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ওবামার সে� চ�ি� হেয়েছ ----
�দেশর কটন কাপড় সব িবেদেশ চেল যােব

৪ �সে��র �ারত সরকার �ঘা��া কের,
এবছর �মাট �� ল� �বল �� �বল �
��� �কি�� কটন র�ািন করা যােব। এেত
িবেদেশ কটেনর ঘাটিত কমেব। তেব এই
র�ািন � নে��র �থেক �� িডেস�েরর মে��
তা করেত হেব। �দেশর ব� ব�বসায়ীরা এই
মা�া কমােনার দািব কেরেছ। �পরিদেক
মহারা� ��ৃিত রাে��র �নী কৃ�করা এই
মা�া বািড়েয় �� ল� �বল করার দািব
কেরেছ। িক�, �� িডেস�র �বিদ ২�
ল� �বল কটন িবেদেশ র�ািন হেয়েছ,
�ািনেয়েছন ব� ম�েকর সিচব রীতা �মনন।
ওবামার সে� �ারেতর এ িব�েয় �কানও
চ�ি�র কথা �কাে� �েসিন।

.

•

---- মা�ারমশাই �েনেছন, ওবামা এেসিছল �ারেত। কী
একটা চ�ি� কের �গেছ, �মােদর যত ক�াচা কাপড় �কটন�
�তির হয়, তার �ায় সবটাই নািক �েমিরকার হােত ত�েল
িদেত হেব?
---- তাই নািক?
---- �মােদর কারবােরর র' �মেটিরয়াল �তা কটন কাপড়।
তাহেল �তা সব �িটেয় িদেত হেব�
---- �তামরা তাহেল কটন �ছেড় �টিরকটন িনেয় �লেগ পেড়া�
---- �স হেব না। �টিরকটেনর দাম এত বাড়েছ, মাল �তির
কের দাম পাওয়া যােব না।
---- তাহেল �র কী� চাে�র কা�েক �চ�পাট কেরেছ ওরা,
এবার �তামােদর দি��িশ�ও যােব। �তা এক কা� কেরা না
�কন? �তামােদর �েচ�ার �� কমাস�'-�ক �েরা। �এখােন
�মিটয়াব��ে�র গােম��ট ই�ডাি� �চ�ার �� কমােস�র কথা
বলা হে�।� ওরা এ িনেয় একট� �হ�চ ক�ক।
---- ও সব বেড়া ও�াগরেদর ব�াপার। ওরা িক �র �মােদর
মেতা চ�েনাপ��িট �পিট ও�াগরেদর িনেয় �ােব? মা�ারমশাই,
িকছ� মেন �নেবন না, ওই সবই হল িগেয় �েমিরকার দালাল।
---- ওরা না হয় �েমিরকার দালাল। িক� �তামরাই বা কী
করছ? এই �তা �নিছ, এখানকার দিলে� দি�� পাওয়া
যাে� না। সবাই এখন বেস খাওয়ার তােল ব��। ই��েলর
মা�ারমশাইরা িক �মােদর দি��ঘেরর �ছেলেমেয়েদর বলেছ,
�তারা সবাই চাকির-বাকির না কের দি��র কা�টাও �শখ। কই
�স কথা �তা বলেছ না। �সলাইেয়র কা� বাইের চেল যাে�,
কা�টার মানও খারাপ হে�।
---- �র বাইেরর �ছেল�েলাও �তা �র কােম �সেত
চাইেছ না। যা ঘর�াড়া, ওরা �পা�ােত পারেছ না। তার
ওপর পায়খানা-চােনর �ায়গা িকছ� �নই। কত �র ওরা এর-

তার প��ের-মাে� িগেয় �লােকর গালাগাল �নেব�
---- �সই �তা হল িগেয় বেস খাওয়ার �া�া। �তামরা
�সলাইেয়র কা� �ছেড় ঘর�াড়ার টাকায় পােয়র ওপর পা ত�েল
বেস খােব। বেড়া ও�াগররা না হয় সা�া��বােদর দালাল,
�তামরা কার দালািল করছ? �শােনা, একটা ি�িনস �মরা
দি��সমা� হািরেয় ��েলিছ। �ছেলেবলায় �দেখিছ, �মােদর
পাড়া�েলােত একটা স�াব িছল, একটা পার�িরকতা। এখন
�সই ি�িনসটা �নই। রা�নীিত এেস �মােদর পার�িরকতােক
এেকবাের ন� কের িদেয়েছ। �র িকছ�টা ন� কেরেছ �ম�।
�মরা ল�া �র �গাল ট�িপর কলেহ �মেত �ে�িছ। �িম
যিদ �র একবছর �ব�েচ থািক, �তামােদর সকলেক �ডেক
একটা সিমিত গ�ন করব। তার ম�লম� হেব মানিবকতা �র
পার�িরকতা। ��� এই ম�সলমান দি��সমাে�র মে��ই নয়,
�মােদর িহ��াইেদর সে�, এমনকী স���� �ীব�গেতর
সে� একটা পার�িরক স�াব গেড় ত�লেত হেব। পারেব?
---- হ��া মা�ারমশাই, �পিন সে� থাকেল িন�য়ই পারব।

�বীর পােলর একার লড়াই এখনও চলেছ
���� �া��� ��া� ��া� ���� ����� �� ��া�� ���� �� ������ �����। �� ����� ����� ��া�� ��স আ���
����। ������ স���া� ���া�া�� ������ ���� ����� ����� আ�� ��া�� ���� �� ��া ��� �া ����। ���� ������
���� �া ����� ����া����� ��� ��া�� ��া� ��� স�� ����। স�� ����� স��া��া�া� �� ���স��।

��ােম তালাক পাওয়া �মেয়রা
িহমাচল খােট, ছাগল চড়ায়'

�া���া ���� ����� �া�া� ���� �া���� ����
������া�া� ���া� ��� ���� ��� �া�� সা���� ��

•
�া�া ���া ���� ��স�� �া�া স�া� ����া� আ�
�া�া ��� আ��� �া��� ������া�� ���� ��
� �া�� ���� ���� ������� �া�� ���া����
��� �স���। � ���স�� ��া���া �া�া��া���
�� ��� ������া������� ���� ������া�া� ���া�
������া�া � স��� ���� �া���� ����
������ ���� ����া ��স��� ���া�া�। ����
�া�া ��স��া�। ���� ��� ���� �����া�
�া�� ������ �া���� ���� ����� ��� �া�া।
�স� �া�������� �া�� �� �া���� স�া ��।
����া�া ����� ��া�া� �� ��স��� ���� �া��
��া�� ���া��া������। ������া�� ����া�া
�া�� ������� সা�া �া��া� �া�া��া ��া�া��
��া�া�� ��� ����া���া� স���� স� ����া�
���� ����� ���� আ�� ���� ����� ���া���
�� ����� ���� ���� �����। স�া� ��া�া
���� �া����� ��া��� ���� ����� �����������
�����া�া �া�� �া��া��� ���� ��স�����
�া���া ����। �া� ��া�া��� ��� �������া।

����� ��� আসা ������া�া� �� ����া
�া�া���� ���� �া�া� �া��া ��� ��� ��া���
��া�� �া�া� �া��া ���� আ�� ����। �স�
�া�� ���� স�া��� �����া �া���� �� ��া��
������ ���� স�� ���� ���� �া�া� ����
�া���� ���। ��া� �স �া�� ��া�া�� �া�
�� আ��া �া�� ������� ��া��� �া�া� ��া��
��� ��। আ� �া�া� ����া� ����া� ����
������ ��� �া���� �া ������ �া���। ���
���া���া �া�� ���� স������ স�� স�াস��
���। �� স���� ������া�া��� ��� ������ ���া�
���� সা�� স���া �া���� �� �া�া��া� ��স���
����া��� স��া��� স�� ������ ��। �া���
���স�� ���া ���� �া� �����া� �� �া�া�
�া��া ���� ���া�� ����া� ���� ��� �া�া�।

�া�� �া��া��� স��া��� �� ���া� �া� ����
��� স���� �����া �া�া� ��� �া� ��� ���া���
������সা� ������� �� �া�া। �� স��া�
স�� ��� ��������� ����া�া �া��� �া�া����
������� � ���স�� ��������� ���া�াস���
�া�� ��া�া �������� ��������� �� �া�া��া�
����া��� স��া� ��া �া����। ��া� ��া�া
��স��� �������� �া�� �������� ����। ���
সা���� ��� ��া�া ����� ���া�� �া���। ������
�������� ��� স����� সা�� সা�া� �স�� ��স
�� স����� ������া�া� ���া স�া��� �া���া
�া� �া��� �া�া���� ��া�া �������� �া��
����� �া�� ������� ��� �া��� ��া�া� �া
���� �া�া� ����� �া���� �স�স� �া�া��া�
����া��� স��া� �া��� ���� ��� ��স������
�� ��� স��া��� ���� ��� ��স��� �স����
���� ��� ��া ��া� �� �া�া� �া��া� �া��
������া �া ���� ����� ����া��� ��� �া��
�া�া ������ ��� �া��� ���� �� আ��া����
�����া���া ��া� �া�া��� �সস��� ����� ����া
����া ��া�।

������া�া� ������ �া� ���� আসা �����স�
��� �া�া� ����� �া�� ���। �������� �����
��া�া� ��� ������� আ�� ��� ��� ����
��� ���া �া��� �া���� আ��� ��া����।
�������� আ��া ��� ����� স��া� ���
আ�া��� ���� ���� ��� �া��া ��। ��া� �া���
�া�া� �া��া ���� আ�� ����। �া�া ���া��
�া��� �া�� �া�� ��া�। ���া�� �া��� �া��া
��� ����স ���� �া�া���� ���া�� ���� ���
���া �া��া� �া��� �া��া। স�া� ���� �া���
��� ���� ��� �া��া� আ�� আ�া� ��� ������
���� ������� আ��া ��� ���� �া�� ����� ����
আসা।

�দশ�য়া লাশ পইেয� ��� লাশ পাইয়�ম না ন�ািন িক�
�বপ�ার মািলকর বাই�া মািলকর �প�াদিদ ব�াশ িদওম'
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�িমকরা �সেল কী চায়?
����া�া� ��া��� �া��� �� ����া��� ���� স��া সা��া�
�� �������� সা�� আ�া�� �া�া�� ��া� �া��া�া� ��া�
���� ���� �����। ��া ��� আ� �� �া��� ����
����� �া�স� ���� �া���। �স�া� �া��� ��া���
���� �া��। ����� �া�া��া� ���� ���� ���া�� ���
���� �া�া��া� ����� ����া ���� �স� �া��া�া�

�����া ������� সা�� ����া�� �া ���� ��� আ�স
��� �����া� �া���। ���া� ���� �া�া��া ���া�� ����
�����া �����া �া��� ���� ��� �া��� ��� �������
�����া �����া��� �����া �� ����� ���� ���� ��
�া�া �া��। ��� �া�� আ�া� �া�া��� �া�া ����া��।

