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● ● ● ● ● ● ● ●●● ●●Bartaman, 11.11.22, Kolkata All

 ১১ নভেম্বর ২০২২ বর্তমান [৯]

ক্ালিভোলননিয়া: দু’দদনেই স্বপ্নভঙ্গ।
এর আনে একাদিক োমী 

তথ্যপ্রযুদতি সংস্ায় কাজ কনরনেে। 
দকন্তু ইনছে ছেল, জুনকরবানেগের 
ককাম্াদেনত চাকদর করনবে। কসই 
স্বপ্ন সদত্যও হনয়ছেল। কেসবুনকর 
মাদলকাোিীে সংস্া কমটা’য় কমাটা 
মাইনের চাকদর কেনয় উনে 
দেনয়ছেনলে কাোডায়। দকন্তু স্ায়ী হল 
ো সুখ। মাত্র ৪৮ ঘণ্ার মনি্য চাকদর 
কেল খড়্গেুর আইআইছটর প্রাতিেী 
ছহমাংশু দভ-র। এভানব আকদমিক 
োঁটাইনয় মাথায় কযে আকাশ কভনে 
েনেনে তাঁর। বলছেনলে, এখে কী 
করনবে জানেে ো দতদে। এই 
েদরদস্দতনত েতুে কানজর কখাঁজও 
শুরু কনরনেে ছহমাংশু। একছট জব 
কোট্ানল দতদে দলনখনেে, ‘ককাথাও 
যদদ সফ্টওয়্যার ইদজিদেয়ানরর ককােও 
েদ োঁকা থানক, তা হনল আমার কথা 
কযে ভাবা হয়।’ 

ছহমাংশুর ঘটোনকও অবশ্য 
োদেনয় দেনয়নে ভারতীয় বংনশাদ্ভূত 
আননেকা ে্যানটনলর জীবনে কেনম 
আসা দবেযগেয়। কমটা কথনক তাঁরও 
চাকদর দেনয়নে। মাতৃত্বকালীে েুছটনত 
ছেনলে দতদে। দখনদয় দতে মানসর 
কমনয় কাঁদনত থাকায় কভার ৫টা ৩৫ 
দমদেনট ঘুম কভনে যায়। একদদনক 

কমনয়র খাবার কজাোে, অে্যদদনক 
একরদতির কানো থামানোর জে্য যখে 
আপ্রাণ কচষ্া করনেে আননেকা, 
তখেই তাঁর কানে অদেস কথনক 
ইনমল আনস। তানত কচাখ রাখনতই 
তাজ্জব হনয় যাে দতদে। কসই ইনমল 
কথনক স্পষ্ হনয় যায়, কমটার োঁটাই 
হওয়া ১১ হাজার কমমীর মনি্য োম 
রনয়নে তাঁরও। কবশ দকেুক্ষণ ককােও 

কথা বলনত োনরেদে আননেকা। 
কমটানত কদমউদেনকশে ম্যানেজার 
েনদ চাকদর করনতে দতদে। ২০২০ 
সানল চাকদর কেনয়ছেনলে। আোমী 
কেব্রুয়াদর েযগেন্ত তাঁর মাতৃত্বকালীে 
েুছট ছেল। দকন্তু তার মনি্যই কয এমেটা 
হনব, তা স্বনপ্নও কল্পো করনত 
োনরেদে। বলছেনলে, ‘এর েনরর 
েদনক্ষে কী হনব জাদে ো।’ 

