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সংবাদ সংস্া
লখনউ, ৩০ জানুয়ারি

২০ জন শিশুকে পণবশদি েরার ঘটনায় উত্াল উত্রপ্রকেি। 
৫ ঘণ্া রুদ্ধশ্াস অকপক্া চকলকে। এখনও োউকেই উদ্ধার 
েরা যায়শন। পুশলি, েমাক্া থেকে পুশলি আশিোশরে, 
শবিায়ে— সবাই ঘটনাস্থকল হাশজর। 
পুশলি সূকরে জানা থেকে,  জাশমকন মুশতি 
থপকয় এে খুকনর অশিযুতি শনকজর 
স্ত্রী, এে বেকরর েন্া– সহ ২০ জন 
শিশুকে শনকজর বাশিকেই পণবশদি 
েকর থরকখকে। পশচিম উত্রপ্রকেকির 
ফারুখাবাে থজলার োসাশরয়া গ্াকমর 
ঘটনা। পুশলি থলােটির সকগে েোবাে্া 
চালাকছে। নাম সুিাষ বাোম। পুশলি 
জাশনকয়কে, খুকনর োকয় অশিযুতি সুিাষ 
শনকজর থমকয়র জন্মশেন পালকনর নাকম 
গ্াকমর থবি শেেু শিশুকে শনমন্ত্রণ েকর। 
থযই োরা বাশিকে আকস, থস োকের 
বদিুে থেশখকয় থিেকর শনকয় শেকয় 
আটকে রাকখ। োর মকি্ োর স্ত্রী ও 
েন্াও রকয়কে।  বাচ্ারা বাশি না থফরায় উশবিগ্ন অশিিাবকেরা 
অশিযুকতির বাশিকে শেকয় েরজায় িাক্ািাশক্ শেকে োেকল 
সুিাষ গুশল চালাকে োকে। োকে এেজন আহে হকয়কেন 
বকল খবর। োঁরা পাশলকয় শেকয় পুশলকি খবর থেন। পুশলি 
শপশসআর ি্ান শনকয় ঘটনাস্থকল থেকল সুিাষ বাোম বাশির 
থিের থেকে োঁকের উকদেকি গুশল চালাকে োকে। বলকে 

োকে, থস শনকে্াষ, োকে শমকে্ খুকনর মামলায় ফাঁসাকনা হকয়কে। 
থেশি থবামাও থোকি। োনপুর থজাকনর আইশজ– র থনেৃকবে 
েমাক্া, জশগেেমন থ্ায়াড ও পুশলি থোটা বাশি শঘকর থফকলকে। 
মুখ্মন্ত্র্রী থযাে্রী আশেে্নাে উচ্পয্াকয়র ববঠে থডকেকেন। 
উত্রপ্রকেি পুশলকির শডশজ ও শপ শসং জাশনকয়কেন, ‘ পুশলি খুব 
সেে্োর সকগে োজ েরকে, যাকে পণবশদিকের থোনও ক্শে 

না হয়। শবকিষিাকব প্রশিশক্ে এেটি 
েল পাঠাকনা হকয়কে। পািাপাশি প্রস্তুে 
রাখা হকয়কে েমাক্াকেরও। আমাকের 
এেমারে লক্্, পণবশদি শিশুকের 
শনরাপত্া ও দ্রুে োকের উদ্ধার েকর 
আনা। পশরশস্থশে থবি েঠিন। সমস্ত বি 
পুশলি আশিোশরে ঘটনাস্থকল হাশজর 
রকয়কেন। আমাকের লক্্ দু’ েরকফর 
োরও ক্শে না েকর উদ্ধারোজ সারা।’  
স্থান্রীয় শবিায়ে নকেন্দ্র শসংও সুিাকষর 
সকগে েো বলার থচষ্া েরকেন।

পুশলি জাশনকয়কে, সুিাকষর 
থোনও মানশসে সমস্া হকে পাকর।  
উত্রপ্রকেকির আইন– িঙৃ্খলা েপ্তকরর 
অশফসার ইন– চাজ ্শপ শি রামস্াম্রী আিা 