স��া সা�� সা��া� আ��� আ�� ��া��� ��া�� ��া����
আ�� আ� ���� স�� ��� ��া ������� ����
��া�া�� ������। ������ �����া �া� �����। আ��া�
��� �া�� আ���। �� � �া���। ���� ��� �া��
আ��। �া�া����� ����� সা� ��� �� �া��া�া�
�া����। �া� �া���� �া ��া�� ��� ����া� �া����
�া��া �া���� ���া��� ��া� ����।� ��া� ����� ���� সা�
���� �� স���া� �া��� �স��������। ���� ���স��
���� ��� �া�া �া���। ��� ���� ���� ��া�া� �া��
�া��� ��া��� �া� ���� ���া��। ��া�� ����া� ����
�া���� �া�া ���� ���� �া ��� �া�া�। ���� আ��
�া�া�� ����� ���� স��া ���� ���া� ����� সা��
����� ������� ��া�া� ��� ���� �া��। স��� ����া�
�া��। ��া �� স�া� ����া�� �� ���� ���� ����
����� �সা�া��� ��� ���� ���া�া ��� ���।

�������� ���া �া�া��া ���� �স������� �����
��� আ� ���� ����। ����� �া�া� সা�� সা�� �া����
���া�া ���া ���� স�া� ������ ���।
সব�েশ� পিরি�িত
���া��� আ���� �� ���� আ��া���� স����� �������
�� �স������� আ�া�� ����� �������। ����� �া�
���� ����� ��া �����া� ���া� ��া ���� স���া�� ����
�� �া ���া� আ���া �����। ���� ��া�� ���া��������
�����া� ���া� �������� ��� �াস������ �� আ��া��
����� ���� আ��া�� �া��া ��া� �� �া������
�����া। �স� সা�� �া������� �া�া���া স�াস��া
����� ���া�� আ��া���া�� �������। �া���� �����া
���স��। আ�া���া� আ�� ��া�� আ�া�� ����া���
���� ����। ���������� স������ ���া� ����� �া�া�
���� আসা�� ��� ��� �া�া� ����� �া��া �া�����
���� ����।

রা��পােলর কােছ শাি�-��াব
•

আ� ����� �া���� ������ �া����
�া���া��� স�� ���া ��� ���� �া������
��� ��� আ��া��া ����। ������ ���� �����
�া���� ����� ��� �� ���া� �� আ����
���� �� ��� �����া� �� �� �া���� �����
��স�����। ���া ��� ��স����� �������া���
��� ��স����� ��া� ���� ��া�া��� � স��া�
�� ����। ������ ��া��� �া���া� �� ��
�া�া���� স�� ���া ��া� ��া ���। �া���া�
����া� �া��� �স��� স�� ���� �া�����। ���
���� � ���স�� স�� ���। �স� �����া�����
������� ���স�� �া� স�� �া� ��া�� ���
�া�� ��া��� �স���� �া�া�� �া�� ��া���া�
����া�া��া�� ����� ��া� � ����� ��� ����
�া����� �া�।

�া���া��� �া�� �া������ � ������
�া���� ��া ��� �া���������� স� ������
���� �� ����������� �া��� ��� ������ �া�
����া� স����� ���� ��া� ���� �া��� আ�া��
�া��। �া��� �� ��া� ������া�� �����া ����
�া�� �া� ���া� �া�� স��া�। �া�� স��া�
���া ������ স���� ���� স�� ����আ��া�� ��
���� ���া� �া���������� ���� �����া����
���া�া� ���� ��� �া�া ���� ��� ��� ���
স�� �া��া�� � �� �া������ �����া��

������ �া����� ���� স�� স�� �া����া�
�� ���� ����� ��া���� ������� �া ����
�া��া����� স�� �া���আ��া��া� ����া ����
���� ��� � ����াস���� সা����া��� ����া�
��া ���। �া�� স��া� ��� �� �����া ����
�া��� �া��� �া���� স�া�� স�� �া������
���সা� ����� �� �����া ���� �া��� ���
�া��া�� � �া������ �����া�� �া��� ���
আস�� �া�� ���� �া���। �া�� ��������
স�� ��া���� ���া����� আ��া��া� �া���� ��
�া���আ��া��া� ��া �� ������� �া আ���া
�া��া�� ���া আ�া��� ���া�া�� ����� �����।
��� আ�া� ���া� ��� ����। �া��� �� ��
���সা� �� ����� �া��� আ� ����� সা�া��
�া�� ���া�� �া� ���া� ���� ��� আ�
������সা ��� �া�� স��া��� �া�� ����া�
���� �����া ���� ���।

�া��া� ����া� �া���� ���� ��স�����
�া�া�� �া�। ���� ����� ���া�� স��� ��
�����া���� স��� ���� ���� ��স স����
������ ���� স���������া�� �া��া�� ��
স���� �া���া� ��� �����া����। ���� ���া
���� �����। ���� �া স��া���� �স���া �া�া
�� �া। �া���া� ����� ���� ���া ��� �া���
�া ������� �া� ��� ���া ���া�। ���
আ��া��� ��া��� স�� আ�� ���� ��।

�লতা �েক িচট �াে�ডর গ�
•

���া���া� �াস����� আ��� ��া। ���া ����
���� ����� �া� ��� ��স ��া ���। ��া ��
���� ��া����া� ��া�স�� ���� ������ ���া�।
��া�া����� আ�া����� আ���� ������ ���া
���া ��া� ��স��� �� �া�� ����া�স ��া �া�া
����� �� �া�স �া�� ����� ����। স�া�

���� ��া� ������ ��� �����া�। ��া �া��
���া ������� ��া�� ����� ��� ���� ���া
��া�া� �া���� ���� ���� ����� �া ���া�
���� �া ��� আস�� �া�া�া� ���া ���া �া��া
�������।
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স�াদেকর কথা

পরিদন �নলাম এখান �থেক �কউ আর টাকা তুেল িনে� না। �া �দ
িহসােব পাে� তা আবার ওখােনই ইনেভ� করেছ। অ� একিদেনর
কথা। একিট চা �দাকােন বেস আিছ। �দাকািনর কােছ একিট �ফান
এল। নাম িঠকানা আর স�িত চাইল �ফােনর অপর �া�। �দাকািন
�বশ খুিশ খুিশ ভােবই সম� �ে�র উ�র িদেলন। তারপর বলেলন,
এ �সই জয়া ব�া�। টাকা ��াকাব, তাই নাম �াম আেগ �থেকই িদেয়
রাখলাম। উিনও বলেলন -- সবাই আর টাকা তুলেছ না, �কবিল ��
��খান �থেক পারেছ িনেয় আসেছ আর জমা িদে�। কােলকশন করেত
িগেয় হঁািপেয় উঠেছ। বেলই মুচিক �হেস বলেলন তেব পুেজার পর এরা
তি�ত�া �গাটােত পাের।

এরপর িকছুিদন �ের আরব� রজনীর গে�র মেতা সব �টনা �টল।
সরারহাট তারাতলা �েটর বাস �াইভার � �িট মা�িত গািড় বার
করল। পুেজার মুেখামুিখ সমেয় এেজ�টরা অেনেক মােলর �বাতল আর
প�াে�টর িপস িনেয় �লােকর বািড়েত উপি�ত হল। গ�হকত�া সেব �বানাস
�পেয় �ের �ুেকেছন। তাই আরও ল�ীলােভর আশায় গদগদ ভােব �স
টাকাও তুেল িদেলন এেজে�টর হােত। এমনও হেয়েছ �মেয়র িবেয়
পুেজার মােসর পেরই। িরটায়া�� �ুলিশ�ক িপএেফর টাকা তুেলেছন।
আর এেজ�ট এেস �স টাকা িনেয় িগেয় খাটােত �� কেরেছ। িশ�ক
মহাশয় আরও �নলােভর আশায় �মেয়র িবেয়টাও িপিছেয় িদেয়েছন।
সামা� চা �দাকান আেছ �তমন একটা ইনকাম �নই, অথচ টাকা �ার
কের জমা কেরেছন।

িঠক �গ�াপ�জার পেরর স�ােহ। রাত আটটা নটা অবি� ব�া�
ম�ােনজার কাজ করেছন, কার� কা�মাররা এেস বেল �গেছ, তারা আর
��স�েয় টাকা রাখেত চায় না, তাই ি�ম�ািচওর িরটান� িনে�, জয়া
ব�াে�ই টাকা �দেব। ওই সময় এরা সরারহােট নতুন শাখা খুলল। এর
আেগ আমতলা �থেক অপােরট করত। িতন-চার িদেন টাকা জমা �দবার
জ� লাইন �লেগ িগেয়িছল। তেব এই সময় �থম এেজ�টরা তােদর
কিমশেনর, �েদর �াপ� টাকা িঠকঠাক পায়িন, এ িনেয় �ছােটাখােটা
��ুিতও হয়।

ইিতমে�� আমােক ওখানকার �ানীয় এক বািস�া এই িব�য়টা িনেয়
িলখেত বেলন আর জানান অ� আেরকিট �ছােটা সংবাদপি�কা এই
খবর ছাপেত রািজ হয়িন। কার� তারা কা�র নােম ব�া� �রপুেটশন
�হাক এমন িকছু চায় না।

িক� সবাইেক �ুিবেয় িদেয় জয়া ব�া� মােক�ট �থেক হাওয়া হল
নেভ�েরর �থম স�ােহ। আর তারপর �া হয় --- �লােক পর�রেক
�দা�ােরাপ, হা-�তাশ কের আর বােগ �পেল জয়ার মািলক দীপা�ন
হালদার ও তঁার বাবা রেমশ হালদারেক িছঁেড় খােব এমন ভাব কের
মুেঠা পাকায়, হােতর কােছ পাওয়া এেজ�টেদর চড়-চাপড় �দয়।

.