এনকর ের এক তথ্যপ্রযুদতি সংস্ায় 

আঁিার ঘদেনয় আসনে। টুইটানরর ের 
এবার েণোঁটাই শুরু হনয়নে কমটায়। 
সবদমদলনয় জুনকরবানেগের সংস্ায় ১১ 
হাজার কমমী চাকদর খুইনয়নেে। 
আকদমিক োঁটাইনয় রীদতমনতা প্রননের 
মুনখ ওই কমমীনদর ভদবষ্যৎ। কযসব 
কমমীনক কেঁনট কেলার দসদ্ান্ত দেনয়নে 
কমটা, তার মনি্যই রনয়নেে ছহমাংশু। 
অথচ দু’দদে আনেই কাোডায় 
চাকদরনত কযাে দদনয়ছেনলে দতদে। 
এভানব তাঁর জীবনে কয দবেযগেয় কেনম 
আসনব, তা স্বনপ্নও ভাবনত োনরেদে 
ছহমাংশু। তাঁর কথায়, ‘এর আনে 
দেটহাব, অ্যাডনব, দলিেকানট্র মনতা 
সংস্ায় কাজ কনরছে। ইনছে ছেল, 
জুনকরবানেগের সংস্ায় কাজ করব। তনব 
এমেটা হনব, ভাবনত োদরদে। শুিু 
আদম েই, আমার মনতা অনেনকই কয 
চাকদর হাদরনয় কছিে সমনয়র মনি্য 
দদনয় যানছেে, তাঁনদর কথা কভনব 
আমার কষ্ হনছে।’ কমটার সদ্য প্রাতিে 
এই কমমীর কথায়, ‘সদত্যই আদম জাদে 
ো আমার েরবতমী েদনক্ষে কী হনব। 
তনব, আদম সামনের দদনক এদেনয় 
কযনত চাই। ভারত কহাক দকংবা 
কাোডা, কয ককােও জায়োয় 
সফ্টওয়্যার ইদজিদেয়ার ছহনসনব কানজ 
কযাে দদনত চাই। এখে কসই চাকদরই 
খুঁজছে।’  হিমাংশু ভি

নয়ালিললি: আেোরা কবনে কবনে ব্যবস্া 
দেনছেে। একদদে আনেই এেনোসগেনমন্ট 
ছডনরক্টনরটনক (ইছড) ভৎগেসো কনরনে 
মুম্বইনয়র আদালত। দশবনসো এমদে 
সজিয় রাউনতর দবরুনদ্ অথগে তেরুনের 
মামলায়। জাদমে মজিজুর হনয়নে প্রবীণ 
এই রাজেীদতদবনদর। ২৪ ঘণ্ার মনি্য 

এবার দদদলির আদালনতও প্রায় একই 
সুনর িমক কখল ককন্দীয় তদন্তকারী 
সংস্াছট। কজলবদদি সুনকশ চন্দনশখনরর 
দবরুনদ্ কতালাবাদজর মামলায় োম 
জোনো অদভনেত্রী জ্যাকদলে 
োেগোনডেনজর জাদমনের ইসু্যনত। 
ইছডনক আদালনতর প্রনে, বাদক 
অদভযুতিরা কজনল। দকন্তু লুক আউট 
সাকু্লার জাদর করা সন্বেও অদভনেত্রী 

জ্যাকদলেনক ককে এখেও করেপ্ার 
কনরেদে আেোরা? কবনে কবনে ব্যবস্া 
কেওয়ার এই েীদত ককে?

অদভনযাে, কতালাবাদজর মামলায় 
সুনকশ কজনল যাওয়ার আনে তার কাে 
কথনক ককাছট ককাছট টাকার উেহার 
কেনয়নেে শ্রীলঙ্া-জাত বদলউড 
অদভনেত্রী জ্যাকদলে। ২০০ ককাছট 
টাকার জাদলয়াদতর এই মামলায় দতদে 
আনেই অন্তবগেতমী জাদমে কেনয়ছেনলে। 
অদভনেত্রীর জাদমনের আনবদনের 
কপ্রদক্ষনতই এদদে আদালনতর কো 
প্রননের মুনখ েেনত হল ইছডনক। 
এদবষনয় আজ দসদ্ান্ত কঘাষণা করনত 
োনরে দবচারেদত।

