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 ফম্ম নং ইউআরস� ২
চ্াপ্ার XXI – এর অংশ ১– এর অধীনন নসিভুসতি 

�ম্পনক্ম সবজ্ঞসতির সবজ্ঞাপন
[ সকাম্পাসনজ অ্াক্ট, ২০১৩–র ৩৭৪ ( সব)  ধারা ও সকাম্পাসনজ 

( অিরাইজড টু সরসজস্টার]  রুল� ২০১৪– র রুল ৪( ১)  অনুযায়ী]
১.  ক�োম্োনি আইি ২০১৩– র ৩৬৬ ধোরোর ( ২)  উপধোরোয় নিজ্ঞনতি জোনর হচ্ছে 
কে, এর পচ্িচ্রো নিি পচ্র তচ্ি নরিশ নিি কশষ হওয়োর আচ্ে এ�টি আচ্িিি 
করনজস্টোর, �ল�োতো, পনচিমিঙ্গ, এলএলনপ সমীচ্প প্রস্োনিত হচ্ছে েো ক�োম্োনি 
আইি ২০১৩–র চ্োপ্োর XXI- এর অংশ ১–এ িনিভুক্ত হচ্ত পোচ্র কশয়োর দ্োরো 
ক�োম্োনি নলনমচ্েড নহচ্সচ্ি।
২.  ক�োম্োনির মূল লক্্ নিম্নরূপ:  
ক�োম্োনির �োরিোর হচ্ি হোড্ডঅয়্োর ও সফ্ েঅয়্োর–সহ সংনলিষ্ট পনরচ্ষিোজনিত 
উদ্োিিী স্োে্ড সনলউশচ্ি েো নিনভন্ন কক্রি ও সীমোয় গ্োহ�চ্ির সনন্ননিষ্ট �রচ্ি।
৩.  প্রস্োনিত ক�োম্োনির সঙ্ঘস্োর� কিখো েোচ্ি এই অনিচ্স :  এ নজ ১১২, এ এম 
নপ বিশোখী, সল্টচ্ল�, কসক্টর–II,  রুম িং ৫০১, �ল�োতো, পনচিমিঙ্গ, ৭০০০৯১, 
ভোরত।
৪.  এতদ্দোরো নিজ্ঞনতি জোনর হচ্ছে কে, এই আচ্িিচ্ির নিচ্রোনধতো �রচ্ত হচ্ল 
নলনখতভোচ্ি জোিোি:  করনজস্টোর, কসন্টোল করনজচ্স্টশি কসন্োর ( নসআরনস) , ইনডিয়োি 
ইিনটিটিউে অি �চ্প্ডোচ্রে অ্োচ্িয়োস্ড ( আইআইনসএ) , প্লে ৬, ৭, ৮, কসক্টর–৫, 
আইএমটি মোচ্িসোর, কজলো গুড়েোঁও ( হনরয়োিো) , নপি– ১২২ ০৫০, এই নিজ্ঞনতি 
প্র�োচ্শর ২১ নিচ্ির মচ্ধ্। সচ্ঙ্গ �নপ কিচ্িি করনজটিোড্ড অনিচ্স।
৩১ আগস্ট, ২০২০
আনবদনকারী ( গণ) –এর নাম স� সবনায়ক মালন�াত্া
www.kesowa.com  সমঃ সরিন্ট সপাদ্ার
[ ফাইল নং ০১/ ০৪/ ২০১৬, স�এলসভ]  সমঃ প্ায়ু� সপাদ্ার  

 বানমনদর ভুনলই 
ভুগনে �াবড়া,

দাসব সজ্াসতসপ্য়র

সফর সরাগীনক সননয় 
�া�পাতানল �ত্কাম

িেির িোেনির 
জীিিোিসোি

দীনপন গুতি 
পুরুসলয়া, ৩০ আগস্ট

প্রয়োত হচ্লি 
চোরিোচ্রর নিধোয়�, 
িক্ ক্ীড়ো সংেঠ� 
িেির িোেনি 
( ৭৫) । শনিিোর 
অসুস্থ হচ্য় পড়োয় 
তোঁচ্� ঝোড়খচ্ডের 
রোঁনচ হোসপোতোচ্ল 
নিচ্য় েোওয়ো হয়। 

