ALL INDIA RADIO
RNU : KOLKATA
BENGALI BULLETIN
DATE: 21.07.2017

TIME: 07.35 A.M.

িবেশষ িবেশষ খবরঃ

১) আজ ২১েশ জুলাই তৃণমূ ল কংেগৰ্েসর শহীদ িদবেসর সমােবেশ েযাগ িদেত
েভার েথেকই হাজার হাজার মানু ষ কলকাতায় িভড় কেরেছন
২) িবমল গুরুং সহ েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার িতন শীষর্ েনতার ব.াঙ্ক অ.াকাউন্ট
CID, িফৰ্জ কের িদেয়েছ
৩) কলকাতার SSKM হাসপাতােল িচিকত্সাধীন পুরুিলয়ার সােড় িতন বছেরর
িনযর্ািততা িশশুিটর মৃতু. হেয়েছ
৪) েমৗসু মী অক্ষেরখার পৰ্ভােব গােঙ্গয় পিশ্চমবেঙ্গর সবর্তৰ্ আজ কম-েবিশ বৃিষ্টর
সম্ভাবনা েকাথাও েকাথাও ভারী বৃিষ্টও হেত পাের
*******
আজ ২১েশ জুলাই কলকাতায় তৃণমূ ল কংেগৰ্েসর শহীদ িদবেসর
সমােবেশ েযাগ িদেত েভার েথেকই দেল দেল মানু ষ ধমর্তলা চতব্ের িভড় করেত
শুরু কেরেছন উত্তরবঙ্গ-সহ দূ র দূ রােন্তর েজলা েথেক গতকালই েপঁৗেছ েগেছন
বহু কমর্ী, সমথর্ক এর মেধ.ই ৫০ হাজােরর েবিশ মানু ষ শহের এেসেছন বেল
পুিলশসূ েতৰ্ জানা েগেছ মহানগেরর েকন্দৰ্স্থেল আজেকর এই সমােবশেক িঘের
সবর্তৰ্ই এখন সােজা সােজা রব শহর অবরুদ্ধ হেয় পড়ার আশঙ্কাও থাকেছ
Page 1 of 8

তৃণমূ ল কংেগৰ্স েনতৰ্ী, মুখ.মন্তৰ্ী মমতা ব.ানাজর্ী এবােরর শহীদ িদবেসর সমােবেশ
কী বাতর্া েদন, েসিদেক নজর থাকেব িবিভন্ন রাজৈনিতক দল সহ নানা মহেলর
সভা িনিবর্ঘ্ন এবং শহর সচল রাখেত পুিলশ পৰ্শাসন ব.াপক বেন্দাবস্ত কেরেছ
গতকাল দফায় দফায় পুিলশ কিমশনার রাজীব কুমার সহ পুিলেশর শীষর্ কতর্ারা
সভাস্থেলর পৰ্স্তুিত ঘুের েদেখন সব বেন্দাবস্ত েদেখ যান তৃণমূ ল কংেগৰ্স েনতৰ্ী,
দেলর মহাসিচব ও যুবসভাপিত সহ দলীয় েনতারা
-- একিট পৰ্িতেবদন (অিভরূপ ভেয়স কাস্ট) -*******
NDA পৰ্াথর্ী রামনাথ েকািবন্দ, েদেশর চতুদর্শতম রাষ্টৰ্পিত িনবর্ািচত হওয়ার
পরই এরােজ. কৰ্স েভািটং িনেয় শাসকদল তৃণমূ ল কংেগৰ্স এবং িবেরাধী
কংেগৰ্স ও CPIM-এর মেধ. পারস্পিরক েদাষােরাপ শুরু হেয়েছ গতকাল
ফলাফল েঘাষণার সময়ই জানা যায়, পিশ্চমবঙ্গ েথেক েকািবেন্দর পেক্ষ ১১জন
িবধায়ক েভাট িদেয়েছন যিদও শুধু BJP ও েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার িতনজন
কের েমাট ছ’জন িবধায়ক েকািবেন্দর পেক্ষ েভাট েদেবন বেল মেন করা হিচ্ছল
BJP অবশ. এই কৰ্স েভািটংেক সব্াগত জািনেয় বেলেছ, তৃণমূ ল কংেগৰ্স েয
বাংলায় জিম হারােচ্ছ এিট তারই একিট ইিঙ্গত দশজন িবধায়েকর েভাট বািতল
হওয়াও তাত্পযর্পূণর্ বেল মেন করা হেচ্ছ
*******
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জলপাইগুিড়র েহাম েথেক িশশুপাচার কােণ্ডর তদেন্ত িসআইিড গতকাল
