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কলকাতা স�োমবার ৩১ আগস্ট ২০২০

নিরুপম সাহা

হাবড়া, ৩০ আগস্ট
সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে জলমগ্ন হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের ৯টি গ্রাম রবিবার সরেজমিনে
ঘুরে দেখলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এই গ্রামগুলির ৫৬টি পরিবার
জলমগ্ন। তাঁদেরকে উঁচু জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ত্রিপল এবং
খাবার প�ৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁদের সরকারি ঘর করে
দেওয়ারও আশ্বাস দিলেন তিনি। মন্ত্রীর আশ্বাসে খুশি দুর্গতরা। তাঁরা জানান,
এই প্রথম ক�োনও মন্ত্রী জল ভেঙে তাঁদের দেখতে এলেন। এদিন মন্ত্রী দুর্গতদের
মধ্যে মাস্কও বিলি করেন।
হাবড়া ১ নম্বর ব্লকের কুমড়া পঞ্চায়েতের বাঘাডাঙা, রুদ্রপুর, মাকালতলা,
ফরমেনিয়া, ভারতীনগর কল�োনি–সহ বেশ কিছু এলাকা প্রতিবছরই বর্ষায়
জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত প্রায় এক মাস ধরে
এই ব্লকের ৯টি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। এদিন এলাকা পরিদর্শন করে
জ্যোতিপ্রিয় অভিয�োগ করেন, বাম জমানায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে টিপির
বাঁধ এবং পার্ক তৈরি করা হয়। আর তার কারণেই প্রতিবছর বর্ষায় হাবড়া,
গ�োবরডাঙা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর প্রভৃতি এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন
হয়ে পড়ে। এলাকার মানুষকে মুক্তি দিতে এই বাঁধ এবং পার্ক ভেঙে দিয়ে
ইছামতী এবং যমুনা নদীকে মিলিয়ে দিয়ে এই দুই নদীর জল যাতে রায়মঙ্গল
নদীতে গিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে সেই জল যাতে সমুদ্রের দিকে চলে যায়,
তার ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য মঙ্গলবার সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার–সহ
দপ্তরের পদস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন খাদ্যমন্ত্রী।

সাংসদের কাছে আ
 দালতের
নালিশ জেলা দ্বারস্থ হলেন
সভাপতির নামে সবুজকলি সেন
আজকালের প্রতিবেদন

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনগাঁয় বিজেপি–র গ�োষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের
চরমে উঠল। পদের ল�োভ দেখিয়ে
কর্মীদের কাছ থেকে টাকা ত�োলা,
মহিলা কর্মীদের সঙ্গে অশালীন
আচরণ–সহ বিজেপি–র জেলা
সভাপতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিয�োগ
তু লে বনগাঁ ল�োকসভার বিজেপি সাংসদ
শান্তনু ঠাকুরের কাছে স্মারকলিপি
জমা দিলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা,
কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরেই বারাসত
সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি
শঙ্কর চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির
অভিয�োগ তু লছেন দলেরই কিছু নেতা,
কর্মী। পদ পাইয়ে দেবার নাম করে
কর্মীদের কাছ থেকে ত�োলাবাজি, মহিলা
কর্মীদেরকে য�ৌন ইঙ্গিতের পাশাপাশি
শাসক দলের সঙ্গে গ�োপন আঁতাত করে
দলকে বিক্রি করে দেবার অভিয�োগও
তু লেছেন বিক্ষুব্ধরা। বিজেপি–র প্রাক্তন
জেলা সম্পাদক অরুণেন্দু জ�োয়ারদারের
অভিয�োগ, ‘দুষ্কর্ম, অপদার্থতার কারণে
একসময় যাকে জেলা সম্পাদকের পদ
থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরে
তাঁকেই জেলা সভাপতির পদে বসিয়ে
দিয়ে ভু ল করেছে। দায়িত্ব পাওয়ার পর
ফের তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে
শুরু করেছেন। এব্যাপারে আমরা
বারবার রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃ ত্বের
কাছে শঙ্কর চ্যাটার্জিকে সরিয়ে সেখানে
নতু ন কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন
জানিয়েছি। কিন্তু তাতে ক�োনও কাজ
না হওয়ায় আমরা দলের সাংসদের
মাধ্যমে দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের
কাছে আমাদের দাবি জানালাম। দল
বর্তমান জেলা সভাপতির ব্যাপারে
ক�োনও পদক্ষেপ না করলে আমরা
১১ হাজার কর্মী বসে যেতে বাধ্য হব।’
বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর
বলেন, ‘দলের জেলার সভাপতির
কর্মকাণ্ড, দক্ষতা নিয়ে দলেরই একাংশ
প্রশ্ন তু লেছেন। এতে সাংগঠনিকভাবে
দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। বিষয়টি দলের
ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’

বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র ম�োদির আচার্য পদে পুনর্বহাল
ও উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নিয়োগ
নিয়ে প্রশ্ন তু লে কলকাতা হাইক�োর্টের
দ্বারস্থ হলেন সদ্য বরখাস্ত হওয়া
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি
সেন। তাঁর যুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন
মন্ত্রককে ভু ল ব�োঝান�োর অভিয�োগে
যদি তঁাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে
হয়, তাহলে তাঁর উপাচার্য থাকাকালীন
নেওয়া সিদ্ধান্ত বাতিল হবে না কেন?
তাঁর সময়েই নরেন্দ্র ম�োদির আচার্যের
৩ বছরের মেয়াদ শেষে পুনর্বহালের
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান
উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নিয়োগের
ব্যাপারে সিলেকশন কমিটি তৈরি করা
হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘ওই সময়
আমার উপাচার্য পদে বহালটাই যদি
বেআইনি হয়, তাহলে ওই সময়ে
নেওয়া সিদ্ধান্তগুল�ো ভু ল হয়ে যায়।
ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি।’
তাঁর বক্তব্য, ‘২৮ আগস্ট রাত ১০টায়
কর্মসচিব আমাকে বরখাস্ত করার মেল
পাঠান, ২৯ তারিখ সকাল ১০টায় আমি
তা দেখি। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই
এটা করা হয়েছে।’উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত
উপাচার্য সবুজকলি সেন, প্রাক্তন বৃত্ত
আাধিকারিক সমিত রায় ও কর্মসচিব
স�ৌগত চ্যাটার্জিকে প্রশাসনিক দুর্নীতির
দায়ে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়
২৮ তারিখ রাতে। সবুজকলির বক্তব্য,
‘কর্মসচিব বহিষ্কারের আগে ২৫
আগস্ট সন্ধেয় আমাকে দ�োষী সাব্যস্ত
করার কথা জানান এবং অবিলম্বে
উত্তর দেওয়ার কথা বলেন। ৩৮
পাতার আইনি লেখা উকিলের সঙ্গে
আল�োচনা না করে উত্তর দেওয়ার
প্রশ্নই নেই। তড়িঘড়ি আমার অবসরের
আগের দিন চাকরি থেকে বহিষ্কারের
চিঠি ধরিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
ছাত্রীজীবন, কর্মজীবন মিলিয়ে ৫০
বছর ধরে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক।
শেষটা এমন হবে তা ভাবিনি।’

রবিবার দুপুরে ড�োমকলের
রঘুনাথপুরে পিস্তল–ব�োমা নিয়ে
চলল দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। চলে
ব�োমাবাজিও। গুলিতে আফতাব
শেখ নামে এক দ�োকানদার আহত
হয়েছেন। আফতাবের দ�োকানের
পিছনে একটি খালি জমির দখল
নিয়ে ঝামেলা। জখম আফতাব
ড�োমকল হাসপাতালে ভর্তি।

শান্তিনিকেতন, ৩০ আগস্ট

ICA- T3471(5)/2020

ICA- T3472(4)/2020

ICA- T3466(5)/2020

ICA- T3475(5)/2020

ICA- T3468(4)/2020

অ্যান্টিজেন পরীক্ষা

কর�োনা সংক্রমণ কমাতে র্যাপিড
অ্যান্টিজেন টেস্ট হল কালনায়। রবিবার
কালনার চকবাজারে এই কর্মসচিতে
ূ
ছিলেন মহকুমাশাসক সুমনস�ৌরভ
ম�োহান্তি, পুরপ্রধান দেবপ্রসাদ বাগ,
কালনা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণচন্দ্র
বড়াইরা। অন্যদিন কালনা অঘ�োরনাথ
পার্ক স্টেডিয়ামে এই টেস্ট হবে।

