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আ�� মােসর মা�ামাি�
কলকাতা িব�িবদ�ালয় কেলজ ��ট ক�া�ােস

�কাশনা িবষয়ক ওয়াক�শপ
খুঁিটনািট িবষেয় আেলাচনা করেবন
�কাশনা ��ে� কৃত� মা�েষরা

� আগে�র মেধ� �� ক�া�ােসর আ�েতাষ িবি�ং-এর
�দাতলায় �েপা� ��াজ�েয়ট িডে�ামা ইন ব�ক পাবিলিশং �ািডজ�
িবভােগ িবেকল ��ট ��েক ৬টার মেধ� এেস নাম নি�ভ�� করেত
�েব। ওয়াক�শেপর �শেষ শংসাপ� (সািট�িফেকট) �দওয়া �েব।

• সালওয়া জুডুম পৃ ২ • �মাবা�েলর চাপ পৃ ২ • সংর�� পৃ ৩ • জ�লম�ল পৃ ৩ • �বচােকনা পৃ ৩ • মা�র ব�বসা পৃ ৪ • িচিকৎসা পৃ ৪ • ��স পৃ ৪

ি�ডেকা িনেয়েছ চাষজিম, দালাল িনে� িভেটবািড়
লালসায় �দশিবি�, নগর িগলেছ �াম-রাজার�াট

. সরকাির �ি����
আর িশ�পিতেদর
সরাসির জিম �কনা
��েয়র� দানব�প
�দখে� রাজার�াট

���াি�ে�� �ােটলাইট �ানি�ে� িন�টা�ন এে� ��াি�েয়ে� ��পা�ুিরয়া��ািল�ি�র �াে�র �াে�, ��� �ইি���ািপয়া, জুলাই ����� ��াে�� �া�জি� �ুিজেয় নতুন
রা�া, ল�া�েপা� ��ে�� পাে� �ািট ��লা জি�েত �� �রে�� ��ােন� ��পা�ুিরয়ার ��ে�ন ��ল� �ি� �িতে���ে�র �তালা�

���� �র�ার � র�ু জানা, ��পা�ুিরয়া��ািল�ি�,
রাজারহাট, ৮ জুলাই •
রাজার�ােটর সফটওয়ার �কা�ািন�িলর সাির সাির
িবি�ং �টকেনােপািলেসর পর ��েকই আেশপােশ ফ�াকা
জিম ��, মােঝ মােঝ িবি�ং, �কােনাটা �তির
�েয় �গেছ, �কােনাটা �তির �ে�। িন�টা�নগাম�
নত�ন নত�ন বাস �েয়েছ। �সই বাস�েলা িগেয় �ােম
এেকবাের �ইনেফাে�স�-এর পােশ। এই সফটওয়ার
�কা�ািন�িলর �নমে�েট ি�কানািটর গােয় �লেগ
রেয়েছ ই�িনেটক নামক িরেয়ল এে�ট বা আবাসন
�কা�ািনর নাম, �ারা এতাব�কােলর সবেচেয়
বেড়া �ঘাটালা �িজ ���াম �কেল�ািরেত ��তম
�িভ���। একট� দ�েরই �পাওয়ার �া�স� -- িন�টা�ন
সাবে�শন। এই �িটেক ��পােশ �রেখ দি��-প�ব� িদেক
এেগােতই নজের পড়েব, ফ�াকা জিম, গ� চরেছ,
আর পােশই �াম। ��পােশর �াম আর ফ�াকা জিম
িচের একটা বেড়া পাকা রা�া চেল �গেছ দি��-প�ব�
বরাবর। নত�ন রা�া। চােষর জিমেত বানােনা। এখনও

রা�ার মােঝ মােঝ িব��েতর খ��িট�েলা ভােলা কের
বেসিন। বাস চেল না, �কবল িকছ� �াইেভট গািড় আর
�মাটরবাইক চলেছ। এই িন�টা�েনর নত�ন নামকর�
�েয়েছ, �জ�ািত ব� নগর। ব�ের গতের বাড়েছ নগর
--- তার �দ�ত ��া-ম�েখর সামেন এবার নত�ন রা�ার
��পােশর ��িট �াম, বািল�িড় আর চকপাচ�িরয়া। এই
�ই �াম ��েকই আমােদর �া�া ��।

রাজার�ােট আেগ িছল চাষজিম। ব� ফসিল এই
চাষজিম িঘের িছল �াম�� জনবসিত। বষ�ার ধান �তা
�তই, গরেমর ধানও এইসব মাে� �চ�র �ত। পােশর
�ক�প�র খাল ��েক জল আসত। িছল খােলর জল
পির�ত কের জিমেত �দওয়ার সরকাির পা�, �ার
ডাক নাম আরএলআই (িরভার িলফিটং ইিরেগশন বা
নদ� ��েক জল ত�েল �সচ, ১��৫ সােল বেসিছল
এখােন, নেয়র দশেক রাজার�ােটর জিম �িধ���
��র পেব� ��েমই এই �সচ ব�ব�ার পা��েলা
�ভে� �দওয়া �েয়িছল, �ােত এখানকার ��ত চাষ
ন� �েয় �ায়)। �ক� �ক� িডপ বা �ােলা পা�ও

বসাত িনেজেদর পয়সায়। গরেমর ধান কাটা-ঝাড়ার
সময় দি�ে�র নামাল ��েক �লাক আসত খাটেত।
�াকত �খত বািড়র �লােকর মেতা, টাকাপয়সা িনেয়
চেল ��ত।

স�েলেকর কােছই এই এলাকায় ভা�র-রাজার�াট
নগরায়ন �ক� �� �য় িবগত বাম��ট সরকােরর
�েদ�ােগ, �সই নেয়র দশেকর মাঝামািঝ ��েকই।
সরকাির ভােব চাষজিম �িধ��� ও িবিভ� �কা�ািনর
কােছ িবি�র জ� গেড় �তালা �েয়িছল ি�ডেকা
নােম একিট �কা�ািন। বািল�িড়-চকপাচ�িরয়া ---
এই �াম�িটেত �সই সরকাির জিম �িধ��ে�র বাত�া
এেসিছল আজ ��েক এগােরা বােরা বছর আেগ।

চকপাচ�িরয়া �ােম, নত�ন রা�ার ধােরই টািলর ঘর
�দেবন ম�েলর। ঘেরর লােগায়া চােষর জিম, বাগােনর
জিম --- সব জিমেত ি�ডেকা �জার কের মািট �ফেল
িদেয়েছ। �দেবেনর �ই �ছেল। �ছােটা �ছেল-�ব�মা
বািড়েতই �ােক। �দেবন মামলা কেরিছেলন।

এরপর িতেনর পাতায়

��িতন মাস পের মাে� সবিজ �েব�
নতুন মাল না এেল দর কমেব না

িজেতন ন��, ���া �ট�, � জুলাই •
আকড়া ফটেকর বাজাের এখন সবিজর
আ�ন দর। মােছর দরও কম নয়। আল�-
�প�য়ােজর দর এখনও �তমন চেড় �ায়িন।
�লােকর �কনাকাটা কেম �গেছ। ফটেকর এই
বাজারটার ��ন �কােনা িছিরছ�াদ �নই। গ�ার
পােরর কাছাকািছ একটা প�রেনা বি�। �সই
বি�র গা ধের ল�া বাজার বেস �ায়। িভতের
�ব� একটা �ছােটা পাকাবাজারও আেছ।
বাস��া�ড ��েক ���েট বাজাের ��কেতই
��পােশ সবিজর �খালা �দাকান। ডানপােশ
একটা টািলর চােলর ঘেরর িভতর ছাগল-
ম�রিগ চেড় �বড়াে�। তার সামেনই সবিজ
িনেয় বেসন বা� মি�ক আর রাজ�মার
ম�ল। আলাদা আলাদা কারবার। িক�
�দখেল মেন �য় একসাে�ই সবিজ �বচেছন।
�প�েরর িদেক �কােনা �কােনািদন সে�াষপ�র
��শেন একসে�ই ও�েদর সে� �দখা �য়।
সে� �ােক চেটর ব�া আর �প�ায় এক
�বেতর ঝ�িড়। ও�রা তখন ঘের �ফরার
তাড়ায়। তাই আজ ফটেকর বাজােরই �বলা
বােরাটায় ও�েদর সে� আলাপ করেত �গলাম।
ব�ি�র িদন, তার মেধ� মা�ায় �াি�ক টাি�েয়
ও�রা সবিজ �বেচ চেলেছ। তেব সামেন
িবছােনা সবিজ �দখেলই �টর পাওয়া �াে�,
আজ এত �বলােতও িবি�বাটা �তমন �য়িন।
ও�েদর জবািনেতই ও�েদর ক�া �শানা �াক।
রাজ�মার ম�ল :
--- আজ ১৫-১৬ বছর ধের এই বাজাের
আসিছ। বািড় আমার ডায়ম�ড লাইেন
জলধাপা �ােম। বাবার ১৫-১৬ িবেঘ জিম
িছল। ভাই ভাই প��ক �েয় �গিছ, প�াচ

ভাই, আমার িবেঘ িতেনক জায়গা। চাষ
ভােলা �য় না। �ত িদন �াে�, মািট
খারাপ �েয় �াে�। আেগর মেতা ফসল �য়
না। তেব এখনও লাগাই। ��বার ধান আর
আল�, পটল, �ভি�, �ে�, িঝে�, �ব�ন,

আ�নেছ�ায়া বাজারদর�ন�য়া। আমােদর
ওখােন সব জলাজিম।
মাে� জল �নেম �গেছ। তাই এখন �া
আনিছ, সব �কনা। ধাম�য়া ��শেনর কােছ
বাজার। �ভার চারেটয় ঘর ��েক �বেরাই।
সাইেকেল ��শেন আিস, দশ িমিনট লােগ।
বািলগ� প��� ডায়ম�ড �লাকােল চি�শ
িমিনট, তারপর বজবজ ধির। ফটেক এেস
�প��ছাই সকাল সােড় ছ�টা নাগাদ।

��েম �ধ� চাষই করতাম। তারপর �ফ��
ন�েরর সে� এই বাজাের এলাম। �ফ��
আমার পােশ বেস, ওর জলধাপায় বািড়। ও
আেগ এখােন এেসেছ। ওর পােশ বেস সা�ার
গািজ, আমােদর ওখান ��েকই আেস।

বাজাের সবিজর এত দর �কন� মাে�
জল �নেম �গেছ। জলাজিমর সবিজ সব ন�
�েয় �গেছ। ধান লাগােনা �েব, এই ধ�ন
১৫ জ�লাই ��েক। এবার ��-�� িদন ধের
নাগােড় ব�ি� �ে�। ব�জতলা করার �েনক
আেগ ��েকই ব�ি� �নেম �গেছ।
বা� মি�ক :
--- আিম আসিছ ছ�বছর �েব। ��েম
একজেনর সে� এেসিছলাম �ািজরতন পােক�
(�মিটয়া�জ)। তারপর এখােন। �সানারপ�র
�তমা�া �ছেড় আমােদর �াম মগরামপ�র।
��শন ��েক ভ�ােন ��েত লােগ �� িমিনট।

এরপর �েয়র পাতায়

বঁা�া খে�েরর কা� ��েক
৭� টাকা কের �তল িন��

পা�� �য়াল, �লতা, �� জুলাই •
সকাল সাতটা প�িচশ নাগাদ টািলগ� ��শেন আেস ডা�ন �ন�ািট �লাকাল।
�ারা স��া�� তার �বিশরভাগ কাজ কের তারাতলা, ��স��জ, সে�াষপ�র,
আ�া, বজবজ ��েলর নানা কারখানায়। আেলাচনার নানা িবষয় �ােক।
১১ই জ�লাই সকােল ��ন ধেরিছ। একটা িসট বরাবর আেলাচনার িবষয়

�ল সা�িতক ম�ল�ব�ি�। ��েনর কামরায় একটা
িসেটর �রা বরাবর এক একটা পাড়া িবরাজ কের।

�সিদন ওই আেলাচনার মেধ� িদিদ ক� করেছ এই �খ�াচা িদেত একজন
বলেলন --- নত�ন সরকার। একট� সময় �দওয়া �িচত।

গিড়য়ােত স��ায় �েটা বাজার বেস। একটা ম�য়া িসেনমার সামেন
��েক ি�েজর ওপের, আেরকটা �ল �সাম, �ে� ি�েজর ওপাের গিড়য়ার
প�রাতন �াট। এখন এখােনই কিব নজ�ল �মে�া ��শন। �েনেকই আেছ
�ারা এই �মে�া ��েক �নেম তিড়ঘিড় রা�ার ওপর ��েক একট� আধট�
বাজার কের �ছােট বািড়র �ে�ে�। পরিদেনর �ম দান করার জ� শি�
স�য় কের বািড়���ােট িগেয়। �ক� গলায় টাই লািগেয় বাজার সারেছ
এ দ�� িবরল নয়। আর �ােটর বাজাের �বশ একটা গয়ংগ� ভাব।
ি�জ ��েক িস�িড় িদেয় �নেম এিদেক চালপি� �পিরেয়, কাপড়পি�। তার
মেধ�ই ছাতা িনেয় সারাইেয়র কাজ চলেছ। গিড়য়ার িন��েরর মা�ষ �ারা
এখােন বািড় �তিরর কাজ, িঝ চাকেরর কাজ, নানা �ছােটা ব�বসার কাজ
কের তারা �বাড়ােলর িদক ��েক আেস। কাপড়পি� িদেয় ��েক �বেনপি�,
নানান ম�িদ মশলার িজিনস খ�চরা িবি� �য়। ��তারা ��মন সাজেগাজ��ন,
�দাকান�িলও �তমিন চকচেক নয়। ল�ি� আর �গি� পের বংশ পর�রায়
�য়ত �দাকান সামলাে� বাবা ��েক �ছেল। আর খে�রেদর সাে�ও এক
আধা আ��য়তার স�ক�। এখােনই খ��জেল িমলেব �খসার�র ডাল �া িকনা
�া�ডাড� �দাকােন �মেল না।

