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* ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বর্তমান [১৫]

নিজস্ব প্রনিনিনি, বারাসি: উপ্দেশ্য ছিল গভীর 
রাপ্র েীমাপ্তের ওপাপ্র সোরাই মালপত্র সপঁপ্ি 
সেওয়া। কিন্তু ব্যাগ বা সগারুর কপপ্ে সবঁপ্ে পাোপ্ল, 
রা েরা পপ্ে যাওয়ার আশঙ্া। রাই এবার 
পকরিল্পনা বেপ্ল মশা মারার স্রে সমকশন ব্যবহার 
িরার িথা ভাবা হয়। সেই সমকশপ্নর মপ্ে্য োরছি 
বাকডিপ্ল প্ায় োপ্ে ি’সিকি রুপ্পার গয়না পাোপ্রর 
িি তরকর হয়। কিন্তু সেই পকরিল্পনা বাস্তবায়প্নর 
আপ্গই কবএেএপ্ের হাপ্র রা েরা পপ্ে সগল। 
বাপ্িয়াপ্ত হল প্ায় করন লাখ িািার রুপ্পার গয়না। 
কবএেএপ্ের েকষিণবঙ্গ ফ্রকটিয়াপ্রর ছিআইকি এে 
এে গুলাকরয়া বপ্লন, েুষ্কৃরীরা প্ায়ই পাোপ্রর 
মাে্যম বেল িরপ্ি। স্রে সমকশপ্ন ভপ্র পাোপ্রর 
ব্যাপারিা নরুন। রপ্ব আমাপ্ের িওয়ানরা েরি্ত 
আপ্িন। রাই পদ্ধকর বেলাপ্লও পাোরিারীরা েরা 
পপ্ে যাপ্ছে। সোমবার রাপ্র ঘিনাছি ঘপ্িপ্ি 
বকেরহাি মহিুমার কবথারী েীমাপ্তে। কবএেএে 

েূপ্ত্র িানা কগপ্য়প্ি, ১১২ নম্বর ব্যািাকলয়প্নর 
িওয়ানপ্ের িাপ্ি খবর আপ্ে, সোরাই রুপ্পার 
এিিা বে ‘অ্যাোইনপ্মটি’ রাপ্র েীমাতে কেপ্য় 
পাোর িরা হপ্ব। সেই মপ্রা েীমাতেবরতী 
স্বরূপনগপ্রর হাকিমপুপ্রর স্বরূপেহ গ্াপ্ম এিছি 
বাছেপ্র রা েপ্লও এপ্েপ্ি। ব্যািাকলয়প্নর ির্তারা 
কনপ্িপ্ের সোে্সপ্ি িাপ্ি লাগান। সেই রপ্থ্যর 
কভকতিপ্র িননি হাোন আকল গাকির বাছেপ্র হানা 
সেন িওয়ানরা। 

রপ্ব িওয়ানরা বাছের িািািাছি আেপ্রই 
বাছের কপিন কেি সথপ্ি লুকিপ্য় হাোন িুি সেয়। 
একেপ্ি, ঘপ্রর কভরপ্র ঢুপ্ি িওয়ানরা রল্াকশ 
োলাপ্র থাপ্িন। ব্যািাকলয়প্নর এি ির্তা বপ্লন, 
ঘপ্রর কভরপ্র সোরাই োমগ্ী রপ্য়প্ি বপ্ল আমাপ্ের 
িাি খবর ছিল। কিন্তু রন্ন রন্ন িপ্র রল্াকশর পপ্রও 
রা পাইকন। রখন আমাপ্ের নিপ্র আপ্ে স্রে 
সমকশনছি। সেছিপ্ি খুলপ্রই সেখা যায়, ওই রুপ্পার 

গয়না বাকডিল িপ্র রাখা। আমরা ছেতোই িকরকন সয 
এই সমকশপ্নর কভরপ্র সোরাই োমগ্ী পাোর েরা 
যায়। ওই সোরাই রুপ্পার গয়না সরঁরুকলয়ায় িাস্টমে 
আকেিাকরিপ্ের হাপ্র রুপ্ল সেওয়া হপ্য়প্ি। 

একেপ্ি, অর্যতে কবপজ্জনিভাপ্ব েলতে সরেপ্নর 
নীপ্ে িায়গা িপ্র বাংলাপ্েশ সথপ্ি ভারপ্র 
অনবেভাপ্ব ঢুিপ্র কগপ্য় সপরোপ্পাপ্ল েরা পেপ্লন 
৮৫ বিপ্রর এি বৃদ্ধ েহ েু’িন। ১৭৯ নম্বর 
ব্যািাকলয়প্নর িওয়ানরা বাংলাপ্েশ সথপ্ি েীমাতে 
সপকরপ্য় এপাপ্র আো এিছি মালবাহী সরেপ্ন রল্াকশ 
োলাছছেপ্লন। রাঁপ্ের নিপ্র আপ্ে, এিছি োঁিা 
বকগর রলায় অর্যতে কবপজ্জনিভাপ্ব ঝুপ্ল রপ্য়প্িন 
ওই েু’িন। সিরা িপ্র িওয়ানরা িানপ্র পাপ্রন, 
েু’িপ্নর নাম িালীপাো কমক্রি ও শামেুল হি। 
যপ্শার ও নারায়ণগপ্জে বাছে। োলালপ্ের িািা কেপ্য় 
রারা এভাপ্ব এপ্েপ্িন। েু’িনপ্ি সপরোপ্পাল 
থানার হাপ্র রুপ্ল সেওয়া হপ্য়প্ি।

