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েলাকসভা েভােটর সময় 

নেরন্দৰ্ েমাদী রােজ� সাতিট 
সভা কেরিছেলন। এর পেরও
৩৪িট আসেন তৃণমূেলর জয়
আটকােনা যায়িন। সারদা-

ৃ ূ

কােণ্ডর পৰ্ভাব েভাটবােক্স 
পড়েত েদনিন েনতৰ্ী। সংখ�ালঘু

েভাট টানার েক্ষেতৰ্ তারঁ
পাল্লা এখনও ভাির। সংসদীয় 
রাজনীিতেত সংখ�ার েজােরই 

সংসেদর শীত অিধেবশেন 
িবেজিপ িবেরাধী আেন্দালেন 

তাঁর দল পৰ্থম সািরেত।
িসিপএেমর ঘুের দাঁড়ােনার
সব্েপ্ন িতিন নবােন্নর কিফ-

ু

িফশফৰ্াইেয়র জল েঢেলেছন।
কংেগৰ্সেক পৰ্ায় অিস্ততব্হীন 

কের েছেড়েছন। সারদা-কােণ্ড
দেলর এেকর পর এক মন্তৰ্ী-
সাংসদ েগৰ্ফতার হেলও যদু্ধ
ছােড়নিন। নতুন বছের রােজ�

ু

িবেজিপ’র উৎথান রুখেত 
ুু

পারেবন! েসটাই ‘িদিদ’র 
বৃহৎতম চ�ােল�।
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আসানেসােল পৰ্াথর্ী িহসােব 
নাম েঘাষণার পের েসভােব 

েকউ ধতর্েব�র মেধ� 
আেননিন। সুিপৰ্য় বড়াল
েথেক বাবুল সুিপৰ্য় হেয়

ু

ওঠা েসই বিলউড গায়ক
ু ুু ু

এখন েকন্দৰ্ীয় নগেরান্নয়ন 
দফতেরর পৰ্িতমন্তৰ্ী! বস্তুত,

বাংলা েথেক একমাতৰ্ 
েকন্দৰ্ীয় মন্তৰ্ী! তৃণমূেলর কড়া 
আকৰ্মেণর মুেখও বাবুেলর 
কেণ্ঠ ‘কেহা না প�ার হ�ায়’।

ু ু

েসই সুেরর জাদু এমনই 
েয, মমতা বেন্দ�াপাধ�ায়ও
তাঁর সাংসদেদর বাবুেলর 

অনুষ্ঠােন যাওয়ার অনুমিত
ু

েদন। পৰ্ধানমন্তৰ্ী নেরন্দৰ্ 
ু ু

েমাদীর অত�ন্ত েস্নেহর পাতৰ্।
‘মুেঝ পালর্ােমন্ট েম বাবলু

চািহেয়’ ডাক েতা িবজ্ঞাপেনর
ু ুু

‘ক�াচলাইন’ হেত পাের।
েপশাদার নন, িকন্তু কুশলী
রাজনীিতক। মােঠ েনেম 

ু

জিমেয় িদেয়েছন।
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তুিল এবং বাজার— উভয়
েক্ষেতৰ্ই সমান দাপট। ৩৫
ু

বছের ৬৯িট পৰ্দশর্নী। িদিল্ল 
িবমানবন্দেরর টািমর্নাল িথৰ্’এ

তাঁর আঁকা ৮০০ বাই ৭ ফুট দীঘর্
‘িদ ইিন্ডয়ান অিডিস’ ভারেতর 

ু

েতা বেটই, সম্ভবত িবেশব্রও
দীঘর্তম িচতৰ্! অিমতাভ বচ্চন 
েথেক সিচন েতণ্ডুলকর— বহু
অিত িবিশেষ্টর েদওয়ােল তাঁর

ু

ক�ানভাস েশাভমান। পেরশ 
আেছন িবৰ্িটশ িমউিজয়ােম।
আেছন নয়ািদিল্লর ন�াশনাল 

গ�ালাির অফ মডানর্ আেটর্ও। এ
বছর েপেয়েছন ‘পদ্মশৰ্ী’ েখতাব।
েদেশ-িবেদেশ বহু সম্মােন ভূিষত
এই িশল্পীর বািণিজ�ক সাফল�ও