এরকম এক �দাকােন িদন �ই আেগ স��ায় বাজার করেত িগেয় কােন
এল,একিট ব� ��� �াম সরেষর �তল িনেয় �দাকানদারেক �� টাকা িদেত
�দাকািন �টাকা ৫� পয়সা �ফরত িদেত বলেছ --- �� টাকা কের �তল
িন�� --- ব�াধা �দাকােন �৬ টাকা কের, ক� করব বল� --- আিম
�তামার কাছ ��েকই �তা বাজার কির িকনা বল� --- িক� আমার িকছ�
করার �নই।

এরপর �েয়র পাতায়

কেপ�ােরট �ন��িত
জািলয়ািতেত �সরা

িসিটব�া��
জিরমানা সামা��

���া���ন �িতে��ন, �� জুলাই •
৪ জুলা� ২০১১ িরজাভ� ব�া� শাি���প �া�েভট ব�া�
�িসিটব�া���এর ওপর ২� ল� টাকার জিরমানা ��াষ�া
কেরে�� �ব�াি�ং �র�েলশন ��া� ১৯৪৯��এর ৪৭�এ��১��িব�
�ারা ���ায়� ব�াে� ��াকা��ট �খালা এবং কােলা টাকা সাদা
করা িনয়�ে�র জ� িরজাভ� ব�াে�র �� িনেদ�িশকা আে��

�� পােপ লঘ� দ��স� িনেদ�িশকা �মা�
করার দােয় িসিটব�াে�র
ওপর ২১ এি�ল ২০১১ �শা কজ �নািটশ জাির করা �য়�
িসিটব�াে�র প� ��েক �স� �শা কেজর িলিখত জবাব দািখল
এবং �নািনর পর এ� জিরমানা কের িরজাভ� ব�া��

এর আে� � জা�য়াির ২০১১ �র�ঁাওেয়র পুিলশ স��ব
আ�রওয়াল নােম এক ব�ি�র �িভে�া� নি�ভু� কের�
এ� �িভে�াে� বলা �েয়ি�ল� িসিটব�াে�র �র�ঁাও শাখায়
িডেপািজটরেদর জমা টাকা �ক মােক�েট সিরেয় ��লে�
ব�া� কতৃ�প�� সরকাির সূে� জানা ি�েয়ে�� �র�ঁাও শাখার
িসিটব�াে� ২০০৯ সােলর �সে��র মাস ��েক� জািলয়ািত
চলি�ল� এ�আ�আের িসিটব�াে�র ��াবাল িস�ও ভারত�য়
বংেশা�ুত িব�ম পি�ত এবং আরও ১০ জেনর নােম ৩০০
�কািট টাকার জািলয়ািতর �িভে�া� করা �েয়ি�ল� ��েম
�র�ঁাও শাখার ম�ােনজার িশবরাজ পুিরর জািলয়ািত �রা পে�
২০১০ সােলর িডেস�র মােস� �মাট ৪�০.৯১ �কািট টাকার
এ� জািলয়ািতর শাি� �া�� �য় মা� ২� ল� টাকা�

��িডট কাড� ��া�ার খ�ন
ইে�ােনিশয়ার িসিটব�াে�
মা� কেয়ক মাস আেগ ইে�ােনিশয়ায় িসিটব�াে�র এক
িরেলশনিশপ ম�ােনজার �া�কেদর কাছ ��েক �� ল�
ডলােরর সমম�েল�র ��� চ�ির কেরেছন। এর ওপর গত
�� মাচ� জাকাত�ার কােছ �গাে�ন ��াে�ল এলাকায়
িসিটব�াে�র �িফেস ইরেজন ��া নােম এক �া�ক
খ�ন �েয় �ান। ��া ত�ার ��িডট কােড�র িবল িনেয়
িবেরাধ �মটােত ব�াে� িগেয়িছেলন। �সখােনই ত�ােক খ�ন
করা �য়। �িভে�াগ, এই ব�াে�র �� আদায়কার�েদর
�ােতই িতিন খ�ন �েয়েছন। এই ঘটনা িসিটব�াে�র ��ে�
�কােনা ��া� ঘেট �াওয়া ঘটনা নয়। ভারত স� িবিভ�
�দেশ, এমনক� িসিটব�াে�র সদর দ�র আেমিরকােতও,
�া�কেদর নােজ�াল করার ব� নিজর রেয়েছ। (�দখ�ন
www.consumeraffairs.com ওেয়বসাইেট Corrup-
�on�Comp�ains a�ou� ci��an�.��m এ।)

িব� জুে� িসিট�েপর ২০ �কািট �া�ক বা কা�মার রেয়ে��
�দান�ংকােল িসিট�েপর মািক�ন ও �ে�ােনশ�য় কা��কলােপ
আি��ক জািলয়ািত সকেলর নজের আেস� �ালি�ল মািক�ন
�ু�রাে� িসিট�েপর এক ��পদ� কত�া ১৯ িমিলয়ন ডলার
ব�া� ��েক পাচার করার দােয় �রা পে�ন� িবে�র ��ম
বৃ��ম এ� ব�াে�র জািলয়ািত ও �বআ�িন কা��কলাপ িনেয়
বে�া সংবাদপ� ও িটিভ চ�ােনল�েলা �তটা পাের ন�রব �াকেত
চায়� ��খােন রাজ�নিতক �নতােদর �ন��িত িনেয় ��ম পাতায়
খবর �বেরায়� �সখােন িসিটব�া� বা এ� �রেনর বে�া কেপ�ােরট
��া��র �ন��িতেক ��াস�ব আ�াল করা �য়�

শািমল
��ােটােদর পা�শালা

৩�১০২ িচ�র�ন কেলািন� কলকাতা ৩২�
দূরভাষ : ৯০০৭৭৭১২২৩

শািমেলর িশ�াপ�িত
এবং

িবক� িশ�ার ভাবনা
�দশ�ন� ও আেলাচনা

রিববার ২৪ জুলা�� িবেকল ৪�ট ��েক �টা
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স�াদেকর ক�া

এক�া ��বর
জাম�ািন ইতািলর পর এবার িক জাপান� পরমা�ু শি�
�ৎপাদেনর প� ��েক সরেত চাইেছ� বু�বার জাপােনর
��ানম�ী না�েতা কান বেলেছন, �আমরা এমন এক সমাজ
চাই �া পরমা�ু শি�র �পর ভরসা করেব না। আমরা
প��ায়�েম িনয়মমাি�কভােব পরমা�ু শি�র �পর িনভ�রতা
কিমেয় ��লব এব� �শ�ত এমন এক সমােজর িদেক �প��ছাব
���ােন মা�� পরমা�ু শি�েক� ছা�া ব�াচেত পারেব।' িতিন
এ�া� বেলেছন, ��� মােচ�র পরমা�ু স�ে�র আে� আমরা
ভাবতাম, �র�া ব�ব�া করেত পারেলই আমরা পরমা�ু
শি�েক� ব�বহার করেত পাির। ��� আিম বু�েত �পেরিছ,
আমােদর হােত �চিলত �� �র�া ব�ব�া বত�মােন রেয়েছ,
তা িদেয় পরমা�ু ����নােক স���� �রা� করা �ায় না।'
জাপােন �মা� িব��ৎ �ৎপাদেনর ��� িছল পরমা�ু

িব��ৎ। ���� সােলর মে�� তা ��� করার পিরক�না
িছল। িনেজেদর এনািজ� পিলিস ��েক এেকবাের �ুের দ�াি�েয়
তােদর পে� এই ��া��ােক বা�বািয়ত করা কিঠন। �েনেক
আশ�া করেছন, কান ��ানম�ী� ��েক সের ��েল িক�বা
রাজ�নিতক পালাবদল হেল এ ��া��া �ে�� ��েত পাের।
িক� জাপােনর এত বে�া পরমা�ু ����নার পর পরমা�ু মু�
প�ি�বী ��ার িদক ��েক এই ��া��ার �েয়াজন িছল।
��চ ভারেত আমরা কী �দ�িছ� মা� �� পরমা�ু

শি� �ৎপাদন কের �� �দশ, �স�ানকার সরকার এ�ন�
কােন তুেলা ��েজ, িপেঠ �েলা আর �চাে� ঠুিল লাি�েয়
বেস আেছ� জাপােনর এই ��া��া ��েক আমােদর �ব�ই
িশ�া �ন�য়া �িচত। ইিতমে��ই পি�মবে�র �ায় ����
মা�� রা�পিতর কােছ �ভারেত সম� পরমা�ু শি�েক�
ব� করা �হাক' এই মেম� এক আেবদন পািঠেয়েছন। িক�
িনেজেদর িবেবেকর আেবদন না এেল ভারেতর সরকাির
কত�ারা কীভােব এই জ�ির িস�া� �নেব�

� � ম পা তা র প র
নতুন মাল না এেল
দর �তমন কমেব না

আমার �ামী জনমজুির �ােট। একটু ��ে� �ক�িতর� ক�ন �ােট� ক�ন
�ােট না। এই বছর জনমজুির �দ��' টাকা। স�ােহ এক-�'িদন কাজ
পায়। একটা �ছেল� িবএ ফা�� ইয়াের ভিত� হেয়েছ চ�াহািটর ��ীল
কর কেলেজ। ওর �পছেন মা�ার িদেয়িছলাম� �০০ টাকা। ��েটই
কেরিছ সব। এ�ান ��েক িফের নতুনহাট �াই। ও�ােন �েটার পর
িবেকেলর হাট। মাল িকেন ওই বাজােরই �রে� �াই। পরিদন সকােল
মটরভ�ানওয়ালা ডাইের� ফটেক মাল �প��েছ �দয়। বাি� ��েত স��া
প�াচটা-ছ'টা হয়� ব�ি� হেল সাতটা বােজ। িদেন একবার রা�া। �ছেল
কের� �কােনািদন আিম কির। �ামী িকছু কের না। বলেল �গ�া কের।

এবছর আয় কেমেছ। দােমর মাল� কম দােম �বচেত পারিছ না।
আেগ এক ন�র �দি� পটল আনতাম। এ�ন �স পটল নতুনহােট ��
টাকা �কিজ দের পাইকাির হে�। এ�ােন �ক িকনেব? চালািন পটল
২৫ টাকা পাইকাির হে� আমরা ি�� টাকায় �বচিছ। আেগ িদেন ি��
�কিজ িবি� কেরিছ। আজ প�াচ �কিজ িবি� কেরিছ। �ভি� �০০-��০
টাকা পা�া। আজ �৫ �কিজ �ভি� এেন � �কিজ িবি� হেয়েছ। আেগ
২৫-�০ �কিজ �ভি� িবি� হেয়েছ িদেন। এ�ন �০ টাকায় (�কিজ)
�ভি� �বচিছ। �ক� �০ টাকায় �বচেছ। �বলা �বে� �গেল ২৫ টাকায়
�বচিছ। িদেন এক-�দ�� টাকা আয় হে�। আেগ �দ�-�'� টাকা আয়
হেয়েছ। এবাের এই জায়গার জ� �ডিল আমােদর �জন িমেল �৫
টাকা িদেত হয় (িপছেনর ঘেরর মািলকেক)। বুধ আর রিববার আমরা
আিস না� ওই �িদন এ�ােন বেস মগরাহােটর ��� আিরবুল। এরপর
ভ�ান ভা�া আেছ। মাে� সবিজ �নই বেল দামটা �বে�েছ। মা�� �জা
পায়িন �� আনাজ লাগােব। �'িতনমাস পের নতুন সবিজ হেব। নতুন
মাল না এেল� সবিজ না ��েল বাজার �তমন কমেব না। তেব ব�ি�
কমেল সবিজর দাম একটু কমেত পাের।

� � ম পা তা র প র
ব�া�া �ে�েরর কােছ� এত দাম�

এবার ফলতার �ব�া �দ�া �াক। মিহরামপুের মুিদর �দাকােন বাজার
করেত এেসেছন ি�িন� িতিন সারা সকাল �ােম ঘুের ঘুের �িট িবি�
কেরন। ২ টাকার হলুদ �ে�া� ২ টাকার ল�কা �ে�া আর �লাকাল
�কা�ািনর লবন িনেয় �মাট � টাকার বাজার করেলন। ৫ টাকা সাে�
আেছ। িদেলন। আেগর বািক ৫০ পয়সা আর এই ২ টাকা িমেল বািক
দ�া�াল আ�াই টাকা। �দাকানদার বলল� কী আর বলব� আমােক ��েতা
িদে� সহরারহােটর মহাজন� তার ধার ��াধ করার জ�। দ�াত মু�
ি��েচাে�। িক� আমার কীই বা করার আেছ? �স আবার কলকাতার
মহাজেনর ��েতা �াে�।

এিদেক �দাকােন টাকা �নই বেল মাল তুলেতও পারিছ না। �াই
�কা�া? আর �দাকান ব� কের কী হেব? এম�য়েম�ট এ�েচে� ���াজ
িনেত �গিছ� বেল এই �েটা �িটেত ভােলা কের মা�ন লািগেয় িনেয়
আয়। চা-টা পের আিনস।

