
  STHANIYA SAMBAD [Fortnightly Newspaper]

l l

l l

ঘাটাল মহকুমার দর্পণ

সমগ্র ঘাটাল মহকুমার বহুল প্রচাররত রারষিক সংবাদরত্র
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তৃরতি রাল কম্পকার

সুদীতি যেঠঅরুণাভ যবরা
•নগদ ছ’হাজার টাকা হাতে পেতেও 
ফিফরতে ফদতেন পেশাে কৃষক অফিে 
প�ৌফিক। অফিেবাবুর বাড়ি দািেুর-২ 
ব্লতকর কুেড়টকফর গ্াতি। ১৪ ড়িতিম্বর 
পবো ১১টা নাগাদ বাড়ি পিরার েতে 
রাস্াে একড়ট িাফনব্াগ েতি োকতে 
পদতেন অফিেবাবু। ব্াগ েুেতেই পদো যাে 
পবশ কতেকড়ট এড়টএি কাি্ড িহ কতেকড়ট 
পবগুফন রতের দুহাজাফর পনাট। গুরুত্ব বুতে 
ওই ব্াগ ফিফরতে ফদতে উদগ্রীব হতে উতেন 
ফেফন। অন্ফদতক ব্াগ হাফরতে ো ফিতর 
োওোর আশাে এোকার ফ�তেজ েুফেশ 
িন্রীে পবরার িাতে পযাগাতযাগ কতরন 
িড়হষঘাটা গ্াতির বাফিন্া ফদেরীে পবরা। 
ফদেরীেবাবু জানান, িকাতে কুেড়টকফর 
এোকা ফগতেড়ছতেন োঁর ব্ফতিগে কাতজ। 
পিোতনই পেোে কতরন েতকতট োকা 
ব্াগড়ট পনই। োরেতরই ফ�তেজ েুফেশ 
িন্রীেবাবু পযাগাতযাগ কতরন দুধতকািরা 
অঞ্চতের ফ�তেজ েুফেশ চন্দ্রকান্ত 
প�ৌফিতকর িাতে। চন্দ্রকান্তবাবু এোকার 
ফিফ�ক �োফটিোরতদর এই ব্াোতর পোঁজ 
ফনতে অনুতরাধ কতরন। ঘটিা োতনতকর িতধ্ 
ব্াতগর হফদশ পিতে। দুধতকািরার ফিফ�ক 
�োফটিোর েুেক প�ৌফিতকর িাহায্ ফনতে 
চন্দ্রকান্তবাবুর কাতছ অফিেবাবু ওই ব্াগ 
ফনতে হাফজর হন। েতর িাকা হে ব্াতগর 
িাফেক ফদেরীে পবরাতক। ফদেরীেবাবু বতেন, 
আফি আশা প্াে পছতিই ফদতেড়ছোি। 
অফিেবাবুতক ধন্বাদ ফদতে পছাট করতে 
চাই না। একই িাতে আফি কৃেজ্ঞ েুফেশ 
প্শািতনর কাতছ। ফ�তেজ েুফেশ 
চন্দ্রকান্তবাবু জানান, এোকাে একজন 
িৎ িানষু ড়হতিতব অফিেবাবুতক িকতেই 
পচতনন। িানষু আিাতদর প্শংিা করতছন 
ড়েকই, ফকন্তু অফিেবাব ুফনতজ পেতক এফগতে 
না এতে ওই ব্াগ পিরাতনা পবশ কড়েন হে।

•ফশোবেরী নদরীর দুইোতি ঘাটাতের 
জনেদ গতি উতেতছ। ইংতরজ আিতে 
নদরীই ড়ছে বাফিতজ্র িাধ্ি। ফকন্তু ফকছু 
িানুতষর অফবতবচক কাতজর িতে দূফষে 
হতছে নদরীর জে।  নদরীর নাব্ো হ্াি এবং 
দূষি �রীষি�াতব েফরতবশফবদতদর �াফবতে 
েুতেতছ। এবং যার প্�াব েতিতছ িাধারি 
িানুতষর জরীবতন।
 প্ােই পদো যাে �ািােুতের কাতছ 
প্চুর োতিমাকে ও েফেফেন িহ আবজমনা 
পনৌকার কাতছ আটতক রতেতছ। ফবদ্ািাগর 
পিেু োতগাো নদরীতেও এই দৃশ্ পদো 
যাে। ঘাটাে েুরি�ার েুকুরগুফেতে 
আবজমনা না পিোর ফনতদমশ ফদতেতছ। 
ফকন্তু আরও ব্ােক�াতব িতচেনোর 
জন্ নদরীতে আবজমনা না পিোর ফবষতে 
পকানও আতবদন জানাতনা হেফন। নদরীর 
েফরির ফবশাে ড়েকই েবুও নদরীর জতে 
ফকছু না পিোর আতবদন করতে অন্তে 
িতচেনোর কাজটা ঘাটাে পেতক শুরু 
হতে োরে। যা েতর আরও বি েফরফধতে 
ছড়িতে েিে।
 নদরীতে আবজমনা পিো ছািাও  আরও 
একড়ট আেফতিকর ফবষে হে, নদরীর ধাতর 
োেোনা করা। ঘাটাে এি.ড়ি.ও অফিি 
োতগাো নদরীর ধাতর এই দৃশ্ এেন 
প্ফেফনেেই পদো যাতছে। পোো িাতে 
িেে্াতগর দৃশ্ গ্াতি পো আতছই,পোদ 
শহতর এই অত�্ি প্শ্ন েুতেতছ পয, এই 
ফবষতে িরকাফর প্চার ফক পকানও প্�াব 
পিেতছ না? এর িতে দূষি ছিাতছে, 
ফবফ�ন্ন ব্াকতটফরো ফিতশ যাতছে, িতে 

টাকা কুচিযে যেরত 
োদ্শৃঙ্খতের িাধ্তি িানুতষর শররীতর 
প্তবশ করতছ ওই োেোনার ব্াকতটফরো। 
এব্াোতর ঘাটাে েুরি�ার পচোরি্ান 
বতেন, স্ুে-কতেজ পেতক শুরু কতর 
ফবফ�ন্ন গিিাধ্তিও প্চার চেতছ। আিরাও 
প্চার করড়ছ। ফকন্তু ফকছু িানুষ পজতনশুতনও 
িতচেন হতছেন না। এব্াোতর দরকার 
হতে আিাতদর আরও কিা েদতষেে 
ফনতে হতব। ঘাটাে আদােতের আইনজরীবরী 
িুফজে হাজরা বতেন, এোকা দূফষে 
হতছে। অফবেতম্ব এটা বন্ধ হওো উড়চে। 
দরকাতর কিা েদতষেে প্তোজন। ঘাটাে 
েুরি�ার ৩ নম্বর ওোতি্ডর বাফিন্া েো 
ফশষেক পিৌতিন জানা বতেন, েেচেফে 
িানুষতদর এই কু-দৃশ্ পচাতে েিতছ। 
এটা বন্ধ করতে দরকাতর আিরা ফবফ�ন্ন 
িহতে জানাব। একই কো বতেন ব্বিােরী 
সিকে রাে। েফচিিবঙ্গ ফবজ্ঞান িতঞ্চর 
ঘাটাে পকতন্দ্রর ি�ােফে েো অবিরপ্াপ্ত 
ফশষেক দুোে কর বতেন, আিরা পচষ্া 
কতরড়ছোি এই বদ অত�্িড়ট বন্ধ করার। 
ফকন্তু ফকছু িানুতষর এই অত�্িড়ট রতে 
ফগতেতছ। এটা বন্ধ হওো জরুফর। ব্বিােরী 
কে্াি নন্রীগ্ািরী বতেন, এই ঘটনা পিতন 
পনওো যাে না। যারা এই�াতব ফনেমতজের 
িে পোো িাতে িেে্াগ করতে আিতছ 
োতদর ফবফ�ন্ন িরকাফর  িুতযাগ িুফবধা 
বন্ধ কতর ফদতে হতব। ফেফন জানান, প্াফটিক 
েফেফেন িহ আবজমনাগুফে ফনতে অফবেতম্ব 
�াবা দরকার। দূষি ফনতে ‘স্বছে �ারে’-
এর ব্ানাতর এে প্চার চেতছ, ফকন্তু িে 
পকাোে?
 আধুফনক ি�্োে অস্বাস্্কর এই 
অ�্ািড়ট যাতে বন্ধ হে োর জন্ আরও 
প্চার দরকার বতে িানতছন অতনতকই।

নদীযত দূরণ, যহলযদাল যনই কারও 

ধান সহ জরমযত আগুন 
কােীনাথরুযর

রনজস্ব সংবাদদাতা: পিানার িিে ঘতর 
পোোর অতেষোে ড়ছতেন কৃষকরা, ফকন্তু 
কাতের অঘটতন িব পযন েন্ড�ন্ড হতে 
পগে। হ্াঁ, এই রকি িে্ ঘটনাড়ট ঘটে 
দািেুর োনার েুকুিদহ গ্াি েঞ্চাতেতের 
কাশরীনােেুর গ্াতি। ২১ ড়িতিম্বর ফবতকতে 
ওই গ্াতির  প্াে ১৫ ফবঘা জফির ধান েুতি 
ছাই হতে যাে। ওই গ্াতির প্াতিন প্ধান 
িুকুন্ �ুঁইঞা জানান, ওইফদন  ফবশ্বফজৎ 
পবরা, শংকর িাইফে, িধু িাইফে, নারােি 
পিট্া িহ প্াে ১৪ জন  কৃষতকর জফির 
ধান  জফিতেই আগুতন েুতি ছাই হতে 
যাে। আগুন োগার িড়েক কারি না জানা 
পগতেও অনুিান করা হতছে  োশাোফশ 
জফিতে েতি োকা নষ্ েতি আগুন োগাতনা 
হে ো পেতকই এই �োবহ অফনিকাণ্ড। 
(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্াথরুর) 

