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দেশ ৼ ৫
কলকাতা রবিিার ১৬ জানুয়াবর ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

কর্মখাবল/  ি্যিসা/ িাবিজ্য/  
হারাননা/ প্াবতি  ইত্যাবি বিজ্াপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অবতবরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

মরবিনীপুর ব্াঞ্চ, ম�ালকুঁয়া চক, মপাঃঅঃ– মরবিনীপুর, পবচিরিঙ্গ–৭২১১০১, 
ম�ান:  ০৩২২২ ২৭৫১৪৮, ই–মরল:  iob0567@iob.in 

স্াির সম্পবতিসরূহ বিবরির জন্য ই–বনলার বিরিয় বিজ্বতি
বসবকউবরটাইনজশন অ্যান্ড বরকনস্টাকশন অ� ব�নাবসিয়াল অ্যানসটস অ্যান্ড এনন�াস্মনরন্ট অ� 

বসবকউবরটি ইন্টানরস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ( নং ৫৪/ ২০০২)  –এর অধীনন ি্যানকে িন্ধক রাখা স্াির 
সম্পবতিসরূহ বিবরি

যেহেতু, ইন্ডিয়ান ওভারন্িজ ব্াঙ্ক–অর অনুহ�ান্িত আন্িকান্রক ন্নহ্াক্ত য�ান অ্াকাউহটের যরেন্ষিহত 
এই ব্াহঙ্কর পাওনা পুনরুদ্াহরর জন্ ন্ন্বন্্ণিত িম্পন্তি ন্িন্কউন্রটি ইটোহরস্ট ( এনহ�ািণিহ�টে)  রু�ি, 
২০০২–এর ১৩( ২)  িারািীহন ন্বন্রির অন্িকার িহ�ত িখ� ন্নহয়হেন এবং িংন্লিষ্ট পষি( গ্)  উক্ত বহকয়া 
পন্রহ�াহি বারংবার ব্রণি েওয়ায় িুি ও �ািু� িহ�ত ব্াহঙ্কর পাওনা অরণিাঙ্ক পুনরুদ্াহরর জন্ উক্ত অ্াহটের 
১৩( ৪)  িারািীহন তাঁর ওপর অন্পণিত ষি�তাবহ� ন্ন্বন্্ণিত িম্পন্তি ‘ মেখানন মেরন আনে, ো বকে ুআনে’  
ন্ভন্তিহত ন্বন্রির রেস্াব রাখহেন। এই ন্বন্রি ন্ন্স্াষিরকারী দ্ারা https://www.mstcecommerce.com/
auctionhome/ibapi  ওহয়ব যপারণিাহ� যিওয়া ই–ন্ন�া� প্্ার�হ�ণির �াি্হ� পন্রচান্�ত েহব।
ঋিগ্রহীতার নার ও ঠিকানা: 
ক)  বরঃ আবজজুল রবলিক ( ঋিগ্রহীতা) , ন্পতা– ইি�া� �ন্লিক, জা�ত�া, গ্া� ও যপাঃঅঃ– অহোি্ানগর, 
যজ�া– পন্চি� য�ন্িনীপুর, ন্পন–৭২১১৫০।
খ)  বরনসস নাবসরা মি�র ( মকিলরাত্র �ৃহঋনির ঋিগ্রহীতা) , স্া�ী– আন্জজু� �ন্লিক, জা�ত�া, গ্া� ও 
যপাঃঅঃ– অহোি্ানগর, যজ�া– পন্চি� য�ন্িনীপুর, ন্পন–৭২১১৫০।
িন্ধকিাতা�ি/  জাবরনিার�নির নার ও ঠিকানা: 
ক)  বরনসস নাবসরা মি�র ( িন্ধকিাতা–জাবরনিার) , স্া�ী– আন্জজু� �ন্লিক, জা�ত�া, গ্া� ও যপাঃঅঃ– 
অহোি্ানগর, যজ�া– পন্চি� য�ন্িনীপুর, ন্পন–৭২১১৫০।
অপর জান্�নিারগহ্র না� ও ঠিকানা: 
ক)  বরঃ আখতারুল রবলিক ( ি্যবক্ত�ত জাবরনিার) , ন্পতা– ইি�া� �ন্লিক, জা�ত�া, গ্া� ও যপাঃঅঃ– 
অহোি্ানগর, যজ�া– পন্চি� য�ন্িনীপুর, ন্পন–৭২১১৫০।
এনবপএ হওয়ার তাবরখ:  ৩১. ০৩. ২০২১;  িাবি বিজ্বতির তাবরখ:  ১১. ০৬. ২০২১।
িাবি বিজ্বতি অনুোয়ী িাবিকৃত অর্মাকে:  ১৮. ১০. ২০২১ তাবরনখর বিবতিনত ₹ ৩১,৯৫,৭৯১. ৩২ +  িুি ও �ািু�।
িখল বিজ্বতির তাবরখ:  ২২. ১০. ২০২১।
িখল বিজ্বতি অনুোয়ী িাবিকৃত অর্মাকে:  ১৮. ১০. ২০২১ তাবরনখর বিবতিনত ₹ ৩১,৮২,৭৬৭. ৬৩ +  িুি ও �ািু�।
*  িম্পন্তি কর, ওয়ারার ন্িউয়াহরজ, ন্বদ্্ৎ ন্ব� ইত্ান্ির �হতা স্ানীয় স্�ান্িত িরকাহরর কাহে অনািায়ী 
বহকয়া:  ব্াহঙ্কর জানা যনই।

