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Domestic airlines
may narrow losses
ANEESH PHADNIS

Mumbai, 16 January

W

hile the third wave
of pandemic has
slammed
the
brakes on air travel once
more, domestic airlines are
expected to see contraction
in losses in the OctoberDecember quarter due to
growth in passenger traffic
and strong yields.
Listed airlines IndiGo and
SpiceJet, collectively, posted
a loss of ~5,901 crore in the
first half of 2021-22 (FY22)
due to Covid-19 impact and
higher aviation turbine fuel
(ATF) cost.
In the second quarter (Q2),
IndiGo and SpiceJet posted
losses of ~1,435 crore and ~562
crore, respectively.
In the third quarter (Q3),
airlines have seen a rebound.
According to domestic brokerage Prabhudas Lilladher,
Q3FY22 was the best quarter
since the onset of the pandemic as the domestic market
made a swift recovery.
Average daily flights and
passenger traffic was at 89 per
cent and 85 per cent, respectively, of pre-Covid levels in
December. Passengers per
flight rose from 112 in
September
to
128
in
December.
ATF cost though rose 12 per
cent sequentially, shaving off
gains from improved operating and yield environment.
Prabhudas
Lilladher
expects IndiGo and SpiceJet
to report a net loss of ~470
crore and ~547 crore, respectively, in Q3.
The civil aviation ministry
removed the cap on domestic
capacity in October and airlines were allowed to operate
up to 100 per cent of their
scheduled flights. The ban on

ESTIMATES FOR Q3
(In ~ crore) n Loss estimate for IndiGo n Loss estimate for SpiceJet
Brokerage
-380
Centrum
-444
-570
ElaraCapital
-64
-306
HSBCGlobalResearch
-169
-470
PrabhudasLilladher
-547
Elara Capital has projected a profit for IndiGo in third quarter

scheduled international passenger flights was extended.
International flights under the
air transport bubble agreements continue.
Centrum
Institutional
Research has estimated 4 per
cent and 7.6 per cent sequential increase in yield for IndiGo
and SpiceJet, respectively, in
Q3. Cargo business, too, would
have helped companies in
their revenue growth.
On the top 25 routes, fares
grew 5.3 per cent in the sevenday forward booking window
on a quarter-on-quarter (QoQ)
basis, while fares in the twomonth booking window grew
7.4 per cent QoQ in the JulySeptember period, according
to Centrum Institutional
Research.
The actual movement in
yield would be driven by QoQ
change in proportion of tickets
booked in each of these booking windows, it said.

The brokerage estimates
IndiGo and SpiceJet to post a
loss of ~380 crore and ~444
crore, respectively.
The key issue going forward, according to HSBC
Global Research, is the yield
outlook, with the launch of
two new airlines (Akasa and
Jet Airways 2.0) and Tatas
acquiring Air India.
“While it is very difficult to
foresee whether the industry
will enter into a fare war
resulting in decline in fares or
whether the industry’s pricing
will be more rational. IndiGo
management said during its
Q2 results call that it expects
Tata Group to be a more
rational player and hence,
fares could stay at the current
levels. However, we think
fares could fall for the simple
reason that supply growth
could outperform demand
growth,” said HSBC Global
Research.

Start-up Inc asks for policy
push for next level of growth
DEEPSEKHAR CHOUDHURY

GETTING STARTED

Bengaluru, 16 January

Start-ups have welcomed
Prime Minister Narendra
Modi’s announcement to celebrate January 16 as the
National Start-up Day but have
called for more policies to
unleash the next phase of
growth in the sector.
The prime minister, along
with Union Minister Piyush
Goyal and top bureaucrats,
spoke to a group of more than
150 start-ups on the weekend,
where he said the country
would soon build a century
of unicorns.
January 16 marks the day
of the launch of Start-up India
Action Plan. The programme’s
launch in 2016 was a turning
point — that is when the promoter came to be known as
the founder in the country and
the word ‘entrepreneur’
entered the common lexicon.
But now we need a Start-up
India 2.0 for the next phase of
growth of the ecosystem,” said
Siddarth Pai, managing partner of venture capital (VC)
firm 3one4 Capital.
Pai said the Start-up India
2.0 must look at promoting
firms headquartered in small
cities and solving the problems
of Bharat. “Start-ups invest

