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৮. ক্রজ্লাকবমটির বেিবাবচি পদাবধকারীিৃন্দ
৯. ক্রশাক-সংিাদ
১০.

ক্রজ্লা সংিাদ – ক্রোড়পত্র
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সম্পাদকীয়
ইল ারার থেলক রঙ নিলয় নিকাল া িহলর নদলয় আসা যাযাবর আজ হৃ বন্দী, তাসখলন্দর নিিালর
বলস ান লবর থির থিািা আজ কষ্ট কল্পিা। পৃনেবী আজ বন্দী চার থদওয়াল । কলরািা আবলহ বদল
থ লে পৃনেবী, বদল যালে প্রনতনদি। আনিক নত বযনতলরলক পানেিব সব নত, জীবলির সব নতপে
আজ রুদ্ধ, নিয়নিত বা প্র নিত। অনির এক সিলয় অজািা সংক্রিলের আিঙ্কায় ের্ ের্ কলর
কাাঁপলে থ াটা নবশ্ব। নিতীয় নবশ্বযুলদ্ধাত্তর পৃনেবী আজ অিুভব করলে সভযতার িতু ি সংকট। েিলক
থ লে সভযতার চাকা। আিালদর থদি রাজয সবই আজ থকানভড-১৯ এর প্রনতলরাধ থকৌিল হৃ বন্দী।
নিন নু ি িহলরর বুলক আিালদর নপ্রয় সনিনতর সপ্তদি রাজয সলে ি সানবিক উ ৎসাহ,
উদ্দীপিার সালে সফ ভালব সিাপ্ত হলয়লে। সফ সলে লির নিযিাস সদসযলদর িলধয েনিলয় থদওয়ার
সাং ঠনিক দানয়ত্ব িুখপলের ওপর িযস্ত। থসই দানয়ত্ব রূপায়ে পলবির িলধযই কলরািা অনতিারী োবা
বসায় এই থদলি ও রালজয। কাযিতঃ িুনিত পনেকা প্রকািিা অসম্ভব হলয় পলি ফ তঃ e-পনেকা
প্রকালির পনরকল্পিা ও রূপায়ে। আিরা আিাবাদী ও প্রনতজ্ঞাবদ্ধ থয পনরনিনত অিুকূ হল িুনিত
পনেকা সংখযা আিরা থপৌাঁলে নদলত পারব সদসযবন্ধুলদর হালত।
স্তব্ধতার িলধযও জীবলির দাবী ও প্রলয়াজি থেলি োলক িা। প্রনতকূ পনরনিনতলত সরকানর
সাহাা্যয বা বযবিাপিা সবসিয় পযিাপ্ত হয় িা, সািানজক দায়বদ্ধতা ও িািনবক িূ যলবাধ থেলকই
থচতিার ডালক সািা নদলয় দাাঁিালত হয় নিরন্ন, নবপন্ন িািুলের পালি সাধযিত প্রয়ালস সীনিত ক্ষিতার
িলধযও িানেত থচতিায় উিুদ্ধ সং ঠলির নবনভন্ন থজ া িাখা োে নিলয় থপৌাঁলে থ লেি নবপন্ন িািুলের
কালে, িািবতার বাতি া নিলয় যা এই আকাল ও আিালদর প্রানেত কলর, স্বপ্ন থদখায়।
পালে যাওয়া পৃনেবী থকাি পলে যালব, কলরািা উত্তর পৃনেবীর বযবিাপিা থকাি নদিায়
অগ্রসর হলব থস উত্তর নিনহত আলে ভাবীকাল র লভি । আপাততঃ সিগ্র নবশ্ব তানকলয় আলে নবজ্ঞালির
নদলক। সিস্ত সঙ্কীেিতারউলবি উলঠ িািব সভযতা আজ খুজাঁ লে উত্তরলির পে।
আপাততঃ িািুলের পালি দাাঁিালিার িািনবক দানয়ত্ব পা ি এবং থচায়া কো িাই এর পলের
থিলে জলয়র স্বপ্ন থদখা, সভযতার এই সংকট কাটিলয় উঠলব িািুে নবজ্ঞালির হাত ধলর –
“ িািুলের বাাঁচা িরা –
এখলিা ভানবলয় থতাল
থতািালদর ভাল াবাসা
এখিও থ া ালপ থফালট
***

