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চলে� �বােরা চাষ, তেব �ব�ােন ন�
•

�লতা �েকর কলসায় �তালা �� �িবটা। দ�েরর
�িম�িলেত �� সময় �বােরা ধােনর �া� করার ��
�কা�াও টানা ������� িমটার ��িল�াির পা�প িদেয়
�ল �দওয়া হে�। �িদও �র পিরবেত� �িদ �স�াতা �াল
বা নালার মাধ�েম �ল �েন �া� করা �ায় তাহেল িক�
�র� কেম। তেব �ক� �ক� ��া�ার মাধ�েম পাে�র
�াল ��েক �ল ���ে� ব�বহার কের� িক� �স স���াটা
��ব� কম। কার� �কটা মর�েম �কবল মা� �কটা �া�
কের কা�র ��ারািকর ধানট�� হেলও তােত স�সার
�ালােনা �ায় না। তার সাে� তােক �� সবি� �া�
বা �� �প�ায় ��� ��েক �ীবন �ালােত হয়। আর তা� �ল ���ে� িদেত �� সময়টা লােগ তা �দওয়া স�ব হয়
না।

বামপাে�র �িবটা রাধাপ�র �ােম ��াকার ম�ে�
�তালা। ব��ার �া� �� মাে� রমরিমেয় হেলও �� সময়
�া� হয়িন। �� �� মা�টা তার �েনক ��ে�র মািলক
মালার ব�ি�রা। আর �� মা�টা আগাম িনেয় �া�
কের রাধাপ�েরর �লােকরা। তােদর �িধকা�� আবার
�লতা �ি�েট� ��ান'���কলকাতায়�িবড়লাপ�ের নানান
কাে�র সাে� ���। ব��ার �াে� ধান �রায়ার পর িবে��
�কটা �িমর ধাের �াওয়ার দরকার পেড় না। িক�
�� �াে� লা� ��মন �বি� �তমন সার� �ল� িবে�র
�র� আে�� িনয়িমত মাে�র ধাের ��েত হয়। কার�
�রাগ �পাকার আ�মে�র স�াবনাটাও �বি�। রা�ার

��িদেকও মাে� �া�আবাদ হয়িন। ��� �র িবপরীত ি�� �� �ট রা�াটা �� িপ� রা�া ��েক �� হেয়ে�
�স�ােন� রা�ার �� পাের।

�� �িবটা �তালা �দা�া ��েক সহরারহাট আসার
পে� রা�ার ধাের। �� ���েন িমেল ধান ��ে�ন
ত�ােদর� �িম �টা। পাে�� �াল� িক� �ল �ন�।
�িদও �� সময় ��ায়ােরর �ল �তালা হেয়ে�। আবার
গত ব��ায় ব�ি� কম হওয়ায় প��র�েলােত ��আড়া�
��েটর �বি� �ল �ন�। �নারা �নােদর �া�েয়র প��র
��েক �ল িনেয় ��ে�ন �� �েত� �� পের �ােল
��ায়ােরর �ল �েল �ােলর �ল ত�েল প��ের �িত�
কের �দেবন। রা�ার �� পাে� �া� হয়িন। �� �রার
�া��িবক� �া���বােরা �াে� �� �লতা �েক তা����
ধােনর সাত আটিট ��ািতর �া� হয়।

মিহরামপ�র ��েলর দি�ে� �কট� �াস �িম� তােত
�কমেন ট�ক ট�ক কের কা� কের �েলে�ন �ী
��ীন ম�ল। মানক��� �ব�ন আর পাল� লািগেয়ে�ন।
বলেলন� আেগ �তা �� িবক� ��বােরা� ধােনর �া�
ি�ল না� আর �ত সার িবে�র �ল �তা ি�ল� না।
আিম �� িনে�� আে� আে� �া পাির কির� ত�ন
�তা ��সব� ধান �তালার পর �লত। �� করলাম�
কী িব� িদেয়ে�ন� না �কান রাসায়িনক সার� িব�
আিম ব�বহার কির না। তােত �পাকা লােগ না� ক�
�সরকম �কটা �তা লােগ না� তেব সার� িব� িদেল
��রকম �লত �ত হয় না।

�াে��ার �া�া� চূণ� মাে�র �া�
•

�স��াল ��াে�িন�র �য়ারলা�� িবি����র �ে�ািদেক
��না� �দ �রাে�র ওপর কেপ�াের�েনর �ি�স। �ি�স
স�ল� �কটা ��ােটা �ের ি��েদর ��ল �ালায় �ওয়া��
ি��ন' নােম �কটা �নি�ও। ��না� �দ �রাে�র
��টপাে�র ওপর �ায় আি�টা পিরবার বাস কের। �ায়
��� �ন প�ি�� িনেয় প��ায়�েম ��লটা �েল।

� ���য়াির সর�তী প�ে�ার আেগর িদন ত�ন �বলা
িতনেট িতির�। বা�ারা িটি�ন িনেয় �েল �গে�� ��াকা
�ের মি�কা িমস �রি��ার �াতায় নাম�েলায় ��া�
ব�িলেয় িনি�েলন। িস�া�� মাহােতা নামটা �দে� ��েম
�গেলন। মেন মেন নামটা আওড়ােলন আর �াবেলন�
আগামী ক'িদন ওেক িনেয় পড়েত হেব। নােমর বানানটা
�ােলা কের ���ােত হেব। �স�ট �ে��স ��েল �া�নাল
ওেপন ��ল �বাে��র �ধীেন িস�াে��র �িত� হওয়ার ক�া।
��রাি�েত নােমর বানানটা িল�েত হয়। ি��টা ব�ি�মান।
�� ি��রা �ত�ে� �'বার কা� কের িদিদমিনেক
�দ�ায়� ও তত�ে� প�া� বার কা� কের �দ�ায়।
সামেনর ��য়ারটায় বেস। সবসময় �কটা িমি� হািস
ম�ে� �লেগ �ােক। ওর মা �পা �লাকার �ারেট ��ােট
ি�েক কা� কের। ও িনে� �লাকার �ক �না� ি��
ি�ল। বা�লা�া�ী। িস�াে��র �া�রদা লালবাব� মাহােতা
িবহােরর �াম ��েক ��ােন আ�ানা �গেড়ি�ল। ওনারা
কেয়ক�ন িমেল� �ওয়া�� ি��ন'��ক িনেয় আেসন
ওনােদর বা�ােদর �ল�াপড়া ���ােনার ��। িস�াে��র
বাবা �দীপ �কটা �গা�া�েন কা� কের। �কট� ি�ট���
কা�কেম�র �কানও ি�ক �ন�। �ন�া�া� কের। �পার
��ব �ে� ও�র ��েল ও �মেয়েক �ল�াপড়া ি�ি�েয় বেড়া
করা। �ামী �দীেপর ওপর ��ব �কটা �রসা কের না
�পা। বািড় বািড় কা� কের ��েলেমেয়েক বেড়া কের
ত�লে�। ��েলর বয়স সােড় িতন� �মেয়র সােড় প�া�।
��েন� �ওয়া�� ি��ন'��র ��েল আেস। কাে�র ��ােক
�পার মেন পেড় ��েলর ক�া। আ� িবেকেল ��েলর

�েটা ত�লেত হেব। �স�ট �ে��স ��েলর �ম� �মা করেত
হেব।

ত�ন �বলা সােড় িতনেট� িস�া�� ওর নািনর হাত
��েক �াত �াি�ল। ��টপাে�র �রিল���র ধার ���েস
সব মা���েলার বাস। নািনর পা ���াড়া। নড়া�ড়া
�বি� করেত পােরন না। �পা ি�ের না আসা প���
��েলেমেয়েক �দ��াল কেরন। িস�াে��র হােত �কটা
বল। ��েত ��েত হাত ��েক বলটা �রিল� গিড়েয় নালােত
পড়ল। রা�ার ধার ���েস �মাটরগািড় ও ��লাগািড় সব
দ�ািড়েয়। ি��িট �রিল� �পিরেয় রা�ায় �নেম বলটা
�নবার �� ���কল। ত�ন� �কটা �াে��া গািড় �প�ন
িদেক ��াের ব�াক করি�ল। গািড়টা ধা�া মারল ��ম�
��লাওলােক� পেড় িগেয় তার �কামর �া�ল। িস�াে��র
ত�ন বেলর িদেক ন�র। ি��িট ধা�া ��েয় আ�েড়
পড়ল ��টপাে�র কািন�ে�। মা�া ��ে� ি�ল� �বিড়েয় পড়ল।
রে� ি�ে� �গল �ায়গািট। মহ�ার ��া� আ�েড় পড়ল
গািড়র ওপর� গািড়র সওয়ািরেদর ওপর। �মার মার' কের
�তেড় �গল সব পড়ি�রা। মােয়রা তােদর ��ােটা ��ােটা
��েলেমেয়�েলােক �িড়েয় আতে� ��েলর �মে�েত �েস
ধপাস ধপাস কের পড়েত লাগল।

�পা ��ন �বর �পেয় �ল� তত�ে� ��েলর লা�
িনেয় �েল �গে� প�িল�। রােত ��ন �ববাহী গািড়েত
আপাদম�ক কাপেড় �িড়েয় ম�তেদহটা মহ�ায় ি�ের �ল�
ত�ন �পা গািড়র �াে�ল কে� ধের ��েলেক �াড়েত
�া�ি�ল না। �ার�ন প��� মা�� �েনক কে� হাতটা
�াড়ােত �পেরি�ল। িক� সারারাত �পা ও� রা�ােত�
বেসি�ল। সকাল �গােরাটায় ���েল িদেত �েস �স ��েলর
ম�� ���বার �দে�ি�ল।

পেরর �বর � বা�ািট মারা �াওয়ার �রাে� �াে��া
গািড় �া���র কের �লাকার মা��� ল��পা�ও হয়।
গািড়র মািলক বা�াটার বাবার নােম আড়া� লা� টাকা
�িতপ�রে�র মামলা ��েকে�।

�েত�নরা চােষর �� চাল িবি� �ের �মা�া �ান �া�
�� মা� বাইের �া� �ের, �ী��ব�িদরা িবিড় ব�াে�

��রবেনর পে� �া�ের

.

