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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
কলকাতা রবিিার ২২ জানুয়াবর ২০২৩

বরবজওনাল অবিস:  কলকাতা ( নর্থ) 
৩৩, এন এস ররাড, 

কলকাতা– ৭০০০০১

দখল বিজ্ঞবতি
সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট ( এনর�টাি্সরেন্)  রুলি, ২০০২  এি রুল ৩ িহ পঠনীয় সিসিউসিটটাইরেশন অ্টান্ড সিিনস্টটািশন অ� স�নটাসসিয়টাল অ্টারিটি অ্টান্ড 
এনর�টাি্সরেন্ অ� সিসিউসিটি ইন্টারিস্ট অ্টাক্ট, ২০০২  এি ১৩( ২) ও ১৩( ১২)   ধটািটা অনুযটায়ী অসপ্সত ক্ষেতটাবরল এখটারন নীরে উসলিসখত ঋণগ্রহীতটাগণ ও 
েটাসেনদটািগণ এি প্রসত তটাঁরদি নটারেি পটারশ ললখটা তটাসিরখ দটাসব সবজ্ঞসতিিেূহ ইিু্ িিটা হরয়সিল যটাি েটাধ্রে উক্ত সবজ্ঞসতি গুসল প্রটাসতিি তটাসিখ লেরি ৬০ 
সদরনি েরধ্ উক্ত সবজ্ঞসতিরত উসলিসখত অে্সটাঙ্ক আদটায় লদওয়টাি েন্ তটাঁরদি প্রসত আহ্টান েটানটারনটা হরয়সিল।
ওই ঋণগ্রহীতটাগণ ও েটাসেনদটািগণ উক্ত দটাসবিৃত অে্সটাঙ্ক আদটায় সদরত ব্ে্স হওয়টায় এতদ্দটািটা িংসলিষ্ট ঋণগ্রহীতটা গণ ও েটাসেনদটািগণ এবং েনিটাধটািরণি 
জ্ঞটাতটারে্স েটানটারনটা যটারছে লয,  এই ব্টারঙ্কি অনরুেটাসদত আসধিটাসিি নীরে তটাঁরদি নটারেি পটারশ ললখটা তটাসিরখ উক্ত রুলিেূরহি রুল নং ৮ ও ৯ িহ পঠনীয় উক্ত 
অ্টারক্টি ১৩( ৪)  ধটািটাধীরন তটাঁি ওপি অসপ্সত ক্ষেতটাবরল নীরে ললখটা তটাসিরখ এখটারন নীরে বসণ্সত িম্পসতিগুসলি দখল সনরয়রিন।
সবরশষত ওই ঋণগ্রহীতটাগণ ও েটাসেনদটাি গণ এবং েনিটাধটািণরি এতদ্টািটা উক্ত িম্পসতিগুসল সনরয় লিটানও প্রিটাি ললনরদন নটা– িিটাি েন্ িতি্স িিটা হরছে 
এবং উক্ত িম্পসতি গুসল  সনরয় লয লিটানও প্রিটাি ললনরদন ওই সবজ্ঞসতিরত উসলিসখত অে্সটাঙ্ক এবং তটাি ওপি িুদ িরেত লিন্টটাল ব্টাঙ্ক অ� ইসন্ডয়টা  এি দটায় 
িটারপক্ষ হরব।

ঋণগ্রহীতা ও জাবিনদাররর
 নাি ও ঠিকানা

ক)  ব্ারচের নাি
খ)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
গ)  দাবি বিজ্ঞবতি অনুযায়ী িরকয়া
ঘ)  দখরলর তাবরখ

