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রাজ্য

কলকাতা মঙ্গলবার ১২ অক্টোবর ২০২১

৩

সেরা পুজ�ো ঘ�োষণা করল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী
রাজ্য, কলকাতা পুরসভাও স্বপন গুপ্ত প্র য়াত
সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত প্রয়াত। স�োমবার
সকালে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহ�োমে হৃদর�োগে
আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কিছু দিন
ধরে তিনি লিভার ক্যান্সার ও নিউম�োনিয়ায় ভুগছিলেন।
তঁার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী তপতী
এবং একমাত্র কন্যা আত্রেয়ীকে। স্বপন গুপ্তের প্রয়াণে
শ�োকপ্রকাশ করেছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।
শ�োকবার্তায়
তিনি
বলেছেন, ‘তঁার সঙ্গে
বিশ্ববাংলা শারদ সম্মানের বিজয়ীদের নাম ঘ�োষণা করছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের
আমার বিশেষ হৃদ্যতার
রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত আছেন দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, তথ্য অধিকর্তা মিত্র
সম্পর্ক ছিল। তঁার
চ্যাটার্জি, সংস্কৃতি অধিকর্তা ক�ৌশিক বসাক। ছবি: তপন মুখার্জি
মৃত্যুতে রবীন্দ্রসঙ্গীত–
জগতে এক শূন্যতার
আজকালের প্রতিবেদন
সৃষ্টি হল। আমি স্বপন
সম্মান’পুরস্কার দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, কলকাতা শহরের সেরা পুজ�ো সম্মান গুপ্তর পরিবার–পরিজন
‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’–এর জন্য সেরা পুজ�ো ‘কলকাতাশ্রী’র বিজয়ীদের নাম ঘ�োষণা করেন কলকাতা ও অনুরাগীদের আন্তরিক
বেছে নিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার প্রধান প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন পুর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
স্বপন গুপ্ত
শহরের সেরা পুজ�ো পুরস্কার ‘কলকাতাশ্রী’বেছে প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস কুমার, সাংসদ ডাঃ ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ
নিল কলকাতা পুরসভা।
শান্তনু সেন। ‘কলকাতাশ্রী’পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর সরকার তঁাকে ‘সঙ্গীত মহাসম্মান’–এ
 ভূ ষিত করে।
স�োমবার অবনীন্দ্র সভাঘরে ‘বিশ্ব বাংলা শারদ মধ্যে ছিলেন লেখক প্রচেত গুপ্ত, চিত্রশিল্পী অমিতাভ ১৯৪৩–এর ২৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশালে
সম্মান’প্রতিয�োগিতায় বিজয়ী পুজ�োগুল�োর নাম ঘ�োষণা চন্দ, কবি তন্ময় চক্রবর্তী, গায়িকা ল�োপামুদ্রা মিত্র। জন্ম স্বপন গুপ্তর। ১৯৬৫–তে স্নাতক এবং ১৯৬৭–
করেন তথ্য–সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। ‘কলকাতাশ্রী’র সেরার সেরা সমাজকল্যাণ পুজ�ো’ তে স্নাতক�োত্তর ইংরেজি সাহিত্যে। ১৯৬৫–তে
উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, তথ্য শির�োপা জিতে নিয়েছে সুরুচি সঙ্ঘ, টালা প্রত্যয়, দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে য�োগায�োগ স্বপনের
অধিকর্তা মিত্র চ্যাটার্জি, সংস্কৃতি অধিকর্তা ক�ৌশিক নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘ এবং বেলেঘাটা ৩৩ নম্বর
বসাক। ‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’প্রতিয�োগিতায় পল্লী। সেরা সুরক্ষিত পুজ�ো বিজয়ী নলীন সরকার
১১টি বিভাগে কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্ট্রিট, কালীঘাট মিলন সঙ্ঘ, চ�োরবাগান সর্বজনীন এবং
পুজ�োগুল�োকে বেছে নেওয়া হয়।
শিবমন্দির সর্বজনীন। সেরা সতর্কীকরণ বার্তা বিভাগে
এই প্রতিয�োগিতায় সেরার সেরা বিভাগে জয়ী পুজ�োগুল�ো হল— মুদিয়ালি ক্লাব, বাবুবাগান জীবনকেই বদলে দেয়। ক�োনও দিন ভাবেননি তিনি
রয়েছে ৩৬টি পুজ�ো। সেরা মণ্ডপের পুরস্কার জিতে সর্বজনীন, শিকদার বাগান সাধারণ দুর্গোৎসব এবং ৪১ গায়ক হবেন। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে সুরের দীক্ষার
নিয়েছে ৫টি পুজ�ো কমিটি। সেরা প্রতিমা শির�োপা পল্লী। সেরা সমাজ–সচেতন পুজ�ো বিজয়ী হিন্দুস্থান পার্ক সঙ্গে স্বপন খুঁজে পান এক একান্ত আশ্রয়। মায়া সেনের
জিতে নিয়েছে ৫টি, সেরা আল�োকসজ্জায় জয়ী ৩টি, সর্বজনীন, কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট, বালিগঞ্জ নিবিড় প্রশিক্ষণও খুব কাজ দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের
সেরা সাবেকিতে ২টি, সেরা ভাবনায় ৯টি পুজ�ো। এ কালচারাল এবং ৬৬ পল্লী। সেরা পরিচ্ছন্ন পুজ�ো বিভাগে নানা স্বাদের, বিভিন্ন ভাবের গান তঁার কণ্ঠে ব্যাপক
ছাড়া বিশেষ পুরস্কার ১৮টি, সেরা পরিবেশবান্ধব ৬টি, রয়েছে ব�োসপুকুর শীতলা মন্দির, কাশীব�োস লেন, জনপ্রিয় হয়েছিল। তঁার প্রয়াণে গভীর শ�োকপ্রকাশ
সেরা ঢাকেশ্রী ২টি, সেরা বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডিং ৫টি, অন্য চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন, বাদামতলা আষাঢ় সঙ্ঘ। বেহালা করে শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রনাথের গানকে
ভাবনা ১টি, সেরা ক�োভিড সচেতনতা (স্বাস্থ্যবিধি) নতু ন দল, ভবানীপুর ৭৫ পল্লী, অবসর সর্বজনীন এবং আত্মস্থ করে তবেই গাইতেন স্বপন। তাই তাঁর গান
১০টি, সেরা ক�োভিড ওয়ারিয়র ১টি পুজ�ো কমিটি। সমাজসেবী সঙ্ঘ জিতে নিয়েছে সেরা সাংগঠনিক শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করত। দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণ
কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে ম�োট ১০৩টি পুজ�োকে পুজ�ো পুরস্কার। সেরা সমাজকল্যাণ বিভাগে বিজয়ী কমিটির বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় জানালেন, জীবনের
‘বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান’–এ পুরস্কৃ ত করা হয়। হয়েছে রাজডাঙা নব�োদয় সঙ্ঘ, টালা বার�োয়ারি, শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও দেবব্রত বিশ্বাসের প্রতি
কলকাতা ছাড়া বাকি ২০টি জেলার পুজ�ো কমিটিকে খিদিরপুর পল্লী, বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব। ভালবাসা অটু ট ছিল তঁার। শিল্পীর মরদেহ পিস হেভেনে
সেরা পুজ�ো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা এ ছাড়া সেরা পরিবেশ এবং সেরা সমাজকল্যাণ রাখা থাকবে। বৃহস্পতিবার মেয়ে আমেরিকা থেকে
ফিরলে আগামী শুক্রবার শেষকৃত্য হবে।
ক�োভিড–সচেতনতা বিধি বিভাগে ‘বিশ্ব বাংলা শারদ বিভাগে জয়ী হয়েছে ৪টি করে পুজ�ো।

