনর স্বাসে্থ এমনই এেডট এে 
রিসনর থলান ে্াম্ েরল। ১ ডিসেম্বর 
ওই ে্াম্ডট হল ক্পীরপাই টাউন হসল। 
তমলুে ঘাটাল থেন্টাল থো-অপাসরডটি 
ি্াসঙ্কর েম্ািে থেৌরশে েুলিপী িসলন, 
ওইরিন এলাোর প্রায় পাঁচ হাজার 
পররিাসরর মানুষ ওই ে্াসম্ উপরস্ত 
থেসে উপেৃত হসয়সছন। ি্াঙ্ক েূসত্র জানা 
রগসয়সছ, ঋণ ডহোসি ১০ থোডট ১২ লক্ 
টাো এলাোর রিরিন্ন স্বরনি্র থগাষ্পীর 
হাসত তুসল থিওয়া হয়। এে-এেডট 
স্বরনি্র থগাষ্পীর হাসত এে থেসে পাঁচ 
লক্ টাো প�্থন্ ঋণ থিওয়া হসয়সছ িুই 
শতাংশ েুসি। ওইরিন ে্াসম্ উপরস্ত 
ডছসলন ি্াসঙ্কর অরতররতে েমিায় েডচি 
ও রিাসমান্নয়ন িফতসরর েডচি এম. রি. 
রাও। ওই  েমিায় ি্াসঙ্কর  থচয়ারম্ান 
থগাপালচন্দ্র মাইরত িসলন, এলাোর ক্ুরে 
ি্িোয়পী ও চাষপীরা নামমাত্র েুসি েরোরর 
ঋণ থপসয় খুরশ। ঋণপ্রাপ্ত অে্থ তাসির 
অে্থচনরতেিাসি রনরচিত আরও স্বরনি্র 
েসর তুলসি। ঘাটাল মহেুমার েম্ ্সরর 
জন প্ররতরনর� ও েরোরর আর�োররেরা 
ে্াসম্ উপরস্ত ডছসলন িসল জানা 
রগসয়সছ।

•ঘাটাসলর প্রয়াত েরি অিনপীসমাহন শপীসলর 
অপ্রোরশত শতার�ে থলখা প্রোশনার 
িারয়ত্ব রনল তাঁর পররিার। থপশায় ফাম্থারেস্ 
অিনপীসমাহনিািু ১৯৯৫ োসল মারা �ান। 
তাঁর আরি তপতৃে িাডড় িাংলাসিসশর 
িররশাসল হসলও পরিতনীোসল রতরন তাঁর 
পররিার রনসয় চসল আসেন পরচিমিসগে। 
তাঁর পররিাসরর িত্মান ডিোনা ঘাটাসলর 
নন্দপীপুর। অিনপীিািু থপশায় ফাম্থারেস্ 
হসলও, আজপীিন রতরন নপীরসি তাঁর 
োডহত্েম্থ চারলসয় রগসয়সছন। তাঁর 
মৃতু্র িপীঘ্থরিন পর উদ্ধার হওয়া প্রায় 
৬৫ডট পাণ্ডুরলরপ থেটাই প্রমাণ েসর। 
২০১০ োসলর পর থেসে রিরিন্ন েময় 
তাঁর পররিাসরর েিে্রা তাঁর থলখাগুরল 
খুঁসজ পান। িত্মাসন থমাট রতন হাজার 
ছসশাডটর মত থলখা উদ্ধার হসয়সছ। এর 
মস�্ প্র�ানত রসয়সছ গপীরতেরিতা, নাটে 
এিং থছাটসির জন্ থলখা ছড়া ও গল্।  
নানা োরসণ পাণ্ডুরলরপগুরল িপীঘ্থরিন 
অপ্রোরশত অিস্ায় ডছল িসল জানা 
রগসয়সছ। থশষসমশ তা প্রোসশর িায়িার 
রনসজর োঁস� তুসল রনসয়সছ পররিাসরর 
েিে্রা। শু�ু তাই নয়, তাঁর পররিাসরর 
পক্ থেসে অিনপীসমাহন শপীল স্মৃরত রিামপীণ 
োংস্ৃরতে অডছ পররষি নাসম এেডট েংগিন 
গসড় থতালার পররেল্না থনওয়া হসয়সছ। 
ওই েংগিন প্ররতিছর অিনপীিািুর রিরিন্ন 
থলখা প্রোসশর পাশাপারশ নানা োংস্ৃরতে 
োজেসম্থ �ুতে োেসি িসল জানা �াসছে। 
 অিনপীিািুর থছসল েুখময় শপীল 
িসলন, ৩১ ডিসেম্বর তো থোমিার তার 
িািার জন্মরিন উপলসক্্ নানা োংস্ৃরতে 
অনুষ্াসনর পাশাপারশ তাঁর থলখা িইডটর 
আনুষ্ারনে প্রোশ হসি। িইডটর নামেরণ 
েরা হসয়সছ, ‘রনি্থাডচত শত েরিতা ও 
গাো’। ওইরিন অনুষ্ানডট হসি ঘাটাল 
েসলসজর থরেণপীেসক্। এলাোর নানা 
রিরশটি ি্রতেত্বরা ওই অনুষ্াসন উপরস্ত 
োেসিন িসল জানা রগসয়সছ।