•স্বিম ফশল্পতক এফগতে ফনতে যাওোর জন্ 
দািেুর পগাোেেুতরর বাফিন্া েো 
পদতশর অন্েি স্বিমফশল্পেফে পিে িািিু 
আেি পয িবমষেি ড়চন্তা কতরন ো আরও 
একবার প্িাফিে হে। োঁরই উতদ্াতগ  
িিগ্ �ারেবতষমর স্বিম ফশল্পরীতদর জন্ এই 
প্েি বাংো �াষাে ি্াগাফজন পবতরাতে 
চতেতছ। নাি ‘দ্ আট্ড অি জুতেোফর’।১২ই 
জানুোফর ২০১৯ কেকাোর এক জুতেোফর  
পশা’পে এই বইড়টর আনুষ্াফনক প্কাশ 
হতব বতে জাফনতেতছন ওই ি্াগাফজতনর 
এড়িটর িািিু আেি, যাঁতক িবাই এি 
এি আেি নাতিই পচতনন। ফেফন বতেন,  
ওই ি্াগাফজন স্বিম ফশল্পরীতদর কাতছ বহু 
েে্ পদওোর ব্বস্া করতব। স্বিমফশল্পরীরা 
কাফরগফর উন্নেন, স্বিম ইণ্ডাফ্রির হােফিে 
িব েবর িুদৃশ্ রফেন ওই ি্াগাফজন 
পেতক োতবন। িারা �ারতের পবশ ফকছু 
অ্াতিাফিতেশন ওই ি্াগাফজন  প্কাতশর 
িাতে জড়িে রতেতছন। এছািাও ওই 
ি্াগাফজনড়টর জন্ দশ জতনর এক উেতদষ্া  
কফিড়ট গড়েে হতেতছ।
 েতব ওই ি্াগাফজনড়ট পোো বাজাতর 
ফবফরি হতব না। পয িিস্  স্বিমফশল্পরী ওই 
ি্াগাফজনড়ট ফনেফিে োওোর জন্ আতগ 
পেতক গ্াহক হতবন পকবেিাত্র োঁতদরতকই 
ি্াগাফজনড়ট োোতনা হতব বতে এি এি 
আেি জাফনতেতছন।

সামসু আলযমর উযদ্াযগ  
স্বণ্পরেল্ীযদর জন্ ম্াগারজন

রুরলযের ওরর যষিাভ
রনজস্ব সংবাদদাতা: েুফেতশর ওের পষো� 
উগতর ফদতেন ঘাটাে েুরি�ার ১৭ নম্বর 
ওোতি্ডর কাউফসিোর ফিোেরী িহাোতত্রর 
স্বািরী েো কংতগ্ি পনো ফব�ূফে�ূষি 
িহাোত্র(পকনা)। ফেফন বতেন, োঁতদর 
ওোতি্ড বার বার চুফর হতছে, পিই চুফরর 
অফ�তযাগ ফদতে পগতে েুফেশ িাতেফর 
েযমন্ত ফনতছে না।  ফেফন বতেন, এই �াতব 
চেতে োকতে আগািরী ফদতন কংতগ্তির 
ব্ানাতর আিরা বৃহতির আতন্ােতন নািব।

ভারতমালার রক 
যের অরভমুখ 

রররবত্তন হযছে?
তৃরতি রাল কম্পকার: পিতচাগ্াি পেতক 
িুফশমদাবাদ—এই পিার পেন রাস্ার  
অফ�িুে ফক পির েফরবে্ডন হতে চতেতছ? 
প্শািফনক িহে পেতক এরকিই একড়ট 
ইফঙ্গে পশানা যাতছে। ওই রাস্াড়ট পিতচাগ্াি 
পেতক শুরু হতে ঘাটাে শহতর প�াকার িুতে 
কাটান িিবাে িফিফের কাছ পেতক উতির 
েূবম পকাি ফদতে বন্তরর কাতছ রূেনারােি 
নদ অফেরিি করার কো ড়ছে। ফকন্তু িম্প্রফে 
পশানা যাতছে, ওই অফ�িুেড়ট েফরবে্ডন 
হতে চতেতছ। অফে িম্প্রফে েিিা অনুযােরী 
রাস্াড়ট পিতচাগ্াি পেতক পিাজা সবকুণ্ঠেুর 
আিার ের সবকুণ্ঠেুর-বকুেেোর িাতে 
উতির-েফচিি পকাি ফদতে ফশোরাজনগর 
যাতব। ফশোরাজনগর পেতক বরদা িংেনি 
এোকাে ঘাটাে-ষেরীরোই িিতকর িতঙ্গ 
ফিশতব। ঘাটাে েঞ্চাতেে িফিফের িহকাররী 
ি�ােফে ফদেরীেকুিার িাফজ বতেন, 
আিাতদর কাতছও এই ধরতনরই একড়ট 
বাে্ডা এতিতছ। েতব িরকাফর �াতব পকানও 
ড়চড়েচাোড়ট আতিফন।
 েফচিি পিফদনরীেুর পজোর �ূফি ও 
�ূফি িংস্ার দপ্ততরর এক আফধকাফরক 
বতেন, যেষেি না িরকাফর েযমাতের 
পনাড়টফিতকশন বার হতছে পকানওড়টই চূিান্ত 
বতে প�তব পনওো ড়েক হতব না। োর 
িতে জফির দাোেতদর িুফবতধ হতব িাত্র। 
ফেফন বতেন, ফবফ�ন্ন িুফবতধ-অিুফবতধ 
ফবতলেষি করার ের পয পকানও িুহূতে্ডই 
অফ�িুে আবার েফরবে্ডন হতে োতর। 
অফ�িুে ফনতে চূিান্ত পনাড়টফিতকশন হেতো 
পোকি�া প�াতটর আতগই প্কাফশে হতে 
োতর বতে প্শািফনক িহে অনুিান করতছ।



—স্বরূর যদালই
যসৌরদ আরব যথযক

বাচি:  ধম্পা• 
নন্দনরুর-২ 

ররচিম যমরদনীরুর 
 

স্ানীে সংবাদ ১ জানুোফর ২০১৯ িঙ্গেবার ১৬ পেৌষ ১৪২৫ [দুই]

রবরন্ শেেব
•গাতে চাে দাড়ি, ফকছুটা অ্াংফর ইেং ি্ান 
ইতিজ। ঘাটাতের রাজনরীফের িতঞ্চ প্াে 
গে আট বছর ড়ছতেন না িানুষড়ট। আবার 
ফিতর  এতিতছন ফেফন। অতশাক পিনগুপ্ত। 
কংতগ্তির পনো। জগন্নাে পগাস্বািরী 
ফবতজফেতে পযাগ পদওোর ের অতশাকবাবু 
আবার এতেন। এেন প্শ্ন, জগন্নােবাবুর 
শূন্ো ফেফন �রাট করতে োরতবন ফক 
না! ফেফন ফক োরতবন কংতগ্তির হাে 
ধরতে? একটু ফেড়ছতে পদো যাক ফবগে 
বছরগুফেতে। 
 অতশাকবাবু ১৯৬৭ িাতে ফবষ্ণুেুতর 
রািানন্ কতেতজ জরীবফবদ্া ফনতে ফবএিফি 
েিার িিতে  ছাত্র েফরষতদর হাে ধতর 
রাজনরীফেতে আতিন। ১৯৭১ িাতে যুব 
কংতগ্তি পযাগ পদন। ১৯৭৩-এ িূে 
োড়ট্ডতে পযাগ পদন। ওই িিে ১৯৭৩-৭৪ 
এ ঘাটাে ব্লক কংতগ্তির িাধারি িম্াদক 
ড়ছতেন। ১৯৯৩ িাতে ফে.ফি.ফির পিম্বার 
হন ফেফন। ১৯৭৭ িাতের ের  অতশাকবাবু 
এবং  জগন্নােবাবুর গ্রুে কংতগ্তির িতধ্ 
ফব�াজন পরো সেফর কতরড়ছ। ২০০০ িাে 
েযমন্ত রাজনরীফেতে িফরিে ড়ছতেন ফেফন। 
োরের ফনফ্রিে হতে যান। ফনতজর ১৭ নম্বর 
ওোতি্ড একটু আধটু িফরিে ড়ছতেন। 
 ঘাটাে শহতরর বরাবরই বাি ফবতরাধরী 
িতনা�াব পবফশ। ফিফেএি-এর �রা 
পজাোতরও এোতন েুরি�া কংতগ্তির 
ড়ছে। এোতন কংতগ্তির একটা ফ�ফতি�ূফি 
ড়ছে। ফকন্তু েরবেতীকাতে কংতগ্তির অবস্া 
রিিশ েোফনতে এতি যাে। পকন এরকি 
অবস্া হ’ে। উতিতর অতশাকবাবু বতেন, 
একটা রাজননফেক দে দাঁড়িতে োতক 
িানুতষর দাফব ফনতে আতন্ােতনর িাধ্তি। 
এোতন কংতগ্ি আতন্ােন ফবিুে হতে 
আতন্ােন চূ্ে হতে েতিড়ছে। অতশাকবাবু 
োঁর দরীঘমফদন ফনফকিেোর কারি ড়হতিতব 
শাররীফরক ও ব্ফতিগে কারিতকই দশমাতেন। 
োহতে এেন ফক জগন্নােবাবুর শূি্ো 
�রাট অেবা পনেৃতত্বর জােগাে আিতবন? 
অতশাকবাবু বতেন, আিরা পযৌে পনেৃতত্ব 

 জগন্াথ যগাস্বামী দল ত্াগ করাে কংযগ্রস আযন্দালনমুখী হযব: অযোক 
অরুণাভ যবরা ফবশ্বািরী। একা পকউ পনো নন। আিরা পযৌে 

ফিদ্াতন্ত আতন্ােন করব। আিাতদর প্েি 
কাজ হতব কংতগ্িতক আতন্ােতনর িতধ্ 
আনা এবং িানুতষর কাতছ যাওো। ইফেিতধ্ 
আিরা ফেনতট কিমিূড়চ কতরড়ছ। আিাতদর 
ফনতজতদর িতধ্ ফিড়টং কতরড়ছ। উেফস্ে 
ড়ছতেন ১২৫ জন কংতগ্ি কিতী। রতিদান 

