INDIA~
Ref: rPCUSE/LODR/2021 -22/16

Date: 12th June, 2021

The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
E.xchange Plaza, Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Baodra (E),
Mumbai - 400 05 1
Scrip Svmbol: DPSC'Lm

The Vice President
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
4th floor, Vibgyor Towers. Plot 'o C 62,
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex,
Baodra (E), Mwnbai - 400 098
Scrip Symbol: DPSCLTD

Dear Sir(s},
Sub: Finandal Results for the 9u2rter and vear ended 31st March, 2021 - Newspaper Publication

Further to Company's letter bearing reference no. IPCUSEILODR/2021-22/08 dated 11th June, 2021,
in connection with submission of Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the
Company for the quaner and financial year coded 3 lst March. 2021. please find enclosed herewith the
copy of the advertisement published in ~Financial Express~ (English) (all edition) and ~A8J"kal~
(Bengali) on Saturday, 12th June. 2021, pursuao1 to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 20 I 5.
The copy of the advertisements will also available on the Company's website www.indiapower.com.

'TI1is is for your information and records.

x

'TI1anking You.

Y~!~:thfully,

F

Power Corporation Limited

Prashant Kapoor
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

India Power Corporation Limited
CIN:L4010SWB1919PLC003263
[Connerly DPSC Llmlted]
Registered Office: Plot No. Xl· 2&3, Blc><:k-EP. 5<."<Wr-V. Salt Lake Cily, Kvlkat.o - 700 091
TcL: • ?133 6609 4308/09/10, fax:' 9133 2357 2452
Central Oftke: 5an<Wria. Oisheq;arh 713 333. T•lephone: (0341) 6600454/457 Fax: (0341) 6600464
£ ; oorponugldllucll;ipower coo1 \.Y: WWW i ndlapower.cgn1
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রাজ্য

কলকাতা শনিবার ১২ জুন ২০২১

স্নাতক�োত্তরের
সৎকারে বাড়তি
ম্যাকাউটের
ইন্টারনেট ফাইনাল সেমেস্টার টাকা নেওয়া যাবে না,
টিভি চালু এগিয়ে আনার উদ্যোগ নির্দেশ পুরসভার

আজকালের প্রতিবেদন

‘ম্যাকাউট ভিটিভি’নামে নিজস্ব ইন্টারনেট
টিভি চালু করল রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
বা ম্যাকাউট। উদ্বোধন করেন উপাচার্য
সৈকত মৈত্র। অনলাইন পঠনপাঠনকে
আরও মন�োগ্রাহী এবং সমাজের সঙ্গে
য�োগায�োগ আরও নিবিড় করতেই
এই উদ্যোগ। ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ
মানুষ সহজেই ম্যাকাউটের যে ক�োনও
ভিডিও এখানে দেখতে পাবেন। উপাচার্য
জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রায়
প্রতিদিন নানা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা
হয়। সেগুলি স�োশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়াও
হয়। কিন্তু অজস্র ভিডিওর ভিড়ে সেগুলি
হারিয়ে যায়। পরে খুঁজে পেতে সমস্যা
হয়। কিন্তু ইন্টারনেট টিভিতে গেলেই
পুরন�ো সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিডিও, বিভিন্ন
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আল�োচনায়
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য সহজেই পাওয়া
যাবে। পরবর্তী ক�োনও অনুষ্ঠানে কীভাবে
য�োগ দিতে হবে তার লিঙ্কও এখানে
দেওয়া থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি
বিভাগের প্রধান প্রীতিময় সান্যাল জানান,
ম�োবাইল বা কম্পিউটার থেকে https://
vtv.makautwb.net ক্লিক করলেই
ইন্টারনেট টিভির প্রধান পেজে প�ৌঁছে
যাবেন পড়ুয়ারা। একইসঙ্গে ফেসবুক এবং
ইউ টিউব চ্যানেলও সরাসরি দেখা যাবে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে
পিএইচডি নিয়ে
জুটার চিঠি
আজকালের প্রতিবেদন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে
পিএইচডি করতে ইচ্ছুক
ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন এবং
ভর্তির দাবিতে কর্তৃপক্ষকে চিঠি
দিল শিক্ষক সমিতি জুটা। জুটার
পক্ষ থেকে শুক্রবার উপাচার্য
সুরঞ্জন দাসকে এই চিঠি দেওয়া
হয়। ২০১৯ সালের পর থেকে
ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে আর
ক�োনও পিএইচডি পড়ুয়া ভর্তি
হননি। এর ফলে গবেষণার
কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে
করছেন শিক্ষকদের একটা অংশ।
যদিও কলা এবং বিজ্ঞান বিভাগে
পিএচইডি পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন।
জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম
রায় বলেন, ‘অনেক শিক্ষক
পিএইচডি পড়ুয়া নিতে চাইলেও
পারছেন না। অন্যদিকে, অনেক
ছাত্রছাত্রী, যাঁরা গবেষণায় আগ্রহী,
তাঁরা পিএইচডি করতে চাইলেও
পারছেন না। এই সমস্যার কথা
জানিয়ে উপাচার্যকে চিঠি দিয়েছি।
আমরা চাই অবিলম্বে ইঞ্জিনিয়ারিং
ফ্যাকাল্টিকে পিএইচডি পড়ুয়া
ভর্তি শুরু করা হ�োক।’

