পাবনায় ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’র
জন্মস্থান অবমুক্ত দাবী কের
ভক্তেদর সংবাদ সম্েমলন
পাবনা প্রিতিনিধ : যুগপুরুেষাত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’র
পূণ্যভূিম পাবনার িহমাইতপুর জন্মস্থান অবমুক্ত, সংরক্ষণ এবং
ঠাকুরেক িনেয় একিট চক্েরর িমথ্যা ও িবভ্রান্িতকর তথ্য পিরেবশন
েথেক িবরত থাকা ও ঐিতহ্য রক্ষা ও সরকােরর হস্তক্েষপ কামনা করা
হেয়েছ।
েরাববার (০২ এপ্িরল) দুপুের িহমাইতপুর সৎসঙ্েগর লাইব্েরির কক্েষ
সংবাদ সম্েমলেন এই দাবী জািনেয়েছন শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
সৎসঙ্গ আশ্রম কর্তৃপক্ষ।
অনুষ্িঠত সংবাদ সম্েমলেন িলিখত বক্তব্য পাঠ কেরন শ্রীশ্রী ঠাকুর
অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ িহমাইতপুেরর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রী
যুগল িকেশার েঘাষ। িতিন বেলন, পািকস্তান আমল েথেক শুরু কের
বাংলােদশ সৃষ্িট পর সরকােরর কােছ আেবদন িনেবদেনর কমিত িছল না
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’র জন্মস্থানটুকু পূর্ণ মর্যাদায়
সংরক্ষেণর জন্য।
অবেশেষ
নানা
বাঁধা
িবপত্িত,
চড়াই
উৎড়াই
েপিরেয়
ঠাকুেরর
জন্মস্থানখ্যাত পাবনার িহমাইতপুের অবস্িথত পাবনা মানিসক হাসপাতাল
ক্যাম্পােসর ০.১৫ একর জিম সরকােরর ১ নং খাস খিতয়ান ভূক্িতর পর
সৎসঙ্গ কর্তৃপক্ষেক বন্েদাবস্ত েদওয়া হেয়েছ।
সকল িনয়মনীিত
িনেয়েছন।
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তাছাড়াও সরকােরর ঘের জিমিটর মুল্য বাবদ ৬ লক্ষ ৫ হাজার ৮৮৬ টাকা
৭৫ পয়সা ব্যাংক চালান রিশেদর মাধ্যেম জমাও িদেয়েছন। িকন্তু
ঠাকুেরর জ্েযষ্ঠপুত্র শ্রী অমেরন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম ভাঙ্িগেয়
কিতপয় সৎসঙ্গ বাংলােদশ নামধারী একিট চক্র ওই জায়গািট ‘সৎসঙ্গ
বাংলােদশ’ এর নােম বন্েদাবস্ত পাওয়ার জন্য পাবনার িহমাইতপুর
আশ্রেমর িবরুদ্েধ এেকর পর এক িমথ্যা ও িবভ্রান্িতকর তথ্য ছিড়েয়
ঠাকুর ভক্তেদর িবভ্রান্ত করেছ।

তারা ঠাকুেরর িবিভন্ন বাণী পিরবর্তন ও িবকৃত কেরও ঠাকুেরর
অনুসারী েদশী িবেদিশ ভক্তগণেক মারাত্বক িবভ্রান্িতেত েফেলেছ।
সংবাদ সম্েমলেন সৎসঙ্গীেদর দাবী, সৎসঙ্গ বাংলােদশ, পাকুিটয়া,
টাঙ্গাইল এর নােম িবিভন্ন সমেয় েমৗিখক ও িলখেনর মাধ্যেম ঠাকুর ও
তার জ্ৈযষ্ঠপুত্েরর েদাহাই িদেয় আর্িথক লাভবান ও িনজস্বার্স্থ
প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয পাবনার িহমােয়তপুেরর প্রিতষ্ঠানেক ধ্বংস ও
প্রিতষ্ঠানিটেক ক্ষিতগ্রস্ত করার েচষ্টা চালাচ্েছন।
পাবনাবাসীেক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান এবং একই সােথ সরকােরর
আশু হস্তক্েষপ কামনা কেরেছন আশ্রম কর্তৃপক্ষ।
সংবাদ সম্েমলেন অন্যান্যর মধ্েয উপস্িথত িছেলন ড. রবীন্দ্রনাথ
সরকার, অধ্যাপক েগাপীনাথ কুন্ডু, িহন্দু ৈবদ্ধ্য খ্িরষ্টান ঐক্য
পিরষেদর সভাপিত িবনয় জ্েযািত কুন্ড, সাধারন সম্পাদক চন্দুন কুমার
চক্রবর্তী, নেরশ মশু, িচত্র রঞ্জন দাশ প্রমুখ।
এ সময় পাবনা কর্মরত স্থানীয়, আঞ্চিলক,
চ্যােনেলর প্রিতিনিধরা উপস্িথত িছেলন।
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