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িবেশষ িবেশষ খবর:
১ দািজর্িলঙ পাহােড় েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার ডাকা অিনিদর্ষ্টকালীন বন্ধ আজ
তৰ্েয়াদশ িদেন পড়ল সব্াভািবক জীবনযাতৰ্া অচল, খাদ*সঙ্কট তীবৰ্ ও চা-িশল্প
সঙ্কেট
২

রাজ*সরকার আগামী িশক্ষাবষর্ েথেক কন*াশৰ্ী পৰ্কেল্পর সাফল* ও

আন্তজর্ািতক সব্ীকৃিত পাঠ*পুস্তেকর অন্তভুর্ক্ত করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ
৩ এক িকেশারীেক ধষর্েণর অিভেযােগ িবশব্িজত্ হালদার নােম এক যুবকেক
আদালত দু’িদেনর িবচার িবভাগীয় েহফাজেত পািঠেয়েছ
৪ মুিশর্দাবােদর েডামকল থানার কুসােবিড়য়ায় দুষ্কৃতীর গুিলেত এক
তৃণমূ ল কংেগৰ্স কমর্ীর মৃতু* হেয়েছ
দািজর্িলঙ পাহােড় েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার ডাকা অিনিদর্ষ্টকালীন বন্ধ আজ
তৰ্েয়াদশ িদন গতকাল দব্াদশ িদেন সকাল ৬টা েথেক ১২ ঘণ্টার জন* আংিশক
িশিথল করা হয় েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার েকন্দৰ্ীয় কিমিট ঈদ উপলেক্ষ এই
বন্ধ িশিথল কের