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকািা: 
ওপ্য়বোইপ্ি স্াি্তিাি্ত করোপ্ি্সর 
পকরপ্েবা োলু হপ্য়ছিল আপ্গই। এবার 
অ্যাপ্পর মাে্যপ্মও কমলপ্ব সেই এিই 
েুকবো। আপারর অ্যান্ড্রপ্য়ি োকলর 
স্াি্তপ্োপ্ন িাউনপ্লাি িরা যাপ্ব এই 
‘সমপ্রো সরলওপ্য় িলিারা’ অ্যাপ। 
আনলি পপ্ব্স সমপ্রো োলু হপ্ল েংক্রমণ 
এোপ্র সিাপ্িপ্নর বেপ্ল স্াি্তিাি্ত 
ব্যবহাপ্র উৎোহ কেপ্ছে সরল। সেই 
িারপ্ণই এই পকরপ্েবা কনপ্য় আো 
হপ্য়প্ি। এই অ্যাপ্প করোপ্ি্সর পাশাপাকশ 
কমলপ্ব পারাল-যাত্রার হপ্রি েুলুি 
েন্ান। ক্রিপ্ন সভপ্ে উেপ্ব প্করছি 
সস্টশপ্নর আপ্শপাপ্শর কবখ্যার পয্সিন 
সিন্দ্র, পরবরতী সস্টশন, গতেপ্ব্য 
সপঁিপ্নার আনুমাকনি েময় ইর্যাকে। 
খুব শীঘ্রই আইপ্োন ব্যবহারিারীপ্ের 
িন্যও এই অ্যাপ আনপ্ব সমপ্রো সরল। 
যকেও, িলিারা সমপ্রো িপ্ব সথপ্ি োলু 
হপ্ব রা এখনও অকনকচির। কিন্তু সমপ্রো 
িরকৃ্তপষি পকরপ্েবা োলুর যাবরীয় 
প্স্তুকর সেপ্র রাখপ্ি। িপ্রানা আবপ্হ 
সমপ্রো সস্টশন এবং সরি ে্যাকনিাইি 
িরা অর্যতে িরুকর। মঙ্গলবার সমপ্রোর 
সিনাপ্রল ম্যাপ্নিার মপ্নাি সযাকশ উচ্চ 
পয্সাপ্য়র তবেি িপ্রন। আকেিাকরিপ্ের 
করকন কনপ্ে্সশ কেপ্য়প্িন, প্করছি সস্টশন ও 
সরিগুকল েম্ূণ্সভাপ্ব ে্যাকনিাইি 
িরপ্র হপ্ব। পকরপ্েবা োলু হপ্ল এই 
িাি কনয়কমর িরপ্র হপ্ব। সমপ্রোর 
যাত্রীপ্ের স্বাপ্থ্্যর িথা মাথায় সরপ্খ 
অগ্াকেিাপ্রর কভকতিপ্র এই িাি িরার 
কনপ্ে্সশ কেপ্য়প্িন সিনাপ্রল ম্যাপ্নিার। 
যকেও রাি্য েরিাপ্রর েপ্ঙ্গ সমপ্রো 
সরপ্লর তবেপ্ির কেন মঙ্গলবার পয্সতে 
েূোতে হয়কন। সমপ্রোর মুখ্য িনেংপ্যাগ 
আকেিাকরি ইন্দ্রানী বপ্্দ্যাপাে্যায় 
বপ্লন, আমাপ্ের েপ্ঙ্গ রাি্য েরিাপ্রর 
তবেপ্ির কেন ছেি হয়কন। আমরা স্বরাষ্ট্র 
ও নগপ্রান্নয়ন মন্ত্রপ্ির গাইি লাইপ্নর 
অপ্পষিায় রপ্য়ছি। সরলপ্বাি্ত এবং 
সরলমন্ত্রপ্ির েূোতে িােপত্র পাওয়ার 
পপ্রই রাি্য েরিাপ্রর েপ্ঙ্গ 
আপ্লােনায় বেপ্র পারব। 

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকািা: 
পকরপ্বপ্শর ভারোম্য বিায় এবং েূেণ 
রুখপ্র কবপ্শে পেপ্ষিপ গ্হণ িরল 
কনউিাউন িলিারা সিপ্ভলপপ্মটি 
অথকরছি (এনপ্িছিএ)। আপ্গই 
আবি্সনা সথপ্ি বাপ্য়াগ্যাে তরকরর 
পকরিল্পনা গ্হণ িপ্রছিল পে্সে। 
আগপ্স্টর সশে েপ্তাহ সথপ্িই সেই 
পকরিল্পনার ব্যবহাকরি প্প্য়াগ শুরু 
হপ্য় সগল। গর েপ্তাহ সথপ্ি কেকি 
ব্লপ্ির বলািা আবােপ্নর োমপ্ন 
এিছি উন্ুক্ত প্াঙ্গপ্ণ এই প্িপ্ল্পর 
িাি শুরু িপ্রপ্ি এনপ্িছিএ।

কনউিাউপ্ন প্করকেন সয পকরমাণ 
িজোল উৎপন্ন হয়, রার প্ায় ৭০-৮০ 
শরাংশ রান্নাঘর কনগ্সর। প্করকেন 
কনউিাউপ্ন এখন ৪০ সমছরেি িন 
িজোল উৎপন্ন হয়। ছহপ্েব অনুযায়ী এর 
মপ্ে্য প্ায় ৩০ সমছরেি িন আবি্সনা 
রান্নার িাপ্ি ব্যবহৃর কবকভন্ন োমগ্ী 

সথপ্ি আপ্ে। এনপ্িছিএ েূপ্ত্র িানা 
কগপ্য়প্ি, এই বি্স্য পুনব্স্যবহারপ্যাগ্য 
হওয়ায় রা সথপ্ি বাপ্য়াগ্যাে তরকরর 
উপ্ে্যাগ সনওয়া হপ্য়প্ি। সে িারপ্ণই 
কনউিাউপ্নর েমস্ত বাছে সথপ্ি 
পুনব্স্যবহারপ্যাগ্য 
আবি্সনা পৃথিীিরপ্ণর 
িথা ও বলা 
হপ্য়প্ি। পে্সে মারের 
িানা কগপ্য়প্ি, এই 
প্্যাপ্টি পাঁে সমছরেি িন 
িজোলপ্ি িাপ্ি 
লাকগপ্য় প্করকেন ২৫০ 
সিকি বাপ্য়া গ্যাে তরকর 
িরা যাপ্ব। েুররাং, যকে েমস্ত আবি্সনা 
বাপ্য়াগ্যাে তরকরপ্র ব্যবহার িরা হয়, 
রাহপ্ল কবপুল পকরমাণ উৎপােন িরা 
সযপ্র পাপ্র। বাপ্য়াগ্যাে পকরপ্বশ 
বান্বও বপ্ি। এনপ্িছিএ-র এই 
অকভনব প্িপ্ল্পর খরে প্ায় ৩২ লাখ 

িািা। ছেি হপ্য়প্ি, এই গ্যাে িাপ্ি 
লাগাপ্না হপ্ব ইপ্িাপাপ্ি্তর কভরপ্র 
অবকথ্র ‘ি্যাপ্ে এিাপ্তে’ সরস্তরাঁর 
(েরিাকর) রান্নায়। 