অবসরপ্রাতি Hons/PG বাংলা 
অরতরথ রশষিক চাই। বেঃ্ম ৬০ 
বছর যথযক ৬৪ বছযরর ময্্। 
মারসক সাম্ারনক ৭০০০/- টাকা। 
রূণ্প বাযোিাটা ও P.P.O সহ 
আযবদনরত্র ১৬-১২-২০১৮ 
যথযক ২৬-১২-২০১৮-এর ময্্ 
স্ুল চলাকালীন সমযে যরঁছাযত 
হযব এই ডিকানাে—Soai 
Santinath Jn. High School 
(New Setup) Vill-Soai, PO-
Balidanga, PS- Ghatal, Dist-
Paschim Medinipur.

যগস্ট ডটচার চাই

Sd/-
Ardhendu Sekhar Maity 

 TIC 
Soai Santinath Jr. High School

রনিস্ব সংবাদদাতা: িুঃস্ ি্রতে ও 
প্ররতিন্পীসির জন্ রিনামূসল্ ি্ায়াম ও 
রজম পররসষিার ি্িস্া েরল ঘাটাসলর 
রাম�নু থ�াগ ি্ায়াম েরমরত। ১ ডিসেম্বর 
মসনাহরপুসর ওই ি্ায়াম েরমরতর রনজস্ব 
মারল্ট রজসমর উসদ্বা�ন েসর িােপুর 
োনার ওরে েুরেত রিশ্বাে। ি্ায়াম েরমরতর 
েণ্থ�ার িাপন মান্না িসলন, িত্মান �ুসগ 
মানুসষর প্রচুর োসজর চাসপর মস�্ও 
রনসজসির শারপীররে ও মানরেে েুস্তার 
জন্ প্রসয়াজন ি্ায়াম। আরম িহুরিন �সর 
থ�াগি্ায়াম রনসয় োজ েরডছ এিং অসনে 
মানুষজনসে িাসলাও রাখসত থপসরডছ। 
িত্মাসন থিখা �াসছে অল্িয়েপী �ুিে-
�ুিতপীসির থমসির আর�ে্ থিখা রিসছে। 
আর তাসির োসছ থ�াগ ি্ায়াম েরা মত 
েময় থনই। তাই তাসির জন্ এই মারল্ট 
রজসমর িািনা মাোয় আসে। এরজন্ 
েরোরর িরিাসর োহাস�্র িহু আসিিন 
েসরডছ, রেন্তু িহু আশ্বাে রমলসলও থোনও 
েুরাহা থমসলরন। তাই রনসজই রিরিন্ন 
িাসি �ারসিনা েসর এই রজমডট গসড় 
তুরল। এরিন আনুষ্ারনে িাসি ি্ায়াম 
েরমরতর এই রজসমর উসদ্বা�সন উপরস্ত 
ডছসলন ঘাটাল েৎেগে হাইস্ুসলর প্র�ান 
রশক্ে থগৌরপীশঙ্কর িাগ, খানজাপুর রিাম 
পঞ্চাসয়সতর প্র�ান িপীপে েম্থোর, প্রিপীপ 
মান্না েহ প্রায় িুই শতার�ে স্বাস্্সপ্রমপী 
মানুষ।  িাপনিািু িসলন, আশা রাখডছ 
এই মারল্ট রজম এলাোয় িপীষণ িাসি োড়া 
থফলসি। উসলিখ্, এখাসন রজম ছাড়াও 
থ�াগ থেরারপর ি্িস্া  োেসি।