•
নীরা রািদয়া নােমর এক কেপ�ােরট দালােলর সে�
িবিভ� িমি�য়া ব�ি��, কেপ�ােরট, আমলা এবং
রাজ�নিতক �নতা-�ন�ীর �ফােন কেথাপকথেনর �টপ
ফঁাস হেয় �াওয়ায় বেড়া িমি�য়া এবং কেপ�ােরট
সমােজর গলাগিল এেকবাের ন� হেয় �গেছ। এই
নীরা রািদয়ার �কা�ািন �ব�বী কিমউিনেকশন-এর
পিরে�বা �া�েদর মে�� আেছন ভারতীয় কেপ�ােরট
মুেকশ আ�ািন এবং টাটা �গা�ী। ৯ ি�েস�র ২০�০
টাটা �গা�ীর ক���ার রতন টাটা একিট �খালা িচিঠেত
�ীকার কেরেছন, তঁারা রািদয়ার সাহা�� িনেত ��
কেরিছেলন িমি�য়ােত �িনেজেদর মতামত তুেল
�রার' জ�, ২০০� সােল। কার�, �িকছু কেপ�ােরট
এবং িমি�য়ার অ�ভ আঁতাত' টাটা �গা�ীর িব�ে�
�চার গেড় তুলিছল।

এখনও অবি� �কািশত �ায় ২০০িট �টেপ
ছে� ছে� �কাশ �পেয়েছ, কীভােব কেপ�ােরেটর
�লােকরা বেড়া িমি�য়ােক �ভািবত কের িনেজেদর
মন মেতা খবর এবং স�াদকীয় ছাপায়। বা�া
বা�া সাংবািদকরা হেয় �ায় কেপ�ােরেটর টাইিপ�-
��েনা�াফার। িহ��ান টাইমস-এ কাউ�টার পেয়�ট
বেল স�াদকীয় �লেখন �� সাংবািদক বীর সাংিভ,
িতিন একিট ফঁাস হওয়া কেথাপকথেন (২০০৯ সােলর
জুন মােস� রািদয়ার সে� আেলাচনা করেছন,
মুেকশ আ�ািনর একিট িটিভ ই�টারিভউ-এর জ�
কী কী �� করা ��েত পাের তা িনেয়। �সই ���িল
িঠক কের �দেবন মুেকশ আ�ািনই।

আর একটা জায়গায় সাংিভ রািদয়ার কােছ
জানেত চাইেছন, �কী �রেনর ��াির তুিম চাইছ?
খুব ট�ারা মেন হেব না, িক� �তামােদর পেয়�ট�েলা
সব থাকেব?' এই �ে�র উ�ের নীরা রািদয়া বেল
�দন, �ম�লত পেয়�টটা হেব, হাইেকােট� �া (রায়�
হেয়েছ, তা খুবই ��খজনক, কার� তা জাতীয়
�ােথ�র িবেরা�ী।' উে�খ�, িকছুিদন আেগই ক��া
�গাদাবরী অববািহকা এলাকার �াক�িতক গ�াস তুেল
ব�বসা করার �� বরাত অিবভ� আ�ািন �গা�ী
�পেয়িছল, �ই ভাই মুেকশ এবং অিনেলর মে��
আ�ািন �গা�ী ভাগাভািগ হেয় �াবার পর �সই
গ�ােসর বরাতও ভাগাভািগ হেব এরকমই এক রায়
িদেয়িছল বে� হাইেকাট�, �� জুন ২০০৯। এই রােয়র

িব�ে� এক ব�াপক �চার কম�স�িচ িনেয়িছল মুেকশ
আ�ািন �প, তােদর িমি�য়া দালাল নীরা রািদয়ার
মা��েম। �� জুন ২০০৯-এর একিট �ফানালােপ এই
কথা নীরা জািনেয়িছেলন জ�নক �রািহত খা�ােক
--- �এই রােয়র িব�ে� জনমত গঠন করাই এখন
সবেচেয় �বিশ দরকার'। এই �চার কম�স�িচর অ�
িহেসেব ইকনিমক টাইমস, িসএনিবিস, নাইন-এ�,
ইি��য়া টুে�, এনি�িটিভ �ভ�িত বেড়া িমি�য়ার
সে� গলাগিল এবং �স সব জায়গায় িনেজেদর পছ�
মেতা খবর, স�াদকীয়, সা�া�কার িনম�াে�র
িব�েয় কথাবাত�া আেছ এই ফঁাস হেয় �াওয়া �ফান
কেথাপকথেন। ��িকং িনউজ-ই বেট�

�কবল ক��া �গাদাবরী �বিসেনর গ�ােসর িব�েয়ই
নয়, আরও অেনক িব�েয়রই উে�খ আেছ এই
কেথাপকথন�িলেত। ��মন, �মাবাইেলর টু িজ
��ক�ােমর বরাত কেপ�ােরটরা কীভােব পােব,
তােত �ক�ীয় �টিলকম ম�ী সবেচেয় বেড়া �হাতা�
২০০৯-এর �ম মােস চলিত �ক�ীয় সরকার
�তিরর সময় িকছু কেপ�ােরট (তােদর মে�� আেছ
�নীল িম�ল �গা�ী� �চেয়িছল দয়ািনি� মারান
�হাক �টিলকম ম�ী, �স তােদর �লাক� আর

িকছু কেপ�ােরট, ��মন টাটা বা মুেকশ আ�ািন
�চেয়িছল এ রাজা �হাক� রাজা �ােত �টিলকম
ম�ী হয়, তার জ� রািদয়া ব�ব�াপনার কােজ
লািগেয়িছল সাংবািদক বরখা দ� এবং বীর
সাংিভেক। এই বা�েবর কথা আেছ ওই ফঁাস হওয়া
কেথাপকথন�িলেত। এও আেছ, বরখা দ� �াবেড়
িগেয় নীরা রািদয়ােক িজে�স করেছন, �ও ভগবান,
এখন কী হেব, তুিম আমােক কী করেত বেলা?'

এই ফঁাস হওয়া কেথাপকথন�িল �থেক �টর
পাওয়া �াে�, িকছু িমি�য়ার িনয়�� চেল �গেছ
নীরা রািদয়ােদর মেতা কেপ�ােরট দালালেদর মুেঠায়।
��মন �তীশ বেল একজেনর সে� কেথাপকথেনর
সময় রািদয়ার বলার ভ�ী �থেক �বা�া �াে�,
িনউজ-এ� িটিভ চ�ােনলিট এখন তঁারাই িনয়��
কেরন। আেরকিট কেথাপকথেন নীরা পির�ার
বেলই িদে�ন, �িম�-�� (মু�ই িভি�ক একিট
ইংেরিজ কেপ�ােরট �দিনক সংবাদপ�� পুেরাপুির
আমােদর িনয়�ে�, টাটার সে� আমােদর স�েক�র
মে�� িদেয়'।

�গ�উেদ�াগ'-এর দশম বাি��ক সে�লন
.

•
�গিল �জলার উ�রপাড়ায় রিববার �২ ি�েস�র
�গ�উেদ�াগ'-এর দশম বাি��ক সে�লেনর একজন
প��েব�ক িহেসেব এই িরেপাট� িলখেত িগেয় আিম
সামা� িকছু ব�ি�গত ম�ব�ও করব। সে�লন ��
হেয়িছল িন��ািরত সময় সকাল ৯টার িকছু পের,
�বলা বাড়েত বাড়েত উপি�িতর সংখ�াও বাড়েত
থােক। গত এগােরা বছর �াব� �ীরামপুর িশ�া�েল
�গ�উেদ�াগ' নােম ম�লত �ানীয় মা�ে�র উেদ�াগেক
স�ল কের �ানীয় সম�া িনেয় কােজর এই ম�
গেড় উেঠেছ।

সভার ��েতই �য়াত �� সকল মা�ে�র
�িত ��া জানােনা হয়, তঁােদর মে�� িছেলন
অপ�ব� মুেখাপা��ায়, বারীন দঁা, হেরক�� �দবনাথ
এবং রামান� �সন --- এঁরা �েত�েকই এই
উেদ�ােগর পােশ দঁািড়েয়িছেলন। এঁরা রাজ�নিতক
িচ�ার িদক �থেক িভ� িভ� �ারার মা�� হওয়া
সে�ও �গ�উেদ�াগ'-এর মে� তঁােদর হাত বািড়েয়
িদেত অ�িব�া হয়িন। সভার �থম �থেকই এই
িব�য়িট আমার নজের পেড়েছ। স�াদক খসড়া
�িতেবদন �পশ করার পর �ঁারা এেক এেক ব�ব�
রােখন, �সখােনও ব� মেতর এই �খালােমলা
�মজাজিট আগােগাড়া বহাল িছল। আমরা এই
সভায় এেস জানেত পাির, �গ�উেদ�াগ' নােম
এই মে�র পি�কািটও বুেলিটন আকাের গত দশ
বছর �ের �কািশত হে�। স�াদেকর জবাবী
ভা�ে�র আেগ �মাট �� জন ব�ব� রােখন।
ব�েব� �ানীয় নয় এমন �বেড়া' িব�েয়র মে��
UAPA, AFSPA আইন বািতল করা, লালগড়-
জ�লমহল �থেক ���থবািহনী �ত�াহার করা,
মি�পুেরর ত�� কিব ইরম শিম�লার অনশন ইত�ািদ
�স� সামা� এেলও �ানীয় �েছােটা' িব�য়�েলা
�বিশ ��� পায়। ��মন, মাখলা অ�েল পু�র
ভরাট করার �স�� ভ�কালীেত আবাসন�েলার
��াট-মািলকেদর জিমর মািলকানা না-থাকা এবং
নািস�ং �হাম�েলােত নানান িফিকের �রাগীেদর
িবল বািড়েয় �দওয়া� িরকশাভাড়ার তািলকা িবিল
করা� উ�রপাড়ায় ব�তল বািড়�েলার মাে�
আইন অ��ায়ী ছাড় না রাখা� বািলেত সাবওেয়
�তির করার �েয়াজনীয়তা� িহ�েমাটের কালভাট�
�তির করার �েয়াজনীয়তার মেতা �েছােটা'
অথচ �দনি�ন জীবন�াপেন ���প��� িব�য়�েলা
অেনেকর আেলাচনায় উেঠ আেস।

এরকম খুঁিটনািট সম�া িনেয় ব�েব�র
পাশাপািশ আেস আর একটু বেড়া িক� �ানীয়
সম�ার �স�। এর মে�� ��ান িছল জলাভ�িম
বঁাচােনার সম�া ও আে�ালেনর কথা। িহ�েমাটের
জলাভ�িম ভরাট করার িব�ে� �গ�উেদ�াগ'-এর
হ�ে�প ইিতমে��ই �ানীয় রাজ�নিতক মহেল
নাড়াচাড়া স�ি� কেরেছ। এিদন এল বািল-জগাছার
জলাভ�িম বঁাচােনার আে�ালেনর �স�ও। �সখােনও
�জলাভ�িম বঁাচাও কিমিট' গেড় উেঠেছ। �সখােন
�ায় �২০০ িব�া জলাজিম ভরাট করেছ রাজ�

সরকােরর মদত িনেয় আনেমাল সাউথ িসিট
�েজ�, মািল�ন �প ইত�ািদ �বসরকাির সং�া। �াই
অ�াশ িদেয় জলা ভরাট করার নানান িঠেকদাির
কােজ �ু� হেয়েছ �ানীয় কেয়কশ' �বকার। তাই
আে�ালন গড়েত িগেয় �ানীয় �ছেলেদর বা�ার
মুেখ পড়েত হে�। এই ব�ব� আমরা জানেত
পাির িদলীপ ভ�াচাে��র কাছ �থেক। িতিন ত��ম�ল
কংে�েসর কম�ী হওয়া সে�ও এই আে�ালেনর জ�
আলাদা ম� গেড় তুেলেছন। আিম আলাদাভােব
তঁার সে� আলাপ কের জানেত পাির, ত��ম�েলরই
একাংশ এই �েমাটাির কােজর সে� �ু�। ফেল
ত��ম�েলর ম� �থেক এই লড়াই সংগিঠত করা
স�ব হে� না। �িদও �ানীয় ত��ম�ল সাংসদ
কল�া� ব�ানািজ� আইন� িহেসেব �এখনও প���'
এই িব�য় িনেয় হাইেকােট� জন�াথ� মামলা লড়েছন।

