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াককুরায-১০/১৭-১৮ 

    

আভযা  গবীয শ্রদ্ধায ঙ্গে স্মযণ কযছি ’৪৬ এয রড়াইঙ্গেয ফীয যমাদ্ধা, শ্রভজীছফ ভানকঙ্গলয 

রড়াই আঙ্গদারঙ্গনয আজীফন াথী, ছছজছছ এয প্রাক্তন াধাযণ ম্পাদক ও ১২ই জকরাই 

কছভছিয প্রাক্তন মকগ্ম আহ্বােক কভঙ্গযড ছছয বট্টাচামুঙ্গক ছমছন ৯৮ ফিয ফেঙ্গ গত 

৩০য এছপ্রর প্রোত ঙ্গেঙ্গিন। স্মযণ  কছয ফাভফ্রঙ্গেয প্রথভ অথুভন্ত্রী এফশ ছফছ   

অথুনীছতছফদ কভঙ্গযড অঙ্গাক ছভঙ্গেয প্রোঙ্গণ। ভৃতকুকাঙ্গর ফে ঙ্গেছির ৯০ ফিয। শ্রদ্ধা 

ছনঙ্গফদন কছয এই ভঙ্গেয ভঙ্গধু প্রোত ঋছিক ঘিঙ্গকয স্ত্রী কযভা ঘিক ও ত্তয দঙ্গকয 

ছফছ  ঔনুাছক কৃষ্ণ চক্রফতুীঙ্গক। এিাড়া গণতন্ত্র যক্ষায শগ্রাঙ্গভ এফশ ঞ্চাঙ্গেত যবাঙ্গি 

মাযা ন্ত্রাঙ্গয ফছর ঙ্গেঙ্গিন তাাঁঙ্গদয ঊঙ্গেঙ্গু আভাঙ্গদয অন্তঙ্গযয শ্রদ্ধা ছনঙ্গফদন কছয। 

আভযা গবীযবাঙ্গফ যফদনাত ছউড়ী যজরা ম্পাদক কভঙ্গযড ভদন যঘাঙ্গলয যজুষ্ঠা কনুায 

াম্প্রছতক আকছস্মক অকার প্রোঙ্গণ। আভযা কাভনা কছয কভঙ্গযড ভদন এফশ তাাঁয 

ছযফাঙ্গযয দুযা যমন এই ভভুাছন্তক ঘিনা ু কযায ছক্ত ান। 

ফুবাযতীে ঙ্গেরঙ্গনয জনু অবুথুনা ছভছত গছিত ঙ্গরা 

৩ে ফুবাযতীে ঙ্গেরন উরঙ্গক্ষ অবুথুনা ছভছত গিঙ্গনয উঙ্গেঙ্গু ২২য যভ ২০১৮ 

কফণু ফছণক ভাজ ঙ্গর ছফার শখুক দুঙ্গদয উছিছতঙ্গত এক াধাযণ বা অনকছষ্ঠত 

ে। বা ছযচারনা কঙ্গযন যদফব্রত ফক, কান্ত যঘাল ও কছপ্রে ছভেঙ্গক ছনঙ্গে গছিত 

বাছতভন্ডরী। প্রধান অছতছথ ও প্রধান ফক্তা ছাঙ্গফ আভছন্ত্রত ছিঙ্গরন প্রখুাত আইনজীছফ ও 

করকাতায প্রাক্তন যভেয ছফকা যঞ্জন বট্টাচামু। স্বাগত বালণ যদন ঞ্জীফ ফুানাজুী াঙ্গকুর 

