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রাজ্য ৼ
কলকাতা মঙ্গলবার ২৪ জানুয়ারর ২০২৩

৬

বাহাদুরপরু জঙ্গলকক ইককা টুযুররজম সেন্ার করকত চায় রাজযু েরকার
অরমতকুমার স�াষ
কৃষ্ণনগর, ২৩ জানয়ুারর 

নদিয়া জেল়ার পর্যটন ম়ানদিত্রে েুড়ত্ে িত্লত্ে নেুন প়ালক। 
ব়াহ়াদুরপুর েঙ্গত্ল তেদর হত্ব এদলফ়্ান্ট স়াফ়াদর এবং ইত্ক়া 
টু্দরেম জসন্ট়ার। এখ়াত্ন তেদর হত্ব ক়াত্ের তেদর কত্টে। 
জসই কত্টত্ে জেত্ক পর্যটকর়া েঙ্গত্ল দিত্ন এবং র়াত্ে ে়াকত্ে 
প়ারত্বন। এখ়াত্ন হ়াদের দপত্ে িত্ড় েঙ্গত্ল জ�়ার়ার শখও 
জমট়াত্বন। এর েত্ন্ র়াে্ সরক়াত্রর প়্ােদমকভ়াত্ব ২ জক়াটি 
ট়াক়া খরি হত্ব। 

নদিয়া জেল়ায ৩৪ নম্বর ে়ােীয সড়ত্কর ধ়াত্রই কৃষ্ণনগর 
শহর জপত্র়াত্লই ১৬০ জহক্টর েদমর ওপর এই ব়াহ়াদুরপুর 
েঙ্গল। কক্যটক়্াদতি জরখ়া এই ব়াহ়াদুরপুর েঙ্গত্লর ওপর 
দিত্যই জগত্ে। নদিয়া মদুশ্যি়াব়াি বন দবভ়াত্গর দবভ়াগীয বন 
অদধক়াদরক প্িীপ ব়াউদর ে়াদনত্যত্েন, ‘ এই ব়াহ়াদুরপরু 
েঙ্গলত্ক ইত্ক়া টু্দরেম স্পত্ট পদরণে কর়া হত্ব। এখ়াত্ন 
হ়াদে ে়াকত্ব এবং হ়াদের দপত্ে িত্ড় পর্যটকর়া েঙ্গত্ল �রুত্ে 
প়ারত্বন। আশ়া কর়া র়ায আগ়ামী অে্যবত্ ্্যর প্েত্মই এই 
ক়াে শুরু হত্ব।’  এই েঙ্গত্ল জম়াট ি়ারটি ক়াত্ের কত্টে তেদর 
কর়া হত্ব। এখ়াত্ন পর্যটকর়া অনল়াইত্ন বুদকং কত্র র়াদরেব়াস 

করত্ে প়ারত্বন। এে়াড়়াও তেদর কর়া হত্ব দকত্িন। জসখ়ান 
জেত্ক র়ান়্া কর়া খ়াব়ার পর্যটকত্ির জিওয়া হত্ব। এদলফ়্ান্ট 
স়াফ়াদরর েন্ েঙ্গত্ল দুটি হ়াদে আন়া হত্ব। এত্ে শুধ ুজর 
পর্যটকর়া উপকৃে হত্বন ে়াই নয, স়্ানীয ব়াদসন়্ারও উপকৃে 
হত্বন। এই পর্যটন জকন্দ্র দ�ত্র এল়াক়ার অে্যননদেক উন্দে 
হত্ব। এমনকী এই ইত্ক়া টু্দরেম স্পত্টর কমমী দহত্সত্ব স়্ানীয 
ব়াদসন়্াত্িরই রে়াসম্ভব দনত্য়াগ কর়া হত্ব। র়ারঁ়া বুদকং কত্র 
কত্টত্ে ে়াকত্বন, ে়ঁার়া েঙ্গত্লর মত্ধ্ প়াত্য জেঁত্ট এবং হ়াদের 
দপত্ে িত্ড় �ুরত্ে প়ারত্বন। েত্ব র়ার়া কত্টত্ে ন়া জেত্ক 
টিদকট জকত্ট ঢুকত্বন, ে়ার়া শুধুম়ারে হ়াদের দপত্ে িত্ড়ই এই 

েঙ্গল জিখত্ে প়ারত্বন। উত্লেখ্, ব়াহ়াদুরপুর নদিয়ার পর্যটন 
জষেরেগুদলর প়্ায জকন্দ্রস্ত্ল অবদস্ে। ম়ায়াপুর, নবদ্ীপ, �দূণ্য, 
পল়াদশ, জবেযু়াডহদর এগুদল এখ়ান জেত্ক খবু জবদশ দূত্র নয। 