সম�া বা ই��র আেলাচনা ছাড়াও িকছু
���প��� �স� আেলাচনায় উেঠ আেস। �স�েলা
িছল এরকম :
• এমন �বশ িকছু মা�� এই মে�র সদ� হেত
চায়, �ারা সি�য় কম�ী হেত পারেব না, তােদর
স�েক� কী মেনাভাব �নওয়া হেব?
• স�াদেকর খসড়া �িতেবদেন বলা হেয়েছ,
�এলাকাবাসীেদর সেচতন করার লে�� �সিমনার,
আেলাচনা সভা, �ছােটা বেড়া �েরায়া �বঠেকর
আেয়াজন করা হেব।' আমরা অ�েদর �সেচতন
করব' --- এই মেনাভাব িক িঠক?
• �গ�উেদ�াগ'-এ এমন িকছু িশি�ত সদ�
আেছন, �ঁারা অেনক িকছু জােনন ও �বাে�ন,
িক� িনেজর পাড়ায় িবি��, �মলােমশা �নই। তঁারা
কীভােব কাজ করেবন?
• িবিভ� এলাকায় সদ�রা ছিড়েয় রেয়েছন, িক�
তঁােদর মে�� িটমওয়ােক�র অভাব।
•জলাভ�িম বঁাচােনার সম�া ��ু িহ�েমাটেরই নয়,
বািল, �ান�িনেতও উেঠ এেসেছ। ��ু তাই নয়,
িস�ুর �থেক সলপ প��� �� বগ� িকেলািমটার
জলাভ�িম রেয়েছ। অতএব জলাভ�িম র�া একটা
সা�ার� ই�� িহেসেব উেঠ আসেছ, �সই অ��ায়ী
কম�প�া ি�র করা দরকার।
• পি�কা িবিলব�টেনর সম�া রেয়েছ। এছাড়া
পি�কা িদেয় গ�উেদ�াগ স�ি� ও সংগিঠত করার
িব�য়ও �তালা হয়।
• আস� িব�ানসভা িনব�াচেন এই মে�র অব�ান
কী হেব? এই ম� �কান দলীয় রাজনীিতর সে�
�ু� নয়। িক� �ানীয় রাজ�নিতক দল এবং তােদর
শাখা সংগঠনেক ব�বহার করার �স� আেলাচকেদর
ব�েব� উেঠ আেস। অথ�া� �অরাজ�নিতক' ম�
হেলও তার রাজ�নিতক হ�ে�েপর �েয়াজনীয়তার

িদকিট িনেয় ভাবা দরকার।
• এলাকায় এমন ব��-ব��ারা আেছন, �ঁােদর নানান
অিভ�তা ও কম�দ�তা রেয়েছ। এঁেদর এই উেদ�ােগ
শািমল করা দরকার।

�বলা িতনেট নাগাদ �ভ�কালী মিহলা ক�া�'
�থেক একদল মিহলা সভায় উপি�ত হন। এঁেদর
প� �থেক �রবা �দবনাথ বেলন, আমােদর উে�দ
করা চলেব না। সরকার এই ক�াে�র জিমটা িকেন
িবতর� ক�ক। ... আমরা িরকশা চালাই, �লােকর
বািড় কাজ কির। ... দশ-বােরা বছর এক জায়গায়
বসবাস করেল সরকার তাড়ােত পাের না। আমরা
প�াশ বছর বাস করিছ। ...

সে�লেনর আেলাচনা �থেক আিম বু�েত পাির,
একিদেক �গ�উেদ�াগ-এর কােছ রেয়েছ একরাশ
�ানীয় সম�ায় সামািজক উেদ�াগ �হে�র দািব�
অ�িদেক এই ম� হেয় উেঠেছ সাংগঠিনক ও
িচ�াভাবনার িদক �থেক িকছু জ�ির সামািজক
পরী�া-িনরী�া চালােনার পিরসর। তাই বারবার
আেলাচকেদর মে�� �থেক উেঠ আসেছ ��াভািবক
িম�'-�দর এক �স�ম'-এ িমিলত হওয়ার কথা�
আসেছ �উ�ু� ভাবনা', �সহনশীলতা' বা
অপরেক �স� করা'-র কথা� আসেছ রাজ�নিতক
�িনরেপ�তা'-র কথা। এই �ীরামপুর িশ�া�ল
একসময় বামপ�ী দল, ��� ইউিনয়ন ইত�ািদ
কা��কলােপ এক অ��ী ভ�িমকা িনেয়িছল� ব� সি�য়
কম�ী-�নতার জ� হেয়িছল এখােন। �সই রাজ�নিতক
কা���ম �খন এক ব� জলাভ�িমর পঁােক আটেক
�গল, তখন সমাজমেন ��ু হতাশাই আেসিন,
এেসেছ ব� ইিতবাচক স�ি�শীল ভাবনা। তারই িকছু
�লক আিম �দখেত পাি�লাম �গ�উেদ�াগ'-এর এই
কেয়ক ��টার আেলাচনায়। একটা আশ�াও মেন
উঁিক িদেয় �ায়, এই স�ি�শীলতার �বাহ এিলট-
বুি�জীবী িনভ�রতার �বড়াজােল �� হেব না �তা,
��ভােব পািট� বা ��� ইউিনয়েনও ��িমকে��ী'র
নাম কের এিলট বুি�জীবীেদর �অদ��' �মতা
কােয়ম হেয়িছল? স�াদক অব� জবাবী ব�েব�
বেলেছন, �ে�খানকার সম�া �সখােন উেদ�াগ স�ি�
�হাক'। িক� উেদ�ােগর পিরচালন, তােক সংগিঠত
করার প�া কী হেব?

সে�লেনর পরিদন সকাল �টায় নাম �কােশ
অিন�ুক একজন আমােক �ফান কেরন। িতিন
জানান, গতকাল সে�লন �থেক �ফরার পেথ িতিন
মাখলা �নং অ�েল �দখেত পান, একটা জায়গায়
িটন িদেয় আড়াল কের পু�র ভরাট হি�ল, �সই
িটন�েলা �ভে�চুের লালতারাওয়ালা সাদা পতাকা
কারা ��ন লািগেয় িদেয় �গেছ �সখােন। এও িক
গ�-উেদ�াগ, না �মতার আ�ালন?
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মানবাি�কার �মলায় ম�িশ�দাবােদর �ােম
সীমা�র�ীেদর অত�াচােরর কথা উে� এল
�� ��� �� ���স�র �া��া��কার
����স ক�কা�ার র���স�� ���র
��া��া��কার �র�া ���র ����া��
�ক�� �া��া��কার ���া ��। �স�া��
������া�া��র স��া� ��াকা� ���স���
�র ���া�া�রর ক�া ���� ��া�া�
���া�া� �া�� �া���া�া ��কর
স��া��র �া� ������র। ��ার �����র
�������� �া�া ��� স�া��া ���ক
সরকার। •
২��� সােলর আগ� মােসর নয়
তািরখ। রাি� যখন �প�েন এগােরাটা
বােজ তখন �িল হল। �িলর আওয়াজ
�কাথা �থেক এল আমরা বুঝেত পািরিন।
যখন বােরাটা পেনেরা বােজ তখন
আবার �িল হল। তখন খুব গরম,
�েরর মে�� থাকেত পারিছলাম না।
বাইের দঁািড়েয়িছলাম। মেন হল খুব কােছই ��টা হল।
তখন আমরা বুঝলাম, আজেক যােকই �হাক �মেরেছ।
আমরা �কানও িচ�া কিরিন, কার� আমরা �তা গ�
�চারাচালােনর কাজ কির না।

যখন রাত একটা বােজ, তখন আমােক ডাকেছ।
বলেছ, �তামােদর ন�র �হােসনেক �মের �ফেলেছ। আমরা
কা�াকািট �� করলাম। িক� িচ�কার কের কঁাদেতও
পারিছ না। ভেয়, কী বলেব আবার কা�া �নেল। ওই
রাে� আমরা আর �গলাম না। আমােদর থানার �প�ােয়ত�
�ম�ার একজন �ছেল িনেয় �গল।

সকাল আটটায় �ম�ারেক িনেয় আরও অেনেক �গলাম।
তবু আমােদর বিডর কােছ �যেত িদে� না। আিম বিল,
�ওটা আমার ভাইেপা হয়'। ও যখন ছ'আট মােসর তখন
ওেক �রেখ মারা �গেছ ওর মা। ওেক মা�� কেরিছ
আিম এব� আমার মা। তাই আমার টানটা �বি�। আিম
বলিছ, �ছেলটার কােছ যাব একটু �দখব, �যেত িদে� না।
বলেছ যাওয়া িনে��। তারপর �কানমেত িগেয় �দখলাম,
হঁ�া সিত�ই �িল কেরেছ, মারা �গেছ।

ওখান �থেক �মাটামুিট সােড় আটটা নটার িদেক থানা
িনেয় যাওয়া হল। �িল িপে� লাগেল �তা �বিরেয় যােব
�সাজা�িজ। িক� এই �িলটা িপে� �লেগ কঁাে�র কাছ
িদেয় �বিরেয় �গেছ। যাই �হাক, বিডর �পা�মেট�ম

হল লালবােগ। আমরা �গলাম। িক�
�সখােন কী িলখল, আমরা জািন না।
আমরা �লখাপড়া জািন না। দােরাগা
বলল, িবএসএফ বেলেছ, �েটা গ�
আর একটা �হঁেসা পাওয়া �গেছ ন�েরর
কাছ �থেক। বলল, �হঁেসা িনেয় নািক
তাড়া কেরিছল িবএসএফেক, তাই
জ� �িল কেরেছ। আমরা বললাম,
�হঁেসা িনেয় ব�ক�ারী-�তামােদর মারেত
�গেছ� কী অথ� এসব আেজবােজ কথার�

আমার বািড় লালেগালা �েকর
অ�গ�ত, মািনকচেকর ��ন� অ�েলর
���পুর �াম। �পা� অিফস
�কিডপাড়া। আমােদর �ােম আেগ
অত�াচার অ��� িছল। িতন-চার
বছর �ের খুব �জার অত�াচার হি�ল।
আমােদর �ােমর মে�� িবএসএফ থাকত।

এখন িতন-চারমাস হল ওরা চেল �গেছ বড�াের। তাই
এখন অত�াচারটা একটু কম। অত�াচার যখন তুে� িছল,
তখন রাে� পু�� মা�� একা একা মাে� পায়খানা করেত
�যেত পারত না। �মেয়মা�� সে� িনেয় �যেত হত।
�মেয়েছেল সে� থাকেল ওরা িকছু বলত না। িক� �ছেল
একা �গেল তুেল িনেয় িগেয় �িল কের �মের িদত।

আমরা চাি� মা��। আমার জিম আেছ বড�ােরর
ও�াের। এখন তারকঁাটার �বড়া �যটা হেয়েছ, ওপাে�র
জিম�েলা চা� করা খুব ক�। বেলেছ সকাল আটটায়
যািব, চারেটর মে�� িফরিব। এর বাইের আসা হেব না।
ওই তারকঁাটার �বড়ার মে��ও আমার জিম পেড়েছ। �নিছ
নািক চাকির �দেব, তাও �তা িকছু িদল না। আমােদর
�ােম িবএসএফ এরকমভােব �িল কের ২৩-২� জনেক
�মেরেছ।