ফশফবতর ড়ছতেন ফেনতশার পবফশ িানুষ। 
এছািাও আিরা একটা ফিড়ছে কতরড়ছ। 
জগন্নােবাবুর বা পকানও ব্ফতির প্�াব 
েতিফন। আিরা একটা ইজি-এ ফবশ্বািরী, 
ো হে গান্ধরীবাদ। এেন িানুষ কংতগ্িতক 
পদতে আিতছ। যারা ফনফ্রিে ড়ছতেন োতদর 
িাতে পযাগাতযাগ করড়ছ। যুবকতদর আনার 
পচষ্া করড়ছ। ১৩ নম্বর ওোতি্ডর কাযমােতে 
িািফেক কাজ চেতছ। স্ােরী কাযমােতের 
পোঁতজ আড়ছ।  েফরফস্ফে প্ফেকূে েবুও 
আিরা আতন্ােতন ফিরব।
 অতশাকবাবু আরও বতেন, েৃিিূতের 
পকানও ইজি পনই। ওরা পটাতেফটি পটাতেফটি 
ফরিতকট পেতে। ওতদর বতিতব্ পকানও 
িিাজনরীফে, অেমনরীফে পনই। ফকছু িস্া 
চটকদার কো আতছ। পয দতের পকানও 
ইজি পনই োরা করী ফনতে এতগাতব? আর 
ফিফেএি ফনজস্ব গফণ্ডর বাইতরই পবতরাতে 

োরে না। ফবতজফে পদশটাতক ধতিমর 
ফ�ফতিতে চাোতে চাইতছ। এোতন েুরি�া 
করী রকি চেতছ জানতে চাইতে ফেফন 
বতেন, দুনতীফেগ্স্ পবাি্ড চেতছ। পজো 
কফিড়ট বা ফেফিফিতে পযাগদাতনর প্িতঙ্গ 
ফেফন বতেন, আফি িাধারি কংতগ্িকিতী 
এবং কংতগ্তির আদতশম ফবশ্বািরী। কংতগ্তির 
েরম্রা হে আতন্ােন। এই আতন্ােতনই 
োরা পজার পদতবন বতে জানান ফেফন। 
 আগািরী পোকি�া প�াট ও েুরি�ার 
প�াতট কংতগ্তির অবস্ান িম্তক্ড ফেফন 
পকানও িন্তব্ করতে চানফন। দরীঘমফদন ের 
রাজনরীফের বৃহতির বেতে ফেফন এতিতছন। 
বেি পবতিতছ। ফকন্তু রাজনরীফের িিস্ 
পোঁজ েবর ফেফন পয গ�রীর�াতব ফবতলেষি 
কতরন ো োঁর কোতেই স্পষ্। পচহারাে 
বেতির ছাে েিতেও পিই ইেংি্ান 
ইতিজটা এেনও আতছ। এিব কো উড়িতে 
ফদতে ফেফন বারবার বতেন, আিাতদর দতে 
আফিত্ব নে, পযৌে ফিদ্ান্ত চতে। েতব রাতজ্ 
বা জােরীেস্তর পো ফিদ্ান্ত পনওোর পষেতত্র 
ওেতরর পনেৃত্বই িব । যা িব রাজননফেক 
দতেই োতক। (প্ররতযবদযনর সযঙ্গ ছরবচট 
অযোক যসনগুযতির)

আফি  দািেুর োনার ধিমা গ্াতির বাফিন্া 
হতেও কিমিূতত্র পিৌফদ আরতব োফক। পদশ 
পেতক কতেক হাজার ফকতোফিটার দূতর 
োকার জন্ দরীঘম ফদন এোকার েবর পেতক 
ফবড়ছেন্নই হতে ফগতেড়ছোি।  ইটিারতনতট  
বাংো িংবাদেত্র েিার িুতযাগ োকতেও 
পিই িিস্ িংবাদ  েতি িন �রে না। 
কারি, পনতটর িংবাতদ আিাতদর দািেুর 
এোকার েবর েুবই কি োতক। পবশ ফকছু 
ফদন হে  আিাতদর ঘাটাে  িহকুিার এই 
‘স্ানরীে িংবাদ’ এবং ‘স্ানরীে িংবাদ’ 
পগাষ্রীর পিাশ্াে ফিড়িোর (পিিবুক, 
ইউড়টব চ্াতনে এবং www.ghatal.net)
িন্ধান পেতে আফি এেন েফরেৃপ্ত। ‘স্ানরীে 
িংবাদ’ পগাষ্রী ঘাটাে িহকুিার  িিস্ েবর  
ফনরতেষে�াতব  েুতে ধতর। পেশার োফগতদ  
ঘাটাে িহকুিার   পবফশর�াগ  িানুষই  
রাজ্ এবং  পদতশর বাইতর োতকন।    োতদর 
হাতে অল্প িিে োতক  ড়টফ� পদোর জন্।   
বে্ডিাতন োরা এই পগাষ্রীর উতদ্াতগ ঘাটাে 
িহকুিার িিস্  েবর পেতে যাতছেন। োর 
জন্ েুব �াতো োগতছ। েতব   আফি চাই, 
‘স্ানরীে িংবাদ’ পযন অফব�তি পিফদনরীেুর 

পজোর েবর েুতে 
ধতর। োহতে আরও 
�াে হ’ে।

আরযবর রাঠযকর 
কাযছ ‘স্ানীে সংবাদ’

রনজস্ব সংবাদদাতা:  ঘাটাে েুরি�ার 
৯ নম্বর ওোতি্ড সেফর হে েুরি�ার 
উতদ্াতগ ফনফিমে দরীঘমেি কংফরিতটর 
পিেু। ওই ওোতি্ডর দুতধর বাঁধ এোকাে 
গিপ্োেনগর পেতক পবফরতে আিা 
একড়ট োতের ওের বাঁতশর িাঁতকা ড়ছে। 
স্বাধরীনোর ের পেতক পকানও পযাগাতযাতগর 
জন্ োকার পিেু ড়ছে না। নিবতি িাঁতকা 
ফদতে োশাোফশ প্াে ৯ড়ট গ্াতির িানুষজন 
েুঁফক ফনতে ঘাটাতে আিতেন। ঘাটাে 
েুরি�ার উতদ্াতগ প্াে ৪৫ েষে টাকা েরচ 
কতর ১৯১ িুট েম্বা কংফরিতটর পিেু সেফর 
হতেতছ।  এর িতে ঘাটাে শহতরর িাতে 
ওই এোকার পযাগাতযাগ ব্বস্ার ব্ােক 
উন্নফে হে। বো পযতে োতর পযাগাতযাতগর 
নেুন দরজা েুতে পগে। গিপ্োেনগর, 
শ্রীরািেুর, োঁচঘিা, োফনচাঁদা িহ িংেনি 
গ্ািগুফে পেতক প্চুর িানুষজন ঘাটাতে 
আতিন ব্বিা, কৃফষজ েি্ রিে-ফবরিে, 
স্ুে কতেজ এবং কিমতষেতত্র। বন্ার িিে 
প্ফেবছর বাঁতশর িাঁতকা প�তে পযে। 
িানুষজন হেরান হতেন। এেন পেতক 
আর এই িিি্া োকতব না। েুরি�ার 
পচোরি্ান ফব�াি পঘাষ বতেন, এোকার 
িানুতষর দরীঘমফদতনর দাফব েূরি হতেতছ। 
পিেুড়ট ঘাটাে েুরি�ার উতদ্াতগ ফনফিমে 
দরীঘমেি পিেু। পিেুড়টর নািকরি করা 
হতেতছ িারদা পিেু। ওই পিেুড়ট ফদতে এবার 
ট্াফসি িহ পছাট গাড়ি �ুকতে োরতব।
 পচোরি্ান বতেন, দরীঘম বাি জিানাে 
৯ নম্বর ওোি্ড ড়ছে ফিফেএতির োে দূগম। 
রাজ্ িরকার বদে হওোর ের এই দূতগমর 
েেন হে। বািফ্রটি দরীঘমফদন োকতেও ওই 
এোকার পযাগাতযাগ ব্বস্ার পকান উন্নফে 
হেফন। োই এই কংফরিতটর পিেুড়ট সেফর 
হওোে স্বা�াফবক�াতবই িানুষজন েুবই 
েুফশ।
 উতলেে্, ২৯ ড়িতিম্বর পিেুড়টরউত্াধন 
কতরন েুরি�ার পচোরি্ান ফব�াি পঘাষ। 
উেফস্ে ড়ছতেন �াইি পচোরি্ান স্বেন 
িাফেক, ৯ নম্বর ওোতি্ডর কাউফসিোর িন্ধ্া 
ছাফেক প্িুে।

রনজস্ব সংবাদদাতা: পকবে চ্াতনতে ট্াই 
েো পটফেকি পরগুতেটফর অেফরড়ট অব 
ইফন্ডোর নো ফনতদমতশ িিি্ার িুতে পকবে 
অোতরটররা। োই ঘাটাে িহকুিা পকবে 
অোতরটর ইউফনেতনর েষে পেতক  ১৮ 
ড়িতিম্বর ঘাটাে িহকুিা শািতকর কাতছ 
পিেুতটশন পদওো হে। ট্াইতের নেুন 
ফনতদমতশ পকবে চ্াতনতের িাফিক �ািা 
এক েটকাে অতনকটাই পবতি ফগতেতছ। 
িতে ফনম্ন-িধ্ফবতিতদর িতঙ্গ পকবে 
অোতরটরতদরও িাোে হাে। পিই 
িিি্ার প্ফেকার চাইতেই  ঘাটাে িহকুিা 
শািতকর দারস্ হন ঘাটাে িহকুিার প্াে 
৬০ জন পকবে অোতরটর। এব্াোতর 
ঊধ্বেন কেৃ্ডেতষের দৃফষ্ আকষমি কতর 
প্ফেকাতরর আশ্বাি পদন িহকুিা প্শািন। 
পকবে অোতরটর অড়চন্ত্ নাতেক, প্�াে 
পবরা, েরুি নন্রী, পগাফবন্ কাোি, বাফে 
োন, ফনশরীে হাঁিা, হাফিবুে রহিান(িটিু) 
রবরীন্দ্রনাে িান্নারা জানান, এফনতে গে 
১৪ ড়িতিম্বর েফচিি পিফদনরীেুর পজো 
শািতকর কাতছ ফগতেও আিরা পিেুতটশন 
ফদই। যফদ এতেও কাজ না হে েতব োরা  
বৃহতির আতন্ােতন নািার হুিফকও পদন।