তেব শুধুমাতৰ্ ইসলাম ধমর্াবলমব্ী মানু ষেদরই গািড়

ব*বহােরর অনু মিত েদওয়া হয়
1

আমােদর েজলা সংবাদদাতা সব্পন পাল জানােচ্ছন, বন্ধ িশিথল করার
সময় েকােনা অপৰ্ীিতকর ঘটনার খবর েমেলিন সবর্তৰ্ই কড়া পুিলিশ পৰ্হড়া
িছল দািজর্িলেঙর ইসলািময়া মসিজেদ মুসিলম ধমর্াবলমব্ী ঈেদর নামােজ সািমল
িছেলন েদাকান বাজার সবই বন্ধ িছল অন*ান* যানবাহনও চলাচল কেরিন
এিদেক, দািজর্িলঙ পাহােড় একটানা এই বন্েধর েজের েয তীবৰ্ খাদ*সঙ্কট
েদখা িদেয়েছ, তার েমাকািবলায় েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার পক্ষ েথেক গতকাল
দািজর্িলেঙ জনসাধারেণর মেধ* শাকসিW িবিল করা করা হয় িশিলগুিড় েথেক
আনা এক গািড় েবাঝাই শাকসিW িসংমাির ও চক্বাজার সহ িবিভন্ন জায়গায়
িবিল করা হয় বেল জানা েগেছ
এিদেক, কািলম্পেঙ গতকাল হরকাবাহাদুর েছতৰ্ীর জন আেন্দালন পািটর্
েজ.এ.িপ.-এর পক্ষ েথেক এক িমিছল েবর করা হয় পৰ্াক্তন েসনাকমর্ীেদর
পক্ষ েথেকও েগাখর্াল*ােন্ডর সমথর্েন এক িমিছল েবর করা হয়
অন*িদেক, আেলাচনার মাধ*েম পাহাড় সমস*ার সমাধােনর পথ খুজ
ঁ েত
হেব বেল, পাহােড় িনযুক্ত পুিলশ কতর্ােদর একাংশ মত পৰ্কাশ কেরেছন
এিডিজ িবেবক সহায় এই পুিলশ আিধকািরকেদর সেঙ্গ কথা বেল এব*াপাের
একিট িরেপাটর্ ৈতরী কেরেছন আজ মুখ*মন্তৰ্ীর হােত িরেপাটর্িট তুেল েদওয়া
হেত পাের বেলও জানা েগেছ
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পাহােড় অচলাবস্থার েজের চা িশল্প ব*াপক সঙ্কেট এই মরশুেম িদব্তীয়
দফায় চা-পাতা েতালার সময় অিনিদর্ষ্টকালীন বন্েধর দরুণ তা মার খােচ্ছ
গত বছর েযখােন িদব্তীয় দফায় ১৮ লক্ষ েকিজ চা পাতা েতালা হেয়িছল
েসখােন এবছের এ পযর্ন্ত মাতৰ্ ২ লক্ষ েকিজ চােয়র উত্পাদন হেয়েছ
পাহােড়র পিরিস্থিত সব্াভািবক না হওয়া পযর্ন্ত চা-বাগােনর অচলাবস্থা কাটােনা
সম্ভব নয় বেল পৰ্শাসিনক সূেতৰ্ জানা েগেছ
০০০০০
দািজর্িলঙ পাহাড় িনেয় কথা বলেত স্থানীয় িবধায়ক ও দািজর্িলঙ পুরসভার
েচয়ারম*ান অমর িসং রাই-এর েনতৃেতব্ েগাখর্া জনমুিক্ত েমাচর্ার িতন সদেস*র
এক পৰ্িতিনিধ দল গতকাল রাজভবেন রাজ*পাল েকশরীনাথ িতৰ্পাঠী-র সেঙ্গ
সাক্ষাত্ কেরন পাহােড়র বতর্মান পিরিস্থিত িনেয় তারা রাজ*পালেক অবিহত
কেরন এবং েকেন্দৰ্র ভূিমকা িনেয়ও অসেন্তাষ ব*ক্ত কের িজিটএ েথেক তােদর
ইস্তফাপতৰ্ জমা েদন বেল জানা িগেয়েছ
অন*িদেক, রাজ*পাল আেলাচনার েটিবেল বেস সমস*া েমটােনার জেন*
তােদর আেবদন জানান তাঁরা আেলাচনার জন* পৰ্স্তুত বেল জািনেয় ঐ পৰ্সেঙ্গ
েকন্দৰ্েকই উেদ*াগ িনেত হেব বেল অিভমত পৰ্কাশ কেরন

পৰ্িতিনিধ দেল

অন*ান*েদর মেধ* িছেলন েগাখর্াল*ান্ড আঞ্চিলক পৰ্শাসেনর পৰ্াক্তন েচয়ারম*ান
েলাপসং লামা ও পৰ্াক্তন ভাইস েচয়ারম*ান রবীন্দৰ্ লামা
০০০০০
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রাজ* সরকার আগামী িশক্ষাবষর্ েথেক কন*াশৰ্ী পৰ্কেল্পর সাফল* ও
আন্তজর্ািতক সব্ীকৃিতর কথা পাঠ*পুস্তেক যুক্ত করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ রাষ্টৰ্সেঙ্ঘর
তরেফ সম্পৰ্িত েনদারল*ােন্ডর েহগ শহের িবেশব্র ৬৩ িট েদেশর ৫৫২ িট
জনপিরেষবা পৰ্কেল্পর মেধ* েথেক কন*াশৰ্ী পৰ্কল্পেক পৰ্থম িনবর্ািচত কের
মুখ*মন্তৰ্ী মমতা ব*ানািজর্র হােত পুরস্কার তুেল েদওয়ার ঘটনািট আগামী
িশক্ষাবষর্ েথেক পাঠ*সূচীেত যুক্ত করা হেব বেল িশক্ষামন্তৰ্ী পাথর্ চেট্টাপাধ*ায়
জািনেয়েছন এজেন* িশক্ষা দপ্তর ইিতমেধ*ই িসেলবাস কিমিটেক একিট পৰ্স্তাব
পািঠেয়েছ উেল্লখ* ২০১৩ সােলর অেক্টাবর মােস চালু হওয়া কন*াশৰ্ী পৰ্কল্পেক
ইউিনেসফ ইিতমেধ*ই েশৰ্ষ্ঠ েছাটেদর পৰ্কল্প িহসােব সম্মািনত কের এরপেরই
রাজ* সরকার পৰ্কল্পিটেক পাঠ*পুস্তেক অন্তভুর্ক্ত করার িসদ্ধান্ত েনয়।
০০০০০
এবােরর তরেঙ্গর িবষয় : দক্ষতা ও পৰ্যুিক্তর হাত ধের নতুন ভারত।
আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন অধ*াপক মৃণাল ৈবদ* রায় এবং কম্পু*উটার
িবেশষজ্ঞ চন্দন মজুমদার সঞ্চালনায় সু জাতা িমতৰ্
অনু ষ্ঠানিট েশানা যােব আজ রাত ৮টায় আকাশবাণী কলকাতার গীতাঞ্জিল
এবং রাত সােড় ৯টায় এফ. এম. েগাল্ড পৰ্চারতরঙ্গ।
০০০০০
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বধর্মান আদালেত এক িকেশারীেক ধষর্েণর অিভেযােগ িবশব্িজত্ হালদার
নােম এক যুবকেক গতকাল ২ িদেনর িবচারিবভাগীয় েহফাজেত পাঠােনার
িনেদর্শ িদেয়েছ