ন�র �হােসেনর বয়স িছল সেতেরা। মরার িতন-চারমাস
আেগ এখােন কলকাতায় পঁয়ি�� তলা িবি��েয়র কাজ
কের �গেছ। রাজিমি�র কাজ। রােত ও পায়খানা করেত
িগেয়িছল মাে�। সে� িছল �কবল একটা �মাবাইল। তখন
ওেক �ের িজে�স কেরেছ �তার নাম কী� নাম না জানেল
ওরা কীভােব থানায় খবর িদেয়িছল �য ন�র �হােসন বেল
একজন �িলেত মেরেছ�

�মিদনীপ�ের �িদবাসী বনবাসী গ� কনে�নশন
গতবছর �� ি�েস�র পিরেবশ
�বেনর সামেন �াড়�ােমর
�লা�াশ�িলর �� �য়রন
কারখানা�িলর দ��� বে�র ব�ব�া
�নবার ��াস িদেয়িছেলন কলকাতার
পিরেবশ দ�েরর কত�ারা। িক�
একবছর পর এখনও একইরকম
দ��� অব�াহত। এবছর তাই �বার
পিরেবশকম�ী এবং �লা�াশ�িলর
মা��রা �� ি�েস�র �েড়া হে�
পিরেবশ দ�েরর সামেন।

���� �া�া�� ��������র� ��
���স�র •
পিরেব� ও অি�কার র�া
আে�ালেনর কম�ীেদর িব�ে�
সাজােনা িমেথ� মামলা �ত�াহার,
�� আয়রন কারখানার দ��� ব�,
বনাি�কার আইন কায�কর করা
সহ আিদবাসী বনবাসীেদর জল-
জ�ল-জিমর আইনস�ত অি�কার
�িনি�ত করার দািবেত গত ��
িডেস�ের �মিদনীপুের জজ �কাট�
�থেক িবদ�াসাগর হল পয�� দী��
িমিছল ও গ� কনেভন�ন হেয় �গল ওই িবদ�াসাগর হেল।
এই �েদ�ােগ হাত বািড়েয় িদেয়েছন �মিদনীপুর �লখক
ি��ী সম�য় ম�, �মিদনীপুর নাগিরক সমাজ, গ�তাি�ক
অি�কার �র�া সিমিত, পিরেব� ��� �িতেরা� কিমিট
�ঝাড়�াম� �ভ�িত গ� স�গ�ন�েলা। কনেভন�ন �� হয়
দরবাির ঝুমুর ি��ী অিজত মাহাতর গান িদেয়। �াগত
ভা�ে�র পর িবিভ� ব�ার ভা�ে� �য কথা�েলা �ে�
এেসেছ তা হল,
এক, ��পা�� মাহােতা বেলন� আইন ভা�েছ সরকার।
�বআইিন ভােব গেড় ও�া �� আয়রন কারখানা�িল
ঝাড়�াম �েকর বাহা�িট �াম �িত�� করেছ। িবগত
২��� সাল �থেক �িতবাদ আে�ালন হেলও �কানও
�রাহা হয়িন। �ক�ীয় িনেদ�ি�কা না �মেন �ন বসিতপ���
�ােমর মে��, জ�েলর �ভতর, রাজ� সড়েকর গােয়
�� আয়রন ই�িনট�িল বসােনা হেয়েছ। ২���-এর
�� িডেস�র হাইেকাট� রায় িদেয়িছল কারখানা বে�র।
আজও �স�েলা সমােন চলেছ।

�ই, আিদবাসীরা িছ�ম�ল। ভারেতর আিদবাসীরা
�মাগল �থেক ই�েরজ, ক�ে�স �থেক বাম��ট আমল পয��
অত�াচািরত হেত হেত চা বাগােন, ইঁটভাটায়, নামােল,
িছ�ম�ল হেয় চেল �গেছ।

িতন, রাজ�ব�াপী িবক� ম� গেড় �তালা জ�ির।
পি�ম �মিদনীপুের গত িতন চার বছর �ের �কবল
অে�র ঝনঝনািন চলেছ। �ায়��াসন, জ�েলর অি�কার

ইত�ািদ দািব িনেয় �ারাবািহক
আে�ালন আেছ। গত চার বছর
�ের �কানও িবক� �সচব�ব�া বা
ক�ি� ব�ব�া গেড় ��ল না। তাই
রাজ�ব�াপী িবক� ম� গেড় �তালা
জ�ির।

চার, �অিভিজত �হ বেলন�
জেলর অি�কােরর িব�েয়। ��
আয়রন কারখানা�িল মািট �থেক
�চুর জল �তােল। ফেল �ােমর ব�
�েয়া �িকেয় যায়। জলক� �দখা
�দয়। িমনােরল ওয়াটারেক আমরা

��য় িদেয়িছ। ভ�গভ�� জেলর �ক�ত অি�কার মা�ে�র
না জল কারবারীেদর, তা �ি�ম �কাট� এখনও রায় িদেত
পােরিন। মািটর িনেচর জলেক �ক�তভােব স�র�� করেত
এই ��টা আজ ওে�।

পঁাচ, �সমের�নাথ ন�ী বেলন� আিদবাসীেদর িন�েড়
�নওয়া হে� আিদবাসীেদর িদেয়ই। আিদবাসীরা আজ
এমন জায়গায় চেল �গেছ �য, �স তার িনজ� স�া সব
হািরেয় �ফেলেছ। আিদবাসীরা �য িবে�াহী, িব�বী তা
ভুেল �যেত বেসেছ। আমার অি�কার কী, পিরচয় কী,
আিদবাসীরা তা ভুেল �গেছ। আিদবাসীেদর িন�েড় িনে�
আিদবাসীেদর িদেয়ই।

ছয়, �নব দ� বেলন� সরকার একটা অ�ুত ব�ব�ার
�ারা চলেছ। পিরেব� আইন কায�কর করা িনেয় ��
আয়রন কারখানা�েলােক বলা হেয়েছ। যারা �লা�া��িল,
গজাি�ম�ল, �মাহনপুর অ�েলর �� আয়রন কারখানা
স�ল� �াি�ক মা��, তারা �কানও ��াসিনক সাহায�
পায়িন। বেলিছ, পিরেব� আইন কায�কর কেরা, নাহেল
পিরেব� দ�র ব� কেরা। �ক� কােন �তােলিন।
সরকারেক আইন মানার কথা বলেল রা�ে�াহী তকমা
�পেত হয়। অি�কার িনেয় টালবাহানা চলেছ। �িতবাদ
করেলই িচি�ত করা হে�। অতএব �িতবাদ করা যােব
না। এরা �ম আইন ল�ন করেছ এব� ি��ায়েনর কথা
বেল কম�স��ােনর কথা বেল বনভ�িম ��স করেছ।

চা �র র পা তা র প র

শাি�প�েরর
রাস �মলা

ভ�কালীতলা মহা�ি� স�ে�র স�াদক দীপক �ামাি�ক
ব�বসায়ীেদর �া�ে��র দায় তুেল িদেলন �প�রসভার
�ােড়। তঁার কথায়, �আমরা �দাকানদাররা িনেজেদর
�দাকােনর সামেন একমাস �ের ওেদর জায়গা কের িদই
আমােদর ব�বসার �িত কের। তাছাড়া পুেরা টাকাটাই

চেল যায় ভ�কালীতলার পুেজার খরেচ। �কননা এলাকা
বেড়া গিরব হওয়ায় �বি� চঁাদা ওে� না।'

সব িমিলেয় িবলি�ত �ীেতর �য়া�ায় নীেচ ম�ারাপ
�বঁে�, ি�পল খািটেয়, র� �বর�-এর চুিড়, �বলুন
আর কসেমিট�, বাসনপ�, �ঁাখাপলা, মিনহাির পুেজার
িজিনস, চীনা �খলনা, কাে�র িপঁিড় আর িজিলিপ, গজা,
িনমিক, বাদাম আর ময়রার �দাকােনর ��ঁায়ায় �াি�পুের
��সেবর �মজাজ এখনও বহাল তিবয়েত। �ুল কেলেজর
�ছেলেমেয় আর সে�য় �েরর �ব�েদর সমাগেম রােসর
�মলা এখন �াি�পুরবাসীর �চ�কা� �পিরেয়ও �যন বলেছ,
�েযেত পাির, িক� �কন যােবা�'
রাস���ার ��া�� ��াকা��র ����� ������� ��� �া��
�� ���স�র ����।

চলেত চলেত
সংলাপ

����া� �স�� ক�কা�া� �� ���স�র •
পােয় পােয় কথা
সে��েবলা �হঁেট যাি� আকড়ার িদক �থেক সে�া�পুর
���েনর িদেক। রিববার। পাে� �হঁেট চেলেছ যুবক
বাবা-মা আর তােদর �ছা� �ছেল। �ছেলটা অেনকটা পা
ছুঁেড় হঁাটেত হঁাটেত বলেছ, �সবতােত �তামরা না কেরা
�কন�' বাবার ��র, �দরকার �নই বেল।' সে� সে�
মােয়র গলা, �তুিম অত হাত পা ছুঁড়ছ �কন�' আিম
ল�া পা �ফেল, এই পািরবািরক পদযা�ােক �পিরেয়
�যেত �যেত �াড় �ুিরেয় �দিখ, �ছেলটার সামেনর িদেক
পদে�প আর �মাজা বুট সহ �ছা� পা আকাে�র িদেক
ততটা ��েছ না। �দরকার �নই �কন�' এমন একটা
�� ��েব িক না, তা ��ানার জ� আর অেপ�া করা
�গল না। ��েনর সময় হেয় যাে�।
ল�াে� না�ল�াে� কথা
রাসিবহারীর �মােড় ��র প�ব� ফুটপােথ চা খাি�। চা-
ওয়ালা হ�া� �চঁিচেয় ��ল, �এই যা যা, আবার একটা
মরেত এেসেছ, আবার পঁাচ টাকা গ�া।' তািকেয় �দিখ
এক ��েয়া ��া। আমার সে� চা খাি�ল লেজ�-
�বচা এক হকার। একটু আেগই �স সামেনর বাস �থেক
লেজে�র �বায়াম হােত �নেম এেসেছ --- িজে�স
করল, �পঁাচ টাকা গ�া �কন�' চা-ওয়ালা বলল,
�জািনস না, ক'িদন আেগই এখােন একটা এমন ��া
এেস মেরেছ। �ফলার �ক� �নই। মের পেচ গ�
ছড়াে�। ��ে� একজনেক �ডেক এেন পয়সা িদেয়
�ফলেত হল। সব �দাকািনেক পঁাচ টাকা কের িদেত
হেয়েছ।' �যা� �ালা, পালা, �াট' --- �দাকািনর তাড়া
�খেয় মর�েট ��রটা, কালী�াট পােক�র িদেক ল�াজ
�িটেয় ছুট লাগােলা। আিমও চােয়র দাম িমিটেয় তার
িপছু িপছু এেগালাম। হাজরার �মােড় ওপেথই �যেত
হেব।
দঁােত �চােখ কথা
িগেয়িছলাম ইি�ডয়ান ই�িটিট�ট অফ কাি�েভ�ন অফ