স্াির সম্পবতির বিিরি
জন্� ও বান্ি ন্বন্�ষ্ট ১৫ যেন্িহ�� �াহপর জন্� ন্বন্�ষ্ট িম্পন্তির অপন্রোেণি ি�গ্ পন্র�া্, প্র নং ৫৪৭, িাহভণি 
নং ২৩৭, গ্া�– অহোি্ানগর, গ্া� পঞ্াহয়ত– বানপুরা, যজ�া– পন্চি� য�ন্িনীপুর, ন্পন–৭২১১৫০।
স্বত্াবধকারী:  ন্�ঃ আন্জজু� �ন্লিক এবং ন্�হিি নান্ি�া যবগ�।
িম্পন্তির যচৌেন্দি:  উতির– আকবর �ন্লিহকর জন্�র প্র;  িন্ষি্– য�খ �ন্�হ�র জন্�র প্র;  পূবণি– অন্ প্হর 
আরািত আন্�র জন্�;  পন্চি�– যক�পুর েহয় য�ন্িনীপুর যরহক ঘারা� োওয়ার ন্পচ রাস্া।
েন্ি যকানও িায় িম্পহকণি জানা রাহক:  ব্াহঙ্কর জানা যনই।
*  বিবধিদ্ধ িানয়র ওপর ি্যানকের িনকয়া পাওনা অগ্রাবধকার পানি।
বনধ্মাবরত সংরক্ষি রূল্য ₹ ৭০,১৬,৬০০/ – এিং িায়না জরা ₹ ৭,০১,৬৬০/ –।
ন্বে বািাহনার �ূ�্:  ₹ ২০,০০০/ –।
পবরিশ্মননর তাবরখ ও সরয়:  ১৪. ০২. ২০২২ তান্রখ দ্পুর ৩. ৩০রা পেণিন্ত, অন্�ি চ�ার য�য়াহি।
ই–বনলানরর তাবরখ ও সরয়:  ১৭. ০২. ২০২২, সকাল ১১. ৩০টা মরনক দুপুর ৩. ৩০টা, ন্বরিয় ন্নষ্পন্তি না–
েওয়া অবন্ি রেন্ত যষিহরে ১০ ন্�ন্নহরর িী�ােীন স্তঃ িম্প্রিারহ্ এই ওহয়ব প্্ার�হ�ণি:  https://www.
mstcecommerce.com/ auctionhome/ ibapi . 
ন্বন্রির ন্ব�ি �তণি ও ন্নয়�াবন্�র জন্ অনুগ্ে কহর যিখুন: 
https://www.iob.in/e-Auctions.aspx
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ ibapi ( ই–ন্ন�া� িান্ভণিি যরোভাইোহরর 
ওহয়ব যপারণিা�) 
তাবরখ:  ১৫. ০১. ২০২২  অনুনরাবিত আবধকাবরক
স্ান:  মরবিনীপুর  ইবন্ডয়ান ওিারবসজ ি্যাকে

ওপহর য�খা তান্রহখ ই–ন্ন�া� আহয়াজহনর ব্াপাহর উপন্রন্�ন্খত ঋ্ িম্পন্কণিত ঋ্গ্েীতা( গ্)  ও 
জান্�নিার( গ্) –এর রেন্ত এই ন্বজ্ঞন্তিটি ন্িন্কউন্রটি ইটোহরস্ট ( এনহ�ািণিহ�টে)  রু�ি, ২০০২–এর রু� ৮( ৬) /  
রু� ৯( ১)  অিীহন একটি ন্বজ্ঞন্তি ন্েহিহবও গ্্ েহব।                  