ব়াহ়াদুরপুত্রর অবস়্ান ে়ােীয সড়ত্কর ওপত্র। ে়াই 
এখ়ান জেত্ক জর়াগ়াত্র়াগ ব্বস়্াও খবু উন্ে। জস ক়ারত্ণ 
ভদব্্ত্ে পর্যটকর়া এখ়াত্ন কত্টত্ে র়াদরে ব়াস কত্র, হ়াদের 
দপত্ে িত্ড় এই অরণ্ পদরিশ্যন কত্র অন়্ান্ পর্যটন জষেত্রে 
খবু সহত্েই জরত্ে প়ারত্বন। এসব ক়ারত্ণই এই ব়াহ়াদুরপুর 
ইত্ক়া টু্দরেম জসন্ট়ার ভদব্্ত্ে খবু গুরুত্বপূণ্য পর্যটন জষেরে 
দহত্সত্ব র়াত্ে্র পর্যটন ম়ানদিত্রে স়্ান কত্র জনত্ব।   

এখাকনই হকব ইককা টুযুররজম  
সেন্ার। ছরব: প্ররতকবদক

বকসের তাণ্ডব,
প্ররতবাদ করায় 
সহনস্া, ধতৃ ১

সগৌতম মণ্ডল
কাকদ্বীপ, ২৩ জানয়ুারর

জে়াত্র বক্স ব়াে়াত্ন়ার প্দেব়াি কর়ায 
ক়াকদ্ীত্প জহনস়্ার দশক়ার হত্ে হল এক 
দবত্শ্ ি়াদহি়া সম্পন্ দকত্শ়ারী ও ে়ার 
পদরব়াত্রর জল়াকেনত্ির। এই �টন়ার 
পর রত্েষ্ট আেত্কে ওই দকত্শ়ারী–সহ ে়ার 
পদরব়াত্রর জল়াত্কর়া। জস়ামব়ার এই �টন়ার 
দবশি দববরণ প়াওয়ার পর ক়াকদ্ীপ ে়ান়ার 
পুদলশ এক ব্দতিত্ক জরেপ়্ার কত্রত্ে। ে়াত্ক 
দেজ়্াস়াব়াি কত্র এই �টন়ার সত্ঙ্গ আর ক়ার়া 
েদড়ে আত্ে ে়ার জখ়ােঁ ি়াল়াত্ছে পদুলশ।

এই �টন়ার েীব্র প্দেব়াি ে়াদনত্যত্ে 
র়াে ্র প্দেবন্ী সত্মেলত্নর সিস্র়া। 

�টন়ার সূরেপ়াে রদবব়ার সক়াত্ল, 
অদভত্র়াগ ওইদিন সক়াল জেত্কই একিল 
রবুক বক্স ব়াদেত্য দপকদনক করত্ে ে়াত্ক। 
সন়্্ার পর জেত্ক জসই বত্ক্সর শত্দের েীব্রে়া 
ব়াড়ত্ে ে়াত্ক। সত্ঙ্গ মি্প়ানও িলদেল 
বত্ল খবর। এই �টন়ার প্দেব়াি করত্ল 
প্েত্ম িড়়াও হও ে়ার়া। এরপর আরও অন্ 
রুবকত্ির জডত্ক এত্ন ব়াদড়ত্ে অদনিসংত্র়াগ 
কর়ার হুমদক জিয। এদিত্ক এই �টন়ার পর 
আেদকেে ওই পদরব়াত্রর সিস্র়া। এই 
�টন়ায ওই দকত্শ়ারীর ম়া সদুিরে়া ি়াস ে়ান়ান 
জমত্যর হ়াত্ট্যর সমস়্া রত্যত্ে, এে়াড়়াও 
অন়্ান্ প্দেবন্কে়া রত্যত্ে। জসেন্ বত্ক্সর 
স়াউন্ড কদমত্য দিত্ে বত্লদেল়াম। আর জসেন্ 
এই জহনস়্া কর়া হত্যত্ে। ব়াদক জি়া্ীত্ির 
দিদনিে কত্র দ্রুে শ়াদতির ি়াদব ে়াদনত্যত্েন 
ে়ারঁ়া। এই �টন়ায পুদলশ েিতি করত্ে।  

