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সব্াধীনতা উদযাপেনর মাস
িবদু ত্ পাল
আগস্ট মাস,
মাস, শৰ্াবণ আর ভােদৰ্র বৃ িষ্ট ও বৃ িষ্টহীন দােহ েবশ কেয়কিট উদযাপেনর মাস< বাঙািলর বাইেশ শৰ্াবণ আেছ,
আেছ,
িহিন্দ অঞ্চেল জনিপৰ্য় আগস্ট কৰ্ািন্ত িদবস ৯ই আগস্ট আেছ,
আেছ, আমরা যারা মিনষীেদর স্মরেণ রাখেত চাই তােদর জন ২রা
আগস্ট আেছ,
আেছ, আচাযর্ পৰ্ফুল্ল চন্দৰ্ রােয়র জন্মিদবস...
জন্মিদবস... িকন্তু সবেচেয় বড় উদযাপন সব্াধীনতা িদবস<
জািন,
জািন, িভতেরর মানু ষটা েঠাঁট েবঁকােব,
ােব, “িকেসর সব্াধীনতা?
সব্াধীনতা?” তার েগানােত থাকা িফিরিস্তর একটাও িমেথ নয়,
নয়, দািরদৰ্,
দািরদৰ্,
েবকাির,
েবকাির, েশাষণ,
েশাষণ, বঞ্চনা,
বঞ্চনা, গণতেন্তৰ্র নােম ধনকুেবরেদর েদৗরাত্ম ও অপশাসন...
অপশাসন... তবু, সব্াধীনতা িদবস উদযাপন এমন একটা পথ
যােত সকােলর আেলায় পা েরেখ আমরা আমােদর িশশুসন্তানেদর হাত ধের এেগাই< কখেনা আমরা তােদর ঘুম ভাঙাই,
ভাঙাই, কখেনা
তারা আমােদর ঘুম ভাঙায়< কখেনা তারা আমােদর টােন,
টােন, কখেনা আমরা তােদর টািন< িকন্তু এেক অেনর জন,
জন, ওই পথটায়
েহঁেট,
ট, েপঁৗেছােত চাই অবশই<
আগেস্ট আেরা একটা িবড়মব্নার সম্মু খীন হই আমরা< অিতবৃ িষ্ট ও অনাবৃ িষ্ট< বনা ও খরা< ১৬ আগেস্টর েডক্কানেহরাল্ড
জানােচ্ছ েয এবছর িবহােরর উত্তর িদেক ১৩টা
১৩টা েজলায় বনার পৰ্েকাপ আর দিক্ষণ িদেকর ১০টা
১০টা েজলায় খরার পৰ্েকাপ<
িবহােরর েকািশ পৰ্ভািবত অঞ্চেল জুলাইেয়র েশষ েথেকই ঘের জল ঢুকেত শুরু কেরেছ< একটা বড় খবর েয এবার েকািশর
কমেব,,
জল েমিচ নদী হেয় মহানন্দায় িনেয় যাওয়ার পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত হেব< তাহেল পৰ্িত বছর বনার আশঙ্কাও েযমন কমেব
আরািরয়া,
আরািরয়া, কািটহার,
কািটহার, িকশনগঞ্জ পৰ্ভৃিত েজলায় ২ লেক্ষর েবিশ চাষজিম েসেচর জল পােব< অনিদেক দিক্ষণিবহােরর
খরাপৰ্ভািবত েজলাগুিলর সমীক্ষা কের মুখমন্তৰ্ী চাষীেদর িডেজেল ভতুির্ ক িদেত বেলেছন< অথর্াত্ মািটর িনেচর জল আেরা েবিশ
কের তুেল আপাততঃ ফসল বাঁচােনা হেব< তাহেল ভুগেভর্র জলস্তর আেরা কতদূ র নামেব?
নামেব?
আমরা িবহােরর মানু ষ< একেচাখ ভরা জল আর একেচাখ ভরা দাহ িনেয় জাতীয় পতাকােক েসলাম জানাই< কখেনা
জলটা আনন্দাশৰ্ু< কখেনা দাহটা সংকেল্পর েতজ< মেন আেছ,
আেছ, কেয়ক বছর আেগ িনভর্য়ার ধষর্ণ ও হতার িবরুেদ্ধ েয িমিছেলর
েজায়ার উেঠিছল িদিল্লর রাজপেথ,
রাজপেথ, তার শিরক একজন,
একজন, িনেজর সন্তােনর হাত ধের হাঁটার অিভজ্ঞতার কথা িলেখিছেলন<
িলেখিছেলন েয এমন সু েযাগ জীবেন কম আেস<
সিত কম আেস< িকন্তু সব্াধীনতা িদবস বছের একবার েস সু েযাগটা কের েদয়< আমরা আমােদর সন্তানেদর হাত ধের
হাঁটেত হাঁটেত েসই সব অেনক পৰ্িতশৰ্ুিতর কথা বিল যা এখেনা পুেরা হয়িন< পুেরা করার আহব্ান ওই সব্াধীনতা িদবস আর
আকােশ অল্প অল্প িহেল্লািলত হেত থাকা জাতীয় পতাকা<