n PM Modi announces
January 16 as National
Start-up Day to mark the
success of Start-up India
programme, launched on
the same day in 2016
n Founders and investors
say the programme has
helped popularise
entrepreneurship in the
country, eased a few

heavily into their clusters
through the capital they raise
and solving local problems.
Encouraging India’s unicorns
to expand there will democratise growth and drive development in areas,” he said.
Mabel Chacko, co-founder
and chief operating officer of
neo-banking start-up Open,
said it was encouraging as an
entrepreneur to see the efforts
to build a strong and inclusive
start-up culture fueled by
innovation, technology, and
sound policies. “This will
encourage more start-ups to
emerge in tier 2 and tier 3
towns and will play a key role
in increasing our country’s
gross domestic product.”
Chacko, however, has a

UNICORN TALLY TO
CROSS 100 IN CY22

The calendar year 2021 became a
remarkable year for the Indian startup ecosystem with 43 such firms
turning unicorn, taking the total
private start-up unicorn count to 68 as
of December 31. “Considering the even
larger start-up base and continued
investor interest, we expect the
unicorn count in India to cross 100 in
2022,” said Amit Nawka, start-ups
leader and partner, deals, PwC.

compliance processes
n Fund of Funds scheme
has enabled investments
of ~8,000 crore in
start-ups through AIFs
n Stakeholders say greater
policy push required in FDI
regime, taxation,
regulatory approvals to
unleash the next phase of
growth in the sector
long wish list -- foreign direct
investment (FDI) inflows and
compliances need to be simplified and made efficient,
share swaps should be eased,
grants and tax holidays for
developing talent, and eligibility criteria for various schemes
and regulatory regimes to be
based on credibility and talent
rather than factors like networth, among other things.
Gautam Chopra, founder
and CEO of health-tech startup BeatO, which was one of
the winners of the National
Start-up Awards 2021 declared
on Saturday, said the government was receptive to the
ideas that start-ups proposed
during their interactions.
“In the health-tech cate-

gory, we asked for things such
as simpler regulatory processes for approvals and assistance from government medical institutions like AIIMS
with clinical trials. The PM
took a keen interest in the
ideas we floated,” he said.
The creation of a Fund of
Funds scheme with an
approved corpus of ~10,000
crore for contribution to various Alternative Investment
Funds (AIFs) registered with
Sebi was one of the most
important steps taken by the
Start-up India programme.
According to the government,
the programme has led to
investments of ~8,000 crore in
start-ups through various
AIFs, 543 companies have
been supported through the
scheme and commitments of
over ~6,044 crore are in
the pipeline as of December
6, 2021.
“Earlier, almost all of the
capital coming into the Indian
ecosystem was being managed by foreign fund managers. The Fund of Funds
scheme helped a lot of fund
managers in the country with
the seed capital to set up
home-grown VC firms. In a
way, fund managers have also
been empowered like entrepreneurs,” said Pai.

HOW START-UPS FARED IN 2021
n CY21 saw fivefold rise
in unicorns globally
and touched 510
n Q4 funding crossed
$10-bn benchmark
n $35 bn raised by
Indian start-ups
across 1,000 rounds in
CY21, 3x increase
compared to CY20
n 4 of top 10 start-up
acquirers in 2021 have

been roll-up e-com
companies – Mensa
Brands, Global Bees,
Curefoods, and 10club
n Ed-tech start-ups
led by Byju's,
Unacademy, and
Upgrad made 29
acquisitions in 2021
with the spend
exceeding $3 bn
Source: PwC