বরবজওনাল অব�স কলকাতা–II , ১১৯, পাক্ম বস্টট, মহায়াইট হাউস, কলকাতা–৭০০০১৬

সংিাি সংস্া
লখনউ, ১৫ জানুয়াবর

য�ারা রাকা ঘুষ ন্িহয়ও টিন্কর য�হ�ন্ন। 
েতা�ায়, দ্ঃহখ রেকাহ�্ কান্ায় যভহে 
পিহ�ন বিপা ক�মী আর�াি রানা!  
বিপা যনরেী �ায়াবতীর বান্ির িা�হন 
গাহয় আগুন ন্নহয় আত্মেত্ার হু�ন্কও 
ন্িহ�ন। ন্ভন্েওটি ভাইরা�। যিখাহন 
কঁািহত কঁািহত িরা গ�ায় আর�াি 
ব�হেন, ‘ তা�া�া বনা ন্িয়া’ ।  কীভাহব 
ি� তঁাহক ‘ তা�া�ার যখারাক’  বানা�, 
তার ন্বস্ান্রত বয়ানও ন্িহয়হেন ন্তন্ন। 
জান্নহয়হেন, টিন্কহরর রেন্তশ্রুন্ত যপহয় 
রেরহ� ৬৭ �ষি রাকা গচ্া যগহে। ি� 
রেন্তশ্রুন্ত ন্িহয়ন্ে�, ওহতই েহব। তার 
পহরও টিন্কহরর যিখা য�হ�ন্ন। ন্েন্ন 
রেন্তশ্রুন্ত ন্িহয়ন্েহ�ন, যিই �া�িুন্দিন 
রাইন আর য�ান িরহেন না। আহরক 
যনতা িতী� কু�াহরর দ্ারস্ েহ� ব�া 
েয়, টিন্কর যপহত আরও ৫১ �ষি রাকা 
িরকার। আর�াি বহ�ন্েহ�ন, অত যনই। 
২৫ �ষি রাকা অবন্ি ন্িহত পাহরন। 
িহ�র তা �নঃপূত েয়ন্ন। ‘ রেতান্রত’  
যনতা বহ�হেন, তঁার   অন্ভহোহগর 
যকানও রে�া্ যনই। কার্ য�াহনর 
কহরাপকরন যরকেণি করা েয়ন্ন!  তাই 
েঁারা ঠন্কহয়হেন, তঁারা অস্ীকার করহতই 
পাহরন। েন্িও ন্তন্ন ো ব�হেন িবই 
িন্ত্। ২৪ বের িহর বিপা–য় আহেন 
আর�াি। ২০১৮– যতও একবার টিন্কহরর 
রেন্তশ্রুন্ত যপহয় ভাগ্ ন্�হকয় যেঁহিন্ন।

ঘষু বিনয়ও টিবকট
মজানটবন, িসপা
মনতার কী কান্া! 

কঙ্গনা নক বননয় 
মি�ুঁাস করা

আরশাি রানা

সংিাি সংস্া
রুঁাবচ, ১৫ জানুয়াবর

অন্ভহনরেী কঙ্গনা রানাওয়াহতর ‘ গাহ�র 
যচহয় �িৃ্ রাস্া’  ততন্র কহর যিওয়ার 
রেন্তশ্রুন্ত ন্িহয় ন্বপাহক ঝািখহডের 
কংহগ্ি ন্বিায়ক োঃ ইর�ান আনিান্র। 
ন্বিায়হকর যব�ঁাি �ন্তহব্ ন্ভন্েও ঘুরহে 
যিা�্া� ন্�ন্েয়ায়। ঝািখহডের জা�তািার 
ন্বিায়ক ইর�ান। শুরিবার ন্তন্ন একটি 
ন্ভন্েও যিা�্া� ন্�ন্েয়ায় যপাস্ট কহরন। 
ন্ভন্েও তঁাহক ব�হত য�ানা যগহে, 
‘ জা�তািায় খবু তািাতান্ি ন্বশ্ব�াহনর 
১৪টি রাস্া ততন্রর েহব। আন্� করা 
ন্িন্ছি, রাস্াগুহ�া অন্ভহনরেী কঙ্গনা 
রানাওয়াহতর গাহ�র যচহয় �িৃ্  েহব! ’  
অন্ভহনরেীহির গাহ�র িহঙ্গ রাস্ার তু�না 
রানা রাজনীন্তহত নতুন নয়। আহগও 
একান্িক রাজনীন্তন্বদ্  এ�ন �ন্তব্ 
কহরহেন। ন্�বহিনা যনতা গু�াবরাও 
পাটি� যে�া �ান্�নীর গাহ�র �হতা রাস্ার 
করা বহ�ন্েহ�ন। �ন্তহব্র জন্ও ষি�াও 
যচহয়হেন ন্তন্ন। রাজস্াহনর এক যনতা 
ক্ারন্রনা কাইহ�র গাহ�র িহঙ্গ িিহকর 
তু�না যরহনন্েহ�ন। 