•
িদনটা ি�ল ���� �া�য়াির� সকােল মি�লপ�ের িব�বী
�িহদ কানা�লাল ��া�াে��র ম�িত�েত মাল�দান ���ােন
��াগ িদেয়ি� ��� �নতা�ীর ��িদন �পলে��। �প�ের
ম��রাপ�ের �নতা�ী �সে� আেলা�না ���ােন ��াগ
িদেত �াবার �ে� �য়নগর�মি�লপ�র ���েনর �ন�
��াট�েম� ��েনর �েপ�ায় বেস রেয়ি�। �মন সময় ��
�টা ��বয়িস ��েল পাে� �েস বসল। তােদর �েত�েকর
সে�� �কটা কের ব�াগ রেয়ে�। �দে� ��ন সহে��
ব��েত পাির �রা বা�ের কা� করেত �াে�। ব�ােগ িন��
�ামা কাপড় �াদর �ত�ািদ আে�।

�েদর মেধ� �ক�ন সেত�ন ম�েলর ���� সে�
ক�া বেল �ানা �গল� তােদর বািড় �য়নগর �ানার
�বেল�গ�ানগর ��েলর প�ব� �পনগর �ােম। ওরা
কেয়ক�ন �াদবপ�েরর কাে� ম���প�ের মািট কাটার কা�
করেত �াে� িতন মােসর �ে�। ও�ােন ��াটবািড় �তির
হেব। ��� টাকা কের �রা�। ওর সে� আে� ��� ম�ল�
িসে��র হালদার� স��াসী দাস ���িত। সেত�নেদর �মাট
� �েনর পিরবার। ওর বাবা ����� দাদা ���� আর ও
ম�ল �পা��ন কের পিরবাের। ওর �ী� �ব�িদ ��েন মােস
��� টাকা কের �মাট ���� টাকা �পা��ন কের।

ওেদর � িব�া �াে�র �িমেত স� �াল লাল আ�িট
িতন মােস �া� কের বেট� তেব �স� ধান ওরা �ায় না।
কার� তার দাম �বি�। ও� �াল িবি� কের ওরা বা�ার

��েক �মাটা �াল �� টাকা �কি� দের �� �কি�র ব�া
��� টাকা দের িকেন �ায়। ওেক ি��াসা কেরি�লাম
�তামােদর ��েল িক কা� পাওয়া �ায় না �� �তামরা �
মাস বা�ের কা� কর বল�� ও বলল� পাওয়া �ায় তেব
মনমেতা নয়। �ানা �গল ওেদর ��েল� আয়লায় �িতর
পিরমা� ��া� ��েলর ত�লনায় িক�� কম। ব��লাম
আয়লা �হাক আর না �হাক� ��রবেনর মা��েক স�সার
�ালাবার �ে� ব�েরর �কটা বেড়া সময় পিরবার পির�ন
��েড় বা�ের �াকেত হয়।

��রাত দা�া ��ি��ত তদ� �িমি�র
িরেপাে�� �ব�� ��রাত �র�ার

•
���� ম���ম�ী �নের� �মাদী� �লবাগ� �সাসা�িট� নােরাদা

পািটয়া �ব� ��া� �ায়গার �য়�র �টনা�িলেক মাম�িল
িহেসেব �দি�েয়ে�ন� বেলে�ন� �িত ি�য়ার �িতি�য়া
আে�' �িরেপােট�র �� পাতা�।

��রাট সরকার �'�ন বির� ম�ী �ে�াক �াট �ব�
আ� �ক �ােদ�ােক ��া�েম আহেমদাবাদ িসিট প�িল�
�ম �ব� রা�� প�িল� কে��াল �েম বিসেয় �রে�ি�ল�
�কানও িনিদ�� িনেদ�� না িদেয়�। সে�হ করার �ে��
কার� আে�� প�িলে�র কাে� হ�ে�প করার ��
�েদরেক �স�ােন রা�া হেয়ি�ল।
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স�াদেকর কথা

����বািহন�র হামলা
�ুয়াে���

� ���য়াির জলপাই�িড় �জলার না�রাকাটা �ানার িশব�ুেত
পুিলশ� ি�আরিপএ� এবং ইি��য়া িরজা�� ব�ােটিলেয়েনর
�িলেত িতনজন ��া��াল�া�� �ম��ক িনহত হেয়ে�� আহত
��ুর� পি�মবে� �ক��রাজ� �শ� ����বািহন�র মা�ে�র
�পর হামলার পির�র িব��ততর হে�� এই হামলার পের
��াটা দািজ�িলং �জলা জুেড় �রকাির বন দ�েরর �বেন আ�ন
লাি�েয়ে� পাহািড় জনজািতর মা��� �ই জনজািতর মা��েদর
অপরা� ি�ল� তারা অনশন�অব�ােনর আেয়াজন করি�ল�
��ােন নািক এ�ব �বআইিন� িক� ��তাি�ক প�িতেত
মত�কাশ �বআইিন �কন?
�টনার পর বাংলা�া�� কেপ�ােরট � বেড়া িমি�য়া বাঙািল

��াদনা �িড়েয় িদেত �নেম পেড়ে�� িটি� ��ােনেলর টক �শা�
�ত ��রবে� জ�ােনা এক বাঙািল �লি�কা �� তুলে�ন� �ব
জােতই �িরিব আে�� ��টাই আ�ল �ম�া� পাহািড় জনজািতর
মা�ে�র আ�িনয়�ে�র দািব আ�েল �া�দািয়কতা� এই
�লি�কা �ংেবদনশ�ল� কেয়ক ব�র আে� িব�মকাম� মা��েদর
�দেশ �মকাম� মিহলােদর �ম�ার ক�া িনেয় �প�া� িলে�
লাইমলাইেট এে�ি�েলন� তেব �মতলেকি�ক একিট রােজ�
পাহািড় জনজািতর আ�িনয়�ে�র ইে� তার কাে� �বাংলা
�াে�র দািব� িবনা িক�ু নয়� হায় �ংেবদন� টক �শা�র
�হা� �লা তুেল ��া��া জনমুি� �মা��ার �নতােদর িজে��
করে�ন� এই অশাি�েত প��টকেদর �বহাল অব�া িনেয় িক�ু
��েবে�ন? �অশাি���ত বুিঝ প��টকরাই ঝােমলায় পেড়�
��িমপু� মা��রা �তা �� �� জােতরই �হাক) আ�ােদ আট�ানা
হয়? িমি�য়ায় পাহািড় কােরার ব�ব� এেল তা আ�ে� হয়
জনমুি� �মা��ার �নতােদর বা মাক�ামারা �মা��া�িবেরা��েদর�
পাহােড়র আমজনতার বয়ান কই?
পাহাড় বলেত আমােদর বাঙািলেদর একটা বেড়া অংশই বুিঝ

�বড়ােনা� পাহািড় বলেত অেনেকই বুিঝ দােরায়ান� আমােদর
এই �বাঝা আমােদরই ল�া� ��েরর পাহািড় জনজািতর
আ�িনয়�ে�র দািব� আজেকর নয়� অেনক পুরেনা� ��েম
বামপ��েদর মা��েম� পের ��া� ি�ি�ং হেয় এ�ন জনমুি�
�মা��া ��� ��া��াল�াে��র দািবর �িতিনি� বদেলে�� িক� দািবর
িব�মা� রদবদল হয়িন� ��ই দািব� তার ইিতহা�� তার কার�
��� এ�ব �শানার ����টু� �তা আমরা অ�ত রা�েত পাির�

��ম পাতার পর

তদ� কিমিটর িরেপােট� �জরাত দা�ায়
�মাদ� �রকােরর মদেতর ��ক�িত

�িরেপােট� �চয়ারম�ােনর ম�েব�র �� ন�র পাতা�। �েশাক �ােটর
�সল ��ান ��ঁেট �দখা যায়, তঁার সে� ওইসময় �যাগােযাগ িছল
ি�এইচিপ �নতা জয়দীপ পেটেলর, িতিন নেরাদা গঁাও এব� নেরাদা
পািটয়া হত�াকাে�র ম�ল চ�ী।

িরেপাট� জািনেয়েছ, �জরাত দা�ার সময় �যসব পুিলশ �ি�সার
িনরেপ� �থেক হত�াকা� আটেকিছল তােদর দা�ার পরপরই
����প��� জায়গায় �পাি�� িদেয়িছল �জরাত সরকার। �িসট'
�চয়ারম�ান এই ��া��ার�িল িনেয় �� তুেলেছন।

িরেপাট� বলেছ, ��জরাত সরকার �সই সমেয় পুিলেশর দা�া িব�য়ক
ওয়�ারেলস কেথাপকথন �রক�� ন� কের িদেয়েছ বেল জানা �গেছ।'
িরেপাট� আরও বলেছ, �দা�ার সময়কার ���প��� সরকাির আইনকা�ন
লা� করা স��া� িমিট��এর �কানও �রকি���, �কানও নিথ বা িমিনটস
পাওয়া যায়িন।'

িরেপাট� বলেছ, �মুখ�ম�ী ��� িকিম পািড় িদেয় �যিদন �গা�রায়
চেল িগেয়িছেলন, দা�ার �েল আহেমদাবােদ এক িবশাল স�খ�ক
মুসিলম �সিদন মারা �গেলও দা�ািব�� �সইসব এলাকায় যানিন।
এটা প�পাতম�লক আচর�।' ��� পাতা�

িসট�এর িরেপাট� �ীকার কেরেছ, �জরাত সরকার দা�া পরবত�ী
সমেয় �কােট� যখন দা�া িব�য়ক মামলা�েলা চলিছল, তখন দা�াকারী
শি� ি�এইচিপ এব� আরএসএস�এর �িকলেদর পাবিলক �িসিক�টর
িহেসেব িনেয়াগ কেরিছল।