ইকরমপ্ে্য এই িাপ্ির িন্য বরার 
সেওয়া হপ্য় কগপ্য়প্ি। 
বরার সপপ্য়প্ি পুপ্নর 
এিছি েংথ্া। ছিপ্েম্বর 
মাপ্েই এই নয়া প্িল্প 
বাপ্য়া গ্যাে উৎপােন 
শুরু িরপ্ব, োকব 
এনপ্িছিএ -র। 
এনপ্িছিএ সেয়ারম্যান 
সেবাকশে সেন 

িাকনপ্য়প্িন, ‘প্থম প্িল্পছি 
ছিপ্েম্বপ্রই োলু হপ্য় যাপ্ব। প্থমছি 
ছেিোি োেল্য সপপ্ল শহপ্র আরও 
৭ছি এই েরপ্নর প্্যাটি বানাপ্না হপ্ব।’ 
রাঁর মপ্র, যাপ্র িজোল সেলার িন্য 
মল্ার সভকর বা োপার মাপ্ের েরিার 

না পপ্ে, সেিন্যই আগামী কেপ্ন বাপ্য়া 
গ্যাপ্ের প্্যাপ্টির েংখ্যা বৃকদ্ধ িরা হপ্ব।  
প্েঙ্গর, কনউিাউন এলািার িজোল 
আপ্গ সেলা হপ্রা মল্ার সভকরপ্র। 
বর্তমাপ্ন পকরপ্বশ আোলপ্রর 
কনপ্েোজ্ায় সেখাপ্ন আবি্সনা সেলা 
যাপ্ছে না। এখন িলিারা পুরেভার 
আওরােীন োপার মাপ্ে কনউিাউপ্নর 
িজোল সেলা হপ্লও, সেখাপ্ন নানান 
েমে্যা। এনপ্িছিএ-র অকেিাকরিপ্ের 
বক্তব্য, এখন েবকিিু েম্প্ি্ত মানুপ্ের 
োরণা বেলাপ্ছে। িজোপ্লর সষিপ্ত্রও রা 
োলু হওয়া েরিার। এই ভাবনার িন্য 
মাে পাঁপ্েি হল, িজোল পৃথিীিরণ 
এবং রা েংগ্প্হর উপর সিার সেওয়া 
হপ্য়প্ি। এিইেপ্ঙ্গ, বাছে-বাছে 
কবনামূপ্ল্য শুিপ্না-কভপ্ি িজোপ্লর 
িন্য েুছি িপ্র কবনও সেওয়া হপ্য়প্ি। এ 
কবেপ্য় থ্ানীয় নাগকরিপ্ের সথপ্ি ও 
উপ্ল্খপ্যাগ্য োো পাওয়া কগপ্য়প্ি।

নিজস্ব প্রনিনিনি, দনষিণ ২৪ পরগিা: েকষিণ ২৪ 
পরগনার কবস্তীণ্স এলািা আপ্ে্সকনি প্বণ বপ্ল 
আপ্গ সথপ্িই ছেছনির িরা রপ্য়প্ি। যােবপুর 
কবশ্বকবে্যালপ্য়র এি গপ্বেণাপ্রও উপ্ে এপ্েপ্ি 
সেই রথ্য। কিন্তু রারপরও ভূগপ্ভ্তর িল রুপ্ল 
সবারপ্ল ভপ্র সেোর কবকক্র হপ্ছে সোনারপুর-
বারুইপুর েহ কবকভন্ন এলািায়। 

এমনই অকভপ্যাগ থ্ানীয় বাকে্দাপ্ের। এই িল 
িরিা কেল্ার িরা হপ্ছে, রা কনপ্য়ও প্শ্ন আপ্ি। 
পাশাপকশ মাছির নীে সথপ্ি িল সরালার 
অনুমকরর প্প্য়ািন। সেিা িাোই রমরকমপ্য় েলপ্ি 
এই ব্যবো। সিলা প্শােপ্নর ররপ্ে িানাপ্না 
হপ্য়প্ি, কবেয়ছি কনপ্য় সখাঁি িরা হপ্ব।  যাঁরা এেব 
িাি িরপ্িন, রাঁপ্ের কবরুপ্দ্ধও ব্যবথ্া সনওয়া 
হপ্ব। রািপুর-সোনারপুর পুরেভার িপ্য়িছি 

ওয়াপ্ি্ত বাছের মপ্ে্যই িল সরালার সমকশন বকেপ্য় 
ব্যবো েলপ্ি। সোনারপুর, বারুইপুর, 
িায়মডিহারবার, কবষ্ণুপুর, মপ্হশরলার মপ্রা 
এলািায় ভূগপ্ভ্তর িপ্ল আপ্ে্সকনি রপ্য়প্ি। বাছে 
বাছে পানীয় িল েরবরাহ িরপ্র গঙ্গার িল 
পকরশ্রুর িপ্র পাইপলাইপ্নর মাে্যপ্ম সেওয়া 

হপ্ছে। সে সষিপ্ত্র িী িপ্র মাছির িল রুপ্ল এভাপ্ব 
প্যাপ্িি িপ্র োোরণ মানুপ্েরপ্ি কবকক্র িরা 
হপ্ছে, সেিাই বে প্শ্ন! বারুইপুর গ্ামীণ এলািায় 
এই আপ্ে্সকনযুক্ত িপ্লর েমে্যা মারাত্মি। পানীয় 
িপ্লর েরবরাহ ছে ি মপ্রা না হওয়ার েুপ্যাগ 

সনওয়া হপ্ছে বপ্ল অকভপ্যাগ অপ্নপ্িরই। রািাো 
সয পদ্ধকরপ্র মাছির নীে সথপ্ি িল সরালা হপ্ছে, 
সেিাও ছেি নয় বপ্লই িানান কবপ্শেজ্রা। 
সযভাপ্ব সগািা পকরিাোপ্মা তরকর িরা হপ্য়প্ি, 
রাপ্র মপ্ন হপ্রই পাপ্র উচ্চ ষিমরােম্ন্ন যন্ত্র 
বোপ্না হপ্য়প্ি। কিন্তু সযই িল সরালা হপ্ছে, সেিা 

পান িরার সযাগ্য কি না, রা পরীষিা িরার োকব 
রুপ্লপ্িন এলািার মানুে। 

রার িন্য থ্ানীয় প্শােনপ্ি েকক্রয় ভূকমিা 
কনপ্র হপ্ব। প্শ্ন হল, পুর এলািায় এভাপ্ব 
রমরকমপ্য় েলপ্ি এই ব্যবো। সে সষিপ্ত্র সিনই বা 

