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কারণ, ২৫িট সংস্থার সেঙ্গ কড়া পৰ্িতেযািগতায় িরজাভর্ 
ব�ােঙ্কর ঘর েথেক ব�াঙ্ক েখালার ছাড়পতৰ্ িছিনেয় এেনেছন 
িতিন। কারণ, এই বঙ্গসন্তান টক্কর িদেয়েছন অমব্ানী-
িবড়লা-বাজাজেদর। কারণ, এই পৰ্থম পূবর্ভারত েথেক 
েকানও ব�াঙ্ক ৈতির হেচ্ছ। কারণ, পন্ িজ িস্কেমর এঁেদা 
পুকুের চন্দৰ্েশখেরর ক্ষুদৰ্ঋণ সংস্থা পাঁেক পদ্ম।
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কারণ, অিস্থর সমেয় তাঁর মতামত বরাবর এক 
‘আেলাকবিতর্কা’। কারণ, রাজৈনিতক দলগুিল 
তাঁেক িশিবের টানার েচষ্টা কেরও সফল হয় না। 
কারণ, বঙ্গসমােজ েমরুদণ্ড যখন এক ‘িনরুেদ্দশ 
সম্পেকর্ েঘাষণা’, তখন সারদা-কােণ্ডর েপৰ্িক্ষেত 
‘সরকারপন্থী’ িবিশষ্টেদর িমিছল িনেয় ক্ষুরধার 
িববৃিতেত একমাতৰ্ িতিনই পৰ্শ্ন তুলেত পােরন— 
‘িমিছলকারীরা িক জােনন, েকন এই িমিছল’!
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কারণ, রােজ�র আইনজ্ঞেদর মেধ� 
িতিন অগৰ্ণী ব�িক্ত�। কারণ, 
সংিবধান-িবেশষজ্ঞ েতা বেটই, 
েকাম্পািন িবষয়ক আইেন তাঁর 
জ্ঞান সুিবিদত। জল্পনা, িসঙ্গুর 
মামলা-সহ একািধক েক্ষেতৰ্ 
রাজ� সরকােরর সেঙ্গ মতান্তেরর 
কারেণই পদ েছেড়িছেলন রােজ�র 
পৰ্াক্তন অ�াডেভােকট েজনােরল। 
কারণ, েপৰ্িসেডিন্সর এই কৃতী 
আইনচচর্ােতও নতুন পৰ্জেন্মর 
কােছ দৃষ্টান্ত।
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কারণ, েয গুিটকেয়ক িবজ্ঞানীর কাজেক 
‘সুদূরপৰ্সারী’ বলা হয়, অেশাক 
েসন তাঁেদর মেধ� অন�তম। কারণ, 
আগািমিদেন েমৗলকণার গঠন সংকৰ্ান্ত 
‘িস্টৰ্ং িথওির’ িনেয় েকানও গেবষণা 
এই বঙ্গেজর কাজেক এিড়েয় করা 
কাযর্ত অসম্ভব। কারণ, ২০১৩ সােল 
‘পদ্মভূষেণ’র পর ২০১৪ সােল েকায়ান্টাম 
পদাথর্িবজ্ঞােনর েনােবলজয়ী পৰ্বক্তা পল 
িডরােকর নামািঙ্কত পদেক সম্মািনত এই 
িবজ্ঞানী।
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কারণ, ‘ভাল আছ গিরব মানুষ’— এই পৰ্েশ্ন 
বই িলেখ সারা িবেশব্ সাড়া েফেল িদেয়েছন 
এই অথর্নীিতিবদ। কারণ, সাউথ পেয়ন্ট ও 
েপৰ্িসেডিন্সর পৰ্াক্তন ছাতৰ্ আন্তজর্ািতক স্তের 
দািরেদৰ্র িবরুেদ্ধ লড়াইেয় নতুন িদশারী। কারণ, 
উন্নয়েনর পৰ্েশ্ন তাঁর অথর্ৈনিতক িবেশ্লষণেক 
সব্ীকৃিত িদেয়েছ রাষ্টৰ্পুঞ্জও।
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অপর্ণ িমতৰ্ ও েসৗরভ দৎত
নাম অেশাক েসন এবং পিরচেয় তািৎতব্ক পদাথর্িবজ্ঞানী তথা ‘িস্টৰ্ং িথওির’র 
অন�তম পৰ্বক্তা হেল সকেলই জােনন, সব্েক্ষেতৰ্ িতিন মহীরুহ! ‘বাওবাব’ 
সদৃশ। এ বছেরর ‘অেজয়’ দশাবতাের ওই নামিটই শৃঙ্গশীেষর্। 