িরেপাট� ��সাের, �শাসন ���� সােলর �� ���য়াির িব� িহ�
পির�েদর �াকা �বআইিন বন� বানচাল করেত �কানও ব�ব�া �নয়িন।
নােরাদায় �বলা ��টা এব� �ম�ািন নগের �পুর �েটায় কা�ু� জাির করা
হয়, তত�ে� িবেজিপ এব� ি�এইচিপ সমথ�করা ব�াপক ��স এব�
হত�াকা� �িটেয় ��েলেছ।

িরেপাট� বলেছ, রাজ� �গােয়�া স��া বারবার িরেপাট� �দওয়া সে�ও
সরকার �যসব খবেরর কাগজ দা�ায় ��ািন ম�লক িরেপাট� ছাপাি�ল
তােদর িব�ে� �কানও ব�ব�া �নয়িন।

এই তদ� কিমিট বা �িসট'�এর এি�য়াের আেছ �কবলমা� িকছু
�াথিমক �খঁাজখবর �নওয়ার। এই কিমিটর এি�য়ার িছল না ত�ািশ,
িজ�াসাবাদ বা সরকারেক নিথ �দখােত বা�� করার। �িসট' তদে�
িকছুদ�র এেগােনার পরই িবি�� মানবাি�কার স�গঠন �ি�েযাগ করেত
থােক, এই কিমিট দা�ার আসল িচ� তুেল আনেত পারেব না। তদ�
কিমিটর �চয়ারম�ােনর িস�া�, ��ায় ��িট �ি�েযাগ এই �াথিমক
তদে� খিতেয় �দখা হেয়েছ। এ�েলা সবই মুখ�ম�ী সহ �জরাট
রাজ� সরকােরর তরে� �ুল�াি� স��া�। এর কেয়কিট মা� এখােন
িব�ািরত�ােব �দওয়া হেয়েছ।'

�ি�ম �কাট� � মাচ� এই িব�েয় িস�া� �নেব।

�ায় এবং জনতার ���ে�র ��বুজ �ংেকত�
ওিড়শার পে�া �ক�েক �ক�ীয় পিরেবশম�ক পিরেবশ ছাড়প�
�দওয়ার িব�ে� �পে�া �িতেরা� স��াম সিমিত'র �িতবাদপ�

�শ� �বর

������� ��� ��ে� �ে��
��ে� ��ওয়�� ����� ����ি�
���ে� ন� �ে� ি�েয়েছ
িধনি�য়� ��ে�� ��ি������
�� ���য়�ি�� �ই ����
ি�েয়ই ����ি� �ি�িনিধ
��� �ে��� ������ি���
�েয়�ি�ন �েগ �ে�� ���
�ল��� �ি����েন �ে�িছল�

�ক��য় পিরেবশম�েকর পিরেবশ �াড়প�
�দ�য়ার হার �� শতাংেশর� �বিশ

� �গ� ���� ��ে� �� ��ল�ই ���� �� �� �ছে�
����য় �ন ও �ি�ে����ে�� ��ওয়� ছ���ে�� ি�ে��

�ক� আেবদন গৃহীত খািরজ

কয়লা খিন �৮ �১ ০

�� খিন ১�� �১ �

পিরকাঠােমা ১২০ ১১২ ০

ি�� �ক� ২৮� ২০� ০

তাপিব��� �� �� ১

�ে�� �১ �� ২

জলিব��� ৮ ৮ ০

�ূ��� ই��ি� ����� ���� ��ন�� �িধ��� �ইন���
��� ��ে� ��ওয়� ����

.

���� ��ই�ে�� গ������য়�গ��ও�িধনি�য়�
���� ������� ��� �গ�ি������� ওি���� ��
���য়�ি� •
আজ পে�া �েজ� ��ক�� স�ে� ই�িপএ
গ�ন�েম�ট ও জয়রাম রেমেশর রায়ই তােদর সব
মুেখাশ খুেল িদল। িনেজরই �পেদ�াম�লী ও তদ�
কিমিটর �দওয়া সম� তথ� ও আেবদন ��া�
কের, িনয়ম নীিত ও �দেশর কা�েনর িব�ে�
িগেয় ম�কস�া কেপ�ােরট লালসার �খালা �চহারা
�দিখেয় িদেয়েছ ��� �আইনকা�ন', �আমজনতা',
�সামি�ক বৃি�' বা �� �কান িমেথ� শ���
আমােদর �দশ শাসন কের না। আজেকর এই
রােয়র সারব�া হল :
�আরও একবার িমেথ� কথা বেলা, এমন িকছু
�িত�া কেরা যা আমরা সবাই জািন তুিম রাখেব
না, আর তারপর খুিশ মেতা লুঠতরাজ চালাও'।
আমরা আবারও বলিছ : আমরা আমােদর জিম,
জ�ল, �রবািড় �কান িকছুই এই �কা�ািনর হােত
�ছেড় �দব না। না, �কান দালাল �?� সরকােরর
�থ�হীন িনেদ�শ নয়, আমােদর জনগে�র র� ও
কা�াই এই �কে�র �িব�ত িঠক কের �দেব।
শাি�প��� িবে�া� ও জনতার �িতেরাে�র রা�া
�ের �হঁেট ��� �ত�াচার, �জল, ব�ক ও মৃতু�র
মুেখামুিখ দঁািড়েয় আমরা এই �কে�র িব�ে�
লড়াই কেরিছ। এই �ক� যিদ স�ল হয়, তেব তা
হেব আমােদর মৃতেদেহর ওপর দঁািড়েয়।

আজেকর রায় স�ে� আমরা যা িকছু ল��
কেরিছ :
১) �চুড়া� জ�ল পির�ার'�?� করার রায় �দওয়ার
আেগ �িড়�া সরকারেক এই মেম� �আ�াস'
িদেত বলা হেয়িছল �য, �ের� রাইট ��া�
��যায়ী ওই এলাকার মা�ে�রা �ক� জ�ল
িনবাসী নন। ইিতমে��ই এই �সে� �িড়�া সরকার
�স�খ� বার িমেথ� কথা বেলেছ। পে�া তদ�
কিমিটর �ি�কা�শ তথ� ��সাের �সরকােরর িনজ�
তথ�প�ী যথা জনগ�নার নিথ বা ��াটারেদর
তািলকাস�িচ ��যায়ী �েজে�র ��েল জ�েলর
আিদিনবাসী এব� জ�লিনবাসী ত�িশিল �পজািতর
মা��েদর বাস। �পরপে� জগ�িস�হপুেরর ি�ি��
কােল�েরর বয়ান িমথ�া। ��য় ��ে�দ, িস�া�
ও পরামশ��। এমনকী কিমিটর একজন সদ� �িযিন
সহমত নন� কবুল কেরেছন �য আইনিটর �েয়াগ
হয়িন। এর আেগ সাে�না কিমিটর সাব�কিমিটও
এই একই িস�াে� �পঁ�ছায়। ম�কস�ার তদ�
কিমিটই �িড়�া সরকােরর িমথ�া �া�� �ের ��েল।

পুনব�ার তারা িমথ�া�া�� করেল পিরক�না জাির
থাকেব, এ কথার কী মােন?
২) এর আেগও এই ম�কস�া পিরেবশ জিনত
আইন এব� জনমেতর �িত ��া �দশ�েনর পিরবেত�
�ছেলেখলা কেরেছ। �ের� রাইট ��া� ��যায়ী
�ামস�ার সহমত একা��ােব �েয়াজনীয়। �তএব
িতনিট ি�� কিমিট ��� সাে�না কিমিট, পে�া
তদ� কিমিট ও ম�কস�ার িনজ� জ�ল �পেদ�া
কিমিট ��� সকেলই বেল �য জ�ল �কেট ��লা
ব� থাকেব। িক� ম�ী আজ দািব করেছন �য
পিরক�না চলেব যিদ িতিন িনেজ এব� �িড়�া
সরকার িঠক কের �য তা চলা �িচত। আইন এব�
সা�ার� মা�ে�র �ি�কােরর এটাই �াপ�।
৩) জ�ল �কেট ��লবার ��ি�েত আরও একবার
তদ� কিমিটর ব�ব� �শানা যাক ��� �সা��ািতক
��তর িকছু স�াবনা, পিরক�না �তা দ�েরর
কথা, যার ম�ল�ায়ন পয�� করা হয়িন, �য়ানক
িব��সী িকছু �ি��ােতর স�াবনার �িত স�ি��
কতৃ�পে�র �য �দাসীন মেনা�াব তা কিমিটর
সি�িলত িবেবক ও িবেবচনাবুি�েক আ�াত কের।
��ান িব�াস হল কতৃ�পে�র ইয়াইএ�িসয়ারেজ�
শত�াবলী, পিরেবেশ এর �ি��ােতর সম�ক িবচার
ও ম�ল�ায়েনর �িত�াপক মা�। জিটল িব�েয় কিঠন

িস�া� �নওয়ার হাত �থেক র�া পাওয়ার জ�ই
িবি�� �িত�ান এই ��� িকছু িনেদ�শাবলীর
আ�য় িনে�'। আবারও� আমরা এ কথা বিলিন।
বেলেছ ম�কস�ার িনজ� কিমিট� �থচ ম�ীমশাই
িঠক এই কাজিটই করেত চেলেছন।
৪) ব� নামকরা িব��নেদর সমী�া বারবারই
তাই �মা� কেরেছ যা আমরা বলিছ ��� এেত
পে�ার মুনা�া বৃি� ছাড়া আর কােরারই �কান
লা� হেব না। তবু আমরা �দখিছ, এই �ক�েক
একটা �েক�শলগত ���প���' িব�য় বলা হে�।
কার কােছ ���প���?