আগামীকাল তােক িশশুেদর উপর েযৗন িনযর্াতন সংকৰ্ান্ত

িবেশষ আদালেত েতালার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ পুিলশ সূেতৰ্ জানা েগেছ,
১৮ই জুন েথেক ২৩েশ জুন, পূ বর্ বধর্নাম েজলার েবচারহােটর বািসন্দা িবশব্িজত্
এক িকেশারীেক কেয়কবার ধষর্ণ কের বেল অিভেযাগ

রিববার েমেয়িটর

অিভেযােগর িভিত্তেত বধর্মান মিহলা থানার পুিলশ ওই যুবকেক েগৰ্প্তার কের
০০০০০
নদীয়ায় আবার এক ভুেয়া ডাক্তােরর হিদশ িমেলেছ

হাঁসখািল থানার

পুিলশ বািপ নাথ নােম ঐ িচিকত্সকেক বগুলা েথেক েগৰ্প্তার কের

তােক

গতকাল রানাঘাট আদালেত েতালা হেল ১৪ িদেনর েজল েহফাজেত পাঠােনা
হয়
পুিলশ জািনেয়েছ, বািপ নােথর বািড় উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁয় দীঘর্িদন
ধের িতিন িনেজেক এম.িব.িব.এস. ডাক্তার পিরচয় িদেয় েচমব্ার চালািচ্ছেলন
তার কােছই িচিকত্সাধীন এক মিহলার অিভেযােগর িভিত্তেত পুিলশ তােক
েগৰ্প্তার কের

তার েকােনা এম.িব.িব.এস. িডগৰ্ী েনই

শুধুমাতৰ্ আয়ু েবর্িদক

িডগৰ্ী আেছ বেল পুিলশ জািনেয়েছ
এিনেয়, েজলায় ৩ জন ভুেয়া ডাক্তার ধরা পড়েলা এর আেগ চাপড়া ও
হাঁসখািল েথেক ২ ভুেয়া িচিকত্সকেক ধরা হয়
০০০০০
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মুিশর্দাবােদর েডামকল থানার কুসােবিড়য়ায় দুষ্কৃতীেদর গুিলেত এক
তৃণমূ ল কংেগৰ্স কমর্ী খুন হেয়েছন

পুিলশ জািনেয়েছ, বছর ৩৫-এর েরন্টু

খািলথা গতকাল সন্ধ*ায় েমাটর সাইেকেল েচেপ বািড় আসার সময় কেয়কজন
দুষ্কৃতী তােক থামেত বেল এরপরই দুষ্কৃতীরা তােক লক্ষ* কের গুিল কের
স্থানীয় মানু ষজন েডামকল হাসপাতােল িনেয় যাবার পেথই েরন্টুর মৃতু* হয়
েগাষ্ঠীদব্েন্দব্র কারেণই এই খুন বেল পুিলেশর পৰ্াথিমক অনু মান