আজকানলর প্বতনিিন
বিবলি, ১৫ জানুয়াবর

যভাহরর �ুহখ চাপ বািাহত য�র 
আহ্া�হন না�হে ন কৃষহকরা। িংেুক্ত 
ন্কিান য�াচণিা আগা�ী ৩১ জানুয়ান্র 
যি� জুহি ‘ ন্বশ্বািঘাতকতা ন্িবি’  
পা�ন করহব। �ন্নবার ন্িন্লি– �াহগায়া 
ন্িঙ্ু িী�ানায় কৃষক– যনতারা তবঠক 
কহরহেন। ওই তবঠহকর পর িংেুক্ত 
ন্কিান য�াচণিার তরহ� এক ন্ববৃন্তহত 
জানাহনা েহয়হে, �ন্খ�পুর– কাডে 
ন্নহয় ন্বহজন্পর িংহবিনেীনতা 
ন্নহয় আহ্া�হন না�া েহব। ‘ ন্��ন 
উতিররেহি�’  জান্র রাকহব বহ� 
জান্নহয়হে য�াচণিা।  �ন্খ�পুর– কাহডে 
যকন্দীয় �ন্তী অজয় ন্�শ্র যরন্নর বরখাহস্র 
িান্বহত িরব েহবন তঁারা। কৃষক– যনতা 
রাহক� টিকাহয়ত জান্নহয়হেন, আগা�ী 
িতিাহে �ন্খ�পুর যখন্রহত কৃষকহির 
পন্রবাহরর িহঙ্গ িাষিাৎ করহবন।

 

ম�র আন্ালনন
নারনেন কৃষনকরা

ডাঃ ইর�ান আনসাবর

রানকশ টিকানয়ত

আজকানলর প্বতনিিন
বিবলি, ১৫ জানুয়াবর

এক বের পর যনতান্জর করা �হন পি� নহরন্দ য�ান্ি তরা ন্বহজন্প 
যনতৃহবের। িািার্তন্ত ন্িবহির অনষু্াহনর িহঙ্গ জুহি যিওয়া ে� 
যনতান্জর জন্মন্িন! আ�ািা যকানও অনষু্ান নয়, ‘যনতান্জহক স্মর্ 
কহর’ িািার্তন্ত ন্িবহির অনষু্ান শুরু েহব ২৩ জানয়ুান্র যরহক।

গত বের ২৩ জানুয়ান্র, রাজ্ ন্বিানিভা যভাহরর আহগ যনতান্জর 
১২৫ত� জন্মন্িবহি ক�কাতায় ন্বন্ভন্ অনুষ্াহন যনতান্জহক ন্নহয় 
বেরভর নানা অনুষ্াহনর রেন্তশ্রুন্ত ন্িহয়ন্েহ�ন স্য়ং রেিান�ন্তী। 
২৩ জানুয়ান্রহক ‘পরারি� ন্িবি’ ন্েহিহব পা�হনর করা যঘাষ্া 
কহরন্েহ�ন। গিা েহয়ন্ে� ৮৫ িিহি্র উচ্ষি�তািম্পন্ কন্�টি। 
কন্�টির যচয়ার�্ান ন্েহ�ন স্য়ং রেিান�ন্তী। ন্কন্তু বাং�ার যভাহর 
যগাোরান যেহর োওয়ার পর যনতান্জহক ভুহ�ন্েহ�ন তঁারা। গত 

এক বেহর এক ন্িহনর জন্ও যিই কন্�টির যকানও তবঠক োকা 
েয়ন্ন। তা ন্নহয় উচ্বাচ্ কহরন্ন যকউ। িম্প্রন্ত কন্�টির অন্ত� 
িিি্ চন্দ বিু ন্বষয়টি রেকাহ�্ আহনন। রেিান�ন্তীহক ন্চঠি য�হখন, 
যনতান্জহক অপ�াহনর অন্ভহোগ যতাহ�ন ন্তন্ন। আজ, �ন্নবার 
যনতান্জর ১২৫ত� জন্মবান্ষণিকী য�ষ েওয়ার িতিােখাহনক আহগ 
যকন্দীয় িরকাহরর তরহ� যঘাষ্া করা ে�, এ বের িািার্তন্ত 
ন্িবি উদ্ োপন শুরু েহছি ২৩ জানুয়ান্র যরহক। যনতান্জ িুভাষচন্দ 
বিুর জন্মবান্ষণিকীহক �েণিািা ন্িহত ২৩ জানুয়ান্র যরহক িািার্তন্ত 
ন্িবি উদ্ োপন শুরু করার ন্িদ্ান্ত ন্নহয়হে যকন্দ। এত ন্িন িহর 
২৪ জানুয়ান্র যরহক উদ্ োপন শুরু েহয় ২৬ জানুয়ান্র িািার্তন্ত 
ন্িবহির ন্িন উদ্ োপন য�ষ েত। যিই ন্নয়হ�ই এবার বি� আনহে 
যকন্দ। যকহন্দর তরহ� ব�া েহছি, নতুন কহর ভারহতর ইন্তোি ও 
িংসৃ্ন্তর গুরুবেপূ্ণি ন্িকগুন্�হক ন্বহ�ষ ভাহব স্মর্ ও উদ্ োপন 
করার �হষি্ই নান্ক এই ন্িদ্ান্ত ন্নহয়হে যকন্দীয় িরকার। 