ইছডর কেশ করা চাজগেদশনট োম 
রনয়নে জ্যাকদলনেরও। দতদে যানত 
ভারত োেনত ো োনরে, কসজে্য 
অদভনেত্রীর োনম জাদর হনয়নে লুক 
আউট সাকু্লার। জাদমনের দবনরাদিতা 
কনর ইছডর আইেজীবী আদালনত 
বনল, আমরা জীবনে েেদ ৫০ লক্ষ 
টাকা কচানখ কদদখদে। দকন্তু জ্যাকদলে 
শুিুমাত্র আনমাদ-প্রনমানদ ৭ ককাছট ১৪ 
লক্ষ টাকা খরচ কনরনেে। তদনন্ত 
সহনযাদেতা ো কনর সম্াব্য সব 
ককৌশনল োলানোর কচষ্া কনরনেে। এই 
কথা কশাোর েরই ইছডনক এদদে তীব্র 
ভৎগেসো কনর আদালত। প্রনে কতানল, 
এত দকেুর েরও ককে অদভনেত্রীনক 
করেপ্ার করা হয়দে? বাদকরা কতা 
ইদতমনি্যই কজনল। এইভানব কবনে 
কবনে ব্যবস্া কেওয়ার কারণ কী?
 বৃিস্পভিবার ভিভলির পাভিয়ালা কোর্টে 
জ্ােভলন। ছভব: ভপহ্আই

িু’লিভনই স্বপ্নেঙ্গ, মমটা মেভক চাকলর 
মেি খড়্গপুর আইআইটটর প্াক্তনীর

মারৃত্বকািীন ছুটটর মভ্্ ছাঁটাই আভনেকাও

নয়ালিললি: দু’দদে আনেই দেএেদব 
ককনলঙ্াদরনত অদভযুতি েলাতক হীনর 
ব্যবসায়ী েীরব কমাদদনক ভারনত 
প্রত্যেগেনণর দবষনয় দরেে দসেে্যাল 
দদনয়ছেল দব্রনটনের একছট আদালত। 
প্রত্যেগেনণর দবরুনদ্ েীরনবর করা 
আদজগে খাদরজ কনর কদয় লডেে 
হাইনকাট্। তা সন্বেও ভারনত কেরা 
আটকানত আরও একছট উোয় রনয়নে 
তাঁর হানত। সূনত্রর খবর, সম্প্রদত 
দব্রনটনে রাজনেদতক আশ্রয় কচনয়নেে 
১৩ হাজার ককাছট টাকার ঋণনখলাদে 
এই হীনর ব্যবসায়ী। এই আদজগে মজিজুর 
হনল সহনজই প্রত্যেগেনণর সমস্ত কচষ্ায় 
জল কেনল দদনত োরনবে দতদে। 
কসনক্ষনত্র আদালনতর আনদশ সন্বেও 
েীরবনক কদনশ কেরানো সম্ব হনব ো। 
যদদও আদালত সূনত্র এদবষনয় এখে 
েযগেন্ত দকেু জাো যায়দে। দবেুল অনঙ্র 
ব্যাঙ্ জাদলয়াদতর ের কদশ কেনে 
োলাে েীরব। ২০১৯ সানলর ১৪ মাচ্ 
লডেনে দতদে করেপ্ার হে। তারের 
কথনকই তাঁনক কদনশ কেরানোর 
ব্যাোনর সনচষ্ হয় ভারত সরকার। 
চলদত বেনরর কেব্রুয়াদরনত েীরবনক 
কদনশ কেরানোর ব্যাোনর সায় 
দদনয়ছেল লডেনের ওনয়স্টদমদেস্টার 
ম্যাদজন্রেট ককাট্। বত্মানে েীরব 
কসখােকার ওয়াডেসওয়াথগে কজনল বদদি। 