আজ সম� পদ�া সের �গেছ� �বআ� �ব�ায়
আমােদর সরকার আজ �দেশর সামেন দঁািড়েয়
রেয়েছ, �স �থ�েলা�ী, তার সম� িনয়মনীিত,
কম�চারী, �িতর�াবািহনীেক �স তােদর হােত তুেল
িদেত ��ত যারা সবেচেয় �বিশ দাম হঁাকেত
পারেব। ই�িপএ এব� �ক�ীয় সরকার এ কথার
��র িদক : �কাথায় �সই আইন যার নাম কের
�দশেজাড়া আে�ালনেক �ঁিড়েয় �দওয়া হে�?
�কাথায় �তামােদর �সই ব�কিথত মা�ে�র �িত ��ম
ও পিরেবশ�ীিত? কেপ�ােরটেদর �লাে�র পে� নও
�তা কীেসর পে�?

ব� মদ�ািটর মািলক অ��া�াব
আর িল�ােরর ���ায় ম�ত

����ি�� ����� ���������� �� ���য়�ি� •
পাব�তীপুর, বজবজ �ন� �েকই ি�েস�ের গেনশ �াড়া মারা
�গল। মেদর ব�বসা িছল একসময়। কেয়কমাস আেগ মেদর
�ািট িবেরা�ী �ি�যান �� হওয়ায় ব�বসা ব� কের িদেত
হয়। আগােগাড়া �থ�ক� িছলই। মেদর ব�বসা �েঠ যাওয়ায়
তা আরও বােড়। িনেজ �ছােটােবলা �থেক �চালাই �খত। িনেজ
জানত মদ না খাওয়ার জ� �পট �ালা কের। িক� আসেল
�পেটর িল�ােরর বােরাটা �বেজ িগেয়িছল। �শ� পয�� য��া
স� করেত না �পের গলায় �ঁাস লাগােলা। বছর িতিরশ বয়স
হেয়িছল। �জুলাই মােস এব� তার আেগ এ ��েল �েনেক
মদ �খেয় মারা যাওয়ায় �ানীয়রাই �থেম মেদর �ািট �া�া
�� কের ��� � আগ� ����, স�বাদম�ন �িতেবদন।�

নঈ তািলম
���ে� ���িধ��� ি�েয়
��য় �� ��ি���ি�� ���েয়
�ছেলে�েয়ে�� ����েন�� ����
�লেছ ���িলয়�� ��ি�ি���
��ে�� �� ��ে� ��য় ���
�ছ� �েগ গ������� ����
ি���ূ�� ����� ��ই ���
িনেয় িগেয়িছেলন ওই ধূ ধূ
����� ���ন ���� �ল���য়�
����� ���য়�ি� ���� ����েন
ওই ি�������� িনেয় ��
��������য় �েল��ন����
��� �ল� ছি� ��েলেছন
���������� ি��� �����ি���

�

����প��� ব��া�� এলাকা�র নয়া িনেদ�িশকায় আ�া�
বনাি�কার আইন� বনবা��েক �বেল �ে�েদর বে�াব�

����ে�ন �� �����ই��ল ����� ি�গিনি�� ���
��ি� ��ে��� ��� ���িধ� �ন���� ও �ি�����
��গ�েন� ���য় �ে�� ��ি�� �য়�েন� ��ে���
�� ���য়�ি� •
� ���য়াির পিরেবশ ম�ক �বনাি�কার আইন'�এ
����প��� ব��া�ী এলাকা' বা �ri��al �il�li�e
habitat নােম একিট িনেদ�িশকা ই�� কেরেছ।
এই িনেদ�িশকা সরাসির বনাি�কার আইন �মা�
কের বনবাসী মা��েক বল�েয়াগ কের �ে�েদর
পিরক�না, ব�জ� ও বনবাসী মা�ে�র মে��
িবেরা� সৃি� এব� স�রি�ত এলাকার আরও ��েসর
বে�াব� করেব।

বনাি�কার আইেন বলা আেছ, ���প���
ব��া�ী এলাকা িচি�ত করেত হেল, তা করেত
হেব �ব�ািনক এব� আলাপ�আেলাচনার �ি�য়ায়
এব� �িতিট ���েক পৃথক পৃথক �ােব িবেবচনা
করেত হেব। �ানীয় মা�� এব� সরকােরর আিদবাসী
ম�েকর সােথ আেলাচনায় বসেত হেব। িক�
নতুন িনেদ�িশকায় এই ��ব�ািনক এব� বা�ব'
�ি�য়া স�েক� িকছুই বলা �নই। বনবাসীেদর
বসিত বন ও ব��া�ীর �িত করেছ িকনা
�সই িব�েয় �ব�ািনক �কানও ��স�ােনর কথাও

বলা �নই। এসব না কেরই ����প��� ব��া�ী
এলাকা' িচি�ত কের ��লার িনদান �দওয়া হেয়েছ
এব� িচি�ত করার �েনক পের এই �য়�িতর
পিরমােপর কথা বলা হেয়েছ। আরও হা�কর,
এই িচি�তকর� হেব ি�এ�ও বা বন দ�েরর
আমলার �নতৃে� এব� ��ানীয় �ব�ািনক �িত�ান'�
এর সহায়তায়, �� িদেনর মে��। �লটা কী
হেব তা সহেজই ��মান করা যায়, �য�ােব
বা� স�র�� এলাকা �থেক বনবাসীেদর �জার
কের �বর কের �দওয়া হেয়েছ, এে�ে�ও তাই
হেব। িনেদ�িশকায় ����প��� ব��া�ী এলাকা'�র
আেশপােশর এলাকােকও এই�ােব বনবাসী শ��
করার �েদ�াগ আেছ। এসবই বনাি�কার আইেনর
পিরপ�ী।

িনেদ�িশকায় �ানীয় মা�ে�র সে� আলাপ
আেলাচনার কথা বলা আেছ, িক� তা করা হেব বন
দ�েরর আমলা ����প��� ব��া�ী এলাকা' িচি�ত
কের �দওয়ার পর। তেব আর কী লা� এই আলাপ
আেলাচনায়? তথাকিথত িবেশ�� কিমিটর কাজ
হেব বনবাসীেদর বন ছাড়েত ���সািহত' করা,
কার� এই িবেশ�� কিমিট �ানীয় মা�ে�র সােথ
আলাপ করার আেগই কিমিটর �'জন সদ�েক

বন দ�েরর আমলার সােথ িমেল �এলাকা' িচি�ত
করার এি�য়ার �পেয় �গেছন।

এই ����প��� ব��া�ী এলাকা' �থেক
�ামবাসীেদর �ে�দ করেত �ামস�ার ��মিতর
কথা �কাথাও বলা �নই, বর� বলা আেছ, যিদ
এলাকার একটা �ছা� ��েশরও স�িত আদায়
করা যায় তার ি�ি�েতই �গাটা এলাকা মা��শ��
করেত হেব।

পুনব�াসেনর ব�াপাের পিরবার িপছু দশ লাখ টাকা
বা �বন দ�েরর মা��েম পুনব�াসন'�এর �ে�খ
আেছ, িক� িবক� জীিবকা স�েক� িকছু বলা
�নই। �ে�খ� গত বছর ওিড়শার িশমিলপােল
এব� ছি�শগেড়র আচানকমােড় বনবাসীেদর ব�া�
স�র�� �ক� �থেক সরােনার �েদ�ােগ িবক�
থাকার জায়গার ��ােব �'জেনর মৃতু� হেয়িছল।
িকছু �ব�লতা থাকেলও, প�ব�তন � �ে�াবেরর
িনেদ�িশকায় এইসব িকছুর বে�াব� িছল, িক�
�সটার বদিল এই িনেদ�িশকািট এেকবাের বনাি�কার
আইেনর িবেরা�ী এব� এই িনেদ�িশকা �মেন
বনবাসীর �য পুনব�াসন তা বনাি�কার আইেনর �
ন� �ারা ��যায়ী �পরা�।
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সর�তী পুেজা এবং তার পরিদন ছা�ছা�ীেদর একিট
িব�ান �দশ�নী হেয় �গল দি�ণ কলকাতার বাইপাস
সংল� অজয়নগের। উেদ�া�া িছল �ানীয় যুবকেদর
একিট িশ�া সহায়তা �ক�। িনচু �ােসর �ছেলেমেয়রা
�থেক �� কের ইি�িনয়ািরং কেলেজর ছা� --- অেনেকই
মে�ল িনেয় হািজর িছল এই �দশ�নীেত। কলকাতার এই
গিরব পাড়ার বািস�ারা �মিড় �খেয় �নিছল, �দখিছল
িব�ােনর নানা মে�ল। িভেড় রাত দশটােত� ব� করা
যাি�ল না �দশ�নী।

িব�ােনর মে�ল�িলর মেধ� িছল জনবসিতর মেধ�
িহম�েরর ��ল তথা িহম�ের অ�ােমািনয়া গ�ােসর
িলক �থেক দ��েণর স�াবনা, রি�ন খাবােরর মাধ�েম
খাদ�দ��েণর িবপেদর কথা, �মাবাইল টা�য়ােরর মা�ে�র
�াে��র �পর িবপেদর কথা। এছাড়া িছল পারেদ অেনক
হালকা �লাহা �ুেব যা�য়া, অি�েজেনর অভােব �মামবািত
িনেভ যা�য়া, জেল �েচর �ভেস থাকা, জনবসিতর
জ�ািমিতক প�াটান�, চু�েকর বলেরখা �ভ�িতর মে�ল।
ছা�ছা�ীরা অসীম উ�সােহ দশ�কেদর �বা�াি�ল এইসব
মে�ল, তারপর িজে�স করিছল, �কান� �� �েছ িক
না?