স্াির সম্পবতির বিিরণ

ঋণগ্রহীতা:  শ্রী সুিন সাহা
জাবিনদার:  শ্রীিতী সবুমিতা 
সাহা

ক)  চাকদহ
খ)  ০৬. ০৯. ২০২২
গ)  ₹ ১৪,৫২,২০০. ০০
ঘ)  ২০. ০১. ২০২৩

লেটাট ৫ লেসিরেল েসেি িেটানুপটাসতি অংশ পসিেটাণ িহ ি্টাসনটটাসি িটারনিশন ও িেন 
সিঁসি িংবসলত বটাসিি প্রেে তরলি উপসিসথিত ১৬১৯. ৫০ বগ্স�ুট িটারদি অপসিহটায্স 
িেগ্র পসিেটাণ যটাি সথিসত ও সববিণ:  আি এি এবং এল আি প্লট নং ৬০০, আি এি 
খসতয়টান নং ৫৯, এল আি খসতয়টান নং ৬৫৭ ও ২১১৩, লেৌেটা– ২২, িটাঁঠটালপুসল, 
লপটাঃঅঃ ও েটানটা– েটািদহ, লেলটা– নসদয়টা, লহটাস্ডং নং ২৭৯, েটািদহ পুিিভটাি ১১ নং 
ওয়টাে্স, ২০১৭ িটারলি দটান দসলল নং I –১০০৭ অনুযটায়ী লিসেস্টটাে্স স্বত্টাসধিটািী শ্রী িুেন 
িটাহটা, সপতটা– লগটাপটাল েন্দ্র িটাহটা। িম্পসতিি লেৌহসদি:  উতিি– সশবনটাে িটারয়ি বটাসি;  
দসক্ষণ– িংসরিরটি ৮ �ুট েওিটা িটাস্টা;  পূব্স– িঞ্ীব িিিটারিি বটাসি;  পসচিে– অরশটাি 
িিিটারিি বটাসি।

প্রয়াত ঋণগ্রহীতা 
ঝনু্ িণ্ডরলর আইবন 
উতিরাবিকারীগণ: 
শ্রীিতী আশারাবন িণ্ডল,
শ্রী প্রকাশ িণ্ডল এিং
শ্রী িৃতুযুঞ্জয় িণ্ডল

ক)  বশিুরাবল
খ)  ২০. ০৭. ২০২২
গ)  ₹ ৩,২৮,৬৭৭. ১৪
ঘ)  ২০. ০১. ২০২৩

উপসিসথিত বটাসি িরেত ৫ লেসিরেল েসেি অপসিহটায্স িেগ্র পসিেটাণ যটাি সথিসত ও 
সববিণ:  আি এি খসতয়টান নং ৮৮৩, এল আি খসতয়টান নং ৬৮২ ( িটারবি) , ৯৪৮ 
( হটাল) , আি এি প্লট নং ১৪, লেৌেটা– ৪১, সশিটািপুি, েটানটা– েটািদহ, লেলটা– নসদয়টা, 
১৯৮২ িটারলি স্বত্দসলল নং I –৭৮৪৫ অনুযটায়ী িম্পসতিি লিসেস্টটাে্স স্বত্টাসধিটািী শ্রী ঝনু্ 
েণ্ডল। িম্পসতিি লেৌহসদি:  উতিি– িুধটাংশু দরতিি েসে;  দসক্ষণ– ঝন্ু েণ্ডরলি েসে;  
পূব্স– ঝনু্ েণ্ডরলি েসে;  পসচিে– সরিনটাে সবশ্টারিি েসে।

তাবরখ:  ২০. ০১. ২০২৩;  স্ান:  চাকদহ এিং বশিুরাবল                                                           অনরুিাবদত আবিকাবরক, রসন্টাল িযুাঙ্ক অি ইবডিয়া           

স ং ক্ষে ক্ে

লি এই সরিেভূষণ?
‘ িাহুিলী’রক ঘাঁটারত 
ভয় পারছে বিরজবপ

 আিু হায়াত বিশ্াস
বদবলি, ২১ জানুয়াবর

সরিেভূষণ শিণ সিং!  সবরেসপি ‘ বটাহুবলী’  িটাংিদ তেটা েটাতীয় কুসস্ িংগঠরনি 
িভটাপসত। তটাঁরি সিরি গত িরয়িসদরন উতিটাল িটােধটানী সদসলি। তটাঁি সবরুরধে 
েসহলটা কুসস্সগিরদি লযৌন লহনথিটাি অসভরযটাগ উরঠরি। িংবটাদ সশরিটানটারে উরঠ 
আিটা সরিেভূষণ বটািবটািই সবতরি্স লেরিরিন। 

উতিিপ্ররদরশি িটােনীসতরত ‘বটাহুবলী’ সহরিরব পসিসেত সরিেভূষণ। অতীরত 
েটািটাসত, দটাঙ্টাি েটােলটায় েসিরয়রি তটাঁি নটাে। গুন্ডটাসে এেনই িিরতন লয পুসলশ 
িুপটারিি সদরিই এিিেয় তটাি িরিসিরলন বন্ুি!  বিটাবি লবপরিটায়টা সরিেভূষণ। 
িটাঁসেরত লস্টরেি ওপি এি কুসস্সগিরি প্রিটারশ্ েটাপ্পিও লেরিসিরলন। লিই 
সভসেও লিটাশ্টাল সেসেয়টায় িসিরয় পরি। িটােেসন্ি আরন্টালন লেরিই তটাঁি 
িটােননসতি উত্টান। বেিং দল লেরি তটাঁি সবরেসপরত আগেন। ১৯৯১ িটারল 
অরযটাধ্টা লিঁষটা লগটান্ডটা লেরি সবরেসপি িটাংিদ। তটািপি আি স�রি তটািটানসন। 
এখনও পয্সন্ত বটাহুবলী সরিেভূষণ ৬ বটারিি িটাংিদ। েটারঝ এিবটাি িেটােবটাদী পটাটি্সি 
টিসিরট সেরত িটাংিদ হরলও বটাসি পটাঁে বটািই সবরেসপি টিসিরট সেরত আিটা।  
পূব্স উতিিপ্ররদরশি ৫০টি সশক্ষটা প্রসতষ্টারনি েটাসলি!  এিটািটাও সবসভন্ন লক্ষররি তটাঁি 
ঠিিটাদটাসিি ব্বিটা লতটা িরয়ইরি। ভটািতীয় কুসস্ ল�েটারিশরনি েটােটায় ১১ বিি 
ধরি িরয়রিন সরিেভূষণ শিণ সিং। 