সশ� িবে�ােহর �মাকািবলায় আ�িলক
সশ� বািহনী �ঠেনর িন�ায় �ি�ম �কা��
ছি��গ� সরকারেক িনেদ�� ---- সালওয়া জুডুম�
�কায়া কমাে�ডা এব� এসিপও �ভে� �দওয়া �হাক

���া���ন ������ন, ১� জুলাই •
স�� িবে�ােহর �মাকািবলায় এলাকার মা�ে�র
হােত �� তুেল �দওয়ার পেরা� দায় ��াদ
ভারত সরকােরর। তােদর পালেপা� হে� ভারত
সরকােরর টাকায়। ভারত রাে�র প� ��েক �ি�ম
�কােট� � �ম ২০�� তািরে� �প� করা এিফেডিভেটর
সারা��� �া �ি�ম �কােট�র একিট রােয়র বয়ােন
�ে� এেসেছ� তা এটাই �মা� করেছ।

ভারত সরকােরর তরেফ এিফেডিভেট বলা
হেয়েছ� রাজ� সরকার�িল চাইেল আ�িলক স��
বািহনী (���াল পুিল� �িফসার বা এসিপও)
গ�ন করেত পাের। তার সেব�া� স���া এব� তার
ভর�েপা�ে�র আ�ি�ক দািয়� ভারত সরকােরর।
এই ভর�েপা�ে�র জ� একিট িবে�� ি�ম
(SRE) গ�ন কেরেছ �ক�ীয় সরকার। �দে�র
�বামপ�ী চরমপ�া'র �মাকািবলায় �িট রােজ�র
��টা �জলােক এই ি�েমর আওতায় আনা হেয়েছ।
এসিপওেদর �সা�ািনক' �বতেনর �� ���িট
�ক�ীয় সরকার �দেব তা পেনেরা�' ��েক িতন
হাজার টাকা প��� হেত পাের।

ভারত সরকােরর তরেফ এই আ�িলক
স�� বািহনী গ�েনর পে� বলা হেয়েছ�
��িতহািসকভােব� এই এসিপও-রা িবিভ�
রােজ� স�� িবে�ােহর �মাকািবলা কেরেছ এব�
আইন���লা র�ায় ���প��� ভ�িমকা পালন কেরেছ।
��� িপপলস িলবাের�ন �গিরলা আিম� ��� ��মন
তােদর সাহা��কারী বািহনী �জন িমিলি�য়া' গে�
তুেলেছ �ানীয় মা�ে�র মেধ� ��েক� �ারা �ানীয়
��ল� ভা�ার টান এব� এলাকার মা�ে�র স�ে�
জােন। রাজ� সরকার�িলর এসিপও গ�েনর �ুি�
হল� িবপে�র এই �িবধােক �িতহত করা। কার�
এই এসিপওরাও ��েহতু �ানীয়ভােব িন�ু�� তারা
��ল� ভা�ার টান এব� �ানীয় মা��জন স�ে�
ওয়ািকবহাল হেব।'

এ�নও �বিধ ভারত সরকার িবিভ� রােজ�র
�০�০�� জন এসিপও-�ক ভর�েপা�� িদেয়েছ।
�িদও �ক�ীয় সরকােরর এই এিফেডিভেট ��
নয়� �কমন কের এরা সরকাির বািহনীেক �বল�ালী'
করেব� তােদর িড�িট কী কী� তােদর �ি���
�কমন হেব� বা তােদর হােত �� �াকেব িক না --
- বেলেছ �ি�ম �কাট�। ভারত সরকার এসব িব�েয়
�কােনা ভ�িমকা না �নওয়ায় �কাট� �গভীর হতা�া'
ব�� কেরেছ।

আিদবাসী �ুবকেদর িনেয় আ�িলক স�� বািহনী
গে� �বআইিন কাজ করেছ ছি��গ� সরকার�
এই �িভে�ােগর িবচার কের �ি�ম �কাট� �� রায়
িদেয়েছ� তার িকছু ��� িনেচ �দওয়া হল। ই�েরিজ
��েক বা�লা ��বাদ কেরেছন �মীক সরকার।
... এ�া পির�ার ছি���ড় সরকার, �ারত
সরকােরর স�িতেত, হাজার হাজার আিদবাসী
যুবকেক িনেয়া� করেছ মাওবাদী�নক�ালবাদীেদর
সে� স�� সং�ে�� যাওয়ার জ� ... �কবল ি�িনেয়
�দওয়া, খবরাখবর �দওয়া বা �ানীয় আইন���লা
র�ার মেতা অসামিরক কােজর জ� নয়। ...
ছি���ড় এবং �ারত সরকার �ীকার কেরেছ,
�ত �ত না�িরকেক মাওবাদী�নক�ালবাদীরা মারেছ
�পুিলে�র �র� তকমা িদেয়। এর মােন দঁাড়ায়,
এসিপও�রা মাওবাদী আ�মেণর ��ম ল��ব�।

... এই স�� িবে�াহ দমেনর কােজ িনযু�
হেয় হাজার হাজার এসিপও�র জীবন িবপ� হে�
ছি���েড়। ছি���ড় সরকােরর এি�ে�ি�ে�ই
আেছ, এখনও অবিধ ১৭৩ জন এসিপও তােদর
�জীবন ��স�� কেরেছ� এবং এ�াই তার �মাণ।
... ছি���েড় �ায় �� হাজার িনয়িমত িনরাপ�া
বািহনীর সদ� �মাতােয়ন আেছ, তােদর মেধ�
এখনও অবিধ মারা ��েছ �৩� জন, ... আর ৩
��েক ৪ হাজার এসিপও�র মেধ� ম�ত ১৭৩ জন। ...
এসিপও��দর বাড়িত ম�তু�র হার ��েক আরও �মাণ
হয়, তারাই মাওবাদীেদর সে� সরাসির লড়েছ, বা
অেনক িবপ�নক পিরি�িতেত রেয়েছ ...।

ছি���ড় সরকােরর বয়ান অ�যায়ী, ...
এসিপও িহেসেব যারা িনযু� হেয়েছ, তােদর মেধ�
অেনেকই প�ম ��ণী পয��ও পড়া�না কেরিন।
... আ�েয�র ক�া, �সই ছি���ড় সরকারই
আ�া করেছ, এই বা�ারাই �ারতীয় দ�িবিধ,
অপরাধ দ�িবিধ, �মাণ আইন, অ�া�বয়� আইন
ি�েখ যােব ... এবং তাও মা� এক ���ার ২৪�া
িপিরয়ে�, মানবািধকার এবং ��ারতীয় সংিবধােনর
অ�া� িব�য়� ি�খেব ১২�া িপিরয়ে�, �েরনিসক

ও �ব�ািনক সহায়তা ি�খেব �ি� িপিরয়ে�।
... আমরা মেন কির, এই সম� দািবর �কােনা
িব�াসেযা��তা �নই।

... তাছাড়াও এসিপও হবার জ� এই বা�ারা
�য সব �জেন�েন স�িত িদেয়েছ, তা বলার �কােনা
পিরি�িত �নই। তােদর আ�ােরা বছেরর ওপর বয়স
হেলও, এক�া ধের �নওয়ার �কােনা কারণ �নই �য
তারা মু� মেন এসিপও িহেসেব �যা� �দওয়ার
িস�া� িনেয়েছ। ... এ�া ��না �য এই বা�ারা
�িতিহংসা এবং রাে�র বে� এই বািহনীেত �যা�
িদেয়েছ। �স জ�ই তােদর স�� িবে�াহ দমেন
িনেয়া� এবং দািয়� �দওয়া যায় না। ... যিদ এইসব
আিদবাসী যুবকেদর কাজ হয় মাওবাদী বা তােদর
সম��কেদর ি�িনেয় �দওয়া, তােদর এই মানিসকতার
জ�ই তারা এই কাজ�া �ােলা কের করেত পারেব
না। �ানীয় ��তা, ব�ি��ত ��ড়ার ব�বত�ী
হেয় মাওবাদী কায�কলােপর সে� যু� না �াকা
�লাকেকও মাওবাদী বা তােদর সম��ক বেল তারা
�ািলেয় িদেত পাের। এর �েল িনি�ত�ােব ওইসব
�ােমর পিরি�িত আরও খারাপ হেব, িনরীহ মা�ে�র
মানবািধকার লি�ত হেব এবং আরও �বি� মা��
রাে�র িব�ে� অ� ধরেব। ... এই ধরেনর রা�
বা �িতে�াধ��হার অবমানিবক মানিসকতােক ...
মাওবাদীেদর িব�ে� লড়াইেয় ব�বহার করার জ�
ওকালিত করেছ িকছু িবপ��ামী নীিত িনধ�ারক।

... ছি���ড় সরকার দািব করেছ, এই ধরেনর
��াকির� িদেয় তারা জীিবকার বে�াব� করেছ এবং
সংিবধােনর ২১ নং ধারা অ�সাের কাজ করেছ।
আমরা বুে�ই ��েত পারিছ না, �ায় িনর�র
এবং অদ� বা�ােদর স�� িবে�াহ দমেনর কােজ
িনযু� কের, তােদর িবপেদর মেধ� ��েল �দওয়া�া
কী�ােব জীিবকার সং�ান িহেসেব �াবা �যেত পাের।
এই ধারণা এবং কােজ আিদবাসী যুবকেদর জীবন
ও মানিবক ময�াদােক �হলাে�লা করার মেনা�াবই
�কা� পায়।

... এেদর অ�ায়ী ধরেনর িনেয়া� সে� সে� িকছু
ি��ার জ� �দয়। ... মাওবাদীেদর িব�ে� কাজ
কের �ছেড় �দওয়ার পর এরা কী�ােব িনেজেদর
র�া করেব, বা এেদর �র�ার �কােনা বে�াব�
�াকেছ িকনা, �স িব�েয় ছি���ড় সরকার �কােনা
িকছু বেলিন। অব�ই এই বা�ােদর �াকিরর �ময়াদ
��� হেয় ��েল ব�ক�েলা পুিল�েক ��রত িদেয়
িদেত হেব। তার মােন দঁাড়ায়, এরা মাওবাদী বা
অ� কােরার সহজ ি�কার হেয় দঁাড়ােব। ... �াকির
পরবত�ীকােল িনরাপ�ার িব�েয় স��র না িদেয়
�াকিরর �ময়াদ �ুরােল যিদ ব�ক �কেড় �নওয়ার
�েদ�া� �নওয়া হয়, তাহেল এই বা�ারা তা ��রত
িদেত স�ত কারেণই অ�ীকার করেব। এই �বআইিন
ব�ক হােত হাজার হাজার আতি�ত যুবক,
রাে�র বা িনরাপ�া বািহনীর িব�ে� আ�র�াে��
ব�ক িনেয় স�ত কারেণই দঁািড়েয় �যেত পাের।
জীবনধারেণর জ� �াকােত বািহনীেত পিরণত হেয়
এলাকার স�� ত�তীয় �ি� হেয় ��েত পাের।

... এই আেলােক আমরা মেন করিছ খুব কম
ি�ি�ত আিদবাসী যুবকেদর এসিপও িহেসেব িনেয়া�
কের স�� িবে�াহ িবেরাধী কায�কলােপ ��েল �দওয়া
সংিবধােনর ১৪ নং এবং ২১ নং ধারার িবেরাধী।
১� অিবলে� মাওবাদী�নক�ালবাদীেদর িনয়�ণ,
িবেরাধ, মধ��তা বা িনম��ল করার সম� �ত�� ও
পেরা� কােজ ছি���ড় রাজ� এসিপওেদর ব�বহার
ব� ক�ক।
২� �ারত সরকার মাওবাদী�নক�ালবাদীেদর স��
িবে�াহ দমনম�লক কােজ এসিপওেদর িনেয়া�েক
�ত�� বা পেরা��ােব মদত �দওয়ার কােজ তার
�য �কােনা তহিবেলর ব�বহার ব� ক�ক।
৩� ছি���ড় সরকার প�ব�তন বা বত�মান সম�
এসিপওেদর সম� আে�য়া� এবং সংি�� িজিনস
ি�িরেয় �নওয়ার জ� সে�� �হাক।
৪� ছি���ড় সরকার সংিবধােনর সীমার মেধ�
��েক বহাল বা প�ব�তন এসিপওেদর মাওবাদী বা
অ�া�েদর ��েক জীবেনর �র�ার সম� রকম
বে�াব� ক�ক।
�� সালওয়া জু�ুম, �কায়া কমাে��া বা �য �কােনা
��া�ী, যারা আইন িনেজর হােত তুেল �নয়,
সংিবধান ও মানবািধকার ল�ন কের, তােদর
কায�কলাপ �রােধ ছি���ড় সরকার ব�ব�া িনক।
এই ব�ব�ার মেধ� পড়েব, সালওয়া জু�ুম বা �কায়া
কমাে��া নােম খ�াত ��া�ী�িলর অপরােধর তদ�,
এ�আইআর �নওয়া ���িত।

�াস ��-এ সব ভিত� কমি�ট। িক� �েনেকর
বই �কনা হয়িন। আট�েস ভিত� হেয়ও িন�ার �নই।
একজেনর বাবা �বহালায় িরকসা চালান। ত�ার এক
�ছেলর কেয়কিদন আেগ এমনভােব হাত �ভে�িছল
�� িভতের পাত লািগেয় �া�ার করেত হেয়েছ।
ত�ন �ুেল এেস হাত পাতেত হেয়েছ। এ�ন বে�া
�ছেলর বই �ক �দেব তার ���াজ করেছন। আর
একিট �ছেল সারা বছর নানা ধরেনর কাজ কের -
-- ��মন �ততুল িবি�� গাছ কাটা� জিমেত �ােট।

পা� করার পর ভিত� হেয়েছ। তার মা বাবুেদর
বাি� কাজ কেরন। রা�া িদেয় ��েত ��েত একিদন
আমায় ধরেলন
--- বিল ও মা�ার� �ুেল ��চু �ােস িক বুকিল�
�দয় না?