পুরেভার পষি সথপ্ি সিানও ব্যবথ্া সনওয়া হপ্ছে 
না? সযমন সোনারপুর অঞ্চপ্ল এিিা েময় প্ায় 
২০ছি ছিউবওপ্য়প্লর িপ্ল  আপ্ে্সকনি থািার 
প্মাণ  কমপ্লছিল। েপ্ঙ্গ েপ্ঙ্গ সেেব কেল িপ্র 
সেওয়া হয়। েরি্ত িরা হয় োোরণ মানুেপ্িও।

েুভােগ্াম অঞ্চপ্লর এি িল ব্যবোয়ীর 
বক্তব্য,  এর িন্য পুরেভার িাপ্ি ছেছে সেওয়া 
হপ্য়ছিল। রাঁর মপ্রা অপ্নপ্িই এই িাপ্ির েপ্ঙ্গ 
যুক্ত। পানীয় িপ্লর েমে্যা থািার িারপ্ণ বহু 
মানুেই এই সবারলবক্দ িল কিনপ্িন। কিন্তু সেই 
িপ্ল আপ্ে্সকনি আপ্ি কি সনই, সে ব্যাপাপ্র 
কনকচির নন সিউই। কবপ্শেজ্প্ের মপ্র, িল 
সশােন না িরা হপ্ল, োোরণ মানুপ্ের শরীপ্র 
আপ্ে্সকনি ঢুিপ্বই। যা শরীপ্রর পপ্ষি যপ্থষ্ট 
ষিকরিারি।

ভূগরভভের আরসসেনিকযুক্ত জল ববািরল ভরর
নবনরি, ব্যবস্া বিওযার আশ্াস প্রশাসরির

বসািারপুর, বারুইপুর সহ নবস্তীণসে এলাকা

এবার ব্রে বেনশরি পাচাররর ছক, নবথারতী
সতীোরতে বারজযাপ্ত ৩ লারের রুরপার গযিা

পনররবশ রষিায নিউটাউরি রান্াঘররর 
বজসে্য বথরক বারযাগ্যাস তিনরর উরদ্যাগ

বৃষ্টিতে হাওড়ার পঞ্াননেলা জলমগ্ন। -ষ্নজস্ব চিত্র

স্াি্তিাি্ত করোপ্ি্সর 
অ্যাপ আনল সমপ্রো, 
পকরপ্েবা শুরু িরার 
প্স্তুকর কনপ্য় তবেি

নিজস্ব প্রনিনিনি, দনষিণ ২৪ পরগিা: 
এি মছহলাপ্ি মারেপ্রর হার সথপ্ি 
উদ্ধার িরপ্র কগপ্য় আক্রাতে হপ্লন 
এি যুবি। এই কনপ্য় থানায় অকভপ্যাগ 
িরা হয়। রার কভকতিপ্র িহর আকল 
সমাল্া নাপ্ম মূল অকভযুক্তপ্ি সগ্প্তার 
িপ্রপ্ি পুকলে। সোমবার এই ঘিনাছি 
ঘপ্িপ্ি ভাঙে থানার সেবীপুপ্র। সগািা 
ঘিনায় সবশ ষিুব্ধ এলািাবােী। খুঁছিপ্র 
সগারু বাঁোপ্ি সিন্দ্র িপ্র গণ্ডপ্গাপ্লর 
েূত্রপার। িানা কগপ্য়প্ি, ওই এলািার 
বাকে্দা অকির আকল সমাল্ার িকমপ্র 
িহর আকল সমাল্ার বাছের সলািিন 
সগারু সিপ্ে সেয় বপ্ল অকভপ্যাগ। এর 
েপ্ল ওই িকমপ্র থািা েব গািপালা 
সখপ্য় নষ্ট িপ্র কেছছেল এই গবাকে 
পশু। এই কনপ্য় প্করবাে িানান 
অকিপ্রর ্রিী। অকভপ্যাগ, সেই েময় 
িহপ্রর ্রিী ও রাঁর পকরবাপ্রর 
সলািিন প্করবােী মছহলাপ্ি মারের 
িপ্রন। রাঁপ্ি বাঁোপ্র িুপ্ি আপ্েন 
আলাউকদেন সমাল্া নাপ্ম এি 
প্করপ্বশী যুবি। রাঁর  উপর েোও 
হন মূল অকভযুক্ত ও রাঁর পকরবার। 
বাঁশ কেপ্য় আলাউকদেপ্নর মাথায় মারা 
হয় বপ্ল অকভপ্যাগ। রক্তাক্ত অবথ্ায় 
মাছিপ্র লুছিপ্য় পপ্ে জ্ান হারান 
করকন। গুরুরর িখম অবথ্ায় ওই 
যুবিপ্ি ভাঙপ্ের নলমুছে ব্লি 
হােপারপ্ল কনপ্য় যান থ্ানীয়রা। 
আলাউকদেপ্নর মাথায় সবশ িপ্য়িছি 
সেলাই পপ্েপ্ি। আপারর সেখাপ্নই 
করকন ছেকিৎোেীন। রাঁর অকভপ্যাপ্গর 
কভকতিপ্র পপ্র পুকলে অকভযুক্ত িহর 
আকলপ্ি সগ্প্তার িপ্র।  রাঁর সিপ্ল 
সেকলম পলারি।

মারেপ্রর হার 
সথপ্ি মছহলাপ্ি 
বাঁোপ্র কগপ্য় 
আক্রাতে যুবি 

ভাঙড়

নিজস্ব প্রনিনিনি, বারাসি: বাপ্মপ্ের েমপ্য় তরকর হওয়া যমুনা আর ইিামরীর 
েংপ্যাগথ্প্লর ছিকপ পাপ্ি্তর িন্যই বে্সার িল িপ্ম নাপ্িহাল হপ্ছেন হাবো ১ 
নম্বর ব্লি, সেগঙ্গার িলেুর েহ সবশ কিিু এলািা। বে্সার পর এই ছিকপ পাি্ত 
সিপ্ি সেওয়ার িাি শুরু হপ্ব। এর িন্য এিিা মাস্টার প্্যানও তররী িরা 
হপ্য়প্ি। িমা িপ্লর েমে্যা কনপ্য় মঙ্গলবার হাবো ১ নম্বর ব্লপ্ির কবছিও 
অকেপ্ে সিলার সেেেপ্তর এবং প্শােপ্নর আকেিাকরি েহ িনপ্করকনকেপ্ের 
েপ্ঙ্গ তবেপ্ির পর এিথা িানান রাপ্ি্যর খাে্যমন্ত্রী রথা হাবোর কবোয়ি 
সি্যাকরকপ্য় মকল্ি। করকন বপ্লন, ৪২ লষি িািা ব্যপ্য় এই ছিকপ পাি্ত তরকর 
হপ্য়ছিল বাম আমপ্ল। এই পাপ্ি্তর িন্য েুই নেীর িল কমশপ্র পারপ্ি না। 