উতিিপ্ররদরশি লগটান্ডটা লেলটায় খ্টাতনটােটা িংরগ্রসি লনতটা েন্দ্রভটান শিণ সিং। 
লিই েন্দ্রভটান শিণ সিংরয়ি পসিবটারিিই লিরল সরিেভূষণ। িরলে েীবরন িসরিয় 
িটারি িটােনীসত িিরতন। থিটানীয় িটাংবটাসদিিটা েটাসনরয়রিন, িটারি িটােনীসত িিটাি 
িেয় িরলরে এি গন্ডরগটারল হ্টান্ড লগ্ররনে িুরি লেরিসিরলন সতসন। ওই িটনটাি 
পরিই এলটািটায় দটাদটা সহরিরব তটঁাি প্রসতষ্টা। এিপি আি সপিন স�রি তটািটারত 
হয়সন ‘ বটাহুবলী’ সরিেভূষণরি।  বটাবসি েিসেদ ধ্ংি েটােলটায় অসভযুক্ত হওয়টা ৪০ 
েরনি েরধ্ও সতসন সিরলন!  যসদও সিসবআই–এি সবরশষ আদটালত ২০২০ িটারল 
িেস্ অসভযুক্তরি লবিিুি খটালটাি িরি লদয়। প্রেেবটাি যখন সবরেসপ তটাঁরি 
ললটািিভটা সনব্সটােরন প্রটােথী িরি তখনই তটাঁি নটারে ৩৪টি ল�ৌেদটাসি েটােলটা ঝুরলসিল!   

১৯৯৬ িটারল টটােটা আইরন সতহটারি লেল লখরটরিন এই বটাহুবলী। লেরল 
েটািটাি িটািরণ তটাঁি স্তী লিতিী সিং লগটান্ডটা ললটািিভটা আিরন লরিসিরলন। স্বটােী 
লেরল েটািরলও লিতিী সিং িংরগ্রি প্রটােথীরি ৮০ হটােটাি লভটারটি ব্বধটারন 
হটাসিরয়সিরলন!  এতটটাই ক্ষেতটাবটান হরয় উরঠসিরলন, লেরল েটািটািটালীন সবরেসপ 
লনতটা অটলসবহটািী বটােরপয়ী পয্সন্ত তটাঁরি সেঠি সলরখসিরলন। ১৯৯৬ িটারলি ৩০ লে 
বটােরপয়ী তটঁারি সেঠি সলরখ তটঁাি িটাহরিি প্রশংিটা িরিসিরলন। এরহন সরিেভূষরণি 
পটারশ বিটাবিই সবরেসপ লনতটািটা লেরিরিন। িটাম্প্রসতি িটনটাি পরিও সবরেসপ 
দরলি তির� সরিেভূষণরি সনরয় এিটি শব্দও উচ্টািণ িিটা হয়সন। অসভরযটাগ, 
তটাঁরি িটাঁটটারত িটাহি পটারছে নটা সবরেসপ লনতৃত্। িটািণ, এিসদরি সনরেি বটাহুবলী, 
অন্সদরি িসবনহুে ইরেে সনরয় পূব্স উতিিপ্ররদরশি ি’ টি লেলটায় সরিেভূষরণি যরেষ্ট 
প্রভটাব িরয়রি। পরিি বিি ললটািিভটা লভটাট। লি িটািরণই িতি্স সবরেসপ লনতৃত্।

