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বইেমলার সািহত  
বাসের মধ মিণ ণব

এই সময়: আ জিতক কলকাতা 
বইেমলার অন তম আকষণ 
কলকাতা িলটােরচার ফি ভাল। 
আগামী ৭ ফ য়াির, বৃহ িতবার, 
এই উৎসেবর ষ  সং রেণর 
উে াধন করেবন া ন রা পিত 
ভারতর  ণব মুেখাপাধ ায়। ধান 
অিতিথ ও িবেশষ অিতিথ িহসােব 
উপি ত থাকেবন শ  ঘাষ ও 
সমেরশ মমদার।
ম লবার মলা া েণ এক 

সাংবািদক সে লেন এ কথা জানান 
মলার আেয়াজক পাবিলশাস অ া  
বুকেসলাস িগে র সাধারণ স াদক 
ি িদব চে াপাধ ায় এবং এই সািহত  
উৎসেবর িকউেরটর এষা চে াপাধ ায়। 
িতনিদন ব াপী এই সািহত  উৎসেবর 
মাট ২৪িট অিধেবশেন উপি ত 
থাকেবন দশিট দেশর মাট ৬৬জন 
অিতিথ। এ বােরর উৎসেবর 
উে খেযাগ  িবষয় িলর মেধ  রেয়েছ 
‘ গাবাবার ৫০ বছর’, ‘ ািফক নেভল 
ও তার পাঠক’, ‘ই দশ এক বাংলা’, 
‘িম-টÓ ও জ ার বায়াস’। 
তারকা লখক-ব ােদর মেধ  

রেয়েছন এ বােরর সািহত  আকােদিম 
িবেজতা স ীব চে াপাধ ায়, শীেষ  
মুেখাপাধ ায়, অি ন সাি , অিনতা 
নায়ার, মািলক সাজাদ, আ ুেপন, 
মেহশ দ ািন, িটনু আন , সৗরভ 

া, আিশস রায়, কা া ইলাইয়া 
শপাড, পূিণমা দ , জাত মুখ। 
৮ ফ য়াির এ বােরর এিপেজ 

িজৎ পল ারক ব তা দেবন 
িবিশ  লখক ও ব া রচরণ 

দাস। িতিদনই উৎসব শষ হেব 
িবিচ ানু ান িদেয়। ৭ ফ য়াির স ীত 
পিরেবশন করেবন অজয় চ বত , 
৯ ফ য়াির নৃত  পিরেবশন করেবন 
মমতাশ র। ৮ ফ য়াির, ‘ গাবাবা’ 
ছিবেত সত িজৎ রােয়র সহকারী 
পিরচালক এবং পের বিলউেডর 
ব  িহট ছিবর পিরচালক িটনু আনে র 
পিরচালনায় ি  াডাকশে র 
িশ ীরা পিরেবশন করেবন ‘এক য 
িছল রাজা’।
৭ থেক ৯ ফ য়াির, িতিদন 

এই সািহত  উৎসব চলেব পুর সােড় 
বােরাটা থেক রাত ন’টা পয । 

মনেযাগ। ম লবার বইেমলায় দীপ 
রােয়র তালা ছিব

ক ার িনেয় চাপানউেতার তåণমূল-িবেজিপর
এই সময়: রথযা া, িসিবআই, রাজীব 
মােরর পাশাপািশ তåণমূল-িবেজিপর 
সংঘােতর তািলকায় এ বার নয়া মা া 
পল হিলক ার।
িবেজিপ ‘ সার পিলিট ’ কের 