গর িপ্য়িকেপ্নর কনম্নোপ্পর বৃকষ্টর সিপ্র হাবো ১ নম্বর ব্লপ্ির বারুইপাো 
েহ সবশ কিিু এলািা িলমগ্ন। অপ্নি গৃহপ্থ্র বাছেপ্রই িল িপ্ম রপ্য়প্ি। িমা 
িপ্ল নাপ্িহাল হপ্ছেন এলািার মানুে। থ্ায়ীভাপ্ব হাবোর িল-যন্ত্রনার 
েমাোপ্ন প্শােপ্নর ির্তাপ্ের কনপ্য় তবেপ্ির পর সেেেপ্তপ্রর আকেিাকরি, 
হাবরা, বােুছেয়ার কবছিও এবং বকেরহাপ্ির এেছিও’সি কনপ্য় ছিকপ পাি্ত 
পকরেশ্সন িপ্রন সি্যাকরকপ্য়বাবু। মন্ত্রী বপ্লন, সিান ছেিাোপ্রর স্বাথ্স সেখার 
িন্য এই ছিকপ পাি্ত তরকর িরা হপ্য়ছিল, রা সেখার িন্য সিলা পকরেপ্ের 
বর্তমান েভাকেপকর বীনা মণ্ডলপ্ি এই কনপ্য় রেতে িকমছি গেন িরারও কনপ্ে্সশ 
সেওয়া হপ্য়প্ি।  একেপ্নর তবেপ্ি কেদ্ধাতে হপ্য়প্ি বে্সার পপ্রই ছিকপ পাি্তছি সিপ্ি 
সেওয়ার িাি শুরু িরা হপ্ব বপ্লও িানা সগপ্ি। 

যেুিা ও ইছােিতী িদতীর 
সংরযাগস্রল টটনপ পাকভে কাটা 
হরব, েন্ততীর তবঠরক নসদ্াতে

ক�োল ইন্ডিয়ো ন্লন্িটেড
(এ�টে িহোরত্ন ক�োম্োন্ি)

রেজিস্টার্ড অজিস- র�টাল ভবন,
ররেজিসসস নং.- ০৪ এিএআে, প্লট নং.- এএি-III,

অ্টা�শন এজেয়টা- ১এ, জনউ টটাউন, েটািটােহটাট, �ল�টাতটা- ৭০০১৫৬
রিটান: ০৩৩-২৩২৪৫৫৫৫; ি্টাক্স: ০৩৩-২৩২৪৬৫১০

ইসিল: complianceofficer.cil@coalindia.in
ওসয়বসটাইট: www.coalindia.in

ন্িআইএি: L23109WB1973GOI028844

ন্িজ্ঞন্তি
এজিএি আহ্টায়� জবজ্ঞজতিসত উজলিজিত অনুসটাসে ব্বসটায়ী� রলনসেসনে িন্ জিজনজ্রি অব 
�স্পটাসেট অ্টাসিয়টাসপ (‘‘এিন্িএ’’) এবং রসজব (‘‘আনুষজগি� জবজ্ঞজতি’’ হহসটাসব 
সিজটিগতভটাসব উজলিজিত) �ত্্ড� ইসু্�্ত অন্টান্ রেস�টাি্ সটা�্্ডলটাে এবং রিনটাসেল 
সটা�্্ডলটাে নং. ১৪/২০২০ তটাজেি ৮ এজরেল, ২০২০, রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং. 
১৭/২০২০ তটাজেি ১৩ এজরেল, ২০২০ এবং রিনটাসেল সটা�্্ডলটাে নং. ২০/২০২০ 
তটাজেি ৫ রি, ২০২০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট’ ২০১৩ এবং তেধীন গহিত 
জনয়িটাবলী এবং জসজ�উজেহটি অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব ইজন্ডয়টা (‘‘রসজব’’) (রেসয়টািনীয় 
�টা�পভটাে এবং রেেটাসেে তটাজল�টাভ্জতি) রেগুসলশনস, ২০১৫-এে সিস্ত রেস�টাি্ সংস্টান 
অনু�টায়ী িুধিোর, ২৩ কিটটেম্বর, ২০২০ তোন্রটের কিলো ১০.৩০েোয় আইএিটে, জভহরও 
�নিটাসেজ্সংসয়ে (‘‘জভজস’’) িটাধ্সি র�টাম্টাজনে রেেজলিশতি অ্টানুয়টাল রিনটাসেল জিহটং 
(এজিএি) অনুজঠিত হসব।
জসহরউল সহ ১৯-২০ বসষপে আজ্প� জববৃজত সহস�টাসগ এ�সরে জিহটংসয় সম্টাজেত ২৫ 
আগস্, ২০২০ তটাজেসিে র�টাজষত অহর্ডনটাজে অ্টান্ড রপেশটাল জবিসনস, স্্টাট্টজে অহরটে 
এবং �ম্স্টালটাে অ্টান্ড অহরটে রিনটাসেল অব ইজন্ডয়টাে জেস্টাট্ড এবং হরসেক্টসপ জেস্টাট্ড 
২৯ আগস্ ২০২০ তটাজেসি সেস্গণস� তটাসেে নজ্ভ্তি ই-রিসল ্টািটাসনটা হসয়সে। 
হরস্টাজিটসপ/আেহটএ-রত নজ্ভ্তি ই-রিল আইহর সম্ন্ন সেস্গসণে রেজত 
ববেু্জতনভটাসব উ্সেটাতি নজ্্রে ্টািটাসনটা হসয়সে।
জসজ�উজেহটি অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব ইজন্ডয়টাে (রেসয়টািনীয় �টা�পভটাে এবং রেেটাসেে 
তটাজল�টাভ্জতি) রেগুসলশন ২০১৫-এে রেগুসলশন ৪৪ এবং সংসশটাজধত অনুসটাসে 
র�টাম্টাজনি (ি্টাসনিসিন্ট অ্টান্ড অ্টারজিজনস্রিশন) অ্টাসিন্ডসিন্ট রুলস, ২০১৫ 
(অ্টাসিসন্ডর রুলস ২০১৫) দ্টােটা রেজতস্টাজ্ত অনুসটাসে র�টাম্টাজনি (ি্টাসনিসিন্ট 
অ্টান্ড অ্টারজিজনস্রিশন) রুলস, ২০১৪-এে রুল ২০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনি অ্টাক্ট 
২০১৩-এে অন্টান্ রেস�টাি্ সংস্টান, �জে ্টাস� এবং ১০৮ ধটােটাে সংস্টান অনুসটাসে 
জনধপটাজেত তটাজেসি, জবজ্ঞজতিসত র�টাজষত সিস্ত রেসিটাজলউশসন এনএসহরএল-এে িটাধ্সি 
ববেু্জতন দ্টােটা রশয়টােসহটাল্টােগণস� তটাসেে রভটাট রেেটাসনে সুজবধটা রেেটান �সে র�টাম্টাজন 
সন্তুটি। এজিএি রনটাহটশ, অ্টানুয়টাল জেস্টাট্ড অ্টান্ড অ্টা�টাউন্টস ২০১৯-২০ হরস্টাজিটজে 
্টাহট্ডজসস্ন্ট(হরজ্)/আেহটএ-রত নজ্ভ্তি ই-রিল অ্টাসরেসস স�ল সেস্গসণে রেজত 
২৯ আগস্ ২০২০ তটাজেসি ববেু্জতন রেজরিয়টায় ্টািটাসনটা হসয়সে। ই-রিল অ্টাসরেস 
নজ্ভ্তি নটা �েটা সেস্গণস� তটাসেে ই-রিল আইহর আ্সরট �েসত জনসেপশ রেওয়টা 
হসছে �টাসত তটাসেে ই-রিল অ্টাসরেসস র�টাম্টাজন অ্টানুয়টাল জেস্টাট্ড ্টািটাসত সক্ষি হয়। 
জনধপটাজেত তটাজেি অনুসটাসে র� ব্জতি সেস্ নয়, তটাে এই জবজ্ঞজতিহট র�বলিটারে ত্্ 
উ্লসক্ষ জবসবেনটা �েটা উহেত।
স�ল সেস্গণস� এতদ্টােটা িটানটাসনটা হসছে র�:
১) এজিএি-এে রনটাহটসশ উজলিজিত সটাধটােণ ও জবসশষ ব্বসটাসয় ববেু্জতন �ত্্ড� 