বে্ডিান ফশশুতদর সশশব একটু অন্রকি। 
েফরফস্ফের চাতে সশশতবর িুন্র ফদনগুফে 
ফবেন্ন। পিই পয োঁচবছতর হাতেেড়ি 
হতব, োরের ফশশু পেোেিা ফশেতব, 
োতো আর িম্ভব হে না! োতে নাফক 
ফেড়ছতে েিতব আজতকর ফশশু। োই 
কো পশোর আতগই শুরু হতে যাে োর 
োফেি। আেনিতন অনাফবে আনতন্ 
পেতে পবিাতনার িিে ফশশুর কাঁতধ পচতে 
যাে �াফর বইতের পবাো। িাতে োতক 
আবার অেূিম ইতছের েুফে। িাতের ফকছু 
অেূিম ইতছে, বাবার ফকছু অেূিম ইতছে িব 
চাফেতে পদওো হে ফশশুর ওের। ফশশু 
এক স্বেন্ত্র িানুষ, স্বেন্ত্র হতব োর আচার 
আচরি,স্বেন্ত্র হতব োর ব্বহার পিকো 
বাবা-িা পবফশর�াগ িিতে �ুতে যান। 
বাবা-িা অতনক িিে ফশশুর স্বা�াফবক 
স্বেন্ত্রো নষ্ কতর পদন । বাবা-িাতের 
অেূিম ইতছের বফে হতে সেফর হে িানব 
শররীতরর পোেতির পিািতক আবদ্ পজফদ 
একগুঁতে এক অন্রকি জরীব।
 বে্ডিাতন ফশশু আবার বতোবৃদ্তদর 
িাফন্নধ্ পেতক বফঞ্চে। যাতদর দাদু োকুিা 
আতছ োরাও কিফেড়টশতনর চাতে পি�াতব 
িাফন্নধ্ োে না, যাতদর পনই োতদর কো 
পো আোদাই। বিতদর িাফন্নধ্ ফশশুতদর 
অতনক ফকছু পশোে। ফশশু িিত্বতবাধ 
পশতে, দাফেত্ব পশতে, গল্প পশতে, ছিা 
পশতে, িতবমােফর োফনকটা প্শ্রে ফিফশ্রে 
আদর োে, পযোতন সশশতবর িুন্র 
ফদনগুফের স্বা�াফবক ফবকাশ ঘতট। 
 আজতক হাজার কিফেড়টশন োকতে 
োতর, েতব ফশশুও পয একজন িম্ূিম 
আোদা িানুষ পিকো বাবা িাতক িাোে 
রােতে হতব। আর েফরফস্ফে যাই পহাক 
সশশতবর ওের দাঁড়িতে োতক �ফবষ্তের 
ফ�ে। োই বাবা-িাতের উড়চে িন্তাতনর 
ওের ফকছু চাফেতে না ফদতে োর িতধ্ 
েুফকতে োকা গুিড়ট েুঁতজ বার কতর 
ফবকফশে কতর পোো।

রািবাবু আর শ্ািবাবু দুজতনই িহা 
কঞ্জুি এবং ো ফনতে দুজতনই গবম পবাধ 
কতরন। পক পবশরী কঞ্জুি োই ফনতে একফদন 
োতক্ড বতি দুজতনর েক্ড হতছে। ... 
রামবাবু: আিার িে কঞ্জুি 
েুই হতেই োরফব না।  
জাফনি, েেিা বাঁচাতনার জন্ 
হাফনিুতন আফি একাই ফগতেড়ছোি। 
ে্ামবাবু: েুই আিার কাতছ ফশশু! 
হাফনিুতনর জন্ আফি এক েেিাও েরচ 
কফরফন, েুতরা েরচটাই বাঁড়চতেড়ছোি। 
রামবাবু: েুতরা েরচ বাঁড়চতেড়ছি করী�াতব? 
ে্ামবাব:ু আিার বন্ধ ুএকা পবিাতে যাড়ছেে,  
বউতক ওর িাতেই হাফনিতুন োড়েতে ফদোি...।

ফেন �াষাে কো বতে পয—ফত্র�াষরী।
দুই �াষাে কো বতে পয—ফ্�াষরী।
এক �াষাে কো বতে পয—আতিফরকান।

ফিফনট দতশক োিা কতর গফেফবফধ েঙ্ঘন 
করা এক ড্াই�ারতক োিাে ট্াফিক 
েুফেশ। বেে, আফি োিতে বো িত্বেও 
পকন আেফন োতিনফন?
এক িুহূে্ড প�তব ফনতে ড্াই�ার বেে, 
আিতে হতেতছ ফক, গে িপ্তাতহ আিার স্তরী 
এক ট্াফিক েুফেতশর িতঙ্গ োফেতে পগতছ। 
পো আেনাতক আিার পেছতন ছুটতে পদতে 
িতন হতো, আিার স্তরীতক পিরে ফদতেই 
আেফন আিার ফেছু ফনতেতছন।

আরম যবরে কঞ্জুস

আযমররকান

যেরত রদযত...

যকবল অরাযরটরযদর 
স্ারকরলরর

রুরসভার দীঘ্পতম 
যসতু রনম্পাণ

রনজস্ব সংবাদদাতা: ২৩ ড়িতিম্বর দািেুতরর 
পিানািুইতে  পিটি পজফ�োিম কনত�টি 
স্ুতে োফেে হে বিফদন উৎিব। অনুষ্াতন 
উেফস্ে ড়ছতেন দািেুর-২ েঞ্চাতেে 
িফিফের ি�ােফে প্ফেিা পদােই, 
িহ ি�ােফে আফশি হুোইে এবং 

ব্ারাকেুতরর ড়িিুজা পর�াতরটি ফদেরীে 
রাে িহ অতনতকই। অনুষ্ানড়টর ফবষেবস্তু 
ড়ছে ফশষোিূেক আতোচনা ও িাংস্ৃফেক 
অনুষ্ান। অনুষ্াতন প্াে দু’হাজার িানুতষর 
িিাগি হে বতে স্ুে কেৃ্ডেষে জানাে।
(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্াথরুর)।

যসানামুইযত বিরদন রালন
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রবীন্দ্র কম্পকার

যদবারেস কম্পকার

সনাতন ধািা: দািেুতরর উদেচতক 
িাদার পটতরিা পিাি্াে ওতেেতিোর 
অ্াতিাফিতেশতনর েফরচােনাে ২০ 
পেতক ২২ ড়িতিম্বর েযমন্ত উদেচক 
প্ােফিক ফবদ্ােে প্াঙ্গতি অনুফষ্ে হ’ে 
অনন্ িম্ান জ্ঞােন ও রিরীিা িাংস্ৃফেক 
উৎিব। ফেনফদন ধতর চো এই উৎিতবর 
উত্াধন কতরন প্াতিন ফি.আর.ফে.এি 
পরবেরীতিাহন োইন।  িান্ধ্কােরীন অনুষ্াতন 
িাতের কািি ও োর প্ফেকার ফনতে ফবস্র 
আতোচনা কতরন পগািকতোো হাইস্ুতের 
প্ধান ফশষেক িুব্রেকুিার বুিাই। এফদন 
িুব্রেবাবু উেফস্ে পশ্রাোতদর উতদেতশ্ 
বতেন, িাে কািিাতে িাতে কাটা 
পরাফগতক পকানও অবস্াতেই গুফিন বা 
ওোর কাতছ ফনতে যাতবন না। িরািফর 
িাতে কাটা পরাফগতক হািোোতে ফনতে 
যাওোর েরািশম পদন ফেফন। জানা ফগতেতছ, 
স্ানরীে েুতদ িঞ্চােক প্রীেি পবতজর 
রিরীিা িঞ্চােনার দষেো পদতে িুগ্ধ হন 
স্ানরীে িানুষজন। িাদার পটতরিা পিাি্াে 
ওতেেতিোর অ্াতিাফিতেশতনর িম্াদক 
ইনিান িফলেক ও িহ িম্াদক শু�ি পবরা, 
ি�ােফে পিফেি িফলেক, পিে িুস্াক 
আহতিদরা জানান, োতদর এই অনুষ্ান 
ফ্েরীে বতষম েিে এবং ফবফ�ন্ন অনুষ্াতনর 
োশাোফশ োরা এবাতর িিাতজর ফবফশষ্ 
গুিরীজনতদর িম্ান জানান।

রবীন্দ্র কম্পকার: েফচিিবঙ্গ গিোফন্ত্রক 
পেেক ফশল্পরী িংতঘর ঘাটাে শাোর 
অষ্ি িতম্েন হে। ২২ ড়িতিম্বর ঘাটাে 
বিন্তকুিাররী উচ্চ বাফেকা ফবদ্ােতে 
আতোফজে  ওই িতম্েনড়টর উত্াধন 
কতরন িংফলেষ্ িংতঘর েফচিি পিফদনরীেুর 
পজো কফিড়টর িম্াদক ফবজে োে। 
ফবতশষ অফেফে ড়হতিতব উেফস্ে ড়ছতেন 
িংতঘর পজো কফিড়টর কাযমকররী ি�ােফে 
কফব ফনেে ফিত্র। এই িংতঘর ঘাটাে 
শাোর িম্াদক অধ্ােক েক্ষ্মি কিমকার 
বতেন, এফদন ঘাটাতের ফবফশষ্ িাড়হফে্ক 
প্শান্ত িািন্ততক িম্াননা জ্ঞােন করা হে। 
িংতঘর ঘাটাে শাোর ি�ােফে অধ্ােক 
অিরীিকুিার চত্াোধ্াে জানান, ওইফদন 
শোফধক পেেক ফশল্পরীতদর উেফস্ফেতে 
িতম্েনড়ট অন্ িাত্রা পনে। 