মুখ্যমন্ত্রীর শ�োক

য�োগেন চ�ৌধুরি আঁকলেন দুর্গা প্রতিমার আটচালা। ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক সর্বজনীনে। ছবি: দেবাশিস চন্দ

ক�োথাও য�ৌথ পরিবার, ক�োথাও জঙ্গলে পুজ�ো

সম্বৃতা মুখার্জি

একদিকে গভীর অরণ্যে প্রবাসী বাঙালির দুর্গাপুজ�ো,
অন্যদিকে কাছাকাছি এসে আগামী কালকে শিশুর
বাসয�োগ্য করে যাওয়ার চেষ্টা। সল্টলেকের দুই
জনপ্রিয় পুজ�ো এফডি এবং এফই–তে অভিনব
চিত্র উঠে এসেছে। ক�োভিড পরিস্থিতিতে অনাড়ম্বর
আয়�োজন। খ�োলা রাখতে হয়েছে মণ্ডপের তিন
দিক। সব বিধিনিষেধ মেনেই সাজান�ো হয়েছে
মণ্ডপ। এফডি ব্লকের পুজ�োর বয়স ৩৮ বছর।
বিধাননগর পুরসভার ওয়ার্ড ক�োঅর্ডিনেটর এবং
পুজ�োর সভাপতি বাণীব্রত ব্যানার্জি বলেন, ‘আমরা

প্রতি বছর থিমের পুজ�ো করি। তবে ক�োভিডের
জন্য এ বছর থিম থেকে বেরিয়ে এসেছি। অরণ্যের
মধ্যে একজন প্রবাসী বাঙালির বাড়ির পুজ�োকে
মণ্ডপসজ্জায় তু লে ধরেছি। দু’পাশে জঙ্গল, মাঝ–

সল্টলেক

বরাবর রাস্তা গেছে।’প্রতিমা এবং মণ্ডপসজ্জায়
রয়েছেন মিন্টু পাল।
৩৭ বছরে পড়েছে এফই ব্লকের পুজ�ো। পুজ�োর
সম্পাদক পল্লভ ভট্টাচার্য বললেন, নৈকট্য আমাদের
পুজ�োর মূল বার্তা। আমরা দায়িত্বশীল হয়ে, কাছাকাছি