েরকেন, শিেশেরই পশরশস্থশে শনয়ন্ত্রকণ চকল আসকব। বকলকেন, 
‘ আমাকের বাশহন্রী ঘটনাস্থকল রকয়কে। থলােটির সকগে েোবাে্াও 
চলকে। শিশুকের উদ্ধাকরর জন্ আমাকের শবকিষ থেৌিল আকে, 
ো সংবােমাি্কম প্রোি েরা যাকব না। এটুকু বলকে পাশর, 
শিশুরা শনরাপকে রকয়কে এবং োরা শনরাপকেই োেকব।’   েি্রীর 
রাে পয্ন্ত ঘটনাস্থকল ে্রীব্র উকত্জনা রকয়কে।

কলকাতা ১৬ মাঘ ১৪২৬ শুক্রবাি ৩১ জানুয়ারি ২০২০ শহি সংস্কিণ * *  ৪. ০০ টাকা ১২ পাতা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

রজতললন 
জলকারিচই

আজ ফেি 
নামলে িািত

ফখলাফখলা

১১১২

পরচিমবলগেি বাইলি অরতরিক্ত রবমান মাশুল ১ টাকা

থফসবুকে হুমশে শেকয় হামলা
আজকাললি প্ররতলবদন 
রদরলি, ৩০ জানুয়ারি

‘ িামিক্ত ফ�াপাল’  নালম ফেসবুক ফপ্রাোইলল সকাল ফেলক 
এলকি পি এক ফপাস্ট কিা হরছিল। দুপুলি জারময়া রমরলয়া 
ইসলারময়া রবশ্বরবদ্াললয়ি সামলন পড়ুয়ালদি তাক কলি গুরল 
চালালনাি সমলয়ও চলরেল ফেসবুক লাইি। অরিযুক্ত ফ�াপাল 
শম্াি লম্ফঝম্প ফশষ হওয়াি পি 
তালক ফরেপ্াি কলিলে রদরলি পুরলশ। 
তাি আল� কায্ত নীিব দশ্লকি 
িূরমকা পালন কিলত ফদখা র�লয়লে 
পুরলশলক।

লাইি রিরিওয় ফ�াপাললক 
ক্া– রবলিাধী রমরেলল গুরল চালালত 
ফদলখলে ফনট দুরনয়া। কলয়ক মুহূলত্ 
িাইিালও হলয়লে ফসই রিরিও। পলি 
ফসই রিরিও মুলে ফদওয়া হলয়লে। 
ঘটনাি আল�ি মুহূলত্ও ফেসবুলক 
লাইি রিরিও কলিলে অরিযুক্ত। 
১৯ বষষীয় ফ�াপাল উত্তিপ্রলদলশি 
ফরেটাি নয়িাি বারসন্া। ফ�াপাললি 
ফেসবুক ফপ্রাোইলল ফলখা িলয়লে, 
‘আমাি নাম িামিক্ত ফ�াপাল, 
এইটুকুই যলেষ্ট, বারকটা সময় এলল। 
জয় শ্রীিাম।’ বৃহস্পরতবাি রদনিি 
ফেসবুলক এলকি পি এক রবলবেষমূলক 

ফপাস্ট কলিলে ফস। একবাি রললখলে, ‘শারহনবা�, ফখলা 
ফশষ।’  আ�াল�াড়া ক্া–  রবলিাধী আলন্ালনকািীলদি প্ররত 
রবলষাদ্াি। ফকানওটিলত রললখলে, ‘আমাি ফশষ যাত্ায় জয় 
শ্রীিাম বললত বললত আমালক ফ�রুয়া বসলন রনলয় ফযও।’ 
ফমাট চািটি ফেসবুক লাইি রিরিও কলিলে ফস।