রনজস্ব সংবাদদাতা: ২০১৯ িাতের িাধ্ফিক 
েররীষোেতীতদর জন্ ফবনািূতে্ িক পটতটির 
আতোজন করে এফবড়টএ েো ফনফেেবঙ্গ 
ফশষেক িংগেতনর ঘাটাে শাো। ২৩, ২৮, 
৩০ ও ৩১ ড়িতিম্বর ঘাটাে বিন্তকুিাররী 
উচ্চ বাফেকা ফবদ্ােতে েররীষোগুফে হে 
বতে জানান এফবড়টএ-র ঘাটাে পজানাে 
কফিড়টর িম্াদক েো েড়ছেুর হাইস্ুতের 
�ূতগাতের ফশষেক পিৌর� চরিবেতী। 
ওই িংগেতনর ঘাটাে িহকুিা কফিড়টর 
িম্াদক েো পজােঘনশ্াি হাইস্ুতের 
িহকাফর প্ধান ফশষেক শ্রীবাি জানা ও 
অন্েি পনেৃত্ব েো চাঁইোট হাইস্ুতের 
প্াতিন ফশষেক ফনোইচন্দ্র রাে বতেন, 
এফবড়টএ-র উতদ্াতগ প্েি িাধ্ফিতকর 
িকতটটি গেবছর েড়ছেুর হাইস্ুতে হে । 
এবছর ঘাটাতে বিন্তকুিাররী স্ুতে এই িক 
পটতটি ঘাটাে িহকুিার ফবফ�ন্ন জােগার 
৩১ড়ট স্ুে পেতক পিাট ২৯৭ জন ছাত্র-
ছাত্ররী েররীষো ফদতেতছ। জানুোফর িাতির 
ফ্েরীে িপ্তাতহর িতধ্ পরজাল্ট জাফনতে 
পদওো হতব। পরজাতল্টর ফদন ছাত্রছাত্ররীতদর 
পিতক পনওো হতব ও োতদর হাতে 
েররীষোর োোগুফে ফদতে �ুেভ্াফন্ত শুধতর 
পদওো হতব। 

•ঘাটাে শ্রীশ্রী রািকৃষ্ পিবাশ্রতি বাফষমক 
িাধারি উৎিব োফেে হে। ওই অনুষ্ানড়ট 
হে ২৩ ড়িতিম্বর  রফববার। েতব এবছর 
অনুষ্াতনর আতগর ফদন ওই প্ফেষ্াতনর 
েষে পেতক একড়ট �তি িতম্েতনর 
আতোজন করা হে। শ্রীরািকৃষ্ ও 
ফবতবকানতন্র �াবাদশমতক এোকাে আরও 
ব্ােক প্চাতরর উতদেতশ্ ওই িতম্েতনর 
িাক পদওো হে। িতম্েনড়ট হে ঘাটাে 
টাউন হতে। পিোতন শ্রীরািকৃষ্ ও 
ফবতবকানতন্র �াবাদতশম অনুরাগরী �তিতদর 
ফ�ি ড়ছে পচাতে েিার িে। ওইফদন 
অনুষ্াতন শ্রীরািকৃষ্ ও ফবতবকানতন্র 
জরীবন ও বািরীর ওের বতিব্ রাতেন 
কেকাো রািকৃষ্ ফিশতনর িহারাজ স্বািরী 
েূিমাত্ানন্ফজ িহারাজ। ওই পিবাশ্রতির 
িম্াদক েুষারকাফন্ত দতি বতেন, িতম্েতন 
ফবফ�ন্ন ধিতীে ফবষে আতোচনার োশাোফশ 
রািকৃষ্ ও স্বািরীফজর আদতশমর ব্বহাফরক 
ফদকগুফের উের ফবতশষ আতোকোে করা 
হে।
 অন্ফদতক েতররফদন পিবাশ্রতির 
বাফষমক িাধারি উৎিবও নানা ধিতীে 
অনুষ্াতনর িতধ্ ফদতে োফেে হে। 
অনুষ্ানগুফে হতেতছ পিবাশ্রতির ি�াগৃতহ। 
িকাতে িঙ্গোরফে, পবদোে, চণ্ডরীোতের 
িতধ্ ফদতে অনুষ্াতনর িূচনা হে। োরের 
একড়ট ধিমি�ার আতোজন হে। ওই ি�াে 
কেকাো রািকষৃ্ িতের িহারাজ স্বািরী 
অকল্মষানন্ফজ উেফস্ে ড়ছতেন বতে 
জাফনতেতছন ওই পিবাশ্রতির ি�ােফে 
প্রীফে বাগ। পিবাশ্রতির এক কিমকে্ডা শফতি 
কিমকার বতেন, ওইফদন দুেুতর এোকার প্াে 
চার হাজার িানষুতক প্িাদ ফবেরি করা হে। 
ওই অনষু্ানগুফে েফরচােনাে েেন গুইঁ, 
প্দরীেকুিার িাহা, স্বেন চরিবেতী প্িেু 
পিবাশ্রতির কিমকে্ডারা হাফদমক িহতযাফগো 
কতরতছন বতে জাফনতেতছ ওই প্ফেষ্াতনর 
পকাষাধ্ষে ফবশ্বনাে দতি।

রনজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাতের কুরাি উচ্চ 
ফবদ্ােতের িুবিম জেন্তরী িিাফপ্ত উৎিতবর 
উত্াধন হে। পিই উেেতষে্ ২১ পেতক 
২৩ ড়িতিম্বর ফেনফদন ব্ােরী নানান 
িাংস্ৃফেক অনুষ্াতনর আতোজন করে 
ওই স্ুে কেৃ্ডেষে। ওই স্ুতের ড়টচার-
ইন-চাজম িুিন িাইফে বতেন, অনুষ্াতনর 
উত্াধন কতরন পগােোক্ড রািকৃষ্ ফিশন 
ইনফটিড়টউট অি কােচাতরর িহারাজ স্বািরী 
পবদস্বরূোনন্। ওইফদন অনুষ্াতন উেফস্ে 
ড়ছতেন ঘাটাতের ফবধােক শঙ্কর পদােই।
 অনুষ্াতনর ফ্েরীেফদন েো ২২ 
ড়িতিম্বর একড়ট রতিদান ফশফবর হে। 
োশাোফশ স্ুতের ৫০ বছর েূফে্ড উেেতষে্ 
‘নবিৃজন’ নাতির একড়ট েফত্রকা প্কাফশে 
হে। স্ুতের ছাত্রছাত্ররীতদর ফনতে ফবফ�ন্ন 
প্ফেতযাফগোিূেক অনুষ্ানগুফের িতধ্ 
আন্ততঃফবদ্ােে কু্ ইজ প্ফেতযাফগোড়ট 
অন্েি ড়ছে বতে জাফনতেতছন ওই স্তুেরই 
একজন োশ্বমফশষেক িানি �্াচাযম।

িুদরীপ্ত পশে:  দেতনত্ররীর ১৯ জানুোফর 
ফব্রতগি ি�ার আগাি প্স্তুফে শুরু কতর 
ফদতেতছ েৃিিূে। পিই িতো গ্াতি গ্াতি 
েেি�া কতর েৃিিূে পনো-কিতীরা 
উন্নেতনর েফেোন েুতে ধরতছন। েৃিিূে 
স্তর িংগেনতক আরও িজবুে করতে 
বাে্ডা ফদতেতছন স্বেং েৃিিূে িুফপ্তিা। 
পোকি�াই পয এেন োফের পচাে ো 
স্পষ্ েৃিিূে পনোতদর বতিতব্। অন্ দে 
পেতক আিা কিতীতদর দতে ফনতে পকান 
ছুেিাগম পদেতছ না দে। ২৫ ড়িতিম্বর 
দািেুর-২ ব্লতকর পবনাই গ্ািেঞ্চাতেতে 
েৃিিূতে নাি পেোতেন ফবতরাধরী ফশফবতরর 
দুই পনো। একজন ফিফেএি-এর প্েরীতক 
গ্ািেঞ্চাতেতের জেরী প্ােতী শফতি িফদকার 
এবং অের জন ফবতজফের গ্ািেঞ্চাতেে 
প্ােতী িািফি পদােুই। পবশ ফকছুফদন ধতরই 
ওই দুই জন েৃিিূে পনোতদর িাতে 
পযাগাতযাগ পরতে চতেড়ছতেন। এফদন 
পবনাই গ্াতি প্স্তুফে ি�াে পযাগ ফদতে 
এতি েৃিিূে পনো পিৌতিন িহাোত্র ওই 
দুইজতনর হাতে দেরীে েোকা েুতে পদন। 
ব্লক ি�ােফে আফশি হুদাইে বতেন, 
িরকাতরর উন্নেনযতজ্ঞ িাফিে হতে ওই 
দুইজন আিাতদর দতে পযাগ ফদতেতছন। এর 
িতে ওই অঞ্চতে আিাতদর ফ�ফতি আরও শতি 
হতব। যফদও ফবতরাধরীরা এতক েিৃিতূের দে 
�াোতনার পনাংরা পেো বতে দাফব করতছন।

রনজস্ব সংবাদদাতা: ছাত্র-ছাত্ররীতদর েররীষো 
�রীফে কাড়টতে আত্ফবশ্বাি বািাতনার জন্ 
দািেুর নবরীন িংঘ িক পটতটির আতোজন 
করে। িক পটটি ২৬ ড়িতিম্বর শুরু হতেতছ,  
চেতব ১ জানুোফর েযমন্ত। িক পটটি এবার 
আট বছতর ো ফদে। েররীষোর অন্েি 
উতদ্াতিা েো নবরীন িংতঘর  িাংস্ৃফেক 
িম্াদক অধ্ােক উজ্জ্বে পচৌধুফর বতেন,  
পিাট ৬১ ড়ট স্ুতের ২৫৬ জন েররীষোেতী 
৪ড়ট পিটিার পেতক েররীষো ফদতছে। েররীষোর 
োো গুফে িূে্ােতনর ের োকতছ 
িাউট ফলিোতরর ব্বস্া। উজ্জ্বেবাবুতদর 
ইতছে, �ফবষ্তে একড়ট নে,  িাধ্ফিক 
েররীষোেতীতদর জতন্ দুড়ট িক পটতষ্র ব্বস্া 
করা। এবং পিটা িারা রাজ্ জুতিই করা 
হতব। নবরীন িংতঘর িম্াদক স্বতদশ পদােুই 
বতেন, আিরা  �ফবষ্তে উচ্চিাধ্ফিতকর  
িকতটটি করার েফরকল্পনা ফনড়ছে।

