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���া ��জ-�র �ারখানার দ��ে� �ি�� জনজ�বেনর �রা�া �নই
িবকট আওয়াজ, অ�ািস� িমে� খােলর জল িবষা�, মাছ �রা ব�, �খেত �সল ন�

���� ����� ����� �� জুন •
�� জুন িবেকল �বলায় �ননান ৪ন� �স�র �থেক নীলা
�ােমর িদেক এেগালাম। ৪ন� �স�েরর রা�ায় পা�াপাি�
�েটা বাস যাবার মেতা �ব� চওড়া রা�া। এস ি� ৯��
বাস নািমেয় িদেয় �স কের �বিরেয় �গল, িক� রা�ায়
হঁাটার জায়গা �নই। একিদক ��ঁেষ বেড়া বেড়া মালবাহী
লির দঁািড়েয় আেছ। রা�ায় হঁাটার পথ বলেত মাঝখান
িদেয় �যেত হেব। উে�ািদক �থেক গািড় এেল ভয় করেছ।
িকছু িকছু গািড়র �াইভার আর খালািসরা তার মে��ই
আবার গািড় পির�ার করেছ। সামেন �কািহ�র �পপার
িমেলর �গট �ম� �� হে�। �গট �থেক বার হেয়
এেস গািড়েত মাল �লাি��-আনেলাি�� �দখাে�ানা করেছ
কম�ীরা।

�কািহ�েরর �গট �পিরেয় নদী �থেক একটা খাল নীলা,
কড়াইেবিরয়া, খা�াপুর, �ছােটা িপপুলাট, বেড়া িপপুলাট
চেলেছ। �সটা �পিরেয় নীলা �ােম পােয় পােয় �ুকলাম।
নীলা �াথিমক �ুেলর িপছন িদেয় খালটা বইেছ। খাল�ার
�েরই রা�া। এখন ভাটার টান, িক� এইসময় �'পাে�
পঁাকটু� যতটা �জেগ আেছ �সখােন �কানও চ�া� মাছ
�বেয় �বেয় ওপেরর িদেক উঠেছ �দখা �গল না। খােলর
একপাের রা�া, অ�পাের �ঝাপঝােড়র আড়াল �থেক
কারখানার িব�াল ���টা �দখেত পাওয়া যাে�। নতুন
���টা �ব� চকচেক।

কেয়কমাস আেগ এেসিছলাম তখন কারখানার কাজ
ব� িছল। আ�পাে�র বািস�ারাও চুপচাপ িছল। এবার
কারখানায় �য কাজ হে� তা �� �দখা যাে�। এই
কারখানার বয়লার �থেক �ভেস আসা কয়লার ছাইেয়র
�েড়ায় �গাটা �ীতকাল পা��বত�ী �ােমর গাছপালা একদম
কােলা হেয় িগেয়িছল, আর কাগজ �তিরর জ� ওই
কারখানায় �য ি�ম কমে�সার �মি�ন চেল তার িবকট
আওয়ােজ মা�ষজেনর জীবন অিত� হেয় উেঠিছল।
িবিভ� সমেয় ��পুেট�ন, িবি�ও, এসি�ও-�ক জানােনা,
পিরেব� দ�ের, বেড়া স�বাদপে� জানােনা সবই কেরেছ
বািস�ারা, িক� িকছুই হয়িন। সবাই আ�াস িদেয়েছ,
ওই আ�াস �দওয়াই সার। তাই আলাদা আর িকছু �নব
বেল মেন হল না।

���� ����� ������� ����� ���� ������� ����� ������� ����� ����� �����
��� জ�� ��� ��� ন�� ���� ��� ���� ��� ন� ��� ���� ��� ������ ������

আেরকটু এিগেয় �যেত �ানীয় বািস�ারা বেস আেছন
�দখেত �পলাম। কােছ �যেত বলেলন,
--- কী, আমরা �কমন আিছ �দখেত এেসেছন?
আিম একটু �ি�ঠত হেয়ই বললাম,
--- তা একরকম বলেত পােরন।
সােথ সােথ ওখােন বেস থাকা একজন বলেলন,
--- আপিন এেলন �কাথা িদেয়?
আমার উ�র �েন বলেলন,
--- রা�ায় �দখেলন �তা, এক�ার িদেয় সার সার গািড়
দঁািড়েয় আেছ। �য �কান সমেয় অ�াি�ে��ট হেত পাের।
আিম �� করলাম,
--- �� ব� হেয়েছ?
ওরা বলেলন,
--- ব� আর হয়, এখন আবার মােঝ মােঝ িবকট সব