যক্রক্রিাযী করকাতা যিছরঙ্গপান। অনুানু ফক্তাযা ছিঙ্গরন অধীয যন, অছনঙ্গভল ছভে, 

ছছয যাে, ওভপ্রকা ছশ, শফার যনগুপ্ত, অরু যকায, অছখঙ্গর ফুানাজুী, অনন্ত 

বট্টাচামু ও ছফপ্লফ দা। ীমূল চক্রফতুী ভাছপ্ত বালণ যদন এফশ অবুথুনা ছভছতয নাঙ্গভয 

তাছরকা প্রস্তাফাকাঙ্গয য কঙ্গযন।  

মাঙ্গদয ছনঙ্গে অবুথুনা ছভছত গছিত ঙ্গেঙ্গি তাঙ্গদয নাঙ্গভয তাছরকা নীঙ্গচ যদওো ঙ্গরাোঃ- 

যচোযভুান- ছফকা যঞ্জন বট্টাচামু প্রাক্তন যভেয, করকাতা ছভউছনছুার কঙ্গুাঙ্গযন 

ওোছকুশ যপ্রছছডোভ- যদফব্রত ফক, কান্ত যঘাল ও কছপ্রে ছভে 

মকগ্ম াধাযণ ম্পাদক – ঞ্জীফ ফুানাজুী ও ীমূল চক্রফতুী 

যকালাধুক্ষ – অধীয যন এফশ মকগ্ম ঙ্গমাগী যকালাধুক্ষ- ছ এভ দা ও ছ যক নদী 
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 বাছতোঃ- 

অছনঙ্গভল ছভে, ছছয যাে, শফার যনগুপ্ত, যলাড়লী ার, ঙ্গন্তাল দা, ছদরী দা, শ্রীভছত 

যগৌযী ারদায, এ ছছেক, ওভপ্রকা ছশ, তা যঘাল, দীক ছভে, যগাছফদ দা, 

যণছজৎ দা, ভছন যিেী, ছফকর চক্রফতুী, অরু যকায, শ্রী ভছত কজাতা াা 

কাউছিরয,ছযভর যকায, কছজত ভকখাজুী, অরক ছভে ও ছফপ্লফ দা। 

 ম্পাদকোঃ- 

ছভছয দাগুপ্ত, কনীর দত্ত, স্বছস্তকা দাগুপ্ত, ছফপ্লফ দত্তযাে, অছজত যদ যকায, আশু যন, 

ভনীলা ছফশ্বা, এন এন দা, অছজত নদন, যথীন যবৌছভক, যদফব্রত দাফক্সী, ঙ্কজ াা, 

ভীয নদী, ুাভাদ যাে, এ ছ াঙ্গন্ড, ছ যক যঘাল, অনকভ াা, উত্তভ যগা, ভয 

ার, এভ এভ ভন্ডর, দুরার দা ও দীঙ্কয চক্রফতুী। 

প্রঙ্গোজন ঙ্গর আযও কঙ্গেকজনঙ্গক অবুথুনা ছভছতঙ্গত অন্তবূুক্ত কযা যমঙ্গত াঙ্গয। 

ছনম্নছরছখত কভঙ্গযডঙ্গদয ছনঙ্গে একছি  ীোছযশ গছিত ঙ্গেঙ্গিোঃ- 

ঞ্জীফ ফুানাজুী, ীমূল চক্রফতুী, যদফব্রত ফক, কান্ত যঘাল, কছপ্রে ছভে, আধীয যন, 

স্বছস্তকা দাগুপ্ত, ছভছয দাগুপ্ত, কনীর দত্ত, যগৌযী ারদায, ছদরী দা, অছনঙ্গভল ছভে, 

শফার যনগুপ্ত, ছছয যাে ও ওভপ্রকা ছশ।  

যজরা কছভছিগুছরয কাঙ্গি আঙ্গফদন 

এয আঙ্গগ াককুরায-৯ এফশ ফকঙ্গরছিঙ্গনয ভাধুঙ্গভ জানাঙ্গনা ঙ্গেছির যম আগাভী ২ ও ৩যা 

ভাচু ২০১৯ ফুবাযতীে ঙ্গেরন অনকছষ্ঠত ঙ্গফ এফশ তায জনু জকঙ্গনয যগাড়াে র এফশ 

আফান ফকক কযঙ্গত ঙ্গফ। যই উঙ্গেঙ্গু যজরা কছভছিগুছরয কাঙ্গি অনকঙ্গযাধ কযা ঙ্গেছির 

যভ ভাঙ্গয ভঙ্গধু ছনধুাছযত িাকায অন্তত অঙ্গধুক াঙ্গকুঙ্গরয কাঙ্গি ািাঙ্গনায জনু। কঙ্গেকছি 