•জ্ঞান হবার ের পেতকই শাহরুে অন্ত প্াি 
দািেুর-২ ব্লতকর জগন্নােেুতরর বাফিন্া 
ফিদ্ােম িাইফের। বফেউতির প্েি িাফরর 
অফ�তনো শাহরুে োতনর ফিতনিা িুফতি 
োবার ফদতনই প্েি পশা োর পদো চাইই 
চাই। ঘাটাে এোকার ফিতনিা হতে  ‘িাটি্ড 
পি িাটি্ড পশা’ পদোর িুফবধা না োকাে 
ছফব িুফতি োবার আতগর ফদনই ফিদ্ােম 
োড়ি পদে কেকাোে। পিোতন িািাবাড়ি 
হওোে রাতে োকার একটা বািফে িুফবধা 

পি োে। প্ফেড়ট 
ফিতনিা িুফতি োবার 
ফদন প�াতর উতে স্ান 
কতর কাতছর িফন্তর 
শাহরুতের জন্ 
েুতজা ফদতে োকুরতক 
জানাে, পযন পিই 
ছফব বসি অফিি ড়হট 

কতর। বছর কতেক আতগও অনোইতন 
ড়টফকট কাটার ব্বস্া ড়ছে না, ঘটিার ের 
ঘটিা োইতন দাঁড়িতে িাটি্ড পি িাটি্ড পশা 
পদোর ড়টফকট ফিেে। এে েফকি িািতেও 
শাহরুে অফ�নরীে প্তে্কড়ট ছফব িুফতি 
োবার ফদতনই প্েি পশা পি পদেতবই। 
জগন্নােেুতরর ফনতজর বাড়ির পদওোে জুতি 
রতেতছ শাহরুতের নানান ড়চত্র। শুধু বাড়ির 
পদওোে নে, ফনতজর িতনর পদওোতেও 
আঁকা শাহরুতের জরীবতনর িিস্ ইফেহাি। 
শাহরুে ফনতে যাবেরীে প্তশ্নর উতির 
োর জানা। আোদিস্ক শাহরুেতক 
অনুিরিকাররী এই ৩৫ বছতরর যুবতকর 
পিিবুতকর টি্াটাি জুতিও এি আর পক 
ি্ান লিাতবর  নানান পোটি। ২১ ড়িতিম্বর 
শাহরুে অফ�নরীে ড়হফন্ ছফব 'ফজতরা' িুফতি 
পেতেতছ। পিফদনও ফিদ্ােম োর েফরবার 
িতিে হাফজর ড়ছে কেকাোর পিনকা 
ফিতনিা হতে। পশা শুরুর আতগ শাহরুতের 
অন্ান্ ি্াতনতদর িাতে নাচতে পদো পগে 
োতকও। শাহরুতের গোে িাো েফরতে, 
িাোে দুধ, নারতকতের জে প�তে ফিতনিা 
হতের িতধ্ যাে ফিদ্ােম। ফিদ্ােম জানাে, 
েুব পছাতটা পেতকই পি শাহরুতের প্ফেটা 
ফিতনিা পদতে। শাহরুেই হে বফেউতির 
বাদশা। োর অফ�নতের কাতছ আর পকউ 
পনই। ফিদ্াতেমর িা েিমা িাইফে বতেন,ও 
শাহরুতের অন্ধ�তি। শাহরুতের নাতি 
পকউ বাতজ কো বেতে ও একদি িহ্ 
করতে োতর না। োর িাতে কো বোও 
বন্ধ কতর পদে। ফিদ্ােম জানাে,োর ইছো 
িুম্বাইতে শাহরুতের বাড়ি ‘িান্নতে’ ফগতে 
শাহরুতের িাতে একবার পদো করা।

দাসরুযরর রসদ্াযথ্পর 
রবরল যপ্রযমর কাচহনী

কুরাণ স্ুযলর সুবণ্প 
জেন্তী উৎসব

মাধ্রমক মক-১

মাধ্রমক মক-২

রসররএম  রবযজরর 
যছযি তৃণমূযল

উদেচতক রিরীিা অনুষ্ান

 রািকৃষ্ পিবাশ্রতির 
বাফষমক অনুষ্ান

শ্রীকান্ত ভুঁইঞা: দািেুতরর নািাতজাে-
১  চতরির আিোনা প্ােফিক ফবদ্ােতে 
১৭েি বাফষমক ফশশু উৎিব হে। ১৯ 
ও ২০ ড়িতিম্বর স্ুতের ছাত্র-ছাত্ররীরা 
নানান িাংস্ৃফেক অনুষ্াতনর িতধ্ ফদতে 
আনন্ ফবফেতে পদে আগে অফেফে ও 
এোকাবািরীতদর। স্ুতের প্ধান ফশষেক 
যাদব োত্র বতেন, এফদন অফেফেতদর 
আিরা িুতের পোিার েফরবতে্ড িুতের 
চারা গাছ ফদতে বরি কফর। 
 অন্ফদতক ওই গ্াতির োশ্বমবেতী গ্াতি 
িাহােুর িুনোইট লিাব ফবগে ১০ বছতরর 
ন্াে এবছরও আট দেরীে নকআউট 
িুটবে প্ফেতযাফগো উেেতষে্ ১৭ 
ড়িতিম্বর রতিদান ফশফবতরর আতোজন 
কতর। ফশফবতর ১৭ জন িড়হো িহ পিাট 
৬৭জন জন রতিদান কতরন। 

রেল্ী সংযঘর সযমেলন

রনজস্ব সংবাদাতা: দািেুর-২ ব্লতকর নদরী 
িংেনি এোকার বাফিন্াতদর প্াকৃফেক 
ফবেযমে িংরিান্ত ফবতশষ প্ফশষেি শুরু 
হে। দািেুর-২ ফবড়িও অফিতি ব্লক 
ফবেযমে পিাকাফবো দপ্ততরর উতদ্াতগ এবং 
েূবম পিফদনরীেুর পজোর িুেফরড়চে িংস্া 
কাজো জনকে্াি িফিফের িহতযাফগোে 
২৬ ড়িতিম্বর পেতক   চার ফদতনর প্ফশষেি 
ফশফবর শুরু হতেতছ। ব্লক ফবেযমে পিাকাফবো 
আফধকাফরক রাজদরীে ফিত্র বতেন, এই ব্লতক 
ফবফ�ন্ন এোকা  কেনও নদরী বাঁধ �াঙ্গন 
কেনও  বা অফে বৃফষ্োতের জন্ প্াফবে 
হতে োতক। নানা�াতব িানুষ ফবেযমতের 
িুতে েতিন। ২০১৭ িাতেও এই ব্লতকর 
পবশফকছু গ্ািেঞ্চাতেে এোকা বন্াে 
প্াফবে হতেড়ছে। ওই িিস্ এোকার 
বাফিন্াতদর ফবেযমতের েুঁফক কিাতনার নানা 
পকৌশতের প্ফশষেি পদওোর জন্ই এই 
ফশফবতরর আতোজন।  
 ফিিি নাতি িংস্াড়ট জােরীে স্তরর এবং 
অন্ড়ট েূবম পিফদনরীেুতরর। ওই দুড়ট িংস্া 
ফিফেতে কফিউফনড়ট পবিি ড়িজাটিার ফরস্ 
ফরিাকশন ফবষতে চার ফদতনর প্ফশষেতির 
ব্বস্া করা হতেতছ। রাজদরীেবাবু বতেন, 
প্েি েযমাতের ওই  ফশফবতর রূেনারােি 
নদরী িংেনি রাফনচক এবং ফনফচিফন্তেুর 
গ্ািেঞ্চাতেতের ৪০ জন যুবক- যুবেরীতদর  
জতে পিাবা, িাতে কাটা, আগুতন েুতি 
যাওো, গাছ পেতক েিা িহ প্ােফিক 
ফবেযমেগুফের পিাকাফবো করী�াতব 
িম্ভব োরই প্ফশষেি চেতছ।  েরবেতী 
কাতে অন্ান্ গ্ািেঞ্চাতেতের যুবক-
যুবেরীতদরও ওই প্ফশষেি পদওো হতব। 
বুধবার অনুষ্াতনর িূচনার ফদন উেফস্ে 
ড়ছতেন দািেুর-২ ফবড়িও অফনবমান িাহু, 
দািেুর-২ েঞ্চাতেে িফিফের ি�ােফে 
প্ফেিা পদােই প্িুে। প্ফশষেক ড়হতিতব 
উেফস্ে ড়ছতেন পটিট ইটিার এতজফসি 
গ্রুতের িদি্গি। প্িঙ্গে, রাফনচক 
এবং ফনফচিফন্তেুর গ্ািেঞ্চাতেে এোকাে 
অফেবৃফষ্ ও বন্াতে নষ্ হতে যাওো ৯০ড়ট 
েফরবারতক  েবূম পিফদনরীেতুরর ওই িংস্াড়ট 
৪০০ বগম িতুটর একড়ট কতর ড়ছতটতবিার 
বাড়ি কতর ফদতেতছ বতে রাজদরীেবাব ুজানান।

দািেুর-২ ব্লতক ফবেযমে 
দপ্ততরর ফবতশষ প্ফশষেি

স্ুতে বাফষমক উৎিব

যগারালরযুর সুবণ্প জেন্তীর অনষু্ান শুরু: 
১ জানুোফর পেতক দািেুর-২ ব্লতকর 
পগাোেেুর পদশবন্ধু ড়চতিরঞ্ন হাইস্ুতের 
িুবিম জেন্তরী উৎিব শুরু হতছে। চেতব 
২৫ জানুোফর েযমন্ত।  ওই স্ুতের প্ধান 
ফশষেক ফবিতেন্ু োে বতেন, একটানা 
ওই অনুষ্ানগুফে হতছে না। ১, ৩, ৮, ৯, 
১২,১৯, ২৩,২৪ এবং ২৫ োফরেগুফেতে 
অনুষ্ান হতব।
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ররচিমবঙ্গ সরকাযরর উযদ্াযগ নতুন বছযর নতুন রদযষির...