দব্রনটনে 
রাজনেদতক 
আশ্রয় চাইনেে 
েীরব কমাদদ

নয়ালিললি: দদদলির আবোদর েীদতনত দুেমীদতর মামলায় বুিবার ওষুি প্রস্তুতকারী সংস্া 
অরদবদি োমগোর অদিকত্া শরথ করছডিনক করেপ্ার করল এেনোসগেনমন্ট ছডনরক্টনরট 
(ইছড)। তাঁর সনঙ্গই বুিবার েভীর রানত করেপ্ার করা হনয়নে মদ ককাম্াদে োরেড 
দরকানড্র কজোনরল ম্যানেজার দবেয়বাবুনকও। ইছড সূনত্র খবর, আদথগেক তেরুে 
প্রদতনরাি আইনে তাঁনদর করেপ্ার করা হনয়নে। এর আনে দু’বার তাঁনক দজজ্াসাবাদও 
করা হনয়ছেল। আবোদর েীদত দেনয় ককন্দীয় সংস্াগুদলর তৎেরতা দেনয় শুরু 
কথনকই সরব দদদলির মুখ্যমন্তী অরদবদি ককজদরওয়াল। তাঁর অদভনযাে, গুজরানত 
দবিােসভা দেবগোচনে তাঁর দল আম আদদম োছট্ (আে)-কক দবোনক কেলনতই 
ককন্দীয় তদন্তকারী সংস্া অদতসদরিয়তা কদখানছে। এই চরিানন্তর দেেনে ককন্দ এবং 
দদদলির কলেনটে্যান্ট েভেগের দভ কক সানসেোর হাত রনয়নে বনলই অদভনযাে কনরনেে 
দতদে। উনলিখ্য, সানসেোই এই আবোদর েীদত দেনয় দসদবআই তদনন্তর সুোদরশ 
কনরছেনলে। দসদবআই এই মামলায় দদদলির উে মুখ্যমন্তী মণীশ দসনশাদদয়া সহ দদদলি 
সরকানরর েদস্ আদিকাদরক ও অে্যাে্যনদর দবরুনদ্ অদভনযাে দানয়র কনর। 

জ্যাকদলেনক করেপ্ার 
েয় ককে, আদালনতর 
ভৎগেসোর মুনখ ইছড

দদদলির আবোদর দুেমীদত মামলা: 
করেপ্ার ওষুি ককাম্াদের কত্া

শ্রীনের: উতির কাশ্ীনরর কুেওয়ারায় 
জদঙ্গ মছডউল োঁস করল কসো ও 
েুদলনসর কযৌথবাছহেী। ওই অদভযানে 
োঁচজেনক করেপ্ারও করা হনয়নে। 
জাো দেনয়নে, উতির কাশ্ীনরর োো 
জায়োয় োশকতার েদরকল্পো দেনয় 
দবেুল অস্ত্রশস্ত্র জমা করা হছছেল। কসই 
ঘাঁছটই ধ্ংস কনর দদনয়নে দেরােতিা 
বাছহেী। কসো ও েুদলনসর এই কযৌথ 
অদভযােনক বেসে সােল্য বনল 
ব্যাখ্যা করা হনয়নে। কাশ্ীর েুদলস 
দববৃদত দদনয় জাদেনয়নে, ‘দবেুল 
েদরমাণ অস্ত্র, দবনফোরক ও 
আইইছডর কাঁচামাল উদ্ার করা 
হনয়নে। তার মনি্য রনয়নে— োঁচছট 
দেস্তল, দশছট ম্যাোদজে, ৪৯ রাউডে 
কাতু্জ, দু’ছট করেনেড এবং একছট 
আইইছড।’ জাো দেনয়নে, কুেওয়ারার 
ছচরনকানট জদঙ্গ দবলাল আহনমদ দনরর 
উেদস্দতর খবর কেনয় কযৌথ অদভযাে 
চালানো হয়। উেত্যকার যুবকনদর 
জদঙ্গনোষ্ীনত কযােদাে করানোর 
দাদয়ত্ব ছেল দবলানলর কাঁনি। এোোও 
সন্তানস আদথগেক মদনতর কক্ষনত্রও 
দবলানলর দবনশষ ভূদমকা রনয়নে বনল 
জাদেনয়নেে কুেওয়ারার এসএসদে। 