সকতুগ্াকম  
তৃণমলূ কমমী 
খনু, ধৃত মলূ 

অরিযকু্ত

পঞ্াকয়কত 
তৃণমকূলর  
ফল িাল 

হকব:  পলুক

চন্দ্রনাথ মুকখাপাধযুায়
কাকটায়া, ২৩ জানুয়ারর

খুন কত্র গ়া–ঢ়াক়া দভন জেল়ায। 
জশ্রষে়া হল ন়া। জশ্ত্মশ পুদলত্শর 
ে়াত্ল জকেুরে়াত্মর রেনপুর–পীরেল়ার 
ব়াদসন়্া েৃণমূল কমমী ইয়াদসন ওরত্ফ 
দুল়াল জশখ খুত্নর প্ধ়ান অদভরুতি 
রেন খ়াঁ। জকেুরে়াত্মর ন’বতি়া 
রে়াত্মর ব়াদসন়্া রেনত্ক ক়াত্ট়ায়া 
মহকুম়া আি়ালত্ে জপশ কর়া হত্ল 
দবি়ারক পুদলশ জহফ়ােত্ের দনত্ি্যশ 
জিন। গে ১২ ে়ানুয়াদর সক়াত্ল 
জকেুরে়াত্মর আমত্গ়াদড়য়া ব়াসস়্্াত্ন্ড 
ি়াত্যর জি়াক়াত্নর স়ামত্ন প্ক়াত্শ্ 
গুদল কত্র খুন কর়া হয দুল়ালত্ক। 
দুল়াত্লর সত্ঙ্গ দেল ে়ার স্তী েুম়ােুন 
দবদব। খুত্নর �টন়ার পর েুম়ােুন রেন 
খ়াঁ–সহ ৪ েত্নর দবরুত্ধে জকেুরে়াম 
ে়ান়ায অদভত্র়াগ ি়াত্যর কত্র। েিত্তি 
জনত্ম পুদলশ প্েত্ম ন’বতি়া রে়াত্মর  
ব়াদসন়্া রহমে জশখ ওরত্ফ ে়াল়াল ও 
আরন়া রে়াত্মর ব়াবু জশখত্ক প়াকড়়াও 
কত্র। দকন্তু মূল অদভরুতি রেন  
অধর়া দেল।

পুদলশ সূত্রে খবর, রেন 
মুদশ্যি়াব়াত্ি গ়া–ঢ়াক়া দিত্যদেল। 
জসখ়াত্ন এক ে়াযগ়ায ে়াকে ন়া। 
দবদভন্ আত্ীযব়াদড়ত্ে ১–২ র়াে কত্র 
ক়াট়াে। জম়াব়াইল জফ়ান ব্বহ়ার করে 
ন়া। প়ারেপত্ষে ক়ারও সত্ঙ্গ জর়াগ়াত্র়াগ 
করে ন়া। রেনত্ক প়্ােদমক জের়ায 
পুদলশ ে়ানত্ে জপত্রত্ে, ম়াত্যর খুত্নর 
বিল়া দনত্েই রেন খুন কত্রত্ে বত্ল 
স্ীক়ার কত্রত্ে। দকেুদিন আত্গ রেত্নর 
ম়া রস়াই দবদব খুন হন। জসই খুত্ন ন়াম 
েড়়ায দুল়াত্লর স্তী েুম়ােুত্নর। জসই 
ম়ামল়ায েুম়ােুন–সহ অন্ অদভরুতিত্ির 
ে়াদমত্নর েন্ েদদ্র করদেল ইয়াদসন 
ওরত্ফ দুল়াল। েুম়ােুন ে়াদমন জপত্েই 
রেত্নর সব আত্ক়্াশ দগত্য পত্ড় 
দুল়াত্লর ওপর।  

েুপ্ররতম মজুমদার
উলুকবর়িয়া, ২৩ জানুয়ারর

আগ়ামী পঞ়্াত্যে দনব্য়ািত্ন হ়াওড়়ার 
১৫৭টি রে়ামপঞ়্াত্যে ও ১৪টি পঞ়্াত্যে 
সদমদেত্ে েৃণমূল ভ়াল ফল করত্ব বত্ল 
ি়াদব করত্লন র়াত্ে্র মন্তী পুলক র়ায। 
জস়ামব়ার ব়াগন়াত্ন রুব েৃণমূত্লর এক 
সভ়ায বতিব্ জপশ করত্ে দগত্য দেদন 
এ কে়া বত্লন। 