JSW to raise
~2,200-cr
loan to fund
wind power
project in TN
ABHIJIT LELE

Mumbai, 16 January

JSW Group is planning to
raise ~2,200 crore through
bank loans to fund a 450megawatt (Mw) wind power
unit in Tamil Nadu.
JSW Renew Energy Two
(JRETL), a subsidiary of JSW
Future Energy, setting up
power plants at Tuticorin and
Dharapuram in the state.
JSW Future Energy is
owned by JSW Energy. The
project is scheduled to be finished by March 31, 2023.
India
Ratings
has
assigned “A-” to proposed
bank loans. The rating is
anchored by the presence of
a fixed-tariff power sale contract with a reasonably strong
counterparty Solar Energy
Corporation of India (SECI),
a 100 per cent government of
India-owned entity.
The proposed term loan is
repayable in over 70 structured quarterly installments,
starting after 12 months from
the completion or commissioning date, whichever is
earlier. The interest rate on
the term loan is floating,
exposing the cash flows to
interest rate risk.
The rating agency said the
project carries moderate-tolow equity risk. The total
equity requirement is pegged
at ~731.25 crore. As of
December 20, 2021, the sponsors had injected the requisite equity portion of ~158.93
crore. In line with the proposed term sheet, the sponsor will need to bring in an
additional ~82.38 crore before
the first debt disbursement.
The rest equity portion will
be infused in proportion to
the proposed implementation schedule of the project.

রাজ্য
পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় কমবে শীত

বুধবার থেকে চড়তে শুরু করবে পারদ

তারিক হাসান

ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বাংলায় শীত ফিরলেও
তবে এই নতু ন ইনিংস সাময়িক।
স্থায়ী হবে না। নতু ন জ�োড়া পশ্চিমি
ঝঞ্ঝার প্রভাবে বুধবার থেকে ফের
একবার চড়তে শুরু করবে পারদ।
সপ্তাহ শেষে ফের একবার গড়ে
উঠতে পারে মেঘ, বৃষ্টির পরিস্থিতি।
মাঝে স�োম এবং মঙ্গলবারে তাপমাত্রা
আরও খানিকটা নামবে। কলকাতায়
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প�ৌঁছে যেতে পারে
১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে।
রবিবার পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি হওয়ার
পর রবিবার শীতের আমেজ ফিরেছে।
কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে
আসে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা
স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি বেশি।
শনিবারের তুলনায় পারদ পতন
হয়েছে দেড় ডিগ্রি। কলকাতার মত�োই
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে বাংলার
সর্বত্রই। পাশাপাশি সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ খানিকটা

কম হওয়ায় এবং হাওয়ায় আর্দ্রতার
পরিমাণ বেশি থাকায় দিনভর কনকনে
আমেজ অনুভূ ত হয়েছে। কলকাতায়

জানিয়েছে, স�োম এবং মঙ্গলবারেও
একই রকম অনুভূ তি থাকবে। দু’দিনে
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ২ থেকে ৩

শীতের ময়দান। রবিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল
এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.৮
ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের
থেকে ৩ ডিগ্রি কম। আবহাওয়া দপ্তর

ডিগ্রি কমবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুব
একটা বাড়বে না। মাঝেমধ্যে উত্তুরে
হাওয়া বইবে। তবে বুধবার থেকে