রনিস্ব সংবাদদাতা: িােপুর-১ নম্বর 
ব্লসের েড়সিডড়য়া রিাম পঞ্চাসয়ত এলাোর 
মানুসষর টাো থলনসিসনর থিাগারন্ েমল। 
েরসিডড়য়া হাইস্ুসলর ডিে রিপরপীসত ৫ 
ডিসেম্বর শুরু হল িােপুর এে.রি.আই 
ি্াসঙ্কর অ�পীসন এেডট রিাহে থেিা থেন্দ্র। 
এই এলাোয় এে.রি.আই-এর পসক্ 
থোনও ি্ারঙ্কং পররসষিা ডছল না। এই 
রিাহে থেিা থেসন্দ্রর পসক্ স্বয়ং মাইরত 
িসলন, এই রিাহে পররসষিা থেসন্দ্রর 
মা�্সম টাো থতালা, জমা থিওয়া, নতুন 
অ্াোউন্ থখালা, টাো পািাসনা, অন্ 
থ�সোনও ি্াসঙ্কর টাো থতালার মত জরুরর 
পররসষিাগুরল উপলধি রসয়সছ। এরিন 
উসদ্বা�নপী অনুষ্াসন িােপুর-১ পঞ্চাসয়ত 
েরমরতর েিাপরত েুনপীল থিৌরমে, িােপুর 
এে.রি.আই-এর রোঞ্চ ম্াসনজার প্রতপীে 
িেু, রাজনগর এলাহািাি ি্াসঙ্কর রোঞ্চ 
ম্াসনজার েরুণারশে চসট্াপা�্ায় প্রমুখ 
উপরস্ত ডছসলন।

সনাতন ্াড়া : তৃণমূল  ক্মতায় আোর 
পসর  এলাোর উন্নয়ন হয়রন িা এই 
েরোসরর েুফল থিাগ েসরনরন এমন 
এেজন ি্রতেসেও এলাোয় খুঁসজ পাওয়া 
�াসি না। তাই েি্থিা এই েরোসরর পাসশ 
োেুন। ৩ ডিসেম্বর িােপুসরর িােুসিিপুর 
অঞ্চল তৃণমূসলর পররচালনায় রতেিান 
রশরির উপলসক্্ চাঁিপুর প্রােরমে রিি্ালয় 
েংলনে মাসি ো�ারণ মানুষসে এমনই 
িাত্া রিসয় থগসলন িােপুসরর তৃণমূল  
থনতৃত্ব। রিগত েসয়ে িছসরর মত এিারও 
িােুসিিপুর অঞ্চল তৃণমূল েংসরিে রতেিান 
রশরিসরর আসয়াজন েসর। ঝাড়রিাম ও 
ঘাটাল মহেুমা ব্লাি ি্াঙ্ক এেসত্র এই 
রশরির থেসে রতে েংরিহ েসর। এরিসনর 
রশরিসর মডহলা ও পুরুষ রমরলসয় থমাট ৯৬ 
জন রতেিান েসরন। ৬০ জসনরও থিরশ 
মডহলা এরিন রতে থিন।  অনুষ্াসন উপরস্ত 
ডছসলন িােপুসরর রি�ায়ে মমতা িুঁইঞা, 
িােুসিিপুর রিাম পঞ্চাসয়ত প্র�ান োরিনা 
ইয়ােরমন,  েুেুমার পাত্র, থেৌরশে েুলিপী, 
রমলন জানা, োজল োমন্, রগররশ থিালই, 
তরুণ থেন, রপন্ু িসন্দ্াপা�্ায়, রিলপীপ 
চসট্াপা�্ায়, িােুসিিপুর রিাম পঞ্চাসয়ত 
েিে্া মরণো থপাডড়য়া, অচ্না মণ্ডল, 
থমৌরমতা রায় েহ অন্ান্রা।  িােুসিিপুর 
রিাসমর মারন মারণ্ডর থনতৃসত্ব োঁওতারল নৃত্ 
এরিসনর রতেিান রশরিরডটসে এে আলািা 
মাত্রা এসন থিয় িসল জানা থগসছ।