গত এিপৰ্ল ২০১৯ এ ২০১৮র
২০১৮র পৰ্কািশত িতন সংখা ও এিপৰ্ল—
এিপৰ্ল—জুলাই ১৯ (৪) সংখা ডাক েযােগ
পাঠােনা হেয়েছ।
যাঁরা েপেয়েছন,
হেয়েছ
েপেয়েছন, তােদর ৯৪৩০২৯৪২৮৭ নং এ SMS কের পৰ্ািপ্ত সংবাদ জানােত
অনু েরাধ জানাই।
জানাই।
জানাই সকলেক বতর্মান িঠকানা,
িঠকানা, েমাবাইল নং ও ই-েমল
ই েমল জানােত অনু েরাধ জানাই
যাঁরা সিঞ্চতা িনয়িমত পােচ্ছন না,
না, তােদর সম্পাদক,
সম্পাদক, সিঞ্চতােক িলিখত ভােব জানােত অনু েরাধ
জানাই।
জানাই আমরা ডাক িবভােগ আপনােদর পাওয়া িচিঠ সংলগ্ন কের িলিখত অিভেযাগ জানাব।
জানাব
সকলেক ১০০০টাকা
জানাই।
১০০০টাকা অনু দান িদেয় সিঞ্চতা পিতৰ্কার পৃষ্ঠেপাষক হেত অনু েরাধ জানাই
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আচাযর্ পৰ্ফুল্ল চন্দৰ্ রায় ও েবঙ্গল েকিমকালস
রিবঠাকুেরর সমসামিয়ক এই মানু ষিট একাধাের িবশব্খাত রসায়নিবদ,
রসায়নিবদ,
আিবষ্কারক,
আিবষ্কারক, ভারতীয় িবজ্ঞােনর ইিতহাস রচনার অগৰ্পিথক,
অগৰ্পিথক, েঘার সব্েদশী ও
সব্াধীনতািপপাসু িশক্ষাচাযর্ (ইংেরজেদর খাতায় ‘সন্তৰ্াসবাদী’
সন্তৰ্াসবাদী’ িহেসেব িচিহ্নত)
িচিহ্নত) এবং
ভারেতর অগৰ্ণী উদ্ভাবকউদ্ভাবক-উদমীেদর একজন< বাঙািল িশিক্ষতিশিক্ষত-মধিবত্ত মানস অন
অেনক েদেশর মত িবজ্ঞান ও িশল্পসেচতন হেল পৰ্াতঃস্মরণীয় এই আচােযর্র ছিব
ঘের ঘের টাঙােতা,
কথা,, তা তারা নয়,
টাঙােতা, িবশব্কিবর পােশ,
পােশ, িকন্তু দু ঃেখর কথা
নয়, আর তাই
পৰ্ফুল্ল চন্দৰ্ রােয়র জন্মিতিথ েজার কের মেন করােত হয়< ফুটপােত ছিবর পসরােত
এনার ছিবও কম পাওয়া যায়< জগদীশচন্দৰ্ বসু র জন্মিতিথও মেন করােত হয়< তাঁর
ছিবও কােরার ঘের পাওয়া যােব না<
For
যিদ বা মেন কেরও িনই,
িনই, সমসা হেব েয উদযাপন করব িকভােব!
িকভােব! Video & Still Photography
রিবঠাকুেররটা েতা সহজ – িকছু গান,
গান, িকছু নাচ,
নাচ, িকছু আবৃ িত্ত আর িকছু ভাবুক
Contact : Sujay Bhattacharya
B. M. Das Road, Patna - 800 004
ভাবুক কথা< িকন্তু ৈবজ্ঞািনেকর জন্মিদন উদযাপেন েতা ৈবজ্ঞািনক ‘নাচনাচ-গানগান-আবৃ িত্ত’
ত্ত’
Mob. 9835424997, 9661124835
হওয়ার কথা – তা পােবা েকাথায়?
েকাথায়?
যাঃ,
যাঃ, ‘ৈবজ্ঞািনক নাচনাচ-গানগান-আবৃ িত্ত’
ত্ত’! তা আবার হয় নািক!
নািক!
হয় েতা!
েতা! একটু বুিদ্ধ খাটােত হয়<
িকন্তু েস যাক< পেরর বছর উদযাপেনর পৰ্স্তাব এেল নাহয় বলা যােব<
আপাততঃ বলার এটুকুই েয েসই পৰ্ফুল্ল চন্দৰ্ রােয়র িনেজর হােত ১৯০১ সােল গড়া,
গড়া,
সংস্থা,, শতা¯ীভারেতর পৰ্থম ওষু ধ পৰ্স্তুতকারী সংস্থা
শতা¯ী-পৰ্াচীন েবঙ্গল েকিমকালস িবিকৰ্ হেয়
যােচ্ছ< ১৮ই
১৮ই জুলাইেয়র আনন্দবাজার পিতৰ্কা জানােচ্ছ েয েকন্দৰ্ীয় মিন্তৰ্সভার
করার,, চার
িসদ্ধােন্ত েবঙ্গল েকিমকালস অান্ড ফামর্ািসউিটকালস িলিমেটড িবলিগ্নকৃত করার
বছর আেগ েনওয়া িসদ্ধান্ত এবার কাযর্কর হেব<
সংস্থাটা পিশ্চমবেঙ্গ< তেব আমরা িবহার েথেক ৈনিতক পৰ্িতবাদ জানােত
পাির< আেরা এই জন েয সংস্থাটা লােভর মুখ েদখিছল< সংস্থার বতর্মান পৰ্ধান
ভরসা িদেয়িছেলন েয কেয়ক বছর পেরই সংস্থািট ‘িমিনিমিন-রেত্ন’
রেত্ন’ পিরণত হেব< আমরা
পৰ্িতবাদ জানাই এবং পিশ্চমবেঙ্গর সরকারেক অনু েরাধ জানাই েয তাঁরা েযন এ
বাপাের েকন্দৰ্ীয় সরকােরর সােথ কথা বেলন,
বেলন, যােত এই িবলিগ্নকরণ আটকােনা সিঞ্চতার পৰ্কাশনা ও বািষর্ক চাঁদা
যায়<
এিপৰ্ল ২০১৯ এ ২০১৮র
২০১৮র
পৰ্য়াত হেলন সকেলর ভালবাসা ও শৰ্দ্ধার মানু ষ, পৰ্কািশত িতন সংখা ও এিপৰ্ল—
এিপৰ্ল—জুন ১৯
ধানবােদর রায়বাবু
সংখা ডাক েযােগ পাঠােনা হেয়েছ।
হেয়েছ যাঁরা
েপেয়েছন
বা
পানিন,
তােদর
পানিন,
ধানবােদর পৰ্বাদপৰ্িতম রাজৈনিতক বিক্ততব্ এ
৯৪৩০২৯৪২৮৭ নং এ SMS কের
েক রায় গত ২১েশ
২১েশ জুলাই পৰ্য়াত হেলন< বহু
জানােত অনু েরাধ জানাই।
সকলেক
জানাই
রাজৈনিতক উত্থানপতেনর সাক্ষী এই বণর্ময় নানু ষিট
বতর্মান িঠকানা,
িঠকানা, েমাবাইল নং ও ই-েমল
ই েমল
ধানবােদর ইিতহােসর গিতপথ বদেলর অনু ঘটেক
জানােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
পিরণত হেয়েছন< পৃথক রাজ ঝাড়খন্ড গঠেনর দািবেত
যাঁরা বািষর্ক গৰ্াহক তােদর
েয আেন্দালন মােঝমােঝই গিত হািরেয় েফলত,
েফলত, ওনার
সকলেক িনেজর বেকয়া (গত িতন বছের
েনতৃেতব্ ‘মরাগােঙ বান ডাকত’
ডাকত’ পৰ্িতবার< েয দেলর
পৰ্কািশত ১৬ সংখার ৮০টাকা
৮০টাকা ও
েনতৃেতব্ পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ গঠেনর অেনকিদেনর সব্প্ন
২০১৯এর
২০১৯এর চাঁদা (৭০টাকা
৭০টাকা)
টাকা) েমাট ১৫০টাকা
১৫০টাকা
ও সংগৰ্াম আকািঙ্খত লেক্ষ েপঁৗেছিছল,
েপঁৗেছিছল, েসই ‘ঝাড়খন্ড
তাড়াতািড়
বাঙ্ক
একাউেন্ট
জমা
কের ও
মুিক্ত েমাচর্া’র ভাবনা তাঁরই মিস্তষ্কপৰ্সু ত – িবেনাদিবহারী
সম্পাদকেক জািনেয় সহেযািগতার হাত
মাহাত তােকই বাস্তবািয়ত রূপ েদন< তার িকছু িদন পর
বাড়ােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
িশবু েসােরন এই আেন্দালেনর সােথ যু ক্ত হন<
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িতনবার িবধায়ক (১৯৬৭
১৯৬৭ ,১৯৬৯
১৯৬৯ ও ১৯৭২,
১৯৭২, িসিন্দৰ্ আসন েথেক)
েথেক ও
িতনবার সাংসদ (১৯৭৭
১৯৭৭ ,১৯৮০
১৯৮০ ,১৯৮৯
১৯৮৯,
১৯৮৯, ধানবাদ আসন েথেক)
েথেক হন রায়বাবু<
সাংসদ িহেসেব তাঁর বক্তৃতাগুিল উচ্চপৰ্শংিসত হেয়েছ< িবেশষ কের সাংসদেদর
েবতনেবতন-ভাতা বাড়ােনার িবরুেদ্ধ তাঁর মমর্স্পশর্ী আেবদন এক ঐিতহািসক দিলল হেয়
আেছ< িতিন পরবতর্ী কােল েপনশন গৰ্হণ কেরন িন< আমৃতু তাঁর সঙ্কেল্প অনড়
েথেকেছন< রাজনীিতেত সততা ও ৈনিতকতার পৰ্েশ্ন সারাজীবন অিবচল েথেকেছন,
েথেকেছন,
েকান পৰ্েলাভেন পা েদন িন< িসম্পল িলিভং,
িলিভং, হাই িথিঙ্কং এর উদাহরণ হেয় লÇ
লÇ মানু েষর শৰ্দ্ধা অজর্ন কেরেছন<
১৯৩৫ সােলর ১৫ই
১৫ই জুন রাজশাহী েজলার নওগাঁওএ তাঁর জন্ম< েসখানকার
স্কুল েথেক ১৯৫১ সােল মািটৰ্ক পাশ কের েবলু েড়র রামকৃষ্ণ িমশন িবদামিন্দের
ভিতর্ হন< ১৯৫৯ সােল কলকাতা িবশব্িবদালয় েথেক েকিমকাল ইিঞ্জিনয়ািরং িনেয়
পাশ কের দু বছর পর িসিন্দৰ্েত ডঃ েক আর চকৰ্বতর্ীর অধীেন প্লািনং অান্ড
েডেভলাপেমন্ট গেবষণা েকেন্দৰ্ েযাগ েদন< েসখােন কারখানার শৰ্িমক আেন্দালেনর
পৰ্িত ৈনিতক সমথর্ন জানােল কতৃপ
র্ ক্ষ অসন্তুষ্ট হয়< বারবার শৰ্িমকেদর দািবর পােশ
দাঁড়ােনার জন পৰ্থেম সাস্েপন্ড ও পের বরখাস্ত হন<
কমর্রত অবস্থায় িসিন্দৰ্ শহেরর চারপােশর গৰ্ােমর দু দশ
র্ া েদেখ মমর্াহত হেয়
তােদর মেধ সামািজক নায় ও নাগিরক অিধকার রক্ষার েচতনা জাগােনার জন
অিভযান চালান< চাকির েখায়াবার পর পূ ণস
র্ মেয়র কমর্ী িহেসেব আেরা বাপক ভােব
কাজ করার সু েযাগ পান< ১৯৬৭ সােল তাঁেক একিট বামপন্থী দেলর তরফ েথেক
িবধানসভা িনবর্াচেন পৰ্াথর্ী করা হয়< রাজৈনিতক িবেশষজ্ঞেদর িহেসব ওলটপালট
কের িদেয় িতিন জয়ী হন< এরপর তাঁেক আর িপছন িফের তাকােত হয়িন<
ঝাড়খেন্ডর েশািষত,
েশািষত, বিঞ্চত মানু ষেদর কােছ িতিন মুিক্তদূ েতর মত িছেলন< এমনিক
লক্ষ লক্ষ বিহরাগত খিনশৰ্িমকেদরও কােছর মানু ষ হেয় ওেঠন< তাঁর অনাড়মব্র এবং
আেপাষহীন আদশর্বাদী ভাবমূ িতর্র জন তাঁেক ‘রাজৈনিতক সন্ত’
সন্ত’ বা মহাপৰ্াণ বেল
অিভিহত করা শুরু হয়< তাঁর রাজনীিতরাজনীিত-দশর্েনর অিভনবেতব্র জন তািত্তব্ক মহেল
িবতেকর্র ঝড় উঠেলও তাঁর অননসাধারণ মানিবক সংেবদনার স্পেশর্ আপ্লূত
কমর্ধারার পৰ্তক্ষ পৰ্মাণ েদেখ তারা শৰ্দ্ধাবনত হেয়েছ< সাধারণ মানু ষ তাঁেক তােদর
হৃদেয়র সমৰ্াট কের েরেখেছ<
২১েশ
২১েশ জুলাই তাঁর মহাপৰ্য়ােণর পর পেথ েনেম আসা সব্তঃস্ফূ তর্ ও অভূ তপূ বর্
জনেজায়ার তাঁর জনিপৰ্য়তা পৰ্মাণ কের< হাসপাতাল েথেক ধানবাদ শহেরর পািটর্ ও
থাকেতন,, েসই পৰ্ায় পেনর
ইউিনয়ন অিফস হেয় নু িনিডহ গৰ্ােমর েয কিমউেন িতিন থাকেতন
িকেলািমটার পেথর দু ধাের েশাকাকূল সাধারণ মানু ষ ঘন্টার পর ঘন্টা পৰ্াকৃ িতক
দাবদােহর দংশনেক উেপক্ষা কের,
লিছেলন,,
কের, পৰ্ােণর আেবগ িমিশেয় েস্লাগান তুলিছেলন
“গরীেবাঁ কা মিসহা এ েক রায় অমর রেহঁ”, “যবতক সু রজ
জ--চাঁদ রেহগা,
রেহগা, এ েক রায়
কা নাম রেহগা”
িছল,,
রেহগা”< পেরর িদন সংবাদপেতৰ্ পুেরা পৰ্থম পাতা জুেড় িশেরানাম িছল
ু
ৃ
‘রাজনীিতক সন্ত এ েক রায় নহঁী রেহ’
রেহ’< িভতেরও চার পষ্ঠা জেড় শুধু এ েক রায়
সংকৰ্ান্ত খবর ও কািহনী<
েশাকাকূল েদাকানদাররা েদাকান বন্ধ কের েশাকযাতৰ্ায় শািমল হন< ধানবাদ
করেপােরশেনর েময়র চন্দৰ্েশখর আগরওয়াল সাত ঘন্টা ধের যাবতীয় ববস্থাপনা
সামাল িদেত,
িদেত, কমর্চারীেদর িনেয় সিকৰ্য় িছেলন< রায়বাবুর হােত গড়া,
গড়া, িনরসা
অঞ্চেলর পৰ্য়াত েনতা গুরুদাস চাটািজর্র (িযিন মািফয়ােদর হােত খুন হেয় যান
যান))
পুতৰ্, বতর্মােন িনরসার িবধায়ক অরূপ চাটািজর্, সস্তৰ্ীক েশাকযাতৰ্ায় শািমল হেয়
মাইেলর পর মাইল েহঁেটেছন< দােমাদর নেদর তীের মহুলবিন ঘােট রাষ্টৰ্ীয় মযর্াদায়
3