ফের হাওয়া বদল। ধীরে ধীরে সর্বনিম্ন
তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে।
কেন এরকম পরিস্থিতি?আবহাওয়া
দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার নতু ন একটি
পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দানা বাঁধতে চলেছে পশ্চিম
হিমালয় অঞ্চলে। শুক্রবার আরেকটি দানা
বাঁধতে পারে উত্তর–পশ্চিম হিমালয়
অঞ্চলে। জ�োড়া পশ্চিমি ঝঞ্ঝায় কাশ্মীর
ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি অথবা
তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হবে।
কনকনে আমেজ তৈরি হবে উত্তর
ভারতে। তবে জ�োড়া পশ্চিমি ঝঞ্ঝার
প্রভাবে উত্তুরে হাওয়ার পথ বন্ধ হবে।
স্বাভাবিক ভাবেই বাংলায় তাপমাত্রা
বাড়তে শুরু করবে। উধাও হবে
শীতের আমেজ। এবার কী তবে আর
শীত উপভ�োগ করা যাবে না?আবহাওয়া
দপ্তর জানিয়েছে, জ�োড়া পশ্চিমি ঝঞ্ঝার
প্রভাব কাটতে পারে জানুয়ারির শেষ
সপ্তাহে। তখন দিনের গড় তাপমাত্রা
বাড়তে শুরু করে। স্বাভাবিক ভাবেই
এর পর কনকনে শীতের আমেজ হয়ত�ো
আর পাওয়া নাও যেতে পারে। তবে
ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলে যা পাওয়া যেতে
পারে তা হল শীতের আমেজ।

চালকের তৎপরতায় রক্ষা পেল ল�োকাল

স�োহম সেনগুপ্ত

ময়নাগুড়িতে রেল দুর্ঘটনার রেশ এখনও
কাটেনি। রবিবার ফের বড়সড় ট্রেন
দুরট্ঘ নার হাত থেকে রক্ষা পেল ডাউন
দত্তপকু
ু র লোকাল। এদিন সকালে
বামনগাছি স্টেশনের অদূরে জ�োর
আওয়াজ পেয়ে সঙ্গেসঙ্গেই চালক ট্রেন
থামিয়ে দেন। চালকের কাছ থেকে খবর
পেয়েই রেলকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে
দেখেন রেললাইনের ফিশ প্লেট ভাঙা
ছিল। রেললাইন সারাই করার পরই বনগাঁ
শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় এদিন।
রেল সূত্রে জানা গেছে, গরম
থেকে ঠান্ডা পড়লে রেললাইনে কিছু
সমস্যা দেখা দেয়। এটা সেই ধরনেরই

বামনগাছিতে রেললাইনে ফিশ প্লেটের ফাটল। রবিবার।
ছবি: ভবত�োষ চক্রবর্তী
সমস্যা। চালক বঝু তে পেরে ট্রেন থামিয়ে
দেন। রেলযাত্রীরা জানান, চালকের

তৎপরতাতেই এদিন প্রাণে বাঁচলেন তাঁরা।
এদিন ভ�োর সাড়ে ৫টা নাগাদ

পাখিবাজার বন্ধ করল পুলিশ

আজকালের প্রতিবেদন

শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের পাখি বাজার বন্ধ করে দিল
শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। কর�োনা–আবহে উত্তর কলকাতার
গ্যালিফ স্ট্রিটের পাখিবাজারের হাটে রবিবার বহু মানুষ
ভিড় করেছিলেন। সকাল সাড়ে ৮–৯টা থেকে কলকাতা
ও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বহু মানুষ চলে আসেন। বদ্রি,
টিয়া, ময়না পাখি কিনতে বহু মানুষ থিকথিকে ভিড় জমান।
পুলিশ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মাইকিং শুরু করে। এবং

দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরতে বলে। কিন্তু বহু মানুষই
বেপর�োয়াভাবে ঘ�োরাফেরা করছিলেন। এরপর গ্যালিফ
স্ট্রিট পাখি বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে শ্যামপুকুর
থানার পুলিশ কথা বলে। বিশাল পুলিশবাহিনী এসে ভিড়
হটিয়ে দেয়।
পুলিশ জানিয়েছে, এর পর থেকে নিয়ম মেনে সকাল
১০টা পর্যন্ত বাজার খ�োলা থাকবে। তারপর কেনাবেচা বন্ধ
করে দিতে হবে। ক�োনওভাবেই তার বেশি সময় বেচাকেনা
বা ভিড় করা যাবে না। 
ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