অ–  িুসবলি পড়ুয়ারদর িাদ্াসায়
পড়া আটকারনার রতাড়রজাড় 

সংিাদ সংস্া
বদবলি, ২১ জানুয়াবর

অ- েিুসলেরদি েটাদ্টািটায় সশক্ষটা বন্ধ িিটাি লতটািরেটাি শুরু হরয়রি 
লিন্দ্রীয় স্রি। লিটান লিটান েটাদ্টািটায় অ- েিুসলে পিয়ুটািটা পরি, 
েটানরত লেরয় িব িটারে্ি েখু্ িসেবরদি লনটাটিি পটাঠটাল েটাতীয় 
সশশু িিুক্ষটা িসেশন। লনটাটিরি েটানটারনটা হরয়রি, অ- েিুসলে 
পিয়ুটারদি ইিলটাসে সশক্ষটা সদরল িংসবধটারনি ২৮( ৩)  ধটািটা 
লঙ্ঘন িিটা হয়। সশশু অসধিটাি িিুক্ষটা িসেশরনি প্রধটান 
সপ্রয়টাঙ্ক িটাননুরগটাি বক্তব্, িিিটারিি স্বীিৃত এবং িিিটাসি 
অনদুটারন েলটা লবশ সিিু িটারে্ি েটাদ্টািটায় অ- েিুসলে পিয়ুটািটা 
পরি বরল অসভরযটাগ েেটা পরিরি। তটঁাি িেটায়, ‘আেিটা িব 
িটাে্ ও লিন্দ্রশটাসিত অঞ্চরলি েখু্ িসেবরদি লনটাটিি সদরয়সি। 

লযিব েটাদ্টািটায় অ- েিুসলে পিুয়টািটা পরি, লিিব সেসনিত িিরত 
বরলসি, এবং পিয়ুটারদি েটাদ্টািটা লেরি সু্রল পটাঠটারনটাি ব্বথিটা 
িিরত বরলসি।’ 

উতিিপ্ররদশ েটাদ্টািটা লবটাে্স েটাসনরয়রি, তটািটা অ- েিুসলে 
পিুয়টারদি ভসত্সরত বটাধটা লদরব নটা। লি প্রিরঙ্ িটাননুরগটা বরলরিন, 
‘ এটটা খবুই আপসতিিি এবং অসবরবেি অবথিটান। তটাই িংখ্টালিু 
সবষয়ি সবরশষ িসেবরি সেঠি লদওয়টা হরয়রি। েটানটারনটা হরয়রি, 
অ- েিুসলে পিয়ুটারদি ইিলটাসে সশক্ষটা লদওয়টা িংসবধটারনি ২৮ 
( ৩) - ি ধটািটাি পসিপন্ী। তটারদি ৩ সদরনি েরধ্ েবটাব সদরত 
বলটা হরয়রি।’ 

েটাদ্টািটা পিুয়টারদি েলূত ধেথীয় সশক্ষটা লদওয়টা হয়। লদরশ ৩ 
ধিরনি েটাদ্টািটা আরি। িিিটারিি স্বীিৃত েটাদ্টািটা, স্বীিৃসত লনই 
এেন েটাদ্টািটা এবং লযিব েটাদ্টািটা তটাসলিটাভুক্ত নয়। ৭ েটানয়ুটাসি 

েটাতীয় সশশু অসধিটাি িিুক্ষটা িসেশরন সেঠি লদন উতিিপ্ররদরশি 
েটাদ্টািটা সশক্ষটা িটাউসসিরলি লেয়টািে্টান ই�সতিটাি আহরেদ 
েটারভদ। লদরশি িেস্ িটাে্ এবং লিন্দ্রশটাসিত অঞ্চরল অ- েুিসলে 
পিয়ুটারদি ভসত্স িিটাি সবষয়টি সবরবেনটা িরি লদখরত বরলন। 
তটািঁ যুসক্ত সিল,‘ অ- েিুসলে পিুয়টািটা লযেন েটাদ্টািটায় পরি, 
লতেনই অ- সহন্িুটাও িংসৃ্ত লটটারল যটায়। িব ধরে্সি পিুয়টািটা 
সেশনটাসি সু্রল যটায়। আসে সনরে লবনটািি সহন্ ুসবশ্সবদ্টালরয় 
পরিসি। েটাতীয় সশশু অসধিটাি িিুক্ষটা িসেশরনি সবষয়টি লভরব 
লদখটা উসেত।’ 

গত সেরিম্বরি িব িটাে্ ও লিন্দ্রশটাসিত অঞ্চরলি িসেবরদি 
সেঠি সদরয় লযিব েটাদ্টািটা তটাসলিটাভুক্ত নয়, তটাি লখটঁােও সনরত 
বরল সশশু অসধিটাি িিুক্ষটা িসেশন। সেঠিরত েটানটায়, ‘ িিিটাসি 
অনুদটারন েলটা, বটা িিিটারিি স্বীিৃত বহু েটাদ্টািটায় অ- েিুসলে 