কসখোচ্িই রনিিোর কভোচ্র তঁোর মৃতু্ 
হয়। প্রয়োত কিতোচ্� শ্রদ্ো জোিোচ্িো হয় 
নসনপএম �োে্ডোলয় ও মোিভূম কটিনডয়োচ্ম।

িেিচ্রর জন্ম পুরুনলয়ো মিস্ সল 
িোিোর ভোংড়ো গ্োচ্ম। ছচ্য়র িশচ্� 
িুেিল মোঠ �োঁপোচ্িো িচ্রোয়োড্ড নছচ্লি। 
ভোল কখলোর কিৌলচ্ত দুে্ডোপুর নটিল 
প্লোচ্ন্ চো�নর পোি। ১৯৭৮–৭৯ সোচ্ল 
চো�নর কছচ্ড় নসনপএচ্মর সি্ডক্চ্ের 
�মমী হি। ১৯৮২ সোচ্ল রঘুিোিপুর 
নিধোিসভো ক�ন্দ্র কিচ্� নিধোয়� হি। 
পরপর চোরিোর নসনপএচ্মর নিধোয়� 
নছচ্লি। িচ্য়র িশচ্�র কশচ্ষর নিচ্� 
মতোনিচ্�্র কজচ্র িল কছচ্ড় কিনরচ্য় 
আচ্সি। নিধোয়� পি কিচ্�ও ইস্িো 
কিি। ১৯৯৯ সোচ্ল িোসুচ্িি আচোনরয়োর 
নিরুচ্দ্ তৃেমূল সমনি্ডত নিি্ডল প্রোিমী হচ্য় 
কলো�সভোয় লড়োইও �চ্রি। পচ্র ২০০১ 
িোেোি নপনডএস িল বতনরর কপছচ্িও 
তোঁর গুরুত্বপূে্ড ভূনম�ো নছল।

নটবর বাগসদ

প্ভাত �রকার
ফরাক্া, ৩০ আগস্ট

ধোিঘরোর পর েঙ্গোর ভোঙি এিোর 
সোমচ্শরেচ্জের প্রতোপেজে পঞ্োচ্য়চ্তর 
কলোহরপুচ্রর িতুি নশিপুর–ভোঙো 
লোইি এলো�োয়। ভোঙচ্ির আশঙ্োয় 
িোনড়ঘর কভচ্ঙ অি্রি পোলোচ্ছেি 
গ্োমিোসীরো। ভোঙচ্ি িিীেচ্ভ্ড তনলচ্য় 
েোচ্ছে নভচ্েমোটি। ইনতমচ্ধ্ই প্রোয় ২০ 
নিঘোরও কিনশ �ৃনষজনম, আমিোেোি, নলচু 
িোেোি িিীর গ্োচ্স।

েঙ্গোয় তনলচ্য় েোওয়োর আশঙ্োয় 
রোচ্ত �োে্ডত ঘুম িন্ধ �চ্র পোলো �চ্র 
রোত জোেচ্ছ গ্োমিোসীরো। িিীেচ্ভ্ড কেোেো 
এলো�ো প্রোয়  তনলচ্য় েোওয়োর অিস্থো 
বতনর হচ্লও ক�চ্ন্দ্রর জল সম্ি মন্ত্রচ্�র 
অধীি িরোক্ো ি্োচ্রচ্জর �ম্ড�ত্ডোচ্ির 