কাশ্ীনর োঁস জদঙ্গ 
মছডউল, িৃত োঁচ

লনজস্ব প্লরলনল্, নয়ালিললি:  
ভারতীয়নদর কথনক মানস এক লক্ষ 
কনর দভসার আনবদে রেহণ করনব 
আনমদরকা। বেনর ১২ লক্ষ। এরকমই 
দবমিয়কর টানেগেট কেওয়া হনয়নে। 
ককাদভডকানলর ের আবার 
আন্তজগোদতক উোে সম্ূণগে স্বাভাদবক 
হনয় কেনলও েত কদে বেনরও 
আনমদরকার দভসা েীদত স্বাভাদবক 
হয়দে।

ভারনতর কনয়ক লক্ষ দভসার 
আনবদে আটনক রাখা হনয়নে। মানসর 
ের মাস অনেক্ষা কনরও দভসা োওয়া 
যায়দে। এইচ ওয়াে দব, এল, দবজনেস 
দকংবা টু্যদরস্ট, প্রদতছট কক্ষনত্রই এই 
সমস্যায় চরম োনজহাল হনত হনছে 
ভারতীয়নদর। ভারত ও আনমদরকার 

কূটনেদতক সম্নক্ও এই সমস্যার 
প্রভাব েেনত শুরু কনরনে। তারই 
সনঙ্গ রাদশয়া কথনক ভারত সস্তায় 
অনশাদিত কতল ককোর দসদ্ান্ত 
কেওয়ায় আনমদরকার েনরাক্ষ হঁদশয়াদর 
সম্নক্ আরও শীতল োয়া কেনল। 
রাদশয়ার সনঙ্গ ভারনতর শুিুই কতল 
েয়, একঝাঁক অস্ত্র চুদতিও হনয়নে। 
রাদশয়া কথনক কতল ককোর আনেই 
রাদশয়া কথনক এস ৪০০ দমসাইল 
দসনস্টম ভারত রিনয়র চুদতি করা দেনয়ও 
আনমদরকা কক্ষাভ প্রকাশ কনরনে। 
ভারত প্রদত কক্ষনত্রই দেনজর অবস্াে 
স্পষ্ কনর বনলনে, ভারত সবগোনরে 
কদনশর স্বাথগে কদখনব। বস্তুত  প্রাতিে 
মাদক্ে কপ্রদসনডন্ট কডাোল্ড ট্ানম্র 
সনঙ্গ ভারনতর প্রিােমন্তী েনরন্দ 

কমাদদর সখ্যতা ছেল েজরকাো। দকন্তু 
আনমদরকায় কডনমারি্যাট সরকার 
আসার ের কথনকই  েয়া কপ্রদসনডন্ট 
কজা বাইনডে ও কমাদদর কসই সখ্যতা 
কদখা যায়দে। বরং সম্নক্র দততিতা 
প্রকানশ্য এনসনে একাদিকবার। আর  

ভারত কসই দততিতায় েরম ো হনয় 
আরও কবদশ কনর রাদশয়ার সনঙ্গ বন্ুত্ব 
বৃদদ্র প্রবণতা চাদলনয় যাওয়ায় 
আনমদরকা অবনশনষ শদঙ্ত। সবগোনরে 
আনমদরকা তাই দভসা জছটলতা কাছটনয় 

