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মাদফুযকাণ্ড

কযাম্পাপ্ট ুনর না ডাকায় সষাব, উাচাপ্টমেয
নদ্ধান্তপ্টক ভথেন কপ্টয নফফৃনত নফিনফদযারপ্টয়য

ননজস্ব প্রনতনননধ, করকাতা: মাদফুযকাপ্টণ্ড সকন কযাম্পাপ্ট ুনর ডাকা য়নন, তা ননপ্টয় উাচামে সুযঞ্জন দাপ্টয কড়া ভাপ্টরাচনা কপ্টযপ্টছ
নফপ্টজন। যাজযারও সষাব প্রকা কপ্টযপ্টছন। তপ্টফ কযাম্পাপ্ট ুনর না ডাকায নদ্ধান্তপ্টক ভথেন কপ্টয সপ্র নফফৃনত নদর কতৃেষ। রৄক্রফায
ন্ধ্যায় সযনজরার সায স্ভঞ্জু ফসুয ই কযা নফফৃনতপ্টত ফরা প্টয়প্টছ, নষা প্রনতষ্ঠান কখনও ুনরপ্টয াাপ্টময নযচারন কযা মায় না। তাপ্টত নফরূ
প্রবাফ ড়ায ম্ভাফনা থাপ্টক। নষক এফং নফিনফদযারয় কতৃেষই নকন্তু যাজযাপ্টরয গানড়য াভপ্টন অফস্থানযত ড়ুয়াপ্টদয ফুনঝপ্টয় সখান সথপ্টক
তুপ্টরপ্টছ। ুনর সখাপ্টন নকছু কযপ্টত াপ্টযনন।
তপ্টফ এই প্রথভ নয়, কযাম্পাপ্ট এয আপ্টগও একানধকফায সগারভার-সঘযাও-নফপ্টষাব প্টয়প্টছ। নকন্তু কখনওই ুনর ডাপ্টকননন উাচামে। কাযণ
কপ্টয়ক ফছয আপ্টগ ‘সাক করযফ’ আপ্টদারপ্টনয ূত্রাত নকন্তু সই কযাম্পাপ্ট ুনর ডাকা ননপ্টয়ই। সফায আপ্টরা নননবপ্টয় আপ্টদারনযত
ড়ুয়াপ্টদয রানি নদপ্টয় সভপ্টয তুপ্টর সদওয়া য়। তাযয সম তীব্র আপ্টদারন য়, তাপ্টত সলপ্টভ দতযাগ কযপ্টত প্টয়নছর তৎকারীন উাচামে
অনবনজৎ চক্রফতেীপ্টক। ফযাফযই ড়ুয়াপ্টদয আপ্টফপ্টগয প্টষই থাপ্টকন সুযঞ্জনফাফু। তাই তাাঁপ্টদয দানফ সভপ্টন নননিনব না ফাপ্টনা, ুনর নপ্টকনিং
তুপ্টর সদওয়ায ভপ্টতা নদ্ধান্ত ননপ্টয়নছপ্টরন নতনন। ফৃস্পনতফায সম ঘিনা ঘপ্টি, তাযযও নকন্তু ুনর ডাপ্টকননন সুযঞ্জনফাফু। নতনন সকন ভয়ভপ্টতা
দপ্টষ কপ্টযননন, তা ননপ্টয় সমভন আচামে সষাব প্রকা কপ্টযপ্টছন, সতভনই নফপ্টজনয সনতা-সনত্রীযাও সুযঞ্জনফাফুয কড়া ভাপ্টরাচনা কপ্টযপ্টছন।
নফিনফদযারয় কতৃেষ সুযঞ্জনফাফুয াপ্ট সমভন দাাঁনড়প্টয়প্টছ, সতভনই অধযাক ংগিন জুিা এফং আফুিাও তাাঁপ্টক ভথেন কপ্টযপ্টছ। আফুিায যাজয
ম্পাদক সগৌতভ ভাইনত আচাপ্টমেয কযাম্পাপ্ট আা ননপ্টয় ফপ্টরন, উাচামেপ্টক য় ুনর ডাকুন, নয় দতযাগ করুন ফপ্টর সম পযভান সদওয়া য়,
তা যাপ্টজযয নফিনফদযারপ্টয়য ইনতাপ্ট ননজযনফীন। আভযা ভপ্টন কনয, উাচামে কযাম্পাপ্ট ুনর না সডপ্টক অতযন্ত দানয়ত্বীর বূনভকা ারন
কপ্টযপ্টছন।
নফফৃনতপ্টত আযও ফরা প্টয়প্টছ, যাজযাপ্টরয গানড় নঘপ্টয সম সফননজয নফপ্টষাব প্টয়প্টছ, তা রৃবোগযজনক ফপ্টর ভপ্টন কপ্টয নফিনফদযারয়। এভন ঘিনা
কখনওই ভথেন কযপ্টছ না তাযা। সকন্দ্রীয় ভন্ত্রীপ্টক নঘপ্টয সম ঘিনা ঘপ্টিপ্টছ, তাও রৃবোগযজনক। এভনিা ঘিপ্টফ, তা তাযা আাঁচ কযপ্টত াপ্টযনন। সম
সকানও নযনস্থনতপ্টত প্রপ্টযাচনা সদওয়াপ্টক ননদা কযপ্টছ নফিনফদযারয়। এনদপ্টক, ফৃস্পনতফায সকন্দ্রীয় ভন্ত্রী ফাফুর সুনপ্রয় সমবাপ্টফ উাচামে সুযঞ্জন
দাপ্টয প্টে কথা ফপ্টরপ্টছন, তায প্রনতফাদ জাননপ্টয়প্টছ অধযাক ংগিন জুিা এফং আফুিা। এক সপ্র নফফৃনতপ্টত জুিা জাননপ্টয়প্টছ , উাচাপ্টমেয প্টে
সম বনেপ্টত এফং বালায় সকন্দ্রীয় ভন্ত্রী কথা ফপ্টরপ্টছন, তায ননদা কযা প্টে। এপ্টত নফিনফদযারয় অভান সফাধ কযপ্টছ। অন্যনদপ্টক, আফুিায ফক্তফয,
সমবাপ্টফ উাচামেপ্টক আক্রভণ কযা প্টয়প্টছ, তা মপ্টথষ্ট কুরুনচকয নছর। এয ননদায বালা সনই। াাান যাজযাপ্টরয বূনভকা ননপ্টয়ও যফ
প্টয়প্টছন নষকযা। জুিায াধাযণ ম্পাদক াথেপ্রনতভ যায় জাননপ্টয়প্টছন, ফৃস্পনতফায যাজযাপ্টরয বূনভকায় আভযা ভভোত।
এনদপ্টক, কযাম্পাপ্ট সমবাপ্টফ ফনযাগতযা ঢুপ্টক নননফেচাপ্টয বাঙচুয কপ্টযপ্টছ, তা ননপ্টয় সকন সকানও প্রনতফাদ যাজবফন সথপ্টক আপ্টনন, তা ননপ্টয়ও
সষাব প্রকা কপ্টযপ্টছন নষক-ড়ুয়াযা। উপ্টেখয, ওই নদন করা াখায ইউননয়ন রুভ এফং বফপ্টন ঢুপ্টক ফযাক বাঙচুয কযা প্টয়প্টছ।