িজ�াসা কির� �কন?
--- একজনেক ধিরিছ� �ছেলর বই �দেব বেল রািজ
হেয়েছ। িক� বুকিল� দরকার� না হেল বই �দেব
কী কের?

�মাবাইেলর চাপ
��াল ������, ��া�ন�ুর, ১� জুলাই •
সামািজকভােব �মাবাইল �ন�য়ার চাপ �ুব
�বিশ। �ার সে� ক�াবাত�া হয়, �সই পরবত�ী
��া�াে�াে�র জ� �� কের, আপনার �মাবাইল
না�ার�া িক� �ক� বেল না আপনার ��ান না�ার
কত� এব� �িদ বিল, আমার �মাবাইল �নই,
তাহেল �েনেকই �বাক হয়। �ক� �ক� িবরি��
�কাশ কের, �কন� �নই �কন� এই ���ার
সে� িকছু�া ভ�ৎসনা� জুে� �ায়। �মাবাইল
রা�া�া ��ন এক�া িনয়ম� ইি��য়ান ই�ি�ি���
�ব কাি�েভশন �ব সােয়� নামক �িত�ােন
�ুকেত ��েল, �রিজ�ার �াতায় নাম িঠকানা
�দ�য়ার সে� সে� �মাবাইল না�ার� িদেত হয়।
আমার �মাবাইল �নই �েন িসিক�িরি� �ি�সার
িব�াস করেত চান না। ত�ার পােশ বসা এক
মিহলা িরেসপশিন� বেলন, 'না না, আিম জািন,
�নার �মাবাইল �নই। �িন এ�ােন মাে�মাে�ই
আেসন।' তারপর আমােক বেলন, 'িঠক আেছ
আপিন �ভতের �ান'।
�� আজেকই �ািনক আে� এক িনব�াচনকম�ী
�ভা�ার িল� িনেয় এেস দরজায় ক�া না�েলন।
আিম দরজায় ি�েয় দ�া�ােত বলেলন, �ভা�ারেদর
কন��া� না�ার িনেত এেসিছ, আপনার �মাবাইল
না�ার বলুন। বললাম, �মাবাইল �তা �নই, ল�া��
লাইন আেছ। িতিন বলেলন, তাহেল কী কের
হেব� �মাবাইল না�ার িনেত বেলেছ। আিম
বললাম, �িদ ল�া�� লাইন� না �ােক তাহেল
কী হেব� �ভা�কম�ী তার ��র না িদেয় 'িদন
আপনার ল�া��লাইন�াই িদন' বেল �ভা�ার িলে�
আমার নােমর পােশ �ে�ার তলায় �সই না�ার
িলে� িনেয় চেল ��েলন।
�� সবেচেয় সম�া হেয়েছ ��াস বুিক��এ। রা�ার
��াস বুক করেত হেল �মাবাইেল করেত হেব,
��বা ল�া��ে�ােন। �মাবাইেল বুক করেল �বিশ
�িব�া। ��ােসর ি�লার পা�া �মেসেজ বুিক�
না�ার � ক�াশেমেমা না�ার পাঠােব। ক�াশেমেমা
না�ার পা�য়ার ��একিদেনর মে��ই ��াস পা�য়া
�ায়। ল�া�� লাইেন ��ান করেল �কবল বুিক�
না�ার �দেব। এইসব না�ার �দ�য়া �ন�য়া ইত�ািদ
সবই হেব কি���াের। আর বুিক�েয়র পের ��াস
কেব পা�য়া �ােব, ইত�ািদর জ� আবার ��ান
কের ি�লােরর না�ার মার�ত তা জানেত হেব।
�� ��ােসর ি�লােরর �ি�েস ি�েয় জানেত
চাইলাম, ব�াপার�া কী� তারা �তা ক�াই বলেত
চায় না, �ত�া স�ে�েপ পাের ব�াপার�া �ম�ােত
চায়। বলল, এ�ন ��েক ��ােন ছা�া ��াস বুক
করা �ােব না। আিম বললাম, �ােদর ��ান �নই,
তারা ��াস পােব না� ি�লােরর �ি�স জানাল,
পা�য়া �ােব। �সে�ে� �কা�ািনর কােছ আেবদন
কের, �েয়াজনীয় কা�জপ� জমা িদেয় ���াল
পারিমশন করােত হেব।
�� তাহেল �া দ�া�াল, এ�ন ��েক ��াস
ি�লােরর কােছ ি�েয় ��াস বুক করা �ােব না,
��চ ��ােন বুক করার �রচ ��তােকই বহন
করেত হেব, কার� এই ��ান না�ার�েলা ��াল
ি� নয়। এেত কার লাভ� �শানা �াে�, ��ােসর
বইেয় ��াস বুক করােনার এক�া ��াক আেছ, এই
��াক িদেয় ি�লাররা �ে�� ��াস তুেল ��ােক
িবি� কের। তা আ�কােত এই ��ােন বুক করার
বে�াব�। �ক জােন, এমন �কােনা ব�ব�া হেত
পাের িকনা, �া িদেয় ��াক মােক�ি�� ব� করা
�ায়� তেব ��ান �কা�ািন�িলর �� লাভ বা�েব
�স�া �িনি�ত। আর এ�ন �� �ু�িজ ���াম
�ন�ীিত িনেয় �দশ �তালপা�, তার পােলর ��াদা
�তা �ই �মাবাইল �কা�ািন�েলাই�

��� �সহায় মা�� �কন
�ভেলার �ায় (��� পব�)

হারাধন জাল, ১৫ জুলাই •
�ভেলার ি��ান �মি�ক�াল কেলজ হাসপাতালি�
�িত�া পা�য়ার পের ��র িচিকৎসা পিরে�বার
�ােন মা�� �ভেলাের আেস। হাসপাতালি�েত
আজ িবশাল কেলবের ইএনি�, কাি���লিজ,
��াসে�াএনে�েরালিজ, সাইিকয়াি�, িন�েরালিজ,
সাজ�াির, �াইেনাকলিজ সহ �মা� আঠাশ�া িবভাে�
িচিকৎসা করা হয়।
�� এই হাসপাতাল ছা�া� �ভেলােরর আর�
একি� িদক রেয়েছ। আমােদর মেতা �রা�ীর
আ�ীয়েদর �রা� িনেয় চােপ �াকার জ� তা
�দে� �ঠা �ুব হয় না। �ভেলাের রেয়েছ �েনক
দশ�নীয় �ান। পাহা� সবুজ �াছ�াছািল িদেয়
��রা। তার মাে� মাে� বােরা �তেরাি� দশ�নীয়
�ান �িতহািসক ��ে�র। আেছ ��া�� িসি�,
ি�পু �লতােনর মেতা ��া�ার ��িত িনেয়।
�ম�িত �ের�, র�ি�ির, �স��াল �জল, �ম�িত
িজ�লিজক�াল পাক� প���কেদর �মািহত কের।
�� এছা�া �ভেলাের রেয়েছ ���মি�র, �ায় একশ
একর জায়�া িনেয়। প�া� হাজার ব���ুে�র
মি�রি� �সানা িদেয় তার িশ�কলায় �ুি�েয়
তুেলেছ নানা ভা���। দি�ে�র এই �দবালয়ি�
�দ�েত �িত ��ল। এি� ছ'বছর �ের িনিম�ত।
�� এছা�া িসএমিস হাসপাতাল তার ি��ান
িমশনাির মেনাভাব তুেল �রার জ� বা�ািলেদর
�ে�ে� িবেশ� �সবাম�লক ���ােনর আেয়াজন
কের �ােক। আমরা �দে�িছ �মন চ�ােপেল
�রা�ীেদর িবেশ� �া��না সভা, রিববার সকােল
বা�লা �পাসনা, ি��র জীবনীম�লক চলিচ�।
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স���াল�ু স�র�ে�র ক�া� �সই
��ক��তারই �দা�াই িদেলন ন�া ম��

•
গত ২� জুন সারা বা�লা স�খ�ালঘু কাউি�ল এব� আরও
িকছু স�গঠেনর উেদ�ােগ একিট �িধেবশন হেয় �গল
কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র ইনি�িটউট হেল। ওই সভায়
স�খ�ালঘু মুসলমানেদর হািজরা িছল �বশ �চােখ পড়ার
মেতা, �ায় কেয়ক হাজার। আর িছেলন ��তম শাসক
দল ত��ম�ল ক�ে�েসর এক�ঁাক �নতা-ম�ী-িবধায়ক।
�ধান �িতিথ িছেলন ফুরফুরা শিরেফর �হা িসি�িক
সােহব। উপি�ত জনতা নতুন সরকােরর এত ম�ীেক
�পেয় �ধ�� ধের টানা পঁাচ ঘ�টা ব��তা �েন �গেলন।

�থম িদেক বলেত উেঠ িব�ভারতীর �ধ�াপক
িসরাজুল ইসলাম �ভােটর আেগ বারকেয়ক ��ববাবুর
সােথ কথা হয় বেল জানান। পের �দখাও কেরেছন
এব� বেলেছন, পি�মবে�র খািরিজ মা�াসা�েলােক
একেজাট করেত। �ভােটর পর �চ�া কেরও �দখা কের
উঠেত পােরনিন িতিন ব��তার কারে� --- একথাও
জানােলন িসরাজুল। হােড়ায়ার মুসিলম িবধায়ক বলেলন,
স�খ�ালঘুর আওতায় িকছু িহ�ও পের, তােদরও উ�য়ন
করা দরকার। প�ব পি�কার স�াদক িবধায়ক আবুল
কােশম সােহব মমতা ব�ানািজ�র �শ�সায় প�মুখ ---
দশ হাজার মা�াসােক িতিন সরকাির �ীক�িত �দওয়ার
কথা বেলেছন। আইনজীবী এব� স�খ�ালঘু �সেলর
�চয়�ারম�ান ইি�শ আিল সবাইেক সতক� কের বেলন,
�কউ দালািল করেবন না। আমােদর সে� একেজাট �হান।
আিলয়া িব�িবদ�ালয়েক আিলয়া মা�াসা িব�িবদ�ালেয়
�পা�িরত করার জ� িতিন গব�েবাধ কেরন এব�
দলেন�ী মমতা ব�ানািজ�র �শ�সা কেরন। িতিন ওয়াকফ
স�ি� িফিরেয় এেন দির� মা�েষর মেধ� িবতর�
করেবন বেল আ�াস �দন।

পি�মব� এমএসেক �াফ ��ােসািসেয়শেনর
সভাপিত আ�ুল কিরম সােহব িবগত বাম��ট সরকােরর
ব�নার তী� সমােলাচনা কেরন। মা�াসার �ীক�িতর
জ� দীঘ� সেতেরা বছেরর লড়াইেয়র কথা বেলন। িতিন
বেলন, �সরকাির ই�ুেলর িশ�করা মােসর এক তািরেখ
�বতন �পেলও আমরা তা পাই না।' িতিন িনেজর �জলা
মুিশ�দাবােদর কথা �বিশ বলায় ��া� �জলা �থেক
আগত মা�েষরা �িতবাদ কের ওেঠ এব� সব �জলার
স�খ�ালঘুরাই �� লড়াই করেছ �স কথা বলেত বেল।
ইসলািম িশ�ািবদ ওসমান গি� সােহব স�খ�ালঘুেদর �িত
বাম সরকােরর ব�নার �িতবাদ কেরন তী� ভাষায়।
িস�াথ� শ�র রায় জমানায় পাওয়া মুসিলম স�র��ই ��
রেয় �গল, �সকথা িতিন জানান। �মিটয়াবু�েজর িবধায়ক
মমতাজ �বগম স�খ�ালঘুেদর উে�ে� িশ�া �া�� িবষেয়
আে�ালেনর �েয়াজনীয়তার কথা তুেল ধেরন। মা�াসা
িশ�কেদর এক তািরেখ �কন �বতন হয় না, �স ��ও
�তােলন িতিন। তঁার কথায় হল হাততািলেত �ফেট পড়েল

িতিন উপি�ত মা�ষেক হাততািল িদেত বার� কেরন।
একমা� এঁর ব�েব�ই মমতা-ভজনা �মােটও িছল না।

এর মেধ� ত��ম�েলর �নতা �দীপ বে��াপাধ�ায় এব�
�লতান আহেমদ হািজর হন। �হা িসি�িক সােহব
বেলন, তরজা করেত িতিন �ােম �ােম �ান, �াওয়ার
পেথ িতিন �দেখন, ল�া চওড়া রা�া�িল মুসলমান
পাড়ায় �ায় না। �ায় �ত স� স� রা�া�েলা। িবধায়ক
এব� ম�ীেদর উে�ে� বেলন, সরকার িনেজই িঠক
করেব, পঁাচ বছর থাকেব িকনা। �থ�া� স�খ�ালঘুেদর
জ� কাজ করেব িক না। �লতান আহেমদ বেলন,
২���-�� সােল �ক�ীয় সরকার স�খ�ালঘু উ�য়েন
রাজ�েক �� টাকা পািঠেয়িছল, তার �েধ�েকর �বিশ
�ফরত �গেছ। উ�রব� িব�িবদ�ালেয়র এক �ধ�াপক
আিলয়া িব�িবদ�ালয়েক �ক�ীয় িব�িবদ�ালয় �ঘাষ�া
করার দািব কেরন। কলকাতার �ডপুিট �ময়র ফরজানা
আলম বেলন, িতিনই �থম মিহলা ি�িন এই পেদ আসেত
�পেরেছন। িতিন আরও বেলন, মা�ষ ��েরর স�ান,
��র আমােদর সবার িপতা। একথা বলেতই উপি�ত
�ম�লানা সােহবরা �ত�বা �ত�বা করেত থােকন, কার�
মুসলমানরা িব�াস কের, মা�ষ আ�ার বা�া। �েনেক
বেল ওেঠন, কােক িদেয়েছ রাজার পাঠ!