***

***

***

***

তাই স্বপ্ন থদখব বল আনি দুলচাখ থিল নে। “

-: সাধারণ সম্পাদকের বিিৃবি :বিয় সাথী,
েকরানা িা COVID-19 এর আক্রমকণ আজ সারা বিশ্ব এে ভয়ংের পবরবিবির মুকিামুবি
হকয়কে। বিিীয় বিশ্বযুকধাত্তর পকিে এিিড় বিপযেয় পৃবথিীর িুকে ননকম আকসবন। আমাকদর নদশ ও
রাজয এর িযবিক্রম নয়। মাসাবধেোকের উপর েেডাউন সহ Physical distancing ইিযাবদ
চেকে। এমিািিায় আমরা িায় সেকেই Home isolation এ রকয়বে। ফেিঃ সভা-সবমবি সহ
দপ্তকর উপবিি হকয় সংগঠকনর নানাবিধ োজেমে েরা সম্ভি হকে না। বিগি রাজয সকেেকনর পর
আমরা সবমবি দপ্তকর ২টি সম্পাদেমন্ডেীর সভা েরকি নপকরবেোম। পবরেল্পনা বেে এবিে/কম মাকস
নেন্দ্রীয় েবমটির সভা েরার। বেন্তু নস সুকযাগ আমরা পাইবন। এই অিিায় দাাঁবড়কয় সম্পূণে
সাংগঠবনে েমেোকের জনয আমাকদর নেিেমাত্র Social media-র (দূরভাষ সহ) উপর বনভে র
েরকি হকে। ইবিমকধয আমরা সম্পাদেমন্ডেীর সদসযরা skype এর মাধযকম Cybetariat েরার
উকদযাগ বনকয়বে এিং এিনও পযেন্ত ৩টি সম্পাদেমন্ডেীর সভা সফেভাকি েরকি নপকরবে। বেন্তু
আমাকদর মুিপত্র ‘আকো’ পবত্রো িোশনার মকিা গুরুত্বপূণে োজটি এিনও সম্পন্ন েরকি পাবরবন
িাস্তিসেি োরকণই। িাই আমরা উকদযাগ গ্রহণ েকরবে ‘আকো’ পবত্রোর e-Version িোশ
েরার জনয যা আমাকদর ওকয়িসাইট www.allowb.org -র মাধযকম আমাকদর বিয় সদসযিন্ধু সহ
অনযকদর োকেও নপ াঁকে যাকি। পবত্রোর এই e-Version –র মধয বদকয় অিযন্ত জরুরী বেেু
সাংগঠবনে বিষয় সংবিপ্তভাকি আপনাকদর োকে নপ াঁকে নদওয়ার জনযই এই নেিা।