কিখো িো কমলোয় রীনতমচ্তো কক্োভ প্র�োশ 
�চ্রি স্থোিীয়রো। উচ্লেখ্, সতিোহখোচ্ি� 
আচ্েই সোমচ্শরেচ্জের ধোিঘরো এলো�োয় 
ভয়োিহ ভোঙচ্ির �িচ্ল পচ্ড় শতোনধ� 
পনরিোর নভচ্েমোটি কছচ্ড় অি্রি পোনলচ্য় 
কেচ্ত িোধ্ হি। ধোিঘরোয় ভোঙি িন্ধ 
হচ্লও এিোর ঠি� পোচ্শর গ্োচ্মই শুরু 
হচ্য়চ্ছ ভোঙি। আতচ্ঙ্ নভচ্েমোটি কছচ্ড় 
পোলোচ্ছেি িতুি নশিপুর-ভোঙো লোইি 
এলো�োর িোনসন্োরো। স্থোিীয় �ি� মডেল, 
তোচ্রস মডেলরো িচ্লি, ‘ কে ভয়োি� 
েনতচ্ত েঙ্গো এনেচ্য় আসচ্ছ তোচ্ত 
আমরো আর িোনড়চ্ত িো�োর সোহস পোনছে 
িো।’  স্থোিীয় প্রতোপেজে পঞ্োচ্য়ত প্রধোি 
আব্রু রনি� িচ্লি, ‘ আমরো ইনতমচ্ধ্ই 
ভোঙি �িনলত এলো�ো পনরিশ্ডি �চ্রনছ। 
নিষয়টি ভোঙি প্রনতচ্রোধ িতির ও ঊর্্ডতি 
�তৃ্ডপক্চ্� জোিোচ্িো হচ্য়চ্ছ।’ 

সোমচ্শরেচ্জে ভোঙচ্ির ভচ্য় িোনড়ঘর 
কভচ্ঙ অি্রি পোলোচ্ছেি গ্োমিোসীরো

বাসড় সভনে পালানছেন। েসব: প্সতনবদক

চন্দ্রনাি বন্দ্াপাধ্ায়
শাসতিসননকতন, ৩০ আগস্ট

সবশ্বভারতীর আচায্ম তিা প্ধানমন্তী 
ননরন্দ্র সমাসদর আচায্ম পনদ পুনব্ম�াল 
ও উপাচায্ম সবদ্্ৎ চক্রবততীর সননয়াগ 
সননয় প্শ্ন তুনল কলকাতা �াইনকানট্মর 
দ্ারস্থ �নলন �দ্ বরখাস্ত �ওয়া 
প্াতিন ভারপ্াতি উপাচায্ম �বজুকসল 
স�ন। তারঁ যসুতি, মানব�ম্পদ উন্নয়ন 
মন্তকনক ভুল সবাঝাননার অসভনযানগ 
যসদ তঁানক চাকসর সিনক বরখাস্ত �নত 
�য়, তা�নল তারঁ উপাচায্ম িাকাকালীন 
সনওয়া স�দ্াতি বাসতল �নব না সকন? 
তারঁ �মনয়ই ননরন্দ্র সমাসদর আচানয্মর 
৩ বেনরর সময়াদ সশনে পুনব্ম�ানলর 
স�দ্াতি সনওয়া �নয়সেল। বত্মমান 
উপাচায্ম সবদ্্ৎ চক্রবততীর সননয়ানগর 
ব্াপানর স�নলকশন কসমটি ততসর করা 
�নয়সেল। সতসন বনলন, ‘ ওই �ময় 
আমার উপাচায্ম পনদ ব�ালটাই যসদ 
সবআইসন �য়, তা�নল ওই �মনয় 
সনওয়া স�দ্াতিগুনলা ভুল �নয় যায়। 
ইসতমনধ্ই আদালনতর দ্ারস্থ �নয়সে।’  
তারঁ বতিব্, ‘ ২৮ আগস্ট রাত ১০টায় 
কম্ম�সচব আমানক বরখাস্ত করার সমল 
পাঠান, ২৯ তাসরখ �কাল ১০টায় আসম 
তা সদসখ। প্সতস�ং�া চসরতাি্ম করনতই 
এটা করা �নয়নে।’  উনলেখ্, ভারপ্াতি 
উপাচায্ম �বজুকসল স�ন, প্াতিন বতৃ্ত 
আাসধকাসরক �সমত রায় ও কম্ম�সচব 
স�ৌগত চ্াটাসজ্মনক প্শা�সনক দ্নতীসতর 
দানয় চাকসর সিনক বস�ষ্ার করা �য় 
২৮ তাসরখ রানত। �বজুকসলর বতিব্, 
‘ কম্ম�সচব বস�ষ্ানরর আনগ ২৫ 
আগস্ট �নধেয় আমানক সদােী �াব্স্ত 
করার কিা জানান এবং অসবলনবে 
উত্তর সদওয়ার কিা বনলন। ৩৮ 
পাতার আইসন সলখা উসকনলর �নগে 
আনলাচনা না কনর উত্তর সদওয়ার 
প্শ্নই সনই। তসড়ঘসড় আমার অব�নরর 
আনগর সদন চাকসর সিনক বস�ষ্ানরর 
সচঠি ধসরনয়নেন সবশ্বসবদ্ালয় কতৃ্মপক্ষ। 
োত্ীজীবন, কম্মজীবন সমসলনয় ৫০ 
বের ধনর সবশ্বভারতীর �নগে �ম্পক্ম। 
সশেটা এমন �নব তা ভাসবসন।’ 

