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সম্পাদকীয়:
সম্পাদকীয়:

এন.
এন.আর.
আর.িস.
িস.

িবদু ত্ পাল

ভারতবষর্ েতা িছল?
িছল? না কী?
কী? িছল না!
না! ১৯৭১এর
১৯৭১এর আেগ?
আেগ? ১৯৪৭এর
১৯৪৭এর আেগ?
আেগ? কখেনা এক িছল6 কখেনা িছল না6 অিবভক্ত
িছল6 িবভক্ত হল6 িনেজরই িভেটেত দাঁিড়েয় মানু ষেক শুনেত হল,
হল, তুিম এখন এখােন অবািঞ্ছত6 যাও,
যাও, েতামার পুেরােনা েদেশর
েসই অংেশ যাও েযটােক এখন েতামার েদশ বেল দাগ েকেট িদেয়েছ শাসেকরা6 এটা এখন েতামার িবেদশ6 ...
েগল েস6 িগেয় শুনল,
শুনল, ও, তুিম েতা ওেদশ েথেক এেসছ!
এেসছ! তুিম এখােন উদব্াস্তু!
উদব্াস্তু! মস্করাও শুনেত হল – “েয িনেজর
েদেশর জন পৰ্াণ তাগ কের তােক বেল শহীদ,
শহীদ, আর েয িনেজর পৰ্ােণর জন েদশ তাগ কের তােক বেল উদব্াস্তু!
উদব্াস্তু!” মাথা েহঁট
কের শুনল েস6 তার মেন পড়ল সীমা পার হওয়ার সময় কী হেয়িছল তার মা,
মা, তার েবৗ তার েমেয়র সােথ,
সােথ, কী হেয়িছল খুেঁ ট
বাঁধা টাকা কটার,
গয়নাগুেলার।
কটার, বউেয়র েকামের লু িকেয় রাখা বহু কেষ্ট েজাটােনা েমেয়র িবেয়র গয়নাগুেলার
সিতই েতা,
েতা, কী বলেব েস?
েস? মাথা েহঁট কের শুেন েগল দশেকর পর দশক ধের েয েস িবেদশ েথেক এেসেছ,
এেসেছ, েস
িছল,, আেছ,
এেদেশর মানু ষ নয়6 শুনেত শুনেত েস ভুেল েগল েয ভারতবষর্ িছল6 আবহমান কাল ধের িছল
আেছ, থাকেব6 েস
শাসক,, েকােনা আইেনর বা সমেঝাতার
ভারতবেষর্রই মানু ষ6 তার েদােষ তার েদশটা আজ িতন েদেশ ভাগ হয়িন6 েকােনা শাসক
েচাথা েদিখেয় তােক িবেদশী সাবস্ত করেত পাের না,
না, পারেব না6 শাসক চেল যােব,
যােব, েস থাকেব6 এই পরম সতটা েস ভুেল
েগল6
আর তাই,
এন..আর.
তাই, এখনও অিU পিশ্চমবাংলায় এখনও অিU কুিড় জন মানু ষ এন
আর.িস.
িস.র ভেয় আত্মহতা কেরেছ6 যখন নািক
েস রােজর িবধানসভায় শাসক দল ও িবপক্ষ দলগুেলার বড় অংশ একেযােগ পৰ্স্তাব গৰ্হণ কেরেছ েয পিশ্চমবাংলায়
এন.
এন.আর.
আর.িস.
িস. হেব না6
িবহােরর বাঙািলেদর মেধ এখনও অিU আত্মহতার েকােনা খবর পাওয়া যায়িন6 িবধানসভায় েকােনা পৰ্স্তাব গৰ্হণ করা
হয় িন িকন্তু মুখমন্তৰ্ী েজার গলায় বেলেছন েয িবহাের এন.
এন.আর.
আর.িস.
িস. হেব না6 আর তাছাড়া িবহােরর বাঙািলেদর একটা
লড়াইেয়র অিভজ্ঞতা েতা আেছই6 ১৯৩৮এর
১৯৩৮এর েসই েডািমসাইল িনয়েমর িবরুেদ্ধ লড়াই6 মািট আঁকেড় থাকেত তারা জােন6
জানেত হেব,
হেব, সবাইেক6 ধেমর্র নােম আলাদা করা েতা যােবই না6 সব ধমর্িবশব্ােসর স্থান আেছ,
আেছ, থাকেব এখােন6
েকহ নািহ জােন কার আহবােন কত মানু েষর ধারা
দু বার্ র েসৰ্ােত এল েকাথা হেত সমুেদৰ্ হল হারা
েহথায় আযর্ েহথা অনাযর্ েহথায় দৰ্ািবড় চীন
শকশক-হুনদল পাঠান েমাগল এক েদেহ হল লীন
রণধারা বািহ জয়গান গািহ উন্মাদ কলরেব
েভিদ মরুপথ পবর্ত িগির যারা এেসিছল সেব
তারা েমার মােঝ সবাই িবরােজ েকহ নেহ দূ র দূ র
আমার েশািণেত রেয়েছ ধব্িনেত তারই িবিচতৰ্ সু র
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িবহার বাঙািল সিমিতর েকন্দৰ্ীয় কাযর্কারী সিমিত (২০১৭
-১৯)
১৯)র অিন্তম ৈবঠেকর কাযর্ িববরণী:
িববরণী:
৩১.
৩১.০৮.
০৮.২০১৯ েশ েদবী বাবু ধমর্শালা ভাগলপুের অনু িষ্ঠত