আপনারা জাকনন বিগি ১১-১২ই জানুয়ারী,২০২০ আমাকদর বিয় সবমবির সপ্তদশ (বিিাবষেে) রাজয সকেেন অনুবিি হকয়কে বশবেগুবড় শহকর। অভযথেনা েবমটি িবিবনবধকদর থাোিাওয়া সহ সকেেনিকের সাজসজ্জা ও িচারোযে অিযন্ত সুিুভাকি ও সুচারুরূকপ িবিপােন েকরকেন যা
আগি িবিবনবধিৃন্দসহ উত্তরিকের সংেগ্ন নজোগুবে নথকে আগি েমী-ননিৃ কত্বর অকুণ্ঠ িশংসা োভ
েকরকে। সকেেকন পবিমিকের সমস্ত নজো নথকে দুই শিাবধে িবিবনবধ উপবিি হকয়বেকেন।
িথমবদন আনুিাবনেভাকি সকেেকনর উকিাধন েকরন যাদিপুর বিশ্ববিদযােকয়র িাক্তন নরবজষ্ট্রার ডঃ
রজি কুমার িকন্দযাপাধযায়। বিবন সংবিপ্তভাকি পবিমিকের জবম আকন্দােকনর ইবিহাস ও িিে মান
পবরবিবি আমাকদর সামকন িু কে ধকরন। িবিবনবধ অবধকিশকনর শুরুকি িসড়া িবিকিদন নপশ েকরন
সংগঠকনর অনযিম যুগ্ম-সম্পাদে বদিযসুন্দর ন াষ। ২৩টি নজোর ৩৭ জন িবিবনবধ িসড়া
িবিকিদকনর উপর িক্তিয রাকিন। আবধোংশ িবিবনবধর িক্তিযই বেে অিযন্ত মকনাগ্রাহী। সমম্ত
আকোচনাকে গুটিকয় একন জিািী ভাষণ নদন সাধারণ সম্পাদে। পরিিীকি িবিবনবধকদর সেবিক্রকম
নিু ন পবরচােেিগে বনিোবচি হন যা আপনারা ইবিমকধযই নজকনকেন। সমগ্র সকেেন সুিুভাকি
পবরচােনা েকরন সভাপবি িণি দত্ত, অনযিম সহ-সভাপবি নগ িম সাাঁিরা এিং সম্পাদেমন্ডেীর
িষীয়ান সদসয অবজি দত্ত। রাকজযর দূরিিীিম নজো শহকর িিে মান পবরবিবির িাস্তিিায় সুদি
নপশাদাবরকত্বর সকে এিং সিেময় সাফকেযর সকে সকেেন অনুবিি েরার জনয আবম অভযথেনা
েবমটিসহ সমগ্র সংগঠকনর েমী ননিৃ ত্ব সদসযকদর আন্তবরে অবভনন্দন জানাবে। এ িসকে দুটি
বিষয় আোদা েকর উকেি েরি। িথমিঃ বিজ্ঞাপন সংগ্রকহর নয েিযমাত্রা আমরা ধাযেয েকরবেোম
িায় িকিযেটি নজোই নসই েিযমাত্রা পূরণ েকরকে। নোন নোন নজো েিযমাত্রার নথকেও নিশী সংগ্রহ