যজরায উঙ্গদুাগ ছতুই উৎাফুাঞ্জক আফায যফ ছকিক যজরা এখনও যকান উঙ্গদুাগই 

গ্রন কঙ্গয ছন। প্রাঙ্গদছক াখা ভস্ত যজরা ও াখা কছভছিয কাঙ্গি কনযাে অনকঙ্গযাধ  

জানাঙ্গে ছনধুাছযত যডাঙ্গনন আদাঙ্গে উমকক্ত বকছভকা গ্রন কযঙ্গত এফশ ছফরম্ব না কঙ্গয 

াঙ্গকুঙ্গরয কাঙ্গি আদােকৃত িাকা াছিঙ্গে ছদঙ্গত। আভাঙ্গদয অছবজ্ঞতা ঙ্গরা যনতৃফৃঙ্গদয 

এফশ শগিকঙ্গদয শছথঙ্গরুয জনুই কভু ম্পাদঙ্গন ঘািছত ে। দুঙ্গদয কাঙ্গি অনকঙ্গযাধ 

কযঙ্গর অছধকাশ যক্ষঙ্গেই ইছতফাচক াড়া াওো মাে। এয জনু দযকায শগিকঙ্গদয 

একিক ফাড়ছত ছযশ্রভ মা এই ভকূঙ্গত্তুয চাছদা।  

 

 

 

 

 

 

 

আভযা খফয যঙ্গেছি যকান যকান যজরা দুঙ্গদয ফাছড় ফাছড় মাফায ছদ্ধান্ত ছনঙ্গেঙ্গিন 

যডাঙ্গনন আদাে কযায উঙ্গেঙ্গু। এিা একিা বার উঙ্গদুাগ। যননাযঙ্গদয যতা 

যমাগাঙ্গমাঙ্গগয ভাধুভ ে যিছরঙ্গপান না ে ফাছড়ঙ্গত ছগঙ্গে াক্ষাৎ কযা। যম ভস্ত যজরাে 

মার্চ ২০১৯ এ ককাতায় অনষু্ঠিতবয সবচভারতীয় সম্মেন সফ করম্মত সমস্ত 

রকম্মমর উম্ম্যাগ গ্রহন করুন এবং ষ্ঠনর্চাষ্ঠরত ক্র াম্মনলন প্র্ান করুন। 

প্রাম্ম্ষ্ঠলক ও ক্রো কমচকতচামন্ডীর স্সয- ২০০০ টাকা এবং সার্ারণ স্সয-

১০০০ টাকা কম্মর প্র্ান করুন। 

ক্রো কষ্ঠমষ্ঠটর কমচকতচামন্ডীর স্সযগণ আম্মগ ক্র াম্মনলন প্র্ান করুন তারপর 

সার্ারণ স্সযম্ম্র কাম্মে যান। 

প্রাম্ম্ষ্ঠলক কমচকতচামন্ডীর ককাতা্থ  স্সযগণ ইষ্ঠতমম্মর্য ক্র াম্মনলন প্র্ান 

কম্মরম্মেন। 



প্রাঙ্গদছক কভুকতুাভন্ডরীয দু আঙ্গিন তাঙ্গদয একছি ফড় বকছভকা আঙ্গি এই যডাঙ্গনন 

আদাঙ্গে। আা কছয তাযা মথাঙ্গমাগু বকছভকা ারন কযঙ্গফন।  

ইছতভঙ্গধু প্রাঙ্গদছক ম্পাদক একাছধক যজরা ও াখাে উছিত ঙ্গে আন্ন ফুবাযতীে 

ঙ্গেরন ও তায গুরুি ম্পঙ্গকু ছফস্তাছযতবাঙ্গফ ফুাখুা কঙ্গযঙ্গিন। ছযকল্পনা আঙ্গি অনুানু 