দুষ্কৃতীেদর

সন্ধােন তল্লািশ শুরু হেয়েছ
০০০০০
পিশ্চম বধর্মােনর রাণীগঞ্জ থানার মঙ্গলপুের আেগ্নয়াস্তৰ্ সহ এক ব*িক্তেক
েগৰ্প্তার করা হেয়েছ রােজন্দৰ্ পৰ্সাদ নােম ঐ ব*িক্তর বািড় িবহাের েগাপন
খবেরর িভিত্তেত পাঞ্জািব েমােড় বাস েথেক নামার পর পুিলশ তােক েগৰ্প্তার
কের তার কাছ েথেক একিট কাবর্াইন ২িট ম*াগািজন ও ২০ রাউন্ড কাতুজ
র্
পাওয়া েগেছ েস বীরভূেম অস্তৰ্ িবিকৰ্ করেত যািচ্ছল বেল পুিলশ জািনেয়েছ
ধৃ ত ব*িক্তেক গতকাল আসানেসাল আদালেত েতালা হেল তােক ৩ িদেনর
পুিলশ েহফাজেত পাঠােনা হয়
০০০০০
বীরভূেমর লাভপুের এক ব*বসায়ীেক গতকাল ছু ির িদেয় খুন করা হয়
বছর ২৯-এর আেনায়ার েশখ ওরেফ িরপনেক, িপয়ারুল েশখ ছু ির িদেয় খুন
কের বেল অিভেযাগ। িরপেনর েলাহা ও িটন ভাঙার ব*বসা রেয়েছ িরপেনর
মৃতু*র পরই স্থানীয় বািসন্দারা লাভপুর থানা েঘরাও কের িবেক্ষাভ েদখায়
পুিলশ এই ঘটনায় িপয়ারুলেক েগৰ্প্তার কেরেছ
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০০০০০
দিক্ষণ িদনাজপুেরর গঙ্গারামপুর থানার ভাদরা গৰ্ােম এক গৃহবধূ েক খুন
করার অিভেযােগ পুিলশ তার শব্শুর-শাশুিড় ও সব্ামীেক েগৰ্প্তার কেরেছ
আমােদর েজলা সংবাদদাতা জানােচ্ছন, মৃত কুলসু মা িবিবেক তার শব্শুর বািড়র
েলাকজন পৰ্ায়ই মারেধার করত, গতকাল সকােল ঈেদর নমাজ েসের িফের
এেস পৰ্িতেবশীরা কুলসু মােক গলায় ফাঁস লাগা অবস্থায় ঝুলেত েদেখ এই
ঘটনায় ঐ গৃহবধূ র বােপর বািড়র েলাক ও পৰ্িতেবশীরা েক্ষােভ েফেট পেড়
তারা কুলসু মার শব্শুর-শাশুিড় ও সব্ামীেক েবধড়ক মারেধার কের গঙ্গারামপুর
থানার পুিলস পিরিস্থিত সামাল িদেত ব*থর্ হেল িনকটবতর্ী ক*াম্প েথেক
িবএসএফ এক জওয়ানরা এেস পিরিস্থিত িনয়ন্তৰ্েন আেন
০০০০০
উত্তর ২৪ পরগনার গুমা েস্টশেনর কােছ েসামবার রােত আপ বনগাঁ
েলাকােলর মিহলা কামরায় দুষ্কৃতীেদর পাথর েছাঁড়ার ঘটনায় যাতৰ্ীেদর মেধ*
ব*াপক আতেঙ্কর সৃ িষ্ট হয় গুমা েস্টশন ছাড়ার পরই েরললাইেনর পাশ েথেক
মিহলা কামরা লক্ষ* কের পাথর েছাঁড়া হয় এক মিহলা যাতৰ্ীর েচােখ আঘাত
লােগ পাথেরর আঘােত েবশ কেয়কজন যাতৰ্ী ও হকার আহত হেয়েছন
০০০০০