সােয়ে� যাদবপুের। কাগজ �দওয়ার িছল ওখানকার
�'জনেক। ��াকার সমেয় �গেটর �াের �য �ের খাতায়
সই করেত হয়, �সখােন িরেসপ�িন� ও িসিক�িরিট
অিফসােরর িবরাট �টিবেলর পাে�র �মেঝেত �েটা
অ�বয়সী �ছেলেক হােত হাত �বঁে� বিসেয় রাখা হেয়েছ।
িম�ী �গােছর �চহারার �ছেল�িট মাথা িনচু কের �বু
হেয় বেস আেছ। িভতের কাগজ িদেত িগেয় বুঝলাম,
�গেটর এই �টনার ব�াপাের কােরা িকছু জানা �নই,
জানার ইে�ও �নই। �ফরার সময় আবার �সই �ের
�ুেক সই করার সময় িরেসপ�িন� মিহলােক িজে�স
করলাম, �এেদর কী ব�াপার�' মিহলা বলেলন, �ওই
�য �চয়ােরর ওপের রাখা �ীট�েলা ওরা চুির কের িনেয়
যাি�ল।' �দখলাম, �চয়ােরর ওপর অ� কেয়কটা �ছােটা
�ছােটা অ�ালুিমিনয়াম-�ীট। মিহলা বলিছেলন, এরা
এখােনই কাজ করত। �খেট খাি�ল। এখন চুির করা
অেভ�স কেরেছ। এরপর আর �খেট �খেত পারেব�'
আিম বললাম, �েবঁে� রাখেলই সব িমেট যােব�'
�ছেল�েটা িনেজেদর হঁাটুর মে�� মাথা �ঁেজ িদল। মিহলা
�'পািট দঁাত বার কের িন��ে� হাসেলন। িসিক�িরিট
অিফসার কটমট কের আমার িদেক তাকােলন।
হােত হােত কথা
অসমেয়র ব�ি�েত �ীত বাড়েছ। গােয় চাদর, মাথায়
ছাতা িদেয় �বিরেয়িছ, রােতর �িট িকনেত। গঁাজা
পােক�র পাে� �দাকান। বােরাটা �িট িকনেত হেব।
মাথায় গামছা জিড়েয় সাদা �গি� লুি� �াে�ডল পরা
এক যুবক �দাকানদারেক বলল, চার টাকার ভাত িদেত।
�দাকানদার �খঁিকেয় ��ল, �চার টাকার ভাত হেব
না। চােলর দাম ৩২-৩৩ টাকা িকেলা।' আিম তার
িনয়িমত খে�র, ২� টাকার �নাট িদেয়িছ। ২ টাকা
�ফরত পােবা। বললাম, �সবেচেয় কম, কত টাকার
ভাত দাও�' �দাকানী খুব অিন�ার সােথ বলল, �পঁাচ
টাকা'। আিম বললাম, �ওেক ভাত দাও, আমার �থেক
এক টাকা �বি� �কেট নাও।' তারপর �িট িনেয় যখন
�বিরেয় আসিছ, তখন �দিখ �সই যুবক হােত �াি�েকর
থেলেত ভাত িনেয় দঁািড়েয় আেছ। আিম কােছ যাওয়ার
পর তার হাত িদেয় আমার ডান বা�টা �চেপ �ের
হন হন কের ওপােরর পােক�র অ�কাের িমিলেয় �গল।
�ছেলটােক স�বত এপাড়ায় �য নতুন বািড় �ে�েছ
�সখােন �যাগােড়র কাজ করেত �দেখিছ।

হােড়ায়ার আবািসক �ুেল সারা জীবেনর
সি�ত বই দান করেলন এক ি��ক

.

���া�� ���া����� � ���ক সরকার� �া��া�া� �
���স�র •
�� ম�লবার িবেকল িতনেটয় উ�র চি�শ পরগ�ার
�দগ�া থানার হােড়ায়ায় ��টেপ� অ�াকাে�িমর
পা�াগােরর �� উে�া�ন হল। উে�া�ন কেরন রা�পিত
প�র�ার�া� িশ�ক �া� িনর�ন বে��াপা��ায়। অিতিথ
িহেসেব উপি�ত িছেলন �নত�ন গিত� পি�কার স�াদক
ইমদা�ল হক ন�র, �বাকচচ�া�র স�াদক ম�হা�দ
�হলালউ�ীন, �সংবাদম�ন��এর শমীক সরকার �ম�খ
ব�ি�। িবি�� ��লার ম�লত ম�সিলম ছা�েদর �বািসক
পড়া�না করার �� গেড় �তালা এই িশ�া�িত�ানিট
নত�ন, এিটর পা�াগাের চার হা�ােররও �বিশ বই
ও প�পি�কা �দান কের এই পা�াগােরর উে�া�ন
অ��ানিটেক একিট অ� ম��াদা িদেয়িছেলন দি��
চি�শ পরগ�ার �সানারপ�েরর �গ�রা� �সন�� মহাশয়।

�গ�রা� �সন�ে�র এক বেড়া পিরচয়, িতিন অেনক
�রেনর বই পেড়ন, সং�হ কেরন। এবং িব�ান,
পিরেবশ, সমা�, ��ত� ���িত িব�েয় �লখােলিখও
কেরন িবি�� ��� প� পি�কায়। িতিন তঁার সারা
�ীবেনর সি�ত অথ� ও �ােলাবাসায় সংগ�িহত বই�িল
অক�প��ােব ত�েল িদেয়েছন এই অ�াকাে�িমেক।

উে�া�ন অ��ােন অিতিথব�� পা�াগার, বই এবং
�গ�রা� �সন�� স�ে� ব�ব� রােখন। �গ�রা�বাব� বলেত
উে� মা�ে�র বইেয়র �িত �ােলাবাসা এবং বইেয়র কদর
িব�েয় বাদশাহী �মেলর �িট �ছা� চ�টিক �শানান। �র
উপি�ত ছা�েদর উে�ে� বেলন, �েদেখা বাবা, �তামরা
কখনও বইেয়র পাতা িছঁেড়া না। বরং �তামরা খাতায়
িলেখ �নেব, বা মা�ারমশাইেদর বলেব একট� ��রে�র
বে�াব� করেত।� �গ�রা�বাব� িনে� বই �খন পেড়ন,
বই �থেক বা কাগ� �থেক �ায়িরেত �নাট কের রােখন।

��টেপ� অ�াকাে�িমর ি�ের�র �ািহ�ল সরকার

�গ�রা�বাব�েক ��বাদ �াপন কের বেলন, িতিন
একমাস সময় চাইেছন, তার মে�� এই সম� বইেয়র
তািলকা��ি�র ব�ব�া করেবন। ��েহত� এই বই�িলর
অেনক�িলই ���াপ�, তাই অ� �কানও �ায়গা �থেক
�িদ �কউ �স�েলা পড়েত �েসন, তেব তঁার থাকা
খাওয়ার বে�াব�ও করেব অ�াকাে�িম, তার সাে��র
মে��। �গ�রা�বাব� �খন তখন এখােন �সেত পােরন,
থাকেত পােরন এবং সময় কাটােত পােরন এই বই এবং
ছা�েদর সে�। �স�ত, �গ�রা�বাব� তঁার কম��ীবেনর
অেনকটা সময় িকেশারেদর িটউশন পিড়েয়েছন।

মাস কেয়ক �েগ এই �দগ�া থানা এলাকায়
সা�দািয়ক টানােপােড়েনর কথা সংবােদর িশেরানােম
এেসিছল। �সখােন এই স�ীিতর নি�র সংবাদ
িশেরানাম না হেলও এলাকাবাসীর মেন দাগ কাটেলা
িন�সে�েহ। ছিব তুেলেছন শমীক সরকার।

িচিক�সার �� �না ব� ল� টাকার �মিশন
�দাম�াত হেয় পেড় থাকেব �র কতিদন

��� �������কর ��া�া।
.

র��� �����ার� �রা��র� � ���স�র •
বরানগর ��ট �জনােরল হাসপাতােল গত �তা�ীর
স�েরর দ�েক �য �ে�� িনেয় গেড় �তালা হেয়িছল
�সখানকার �েযাগ�িব�া এ-পয�� �স�িলর যথাযথ
ব�বহার করা হয় না, এব� ব�বহার করার �পযু�
পিরকা�ােমাও �নই। তা সে�ও স�িত বরানগেরর
িব�ায়েকর এলাকা ��য়ন �ক� তহিবল �থেক অথ�
িদেয় আ�ুিনক চ�ু পরী�ার য� অেটা িরে�ে�ািমটার
ও একিট বােয়ােমি�ক �মি�ন �য় করা হয়। িক� �দখা
যায় একাি�ক অজানা কারে� �� �মি�ন�য় অেকেজা
হেয় রেয়েছ। জানা যায়, চ�ু িবভােগর িচিক�সক �কান
আ�ুিনক ব�ব�ার সহায়তায় িচিক�সা না কের'ই �রাগীেক
অ�� �দখােনার িনেদ�� �দন। চার ল� টাকা ম�েল�র
�মি�ন িক প�ােকেট �মাড়াই থাকেব�
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�চনা �শানার �কান বাইের
�াতেকর �খ�াে� ��েন, নব� পব�

��া�া� �া�য়ােররর �ায়া� �া�য়ােরর �পর ��ে� �তা�া�
.