আওয়ােজ রােত �ুম ভাে�। ওরা বেল কাগজ �তিরর
সমেয় িরলটা িছঁেড় �গেল নািক অমন হয়।

অপ�� �ানীয় বািস�া। িতিন বলেলন,
--- আপিন �স�র �-এ িগেয় �দখুন �সখােন ছাই ��েল
জলাজিম ভরাট কের গািড় দঁাড়ােনার জ� জায়গা
কেরেছ কয়লা �কা�ািন। একটা চাকা �কবল রা�ার
ওপের থােক।
অপ�ে�র বািড়র সামেন কেয়কজন বয়� নারী-পু�েষর
আ�া। ওঁেদরই একজন বলেলন,
--- আমােদর এই সম� সম�া সমা�ান করার কথা
বলেল �াম��ান �কবল ��েক িনেয় যায়। সবাই িমেল
�তা আর �কা�ািনর ম�ােনজেমে�টর কােছ যাওয়া চেল
না, তাই �-চার জন �নতা ওপের িগেয় ��ু কার কত
�লাক কােজ লাগেব তার �য়সালা কের চেল আেস।

আেরকজন বলেলন,
---এমনকী �য �ছেল�েলা এইসব িনেয় �চঁচােমিচ কেরেছ,
তােদর নােম �কা�ািন �লস �কস-ও িদেয়েছ।

এইসব কথার �ঁােকই �দখিছলাম �াক বষ�ার ব�ি�েত
তালপাতার কােলা ছাইমাখা �চহারা �কমন পাে�েছ,
নতুন পাতার সবুজ আভা, তেব পুরেনা �ত পুেরা
�মােছিন, কাটা কাটা কােলা জেলর �ারা চুঁইেয় পড়ার
দগদেগ দাগ দ�ষে�র সা�ী িদে�। ওখােনই �কউ �কউ
বলেলন �য, দি�ে� হাওয়ায় সব ছাই উেড় খা�াপুর,
কড়াইেবিড়য়া ওইিদেক চেলেছ, আর নতুন এক উপ�ব
মাচ� মাস �থেক �� হেয়েছ। �য খালটা �ােমর মাঝখান
িদেয় বেয় চেলেছ তার জল �ম� দ�িষত কের চেলেছ
এই কারখানা �থেক �বিরেয় আসা অ�ািস� িমি�ত জল ।
আিম অপ�ে�র সােথ রওনা িদলাম ওই খােলর পার �ের
�য রা�া �সই পেথ।

এবার �যেত �যেত পেথ �নলাম আেগ �য
তালগাছ�েলা কাটেল িতন �কিজ কের রস হত, তােত
রেসর পিরমা� আর অত হয় না। খােল �কান মাছ
�নই। আেগ এই �াক বষ�ার ব�ি� হেল �৫০-এর মেতা
মগির-�িন ওই িভতেরর �ােমর িদেক �যত, এবছর সব
ব�। আেগ যারা এই সময় এইভােব �ঁেচা মাছ, িচ�িড়
�ভ�িত �ের স�সার চালাত, তােদর অ� কথা ভাবেত
হে�।

স��া নামেছ। সারািদন �চ� গরম িছল। অ� ব�ি�
এইমা� পেড়েছ। খালপােরর গাছপালার মে�� একটা
�সঁাদা গ� উঠেছ। আে�া আেলা আে�া ছায়ায় মায়ািব এক
স��া নামেছ। �দখা হল সাহাদাত আিল �সেখর সােথ।
ভ�ান চািলেয় �মন �রাে�র িদেক এেগাে�ন। দঁািড়েয় কথা
বলেলন, --- আমার ২৫ কাঠা জিমেত মুগকড়াই চাষ
কেরিছলাম। ব�ি� কম হেয়েছ। তাই �িত বছর �যমন জল
িদই, খাল িছঁেচ �তমিন িদেয়ওিছ। �যই ২০ কাঠা জিমেত
খােলর জল িদলাম ওমিন ওই ২০ কাঠা জিমর সম�
মুগকড়াই ন� হেয় �গল। বািক ৫ কাঠায় �ায় ৮০ �কিজ
হেয়েছ, এখন নয় নয় কের তার দাম ৪৮০০ টাকা। আর
পু�ের মাছ জেলর অভােব মারা �গেছ, খােলর জল �তা
আর ব�বহার করা যােব না।