 আিোলচ্তর
দ্োরস্থ হচ্লি

সিুজ�নল কসি

সবশ্বভারতীসবনজসপ–সত কল�

সনরুপম �া�া
�াবড়া, ৩০ আগস্ট

সোম্প্রনত� অনতিষ্ডচ্ে জলমগ্ন হোিড়ো ১ িম্বর ব্লচ্�র ৯ টি গ্োম রনিিোর সচ্রজনমচ্ি 
ঘুচ্র কিখচ্লি খোি্মন্ত্রী কজ্োনতনপ্রয় মনলে�। এই গ্োমগুনলর ৫৬টি পনরিোর 
জলমগ্ন। তোঁচ্িরচ্� উঁচু জোয়েোয় িো�োর ি্িস্থো �রোর পোশোপোনশ নরিপল এিং 
খোিোর কপৌঁচ্ছ কিওয়োর ি্িস্থো �রচ্লি খোি্মন্ত্রী। তোঁচ্ির সর�োনর ঘর �চ্র 
কিওয়োরও আশ্োস নিচ্লি নতনি। মন্ত্রীর আশ্োচ্স খুনশ দুে্ডতরো। তোঁরো জোিোি, 
এই প্রিম ক�োিও মন্ত্রী জল কভচ্ঙ তোঁচ্ির কিখচ্ত এচ্লি। এনিি মন্ত্রী দুে্ডতচ্ির 
মচ্ধ্ মোস্কও নিনল �চ্রি।

হোিড়ো ১ িম্বর ব্লচ্�র কুমড়ো পঞ্োচ্য়চ্তর িোঘোডোঙো, রুদ্রপুর, মো�োলতলো, 
িরচ্মনিয়ো, ভোরতীিের �চ্লোনি–সহ কিশ ন�ছু এলো�ো প্রনতিছরই িষ্ডোয় 
জলমগ্ন হচ্য় পচ্ড়। এিছরও তোর ি্নতক্ম হয়নি। েত প্রোয় এ� মোস ধচ্র 
এই ব্লচ্�র ৯টি গ্োম জলমগ্ন হচ্য় রচ্য়চ্ছ। এনিি এলো�ো পনরিশ্ডি �চ্র 
কজ্োনতনপ্রয় অনভচ্েোে �চ্রি, িোম জমোিোয় ৪২ লক্ েো�ো ি্য় �চ্র টিনপর 
িোঁধ এিং পো�্ড বতনর �রো হয়। আর তোর �োরচ্েই প্রনতিছর িষ্ডোয় হোিড়ো, 
কেোিরডোঙো, েোইঘোেো, স্বরূপিের প্রভৃনত এলো�োর নিস্ীে্ড অঞ্ল জলমগ্ন 
হচ্য় পচ্ড়। এলো�োর মোিুষচ্� মুনক্ত নিচ্ত এই িোঁধ এিং পো�্ড কভচ্ঙ নিচ্য় 
ইছোমতী এিং েমুিো িিীচ্� নমনলচ্য় নিচ্য় এই দুই িিীর জল েোচ্ত রোয়মঙ্গল 
িিীচ্ত নেচ্য় পচ্ড় এিং কসখোি কিচ্� কসই জল েোচ্ত সমুচ্দ্রর নিচ্� চচ্ল েোয়, 
তোর ি্িস্থো �রো হচ্ি। এর জি্ মঙ্গলিোর কসচ িতিচ্রর নচি ইনজেনিয়োর–সহ 
িতিচ্রর পিস্থ ইনজেনিয়োরচ্ির সচ্ঙ্গ বিঠচ্� িসচ্িি খোি্মন্ত্রী।