Mob.:9386880078 Ph.2301802

Das Company
OPP. P.M.C.H .MAIN GATE
ASHOK RAJPATH, PATNA – 800 004
A modern house for
HEARING AIDS, NUSICAL INSTRUMENTS & BOOKS

েগাপাল : ৯৪৩১৬৬২৪২৪ /২৩০৩৬৯৮

শৰ্ী দুগার্ জুেয়লারী

মাতা মহাকালী মিন্দর-িবপরীত
মিন্দর িবপরীত
েগািবন্দ িমতৰ্ েরাড,
েরাড লঙ্গরেটালী
পাটনা—
পাটনা—৮০০ ০০৪
Mob. : 9835053664/ 2300186 ®

NEW

ROY JEWELLERS
No . 8, First Floor, N. P. Centre
New Dak Bunglow Road
Patna – 800 001

Mob. : 9835012908

With Best Compliments from

M/s Roy Choudhury
Photographers
Opp. Patna Collegiate School
DARIYAPUR
PATNA—800 004

Ph. 9835454439

BASAK STORES
Leading Wholesale Cloth Merchant
Chowdhury Market,
Market, Ashok Raj Path
Patna – 800 004

সিঞ্চতা আমানত েকাষ
েমাট পৃষ্ঠেপাষক সংখা – ৫১৬ : েমাট
আমানত : ২,৫০,৬৮৯ টাকা
Bengalee Association, Bihar A/c
Sanchita নােম ১০00 টাকার েচক/
েচক/
RTGS/NEFT সিমিতর S/B A/c State
Bank of India এর A/c No. –
11049771396,
IFS
Code
SBIN0000152 এ জমা করেত পােরন।
পােরন
টাকা জমা কের সম্পাদকেক (েমা০
েমা০ ৯৪৩০২৯৪২৮৭)
৯৪৩০২৯৪২৮৭) জািনেয় িদেত অনু েরাধ
জানাই।
জানাই