ভার্ চুয়ালি জেরা
মিঠুন চক্রবর্তীকে

আইনি জটিলতা বাড়ল অভিনেতা
মিঠুন চক্রবর্তীর। তাঁর বিরুদ্ধে
দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ
সম্ভব নয়, জানিয়ে দিল কলকাতা
হাইক�োর্ট। তদন্তের ক্ষেত্রে আপাতত
ভিডিও কনফারেন্সেই তাঁকে
জিজ্ঞাসাবাদ করতে কলকাতা
পুলিশকে অনুমতি দিল হাইক�োর্ট।
মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের করা
অভিয�োগের ভিত্তিতে প্রয়�োজনে
পুলিশ জেরা পর্ব চালাবে ভিডিও
কনফারেন্সেই। মিঠুনকে তাঁর
ই–মেল আইডি পুলিশকে জানাতে
নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী
সপ্তাহে শুক্রবার পরবর্তী শুনানির
মধ্যেই এই জেরার কাজটি করে
নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি
তীর্থঙ্কর ঘ�োষ।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

বড়তলা ও রাজাবাগান দুই থানা
এলাকায় দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর
ঘটনা ঘটল। বড়তলা এলাকায়
স্বদেশ ব্যানার্জি নামে ৫৮ বছর
বয়সি এক ব্যক্তি গলায় ফাঁস দিয়ে
আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর বাড়ি
হাওড়ার নীলমণি মল্লিক লেনে।
একটি তিনতলা বাড়ির একতলায়
সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে তিনি
আত্মঘাতী হন। এদিকে রাজাবাগান
থানা এলাকায় শবনম বিবি নামে
৬০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা গায়ে
কের�োসিন তেল ঢেলে আত্মঘাতী
হয়েছেন। বাড়ি কারবালা র�োডে।
সুইসাইড ন�োট পাওয়া যায়নি। দুটি
দেহই ময়নাতদন্তে পাঠান�ো হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা এল
ক্যানিং, কৃ ষ্ণনগরে
বৃষ্টি চলবে ৩ দিন