পিয়ুটারদিও সিি ুধেথীয় সশক্ষটা লদওয়টা হয়। লিিব পিয়ুটারদি 
িিিটাি বসৃতি লদয় বরলও েটানটা সগরয়রি। এরত িংসবধটারনি 
২৮( ৩)  ধটািটাি িিটািসি লঙ্ঘন িিটা হয়। ওই ধটািটা অনযুটায়ী, 
অসভভটাবরিি অনেুসত িটািটা লিটানও সশক্ষটােথীরি ধেথীয় সশক্ষটায় 
অংশগ্রহরণ বটাধ্ িিটা যটায় নটা।’     

প্রিঙ্ত, ভটািত লেটারিটা যটারিটায় িংরগ্রি িটাংিদ িটাহুল 
গটান্ধীি পটারশ সশশুরদি লদরখ তটারঁি লনটাটিশ পটাঠিরয়সিরলন সপ্রয়টাঙ্ক 
িটাননুরগটা। তটাি লপ্রসক্ষরত িংরগ্রি লনতটা েয়িটাে িরেশ বরলসিরলন, 
িরঙ্ঘি ললটাি সপ্রয়টাঙ্ক। লিই েরনটাভটাব প্রিটাশ িরিরিন। ২০০৭ 
িটারল পূব্সতন ইউসপএ আেরল েটাতীয় সশশু অসধিটাি িিুক্ষটা 
িসেশন ততসি হয়। ২০১৮ িটারল এই িসেশরনি লেয়টািে্টারনি 
পদ পটান সপ্রয়টাঙ্ক। ২০২১ িটারল লেয়টাদ লশষ হওয়টাি িেটা সিল। 
তরব তটঁারি আিও এিটি লেয়টাদ সদরয়রি িিিটাি। 

িটাে্গুসলি েুখ্ িসেবরদি সেঠি সশশু িসেশরনি

জাতীয় কুবতি সংগঠরনর সভাপবত বব্জভূষণ শরণ বসং। ছবি: বপটিআই

শবনিার জম্ুর নারওয়াল এলাকায় বির্াররণ জখি হরয়রছন 
৯ জন। বির্াররণর পর ঘটনাস্রল বনরাপতিা িাবহনী। ছবি: বপটিআই

জম্ুরত বির্ারণ, 
উরবেগ রাহুরলর 

ভারত রজারড়া বনরয়
আজকারলর প্রবতরিদন 
বদবলি, ২১ জানুয়াবর

ভটািত লেটারিটা যটারিটা েম্ু–িটাশ্ীরি প্ররবশ িিটাি পরিই লেটািটা সবর্টািরণ লেঁরপ 
উঠল েম্ুি নটািওয়টাল এলটািটা। শসনবটাি িিটারল নটািওয়টারল সবর্টািরণি িটনটাটি 
িরট। ওই সবর্টািরণি িটনটায় ৯ েন েখে হরয়রিন। তটঁারদি েম্ুি িিিটাসি 
হটািপটাতটারল ভসত্স িিটা হরয়রি। শসনবটাি সবর্টািরণি খবি লপরয় িটনটাথিরল 
লপৌঁরিটান �রিসসিি এবং লবটােটা সবরশষজ্ঞিটা। ওই এলটািটাটি সিরি নেুনটা িংগ্ররহি 
িটাে শুরু হরয়রি। 

িরয়িসদন পরিই িটাধটািণতন্ত্র সদবি। পটাশটাপটাসশ, েমু্রত শুরু হরয়রি িংরগ্ররিি 
ভটািত লেটারিটা যটারিটা, এি েটারঝই এই সবর্টািরণি িটনটায় আতঙ্ক িসিরয়রি। লি বটা 
িটািটা, িী উরদিরশ সবর্টািণ িটটাল, তটা সনরয় েল্পনটা ততসি হরয়রি। সবর্টািরণি পি 
লগটাটটা এলটািটা সনিটাপতিটাি েটাদরি েুরি ল�লটা হরয়রি। লেটািটা সবর্টািরণ আহতরদি 
প্ররত্িরি ৫০ হটােটাি টটািটা িরি আসে্সি ক্ষসতপূিণ লদওয়টাি িেটাও লিটাষণটা িরিরিন 
উপিটাে্পটাল েরনটাে সিনহটা। এসদরি, ৩০ েটানয়ুটাসি লশষ হরছে িংরগ্ররিি ভটািত 
লেটারিটা যটারিটা। বহৃস্পসতবটাি পদযটারিটা প্ররবশ িরিরি েম্ ুও িটাশ্ীরি। 