গত বের যনতান্জর ১২৫ত� জন্মজয়ন্তীহত এই ন্বহ�ষ ন্িনটিহক 
‘পরারি� ন্িবি’ ন্েহিহব পা�ন করার করা যঘাষ্া কহরন্ে� য�ান্ি 
িরকার। যকন্দ যগারা যিহ� যনতান্জর স্মৃন্তন্বজন্িত স্ানগুন্�হক 
ন্নহয় আ�ািা পন্রকল্পনা কহরন্ে�৷ গত বের অহটোবহর যকহন্দর 
পেণিরন �ন্তক আজাি ন্ে্ িরকার গঠহনর বান্ষণিকীহত (২১ অহটোবর) 
‘ন্কউহরহরে রু্র’– এর পন্রকল্পনার করা জানায়। ন্কন্তু আিহত ন্কেুই 
েয়ন্ন। যনতান্জর জন্মবান্ষণিকীহক �েণিািা ন্িহত ২৩ জানুয়ান্র যরহক 
িািার্তন্ত ন্িবি উদ্ োপন শুরুর যকহন্দর ন্িদ্ান্ত ন্নহয় যনতান্জর 
রেহপৌরে তরা ন্বহজন্পর যনতা চন্দ বিু এন্িন বহ�হেন, ‘িরকার যে 
উহি্াগ ন্নহয়হে, তাহক যিহ�র �ানুষ িািুবাি জানাহছি। আজহকর 
ভারহত যকান্ রা িবহচহয় যবন্� জরুন্র, তা ন্নহয় রেিান�ন্তীহক ন্চঠি 
ন্�হখ জান্নহয়ন্ে যনতান্জর �তাি�ণিহক বাস্বান্য়ত করা জরুন্র। 
ন্তন্নই এক�ারে যনতা, ন্েন্ন ি�ণি– ন্নন্বণিহ�হষ িক�হক একন্রেত 
করহত পারহতন।’

এক িের নীরি রাকার পর
মনতাবজনক রনন পড়ল মরাবির! 

আজকানলর প্বতনিিন 
বিবলি, ১৫ জানুয়াবর

আিন– ি�হঝাতা েয়ন্ন। যভহস্ যগ� যজার। উতিররেহিহ� 
ি�াজবািী পাটিণির িহঙ্গ যজার েহছি না িন্�ত যনতা চন্দহ�খর 
আজাহির িহ�র। গত কহয়ক ন্িন জল্পনা চ�ন্ে� দ্ই 
িহ�র যজার ন্নহয়। আজাি তবঠকও কহরন্েহ�ন ি�াজবািী 
পাটিণির িুন্রেহ�া অন্খহ�� োিহবর িহঙ্গ। �ন্নবার ভী� আন্�ণি 
রেিান চন্দহ�খর আজাি 
জানাহ�ন, ‘অন্খহ��ন্জর 
িন্�তহির রেহয়াজন যনই। 
যকব� িন্�তহির যভার–
 ব্াঙ্ক ন্েহিহব ন্তন্ন চান। 
ন্বিানিভা ন্নবণিাচহন যজার 
েহছি না।’ উতিররেহিহ� 
যভাহরর আহগ িন্�ত 
অনগ্িরহির বঞ্নার 
অন্ভহোগ উঠহে। ন্বহজন্প 
যেহি ি�াজবািী পাটিণিহত 
িন্�ত যনতারা যোগও 
ন্িহছিন। এ�ন ি�হয় িন্�ত 
যনতা আজাহির িহঙ্গ তবঠক 
েওয়ায় রাজননন্তক �েহ� যজার গুঞ্জন শুরু েহয়ন্ে� যজার 
ন্নহয়। ন্কন্তু এন্িন অন্খহ�হ�র িন্�তহির ‘যভার– ব্াহঙ্কর 
রাজনীন্ত ন্েহিহব ব্বোর’ ন্নহয় রেশ্ন তুহ� যজার– জল্পনায় 
জ� যেহ� ন্িহ�ন আজাি।

এন্িন িাংবান্িক িহমে�ন কহর ভী� আন্�ণি রেিান িান্ব 
কহরন, ‘আ�ার �হন েহয়হে, অন্খহ�� োিহবর িন্�হতর 
রেহয়াজন যনই। ন্তন্ন িন্�ত িংগঠহনর যকানও যনতাহক 
চান না যজাহর। যকব� চান, িন্�তরা তঁাহক যভার ন্িক। 
অন্খহ��ন্জর িহঙ্গ যিখা করহত দ্’ন্িহনর জন্ �খনউ 
ন্গহয়ন্ে�া�। আ�াহক অপ�ান কহরহেন। বহুজন ি�াজহক 
অপ�ান কহরহেন ন্তন্ন।’ চন্দহ�খর আজাহির গিা িা�ান্জক 
িংগঠন ভী� আন্�ণি গত কহয়ক বেহর ন্বন্ভন্ রাহজ্ িন্�ত ও 
অনগ্িরহির অন্িকার রষিার �িাইহয় িা�হন যরহক যনতৃবে 
ন্িহছি। আজাহির অন্ভহোগ, অন্খহ�� িা�ান্জক ন্ায়ন্বচাহরর 
অরণি যবাহঝন না। িন্�তহির ওপর অত্াচাহরর ন্বষহয় তঁার 
নীরবতা যিন্খহয়হে, ন্তন্ন ন্বহজন্পর �হতা আচর্ করহেন।