Sanchita 52th Year: Issue No. 8 August 2019, R.N.I. No.No.- 28243/67 & Postal Regd. No.No.- PT 25/2018—
25/2018—20
েশষকৃত সম্পন্ন হয়< জাতীয় পতাকায় েদহ ঢাকা িছল< িনয়মানু সাের সরকাির
বাজনদােররা েশাকেশাক--েসলাম বা গানেশাক-ধু ন বাজােনার পর বন্দুক নািমেয় েশাক
গান-সালু ট
েদয়া হয়< ঝাড়খন্ড সরকােরর পৰ্িতিনিধ রূেপ মন্তৰ্ী অমর বাউরী,
বাউরী, শবেদেহ পুষ্পাঘর্
িদেয় তাঁর ভাষেণ েঘাষণা কেরন,
কেরন, ধানবাদ শহেরর পাটিলপুতৰ্ েমিডকাল কেলেজর
নামকরণ করা হেব এ েক রােয়র নােম< িকছু িদন েথেকই নানা মহল েথেক এ েক
রােয়র পেক্ষ এ ধরেণর দািব েতালা হিচ্ছল,
হিচ্ছল, েসিদন সরকার েসটা েমেন িনেলন<
িটিভর স্থানীয় চােনেল দীঘর্ক্ষণ ধের,
ধের, ধারািববরণী সহ েশাকযাতৰ্ার লাইভ কভােরজ
েদখােনা হয়<
এ েক রােয়র মানসমানস-গঠেন েয উপাদানগুিলর অহম ভূ িমকা িছল,
িছল, তা িতিন
সংগৰ্হ কেরিছেলন পৰ্ধানতঃ িবদাসাগর,
িবদাসাগর, রবীন্দৰ্নাথ,
রবীন্দৰ্নাথ, িবেবকানন্দর জীবনজীবন-সমুদৰ্ মন্থন
কের<
িবজ্ঞানেচতনা,
যু িক্তবাদ,
মানিবকতা,
কমর্বাদ,
কুসংস্কারহীন,
িবজ্ঞানেচতনা,
ক্তবাদ,
মানিবকতা,
াদ,
সংস্কারহীন,
অেলৗিককতাবিজর্ত সমাজিনমর্াণ,
ণ, নারীর মযর্াদা ও অিধকার রক্ষা,
রক্ষা, পৰ্কৃত ধমর্িনরেপক্ষ
রাষ্টৰ্ গেড় েতালার সব্প্ন – সবই িতিন আহরণ কেরন ঐ মহান বিক্তেদর জীবনবৃ ত্ত
েথেক< ... িতিন মাক্সর্বাদী িছেলন< তাঁর মেত,
মেত, মানু ষেক ভালবাসেত না পারেল খাঁিট
মাক্সর্বাদী হওয়া যায়না< েতামার িবরুদ্ধবাদী মেন কেরা বেল কাউেক পৰ্ােণ েমেরানা<
েরাগীেক না েমের েরােগর িচিকত্সা কেরা< পাপীেক ঘৃ ণা কেরা না,
না, পাপেক ঘৃ ণা
কেরা< েবিশ তািত্তব্ক না হেয় কমর্বাদী হও< জ্ঞান অজর্ন কের মানু েষর কলােণ
তােক পৰ্েয়াগ করার েচষ্টা কেরা< েযমন িবদাসাগর করেতন<...
করেতন<... এ ধরেণর কথা
রায়বাবু বারবার বলেতন< শৰ্িমক আেন্দালনেক িতিন আদশর্ শৰ্িমকশৰ্িমক-চিরতৰ্ িনমর্ােণর
িশক্ষায়তন িহেসেব েদখেতন< অিধকারঅিধকার-দািবর সেঙ্গ কতর্ব-েবােধর িশক্ষাও িদেতন<
েদশ গড়ার কােজ শৰ্েমর মূ ল ভূ িমকা সম্পেকর্ শৰ্িমকেদর মেন েচতনা জাগােত
চাইেতন< েশৰ্ণীসংগৰ্ােমর মধ িদেয় জািতজািত-ধমর্-বণর্-ভাষা িনিবর্েশেষ এক অখন্ড েদশ
িনমর্ােণর সব্প্ন েদখেতন যা তাঁেক অননসাধারণ রাজনীিতিবদ িহেসেব এক দু লভ
র্
মযর্াদায় ভূ িষত কেরেছ<

Ph.: 2521072, ( M ) 9931202484

ROY JEWELLERY MART
G- 4, Pushpanjali Place
Boring Road, Patna – 800 001

মা ৈবেষ্ণা জুেয়লাির
পােলস, বাঙািল আখাড়ার গিলর সামেন
পপুলার পােলস
লঙ্গরটুিল,
িল পাটনা – ৮০০ ০০৪
েমা০
েমা০ – ৯৮৩৫০৮৭৬৫৯
২২ কােরট েসানা,
েসানা রূপা ও হীেরর গহনা িনমর্াতা

06120612-2665208, 9835431111
With best Compliments from

ROY DIAGNOSTIC

Ramna Road Corner, Nayatola
Patna—
Patna—800 004
7759815520
With Best Compliments from

DADA GARMENTS

G – 158, Khetan Super Market

Patna—
Patna—800 004

পূ িণর্য়া শহেরর ৬িট স্কুল পিরদশর্ন
গত ৮ ই জুলাই ২০১৯ িবহার বাঙ্গালী সিমিত পূ িণর্য়া শাখার তরফ েথেক
আমরা শহেরর িকছু স্কুেল যাই বাঙ্গলা পঠন পাঠেনর খবর িনেত।
িনেত দেল িছেলন
তারাশংকর চাটািজর্,অিচন্ত েবাস,
েবাস,পূ িণর্য়া শাখা েকন্দৰ্ীয় সিমিতর অজয় সানাল,
সানাল, শাখা
সভাপিত,
সভাপিত, নারায়ণ চন্দৰ্ দাস,
দাস, শাখা সহ সিচব ও রাজ সাধারণ সম্পাদক সু িনমর্ল
দাশ।
দাশ আমরা ছিট স্কুেল যাই।
যাই স্কুেল পৰ্ধান িশক্ষক,
িশক্ষক, বঙ্গভাষী িশক্ষকেদর সংেগ কথা
বেল জানেত পাির বাঙ্গলা যারা পড়েছ তােদর সমসার কথা।
কথা
পৰ্থেম যাই মধ িবদালয়,
িবদালয়,লালগঞ্জ।
লালগঞ্জ ৯০০ র েবশী ছাতৰ্ তার মেধ বাঙািল
ছাতৰ্ পৰ্ায় ৪৫০।
৪৫০ এই িবদালেয় িশক্ষক পৰ্েসনিজত্ কুমার দাস একলা এত সংখক
বাঙলা ছাতৰ্ ছাতৰ্ীেদর পড়ােচ্ছ।
পড়ােচ্ছ
এরপের যাই পৰ্াথিমক শরণাথর্ী িবদালয়,
িবদালয়, িমিল্ক।
িমিল্ক বাঙলা ভাষী ছাতৰ্ ৮০ জন
পৰ্ায়।
পৰ্ায় স্কুেলর কােছ একশ ঘেরর বাঙ্গালী বিস্ত।
বিস্ত আমােদর লক্ষ এই বিস্তেত
করার।
মাতৃভাষা ও বাঙ্গলা সংস্কৃিত িনেয় কাজ করার
আমরা এবার যাই আদশর্ মধ িবদালয়,
নগর,, েবেলৗডী।
িবদালয়,বঅনু প নগর
েবেলৗডী এখােন
বাঙ্গলার একজন ও বঙ্গভাষী েমাট িতনজন িশক্ষক আেছন।
আেছন মূ ল সমসা পৰ্থম েশৰ্ণী
েথেক অষ্টম েশৰ্ণী পযর্ন্ত বাঙ্গলা ভাষার বই সরকার ছাপেছন না।
না তাছাড়া েকান
েশৰ্ণীেত কতজন বাঙ্গলা ভাষী ছাতৰ্ েসই পিরসংখান সরকােরর কােছ যায় না।
না
আমরা এরপের যাই আদশর্ মধ িবদালয় েবেলৗডীেত< জানেত পারলাম
4

