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ক্ষুদ্র পদক্ষক্ষক্ষপ বড় সাফল্য!

পবন ঢাল্ (অনুবাদ এস. পী. সরকার)
ঘটনা, ডিক্ষসম্বর ২০১৬
পডিমবক্ষের প্রশাসডনক ট্রাইবুযনাল্ West Bengal Public Service Commission- কক পরীক্ষার
ফক্ষমে রূপান্তরকামীক্ষদর জনয ডল্ে ডবভাগ অন্তভুেডিকরক্ষের ডনক্ষদেশ ডদক্ষেক্ষেন
ককাল্কাতা, ডিক্ষসম্বর ৫, ২০১৬: রূপান্তরকামীক্ষদর অডিকার পডিমবক্ষে আজ একডট শডিশাল্ী ননডতক
সহােতা কপক্ষত চক্ষল্ক্ষে! একজন প্রাথডমক ডবদযাল্ক্ষের ডশডক্ষকা অডি কর, ডিডন ডনক্ষজক্ষক একজন
রূপান্তরকামী ডহক্ষসক্ষব দাডব কক্ষরন, ডতডন পডিমবক্ষের ডসডভল্ সাডভেস ২০১৭- এর পরীক্ষার জনয
অনল্াইক্ষন ফমে পূর ে করক্ষত পাক্ষরনডন, কারে ডল্ে (Gender) ডবভাক্ষগ ডচডিত করবার জােগাে শুিুমাি
পুরুষ এবং মডহল্ারই উক্ষেখ ডেল্।
ডতডন Human Rights Law Network- এর মািযক্ষম পডিমবক্ষের প্রশাসডনক ট্রাইবুযনাক্ষল্র দ্বারস্থ
হন; প্রডতডনডিত্ব কক্ষরন আইনডজবী ঐডিল্া চক্রবতেী। ভারতীে রূপান্তরকামীক্ষদর পডরচে ও অডিকার
ডনক্ষে সুডপ্রম ককাক্ষটের রােক্ষক ( National Legal Services Authority / NALSA, এডপ্রল্ ২০১৪)
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সামক্ষন করক্ষখ মাননীে ডবচারপডতর সাক্ষথ তক্ষকে কিাগদান কক্ষরন আইনডজবী ঐডিল্া চক্রবতেী এবং তাক্ষক
সহােতা কক্ষরন আইনডজবী ককৌডশক গুপ্ত। আক্ষবদনকারী তার আক্ষবদক্ষন সুডপ্রম ককাক্ষটের রাক্ষের
অনুক্ষেদ ১২৯(২) িুি কক্ষরন।
মাননীে ডবচারপডত অডমত তাল্ুকদার ও সমর কঘাষ - এর সমন্বক্ষে গডিত কবঞ্চ WBPSC পরীক্ষার ফক্ষম ে
আক্ষবদনকারীর পেন্দসই ডল্ে ডবভাগ সহকাক্ষর অফল্াইক্ষন তা পূর ে করার এবং একই সক্ষে
WBPSC–কক তার অনল্াইন ফক্ষমের মক্ষিয ডল্েডবভাগ ডচডিতকরেক্ষক ত্রুডটমুি করার ডনক্ষদেশ কদন।
এই গুরুত্বপূেে উন্নেনমূল্ক পদক্ষক্ষপ অডি কর ও তার সমথেকক্ষদর দ্বারা দীঘে প্রক্ষচষ্টার পর বাস্তবাডেত
হক্ষেক্ষে। এডট ভারতীে রূপান্তরকামীক্ষদর পডরচে ও অডিকার ডনক্ষে সুড প্রম ককাক্ষটের রােকে পডিমবক্ষে
বাস্তবাডেত হতে গডত প্রদান েরতে পাতর। আশা করা িাে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হক্ষব।
এই কাডহনী অডি কর ও বাতোর অনযক্ষদর কাে কথক্ষক কনওো তথয কথক্ষক সংগৃহীত। অডি কক্ষরর উপর
একডট ডবস্তাডরত ডরক্ষপাটে এই মাক্ষস পক্ষর বাতো কত প্রকাডশত হক্ষব।
মূল্ ছবি সম্পক্ষকে তথয: ১১ই ডিক্ষসম্বর, ২০১৬- এ আক্ষোডজত ‘পতন

েম ককাল্কাতা প্রাইি ওোক’-

এর আতে ককাল্কাতা করনক্ষবা প্রাইি কফডিভাল্– এর উক্ষদযাক্ষগ একডট কলাগান আর কপাষ্টার উন্নেন
কমেশাল্া কথক্ষক সংগৃহীত। কপাষ্টাকর েথা: “শান্তি বজায় রাখুন এবং আপনার রূপািরোমী বন্ধুতদর
ভাত াবাসুন”| কপাষ্টার কৃডতত্ব: সডন্দপ্তা দাস; েডব কৃডতত্ব: প্রক্ষসনডজৎ পাল্|
***

