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এই সময়: িশয়ালদেহ ধেস িত  রা া সারােত আরও অ ত ’িদন লাগেব। যু কালীন তৎপরতায় কাজ চলেলও আচায ফ Ó  চ  (এিপিস) রােড সারাইেয়র কাজ অিত স পেণ করেত হে  বেল পুর-ইি িনয়াররা জানাে ন। সামবার সকােল িশয়ালদেহর জগত িসেনমার িবপরীেত রা ার একাংশ ধেস যায়। পুরসভা মরামিতর কাজ ওই িদন পুর থেকই  কের। মরামিতেত যু  কম রা জানাে ন, রা ার নীেচ জ ির পিরেষবার অেনক েলা লাইন রেয়েছ। স-সব বাঁিচেয় কাজ করেত সময় লাগেছ। তেব ায় পঁয়ষি  শতাংশ কাজ এিগেয়েছ। 

এ িদেক টালা ি েজর িবপি েত অেনক বাস ট ব  হওয়ার পর ফর িশয়ালদেহর িবপি েত বাস ল ণীয় ভােব কেমেছ পেথ। সব িমিলেয় েভাগ বেড়েছ মানুেষর। ম লবার সরকাির ছিট িছল বেল রে । আজ, বুধবার শহের বাস- ভাগাি  বাড়ারই আশ া। িশয়ালদেহর ধেসর জের মািনকতলার িদক থেক িশয়ালদহগামী বাস িল রাজাবাজার থেক িবিভ  িদেক ঘুিরেয় দওয়া হে । উ র কলকাতার বাস-মািলকেদর িতিনিধ দীপনারায়ণ বসুর অিভেযাগ, পুিলশ 

ইে মেতা বােসর ট িঠক কের িদে । িনিদ  গ েব  যেত অেনক বিশ ঘুরেত হে । বাস মািলকেদর অিভেযাগ, শহেরর িবিভ  রা ার অব াই খারাপ। এেতও িবপুল িত হে । আেয়র বড় অংশ চেল যাে  বাস সারােত। জেয়  কাউি ল অফ বাস িসি েকটেসর তপন বে াপাধ ায় বেলন, ‘আমরা বার বার বলা সে ও উ র কলকাতার রা া িল িঠক করা হে  না। ইদানীং বাইপােসর অব াও খারাপ। বাস কম চলেল আমােদরও িত। িক  কত িদন আর লাকসােন বাস চালাব?’ দীপনারায়েণর কথায়, 
‘রাজাবাজােরর িদক থেক িকছ বাস ম লবার ব া  অফ ইি য়া িদেয় 

স াল অ ািভিনউ ধিরেয়েছ পুিলশ। আবার বাইপাসগামী বাস িলেক বেলঘাটা িদেয় ঘুিরেয় দওয়া হেয়েছ। েটর বাইের িগেয় অেনকটা ঘুরেত হেয়েছ। কেব িশয়ালদেহর রা া িঠক হেব ক জােন!’   ম লবার জগত িসেনমার কােছ রা ায় িগেয় দখা গল, িনকািশ লাইেনর একিট ম ানেহাল নত Óন কের তির হে । মািটর নীেচ থাকা পাইপলাইন বাঁিচেয় ধীের-ধীের কাজ চলেছ। ধেস যাওয়া রা ার পাশ িদেয় ছাট গািড় গেলও বড় গািড় যেত দওয়া হে  না। ওই জায়গায় দাঁিড়েয় যান িনয় ণ করা এক িসিভক ভলাি য়ােরর কথায়, ‘ম লবার গািড়র চাপ কম িছল।’ আজ, বুধবারও একই পিরি িতর আশ া। পুর-ইি িনয়াররা জানাে ন, ধেস য গত হেয়েছ তা ায় ৮ ফÓট ল া, ৭ ফÓট চওড়া। মািটর নীেচ পাইপলাইেনর িছ -পেথ জল বিরেয় রা ার নীেচর মািট িভিজেয়েছ। বৃি েত িভেজ নরম হেয়িছল উপেরর িপচও। তােতই এই িবপি ।
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দবতােদর দীপাবিল