���াি� ��� �� ি�ে��র •
��া��িভ� �ুের ��ােটল এস�ানা�ােত ি�ল বুে� বুক করা। এক
�েনার� পিরেবেশ ��� �ান এব� ��না �পাশাক পিরি�ত ��র
ত���ত���ে�র আপ�া�েনর �ে�� ি�ে� পুেরা স��াটা ��তর
�ে� ��ল। ��প�ব�'�র �ি� আলা�া কের �কান� স��া �ােক
তেব তা আ�াে�র ��ভ�িতর �ে�� ি�ে� স�ািরত �ে� ��ি�ল।
স�� প�ি�ব�র িবিভ� �াে�র �া�ে�র িভড় �� এক �া��া�।
িবিভ� ভা�ার ��েন �র�ুের�ট �ে� �ে�ি�ল �ুখিরত। আ�রা
সবা� বেস �� করি�লা�। ব�ুরা �া�িন��পতু���� খাবােরর
রসা�া�েন ব��। ব��েশ� ���ােন ��ােটেলর িবেশ� ���ান।
��না � পতু���� আ�েলর ব�� �পটু �া�ক � বা�ন�ারে�র
�ল। �ািস �ুেখ �িতটা �টিবেলর সা�েন ি�ে� িবনে�র সাে�
�ানেত �া�ে�ন ত�ারা �কান ��শ ��েক এেসে�ন ��� ক� ভা�া
বেলন ��� তারপর ��� ভােব ��ে� ��ে�ন �স� ��েশর �কান�
�িবখ�াত �ান। পুেরা �র�ুেরে�টর ��ন �ু��েত�র �ে�� ��াস �
�শ�সা� প��� �ে� ��ল। এ�ভােব �নলা� �া��ান, �রাস�, ��না,
�কাির�ান, ��রা�� ভা�ার ���ুর �ান। তারপর এল আ�াে�র
�টিবেলর পালা। আ�াে�র �টিবেল বসা ল�ািটেনা ��েনর ��েরাে�
ব�� �া�ক �া�েলন এক �নব�� ��ািনশ �লাক��িত। এরপর
আ�াে�র পালা। ভারত�� �েন� �িন�শ কের বলেলন, �স��েতর
��শ ভারত' �� ি�ি� ��েস ��ে� ��েলন ��ার কে�� ��� ���া�
সা�র �তা �নি� ...'। পুেরা �র�ুেরে�ট আর �কান� ভারত�� না
�াকা� এব� বিল�ে�র �ান এত �নি�� �বার কারে� �া� �িত
�টিবল ��েক� �শ�সাপ��� করতািল পা��া ��ল। ব�েরর �শ�
ি�েন ��শ ��েক ব� ��ের এ�ন �ান �েন আ�রা �� আেব�া�ুত
�� তা বলা� বা�ল�। ব�ি�ন পর িনে�র ��েশর ভা�া �কাে�
�েন এব� তার সাে� �লা ি�িলে� নববে��র ��� �িভ�তা লাভ
করা ��ল।
�� �া� ��াক, এখান ��েক �বিরে� আ�রা বা�ের ি�ে�
��াড়ালা�। বােরাটা বা�েত িক�ু স�� বািক। ��ােটেলর বা�ের
িবশাল ক�ি�� �লাশে� বােরাটা বা�ার ি�ক �শ ি�িনট আে�
�� �ে� ��ল �ােনর তােল আেলা আর �েলর ��া�ারার �খলা।
নববে��র ���াপন �ল আতসবা��র ����প�ব� ��শ�েনর �ে��
ি�ে�। স�ােরা� কের ���� সােলর আিবভ�াব �টল। ভারেত তখন
রাত ন'টা িতিরশ।
�� এরপর আ�রা রােতর ��াকা� ��খেত �বিরে� পড়লা�।
��ােটল িলসেবা�ার িবশাল ক�ািসেনােত �লােকর িবপুল স�ােরা�।
িক�ু ব�ু �সখােন ভা��পর��া করেত ��ল। আ�রা এি�ে� �ললা�
রােতর ��াকা� ��খেত। �িবখ�াত সব ��ােটেল� আ� �েবশ
�বা�। তা� সা�েনর সব বেড়া ��ােটল�েলার ক�ািসেনা �
ি�ে�া �ুের ি�ের ��খেত লা�লা�। পি��� স���িতেত �নভ��
আি� �শ�েকর ভ�ি�কা �ত�� িন�ার সাে� পালন করলা�। িক�
�কা�া� একটা ভােলা লা�ি�ল। ব��প�িত�র �েতা এক িবেশ�
�টনা �পল�� কের �া�ে�র এ� �বপেরা�া �বি�েসিব ����লতা

আ�াে�র �েনর স�েব�নশ�ল, স�াি�ত �ােন �বশ আ�াত ���।
এ� এক �িভ�তা।
�� এরপর আ�রা িনে�ে�র �েতা ���েট ���েট ��াকা��এর
�সনাে�া ��া�ােরর আেশপােশর �া��া�েলা ��খি�লা�। রােতর
��াকা� র�����। ক�ািসেনা ��েক ব�ুে�র ��ার কের �খন
��ােটেল ��রার স�� �ল, তখন বাে� রাত িতনেট। �ভার �ারেট
�বি� �েপ�া কের� �কান� ট�াি� না পা��া� িনে�ে�র �া�
শর�রটােক �টেন িনে� �ললা� ��ােটেল। ি�ের ি�ে�� �ু� এব�
পরি�ন এক�� �পুর বােরাটা� �ু� ভাঙা।
�� �সি�ন আ�াে�র ��� � ��ান �ে��� ি�ল ��াকা�
�ুের ��খা �তটা স�ব। �স�ট পল ক�াি��ােলর ভ�াবেশে�র
��াড়া ��েক �� �ল আ�াে�র িবি�� �া�া। আ�রা ��ােটা
�িল�ু�ি�র �ে�� ি�ে� এি�ে� �ললা� ��� সাে� একটা ��াপ।
�তটা ��খা স�ব ��েখ �নব। �াে� ��ক�া� করলা� এ��
টাট� ি�ে�। ��াকা��এর এ��টাট� প�ি�ব� িবখ�াত। স�� বানােনা
টােট�র �� �া� � �� ব�েরর ��� সকালটােক �প�ব� কের
তুলল। আ�রা এি�ে� �ললা� ��াকা� টা��ার ��খেত। প�ি�ব�র
��ত� ���ু এ� টা��ােরর ��তা ��� ি�টার। িটিকট �কেট
আ�রা �ে� ��লা� এর সেব�া� তলা�। �সখান ��েক �ািরি�েক
স�ু� পিরেবি�ত ��াকা��এর �েনকটা ��খা �া�। ��� ি�টার
��তা� ব�ব�া আে� �া� ��াক �আকাশ ��টন�, �া� �া�
�আকাশ লা�� বা বাি� �াি���এর ব�ব�া। আ�াে�র সবার�
��া ি�ল ��ত একটা িক�ু ��া�েভ�ার করা। িক� স�� বা
সা�স �েটার� �ভােব িপি�ে� এলা�। িক� �� ��তা ��েক
��াকা��এর ন�লে� স�ুে�র �র���াত �স����� �েন ���ে� ��ি�ল।
���

মাস �পেরােলও �শষ হয় না শাি�পুেরর রাসেমলা
প��� �া�� �াি�প�র�
�� ি�ে��র •
রাসে�লা� শাি�পুেরর
ব���� ��লা। �ত
� ��ান �িত���
রাস ��সব �পলে��
শ�েরর িবিভ� �ােন
��া�� ��াকান �
�েনার�েনর আসর
বেস। ভাঙা রােসর
পর িক�ু �ে� ��েল�
�িত ব�েরর �েতা
এবাের� ��লা ভাঙেত
�প�� প�ি���া �িড়ে�
�ােব। ��লত �া���া�
�ি�র স�ল� এলাকা�
� ��ের বা��াি�
��াড় ��েক ভ�কাল�তলা প��� ��ন� �াত�� সড়েকর �'�াের
�াসাি�ককাল এ� ��লা �া�� ��। এব�র �ভ� এলাকা ি�েল
একশ'র �বিশ ��া�� ��াকান � ত�াবু �েড় �ে�ে�।
এ �মলা �থেক ও �মলায়
ন���ার একিট ���প��� � �ভ�ে�ািলক �িব�াস�� এলাকা ���া�
শাি�পুেরর বাি�ি��ক �ানি�� বরাবর� লাভ�নক। �েল ন���া
�াড়া� �� পর�না, কলকাতা � ব���ান ��েক� ব�বসা��রা রাস
এেল� পির�া�� পািখর �েতা �েড় আেস শাি�পুের। �ক� �ক�
এখান ��েক� পািড় ��েব ক��ন�র, �াপড়ার বেড়াি�েনর ��লা�,
কালনা� �প��কািল, �া�াপুেরর ��াল, ����েপর ��াপ�নাে�র
��লা�, তারপর পুনরা� শাি�পুের �াি���া�ার িবে� �ে� রে�র
��লা �সের �ুিল�া বা বা���ার ���াপ�ে�া।

�ব�ের িপরা� ����টা ��লা কির আি�' ��� �ানােলন �েরক
�াল আর কসে�িটে�র ��াকান�ার িব�ি�� ��ু। �েনেক প�া�
�'�াস ��লা কের। বািক ি�ন�েলা �াে�র বািড়েত �ন �খেট বা
�িল �টেন �রা��ার করেত ��। নব��প ��েক �ত�ন সরকার�
এ� রােসর ��লা� প�ে�ার �পকর� আর ��না�ািটর পুতুল িনে�
আসে�ন �া� �িড় বা�শ ব�র। ব����ান এ� ব�বসা�� ত�ার এ�
��া�� ��াকােনর �ে��� রা�া কেরন, রােত িব�া� �নন। �া�ন�র
িনবাস� ���রব��র সা�া� �শ�বােরা ব�র �ের ��লা করে�ন।
�নার প�� �েরক রকে�র টুিপ। কলকাতার �ুটপাে� ��াকান �াকা
সে�� �িত ব�র� িতিন এখােন আেসন ��লার টােন। �ক�ন
িবি� �ে�� ���রববাবু �ানােলন, �কলকাতার ��েক এ� ��লা
খুব একটা লাভ�নক ন�। তার �পর �প�রসভা ��েক িক�ু ���

কের না। এখােন
এত�িল ��াকান, তবু
�কান� �শ��া�ার কের
��� না। রা�া� ��াট
পেড় না ... তবু আিস,
িক�ুটা ��লার �া�া�
বলেত পােরন।'
িনজ� �িলেত পুতুল
িনেয় �ানীয় �মলায়
আেসন ম��িশ�ী
ক��ন�র ��েক
এেসে�ন ���িশ��
�ন�ল ��ু��ার। ��
িকেলাি�টােরর �ে��
িন�� �িলেত ত�ার
পুতুেলর স�ার িনে�
িবিভ� ��লা� ��াকান

কেরন। ব�লা, িশবিনবাস, ব�রন�র, শাি�পুর, আড়��াটা আর
িনে�র শ�র ি�িলে� ব�ের �া� সাত�আট �াস ত�ার ��লােত�
কােট। ��ি���িশবতলার বািস�া �ন�ল �ানােলন, �আ�াে�র এলাকা�
�া� সব পিরবার� ���িশ��, ক��ন�র ি�আ�িস ��েক আ�াে�র
�ু� �িটরিশ��র কা�� ি�ে�ে�, �াে� �াে� িবিভ� সরকাির ��লা�
�া��ার �� ি�ি� আেস। িক� �ক �ােব বলুন� �খােন ��ু �ল
আর লা�টভাড়াটা ি�ে� ���। িক� ��ন একটা �া�� �াল, ��টা
�বিশ �কনার ��তা আ�ার �ন�, �সটা ��ত একটা িকেন িনে�
��ি�, িবি� �ে� ��েল �া��াটা ��াকা �াকেব। িক� এ� সব ��লা
��েক রােতর �বলা �না�ােস �িল �ািলে� িনে� আসেত পাির।
তা�াড়া সরকাির ��লা� �া��া আসার খরে�� �ে��ক লাভ �ুিরে�
�া�। আ�রা �ার �খে� �া� পু�ি�র �ভােব। সরকার �েনক ক�া
বেল, িক� �� পা�, সা�া�� পা� বেড়া বেড়া ব�বসা��রা, �ারা লাখ
লাখ টাকার �াল িনে� ��েক� বানােত পাের। ��� �রা ��াকান,
�শা�� সা�ােত আ�াে�র কা� ��েক� ��ােটা পুতুল �ে��ক �াে�
িকেন �ন�। িশ��র ���া�া পা� �রা।' ��� খির�ার ��াড় কিরে��
�ড় �ড় কের ��াভ ��েড় ি�েলন িশ�� �ন�ল ��ু��ার।

রা�ার �'�াের �প�রসভার �া��া� এ� ��া�� ��াকান�েলা
বসেল� ��া�া বা ভাড়া ি�েত �� �ান�� �'িট �াবেক। �েড় ���
টাকা �ুট ি�েসেব ��াকােনর �ািসক ভাড়া আর লা�ট বাব� ��িনক
�েড় �� টাকা। ��ি�েক �া���া� �ি�র স�ল� এলাকা� ��াটা ��
��াকান বেস। তাে�র ��াকানভাড়া তুলনা��লক ক�। একটা �া�েকা
��া�া ি�েত �� �ি�র কি�িটেক।