কৃষকদের কথ্য ভাষায় তথ্য
দিতে অ্যাপ বানাচ্ছে ম্যাকাউট

নীলাঞ্জনা সান্যাল

চাষের কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃ ষি ঋণ সংক্রান্ত
বিষয়গুলি যে–কথ্য ভাষায় কৃ ষকরা বুঝতে পারেন সেই সব
উপভাষাতে অ্যাপ তৈরি করছে রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা
ম্যাকাউট। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বা
আইআইএসসি–র সঙ্গে বাংলায় এই অ্যাপ তৈরির কাজটি
করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি সেল।
চাষের কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃ ষি ঋণ পাওয়ার
তথ্যগুলি কৃ ষকদের কাছে
খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু
বাস্তবে দেখা যায় এই তথ্য
যে–ভাষায় এবং ঢঙে লেখা,
তা অনেক সময় কৃ ষকরা
বুঝতে পারেন না। ভাষাগুলি
জটিল বৈজ্ঞানিক এবং ক�োনও
ক�োনও ক্ষেত্রে ইংরেজিতে
হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া
সত্ত্বেও অধিকাংশ কৃ ষকই
তা কাজে লাগাতে পারেন
না। এই সমস্যার সমাধানে
উদ্যোগী হয়েছে বেঙ্গালুরুর
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ
সায়েন্স (আইআইএসসি)।
ভারতের মত�ো বহু ভাষার
দেশে প্রচু র উপভাষা থাকার জন্য সকলের কাছে তাদের
নিজের ভাষায় এই তথ্য প�ৌঁছান�ো জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই
সমস্যার সমাধানে আইআইএসসি–র বিজ্ঞানীরা ‘রেসিপিন’নামে
একটি প্রকল্প শুরু করেছেন। আমেরিকার গেটস ফাউন্ডেশনের
অর্থ সাহায্যে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। যার আওতায় রয়েছে
ভারতের নয়টি ভাষা এবং তাদের উপভাষা। যার মধ্যে বাংলা
অন্যতম। আইআইএসসি–র সঙ্গে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত পুর�ো
কাজটি করছে বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তথ্য জানাই নয়, কৃ ষকেরা
তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও প্রশ্ন করে ওই অ্যাপের
মাধ্যমে জানতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি সেলের
প্রধান প্রীতিময় সান্যাল জানালেন, সমগ্র গবেষণাটি দু’টি ভাগে
ভাগ করা হয়েছে। একটি ভাগে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে
কৃ ষি ও অর্থনীতির উপভাষাগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপর
ভাগটিতে এই উপভাষা কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তার (আর্টিফিশিয়াল
ইন্টেলিজেন্স) মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তা কম্পিউটারকে
শেখান�ো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের
প্রায় ১২টি উপভাষায় কথা বলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের এমন