•এলাোর েিসচসয় িড় িাজার তো 
ঘাটাল োনার মসনাহরপুর িাজাসরর নতুন 
থশসির উসদ্বা�ন হল। ৯ ডিসেম্বর রিসেসল 
থশিডটর উসদ্বা�ন েসরন ঘাটাল পঞ্চাসয়ত 
েরমরতর েহ েিাপরত রিলপীপ মারজ। ওই 
িাজার েরমডটর েম্ািে জগন্নাে চরিিতনী 
িসলন, মসনাহরপুর-২ রিাম পঞ্চাসয়সতর 
উসি্াসগ  রাজ্ েরোসরর আরে্থে 
আনুেূসল্ প্রায় ১২ লক্ টাো ি্সয় থশিডট 
রনরম্থত হয়। এরিন আনুষ্ারনেিাসি তা 
খুসল থিওয়া হল।  এতরিন এই িাজাসরর 
থরিতা-রিসরিতারা থখালা আোসশর রনসচ 
থরাি-িৃরটিসতও থেনাসিচা েরত। থশিডট 
হওয়ায় তা থেসে রনষ্ৃরত পাসিন প্রায় 
১২০ জন রিসরিতা েহ অন্ান্ মানুষজন। 
ওই িাজার েরমডটর েিাপরত তো 
এলাোর পঞ্চাসয়ত প্র�ান জয়সিি থিালই 
জানান, ৭৫ ফুট িপীঘ্থ, ৩৫ ফুট প্রস্ রিরশটি 
থশিডটসত এেেসগে প্রায় ৮০ জন রিসরিতা 
িাজাসরর পেরা োরজসয় রিররিিাটা েরসত 
পারসিন। পরিতনীোসল িাজাসরর আরও 
থেৌন্দ�্থায়সনর জন্ পররেল্না  থনওয়া হসি 
িসল িাজার েরমডটর পক্ থেসে জানাসনা 
হয়। উসলিখ্, এরিন উসদ্বা�ন অনুষ্াসন 
উপরস্ত ডছসলন, পরচিম থমরিনপীপুর থজলা 
পররষসির েিে্ জয়ন্পী রিশুই, ঘাটাল 
পঞ্চাসয়ত েরমরতর িন ও িূরম েংস্ার স্ায়পী 
েরমরতর েম্থা�্ক্ িয়াময় চরিিতনী, ঘাটাল 
পঞ্চাসয়ত েরমরতর জনস্বাস্্ ও পররসিশ 
স্ায়পী েরমরতর েম্থা�্ক্ পঞ্চানন মণ্ডল, 
রশক্ারত্ প্রণয়েৃষ্ণ িট্াচা�্থ্, েমাজেমনী 
েুিপীপ মণ্ডল েহ ওই পঞ্চাসয়সতর েিে্রা। 
জগন্নােিািু জানান, এরিন িাজাসরর 
প্রসত্ে রিসরিতাসে এেডট েসর ি্াগ 
উপহার থিওয়া হয়।