দশ�কেদর �ে�র� অ� িছল না, �কউ জানেত চাইিছল
গ�ীর মুেখ িব�ানীর নাম। এক ছা� মুখ কঁাচুমাচু কের
জবাব িদল, �বলেত পারব না, অেনক কে� য�টার নাম
মেন �রেখিছ'। ��কত�া �বার গ�ীর মুেখ িজে�স করল,
�েকান �াস'? ছা�িট অব� কীভােব মে�ল তথা পুরেনা

বােয়াে�াপ য�িট কাজ কের, তা �েগই বুি�েয় িদেয়িছল
সহজভােব। �কান� দশ�ক �বার বুি�েয় িদি�ল িকছু
ছা�ছা�ীেদর। এক অবসর�া� ভ�ত�িবদ এিদেক হঁাটেত
�বিরেয়িছেলন সে��য়, �দশ�নী �দেখ িতিন অিভভ�ত,
সাহােয�র �িত�িত িদেলন িনেজ �থেকই। �িম �মাবাইল
টা�য়ােরর মে�ল �য �বা�াি�ল, �সই ইি�িনয়ািরং
ছা�েক িজে�স করলাম, �স �মাবাইল ব�বহার কের িক
না। �স বলল, তার �মাবাইল �েছ, �েগ �বিশ ব�বহার
করত, এখন অেনক কিমেয় িদেয়েছ।

উেদ�া�ারা জানাল, �ায় বােরা বছর হেয় �গল
সর�তী পুেজায় এই িব�ান �দশ�নীর বয়স।

��াপ�াড় পির�ার করেত িগেয়
গােছর �ালপালা �কেট �ন�য়া হল
�� �������� ���� �� ���� ����� ������� •
আকড়া ক��নগের িগেয়িছলা� ��ি�গ� দরকাের। ��া�
��া� পেড় �গল �কটা �পা�াের। �াে� �ল�া িছল�
গাছ �কেট পিরে�� ন� করা �ে�। ��ঁা� িনেয়
�ানে� পারলা�� �াটা �ঁাে�র �াের গাছ �কেট �নওয়া
�েয়েছ। পােয় পােয় �িগেয় �গলা� �ঁাে�র ওপের।
�দ�লা�� ���ন পুর��ার ি�কা ক���ার� কাে� ���।
�ারা ��াপ�াড় কাটেছ� ল�াপা�া পির�ার করেছ। �া�
�েয়ক কা� করেছ। �ায়গাটা ��� পির�� লাগেছ।
িকছুটা �েগাে�ই ��াে� পড়ল� �ঁাে�র রা�া ��েক দূেরই
��� িকছু �ছােটা গাছ �কেট �দওয়া �েয়েছ। আর িকছুটা
�েগাে�ই ��াে� পড়ল� �কটা পুরেনা �েড়া গােছর �া�া
�াড়া কের �ুঁেটা �গ�া� কের �দওয়া �েয়েছ। অ�� গাছটা
��ােটই রা�ার ওপর �ে� পেড়িন� অ�� পেনেরা��িড়
ফুট দূেরই দঁািড়েয় িছল। আরও অেনক গােছর ডালপালা
�ছঁেট �দওয়া �েয়েছ।

গােয়নপাড়ার �ক পিরি�� ��ি�র �ে� �দ�া �ল।

�ঁার কােছ �ানে� পারলা�� �� ন� ওয়ােড�র পুরিপ�ার
অিফে� �দ�প গােয়ন �েল �ক�ন িকছু �ল�াে�া�ার
কা� কেরন। ি�িন িনে�েক দল�য় ক��� �েল পির�য় �দন।
�ঁােকই �ই �ঁাে�র �ােরর ��াপ�াড় পির�ার করার দািয়�
�দওয়া �য়। ি�িন �রা� ��ান �ি�� কের গােছর ডালপালা
কা� িনেয় ��ে�ন। �কা�ায় িনেয় ��ে�ন� ��টা ওই ��ি�
�লে� �াইেলন না। িনে�র না�ও ি�িন �কা� করে�
অিন�ুক। �ই �লাকিট �কান রা��নি�ক দেলর �ে� �ু�
নন� �া�ার� নাগিরক। গ� ��াে� �দ�া �য় ই�া �ানা
নাে� �ক �ি�লার �ে�। ি�িন �েলন� �দ�প গােয়ন
���� ডালপালা �কেট িনেয় �গেছন� ���েলা ইটে�ালার
�ি�কেদর �ে�� ি��র� কেরেছন। �াছাড়া ও�ােন �ঁাে�র
�াের ���েরাপ� করা �ে�। িক� �কনই �া ��াপ�াড়
পির�ার করে� িগেয় গােছর ডালপালা �কেট �নওয়া �ল
আর �কনই �া ��া� ���েরাপে�র ����া� �া �া�ার�
�া�ে�র কােছ ��া�গ�� নয়।
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ি�ক� ��য়েনর পিরক�না িনেয় আেলা�না
���� ������ ������� �� ������� •
�জ দি�ণ কলকাতার �লক �টেরস-এ একিট �েলাচনা
সভা হেয় �গল িবক� উ�য়েনর পিরক�না িনেয়। কেয়ক
বছর �েগ �খ�াত অথ�নীিতিবদ অিমত ভা�িড় মহাশয়
একিট বই িলেখিছেলন ইংেরিজেত, যার বাংলা তজ�মািটর
নাম িছল ���ময�াদার সে� উ�য়ন'। �সই বইেয়র
িব�য়িটেক �র� এিগেয় িনেয় �যেতই এই �েলাচনা।
বইিটেত এ �দেশর মা�ে�র সবার কম�সং�ােনর একিট
পিরক�নার হিদশ িছল। �ক�ীয় সরকােরর একশ' িদেনর
কােজর �ক� এই পিরক�নােক উ�সািহত কেরিছল।

অিমত ভা�িড় �েলাচনা করেত িগেয় জানােলন, তঁার
�েগ ধারণা িছল, �শাসিনক �ের চাপ িদেয় িকছু
হয়ত করা যােব। িক� গত কেয়ক বছের �ক�ীয় এবং
�শাসিনক �ের চােপর ভারসােম� রদবদল �েট িগেয়েছ,
চাপস�ি�কারী সমাজকম�ীেদর �ভাব কেমেছ সরকার �
�শাসেনর �পর। িতিন এখন জন �ে�ালন এবং
�ব�ি�ক �চােরর িদেক �জার �দ�য়ার কথা বলেলন।
জন �ে�ালেনর চােপর সীমাব�তার কথা� িতিন তুেল
ধরেলন। �ে�ালন �যেহতু সবসময় চড়া মা�ায় থােক না,
তাই �ে�ালন যখন একটু ি�িমত হয়, তখন রা�শি�
নখ-দঁাত �বর কের �নেম পেড়। �ে�ালেনর সমেয় তার
নরম মেনাভাব �দখা যায়, িক� �সই নমনীয়তা বদেল

যায় �ত। িতিন জন �ে�ালেনর �পর রা�ীয় পীড়েনর
সম�ার কথা তুেল ধের তা �টকােত মা�বাদীেদর
ভ�িমকার কথা বলেলন, িক� মা�বাদী রাজনীিত তথা
উে�� স�েক� সে�হ �কাশ করেলন। ভারত রাে�র
ভ�িমকার �িত তঁার তী� িবত��া �ুেট �বেরাল যখন
িতিন তঁার ব�ব� �শ� করেলন এই বেল, �রা� �দেত
গিরবেদর �ংস কের িদেত �নেমেছ, মা�ে�র অব�ার
উ�িত নয়, তােদর ল�� �সেল নয়া উদার�নিতক পুঁিজর
�তা�ণ, �িম িনি�ত।'

সমাজকম�ী �েভ� দাশ�� তঁার ব�েব� িনেজর
অিভ�তা তুেল ধের জানােলন, রা� যিদ বা মা�ে�র
জ� �কান� �ইন �তির কের, �যমন বনািধকার �ইন,
তা �স িনেজই নাকচ কের কায�ে�ে�। িতিন বলেলন,
একশ' িদেনর কাজ বা খাদ� �র�া �ইেনর মেতা রা�ীয়
খুদ�ঁেড়া নয়, সমাজ যােত িনেজই িনেজর মেধ� �থেকই
�েয়র বে�াব� করেত পাের �সিদেক নজর �দ�য়া
দরকার। এই ি�তীয় পেথই ময�াদা রেয়েছ। িতিন �র�
বেলন, সরকার � জনগেণর মেধ� মধ��তার রাজনীিত
�সই '৫০ সাল �থেক চলেছ, এর সীমাব�তা রেয়েছ, এর
�থেক �বেরােত হেব। রাে�র �বরণ �থেক �বিরেয় পুঁিজ
এখন সরাসির জনগেণর মুেখামুিখ। রা� �মােদর �দেশর
�গা�ী পিরচয়েক ব�ি� পিরচেয় পিরণত করেত চাইেছ,
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আমােক আমার মেতা থাকেত দাও
আ�ম ��ে�েক ��ে�র মেতা ���ে� ��ে����

দি�� �ি�� পরগ�ার �ুেলর ক�া
অিধকাংশ �ুেল পুেরা দেম �াশ এখন� চালু হয়িন।
ভিত�র �ি�য়া চলেছ। সেব �র�তী পুেজা �গল। িক�
িদন �িন িদন খাই অিভভাবকেদর িশেরসং�াি�।
এক একটা �ুেল এক একরকম ভিত�র ি� িনে�।
�কউ ১৪০�৩০ � ১�০ টাকা, �কউ ৪১০ টাকা, �কউ
৩০০ টাকা (�র�তী পুেজার চঁাদা বাদ িদেয়), �কউ
�র�তী পুেজার চঁাদা ৩০ টাকা ধরেছ, িক� িবেল
িলখেছ না। এরকমই একটা �ুেলর �াক�েক �ায়
�তেড় এেলন এক অিভভাবক। বলেলন --- ��মরা
জিরর কাজ কির, গিরব �লাক, �িম �'শ টাকা
�দব বেল এেনিছলাম, িক� এ যা কল �দখলাম িকেস
কত �ন�য়া হে� তার �কান িহসাব �নই�' �ােক�র
ব�ব� --- �পিন িদেলন ১০০ টাকা, তা �থেক
�কান ��ে� কত িলখব? সারাবছর কি�উটােরর
জ�ই লাগেছ ১�০ টাকা (�স�ত, �ছেলিট �াশ
িসে� পড়িছল, �সেভেন উঠল)। তা একথা �েনই
অিভভাবক হঁা হঁা কের �তেড় এেলন --- �গতবছর
সব িমিলেয় িদন দেশক কি�উটার হেয়েছ, �টােক
কি�উটার �াি�কাল বেল?' (কি�উটার করায়
পাট�টাইম িটচাররা, �বিশর ভাগ �ুেল একই িচ�)।
�� এর বাইের �বার �াইভ �থেক এইট পয���
িবিভ� �ুল �য �৫০ টাকা বই �কনা বাবদ িদে�,
তার নানা �কারেভদ �েছ। �যমন হিরণ�া�া �ুল
এ টাকা হােত ধরাে�, �বার মিহরামপুর �ুল একটা
বুক িলে� �ার মাক� িদেয় �রেখেছ, যা পুেরাটা িকেন
িদে�। িক� লািন�ং ইংিলশটা িকেন িদেল� তার সােথ
�ামার বা কি�উটােরর �য বইটা িকনেত হেব, তােত
অেনক টাকা যােব। অেনক �ুেলই অিভভাবকরা
�ানীয় প�ােয়ত সদ�, িযিন �ুেলর সােথ যু�
�েছন, তঁােক ধরেছন, যিদ ভিত�র টাকা ম�ব হয়।
�� �ানীয় �াইমাির �ুেলর এক মা�ারমশাই
বলেলন, �মার �ুেল কত ভিত� হেয়েছ �নেবন?
িতনজন এখন পয��, সব �কিজ �ুেল ভিত� হে�।
তার মেধ� সর�তী পুেজায় �েগ �ছেলেমেয়রা একজন
অপরজেনর �ুেল িগেয় �খত, এই মাি��গগ�ার
বাজাের তা �র হবার �জা �নই। �কান �ুল �পন
িবিল করেছ তার ছা�ছা�ীেদর জ�, �তা �ক�
�বার �চনা মুখ না �দখেল খাবার পাত �থেক� তুেল
িদে�। এত সব কের� পুেজার খরচ বােজেটর িহেসব
ছািপেয় যা�য়ার অব�া।

িনে�েদর দাি� পূরে�র �ে�
�েরর কাে�র ��েয়রা ��গি�� �ে�

.

��� ����� ������ �� ������� •
�বলা সদ�ার িনেজর বয়স কত িঠকমেতা বলেত পােরন
না। এটু� বলেত পােরন ৪০-এর �পের, ৪৫ বা ৫০�
হেত পাের। দি�ণ চি�শ পরগনার জয়নগর থানার
ময়দা �ােমর সদ�ারপাড়া �থেক �রাজ �ভার ৫টা �৫-এ
বািড় �থেক �বিরেয় �শয়ালদা দি�ণ শাখার ল�ীকা�পুর
বা নামখানা লাইেনর বহ� ��শন �থেক �টায় ��ন
ধের বািলগে� �পঁ�ছেত �টা �৫ হেয় যায়। কােজর
বািড় �পঁ�ছেত �টা ৪০। এরপর িতন বািড়েত কাজ।
এক বািড়েত �েটা �িট �র � বািড়েত চা িব�ুট,
খা�য়া বলেত এই। কাজ �শ� হেল বািলগ� ��শন
�থেক ��টার ��ন ধের বহ� �প�ছােত সােড় িতনেট।
বািড় �পঁ�ছােত ৪�ট, �কানিদন সােড় চারেট� হেয় যায়।
বািড়েত �ই �ছেলর �ব� থােক। �ছেলরা কােজ যায়
�শয়ালদার িদেক, তেব িঠক কী কাজ কের, ভােলাভােব
বলেত পারেলন না। �কানিদন �সই অেবলায় ভাত খান,
কখন� খান না। অ�ল হয়, িকছু �খেয় �নন। তারপর
রােতর খা�য়া �সের �েয় পড়া। দশ বছর �েগ গ�াি�ক
�লসাের �ামী মারা যাবার পর �থেক � বছর ধের
এইভােবই চলেছ। ৩০০, ৩০০, ৪০০ --- িতন বািড়
�থেক �মাট ১০০০ টাকা পান মােস।

দি�ণ বারাসাত �থেক �েসন ন�রানী সদ�ার (��)
যাদবপুের িতন বািড়েত কাজ কের মােস ১৫০০ টাকা
পান। �-� বছর হল �ামী (৩৫) পেড় িগেয় প�ু হেয়
�গেছ, �কান কাজ করেত পাের না। একিট �ছােটা �ছেল
� একিট �ছােটা �মেয়। ন�রানীর একার �রাজগােরই
সংসার চেল। ন�রানীর িবিপএল কা�� �নই, তী�ভােবই
একথা বেল উঠেলন িতিন। পােশই ময়দার মায়া দাস
(৪৫), গীতা পরামািণক (৪৫) --- ১৫ বছর কাজ
করেছন বেল জানােলন।

এেদরই মেতা কেয়ক'শ মিহলা সারা বাংলা
পিরচািরকা সিমিতর দি�ণ চি�শ পরগণা �জলা �থম
সে�লেনর �কা� সমােবেশ মে� ভা�ণরত �নত�ব�ে�র
কথা �নেছন জয়নগর মিজলপুর �প�রসভাভু� র�া

খান পাড়ার মােঠ ৩০�শ জা�য়াির িবেকেল। এর
�েগ পিরচািরকােদর �িমক িহেসেব �ীক�িত, ন��নতম
�বতন, িবনামুেল� িচিক�সা � স�ানেদর িশ�া, বাধ�ক�
ভাতা, সা�ািহক ছুিট, সামািজক িনরাপ�ার দািব�িল
সমাধােনর ল�� িনেয় সকােল জয়নগর িপিস পাল �ুেল
দি�ণ চি�শ পরগনা �জলা �থম সে�লেন িমিলত হয়
�িতিনিধরা।

��রবন তথা দি�ণ চি�শ পরগনার দির�তম
পিরবােরর মিহলারা একিদেক িটিকট কাটেত না পারায়
�চকার � �রল পুিলেশর লা�নার িশকার হয়� পাশাপািশ
কােজর বািড়েত অিবচার, এর িব�ে� �০০১ �থেক
�ে�ালন �� কেরিছল তারা। অ� মুেল� �রেলর
িটিকট � �িভে��ট �াে��র দািব �দায় কেরেছ
তারা এ পয��। ��েনর সংখ�া বাড়ােনা, ১� বিগর
��ন, শাটল ��ন, পির�� �শ�চাগার, �বল লাইেনর
জ� এবং কাজ কিরেয় �বতন না �দ�য়া, শািরিরক
িনয�াতন, �য�ন িনপীড়ন, এমনকী খুন করার িব�ে�
এখন সংগিঠত ভােব �ে�ালন করার জে� তারা ��ত
হে�। জয়নগর �কে�র সাংসদ �া� ত�ণ ম�ল অ�া�
বি�ত � িনপীিড়ত ��ণীর মা�ে�র সে� পিরচািরকােদর
িমিলতভােব �ে�ালেনর ��ান জানান।

�যমন হকার সমােজর শহেরর রা�ায় কের খা�য়ার
অিধকােরর বদেল হকার �ইে�ি�টিট কা�� চালু কের
তােক ব�ি� িহেসেব শহের পসরা সাজােত বলেছ।
ই�েয়�র সরকার, অে�িলয়ার �ি�ম �কাট� িক� �গা�ী
অিধকারেক �ীক�িত িদে�। িতিন এ �সে� বীরভ�েমর
�িদবাসীেদর পাথর খাদান িবেরাধী �ে�ালেনর কথা
তুেল ধেরন।

�েলাচনার ি�তীয় পেব�র িব�য় িছল একশ' িদেনর
কােজর �ক�ীয় সরকাির �ক�িট (এন�রইিজএ)।
সমাজকম�ী সে�া� রানা পি�ম �মিদনীপুেরর
�গাপীব�ভপুর এক ন�র �েকর দলাদিল-িবতানা�

�ােমর গত কেয়ক দশেকর িববত�েনর কথা তুেল ধেরন।
এই �ােমর মা�� িতন-চার দশক �েগ� �-�বলা �খেত
�পত না, এখন সবাই িতন �বলা �খেত পায়। �সই
�সে� �ােমর মা�ে�র �ে�ালেনর পাশাপািশ সরকাির
িবিভ� ভাতা, �ক�, গণব�টন ব�ব�ােক ব�বহার
করার উেদ�ােগর কথা তুেল ধেরন এবং �সই িনিরেখ
একশ' িদেনর কাজিটেক িবচার কেরন। তঁার কথায়
উেঠ �েস �ামীণ �া�� পিরকাঠােমার �বহাল দশািটর
কথা, হাসপাতাল-�া��েকে�র অভােবর িব�য়িট ---
�এন�রইিজএ-র �রাজগার �া�াের �খেয় যােব।'
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��না �শানার �কান বা�ের
�াতেকর �খঁাে� ��েন� �ে�া�� পব�

•
�কছু�� পর পাে�র ��না ��ম�হলা �মা� �া��ে� বলল�
এবার �তামার হাতটা একটু �তাল। ��ম একটু হােত মা�া
�রেখ ��াব। তার �ুেম ���া� ��া ��েখ �কছু বললাম না।
��ােব� যতটা �ুমােনা যা�। একটা বাে�� �তন�ন বেস। ত�ত��
�েনর �ব�া সবে�ে� ক��। খা�নক পের �স ��খলাম� ��েনর
�মে�েত বেস �সেট মা�া �রেখ �ুমাে�। ���� �া�া�� বাপের�
��েনর ক�াট�েমে�ট য��� �হটার �ছল�। তা���� �েনক যা��েক
��খলাম �ঁা��ে� যাে�� তারা বসার �সট� পা��ন। বা�� ��রার
তা�া� �কছু করার �ন�। ��ােব� �যেত হেব। তারা� ��খলাম
যাতা�ােতর প�ােসে�� বেস পে�েছ। বা ট�েলেটর সামেনর
�া��া� �ুমাে�। �র�ব ম���ব� �লােকর �ব�া সব ��ে��
সমান। এখােন পা��ক� হল� ��েনর �া�াটা �া� ��� �� �ব��।
�নে�র এমন �ন�া�� সক�� �ব�ােত� হা�স �পল। �মে�র
�ন�া �াকেল সব�কছু� করা স�ব। ��তমে��� ��খলাম� ��ন
খা�ল� হে� যাে�। �ব��� ���েন �লাক �নেম যাে�। হ�া�
��ােখ প�ল� �ে�া��েকর বাে�� এক �েব��� ��র �ববা�হত
যু�ল। ���া করেছ। �� ��েন হাত �রেখ �ুমেনার ���কার
�নে�। �মে��ট �কঁে�েকেট �ে� �েল ��ল ��খলাম। �ছেল�ট
�ঁাক বুে� ��াটা বা��টা �খল কের �ুমােত �� করল। �মে�টা
�কঁে�েকেট ��াখ �ু�লে� বা��েম ��ে� ��াখ মুেছ �বার
�সে��ে� ��ের এেস এক �া�া ��ে� তুেল ��ল �ছেল�টেক।
��ার কের �া��া কের �নল �হ�ত বু�ল �কঁে� লা� �ন��)।