রভটাটেটাসনে িটাধ্সি রলনসেন �েটা র�সত ্টাসে;
২) জেসিটাট ই-রভটাটেটান আেম্ভ- ১৮ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে স�টাল ০৯.০০টটা (আইএসহট)।
৩) জেসিটাট ই-রভটাটেটান রশষ- ২২ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে জব�টাল ০৫.০০টটা (আইএসহট)।
৪) জেসিটাট-ই-রভটাটেটাসনে িন্ ২২ রসসটেম্বে ২০২০ তটাজেসিে জব�টাল ০৫.০০টটাে 

্সে অনুিজত রেওয়টা হসব নটা।
৫) ববেু্জতন িটাধ্সি অ্বটা এজিএি-এে তটাজেসি ই-রভটাহটংসয়ে িটাধ্সি রভটাট 

রেেটাসনে র�টাগ্তটাশত্ড জনধপটােসণে জনজিত্ত �টাট-অি তটাজেি হসব ১৬ কিটটেম্বর 
২০২০। 

৬) র� ব্জতিে রশয়টাে অজধগৃহীত এবং র�টাম্টাজনে সেস্ এজিএসিে রনটাহটশ ররেেসণে 
্সে জ�ন্তু ১৬ রসসটেম্বে ২০২০-এে �টাট-অি তটাজেসিে আসগ, তটাঁে/তটাঁসেে 
ইউিটাে আইহর এবং ্টাসওয়টার্ড র�টাম্টাজনে �টাে র্স� জেসিটাট ই-রভটাটেটাসনে 
িন্ র্সত ্টাসেন জনবন্ধ� ও স্টানটান্তে�েসণে এসিন্টগণ, রিসটাসপ অলজকিত 
অ্টাসটাইনসিন্টস জলজিসটর, ২০৫-২০৮, আনটাে�জল �িসপ্লক্স ঝটাসন্ডওয়টালটান 
এক্সসটনশন, নয়টাজেজলি – ১১০ ০৫৫, ইসিল-id-rta@alankit.com, রিটান 
নম্বে- ০১১-৪২৫৪-১২৩৪ / ২৩৫৪১২৩৪, ি্টাক্স -০১১-৪১৫৪-৩৪৭৪, 
রটটাল-জরি- ১৮৬০-১২১-২১৫৫ এেটাডটাও rta@alankit.com-রত এ�হট 
অনুসেটাধ ররেেণ �সে লগইন আইহর এবং ্টাসওয়টার্ড র্সত ্টাসে।

৭) সেস্গণ সভটাে আসগ �টােটা জেসিটাট ই-রভটাহটং সুজবধটাে িটাধ্সি তটাসেে রভটাট 
জেসয়সেন তটােটা জভজসে িটাধ্সিও সভটায় অংশ জনসত ্টাসেন তসব তটাসেে আে রভটাট 
রেওয়টাে অজধ�টাে ্টা�সব নটা। এজিএি-এে তটাজেসি �টােটা জেসিটাট রভটাসটে িটাধ্সি 
রভটাট রেয়জন তটােটা তটাসেে রভটাট জেসত ্টােসবন।

৮) রবটার্ড অব হরসেক্টসপ শ্রী জসএস রিটাহন েটাি রগটাসয়কিটাস�, রে্টা�হটজসং র�টাম্টাজন 
রসসরিটটাজে, ৪৬ জব জব গটাগিুজল জ্রিট, ৪০৬, �ল�টাতটা- ৭০০০১২, ইসিল আইহর- 
goenkamohan@gmail.com জেসিটাট ই-রভটাহটং রেজরিয়টা ্েীক্ষটা-জনেীক্ষটাে িন্ 
জনেীক্ষ� হহসটাসব জনসয়টাগ �সেসেন এবং র�ন এজিএি-এ ই-রভটাহটং সুঠি্ ও স্বছে 
্দ্ধজতসত রভটাটেটান সম্টােন হয়।