�া��েবিনয়া ���� ��া�ািনর �া�া �খেয়
��ায়াইন-�� ��� ছড়ায় িব� �া�� ���া

অিভেযাগ
গেবষকেদর

��� ��� ������� ��
জুন •
�� জুন ২০০৯ রা�পুে�র
িব� �া�� স��া WHO
-এর তরে� ��াষ�া করা হেয়িছল,
�ইন�ুেয়�া প�ানে�িমক ��ািষত হওয়ার
জ� সম� িব�ানস�ত কার� িমেল
�গেছ ... প�িথবী এখন দঁািড়েয় আেছ
২০০৯ ইন�ুেয়�া প�ানে�িমেকর স�চনায়।'
এই ��াষ�ার সে� সে� সারা প�িথবীর
সরকার�েলা �টািম �ু' এব� �েরেল�া'
নােমর �িট �িতেষ�ক এব� ওষু� জমা
করেত উেঠ পেড় লােগ। �কািট �কািট
টাকার �িতেষ�েকর অ��ার �দয় িবিভ�
�দে�র সরকার, বরাত পায় ট�ািম �ু-
র ��তকারক �েরােস' এব� �রেল�া-র
��তকারক ���াে�া ি�থ�াইন' নােম �ই
কেপ�ােরট ওষু� �বিনয়া।

এমনই সমােলাচনা কেরেছ ইউেরােপর
আইন র�ক স��া �পাল�ােম�টাির অ�ােস�িল
অ� দ� কাউি�ল অ� ইউেরাপ' (PACE)
। � জুন ল��েনর ��া�� পি�কা ি�িট�
�মি�ক�াল জান�াল'-এ একিট অ�স�ানম�লক
িরেপাট� �বেরায় --- তার ওপর িভি� কেরই
এই সমােলাচনা।

�সায়াইন �ু প�ানে�িমক ��াষ�ার জ�
WHO -র তরে� �থেম �প�ানে�িমক কােক
বেল', �স স��াই বদেল �দওয়া হয়। �য
স��মে�র �েল মা�ষ ��চুর স�খ�ায় মারা
যাে� বা অ�� হে�' �সটােকই বলা হত

২০০৯-এর �ম মাস
নাগাদ, অথ�া� �সায়াইন �ু
প�ানে�িমক ��াষ�ার এক
মাস আেগ এই কথা ক'িট

�বমালুম বাদ িদেয় �দওয়া হয়। তাছাড়া,
WHO দািব কেরিছল, ২০০ �কািট �লাক
এইচ�এন�-এ আ�া� হেব। িক� বা�েব
এক বছর পের �দখা �স স�খ�া িব� জুেড়
মা� কেয়ক হাজার।

�৯৯� সােল হ�ক�-এ বা�� �ু ছিড়েয়
পড়ার পর �ু স��ম� িনেয় একিট
িরেপাট� �বর কের � �৯৯৯ সােল, �সই
িরেপাট� �তিরেত �'জন িবে�ষ�র নাম
িছল, যারা �েরােস'র ওষুে�র িবি�র
সে� যু�। �সই িরেপাট� WHO -র সােথ
�য�থভােব আেরকিট স��া �তির কের,
�যিট স����ভােব �রােস এব� অ�া� ওষু�
কেপ�ােরেটর টাকায় চেল।

২০০৯ সােল WHO এই �ু
প�ানে�িমেকর িবষেয় পরাম�� �নবার
জ� একিট িবে�ষ�েদর জ�ির কিমিট
�তির কের। এই কিমিটর �� সদে�র
মে�� �চয়ারম�ান বােদ আর কােরার নাম
�কা� করা হয়িন, �গাপন করা হেয়েছ।
অ�স�ানম�লক িরেপাট� �থেক জানা যাে�,
এই কিমিটেত অ�ত �'জন আেছন, যঁােদর
মে�� একজন ���াে�া ি�থ�াইন' স��া
�থেক সরাসির টাকা িনেয়েছন, আর একজন
�ওষু� ই��াি�'র সে� যু�।