�� �বার ���া ��� �বার �ে� ��ল �মে�টা। এবার �ছেলটার
�খ�াল হল �য �বে��� �মে�টা ��খেছ �ে�র। �� �বে���ন�েক
এ� ক�াট�েমে�ট ��েখ �স হঁা কের তা�কে� র�ল �� এমন �কছু
নতুন ন� ��� এ� ��না ��েন �বে��� যােব� তাে�র �� �য
সা�ার�ত �া�ট� �ন�����)। �মে��ট �বার ��ের এেস ��ব�ার
করল �য �ছেল�ট ��ট �বে���ন�েক ��খেছ ��� ব�স� ��া��
���া �রেম ��ল। �র �মাে�র ���লন ���ন� এেস ��ল।
��ার তখন পঁা�টা। ��� �া��া� ��া� � ����র কাছাকা�ছ)
�ে�াসে�া হে� নামলাম। �ু�াং ��া��এর ��ক পাে�র �ে��
��াং��। ��াং��র মে�� ���লন হল ��তম পয�টন �ক�।
�মরা ��াং��র ���লন �র ��াং�� এ� �� �া��া� যাব।
���েনর বা�ের �ব��ে� একটা ট�া�� �নলাম। �মাে�র �ন����
�হােটেলর ��কানা বললাম। �স খা�নক�� তা�কে� বলল �যাব'।
��ক ��ের �ে� �ে� �ে� �া�লে� ��� �ম�নেটর মা�া� একটা
�হােটেলর সামেন �ঁা� করােলা। বু�লাম ট�া����ালারা �বে���
পয�টকে�র �েযা� সবখােন� �ন�। ���া করলাম ��� বললাম
এ প�টা এম�ন� �তা �হঁেট �সতাম ��� �প�ন �কন �মে��
বলেলন� ��খলাম �া��ার�ট ল��ত। বলেলন সব��ন� �া�াটা
��ে� ��ন তাহেল� হেব। ���েক �নলাম �কা�া� �যন বা��
পটকা �াটেছ। তা� �তা� �� �� �া��া�র। ছুন ��ে�� ���ং
�����াল। �া��ারেক ���বা�ন �া�নে� � �ু�ান �া�া ��ে�
��লাম। ��ন �� �হাক বেল �ব�া� �নলাম। �হােটেল ��ক��ন
কের �ুেমর তলা� ত�লে� ��লাম।

আ�ড়া, সমা �থেক �িফ জলসা
�িফসূ�
কলকাতা শহের এ� �থম অ�ি�ত হল আ�জ�ািতক �িফ
��সব। স��ত ��ম�রা �নেলন �দশ ও �দেশর বা�েরর �িফ
িশ�� সাধকেদর গান। গত ৪-�-৬ �ফ�য়াির িনে�া পােক�
অ�ি�ত এ� ��সেব অংশ�হ� করেলন, িমশর আফগািন�ান
বাংলােদশ িসিরয়া �রান তািজিক�ান রাজ�ান অ��েদশ
িদ�� ��র�েদশ এবং পি�মবে�র িশ��রা। বাংলা নাটক
�টকম এবং পি�মব� পয�টন সরকােরর পয�টন দ�র
িনেবিদত এ� ��সব �িতিদন �দ�েলন হাজার হাজার মা�ষ।
স��ায় মূল মে�র অ��ােনর পাশাপািশ অ� একিট মে�
�িতিদন সকাল ১১টা �থেক িবেকল ৩ টা পয�� িছল অনবদ�
কম�শালার আেয়াজন --- িশ��েদর এবং ��সাহ� দশ�কেদর
�মলােমশার �েযাগ।

.

•
ক�া হ��ল ��া�া��র মা��েম �রােনর ��� �া��কা �লাট��র সাে�।
�স বলল� �ারেত �সার ��তটা মুহ�ত� �স �পে�া� করেছ। এ�
তার ��ম এে�ে� �সা। �য�� ��াক��েপ বাংলার বা�ল �পে�া�
কর�ছল �লাট��রা। �কমন লা�েছ �ানেত �া�েল �ানাল� ��প�ব�'।
বাংলাে�ে�র ��েস �না��ল� ��ম �বনম তখন �ান �েরেছন�
�ব�ল মা �তার �র� �ের� ব�ল �ু�র �র করব না� �র �মাের
মা�রস �ন� মা'� �েক �বাে� �ম�লার �েলকবা��'। �রান তা��ক
���ান ��� �া�ক �া��কারা হাত তুেল ��� নাে�র ���েত একা�
হে� �েছন ��� স�ত�� এ এক �প�ব� ���।

বাংলাে�ে�র �ল�ট মে� লালন �া�েলন। একক�ােব� �য���ােব।
সম� ���করা তখন �লা �মলােলন� যখন� ��াত ��ল �াত ��ল
বেল এক� ��ব কারখানা� সত� কাে� �ক� ন� রা��� সব� ���খ
তা নানানা' �া��া হে�। কলকাতার কােছ �র এক�ট বে�া �া��
�ম�েরর মা�লা��াে�র ���ান। হাসান �াে�� ��া�হম� সােলম
�তা�া� �তা�া �াম�র ��� �লখা�া� �নে�র �কে� �����
করেত করেত ���েকর ��তের �সেত� �া�া� সং���ত �ম� সব
একাকার হে� ��ল। �মরা �ক� �য �া�া বু�� না� তার �েরর এক
��য� মা�কতা� ন�েত�র এক ����� �����ত মাতাল কের ��ে��ছল
�মাে�র। �মরা সবা� তখন �পঁ�েছ ���ছলাম ন�ল নে�র �কনারা�।

তা�া�ক�ান ��েক �সা �ল�ট �ানাল� তবলােক তারা বেল
তবল�� ��াতারােক বেল ��াতর। �য �ান তারা �া�ল� বা �রােনর
বােরন এনেসমেবল�রা যা �া�েলন� তা �যন �েনকটা� রা� বাংলার
বা�ল��া�ট�া�লর �ের। �লাক�ান��লেত �যমন মা�টর �র �ােক�
�ােক ��ান �া�টর ��ান�পতন� এখােন� তা�। সে� ��ােনর
সা���তক ম�ছ�না।

���মেত ��েরর সাে� একা�তা হল ��না'। এখােন স��ত হল

��েমর রহ� এবং ��ম হল ��েরর রহ�। �স��েয��র ��ংসা এবং
তার �� ��ে�র �����তেক �ে���ত করেত ��নর �ে�া�ন।
��নেত �স��য� এবং স���া �ােক বেল স��ত কােরা কােরা কােছ
�ব��ক। এ হল �সমা'� যা �নে� ��র�ত বা �ম�ল �সলােমর
�প��। ���া�ন�ােনর ম�র ���ান হা�ম�� বেলন� �তা�লবান
�াসেন �া� ব� �ছল স��ত���া� কত ��� �া�ক �ত�া�া�রত হে�েছ
তার স�মা �ন�।' �ে�� �হম� �ের�� �খ�াত প�াব� ক�বর একটা
ক�বতা ��ানােলন �ত�ন ���
আিজজ-এ-আহল-এ-িসতম িক বাত কেরা
ইশক িক দম-কদম িক বাত কেরা
�পা�ে�র �রসাহ�নতার ক�া বেলা� �ালবাসার �মতার ক�া
বেলা।)

ি�িনকেলর বেজ�� �িতবছর নরক�� হেয় ওে� �ূ���

.