আেলার ােত ম লবার  নানেকর জ িদেন ি ে প ঘােট ই ারন াশনাল মারওয়ািড় ফডােরশেনর উেদ ােগ পািলত হল দব দীপাবিল। ফডােরশেনর চয়ারম ান দীেনশ বাজাজ জানান, মারওয়ািড় সমাজ দীঘিদন ধের দওয়ািলর পেরর পূিণমায় এই উৎসব পালন কের আসেছ — িজৎ চহাইেটক গট, িক-কােডনবাে  আরও ব আঁটÓিন
তাপস ামািণক

রাজ  শাসেনর সদর দ র নবাে র িনরাপ া আরও আঁেটাসাঁেটা করেত চালু হে  ‘ইি ে েটড অ াকেসস কে াল ম ােনজেম  িসে ম’। এই স  টওয় ার যুি র সাহােয  য়ংি য় প িতেত নবাে র িবিভ  সরকাির দ ের অিফসার ও কম েদর ঢাকা ও বরেনার উপর নজর রাখা যােব। তালা-চািবর পিরবেত বসেব স  টওয় ার িনয়ি ত হাইেটক দরজা। েত ক কম েক দওয়া হেব িক-কাড। সটা ছাড়া কউ দ ের েবশ করেত পারেবন না। অিফেস কারা ঢ Óকেছন ও বেরাে ন, তার সবটাই ধরা পড়েব কি উটাের। তাঁেদর গিতিবিধও কি উটার-বি  হেব। েয়াজন হেল য কানও সমেয় দরজা ব  কের িদেত পারেবন সংি  আিধকািরেকরা।এই যুি  এবং েয়াজনীয় সর ােমর জন  স িত রােজ র তরেফ ট ার ডাকা হেয়েছ।নবাে র কতেদর দািব, ািবত এই ব ব ায় িবিভ  সরকাির দ ের নজরদািরর কাজ অেনক সহজ হেব। আটকােনা স ব হেব পূণ সরকাির দ ের অবাি তেদর অবাধ গিতিবিধ। সরকাির দ র থেক ফাইল ও পূণ নিথ গােয়ব হওয়া ব  করা যােব। কান অিফসার বা কম  িঠক কত ণ তাঁর অিফেস থাকেছন, সটাও জানা যােব।     সরকাির সূে র খবর, নবাে র ১৪ তলায় মুখ ম ীর দ র তা বেটই, সই সে  মুখ সিচব ও রা সিচেবর দ র, অথ, রা , পূত এবং তথ  ও 

সং åিত-সহ সব দ রেকই ধােপ ধােপ নতÓন ব ব ার অধীেন আনা হেব। ধীের ধীের মহাকরণ, নব মহাকরণ, িবকাশ ভবন ও অন ান  সরকাির ভবেনও ‘ইি ে েটড অ াকেসস কে াল ম ােনজেম  িসে ম’ চালু হেব। এই গাটা ব ব াই িনয় ণ করেব পুিলশ।রাজ  পূত দ েরর এক আিধকািরেকর ব াখ া, এখন নবাে র অিধকাংশ দ ের ঢাকা- বেরােনার য সব দরজা রেয়েছ, স িল চািব িদেয় খুলেত হয়। সই চািব রাখা থােক সাধারণ কম েদর কােছই। নজরদািরর জন  িসিসিটিভ ক ােমরা থাকেলও সই সব সর াম ায়ই িবকল হেয় থােক। স ে  অিফেস ক কখন ঢ Óকেছ- বেরাে , তার উপর িনয়িমত নজরদাির মুশিকল হেয় দাঁড়ায়। সই সুেযােগ সরকাির অিফেস বিহরাগতরাও ঢ Óেক পড়েছ। উ  যুি -িনভর ব ব া চালু হেল আর সটা স ব হেব না।নতÓন ব ব ায় পুেরােনা আমেলর 