এই সভায় �ার কাছ �থেক সবাই আশা কেরিছল িকছু
�িত�িতর, িতিন রাজ� ত��ম�েলর �'ন�র �নতা িশ�ম�ী
পাথ� চে�াপাধ�ায়। পাথ�বাবু বেস থাকা �ব�ােতই এক
ব�া বেলন, নতুন সরকার �চুর কিমিট �তির কেরেছ,
তােত স�খ�ালঘুরা �াত� �কন? বা�লা ��াকােডিম
রবী�সদেনর কিমিটেত স�খ�ালঘুেদর রাখা হল না �কন?
স�খ�ালঘুেদর িনেয় স�খ�ালঘুেদর জ�ই একিট কিমিট
হে� না �কন? এেত �রেগ িগেয় ব��তা িদেত উেঠ
পাথ�বাবু বেলন, �আিম �া�ে�র �ছেল, �কােনা ধেম�র
�লােকেদর �িত ���া কির না। আমার দ�ের �েধ�ক
স�খ�ালঘু আেছ। জু�ার িদেন �দড়ঘ�টা নামাজ পড়েত
ছুিট পায় মহাকরে�। আমরা �তা বাধা িদইিন।' িতিন
একিট কথা এখােন বারবার �তােলন, উ�কেষ�র কথা,
স�খ�ালঘু স�র�ে�র �� উঠেলই তার িবেরািধতায়
আেগর সরকােরর �নতা-ম�ীেদর মুেখ �� কথা িটয়াপািখর
মেতা �শানা ��ত। এই ম�ীর মুেখ তখন �শানা ��ত ��
বুিল, আমােদর একিট বার �ে�াগ দাও। পাথ�বাবু বেলন,
�স�খ�ালঘুেদর সম�ার কথা আমােদর �ন�ী জােনন,
তাই িতিন স�খ�ালঘু দ�র িনেজর হােত �রেখেছন।
এটা আমােদর বেড়া পাওনা।' িতিন উপি�ত সবাইেক
দািবদাওয়া িলিখত িদেত বেলন। আর বেলন, �আিলয়া
মা�াসা িব�িবদ�ালয় �থেক মা�াসা কথাটা �কউ তুেল
িদেত পারেব না।' ব�স, হাততািলেত ঘর ভের �ায়।
আিমও বুে� �াই, সরকার বদল হেলও স�খ�ালঘুেদর
�িত সরকােরর দ�ি�ভ�ীর িবেশষ বদল হয়িন।

��লম�েল ���েনর এ�� দ�া ��ােক�
•

�াধীনতার ষাট বছর পার হেয় �গেলও জ�লমহেল
�শাষ� ব�নার �বসান হয়িন, ক�িষকাজ, �া��, িশ�া
�কােনাটাই িঠকমত িছল না এখােন। এখানকার উ�য়েনর
জ� মুখ�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ায় �খন আজ �াড়�াম
��িডয়ােম প�ােকজ �ঘাষ�া করেছন, তখন িনেজর
কানেক িব�াস করেত পারিছল না ��ন মা�ষ। এত
িকছু হেব �তা? কার� এক তথাকিথত �মহনিত মা�েষর
সরকােরর িব�াসঘাতকতার �প এতিদন �দেখেছ মা�ষ।
�ব�, বঁাধগড়া মািনকপাড়া �থেক আসা হিরপদবাবু,
�শা�বাবুরা বলেলন, মমতা �া বেলন, তাই কেরন।

মুখ�ম�ী মাওবাদী সহ সম� মা�ষেক একসােথ
উ�য়েনর কাজ করার আ�ান জািনেয় ২� দফা কম�স�িচ
�ঘাষ�া কেরন। একনজের তা এরকম � �� জ�লমহেল
পঁচা�র হাজার ক�িষজীবীেক ক�িষ�� �দওয়া হেব� ২� এই

িতন �জলায় পানীয় জেলর জ� একশ' বােরা �কািট
টাকা বরা�� �� সম� িবিপএল মা�ষেদর স�ােহ �ই
িকেলা চাল� �� আঠােরাশ' ওলিচিক িশ�ক িনেয়াগ�
৫� দশ হাজার �ুবকেক রাজ� পুিলেশ চাকির� ��
িতন মােসর মেধ� �-�২ �ােসর ছা�ীেদর সাইেকল�
�� িতন �জলার ২�৫িট �ুলেক উ�মাধ�িমক �ের
উ�ীত করা� �� পিলেটকিনক কেলজ, নািস�� কেলজ�
�� ছি�শিট �াথিমক �া��েক� িনম�া�� ��� �াড়�াম
মহ�মা হাসপাতালেক �জলা হাসপাতােল �পা�র� ���
�ব��েরখা নদীেত �সতু িনম�া�� �২� �াড়�াম ও লালগেড়
একিট কের কালচারাল ও মােক�ট কমে��� ��� রাজ�
সরকাির িনগম জ�লমহল �থেক �ক�পাতা িকনেব� ���
�সাশাল ��াকােডিম� �৫� সঁাওতািল ��াকােডিম� ���
তথ� স���িত ��াকােডিম� ��� ��নওয়াির িনম�া�� ���
নয়া�ােম �রলপথ �ভ�িত।

সে�াষপুর ��শেনর ��াটফেম�র ওপর
িবিচ� �বচােকনার জগ�

•
সে�া��ুর ���েন ����েলর �দাকােনর সামেন ি�ে�
দ�াড়াই। ��� িকছুিদন �ল � িসি�র কার�ার করেছ। �র
�ালা িকছু ��সা লাি�ে�েছ� �সই ��সা� �সে�া���এর
ি�ি�� িসি� ���ার �কনা �ে�েছ। িসি� চািলে� �দ�ােনা
�ে� �দাকােন। িক� এ�ন �দ�িছ �র �দাকােনর চালার
িনেচ দিড়েত ঝুলেছ এক সাির ছাতা। তার মােন একই
সে� ছাতা ি�ি�� চলেছ। ���ার িস�েন ����ল �ে��
ছাতা ি�ি� কেরেছ। লাইন�া �র ��ি��র �ানা �েছ।

�র �দাকােনর �াে�ই মুে�ামুি� ��ু �ে� �� করেছ
��ন। এই �া��া�া� সা�ার�ত এক �ু�ক �াি�েকর
চ�ল ি�ি� কের। তার �কড়া� �ািড়। �� �িন�ার
�স �নই। �িত �িন�ার �স �েরর কা� কের� মােক�ে�
মাল িকনেত �া�। �সই ��াকা �া��া�া� �েসিছল এক
��ন��ালা। দ� �াকা� এক ��ােক� ��লে�ন। তার
ি�ি��া�া �ে� ��েছ। �দাকান তুেল িদে� ��া� �িছে�
�রে� �স ��েছ �া��াদা��া সারেত। �স ি�রেতই ��ু
�ে� �েস �াকােদর এক�ন �লল� �এই �� �কা�ািন
��ােনা� ��িদন তুিম ��চেত �ারে� না� �সিদন �মা�
�তামার িকছু মাল িদ�। �িম এ�ােন �েস ��চ�।�
�লাক�া এক�ু ��ে� িনে� �লল� ����া তুিম এক�া ��ন
�চে�িছেল না� এই না�।� এই ক�া �েল এক�া ��ন

�ার কের �র �ােত িদল �স। ��ন�া �ােত িনে� �েস
�াকা �লাক�া ��ার �লল� �তা�েল �দে�া� মাল �দে�
�তা� ক� কর� �েলা� সামেনই �েদর �র �ে�া �মে�র
ি�ে�। ��সাকিড় িকছু রা�া �েছ। িক� �েস �েস ক�
কর�� তার �চে� ��ন িনে� �সেল ����সা �সে�।�
এ�াের ��ন��ালা �র ক�া� �মল িদল। �স ��ার
এক�ু ��ে� িনে� �লল�
��� ি�ক �েছ। �িম �তা এ ক�িদন �স� না। এ�ন
�াি� �ড়�া�ার �া�ড় িকনেত। কাল ��েক �মার
��ােন ��ল�িড়�া� �া�ড় ��চ�। তার�র ���িত�ার
এেস �তামা� �াইনাল �ল�।
��� �স �দে�া। তুিম এক�ােত মাল �দে�� এক�ােত
��সা �নে�।
��ন��ালা ��ার চেল ��ল। এ�ার এক�� ����ল
িকেন এেন ��াে� ��াকাল। ��ু �ে� �েস �াকা �র
এক�ন �লল� �এক�া দা� �তা�। এক�া ����ল তার
�ােত িদল ��ন��ালা। �িম তােক ি�ে�স করলাম�
�েকমন ি�ি� �ল ���� �স �লল� ��ােলাই। চার���া
ি�ি� করলাম। �মার ি�ি� স�সম� �ােলাই ��। �ের
�া�া ��ে� ��েত �ানেল �লােকর িক ��সার ��া�
���� ���ে�র িদক ��েক ��ন এেস ��ল। �মরা
�সিদেক এি�ে� ��লাম।

� � ম �া তা র � র

দালােল িনে� ি�ে��ািড়
এমনকী তঁার উিকলেক প��� টাকা খাইেয় চুপ কিরেয়
িদেয়িছল িহডেকা। �দেবেনর কথায়, �আিম গিরব �লাক,
ঘেরর িভতর �ুেক �-পা জিড়েয় ধরলাম। বাবা তুই
আমায় বঁাচা। িঠকমেতা কাজ কর। �রােডর গােয় আমার
বািড়র জিম, এক কাঠা জিম �তাের িলেখ �দব।' তেব
দ�ের দ�ের আরও িকছু জিম আেছ, ���েলা �িধগ�হীত
হয়িন। �সই জিম আর বসিত জিমেত নজর আেছ
�াইেভট পািট�র, জিমর দালালেদর �
--- স�েলেকর এই ডা�ার আেছ, �স একিদন এেস
বেল, ওইিদেক খালধাের �-িতন কাঠা জিম আেছ,
জিমটা িকনব। আমার এক ভাইেপা বেল, কাকা জিমটা
দাও না। �� জিম। আিম বললাম, ও বাবা, িঠক কের
দিললপ� কিরস, ও সব �তা ই�েরিজেত, আিম �তা
বা�লা ছাড়া িঠকমেতা বুি�িন। �তা �স ডা�ার বলল,
�তামার জিমর ছ লাখ টাকা দাম। টাকা হাফ িদেয় রাখল,
হাফ পের �দেব। আমার �কমন সে�হ হল। আিম ব�াে�র
ম�ােনজােরর কােছ �গলাম। ব�াে�র ম�ােনজােরর সে�
�চনা পিরিচিত আেছ, আদান�দান হয়। �স বলল, এ
এক দাগ জিম �কাথায়, এ �তা পঁাচ দাগ জিম �লখা
আেছ দিলেল। তারপর একিদন �সই ডা�ােরর এক �লাক
এেসেছ বািড়েত। আিম বললাম, আিম �তা একদাগ জিম
িবি� করিছ, এখােন পঁাচ দাগ জিম �লখা হল কী কের?
�তার বােপর জিম? ডা�ারেক �ডেক �ন আয়, ঘা কতক
জুেতা �পটা কের �নব, তারপর কথা। আর আেসিন।

�দেবন ম�ল মমতার ভ�, পুেরােনা ক�ে�িস।
িজে�স করেলন, �আমােদর জিম �তা �েনক আেগ
িনেয় �নেছ, মািট �ফেল �দেছ। মা ঠাক�� িক আমােদর
জিম �ফরত �দেবন?' আমরা বললাম, হাজার একেরর
মেতা জিম, ���েলা �নািটিফেকশন হেয় আেছ, তা �তা
�ফরত �দেবন বেলেছন। �দেবন বলেলন, �িক� আমােদর
�তা জিম িনেয় �নেছ। �স�েলা?' আমরা বললাম, বেল
�দখুন আপনারা।
রাতারািত ������া �ািড় মাি� ��লেত �সত
আপনারা �তা জিম �িধ�হ� �িতেরাধ কেরনিন? িস�ুর
ন�ী�ােম ��মন হেয়িছল?