�াবড়ায় জলমগ্ন গ্ানম খাদ্মন্তী। েসব: প্সতনবদক

 ব�রমপুনর ২ 
সকনশারনক খুন
ধড় সিনক মািা আলাদা কনর 
নৃশং�ভানব খনু করা �ল দ্ই 
সকনশারনক। ব�রমপুর িানার 
কাঠঁাসলয়া গ্ানমর ঘটনা। রসববার 
�কানল গ্ানমর মানুে দ্ই সকনশানরর 
মতৃনদ� উদ্ার কনরন। মনৃতরা �ল 
আনজারুল সশখ (১৬) ও মানজারুল 
সশখ (১৪)। �ম্পনক্ম খড়ুতুনতা ভাই। 
আনজারুল দশম সরেসণর োত্, আর 
মানজারুল অষ্টম সরেসণর োত্। 
শুক্রবার সিনক তারা সননখাজঁ সেল।

 অ্াসন্টনজন পরীক্ষা
কনরানা �ংক্রমণ কমানত র্াসপড 
অ্াসন্টনজন সটস্ট �ল কালনায়। রসববার 
কালনার চকবাজানর এই কম্ম�ূসচনত 
সেনলন ম�কুমাশা�ক �মুনন�ৌরভ 
সমা�াসতি, পুরপ্ধান সদবপ্�াদ বাগ, 
কালনা �া�পাতানলর �পুার কৃষ্ণচন্দ্র 
বড়াইরা। অন্সদন কালনা অনঘারনাি 
পাক্ম সস্টসডয়ানম এই সটস্ট �নব।

 তৃণমূনল সযাগ
রসববার রাসঁচ সরানড তৃণমনূলর 
কায্মালনয় সযাগ সদনলন জয়পুনরর 
সবনজসপ সনতা শঙ্কর নারায়ণ স�ং সদও 
ও কংনগ্� সনতা চঞ্চল তমত্। এসদন 
বাঘমসুডির বড়ুদা– কাসলমাটি অঞ্চনল 
সবসভন্ন দল সিনক ১৫০টি পসরবার 
তৃণমনূল সযাগ সদয়।

স�ামনাি ন্দী
ঝাড়গ্াম, ৩০ আগস্ট 

কির অসহোচ্য়র সহোয় কেোপীিলেভপুচ্রর তৃেমূচ্লর ব্ল� েুি সভোপনত সত্�োম 
পট্টিোচ্য়�। রনিিোর কেোপীিলেভপুচ্র আরও এ� জ্বচ্র আক্োন্তচ্� নপনপই ন�ে 
পচ্র িোইচ্� �চ্র নচন�ৎসোর জি্ আিচ্লি হোসপোতোচ্ল। কেোপীিলেভপুচ্রর 
শ্োমসুন্রপুচ্রর জ্বচ্র আক্োন্ত েুি� সজেয় কিরোচ্� সত্�োম নিচ্জর িোইচ্� 
তুচ্ল হোসপোতোচ্ল আচ্িি। 