গুরল চালালনাি ঠিক আল�ি মুহূলত্ ফেসবুক লাইলি 
তালক ফকানও কো বললত ফশানা যায়রন। ফমাট ৪৪ ফসলকলডেি 

রিরিওলত ফদখা র�লয়লে, জারময়াি 
পড়ুয়ািা শারতিপূণ্ অবস্ান কিলেন। 
তািপি িাজঘালটি উলদেলশ রমরেল 
শুরু কিলেন। ফসখালন ফপৌঁেলছি 
ফ�াপাল। আলন্ালনকািীিা 
সংলশারধত না�রিকত্ব আইলনি 
রবরুলধে প্ররতবালদ ফ্া�ান রদলছিন। 
তািপি আচমকা ‘ইলয় ফলা আজারদ’ 
বলল রচৎকাি কলি পড়ুয়ালদি তাক 
কলি গুরল েুঁড়লে। 

এিপি আলন্ালনকািীিাই 
পাকড়াও কলিন িামিক্ত ফ�াপাললক। 
শাদাব নালম জারময়াি এক পড়ুয়াি 
বাঁ–  হালত গুরল লাল�। লুটিলয় পলড়ন 
রতরন। পুরলশ ফ�াপাললক রনউ ফরেডেস 
কললারন োনায় রনলয় যায়। তদলতিি 
িাি ফদওয়া হলয়লে ক্রাইম ব্াঞ্চলক। 
তাি মানরসক িািসাম্ ঠিক আলে 
রকনা তা খরতলয় ফদখা হলছি। 

পুরললশি সামলনই গুরল জারময়ায়
িাজীব চক্রবতষী
রদরলি, ৩০ জানুয়ারি

প্রোি্ শেবাকলাকে  জাশময়া শমশলয়া ইসলাশময়া শবশ্শবে্ালকয়র 
পিুয়াকের শমশেকলর শেকে শরিলিার উঁশচকয় হুমশে শেকয় 
চকলকে এে যুবে। থপেকন শেশলি পুশলকির শবিাল বাশহন্রী 
োমািা থেখকে। োরপর যুবেটি গুশলও চালাল। েখনও শনশ্রিয় 
পুশলি। গুশল চালাকনার পর পিুয়ারাই েুকট শেকয় যুবেকে যখন 
িকর থফলকলন, েখন থেৌকি এল পুশলি বাশহন্রী। শেঁচকে থচার 
িরার মকো জ্াকেকটর েলার িকর োকে শনকয় যাওয়া হল 
পুশলি ি্াকন। পুকরা ঘটনায় 
থেন্দ্র্রীয় সরোকরর অি্রীনস্থ 
শেশলি পুশলকির িূশমো এখন 
প্রকনের মুকখ।

‘ োর চাই আজাশে?  
একসা আশম শেশছে’—  
শচৎোর েকর গুশল 
চালায় ‘ রামিতি’  থোপাল 
িম্া নাকম থসই যুবে। 
পুশলকির বতিব্, ঘটনার 
আেশমিেোয় েশিঘশি 
ব্বস্থা থনওয়া যায়শন। শেন্তু 
নানা মহকল প্রনে উকঠকে, 
এমন ঘটনায় অশিযুকতির 
হাকে বা পাকয় গুশল চাশলকয় 
িয়ানে শেেু ঘকট যাওয়া 
আটোকনাই সািারণ শনয়ম। 
ো েরা হয়শন। োোিা 
িরা পিার পর িৃকের 
ওপর ঝাঁশপকয় পকি আপােমস্তে েলিাশি েরাই শনয়ম। ো 
না েকর োকে ‘ জামাই আের’  েকর শপ্রজন ি্াকন থোলা 
হল থেন?  জবাব থমকলশন।