বািল�িড়র িদেক রা�ার ধাের বাগােন �পুর �বলায়
বেসিছেলন �ুবক �ামল ম�ল। জানােলন,
--- না, আমােদর বাপ-কাকারা সব িভতু �লাক িছল,
বু�েত �পেরেছন। রাতারািত ��-৫�টা কের গািড় আসত
মািট �ফলেত। লাইন ধের। সে�েবলা �দখেছ জিম,
সকােল �দখেছ মািট পেড় �গেছ জিমেত। লাইন ধের
গািড় দঁািড়েয় আেছ। হােত লাল িফেত, মাথায় কােলা
িফেত �বঁেধ এপাড়া ওপাড়ার সব ইয়� �ছেলরা জিমেত
মািট �ফলেত দঁািড়েয় �গেছ। মুসলমান �ছেলরাই �বিশ।

বািল�িড় �ােম �ুকেতই �� ��শটা �সখােন থােক
ম�লরা, িহ� ঘর। জােত �পঁাদ। আর �ভতেরর িদেক
আেছ মুসলমানরা। তােদর জিম কম। িক� তাও আেছ
িকছু। িহ�েদর জিমেত ভােগ চাষ করত।
--- তখন সব �েজে�র জ� জিম �নেছ, আট হাজার
নয় হাজার টাকা সব কাঠা �দেছ। তেব �ধু িহডেকা
�কেনিন, ��টু� আেশপােশ জায়গা �পেয়েছ, �াইেভেটও
�েনেক িকেন �রেখেছ --- �ামল আ�ুল িদেয় এক
ফািল জায়গা �দখােলা, এক কাঠারও কম জায়গা
--- �জয়� পােলর নাম �েনেছা? �স ওইটু� িকেন
�রেখিছল। ওই আট ন' হাজার টাকা কাঠায় �পেয়িছল।
জয়� আবার িবি� কের িদেয়েছ �� দালালেক।'
--- একটা জিম এরকম কত�েলা হাত �ঘাের?
--- কত হাত �ঘাের তার িক িঠক আেছ?
তেব �� কায়দাও আেছ। �ামল আ�ুল িদেয়
ইনেফাে�েসর িদেক �দিখেয় বলল, �ওই �� �েজ�
�দখছ, ওর মেধ� িকছু জিম িটএমিসর িকছু �লাক �খঁাটা
পুঁেত দখল কের িনেয়েছ। ওরা জিম �দয়িন, িহডেকা
�জার কের �নেছল। ওরা �কস কেরিছল। �কেসর িন�ি�
হয়িন, এখনও চলেছ। িক� �েজ� কের �ফেলেছ ওই
জিমেত। ওরা টাকা পােব না? �চুর টাকা পােব। এক
সময় না এক সময় টাকা পােব।'

নতুন রা�ার পােশ একটা জিমেত গ� চরেছ,
�গালেপা� �পঁাতা। �ামল বলল, ওখােন ওর আ�ীয়েদর
২৫ কাঠা মেতা জিম আেছ। তারা কম কম টাকা
�পেয়িছল। ইেলকশেনর পর জানেত �পেরেছ, তারা
নািক আরও টাকা পােব। কম দােম �� জিম �িধগ�হীত
হেয়িছল, �স�েলার জ� নতুন সরকার িহডেকার মাধ�েম
আরও িকছু টাকা �দেব।

জিম ভরাট এই িনউটাউেনর এিদেক হেয়েছ তা নয়।
ওিদেক ভা�র থানা, �ক এল িস থানার িদেকও ভরাট
হেয়েছ। চকপাচুিরয়ার দি�� িদেক হাটগাছা �ভ�িত �াম।
তারও দি�� �থেক মািট আর বািল আেস এখােন ভরাট
করার কােজ, আর খুঁেড় �ফলা জিম�েলােত �ভিড় --
- মাছ চাষ হয়। সাদা বািল িবি��েয়র কােজও লােগ।
দি��-প�ব�মুখী নতুন রা�া িদেয় এখন আেস বািলর লির।
ওই রা�া ধেরই চেল �াওয়া �ায় ভা�র, ঘটকপু�র ���।

বািল�িড়র বিলেয় কইেয় �লাক �জু�ন ম�ল
জানােলন, বািল�িড়েত �গাটা �িড় িহ� ঘর আেছ,
বািক সব মুসলমান ঘর। চকপাচুিরয়ােতও িহ� মুসিলম
�ই-ই আেছ। তেব িহ� ঘর �বিশ।
চাে�র �িমর দাম কত ��ে�েছ ি��েকার ��েক�
--- আমােদর বািল�িড়র ঘুনীর িবেল �কউ আড়াই
হাজার, �কউ িতন হাজার, �কউ আবার ছ' হাজার
সাতশ' টাকা কাঠা �পেয়েছ। আমােদর এইিদকটােত
�খন এল, তখন �লােক বলেছ, ছ হাজার সাতশ
টাকা কাঠা, এ কী! এ �তা জেলর দােম দাম হে�।
এইবাের আমােদর এখানকার �লাক একটু আইনবাজ
করল, তারপর সবাই �জল খাটিত �গল, তারপর সব এক
হেয় বলল, আমােদর ডবল না িদেল আমরা জিম �দব

না। তােত আমােদর বািল�িড়র �লােকেদর �চা� হাজার
টাকা কের কাঠা িদল। একটু আে�ালন কেরিছলাম।
এখন এখানকার জিম সাত লাখ �থেক দশ লাখ কাঠা
আেছ।
--- সবকটােক আমরা তাইেড়িছ, তারপর সবকটা
এেসেছ। িবকাশ �থেক �গ�তম �থেক সবকটােক তাড়া
কেরিছলাম, চিট জুেতা বঁিট িনেয়, �মেয় ম� এক
হেয়। পাথ�র নাম �েনেছন �তা, িনউটাউেনর পুিলশ
িছল, আজ কেয়ক �কািট টাকার মািলক হেয় �গল
বািল�িড়র মুসলমান আর �পঁােদেদর কাছ �থেক টাকা
িনেয়। �খন ���র �ছেল �গ�তম �দববাবু �িহডেকার
�া�ন �চয়ারম�ান, িসিপএেমর দাপুেট �নতা� এখােন
এল, আমােদর ওই আমতলােত বসালাম। বেলিছল
এখােন সব জলা জিম, বা� �নই। �দববাবু এেস �দেখ
এটা জলাকার নয়, িনরাকারও নয়, সব �গরাম আর
পাড়া। উিন এেস বকলেম সই কের িদেয় �গেলন।
বলেলন, �তামরা িভেট�েলা �ছেড়ানা, ধানজিম�েলার
কথা আিম বলেত পারব না। শািল জিমর কথা বলেত
পারব না, বা�জিম �নওয়া হেব না, বেল ��েত পাির।
িক� বা�জিমও থােকিন, তার মেধ� �কা�ািনরা এেস
লালসা �দইেখ �দেছ।

বাগােনর মেধ� �জু�ন একটা ঘর কের �রেখেছন,
িটেনর চাল �দওয়া পাকা ঘর। ভাড়া বসােনা আেছ
�সখােন। এটা িক, িজে�স করােত �জু�ন �শানােলন
রাজারহােট জিম-কারবােরর িবিচ� কািহনী �
�া��িমর ��ােনেদর ��� �াত কেরেছ দালালরা
--- আমােদর এখােন িহডেকা এেস চােষর জিম
িনেয়িছল। আর দালাল এেসিছল িভেটবািড় �নওয়ার
জ�। আমােদর এখােন �ই �ােমর �ায় ন�ই শতা�শ
িভেটবািড় িবি� হেয় �গেছ। চােষর জিম �তা আেগই চেল
�গেছ। িভেটবািড় �াে� �বােনেদর মাধ�েম। ধ�ন আমরা
ছয় ভাই �বান। িভেটবািড়র ছটা ��শ। িতন ভাই, িতন
�বান। িতন �বােনর িবেয় হেয় �গেছ বাইের বাইের। �সই
�বােনেদর ��শ�েলা সবই িবি� হেয় �গেছ। দালালরা
��রবািড় িগেয় �বােনেদর বলেছ, �তার নােম এত লাখ
টাকা আেছ, তুই িক িনিব �সটা? আমরা �ামা�েলর
�লাক, পঁাচ-দশ-একশ টাকার কারবাির। লাখ লাখ টাকা
�েন �কান িদেক �াই? এবার �বােনেদর িদেয়েছ �ই
লাখ টাকা, আট লাখ টাকা দালাল �মের িদেয়েছ।

�জু�েনর �বােনরা �ব� �তমন িকছু করেত পােরিন,
�আিমও আইনবাজ িনেয় চিল, আজ এগােরা বছর আিম
িহডেকার সােথ লড়াই কেরিছলাম। আমার এক কাকা
�বইমািন করল বেল আর িহডেকার সােথ �াইিন।'
�দ�ি�ি�র দালােলর সাে� লেড় ি�েক �াকা
--- এই ঘরটা িছল আমােদর পু�রতলা, আমােদর
মােছর পু�র। এই পু�রটােক �খন ভরাট করলাম,
িবিভ� জায়গা �থেক তখন দালাল আসেত �� করল,
�বােনেদর ��শটা পােব বেল। �বােনেদর ��শ �� আমরা
আটেক িদেয় �রেখিছ, ওরা �তা তা জােন না। এরকম
চলেত চলেত এক দালােলর পা�ায় পড়লাম। বায়না
করল টাকা িদেয়। আজ বছর পঁাচ ছেয়ক আেগর কথা
বলিছ, আরও �বিশ হেত পাের। আিম বিল, হঁা �র
পুেজা �তা আসেছ, িহ� শাে� পাব�েনর িদন। আমার
এক ভাগনা দালািল কের। ভাগনােক বললাম, কী হেব?
এ জায়গা �দব না। �স বেল, আের মামা, আিম রেয়িছ
তুিম এত িচ�া কর �কন? আিম ভাবলাম, দঁাড়া। �সই
দালােলর বায়নার পয়সােতই এইখােন ঘরটা কেরিছ।
এখন �ন শালা আমার ঘরটা আেগ ভা�। বায়না িনেয়িছ
�তা কী হেয়েছ, সই �তা কিরিন �কাথাও। তুই �তা আমার
�প �দেখ িদেয়িছস, ��টা �দেখ �তা িদসিন। ��� আর
একটা জিম িবি� কের তার িকছু টাকায় মি�র �তির
কেরিছ, বািক টাকা িদেয়িছ ওই খােলর ওপর িদেয় ি�জ
�তিরেত। ওই ি�জ না হেল এলাকার �ছেলেমেয়েদর �ুেল
��েত �েনক ঘুরেত হত। ��� এখােন সবার ঘেরর জিম
িবি� হেয় �গেছ, �ধু আমােদর িতন ভাইেয়র হয়িন।
--- এখােন দালালরা আরও কী করেছ �দেখা, আিম
হয়ত আমার পঁাচ কাঠার মেধ� এক কাঠা িভেট জিম
িবি� কেরিছ, আমার িখেদ রেয়েছ এক কাঠার, এখন
�তা পঁাচ লাখ ছ লাখ দশ লাখ প��� কাঠা উঠেছ।
আর �স �গাপেন �গাপেন দিলেল িলিখেয় িনেয়েছ পঁাচ
কাঠা। এখানকার মা�ষ �তা ম�খ�, �লখাপড়া জােন না।
আপিন �তা কেরেছন ই�েরিজ দিলল। আেগ �তা বা�লায়
দিলল িছল, এখন �তা সব হেয়েছ ই�েরিজ দিলল,
কি�উটােরর। আমােদর চকপাচুিরয়া আর বািল�িড়
এভােব ন� হেয়েছ। �দশিবি�র দালাল।
--- আমােদর এখােন সবার জিম িছল না। এক ছটাক
�' ছটাক জিম �েনেকর। �েনেক আবার সরকাির খাস
জিমেত বাস কের। �ে�র জিমেত �খেট �খত। �সই জিম
�গেছ, �স এখন �দাকান করেছ, চুির করেছ। �েনেক
এখােন বা� জায়গা �পেয়িছল, জিমওয়ালারা বিসেয়িছল।
�স এখন ভাবেছ, মািলেকর জায়গায় বেস রেয়িছ, �দ
জায়গাটা িবি� কের, পঁাচ সাত লাখ টাকা কাঠা িদে�।
�ােদর কােছ িবি� করেছ তারা িক �ছেড় �দেব? তারা
কেয়ক �কািট টাকা িনেয় এখােন �খলেছ।

�ফরার পেথ আবার �দেবন ম�েলর সে� �দখা।
কথায় কথায় জানােলন, এখানকার �ই পুরেনা জিম-
ম�ােনর কথা, �গ�র আর লুইস। বলেলন, ঠা�রদািড়র
বাগিদপাড়ার িকছু �লাক ব�িদন পর আজ বািড় এেসেছ।
এলাকা ছাড়া িছল কেয়ক দশক, িসিপএেমর ভেয়।
সরকার বদল হওয়ার পর লুইস পািলেয়েছ এলাকা
�ছেড়। িসিপএেমর দাদা সব আউট হেয় �গেছ �-মাস
আেগ। খািল �গ�র ম�ানটা বািড় আেছ। আমরা িজে�স
করলাম, �গ�র �নিছ ত��ম�েল িভেড়েছ। ব�� �দেবন
ম�ল মুসলমান পাড়ায় ব�ুেদর সে� আলাপ করেত
�াবার আেগ বেল �গেলন, �হঁা, ওসব বাদ দাও �তা।
ও �মুি�েক �নেব �ক? কালেক আিম মা�ষ মাড�ার
কেরিছ, আমার হােতর র� �েকায়িন, আর আিম
ত��ম�ল বলেলই হেয় �ােব নািক? িনচুমহেলর �লাক
�মেন �নেব? �নেব িক, বল �তা তুিম?'
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মেহশতলার ধাড়া পিরবার

•
আমার বাবার বেড়া ভাই হিরনাথ ধাড়া িছেলন এখােন। িতিন িবেয়-
থা কেরনিন। ওঁর মা�েরর ব�বসা িছল। আমার বাবা �ছােটা। বাবার
উলুেবিড়য়ায় �রাজগার ধা�া িছল না। ইনকাম না থাকার দ�ন ওখােন
স�ি� িবি� কের িদেয় এখােন চেল এেলন। বাবার বাবা দ�ননাথ ধাড়া
িছেলন উলুেবিড়য়ায়।