থেকে শিশুর বাসয�োগ্য করে যেতে চাই পৃথিবীকে।
খ�োলা মণ্ডপ, ক�োভিড দূরত্ববিধি মেনে মানুষ যাতে
দেখতে পারেন পুজ�ো তার ব্যবস্থা থাকছে। আগেকার
য�ৌথ পরিবার, খিলান উঠে আসছে আমাদের মণ্ডপে।
বাহুল্য নেই।’এই পুজ�োয় মণ্ডপসজ্জায় রয়েছে বীণাপানি
ডেকরেটর। সাবেকি প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পী কমল
পাল। বাঁশ–কাপড়ের সঙ্গে মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা
হয়েছে হাতপাখা, কুল�ো। প্লাস্টিক, থার্মোকল নয়,
বাংলার কুটিরশিল্পীদের উৎসাহ দিতেই এই আয়�োজন
বলে জানিয়েছেন পুজ�ো কমিটির তরফে বাসব বসাক।
তিনি জানান, এ বছর অষ্টমীর ভ�োগও দেওয়া হবে
মাটির হাঁড়িতেই।

সল্টলেকে এফই ব্লকে প্রতিমা একচালায়। ডানদিকে, এফডি ব্লকের পুজ�োমণ্ডপ। ছবি: জয় সাধুখঁা

মণ্ডপে ঘুরে
জনসংয�োগ
শ�োভনদেবের

আজকালের প্রতিবেদন

খড়দায় তৃণমূল প্রার্থী শ�োভনদেব চ্যাটার্জি
পুজ�োমণ্ডপে ঘুরে জনসংয�োগ করছেন।
পুজ�োর সময় রাজনৈতিক প্রচার করা
যাবে না। তাই তিনি খড়দায় বিভিন্ন
মণ্ডপে প্রতিমা দেখছেন। স�োমবার
শ�োভনদেব বলেন, ‘ইতিমধ্যে প্রায়
২০/২৫টা মণ্ডপে ঘুরেছি। অনেকের সঙ্গে
দেখা হয়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি।
তাদের বলেছি, আমি খড়দা থেকে প্রার্থী
হয়েছি। পুজ�ো শেষ হয়ে গেলে একাদশী
থেকে পাড়ার ম�োড়ে ম�োড়ে মাইক
লাগিয়ে জনসমর্থন ও আশীর্বাদ চাইব।
ইতিমধ্যে পুজ�োর আগেই অনেকটা প্রচার
করেছি। প্রচারে আমরা এগিয়ে আছি।’
খড়দায় শ�োভনদেব সকালে যাচ্ছেন।
রাতে ফিরে আসছেন কলকাতায়।
পুজ�োর পর খড়দাতে থাকার ইচ্ছে
আছে বলে শ�োভনদেব জানান। তাঁর
সংয�োগ, ‘
খড়দার মানুষ আমাকে
গ্রহণ করেছেন। দলের কর্মীরা আমার
পাশে রয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রতিমারও
উদ্বোধন করেছি।’অন্যদিকে খড়দাতে
ইতিমধ্যে বাম ও বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে।
শ�োভনদেব বলেন, ‘ আমরা ওইদিকে
তাকাচ্ছি না। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত
আছি। বিজেপি, বামেদের রাজনৈতিক
চেহারা সকলে দেখেছেন। গত বিধানসভা
নির্বাচনে বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে
বিপুল ভ�োটে জয়ী করেছেন। মমতার
ওপর মানুষের আস্থা আছে। আমার
মনে হয়, খড়দাতেও একই আশীর্বাদ
পাব।’এদিকে অন্য ৩টি কেন্দ্রে তৃণমূলের
প্রার্থী মণ্ডপে গিয়ে জনসংয�োগ করছেন।
দিনহাটায় উদয়ন গুহ, গ�োসাবায় সুব্রত
মণ্ডল ও শান্তিপুরে ব্রজকিশ�োর গ�োস্বামী
তৃণমূলে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁরাও পুজ�োর
পর প্রচার শুরু করবেন। সকলেই
মন�োনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পুজ�ো
মণ্ডপে গিয়ে দর্শনার্থীদের সঙ্গে তাঁরা
দেখাও করছেন। ৩০ অক্টোবর ৪
আসনে উপনির্বাচন।

ফর্ম ‘এ’
প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি
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এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে ভার্মা ব্রোকারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড ১১.১০.২০২১
তারিখে ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরু করেছে।
এতদ্দ্বারা ভার্মা ব্রোকারেজেস প্রাইভেট লিমিটেড–এর ঋণদাতাদের ওপরের টেবিলে ক্রম নং
৭–তে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে ১১.১১.২০২১ তারিখের মধ্যে তাঁদের দাবিগুলি
যথাযথ প্রমাণ সমেত পেশ করার জন্য আহ্বান জানান�ো হচ্ছে।
আর্থিক ঋণদাতারা যথাযথ প্রমাণ সমেত তাঁদের দাবিগুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা
দেবেন। বাকি সকল স্বার্থধারক তাঁদের দাবি প্রমাণ সমেত নিজেরা হাতে করে, ডাক মাধ্যমে বা
ইলেকট্রনিক উপায়ে জমা দিতে পারবেন।
দাবির সপক্ষে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ দাখিল করলে জরিমানা করা হতে পারে।
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