গত দু’সপ্তােহ দু’দফায় ‘এেবলা’য় পৰ্কািশত ২০ জন বঙ্গ-রেৎনর তািলকা 
েথেক ১০ জনেক েবেছ েনওয়া কিঠন িছল। এসএমএস এবং মাইেকৰ্াসাইেট 
পাঠকেদর েভাটদান চেলেছ বুধবার পযর্ন্ত। সমথর্েনর েসই তািলকা এবং 
‘এেবলা’র সম্পাদকমণ্ডলীর িসদ্ধােন্ত চূড়ান্তভােব িনবর্ািচত হেয়েছ ১০িট 
নােমর কৰ্ম। িবজ্ঞান, বািণজ�, অথর্নীিত, সংস্কৃিত, আইন, িশল্প, িবেনাদন, 
সংবাদমাধ�ম এবং কৰ্ীড়া— এই ন’িট েক্ষতৰ্ েথেক। কী কারেণ 
এঁরা ‘অেজয়’ তার কারণ আলাদাভােব েদওয়াও হেয়েছ।

েমাট েয ২০ জেনর নাম তািলকায় পৰ্কািশত হেয়িছল, 
তােত িছেলন আরও একিট েক্ষতৰ্— রাজনীিতেত কৃতীরা। 
পৰ্ধানত পাঠকেদর অনুেরােধই বাদ িগেয়েছ রাজনীিত। 
সংবাদব�িক্ততব্ অসেমর অণর্বেক িনেয়ও েকউ েকউ পৰ্শ্ন 
কেরিছেলন, উিন িক বাঙািল? েকন ওঁেক তািলকায় 
রাখা হেয়েছ, তার যুিক্ত আেগই পৰ্কািশত হেয়েছ 
‘এেবলা’র পাতায়। অণর্েবর নাম িবগত বছেরর বঙ্গজ 
রৎন তািলকায় অষ্টম। চন্দৰ্েশখর েঘাষ, অিভিজৎ 
িবনায়ক বেন্দ�াপাধ�ায়, শঙ্খ েঘাষ, অিনন্দ� িমতৰ্, 
পেরশ মাইিত, আিবর চে�াপাধ�ায়, অিরিজৎ িসংহ, 
অিনবর্াণ লািহড়ীরা েকন িশেরাপা েপেয়েছন, তার 
কারণও সব্তন্তৰ্ভােব েদওয়া হেয়েছ। 

েযেহতু িনবর্াচন, তাই েকানও েকানও নাম 
বাদ যােবই। এ িনেয় িবতকর্ আেছ। থাকেবও। 
ম�ান বুকার পুরস্কার পৰ্ায় ছুঁেয় েফলা েলখক নীল 
মুেখাপাধ�ায়, উড়ান সংস্থা ‘ইিন্ডেগা’র েপৰ্িসেডন্ট 
তথা এগিজিকউিটভ িডেরক্টর আিদত� েঘাষ, 
আইনজীবী সমরািদত� পাল, েস্কায়াশ-তারকা 
েসৗরভ েঘাষাল, িচতৰ্-পিরচালক সুিজত সরকার, 
বাংলােদেশর িচতৰ্িশল্পী শাহবুিদ্দন আহেমেদর মেতা 
তািলকাভুক্ত ব�িক্তরা পৰ্েত�েকই কৃিতেতব্ সমুজ্জব্ল। 
এর বাইেরও বঙ্গজ-রৎন অেনেক আেছন। থাকেবনও। 
তাঁেদর পৰ্েত�কেকই কুিনর্শ। এঁেদর সকেলর কৃিততব্ই 
‘এেবলা’েক উদব্ুদ্ধ কেরেছ ‘অেজয়’ িনবর্াচেনর 
মেতা একিট কিঠন কােজ উেদ�াগী হেত। এটা িঠকই 
েয, কৃতী বাঙািলর সংখ�া এ রােজ� নানা কারেণ 
(মূলত রাজনীিত) কৰ্মক্ষীয়মাণ। আশা, আগািমিদেন 
পটপিরবতর্ন হেব।  

‘অেজয়’ িহসােব েয বঙ্গজ-রৎনেদর িশেরাপা েদওয়া 
হেয়েছ, তাঁরা সকেলই বাঙািলেক সাফেল� পৰ্েণািদত 
করেত পােরন। েয েকানও সাধনার মূেল েয আন্তিরক 
এবং আত�িন্তক পৰ্যৎন এবং িনষ্ঠা পৰ্েয়াজন— এঁরা 
পৰ্েত�েকই েসটা রূপািয়ত কেরেছন সব্েক্ষেতৰ্। েপশাদাির 
জীবনচচর্ায়। এঁেদর পৰ্েত�কেকই িনেজেদর মেতা কের 
লড়েত হেয়েছ নানা ধরেনর পৰ্িতকূলতার িবরুেদ্ধ। 
সাফল� এেসেছ তার পেরই। ‘অেজয়’রা সকেল এই 
শহেরর বা এ রােজ�র বািসন্দা নন। িকন্তু ‘বঙ্গজ’ পিরচয়ই 
তাঁরা ‘অপার’ বাংলার। 