েকরকে। বিিীয়িঃ অিযন্ত গুরুত্বপূণে নয বিষয় িা হে SST সংগ্রহ যা িকিযে সদসয সংগঠকনর িবি
িার ভাকোিাসা ও দায়িধিার বনবরকি িদান েকর থাকেন। এিাকরর রাজযসকেেকনর পূকিেই িায়
৯০% সদসয/ সদসযা SST িদান েকরকেন যা অভূ িপূি ে এিং সংগঠকনর পথ চোর নিকত্র এে
িযবিক্রমী সাফেয বহসাকি বিকিবচি হকি।
সকেেকনর পরিিী সমকয় েযাডারকদর স্বাথেসংবিষ্ট বিষকয় বেেু অগ্রগবি হকয়কে।
SRO-II নথকে SRO-I পকদ Promotion ৩০ জন আকগই নপকয়বেকেন, পরিিীোকে িাাঁকদর
এিং দূরিিী নজোয় নয সমস্ত SRO-I রা দী বে দন বেকেন িাাঁকদর অবধোংশকেই Home
zone/District এ নফরি বনকয় আসার জনয ৬৪ জন SRO-I এর Posting এর Order
িোবশি হয়। এই সময়োকে RI নথকে RO এিং RO নথকে SRO-II Promotion এর জনয
meeting হকয়কে। যিদূর জানা নগকে যথাক্রকম ৮০ জন ও ৭৭ জকনর Promotion এর বসধান্ত
ননওয়া হকয়কে। যবদও এিনও Promotion এর নোন Order িোবশি হয়বন। ২৬ জন RO নে
পুরুবেয়া নজো নথকে withdraw েকর বিবভন্ন নজোয় Posting েরা হকয়কে। দু’এেজন োড়া
িােীকদর সুবিধাজনে Posting হকয়কে। এোড়া েেোিা সংেগ্ন নজোগুবে ও আকরা েকয়েটি নজোয়
দী বে দন অিিানরি ৯২ জন RO নে অনযত্র transfer েরা হকয়কে। এই সমস্ত transfer
এর নিকত্র rationality থােকেও বেেু নিকত্র authority এর িামকিয়ােীপনা পবরেবিি হকয়কে।
সংগঠন িবিটি নিকত্র সজাগ দৃবষ্ট নরকিবেে এিং িবিিাদও জারী বেে।
আপনারা ইিমকধযই নদকিকেন নয COVID-19 র ফকে উদ্ভুি পবরবিবিকি জনজীিন সম্পূণে
বিপযেস্ত। নগাটা নদশসহ আমাকদর রাকজয নোটি নোটি অসংগঠিি শ্রবমে, পবরযায়ী শ্রবমে, িাবন্তে
মানুষ সম্পূনভে াকি নি-নরাজগার হকয় পকড়কেন। ফেিঃ িাাঁরা অধোহাকর, অনাহাকর বদন োটাকেন।
পবরযায়ী শ্রবমেকদর কর নফরার িাবগকদ ‘েং মাচে ’ আমরা নদকিবে। নদকশর বিবভন্ন িাকন্ত বশশু শ্রবমেরা
হাজাকর হাজাকর আটকে পকড়কে এিং দমিন্ধের অিিায় িায় অভু ক্তভাকি মৃিুযর িহর গুনকে। ১২
িেকরর এে নমকয়র কর নফরার মবরয়া নচষ্টা ও ফেিঃ িাাঁর মৃিুযর টনারও আমরা সািী।
Lock down, social distancing, safety measures এ সিই িাস্তকি উচ্চবিত্ত ও
মধযবিত্তকদর জনয। আমাকদর নদকশ অধোহাকর, অনাহাকর থাো মানুষ, নিাো আোকশর নীকচ িাস েরা
মানুষ, িবস্তিাসী মানুষ, বদন আবন বদন িাই মানুষ – িাাঁকদর োকে এগুকো আোদা েকর নোন
অথে িহন েকর না। িাাঁরা হয়কিা েকরানা হওয়ার আকগ না নিকয়ই মারা যাকিন। একদর নিকত্র রাষ্ট্র
িায় হাি গুটিকয় িকস আকে। শ্রবমে িিিনই মানুষ যিিন নস শ্রমদান েকর উিৃত্ত মূেয সৃবষ্ট
েকর। শ্রমদান েরার িমিা িা সুকযাগ না থােকে আমাকদর রাষ্ট্রিযিিায় নস অবিবরক্ত/ উবেষ্ট
বহকসকিই বিকিবচি হয়। অবধোংশ বমবডয়ার ভূ বমোও একিকত্র সদথেে নয়। বমবডয়ায় িচাবরি
রাজননবিে িরজায় নেকে যাকে গণিণ্টন িযিিার নিহাে দশা, ভগ্নিায় স্বািযিযিিা। বচবেৎসে, নাসে
সহ স্বািযেমী ও অনযানয সরোরী েমীরা ‘বনবধরাম সদে ার’ এর মকিা িাণপণ েড়াই েকর যাকেন।
সরোরী-নিসরোরী হাসপািােগুকোকি নিড িাবে ননই - টাোর থবে হাকি বনকয় িকস থােকেও
জায়গা পাওয়া যাকি না। Frontline-এ নথকে যারা েড়াই চাোকেন নসই বচবেৎসে, নাসে সহ