ডা০
ডা০ (কােপ্টন)
কােপ্টন) িদলীপ কুমার িসংহ মহাশেয়র অধক্ষতায় েকন্দৰ্ীয় কাযর্কারী
সিমিত (২০১৭২০১৭-১৯)
১৯)র অিন্তম ৈবঠক আরম্ভ হয়।
হয়
শৰ্ী তাপস কুমার েঘাষ,
েঘাষ, যু গ্ম সম্পাদক (েজান ২) িনেজর বক্তব েরেখ
েজােনর শাখাগুিলর িরেপাটর্ েপশ কের জানান েয েজােন সাংগঠিনক সিকৰ্য়তা বজায়
আেছ।
আেছ
শৰ্ী অঞ্জন েসন,
েসন, যু গ্ম সম্পাদক (েজান ১) িনেজর বক্তব রােখন ও েজােনর
িরেপাটর্ েপশ কের জানান েয গয়া শাখােক উজ্জীিবত করার েচষ্টা চলেছ।
চলেছ
শৰ্ী ফাল্গুনী মুখাজর্ী, সভাপিত,
সভাপিত, মুেঙ্গর শাখা িনজ বক্তেব জানান েয শাখা দব্ারা
েগেছ। লখনপুর,
গৰ্ামাঞ্চেল সদসতা অিভযান চািলেয় সু ফল পাওয়া েগেছ
তারাপুর, েতলিডহা ও হােভলী খড়গপুের রাঢ়ী বাঙািলেদরও সদস করা হেয়েছ।
হেয়েছ
শৰ্ীমিত কাকলী বানাজর্ী, সম্পাদক,
সম্পাদক, চম্পানগর শাখা িনজ বক্তেব তাঁর
শাখার বাংলা িশক্ষা পৰ্েচষ্টা,
পৰ্েচষ্টা, লাইেবৰ্রী সঞ্চালন,
সঞ্চালন, সাংস্কৃিতক কাযর্কলাপ ও বৃ হত্তর
সমােজর সােথ সিমিতর সামঞ্জেসর সফলতার কথা তুেল ধেরন।
ধেরন িতিন সদসেদর
সমসা সমাধােন েকন্দৰ্ীয় কিমিটর িবেশষ সাহায পাওয়া যায়না ও িনয়িমত সিঞ্চতা
পাওয়া যােচ্ছনা বেল আেক্ষপ কেরন।
কেরন িতিন দু :খ পৰ্কাশ কের বেলন েয রাজ
সেম্মলেনর পিরেপৰ্িক্ষেত ভাগলপুর শাখা দব্ারা আেয়ািজত েপৰ্স কনফােরেন্সর
িরেপািটর্ং এ বারারী ও চম্পানগর শাখার নাম ছাপা হয়িন অথচ বাঁকা ও অমরপুেরর
নাম ছাপা হেয়িছল েযখােন িকনা সিমিতর েকােনা শাখাই েনই।
েনই
সরকার,, সম্পাদক,
শৰ্ী দু লাল সরকার
সম্পাদক, বারারী শাখা বেলন েয বাংলা ভাষা বাঁচেলই
বাঙালীেদর রক্ষা সম্ভব।
সম্ভব তাই বারারী শাখার দব্ারা একিট িতৰ্ভাষা স্কুল চালােনা হেচ্ছ
েযখােন বাচ্চারা িহিন্দ ও ইংরািজর সােথ বণর্ পিরচেয়র মাধেম বাংলা ভাষা েশখার
সু েযাগও পােচ্ছ এবং িবিভন্ন সাংস্কৃিতক পৰ্স্তুিতেতও দক্ষতা অজর্ন করেছ।
করেছ িতিন
বেলন েয তােদর শাখা শৰ্ী তাপস েঘােষর কাছ েথেক েযমন সাহায পায় েতমনিট
অন পদকতর্ােদর কাছ েথেক পায় না এবং চম্পানগর ছাড়া অন শাখাগুিলর সােথ
নন। তাঁর এই বক্তেব শৰ্ীমিত রত্না মুখাজর্ী, অধক্ষা,
তাঁর শাখার সম্পেকর্ িতিন খুশী নন
অধক্ষা,
ভাগলপুর শাখা পৰ্িতবাদ জানােল ডা০
ডা০ িদলীপ কুমার িসংহ বেলন েয আেক্ষপ বক্ত
করার সময় আমােদর ভাষা সংযত হওয়া উিচত্ যােত কােরা মেন আঘাত না লােগ
এবং আমােদর িনেজেদর মেধর মতপাথর্কেক িবেশষ পৰ্শৰ্য় না িদেয় একেজাট হেয়
সরকােরর কাছ েথেক িনেজেদর অিধকার হািসল করার জন িবেশষ সেচষ্ট হওয়া
পৰ্েয়াজন।
পৰ্েয়াজন শৰ্ী তাপস েঘাষ বেলন েয ভুল েবাঝাবুিঝ িমিটেয় ভাগলপুেরর সব
শাখাগুিল হােত হাত িমিলেয় এিগেয় যােব এেত েকােনা সেন্দহ েনই।
েনই
শৰ্ী তরুণ েঘাষ,
েঘাষ, সভাপিত,
সভাপিত, বারারী শাখা জানান েয বাঙালীেদর বাসন্তী পূ জা
কিমিটেক দু গার্ চরণ পৰ্াথিমক িবদালেয়র অবাঙালী পৰ্ধানাধািপকা িবদালয় পৰ্াঙ্গেণ
পুেজা আেয়াজন করেত িদেচ্ছন না।
না এই বাপাের সিমিতর েকন্দৰ্ীয় কিমিটেক
হস্তেক্ষপ কের একটা িবিহত করার েচষ্টা করেত িতিন আগৰ্হ কেরন।
কেরন িতিন পাটনা
েথেক আগত সিমিতর পদকতর্ােদর একবার বারারী শাখা পিরদশর্ন করেত আগৰ্হ
কেরন।
কেরন
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সিঞ্চতার পৰ্কাশনা ও বািষর্ক চাঁদা
এিপৰ্ল ২০১৯ এ ২০১৮র
২০১৮র
পৰ্কািশত িতন সংখা ও এিপৰ্ল—
এিপৰ্ল—জুন ১৯
সংখা ডাক েযােগ পাঠােনা হেয়িছল।
হেয়িছল
যাঁরা েপেয়েছন বা পানিন,
পানিন, তােদর
৯৪৩০২৯৪২৮৭ নং এ SMS কের
জানােত অনু েরাধ জানাই।
সকলেক
জানাই
বতর্মান িঠকানা,
িঠকানা, েমাবাইল নং ও ই-েমল
ই েমল
জানােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
যাঁরা বািষর্ক গৰ্াহক তােদর
সকলেক িনেজর বেকয়া (গত িতন বছের
পৰ্কািশত ১৬ সংখার ৮০টাকা
৮০টাকা ও
২০১৯এর
২০১৯এর চাঁদা (৭০টাকা
৭০টাকা)
টাকা) েমাট ১৫০টাকা
১৫০টাকা
তাড়াতািড় বাঙ্ক একাউেন্ট জমা কের ও
সম্পাদকেক জািনেয় সহেযািগতার হাত
বাড়ােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
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ডা০
কেরনা,, তাই এ িবষেয়
ডা০ িসন্হা বেলন সিমিত ধািমর্ক েকান অনু ষ্ঠান কেরনা
েকান রকম সাহায সিমিত করেত পাের না।
না
েকন্দৰ্ীয় েকাষাধক্ষ শৰ্ী সিচ্চদানন্দ িসন্হা বেলন েয ২০১৮ অবিধ সিমিতর
আয়আয়-বােয়র অিডট হেয় েগেছ ও ২০১৯ অবিধ অিডট আগামী ১৫ িদেনর মেধই
হেয় যােব।
যােব িতিন পৰ্থেম তার িরেপােটর্র কিপ উপিস্থত পৰ্িতিনিধেদর িদেয় তার পর
িরেপাটর্ েপশ করেবন বেল জানান যােত সিঠক চচর্া করা েযেত পাের।
পাের িতিন তাঁর
বক্তেব জানান েয গত ৮ বছেরর অিডট না হওয়ার জন িকছু সমসা েদখা িদেয়িছল
যা অিডটােরর পরামেশর্ েসগুিল দূ র করেত িতিন অেনক মাতৰ্ায় সফল হেয়েছন।
হেয়েছন
িতিন সিমিতর অিফস েসেকৰ্টাির শৰ্ী িবশব্নাথ েদব মহাশেয়র সিমিতর আয়আয়-বেয়র
িহসাব িঠক মত রাখার জন ভূ য়সী পৰ্শংসা কেরন।
কেরন
িতিন জানান েয িবদাসাগর স্মৃিতরক্ষা কিমিটর েরিজেষ্টৰ্শন হওয়ার পর
েথেক তা একিট িবিধমান সংস্থা িহসােব গণ হেয়েছ ও তার িহসাব পত্তের অেনক
সু িবেধ হেয়েছ।
হেয়েছ িতিন বেলন েয সিমিতর বেকয়া অিডট করেত িগেয় জানা েগেছ
েয পৰ্িত বছর এক লক্ষ টাকা মত বাঙ্ক একাউেন্ট জমা পেড়েছ যার েদয় টাক্স
সিমিতেক িদেত হেয়েছ।
টাকা একিট িফক্স
হেয়েছ েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ েয
িডেপািজেটর সু দ যা িকনা সিমিতর পান নমব্র ববহার কের রামেমাহন রায়
েসিমনারী দব্ারা েখালা হেয়েছ।
হেয়েছ িক ভােব রামেমাহন রায় েসিমনারী সিমিতর পান
পানিন।
নমব্র ববহার করল তার সদত্তুর িতিন পানিন
িতিন আরও জানান েয েবশ কেয়ক বছর সময় মত আয়কর িরটানর্ না
দািখল করায় পৰ্ায় ৮ লক্ষ টাকা আয়কর ও ফাইন িহসােব িবভােগর কােছ বেকয়া