মলয়কুমার জানা
রবেযদ জানযত যোগাযোগ করুন যমা: ৯৭৩২৫৮৮০১০

জগন্াথরুর  •  দাসরুর  •  ররচিম যমরদনীরুর

ররচিম যমরদনীরুর যজলার সব্পপ্রথম অনলাইন ম্াযরজ যররজস্টার অরেসার

অরেস

আর কাগযজ-কলযমর ঝরকি নে, এবার যথযক 
অনলাইযন রববাহ যররজরস্ট করুন—

ররচিমবঙ্গ সরকাযরর আইন ও রবচার রবভাগ কতৃ্তক জনস্বাযথ্প প্রচাররত।

অরুণাভ যবরা:  প�ার ৪পট পেতক রাে 
৮টা েযমন্ত িবফজ ফবফরির হাি �াো োটুফন। 
শ্বশুর ও স্বািরীর িৃেু্র ের 
িংিাতরর হাে শতি হাতে ধতর 
অেম উোজমন, পছতে ও পিতেতক 
িানুষ করার েিাইতের কাড়হনরী। 
িািতে্র রাস্াটা পিাতটই িিৃি 
ড়ছে না িানিরী কিমকাতরর। 
শ্রি আর পজতদ ব্ফতি জরীবতন 
িািে্ পেতেতছন। িম্প্রফে ড়টফ� চ্াতনতের 
জনফপ্ে অনুষ্ান ফদফদ নম্বর ওোতন িুতযাগ 
পেতে িািে্ পেতেন িানিরীতদবরী। 
 ঘাটাে ফবদ্ািাগর হাইস্ুতে এই 
অনুষ্াতনর অড়িশতন এক পেতক পদি 
ফিফনতটর িতধ্ িানিরীতদবরীতক োঁর জরীবতনর 
কাড়হনরী কো বেতে বো হে। োরেরই 
অড়িশতনর োইতন ফেন হাজার আটশ 
ড়ছোফশ নম্বতর োকা িানিরীতদবরীতক িরািফর 
ফনবমাচতনর িাধ্তি রাজারহাতট টিুড়িওতে 
িাকা হে। ওই এফেতিাতি িানিরীতদবরী 
পস্ার কতরন ৮৫। ফদফদ নাম্বার ওোন হতে 
পকিন োগতছ ফজতজ্ঞি করাে িানিরীতদবরী 
বতেন, এই অনুষ্াতন পযতে োরতে িবারই 
�াতো োগার কো, স্বা�াফবক�াতব 
আিারও �াতো োগতছ।
 িানিরীতদবরী োঁর জরীবতনর ঘাে 
প্ফেঘাতের কো জানাতে ফগতে বতেন, 
ঘাটাে বিন্তকুিাররী বাফেকা ফবদ্ােতে 
িপ্তি পশ্রিরীতে েিার িিতে ফবতে হে। 
বাতের বাড়ি হফরফিংেুতর। বছর দতশক 
আতগ শ্বশুরিশাইতের িৃেু্র ের আফেমক 
টানাটাফন শুরু হে। আিাই বছর আতগ 
স্বািরীর িৃেু্র ের িংিার চাোতনার 
জন্ বাজাতর িবফজ ফবফরি শুরু কতরন 
িানিরীতদবরী। এেন শাশুড়ি, জা এবং জাতের 
িন্তানতদর ফনতে েিাই চাফেতে যাতছেন। 
পছতে শু�দরীে যাদবেুতর িাফল্টফিড়িো 
ফনতে েিাশুনা কতর। পিতে পিৌফিোতক 
এি.এ, ফবএি েড়িতেতছন। িানিরীতদবরী 
বতেন, জরীবতন েিাই কতরই পবঁতচ োকতে 
হতব। যেফদন হাে ো িচে োকতব েেফদন 

কাজ কতর যাতবন বতে ফেফন জানান। 
শু্ড়টতের িিে পটনশন হড়ছেে নাফক 

ফজতজ্ঞি করাে ফেফন জানান, 
পছাটতবোে স্ুতের িব পেোে 
ফজতে ফিরোি। হাফরফন কেনও। 
িুেরাং এোতনও পকানও পটনশন 
কফরফন। আত্ফবশ্বাি ড়ছে। 
 ফদফদ নম্বর ওোতনর পিতট 
িানিরীতদবরীতক একড়ট বি 

আটার িণ্ড  ফদতে পেলোই িাইতজর একড়ট 
রুড়ট বানাতে বো হে। ফেফন িাত্র ৪৫ 
পিতকতণ্ড ফনেুঁে িুন্র একড়ট �াউি রুড়ট 
বাফনতে পদন। যা পদতে অফ�তনত্ররী রচনা 
বতন্্াোধ্াে োতক বতেন, রুড়টর পদাকান 
করতেও �ােই চেতব। এ�াতবই দ্রুেোর 
িতঙ্গ িুন্র ফনেুঁে কাজ কতরন িানিরীতদবরী।
 িবাই আিাতদর  দপ্ততর পযাগাতযাগ 
কতরনফন। েবুও পযটুকু জানা ফগতেতছ 
ঘাটাতে অড়িশন পদওোর ের যাঁতদর 
‘ফদফদ নম্বর ওোন’এ শু্ড়টং হতে পগতছ বা 
পটফেকাটি হতে ফগতেতছ োঁরা হতেন— 
•ফদোেরী িািন্ত ও িতরাজ িািন্ত 
(কুশোোর িফবো নাফিমং পহাতির 
িােফকন), •রুিা দাি(পকান্নগতরর বাফিন্া 
রুিাতদবরী গম্ভরীরনগর প্ােফিক ফবদ্ােতের 
ফশফষেকা), •প্ফে�া প্ািাফিক ও িােন 
প্ািাফিক(গম্ভরীরনগতর বাড়ি, ঘাটাতের 
ফনউ প্ািাফিক জুতেোতিমর িােফকন), 
•অঙ্কনা পদ (িঙ্গরীে ফশল্পরী কুহু পদ ফবতদর 
পিতে, দািেুর-১ ব্লতকর িফকর বাজাতর 
বাড়ি), •েুনি িাইফে(দািেুর-২ 
ব্লতকর কািােেুতরর স্বােরী িাইফে ও 
প্তিনফজৎ িাইফের পিতে), •আিাতদর 
‘স্ানরীে িংবাদ’-এর  ইউড়টউব চ্াতনতের 
িংবাদোড়েকা সবশােরী দতি হি( পকান্নগতর 
বাড়ি, সবশােরীতদবরী ঘাটাতের প্ে্াে 
ফবউড়টফিোন এবং আবৃ্ফতিকারও বতট) 
•িাো িণ্ডে োন (কুশোোে বাড়ি। 
িাোতদবরী     শ্রীেুর প্ােফিক ফবদ্ােতের 
ফশফষেকা)।  [প্ররতযবদযনর সযঙ্গ ছরবচট মানসী 
কম্পকাযরর]

•িািফগ্ক িবুজােতনর েতষে্ পছাট একড়ট 
অংশ ড়হতিতব �ফবষ্ে প্জতমের জন্ এক 
সনফেক দাফেত্ব োেন করে দািেুতরর 
িাগরেুর ি্ার আশুতোষ উচ্চের 
ফবদ্ােতের ফশষেক ফশফষেকা ও ফবদ্ােে 
েফরচােন কফিড়টর িদি্রা। ২০ ড়িতিম্বর 
ড়ছে ওই ফবদ্ােতের ছাত্র-ছাত্ররীতদর 
েররীষোর বাফষমক িে প্কাশ অনুষ্ান। 
ফবদ্ােতের ফশষেক ও েফরচােন কফিড়টর 
িদি্রা প�তবড়ছতেন ওই ফদন ছাত্র-
ছাত্ররীতদর হাতে েররীষোর পরজাল্ট েুতে 
পদওোর োশাোফশ নেুন ফকছু পদওোর। 
োই বাফষমক েররীষোর িে প্কাতশর ফদতন 
প্তে্ক ছাত্র-ছাত্ররীর হাতে একড়ট কতর 
গাতছর চারা েুতে পদওোর ফিদ্ান্ত পনওো 
হে ফবদ্ােতের েষে পেতক। ফবদ্ােতের এই 
ইতছের কো জানাতনা হতেড়ছে দািেুর-
১ েঞ্চাতেে িফিফেতে। োই েঞ্চাতেে 
িফিফের ব্বস্ােনাে িাগরেুর ি্ার 
আশুতোষ উচ্চের ফবদ্ােতের িােশ 
ছাত্র-ছাত্ররীর হাতে একড়ট কতর গাতছর 
চারা েুতে পদওো হে। ফবদ্ােেিূতত্র জানা 
ফগতেতছ, ২০ ড়িতিম্বর ছাত্র-ছাত্ররীতদরতক 
ফশশু ও পিহফগফন গাতছর চারা ফবেরি করা 
হে। ফবদ্ােতের প্ধান ফশষেক িানিকুিার 
িান্না ও ি�ােফে ফজতেন্দ্রনাে হাইে 
জানান, জরীবন যাত্রার িান উন্নেতনর ফদতক 
আিরা পযিন নজর ফদই পেিফন েফরতবশ রষো 
ফনতেও আিাতদর প্তে্তকর �াবা উড়চে।