৯) র�টানও জিজ্ঞটাসস্ে রক্ষসরে, সেস্গণ রনটাহটসসে অংশ গিসনে জনসেপজশ�টায় 
উজলিজিত অনুসটাসে র�টাম্টাজনে আেহটএে সসগি র�টাগটাস�টাগ �েসত ্টাসেন। 
এজিএসিে সিটাজতি র্স� ৪৮ �ন্টটাে িসধ্ রভটাসটে িলটািল র�টাষণটা �েটা হসব। 
জনেীক্ষ� জেস্টাসট্ডে সসগি র�টাজষত িলটািলগুজল র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইট www.
coalindia.in এবং রিসটাসপ এনএসহরএল (www.evotingindia.com)-এে 
ওসয়বসটাইসট সেস্সেে তস্্ে জনজিত্ত স্� এক্সসেঞ্জগুজলসত িটানটাসনটা হসব। 

১০) সেস্সেে এতদ্টােটা অবহহত �েটা হসছে র�, বটাজষপ� সটাধটােণ সভটা এবং বটাজষপ� 
জেস্টাট্ড ১৯-২০ র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট www.coalindia.in এবং 
এনএসহরএল ওসয়বসটাইসট www.evotingindia.com-এ উ্লব্ধ এবং উজলিজিত 
নজ্ে রেজতজলজ্ও ববেু্জতনভটাসব ্জেেশপন �েটাে িন্ উ্লব্ধ।

১১) এতদ্টােটা রনটাহটশও রেেটান �েটা হসছে র�, জসজ�উজেহটস অ্টান্ড এক্সসেঞ্জ রবটার্ড অব 
ইজন্ডয়টা (রেসয়টািনীয় �টা�পভটাে এবং রেেটাসেে তটাজল�টাভ্জতি)-এে রেগুসলশন 
২০১৫-এে রেগুসলশন ৪২ এবং র�টাম্টাজনস (ি্টাসনিসিন্ট অ্টান্ড 
অ্টারজিজনস্রিশন) রুলস ২০১৪-এে রুল ১০ সহ ্হিত র�টাম্টাজনস অ্টাক্ট, 
২০১৩-এে রস�শন- ৯১ অনুসটাসে রেেত্ত র�, এজিএসিে উসদেসশ্ র�টাম্টাজনে 
রশয়টাে ্টা্সিটাে বইগুজল এবং সেস্সেে জনবন্ধন ১৬ রসসটেম্বে ২০২০ র্স� ২৩ 
রসসটেম্বে ২০২০ (উভয় জেন অন্তভ্্ডতি) তটাজেি ্�পন্ত বন্ধ ্টা�সব।

১২) ই-রভটাটেটান সম্জ�্ডত র�টানও জিজ্ঞটাস্/ অজভস�টাসগে রক্ষসরে সেস্েটা জিসসস 
্লিবী িটাসরে, ি্টাসনিটাে-এনএসহরএল, ই-রিইল আইহর:- evoting@nsdl.
co.in, হি�টানটা: র্র ওয়টাল্্ড, ‘‘এ’’ উইং, ৫ি তল , �িলটা জিলস �ম্টাউন্ড, 
রলটায়টাে ্্টাসেল, িুম্বটাই- ৪০০ ০১৩, র�টাগটাস�টাসগে জবশে: ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ 
বটা রটটাল জরি নং. ১৮০০২২২৯৯০ এবং আ্জন সেস্সেে িন্ জরি�্্সয়ন্টজল 
আস�র র�টাসয়সচেনস (FAQs) এবং www.evotingindia.com-এে 
রটাউনসলটার জবভটাসগ উ্লব্ধ সেস্সেে িন্ জেসিটাট ই-রভটাহটং ব্বহটাে�টােী 
ি্টানুয়টালহট উসলিি �েসত ্টাসেন বটা রটটাল জরি নম্বে ১৮০০২০০৫৫৩৩-রত �ল 
�েসত ্টাসেন।

১৩) জভজস-এে িটাধ্সি এজিএি-রত অংশগ্রহণ �েসত অসি্প রশয়টােসহটাল্টােসেে 
সুজবধটাস্প র�টাম্টাজন এজিএি রেজরিয়টা সেটাসজে সম্প্রেটাসেে জবসশষ ব্বস্টা �সেসে। 
এজিএি ওসয়ব�টাসস্ে িন্ আইজ্ অ্টাসরেস র�টাম্টাজনে ওসয়বসটাইসট উ্লব্ধ 
এবং এজিএি রেজরিয়টা সেটাসজে রেিসত এবং লক্ষ �েসত রশয়টােসহটাল্টােগণস� 
জনসেপশ রেওয়টা হসছে।

কিোড্ড অি টডটরক্টরগটের আটেশোিুিোটর
সোাঃ/-

তোন্রে: ০১-০৯-২০২০ এি. ন্িশ্বিোথোি
স্োি: �ল�োতো ক�োম্োন্ি কিটরেেোন্র অ্োডি �িপ্োটয়ন্স অন্িিোর

ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ন্েন্ট
আন্িপুর, কিকাতা-৭০০ ০৫৩ (প.ব.)

(এসন্পএেন্সআইএি-এর একটি ইউন্রি, ভারত সরকামরর সম্পূর্ন োন্িকারাধীর)
টিন্ি.: (০৩৩) ২৪০১-৪৯৩৮, ফ্াক্স: (০৩৩) ২৪০১-০৫৫৩

ই-টেি: calmint@spmcil.com । ন্সআইএর: U22213DL2006GOI144763

নিম্ননিনিত দফাসমূহ সংগ্রহহর জি্য নিম্নস্াক্ষরকারী কত্তৃক যোগ্য এবং যকায়ানিফাহয়ড নবডারগহের 
কাছ যেহক নসি করা যেন্ার আহ্াি করা হহছে:

টিডিার আহ্ায়ক টরাটিশ (র্াশরাি কন্ম্টিটিভ ন্বটিং)
দফা টিডিার রং.