ূ

করলতলগত আমলিক।
বিলউেড অিমতাভ-সলমন-

শাহরুেখর সিম্মিলত িটআরিপ’র 
সেঙ্গ কলার দুিনয়ায় পাল্লা

টােন পেরশ ‘মাইিট’র 
ু

বক্স অিফস!
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একদা কলকাতার রাস্তায় 

ট�ািক্স চালােতন। এখন তাঁর 
হােতই রাজ� িবেজিপ’র 
িস্টয়ািরং। েজারগলায় 

কথা বেলন। তাঁর েনতৃেতব্ই
রাজ�-রাজনীিতেত কৰ্মশ 

ৃ

িবেরাধী পিরসর দখল কের 
চেলেছ িবেজিপ। রাখঢাক 

েনই। বিসরহাট উপিনবর্াচেন 
জয়ও এেসেছ। রাহুল িসংহ 
এখন সবর্ােথর্ই শাসকদেলর 

মাথাব�থার কারণ।
িসিপএম-কংেগৰ্সেক 

িপছেন েফেল সারদা-কােণ্ড
শাসকদেলর েকাণঠাসা 

পিরিস্থিতর ফায়দা তুলেছন
িতিন। িভেক্টািরয়া হাউেসর

স্থ ুস্থ ু

সামেন অিমত শােহর 
সভার অনুমিত আদায় কের 

েছেড়েছন। পছন্দ েহাক 
বা অপছন্দ, তাঁর মন্তেব�র 

পৰ্িতিকৰ্য়া িদেতই হয় 
শাসকদলেক।

িনজসব্ সংবাদদাতা: বছরেশেষ শিক্তশালী বাঙািলেদর তািলকা। অথচ 
‘শিক্তেশল’-ধারক বাঙািল খুঁেজ পাওয়াই দুলর্ভ!

বেল রাখা যাক, ‘এেবলা’র এই তািলকায় ‘বঙ্গবাসী’ নন, েজার
ু ু

েদওয়া হেয়েছ সারা েদেশ ছিড়েয়-থাকা ‘বাঙািল’েদর উপেরই। িকন্তু 
দূরবীন িদেয়ও সমােজর িবিভন্ন েক্ষেতৰ্ গত ৩৬৫ িদেন কৃতী বাঙািল
খুঁেজ বার করেত িহমিশম।
ূ

রাজনীিত েথেক বিলউড। টিলউড েথেক ময়দান— বাঙািল েকাথায়?
রােজ�র পৰ্ধান িবেরাধীদল িসিপএেম ‘অ�ািচভার’ েকাথায়? সারদা-
কােণ্ড িসিবআই তদেন্ত কৰ্মশ জিড়েয় পড়েছ শাসক তৃণমূল। অথচ
িবেরাধী আেন্দালনেক েনতৃতব্ েদওয়ার মেতা মুখ েনই আিলমুিদ্দেন।

ৃ ূৃ ূ

জমােয়ত েপেয়ও দলীয় কমর্ীেদর বাতর্া িদেত পারেছন না েনতারা।
ৃ ু ু

কংেগৰ্েসর অবস্থাও তৈথবচ। শাসকদলেক িক িবঁধেবন, িনেজেদরই 
িবঁধেত ব�স্ত পৰ্েদশ েনতারা। ফেল বঙ্গ রাজনীিতেত এখনও একনমব্র 
মমতা বেন্দ�াপাধ�ায়। তেব সবর্ভারতীয় স্তের মমতার জিম েনই। রােজ� 
িতিনই এখনও সেবর্সবর্া।

বরং বাংলার রাজনীিতেত ‘উৎথান’ ঘেটেছ রাহুল িসংেহর। রাজ� 
িবেজিপ’র সভাপিত পিরশৰ্ম এবং অধ�বসােয় কৰ্মশ পৰ্ধান িবেরাধীদল 
হওয়ার িদেক এেগােচ্ছন। েযমন এিগেয়েছন বাবুল সুিপৰ্য়। পৰ্থমবােরর
সাংসদ। িকন্তু বাংলা েথেক একমাতৰ্ েকন্দৰ্ীয় মন্তৰ্ী িতিনই।