নীলাঞ্জনা সান্যাল

কাকলি মুখ�োপাধ্যায়

তারিক হাসান

স্নাতক�োত্তরের ফাইনাল সেমেস্টারের পরীক্ষা এগিয়ে আনার উদ্যোগ নিল কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়। আগে ঠিক ছিল, এই পরীক্ষা হবে আগস্টে। তার বদলে ফাইনাল সেমেস্টারের
পরীক্ষা জুলাই মাসে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ফ্যাকাল্টির সব বিভাগীয়
প্রধানকে শুক্রবার জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ফাইনাল সেমেস্টার পরীক্ষা
নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে কী করে জুলাই মাসের মধ্যে
ফাইনাল সেমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া যায়, তা নিয়ে আল�োচনার জন্য আজ, শনিবার
ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকা হয়েছে। দু–একদিনের মধ্যে কলা বিভাগের ফ্যাকাল্টি
কাউন্সিলের বৈঠকও ডাকা হবে বলে জানা গেছে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি
বছরই বহু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য
দেশ–বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে
যান। এ বছরও অনেকেই যাচ্ছেন। কিন্তু আগস্ট মাসে পরীক্ষা হলে, ঠিক সময়ে প�ৌঁছে
বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে ক্লাসে য�োগ, ‘ক�োর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট’জমা
দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই পরীক্ষা এগিয়ে আনার
দাবি জানান পড়ুয়াদের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির (কুটা) পক্ষ থেকেও
কর্তৃপক্ষকে অনুর�োধ করা হয়। ইউজিসির গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের নির্দেশিকা
মেনে ফাইনাল পরীক্ষা আগস্টে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকদের বক্তব্য
ছিল, ইউজিসির এই নির্দেশ দ্বিতীয় সেমেস্টারের জন্য। ফাইনাল–সহ অন্যান্য ইভেন
সেমেস্টারের পরীক্ষা গত বছরের এপ্রিল মাসের নির্দেশিকায় জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার
নির্দেশ দিয়েছে ইউজিসি। শেষে শিক্ষকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং দেশ–বিদেশের
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুয�োগ থেকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বঞ্চিত না হন, এই বিষয়টি
মাথায় রেখে কর্তৃপক্ষের তরফে প্রযুক্তি ফ্যাকাল্টির বি টেক, এম টেক, এমসিএ পরীক্ষা
জুনের শেষ সপ্তাহে শুরু করে, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃতদেহ সৎকারের জন্য ক�োনও অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না। দাহকার্যের জন্য
কেউ টাকা চাইলে তৎক্ষণাৎ কলকাতা পুরসভায় ফ�োন করে অভিয�োগ জানান,
এমনই নির্দেশিকা জারি করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। শহরের প্রতিটি শ্মশানে
মৃতদেহ সৎকার নিয়ে পুর প্রশাসনের এই নির্দেশ হ�োর্ডিং ব�োর্ডে লাগান�ো থাকবে।
এছাড়া পুরসভার অধীনস্ত সমস্ত শ্মশানের কর্মচারীদের দেওয়া হবে বিশেষ অ্যাপ্রন।
শুক্রবার পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরসভা
সূত্রে জানা গেছে, সবকটি শ্মশানে নতু ন এই নির্দেশাবলি উল্লেখ করে একটি করে
হ�োডিং ব�োর্ড লাগান�ো হবে। যেখানে মূলত বলা থাকবে, দেহ সৎকারের জন্য
কাউকে টাকা দিতে হবে না, কেউ অতিরিক্ত টাকা চাইলে পুরসভাকে ফ�োন
করে জানাতে হবে। শববাহী গাড়িতে নির্দিষ্ট ভাড়ার থেকে এক টাকাও বেশি
না দেওয়া। কেউ দাহকার্য করতে না চাইলে, পুরসভার কন্ট্রোল রুমের নম্বরে
জানান— এই ধরনের বিভিন্ন নির্দেশাবলি। পুরসভার নম্বরে অভিয�োগকারীরা
সরাসরি পুর প্রশাসনকে তাঁদের যাবতীয় অভিয�োগ জানাতে পারবেন। একই
সঙ্গে শ্মশান কর্মীদের বিশেষ অ্যাপ্রন দেখলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারা যাবে।
প্রয়�োজনে কড়া ব্যবস্থা নেবে পুর প্রশাসন।
পুর আধিকারিকদের একাংশের কথায়, মৃতদেহ সৎকার নিয়ে অতি সম্প্রতি
পুরসভায় একাধিক অভিয�োগ জমা পড়ে। অতিরিক্ত টাকা নিয়ে দেহ সৎকারের
অভিয�োগ উঠেছে। পুরসভার শববাহী গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত
টাকা চেয়ে শহরবাসিদের ওপর জ�োরজুলুম চালান�োর অভিয�োগ এসেছে। সেই
সব অভিয�োগের সত্যতা যাচাই করে বৃহস্পতিবারই পুরসভার ৫ জন কর্মীকে
সাসপেন্ড করা হয়েছে। এরপর এদিন মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া কিংবা দাহ করা নিয়ে
এ ধরনের ক�োনওরকম টাকা নেওয়ার অভিয�োগ উঠলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুর কর্তৃপক্ষ।