7

উত্তর িদনাজপুর েজলার ইটাহাের ৫িট উন্নতমােনর টাওয়ার ল*াম্প েপাস্ট
লাগােনা হেয়েছ

েজলা পিরষেদর আিথর্ক আনু কূেল* ২৫ লক্ষ টাকা ব*েয়

দুগর্াপুর, গুলন্দর ১ ও ২ সহ ৫িট অঞ্চেলর গুরুতব্পূ ণর্ বাজার এলাকায় এগুিল
বসােনা হয় রিববার সন্ধ*ায় এই ল*াম্প েপাস্টগুিলর উেদব্াধন কেরন িবধায়ক
অমল আচাযর্
০০০০০
পিশ্চম বধর্মােনর দুগর্াপুেরর েসানার তরী িবদ*াসাগর পিল্লেত ৩৫ বছর
বয়সী কৃষ্ণ বাউিড় এবং ৩২ বছেরর মািম্প বাউিড়র মৃতেদহেক িনেয় এলাকায়
উেত্তজনা ছড়ায়
িববািহত মাম্পীর সেঙ্গ কৃষ্ণ-র িববাহ বিহভূত
র্ সম্পকর্ িছল বেল অনু মান
পৰ্াথিমক ধারনা করা হেচ্ছ, কৃষ্ণ মািম্পর গলায় ফাঁস িদেয় খুন কের, এরপর
েস িনেজও আত্মঘাতী হয় পুিলশ েদহগুিলেক ময়নাতদেন্তর জন* পািঠেয়েছ
০০০০০
ঝাড়গৰ্ােমর এমিপএস িরসটর্-এর চুির যাওয়া ৫০ বস্তা প্লািস্টক ৈতরীর
কাঁচামাল গতকাল পুিলশ উদ্ধার কেরেছ
একিট গুদােম পুিলশ অিভযান চালায়
হেয়েছ আজ তােক আদালেত েতালা হেব
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েগাপনসূেতৰ্ খবর েপেয়, শহেরর
ঐ গুদােমর মািলকেক েগৰ্প্তার করা

উেল্লখ*, এই কাঁচামাল িদেয় এমিপএস প্লােন্ট িমনােরল ওয়াটােরর েবাতল
এবং জার ৈতরী করা হত ঘটনাস্থল েথেক পুিলশ একিট লিরেকও আটক
কেরেছ
০০০০০
বাঁকুড়া েজলার জয়পুের স্থানীয় পঞ্চােয়ত সিমিতর উেদ*ােগ গতকাল স্কুল
পড়ুয়ােদর িনেয় ঐিতহ* যাতৰ্া নােম এক অিভনব সাইেকল িমিছেলর আেয়াজন
করা হয় রােজ*র মন্তৰ্ী শ*ামল সাঁতরা, পঞ্চােয়ত সিমিতর সভাপিত নবকুমার
রুই দাস সংিশ্লষ্ট এলাকায় মিন্দরগুেলা ঘুের েদেখন ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধ* স্থানীয়
পৰ্ত্নেসৗধগুিলর িবষয় সেচতনতা গড় েতালাই কমর্সূচীর উেদ্দশ* িছল
০০০০০
পিশ্চমবঙ্গ িমষ্টান্ন ব*বসায়ী সিমিত বাংলার িমিষ্টর উপর েথেক পণ*
পিরেষবা কর পৰ্ত*াহােরর দািব জািনেয়েছ কলকাতা েপৰ্স ক্লােব গতকাল এক
সাংবািদক ৈবঠেক সিমিতর সাধারণ সম্পাদক রবীন্দৰ্ কুমার পাল বেলন,
বাংলায় িবশুদ্ধ ছানা িদেয় িমিষ্ট ৈতরী হয় যা ২৪ ঘণ্টা পর খাবােরর অেযাগ*
হেয় পেড় ফেল অেনক িমষ্টান্নরই অপচয় হয়
০০০০০
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