এদিন দেদন ে়ারে–রুবত্ির উত্দেত্শ 
বত্লন, ‘ ম়ানুত্্র িরব়াত্র দগত্য বলত্ে 
হত্ব আব়াস জর়ােন়ার ট়াক়ায র়াত্ে্রও 
অংশীি়াদর রত্যত্ে। এই ট়াক়া আটত্ক 
র়াখ়া হত্যত্ে। পঞ়্াত্যে দনব্য়ািত্নর আত্গ  
আব়াস জর়ােন়ার ট়াক়া ন়া প়াওয়ায ম়ানু্ 
ব়াদড় জপল ন়া। সরক়াদর সুদবধ়া দনত্য 
ম়ানুত্্র ক়াত্ে জপৌঁত্ে র়ান।’  এদিন 
হ়াওড়়া রে়ামীণ েৃণমূত্লর সভ়াপদে 
েে়া ব়াগন়ান জকত্ন্দ্রর দবধ়াযক অরুণ়াভ 
জসন িত্লর রুবকমমীত্ির উত্দেত্শ বত্লন, 
‘ আত্খর জগ়াে়াত্ন়ার ম়ানদসকে়া ে়্াগ 
করত্ে হত্ব। দনত্েত্ির তেদর করত্লই 
েৃণমূল কর়া র়াত্ব।’  এদিন দেদন 
অদভত্র়াগ কত্রন, জনে়াদে সুভ়া্িন্দ্র 
বসুর েন্মদিত্ন জনে়াদেত্ক আরএসএস 
হ়াইে়্াক কর়ার জিষ্ট়া কত্রত্ে। এদিত্নর 
অনুষ়্াত্ন অন্ত্ির মত্ধ্ উপদস্ে দেত্লন 
হ়াওড়়া রে়ামীণ রুব েৃণমূল কংত্রেত্সর 
সভ়াপদে জিব়াদশস ব়্ান়াদে্য, ব়াগন়ান–১ 
পঞ়্াত্যে সদমদের সভ়াপদে পঞ়্ানন 
ি়াস, ব়াগন়ান–২ পঞ়্াত্যে সদমদের 
সহ–সভ়াপদে দেয়াউর রহম়ান, ব়াগন়ান 
জকন্দ্র েৃণমূত্লর সভ়াপদে ম়ানস বসু, 
ব়াগন়ান জকন্দ্র রুব েৃণমূত্লর সভ়াপদে 
দবশ্বদেৎ প়াল প্মুখ।

সনতারজর বো সচয়ারককই স্মরণ ও শ্রদ্া পবূ্বস্লবীকত
চন্দ্রনাথ মকুখাপাধযুায়
পবূ্বস্লবী, ২৩ জানয়ুারর

জিশত্ে়াড়়া দব্রটিশ দবত্র়াধী আত্ন়্ালত্নর জঢউ আেত্ড় 
পত্ড় গঙ্গ়া ল়াত্গ়ায়া পূব্যস্লীর বুত্কও। আত্ন়্ালনত্ক 
উদু্ধে করত্ে হ়াদের হত্যদেত্লন জনে়াদে সভু়া্িন্দ্র বস।ু 
স়ালট়া ১৯৩১। জসই সময পবূ্যস্লীত্ে এত্স স়্াধীনে়া 
সংরে়ামীত্ির সত্ঙ্গ জগ়াপন তবেক কত্রন জনে়াদে। প্ক়াশ্ 
সভ়াটি হয পূব্যস্লীর ক়াষ্শ়ালীর শ়্ামসনু্রেল়ায। 

দবদশষ্ট দশষেক িীপকের িক্বেমী বলদেত্লন, 
‘ব়াব়ার মতু্খ শুত্নদেল়াম, জনে়াদের ভ়া্ত্ণ হ়াে়ার 
হ়াে়ার ম়ানু্  উদ্ধুে হত্য স়্াধীনে়া আত্ন়্ালত্ন ঝ়াদঁপত্য 
পত্ড়ন।’ জনে়াদের জগ়াপন তবেকটি হয এল়াক়ার দুই 
স়্াধীনে়া সংরে়ামী সতু্রশ র়ায ও রত্মশ র়াত্যর ব়াদড়ত্ে। 
জসখ়াত্নই দবশ়্াম জনন। ব়াদড়র বে্যম়ান সিস্ েপন 