রনিস্ব সংবাদদাতা: থিখসত থিখসত 
োডহত্ পরত্রো ‘মহুল’ এে িশে পূণ্থ 
েরল।  ৯ ডিসেম্বর িােপুসরর পাঁচসিডড়য়া 
োনরাইজ ক্াসি অনুরষ্ত হল মহুল 
আসয়ারজত ‘রনসজর েসগে থিখা’ নাসম 
েরিতাপাি অনুষ্ান। এই অনুষ্াসনর ম�্ 
রিসয় প্রোরশত হল এিাসরর মহুসলর 
নতুন েংখ্া এিং এলাো ও এলাোর 
িাইসরর োডহরত্ে, েরিসির েম্াননা 
জ্াপন। মহুল পরত্রোর েম্ািে থেশি 
থমট্া জানান, এরিন প্রোরশত হয় মহুল 
এর রিসশষ েংখ্া ‘রাঢ় িাংলার েরি ও 
েরিতা’। উসপরক্ত �ম্থমগেল রনসয় িসলন 
থলােেংস্ৃরত গসিষে উমাশংের রনসয়াগপী। 
প্রায় ৬০ জন েরি েরিতাপাি েসরন। 
এরিন মহুল এর পক্ থেসে েম্াননা 
জ্াপন েরা হয় থলােেংস্ৃরত ও আঞ্চরলে 
ইরতহাে গসিষে থিিারশে িট্াচা�্থসে। 
মহুল এর এই আসয়াজসন েেসলই মুগ্ধ। 
রাঢ় িাংলার থশেসড়র গসন্ েরত্ই রনসজর 
েসগে থিখা হসয় থগল েিার।

রাম্নু যোগার 
মারটিরিম

সরযবডড়োে ব্াযঙ্র 
রররযরবা শুরু

মহুযলর ১০ বছর

যদবারশস কম্পকার

প্রোত করবর যলখা 
প্রকারশত হযছে ঘাটাযল

সমবাযের উযদ্াযগ 
১০ যকাডট ঋণ

তৃণমূযলর রতিদান

মযনাহররুযর মাযকতিট 
যশযির উয্া্ন

•৬ ডিসেম্বর নন্দনপুর-২ রিাম 
পঞ্চাসয়সতর উসি্াসগ রিামেিা আসয়ারজত 
হয়। েিাসত নানান উন্নয়নমূলে োসজর 
রিষয় রনসয় আসলাচনা হয়। ওই েিায় 
মডহলাসির উপরস্রত ডছল থচাসখ পড়ার 
মসতা। ওই রিন োম্প্রিারয়েতার প্ররতিাসি 
রিসেসল থোনাখারলসত িামপন্পী েংগিসনর 
উসি্াসগ েম্প্রপীরতর রমডছল হল। রমডছসল 
পা রাসখন শতার�ে িামেমনীরা। অন্রিসে 
�ম্থ রনরসপক্তা রক্ার িারিসত িােপুর-
২নং ব্লসের থেসেন্দারপী থেসে জয়েৃষ্ণপুর 
প�ন্ পি�াত্রা েহোসর রমডছল েসর 
িামপন্পীরা।  পি�াত্রায় উপরস্ত ডছসলন 
প্রাতেন রি�ায়ে েুনপীল অর�োরপী, েসলাড়া 
এররয়া  েরমডটর েম্ািে গসণশ োমন্ 
ও অন্ান্ িামেমনীরা। (➥তথ্য: শ্রীকান্ত 
ভুঁইঞা•িগন্াথরুর)

•২ ডিসেম্বর থগৌরা েংলনে থগারিন্দনগসরর 
মারজ পাড়ার লক্ষপীমরন্দসর চুরর হসলা। ওই 
রিন েোসল মারজ পাড়ার স্ানপীয় িারেন্দা 
থির নজসর পসড় মরন্দসরর তালা িাঙা 
এিং মরন্দসরর থিতসর ঢুসে থিসখ িােুসরর 
শরপীসর োো িুই থেসে রতন িরর থোনার 
অলংোর ও রূসপার মুেুট ও আরও 
অন্ান্ অলংোর থনই। অনুমান রারত্রসতই 
চুরর হসয়সছ। মরন্দসরর এে েিে্ অংশুমান 
মারজ জানান, এর আসগও এই মরন্দরডটসত 
প্রায় রতনিার চুরর হসয়সছ। এিাসরর চুররর 
ঘটনাডট পুরলশসে জানাসনা হসয়সছ। 
(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•িগন্াথরুর)