ভারতনক সন্তুষ্ করনত মদরয়া হনয় 
ঝাঁদেনয়নে।

বৃহস্পদতবার ভারনত থাকা মাদক্ে 
দূতাবাস বনলনে, ভারত এখে 
ওয়াদশংটনের কানে সবনথনক বে 
অরোদিকার। তাই দভসা জছটলতা দেনয় 
কয সমস্যা সৃদষ্ হনয়ছেল তা দমছটনয় 
এবার আমরা বরং ভারতীয়নদর দবনবের 
মনি্য সবনথনক কবদশ দভসা কদব।  মানস 
এক লক্ষ কনর দভসার আনবদে 
অেুনমাদে করা হনব। মাদক্ে দূতাবাস 
জাদেনয়নে, শুিু এই কারনণই ভারনতর 
দবদভনে প্রানন্তর কেসু্যনলট অদেনস 
কমমী সংখ্যা অনেক বাোনো হনছে। 
যানত দভসার আনবদে ও অেুনমাদনের 
সময়সীমা আরও কনম আনস।  মাদক্ে 
দভসা প্রাদপ্নত ভারনতর স্াে কমদসেনকা 

এবং চীনের ের। এখে আনমদরকা 
দসদ্ান্ত দেনয়নে, চীনের তুলোয় 
ভারতনক কবদশ দভসা কদওয়া হনব। 
২০২৩ সানলর মনি্যই ভারত উনি 
আসনব দবিতীয় স্ানে। অথগোৎ 
কমদসেনকার েরই। দবনশষ েদরবত্ে 
আো হনছে যারা আনেই দভসা 
কেনয়ছেল এবং কসই দভসার সময়সীমা 
সমাপ্ হনয়নে, এমে দভসা-িারকনদর 
কক্ষনত্র। তানদর েুেরায় আনবদনের 
কক্ষনত্র আর ইন্টারদভউ প্রদরিয়ার মনি্য 
দদনয় কযনত হনব ো। ড্রে বসে সুদবিা 
কদওয়া হনব। ভারনতর দবনদশমন্তক 
জাদেনয়নে, মাদক্ে দভসা েীদত যদদ 
সদত্যই জছটলতা কমানত সমথগে হয়, তা 
দুই কদনশর সম্ক্নক আরও স্বাভাদবক 
করনব ককােও সনদিহ কেই। 

লিললিভক অগ্াল্কার, জটটিরা কাটটভয় বছভর 
১২ িক্ষ োররীয়ভক লেসা মিভব আভমলরকা

ওয়ালিংটন: মি্যবতমী দেবগোচনে িাক্া কখনয়নেে কপ্রদসনডন্ট কজা 
বাইনডে। মাদক্ে কংনরেনসর দেম্নকক্ষ হাউস অব 
দরনপ্রনজনন্টছটভস কাযগেত হাতোো হনত বনসনে। উচ্চকক্ষ 
কসনেনটও তাঁর কডনমারি্যাট োছট্র সনঙ্গ হাডিাহাছডি লোই 
চলনে ট্ানম্র দরোবদলকাে দনলর। দকন্তু দবদভনে 
সংবাদমাি্যম ও রাজনেদতক েদডিতরা যতটা খারাে েনলর 
েূবগোভাস দদনয়ছেনলে, তা কমনলদে। বাইনডনের তুলোয় 
মি্যবতমী দেবগোচনে অনেক বে দবেযগেনয়র মুনখ েেনত হনয়ছেল 
দনলর দুই েূবগেসূদর বারাক ওবামা ও দবল দলিেটেনক। এই 
অবস্ায় বুিবার কভানটর েলনক 
‘েণতনন্তর জে্য ভানলা’ বনল মন্তব্য 
করনলে মাদক্ে কপ্রদসনডন্ট। তনব 
মুদ্াফেীদত সহ দবদভনে ইসু্যনত কভাটাররা 
কয হতাশ, তা স্বীকার করনত দতদে বাি্য 
হনয়নেে।