িবেজিপর েকন্দৰ্ীয় েনতা ৈকলাস িবজয়বগর্ীয় ও সাংসদ রূপা গেঙ্গাপাধ.ায়েক
েনািটস পািঠেয়েছ চলিত মােসর ২৭ ও ২৯ তািরেখ তােদর ভবানী ভবেন েডেক
পাঠােনা হেয়েছ বেল িসআইিড সূ েতৰ্ খবর ৈকলােসর সহেযাগী পৰ্শান্ত সািরন ও
িবনায়ক িমশৰ্েকও িসআইিড তলব কেরেছ িশশু পাচার কােন্ডর তদন্ত শুরু
হওয়ার পর জলপাইগুিড়র িবেজিপ েনতৰ্ী জুিহ েচৗধুরীর নাম উেঠ আেসেসই
সূ েতৰ্ রূপা ও ৈকলাস িবজয়বগর্ীয়র নামও জিড়েয় যায়  েস ব.াপােরই তােদর
িজজ্ঞাসাবাদ করা হেত পাের বেল সূ েতৰ্র খবর
এিদেক, পৰ্ধানমন্তৰ্ী আবাস েযাজনা সংকৰ্ান্ত দুনর্ীিতর একিট মামলায় িবেজিপর
পৰ্াক্তন িবধায়ক শমীক ভট্টাচাযর্েকও িসআইিড েনািটস পািঠেয়েছশমীকবাবু
তদেন্ত সবরকম সহেযািগতার আশব্াস িদেয়েছন 
*******
পাহােড় লাগাতার বনধ্ এবং অশািন্তর মেধ.ই CID, েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার
সভাপিত িবমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক েরাশন িগির ও আেরক েনতা িবনয়
তামাং-এর ব.াঙ্ক অ.াকাউন্ট িফৰ্জ কের িদেয়েছ অেথর্র অপব.াবহােরর
অিভেযােগই েমাচর্ার এই িতন শীষর্ েনতার ব.াঙ্ক অ.াকাউেন্টর েলনেদন বন্ধ কের
েদওয়া হল বেল CID সূ েতৰ্ জানা েগেছ িতনিট অ.াকাউন্টই রেয়েছ দািজর্িলং-এর
একিট েবসরকাির ব.ােঙ্ক সব িমিলেয় পৰ্ায় ২৬ লক্ষ টাকা এই অ.াকাউন্টগুিলেত
রেয়েছ বেল CID-র এক আিধকািরক জািনেয়েছন
এিদেক, কলকাতা েথেক মানবািধকার সংগঠন APDR-এর একিট দল
পাহােড় েগেছন িনহত েমাচর্া সমথর্ক তািস ভুিটয়ার বািড়েত িগেয় তার
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পিরবােরর সেঙ্গ তাঁরা কথা বেলন আজ এই দলিটর দািজর্িলং-এ যাওয়ার কথা
বেল আমােদর েজলা সংবাদদাতা সব্পন পাল জািনেয়েছন
এিদেক, রাজ. সরকােরর আেবদন েমেন েসনা বািহনী, দািজর্িলং পাহাড়
েথেক িতন কলাম েসনা পৰ্ত.াহার কের িনেয়েছ
*******
পৃথক রােজ.র দািবেত েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার এক পৰ্িতিনিধ দল গতকাল
রাজ.পাল েকশরীনাথ িতৰ্পাঠীর সেঙ্গ েদখা কের রাজ.পাল ঐ পৰ্িতিনিধ দলেক
পাহােড় শািন্ত িফিরেয় আনেত উেদ.াগী হওয়ার আেবদন জানান
*******
পণ. পিরেষবা কর িজএসিট চালু হওয়ায় রােজ.র েছাট ব.বসায়ীরা
অসু িবধায় পেড়েছন বেল অিভেযাগ জািনেয় রােজ.র িবেরাধী দলেনতা আুল
মান্নান েকন্দৰ্ীয় অথর্মন্তৰ্ী অরুণ েজটিলেক িচিঠ িদেয়েছন িতিন বেলেছন, এই
কর চালু করার সময় েছাট ব.বসায়ীরা অসু িবধায় পড়েবন না বেল েকন্দৰ্ীয়