নন্দনরুযর গ্রামসভা

যগৌরাে চুরর

দাসরুর যমলা
রনিস্ব সংবাদদাতা:িােপুর েিুজ উৎেি 
োড়ম্বসর আরম্ভ হল। ১২ ডিসেম্বর েিুজ 
েংসঘর মাসি ওই উৎেসির উসদ্বা�ন েসরন 
মন্তপী থেৌসমন মহাপাত্র ও অরিসনত্রপী েুিপীপ্তা 
িসন্দ্াপা�্ায়। এছাড়াও উপরস্ত ডছসলন 
িােপুর-১ পঞ্চাসয়ত েরমরতর েিাপরত 
েুনপীল থিৌরমে েহ অসনসেই। উৎেিডট 
২০ ডিসেম্বর প�্থন্ চলসি। থমলায় প্রত্হ 
রিরেরেরনর োসে োেসছ নানান অনুষ্ানও।
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•প্র্ান কাে্পালে ‘রি.এে.রস’ রবর্ডং; কুশরাতা; িাক: ঘাটাল; ররশ্চম যমরদনীরুর-৭২১২১২ (প্াস যকাি: MP2P+QC •েম্ািে: তৃরতি রাল কম্পকার

স্ানীে সংবাদ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ ররিিার ২৯ অরিহায়ণ ১৪২৫ [চার]

 •েহ-েম্ািে: রবীন্দ্র কম্পকার

যসৌযমন রমশ্র

সুদীতি যশি

Sealed Tender are hereby invited for washing the Linens 
of Ghatal S.D. Hospital, Paschim Medinipur for the period 
from 01.01.2019 to 31.03.2019 or further order whichever 
is earlier. The Tender Schedule terms and condition are 
to be purchasable from the Office of the Superintendent, 
Ghatal S.D. Hospital between 12 noon to 2,00 P.M. on any 
working day from 13.12.2018 to 19.12.2018 on production 
of Treasury Challan showing deposit of Rs:-10.00 (Rupees 
Ten ) only under the Head 0210 Medical & P.H. in favour 
of the Superintendent, S.D. Hospital ,Ghatal, Paschim 
Medinipur and Tender will be opened on 20.12.2018 at 
2.00 P.M. in the Office of the Superintendent (Room No:-
13) in presence of attending bidders or their authorized 
representatives. The Authority keeps the right to cancel 
the Tender at any time showing without any reasons. 

•The following documents are to be furnished along with 
the quotation.  

A. Bank Account Number.    B. Pan Number. 
C. Trade License For The Year 2018-2019 
D. G.S.T. Number. 

Government of  West Bengal
Office of the Superintendent,Ghatal S.D.Hospital

Ghatal • Paschim Medinipur
 Memo No: 2187/1 (14)                                             Dated: 01-12-2018

Sd/- 
Superintendent 

Ghatal S.D. Hospital 
 Paschim Medinipur.

Sealed Tender are hereby invited for supplying 
of the Basic Nursing Mannequin & Advance Full 
Nursing Mannequin for the Nursing Training School, 
Ghatal,  Paschim Medinipur. The Tender schedule 
terms & condition are to be collected from the office 
of the undersigned between 12 Noon to 2 PM on 
any working day from 17-12-2018 to 22-12-2018 on 
production of GST No. on the Letter Pad of the Supplier.
Tender will be opened on 08-01-2019 at 2 PM in the office 
of the undersigned (Room No. 13) in the presence of the 
bidders or their authorized representative. The authority 
is not bound accept the lowest bidder & keeps the right 
to cancel the Tender at any time showing without any 
reason. The priority will given on the quality of the product.