ু ুু ু

বিলউেড এবার েতমন েকানও সফল বাঙািল েনই। পিরচালক 
সুিজত সরকার রেয়েছন িঠকই। অিমতাভ বচ্চনেক িনেয় ‘িপকু’ ছিবর
শু�িটংও েশষ কেরেছন। িকন্তু েসই ছিব এখনও মুিক্ত পায়িন। ফেল তার

ু ু

দশর্ক-গৰ্হণেযাগ�তা এখনও অজানা। টিলউেডর হােলও পািন েনই।
ু

দিক্ষণী ছিবর ‘কিপ-েপস্ট’ ছিব ‘েযাদ্ধা’, ‘অরুন্ধতী’র মেতা িবগবােজট 
েচষ্টা বক্স অিফেস মুখ থুবেড় পেড়েছ। েসিদক িদেয় একা আিবর
চে�াপাধ�ায় কখনও েব�ামেকশ বিক্স আবার কখনও েফলুদা হেয় ‘দুগর্’

ু ু

আগলােচ্ছন। পৰ্িত সপ্তােহ শহেরর রাস্তায় নানা ছিবর েপাস্টার পেড়।
ু ু

তােতও ঘুেরিফের আেসন েসই আিবরই। নতুন বছের অিজেতশ (শাশব্ত
চে�াপাধ�ায়) আবার েগােয়ন্দা শবর। েসখােন িভেলন। িকন্তু েসখােনও

ু ু

েসই আিবর!
েখলাধুেলার ময়দােন কলকাতা আেছ। িকন্তু বাঙািল েনই! েসৗরভ

গেঙ্গাপাধ�ায় মুমব্ইেয়র িডওয়াই পািটল েস্টিডয়ােমর গ�ালািরেত িকিঞ্চৎ
ু

িবিরয়ািন-ভুঁ িড় িনেয় দু’হাত তুেল তুঙ্গ উচ্ছব্াস পৰ্কাশ কের লডর্েসর
ু

ব�ালকিনেক মেন পিড়েয় িদেলন বেট। িকন্তু ইিন্ডয়ান সুপার িলগ
ু ু ু ুু ু ু ু

িজেতও েসভােব েকানও বাঙািল ফুটবলার নজর কাড়েত পারেলন না।
ু

িবজ্ঞান বা সািহেত�ও ‘ক্ষমতাশালী বাঙািল’ খুব একটা খুঁেজ পাওয়া
ু

েগল না চেল-যাওয়া বছের। তেব সংবাদমাধ�েমর জগেত সাংবািদক
ু ু

অণর্ব েগাসব্ামী রেয়েছন। যাঁেক েগাটা ভারত হয় ভাল বেল নয় মন্দ। 
িকন্তু ‘অবেহলা’ করেত পাের না। িতিন ৈদনিন্দন আেলাচনায়। িবজ্ঞােনর 
েক্ষেতৰ্ এখনও সবেচেয় পরাকৰ্ান্ত বাঙািল েসই অেশাক েসনই।
িচতৰ্কলার জগেত যিদ একজন শুভাপৰ্সন্ন এ বছের েথেক থােকন, 
তাহেল একজন পেরশ মাইিতও িছেলন। পৰ্িতভা িনেয় িবতকর্ থাকেত 
পাের। িকন্তু িশল্পকলার বাজাের তাঁর ‘বক্স অিফস’ েয সবেচেয় েজারাল, 
তা িনেয় সেন্দেহর েকানও অবকাশ েনই।

বছরেশেষর পরাকৰ্ান্ত বাঙািলর তািলকােতই স্পষ্ট, জািতর হাল 
কত করুণ! তবু আশা, পেরর বছের অন্তত এই ছিব খািনকটা হেলও
পাল্টােব। ২০১৫ সােল যিদ বাঙািল আরও একটু শিক্তশালী হয়!

ু
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একই অেঙ্গ কত রূপ!