আই.নজ. নমহ্া, কিকাতাহত ফ্যাক্টনর রুহফ নবনিন্ন স্াহি 
নবদ্যমাি ক্ষনতগ্রস্ত এম.এস. গাোর/ওয়াোর য্াহরজ 
ফাহিহির প্রনতস্াপি

৫৪/নপটে-৪১(২০-২১)/৬০০০০১৫০৮০

বস্ক প্যাহকনজং িাইহির জি্য অ্যাোচহম্ সহ বাহকে ৫৪/নপটে-৬৯(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৮

আইনজএম, কিকাতার জি্য ১ বছর সময়সীমায় গাটি িািা ৫৪/নপটে-৬৮(২০-২১)/৬০০০০১৫২০৫

নিউ মানটিপি নেম নলি্ার প্যাক ৫৪/নপটে-৪৬(২০-২১)/৬০০০০১৫১০৬

কহ্রেসড এয়ার ড্ায়ার অ্যান্ সাবমাইক্রি নফটিার ৫৪/নপটে-৪৫(২০-২১)/৬০০০০১৫১০৪

ফ্রন্ং যমনিি (সুপার লিা্) ৫৪/নপটে-৩১(২০-২১)/৬০০০০১৪৯৭৭

ট্াকিি ব্যাোনর অ্যান্ নসেপ ব্যাোনর ৫৪/নপটে-০১(১৯-২০)/৬০০০০১২০২৫

যেন্ার জমার যিষ তানরি সহ অি্যাি্য সমস্ত নবিহদর জি্য অিুগ্রহ কহর আমাহদর ওহয়বসাইে  
http://igmkolkata.spmcil.com যদিুি।
টেমকার সংমশাধর অথবা বন্ধ্নতকরর টকবিোত্র ওময়বসাইমি ন্বজ্ান্পত হমব।

সাাঃ/-
টিফ টেরামরি ে্ামরোর

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকািা: মঙ্গলবার 
সভাপ্র উতির িলিারার বেরলা থানা 
এলািায় এি ব্যকক্তর গলা সথপ্ি 
সোনার সেন ও সমাবাইল ছিনরাইপ্য়র 
অকভপ্যাপ্গ পুকলে সগ্প্তার িরল েুই 
যুবিপ্ি। একেনই মনীশ ও কবপ্বি 
নাপ্ম ওই েুই যুবিপ্ি ব্যাঙ্শাল সিাপ্ি্ত 
সরালা হয়। কবোরি রাপ্ের ৫ 
সেপ্টেম্বর পয্সতে পুকলে সহোিপ্র 
রাখার কনপ্ে্সশ সেন। আোলর েূপ্ত্র 
িানা কগপ্য়প্ি, অকভপ্যাগিারী ওই 
ব্যকক্ত একেন সভার োপ্ে োরপ্ি নাগাে 
অ্যাপ কভকতিি ি্যাব েরার িন্য 
বেরলা এলািায় অপ্পষিা িরছিপ্লন। 
রখন ওই েুই যুবি আেমিা কপিন 
সথপ্ি এপ্ে রাঁর গলায় থািা সোনার 
সেন ও সমাবাইল সোনছি ছিকনপ্য় কনপ্য় 
েম্ি সেয়। এপরই ওই ব্যকক্ত দ্রুর 
থানায় অকভপ্যাগ িানাপ্ল পুকলে সোে্স 
মারের খবর সপপ্য় একেন েিাপ্লই 
ওই েুই যুবিপ্ি সগ্প্তার িপ্র। রাপ্ের 
সহোির সথপ্ি সমাবাইল সোন ও 
ছিনরাই হওয়া সোনার সেপ্নর কিিুিা 
অংশ উদ্ধার িপ্র। েরিাকর আইনিীবী 
একেন আোলপ্র বপ্লন, সোনার 
সেনছির বাকি অংশ উদ্ধাপ্রর িন্য 
েৃরপ্ের সহোিপ্র সনওয়া েরিার। 
এরপরই কবোরি ওই েুই যুবপ্ির 
িাকমপ্নর আপ্বেন নািে িপ্র কেপ্য় 
রাপ্ের পুকলে সহোিপ্র পাোপ্নার 
কনপ্ে্সশ সেন।   

নিজস্ব প্রনিনিনি, কলকািা: িপ্রানার 
বকল হপ্লন আরও এি ছেকিৎেি। 
মঙ্গলবার েন্্যা োপ্ে ি’িা নাগাে 
কবকশষ্ট ্রিীপ্রাগ কবপ্শেজ্ িাঃ েজেয় 
সেন মারা যান ই এম বাইপাে লাপ্গায়া 
শহপ্রর এিছি সবেরিাকর 
হােপারাপ্ল। বয়ে হপ্য়ছিল ৬৫। করকন 
িছিল েরপ্নর িপ্রানার েমে্যার 
ভুগছিপ্লন। এই সরাপ্গর িারপ্ণ 
অ্যাকিউি সরেকপপ্রিকর ছিেপ্রেে 
কেনড্রম বা এআরছিএে হপ্য়ছিল 
রাঁর। হােপারাল িরকৃ্তপষি এি 
কববৃকরপ্র এ খবর িাকনপ্য় বপ্লপ্ি, 
রাপ্ের ররে সথপ্ি েপ্ব্সাচ্চ সেষ্টা িরা 
হপ্য়ছিল।   

নিজস্ব প্রনিনিনি, কল্যাণতী: হকরণঘািা 
পুরেভা লাপ্গায়া এলািা িল িমার 
েমে্যা েীঘ্সকেপ্নর। সেই িল 
হকরণঘািা বািাপ্রও ঢুপ্ি পপ্ে। 
এরকেন কনিাকশনালা না থািায় ওই 
িল সবর িরার বপ্্দাবস্ত ছিল না। 
এই েমে্যা েূর িরপ্র হকরণঘািা 
বািাপ্র এিছি কনিাকশনালা তরকরর 
িাি শুরু হয়। 

কিন্তু রা যপ্থষ্ট না হওয়ায় 
মঙ্গলবাপ্রর তবেপ্ি আরও এিছি 
নালা তরকরর কেদ্ধাতে হল। হকরণঘািা 

পুরভবপ্ন এই তবেি হয়। উপকথ্র 
ছিপ্লন এলািার কবোয়ি নীকলমা 
নাগ, সিলার পূর্ত িম্সাে্যষি েঞ্চল 
সেবনাথ, হকরণঘািা পুরেভার 
প্শােি রািীব োলাল েহ 
পূর্তেপ্তপ্রর ির্তা-আকেিাকরিরা। 
ছেি হপ্য়প্ি, পুরভবপ্নর উপ্ল্াকেপ্ি 
এিছি কনিাকশনালা তরকর িরা হপ্ব। 
রপ্ব রার িন্য িপ্য়িছি সোিাপ্নর 
কিিু অংশ ভাঙপ্র হপ্ব। 

ওই কনিাকশনালাপ্ি েরােকর যুক্ত 
িরা হপ্ব যমুনা খাপ্লর েপ্ঙ্গ।

হকরণঘািা বািাপ্র তরকর হপ্ব নে্সমা

বেরলায় সোনার 
সেন ছিনরাই: েৃর ২

িপ্রানার বকল আরও 
এি ছেকিৎেি

পাষ্নহাচি পুরসভা এলাকার রাস্ায় জতম থাকা জল ববর করা হতছে। -ষ্নজস্ব চিত্র
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