িূহরের খবর, অন্খহ�� োিব উতিররেহিহ� দ্টি আিন 
োিহত রান্জ ন্েহ�ন আজাহির ি� আজাি ি�াজ পাটিণিহক। 
ন্কন্তু ওই আিহন িন্তুষ্ট নন আজাি। তঁার িান্ব ন্ে� অন্তত ৮ 
যরহক ১০টি আিন। অন্খহ�� ওই রেস্াহব রান্জ েনন্ন বহ�ই 
খবর। আজাহির বক্তব্ িা�হন আিার পরই �ুখ খুহ�হেন 
অন্খহ��। ন্তন্ন বহ�হেন, ‘চন্দহ�খর আজাি যে– করা বহ�হেন, 
আন্� তা য�হন ন্নহয়ই রা�পুর �ন্্ের্ এবং গান্জয়াবাি 
ন্বিানিভা যকহন্দর আিন যেহি ন্িহত িমেত েহয়ন্ে�া�। ন্কন্তু 

এর পহরই কারও িহঙ্গ য�াহন 
করা ব�ার পর আ�াহক 
জানান, ন্তন্ন একিহঙ্গ 
�িহবন না।’ উতিররেহিহ�র 
ন্বহজন্প– ন্বহরািী �ন্ক্ত 
অন্খহ�� োিহবর ি�াজবািী 
পাটিণির যনতৃবোিীন যজার। 
ওই যজাহর রহয়হে রাষ্টীয় 
য�াকি� (আরএ�ন্ে), 
�োন ি�, জনবািী পাটিণি 
(ি�াজবািী), আপনা ি�, 
িুহে�হিব ভারতীয় ি�াজ 
পাটিণি, ন্�বপা� োিহবর 
রেগন্ত�ী� ি�াজবািী পাটিণি, 

গহডিায়ানা গ্তন্ত পাটিণি। এতগুন্� যোর িহ�র িান্ব য�হন 
আিন ভাগাভান্গ করহত ন্গহয় এ�ন্নহতই ন্ে�ন্�� যখহত 
েহছি যজাহরর িবহচহয় বি �ন্রকহক। িূহরের খবর, যজার 
�ন্রকহির যবন্� আিহনর িান্বিাওয়ার �হি্ িন্�ত যনতা 
চন্দহ�খর আজািও যবন্� আিহনর িান্ব কহরন, ো য�হন 
ন্নহত রান্জ েনন্ন িপা রেিান।

এন্িহক ি�াজবািী পাটিণি আিন্ ন্বিানিভা ন্নবণিাচহন ভা� 
�হ�র ন্বষহয় আত্মন্বশ্বািী। ইন্ত�হি্ই িন্�ত অনগ্ির যভার 
যপহত ঝঁান্পহয়হেন অন্খহ��। যোগী �ন্ন্তিভার দ্ই �ন্তী 
স্া�ীরেিাি য�ৌেণি ও ি�ণি ন্িং িাইন্ন িপা– য় যোগ ন্িহয়হেন। 
আহরক �ন্তী িারা ন্িং যচৌোন ন্�গন্গরই িপা– য় যোগ যিহবন 
বহ� খবর। অন্খহ�হ�র িহ� যোগ ন্িহয়হেন ন্বহজন্পর পঁাচ 
ন্বিায়কও। যোগ ন্িহয়হেন আপনা ি� (যিাহন�া�)– এর 
ন্বিায়ক অ�র ন্িং যচৌিুন্রও। িপা রেিান অন্খহ�� োিব িান্ব 
করহেন, আিন্ ন্বিানিভা ন্নবণিাচহন উতিররেহিহ� ন্তন– চতুরণিাং� 
আিন নয়, �ারে ন্তন– চারটি আিন পাহব ন্বহজন্প!  