তালা-চািবর গট উেঠ যােব। তার বদেল স  টওয় ার বা াউজার-িনভর গট লিকং িসে ম চালু হেব। এটা আেগ থেকই কি উটার া ািমং করা থােক। যাঁেদর হােত শাসেনর দওয়া িনিদ  িক-কাড থাকেব, ধু তাঁরাই দ ের ঢ Óকেত পারেবন। সনসর যে  কাড ছাঁয়ােল িকংবা পা  করেল তেবই য়ংি য় দরজা খুলেব। িতিট কােডর একিট কের কাড ন র থাকেব। িযিন িক-কাড ব বহার করেছন, তাঁর গিতিবিধ সই কাড ন েরর মাধ েমই বাঝা যােব। িতিট দ েরর কম েদর জন  আলাদা িক-কাড দওয়া হেব। ফেল ওই কাড িনেয় এক দ েরর কম  চাইেলই অন  দ ের যেত পারেবন না। িক  স ে  কােজর অসুিবেধ হেব না?নবাে র কতরা জানাে ন, অন  দ ের ঢাকার জন  আলাদা কের া ািমং করেত হেব। একই ভােব কানও দ ের ঢাকা ও বেরােনার সময়সীমাও চাইেল বেধ দওয়া যােব। যমন, কানও সরকাির কম র িবেকল ৫টা পয  িডউিট হেল সই মেতা কি উটার া ািমং করা থাকেব। তার পর আর িক-কাড কাজ করেব না। িতিন চাইেলও িনধিরত সমেয়র পর আর অিফেস ঢ Óকেত পারেবন না। নবাে র আিধকািরেকরা জানাে ন, কানও কম  বা অিফসােরর িক-কাড িনেয় যিদ বাইেরর কউ সরকাির দ ের ঢাকার চ া কেরন, তাঁর ছিব সে  সে  ক ােমরায় উেঠ যােব। সই ছিব দেখ বাইেরর লাকেক সহেজই িচি ত করেত পারেবন নবাে র িনরাপ াকম রা।

এই সময়: িনি  আর থাকেত িদল না খ পরু। লাকসভা ভােট খ পরু িবধানসভা ক  তােদর ‘িলড’ িদেয়িছল ৪৫ হাজােররও বিশ ভােট। এই খ পরু থেক সােড় িতন বছর আেগ িজেতই িদলীপ ঘাষ িবধায়ক হন। িতিন হািরেয়িছেলন ওই ক  থেক ১০ বার জতা, ‘চাচা’ ানিসং সাহনপালেক। দেলর রাজ  সভাপিত িদলীপ ঘােষর খাস তালকু এই খ পেুর উপ-িনবচন িবেজিপর কােছ ‘ ি জ ফাইট’! িক  রাজ য ভােব দেলর িব রা কলকাতায় এেস উপ-িনবচেনর দলীয় াথ র িব ে  নািলশ ঠÓকেছন, তােত িবেজিপ নতåে র কপােল ি ার ভাজঁ মশ চওড়া হে । িতন িবধানসভা কে র উপ-িনবচেন াথ েদর নাম ঘাষণা 

হওয়ার পেরই কলকাতায় ছেট এ ে স ি ছ ে ল ন খ পু ে র র বশ কেয়কিট ম েলর নতা। াথ  য তােঁদর মেনর মেতা হয়িন, স কথা থহীন ভাষায় তারঁা জািনেয় িগেয়িছেলন দেলর ক ীয় পযেব ক কলাস িবজয়বগ য়েক। ধ ুতাই নয়, াথ র নাম ঘাষণা হওয়ার এতিদন পেরও ক ীয় েরর ব  নতােক ফান কের খ পেুরর দলীয় াথ  মচাঁদ ঝােক িনেয় উ া কাশ করেছন িবেজিপর জলা েরর ব  নতা। কানও ভােট াথ েক িনেয় দি ণপ ী দেলর অ ের াভ-িবে াভ নতÓন িকছ নয়। িক  খ পরু 