পেড় যায়।
যায় এই দায় কমাবার জন অিডটেরর পরামেশর্ সিমিতর অিফস চালােনার
বেকয়া পািরশৰ্িমক িহসােব শৰ্ী িবশব্নাথ েদব ও শৰ্ীমিত রঞ্জনা িসন্হােক ২.৪০ লক্ষ
টাকা কের েদওয়া হয়,
হয়, যা পের ওঁরা িবদাসাগর স্মৃিতরক্ষা কিমিটর ভবন িনমর্ােণর
খােত দান কের েদন।
েদন িতিন বেলন েয নয় বছর েকাষাধক্ষ থাকাকালীন শৰ্ী িবশব্নাথ
েদব িবিভন্ন খােত িনেজর ৬৫ হাজার টাকা খরচ কের কাজ চািলেয়েছন যা অিডট
হওয়ার পর জানা েগেছ।
েগেছ এই টাকা শৰ্ী িবশব্নাথ েদবেক েফরত্ িদেয় েদওয়া উিচত্
বেল িতিন মন্তব কেরন।
কেরন
শৰ্ী সিচ্চদানন্দ িসন্হা,
হা, েকাষাধক্ষ,
েকাষাধক্ষ, বেলন েয বতর্মােন সিমিতর আিথর্ক
বাপাের মানেকর পালেনর পৰ্িত তাঁর আগৰ্হ ও তা না হওয়ায় তাঁর আপিত্ত িবষেয়
জানান।
জানান িতিন চান যথাশীঘৰ্ সিমিতর ৮০জীর
৮০জীর পৰ্মাণপতৰ্ জন আেবদন করুক।
করুক িতিন
বেলন েয সাংগঠিনক বাপাের তাঁর মতামত না েনওয়া হেলও েকাষাধক্ষ
িহসােব আিথর্ক বাপারগুিলেত তাঁর মতামত অবশই েনওয়া উিচত্।
উিচত্ িকন্ত দু :েখর
িবষয় েয তা হেচ্ছনা।
হেচ্ছনা তাই িতিন জানান েয এভােব কাজ কের যাওয়া তাঁর পেক্ষ
কিঠন হেচ্ছ।
হেচ্ছ
িতিন দু :েখর সােথ জানান েয িবহার েহরাল্ড সংকৰ্ান্ত খরেচর জন
েকাষাধক্ষ রূেপ তাঁর মতামত কখেনাই েনওয়া হয়িন,
হয়িন, যার জন িবহার েহরাল্ডেক
ু
েদওয়া ৮০ হাজার টাকার ঋণ িতন বছর পেরা হওয়ার পর রাইট অফ কের িদেত
হেব যা িক না একিট আিথর্ক তৰ্ুিট িহসােব গণ হেব।
হেব এই ক্ষিত পূ রণ করেত িতিন
পৰ্েতকিট শাখােক িবহার েহরােল্ডর বেকয়া চাঁদা অিবলেমব্ জমা িদেয় িদেত অনু েরাধ
কেরন।
কেরন িতিন েজার িদেয় বেলন েয সিমিতর পেক্ষ পৰ্িত বছর পৰ্ায় ১ লক্ষ টাকা
খরচ কের িবহার েহরাল্ড েছেপ যাওয়া আিথর্ক িদক িদেয় একিট ভূ ল িনণর্য় যা
েবশী। িবহার
অিবলেমব্ পাল্টােনা উিচত্ কারণ এেত লােভর েথেক ক্ষিত অেনক েবশী
েহরাল্ড ছাপা বন্ধ কের েকবল সিঞ্চতােক বাঁিচেয় রাখার েচষ্টাই সিঠক হেব বেল
িতিন মন্তব কেরন।
কেরন
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
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িতিন আরও বেলন েয সিঞ্চতা ও িবহার েহরােল্ডর আলাদা কের অিডট
করােত অিডট ফী িহসােব সিমিতর অেনক অিতিরক্ত টাকা খরচ হেচ্ছ,
হেচ্ছ, তাই সিমিতর
একটা িহসাব রাখেলই ভাল।
ভাল
শৰ্ী তাপস েঘাস বেলন েয িবহার েহলাল্ড ছাপা সম্পেকর্ শৰ্ী সিচ্চদানন্দ
িসন্হা মহাশেয়র িচন্তা নায এবং এর েযাগ পাঠকবেগর্র অভােবর জন শাখাগুিলর
কিঠন। তাই এর পৰ্কাশনা বন্ধ কের েদওয়া
পেক্ষ এই পিতৰ্কা িবিল করাও খুব কিঠন
উিচত্।
উিচত্
পাল,, সহশৰ্ী িবদু ত পাল
সহ-সভাপিত েজান ১ ও সম্পাদক,
সম্পাদক, িবহার েহরাল্ড িনজ
বক্তেব বেলন েয িবহার েহরাল্ড সিমিতর জন দরকারী একিট পৰ্কাশন যার মাধেম
অবাঙািলেদর কােছ বাঙািলেদর ভাবনাভাবনা-িচন্তা েপঁৗেছ িদেয় দু ই পেক্ষর মেধ সমনব্য়
রক্ষা করা সহেজই সম্ভব হেচ্ছ।
হেচ্ছ িতিন বেলন েয এই পিতৰ্কার পৰ্িত সদসেদর
িবরূপ মেনাভাব অেনকাংেশই িভিত্তহীন।
িভিত্তহীন তাই সিমিতর সব্ােথর্ িবহার েহরােল্ডর
পৰ্কাশন অবাহত রাখা উিচত।
উিচত
শৰ্ী িবশব্নাথ েদব,
েদব, কাযর্ালয় সিচব,
সিচব, েসন্টৰ্াল কিমিট জানান েয তাঁর সােথ
েসন্টৰ্াল কিমিটর শীষর্ পদকতর্ােদর ববহার মযর্াদাপূ ণর্ না হওয়ায় িতিন দু :িখত।
িখত
না। িতিন এর কারণ জানেত চান
জরুরী ৈবঠেকর সূ চনা পযর্ন্ত তাঁেক েদওয়া হেচ্ছ না
ও সমাধােনর জন আগৰ্হ কেরন।
কেরন
সভাপিত ডা০
ডা০ (কােপ্টন)
কােপ্টন) িদলীপ কুমার িসংহ েকাষাধেক্ষর বক্তেবর
সমথর্ন কেরন ও বেলন েয সংগঠেনর সু ষ্ঠু সঞ্চালেনর সব্ােথর্ শীষর্ পদকতর্ােদর
একসােথ বেস কথা বেল এই সব সমসাগুিলর আশু সমাধােনর সেচষ্টা করা উিচত্।
উিচত্
িতিন আশা বক্ত কেরন েয সকেলর সহেযািগতায় খুব শীঘৰ্ই সমস্ত মতপাথর্েকর
সমাপন সম্ভব হেব।
হেব
দাশ,, সাধারণ সম্পাদক সিমিতর ওেয়বসাইটেক সিঠকভােব
শৰ্ী সু িনমর্ল দাশ
ববহার করেত না পারার িবষেয় সদসেদর দৃ িষ্ট আকষর্ণ কেরন ও েসাশাল িমিডয়ার
মাধেম সিমিতর িবিভন্ন শাখা ও সদসেদর মেধ সংবােদর আদানআদান-পৰ্দােনর দব্ারা
সংগঠেন সংবাদহীনতা দূ র করার কথা বেলন।
বেলন
শৰ্ী সু িনমর্ল দাশ,
দাশ, সাধারণ সম্পাদক জানান েয সময়াভােবর জন
সম্পাদেকর ছাপােনা পৰ্িতেবদন িনেয় আেলাচনা করা যােচ্ছনা।
যােচ্ছনা আগামীকাল ঐ
পৰ্িতেবদন সকলেক িবিল করা হেব ও তা িনেয় আেলাচনা করা হেব।
িতিন
হেব
সিমিতর সাংগঠিনক কাযর্ সম্পাদন ও সঞ্চালেনর উন্নিত ও সু িবধার জন িনম্নিলিখত
পৰ্স্তাব চচর্ার জন সভা সমেক্ষ রােখন.
রােখন. িতিন জানান েয সদসেদর অবগিতর জন
সভাপিত মহাশেয়র সেঙ্গ আেলাচনা করার পর তাঁর িনেদর্শ অনু সাের এই পৰ্স্তাবগুিল
েকন্দৰ্ীয় পদকতর্া ও কাযর্কারী সদসেদর িবেবচনার ও িনেজেদর মতামত জানােনার
জন েমেল পাঠােনা হেয়িছল।
হেয়িছল
সিমিতর কাযর্ালয়:
লয়: গত সাধারণ সভায় অেনক আেলাচনার পর িস্থর হেয়িছল
েয শাখা পৰ্েতক আজীবন সদসেদর েথেক বািষর্ক দু শত (২০০)
২০০) টাকা সিমিতর
িবিভন্ন কাজ করার জন সহেযািগতা রািশ েনেব।
েনেব তার ৭০%
৭০% শাখা রাখেব ও ৩০%
৩০%
েকন্দৰ্ীয় সিমিতেক পাঠােব।
পাঠােব িস্থর হেয়িছল েয েসই টাকা েথেক কাযর্ালয় চালােনার
জন একজন কমর্চারী রাখা হেব।
হেব িকন্তু দু ঃেখর িবষয় েকবল মাতৰ্ ভাগলপুর শাখা
২০১৮পাঠেয়েছ। সিমিত বতর্মােন দু জন সদসেক
২০১৮-১৯ এ ৫০০০টাকা
৫০০০টাকা অনু দান পাঠেয়েছ
সিমিতর কােজর জন মািসক ৯০০০টাকা
৯০০০টাকা েদয়।
েদয়
সব শাখাগুেলা যিদ অনু দান না পাঠায়,
পাঠায়, তাহেল সিমিতর কাযর্ালয় চালােনার
জন েয টাকা বয় করা হেচ্ছ তা আর সম্ভব হেব না6 সকলেক অনু দান পাঠােত
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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