তåণমূলেক হিলক ার ভাড়া করেত 
িদে  না ভাট চােরর জন —এমনই 
অিভেযাগ তåণমূেলর। ভােটর িনঘ  
ঘাষণার পর কিমশেনর নজের িবষয়িট 
আনেবন বেল ম লবার ধমতলার 
ধরনা ম  থেক হিশয়াির িদেয়েছন 
ত åণমূল ন ী মমতা বে াপাধ ায়। 
একই ধরেনর অিভেযাগ িবেজিপরও। 
জনসভায় ক ীয় নতােদর 
হিলক ার নামার জন  হিলপ ােডর 
ছাড়প  রাজ  সরকােরর কাছ থেক 
িমলেছ না বেল দািব রাজ  িবেজিপ 
নতােদর। জলায় জলায় তােদর 
দলীয় সভা িলেত সরকার অনুমিত 
িদে  না বেলও সরব হেয়েছ রাজ  

িবেজিপ নতå । ৮ ফ য়ািরর পর 
রাজ  সরকােরর িব ে  সুি ম 
কােট এই িবষেয় মামলা ঠ Óকেত 
চেলেছ িবেজিপ।
কীভােব িবেজিপ গণত  ংস 

করেছ তা বাঝােত িগেয় মুখ ম ী এ 
িদন ধরনা ম  থেক জানান, গত ১৫ 
জানুয়াির একিট হিলক ার সং ার 
সে  চ Óি  কেরিছল ত åণমূল। ’িট 
হিলক ােরর জন  ভাড়ার আগামও 
দওয়া হেয়িছল। িক  ১ ফ য়াির ওই 
সং ািট জািনেয় দয় তারা হিলক ার 
ভাড়া িদেত পারেব না। মমতার মেত, 
িবেজিপর চােপর কােছ িপছ হেটেছ 
সং ািট। িতিন বেলন, ‘ ভােটর সময় 
সবাই হলক ার ভাড়া নয়। বড় 
পািট বিশ নয়। ছাট পািট কম নয়। 
িবেজিপর তা সব নতাই হিলক াের 
ঘােরন। আমরা িতবার িতনেট ভাড়া 
কির। একটা আমার জন । ’িট পািটর 

জন । এ বারও ভাড়া কেরিছলাম। িক  
হিলক ার সং ােক িবেজিপ চাপ 
িদেয়েছ আমােদর হিলক ার ভাড়া 
না দওয়ার জন ।’ ধরনা ম  থেকই 
মুখ ম ী ঘাষণা কেরন, ‘ ভােটর 
িনঘ  ঘাষণা হেল ব াপারটা আিম 

কিমশেনর নজের আনব। িবেজিপর 
এই মেনাভােবর কথা কিমশেনর জানা 
উিচত। ভাড়া বাবাদ য আগাম টাকা 
হিলক ার সং ািটেক িদেয়িছলাম, 
তা ওরা ফরত িদেয়েছ। আমার , 
তåণমূল হিলক ার ভাড়া করেল কন 

এত ভয় িবেজিপর?’ হিলক ার 
না- পেলও তাঁর ভাট চার য 
থেম থাকেব না, তা জািনেয় 
মুখ ম ী এ িদন বেলন, ‘ হিলরক ার 
না- পেল গািড়েত চার করব। গািড় 
আটকােল সাইেকেল, হেট চার 
করব। তা-ও আটকােল অনলাইন 
চর করব। আমরা ওেদর মেতা ফক 

িনউজ কির না।’ 
এ িদনই িবেজিপ সাংবািদক বঠক 

কের জািনেয়েছ, তারা ৮ ফ য়াির 
জলপাই িড়েত ধানম ীর সভার 
পের সুি ম কােটর ার  হেব 
রাজ  সরকােরর িব ে । িবেজিপর 
অিভেযাগ, আদালত অবমাননা করেছ 
রাজ  সরকার। কননা, সুি ম কােটর 
িনেদশ িছল িবেজিপ রথযা া করেত 
না-পারেলও বাংলায় ানীয় শাসনেক 
আেগ থেক জািনেয় জনসভা করেত 
পারেব। িক  রাজ  িবেজিপ নতােদর 