িবধানসভা উপ-িনবচেনর াথ েক িনেয় পি ম মিদনীপরু জলা িবেজিপ নতåে র একাংশ য ভােব রণং দিহ হেয় আেছন, তা যেথ  উে গজনক বেল মেন করেছন িবেজিপ নতå । দলীয় সেূ র খবর, অন  য ’িট িবধানসভা কে  উপ-িনবচন হে , সখানকার স াব  াথ  িহেসেব িদি েত একািধক নাম পাঠােনা হেয়িছল। অথচ খ পেুরর ে  ধ ু মচাদঁ ঝােয়র নামই িদি েত পািঠেয়িছেলন রাজ  সভাপিত িদলীপ। অন  কারও নামই িতিন াহ  কেরনিন। রাজ  িবেজিপর এক শীষেনতার কথায়, ‘ মচাদঁ ছাড়াও িটিকেটর দািবদার িছেলন আরও পাচঁ জন। িক  িদলীপদা আর কারও নাম পাঠােত রািজ হনিন। মচােঁদর সে  আরও ’-এক জেনর নাম পািঠেয় িদেল 

পিরি িত অন  রকম হেত পারত।’খাদ িদলীপ ঘাষ অবশ  বলেছন, 
‘সবাই জােন, খ পুের িবেজিপর িটিকেট য লড়েব, স-ই িবধায়ক হেব। তাই অেনেকই লড়েত চেয়িছেলন। এখন কানও সমস া নই। সব িমেট িগেয়েছ। িনেজেদর মেধ  বঠক কের সব িঠক কের নওয়া হেয়েছ। খ পেুর আমােদর ি জ থাকেব।’ খ পেুর অন ান  দেলর াথ রা যখন কামর বেধ চাের নেমেছন, িবেজিপ রাজ  নতå  তখন দেলর মেধ ই াথ র জন  সমথন আদােয় ব । সামবারই গা ী  ঠকােত খ পরু িগেয়িছেলন িবেজিপর ক ীয় নতা িশব কাশ। ভােটর মরসুেম জনসভার বদেল িতিন বিশ জার িদেয়েছন কিমসভার উপর। সূে র খবর, দেলর িব েদর সে  িশব কাশ সামবার দফায় দফায় ার বঠক কেরেছন। িব েদর িশব কাশ বাঝােনার চ া কেরন, াথ েক িনেয় আপি  থাকেলও বতমান রাজৈনিতক পিরি িতেত খ পরু আসনিট জতা কতটা জ ির। উপ-িনবচেনর জন  আজ, বুধবার খ পুের িনয়িমত যাতায়াত  করেবন িদলীপ।

আদালত , শষেমশ মােয়রভরণেপাষেণর টাকা িদল ২ ছেল
মুল িব াস

িবধবা মােয়র ভরণেপাষেণর জন  আদালত িতন ছেলর েত কেক মােস ’হাজার টাকা কের িদেত িনেদশ িদেয়িছল। কানও ছেলই আমল দনিন। গত স ােহ আদালত ছেলেদর ডেক ভৎসনা কের। এমনকী াির পেরায়ানা জাির করা হেত পাের বেলও িঁশয়াির দয়। তার পর মেজা ও ছাট ছেল আদালেত টাকা জমা দন। তেব বৃ ার বড় ছেল আদালেত হািজর হনিন, একটা পয়সাও দনিন। বড় ছেলর িব ে  াির পেরায়ানা জাির করেত মা আদালেতর কােছ আেবদন কেরেছন।বহালার রায়বাহার রােড িতন ছেল ও িতন বৗমার সে  থােকন ৬৫ বছেরর িবধবা স া িসং। িতন ছেলর কউই তাঁেক দেখন না বেল অিভেযাগ ত Óেল ২০১৮-র জানুয়ািরেত স া আিলপুর আদালেতর ার  হন। মাস 