DAS DIGITAL
Multicolour Offset Printer
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9431222396, 9006353001
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বাঙ্গলা মাধেম যারা NIOS পরীক্ষা েদয় তােদর পরীক্ষার ফল েঘািষত হয় না।
না
তােদর নােমর পােশ েলখা হয় ‘অনু পিস্থত’
িস্থত’।
আমােদর পরবতর্ী িবদালয় মধ িবদালয়,
ালয়,,পূ িণর্য়া পূ বর্।
িবদালয়, পৰ্খন্ড মূ খালয়
ু
এখােনও একই সমসা।
সমসা বাঙ্গলা পাঠপস্তেকর অভাব।
অভাব বাঙ্গলা িশক্ষক িনযু ক্ত হেচ্ছ না।
না
িসেলবােস বাঙ্গলা থাকেলও পরীক্ষায় বাঙ্গলা পৰ্শ্নপতৰ্ আেস না।
না
আমরা এবাের যাই মধ িবদালয়,
কীবাগ। এই স্কুেল ৮০০ জন ছাতৰ্
িবদালয়, খুশকীবাগ
ছাতৰ্ী।
ািনক। বাঙ্গলাভাষী িকছু িশিক্ষকার সংেগ
ছাতৰ্ী বাঙ্গলা ছাতৰ্ছাতৰ্ী ২০০ জন আনু মািনক
কথা হল।
হল তারা বেল্লন েবাডর্ েথেক বাঙ্গলা পৰ্শ্নপতৰ্ আেস না ফেল
বাঙ্গলা ভাষার পরীক্ষা েনওয়া সম্ভব হয় না।
না এিট উেদব্গজনক ঘটনা।
ঘটনা এও জানা েগল
স্কুল েথেক ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর
ভাষািভিত্তক েয পিরসংখান তািলকা সরকােরর কােছ পাঠান হয় বাঙ্গলা ভাষীেদর
সংখার উেল্লখ েসখােন হয় না।
না
কারণ স্কুল তািলকায় িহন্দী,
র্ াষীর সংখা েলখার জন জায়গা থাকেলও বাঙ্গলা
িহন্দী,উদু ভ
ভাষার সংখা উেল্লখ করার
েকান জায়গা েনই।
েনই ফেল িবশসূ তৰ্ী পিরসংখান সরকােরর কােছ পাঠান হেচ্ছ অথচ
তােত বাঙ্গলা ভাষী ছাতৰ্ ছাতৰ্ীেদর সংখা যােচ্ছ না।
না রােজ বাঙ্গলা ভাষা আজ গুরুতর
সমসার সম্মু খীন বলাই বাহুল।
বাহুল
ছিট িবদালেয়ই মাতৃভাষা িশক্ষাদােন িবরাট সংকট নজের এেসেছ।এই
এেসেছ এই
সমসার েমাকািবলা রােজ সমস্ত শাখােকন্দৰ্ ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতেক একেযােগ সিম্মিলত
ভােব করেত হেব।সরকােরর
হেব সরকােরর সংেগ আেলাচনা একান্ত পৰ্েয়াজনীয়।
পৰ্েয়াজনীয়
আজ েয সংকট বাঙ্গলা ভাষােক িনেয় িনকট ভিবষেত এটা িকন্তু মহীরুহ
হেয় উেঠ সমাধােনর রাস্তা আটেক েদেব।
নািম।
েদেব আসু ন হােত হাত েরেখ কােজ নািম
সবার।
মাতৃভাষা ও বাঙ্গলা সংস্কৃিতেক বাঁিচেয় রাখার দািয়তব্ আমােদর সবার
পৰ্িতেবদক - অজয় সানাল,
সানাল, পূ িণর্য়া শাখা

েমািতহাির শাখার িদব্বািষর্ক সাধারণ সভা

9334727580/ 2228648

AMCO Shoppe

Golghar Chowk, Budh Marg, Patna-800 001
Batteries for 2 Wheeler, 4 Wheelers,
Truck, Tractors, Jeep, UPS

ROY JEWELLERS
HARNIWAS COMPLEX
Dak Bunglow Road, Patna – 800 001
Ph. : 0612 – 2204890

Deals in : Hallmark Gold Jewellery,
IGI Certified Diamond Jewellery

9430252695

তৃিপ্ত িমষ্টান্ন ভান্ডার

কদমকূয়া,
য়া, পাটনা – ৮০০ ০০৩
িমিষ্ট ও পেয়ািধ দই সরবরাহ করা হয়।
হয়
Phone : 2230885/8051233640

Roy Jewellers & Brothers
B – 83 Maurya Lok Complex
Dak Bunglow Road
Patna – 800 001

Roy Brothers
(Jewellers)

Hallmark Gold & Silver Ornaments
Manufactures & Order Suppliers
MACHUATOLI, PATNA – 800 004

Ph.:268-6914, 2303501, Mob.: 9334328283

9431014297
গত ৪ঠা অগস্ট ২০১৯ পুষ্কর বানাজর্ীর মহাশেয়র বাসভবেন িবহার বাঙািল
সিঞ্চতার
শুভানু
ধ
ায়ীেদর
আন্তিরক
সিমিত,
সিমিত, েমািতহাির শাখার িদব্বািষর্ক সাধারণ সভা শৰ্ী সু ভাষ চন্দৰ্ দাস মহাশেয়র
পৰ্ীিত ও শুেভচ্ছা
অধক্ষতা আেয়ািজত হয়।
হয় এই সভায় শাখার নতুন কিমিটর গঠন (20192019-21)
21) করা
সঞ্জয় বসাক
হয়।
হয় িনম্নিলিখত সদসেদর নতুন কিমিটেত সবর্সম্মিতকৰ্েম িনবর্ািচত করা হেয়।
হেয়
১০
িব,
িব
রােজন্দৰ্
নগর,
নগর পাটনা – ৮০০ ০১৬
সভাপিত - রেমন্দৰ্ নারায়ণ সাহা,
সাহা, সহসহ-সভাপিত - নারায়ণ দাস
সাধারণ সম্পাদক - অতুল কুমার দাস,
দাস, যু গ্ম-সম্পাদক - মেনারঞ্জন দাস,
দাস, িনমাই চন্দৰ্
দাস,
দাস, জগত্ নারায়ণ দাস,
দাস, সহসহ-সম্পাদক - হাের কৃষ্ণ দাস,
দাস, কাজল বমর্ন, রাখাল দাস,
দাস,
পাতৰ্/
পাতৰ্/পাতৰ্ী
লাল েমাহন দাস,
দাস, েকাষাধক্ষ
ক্ষ - সিলল কুমার েবাস
িবএসিস,, এমএসিস,
িবএসিস
এমএসিস, ইিঞ্জিনয়ার অথবা
েকন্দৰ্ীয় সিমিতর সদস - সব্রিজত্ েবাস,
েবাস, পুষ্কর বানাজর্ী, হিরেমাহন বালা,
বালা, সু বাস চন্দৰ্ সমতূ ল িশক্ষাগত েযাগতার,
েযাগতার, ইংেরিজ মাধেম
দাস,
দাস, নেরশ দাস,
দাস, িহেরন্দৰ্ কুমার দাস,
দাস, িনেপন্দৰ্ চন্দৰ্ দাস।
দাস
িশিক্ষতা,
িশিক্ষতা, সু ন্দরী বাঙালী পাতৰ্ী চাই< পােতৰ্র

সমেয়র পেথঃ রিবঠাকুেরর সােথ

সু দৃশ িতৰ্ভাষী এই সিচতৰ্ রিবজীবনী িবহার বাঙািল সিমিতর
কাযর্ালেয় পাওয়া যােচ্ছ< দাম ৫০০ টাকা< আগৰ্হী বিক্ত েফান
নমব্র ৯৮৩৫৪৯৫৭৮৮ এবং ৭৯০৩৬৯২৭০৩ েত শৰ্ী িবশব্নাথ
েদেবর সােথ কথা বলু ন<
5