িতিনই েব�ামেকশ। িতিনই 
েফলুদা। বছরেশেষ দারুণ

িফিনিশং। দুই চিরেতৰ্ই
ুু

িতিন বাঙািলর কােছ 
ুু

সমান গৰ্হণেযাগ�। ‘যিদ 
েপৰ্ম না িদেল পৰ্ােণ’ এবং

‘হৃদমাঝাের’ েসভােব চেলিন 
িঠকই। তবুও সমােলাচকেদর

পৰ্শংসা কুিড়েয়িছেলন।
ু

বছরভর নানা ছিবেত 
ু

েছাট-বড় চিরেতৰ্ আিবরেক 
েদখা িগেয়েছ। এই মুহূেতর্ 

টিলউেডর সুপারস্টার েদেবর
ু ূ

হােতও অত ছিব েনই, যা 
ু

রেয়েছ আিবেরর ঝুিলেত।
বক্স অিফেস আিবেরর দাম

ু

েয কৰ্মশ বাড়েছ তা হলফ 
কের বলা যায়। টিলউেডর 
ব�স্ততম নায়ক এবং এক 

কন�ার জনক আিবেরর িপৰ্য় 
েলখক শীেষর্নু্দ মুেখাপাধ�ায়।
শীেষর্ন্দুর েলখা পৰ্ায় সবক’িট

ু ু

উপন�াসই েগােয়ন্দার পড়া।
ু

������ ����
বাঙািল অমব্ানী-িবড়লা-

বাজাজেদর টপেক িরজাভর্ 
ব�ােঙ্কর ঘর েথেক ব�াঙ্ক 
েখালার ছাড়পতৰ্ িছিনেয় 

আনেছন। ভাবা যায়! বছেরর 
শুরুেতই এই কাণ্ড ঘিটেয় 

বেসিছেলন ‘বন্ধেন’র কণর্ধার 
চন্দৰ্েশখর েঘাষ। পুেরাদেম 

ব�াঙ্ক ৈতিরর কাজ শুরু কের
ু

িদেয়েছ ‘বন্ধন িফনানিশয়াল 
সািভর্েসস’। েদড় বছেরর 

মেধ�ই পিরেষবা চালু
হেয় যাওয়ার কথা। এটা

ুু

িঠকই েয, বাঙািল িহসােব 
চন্দৰ্েশখরই পৰ্থম নন,

িযিন ব�ােঙ্কর েগাড়াপৎতন 
করেছন। িবৰ্িটশেদর সেঙ্গ 

েযৗথভােব ব�াঙ্ক ৈতির 
কেরিছেলন দব্ারকানাথ ঠাকুর।

সমবায় ব�াঙ্ক ৈতিরর পথ 
ু

েদিখেয়িছেলন রবীন্দৰ্নাথ।
নিজর আরও রেয়েছ। তেব 
চাকির েছেড় ব�াঙ্ক ৈতির 

অিভনব বইিক।

���� �������
িটিভ চ�ােনেল অণর্ব 
ভারতীয় মধ�িবেৎতর 

কণ্ঠসব্র। তার দািবদাওয়া,
সমােজ পিরব�াপ্ত দুনর্ীিত,
পৰ্শাসিনক দুবর্লতা এবং

ু

সন্তৰ্ােসর পৰ্িতবােদ তার সরব
ু

উৎকণ্ঠা। িটিভ সাংবািদক 
িহসােব অণর্ব জীবেনর পৰ্থম 

সাক্ষাৎকার িনেয়িছেলন 
কংেগৰ্স সভােনতৰ্ী সিনয়া 
গাঁধীর। গত েলাকসভা 

েভােটর পৰ্চারপেবর্ তাঁেকই 
পৰ্থম সাক্ষাৎকার েদন 

রাহুল গাঁধী। বলাবাহুল�,
অণর্েবর পৰ্শ্নচালনায় 

কংেগৰ্েসর সহ-সভাপিতেক 
একািধকবার ইতস্তত করেত 

েদখা িগেয়েছ। অসেমর 
পৰ্বাসী বাঙািল, অধুনা 

মুমব্ইেয়র অণর্বেক অেনেক
ু

পছন্দ কেরন। অেনেক তাঁর
ু

উচ্চিকত উপস্থাপনার েঘার 
িবেরাধী। িকন্তু েকউই তাঁেক

স্থ

অগৰ্াহ� করেত পােরন না!