•
এপার বাংলা �র �পার বাংলােক �ব�া�
কঁাটাতার ��ে� �ছঁে��েট ��েল� ব�লােনা যা�
না ন��র ��তপ�� মুেছ ��লা যা� না মা�ে�র
����ার কা�হন�।

��ার বামত�েরর একট� �ে�খেযা�� �পন��
�����। �পােরর প�া �র এপােরর ��ার ��ত হে�
ব�েছ ন���ার �ব���� �ং� �ুে�। �� বাংলােত�
�����র নােম �েনক কা��� �লটল ম�া�� পা�া�
�াব� �র� কত ক�� �ক� মাে� মাে�� এ �হন
�েব�েক �লা �টেপ �ের প��ত��ম� নরক��
হে� �ে� �����র �ল।

��ন��� �ে�� হ�া� �����র �ল �বার�
কােলা � ����ম� হে� ��ল। কা�লনারা��পুেরর
�পর ��ে� �রল��� �প�রে� ��ল �েনক�েলা
�া��পুর� লালে�ালা� �র ক��ন�র �লাকাল।
যা��রা ন��েসতু �পরেনার সম� �েনেক� নােক �মাল ��ল।
�ে�পাে�র ��েলরা �াল ��টে� �নল� �বেকেল ন��র �াের �ব�ােনা
ব� করল পা�ার �ছেলরা� �ান ব� হল� �ন�কা� পারাপার ��
হল নাক ��েপ �ের। �ক� টনক ন�ল না �কান� �����ে�ম�র। �ান��
বা�স�ারা �ানাল� ��ে� বছের একবার �ল কােলা হত। এখন
বছের �ারপঁা�বার হ�। এবাের ���ে�র মা�া� �ছল �ব��।'

�কন হ�� তারা সকেল� �ােন� �� বছর বাংলাে�ে�র ���না
��েক ���নকেলর ব��� ��লা হ� ন��েত। এ �� না�ক টাকা পা�
এে�ে�র সরকার। �ক� মা�ে�র তােত লা� �কা�া�� �ােন না
�ক��। ন��র সং�ার �তা ��ের �াক� ��ক�াক র��ােব��� হ�
না। সা��তক কা�লনারা��পুের �য নতুন �রল��� হে�েছ� তার
�খসারত ��েত ��ে� ন�� ম�ত�া�। তার �পর সকেলর ��ােখর সামেন�
এলাকার ��াব�াল� মাত�ররা ন��র পার ��েক মা�ট �কেট �পঁ�েছ

��� �ঁট�াটা�েলা�� ন��র �াের �প�ক�ত কের রােখ প�ল��ন ব�াে�র
ছঁাট টুকেরা।

ন��েত মাছ �কমন� �ে� কের� ��ে�স করলাম ���রর
মা��েক। ��র ��ল� �হাসােলন� একটা ব�া� �বঁে� �ন�� �তা
মাছ। এেক �তা এ� ���নকেলর ম�লা� তার �পর �'��ন পর �ল
প�র�ার হেল� ��েলরা কাব�া�� ছ��ে� ��েব মাছ �াসােনার ��।
তা� �খে� �� �তন �কেলা�মটােরর মে�� সব মাছ মরেব'। �ান��
যা��রা �েনেক� ��েপ �রেলন� �বলেবন না সরকারবাবুেক ন��েত
�যন ���নকেলর ম�লা না ��েল।'

এ� ���ে�র ��াব �কমন� প�রেব��ব� কল�া� �� �ানােলন�
�এ�সব রাসা��নেক �েলর �ব���এ�র মান ��ে�র কােছ �নেম যা��
�েলর বা�ত� ��ে� পে�। সা�ার� �ু� �ল� ��ব� �বঁে� �াকেত
পাের না।'

� � ব �র � িন য়া

�ম�ের �ন��ু��ােনর �ল
•

রা�া� জ�তা
• �দেশর আট �কািট মা�েষর মেধ� �ায়
আধ �কািট, মূলত শহেরর মা�ষ, ঘর �ছেড়
আ�ােরা িদন ধের রা�ায়, িবে�াভরত
• যুবা পু�ষ-মিহলা, মুসিলম-ি��ান,
সম� িবেরাধ� পািট�র িবে�ােভ �যাগদান
রাজ��িতক �মতার �ালাবদল
• আ�ােরা িদেনর মাথায় ১১ �ফ�য়াির
একনায়ক শাসক মুবারেকর পদত�াগ
• ম��সভা, সংসদ বািতল
• �স�বািহন�র হােত অ�ব�ত��কাল�ন
�মতা
• �স�বািহন�র তরেফ ছ�মাস পর �দেশ
সাধার� িনব�া�েনর �ঘাষ�া
• �স�বািহন�র তরেফ একিট প�ােনল
মারফত সংিবধান সংেশাধন কের ও পাি�েয়
তার ওপর ��মােসর মেধ� গ�েভােটর
�িত�িত
সামািজক আে�ালে�র �কাশ
• মুবারেকর পদত�ােগর ি�ক আগ িদেয়

ব�হ�ম িশ� �ট�টা�েলর �িমকেদর ধম�ঘট
• �পাট� স�দ শহের গভন�েরর অিফেস
আ�ন, শহের মা�েষর বাস�ােনর বে�াব�
করেত না পারার জ�
• �েয়জ ব�েরর �িমকেদর ধম�ঘট
• মুবারেকর পদত�ােগর পর ব�া�
ম�ােনজারেদর পদত�াগ ��েয় ব�া�কম��েদর
ধম�ঘট ও িবে�াভ
• পয�টন িশে�র �িমকেদর িবে�াভ
• পুিলশ কম��েদর িবে�াভ, দািব
�রা�ম�েকর �থেক তােদর িবি�� করেত
হেব
• ১৪ �ফ�য়াির �স�বািহন�র ধম�ঘট�
�িমক কম��েদর �িত �ঁিশয়াির
��রে�া রা��� �িত�া� ��স
• কায়েরা, আেলকজাি�য়া, �েয়জ �ভ�িত
শহের থানা ও �জল �ংস
• মুবারেকর পািট� এনি�িপ-র অিফস�িল
ধংস
• পুিলশ, সরকাির সশ� বািহন�র আ�মে�
৩�০ জন িবে�াভকার�র ম�তু�

কাটু�েনর �ঁা�
•

১৯�� সােল আেমিরকায় �কািশত একিট
কিমক ব� �মে�টােগামাির ��াির� -এর কথা
আেমিরকার মা�ষ ভুেল �গেলও িমশেরর
জনঅভু��ােন তা কােজ �লেগেছ। এ� ব�েয়
মািট�ন লুথার িকং জুিনয়েরর অিহংস নাগিরক
আ�ন অমা�, িবেশষত মে�টােগামাির বাস
বয়কেটর ঐিতহািসক ঘটনার কথা বলা
আেছ। কিমক ব�টােত একটা িবেশষ অধ�ায়
আেছ, �স�ােন �ল�া আেছ, ক�ভােব এ�
প�িত ফল�সূ হয়।

মধ��াে��র �দশ�িলেত একনায়কতে�র

অবসােন এবং মানবািধকার ও শাি�র
পে� একিট �িত�ান ২০০� সােল একিট
পিরক�না �নয়, এ� �মে�টােগামাির ��াির�
ব�টার আরিব অ�বােদর। এর অ�তম
�েদ�া�া �ািলয়া িজয়াদা জানান, �য�ন
আমরা এ� কিমক ব�টা ি��ট করার জ�
যা�, িনরাপ�া অিফসার আটেক �দয়।
আমরা তঁােক ��েক �ব�ক করেত বিল। িতিন
রািজ হন। একটা কিফশেপ আমরা তঁােক
কিমক ব�টা পেড় �শানা� এবং তঁার �ে�র
��র িদ�। �শেষ িতিন রািজ হন এবং
িজে�স কেরন, আিম িক আমার বা�ােদর
জ� �-একটা বাড়িত কিপ �পেত পাির��

��ে��েরর �কােট� �তল কেপ�ােরেটর
���� হা�ার �কা�ট টাকা ��রমানা

•
১৯৬৪ সােল মািক�ন যু�রাে�র �ট�ােকা
�পে�ািলয়াম �কা�ািন ��র পূব� ��েয়�ের
�তল �ুঁজেত �� কের এবং ১৯৭২ সাল
�থেক �তল �ুঁেড় �ালান িদেত �� কের।
১৯৭৪ সােল এর িসিকভাগ মািলকানা পায়
��েয়�র সরকার। পের ১৯৯৩ সােল
��েয়�র সরকার� এ� �তল�িনিটর মািলক
হয়, �ট�ােকা �পে�ািলয়ােমরও মািলকানা
বদল হয়, নয়া মািলক হয় �শভরন।

�ট�ােকা �পে�া �স� সময় �য �তল
তুলত, তা �শাধন করার পর বজ��িট
এলাকােত� নদ� নালায় �ফলত। �স সময় এ
িবষেয় �িনিদ�� িনয়মকা�নও িছল না। তার
�থেক এলাকার বািস�ােদর ক�ানসার �রাগ
�বেড় �যেত �� কের। পিরেবশকম��েদর
এলাকায় ক�ানসার �রাগ �বেড় যায় �ায়

�দড়��। �শভরন এ� দায় অ��কার কের।
এলাকাবাস� এর �িতপূরে�র জ�

�শভরেনর িব�ে� মামলা কের। এ�
মামলায় জুেড় যায় আমাজেনর পিরেবশ
গাছ �ভ�িত �ংেসর িবষয়িটও। বছেরর
পর বছর ধের মামলা �লেত থােক। �শষ
মামলািট হেয়িছল ২০০৭ সােল।

এ� মামলায় এলাকাবাস�র প� �থেক
এক ল� �ি�শ হাজার �কািট টাকা
�িতপূর� �াওয়া হেয়িছল। িব�ারক �ি�শ
হাজার �কািট টাকা �িতপূরে�র রায়
িদেয়েছ। কেপ�ােরট �শভরন জািনেয়েছ, এ�
িব�ার �জািল�, িব�ারকরা টাকা ��েয় এ�
রায় িদেয়েছ।
�বেরর স�� �ইিকি�ি��া � �াি���া�
�ি�কা�

সাংবািদকেদর ওপর হামলা
� ����া�র ন���া ��লার রানা�াট �হের
�েল��নক �ম���ার ���ন সাংবা��ক
��বা�ন �া�ু�ল এবং �সামনা� ��ু �'�ন
যুবেকর হােত মার খান এবং হাসপাতােল
��ত� হন। ���যু� �� যুবক �নমা� এবং
ব�ব ��া�াম�র নােম �ানা� এ� �� �র

করা হ�। এ� �� যুবক� �েরা� ��া�ল'
�কা�া�নর সে� যু� বেল �ানা ��ে�েছ।
এখন� �ক� ���ার হন�ন।
�বেরর স�� ি��জ �ম �দ��া �ে�বসাই��
স�� ��রক ���া�শ �ম�� �দ��া�

�যাগােযােগর �ক�
বাক���া, �০ স�তারাম �ঘাষ ��ট, কলকাতা ৯

ম�লবার �পুর িতনেট �থেক সে�� সাতটা
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

�যাগােযােগর �লভাষ : ৯�৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
�-�মল : manthansamayiki@gmail.com

�িত মােসর ১ ও ১৬ তাির� সংবাদম�ন �কািশত হে�। ২ টাকার িবিনমেয়
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