DAS DIGITAL
Multicolour Offset Printer
Bangali Akhara, D. N. Das Lane
Patna—800 004
9431222396, 9006353001
dasakmp@gmail.com
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হেচ্ছ। এ ছাড়া অন েকান অনু দানও পাওয়া যােচ্ছ না।
অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ
না
পৰ্স্তাব:
পৰ্স্তাব: পৰ্েতক শাখা সম্পাদকেদর অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ েয সিমিতর
কাযর্ালয় চালােনার বয়ভার বহন করার েয িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়িছল,
হেয়িছল, তা কাযর্কর
ু
করেত।
করেত েকন্দৰ্ীয় সিমিতর ও পাটলীপতৰ্ শাখার কাযর্কারী সিমিতর সদসেদর েকন্দৰ্ীয়
কাযর্ালয় চালােনার জন সময় িদেত হেব।
হেব
িশক্ষা অনু দান েকাষ–
েকাষ– েকন্দৰ্ীয় সিমিতর পক্ষ েথেক একিট ‘িশক্ষা অনু দান েকাষ’
েকাষ’ গঠন
করার পৰ্স্তাব করা হেচ্ছ।
হেচ্ছ
িনম্নিলিখত খােত আমানত েকােষর টাকা সু িনিশ্চত ভােব রাখা েহাক ও তার
সু েদর অংশ এই খােত খরচ করার পৰ্স্তাব অনু েমাদেনর জন আপনােদর কােছ রাখা
হল যা আেগই সদসেদর েমেল পাঠােনা হেয়িছল –
িবিভন্ন খােত আমানত
েকােষর অংশ
িবহার েহরাল্ড
– ৩ লক্ষ
সিঞ্চতা
- ২ লক্ষ
িবদাসাগর স্মৃিতরক্ষা
সিমিতর অনু দােনর জন - ২ লক্ষ
আইন
- ১ লক্ষ
িশক্ষা অনু দান েকাষ
- ২ লক্ষ
েক.
েক. সিমিতর সদসেদর
শাখা পিরদশর্েন যাওয়ার জন - ১ লক্ষ
েক.
েক. সিমিতর অনু ষ্ঠােনর জন - ১ লক্ষ
েকন্দৰ্ীয় সিমিতর কাযর্ালেয়র
েস্টশনারী ইতািদর জন
- ১ লক্ষ
িবিল্ডং আমানত েকাষ
(এই েকাষ আেগ িছল)
- ২.৬৭ হাজার
িছল)