অিভেযাগ, নানা ভােব তাঁেদর 
জনসভা িলেত বাঁধা িদে  শাসন। 
রাজ  িবেজিপর সাধারণ স াদক 
সায় ন বসু সাংবািদক বঠেক বেলন, 
‘বালুরঘােট উ র েদেশর মুখ ম ী 
যাগী আিদত নােথর হিলক ার 
নামার অনুমিত দওয়া হয়িন। শষ 
মুহেত আমােদর বািতল করেত 
হেয়েছ উ রবে  যাগীর জাড়া সভা। 
এ ছাড়াও আমরা ব  জায়গােতই 
জনসভা করার অনুমিত পাি  না। 
এটা আদালত অবমাননা। ৮ তািরেখর 
পর আমরা সুি ম কােট মামলা করব 
রাজ  সরকােরর িব ে ।’ তåণমূলও 
বলেছ, তােদর ১৯ জানুয়াির ি েগড 
সমােবেশ িভন রােজ র নতােদর জন  
হিলপ ােডর অনুমিত িদেতও ব  
টালবাহানা কেরেছ সনা। এর িপছেন 
ক ীয় সরকােরর হাত আেছ বেল 
অিভমত তåণমূল নতােদর। 

ি েগেড িভড় ধের রাখার কৗশেলই  
বুেথ লড়াইেয়র িত িসিপএেমর 

েসনিজৎ বরা

য ছেক ি েগেডর মােঠ জনতােক ধের 
রাখা হেয়িছল, সই কৗশেলই িনবচেন 
লড়াই চাইেছ আিলমুি ন ি ট। 
িনচÓতলায় কম েদর সে  জলা ও 

এিরয়া কিমিটর সম  নতা আগােগাড়া 
মােঠ বেস থাকার কারেণই রিববার 
বাম-ি েগড পেুরাপিুর ভের িগেয়িছল। 
আেগও জলা েরর নতারা বাম 
সমথকেদর সে ই ি েগেড আসেতন, 
িক  মােঠ পৗেঁছই তােঁদর অেনেক 
মে র িপছেন বা মােঠর অন  াে  
চেল যেতন। িনেজর অ েলর 
সমথকেদর থেক িবি  হেয় যাওয়ার 
কারেণই অতীেত সভা চলার সমেয় 
বািড়-মেুখা হত জনতা। তা খেতই 
এ বার িসিপএেমর সম  জলা ও 
এিরয়া কিমিটর নতা সংি  অ েলর 
সমথকেদর সে  িনেয় পরু সােড় 
এগােরাটা-বােরাটা থেক সােড় িতনেট 
পয  ঠায় মােঠ বেসিছেলন। জনতাও 
বেস থেকেছ। 
ি েগেডর এই অিভ তা থেক 

আিলমুি ন ি েটর মেন হেয়েছ, 
িনচ Óতলায় কম -সমথকেদর পােশ 
নতå  আগােগাড়া থাকেত পারেল এই 
িদেনও মািট কামেড় থাকেত পােরন 
কম -সমথকরা। যিদও সমােবেশ 
কম -সমথকেদর বিসেয় রাখা আর 

ভােটর িদন বথু-র ার মেধ  অেনক 
ফারাক  রেয়েছ। সই কারেণই এ 
বার জানয়ুািরর মেধ  সম  বথু কিমিট 
গঠেনর কাজ সের ফলার িনেদশ 
দওয়া হেয়িছল। বথু কিমিটর কাজ 
কতটা এিগেয়েছ, একািধক বার তার 
পযেলাচনাও কেরেছ িসিপএম রাজ  
কিমিট। এই বথু কিমিট িল িকছটা 
সি য় হওয়ােতই ি েগেড িবপুল 
লাক িনেয় আসা িগেয়েছ বেল 
মেন করেছ আিলমুি ন ি ট। এই 
বুথ কিমিট িলেক আরও জারদার 
কেরই িনবচনী ময়দােন নামেত 
চাইেছ িসিপএম। 
২০১১ সােল মতাচÓ ত হওয়ার 