������� ������
আন্তজর্ািতক র�ািঙ্কংেয় ভারতীয় 
গল্ফার অিনবর্াণ লািহড়ী এখন 
৬৪। ভারতীয় গল্ফারেদর মেধ� 
একনমব্ের। চারিট আন্তজর্ািতক 
চ�ািম্পয়নিশপ েজতা অিনবর্াণ 
এ বছরই ‘অজুর্ন’ হেয়েছন।
িতিন েদেশর নবম গল্ফার,

ু

িযিন ‘অজুর্ন’ হেলন। ২০০৭
সাল েথেক েপশাদার গল্ফার 

তথা েবঙ্গালুরুর বািসন্দা 
অিনবর্াণ িজেতেছন েমাট

ু

১৫িট টুনর্ােমন্ট। এিশয়ান
টু�ের তাঁর জেয়র সংখ�া 

ু

চার। ২০১৪’র এিশয়ান
ু

টু�র অডর্ার অফ েমিরেটও
িতিনই েসরা। ল�াঙ্কাশায়ােরর

ু

রয়�াল িলথ্ ম অ�ান্ড েসন্ট 
অ�ািনস গল্ফক্লােবর ২০১২

থ্

সােলর ওেপন চ�ািম্পয়নিশেপ 
উেল্লখেযাগ� সাফল�।
কৰ্ীড়ােক্ষেতৰ্ এ বছেরর 

পরাকৰ্ান্ত বঙ্গসন্তান িতিনই।

�� ����
বহুিদন ধের বঙ্গ সংস্কৃিতর
‘িবেবকবান অিভভাবক’।

ৃ

িবিশষ্ট নাগিরক িহসােব অধুনা
কিঠন এবং অিস্থর সমেয় তাঁর

ুু

মতামত ‘আেলাকবিতর্কা’।
স্থ

নন্দীগৰ্াম-কােণ্ডর পর মূলত
তাঁর আহব্ােনই বহু িবিশষ্ট ও

ূূ

অগিণত সাধারেণর িমিছল 
আছেড় পেড়িছল কলকাতার 

রাস্তায়। কামদুিন-কােণ্ড
‘পিরবিতর্ত’ সরকােরর 

ু

ভূিমকােতও কু্ষ� শহরবাসীর 
িমিছেল েদখা িগেয়িছল তাঁেক।

ূ ুূ ু

দলমত িনিবর্েশেষ রাজৈনিতক 
েনতারা বারবার তাঁেক 

পৰ্ভািবত করার েচষ্টা কেরেছন।
সফল হনিন। সারদা-কােণ্ড
‘সরকার-পন্থী’ িবিশষ্টেদর 
িমিছেলর আেগও ক্ষুরধার

ন্থ

িববৃিতেত পৰ্শ্ন তুেলিছেলন,
ুু

িমিছলকারীরা িক জােনন, েকন
ৃ ু

এই িমিছল! কিব শঙ্খ েঘাষ 
তাঁর কলেম পরাকৰ্ান্ত।  

����� ���
রয়�াল েসাসাইিটর েফেলা 

হওয়ার সময় তাঁর নাম 
মেনানীত কেরিছেলন 

িস্টেফন হিকং। বলা হয়,
তািৎতব্ক পদাথর্িবজ্ঞান েনােবল 

পৰ্াইেজর জন� িবেবিচত 
হেল েসটা বহুিদন আেগই 
করায়ৎত করেতন অেশাক 

েসন। ইলাহাবােদর বািসন্দা,
মৃদুভাষী ও নমৰ্সব্ভােবর এই
তািৎতব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী ‘িস্টৰ্ং
ৃ ুু

িথেয়াির’ িনেয় কােজর জন� 
২০১২ সােল পৰ্ায় সােড় 

১৬ েকািট টাকা অথর্মূেল�র 
পৰ্থম ‘ফান্ডােমন্টাল িফিজক্স

ূূ

পৰ্াইজ’ েপেয় সাধারেণর 
চচর্ায় আেসন। গতবছেরর 

‘পদ্মভূষণ’। এ বছর েপেয়েছন
‘িডরাক েমেডল’। িবজ্ঞানীেদর 

ূ

বড় অংশই মেন কেরন,
েমৗলকণা িনেয় ভিবষ�েত 

েয েকানও গেবষণাই তাঁেক 
এিড়েয় অসম্ভব!

★