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

দু বছেরর জন বতর্মান
সু েদর অংশ ৭.০০%
০০%

তৃিপ্ত িমষ্টান্ন ভান্ডার

কদমকূয়া,
য়া, পাটনা – ৮০০ ০০৩

২১,
২১,০০০ টাকা
১৪,
১৪,০০০ টাকা

িমিষ্ট ও পেয়ািধ দই সরবরাহ করা হয়।
হয়

১৪,
১৪,০০০ টাকা
৭,০০০ টাকা
১৪,
১৪,০০০ টাকা

Roy Jewellers & Brothers

৭,০০০ টাকা
৭,০০০ টাকা
৭,০০০ টাকা
১৮,
১৮,৬৯০ টাকা

--------------------------------------------------------------------------------------

Phone : 2230885/8051233640
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

সিঞ্চতার শুভানু ধায়ীেদর আন্তিরক
পৰ্ীিত ও শুেভচ্ছা

সঞ্জয় বসাক
- ১৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা
১,০২,
০২,৬৯০ টাকা
১০
িব,
িব
রােজন্দৰ্
নগর,
নগর পাটনা – ৮০০ ০১৬
এ িবষেয় আেলাচনা হয়।
হয় িস্থর হয় েয েযেহতু আজ িবিভন্ন শাখার কাযর্কারী
সদসেদর উপিস্থিত কম হেয়েছ,
হেয়েছ, েসইজন এ িবষেয়িট আগামীকাল সাধারণ সভায়
পাতৰ্/
পাতৰ্/পাতৰ্ী
আেলাচনা করা হেব (সদসেদর মেধ সাধারণ সম্পদােকর িলিখত পৰ্িতেবদন সহ
পৰ্স্তাব িবতরণ করা হেব)
হেব) ও অনু েমাদন েনওয়া হেব।
হেব
িবএসিস,, এমএসিস,
িবএসিস
এমএসিস, ইিঞ্জিনয়ার অথবা
সমতূ ল িশক্ষাগত েযাগতার,
েযাগতার, ইংেরিজ মাধেম
সভাপিতর ধনবাদ জ্ঞাপেনর পর সভা েশষ করা হয়।
হয়
েমাট

সমেয়র পেথঃ রিবঠাকুেরর সােথ

সু দৃশ িতৰ্ভাষী এই সিচতৰ্ রিবজীবনী িবহার বাঙািল সিমিতর
কাযর্ালেয় পাওয়া যােচ্ছ6 দাম ৫০০ টাকা6 আগৰ্হী বিক্ত েফান
নমব্র ৯৮৩৫৪৯৫৭৮৮ এবং ৭৯০৩৬৯২৭০৩ েত শৰ্ী িবশব্নাথ
েদেবর সােথ কথা বলু ন6
5

িশিক্ষতা,
িশিক্ষতা, সু ন্দরী বাঙালী পাতৰ্ী চাই6 পােতৰ্র
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
কায়স্থ6 েযাগােযােগ আগৰ্হী হেল পাতৰ্ীর ছিবর
সােথ
িববরণী
েহায়াটসাপ
নমব্র

8709219946 এ পাঠান6
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িদব্তীয় িবহার বাঙলা সািহত সেম্মলন
পৰ্থম িবহার বাঙলা সািহত সেম্মলন ১১ই
১১ই নেভমব্র ২০১৭ য় রামেমাহন রায়
েসিমনারী পাটনায় অনু িষ্ঠত হয়।
হয় িদব্তীয় সেম্মলন ৩১ েশ আগস্ট ২০১৯ েদবীবাবু
ধমর্শালা ভাগলপুের আেয়ািজত হয়।
হয় অনু ষ্ঠান পিরচালনায় িছেলন কিব ও সিচব,
সিচব,বঙ্গীয়
পিরষদ,
পিরষদ, ভাগলপুর শাখার অনজন ভট্টাচাযর্। স্থানীয় িশল্পীেদর উেদব্াধনী সংগীেতর পর
কিব সািহিতকরা রচনা পাঠ কেরন।
কেরন রচনা পােঠ অংশগৰ্হণ কেরন েগৗতম সরকার,
সরকার,
ডাক্তার শিমর্লা বাগচী,
বাগচী, রাজীব বানািজর্ (ৈহমবন্তী বানািজর্র রচনা)
রচনা), িস্নগ্ধা ঝা,
ঝা, ডাক্তার
িবনয় কুমার মাহাতা,
মাহাতা, িনরুপম কািন্ত পাল (পেড়ন সিবতা বানািজর্র রচনা)
রচনা), নীিতশ
িবশব্াসও তন্ময় বীর (কলকাতা েথেক আগত সম্মািনত অিতিথ)
অিতিথ), শম্পা েদবনাথ,
েদবনাথ,পেরশ
মুখািজর্, অঞ্জন ভট্টাচাযর্, ডাক্তার (কােপ্টন)
কােপ্টন) িদলীপ কুমার িসনহা।
িসনহা অনু ষ্ঠােন আগত
অিতিথেদর অিভনন্দন জািনেয় সম্মান জানান সংেযাজক অঞ্জন ভট্টাচাযর্।