নিম্নচাপে ভর করে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা শুরু। শুক্রবার ম�ৌসুমি হাওয়া ক্যানিং,
কৃ ষ্ণনগর হয়ে মালদায় ঢু কে পড়েছে। রবিবারের মধ্যে গ�োটা দক্ষিণ বাংলায় এর
প্রভাব শুরু হয়ে যাবে। শনিবার এর প্রভাবে দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর,
হাওড়া, কলকাতায় বৃষ্টি হলেও রবিবার থেকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে প্রভাব
বাড়বে। বৃষ্টি হবে হালকা থেকে মাঝারি। শনি ও রবিবারে উপকূলে ঘণ্টায়
৩০ থেকে ৪০ কিল�োমিটার বেগে ঝ�োড়�ো হওয়া বইতে পারে। শুক্রবার
পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
উত্তর–পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে দানা বাঁধা ঘূর্ণাবর্তটি শুক্রবারই নিম্নচাপে
পরিণত হয়েছে। শনিবার সেটি গভীর আকার ধারণ করবে। এগ�োবে ওডিশার
দিকে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সহ–অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়
জানিয়েছেন, এর প্রভাবে বেশি বৃষ্টি হবে ওডিশায়। বাংলায় হালকা থেকে
মাঝারি। শনিবার বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা ও
দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, হাওড়ায়। সঙ্গে
ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিল�োমিটার বেগে ঝ�োড়�ো হাওয়া। রবিবার বৃষ্টি
বাড়বে মুর্শিদাবাদে।
আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, যত নিম্নচাপটি ওডিশার দিকে এগ�োবে তত
রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টি বাড়বে। স�োম, মঙ্গলবারে বৃষ্টি হবে
উত্তরবঙ্গে। ক�োথাও ক�োথাও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। নিম্নচাপের
কারণে মৎস্যজীবীদের ১৪ জু ন পর্যন্ত সাগরে মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ–সহ বৃষ্টির সময় সকলকে বাইরে
না থাকার অনুর�োধ জানান�ো হয়েছে।
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে ৬ জু ন বর্ষা শুরু হয়েছে। এবার হল দক্ষিণবঙ্গে। যা
স্বাভাবিক সময়েই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তদন্তে আসছে এনআইএ, এটিএস

কালিয়াচকে ধৃত যুবক চীনের পিএলএ কর্মী বলে সন্দেহ

অভিজিৎ চ�ৌধুরি
মালদা, ১১ জুন

মালদায় গ্রেপ্তার হওয়া চীনা নাগরিক
তার দেশের পিপলস লিবারেশন আর্মির
(পিএলএ) কর্মী বলে জানতে পেরেছে
বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশ। ওই ব্যক্তির
বিরুদ্ধে এর আগেও হরিয়ানায় দেশীয়
তথ্য অনুসন্ধান করা এবং ভিসা ছাড়াই
নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করার কারণে
মামলা হয়েছে। এবার তাকে কালিয়াচক
থানার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত মিলিক
সুলতানপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে
বিএসএফ। শুক্রবার বিকেলে ওই চীনা
নাগরিককে গ�োলাপগঞ্জ ফাঁড়ির মাধ্যমে
কালিয়াচক থানার হাতে তু লে দিয়েছে
বিএসএফ। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার

জন্য কেন্দ্রীয় গ�োয়েন্দা সংস্থা এনআইএ
(ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) এবং
এটিএসের (অ্যান্টি টের�োরিজম স্কোয়াড)
কর্তারা মালদায় আসছেন বলে জানা গেছে।
পিপলস লিবারেশন আর্মির কর্মী
হান জুনওয়ে (৩০) বৃহস্পতিবার
সকালে বাংলাদেশ থেকে সীমানা পেরিয়ে
কালিয়াচক থানার মিলিক সুলতানপুর
এলাকায় ঢু কে পড়ে। তার থেকে উদ্ধার
হয় বিভিন্ন সামগ্রী ও নথিপত্র।
বিএসএফ এবং পুলিশ সূত্রে জানা
গেছে, ধৃত ব্যক্তি হুবাইয়ের বাসিন্দা। ২
মে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প�ৌঁছেছিল।
সেখানে এক চীনা বন্ধুর সঙ্গে ছিল। তারপর
১০ জুন বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ
জেলার আন্তর্জাতিক ভারত–বাংলাদেশ
সীমান্ত স�োনা মসজিদের কাছে আসে।

সেখানে একটি হ�োটেলে ওঠে। সেখান
থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে গিয়ে
বিএসএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে যায়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই চীনা নাগরিক
বিএসএফ এবং পুলিশকে জানিয়েছে, এর
আগেও সে চারবার ভারতে এসেছে।
২০১০–এ হায়দরাবাদ এবং গুরুগ্রামে
তিনবার এসেছিল। ২০১৯ সালে এসে
গুরুগ্রামের ‘স্টার স্প্রিং’ হ�োটেলে ছিল।
জেরায় হান জুনওয়ে জানিয়েছে,
কিছদিন
ু আগে তাঁর ব্যবসার অংশীদার
লখনউয়ের এটিএসের হাতে ধরা পড়ে।
এরপর অনুপ্রবেশ করার জন্য তার বিরুদ্ধে
এটিএস কর্তারা লখনউয়ে মামলা করেন।
সে ভারতীয় ভিসা পায়নি। ভারতে আসার
জন্য বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে ভিসার
ব্যবস্থা করেছিল, যাতে ভারতে আসতে