মানুষজনের কাছে গিয়ে তাঁদের ভাষা রেকর্ড করা হচ্ছে এবং
কম্পিউটারকে তা শেখান�ো হচ্ছে বলে জানান প্রীতিময়বাবু।
তিনি বলেন, ‘কম্পিউটারের এই শিক্ষণ পদ্ধতি শেষ হয়ে
গেলে বাংলার যে–উপভাষায় কথা বলা হ�োক না কেন, তা
সে (কম্পিউটার)সহজে যেমন বুঝতে পারবে, তেমনই ওই
উপভাষায় সমস্যার সমাধানও বলে দেবে।’বাংলা ভাষায়
এইরকম উপভাষা কেন্দ্রিক কাজ প্রথম বলেই জানান তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মৈত্র জানান, বাংলা
ভাষার ব্যাপ্তি যেহেতু বিশাল তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশের
কথাও ভাবা হচ্ছে। তিনি
বলেন, ‘আমাদের রাজ্যের
উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত
একাধিক জেলার সীমানা
বাংলাদেশের সীমানার
সঙ্গে জড়িত। ফলে সেই
জায়গাগুলির উপভাষার
ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বা
হচ্ছে। যেহেতু এই অ্যাপটির
মাধ্যমে প্রায় সমস্ত বাংলার
উপভাষাগুলি অন্তর্ভুক্ত
করার চেষ্টা করা হচ্ছে,
তাই ভবিষ্যতে প্রতিবেশী
দেশটির কথাও আমরা
ভাবছি।’ তিনি জানালেন,
প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের সাহায্য
করার জন্য বাংলাভাষার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি
তৈরি করা হয়েছে। যারা নিয়মিত উপভাষা কেন্দ্রিক
যন্ত্রের অনুশীলন পদ্ধতিতে সাহায্য করছেন। আগামিদিনে
প্রযুক্তিনির্ভর পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা কেন্দ্রিক একটি ডিজিটাল
মানচিত্র তৈরি করার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, যে–কথ্য ভাষা কৃ ষকেরা বুঝতে পারেন সেই সব
উপভাষাতেই তৈরি হচ্ছে অ্যাপটি। কৃ ষকেরা বিনামূল্যে
এই অ্যাপ সাধারণ স্মার্টফ�োনে ব্যবহার করতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ
কৃ ষিনির্ভর। এর মধ্যে একটা বড় অংশ আবার শিক্ষার আল�ো
দেখেননি অথবা স্বল্প শিক্ষিত। বর্তমানে কৃ ষি উৎপাদনে
প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। চাষের কাজে প্রযুক্তির
ব্যবহার বা কৃ ষি ঋণ নিয়ে তথ্য জানান�োর জন্য অ্যাপের
ব্যবহার নতু ন নয়। কিন্তু এই তথ্যগুলি ইংরেজি ভাষায়
এমনভাবে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় যা বেশিরভাগ কৃ ষকেরই
ব�োঝার অভাবে ক�োনও কাজে লাগে না। এই অ্যাপের
মাধ্যমে সেই সমস্যারই সমাধান করা হবে।

শিয়ালদা–বনগাঁ শাখার ডাউন দত্তপুকুর
লোকাল বামনগাছি স্টেশন ছেড়ে
বারাসতের দিকে যাওয়ার সময় আচমকা
বিকট আওয়াজ শুরু হয় রেললাইনে।
আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চালক
ট্রেন থামিয়ে দেন। রেললাইন সংলগ্ন
বাসিন্দারাও বিকট ওই আওয়াজ পেয়ে
ছুটে আসেন। এরপরই ট্রেন চালক
বারাসত রেল স্টেশনের কন্ট্রোল রুমে
খবর দেন। যাত্রীদের অভিয�োগ ডাউন
লাইনের সংযোগ স্থলের ফিশ প্লেট
ভাঙা রয়েছে। দ্রুত রেলকর্মীরা ভাঙা
ফিশ প্লেট সারাইয়ের কাজ শুরু করলে
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিন বামনগাছির
ঘটনা নিয়ে যাত্রীরা ফের ট্রেন লাইনের
রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 
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 চকাওয়াজ: আজ
কু
মানবিক অভিষেক থেকে কিছু রাস্তা বন্ধ

আজকালের প্রতিবেদন

সদ্যোজাত শিশুর হার্ট অপারেশনের
ব্যবস্থা করে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয়
সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি।
১২ জানুয়ারি আইএলএস হাসপাতালে
জন্মান�োর পর দেখা যায়, শিশুটির হার্টের
অবস্থা খুবই খারাপ। চারটি ব্লকেজ পাওয়া
যায়। হাসপাতাল থেকে বাবা জয়ন্ত
দেবনাথকে জানান�ো হয়, অস্ত্রোপচার
করতে হলে অন্য হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। জয়ন্ত তখন কালীঘাটে
অভিষেক ব্যানার্জির অফিসে ফ�োন করে সব জানান। অভিষেক জানতে পেরে
নিজের উদ্যোগে শনিবার রাতে আর এন টেগ�োর হাসপাতালে শিশুটিকে ভর্তি
করিয়ে দেন। দু–এক দিনের মধ্যেই অস্ত্রোপচার করে স্টেন্ট বসান�ো হবে। যাবতীয়
খরচদেবেন অভিষেক নিজে।