অবখনলনশর সনঙ্গ মজানটর 
প্স্াি খাবরজ আজানির

অবখনলশ োিি চন্দ্রনশখর আজাি

আজকানলর প্বতনিিন
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জল্পনাই িার!  অহোি্া বা �রুরা নয়, 
ন্নহজর গি যগারখপুহরর বাইহর পা 
য��ার িােি যিখাহত পারহ�ন না 
উতিররেহিহ�র �খু্�ন্তী যোগী আন্িত্নার। 
�ন্নবার উতিররেহি� ন্বিানিভা ন্নবণিাচহনর 
রের� দ্’ ি�ার জন্ ১০৫ রোরমীর না� 
যঘাষ্া কর� ন্বহজন্প। রের� ি�ায় ৫৮ 
আিহনর �হি্ ৫৭ আিহন এবং ন্দ্তীয় 
ি�ার ৫৫ আিহনর �হি্ ৪৮ আিহনর 
রোরমী যঘাষ্া করা েহয়হে এন্িন। ন্বহজন্পর 
রোরমী– তান্�কায় ৬৩ জন ন্বিায়ী ন্বিায়ক 
স্ান যপহয়হেন। যে ১০৫ আিহনর রোরমী–
তান্�কা যঘান্ষত েহয়হে, ২০১৭ িাহ�র 
ন্বিানিভা ন্নবণিাচহন এর �হি্ ৮৩ আিহন 
জয়ী েহয়ন্ে� ন্বহজন্প। োর �হি্ ৬৩ জন 
ন্বিায়কহক রোরমী করা েহ�ও ২০ যকহন্দ 
ন্বিায়ী ন্বিায়কহির টিন্কর যিওয়া েয়ন্ন। 
তান্�কায় যিখা যগহে, ৪৪ জন অনগ্ির 
িম্প্রিায় (  ওন্বন্ি)   এবং ১৯ জন ত�ন্িন্� 
জান্তর (  এিন্ি)   রোরমী রহয়হেন। তান্�কায় 
জায়গা যপহয়হেন ১০ �ন্ে�া রোরমীও।

রোরন্�কভাহব জল্পনা চ�ন্ে�, যোগী 
আন্িত্ানার অহোি্া যকন্দ যরহক রোরমী 
েহত পাহরন। ন্কন্তু য�ষ পেণিন্ত যগারখপুহরই 
িািঁ করাহনা েহয়হে তাহঁক। যোগী 
আন্িত্নার এবারই রের� ন্বিানিভা 
ন্নবণিাচহন �িহবন। পূবণি উতিররেহিহ�র 
যগারখপুর য�াকিভা যকন্দ যরহক ১৯৯৮ 
যরহক ২০১৪, রানা পাচঁবার িাংিি 
ন্নবণিান্চত েহয়হেন যোগী। রেয়াগরাজ 
যজ�ার ন্িরারু যকহন্দ রোরমী করা েহয়হে 

রাহজ্র উপ�খু্�ন্তী যক�বরেিাি য�ৌেণিহক। 
যোগী এবং যক�ব দ্’জহনই বতণি�াহন 
উতিররেহি� ন্বিান পন্রষহির িিি্। 
উতিরাখহডের রোক্তন রাজ্পা� যবন্বরান্ন 
য�ৌেণিহক আগ্া (  গ্া�ী্)   ন্বিানিভা যকহন্দর 
রোরমী করা েহয়হে। নয়ো যকহন্দ পঙ্কজ 
ন্িংহক টিন্কর ন্িহয়হে ন্বহজন্প। যকন্দীয় 
রেন্তরষিা�ন্তী রাজনার ন্িংহয়র পুরে পঙ্কজ 
ন্িং এর আহগও ওই আিন যরহকই যভাহর 
�হিহেন। এন্িহক, যগারখপুর ন্বিানিভা 
যকহন্দ যোগী আন্িত্নাহরর না� যঘাষ্া 
েওয়ার পরই তীব্র করাষি কহরহেন িপা 
রেিান। অন্খহ�� োিব বহ�ন, ‘এর আহগ 
ন্বহজন্প ব�ন্ে� যোগী আন্িত্নার 
অহোি্া যরহক �িহবন। ব�া েন্ছি�, 
�ররুা ন্কংবা রেয়াগরাজ যরহকও �িহত 
পাহরন। আ�ার যিহখ খবু ভা� �াগহে, 
ন্বহজন্প যোগীহক যগারখপুহর পাঠিহয় 
ন্িহয়হে। যোগীর উন্চত যিখাহনই রাকা, 
ন্�হর আিার যকানও রেহয়াজন যনই।’

আগা�ী �াহি ৭ ি�ার ন্নবণিাচন 
শুরু েহছি উতিররেহিহ�। এই ন্নবণিাচন 
ন্বহজন্পর কাহে ষি�তা িহর রাখার 
চ্াহ�ঞ্জ। ন্নবণিাচহনর এক �াি আহগ 
এহকর পর এক ন্বহজন্প ন্বিায়ক, �ন্তী 
ি� োিহেন। ইন্ত�হি্ই দ্ই �ন্তী ও 
৬ ন্বিায়ক ি�াজবািী পাটিণিহত না� 
ন্�ন্খহয়হেন।

যগারখপুহরর
গি যেহি যোগী
যবহরাহছিন না

সংিাি সংস্া
বিবলি, ১৫ জানুয়াবর

তৃতীয় যেউহয়ও একই রেব্তা যি� জুহি। যিহ�র �েরাঞ্হ� েখন 
যকান্ভে িংরি�্ �ীহষণি যপৌঁহোহছি, তখন গত িতিাে যরহক িংরি�্ 
বািহত শুরু কহরহে গ্া�ী্ ও আিা–গ্া�ী্ এ�াকায়। নতুন বেহরর 
যগািায় ৫০ �তাংহ�র যবন্� িংরি�হ্র খবর আিন্ে� ন্িন্লি, �ুন্বই, 
ক�কাতা, যচন্াইহয়র �হতা বি �ের যরহক।

