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সাত েপেলন মুকুল এতিদন েকাথায় িছেলন, পৰ্শ্ন ইমরানেকপৃষ্ঠা ৪ পৃষ্ঠা ২৩ েটিল েস্কাপ

িনজসব্ সংবাদদাতা: েশষপযর্ন্ত েশৰ্ষ্ঠ ‘অেজয়’ বাঙািল হেলন িবজ্ঞানী অেশাক েসন।
‘এেবলা’র পাঠকেদর েভাট এবং সম্পাদকমণ্ডলীর যুগ্ম িবচােরর চূড়ান্ত রায় এই বাঙািল

িবজ্ঞানীর পেক্ষ িগেয়েছ। েসই যুগ্ম িবচাের ‘অেজয়’ সম্মােন িদব্তীয় এবং তৃতীয় স্থােন যথাকৰ্েম
ু ূু ূ

চন্দৰ্েশখর েঘাষ এবং অিভিজৎ িবনায়ক বেন্দ াপাধ ায়।
ুু

২০১৪ সােল পৃিথবী জুেড় কৃতবান বাঙািলেদর িনেয় েমাট দু’িট তািলকা পাঠকেদর কােছ
উপস্থািপত কেরিছল ‘এেবলা’। এসএমএস এবং মাইেকৰ্াসাইেট চাওয়া হেয়িছল পাঠকেদর

ৃ ু ৃ ুৃ ু ৃ ু

েভাট। পৰ্থমবােরর পৰ্য়ােসই পাঠকেদর সাড়ায় আমরা অিভভূত। েভাট েদওয়ার সেঙ্গই ‘এেবলা’র
স্থ

সম্পাদকীয় দফতের অহরহ েফান কেরও তাঁরা পরামশর্ িদেয়েছন। পেরর বার েথেক ‘অেজয়’
ূ

সম্মান িবেবচনার সময় আমরা িনশ্চয়ই েসগুিল স্মরেণ রাখব।
বস্তুত, পাঠকেদর একটা বড় অংেশর অিভমত িছল, এই তািলকা েহাক রাজনীিতকেদর ছাড়া।

বরং তাঁেদর মেত, শুধু রাজনীিতকেদর িনেয় একটা আলাদা তািলকা করা উিচত িছল। েসখােন
রাজনীিতক-রাজনীিতক লড়াই উপেভাগ হেতা। ‘অেজয়’র তািলকা থাকা উিচত িছল শুধু

ু

সমােজর অন ান েক্ষেতৰ্র কৃতী বঙ্গজেদর িনেয়।
েসই মতামত অেনকাংেশ সিঠক বেলই মেন হেয়েছ। কারণ, রাজৈনিতক ব িক্ততব্েদর িনেয়

ৃ

ৈদিনক কাটােছঁড়া চেল। তাঁরা আক্ষিরক অেথর্ই ‘পাবিলক িফগার’। েভাট হেল েযমন তাঁেদর
িনরন্তর পৰ্চাের েদখা যায়, েতমনই েভাট না-
থাকেলও দৃশ মাধ েমর েদৗলেত তাঁরা পৰ্ায়
সবসমেয়ই জনতার েচােখর সামেন থােকন।

ৃ

েসিদক েথেক তাঁেদর সেঙ্গ অন ান েপশায়
জিড়তেদর একটা মূলগত তফাত েথেক যায়।
জনতার দরবাের রাজনীিতকেদর লড়াই অেনক

ূ

কিঠন এবং আলাদাও বেট।
বস্তুত, ‘সফল’ রাজনীিতক মােতৰ্ই জনিপৰ্য়।

েযমন মমতা বেন্দ াপাধ ায় এখনও রােজ র
সবেচেয় বড় গণনািয়কা। এখনও রােজ র
বৃহৎতম ‘কৰ্াউড-পুলার’। িবেরাধীরা অনবরত
তাঁর িবরুেদ্ধ আকৰ্মণ শানােলও গত েলাকসভা
ৃ ু

েভােট িতিন নিজরিবহীন ফলাফল েদিখেয়েছন।
কাযর্ত তাঁর একার কাঁেধ ভর কের ২০১৪
সােলর েলাকসভা িনবর্াচেন তৃণমূল ৩৪িট আসন
েপেয়েছ। সারদা-েকেলঙ্কািরর ছায়া বা নেরন্দৰ্

ৃ ূ

েমাদীর ব িক্তগত ক ািরশমা— িকছুই মমতােক
আটেক রাখেত পােরিন। সঙ্গত কারেণই

ু

আমােদর তািলকায় িছেলন রােজ র মুখ মন্তৰ্ী
তথা শাসক তৃণমূেলর সবর্ময় েনতৰ্ী। িঠক েতমনই রাহুল িসংেহর পিরশৰ্েম রাজ িবেজিপ’র

ু

২০১৪ সােল উেল্লখেযাগ উৎথান হেয়েছ। এ রােজ িবেজিপ’েক একিট পৰ্ািন্তক শিক্ত েথেক
ৃ ূ

কৰ্মশ পৰ্ধান িবেরাধী হওয়ার িদেক এিগেয় িনেয় িগেয়েছন িতিন। ‘এেবলা’র তািলকায় িছেলন
‘িসংহ’ রাহুলও।

তেব েপশাদার রাজনীিতকেদর সেঙ্গই যাঁর কৃিতেতব্র কথা না-বলেল তথ গত িবচু িত েথেক
েযত, িতিন গায়ক বাবুল সুিপৰ্য়। িবেনাদনী পিরচেয় নয়, ২০১৪ সােল বাবুল রােজ অবতীণর্

ৃ ুৃ ু

হেয়েছন নতুন অবতাের— রাজনীিতক। আসানেসাল আসন েথেক শাসকদেলর িবরুেদ্ধ কিঠন
ু ু ু

লড়াই িজেতেছন। েভােটর ময়দােন তাঁেক েমাকািবলা করেত হেয়েছ এমনকী, অস্তৰ্ আইেনরও।
ু

েমাকািবলা করেত হেয়েছ মদ পান কের পৰ্চাের যাওয়ার অিভেযােগর। েশষেমশ তাঁর িনবর্াচনী
সভায় আগত নেরন্দৰ্ েমাদীর িবখ াত লাইন ‘মুেঝ পালর্ােমন্ট েম বাবুল চািহেয়’ সাথর্ক কের
বিলউেডর গায়ক েভােট িজেতেছন। আপাতত রাজ েথেক একমাতৰ্ েকন্দৰ্ীয় মন্তৰ্ীও িতিনই।

ু ু

তবু েশষিবচাের মেন হেয়েছ, পাঠকেদর মতামত দামী এবং পৰ্িণধানেযাগ । ফেল চূড়ান্ত
িবচােরর সময় িতন রাজনীিতকেক যথাযথ সম্মান জািনেয় তাঁেদর ছাড়া বািক ১৭ জেনর মধ

ু ূ

েথেক েসরা দশ ‘অেজয়’েক েবেছ েনওয়া হেয়েছ।
পৰ্থম িতনজেনর কথা আেগই বলা হেয়েছ। বািক সাতজন হেলন যথাকৰ্েম কিব শঙ্খ েঘাষ,

আইনজ্ঞ অিনন্দ িমতৰ্, িচতৰ্িশল্পী পেরশ মাইিত, অিভেনতা আিবর চেট্টাপাধ ায়, সংবাদব িক্ততব্
অণর্ব েগাসব্ামী, গায়ক অিরিজৎ িসংহ এবং গল্ফার অিনবর্াণ লািহড়ী। অলিমিত...।  -
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