Ph.& Fax: 03225-255064
Memo No: 2214/1(14)                               Date:05.12.2018 

TENDER NOTICE

Government of  West Bengal
Office of the Superintendent

Ghatal S.D.H & S.S.H
Ghatal • Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

Sd/- 
Superintendent 

Ghatal S.D.H & S.S.H 
Paschim Medinipur.

•আরশ ছুঁই ছুঁই 
িৃদ্ধা মা চম্ে 
লতাসিিপী িরজা 
থগাড়ায় িসে 
থছসল অরেত 
মাইরতর খািার 
রনসয়। থিলা 
গডড়সয় থগসলও 
থছসলর থিখা 
থমসল না। 
থছসল থোোয়? 
উত্তসর িৃদ্ধা 
িসলন, আজ 
রাজনগসরর হাট। হাট থেসর থছসল থোন 
এেটা স্ুসলর ছাত্রছাত্রপীসির ফল খাইসয় 
তসি িাডড় রফরসি িসল থগসছ।
 থছসলসে োরা রিাম থচসন িািারজ 
নাসমই। চালচুসলাহপীন এই িািারজর িাডড় 
িােপুর-১ ব্লসের রাজনগর রিাম পঞ্চাসয়ত 
এলাোর োমাট রিাসম। িছর পঁয়তারলিসশর 
অরেতিািু ওরসফ িািারজ রিসয় আর 
েরসিন না িসল জারনসয় রিসয়সছন। 
ডছপডছসপ শপীণ্থোয় অরেতিািু রেসশার 
িয়সেই নিদ্বপীসপ িপীরক্ত। রনরারমষসিারজ 
িািারজর োরাটা রিন োসট নরনারায়সণর 
থেিা েসরই। আয় িলসত, হাসট হাসট েিরজ 
রিররি। তা থেসে �া পান অর�োংশটাই 
ি্য় েসরসিন স্ুসল স্ুসল রিি্ােনীসির 
নানা �রসনর খািার খাইসয়। শু�ুমাত্র স্ুল 
িলসলও িুল হসি, মাসঝ মস�্ই িািারজ 
রিরিন্ন এলাোয় ঘুসর ঘুসর পরমান্ন িা 
পাসয়েও এলাোিােপীসির মস�্ রিতরণ 
েসরন। এলাো িা এলাোর িাইসরর 
রিরিন্ন মরন্দর িা আরেসম মাসঝ মস�্ই 
গাডড় েসর েিরজ রনসয় হারজর হসয় �ান। 
রাজনগর এলাোর রিরিন্ন রিি্ালসয়র 

•িােপুর-২ ব্লসের থগাপপীগসঞ্জ মাে 
খাসনে �সর এে �ুিেসে 
এরিে ওরিে ঘুরসত থিসখ 
িাডড় থফরাসত উসি্াগপী হন 
িােপুর-২ ব্লসের থখপুত 
িরক্ণিাড় রিামপঞ্চাসয়সত 
এলাোর রিসলজ পুরলশ(রি.
রপ) েন্দপীপ থিরা। থখাঁজ রনসয় 
রিসশষ রেছু পররচয় না পাওয়া 
�াওয়ায় থফেিুসে রনসজর 
ওয়াসল এেডট থপাস্ থিন 
েন্দপীপিািু। থেই েূত্র �সর ৫ ডিসেম্বর 
থিলা ১২টা নাগাি থফান মারফত 
থ�াগাস�াগ েসর পররজনসির হাসত তুসল 
থিওয়া হয় ম�্িয়েপী থোমনাে মান্নাসে। 
থোমনােিািুর িাডড় হাওড়ার থিামজুসড়। 
থগাপপীগসঞ্জর স্ানপীয় ি্িোয়পী োরন ওয়ারেম 
িসলন, থিশ রেছুরিন �সর িাজার এলাোয় 
িাঁই রনসয়ডছল ওই ি্রতে। রখসি থপসল এ 
থিাোন ও থিাোন েসর পয়ো চাইত। 