সরকােরর তরেফ দািব করা হেলও আদেত দিজর্, ওসু ধ ব.বসায়ী, িনমর্াণ িশেল্পর
সেঙ্গ যুক্ত ব.বসায়ী ও শৰ্িমকরা ব.বসা চালােত অসু িবধার সম্মুখীন হেচ্ছন
অিবলেমব্ িবষয়িটর িনষ্পিত্ত করেত শৰ্ী মান্নান েকন্দৰ্ীয় অথর্মন্তৰ্ীর কােছ আেবদন
জািনেয়েছন
*******
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পাঁচতারা েহােটল এবং দামী েরেস্তারাঁওগুিলেত িমনােরল ওয়াটােরর
েবাতেলর দাম, সেবর্াচ্চ খুচেরা মূ ল. বা MRP-র েচেয় েবিশ েনওয়া যােবনা বেল
রােজ.র উপেভাক্তা িবষয়কমন্তৰ্ী সাধন পােন্ড স্পষ্ট জািনেয়েছন
কলকাতায় বিণকসভা MCCI-এর এক অনু ষ্ঠােন গতকাল িতিন বেলন,
েকন্দৰ্, েবাতলবন্দী জেলর দােমর ব.াপাের িনেদর্িশকা পািঠেয়েছ রাজ. সরকার,
কেঠারভােব েসই িনেদর্িশকা কাযর্কর করেব েকউ যিদ েবিশ দাম েনয়, তাহেল
কড়া ব.বস্থা েনওয়া হেব
*******
কলকাতার SSKM হাসপাতােল িচিকত্সাধীন পুরুিলয়ার িনযর্ািততা সােড়
িতন বছেরর িশশুিটর মৃতু. হেয়েছ গত মঙ্গলবার কেয়ক ঘন্টা ধের অেস্তৰ্াপচার
কের তার েছাট্ট শরীর েথেক সাতিট সূ চ েবর করা হয় তারপেরও িশশুিটর
অবস্থা িস্থিতশীল িছল হঠাই গতকাল েথেক অবস্থার অবনিত হেত থােক
গভীর রােত েস মারা যায় বেল হাসপাতােলর অিধকতর্া ডাক্তার অজয় কর
আমােদর পৰ্িতিনিধ িশপৰ্া েসনসাহােক জািনেয়েছন
গত সপ্তােহ নৃ শংস অত.াচােরর িশকার েমেয়িটেক িনেয় তার মা পুরুিলয়ার
েদেবন মাহােতা সদর হাসপাতােল যান িশশুিটর শরীের অসংখ. ক্ষত েদেখ
িচিকত্সকেদর সেন্দহ হওয়ায় খবর যায় পুিলেশ বাঁকুড়া েমিডেকল কেলজ
হাসপাতাল হেয় িশশুিটেক SSKM-এ িনেয় যাওয়া হয় তার শরীেরর িবিভন্ন
জায়গায় সূ চ িবঁেধ িছল ফুসফুেস িছল সংকৰ্মণ িহেমােগ্লািবেনর মাতৰ্াও িছল
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কম একিট হাতও ভাঙা িছল ফুসফুেস সংকৰ্মণই, িশশুেদর ICU-েত
িচিকত্সাধীন বাচ্চািটর মৃতু.র কারণ বেল জানা েগেছ
*******
নদীয়ার চাকদার রামলাল অ.াকােডিমর একাদশ েশৰ্িণর েমধাবী ছাতৰ্ সন্তু
ভট্টাচােযর্র িনেখাঁজ হবার ঘটনায় ধৃ ত সন্তুর বন্ধু সায়ন িবশব্াসেক পুিলশ দীঘর্ক্ষণ
িজজ্ঞাসাবাদ কেরেছ গতকাল তােক কৃষ্ণনগের জুেভনাইল আদালেত েতালা
হয় সায়েনর িবরুেদ্ধ অপহরণ এবং েজার কের আটেক রাখার অিভেযাগ আনা
হেয়েছ যিদও তার বাবার অিভেযাগ, সন্তুর বাবা-মা িনেজেদর পািরবািরক
অশািন্ত ঢাকেতই তাঁর েছেলেক ফাঁিসেয়েছ
*******
নদীয়ার কল.াণী িবশব্িবদ.ালেয়র স্নাতেকাত্তর স্তের বাংলার পৰ্েবিশকা
পরীক্ষায় এক ছাতৰ্ীেক পৰ্শ্নপেতৰ্র সেঙ্গ উত্তরপতৰ্ িদেয় েদবার ঘটনায় চাঞ্চল.