র়ায, জগৌেম র়াযর়া ে়ান়ান, এখ়াত্ন বত্স জনে়াদে ি়া 
ও দসঙ়াড়়া খ়ান। র়াযব়াদড়র জর জিয়ারটিত্ে জনে়াদে 
বত্সদেত্লন, জসই জসগুন ক়াত্ের ব়াি়াদম রত্ঙর সনু্র 
মসণৃ জিয়ারটি পদরব়াত্রর জল়াকেন সরত্নে জরত্খ 
দিত্যত্েন। স়্াধীনে়া দিবস ও জনে়াদের েন্মদিত্ন েদব 
দিত্য ফুল দিত্য স়াে়ান। স়ার়া বেরই এই জিয়ারটিত্ক 
স্িত্ষে জিখত্ে আশপ়াত্শর ও দূরদূর়াত্তির বহু ম়ানু্ , 
দশষে়ােমী আত্সন। জনে়াদে ি়া–দসঙ়াড়়া জখত্যদেত্লন বত্ল 
পদরব়াত্রর েরত্ফ িশ্যন়ােমীত্িরও ি়া, দসঙ়াড়়া খ়াওয়াত্ন়া 
হয। এল়াক়ার জনে়াদেত্প্মীর়া শ়্ামসনু্রেল়ায জনে়াদের 
আবষেমদূে্য বদসত্যত্েন। জল়াকেত্নর সত্ঙ্গ কে়া বত্ল  
ে়ান়া জগল, পূব্যস্লীর স়্াধীনে়া সংরে়ামীত্ির মত্ধ্ 
উত্লেখত্র়াগ্ দেত্লন রত্মশ র়ায, সতু্রশ র়ায, রমণীত্ম়াহন 
িক্বেমী, জগ়াত্পন কুণ্।ু ে়ঁার়া স়্াধীনে়া সংরে়ামীত্ির 
জপনশন জপত্েন। 

সনতারজ েুিাষচন্দ্র বেুর বো সেই সচয়ার। 
ছরব:  প্ররতকবদক

আকলাচনা, আবরৃতি, নাচ, গাকন 
েিুাষ–স্মরণ সজলায় সজলায়

আজকাকলর প্ররতকবদন

আত্ল়ািন়া, আবৃদতি, ন়াি, গ়াত্ন স্মরণ 
কর়া হল জনে়াদে সুভ়া্িন্দ্র বসুত্ক। 
জস়ামব়ার জেল়ায জেল়ায রে়াত্র়াগ্ 
মর্য়াি়ায প়াদলে হল জনে়াদের ১২৬েম 
েন্মব়াদ্্যকী। সরক়াদরভ়াত্ব জেল়া েে্ 
সংসৃ্দের িপ্ত্রর প়াশ়াপ়াদশ সু্ল, 
কত্লে, ক়্াব দবদভন্ সংস়্া দবদভন্ 
অনুষ়্াত্নর মত্ধ্ দিত্য জনে়াদেত্ক 
শ্ধে়া ে়ান়ায।  

১৯৩০ স়াত্ল ক়ালন়া শহর ল়াত্গ়ায়া 
জনপপ়াড়়ার জ়্ান়ানন্ মত্ে এত্সদেত্লন 
জনে়াদে সুভ়া্িন্দ্র বসু। ২ দিন ও ২ 
র়াে ক়াটিত্য এখ়ান জেত্ক আত্ন়্ালত্নর 
রূপত্রখ়াও তেদর কত্রদেত্লন দেদন। 
জনে়াদের ১২৬েম েন্মব়াদ্্যকী উদ্ র়াপন 
অনুষ়্ানত্ক স্মরণীয কত্র র়াখত্ে ে়াঁর 
পিধূদলধন্ জ়্ান়ানন্ মত্ে ‘জনে়াদে 
সুভ়া্িন্দ্র বসু জে়ারণ’ উত্দ়্াধন করত্লন 
মন্তী স্পন জিবন়াে। দেত্লন ক়ালন়ার 
মহকুম়াশ়াসক সুত্রশ কুম়ার ভগৎ। 
এখ়াত্ন জনে়াদের েীবনীসংক়্াতি দবদভন্ 
�টন়াত্ক প্িশ্যনীর ম়াধ্ত্ম েুত্ল ধর়ার 
উত্ি়্াগ জনওয়া হত্ছে বত্ল মন্তী ে়ান়ান। 
এই মত্ে জনে়াদের ব্বহৃে খ়াট, ক়াত্ের 
জিয়ার, খ়াওয়ার জটদবল, ক়াঁে়া রত্যত্ে।  

নদিয়ায মূল অনুষ়্ানটি হয কৃষ্ণনগর 
রবীন্দ্রভবত্ন জেল়ার েে্ ও সংসৃ্দে 
িপ্ত্রর উত্ি়্াত্গ। দেত্লন অদেদরতি 
জেল়াশ়াসক (স়াধ়ারণ প্শ়াসন) জশখর 
জসন, জেল়া েে্ ও সংসৃ্দে আদধক়াদরক 