ছেয়ক আেগ আদালত জািনেয় দয়, িতন ছেলেক মােয়র ভরণেপাষেণর দািয়  িনেত হেব। যিদও আদালেতর িনেদেশর পেরও মােক ছেলরা কানও টাকা দনিন। এর পর সব জািনেয় ফর আদালেতর ার  হন বৃ া।গত স ােহ িতন ছেলেক তলব কেরন আিলপুেরর চত Óথ িডিশয়াল ম ািজে ট। ৬ নেভ র মেজা ও ছাট ছেল আদালেত এেলও বড় ছেল আেসনিন। উপি ত ই ছেলেক তী  ভৎসনা কের আদালত। িবচারক আ পালী চ বত  জািনেয় দন, মােক টাকা না-িদেল তাঁেদর িব ে  কড়া ব ব া নওয়া হেব, এমনকী াির পেরায়ানাও জাির করা হেত পাের। গত স ােহই মােয়র জন  আদালেত চার হাজার টাকা জমা দন ই ছেল। 

সামবার আদালেতর ক াশ সকশন থেক টাকা পেয়ও যান বৃ া।বৃ া স া িসং সেখেদ বেলন, 
‘যােদর বড় করলাম, িতি ত করলাম, তারাই দখেছ না। এই বয়েস ছেলেদর িব ে  আদালেত আসেত হেব, তা কখনও ভািবিন।’ বৃ ার জন  জলা আইিন পিরেষবা কত åপে র দওয়া আইনজীবী িমত হ রায় বেলন, ‘ য ভােব এক িবধবা বৃ া মােক ছেলেদর িব ে  আদালেত চ র কাটেত হে , তা অমানিবক, ন ারজনক। এখন ই ছেল টাকা িদেলও বড় ছেল আদালেত আসেছন না। আমরা তাঁর িব ে  াির পেরায়ানা জািরর জন  আেবদন কেরিছ।’ ছেলেদর সে  যাগােযাগ করা হেল ও তাঁরা কউ ম ব  কেরনিন।

বড় ছেল আদালেত যানিন, টাকাও দনিন

রা া সারাইেয় আরও সময়, ঘুরপেথ বাস কেমও েভগ

ষণ মাকািবলায় শহেররখালপাড় ভের উঠেব গােছ
িহমাি  সরকার

বুলবুেলর দাপেট অেনকটা ধেুয় িগেয়েছ শহেরর বাতােসর িবষ। িক  স ি  সামিয়ক। শীেতর শহের কলকাতা ও হাওড়ার বাতােসর ষণমা া ফর বেড় যাওয়ার শ া থেকই যাে ।বায়ুষেণর িনিরেখ গত বুধবার িদি েক টপেক িগেয়িছল কলকাতা। শহেরর বাতােসর িবষ িনয় েণ তাই দীঘেময়ািদ ক  িহসােব সবুজ বাড়ােনার উেদ াগ িনে  রাজ  সরকার। কলকাতা ও হাওড়ার বায়ুষণ সং া  মামলায় এক স াহ আেগই িদি েত জাতীয় পিরেবশ আদালেত হািজরা িদেত হেয়েছ রােজ র মখু সিচব রাজীব িসনহােক। বায়ুষণ িনয় েণ সরকার কী কী উেদ াগ িনে , আদালেত হলফনামা িদেয় তা িব ািরত জািনেয়েছন মুখ সিচব। সই উেদ ােগরই অ  িহসােব কলকাতা ও শহরতিলর িবিভ  খােলর আশপাশ সবেুজ ভের িদেত তৎপর রাজ ।নবা  সেূ র খবর, এই পিরক না পায়েণর দািয়  দওয়া হেয়েছ সচ ও জলপথ এবং বন দ রেক। বনম ী াত  বস ু সামবার বেলন, ‘পিরেবশ িনেয় সেচতনতা গেড় তÓলেত রা ায় নেমেছন 