স্বািযেমীরা ইবিমকধযই ভাে সংিযায় আক্রান্ত হকেন এিং নেউ নেউ শহীদও হকেন। যা অিিা িাকি
নোকনা miracle িা গরীি মানুকষর immunity ই নিাধহয় আমাকদর রিা েরকি পাকর!
এই পবরবিবিকি দাাঁবড়কয় আমরা সংগঠনগিভাকি বসধান্ত বনকয়বেোম নয মাননীয়া মুিযমন্ত্রীর
ত্রাণ-িহবিকে পঞ্চাশ হাজার টাো িদান েরি। এরই পাশাপাবশ আমরা বসধান্ত বনকয়বেোম নয িবিটি
নজোয় সংগঠকনর পি নথকে সাধযমকিা দুঃি, অসহায় মানুকষর পাকশ দাাঁড়াকিা। আমরা গবিেি নয
ইবিমকধযই ৮টি নজো এই ডাকে সাড়া বদকয় সমস্ত রেকমর safety measures/norms
পােন েকরই িায় সাকড় েয়শি মানুকষর োকে ত্রাণসামগ্রী নপ াঁকে বদকয়কে। সংগঠকনর এে ডাকে
সদসযরা অথে বদকয়, শ্রম বদকয়, পরামশে বদকয় এই েমেসূচী সফেভাকি িবিপােন েরকেন। এই োকজ
সংগঠকনর ননিৃ ত্ব-েমী-সদসযকদর সদথেে ভূ বমোকে ধনযিাদ জানাকনার ভাষা আমার ননই।
সংগঠকনর জন্মেগ্ন নথকে আমরা এই ধারণায় বিশ্বাসী নয – ‘নেিেমাত্র েযাডারস্বাথে নয়, সামাবজে
মানুষ বহসাকি আমাকদর নয দায়িধিা িা আমরা নযন েিনও বিস্মৃি না হই’। আজকে এই েঠিন
সমকয় দাাঁবড়কয় আমার সমগ্র সহকযাধারা িমাণ েরকেন নয নেিেমাত্র িু দ্র স্বাথে নয়, সংগঠকনর নীবিআদকশের পকথই িাাঁরা অবিচে আকেন। িা না হকে আমাকদর মকিা গুটি েকয়ে ননিৃ কত্বর পকি এ োজ
েরা সম্ভি হকিা না। সিকথকে িড় েথা আমাকদর িহু সদসযিন্ধু িযবক্তগি উকদযাকগও বনয়বমিভাকি
অসহায় মানুকষর পাকশ দাাঁড়াকেন। মানুকষর পাকশ থাোর িবিটি িকচষ্টাকেই আবম আন্তবরেভাকি
অবভনন্দন জানাবে।
পবরকশকষ িেকিা, COVID-19 পুনরায় আমাকদর িহু িকের সামকন দাাঁড় েবরকয় বদকয়কে –
রাকষ্ট্রর ভূ বমো, পুবাঁ জিাদী িযিিাপনা না সমাজিাবন্ত্রে িযিিা, minimum government এর িত্ত্ব না
রাকষ্ট্রর সামাবজে দায়িধিা, Trickledown theory না সাধারণ মানুকষর জনয রাষ্ট্র িারা ভিুে বেযুক্ত
িযিিা, বশিা-স্বািয িাকি িযয় িরাদ্দ নিশী জরুবর না বে সামবরে িাকি, ইিযাবদ। এই স্বল্প পবরসকর
এি আকোচনার িাস্তিিা ননই। ভবিষযকি সুকযাগ নপকে অিশযই এই সমস্ত আকোচনা আপনাকদর সকে
share েরকিা। সিাই ভাকো থােকিন, সুি থােকিন। হিাশার নোকনা িান ননই। আমরা বনিয়ই
ঐেযিধভাকি এই অবিমারীর বিরুকধ েড়াইকি জয়ী হি এিং নিু ন সমাজ গড়ার েকিয এবগকয় নযকি
পারি। নয নোকনা িকয়াজকন সদা সিেদা সংগঠন আপনাকদর পাকশ আকে এই অেীোর েকর আজকের
মকিা আমার েথা নশষ েরবে।