প্িীপ্ আি়ার্য প্মুখ। পুরুদলয়ায 
সরক়াদরভ়াত্ব দিনটি প়ালন কর়া হয 
সুভ়া্ উি়্াত্ন। পুরুদলয়ার ন়ামপ়াড়়ায 
এত্সদেত্লন জনে়াদে। ন়ামপ়াড়়া ি়্াট়াদে্য 
ব়াদড়ত্ে এদিন শ্ধে়ার সত্ঙ্গ দিনটি প়ালন 
কর়া হয। পুরুদলয়া জেল়া েৃণমূল 
কদমটিও রে়াত্র়াগ্ মর্য়াি়ায দিনটি 
প়ালন কত্র। জনে়াদের েন্মদিন উপলত্ষে 
ব়াঁকুড়়া ে়ােীয ক্ীড়়া ও শদতি সত্ঘের 
উত্ি়্াত্গ এদিন পুরু্ত্ির ৫ ম়াইল 
জিৌড় প্দেত্র়াদগে়ার আত্য়ােন কর়া 
হয। উত্দ়্াধন কত্রন সির মহকুম়াশ়াসক 
সুশ়াতি কুম়ার ভতি। দেত্লন ব়াঁকুড়়া 
পুরসভ়ার জিয়ারম়্ান অলক়া জসন 
মেুমি়ার, ভ়াইস জিয়ারম়্ান হীর়াল়াল 
িট্টর়াে, সংস়্ার সভ়াপদে ড়াঃ অদমে়াভ 
িট্টর়াে প্মুখ। 

বদসরহ়াট জব়াট�়াত্ট জনে়াদে 
সুভ়া্িন্দ্র বসুর মূদে্যত্ে ম়াল্ি়ান 
কত্রন প়্াতিন ফুটবল়ার, প়্াতিন 
দবধ়াযক িীত্পন্ু দবশ্ব়াস, বদসরহ়াত্টর 
জিয়ারপ়াস্যন অদিদে দমরে, ক়াউদসিলর 
অদসে মেুমি়ার, শমীক র়ায অদধক়ারী 
প্মুখ। বদসরহ়াট ট়াউনহত্ল েৃণমতূ্লর 
৯ নম্বর ওয়াড্য কদমটির েরত্ফ জনে়াদে 
েন্মদিবত্স ২৫০ িদরদ্রত্ক শীেবস্ত 
প্ি়ান কত্রন ক়াউদসিলর জস়াম়া ি়াস। 
উপদস্ে দেত্লন েৃণমূল জনে়া দপন্টু 
ি়াস, জকৌদশক িতি। 

তথ্যসূত্র: চন্দ্রনাথ মুখ�াপাধ্যায়, 
অমমতকুমার ঘ�াষ, দীখপন গুপ্ত, 
আখ�াক ঘসন ও স্বখদশ ভট্াচার্য বরেরহাট েুিাষচকন্দ্রর জন্মরদন পালন। ছরব:  স্বকদশ িট্াচায্ব

 োংেদকক সপকয় খরুশকত 
সমকত উঠল সু্লপ়িয়ুারা

অনুপম বক্দযুাপাধযুায়, 
রামপুরহাট, ২৩ জানুয়ারর

জস়ামব়ার জনে়াদের েন্মদিত্ন বীরভূত্মর 
প়্াদতিক রে়াম ন়ার়াযণপুর ে়ার স়াংসিত্ক 
জিখল অন্ রূত্প। বীরভূত্মর স়াংসি 
শে়াদেী র়ায এদিন জরন হত্য উেত্লন 
স়াতি়া ক্ে। ‘ দিদির সুরষে়া কবি’  
কম্যসূদিত্ে এদিন সক়াত্ল শে়াদেী র়ান 
র়ামপুরহ়াট জেত্ক ১২ দকদম দূত্র ঝ়াড়খণ্ 
ল়াত্গ়ায়া ন়ার়াযণপুর দমশনপ়াড়়ায। 
রে়ামব়াসী স়াংসিত্ক স়ািত্র বরণ কত্র 
জনন। ে়ারক়া স়াংসিত্ক জিখ়ার েন্ 
রে়ামব়াসীর মত্ধ্ রীদেমত্ে়া উদেীপন়া 
জিখ়া র়ায।