পারে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,
অনুপ্রবেশকারী ওই চীনা নাগরিকের
থেকে ১টি ল্যাপটপ, ২টি আইফ�োন, ১টি
বাংলাদেশি সিম, ১টি ভারতীয় সিম, ২টি
চাইনিজ সিম, ২টি পেন ড্রাইভ, ১টি ব্যাটারি,
২টি ছ�োট টর্চ, ৫টি টাকা লেনদেনের মেশিন,
২টি এটিএম কার্ড, বেশ কিছু আমেরিকান
ডলার ও বাংলাদেশি টাকা এবং ভারতীয়
টাকা উদ্ধার হয়েছে।
বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার থেকে
জারি করা একটি বিবৃতিতে জানা গেছে, হান
জুনওয়ে একজন অপরাধী। তাই তাকে আরও
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সব গ�োয়েন্দা সংস্থা
একসঙ্গে কাজ করছে। হান জুনওয়ের থেকে
পাওয়া বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলিতে অনেক তথ্য
জানা গেছে।

বিএসএফের হাতে ধৃত চীনা নাগরিক
হান জুনওয়ে। ছবি:প্রতিবেদক

৩

দিলীপের
বৈঠকে
৩ বিধায়ক,
সাংসদ শান্তনু
অনুপস্থিত
নিরুপম সাহা
বনগাঁ, ১১ জুন

দিলীপ ঘ�োষের উপস্থিতিতে বনগাঁর
সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত
ছিলেন দলেরই ৩ বিধায়ক এবং ১
সাংসদ। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে
রাজনৈতিক চাপানউত�োর।
শুক্রবার বিজেপির বনগাঁ
সাংগঠনিক জেলার দলীয় বৈঠকে
হাজির ছিলেন তিনি। বনগাঁ সাংগঠনিক
জেলার মধ্যে ৬ জন বিজেপির বিধায়ক
এবং একজন সাংসদ রয়েছেন।
আর তাঁদের নিয়েই এদিন বৈঠকের
আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু
বাস্তবে দেখা গেল, ৬ বিধায়কের
মধ্যে এদিনের বৈঠকে মাত্র ৩ জন
উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন
বনগাঁ ল�োকসভার বিজেপি সাংসদ
শান্তনু ঠাকুরও।
এই বিষয়ে রাজ্য সভাপতি দিলীপ
ঘ�োষের দাবি, সকলকে আমন্ত্রণ
জানান�ো হয়েছে। তাঁরা অবশ্যই
আসবেন। যদিও বৈঠক শুরু হয়ে
গেলেও, এদিন শেষ পর্যন্ত বৈঠকে
উপস্থিত হননি বিজেপি সাংসদ শান্তনু
ঠাকুর, বনগাঁ উত্তর, বাগদা ও গাইঘাটা
কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়করা৷ আর
তাই নিয়েই আল�োচনা শুরু হয়েছে।
সিএএ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘ�োষ এদিন
জানান, বিজেপি যখন বিল পাশ
করিয়েছে, সিএএ কার্যকরী হবে।
সেই সাহস বিজেপির আছে। বিক্ষুব্ধ
বিজেপি নেতাদের প্রসঙ্গে দিলীপ ঘ�োষ
বলেন, ‘কিছু কিছু ল�োক ভ�োটে
জেতার জন্য বিধানসভা নির্বাচনের
আগে দলে এসেছিলেন। কেউ চলে
গেলে দলের ক�োনও ক্ষতি হবে না। ’
বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে
এদিন বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশ�োক
কীর্তনিয়া এবং বাগদার বিধায়ক
বিশ্বজিৎ দাস দুজনেই জানান, চিকিৎসা
সংক্রান্ত প্রয়োজনে কলকাতায় ছিলেন।
অন্যদিকে, গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত
ঠাকুর ব্যক্তিগত কাজে বাইরে রয়েছেন
বলে ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন। আর বনগাঁর
সাংসদ শান্তনু ঠাকুর গত কয়েকদিন ধরেই
দিল্লিতে রয়েছেন বলে জানান।