৩০/০৪/২০২০
সংগ্রামী অবভনন্দনসহ,

চঞ্চে সমাজদার
সাধারণ সম্পাদে

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলম্মে গৃহীত প্রততম্মেদম্মের তেেবাতিত অংশ : –

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলম্মে গৃহীত দাবী প্রস্তাব ---

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলম্মে গৃহীত গঠেতন্ত্র সংম্মশাধেী---

সপ্তদশ (দ্বি-বাদ্বষক
ি ) রাজ্যসম্মেলম্মে আগত
প্রদ্বতদ্বেদ্বিম্মদর পদ্বরদ্বিদ্বতর সংদ্বিপ্ত রূপম্মরখা
১. আগত প্রদ্বতদ্বেদ্বি – ১৯২ জ্ে
২. পদ্বরদ্বিদ্বতর তথ্য প্রদাে কম্মরম্মেে – ১৪৪ জ্ে
৹ প্রাপ্ত পদ্বরদ্বিদ্বত তম্মথ্যর দ্বিদ্বিম্মতেঃমদ্বিলা প্রদ্বতদ্বেদ্বি – ১২ জ্ে এবং পুরষু প্রদ্বতদ্বেদ্বি- ১৩২
৹ িূ দ্বম- সংস্কার দপ্তম্মর য াগদাম্মের দ্বেদ্বরম্মখ –
১৯৮০ পূবি – ০৮ জ্ে
১৯৮১-১৯৯০ – ০৭ জ্ে
১৯৯১- ২০০০- ২৫ জ্ে
২০০১- ২০১০- ৬৬ জ্ে
২০১১-পরবতী – ৩৮ জ্ে
৹ কযাডার পদ্বরদ্বিদ্বতর দ্বেদ্বরম্মখ –
রাজ্স্ব আদ্বিকাদ্বরক –
৭২ জ্ে
দ্ববম্মশষ রাজ্স্ব আদ্বিকাদ্বরক যেড-২- ৬২ জ্ে
দ্ববম্মশষ রাজ্স্ব আদ্বিকাদ্বরক যেড-১- ০৩ জ্ে
এবং অবসরপ্রাপ্ত ০৭ জ্ে
৹ সংগঠম্মে য াগদােকাম্মলর দ্বেদ্বরম্মখ –
১৯৮৭ সাল –০৭ জ্ে
১৯৮৮-১৯৯০-০২ জ্ে
১৯৯১-২০১০- ৫৮ জ্ে
২০১১ পরবতী – ৭৭ জ্ে
৹ রাজ্যসম্মেলম্মে উপদ্বিদ্বতর দ্বেদ্বরম্মখ –
১টি
- ৩৭ জ্ে
২-৬ টি
– ৮৮ জ্ে
৭-১১ টি - ১১ জ্ে
১২-১৭ টি – ০৮ জ্ে
রাজ্যসম্মেলম্মে আগত বম্ম ােঃম্মজ্যষ্ঠ প্রদ্বতদ্বেদ্বি – শ্রী দীপক কুমার যসেগুপ্ত
এবং
রাজ্যসম্মেলম্মে আগত সবিকদ্বেষ্ঠ প্রদ্বতদ্বেদ্বি – শ্রী অি দীপ মন্ডল

কেন্দ্রীয় সম্পাদেমন্ডলী
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

সভাপতি
সহ-সভাপতি
সাধারণ সম্পাদে
যুগ্ম-সম্পাদে
সহ-সম্পাদে
কোষাধক্ষ্য
দপ্তর সম্পাদে
পতিো সম্পাদে
তহসাব্রক্ষ্ে

সদসয

স্থায়ী আমতিি সদসয

তদব্যসুন্দর ক াষ
ক ৌিম সাাঁিরা
কসামা াঙ্গুলী
কদব্ব্রি ক াষ
চঞ্চল সমাজদার
আশীষ কুমার প্তু
েৃ শানু কদব্
শান্তনু াঙ্গুলী
শুভ্াাংশু ব্সু
আব্দুল্লা জামাল
সুশান্ত কুমার কুণ্ডু
অম্লান কদ
তরম্পা সাহা
অতরন্দম ব্ক্সী
প্রণব্ দত্ত
তব্শ্বতজৎ মাইতি
অতনমমষ ক াষ
মহঃ সঈদ হাসান
ক ৌিম সদদ ার
ব্াসুমদব্ রায়
সুদীপ সরোর
প্রনমব্শ পুরোইি
কসৌ ি তব্শ্বাস
কদব্াাংশু সরোর
তশব্প্রসাদ দাস