পর থেক রােজ  বােমেদর লাগাতার 
েয়র নপেথ  কম েদর পােশ 
নতােদর না দাড়ঁােত পারাই অন তম 
কারণ বেল মেন করেছন রাজ  নতå । 
ফেল কম - সমথকেদর অেনেক বেস 
িগেয়েছন, অেনেক িশিবর বদেল 
িবেজিপেত িগেয়েছন। ত åণমূেলর 
সে  লড়াইেয় না পের অেনেক 
‘আ সমপণ’ কের শাসকিশিবেরও 
িগেয়েছন। তেব রিববােরর ি েগেড 
আিলমুি ন বুঝেত পেরেছ, কম -
সমথকেদর পােশ আগােগাড়া থাকেত 
পারেল তারঁাও দেলর পােশ থােকন। 
ি েগেডর এই অিভ তা থেকই আস  
িনবচেনর কৗশল িঠক করেত চাইেছ 

আিলমুি ন ি ট। 
িসিপএম রাজ  স াদকম লীর 

সদস  সজুন চ বত র কথায়, ‘ি েগেড 
থম থেক শষ পয  ভের রাখেত 

পথৃক িনেদশ দওয়া হেয়িছল। জলা 
থেক য নতােদর সে  জনতা মােঠ 
এেসেছ সই নতােদর বলা হেয়িছল, 
ওই কম েদর সে ই মােঠ সব সময় 
থাকেত হেব। জনতােক ছেড়  যাওয়া 
যােব না। জলা নতå েক এই িনেদশ 
দওয়ার কারেণই মাঠ সভার সময় 
পেুরাপিুর ভেরিছল।’ 
অতীেত িসিপএম অথবা বাম ে র 

ব ানাের অেনক বড় বড় ি েগড সমােবশ 
হেয়েছ। মলূত কান জলা থেক কত 
লাক আনেত হেব, সই গাইডলাইনই 
তির কের িদত আিলমুি ন ি ট। 
িতিট জলা আবার িনেজেদর ‘ কাটা’ 

অনুসাের লাক িনেয় যাওয়ার দািয়  
িবিভ  জানাল কিমিটর মেধ  ভাগ কের 
িদত। িসিপএম রাজ  স াদকম লীর 
অন  এক নতার কথায়, ‘ি েগড 
সমােবেশ রােজ র িবিভ  া  থেক 
লাক িনেয় আসা আর সই লাকেক 
মােঠ ঘ ার ঘ া ধের রাখা এক িজিনস 
নয়। মােঠ িভড় ধের রাখেত আরও 
িবশদ পিরক নার েয়াজন িছল।’ 
সই মেতাই কাজ হেয়েছ। এ বার 
সই কৗশলই ভােটর ময়দােন েয়াগ 
করেত চেলেছ িসিপএম।

িসিপএেমর ি েগড। রিববােরর এই ছিবেত পািটেত বাড়িত উৎসাহ — ফাইল িচ

তীকী। আকােশ হিলক ার। নীেচ জনতা — ফাইল িচ

লালবাজাের 
রােজ র শীষ 
পুিলশকতরা
এই সময়: ম লবার স ায় লালবাজাের 
জ ির বঠেক বসেলন কলকাতা ও 
রাজ  পুিলেশর শীষ আিধকািরকরা। 
বঠেক িসিপ রাজীব মার ছাড়াও 
িছেলন এিডিজ (িসআইিড) স য় 
িসং, এিডিজ (আইিব) িসি নাথ া, 
আইিজ-২ (িসআইিড) অেশাকমার 
সাদ, িডআইিজ (িসআইিড-