পূব্কঘাষণা মকো বৃহস্পশেবার দুপুকর েশক্ণ শেশলির জাশময়া 
শমশলয়া ইসলাশময়া শবশ্শবে্ালকয়র পিুয়ারা সংকিাশিে নােশরেবে 
আইকনর শবরুকদ্ধ িাশন্তপূণ্ শমশেল েরশেকলন। েন্তব্ শেল 
রাজঘাট। শমশেল শুরু হকেই শেনির থফসবুে লাইি েরার 
পর শরিলিার শনকয় থসখাকন থপৌঁেয় থগ্টার নয়ডার বাশসদিা 
থোপাল িম্া। োর গুশলকে জখম হন মাস েশমউশনকেিন 
শবিাকের িাোব নাকম এে োরে। োঁকে প্রেকম থহাশল ফ্াশমশল 
হাসপাোল, পকর এইমকস িশে্ েরা হকয়কে। োঁর অবস্থা 

শস্থশেি্রীল বকল জাশনকয়কেন শচশেৎসকেরা।
শেশলি পুশলকির এে েে্া এশেন বকলকেন, ‘ ক্াইম ব্রাঞ্চ 

পুকরা ঘটনার েেন্ত েরকব। এখন খশেকয় থেখা হকছে অশিযুতি 
যুবকের মানশসে িারসাম্ ঠিে আকে শে না।’  শসশবএসই 
থবাকড্র এে িংসাপরে থেশখকয় োশব েরা হকছে, অশিযুতি 
নাবালে। েকব, জাশময়ার পিুয়াকের ওপর হামলা থয র্রীশেমকো 
পশরেল্পনামাশফে শেল, োর বহু প্রমাণ শমকলকে। 

এশেকে, সংসে অশিকবিকনর েকয়ে ঘণ্া আকে এশেকনর 
ঘটনার জন্ থেন্দ্র্রীয় মন্ত্র্রী অনুরাে ঠাকুকরর ‘ থেি শে েদোকরা 
থো, থোশল মাকরা িাকলা থো’  থ্াোনকেই োয়্রী েরকেন 

শবকরাি্রীরা। ে্রীব্র প্রশেশক্য়া 
জাশনকয়কেন রাজননশেে 
থনোকনরে্রী–সহ সব মহল। 
অশমে িাহর পেে্াে োশব 
েকরকে আপ এবং েংকগ্স। 
শপ্রয়াঙ্া োন্্রী বকলকেন, 
‘ থেমন শেশলি েিকে চান, 
জবাব শেন। শবকজশপ– র 
থনো– মন্ত্র্রীরা গুশল েরার 
েো বকল প্রকরাচনামূলে 
িাষণ শেকল এমন ঘটনা থো 
ঘটকবই।’  থসাি্াল শমশডয়ায় 
মানুষ শলকখকেন, এই শেকনই 
োন্্রীশজকে খুন েকরশেল 
নােুরাম, আর আজ 
আজাশেকে খুন েরার থচষ্া 
েরল আর এে রামিতি।

শেশলি পুশলি থেন্দ্র্রীয় 
সরোকরর অি্রীন। 

ঘটনায় পুশলকির িূশমোয় কু্ব্ধ সেকলই। মুখ্মন্ত্র্রী অরশবদি 
থেজশরওয়াল থেন্দ্র্রীয় স্রাষ্ট্রমন্ত্র্রী অশমে িাহর এে টুইকটর 
জবাকব শলকখকেন, ‘েয়া েকর  শেশলির আইন– িৃঙ্খলার 
থখয়াল রাখুন।’ িাহ শলকখশেকলন,  ‘ এমন ঘটনা থেন্দ্র্রীয়  
সরোর বরোস্ত েরকব না। েকঠার ব্বস্থা থনওয়ার শনকে্ি 
থেওয়া হকয়কে।’ 

পুশলি জানকে থপকরকে, চদিন নাকম থোনও বন্ুর মৃেু্র 
‘ প্রশেকিাি’   শনকেই এই হামলার েে েকষশেল থোপাল।