বয়স ২৬ বছর,
বছর, উচ্চতা ৫’ ১০’’
১০’’,
’’, িশক্ষাগত
েযাগতাঃ এমেটক (ইিন্ডয়ান স্টািটিস্টকাল
ইন্সিটটুট েথেক সব্ণর্পদক পৰ্াপ্ত)
পৰ্াপ্ত), কমর্রত
(বািষর্ক েবতন ১৭+
ষ,, বাঙালী
১৭+ লক্ষ)
লক্ষ), সু পুরূষ
কায়স্থ< েযাগােযােগ আগৰ্হী হেল পাতৰ্ীর ছিবর
সােথ
িববরণী
েহায়াটসাপ
নমব্র

8709219946 এ পাঠান<
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সিঞ্চতার পৰ্কাশনা

েসৗম েচৗধুরী (েগাপাল দা)
দা)

সিঞ্চতার পৰ্কাশনা খরচ েবেড়
শৰ্ী েসৗম েচৗধু রী ( েগাপাল দা)
ল,, ভাগকপুর (১৯৬৯)
দা) আমােদর দু গার্ চরণ স্কুল
১৯৬৯)
পৰ্াক্তন ছাতৰ্ িবগত িকছু বছর ধের িবহােরর সবর্েশৰ্ষ্ঠ ও একমাতৰ্ িসল্ক Exporter এর েগেছ< অেনক বছর হল সিঞ্চতার বািষর্ক
Award েপেয় চেলেছন।
চেলেছন আসু ন আমরা সবাই তােক অিভনন্দন ও শুেভচ্ছা জানাই । গৰ্াহক চাঁদা বাড়ােনা হয়িন<
িবহােরর বাঙািল গবর্ করার মত কাজ কের চেলেছ।
চেলেছ
বািষর্ক গৰ্াহকেদর গত িতন
বছের পৰ্কািশত ১৬ সংখার ৮০টাকা
৮০টাকা ও
ক্ষুিদরাম েবাস’
েবাস’র পৰ্য়াণ িদবস
২০১৯এর
২০১৯এর চাঁদা (৭০টাকা
৭০টাকা)
টাকা) েমাট ১৫০টাকা
১৫০টাকা
ক্ষুিদরাম বসু িছেলন একজন ভারতীয়ভারতীয়-বাঙািল িবপ্লবী িযিন তাড়াতািড় বাঙ্ক একাউেন্ট জমা কের ও
ভারেত িবৰ্িটশ শাসেনর িবেরািধতা কেরিছেলন।
কেরিছেলন ক্ষুিদরাম
সম্পাদকেক জািনেয় সহেযািগতার হাত
পৰ্ফুল্ল চািকর সেঙ্গ িমেল গািড়েত িবৰ্িটশ িবচারক,
িবচারক,
বাড়ােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
মািজেস্টৰ্ট িকংসেফাডর্ আেছ েভেব তােক গুপ্তহতা করার
জেন েবামা ছু েড়িছেলন।
ড়িছেলন
8405059273
জেন্মর িদন ও স্থান:
স্থান: ৩ িডেসমব্র,
িডেসমব্র, ১৮৮৯,
১৮৮৯, েমিদনীপুর
PAL SAREE NIKETAN
েজলা,
েজলা,
Specialist in :
মৃতু িদন ও স্থান:
স্থান: ১১ আগস্ট,
আগস্ট, ১৯০৮,
১৯০৮, মুজাফফারপুর
Bengal Handloom Saree, Cuttcki
& Fancy Saree, Salwar Suit
পিরিচিত:
পিরিচিত: ভারতীয় িবপ্লবী,
িবপ্লবী, িপতামাতা:
িপতামাতা: ৈতৰ্েলাকনাথ বসু ও লক্ষীিপৰ্য়া েদবী
Bari Path, Patna—800 004
িশক্ষা:
িশক্ষা: তমলু ক হািমল্টন হাই স্কুল ও েমিদনীপুর কেলিজেয়ট স্কুল।
ল
১১ আগস্ট ১৯০৮ এই িদেন মুজজ্ফরপুর েজেল েভার পাঁচটায় িবৰ্িটশ
সরকার ১৮ বছেরর এই তরতাজা যু বকেক ফাঁিসর মেঞ্চ দাঁড় কিরেয় ফাঁিস েদয়
েদয়। ANNAPURNA CATERER
&
কারাফটেকর বাইের তখন হাজােরা জনতার কেন্ঠ ধব্িনত হেচ্ছ ‘বেন্দমাতরম’
বেন্দমাতরম’
েস্লাগান।
েস্লাগান
PACKAGING SERVICE
িবহার ও ঝাড়খন্ড বাঙািল সিমিতর িবিভন্ন শাখায় ক্ষুিদরাম েবাস’
েবাস’র পৰ্য়াণ
Sanchyan, Kidwaipuri,
িদবস তাঁর ফেটােত মালদান কের শৰ্দ্ধা িনেবদন কের পালন করা হয়<
হয়<
Patna – 800 001
গত ১১ই
১১ই আগস্ট চািন্ডেল শহীদ ক্ষুিদরাম বসু 'র মুিতর্ েক সম্পু ণর্ েবআইনী
ভােব উপেড় েফলার পৰ্িতবােদ গত ১৬ই
১৬ই আগস্ট দু পুর ১২ টা নাগাদ েনতাজী সু ভাষ
আম বাগান ময়দান,
ময়দান, সাকিচ েথেক এক িবশাল িমিছল েবর হয় ও অবেশেষ D. C.
েক এক পৰ্িতিনিধ মন্ডল িগেয় পৰ্িতেবদন েদওয়া হয়।
হয় এই িমিছেল েযাগ েদওয়ার
জন সবর্স্তেরর শুভবুিদ্ধসম্পন্ন মানু ষ, গণসংগঠন,
গণসংগঠন, ক্লাব,
ক্লাব, সংঘ,
সংঘ, এেসািসেয়শন বাপক
ু
ভােব সারা েদয়।
চািন্ডল,, েলাক সাংস্কৃিতক
েদয় উক্ত অনু ষ্ঠােন ক্ষিদরাম স্মারক সিমিত চািন্ডল
ু
মঞ্চ,
মঞ্চ, িসংভূ ম বঙ্গীয় এেসািসেয়শন,
এেসািসেয়শন, বঙ্গবন্ধ, ঝাড়খণ্ড বঙ্গভাষী সমনব্য় সিমিত,
সিমিত, আনন্দম,
আনন্দম,
অল ইিন্ডয়া মিহলা সাংস্কৃিতক সংগঠন,
কিমিট,, িমলনী
সংগঠন, অল ইিন্ডয়া েসভ এডু েকশন কিমিট
ক্লাব,
ক্লাব, ইতািদ পৰ্ায় ১৫ িট গনসংগঠন খুিদরােমর উপেড় েফলা মুিতর্েক পুনঃস্থািপত
করা ও ১৪৪ ধারােক উলঙ্ঘন কের েয বা যাঁরা মুিতর্ েভেঙেছ তাঁেদর দৃ ষ্টান্ত মূ লক
শািস্তর দাবীেত েসাচ্চার হেয় ওেঠন।
ওেঠন দাবী না মানা হেল আগামীিদেন পুেরা রাজ
বাপী আেরা বৃ হত্তর ও বাপক আেন্দালন হেব এই বাতর্া পৰ্শাসনেক জািনেয় েদওয়া
হয়।
হয়

িবহার বাঙািল সিমিত ৫২তম
৫২তম অিধেবশন : ভাগলপুর: ১লা েসেপ্টমব্র’
েসেপ্টমব্র’ ১৯
িবহার বাঙািল সিমিতর পৰ্েতক শাখার েকন্দৰ্ীয় সাধারণ সিমিতর (Central
Council Member of the Branch) সদসেদর এই অিধেবশেন েযাগদান কের
হেচ্ছ।
সিমিতেক শিক্তশালী কের তু লেত অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ
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Mob. : 9334512656 / 9934209251/
9334253321
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9334157725 (M)