তৃ ণমূলে য�োগ

রবিবার রাঁচি র�োডে তৃ ণমূলের
কার্যালয়ে য�োগ দিলেন জয়পুরের
বিজেপি নেতা শঙ্কর নারায়ণ সিং দেও
ও কংগ্রেস নেতা চঞ্চল মৈত্র। এদিন
বাঘমুন্ডির বুড়দা–কালিমাটি অঞ্চলে
বিভিন্ন দল থেকে ১৫০টি পরিবার
তৃ ণমূলে য�োগ দেয়।

ধানঘরার পর গঙ্গার ভাঙন এবার
সামশেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের
ল�োহরপুরের নতু ন শিবপুর–ভাঙা
লাইন এলাকায়। ভাঙনের আশঙ্কায়
বাড়িঘর ভেঙে অন্যত্র পালাচ্ছেন
গ্রামবাসীরা। ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে
যাচ্ছে ভিটেমাটি। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০
বিঘারও বেশি কৃ ষিজমি, আমবাগান, লিচু
বাগান নদীর গ্রাসে।
গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়
রাতে কার্যত ঘুম বন্ধ করে পালা করে
রাত জাগছে গ্রামবাসীরা। নদীগর্ভে গ�োটা
এলাকা প্রায় তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা
তৈরি হলেও কেন্দ্রের জল সম্পদ মন্ত্রকের
বাড়ি ভেঙে পালাচ্ছেন। ছবি: প্রতিবেদক অধীন ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মকর্তাদের