খবর িদন খবর িনন

��রবন-িব��সী আয়লার এক বছর পার
িনেজেদর বঁাচা-মরা িনেজরাই গেড় িনেয়েছ
��দির� ��রবনবা��� িনেজেদর মে�া �ের
���� ������ �� �� ���� •
আয়লা �ুি��ঝেড় ��রবেনর িব�� হওয়ার
পর একবছর �পিরেয় �গল। বাইেরর �িনয়ার
বািড়েয় �দওয়া হাত�িল অদ�� হেত
িনেজেদর বঁাচা-মরার ভাগ� িনেজেদরই গেড়
িনেত হেয়িছল ��রবনবাসীেক। একবছর
পর ি�ের �দখেত িগেয় মেন পেড় �গল এমনই
এক অিভ�তার কথা। গত বছর ২৯ আগ�
আয়লা িব�� ��রবেনর �ীপ�িলর কী
অব�া �দখেত আমরা কেয়কজন িগেয়িছলাম
�সখােন। ���রবনবাসীর সােথ' নােম গেড়
ওঠা এক সামিয়ক উেদ�ােগর হাত �ের।

�গাসাবা �েকর বাগবাগান �ীেপ ল�
থািমেয় যখন �হঁেট �ভতের �ুেকিছ, নজের
এল এক �রাগা কােলা �ছােটাখােটা �মেয়,
মাথায় িসঁ�র, �কােল একটা পুঁটিল িনেয়
হঁাটেছন তাড়া�েড়া কের। আয়লার পর
��রবেন আর যাই থাক, বেড়া একটা
তাড়া�েড়া নজের আেসিন কখনও। কার� খুব
একটা িকছু �তা করার �নই �সখােন। �া�
�রা ছাড়া। �কাথায় যাে�ন িজে�স করােত
সহজভােবই বলেলন, �া�ােরর কােছ।
সামেন আ�ুল িদেয় �দিখেয় বলেলন, �মেয়র
�র। বাবার কঁাে� �চেপ অ�� �মেয় আেগ
আেগ যাে�। �ামী ল�া, টানপােয় �হঁেট
চেলেছ। �রেত িগেয় আরও �জাের হঁাটেত
হে� �ছােটাখােটা �চহারার �ামলীেক। হঁ�া,
�মেয়টার নাম �ামলী, �ামলী ম�ল। �ামীর
নাম সে�াষ ম�ল। বািড় বাগবাগান �ীেপর
মােঝরপাড়ায়। আিমও তঁার সােথ হঁাটেত
হঁাটেত কথা বলেত লাগলাম।
--- আপনার �ামী িক এখন এখােন থাকেব,
না �কাথাও িবেদ� খাটেত যােব?
--- কী করেব এখন, বা�াটা মারা �গেছ,

�েরও �খারািক �নই।
আিম থমকালাম। তারপর িজে�স করলাম,
--- বা�া মারা �গেছ কেব?
--- এই �তা �ষাল সেতেরা িদন হল।
--- কী হেয়িছল?
--- হঠা� বলেছ এখােন ব�াথা, ওখােন
ব�থা। �ুেল �গেছ। তারপর �া�ােরর কােছ
িনেয় �যেত কলকাতায়। ওখােন এ�ের �েটা
�তালার পের বলল, িকছু আর করার �নই।
�হপাটাইিটস।
--- ব�থা �কাথায় �কাথায় িছল?
--- �থেম বলিছল, এই পা ব�থা। তারপর
বলেছ ওই পা ব�থা। তারপর বলেছ �কামের
ব�থা। �া�ােরর কােছ িনেয় �গলাম, �া�ার
ওষু�-টষু� িদল, কমল না। তখন ক�ািন�েয়
�গলাম। কলকাতা �থেক �া�ার এেসিছল।
আবার খািনক চুপচাপ। তারপর আিমই
আবার িজে�স করলাম,
--- আপনােদর �খারািকটা কীভােব চলেছ
এখন?
--- যা িছল �সটা �তা সব �ভেস �গেছ।
পাইিন িকছু। গ� িছল, মুরিগ, হঁাস ...।
--- বািড়?
--- বািড় পেড় �গিছল। রা�া �থেক বঁা�
�টেন িনেয় িগেয় চার�াের বঁা�টা� খুঁিট-টুিট
পুঁেত আিছ �কানরকেম।
�ামলী খুব অ�ুেট কঁাদেত থােক। আিম
িজে�স কির,
--- এটা িক �ছােটা? এই �য বাবার কঁাে�?
--- হঁ�া, বেড়াটা মারা �গেছ।
--- বেড়া �মেয় কত বেড়া িছল?
--- পঁাচ বছর চার মাস বয়স। আর এটার
এখনও �'বছর হয়িন।
--- কঁাদেবন না িদিদ। ও িঠক হেয় যােব।