আজকালের প্রতিবেদন

আজ ১৭ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসের
কুচকাওয়াজের মহড়ার জন্য কলকাতার বেশ কিছু রাস্তা সকালের দিকে বন্ধ
থাকবে। কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গ�োয়েল জানিয়েছেন, হসপিটাল
র�োডের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ, হসপিটাল র�োড, লাভার্স লেন, কুইনস ওয়ে,
ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, পলাশি গেট র�োড, খিদিরপুর র�োড, রেড র�োড এবং
রানী রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের (দক্ষিণ অংশ), গভর্নমেন্ট প্লেস (ইস্ট)এবং
গভর্নমেন্ট প্লেস (ওয়েস্ট)। এর ফলে বিবিডি বাগ এলাকাগামীগুলির কিছু
কিছু রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভিডিও কলে চলছে
নারায়ণ দেবনাথ ব্ল্যাকমেলের চক্র
আরও সঙ্কটজনক
আজকালের প্রতিবেদন

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও সঙ্কটজনক প্রবাদপ্রতিম কার্ টুনশিল্পী
নারায়ণ দেবনাথ (৯৭)। ২৩ দিন ধরে মিন্টো
পার্কের একটি বেসরকারি হাসপাতালে
চিকিৎসাধীন বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টের মত�ো
কার্ টুন চরিত্রের স্রষ্টা বর্ষীয়ান এই শিল্পী। রবিবার
থেকে তিনি চিকিৎসায় খুব একটা সাড়া না
দেওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।
বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা
সমস্যায় ভু গছেন তিনি। ২৪ ডিসেম্বর হাওড়ার
শিবপুরের বাড়ি থেকে তাঁকে কলকাতার
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য ডাঃ সমরজিৎ নস্করের নেতৃত্বে
একটি মেডিক্যাল টিম তৈরি করা হয়েছে। তাঁকে রক্ত দিতে হচ্ছে। তাঁর কিডনিতেও
সমস্যা রয়েছে। ভেন্টিলেশনে দেওয়ার পর তাঁর অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল বলে
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। নারায়ণবাবুর শারীরিক অবস্থার খ�োঁজ নিয়েছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ১৩ জানুয়ারি হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন
সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায় ও স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গ�োপালিকা। ওই দিনই কিংবদন্তি কমিকস
শিল্পীর হাতে পদ্মশ্রী সম্মান তুলে দেন তাঁরা। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির
পাঠান�ো ফুল ও শুভেচ্ছাবার্তাও তাঁর হাতে তুলে দেন সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পীর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্বভার রাজ্য
সরকার গ্রহণ করেছে। নারায়ণ দেবনাথের ছেলে প্রদীপ দেবনাথ জানান, ‘বাবার
অবস্থা ভাল নয়। চিকিৎসকরা মাল্টিঅর্গান ফেলিওর হওয়ার আশঙ্কা করছেন।
বয়সের কারণে চিকিৎসায় কতটা সাড়া পাওয়া যাবে ব�োঝা যাচ্ছে না।’ যদিও তাঁর
আর�োগ্য কামনা করছেন লাখ�ো বাঙালি পাঠক। সবাই চাইছেন দ্রুত সুস্থ হয়ে
বাড়ি ফিরুন বাঙালি শৈশবের এই চলমান নস্টালজিয়া।

ত্রিপাল সিংয়ের কাণ্ড!