যজরাে মাফায।  

প্রাঙ্গদছক াখাে ছনজস্ব কভছউিাঙ্গযয উঙ্গবাধন 

আঙ্গগই জানাঙ্গনা ঙ্গেছির যম খড়্গকয যজরা প্রাঙ্গদছক াখায ফুফাঙ্গযয জনু ছপ্রোয  

একছি রুাি যকনায জনু ৪০,০০০ িাকা প্রদান কঙ্গযঙ্গি। যই অনকমােী রুাি যকনা 

ঙ্গেঙ্গি এফশ উঙ্গবাধন কযা ঙ্গেঙ্গি গত ১৭ যভ। উঙ্গবাধন কঙ্গযন যাজু বাছত কান্ত যঘাল। 

আভযা আয একফায খড়্গকয যজরাঙ্গক শগ্রাভী অছবনদন জানাছে।  

ঙ্গেরন ও াধাযণ বা 

এই ভঙ্গেয ভঙ্গধু যফ কঙ্গেকছি যজরা ও াখাে ঙ্গেরন ও াধাযণ বা অনকছষ্ঠত ঙ্গেঙ্গি।  

৭ই এছপ্রর- ছউড়ী যজরায ছডইছ বা 

৮ই এছপ্রর- যভছদনীকয াখা ঙ্গেরন 

২২য এছপ্রর- তভরকক াখা ঙ্গেরন 

৬ই যভ – ফাাঁককড়া যজরা াধাযণ বা 

৮ই যভ- ফধুভান যজরা াধাযণ বা 

১০ই যভ- যাণাঘাি াখা াধাযণ বা 

১৩ই যভ- খড়্গকয াখা ঙ্গেরন 

৭ই এছপ্রর াঙ্গকুঙ্গরয ঙ্গক্ষ উছিত ছিঙ্গরন ঙ্কজ াা। ফাকী কভুূচীগুছরঙ্গত প্রাঙ্গদছক 

ম্পাদক উছিত ছিঙ্গরন। 

 

ভছন ফকয স্মযণ বা 

১৯য যভ ভছনদায অ ভ ভৃতকুফাছলুকী ঊদমাছত ে। কার ৯.৩০ এ ভছনদায ফাছড়ঙ্গত 

অনকষ্ঠান ে ছফএএনএর যকা অছডুঙ্গনন কছভছি ও যকছজ ফক স্মৃছত বফন ট্রাঙ্গ য 

উঙ্গদুাঙ্গগ। বাছতি কঙ্গযন ছদরী দা। ভছনদায প্রছতকৃছতঙ্গত ভারুদাঙ্গনয য ফক্তফু 

যাঙ্গখন ছদরী দা, ছফপ্লফ দা, যজুাৎস্না ফক, ীমূল চক্রফতুী, ভনীলা ছফশ্বা, ফাফক ফক 

(ঙ্গকছজ দা’য যজুষ্ঠ কে), যগৌযী ারদায, ছযঙ্গতাল ফক, কনকরতা দত্ত প্রভকখ। 

ছফঙ্গকর ৩যিয ভে ছছিও এয ছি আই ঙ্গর ভছনদায স্মযঙ্গণ যছভনায অনকছষ্ঠত ে 

ছফএএনএরইইউ এয উঙ্গদুাঙ্গগ। বাছতি কঙ্গযন নাঙ্গজ নওঙ্গযাজ, কছজত ভকখাজুীঙ্গক 

ছনঙ্গে বাছতভন্ডরী। ফক্তফু যাঙ্গখন আীল দা, ছছয যাে ও ওভপ্রকা ছশ। 

 

 

 

                       

 

          