আপােরশনস) িনশাত পারেভজ-সহ 
বশ কেয়ক জন অিফসার। িসআইিড 
এবং হাওড়া পুিলশ কিমশনােরেটর 
কেয়ক জন অিফসারও িগেয়িছেলন 
লালবাজাের। এক পুিলশকত এেক 
িটন বঠক বেল দািব করেলও 

িসআইিড বা আইিব-র আিধকািরকেদর 
লালবাজাের িগেয় এমন বঠক করেত 
সচরাচর দখা যায় না। িসিবআই-
কলকাতা পিুলশ রথ এবং সিু ম 
কােটর এ িদেনর িনেদেশর ি েত 
এই বঠক তাৎপযপণূ মেন করা হে । 
ঘটনাচে  যখন রাজ  পুিলেশর 

‘িসট’ বআইিন অথলি  সং ার 
িব ে  মামলার তদ  করিছল, তখন 
িকছ িদন িসআইিড-র এিডিজ িছেলন 
রাজীব মার। স সমেয়  লি  
সং া িলর িব ে  তদে র অ গিত ও 
অন ান  স  িনেয় বঠেক আেলাচনা 
হয় বেল সেূ র খবর। অন  িদেক, 
সুি ম কােট ম লবােরর নািনর 
জন  সামবার থেকই িদি েত 
িছেলন িসি নাথ।

৪৬ ল  তারণা
এই সময়: অিভজাত এলাকায় াট 
ও গািড় পািকংেয়র জায়গা পাইেয় 
দওয়ার নােম ায় সােড় ৪৬ ল  টাকা 
তারণার অিভেযাগ উঠল। ঘটনািট 

গড়ফা থানা এলাকার। পিুলশ সেূ র 
খবর, শরৎ বস ু রােডর বািস া মনুমনু 
দাশ ে র অিভেযাগ, ঢািরয়ার 
একিট ােমািটং সং ার শ ামা, সানা 
ও িবজন নােম কেয়কজন কািলকাপেুর 
একিট াট দওয়ার নাম কের সােড় 
৪৬ ল  টাকা নন। িক  চার বছর 
পেরও াট পানিন মনুমনু। টাকাও 
ফরত পানিন অিভেযাগকািরণী।

মে য়ী ভ াচায ও 
তথাগত সন

হই হই কের শষ হল ষ বেষর আ দীপ 
িডসকভািরজ। গত শিন ও রিববার াস সেভন 
থেক টেনর সরা একেশা পয়া ঘেুর দখল 
শহেররই মেধ  লিুকেয় থাকা অেনক অজানা 
জায়গা। িডসকভাির করল ফাট উইিলয়ােমর 
অিলগিল, রাবিটে র খুিঁটনািট। অবাক হেয় 
দখল পিৃথবীর সাত আ য।
ষ  বছেরর আ দীপ ‘ শাল’ অেনক 

কারেণ। থমত, এ বছর ছািপেয় িগেয়েছ 
পয়ােদর রিজে শেনর গত কেয়ক বছেরর 
সব রকড। হাজার দেশেকরও বিশ পয়ার 
জন  গত ২০ জানয়ুাির আেয়াজন করা হেয়িছল 
িসেলকশন টে র। পরী াথ েদর মেধ  থেক 
বেছ নওয়া হয় াস সেভন থেক টন িত 
ােসর সরা ২৫ জন কের পয়ােক। তােঁদর 

কারও বািড় িশিল িড়। কউ আবার বাণপেুরর 
বািস া। সই একেশা পয়াই আমােদর সে  
সািমল হেয়িছল িডসকভািরেজ।
শিনবার সকালটা তাঁেদর জন  ফাট 

উইিলয়ােমর অ ের অেপ া করিছেলন 
গ ালাি  পুর ার াপক িসিনয়র আিম 
অিফসার কেণল ত ণ পাঠক। সললুেয়েড 
সািজক াল াইক দেখ যখন জাশ তÓে  
দশবাসীর তখনই পয়ারা কেণল পাঠেকর 
সাহােয  জানেত পারল সনাবািহনীেত যাগ 