এদদে কহায়াইট হাউনস সাংবাদদক 
ববিনক বাইনডে বনলে, ‘আমার মনত 
েণতনন্তর জে্য দদেটা ভানলা। 
আনমদরকার জে্যও ভানলা দদে। 
সংবাদমাি্যম ও েদডিতরা লাল ঝনের 
(দরোবদলকােনদর বে জয়) েূবগোভাস 
দদনয়ছেল। বাস্তনব তা হয়দে।’ ঘটোচনরি, 
মি্যবতমী দেবগোচেনক হাদতয়ার কনরই কের 
কপ্রদসনডন্ট কভানট লোইনয়র েদরকল্পো দেনয়নেে কডাোল্ড 
ট্াম্। তনব লাল ঝনের েূবগোভাস েুনরােুদর ো কমলায় 
প্রাতিে কপ্রদসনডনন্টর সুরও দকেুটা েরম। তাঁর স্বীকানরাদতি, 
‘কনয়কছট কক্ষনত্র েতকানলর দেবগোচে দকেুটা হতাশাজেক 
বনটই।’ তা সন্বেও োক কেটানত োেনেে ো দতদে। ট্ানম্র 
যুদতি, ব্যদতিেতভানব কয প্রাথমীনদর উের দতদে বাদজ 
িনরছেনলে, তাঁনদর মনি্য ২১৯ জে জয়ী হনয়নেে। কহনরনেে 

১৬ জে। দেনজর ‘ট্জুথ’ কসাশ্যাল দমছডয়ায় প্রাতিে 
কপ্রদসনডনন্টর বতিব্য, ‘কক, কনব এর কথনক ভানলা েল 
কনরনে?’ দকন্তু এরেনরও ২০২৪ সানলর কপ্রদসনডন্ট 
দেবগোচনে তাঁর মনোেয়ে োওয়ার েথ মসৃণ েয়। দরোবদলকাে 
োছট্নত ট্ানম্র সামনে এখে সবনচনয় বে কাঁটা রে 
ছডস্যাদন্টস। কারণ, দবশাল কভানটর ব্যবিানে জয়ী হনয় দতদে 
কলিাদরডার েভেগের েদ িনর করনখনেে।

২০১৮ সানলর ের এই প্রথম দরোবদলকােরা হাউনসর 
দখল দেনত চনলনে ছিকই, তনব োমমাত্র আসনের ব্যবিানে। 

ট্ানম্র মদরয়া প্রচানরও প্রত্যাশামনতা 
েল হয়দে। উনটোদদনক, মি্যবতমী কভানট 
ওবামা ও দলিেটনের মনতা বে মানের 
দবেযগেয় এছেনয় ২০২৪ সানল কের 
কডনমারি্যাট প্রাথমী হওয়ার সম্াবোই 
দজইনয় রাখনলে বাইনডে। এপ্রসনঙ্গ 
সাংবাদদক ববিনক এক প্রননের জবানব 
মাদক্ে কপ্রদসনডনন্টর জবাব, ‘ইছো কতা 
আনেই। তনব, েতুে বেনরর কোোর 
দদনক চূোন্ত দসদ্ান্ত কেব।’ এই কভানটর 
েল দেনয় তাঁর ব্যাখ্যা, কভাটাররা 
স্পষ্ভানব তাঁনদর উনবিনের কথা বুদঝনয় 
দদনয়নেে। এখেও বহ মােুষ সমস্যায় 
রনয়নেে। এই কভাট কথনক একছট বাত্া 

েদরষ্ার, মতামত প্রকাশ ও েণতনন্তর অদিকারনক এনদনশর 
মােুষ রক্ষা করনত চায়। কসই সূত্র িনরই েত বেনরর ৬ 
জােুয়াদর ক্যােটল ছহল হামলার কো দেদিা কনরে বাইনডে। 
োম ো কনর কাযগেত কখাঁচা কদে কডাোল্ড ট্াম্নক। তাঁর 
মন্তব্য, েৃহযুনদ্র ের কথনক আনমদরকার বুনক ক্যাদেটল 
ছহনল হামলার মনতা ঘটো আর ঘনটদে। ককােও অদতরজিে 
েয়, এটা বাস্তব। 