আমরা িতন ভাই এক �বান। �বানেক িবেয় িদেয়িছলাম উলুেবিড়য়ায়�
মারা �গেছ। এক ভাই ��বছর হল মারা �গেছ। বাবা মু�রাম ধাড়া
আেগই গত হেয় �গেছন। তখন এখােন মা�ে�র বসবাস িছল না। �ধু
আমরাই িছলাম। বািক সব জ�ল। আমার জ��ান এখােনই। যখন �ান
�জ�ন করলাম� পড়া�না যা �হাক িকছু িশেখ� তখন এখােন িবরাট
জ�ল। �চঁচিক বন িছল আর িবিভ� রকেমর গাছ। িহ�-মুসলমান সব
একসে�ই তখন িছল। �িরিজনাল এটা রব��নগর নয়। এটা আকড়া
শি�গড় কেলািন। পরবত��কােল এরা রব��নগর নাম িদেয়েছ। এটা জানেত
পারেবন� রব��নগর �ুল �যটা� তার �গেটর গােয় �লখা আেছ আকড়া
শি�গড় রব�� িবদ�াপ��। আমােদর এটা িছল তার আেগ সাতঘরা ��ল।
কানখুিলর সে� এটা জেয়ন িছল। এই জায়গাটায় তখন ইটরা�াও িছল না।
স� রা�া� সে�া�পুের �যেত হেল পােয় �হঁেট �যেত হত। এই এলাকায়
�কােনা গািড় ��মাটর� িছল না। গ�র গািড় চলত। আমরা পােয় �হঁেট
সে�া�পুের িগেয় কয়লার ইি�েনর ��ন ধরতাম। নয়েতা �যতাম বড়তলায়�
ওখান �থেক হাওড়া আর ধম�তলার বাস পাওয়া �যত।

আকড়া �টেক তখন বাস��া��� বাজার িকছুই িছল না। এখন �যখােন
�কা-�পােরিটভ কেলািন� ওখােন �েয়ার চরত। �টেক �থম �থেকই ইটভাটা
রেয়েছ। ভাটােক �ক� কের িহ��ািনরা ওখােন �েনকিদন ধেরই আেছ।

আমরা বরাবরই মা�েরর ব�বসা কেরিছ। তখন আকড়া জইেত এলাকায়
মা�েরর কাি�র চা� হত। ঘের মা�র �তির হত। �থেম িনেজরাই বািনেয়িছ।
এখােন মা�েরর কাি�টা �য চাি� �তির করত� �সখােন এখন �সই জিমও
�নই� �সই চা�ও �নই। সব বািড়-ঘরেদার হেয় �গেছ।

এখনও �মিদন�পুের মা�েরর কাি�র আলাদা চা� হয়। এর একটা িবরাট
ইিতহাস আেছ। �মিদন�পুেরর সব�-এ �থম �মাসলি� মা�র �তির হয়।
একটা বঁােশর �চা�ার িভতের একটা মা�র �ুিকেয় �দেব� এমন িছল
�মাসলি� মা�র। এখন একটা ওই মা�র ��হাজার টাকা দাম। ও�েলা
যায় উিড়�া� িবহাের� এখােন ব�বহার হয় না। এখােন �মিটয়াবু�জ �যমন
দিজ�� সব� �তমিন মা�েরর জায়গা। সব�েয়র বাজাের মা�েরর আলাদা
জায়গা রেয়েছ। কাি�র মা�র এখন �মিদন�পুর ছাড়া আর �কাথাও �তির হয়
না। ওখান �থেকই ব�বসাটা ধরা হেয়িছল।

এর বানােনার প�িত হল� একটা জঁাতা আেছ। �জন কািরগরেক
সামনাসামিন বসেত হেব। তঁােতর মেতা পােটর দিড় খাটােত হেব। দিড়
খািটেয় টান িদেয় জঁাতার িভতের �চেপ ধের ওিদক �থেক একজন কাি�
বুনেব� এিদক �থেক একজন। উভয়-উভেয় বুেন জঁাতা িদেয় চাপেত হেব।
এইভােব মা�র �তির হত। �য বানায়� তার ��জনেক পাির�িমক িদেত হয়।
তার কাছ �থেক একজন িনে�� �স এেজ�ট। �স আবার আর একজনেক
িদে�� �য বাজাের মালটা িনেয় আসেছ। এত হাত ঘুের �য �তির কের
তার িকছুই থােক না। কাি�র মা�েরর একটা ��� পেচ যায় না।

আিম সবিদন সকাল আটটায় সাইেকেল কের মা�র িনেয় �বেরাই। আিম
�ছােটাভাইেক ব�বসা িদেয়িছ� ভাইেপােক ব�বসা িদেয়িছ আর �ঘা�পাড়ায়
আমার শালা কের। �মিটয়াবু�েজ আমােদর �েত�েকর পাড়া ভাগ করা
আেছ। আিম �বলা এগােরাটা বােরাটা পয�� ঘুের ি�ের আিস। স�ােহ
সাতিদনই �বেরাই। ব�ি� হেল বা ��খিব�খ হেল �বেরােত পাির না।

আেগ ব�বসা ভােলাই িছল। এখনও বািড় বািড় িগেয় দিজ� এলাকায়
িবি� হয়� ��িরওয়ালা �যমন কের। ব�ানািজ�হােট আমােদর একটা �দাকান
আেছ। ওখােন হাট বেস ব�হ�িত আর রিববার। ওই হােট পঁাচটা মা�েরর

�দাকান। এখন �মিদন�পুর �থেক �তির মা�র চেল আেস। আেগ মািজ�ন
ভােলা িছল। আমরা আেগ মা�র িবি� কের স�সার চািলেয়িছ। িক� এখন
পিরি�িত যা দঁািড়েয়েছ� মা�েরর এত দাম �বেড় �গেছ বলার নয়। চি�শটা
কের মা�েরর একটা গঁাট হয়। �থম যখন আিম ব�বসায় নািম� তখন ���
টাকা গঁাট িছল� এখন তার দাম হেয় �গেছ পঁাচ �থেক ছ�হাজার টাকা।
এই �য পাট ব�বহার হয়� এখন তা স�র টাকা �কিজ। কা�মার এত
পয়সা িদেত চায় না। িবিভ� প�িতেত �তির মা�র আসেছ। মা�ািজ মা�র
লাল পিটওয়ালা। তারপর নাইলন� �াি�ক উে�েছ। িক� এই কাি�মা�ের
�েয় বা বেস শাি�। কাি� মা�েরর দাম আড়াইশ� টাকা� �সখােন �াি�ক
মা�েরর দাম �দড়শ�� একশ টাকার ত�াত।

দিজ�রাই মা�েরর কা�মার। মুসলমানেদর একটা ক� আেছ� ছ�মােস
একটা মা�র িছঁেড় ��েল। �সখােন আমােদর িহ�েদর ঘের িতন বছেরও
�ছঁেড় না। ওরা সবিদন মা�র ধুেয় �নয়। কাি� বঁাধা থােক �য দিড় িদেয়�
পাট �তা� পেচ যায়। ওইটা আলগা হেয় যায়।

আমার িবেয় হেয়িছল �ঘা�পাড়ায় আদক পিরবাের। আিম মের �গেল
এই ব�বসা �শ� হেয় যােব। �কউ চালােব না। আিম �শ� হেয় �গেল আর
�কউ ধরবার �নই। ব�ানািজ�হােটর �দাকানটা আমার নািতেক িদেয়িছ। একটা
বাইক িকেন িদেয়িছ ওেক।

মুসলমানেদর �বচােকনার একটা িনয়ম আেছ। দশ টাকা �বিশ �দব� িক�
ধাের �নব। এখন ধার �শাধ িদেত িতন মাস ছ�মাসও �যেত পাের। মারও
যায়। ক� করব� �যখােন ধারবািক িদেত হয়� �ি�েটর ��শটা একটু �বিশ
রাখেত হয়। যিদ মার যায়� আমার িনজ� টাকাটা যায় না� �ি�টটা চেল
যায়। এখন �ব� ওরা আমার সে� পাের না। আিম পুরেনা হেয় �গিছ
�তা� �লাক সব িচেন �গিছ। �মিটয়াবু�জ পুেরাটা আমােদর পে� কভার
করা স�ব নয়। যতটু� পাির কির। বািকরা �কউ হােট চেল যায়। বাইের
�থেক ��িরওয়ালারা িকছু আেস। মসিজেদও আেগ নামােজর জ� আমােদর
মা�র িনত। এখন ওরা নাইলেনর মা�র িনেয় আেস। ব�বসা কের যখন
�খেত হয়� �পার �কায়ািলিট িনেয় পড়তায় �পা�ায় না। িমি�য়াম মালটা
আমরা আিন। বড়বাজাের পাওয়া যায়। তেব আমরা আিন �মিদন�পুর �থেক
���ার িদেয়। �কা�ািনর মাল� এেজ�টরা এখােন িবি� কের। আেগ িছল
বে� ��া�া�। এখন পি�মবে�ও �চুর �কা�ািন আেছ।

আেগ মা�র এখােন আসত �ন�কায়। �মিদন�পুর �থেক ওরা তুেল িদত�
��� িমি� ঘােট মাল চেল আসত। �সখান �থেক আমরা িরকশায় ঘের
িনেয় আসতাম। এখন সব� �থেক গািড় এেকবাের আমার দরজায় আেস।
আমার একার নয়� মা�েরর গািড় পািট�েক মাল িদেত িদেত �ায়ম��হারবার
পয�� চেল যায়।

�া�ুন মাস �থেক �জ�� মাস মা�েরর িসজন। এর পর �থেক �াউন।
মুসলমানরাই মা�র �কেন �বিশ। িহ�রা �কেন ��বছের একবার আর
মুসলমানরা �কেন চারবার। ওেদর জ�ই ব�বসাটা চলেছ।

এখােন �দশভােগর আেগ িছল মুসলমানরা আর আমরা। আর �কউ িছল
না। দিজ�রা এখােন চা�বাস করত। �দশভাগ হওয়ার পের এখােন ��ু�
রাহা বেল একজন িছল। িবধান রােয়র আমল। সরকােরর মদত িনেয়
এখােন কেলািন �তির হল� এক-একটা �ট �তির হল। �যখােন রব��নগর
�ুল হেয়েছ� �সখােন আেগ ধানচা� হত। িকছু বাগান িছল� তালগাছ িছল।
এখােন িতন-চার ঘর িছলাম আমরা --- ধাড়া আর বােগরা।

�া�দ�ার আমল �থেক আমােদর এখােন শ�তলা �া�েরর থান রেয়েছ।
বািড়র সামেনর �টটা আমরা �দেবা�র কের িদেয়িছ। সকেল িমেলই
সাধারে�র পুেজা করা হয়। এটা �বশাখ মােস হয়। চঁােদর ওপর িনভ�র
কের। ��পে� পুেজাটা হয়। �কােনা বছর �জ�� মােসও হয়� �যমন
এবছর হেয়েছ। মােয়র পুেজা হয় একিদন। রা�ার ওপের �য মি�র ওখােন
িশব�গ�া আর বেড়া �া�র আেছ। একজন �া�র িনেয় এেস �থেম আমােদর
এই মি�ের �িত�া কেরিছল। সামেন রা�ার ওপর �য বটগাছ� ওর �গাড়ায়
িশবপুেজা হত �িতবছর। তারপর �েনক �চ�া কের একটা চাতাল করা
হেয়িছল ওখােনই। ��একজনেক ধের িকছু সাহায� �জাগাড় কের পের ওই
মি�রটা হয় ও বেড়া �া�রেক এখান �থেক ওই মি�ের িনেয় যাওয়া হল।
িশবপুেজা হয় �া�ুন মােস আর বেড়া �া�র পুেজা হয় �াব� মােস। �য
�কােনা �িত�ান পের ি�ক �দখােশানা হয় না। সবাই নানা কােজ ব��।

একিট িচিঠ এক ক�া��া� ��া��� ি���� িচিক��া� ক�া
আমােক যখন মারেত এেসেছ ক�ানসার তখন �তা �দওয়ােল িপ� িদেয়
লড়াই চালােতই হেব।

আিম �ুস�ুস ক�ানসাের গত চার বছর ধের ভুেগ ভুেগ ব�ি�গত
�িভ�তা �থেক �-এক কথা বিল �ত�� স�েবদেন।

ক�ানসার �রাগ �মশ মহামার�র �প িনেত চেলেছ আগাম� দশেক। এ
ব�াপাের সারা প�িথব� আজ �ক�মেত� �পঁ�েছেছ। সে� সে� এ �রােগর
িচিক�সা িব�য়করভােব ব�য়ব�ল� লড়াই করেত িগেয় আমােদর �দেশর
পঁচা�র ভাগ মা�� ক�ানসাের নয়� �ভাব �নটেন মারা পড়েছ --- এ
কথাও িদবােলােকর মেতা সত�।

�থাগত িচিক�সা �সাজ�াির� �কেমােথরািপ� �রি�েয়শন� িদেয়ই �রােরাগ�
ক�ানসার �রাগেক িনয়�ে� রাখা যায়। সাজ�াির হেলা ক�ানসার িচিক�সার
সবচাইেত ইিতবাচক িদক। সাজ�ািরর পর ক�ানসার �কাে�র পুনরা�ম�
��কােত �কেমােথরািপ এব� �ব�া বুেঝ �রি�েয়শন �েয়াগ করাটা হেলা
ক�ানসার িচিক�সার ি�ত�য় ইিতবাচক িদক। �িতিনয়ত গেব��াল� ---
�থাগত ও�ুধপে�র যা উ�িত ঘটেছ --- �সই উ�ত ও�ুধপ� িদেয়ই এখন
ক�ানসার �রাগ ��া�ভ�া�� ��েজও িনয়�ে� রাখা যায়। ক�া�ার �রাগ�েক
িনেয় িগিনিপগ �েরর পর��া িনর��ার �� �কােনা িবক� প�ািথর িদেক
যাওয়ার মােনই হয় না।