িবহার বাঙািল সিমিতর ৫২ তম সাধারণ সভা
১ লা েসেপ্টমব্র ২০১৯ এ িবহার বাঙািল সিমিতর ৫২ তম সাধারণ সভা টাউন হল,
হল,
ভাগলপুের আেয়ািজত হয়।
হয় সিমিতর ভাগলপুেরর সকল সদসেদর দু মােসর অক্লান্ত
পৰ্য়ােস সফল হয় এই িবরাট আেয়াজন।
আেয়াজন তাঁরা দল গঠন কের পৰ্ায় ৫০০ বাঙািল
কেরন। িনজ ক্ষমতা
বািড়েত িগেয় এই অনু ষ্ঠােন সিকৰ্য় অংশ গৰ্হণ করেত উত্সািহত কেরন
অনু সাের বাঙািল সম্পৰ্দায় আিথর্ক সাহায করেত এিগেয় আেসন।
আেসন ১ লা েসেপ্টমব্র
সকাল েথেক কিঠন েরাদ উেপক্ষা কের পৰ্ভাত েফরীেত অংশ িনেত সবাই জেড়া হন
দু গার্ চরণ পৰ্াথিমক িবদালয় পৰ্াঙ্গেন।
পৰ্াঙ্গেন েছাটরা রবীন্দৰ্নাথ,
রবীন্দৰ্নাথ, িবেবকানন্দ,
িবেবকানন্দ, সু ভাষ বসু সােজ
সিজ্জত হেয় সকেলর মেনাহরণ কের।
কের দু িট চারাগাছ পৰ্াঙ্গেন সিমিত সভাপিত ও অন
পদািধকারী সদসগণ েরাপন কেরন।
কেরন শরত্চেন্দৰ্র স্টাচুেত পুষ্পমালা েদওয়া হয়।
হয়
বাঙলা সািহত ও সংস্কৃিতেত ভাগলপুেরর অবদান িনেয় বক্তব রােখন ড০
ড০ শিমর্লা
বাগচী।
বাগচী েছাটেদর সেম্মলক নৃ ত আনন্দেলােক সংগীতেযােগ পিরেবিশত হয়।
হয় গাওয়া
হয় বাঙলা িহন্দী ইংেরজী ভাষায় ‘উই শাল ওভারকাম’
ওভারকাম’। বাঙািল সিমিত দীঘর্জীিব
েহাক সমেবত ধব্িন িদেয় পৰ্ভাত েফরী আরম্ভ কের পথ চলা।
চলা বঙ্গীয় সািহত পিরষদ
হয়। ‘মম িচেত্ত’
পৰ্াঙ্গেন এেস এখােন শরত্ বাবুর স্টাচুেত মালদান করা হয়
িচেত্ত’ গীত
সহেযােগ েছাটেদর নাচ ও িমিছল েপঁৗছয় শরত্চন্দৰ্র মামাবািডেত।
মামাবািডেত এখােন কথািশল্পীর
বালকেবলা েকেটেছ।
েকেটেছ শৰ্ীকােন্তর পৰ্থম পেবর্ ইন্দৰ্নাথ আনন্দিদিদর চিরতৰ্ এ তত্কালীন
সমেয়র ছিব ভাগলপুর শহেরর পাওয়া যায়।
যায় েলখেকর বতর্মান পৰ্জেন্মর যাঁরা তাঁেদর
সেঙ্গ সিমিতর পদািধকারী সদসেদর পিরচয় করােনা হয়।
হয় টাউন হেল েপঁৗেছ যায়
পৰ্ভাত েফরী।
েফরী সিমিতর পতাকা উেত্তালন কেরন সভাপিত ডাক্তার িদলীপ কুমার
িসন্হা।‘
হা ‘ ধনধান পুষ্পভরা’
ভরা’ গান িদেয় সূ চনা হয় সভার।
সভার
সব্াগত জানান হয় সারা ভারত বাঙািল সিমিতর (আইবা)
আইবা) সভাপিত তপন
েসনগুপ্ত ও সবর্ ভারতীয় বাঙলা ভাষা মঞ্চ’
মঞ্চ’এর সিচব নীিতশ িবশব্াস েক।
েক সভাপিত
মেঞ্চ বক্তৃতা কেরন।
কেরন
পৰ্িতিনিধ সভায় সিমিতর পৰ্িতেবদন সাধারণ সম্পাদক সবাইেক পেড়
েশানান6 েকাষাধক্ষ ও সিমিতর আিথর্ক পরামশর্দাতা আয়আয়-বেয়র িববরণী সভায়
রােখন ও সবর্সম্মিতেত তা পাশ হেয় যায়6 আগামী ১৫ িদেনর মধ অিডট হেয় যােব,
যােব,
তা সভােক জানােনা হয়।
হয় যা সবর্সম্মিতেত গতকােলর অিন্তম কাযর্কারী সিমিতর
ৈবঠেক ও আজেকর সভায় অনু েমািদত হয়।
হয়
নন্দন কানন,
কানন, কামর্াটােড় িবদাসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী পালন সংকৰ্ান্ত
6

সিঞ্চতার পৰ্কাশনা
সিঞ্চতার পৰ্কাশনা খরচ েবেড়
েগেছ6 অেনক বছর হল সিঞ্চতার বািষর্ক
গৰ্াহক চাঁদা বাড়ােনা হয়িন6
বািষর্ক গৰ্াহকেদর গত িতন
বছের পৰ্কািশত ১৬ সংখার ৮০টাকা
৮০টাকা ও
২০১৯এর
২০১৯এর চাঁদা (৭০টাকা
৭০টাকা)
টাকা) েমাট ১৫০টাকা
১৫০টাকা
তাড়াতািড় বাঙ্ক একাউেন্ট জমা কের ও
সম্পাদকেক জািনেয় সহেযািগতার হাত
বাড়ােত অনু েরাধ জানাই।
জানাই
8405059273

PAL SAREE NIKETAN
Specialist in :
Bengal Handloom Saree, Cuttcki
& Fancy Saree, Salwar Suit
Bari Path, Patna—800 004

ANNAPURNA CATERER
&
PACKAGING SERVICE
Sanchyan, Kidwaipuri,
Patna – 800 001
Mob. : 9334512656 / 9934209251/
9334253321