এরপর িতেনর পাতায়

� খ ব �র � িন য়া

����াে�র �িত�ােস
ব���� �ি�ক িবে�াভ'

��� পাতার পর •
���ার �ূ��া�
িসইিপেজেড �মাট ২৩৪িটরও অি�ক
কারখানা আে�। এর �িমকরা সবাই �কন
একসােথ পেথ? চলুন �প�েন িফির।
ইয়ংওয়ান �েপর উপ-পিরচালক ��ল
আলেমর ১১ তািরখ �পুের এক �িমেকর
সােথ �বতন িনেয় বা�িবত�ায় জি�েয়
প�ােকই সূ�পাত িহেসেব িচি�ত করা
যায়।

�িমকেদর �বতন �বষেম�র অিভেযাে�
ইয়ংওয়ান �েপর ১১িট ইউিনেট সােথ
সােথই িবে�ােভ নােম �িমকরা। শিনবার
�১১ িডেস�র� সকাল �থেক �� হওয়া
�িমকেদর িবে�ােভ ইয়ংওয়ান �েপর
উপ-পিরচালক ��ল আলম মারা�কভােব
আহতও হন। আহত হেয়ে� অ�ত আরও
১০ কম�কত�া সহ শতাি�ক �িমক। �াি�
ভা�চুর করা হয় �বশ কেয়কিট। �িমকরা
অব�� কের রােখ �মইন ��ট সহ রা�া।
যান চলাচল ব� থােক কেয়ক ��া। উ�ুত
পিরি�িতেত ইয়ংওয়ান �েপর ১১িট ইউিনট
অিনিদ��কােলর জ� ব� ��াষ�া কের
ইয়ংওয়ান কত��প�।

রিববার সকােল একেযাে� সকল �িমক
িসইিপেজড চালু থাকেল ইয়ংওয়ান খুেল
�দওয়ার দািব জানায়। িক� �বপজার �কান
িনেদ�শ না আসায় ব�ই থােক ইয়ংওয়ান।
��াভ বা�েত থােক �িমকেদর। সকােল
সাে� এ�ােরাটা �থেকই িবে�ােভর ��।
সকাল �টা �থেক কাজ �� কের আজ
�মােট ২ ��টা মেতা কাজ হেয়ে� �সখােন।
�িমকরা �ক� ����
�িমকরা এভােব পেথ নামার ��ান কার�িট
হল �বতন �বষম�। �বশ কেয়কিট কারখানার
�িমকেদর সােথ কথা বেল জানা ��ে�,
নতুন �বতন কা�ােমার ��য়েনর শত�
িহেসেব �িমকেদর স�াহব�াপী কাজ করার
দ�তাসূচক উ�সাহ �বানাস, যাতায়াত ভা�া,
িটিফন খরচ সহ কেয়কিট খােতর টাকা
আর �দওয়া হেব না জানােল ইয়ংওয়ােনর
�িমকরা �খেপ যায়। এর সােথ �যা� হেয়ে�
নতুন �বতন কা�ােমা িনেয় মািলক পে�রও
ফি� িফিকর। মািলক পুরেনা আর নতুন সব
�িমকেক �� কের �বতন িন��ার� করেল
পুরেনা দ� �িমকরা তা �মেন �নয়িন।
তােত তােদর �াপ� �বতন �থেক �শাষ�
হয় বেল মত �দয় তারা। ি�তীয় কার�িট
হল, অপােরটর �পাে�র �িমকেদর �বতন
নেভ�র মােসর মে�� ব�ি� করার কথা
থাকেলও তা হয়িন। এর �িতবােদ �িমেকরা
পেথ �নেমে�।
����ার রা���ি��
িনহত কত? আহত কত? এই
�ে�র উ�ের চলে� পুিলশ �রব
�বাংলােদেশর রা�ীয় �িটকাবািহনী�
সাংবািদক �ত��দশ�ীেদর লুেকাচুির �খলা।
এ এমনই �খলা �যখােন সময় মেতা �কান
ক�াল�েলটর পাওয়া যায় না। অ�মানং
ভরসাং বেল সবই বলে� মন��া তথ�।
িক� শত শত �িমকেক �দখা ��ে�
রা�ায় কাতরােত। চ��াম �মিডক�াল কেলজ
হাসপাতােল রাত নটা পয�� �ই শতাি�ক
আহত �িমক কাতরাে�। এই সংখ�া হাজার
�াি�েয়ে� �পুের। এরপর অ�মান কের বলা
মুশিকল আহেতর মা�া অ�যায়ী �সংখ�াটা�
কত?

�িমক মেরে� এটা �যমন সত�। �তমিন
এটাও সত� �য, সংখ�াটা অ�ত ৪, �সটাও
িনি�ত। িক� এই সংখ�া �কাথাও ১০,
�কাথাও �। �কাথাও বা �টানেত টানেত
�টা লাশ �রব িনেয় ��ে�� �শানা যাে�।
�শােনর আ�েন আ�ীেয়র তুেল �দওয়া
এক �িমেকর নীরব ��ান হেয়ে�। �িমেকর
নাম �িহ দাস �৪��। ময়না তদ� না কেরই
ন�রীর বলুয়ার িদি� �শান�ােট ত�ােক
তি��ি� দাহ করেত পুিলশই মুখ� ভূিমকা
�রেখে�। আ�াবাদ-ইিপেজড সংযু� স�েক
�বলা সাে� চারটায় একিট লাশ �টেন িনেয়
যাওয়ার িচ� পাওয়া ��ে�। লাশ আরও
বা�েব, রাতভর বা�েব �িমক পিরবােরর
আহাজাির। আমরা মহান ��মা��েম �দখব

এইসব লাশ �যন ��ু এক একিট �বে�
যাওয়া সংখ�ামা��
�া��য় ��য়াম� ����র ভূিমকা
ইিপেজেডর �িমক িবে�ােভ �িমকেদর
িব�ে� ��মুিত� �ার� কের অ�েরর ভূিমকায়
�নেমে� সরকার সমথ�ক �িমক লী� আর
�ানীয় �া� লী�। পুিলেশর সে� �িমকেদর
�য�থভােব �াওয়াও কের তারা। অিভেযাে�র
তীর এখন ৩৯ ন�র ওয়াড� আওয়ামী
লীে�র সভাপিত হা��র রশীেদর িদেক।
িবিডিনউেজর সাংবািদেকর সােথ কথা বলেত
ি�েয় িতিন �ীকার কেরে�ন, ওপেরর
িনেদ�েশ এই হামলা করা হে�। ওপর
বলেত ম�ী আফসা�ল আমীেনর নাম বেলন
িতিন� �া� লীে�র �সানার ��েলরা �া�ু
হােত রা�া পির�াের �নেমে� সকাল �থেক।
ব�িত�মী এই কম�সূিচর পরামশ�দাতা সােবক
�ময়র মিহউি�ন। তেব ��াটা �ফেল লাি�
িনেয় �িমক ���ােনার উপায় �ক বাতেল
িদেয়ে� �া� লী� �নতােদর �সই ��িট
করার সাহেস �লায়িন �� �িতিনি�র�
িমিডয়ার ভূিমকা
মািলকে�া�ীর হেয় িমিডয়ার দালািলপনার
মুেখাশ খুেল ��ে� এই আে�ালেন।
চ��ােমর ৩িট �ানীয় পি�কাই ভূিমকা
িনেয়ে� আে�ালনেক িবপেথ পিরেবশেনর।
�দিনক আজাদীর ��ান সংবাদ করা
হেয়ে� -- �ইয়ংওয়ােনর ১১িট কারখানায়
ব�াপক হামলা, ভা�চুর, ১০ কম�কত�া
সহ আহত শতাি�ক। সব কারখানা ব�
��াষ�া।� ���অপর �দিনক ��ভাত-এরও
��ান িশেরানাম ি�ল �ইয়াংওয়ান-এর সব
কারখানা ব��। ����ানীয় আেরকিট পি�কা
�দিনক পূব�েকা�-এর ভূিমকাও একই রকম।
���সংবােদর ��েত মািলক আহত আর
ভা�চুেরর ফুল িদেয় মালা ���েথ সংবাদ
পিরেবশেনর রাজনীিত আমােদর মেন কিরেয়
�দয়, মাস �শেষ িব�াপন, মােসাহারা,
ব�র �শেষ পািট�, িট-শাট�, ক�ােল�ডার
আর অে�ািষত উ��কােচর কথা� মহান
��মা��ম �ানীয় হেয়ও �ানীয় থােক না।
�স পালন কের চেল �বি�ক পু�িজর �ারায়
মািলকে��ীর �াথ�র�ার কত�ব��
�া��াি�ক��র �মিক
রাত বা�েত থাকেলই িবিভ� পি�কা অিফেস
�ফান আসেত থােক। �ফােনর ওপােশর ক�
কখনও �রব, কখনও পুিলশ, কখনও িসিট
�ময়র, কখনও বা �বপজা �বাংলােদশ র�ািন
�ি�য়াকর� অ�ল� কত��পে�র। আেয়শ
কের �ফান তুেল িনে�ন িরেপাট�ার, বু�েরা
িচফ বা বাত�া স�াদক��। �মিক �ামকী,
করেজা� অ�নয়, �েলাভন আর কখনও
বা �নিতক সাংবািদকতােকও �র� কিরেয়
তারা �িমকেদর আে�ালনেক সহা�ভুিতর
না �দখােনার পাশাপািশ িনেজেদর আহত,
কাতু�তু আর �িত�� হওয়ার কািহনী
�নাে�।
�������� �িমক ���া��
এই আে�ালন পিরি�িতর চােপ অেনকটা
�ত��ুত� কায়দায় �ে� ও�া আে�ালন।
�বেদিশক িবিনেয়াে�র িসইিপেজেড ��ড
ইউিনয়ন আে�ালেনর �কান �েযা� না
থাকার ��ি�েত �সই অেথ� �কান রাজ�নিতক
�নত�� �ে� ওে�িন এখােন। তেব মজুির
ব�ি�র ল�াইেয় িনেজেদর অি�� র�ার
সং�ােম একি�ত হেয়ে� সবাই, �িলর মুেখ
বুক �পেতে� �কউ, �কউ মুি�েক কেরে�
ব�দানেবর মেতা। �কউবা মজুির না বাি�েয়
িফরেব না বেল কেরে� �িত�া�
���া�মর �ি��া�� ������� �িমক ি���াভ
আজেকর এই িবে�াভ চ��ােমর �িমক
আে�ালেনর ইিতহােস সব�ব�হ� আে�ালন।
আজেকর িমি�েল মাথা�না অস�ব।
সা�িতক জ�ির অব�ার সময় কালুর�ােট
�িমক িবে�ােভর পর আজ এই �িমক
আে�ালন। এর আে� ইিপেজেড ১৯৯�
সােল এক পািক�ানী অিফসার কত��ক ৪ জন
�দিশ �িমক িনয�াতেনর �িতবােদ ফু�েস ওে�
আজেকর স�ক�েলা। িক� তা ব�পকতায়
ি�ল অেনক ���
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