ক�ানসােরর উপশমকার� িচিক�সা যা আিভধািনক �েথ� প�ািলেয়িটভ
ি�টেম�ট বেল �িভিহত �যােক স�েযাজক িচিক�সা বলা যায় না� �সিট
আমােদর �দেশ �স�ব ব�য়ব�ল। �কবলমা� �িবধােভাগ� ���� এই
উপশমকার� িচিক�সার �িবধা িনেত স�ম। কােজই ক�ানসােরর িনয়�ক
িচিক�সা� যিদ সাথ�কভােব উ�ত করা যায়� তেব এেদেশর ক�ানসার �রাগ�রা
�েনক �বিশ উপক�ত হেব।

ক�ানসার �রােরাগ�। িক� �ব�ই িনয়��েযাগ�। এেক ��ভােব িনয়�ে�
আনা যায় --- �থমত� উ�ত ও�ুধপে�র �চা� ব�বহার কের� ি�ত�য়ত
িনভ��কভােব সামািজক সেচতনতার ব�াপক �সার ঘিটেয়। এখােন সামািজক
সেচতনতার ভ�িমকা �রাগ িনয়�ে�র ��ে� স�র ভাগ দখল কের আেছ।
িব�য়করভােব ক�ানসার শ�িট উ�ারে�র ��ে� �বিশরভাগ ভু�েভাগ�
মা�� ল�া পায়� িব�তেবাধ কের িক�বা ভয় পায়। বািড়েত ক�ানসার
�রাগ� থাকেল �তা কথাই �নই --- তােক ক�ভােব �লাকচ�ুর আড়ােল রাখা
যায়� ক�ভােব �রাগ�েক �রাগ স�ে� ��কাের রাখা যায়� এসেবরই একটা

ঘম��া� �চ�া চািলেয় যায় পিরবার তথা সমােজর মা�ে�রা। কােজই �রাগ�র
আ�িব�াস� �যটা �রাগ িনয়�ে�র ��ে� সবেচেয় জ�ির তারই ঘাটিত �থেক
যায়। তাই ক�ানসার �রাগ িনেয় �কােনা িবম�ত� ভয়াল ছিব আঁকা উিচত নয়।
বর� সমাজ ও পিরবােরর যােদর এখনও ক�ানসার হয়িন� তােদর সদথ�কভােব
�রাগ�েক �রােগর �মাকািবলার িদেক এিগেয় �দওয়া উিচত। �থচ আমরা
�দিখ �শাসিনক �ের এই�েসর মেতা �রাগ ব�ল �চািরত। িক� ক�ানসার
নয়। একিব�শ শতা��েতও ক�ানসার স�ে� মধ�যুগ�য় ভয় �ধঁায়াশা িবদ�মান।
তা ক�ানসাের ম�তু�র িস�হভাগ কার�। ক�ানসার �রােগর �াথিমক �থবা
��া�ভা�� ��জ� যাই �হাক না �কন� ক�ানসার �কা� �রােরাগ�। িনয়িমত
িচিক�সার মেধ� �থেক �য �কােনা �রাগ� আ�িব�ােসর সােথ তার জ�বেনর
�াভািবক ছ� বজায় রাখেত পাের।

এে�ে� আিম ব�ি�গত ভােব কলকাতা �ম�লািলর কােছ � ন�
�েরশ সরকার �রা�ি�ত �ে�ািল� (oncolink) ���ান ���-��������
এই না�াের শিনবার িবেকেল �যাগােযাগ করেত পােরন� নামক স�দয়
�িত�ােনর কােছ ���। �ে�ািল� িকছু মা�ে�র ঘেরর �খেয় বেনর �মা�
তাড়ােনার �েমর ওপর দঁািড়েয় আেছ। এেদর �িনরাময় ভবন� নােম একিট
বািড় আেছ টািলগ� চা� মােক�েটর কােছ। �সখােন �ত�� এলাকার �রাগ�
ও তার ি�য়জনরা �েয়াজেন ও কম খরেচ �থেক �খেয় যেথাপযু� জায়গায়
িচিক�সা করােত পােরন। কলকাতায় �ে�ািলে�র কায�ালেয় িবিভ� সরকাির
হাসপাতােলর ক�ানসার িবেশ��রা িনখরচায় �রাগ� ও তার পিরজনেদর
িনয়িমত কাউে�িল� কের থােক। �েয়াজেন �ে�ািলে�র �মি�িসন ব�া�
�থেক �রাগ�েক দাম� ও�ুধপ� িবনাম�েল�ও �দওয়া হয়। ক�ানসার �রাগ
িচিক�সায় িব�ােনর িব�য়কর সা�েল�র পাশাপািশ বত�মান আথ�সামািজক
স�টও �� হেয় উে�েছ। এই �থ��নিতক ব�ব�ার জ�ই �বিশরভাগ
মান�ে�র কােছ ক�ানসার িনয়�ে�র ব�য়ব�ল িচিক�সা �ধরাই �থেক যাে�।
ক�ানসার �রাগ িনয়�� করা যায়� এমন কথা �রাগ� �েনই যােব আর
�ভাব �নটেন মারা পড়েব। এসব �দখেত �দখেত �কউ �কউ হয়ত বা
��রকম� �� �কােনা �� �দখেব। আর আমার মেতা �েনক �রাগ�
ক�ানসােরর ��া�ভা�� ��েজ আ�া� হেয়ও আিথ�ক �িতব�কতার
সামনাসামিন হেয় সমােজর গতা�গিতক উেপ�ােক িনভ��কভােব �মাকািবলা
কের� �াভািবকভােব আপন ছে� চেলি�ের �বড়ােব। সবার সােথ� সবার
মােঝ।

� � � �� � ি� �া
�া�াি�ক ���া �ভ�� ����া�

�িত�া��� ����� �ত��া� ���াল�

•
িক �ট�ত �া�� এ� �ি�ি�িত�ত� �� ���� ক�া �� ক�া �াক :
১� ��� িচ��াট� �ল ��� ����া���া� ���ক ��া� ক���� �����িতি���া
��� ক��� তা��ল িক����টা ��ত ��া� ���� ��াচ�� ি�ক �����িত� কা��
�ত��া�� ����� ���া �ল ����া �া ��াটা ����া� ���� চাল�� ����া���া�
���ক ��ি��� �ি� ি��� ���া চাল� ক�� ি��� �ি��ক ��িত ি���া����
���� ��� িক�� �া���তা �া��� এ��� ��ত� �ি� ি��� ���া� �া���
����ল�া�� ক�া �� ������ ����া��� ��া� ����� ত�ল�া� ক� �া��
ি�ি�� ���া�� ক�া ��� ���� তা� ��ল �া��� �া�া�� ��া ��� ���
��� ি�ি� ক�� ি���ি� ���া ���� ক�া �া��� তা�ত ����� �����িত
ি���� �া�� ��া�া��� িক� ��া�া�টা এত ��� ��� কা�� এ�� িক��
ি�ি�� ��� �া �া��� ���ক িক��ত� ��� এ�� ���িল ��� ���া�����
���� �তল� ��� তা� �� ��� এ�� ���ক ি�ি�� ��� �া ��� �া���
���ক ���� কা�� ����� ���া����লতা ��� ক�� কা��া�া ��� একটা
���� �� �����ষ এটা� ����ক� ��ত �িত� �� এ�� �া� ক�া ��াক
�া �ক�� তা�ত �া��� �� এ�এ�� ����া��� ����াল ��া� �ত�াি��ত
����� �� �� ��� তা ক��� �া� ��� তা� ��� ���া� ����ল�া����
কা��� ��� �কা��া ি�ি�� িক��ত �ত টাকা ��চ ক��ত �ত� এ�� তা�
�চ�� ��ি� টাকা ��চ ��� ���া� ���া��িত �ট���

�ত�া� ��� ��া� �ল� �া��� ���ক ��� �চ�� টাকা �া� ক�া�
��া��� ��কা� �িত���� �� ��া�া�� ক�া �ল�ত �� ক����� এ��
��� ��� ��� ����� ����া� এ� �া�� ���ত ��া��� �ভ�����
��িত�িল এ� টাকা� ��ত� ক�ভা�� �ি��ত�� ক�া ���� তা ি���� ��কা�
ভা��ািচ�া ক��ত �� ক�����

��া� �ত� ���া�া�� ��� ��� ি���ষ��া� ��� ক��� ��� এ��
টাকা �া� �া��� কা�� টাকা �া ���ল �� ���িল�া ��� �� তা�
������ �া��িল ��া� ক��ত �া��� �া� তা� তা�ক ���া �����া টাকা
�া� ���� �া�ত �� এ� �� ��া� ক��ত �া��� ��� ��কা� তা�
��কল�া�ক� কা��িল �� ক�� ����� ��� ���া �ল� �ি� ���
টাকা ��া� ক��ত �া �া�� তা��ল ���চ�� ��ি� ���া� ���� ���া
���া ��া�ক�িল� ���� ����া��� ��া�ক� �া�� �া��াি� �� �া��া��
কা�� এ�া� �চ�� টাকা ���� লি� ক�� ������� এ� �া�� ��কাি�
�� ����কাি� �িভ���ট �া�� এ� এক� �া�ত �াট��� �ত�া� এক�া�
���িল�া ��ল ��� �� ����া��� ����িল ���া� ���� তা ��� �����
��া�া��া� এক� �া�� ��� ��ল ������ িক� তা� �া�� এ� ��
�� �ত�� ক�� ��এ�এ� �� ����া���া� ��া�ক ���ক �� ����াটা�
��া�া��� এক�া� �া�া�

পিরবত�েন �পিরবত�ন�য়
•

গিড়য়ায় িমলনপােক�র পাশ িদেয় �হঁেট আসিছ। একটা একতলা বািড় ভা�া
হে�। চারপােশ উঁচু উঁচু পঁাচতলা বািড়। তার মাঝখােন �বশ শ�-�পা�
একতলা বািড়টায় হাতুিড়র ঘা পড়েছ। বািড়র ছােদ দঁািড়েয় িতনজন �িমক
হাতুিড় চালাে�। িনেচ ��জন মিহলা �িমক ঝুিড় �কাদাল িনেয় �েপ�া
করেছ। আিম একটু দঁািড়েয় �দখলাম --- বািড়টা �তমন পুেরােনা নয়�
ভা�েত �বশ ক� হে�।

পাশ িদেয় চেল �গল �জন ভ�েলাক। একজন আেরকজনেক বলল�
�কম কের �কািট টাকা �তা পােবই�। তারপের �গল একটা সাইেকল ির�া।
ির�াচালক আেরাহ�েক বলল� �একতলা ��তলা বািড় রাখা �িত�। আমােক
দঁািড়েয় থাকেত �দেখ মিহলা �িমক ��জন আমার িদেক তাকােলা। আিম
িজে�স করেত যাি� আপনােদর বািড় �কাথায়� �সই সময় ভা�া বািড়র
�ভতর �থেক �াক পড়ল --- ওরা চেল �গল।

িতনিদন পের আবার ওই বািড়টার পাশ িদেয় আসেত িগেয় �দখলাম ---
খুব একটা �বিশ ��শ ভা�েত পােরিন। সামেন িদেয় �ি�সযা�� একদল
যুবক ও একজন মধ�বয়� যাে�। মধ�বয়� ব�ি� �বশ �জােরই বলেছন�
�সব �তা পিরবত�ন কেরই িদলাম এবার �তারা বুেঝ �ন�। যুবেকরা তঁার
�পছেন লাগেছ� �সবই �তা করেলন দাদা� িনেজর ক� পিরবত�ন করেলন��

আওয়াজ� ধুেলা উড়েছ --- তার মেধ�ই িনেরট বািড়টা ভা�া �দওয়াল
িনেয় �গঁায়ােরর মেতা দঁািড়েয় আেছ।

��ল�া� ���� ৩�ট ���ক ���� �টা�
���� ��া�ি� ��া�া��া��� �ক�

�াকচচ�া� �� ��তা�া� ��াষ ��ট�
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১

���া�� িচিঠ� টাকা� �াি� ���া�� �া�ক চ�া�া �াঠা��া� িঠকা�া
ি��ত� ���� ি� �৩�� ��������
��া� ��তলা� কলকাতা ����১৮

���ভাষ : �৩৩��৪৯১৩৬৬৬� ����ল
: manthansamayiki@gmail.com

���� �৪িট ����া� �া�ক চ�া�া ৪� টাকা� ����� �� �কা��া
��� �া�ক ���া �া�� �াক��া�� �ি�কা �াঠা��া ���

��াি�কা�� ি��ত� ��� কত��ক ি� �৩�� �������� ��া��ি�� ��তলা� কলকাতা ১৮ ���ত �কাি�ত এ�� ত�কত��ক ি�ি�ট� �ট�� ৩�এ �ট��া�টালা �ল�� কলকাতা ৯ ���ত ��ি�ত�
��inte�� ���lishe� an� ��ne� �iten Nan�i. ��inte� at ��in�ng ��t� 32� �at�atola �ane� �olkata�9. ���lishe� at B23/2� Ra�in��anaga�� ���Ba�tala� �olkata�1�. E�ito���iten Nan�i� B23/2� Ra�in��anaga�� ���Ba�tala� �olkata�1�.
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