তহব বুিবার যরহক যিখা যগহে, বি �েহর িংরি�হ্র োর কহ� 
েহয়হে ৩৫%। এর ন্বপরীহত গ্া�ী্ এ�াকায় িংরি�্ শুরুহত যেখাহন 
ন্ে� ৬%, গত বুিবার তা যবহি েহয়হে ১২%। আিা –গ্া�ী্ এ�াকায় 
একই ি�হয় িংরি�হ্র োর ১৫% যরহক যবহি েহয়হে ২৫%। ি্ ন্ে্ ু
পন্রেকার ১৪ জানুয়ান্রর একটি রেন্তহবিহন এখবর জানাহনা েহয়হে। 

�ন্নবাহরর খবর, গত ২৪ ঘণ্ায় ন্িন্লিহত নতুন কহর িংরিন্�ত 
েহয়হেন ২০,৭১৮ জন। স্াস্্ িতির জান্নহয়হে, এই ন্নহয় রানা দ্ন্িন 
িংরি�্ আর বাহিন্ন ন্িন্লিহত।  িংরি�হ্র োর ন্স্ন্ত�ী� রহয়হে ৩০.৬৪ 
�তাংহ�। গত ২৪ ঘণ্ায় �ুম্বইহতও নতুন কহর িংরিন্�হতর িংখ্া 
কহ� েহয়হে ১০,৬৬১ জন। এন্িন পন্জটিন্ভটির োর ন্ে� শুরিবাহরর 
তু�নায় ৫.৮% ক�। 

নতুন বেহরর রের� ৫ ন্িহন গ্া�ী্ ও আিা–গ্া�ী্ এ�াকা ন্�ন্�হয় 
িংরিন্�তহির োর ন্ে� ৫৮ োজার। গত ৫ ন্িহন এই িব এ�াকায় িংরি�্ 
২৬৬% যবহি িংরিন্�হতর িংখ্া িঁান্িহয়হে ২ �ষি ১২ োজার। একই 
ি�য়– পহবণি �হুর ও আিা– �ের এ�াকায় িংরি�্ যবহিহে ২৩৩%। 
য�ার িংরিন্�হতর িংখ্া ১ �ষি ৮০ োজার যরহক যবহি েয় ৬ �ষি। এ 
িতিাহের বৃেস্পন্তবার রাত ১০রা পেণিন্ত ন্বন্ভন্ রাহজ্র যিওয়া বুহ�টিন 
যরহক িংরিন্�তহির এই িংখ্া পাওয়া যগহে। তহব এর �হি্ ঝািখডে 
ও ন্রেপুরার িংখ্া যনই।    

িংরি�্ বািহে গ্া�ী্,
আিা– গ্া�ী্ এ�াকায়

আজকানলর প্বতনিিন
বিবলি, ১৫ জানুয়াবর

পাঞ্জাব ন্বিানিভা ন্নবণিাচন ১৪ য�ব্রুয়ান্র। তার এক �াি আহগই যঘাষ্া ে� 
কংহগ্হির রোরমী– তান্�কা। ১১৭ আিহনর �হি্ ৮৬ আিহন আজ রোরমীর 
না� যঘাষ্া করা েহয়হে। �ুখ্�ন্তী চর্ন্জৎ ন্িং চান্ন্ এবং রেহি� কংহগ্ি 
িভাপন্ত নভহজ্াত ন্িং ন্িিু তাঁহির পুরহনা যকহন্দই রোরমী েহছিন। অ�ৃতির 
পূবণি ন্বিানিভা আিহন ন্িিু এবং চ�হকৌর িান্েহব চান্ন্ রোরমী েহছিন। কংহগ্হির 
রোরমী– তান্�কায় উহলিখহোগ্ না� দ্ই উপ�ুখ্�ন্তী িুখন্জ্র ন্িং র্িাওয়া 
ও ও�রেকা� যিান্ন এবং  বন্�উে অন্ভহনতা যিানু িুহির যবান �া�ন্বকা। 
যেরা বাবা নানক আিন যরহক র্িাওয়া, য�াগা আিহন �া�ন্বকা িুিহক 
রোরমী কহরহে কংহগ্ি। ওই যকহন্দর কংহগ্ি ন্বিায়ক েরহজাত ক�� টিন্কর 
না যপহয় এন্িনই ন্বহজন্পহত যোগ যিন।

বসধ,ু চাবন্ প্ারথী হনছেন

মকাবিড পরীক্ষার নরুনা সংগ্রহ। রুঁাবচনত, শবনিার। েবি:  বপটিআই
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