‘ দিদির দূে’  হত্য জসখ়াত্ন দগত্য 
দেদন দমশন়াদর সু্ত্লর খুত্ি পড়ুয়াত্ির 
সত্ঙ্গ জমত্ে উেত্লন স়াতি়া ক্ত্ের ভ়াব–
ভদঙ্গম়ায। খুত্ি পড়ুয়াত্ির দেদন িকত্লট 
দবেরণ করত্লন। অত্নকত্ক েদড়ত্য 
আিরও করত্লন। খুত্িত্ির সত্ঙ্গ 
িুটিত্য আড়্াও দিত্লন। দমশন়াদর 
সু্ল জেত্ক জবদরত্য এত্স দিদির দূে 
হত্য উেত্লন পুত্র়ািস্তুর র়ােননদেক 
জনরেী। ন়ার়াযণপুত্র এক েনসভ়ায দেদন 
বতিব্ জপশ করত্লন। েনসভ়ায দেদন 
বত্লন, ‘ এর আত্গ জক়ানও সরক়াত্রর 
জক়ানও দবধ়াযক ব়া স়াংসি কখনও 
আপন়াত্ির ক়াত্ে এত্স দেজ়্াস়া 

কত্রনদন, আপন়ার়া সরক়াত্রর জিওয়া 
সুত্র়াগ–সুদবধ়া ঠিকমত্ে়া প়াত্ছেন 
দকন়া। আমর়াই প্েম এভ়াত্ব ম়ানুত্্র 
ক়াত্ে এত্স দেজ়্াস়া করদে, ে়াঁর়া কী 
জপত্যত্েন, কী প়ানদন, জকন প়ানদন 
এবং ম়ানুত্্র অভ়াব–অদভত্র়াগ শুত্ন 
সমস়্া সম়াধ়াত্নর রে়াসম্ভব জিষ্ট়া করদে। 
দিদির দূত্ের়া এরপর ব়াদড় ব়াদড় দগত্য 
র়ার়া জর সুদবধ়া প়াওয়ার জর়াগ্ ে়াত্ির 
েন্ জসইসব সুদবধ়া জপৌঁত্ে জিওয়ার 
উত্ি়্াগ জনত্বন। আগ়ামী দিনও 

এভ়াত্বই আমর়া আপন়াত্ির সত্ঙ্গ 
ে়াকব। আম়াত্ির কমমীর়া স়ার়া বের 
আপন়াত্ির প়াত্শ এভ়াত্বই ে়াকত্ব।’  
ন়ার়াযণপুত্র শে়াদেীর েনসভ়ায এদিন 
প্িুর দভড় হয। মদহল়াত্ির উপদস্দে 
দেল জি়াত্খ পড়়ার মত্ে়া। েনসভ়ার পর 
শে়াদেী র়ান র়ামপুরহ়াট ১ নম্বর ব্লত্কর 
প্শ়াসদনক ক়ার্য়ালত্য। জসখ়াত্ন জনে়াদের 
প্দেকৃদেত্ে ম়াল্ি়ান কত্রন এবং 
রতিি়ান দশদবত্র অংশরেহণক়ারীত্ির 
পিক দিত্য উৎস়াদহে কত্রন।

খুকদ প়িুয়াকদর চককাকলট রবতরণ করকছন শতাব্বী রায়। ববীরিূকমর 
নারায়ণপুকর। ছরব: আররফউরদিন আহকমদ

রবকজরপ সনতা ও তারঁ স্তবীকক রনগ্হ, 
অরিযকু্ত দকলর যবু েিাপরত–েহ ৫
রবজয়প্রকাশ দাে
বধ্বমান, ২৩ জানুয়ারর

এক প্বীণ দবত্েদপ জনে়ার ব়াদড়ত্ে ঢুত্ক ে়াঁত্ক এবং ে়ঁার 
স্তীত্ক দনগৃহীে কর়ার অদভত্র়াগ উেল পূব্য বধ্যম়াত্নর রুব 
জম়াি্য়ার সভ়াপদে–সহ ৫ জনে়া–কমমীর দবরুত্ধে। অদভত্র়াগ, 
অসুস্ দবত্েদপ জনে়া জকশব জক়ান়ার ও ে়াঁর স্তী মুগ়্া জক়ান়াত্রর 
ম়াে়ায দপতিল জেদকত্য দনর্য়ােন ি়াল়াত্ন়া হয। ে়াঁত্ির দিৎক়ার 
জিঁি়াত্মদিত্ে প্দেত্বশীর়া েুত্ট আস়ায প়াদলত্য র়ায অদভরুতির়া। 
রদবব়ার র়াত্ে এই �টন়াটি �ত্টত্ে। শদনব়ার শদতিগড় ে়ান়ায 
অদভত্র়াগ ি়াত্যর কত্রত্েন আক়্াতি িম্পদে। প্দেব়াত্ির ঝড় 
ওত্ে জেল়া দবত্েদপত্ে। পঞ়্াত্যে জভ়াত্টর আত্গ িত্লর রুব 
জনে়াত্ির এই ন্ক়্ারেনক �টন়া ধ়াম়াি়াপ়া দিত্ে উত্েপত্ড় 
জলত্গত্েন জেল়া দবত্েদপ ক়ার্যকে্য়ার়া।  