‘েণরভ্রের জন্ সুলিন’, মোভটর 
েিােি লনভয় মন্তব্ বাইভেভনর

মসভনট (১০০)

হাউস (৪৩৫)

মেভমাক্্াট      ৪৮

মেভমাক্্াট      ১৯২

লরপাবলিকান      ৪৯

লরপাবলিকান      ২১০

ওয়ালিংটন: মাদক্ে মুলুনক ইদতহাস 
েেনলে আরও এক ভারতীয় 
বংনশাদ্ভূত। ব্যবসার জেৎ কথনক 
রাজেীদতনত ো রাখা শ্রী থানেদার 
জয়ী হনলে মি্যবতমী দেবগোচনে। 
দমদশোে কথনক প্রথম ভারতীয় 
বংনশাদ্ভূত ছহনসনব হাউস অব 
দরনপ্রনজনন্টছটভনসর সদস্য হনলে 
দতদে। ভারনত থাকাকালীে েদরবানর 
আদথগেক অেটনের কারনণ দকনশার 
বয়নস দানরায়ানের কাজ করনত হনয়নে 
তাঁনক। দকন্তু থানমদে লোই। উচ্চদশক্ষা 
লানভর জে্য োছে দদনয়ছেনলে 
আনমদরকা। কসখানে একটা সময় 
চাকদর কেনে ব্যবসা শুরু কনরে। 
তানতও  আনস সােল্য। রাজেীদতর 
ময়দানে ো করনখও েদজর েেনলে 
থানেদার।

কডনমারি্যাট প্রাথমী ছহনসনব মি্যবতমী 
দেবগোচনে থানেদার কেনয়নেে ৮৪ 
হাজার ৯৬ছট কভাট। প্রদতবিন্দী 
দরোবদলকাে প্রাথমীর ঝুদলনত দেনয়নে 
২৭ হাজানরর দকেু কবদশ কভাট। এই 
জনয়র েনল রাজা কৃষ্ণমূদত্, করা খানো 
ও প্রদমলা জয়োনলর ের চতুথগে 
ভারতীয় বংনশাদ্ভূত ছহনসনব মাদক্ে 
হাউনস দেবগোছচত হনলে দতদে। 
রাজেীদতর মনতা থানেদানরর ব্যদতিেত 
জীবনের লোইও অেুনপ্ররণা কজাোয়। 
প্রথম জীবনের ২৪ছট বের দতদে 
ভারনত কাছটনয়নেে। প্রথনম কণগোটনকর 
কবলোঁও, েনর মুম্বইনয়। দেনজর 
ওনয়বসাইনট থানেদার দলনখনেে, 
ভারনত প্রচডি অেটনের মনি্য বে হনত 
হনয়ছেল। ১০ জনের েদরবার। মনে 
েনে, েদীনত দেনয় োেীয় জল সংরেহ 
করনত হনতা। বাবা অবসররেহনণর ের 
েদরবারনক সাহায্য করব বনল ১৪ 
বের বয়নস দানরায়ানের কাজ শুরু 
কদর। দকন্তু েোনশাোর প্রদত 
ভানলাবাসা বজায় ছেল। রসায়নে 
স্াতক। বনম্ব দববেদবদ্যালনয় মাস্টার 
ছডদরে। কোল্ড কমনডল। দেএইচছড 
করনত ১৯৭৯ সানল আনমদরকায় ো 
রানখে দতদে। এদদনক, ইদলেনয়র 
প্রানদদশক আইেসভায় দেবগোছচত 
হনয়নেে কডনমারি্যাট দনলর োদবলা 
সইদ। দতদেও একজে ভারতীয় 
বংনশাদ্ভূত। মাত্র ২৩ বের বয়নস দতদে 
আইেসভার সদস্য হনলে।

দানরায়াে কথনক 
হাউনস ভারতীয় 
বংনশাদ্ভূত 
শ্রী থানেদার
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