ফের র�োগীকে নিয়ে
হাসপাতালে সত্যকাম

স�োমনাথ নন্দী

দীপেন গুপ্ত

পুরুলিয়া, ৩০ আগস্ট

প্রয়াত হলেন
চারবারের বিধায়ক,
ফের অসহায়ের সহায় গ�োপীবল্লভপুরের তৃণমূলের ব্লক যুব সভাপতি সত্যকাম
দক্ষ ক্রীড়া সংগঠক
পট্টনায়েক। রবিবার গ�োপীবল্লভপুরে আরও এক জ্বরে আক্রান্তকে পিপিই কিট
নটবর বাগদি
পরে বাইকে করে চিকিৎসার জন্য আনলেন হাসপাতালে। গ�োপীবল্লভপুরের
(৭৫)। শনিবার
শ্যামসুন্দরপুরের জ্বরে আক্রান্ত যুবক সঞ্জয় বেরাকে সত্যকাম নিজের বাইকে
অসুস্থ হয়ে পড়ায়
তু লে হাসপাতালে আনেন।
তাঁকে ঝাড়খণ্ডের
গত ১২ আগস্ট গ�োপীবল্লভপুরের সিজুয়া গ্রামের জ্বরে আক্রান্ত অসুস্থ অমল নটবর বাগদি রাঁচি হাসপাতালে
বারিককে বাইকে তু লে হাসপাতালে নিয়ে আসার ঘটনায় চারদিকে হইচই পড়ে
নিয়ে যাওয়া হয়।
গিয়েছিল। ফের এদিন একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সঞ্জয় বেরা বেঙ্গালুরুর সেখানেই রবিবার ভ�োরে তঁার মৃত্যু
একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন। সেখানে কিছু দিন আগে কাজ করতে হয়। প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানান�ো হয়
গিয়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর ডান হাতটি অকেজ�ো হয়ে যায়। তাই গত চার দিন সিপিএম কার্যালয় ও মানভূ ম স্টেডিয়ামে।
আগে তিনি তাঁর শ্যামসুন্দরপুরের বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে ফেরার পর সর্দি,
নটবরের জন্ম পুরুলিয়া মফস্সল
কাশি, জ্বরের উপসর্গ নিয়ে ভুগতে থাকেন। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা, মা ও স্ত্রী রয়েছেন। থানার ভাংড়া গ্রামে। ছয়ের দশকে
প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য চেয়েও নিরাশ হতে হয়। প্রতিবেশীরা ভয়ে কেউ ফু টবল মাঠ কাঁপান�ো ফর�োয়ার্ড ছিলেন।
কাছে আসতে দ্বিধা করেন। স্থানীয় যুব তৃণমূলের সদস্যদের মাধ্যমে খবর পান ভাল খেলার দ�ৌলতে দুর্গাপুর স্টিল
সত্যকাম। খবর পেয়ে দেরি না করে স্থানীয় প্রশাসনকে জানান। এরপর পিপিই প্লান্টে চাকরি পান। ১৯৭৮–৭৯ সালে
কিট পরে প্রায় সাড়ে আট কিল�োমিটার পথ পেরিয়ে শ্যামসুন্দরপুরে প�ৌঁছান। চাকরি ছেড়ে সিপিএমের সর্বক্ষণের
অসুস্থ সঞ্জয়কে নিজের বাইকে চাপিয়ে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। চিকিৎসক কর্মী হন। ১৯৮২ সালে রঘুনাথপুর
তাঁকে দেখেন। ক�োভিড পরীক্ষা–সহ অন্যান্য পরীক্ষা হয়। এরপর ওষুধপত্র দিয়ে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হন।
বাড়িতে আইস�োলেশনে থাকার নিদান দেন চিকিৎসক। ফের অসুস্থকে বাইকের পরপর চারবার সিপিএমের বিধায়ক
ছিলেন। নয়ের দশকের শেষের দিকে
পেছনে বসিয়ে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসেন সত্যকাম ও তাঁর য�োদ্ধারা।
সত্যকাম বলেন, ‘ভয় কেন লাগবে। জীবনের ঝু ঁকি ত�ো সবকিছুতেই আছে। মতানৈক্যের জেরে দল ছেড়ে বেরিয়ে
আমি ও আমার যুব য�োদ্ধারা সমস্ত রকমের নিরাপত্তা নিয়ে ছুটেছি অসুস্থ অসহায় আসেন। বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা
মানুষের জন্য। দরকার হলে আবার যাব। ডাক্তার, নার্সের মত�ো ক�োভিড য�োদ্ধারা দেন। ১৯৯৯ সালে বাসুদেব আচারিয়ার
এই পরিস্থিতিতে জীবনকে বাজি রেখে সামনে থেকে লড়াই করছেন। আর আমরা বিরুদ্ধে তৃণমূল সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হয়ে
অসুস্থ অসহায় মানুষের জন্য এটু কু করতে পারব না? খবর পেলে আবার যাব।’ ল�োকসভায় লড়াইও করেন। পরে ২০০১
এদিকে কর�োনা পরিস্থিতিতে রক্তের ভাঁড়ার শূন্য। শনিবার সত্যকামের চেষ্টায় নাগাদ পিডিএস দল তৈরির পেছনেও
গ�োপীবল্লভপুরে রক্তদান শিবির হয়। প্রায় একুশ জন সেখানে রক্তদান করেন।
তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা ছিল।

ঝাড়গ্রাম, ৩০ আগস্ট

ICA- T3473(5)/2020

নটবর বাগদির
জীবনাবসান

ICA- T3463(4)/2020

ICA- T3469(4)/2020

ফরাক্কা, ৩০ আগস্ট

ধড় থেকে মাথা আলাদা করে
নৃশংসভাবে খুন করা হল দুই
কিশ�োরকে। বহরমপুর থানার
কাঁঠালিয়া গ্রামের ঘটনা। রবিবার
সকালে গ্রামের মানুষ দুই কিশ�োরের
মৃতদেহ উদ্ধার করেন। মৃতেরা হল
আনজারুল শেখ (১৬) ও মানজারুল
শেখ (১৪)। সম্পর্কে খুড়তু ত�ো ভাই।
আনজারুল দশম শ্রেণির ছাত্র, আর
মানজারুল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।
শুক্রবার থেকে তারা নিখ�োঁজ ছিল।