শসনবটাি ভটািত লেটারিটা যটারিটাি সবশ্টাে সিল। এি েটারঝই সবর্টািরণি িটনটা 
িটল। যটাি লেরি িটাহুল গটান্ধী–িহ িংরগ্রি লনতটারদি সনিটাপতিটা সনরয় সেন্তটা লবরিরি। 
িীভটারব সবর্টািণ িটল, িী ধিরনি সবর্টািি ব্বহটাি িিটা হরয়রি তটা স্পষ্ট 
িরিসন েমু্–িটাশ্ীি পুসলশ। এসদরি, িংরগ্রি লনতটা লিসি লবণরুগটাপটাল েটাসনরয়রিন, 
‘ভটািত লেটারিটা যটারিটা শুরুি  দু’ িতিটাহ আরগ েম্ু–িটাশ্ীরিি উপিটাে্পটারলি 
িরঙ্ সনিটাপতিটাি সবষয়টি সনরয় িেটা বরলসি। পদযটারিটায় িটাহুরলি সনিটাপতিটা সনরয় 
উপিটাে্পটারলি িরঙ্ সনিন্তি লযটাগটারযটাগ িরয়রি। ভটািত লেটারিটা যটারিটা েলরব।’  
িটাল, িসববটাি ল�ি ভটািত লেটারিটা যটারিটা িটাঠুয়টা লেরি শুরু হরব। আগটােী ৩০ 
েটানুয়টাসি শ্রীনগরি ভটািত লেটারিটা যটারিটা লশষ হরব। লটালেরি প্ররদশ িংরগ্রি দতিরি 
পতটািটা তুলরবন িটাহুল গটান্ধী। ওই সদন দুপুরি েনিভটা িিরব িংরগ্রি। িেেনস্ 
িটােননসতি দলগুসলরি লিখটারন আেন্ত্রণ েটাসনরয়রি িংরগ্রি। 

বিরজবপরক জিাি 
স্াতী িাবলওয়ারলর

আজকারলর প্রবতরিদন 
বদবলি, ২১ জানুয়াবর

িটারতি সদসলিরত েসহলটা িসেশরনি প্রধটান স্বটাতী েটাসলওয়টারলি লহনথিটাি িটনটারি 
িটােটারনটা আখ্টা সদরয় পটাল্টা আরিেরণ লনরেরি সবরেসপ। িটােধটানীরত লখটাদ সদসলি 
েসহলটা িসেশরনি লেয়টািপটাি্সন স্বটাতী েটাসলওয়টাল লহনথিটাি সশিটাি হরয়রিন। সদসলিি 
আইন–শৃঙ্খলটা সনরয় তটারত প্রশ্ন ওরঠ। গতিটাল িটনটাি এিটি সভসেও প্রিটারশ্ 
এরিরি। তটাি পরিই সবরেসপি এিটাসধি লনতটা- িটাংিদ েটাসলওয়টারলি ভূসেিটা 
সনরয় প্রশ্ন তুরলরিন। দরলি লনতটািটা দটাসব িরিরিন, পুরিটাটটাই িটােটারনটা। স্বটাতী 
েটাসলওয়টাল এিটি সেসেয়টা ে্টারনরলি িহটায়তটায় সস্টং অপটারিশন েটাসলরয় নটাটি 
িিরিন। সবরেসপ লনরিী শটাসেয়টা ইলসে, েরনটাে সতওয়টাসিরদি অসভরযটারগি 
েবটারব শসনবটাি েটাসলওয়টাল এি টুইরট বরলন, ‘ যটাঁিটা আেটাি িম্পরি্স লনটাংিটা 
সেে্টা বরল আেটারি ভয় লদখটারছেন তটারদি বসল, আেটাি ওপি অরনি হটােলটা 
হরয়রি, সিন্তু আসে েটাসেসন। লিউ আেটাি িণ্ঠরি দসেরয় িটাখরত পটািরব নটা। 
যতসদন লবঁরে আসি লিটাই েটাসলরয় যটাব!’  

লিরবন 
সনসি? 

২০২৪–এ আরিবরকার রাষ্ট্রপবত 
বনি্থাচন বঘরর রাজননবতক উতিাপ 
ক্রিশ িাড়রছ। এরিরিযুই জল্পনা 
উস্ রক বদরলন ভারতীয়–আরিবরকান 
বরপািবলকান রনত্ী বনবক হযুাবল। এক 
সাক্াৎকারর িরলরছন, রদশরক নতুন 
পরর চাবলত করার জনযু ‘ নতুন রনতা’  
হরয় উঠরত পাররন বতবন। কারণ, িাবক্থন 
রাষ্ট্রপবত বহরসরি রাকার ববেতীয় রিয়াদ 
নাও রপরত পাররন িাইরডন। দবক্ণ 
কযুাররালাইনার প্রাক্তন গভন্থর তরা 
রাষ্ট্রপুঞ্জ বনযুক্ত আরিবরকার রাষ্ট্রদূত 
বনবক জাবনরয়রছন, আগািী বনি্থাচরন 
রপ্রবসরডন্ পরদ প্রবতবেব্বিতা করার 
পবরকল্পনা ররয়রছ তাঁর। ২০১৮–র 
অর্ািরর ট্াম্প প্রশাসন রররক পদতযুাগ 
কররবছরলন বনবক। 