ছাত্রছাত্রপীসির োসছ এই িািারজ এখন 
িপীষণ পররডচত মুখ। িািারজর থিৌলসত 
ছাত্রছাত্রপীরা নানা �রসনর পুরটিের ফল 

থ�মন আঙুর, 
আসপল, 
েমলাসলিু, 
েুল, পারনফল, 
থপয়ারা, েলা 
প্রায়শই পায়। 
েখনও আিার 
রিি্ালসয়র 
রমি-থি রমসলর 
জন্ নানারেম 
েিরজ রনসয়ও 
আসেন। 

োমাট প্রােরমে রিি্ালসয়র েহোরপী 
রশরক্ো েপীমা ঘাঁডট জানান, তাঁসির 
রিি্ালসয়ও িািারজ প্রায়ই নানান ফল, 
েিরজ, পাসয়ে রনসয় হারজর হন। িািারজ 
তাঁসির ছাত্রছাত্রপীসির িপীষণ িাসলািাসেন। 
প্রেমটায় খািার রনসয় রনসজসির মস�্ 
রেন্তুসিা� োেসলও এখন আর িয় পাই 
না। িািারজ ছাত্রছাত্রপীসির খুি পররষ্ার ও 
পররছেন্ন খািার পররসিশন েসরন। তসি 
জানা থগসছ, এইেি আসয়াজন থিসখ এর 
রপছসন রেছু অেৎ উসদেশ্ আসছ থিসি 
অসনে রিি্ালসয়র রশক্ে রশরক্োরা 
িািারজসে রনসষ�ও েসর রিসয়সছন। 
 তাঁর এই োসজর উসদেশ্ েপী? এ 
রিষসয় িািারজসে প্রশ্ন েরা হসল িািারজ 
িসলন,এতরিন িগিাসনর থেিা েসর আরম 
এটুেুই িুসঝডছ, মানুসষর থেিা েরা মাসনই 
িগিাসনর থেিা েরা। আর থছাসটা থছাসটা 
রনষ্াপ রশশুসির মস�্ই িগিান রিরাজ 
েসরন। আরম থেই থিিতারই পুসজা েরডছ। 
আমার েিরজ ি্িোর মূল লক্্ই জপীসির 
থেিা। আরম েংোর �ম্থ ত্াগ েসরডছ জপীি 
থেিার োরসণই।

তসি �তিূর থিসখডছ খুিই শান্ স্বিাসির। 
েন্দপীপিািু িসলন, রাসত িাজার এলাোয় 
ডিউডট েরতাম আর থখয়াল রাখতাম �াসত 

নিপীর রিসে থ�ন না থ�সত 
পাসর। েো িলার থচটিাও 
েসরডছ েসয়েিার। স্পটি েো 
িলার ক্মতা  ডছল না। আমার 
থফেিুে থপাসস্র েূত্র �সর 
ওই ি্রতের রিরি প্রেম থফান 
েসরন। আরম আজ খুি খুরশ 
পররজসনর হাসত ওনাসে তুসল 
রিসত থপসর। পররিাসরর িািপী, 
স্াতে পাশ েরার পসর হতাশা 

থেসে থিশ েসয়ে িছর আসগ মানরেে 
িারোম্ হাররসয়সছন থোমনােিািু।  হিাৎ 
েসর িাডড় থেসে থিররসয় আোয় এমন 
রিপরত্ত ঘসটসছ। থোমনােসে রফসর থপসয় 
স্বিািতই খুরশ থোমনাসের রিরি থোমা 
মান্না। এই ঘটনার জন্ েন্দপীপিািুসে 
িােপুর োনা পুরস্ৃত েরসি িসল জানা 
রগসয়সছ। (•ছরবডট রভযলি ররুলশ  সন্দীর যবরার)।

রশশুযদর খুরশ করাই ‘বাবারি’র উযদেশ্

রভ.রর-র  উযদ্াযগ  রনি  ঘযর  ভবঘুযর