েত ১২ আেটি কেোপীিলেভপুচ্রর নসজুয়ো গ্োচ্মর জ্বচ্র আক্োন্ত অসুস্থ অমল 
িোনর�চ্� িোইচ্� তুচ্ল হোসপোতোচ্ল নিচ্য় আসোর ঘেিোয় চোরনিচ্� হইচই পচ্ড় 
নেচ্য়নছল। কির এনিি এ�ই ধরচ্ির ঘেিোর পুিরোিৃনতি। সজেয় কিরো কিঙ্গোলুরুর 
এ�টি �োরখোিোয় শ্রনমচ্�র �োজ �চ্রি। কসখোচ্ি ন�ছু নিি আচ্ে �োজ �রচ্ত 
নেচ্য় এ�টি দুঘ্ডেিো ঘচ্ে। তোঁর ডোি হোতটি অচ্�চ্জো হচ্য় েোয়। তোই েত চোর নিি 
আচ্ে নতনি তোঁর শ্োমসুন্রপুচ্রর িোনড়চ্ত চচ্ল আচ্সি। িোনড়চ্ত কিরোর পর সনি্ড, 
�োনশ, জ্বচ্রর উপসে্ড নিচ্য় ভুেচ্ত িোচ্�ি। িোনড়চ্ত িৃদ্ িোিো, মো ও স্তী রচ্য়চ্ছি। 
প্রনতচ্িশীচ্ির �োচ্ছ সোহোে্ কচচ্য়ও নিরোশ হচ্ত হয়। প্রনতচ্িশীরো ভচ্য় ক�উ 
�োচ্ছ আসচ্ত নদ্ধো �চ্রি। স্থোিীয় েুি তৃেমূচ্লর সিস্চ্ির মোধ্চ্ম খির পোি 
সত্�োম। খির কপচ্য় কিনর িো �চ্র স্থোিীয় প্রশোসিচ্� জোিোি। এরপর নপনপই 
ন�ে পচ্র প্রোয় সোচ্ড় আে ন�চ্লোনমেোর পি কপনরচ্য় শ্োমসুন্রপুচ্র কপৌঁছোি। 
অসুস্থ সজেয়চ্� নিচ্জর িোইচ্� চোনপচ্য় নিচ্য় আচ্সি হোসপোতোচ্ল। নচন�ৎস� 
তোঁচ্� কিচ্খি। ক�োনভড পরীক্ো–সহ অি্োি্ পরীক্ো হয়। এরপর ওষুধপরি নিচ্য় 
িোনড়চ্ত আইচ্সোচ্লশচ্ি িো�োর নিিোি কিি নচন�ৎস�। কির অসুস্থচ্� িোইচ্�র 
কপছচ্ি িনসচ্য় িোনড়চ্ত কছচ্ড় নিচ্য় আচ্সি সত্�োম ও তোঁর কেোদ্োরো। 

সত্�োম িচ্লি, ‘ ভয় ক�ি লোেচ্ি। জীিচ্ির ঝঁুন� কতো সিন�ছুচ্তই আচ্ছ। 
আনম ও আমোর েুি কেোদ্োরো সমস্ র�চ্মর নিরোপতিো নিচ্য় ছুচ্েনছ অসুস্থ অসহোয় 
মোিুচ্ষর জি্। ির�োর হচ্ল আিোর েোি। ডোক্তোর, িোচ্স্ডর মচ্তো ক�োনভড কেোদ্োরো 
এই পনরনস্থনতচ্ত জীিিচ্� িোনজ করচ্খ সোমচ্ি কিচ্� লড়োই �রচ্ছি। আর আমরো 
অসুস্থ অসহোয় মোিুচ্ষর জি্ এেুকু �রচ্ত পোরি িো? খির কপচ্ল আিোর েোি।’  
এনিচ্� �চ্রোিো পনরনস্থনতচ্ত রচ্ক্তর ভোঁড়োর শূি্। শনিিোর সত্�োচ্মর কচষ্টোয় 
কেোপীিলেভপুচ্র রক্তিোি নশনির হয়। প্রোয় একুশ জি কসখোচ্ি রক্তিোি �চ্রি।
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 সডামকনল গুসল
রসববার দ্পুনর সডামকনলর 
রঘুনািপুনর সপস্তল–সবামা সননয় 
চলল দ্ষ্ৃতীনদর তাণ্ডব। চনল 
সবামাবাসজও। গুসলনত আফতাব 
সশখ নানম এক সদাকানদার আ�ত 
�নয়নেন। আফতানবর সদাকাননর 
সপেনন একটি খাসল জসমর দখল 
সননয় ঝানমলা। জখম আফতাব 
সডামকল �া�পাতানল ভসত্ম।আজকানলর প্সতনবদন