এঁেদর পাশাপািশ িনরাশাকেরাজ্জব্ল বঙ্গবাসীও লড়েছন। অনুন্নয়ন, 
অসিহষ্ণুতা, অিস্থরতার িবরুেদ্ধ। ‘অেজয়’ হওয়ার লেক্ষ�।

এ বছরই পৰ্থম পৰ্কািশত হল ‘অেজয়’। পৰ্িতবছরই হেব। 
পাঠেকরাই িনবর্াচন করেবন তাঁেদর মেত েশৰ্ষ্ঠ বঙ্গজেক। েসলাম 
জানােবন তাঁেদর কৃিততব্েক। সাফেল� যুক্ত হেব সব্ীকৃিতর অঙ্গীকার। 
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কারণ, তুিল এবং বাজার— উভয় েক্ষেতৰ্ই 
তাঁর সমান দাপট। কারণ, অিমতাভ বচ্চন 
েথেক সিচন েতন্ডুলকর— বহু অিত িবিশেষ্টর 
েদওয়ােল তাঁর ক�ানভাস েশাভমান। কারণ, 
‘পদ্মশৰ্ী’ পেরশ েদশিবেদেশ বহু সম্মােন 
ভূিষত। কারণ, পেরশ ‘মাইিট’র বক্স অিফস 
বিলউিড খানেদরও খানখান করেত পাের!
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কারণ, েব�ামেকশ এবং েফলুদা— দুই িভন্নধারার েগােয়ন্দা 
চিরেতৰ্ই আিবর উেড়েছ বক্স অিফেস। কারণ, বছেরর 
শুরুেত িহট ‘এবার শবর’এও িতিন আেছন। কারণ, ছিব 
না চলেলও সমােলাচেকরা তাঁর কােজর পৰ্শংসা না কের 
পােরন না। কারণ, এই মুহূেতর্ েদেবর হােতও অত ছিব 
েনই, যা রেয়েছ আিবেরর ঝুিলেত।
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কারণ, িটিভ চ�ােনেল অণর্ব হেলন ভারতীয় মধ�িবে�র কণ্ঠসব্র। 
কারণ, তাঁর সাক্ষাৎকার মােনই ‘বাড়িত সতকর্তা’ অবলমব্ন 
করেবন রাজনীিতেকরা। কারণ, গত েলাকসভা িনবর্াচেনর 
পৰ্চারপেবর্ তাঁর পৰ্শ্নবােণ ‘ইতস্তত’ েবাধ কেরিছেলন কংেগৰ্েসর 
সহ-সভাপিত রাহুল গাঁধী। কারণ, তাঁর উচ্চিকত উপস্থাপনার 
সমােলাচনা হেলও অগৰ্াহ� করেত পােরন না েকউই।
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কারণ, ২০১৩’র পের 
২০১৪’েতও িতিনই 
েসরা গায়ক। কারণ, 
সাম্পৰ্িতককােলর 
‘িহট’ গানগুিলর মেধ� 
অিধকাংেশর ‘টাইেটল 
কােডর্’ই এই বঙ্গ-রেৎনর 
নাম। কারণ, িতিন 
একইসেঙ্গ ভারতীয় শাস্তৰ্ীয় 
সংগীতিশল্পী, গায়ক, 
সহকারী সংগীত পিরচালক 
এবং িহিন্দ িফল্ম ইন্ডািস্টৰ্েত 
িমউিজক অ�ােরঞ্জার। কারণ, 
তাঁর বহুমুখী পৰ্িতভােক 
সমেঝ চলেছ বিল-টিল।

������� ������ 
(����)
কারণ, িতিন ভারতীয় গল্ফারেদর 
মেধ� এক নমব্ের। এই মুহূেতর্ 
যাঁর আন্তজর্ািতক র�ািঙ্কং ৬৫। 
কারণ, চারিট আন্তজর্ািতক 
চ�ািম্পয়নিশপ েজতা অিনবর্াণ 
২০১৪ সােলর ‘অজুর্ন’। কারণ, 
২০১৪’র ‘এিশয়ান টু�র অডর্ার 
অফ েমিরেট’ও িতিন েসরা। 
কারণ, কৰ্ীড়ােক্ষেতৰ্ এ বছেরর 
পরাকৰ্ান্ততম বঙ্গসন্তান িতিনই। 
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