ছড়ায় গতকাল বাংলা িবভােগ ৪০ শতাংশ আসেন ভিতর্র জন. পরীক্ষা েনওয়া
হিচ্ছল িবভােগর অধ.াপক পৰ্বীর পৰ্ামািণক এক ছাতৰ্ীেক পৰ্শ্নপেতৰ্র সেঙ্গ ঐ
েসেটর উত্তরপতৰ্ও িদেয় েদন বেল অিভেযাগ অন. পরীক্ষাথর্ীরা পৰ্িতবাদ
জানােলও িতিন কান েদন িন পরীক্ষাথর্ীরা এরপর উপাচােযর্র কােছ অিভেযাগ
জানান উপাচাযর্ শঙ্করকুমার েঘাষ জািনেয়েছন, অিভেযাগ সিত. হেল সংিশ্লষ্ট
অধ.াপেকর িবরুেদ্ধ কেঠার ব.বস্থা েনওয়া হেব
*******
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হাওড়ার গািদয়াড়ার একিট েহােটেল হানা িদেয় CID, েদহব.বসা চালােনার
অিভেযােগ েহােটেলর মািলক ও ম.ােনজার সহ ৮ জনেক েগৰ্প্তার কেরেছ উদ্ধার
করা হেয়েছ এক নাবািলকা সহ ৫িট েমেয়েক েগাপনসূ েতৰ্ খবর েপেয়
গতসন্ধ.ায় CID এই অিভযান চালায়
*******
ছাতৰ্ীেদর সেঙ্গ অশালীন আচরেণর অিভেযাগ এেন হাওড়ার উলুেবিড়য়ার
থানার নয়াচক, েজায়ারগিড়, করাতেবিড়য়া পৰ্াথিমক িবদ.ালেয়র ভারপৰ্াপ্ত পৰ্ধান
িশক্ষকেক অিভভাবক ও স্থানীয় গৰ্ামবাসীেদর একাংশ গতকাল েবধড়ক মারধর
কের পুিলশ িগেয় আহত ঐ িশক্ষকেক উদ্ধার কের উলুেবিড়য়া েস্টট েজনােরল
হাসপাতােল ভিতর্ কের
*******
েবআইনীভােব মেদর েদাকান চালােনার অিভেযােগ পুরুিলয়া শহেরর
বরাকর েরােড এলাকার মিহলারা গতকাল েদাকানিটেত ভাঙচুর চালান তাঁেদর
বক্তব., জাতীয় সড়েকর ৫০০ িমটােরর মেধ. এই েদাকান চালােনা হেচ্ছ
সু পৰ্ীমেকােটর্র িনেদর্শ অনু যায়ী যা আইনিবরুদ্ধ তাছাড়া মেদর েদাকানিটর
কাছাকািছ একািধক স্কুলও রেয়েছ পুরুিলয়া সদর থানার পুিলশ ব.বস্থা েনবার
আশব্াস িদেল উেত্তজনা পৰ্শিমত হয়
*******
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গােঙ্গয় পিশ্চমবেঙ্গর ওপর িদেয় িবস্তৃত েমৗসু িম অক্ষেরখার পৰ্ভােব
কলকাতা সহ দিক্ষণবেঙ্গর িবিভন্ন েজলায় বৃিষ্ট হেচ্ছ আগামী ৪৮ ঘন্টােতও
গােঙ্গয় পিশ্চমবেঙ্গর সবর্তৰ্ই কম-েবিশ বৃিষ্টর সম্ভাবনা েকাথাও েকাথাও ভারী
বৃিষ্ট হেত পাের বেল আিলপুর আবহাওয়াদপ্তর জািনেয়েছ বীরভূম েথেক
আমােদর সংবাদদাতা জানােচ্ছন, রাত েথেক েজলায় বজৰ্িবদু. সহ পৰ্বল বৃিষ্ট
হেচ্ছ
*******
*******

Page 8 of 8