শদতিগড় ে়ান়ায দলদখে অদভত্র়াগ কত্র দবত্েদপ জনে়া 
জকশব জক়ান়াত্রর স্তী মুগ়্া জক়ান়ার বত্লত্েন, ‘ দবত্েদপর জেল়া 

রুব সভ়াপদে পুরব স়াম ওরত্ফ দপন্টু স়াম–সহ ৫ জনে়া–কমমী 
ে়াঁর ও ে়ঁার স়্ামীর ওপর িী�্যদিন ধত্র শ়ারীদরক ও ম়ানদসক 
দনর্য়ােন ি়াদলত্য আসত্ে। আম়ার স়্ামীত্ক প়্াত্ণ জমত্র জফল়ার 
হুমদকও দিত্যত্ে। এসব কে়া ে়ান়ায দকংব়া আি়ালত্ে ে়ান়াত্ল 
ে়াঁত্ির প়্াত্ণ জমত্র জফলত্ব বত্ল বত্লত্ে। ে়াই ভত্য এেদিন 
জক়াে়াও জক়ানও অদভত্র়াগ কত্রনদন িম্পদে। 

দনগৃহীে িম্পদের অদভত্র়াগ, রদবব়ার িলবল দনত্য 
রুবত্ম়াি্য়ার সভ়াপদে ে়াঁত্ির ব়াদড়ত্ে ঢুত্ক প্েত্মই জকশব 
জক়ান়ারত্ক এত্ল়াপ়াে়াদড় ম়ারধর করত্ে শুরু কত্র। ে়াঁর স্তী 
ও ে়াঁর বৃধে ব়াব়া জকশবত্ক ব়ঁাি়াত্ে জগত্ল রুব সভ়াপদে ে়ঁাত্ক 
দনগৃহীে কত্র। দপতিল জিদখত্য ভয জিখ়ায। েখন ে়াঁত্ির 
আে্যদিৎক়ার শুত্ন প্দেত্বশীর়া েুত্ট এত্ল অদভরুতির়া প়াদলত্য 
র়ায। এই �টন়ার েিতি কত্র জি়া্ী ব্দতিত্ির উপরুতি কত্ে়ার 
শ়াদতির ি়াদব ে়াদনত্যত্েন ে়ঁার়া। অদভরুতি রুব জম়াি্য়ার জেল়া 
সভ়াপদে দপন্টু স়াম বত্লন, এই অদভত্র়াগ সম্পূণ্য দমে়্া। 
ে়াঁত্ক দমে়্া অদভত্র়াত্গ ফ়াঁস়াত্ন়া হত্ছে। 

সু্কলর প্যুাটিনাম 
জুরবরল উৎেব

জস়ামব়ার জেত্ক শুরু হল িদষেণ ২৪ 
পরগন়ার মেুর়াপুত্রর কৃষ্ণিন্দ্রপুর 
হ়াইসু্ত্লর প়্্াটিন়াম েুদবদল উৎসব। 
প্িীপ জ়্াদলত্য অনুষ়্াত্নর সিূন়া 
কত্রন সুন্রবন উন্যন মন্তী বদকেম 
হ়াের়া।  দেত্লন পদরবহণ িপ্ত্রর 
র়াষ্ট্রমন্তী দিলীপ মণ্ল–সহ এক়াদধক 
দবধ়াযক ও েনপ্দেদনদধর়া। সু্ত্লর 
প্ধ়ান দশষেক িন্ন ম়াইদে ে়ান়ান, 
দেন দিন িলত্ব এই অনুষ়্ান। 
দশষে়ামূলক আত্ল়ািন়া, স়াংসৃ্দেক 
অনুষ়্াত্নর আত্য়ােন কর়া হত্যত্ে। 
ে়াকত্ে বই ও কৃদ্ জমল়াও।   
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