খাদ মুখ ম ী। বৃ েরাপেণর উপর 
 িদেয়েছন িতিন। আমরা শহের যত িল খাল রেয়েছ, তার আশপাশটা সবেুজ ভের দওয়ার কাজ  কেরিছ। এই শীেতর মেধ ই কাজ শষ হেব। যত বিশ স ব গাছ লাগােনার কথা বেলিছ।’ নবা  সেূ র খবর, মখু সিচব য হলফনামা জমা িদেয়েছন, তােত ৩১ িডেস েরর মেধ  খােলর ’পােড় বৃ েরাপেণর কাজ শষ করার কথা বলা হেয়েছ। ধ ুগাছ লাগােনা নয়, স িল যােত ন  না-হয়, তার উপেরও নজর রাখার কথা বলা হেয়েছ। কলকাতায় 

কাথাও খােলর আশপােশর িবিভ  এলাকা অব ব ত অব ায় পেড় আেছ। কাথাও অপিরকি ত ভােব গািড় পািকং করা হে , কাথাও আবজনা ফেল ভের দওয়া হেয়েছ। অপিরকি ত পািকং, বসিত, ছাট কারখানা, আবজনা পাড়ােনা, পণ বাহী গািড় থেক মালপ  ওঠােনা-নামােনার জন  বাতােসর ষণ বাড়েছ। এই জায়গা িলেত পিরকি ত ভােব বৃ েরাপণ করা হেল একিদেক যমন খালপােড়র সৗ যয়ন হেব, তমনই শহের আনুপািতক হাের সবেুজর পিরমাণ বাড়েব। তােত বাতােস 

ষেণর মা াও িনয়ি ত হেব। রােজ র িবিভ  জলার Óেলও ব াপক হাের বৃ েরাপেণর উেদ াগ নওয়া হে । রাজ  ষণ িনয় ণ পষেদর এক আিধকািরক জানান, জলাশাসকেদর নাডাল অিফসার িহসােব এই দািয়  দওয়া হেব। আগামী বছেরর মেধ  পাচঁ হাজার Óেল গাছ লাগােনার ল মা া নওয়া হে । পষেদর এক আিধকািরক বেলন, ‘ Óেলর পয়ােদর হােত গােছর চারা তÓেল দওয়া হেব। তারাই গাছ িল দখভাল করেব। এ ভােবও রাজ েড় সবজু বাড়ােনার পিরক না করা হে ।’ কলকাতা ও হাওড়ার ষণ সং া  মামলািট জাতীয় পিরেবশ আদালেত কেরিছেলন পিরেবশকম  সভুাষ দ । িতিন বেলন, ‘সরকােরর াব িনঃসে েহ খুব ভােলা। কারণ মলূ কলকাতায় গাছ লাগােনার তমন জায়গা নই। খালপােড়র জায়গা িল বৃ েরাপেণর জন  বেছ নওয়া হেল িঠকই আেছ। তেব খালপােড়র িব ীণ এলাকা জবরদখল হেয় িগেয়েছ। সখান থেক দখলদাির সিরেয় বৃ েরাপেণর জন  পয  জায়গা পাওয়া যােব তা?’