SRI MANI PRINTERS

QUALITY OFFSET PRINTER
Babuganj, Near Gaighat
Gulzarbagh, Patna – 800 007

Mob. 9334335762

Paul Optico

Opp. Rabindra Furniture
Patna Collegiate Lane, Nala Road
Patna – 800 004 SUNDAY CLOSED
Ph.: 2301978, (M) 9334123007

ROY JEWELLERY WORKS

Gobinda Complex
Gobind Mitra Road, PatnaPatna-800 004
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িবহার বাঙািল সিমিত,
সিমিত, বগাহা শাখা
িবহার বাঙািল সিমিত,
সিমিত, বগাহা শাখার বষর্ ২০১৯২০১৯-২০২১ এর িনবর্াচেনর জন ৪ঠা অগাস্ট ২০১৯ সাধারণ সভার আেয়াজন
হয়।
হয় িনবর্াচন সভায় েকন্দৰ্ীয় সহ সভাপিত মদন বিনক পযর্েবক্ষক রূেপ এবং শঙ্কর কুমার সরকার - সভাপিত (িবহার বাঙলা
িশক্ষক সমনব্য় সিমিত)
সিমিত), অেশাক সরকার – সহ সভাপিত (েবিতয়া শাখা)
শাখা), িবপুল ভট্টাচাযর্ – যু গ্ম সম্পাদক (েবিতয়া শাখা)
শাখা) উপিস্থত
িছেলন।
িছেলন
নবিনবর্ািচত পদকতর্ােদর নামঃসাহা,,
নামঃ- সভাপিত - শঙ্কর চন্দৰ্ মজুমদার , সহ সভাপিত - অেশাক কুমার হালদার,
হালদার,বাবুলাল সাহা
বলরাম অিধকারী,
অিধকারী, সন্ধা েদবী।
েদবী সম্পাদক - েগৗতম কুমার হালদার,
হালদার, যু গ্ম সম্পাদক - েদেবশ িবশব্াস,
িবশব্াস, অনু প হালদার,
হালদার, সু মিত েদবী,
েদবী,
ু
ু
অজয় িমিস্তৰ্।
িমিস্তৰ্ সহ সম্পাদক - পােরশ ঘরািম,
ঘরািম, রাজ কমার বধ,
বধ, কলানী েদবী,
েদবী, উত্তম িমিস্তৰ্,
িমিস্তৰ্, েকাষাধক্ষ - েমািতচন্দৰ্ সরকার।
সরকার
ু
েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর সদস - বলরাম মণ্ডল,
মণ্ডল, গীতা েদবী,
েদবী, েগািবন্দ কমার মািঝ,
মািঝ, িনিখল দাস,
দাস, িবমল অিধকারী,
অিধকারী, িবজুর্ কুমার
শীল,
শীল, সঞ্জয় কুমার হালদার।
হালদার
শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদস - েহমান্ত ঘরািম,
ঘরািম, পঙ্কজ কুমার,
মার, েভালা দাস,
দাস, লালচান সরকার,
সরকার, েরাবীন হালদার,
হালদার, অমুল িমিস্তৰ্,
িমিস্তৰ্,
ু
জীেতন্দৰ্ সরকার,
সরকার, নকল সরকার,
সরকার, দু লাল ঘরািম,
ঘরািম, সু দন ধািল।
ধািল

িবহার বাঙািল সিমিত,
সিমিত, েবিতয়া শাখা
িবহার বাঙািল সিমিত,
সিমিত, েবিতয়া শাখার বষর্ ২০১৭২০১৭-২০১৯র
২০১৯র সাধারণ সভার আেয়াজন সহ িনবর্াচন ২৮ জুলাই ২০১৯
রিববার আরঃ েকঃ িমশন িবদালয়,
িবদালয়, েবলবাগ বাঙ্গািল কেলািন েবিতয়ােত হয়।
হয় সভার অধক্ষতা রাধাকান্ত েদবনাথ কেরন এবং
েকন্দৰ্ীয় সহ সভাপিত মদন বিনক পযর্েবক্ষক রূেপ উপিস্থত িছেলন।
িছেলন শাখা সম্পাদক জগদীশ কুমার বমর্ন িনেজর পৰ্িতেবদেন
িবগত দু ই বছেরর সিমিতর দব্ারা িবিভন্ন কাজ ও সফলতার উেল্লখ কেরন এবং পিশ্চম চম্পারেনর িবিভন্ন শাখা িনিষ্কৰ্য় হওয়ার
জন দু ঃখ পৰ্কাশ কেরন।
কেরন তারপর পযর্েবক্ষ মদন বিনক মহাশেয়র অনু মিত অনু সাের বষর্ ২০১৯২০১৯-২০২১ এর জন েবিতয়া শাখার
হয়।
িনবর্াচন পূ ণর্ করা হয়
েবিতয়া শাখার িনবর্ািচত পদকতর্ােদর নামঃনামঃ- সভাপিত - রাধাকান্ত েদবনাথ,
েদবনাথ, সহ সভাপিত - সঞ্জীবন চকৰ্বতর্ী, অজয়
কুমার বমর্ন, অেশাক সরকার,
সরকার, িবশব্নাথ সাহা।
সাহা সম্পাদক - জগদীশ কুমার বমর্ন : যু গ্ম সম্পাদক - িবপুল ভট্টাচাযর্, হৃদয় কৃষ্ণ
িমিস্তৰ্,
পাল,, রাধাকান্ত েদবনাথ,
িমিস্তৰ্, দীপক চন্দৰ্ েদ ও জয়কৃষ্ণ দাস।
দাস সহ সম্পাদক - বৰ্জদু লাল পাল
েদবনাথ, মেনাজ েদবনাথ ও কমেলশ সরকার :
েকাষাধক্ষ - ভাষ্কর েভৗিমক
েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষেদর সদস - মদন বিনক,
বিনক, ইন্দৰ্জীত চকৰ্বতর্ী, নীরজ েদবনাথ,
েদবনাথ, সু িনল মণ্ডল,
মণ্ডল, হারাধন দাস,
দাস, সঞ্জয় কু মার দাস,
দাস,
সব্পন কুমার।
মার শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদস - চন্দৰ্ কুমার পাল,
পাল, সেন্তাষ েদবনাথ,
েদবনাথ, রতন দাস,
দাস, েশাভারানী দাস,
দাস, শঙ্কর কুমার
সরকার,
দাস,, িশবপৰ্সাদ বিনক
সরকার, গায়তৰ্ী েদবী,
েদবী, চন্দৰ্নাথ সাহা,
সাহা, বাবুল চন্দৰ্ দাস
হয়। বাংলা ক্লােস
নব িনবর্ািচত েবিতয়া শাখা দব্ারা েবিতয়া শহের িনঃশুল্ক বাংলা পড়ােনার জন িসদ্ধান্ত েনওয়া হয়
পৰ্েতক বাংলা িশক্ষক পৰ্িতিদন িবকাল ৫ টা েথেক ৬ টা পযর্ন্ত পড়ােবন।
পড়ােবন সভা সভাপিতর ধনবাদ জ্ঞাপেনর পার সভা সমাপ্ত
করা হয়।
হয়
পৰ্িতেবদন - জগদীশ কুমার বমর্ন, সম্পাদক,
সম্পাদক, েবিতয়া শাখা
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িবদাসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী উদ্যাপন