Calls for All Occasion & Seasons
annapurnacaterer@yahoo.in

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

Sanchita 52th Year: Issue No. 9 September 2019, R.N.I. No.No.- 28243/67 & Postal Regd. No.No.- PT 25/2018—
25/2018—20
আেলাচনা সভায় করা হয়।
হয় সকলেক ২৬২৬-২৭ েসেপ্টমব্ের আেয়ািজত কামর্াটাড় অনু ষ্ঠােন অংশগৰ্হেণর অনু েরাধ জানান হয়।
হয়
কেরন। িবগত
িবহার েহরাল্ড ও সিঞ্চতার সু ষ্ঠ পিরচালনা িবষয়ক িকছু পিরকল্পনার কথা সাধারণ সম্পাদক আেলাচনা কেরন
পাটনার সাধারণ সভায় শাখার সদসেদর চাঁদার হার যা িস্থর করা হেয়িছল তা েদওয়ার জন অনু েরাধ জানান হয়।
হয়
সিমিতর বােঙ্ক জমা িফক্স িডেপািজেট পৰ্াপ্ত বািষর্ক সু েদর িবিভন্ন পৰ্কেল্প খরেচর পূ বির্ নিদর্ষ্ট ভাবনা অনু ষঙ্গ িনেয় আেলাচনা
করা হয়।
হয় সভায় আিনত সমস্ত পৰ্স্তাব সবর্সম্মিতকৰ্েম অনু েমািদত হয়।
হয়
হয়। িবিভন্ন পেদর জন
শৰ্ী িবলাস কুমার বাগচী মহাশেয়র অনু মিত িনেয় তাঁেক িনবর্াচন আিধকািরক মেনানীত করা হয়
িনিদর্ষ্ট ফেমর্ মেনানয়ন পতৰ্ জমা েদওয়ার আেবদন জানােনা হয়।
হয় সভাপিত ও সাধারণ সম্পাদক পেদ একিট কের মেনানয়ন পতৰ্
ডা০
০ (কােপ্টন)
জমা হয় ও েকাষাধক্ষ পেদ েকান মেনানয়ন পতৰ্ জমা না হওয়ার জন সভাপিত পেদ ডা
কােপ্টন) িদলীপ কুমার িসন্হা ও
সাধারণ সম্পাদক পেদ শৰ্ী সু িনমর্ল দাশ মহাশয়েক মেনানীত করা হয়।
হয় অনান পেদ একািধক মেনানয়ন পতৰ্ জমা পেড় ও
কেয়কটা পেদ েকান মেনানয়ন পতৰ্ জমা পেড়িন।
পেড়িন েযেহতু সব মেনানয়ন পেতৰ্র জন েয িবষয়গুিল িবচার করার কথা েসগুিল েস
সমেয়র মধ সম্ভব িছল না,
না, তাই সভাপিত মহাশেয়র পৰ্স্তাব অনু সাের ও িনবর্াচন আিধকািরক মহাশেয়র অনু মিতেত জানােনা হয়
েয আগামী ১৫ই
১৫ই েসেপ্টমব্র ২০১৯েশ
২০১৯েশ পাটনায় নবিবরবািচত েকন্দৰ্ীয় কাযর্কারী সিমিতর ৈবঠক করা হেব ও েসিদন অনান
পদকতর্ােদর মেনানীত বা িনবর্ািচত করা হেব।
হেব তার আেগ পৰ্েতকেক তােদর মেনানয়ন পতৰ্ অনু সাের িবস্তািরত ভােব জািনেয়
েদওয়া হেব।
হয়। িনবর্াচন ফল
হেব যা তারা ১৫ই
১৫ই েসেপ্টমব্র এর ৈবঠেকর মেধ পূ রণ কের েদেবন।
েদেবন যা সবর্সম্মিতেত অনু েমািদত হয়
েঘাষণা ১৫ই
১৫ই েসেপ্টমব্র পযর্ন্ত স্থিগত রাখা হয়।
হয় সকলেক ধনবাদ জ্ঞাপন কের সভার সমািপ্ত েঘাষণা করা হয়।
হয়
সেন্ধেবলায় সঙ্গীত িশল্পী ও সহ সভাপিত ভাগলপুর শাখা েসামনাথ সরকােরর িনেদর্শনায় েশৰ্াতা দশর্ক পিরপূ ণর্ টাউন
হেল সঙ্গীত নৃ েতর একিট মেনাজ্ঞ অনু ষ্ঠান পিরেবিশত হয়।
হয়
সম্মািনত করা হয় স্থানীয় বিক্ততব্েদর যাঁরা সমােজ উেল্লখেযাগ কাজ কেরেছন।
কেরেছন সব্গর্ীয় ডাক্তার অিনল কুমার িবশব্াস,
িবশব্াস,
মুকুটধারী অগৰ্বাল,
অগৰ্বাল, অধক্ষ ভাগলপুর েচমব্ার অফ কমাসর্ েক মরেনাত্তর সম্মান জানান হয়।
হয় সু খাত িচিকত্সক শান্তনু কুমার েঘাষ,
েঘাষ,
েসৗেমন কুমার চাটািজর্েক ও েপৰ্ােফসর ইিতহাস িবভাগীয় পৰ্ধান ডাক্তার বাহাদু র িমশৰ্েক এবং িহন্দী িবভােগর পৰ্ধান অধাপক
হয়। সািহত আকােদিম পুরস্কার
ডাক্তার রমন িসনহােক ভাগলপুেরর বাঙািল সম্পৰ্দােয়র জন িবিশষ্ট কােজর জন সম্মািনত করা হয়
পৰ্াপক িবনয় কুমার মাহাতােক ও সঞ্জয় সবর্ািধকারী যাঁর একিনষ্ঠ পৰ্েচষ্ঠায় পুনজর্াগিরত হেয়েছ দু গার্ চরণ পৰ্াথিমক ও েসেকন্ডাির
দু ই িবদালয় উিন সিমিতর শুভানু ধায়ী পরামশর্দাতা এঁেদর সম্মািনত করা হয়
হয়।
টাউন হল পৰ্াঙ্গেন ববস্থা হেয়িছল জলখাবার,
খাবার। তত্পরতার সেঙ্গ আেয়াজক সিমিতর ববস্থাপনা
জলখাবার, দু পুেরর ও রােতর খাবার
মেন রাখার মত।
মত স্থানীয় িমিডয়ার সহেযািগতা পৰ্শংসনীয়।
পৰ্শংসনীয় সভায় আেলািচত িবিভন্ন িবষয় েযমন বাঙািল সমুদােয়র িশক্ষা সংস্কৃিত
মাতৃভাষা সংকৰ্ান্ত সমসা,
সমসা, সামািজক অিধকার,
অিধকার, অসম রােজ এন আর িস ও বাঙলা িবেরাধী অিভযান,
অিভযান, িবদাসাগর িদব্শতজন্মবািষর্কী
পালন ইতািদ সমস্তেকই িমিডয়া যেথষ্ট গুরুতব্ িদেয় পৰ্সািরত কের যা উেল্লখেযাগ।
উেল্লখেযাগ
ৈনশাহাের। অনু ষ্ঠান েশষ হয় সমেবত
সকলেক ধনবাদ জানান সিচব ভাগলপুর শাখার জয়জীত েঘাষ ও আমন্তৰ্ণ জানান ৈনশাহাের
কেন্ঠ জাতীয় সঙ্গীত েগেয়।
েগেয়
পৰ্িতেবদন – িবদু ত্ পাল ও অজয় সানাল
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মহান সব্াধীনতা সংগৰ্ামী শহীদ খুিদরাম েবাস