কজানাল সম্পাদেমন্ডলী
কজান

কজানাল
সম্পাদে

দাতজদ তলাং, োতলম্পাং, জলপাই তু ি, কোচতব্হার ও
আতলপুরদুয়ার

নৃমপন্দ্রনাথ সরোর

উত্তর তদনাজপুর ও দতক্ষ্ণ তদনাজপুর

প্রহ্লাদ ব্মদন

মালদহ ও মুতশদদাব্াদ

শুভব্রি তমি

পূব্দ ব্ধদমান, পতিম ব্ধদমান ও ব্ীরভূ ম

কেৌতশে পাি

ব্াাঁকুিা ও পুরতু লয়া

িারে হালদার

পূব্দ কমতদনীপুর, পতিম কমতদনীপুর ও ঝািগ্রাম

কেৌতশে সামন্ত

হাওিা ও হু লী

ব্াপ্পাতদিয ব্যানাজী

নদীয়া ও উত্তর ২৪ পর ণা

শুভ্ান্তু টে

কোলোিা ও দতক্ষ্ণ ২৪ পর ণা

েৃ শানু কসন

জেলা সম্মেলন জেম্মে ননর্বানিত জেলা েনিটির পদানিোরীগণ
জেলা

সভাপনত
নরননি লািা
জেরপা

সম্পাদে
িম্মনাম্মতাষ
অনিোরী
অনসত কুিার
দাস
জগাপাল নর্শ্বাস

জোষািক্ষ্য

জেন্দ্রীয় েনিটির সদসয

েযাি জদওয়ান

েযাি জদওয়ান

খুের্ু লািা

দীপঙ্কর সাহা

ঋনি িক্রর্তী

সায়ন্তন জহািম্মিৌিুরী

প্রদীপ্ত িন্দ

িনঞ্জয় দাস

িহঃ কুতু র্ুনিন

প্রতীপ পাল

নেম্মর্ন সরোর
জপ্রি জেনরিং
জেরপা
জেৌনভে সাহা

সুিন নর্শ্বাস
নর্শ্বনেৎ নর্শ্বাস

অনিন্তি জ াষ

অনরনেৎ জ াষ

১

দানেব নলিং

২

আনলপুরদুয়ার

সন্দীপন িুখােী

৩

জোিনর্হার

৪

েলপাইগুনি

৫ উত্তর নদনােপুর

প্রর্াল দােগুপ্ত
সুনিতোনন্ত
ভট্টািার্যবয
প্রহ্লাদ র্িবন

৬ দনক্ষ্ণ নদনােপুর

সুভাষ জিাহান্ত

তরুণ র্িবন

৭

িালদহ

৮

িুনেবদার্াদ

অননযা দত্ত
অসীি কুিার
দাস

জসৌনিে জিৌিুরী
শ্রিীে প্রসাদ
িন্দ্র

৯

র্ীরভূ ি

সুব্রত সরোর

সুদীপ িেুিদার

১০

পূর্ব র্িবিান

জোভন িক্রর্তী

োন্তনু সরোর
জিৌলীনাে
জগাস্বািী
নর্প্লর্ কুিার
দাস
অনিত সরোর

১১ পনিি র্িবিান

অণবর্ নর্শ্বাস

নদলীপ কুিার
িন্ডল
১৩
পুরনু লয়া
পুলে িযাটােী
প্রনম্মর্ে
১৪
িািগ্রাি
জদর্ািব ন িক্রর্তী
পুরোইত
পনিি
েলযান কুিার
১৫
েুভদীপ িযাটােী
জিনদনীপুর
িাইনত
১৬ পূর্ব জিনদনীপুর
নর্োে নন্দী
অনভনেৎ পাল
জদর্ােীষ
১৭
হাওিা
জসৌগত নর্শ্বাস
র্যানােী
র্াপ্পানদতয
১৮
হুগলী
প্রদীপ দাস
র্যানােী
১৯
নদীয়া
িন্দনোনন্ত নিস্ত্রী জদর্ািংেু সরোর
উত্তর ২৪
িম্মনাে কুিার
২০
জদর্ােীষ িুখােী
পরগণা
িাইনত
দনক্ষ্ণ ২৪
িহঃ সঈদ
২১
অিৃত জ াষ
পরগণা
হাসান
২২
জোলোতা
জদর্প্রসাদ িুখােী অিম্মলে জ াষ
১২

র্াাঁকুিা

জর্নীিাির্
র্যানােী
জদর্ব্রত জ াষ

জেৌনভে সাহা

নিন্ময় র্সাে
র্ার্লু নর্শ্বাস

অনিতাভ আে

উদয়েঙ্কর ভট্টািার্যবয

প্রোে িযাটােী

সুদীপ্ত দত্ত

প্রোন্ত নর্শ্বাস

েৃ ম্মেন্দু েনর্রাে

নম্মর্ানদতা পাল

েগন্নাে জসাম্মরন

সনৎ নর্শ্বাস

েৃ েপ্রসন্ন গাঙ্গুলী ও
তন্ময় িযাটােী
জদর্ােীষ র্সাে

ইন্দ্রনীল পাল

নর্ম্মভার িন্দ্র দাস

ননম্মলাৎপল ভট্ট

জসািম্মেখর সরোর

নহম্মিন নর্শ্বাস

প্রম্মসননেৎ জিৌিুরী
িানর্ কুিার দাস ও
পােবপ্রনতি সাহা
আনিনুল ইসলাি খান
ও সুোন্ত কুণ্ডু
আনদতয িেুিদার