িবহার বাঙািল সিমিত:
সিমিত: ভাগলপুর শাখা িনবর্াচন
(২০১৯২০১৯-২১)
২১)
গত ২৬.
২৬.০৫.
০৫.২০১৯,
২০১৯, দু গার্ চরণ হাই স্কুেল েকন্দৰ্ীয় পযর্েবক্ষক শৰ্ী
ু
ফাল্গুনী মখাজর্ী, সভাপিত,
সভাপিত, মুেঙ্গর শাখার উপিস্থিতেত ভাগলপুর
শাখার ২০১৭২০১৭-১৯ এর সাধারণ সভা ও িনবর্াচন আেয়ািজত হয়।
হয়
সভাপিত – রত্না মুখাজর্ী : সহ সভাপিত – ডা০
ডা০ েসৗেমন চাটাজর্ী,
ডা০
ডা০ শঙ্কর,
শঙ্কর, ড০ শিমর্লা বাগচী,
বাগচী, উত্তম েদবনাথ
সম্পাদক – জয়িজত্ েঘাষ : যু গ্ম-সম্পাদক – েসামনাথ সরকার,
সরকার,
সু নন্দা রিক্ষত,
রিক্ষত, পৰ্েজ্জাল সানাল,
সানাল, সু বীর িসন্হা,
হা, েগৗতম সরকার,
সরকার,
ছিব রায়,
রায়, েগািবন্দ বানাজর্ী। েকাষাধক্ষ – সু জয় সবর্ািধকারী,
িধকারী, সহ
-েকাষাধক্ষ – কাকুলী সরকার
সহসহ-সম্পাদক – জয়িজত্ দত্ত,
দত্ত, উত্সব মজুমদার,
দার, অরুপ কমর্কার,
ার,
েদবাশীষ দত্ত,
দত্ত, নিমতা পাল,
পাল, পৰ্শান্ত দাশ।
দাশ
শাখার কাযর্কাির সিমিতর সদস – রতন সাহা,
সরেখল,,
সাহা, নু পুর সরেখল
উদয় মজুমদার,
দার, িবেবকানন্দ বাগচী,
বাগচী, অরুপ চাটাজর্ী, আশীষ েসন,
েসন,
শম্ভু চাঁদ কমর্কার,
ার, আশীষ রায়,
রায়, পৰ্েবাধ রায়,
রায়, সন্ধা কমর্কার।
ার
েকন্দৰ্ীয় সাধারণ পিরষদ সদস — অম্লান কুমার েদ,
েদ, িনরুপম
কািন্ত পাল,
পাল, চন্দন িসন্হা,
হা, েমৗসু িম েঘাষ,
েঘাষ, বিব েদবনাথ,
েদবনাথ, সব্রিজত্
েঘাষ,
েঘাষ, শঙ্কর িমতৰ্।
িমতৰ্

সমিস্তপুর শাখার সাধারণ সভা ও িনবর্াচন

১১অগস্ট
১১অগস্ট িবহার বাঙািল সিমিতর সমিস্তপুর শাখার
সাধারণ সভা সভাপিত শৰ্ীমতী জয়তী দাস মহাশয়ার সভাপিতেতব্
ও েকন্দৰ্ীয় দু ই পযর্েবক্ষক শৰ্ী দু গার্ পদ দাস ( সভাপিত
মজঃফরপুর) ও শৰ্ী মৃণালকািন্ত িসনহা (েকন্দৰ্ীয় যু গ্ম-সম্পাদক)
সম্পাদক)
মহাশেয়র উপিস্থিতেত সফল ভােব অনু িষ্ঠত হয়।
হয় উক্ত সভায়
সভাপিত শৰ্ীমতী জয়তী দাস,
দাস, সম্পাদক ডাঃ সু িপৰ্য় মুেখাপাধায়,
খাপাধায়,
েকাষাধক্ষ শৰ্ী অনু প মু েখাপাধায় ও েকন্দৰ্ীয় সিমিতর সদসরা
িনেজেদর সু িচিন্তত বক্তব রােখন।
রােখন সভায় িনম্নিলিখত সদস
শৰ্ীমতী শবরীতা দাস,
দাস, শৰ্ী শৰ্ীমন্ত চাটািজর্ ও শৰ্ী সতিজত
সভাপিত,, সম্পাদক ও
বানািজর্ সবর্সম্মিতকৰ্েম নতু ন কিমিটর সভাপিত
েকাষাধক্ষ িনবর্ািচত হন।
হন কিমিটর বািক সদসেদর পরবতর্ী সভায়
মেনানয়ন করা হেব।
হেব

‘িবদাসাগর উত্সব’
উত্সব’: ২৬ - ২৭ েসেপ্টমব্র ১৯
িবদাসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী উদ্যাপন উপলেক্ষ
আগামী ২৬-২৭
২৬ ২৭ েসেপ্টমব্র ১৯ পযর্ন্ত নন্দন কানন,
কানন, কমর্াটাঁড়
িবদাসাগর এ ‘িবদাসাগর উত্সব’
উত্সব’ আেয়ািজত করা হেব।
হেব
পৰ্ভাতেফির – ২৬.
২৬.০৯.
০৯.২০১৯ এ পৰ্ভাতেফির সকাল
৬টায় ও িবদাসাগেরর মূ িতর্েত মালদান সকাল ৯টায়।
টায়
িবিভন্ন পৰ্িতেযািগতা:
পৰ্িতেযািগতা: দু ই বা িতন িবভােগ করা হেব।
হেব
ু
পৰ্থম পুরস্কার – ১০০০টাকা
১০০০টাকা,
,
িদব্তীয়
প
র
স্কার
– ৭৫০টাকা
৭৫০টাকা
টাকা
তৃতীয় পুরস্কার – ৫০০টাকা
৫০০টাকা মেধ পুরস্কার সহ শংসাপতৰ্
েদওয়া হেব।
হেব ছাতৰ্ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর উত্সািহত করেত িনেজেদর
ভালবাসার মানু ষেদর স্মৃিতেত পুরস্কার িদেয় সহেযািগতার
হাত বাড়ান।
বাড়ান
িডেবেটর িবষয়—
িবষয়— ’বতর্মান সমেয় িবদাসাগেরর
পৰ্াসিঙ্গকতা’
পৰ্াসিঙ্গকতা’। পৰ্বন্ধ – পৰ্স্তািবত িবষয় (১) নারী ক্ষমতায়ন,
ক্ষমতায়ন,
(২) মাতৃভাষার মাধেম িশক্ষা,
িশক্ষা, (৩) িবজ্ঞান ও যু িক্তিভিত্তক
ভাবনািচন্তার পৰ্সার।
পৰ্সার
বেস আঁেকা – িবদাসাগরেক আঁকা।
া
ফান্সী েডৰ্স (িবদাসাগর সাজা)
সাজা) – িবদাসাগর সাজা।
সাজা
িবজ্ঞান িভিত্তক েপৰ্ােজক্ট
েপৰ্ােজক্ট,
ক্ট আেলাচনাসভা ও সাংস্কৃিতক
অনু ষ্ঠান ও েখলাধূ লা আেয়ািজত হেব।
হেব
আপনারােদর সকলেক সবান্ধব আন্তিরক আমন্তৰ্ণ
জানাই।
জানাই েয েকান অনু দান বা সহেযািগতা িনেচর একাউেন্ট
জানাই।
জমা করেত অনু েরাধ জানাই
Mode of Payment by RTGS/NEFT to
VIDYASAGAR SMIRITIRAKSHA SAMITY
(A/C No 37155083919 (IFS Code –
SBIN0002959, State Bank of India, Karmatanr
Branch, Jamtara)

If undelivered, please return to

SANCHITA, Bengalee Association, Bihar

Rammohun Roy Seminary Campus
Dr. Bidhan chandra Roy Path (Khazanchi Road)
Patna - 800 004
Editor Mob. No. : 9430294287
Sanchita is Printed, Published & Edited by Sunirmal Das on behalf of Bengalee Association, Bihar
Dr. Bidhan Chandra Roy Path (Khazanchi Road), Patna - 800 004, Joint Editor—
Editor—Bidyut Pal
8