রনজস্ব সংবাদদাতা: শরীে বািার িাতে 
িাতে ড়ছঁচতক পচাতরর উেদ্রব বািতছ 
িাগরেুতর। এিনই অফ�তযাগ স্ানরীে 
বাফিন্াতদর। িম্প্রফে এক িপ্তাতহর 
ব্বধাতন দািেুতরর িাগরেুর িাতিােোর 
একড়ট ধান �াোতনার কেঘর, িাংতির 
পদাকান, িাতিাতরর পচম্বাতর চুফরর ঘটনা 
ঘতটতছ বতে অফ�তযাগ। ফেনড়ট পষেতত্রই 
চাফব প�তে পদাকাতন রাো েুচতরা টাকা 
েেিা ফনতে উধাও হতেতছ পচার। িাগরেুর 
িাতিােোর িাংি ফবতরিো অনুে োিরই-
এর অফ�তযাগ, ২৩ ড়িতিম্বর িকাতে 
ফেফন পদাকান েুেতে এতি পদতেন োর 
পদাকাতনর োো �াো। পদাকাতনর িুরফগ 
চুফর না পগতেও, পদাকাতন রাো বাতসির 
িতধ্ েুচতরা টাকা চুফর পগতছ। অনুেবাবু 
ফবষেড়ট পিৌফেক�াতব দািেুর োনাে 
জাফনতেতছন বতে জানান। 

রনজস্ব সংবাদদাতা: কুড়ি বছর েূিম করে 
ঘাটাে িহকুিার চন্দ্রতকািা পেতক প্কাফশে 
িাপ্তাড়হক েফত্রকা ‘িে্েতে যাফেক’। 
ওই উেেতষে্ ২৩ ড়িতিম্বর চন্দ্রতকািার 
পগাঁিাইবাজাতর রবরীন্দ্র স্ৃফে োোগার 
প্াঙ্গতি এই েফত্রকার োেক-োড়েকা, 
পেেক, িংবাদদাো ও ফবজ্ঞােনদাোতদর 
ফনতে একড়ট ফিেন উৎিতবর আতোজন 
করতেন ওই েফত্রকার িম্াদক শাফন্ত 
োহািরী। শাফন্তবাবু বতেন, ১৯৯৮ িাতের 
৭ নত�ম্বর েফত্রকাড়টর েে চো শুরু হে। 
োরের বহু চিাই উৎরাই অফেরিি কতর 
বে্ডিাতন কুড়ি বছর োর করে েফত্রকাড়ট। 
এই কুড়ি বছতরর দরীঘম চোর েতে অন্েি 
অবদান রতেতছ এরকি ছ’জনতক েফত্রকার 
েষে পেতক এফদন িংবধমনা পদওো হে বতে 
জানান েফত্রকার ি�ােফে োরােদ ফবশুই। 
এই ছ’জন হতেন  ফনিাই দাি, পনোেচন্দ্র 
ফবশুই, গতঙ্গশ চরিবেতী, দুগমা িািন্ত, ফনিাই 
োত্র এবং শম্ভু িতরন। এফদন ‘বে্ডিান 
িিতে ষেুদ্র েত্র-েফত্রকার �ূফিকা’ ফনতে 
�াবগম্ভরীর আতোচনা কতরন েফচিিবঙ্গ 
িরকাতরর েে্ ও িংস্ৃফে ফব�াতগর 
অবিরপ্াপ্ত পিেুড়ট অফধকে্ডা শান্তনু দতি 
পচৌধুফর। 

রনজস্ব সংবাদদাতা: ২২ ড়িতিম্বর ঘাটাতে 
পপ্োরস্ পিত�েেতিটি আকাতদফির 
(ফেড়িএ) উতদ্াতগ রতিদান ফশফবর হে। 
ঘাটাে ফবদ্ািাগর স্ুে িাতে আতোফজে 
ওই রতিদান ফশফবতর ৪৬ জন  রতিদান 
কতরন। ফশফবতরর উত্াধন কতরন ঘাটাে 
েুরি�ার পচোরি্ান ফব�াি পঘাষ। 
উেফস্ে ড়ছতেন ড়চফকৎিক েরীষুষকাফন্ত 
পঘাষ, ঘাটাে িুোর পস্পশাফেড়ট 
হািোোতের িাতজমন িাতঃ ফদেরীেকুিার 
িণ্ডে িহ অন্ান্রা। ফেড়িএ-র িম্াদক 
অতশাককুিার পদ, ি�ােফে ফবশ্বনাে 
অফধকাফর, রিরীিা িম্াদক িফঞ্ে পঘাষ 
বতেন, এই রতিদান ফশফবরড়ট ছ’বছতর 
েদােমন করে। এফদন রতিদাোতদর 
উৎিাহ ড়ছে পচাতে েিার িে।  

সরজি রবযরেতার জীবযনর রবযের কাচহনীই 
রদরদ নম্বর ওোন-এ স্ান কযর রদল

সাগররুর হাইস্ুযলর 
অরভনব উযদ্াগ

রনজস্ব সংবাদদাতা: েৃিিূে দেতনত্ররী িিো 
বতন্াোধ্াে ফব্রতগতি ১৯ জানুোফর ি�ার 
কো আগাি পঘাষিা কতরড়ছতেন। পিই 
িতো ফব্রতগি ি�ার প্স্তুফে শুরু কতরতছ 
েৃিিূে। পদওোে ফেেন, েেি�া, 
ফিড়ছতের িাধ্তি রাতজ্র ফবফ�ন্ন প্াতন্ত 
চেতছ োগাোর প্চার। ফকন্তু পদওোে 
ফেেন পেতক শুরু কতর ব্ানার পোটিাতর 
ফব্রতগি হতে যাতছে ‘ফবতগ্ি’! কিতীতদর 
এতহন প্চাতর িিাতোচনাও হতছে ফবফ�ন্ন 
িহতে। ফবতরাধরীরা অতনতক পকৌেুতকর িুতর 
বেতছন, উন্নেতনর পেোে দতের পগ্ি 
এেন ‘ফব’ হতেতছ। োই কিতীরা ফব্রতগতির 
নাি না ফেতে ফব-পগ্ি ফেেতছন! কিতীরা 
পিই ফদক পেতক ড়েকই ফেতেতছন। যফদও 
েৃিিূে পনোরা এই ঘটনাতক গুরুত্ব ফদতে 
নারাজ। োঁতদর বতিব্, ড়ি.ড়ট.ফে-র কাজ 
যারা কতর োতকন োঁতদর অিতচেনোে 
এই �ুে।

রনজস্ব সংবাদদাতা: ফবতশষ চাড়হদািম্ন্ন 
ফশশুতদর ফনতে অনুষ্ান করে প্ােফিতকর 
নািাতজাে-২ চরি। ১৮ ড়িতিম্বর িিগ্ 
ফশষো অফ�যাতনর িহতযাফগোে ও 
নািাতজাে-২ চতরির ব্বস্ােনাে এই 
চতরিরই আনন্গি প্ােফিক স্ুতে ৪৪ জন 
ফবতশষ চাড়হদািম্ন্ন ফশশুতদর ফনতে অঙ্কন, 
আবৃফতি, গান প্�ৃফে প্ফেতযাফগোিূেক 
অনুষ্ানড়ট হে। নািাতজাে-২ চতরির 
পস্পশাে এিুতকটর িে্ফজৎ �ুঁইঞা 
অনুষ্ানড়ট িঞ্চােনা কতরন। িে্ফজেবাবু 
বতেন, ফবতশষ চাড়হদা িম্ন্ন ফশশুতদর 
ফনতে এধরতনর পপ্াগ্ািড়ট নািাতজাে-
২ চতরি ১৯৮১ িাে পেতক হতে আিতছ।  
আনন্গি প্ােফিক স্ুতে প্ধান ফশষেক 
প্েে পবরা এবং িহ ফশষেক শ্ািিুন্র 
পদােই বতেন, এফদন আবহাওো োরাে 
োকতেও অনুষ্াতন ফবতশষ চাড়হদািম্ন্ন 
ফশশুতদর উৎিাতহর োিফে ড়ছে না।

োরতক ২০ বছর 
রূণ্প করল

সাগররুযর চুরর বািযছ

ররচডএ’র রক্তদান

রনজস্ব সংবাদদাতা: প্শািতনর �রিা 
পছতি ফনতজরাই পিেু িারাতনার উতদ্াগ 
ফনতেন গ্াতির বাফিন্ারা। দািেুর-
১  ব্লতকর ধিমা গ্াতির  কাতের পিেুড়ট 
ফবেজেনক অবস্াে েতি রতেতছ। প্াতির 
েুঁফক ফনতে এোকার িানুষতদর ওই পিেুর 
উের ফদতেই ফনে্ যাোোে করতে হে। 
গ্াতির িানুতষর অফ�তযাগ, প্শািতনর 
কাতছ প্াে এক বছর ধতর বারবার আতবদন 
জাফনতেও পিরািফের পকানও িুরাহা হেফন। 
অবতশতষ গ্াতির িানুষ প্শািতনর উের 
�রিা পছতি ফনতজরাই পিেুড়ট পিরািতের 
উতদ্াগ ফনতেতছ। (➥তথ্য: শ্রীকান্ত 
ভুঁইঞা•জগন্াথরুর)।

রনজস্ব সংবাদদাতা: একই িপ্তাতহর িতধ্ 
ঘাটাে-োঁশকুিা িিতক েরের কতেকড়ট 
েে দুঘমটনা ফনে্যাত্ররীতদর কাতছ িতন �ে 
ধফরতে ফদতেতছ। ফবফ�ন্ন গাড়ির চােতকর 
কাছ পেতক োওো েে্ অনুযােরী জানা 
ফগতেতছ এই শরীতে ঘন কুোশার কারতিই 
দুঘমটনাগুফে পবফশ ঘটতছ। চােতকরা বতেন, 
ঘাটাে পেতক পিচগ্াি েযন্ত িিকড়ট  পিার 
পেন করতে দুঘমটনা অতনকটাই কিতব। 
(➥তথ্য: শ্রীকান্ত ভুঁইঞা•জগন্াথরুর)। 

রবযের চাচহদা সম্পন্ 
রেশুযদর রনযে অনুষ্ান

রনযজরাই যসতু 
সংস্ার করযলন

বার বার দুঘ্পটনা

ভুল বানাযনই প্রচার 
চলযছ তৃণমূযলর