র্ানপ সরোর

জসৌরভ িযাটােী
স্বপন সাহা
েয়ন্তী িক্রর্তী

স্মরণ :গভীর শ োকের সকে উকেখ্য শে বিগত সময়েোকে আমরো হোবরকয়বি আমোকের
েযোডোকরর প্রিীন আবিেোবরে েবিণ ২৪ পরগণো শেেোর ির্ষীয়োন সেসয ও
সবিয় েমী ইরফোন আসোে-শে। বিগত সময়েোকে আমরো হোবরকয়বি আমোকের
এে প্রোক্তন সহেমী েীপঙ্কর রোয়-শে ।
সম্প্রবত েীিনোিসোন ঘকেকি –
চু নী শগোস্বোমী – বিব ষ্ট ফু েিে শখ্কেোয়োড়
ঋবর্ষ েোপুর - অবভকনতো
ইরফোন খ্োন - অবভকনতো
ঊর্ষো গোেুেী – বিব ষ্ট নোেয িযবক্তত্ব
প্রেীপ কুমোর িক্যোপোিযোয় - খ্যোতনোমো ফু েিে শখ্কেোয়োড়
রোমেৃ ষ্ণ বিকিেী – স্বোিীনতো সংগ্রোমী
সতী গুেরোে – স্থপবত
রোমস্বোমী বিশ্বনোথন – তোবমে বচত্রপবরচোেে
সন্তু মুকখ্োপোিযোয় – অবভকনতো
শহোসবন মুিোরে – ইবেপ্ট এর প্রোক্তন রোষ্ট্রপ্রিোন
েৃ ষ্ণো িসু – ব িোবিে এিং প্রোক্তন সোংসে
বভ এে েৎ -বফবে-র প্রোক্তন সভোপবত
বেক োরী িেোে – প্রিীন েোনোড়ো চেবিত্র অবভকনতো

আর শে পকচৌরী – (TREI) র প্রোক্তন প্রিোন
শেোকি ব্রোয়োন্ট – িীড়োবিে
বিনয় বসনহো – বহব্ বচত্রপবরচোেে
মনকমোহন মহোপোত্র – ওবড়য়ো বচত্রপবরচোেে
সুেতোন েোিুস - ওমোন এর রোেো
আেির পেমবস –বচত্রব ল্পী
টি এন চতু কিেেী – েণেোেকের প্রোক্তন রোেযপোে
প্রমুখ্ শেক ও বিকেক র স্ব স্ব শিকত্রর েৃ তী িযবক্তিগেকে শ্রদ্ধোর সোকথ স্মরণ েরবি।
িতে মোন সময়েোকে েকরোনো ভোইরোকসর প্রোেুভেোকি সোরো পৃবথিীকত এখ্নও
পেেন্ত প্রোয় ৩০ েিোবিে মোনুর্ষ আিোন্ত হকয়কিন, মোরো শগকিন ২ েিোবিে মোনুর্ষ
েোকের মকিয উকেখ্কেোগয হকেন – আকমবরেোন গোয়ে েন বপ্রন্স, শেড েয গডসন,
শেোকয়ে রকগোবসন, বসকনমোকেোগ্রোফোর অযোকেন ডোবভয়ো, নোেযেোর শেকরন্স মযোেকনেী,
অবভকনতো বহেোরী হযোথ, অযোকেন গোরবফল্ড, বে বফকরেো (ে’ খ্যোত), অযোন্ড্রু
েযোে (স্টোর ওয়োসে খ্যোত), মোেে িোম, েুবসয়ো ি , েোপোনী অবভকনতো শেন
বসমুরো, আবেেোন সযোকসোকফোনিোেে মোনু বেিোকেো, বচবে র শেখ্ে েুই শসপুেকভডো,
অঙ্ক োস্ত্রবিে েন হেে ন েনওকয়, বনউে শপ্রোবডউসোর ও টি বভ েোনেোবেষ্ট মোবরয়ো
মোেে োকডর, চীনো বচবেৎসে বে ওকয়নবেয়োং, ফু েিে শখ্কেোয়োড় অরেযোকডো
মযোেডযোবনকয়ে প্রমুখ্। এই ভোইরোস সংিমকনর শমোেোবিেোয় সম্প্রবত হীে
হকয়কিন আমোকের রোকেযর অনযতম স্বোস্থয অবিেতে ো বিপ্লি েো গুপ্ত।
প্রয়োতকের স্মবৃ তর উকেক য েোনোই সুগভীর শ্রদ্ধো।

ঐতিহাতিক মে তিবি জিন্দাবাি