দওয়ার খুঁিটনািট। ‘ াটফ Óট থাকেল িক 
সনাবািহনীেত যাগ দওয়া যায়?’ িকংবা 

‘চশমার পাওয়ার কতটা থাকেল সনাবািহনীর 
পরী ায় বসা যােব?’ পয়ােদর কাছ থেক 
এমনই এেকর পর এক  ধেয় আসল 
অিভ  সনা আিধকািরেকর কােছ। িতিনও 
হািসমেুখ জবাব িদেলন 
সব ে র। এরপর অন  
আ েযর পালা, ফাট 
উইিলয়ােম ি িটশেদর 
অ ভা ার থেক গ 
র ার জন  সােহবেদর 
তির ােটিজ সব 
বাঝােনা হল তাঁেদর। 
সব শেষ পয়ােদর 
জন  িছল আসল অ  
দশনও। পাব-িজ’র 
দৗলেত চনা ব ক হােত 
তÓেল খুিশেত আ হারা 
হেলন পয়ারা।  নগর 
থেক এেসেছ াস 
সেভেনর পয়া অদজৃা 
িব াস। স জানাল, ‘ভারতীয় সনাবািহনীর 
স েক পিড়। িক , ওরা িক কাজ কের, 
কীভােব কের, তা চা ষ করেত পারার  
অ াডেভ ারটাই আলাদা।’ 
শিনবােরর ি তীয় ভােগ পেদর জন  

অেপ া করিছল অন  সার াইজ। িতিদন 

তােদর অেনেকই য খবেরর কাগজ পেড়, সই 
‘এই সময়’ এবং ‘টাইমস অফ ইি য়া’ কীভােব 
ছাপা হয়, সই ছাপার প িতেত কত মানেুষর 
কত ঘাম-র  িমেশ থােক, তাই দখােনা িছল 
িডসকভািরেজর অ । চােখর সামেন িবেদিশ 
মিশেন খবেরর কাগজ ছাপা হেত দেখ মু  

পয়ারা। সব দেখ 
বাণপেুরর াস নাইেনর 
পয়া ভম মাের িত 
ি য়া, ‘খুবই আকষণীয় 
গােটা ব াপারটা। সে  
বশ িকছ ও জেগিছল 
মেন ই-িনউজ পপার আর 
ছাপার খুিঁটনািট স েক। 
স েলা কতåপে র থেক 
জানেত পের ভােলা 
লােগ।’
রিববার আবার িছল 

অন  মজা। িদ িনউটাউন 
Óেলর অ ের বেস 
রাবিট  আর ি িড 
ি ি ংেয়র খুঁিটনািট 

জানার সেুযাগ হল পয়ােদর সখােন। কীভােব 
রাবট তির হয়, কীভােবই বা ি িড ি ি ং 
ব বহার কের সু র সু র সেুভিনয়র তির করা 
হয়, িদ িনউটাউন Óেলর িশি কারা শখােলন 
সটাই। পয়ােদর ব াপারটা এতটাই পছ  
হেয় যায় য কউ ভিবষ েত রাবিট  িনেয় 

পড়া েনার কথাও ভেব ফলল তৎ নাৎ। 
শষ পযেয় নতÓন িকছ শখা নয়, ধইু 
আন । ইেকা পােকর ‘ সেভন 
ওয়া াস’ আর ‘মাদাস ওয় া  
িমউিজয়াম’-এ। ’িদেনর দখােতই 
যমন ব Ó হেয় িগেয়েছ অেনেক। 
তমনই গত কেয়কবার আ দীেপ 
থম ২৫-এ আসা পয়ােদর 
েপর কােছ িডসকভািরজ 