েকাথায় েকাথায় পৰ্িতষ্ঠা কেরিছেলন?
কেরিছেলন? কতিদন চেলিছল ? তা
রক্ষা করার েকােনা উেদাগ িছল িকনা ? - ইতািদ িবষয়
নাই।
জানার পৰ্ায় েকান সু েযাগই বতর্মােন নাই
উেদ্দশ তাঁর পৰ্িতিষ্ঠত েয সব িবদালয় হািরেয় েগেছ,
েগেছ,
েসগুেলা সম্পেকর্ যথাযথ তথ সংগৰ্হ,
সংগৰ্হ, পৰ্েয়াজেন েস সকল
স্থােন নতুনভােব পৰ্িতষ্ঠান গেড় েতালা।
েতালা
১৮৪৪ িখৰ্স্টােU বড়লাট লডর্ হািডর্ঞ্জ েফাটর্ উইিলয়াম
কেলেজ পিরদশর্েন এেল মাশর্াল সােহব তরুণ পিন্ডত
িবদাসাগেরর সেঙ্গ বড়লােটর আলাপ কিরেয় েদন।
েদন দু জেনর
মেধ িশক্ষা সম্পেকর্ আেলাচনা হয়।
হয় িবদাসাগেরর সেঙ্গ
আেলাচনায় িতিন েয আপলু ত
হেয়িছেলন তার পৰ্মান
িকছু িদেনর মেধই পাওয়া যায়।
যায় িবদাসাগেরর পরামশর্
অনু সাের হািডর্ঞ্জ তাঁর আমেল (১৮৪৪১৮৪৪-৪৮)
৪৮) আমােদর এই
বাংলায় ১০১ িট পাঠশালা বা বঙ্গ িবদালয় (সরকাির নিথেত
'হািডর্ঞ্জ স্কুল'
ল') পৰ্িতষ্ঠা কেরন।
কেরন েমিদনীপুর েজলায় ৩িট বঙ্গ
িবদালয় বা - পৰ্িতষ্ঠা হয়।
হয় েমিদনীপুর শহের এরকম একিট
বালক।
হািডর্ঞ্জ স্কুেলর বতর্মান নাম িবদাসাগর িবদাপীঠ বালক
িবদাসাগর এই িবদালয়গুিলর উন্নিতর জন িবেশষ েচষ্টা
কেরিছেলন।
(পেরর
পেরর অংশ আগামী সংখায়)
কেরিছেলন
সংখায়)

সরায়েকলাসরায়েকলা-খারেসায়া েজলার চািণ্ডেলর খুিদরাম েবাস
চক েথেক মহান সব্াধীনতা সংগৰ্ামী শহীদ খু িদরাম েবােসর আবক্ষ
মুিতর্ উপেড় েনওয়ার িবষয়িটর উপর যথা েযাগ ববস্থা েনওয়ার
জন পৰ্ধানমন্তৰ্ী সিচবালয় েথেক রােজর িচফ েসেকৰ্টারী েক িচিঠ
পািঠেয়েছ।
পািঠেয়েছ বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃিত রক্ষা সিমিত ঝাড়খেণ্ডর েস্টট
েসেকৰ্টারী েগৗতম চেট্টাপাধায় গত ২৬ আগস্ট পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্
েমাদী েক িলিখত আেবদন িদেয় মহান সব্াধীনতার সংগৰ্ামী শহীদ
খুিদরাম েবােসর িতেরাধাণ িদবেসর িদন চিণ্ডল এর খুিদরাম েবাস
ছক েথেক ওই মহাপুরুষ এর আবক্ষ মুিতর্ উপেড় েনওয়ার িবষয়
িট তুেল ধের েদাষী আিধকািরেকর িবরুেদ্ধ আইন গত ববস্থা
কেরন।
েনওয়ার সেঙ্গ মূ িতর্িট পুনরায় পৰ্িতষ্ঠা করার অনু েরাধ কেরন
পৰ্ধানমন্তৰ্ী সিচবালেয়র েশক্সন আিধকািরক রািজব রঞ্জন রােজর
িচফ েসেকৰ্টারী ড .িড .েক .েটওয়ািড় েক িচিঠ পািঠেয় িবষয়িটর
উপর যথা েযাগ ববস্থা গৰ্হণ কের েগৗতম বাবুেকও সু চনা
িদেত বেলেছন।
nn িবষয়িটর
বেলেছন রােজর িবধানসভা িনবর্াচেনর পুেবর্nn
িনষ্পিত্তর জন িপএমওর হস্তেক্ষপ েক অিভনন্দন জািনেয়েছন
সিমিতর েসেকৰ্টারী।
েসেকৰ্টারী বেলেছন পূ েবর্ রােজর মুখমন্তৰ্ী ও
রাজপাল েক িবষয়িটর িনষ্পিত্তর জন আেবদন েদন।
েদন মূ িতর্িট
পুনঃপৰ্িতষ্ঠার িবষেয় েকান পদেক্ষপ না েনওয়ার জন অগতা
িবেশষ সূ চনা :
পৰ্ধানমন্তৰ্ীর দারস্থ হন।
হন
িবহার বাঙািল সিমিতর েকন্দৰ্ীয় কাযর্কারী সিমিত
সংবাদদাতা,
সংবাদদাতা, দু মকা : েগৗতম চাটাজর্ী (২০১৭২০১৭-১৯)
১৯)র ৩১.
৩১.৮.১৯র
১৯র অিন্তম ৈবঠক ও ০১.
০১.০৯.
০৯.১৯এ
১৯এ
সাধারণ সভার কাযর্ িববরণীেত েকান সদেসর বক্তব যিদ
"আমােদর িবদাসাগর"
িবদাসাগর"
িঠক মত িলিপবদ্ধ করা হয়িন বেল মেন কেরন,
কেরন, তাহেল
অিরন্দম েভৗিমক তােদর িলিখত ভােব জানােত অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ
হেচ্ছ।
বাংলার মানু ষ পৰ্েয়াজন মেতা "আমােদর িবদাসাগর"
িবদাসাগর" আগামী সংখা েসগুেলা পৰ্কািশত করা হেব ও কাযর্িববরণীেত
এই শUবন্ধ উচ্চারেণ শ্লাঘা অনু ভব করেত যতখািন ভােলাবােসন
- সাধারণ সম্পাদক
েযাগ কের েনওয়া হেব।
হেব
তাঁর পৰ্িতষ্ঠান রক্ষায় পৰ্ায় িঠক ততখািনই উদাসীন।
উদাসীন িবদাসাগর
পৰ্িতিষ্ঠত বা পিরচািলত িবদালয়গুিল বাঁিচেয় রাখার উেদােগর
অভােব পৰ্ায় সবগুিলই িবলু প্ত।
এই িসদ্ধান্ত তাঁর পৰ্িতিষ্ঠত ও পৰ্তক্ষভােব পিরচািলত
কলকাতার পাঁচিট িবদালয় সম্পেকর্ সবর্ািধক পৰ্েযাজ।
পৰ্েযাজ
অনিদেক দিক্ষণবেঙ্গর পিরদশর্ক থাকাকালীন গৰ্ােম
গৰ্ােম ঘুের েয িবদালয়গুিল পৰ্িতষ্ঠা কেরিছেলন,
কেরিছেলন, েসগুিল েয িঠক
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