এেসকবর মকি্ শবকজশপ থনো শজ শি এল নরশসংহ রাও 
শবেশে্ে মন্তব্ েরকে োকিনশন। শেশন বকলকেন, ‘ অশিযুতি 
যুবকের নাম ইসমাইল হকল িণ্ডরা চুপ েকর োেকেন।’   রপেলন সাি রদলয় দাঁড়ালনা রনরব্কাি পুরলশবারহনী। প্রকাশ্ িাস্ায় রনরব্বালদ গুরল চালালছি ‘িামিক্ত ফ�াপাল’। বৃহস্পরতবাি। েরব: টুইটাি

জারময়া রমরলয়ায় গুরলরবধে, িক্তাক্ত 
োত্। বৃহস্পরতবাি। েরব: ফেসবুক

�িলসি হালত গুরল ফখলয় পলড় যালছিন �ান্ীরজ।

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮

৩০ জানুয়ারি, ২০২০

  আজ, কাল ব্াঙ্ক 
ধম্ঘট হলছিই 
ব্ে্ আললাচনা। ব্াঙ্ক ধম্ঘলট 
অনড় শ্ররমক ইউরনয়নগুরল। মজুরি 
বৃরধেি দারব না ফমটায় ফদশ জুলড় 
আজ, শুক্রবাি এবং কাল, শরনবাি 
ধম্ঘলটি িাক রদলয়রেল ব্াঙ্ক 
কমষীলদি ফযৌে মঞ্চ। বৃহস্পরতবাি 
আইরবএ–ি সলগে ববঠলক বলস 
ন’টি সং�ঠলনি ফযৌে মঞ্চ। রকন্তু  
সমাধানসূত্ ফমললরন। েলল ওই 
দু’রদন তািা ধম্ঘলটি পে ফেলক 
সলি আসলে না। সপ্াহালতি পি 
পি দু’রদন ধম্ঘট এবং তৃতীয়রদন 
িরববাি হওয়ায় টানা রতন রদন ব্াঙ্ক 
বন্ োকলে। পাশাপারশ, এটিএম 
পরিলষবা স্ািারবক োকলব রক 
না, তািও রনচিয়তা োকলে না। 
েলল চিম সমস্াি মুলখামুরখ হলত 
চলললেন রোহলকিা। এি মলধ্ই 
শরনবাি বালজট ফপশ হলব সংসলদ। 
ফশয়াি বাজািও ফখালা োকলব। 
রকন্তু ব্াঙ্ক ফখালা না োকলল 
ব্বসায়ীিাও ফলনলদলন ফিা�ারতিি 
মলধ্ পড়লবন। (সবিস্তার ৫ পতাততায়)

 আটক কানহাইয়া
না�রিকপরজি এবং না�রিকত্ব 
সংলশাধনী আইলনি রবরুলধে 
‘ জন�ণমন যাত্া’ য় ফবরিলয়ই 
রবহালিি চম্পািলণ আটক হন 
রসরপআই ফনতা কানহাইয়া কুমাি। 
পলি তাঁলক ফেলড় ফদওয়া হয়। সলব 
িীরতহলিায়া �ান্ী আশ্রলম মহাত্া 
�ান্ীলক শ্রধো জারনলয় ‘ যাত্া’ ি সূচনা 
কলিরেললন। কানহাইয়াি কোয়, 
‘প্রশাসন িািতবাসীি না�রিকলত্বি 
প্রামাণ্ নরে ফদখলত চাইলে। অেচ 
আমালক ফরেপ্ালিি রলরখত রনলদ্শটা 
ফদখালত পালিরন!’ পলি তাঁলক ফেলড় 
ফদয় পুরলশ।