েটাসিন্ডটাি 
উতিিিূসি

বনউবজলযুারডির পরিততী প্রিানিন্তী হরত 
চরলরছন বক্রস বহপবকনস। রিব্রুয়াবররত 
প্রিানিন্তী পদ রররক অিসর রনওয়ার 
রঘাষণা করররছন িত্থিান প্রিানিন্তী 
জাবসডিা আড্থা নন্থ। ১৪ অর্াির 
সািারণ বনি্থাচন। তার আরগ শবনিার 
জাবসডিার উতিরসূবর বহরসরি রলিার 
পাটি্থ রররক বহপবকনসরক িরনানীত 
করা হয়। এবনরয় রবিিার রভাটাভুটি 
হরি, রসখারন রদরশর ৪১তি প্রিানিন্তী 
বহরসরি ৪৪ িছর িয়বস বহপবকনসরক 
বনি্থাবচত করা হরি। বনউবজলযুারডির 
প্রাক্তন রকাবভড ররসপন্স িন্তী বছরলন 
বতবন। দু’ িছর দাবয়ত্ব সািরলরছন 
দক্তার সরগে। তাছাড়া এক িছররর 
জনযু রদরশর পবুলশিন্তীও বছরলন, তার 
আরগ বশক্ািন্তী ও গণপবররষিা িন্তীও 
বছরলন বতবন।

পিুসৃ্ত
পটািরভে

বিরশ্র অনযুতি িয্থাদাসম্পন্ন িানিাবিকার 
পুরস্ার িাটি্থন এনালস পারছেন 
রজলিবদি কাশ্ীবর িানিাবিকার কিতী 
খুররি পাররভজ। আগািী ১৬ রিব্রুয়াবর 
রজবনভায় হরি পুরস্ার প্রদান অনুষ্ান। 
পাররভরজর সরগে রযৌরভারি এই পুরস্ার 
রজতা অনযু দুই বিজয়ী হরছেন শারদর 
নারী আইনজীিী রডলবিনা বজরাইি 
এিং রভবনজুরয়লার বিবলবসয়ারনা 
ররয়না। জমু্–কাশ্ীর ‘ রকায়াবলশন 
অি বসবভল রসাসাইটি’ র প্রবতষ্াতা 
পাররভজরক ২০২১–এর নরভম্বর রররক 
‘ সন্তাসিাদ’  আইরন আটক রাখা হরয়রছ। 
তাই তাঁর পুরস্ার বনরত যাওয়ার 
িযুাপারটি এখনও অবনবচিত।

েতুে্স সবরয় 
েন্দ্রেয়ীি

৯৩ িছর িয়রস চতুর্থিার বিরয় কররলন 
িহাকাশচারী এডুইন অলবরিন। পাত্ী 
তাঁর দীঘ্থবদরনর িান্ধিী ররািাবনয়ার 
অযুানকা িাওর। িয়স ৬৩। রকবিকযুাল 
ইবঞ্জবনয়াবরংরয় বপএচবড করররছন 
বতবন। কযুাবলরিাবন্থয়ার লস এরঞ্জলরস 
িরসবছল বিরয়র আসর। টুইটারর বিরয়র 
ছবি বদরয় এডুইন বলরখরছন ‘ বকরশার 
িয়রস িাবড় রররক পাবলরয় যাওয়ার 
িরতা অনুভূবত হরছে! ’  ১৯৬৯ –এর ২০ 
জুলাইরয় চন্দ্রজরয় নীল আি্থস্টংরয়র 
সগেী বছরলন এডুইন িাজ অলবরিন।  
বতবন বছরলন িহাকাশযান অযুারপারলা 
১১–র লুনার িবডউল পাইলট। িানুষ 
বহরসরি চাঁরদ প্ররি পা রররখবছরলন 
নীল আি্থস্টং। আর ববেতীয় িযুবক্তটি 
বছরলন এডুইন। 