দেখা না মেলায় রীতিমত�ো ক্ষোভ প্রকাশ
করেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক
আগেই সামশেরগঞ্জের ধানঘরা এলাকায়
ভয়াবহ ভাঙনের কবলে পড়ে শতাধিক
পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে
যেতে বাধ্য হন। ধানঘরায় ভাঙন বন্ধ
হলেও এবার ঠিক পাশের গ্রামেই শুরু
হয়েছে ভাঙন। আতঙ্কে ভিটেমাটি ছেড়ে
পালাচ্ছেন নতু ন শিবপুর-ভাঙা লাইন
এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় কনক মণ্ডল,
তারেস মণ্ডলরা বলেন, ‘যে ভয়ানক
গতিতে গঙ্গা এগিয়ে আসছে তাতে
আমরা আর বাড়িতে থাকার সাহস পাচ্ছি
না।’স্থানীয় প্রতাপগঞ্জ পঞ্চায়েত প্ৰধান
আব্দুর রফিক বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যেই
ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছি।
বিষয়টি ভাঙন প্রতির�োধ দপ্তর ও ঊর্ধ্বতন
কর্তৃপক্ষকে জানান�ো হয়েছে।’

চ্যাপ্টার XXI–এর অংশ ১–এর অধীনে নথিভু ক্তি
সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
[ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–র ৩৭৪ (বি)ধারা ও ক�োম্পানিজ
(অথরাইজড টু রেজিস্টার]রুলস ২০১৪–র রুল ৪(১)অনুযায়ী]

ICA- T3467(4)/2020

ICA- T3470(4)/2020

প্রভাত সরকার

ICA- T3465(4)/2020

ফর্ম নং ইউআরসি ২

সামশেরগঞ্জে ভাঙনের ভয়ে বাড়িঘর
ভেঙে অন্যত্র পালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

বহরমপুরে ২
কিশ�োরকে খুন

ICA- T3464(6)/2020

ঠাকুরনগর, ৩০ আগস্ট

ড�োমকলে গুলি

ICA- T3476(5)/2020

ICA- T3474(5)/2020

হাবড়ায় জলমগ্ন গ্রামে খাদ্যমন্ত্রী। ছবি: প্রতিবেদক

বিশ্বভারতী

ICA- T3477(4)/2020

বামেদের ভুলেই
ভুগছে হাবড়া,
দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

বিজেপি–তে কলহ

৬

১.ক�োম্পানি আইন ২০১৩–র ৩৬৬ ধারার (২)উপধারায় বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে
যে, এর পনের�ো দিন পরে তবে ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার আগে একটি আবেদন
রেজিস্ট্রার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এলএলপি সমীপে প্রস্তাবিত হচ্ছে যা ক�োম্পানি
আইন ২০১৩–র চ্যাপ্টার XXI-এর অংশ ১–এ নথিভু ক্ত হতে পারে শেয়ার দ্বারা
ক�োম্পানি লিমিটেড হিসেবে।
২.ক�োম্পানির মূল লক্ষ্য নিম্নরূপ:
ক�োম্পানির কারবার হবে হার্ডঅয়্যার ও সফ্টঅয়্যার–সহ সংশ্লিষ্ট পরিষেবাজনিত
উদ্ভাবনী স্মার্ট সলিউশনে যা বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সীমায় গ্রাহকদের সন্নিবিষ্ট করবে।
৩.প্রস্তাবিত ক�োম্পানির সঙ্ঘস্মারক দেখা যাবে এই অফিসে:এ জি ১১২, এ এম
পি বৈশাখী, সল্টলেক, সেক্টর–II, রুম নং ৫০১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৯১,
ভারত।
৪.এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, এই আবেদনের বির�োধিতা করতে হলে
লিখিতভাবে জানান:রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান
ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট ৬, ৭, ৮, সেক্টর–৫,
আইএমটি মানেসার, জেলা গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন– ১২২ ০৫০, এই বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে। সঙ্গে কপি দেবেন রেজিস্টার্ড অফিসে।
৩১ আগস্ট, ২০২০
আবেদনকারী (গণ)–এর নাম
সি বিনায়ক মালহ�োত্রা
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