 স্রস্লত অনুিাধা
ফকিালাি ৪৫ বেি বয়সী এক 
মরহলা খ্াতনামা �ারয়কা অনুিাধা 
পলড়ায়াললক রনলজি মা বলল দারব 
কলিরে তাঁি কালে  সম্পরত্তি এক–
চতুে্াংশ এবং ৫০ ফকাটি টাকা ন�দ 
দারব কলিরেললন। ফসই দারব রনলয় 
ফকিললি রতরুবনতিপুিম পারিবারিক 
আদাললত মামলাও কলিরেললন 
ওই মরহলা। অনুিাধা পলড়ায়াললক 
আদালত শমন ধিালল রতরন সুরপ্রম 
ফকালট্ি বোিস্ হন। সুরপ্রম ফকাট্ 
বৃহস্পরতবাি আলদশ রদলয়লে, ওই 
রবষলয় রতরুবনতিপুিম আদাললত 
এই মুহূলত্ ফকানও শুনারন হলব না। 

 অনুিাল�ি শারস্
‘ফদশল্াহী’–ফদি গুরল কিাি 
ফ্া�ান তুললরেললন ফকন্দীয় মন্তী 
তো রবলজরপ ফনতা অনুিা� ঠাকুি। 
রদরলি রবধানসিাি ফিালটি প্রচালি 
র�লয় রতরন ওই ফ্া�ান ফদওয়াি পি 
করমশলন তাঁি রবরুলধে অরিলযা�ও 
কিা হলয়রেল। তাি ফপ্ররষিলত 
তাঁলক আল�ই দললি ‘তািকা 
প্রচািক’–এি তারলকা ফেলক বাদ 
রদলত বললরেল রমব্াচন করমশন। 
এবাি শারস্স্রূপ তাঁি ফিাট প্রচাি 
৭২ ঘণ্াি জন্ রনরষধে ফঘাষণা কিল 
করমশন। অন্রদলক, শারহনবাল� 
প্ররতবাদী মরহলালদি উলদেলশ্ 
কুরুরচকি মতিব্ এবং তাঁলদি গুরল 
কলি মািাি মতিলব্ি অরিলযাল� 
রবলজরপ সাংসদ প্রবীণ কুমালিি 
ফিাটপ্রচালি ৯৬ ঘণ্াি রনলষধাজ্া 
জারি কিা হলয়লে। প্রসগেত, আ�ামী 
৮ ফেব্রুয়ারি রদরলিি ফিাট। 

 আত্সমপ্ণ
ফঘাষণা মলতাই ১,৬১৫ জন 
এনরিএেরব জরগে আনুষ্ারনকিালব 
গুয়াহাটিলত আত্সমপ্ণ কিল 
বৃহস্পরতবাি। ফসই কম্সূরচলত 
উপরস্ত রেললন অসলমি মুখ্মন্তী 
সব্ানন্ ফসালনায়াল, িাজ্ পুরললশি 
রিরজ িাস্ক ফজ্ারত মহতি প্রমুখ। 
জরগেিা জমা ফদয় ১৭৮টি বনু্ক, 
৪,৮০৩টি কাতু্জ, ১৪টি ফরেলনি। 
তালদি পুনব্াসলনি ব্বস্া কিলব 
সিকাি। জারনলয়লেন অসলমি 
অে্মন্তী রহমতি রবশ্বশম্া।  

 ট্াম্প সেি
ফেব্রুয়ারিলত িািলত আসলেন 
মারক্ন ফপ্ররসলিন্ট ফিানাল্ড ট্াম্প। 
প্রেম যালবন সবিমতী আশ্রলম। 
এমনই জারনলয়লেন গুজিালটি 
মুখ্মন্তী রবজয় রুপারন। তলব 
সেলিি ফকানও তারিখ ঠিক হয়রন। 
মলন কিা হলছি ফেব্রুয়ারিি ২৪ 
ফেলক ২৬ না�াদ দু’ রদলনি সেলি 
িািলত আসলত পালিন ট্াম্প৷ এ 
মালসি শুরুলতই ট্ালম্পি িািলত 
আসা রনলয় উচ্চপদস্ কত্ালদি সলগে 
ববঠক কলিরেললন মুখ্মন্তী রুপারন। 

ফযা�ীিালজ্ পণবরন্ ২০ রশশু

ফযা�ী আরদত্নাে। োইল েরব