ঠাকুরনগর, ৩০ আগস্ট

বনগায়ঁ সবনজসপ– র সগাষ্ীদ্ন্দ্ব সফর 
চরনম উঠল। পনদর সলাভ সদসখনয় 
কমতীনদর কাে সিনক টাকা সতালা, 
মস�লা কমতীনদর �নগে অশালীন 
আচরণ–�� সবনজসপ–র সজলা 
�ভাপসতর সবরুনদ্ একাসধক অসভনযাগ 
তুনল বনগা ঁসলাক�ভার সবনজসপ �াং�দ 
শাতিনু ঠাকুনরর কানে স্ারকসলসপ 
জমা সদনলন সবকু্ষব্ধ সবনজসপ সনতা, 
কমতীরা। দীঘ্মসদন ধনরই বারা�ত 
�াংগঠসনক সজলার সবনজসপ �ভাপসত 
শঙ্কর চ্াটাসজ্মর সবরুনদ্ নানা দ্নতীসতর 
অসভনযাগ তুলনেন দনলরই সকে ুসনতা, 
কমতী। পদ পাইনয় সদবার নাম কনর 
কমতীনদর কাে সিনক সতালাবাসজ, মস�লা 
কমতীনদরনক সযৌন ইসগেনতর পাশাপাসশ 
শা�ক দনলর �নগে সগাপন আতঁাত কনর 
দলনক সবসক্র কনর সদবার অসভনযাগও 
তুনলনেন সবকু্ষব্ধরা। সবনজসপ– র প্াতিন 
সজলা �ম্পাদক অরুনণ্ুদ সজায়ারদানরর 
অসভনযাগ, ‘ দ্ষ্ম্ম, অপদাি্মতার কারনণ 
এক�ময় যানক সজলা �ম্পাদনকর পদ 
সিনক �সরনয় সদওয়া �নয়সেল, পনর 
তানঁকই সজলা �ভাপসতর পনদ বস�নয় 
সদনয় ভুল কনরনে। দাসয়ত্ব পাওয়ার পর 
সফর সতসন সননজর স্বরূপ প্কাশ করনত 
শুরু কনরনেন। এব্াপানর আমরা 
বারবার রাজ্ এবং সকন্দ্রীয় সনতৃনত্বর 
কানে শঙ্কর চ্াটাসজ্মনক �সরনয় স�খানন 
নতুন কাউনক দাসয়ত্ব সদওয়ার আনবদন 
জাসননয়সে। সকন্তু তানত সকানও কাজ 
না �ওয়ায় আমরা দনলর �াং�নদর 
মাধ্নম দনলর ঊর্্মতন কতৃ্মপনক্ষর 
কানে আমানদর দাসব জানালাম। দল 
বত্মমান সজলা �ভাপসতর ব্াপানর 
সকানও পদনক্ষপ না করনল আমরা 
১১ �াজার কমতী বন� সযনত বাধ্ �ব।’  
বনগারঁ সবনজসপ �াং�দ শাতিনু ঠাকুর 
বনলন, ‘ দনলর সজলার �ভাপসতর 
কম্মকাণ্ড, দক্ষতা সননয় দনলরই একাংশ 
প্শ্ন তুনলনেন। এনত �াংগঠসনকভানব 
দনলরই ক্ষসত �নছে। সবেয়টি দনলর 
ঊর্্মতন কতৃ্মপক্ষনক জানাব।’  

সোংসচ্ির �োচ্ছ 
িোনলশ কজলো 

সভোপনতর িোচ্ম
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