রসাশযুাল বিবডয়া প্রভািকরদর
জনযু কড়া দাওয়াই রকরন্দ্রর

 সংিাদ সংস্া
বদবলি, ২১ জানুয়াবর

লিটাশ্টাল সেসেয়টা প্রভটাবিরদি ( ইনফু্রয়সিটাি)  নতুন সিি ুসনয়ে 
েটালু িরিরি লিন্দ্র। সনয়ে ভটাঙরল ৫০ লক্ষ টটািটা পয্সন্ত েসিেটানটা 
িিটা হরত পটারি। লনওয়টা হরব িিটা আইসন পদরক্ষপ। পণ্, 
পসিরষবটা বটা প্রিরল্পি প্রেটাি বন্ধ িরি লদওয়টা হরব।

লিন্দ্রীয় সনরদ্সসশিটায় বলটা হরয়রি, লিটাশ্টাল সেসেয়টা প্রভটাবি 
যটারঁদি েরধ্ তটািিটািটাও িরয়রিন তটািঁটা সবসভন্ন পণ্, পসিরষবটা 
বটা প্রিল্প ( সস্ে) –এি প্রেটাি িরি নটানটা ভটারব লটাভবটান হন। 
উপহটাি পটান, পিুসৃ্ত হরত পটারিন, আসে্সি লটাভ হয়, লহটারটরল 
েটািটাি খিেপটাসত, িে্সিংথিটান িংরিটান্ত বটা অন্ িিে িুসবধটা 
পটান তটািঁটা। পণ্ বটা পসিরষবটাি প্রেটারিি েন্ লি লিেন িসুবধটা 
পটারছেন লি িব সিি ুিহে িিল ভটাষটায় েটানটারত হরব। সনয়ে 
পটালন নটা িিরল লরিতটা িিুক্ষটা আইন ২০১৯ অনযুটায়ী পদরক্ষপ 
িিটা হরব। লিন্দ্রীয় লরিতটা িুিক্ষটা িতৃ্সপক্ষ ( সিসিসপএ)  এরক্ষররি 

সনে্সটাতটা, সবজ্ঞটাপনদটাতটা এবং সযসন প্রেটাি িিরিন তটঁারি ১০ লক্ষ 
টটািটা পয্সন্ত েসিেটানটা িিরত পটারি। সনয়রেি লতটায়টাক্টা নটা িরি 
বটািবটাি এিই িটাে িিরল ৫০ লটাখ টটািটা পয্সন্ত েসিেটানটা িিটা 
হরত পটারি। সবভ্টাসন্তেলূি  সবজ্ঞটাপরনি প্রেটাি এি বিি, লক্ষরি 
সবরশরষ ৩ বিি পয্সন্ত বন্ধ িিরত পটারি সিসিসপএ।

লরিতটা সবষয়ি িসেব লিটাসহত কুেটাি সিং েটাসনরয়রিন, ‘ অিটাধু 
ব্বিটায়ী, সবভ্টাসন্তিি সবজ্ঞটাপরনি েটািসেি্ লেরি লরিতটারদি 
িিুসক্ষত িটাখরত এই পদরক্ষপ। অত্ন্ত গুরুত্পণূ্স সবষয় এটটা। 
২০২২ িটারল লিটাশ্টাল সেসেয়টা ইনফু্রয়সিটািরদি বটােটাি সিল 
১,২৭৫ লিটাটি টটািটাি। ২০২৫ িটারল তটা ২,৮০০ লিটাটি টটািটা 
হরব। লক্ষ েটানষু তটারঁদি অনিুিণ িরিন। এসদরি প্রেটারিি েন্ 
লিটাশ্টাল সেসেয়টা প্রভটাবিিটা আসে্সি ভটারব লটাভবটান হন। পটাশটাপটাসশ 
লরিতটারদি স্বটারে্স তটারঁদি সিি ুদটায়বধেতটা লেরি যটায়। তটারঁদি 
লদরখ অরনরি ওই িেস্ সেসনি ব্বহটাি িরিন। সিন্তু আরদৌ 
তটঁািটা লিিব সেসনি ব্বহটাি িরিরিন সিনটা, বটা সবজ্ঞটাপরনি েন্ 
তটঁািটা িীভটারব লটাভবটান হরছেন তটা লরিতটারদিও েটানটা উসেত।’    

সম্প্রবত িিযুপ্ররদরশর নি্থদা উপতযুকায় বিরলরছ জীিারশ্ পবরণত 
হওয়া ডাইরনাসররর অনযুতি প্রজাবত টাইটারনারসার–এর উরুর হাড় 
এিং বডি। রভাপারলর ইবডিয়া ইন্ারনযুাশনাল সারয়ন্স রিবটিভযুারলর 

প্রদশ্থনীরত রদখারনা হল রসই সি। শবনিার। ছবি:  বপটিআই

টাইটারনারসাররর বডি
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