এ ভােবই চলেছ খালপােড়র সবুজায়ন। িজৎ চে র তালা ছিব 

আপাত মসৃণ খ পুেরওাথ  িনেয় কাঁটা গ য়ার

উেদ াগী রাজ

শীতকালীনঅিধেবশন
এই সময়: চলিত মােসর শষ স ােহ িবধানসভার শীতকালীন অিধেবশন 

 হেত পাের। অ ত এক স াহ চলেত পাের এই অিধেবশন। এখনও আনু ািনক ভােব আস  অিধেবশেনর নািটস দান না-করা হেলও চলিত মােসর শষ স ােহ অিধেবশন  হেত পাের, এমনটা ধের িনেয়ই িত  কেরেছ িবেরাধীপ । এই অিধেবশেন রাজ  সরকােরর তরেফ কেয়কিট িবল আসেত পাের। কান কান দ েরর িবল পশ হেত পাের, তা এখনও  হয়িন। িবেরাধী বাম ও কংে স কান কান িবষয় আস  অিধেবশেন উ াপন করেব, তা িনেয় তােদর পিরষদীয় নত åে র মেধ  াথিমক মত িবিনময়  হেয়েছ। রােজ  ডি র েকাপ, জেয়  এন া  পরী ায় অন  আ িলক ভাষা িলর বদেল ধু জরািট ভাষায় প  তির করা, এই সব িবষয় এই অিধেবশেন ত Óলেত পাের বাম ও কংে স।মিডক ােল চালু াইেভট কিবন
এই সময়: সাধারণ রাগীেদর জন  খুেল দওয়া হল কলকাতা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর অত াধুিনক কিবন। এ বার থেক িদন- িত ২৫০০ টাকা বড ভাড়ায় ওই কিবেন ভিত হেত পারেবন রাগীরা। হাসপাতােলর উপাধ  ই নীল িব াস বেলন, ‘২৬িট কিবন চালু  হেয়েছ। রাগীর যা চাপ, তােত আশা করিছ িকছ িদেনর মেধ ই ভিত হেয় যােব সবই।’ এই কিবেন িচিকৎসাধীন রাগীেদর খরচ বহন করেত হেব পিয়ং কিবেনর মেতা। স ত, মুখ ম ী মমতা বে াপাধ ােয়র িনেদেশই সরকাির হাসপাতােল মধ িব  রাগীেদর পিরেষবায় াইেভট কিবন তিরর পিরক না নয় া দ র। আেগই এই কিবন ব ব া চালু হেয়েছ এসএসেকএেম। এসএফআই িচিঠ
এই সময়: িব ভারতী িব িবদ ালেয় ক ীয় বািহনী মাতােয়েনর ােবর িবেরািধতা কের রাজ  সরকােরর হ ে প চেয় মুখ ম ী মমতা বে াপাধ ায়েক িচিঠ িদল এসএফআই। িসিপএেমর ছা  সংগঠেনর রাজ  স াদক সৃজন ভ াচায এই িচিঠ িদেয়েছন। িতিন এই িচিঠেত িলেখেছন, ‘আমরা এই িস াে র তী  িবেরািধতা করিছ। এই ে  অিবলে  পি মব  সরকােরর হ ে েপর দািব জানাি ।’ িব িবদ ালেয় ক ীয় বািহনী মাতােয়ন হেল গণতাি ক পিরেবশ 

 হেব বেল অিভেযাগ কেরেছন এসএফআই নতå । ক  উ িশ ার পিরকাঠােমার উ িতর বদেল ক ীয় বািহনী মাতােয়ন করেত বিশ ব  বেল ম ব  কেরেছ এসএফআই নতå । 



ই ‘সুস ান’

এই সময়: ই ছেলর িব ে  অত াচােরর অিভেযাগ িনেয় আিলপুর আদালেতর ার  হেয়িছেলন িবধবা বৃ া মা। গত বছর গপুেজার আেগ আদালত িনেদশ দয়, মােক িত মােস িতন হাজার কের টাকা িদেত হেব। তা ছাড়া মােয়র উপর কানও অত াচার করেল কড়া ব ব া নওয়া হেব বেলও জািনেয় িদেয়িছল আদালত। এর পর আমূল বদেল যান িখিদরপুেরর বছর ৭৫-এর হািসনা বগেমর ই ছেল কাইজার শখ ও পারেভজ শখ। মােক ধু ভরণেপাষেণর টাকাই নয়, মার িচিকৎসার সব ব ব াই করেছন ছেলরা।
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