আজকালের প্রতিবেদন

গঙ্গাসাগর মেলায় য�োগ দিতে গ�োয়ালিয়র
ঘাটে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা
ত্রিপাল সিং। ঘাটে ম�োতায়েন ছিল
কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় ম�োকাবিলা
বাহিনী। বাহিনীর সদস্যরা দেখেন,
গ�োয়ালিয়র ঘাট থেকে হঠাৎই এক ব্যক্তি
নদীতে ঝাঁপ দিলেন। জলের ত�োড়ে

ভেসে যাচ্ছেন তিনি। এই দৃশ্য দেখে
ডিএমজি–র কর্মী স�ৌমেন হাইত নদীতে
ঝাঁপ দেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনেন ঘাটে।
কিন্তু তীরে আনার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওই
ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দেন। স�ৌমেন ফের
তাঁকে ডাঙায় নিয়ে আসেন। দক্ষিণ বন্দর
থানার হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়।
হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ত্রিপালের।

হঠাৎ করে অপরিচিত ক�োনও মহিলা বা পুরুষ ভিডিও কল করে য�ৌন প্রস্তাব
দিলে খুব সাবধান। ব্ল্যাকমেলের চক্র। ক�োভিড–আবহে ব্যাঙ্ক প্রতারণা বা
অন্যান্য যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রতারণার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এর সঙ্গে য�োগ
হয়েছে এই ধরনের নতু ন অসাধু চক্র। বিভিন্ন রাজ্যেই এই চক্র সক্রিয়। কলকাতা
পুলিশ জানিয়েছে, এগুলি হল অনলাইনে ব্ল্যাকমেল করে ত�োলাবাজির চক্র।
বিশেষত বিকেল বা গভীর রাতে মেয়েলি কণ্ঠে নানা ধরনের প্রস্তাব নিয়ে
ফ�োন আসে। এ ছাড়াও ভিডিও কলে নানা ধরনের শারীরিক প্রস্তাব নিয়ে

সতর্ক করল কলকাতা পুলিশ
ফ�োন করার চক্র সক্রিয় হয়েছে। এই ফাঁদে পা দিলেই আপনি যতক্ষণ কথা
বলবেন, পুর�োটাই স্ক্রিন রেকর্ডিং করে রাখছে। এরপর ওই স্ক্রিন শট ছড়িয়ে
দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে। অনেক সময় তারা ভুয়�ো পুলিশকর্মী
সাজছে। বলছে, আপনি অমুক মহিলার সঙ্গে অমুক দিন কুপ্রস্তাব দিয়েছেন।
আপনার নামে অনেকগুল�ো মামলা হয়েছে। ম�োটা টাকার বিনিময়ে মামলা
মিটিয়ে দেওয়ারও প্রস্তাব দিচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ‘মনের মত�ো বন্ধু/বান্ধবী’
পাইয়ে দেওয়ার চক্র সক্রিয় ছিল। নির্দিষ্ট ফ�োন নম্বরে ফ�োন করলেই বলা
হত, যিনি ফ�োন করছেন তাঁর বয়স, ক�োথায় থাকেন, কত বছর বয়সের বন্ধু
বা বান্ধবী চান। এরপরই একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে বলা হত, টাকা জমা
করতে। টাকা জমা হলেই ওই ফ�োন নম্বর আর কাজ করত না। সেই চক্র
এখনও কিছু কিছু জায়গায় সক্রিয় আছে। ভিডিও কলে য�ৌন প্রস্তাব দেওয়ার
কল পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে দিয়ে নম্বরটি ব্লক করে সরাসরি কলকাতা
পুলিশের সাইবার ক্রাইম থানায় য�োগায�োগ করতে বলা হচ্ছে। পুলিশ বলছে,
ব্ল্যাকমেলের শিকার যদি হয়ে থাকেন, তাহলে ভয় বা লজ্জা না পেয়ে দ্রুত
পুলিশের সঙ্গে য�োগায�োগ করুন। 