সেুযাগ কের িদল ির-ইউিনয়েনরও। 
যমন, থম বছর থেকই আ দীপ 
িডসকভািরেজর সেুযাগ পাওয়া িবেবকান  
িমশন Óেলর াস টেনর পয়া সাহম দ র 
কথায়, ‘আমােদর তা একটা পই তির 
হেয় িগেয়েছ ট ােলে ড টন নােম। িত বছর 
আমরা এেক অন েক িজে স কির আ দীেপ 
পারিটিসেপট করেছ িকনা। এবার যমন 
আমােদর দশ জেনর দেলর ৭ জন 
আ দীেপ ির-ইউনাটইেটড হেয়িছ। 
আর সিত  বলেত, আ দীপ 
িডসকভািরজ আমােক কলকাতা 
িচিনেয়েছ গত কেয়ক বছের। 
বািড়র কােছ থাকা অেনক 
জায়গা যখােন যাওয়াই 
হয়িন, সখােন যাওয়ার সেুযাগ 
পেয়িছ আ দীেপর সৗজেন । 
তাই আ দীপ আমার কােছ 
খবু শাল।’

শহের লুিকেয় থাকা রে র স ােন

এই থমবার আিম আ দীপ 
িডসকভািরেজ এেসিছ। সব িমিলেয় খুব মজা 
হল। দা ন অিভ তা। রাবিটে র াস 
সবেচেয় ভােলা লেগেছ। পরবত কােল এই 
িবষয় িনেয় পড়া েনার ই া জে  িগেয়েছ।
সময় , ডন বসেকা িললুয়া, াস নাইন

গত চার বছর ধের আ দীেপ অংশ হণ 
করিছ। িতবারই অন  রকম অিভ তা হয়। 
এবার, রাবিট  আর ফাট উইিলয়ােম ঘুের 
খুব ভাল লাগল। আিম িনেজ ফাইটার পাইলট 
হেত চাই। তাই সনাবািহনীর য কানও 
িবষেয় খুবই আকষণীয় আমার কােছ। এই 
সময়- ক ধন বাদ আমােক এই সুেযাগ কের 
দওয়ার জন । ইবজা পারিভন, 
িফউচার ক া াস Óল, াস টন 

খবেরর কাগেজর ছাপাখানায় য এত 
টকেনালিজর ব বহার হয় তা জানতাম না। 
থমবার আ দীেপ অংশ হণ করেত পেরই 

এমন সুেযাগ পাব ভাবেত পািরিন। বধমান 
থেক কলকাতায় এেস এমন িডসকভািরজ 
সিত ই খুব বড় পাওনা। চি মা ঘাষ,
 স  পলস অ াকােডিম, াস এইট

’িদেনর 
িডসকভািরেজ 
আমার জন  
সরা অিভ তা 

ফাট উইিলয়ােম আসল 
ব ক হােত িনেয় দখা 
আর অবশ ই ি িড 
ি ি ংেয়র খুঁিটনািট 
জানা। িডসকভািরেজর 
ই িদেন নতÓন ব Ó তির 
হওয়াটা বাড়িত পাওনা।
কৗ ভ ভ াচায, পাঠভবন 
Óল, াস নাইন

রাবিটে র 
াস কের 

অিভভÕত 
আিম। 

ভিবষ েত রাবট 
বানােনার ই া আেছ। 
এই সময়েক ধন বাদ 
এমন সুেযাগ কের 
দওয়ার জন । ি য়ািদতা 
ঘাষ, গােখল মেমািরয়াল 
Óল, াস সেভন

ওরা যা বলেছ
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আ দীেপ সফল ছা ছা ীেদর  
‘এই সময়’-এর উেদ ােগ িনেয় 
যাওয়া হয় শহেরর িবিভ  
দশনীয় ােন। তারা িগেয়িছল 
‘এই সময়’-এর েসও। 
ছিব িল তÓেলেছন কৗিশক 
রায় ও দীপ রায়

িবন াস: অির ম মমদার 