�দখুন না।
--- আর ভাই। �কােলর বা�া। �কউ িক
ভুলেত পাের। ... সব িনেয় �গল, �কােলর
বা�াটাও িনেয় �গল।
কঁাদিছল �ামলী। --- বা�া �মেয়টারও
�র এসেছ, ওইজ� িনেয় যাি� ওই
�া�ােরর কােছ। আমােদর �তা পয়সাকিড়
িকছু �নই। ওই �য পাঠানখািলর সােহবুি�ন
বেল �া�ার, তার কােছ িনেয় যাি�। ওই
�া�ােরর �যাগােযােগ িচিক�সাপ� করব।
... �র এসেছ কাল রাে�। কী �র। আর
বিম করেছ। লালা ... লালা বইেছ। বেড়া
�মেয়েকও ওেকই �দিখেয়িছলাম �থেম।
--- তারপর �কাথায় �দিখেয়িছেলন?
--- ক�ািন�েয় জীবন�ীেপ। ওখােন �েটা-
টেটা সব করা হেয়িছল। �া�ারটা জানেত
পারিছল মেন হয়। জানেত �পের আমােক,
ওর বাবােক িনেয় যায়িন। আমার একটা �বান
আেছ, ওই �বানেক িনেয় �গিছল। আর কী।
ও��।
--- �ছােটােমেয়েক ভােলা কের �া�ার
�দখান।
--- �া�ার �তা �দখাব। কী কের আর
�দখাব? পয়সাকিড় না থাকেল কী কের আর
�দখাব?
কা�া থািমেয়, কথা থািমেয় মােঝ মােঝ
�ও��' বেল কিকেয় উঠিছল �ামলী। এরপর
আর আিম কী বলব। অেনক�� চুপচাপ।
জলকাদা ভরা মােঠর মাঝখান িদেয় স�
�পছল কাদাভরা রা�া িদেয় �হঁেট যাি�।
�ামলী আেগ আিম �পছেন। ��রবেনর
�ীপ�েলােত রা�াই বঁা�, বঁা�ই রা�া।

���� ���� �����
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স�াদেকর ক�া

ভূপােলর পাপ
--- দায় কার

�ছেলেমেয় বে�া হেত ি�েয় বেখ ��েল দায় বত�ায় বাবা-মােয়র
ওপর। �দাকােনর �কান খাবার �খেয় �পট খারাপ হেল �দাকােনর
মািলকেক ি�েয় �রাই আমােদর �রওয়াজ -- দায় তার। �এটা
ভােলা' বেল সমােজ িকছু চািলেয় িদেলই হল না, কারণ খারাপ
হেল িভেট মািট চািট হবার ভয় আেছ। তাই ভােলা খারােপর
সামািজক িনিরখটা �য িদেন িদেন বদলায়, �সই বদেলও এই
দায় �নওয়ার ভূিমকা �পিরস�ম। এইরকম �সংখ� দায়ব�তা
িনেয়ই আমােদর সমাজ, তার ভারসাম�।
পুঁিজ --- যা খািটেয় মুনাফা করা যায় --- তােক

ম�� সমােজর এই �রা �ছঁাওয়ার বাইের িনেয় যাওয়ার
জ�ই তার কেপ�ােরট �বতােরর আ�মন। কেপ�ােরেটর বা
আ�ুিনক কেপ�াের�েনর ��পি� আেমিরকায়, �নিবং� �তেকর
ি�ত�য়াে��। ওই �তেকরই ���াে�� এক মািক�ন �েদ� ��েক
কেপ�াের�েনর �স�িমত দায়ব�তা'র আইেনর ��পি� --- যার
িব�ােন �কা�ািনক�ত �পরাে�র দায়ভার ��েক লি�কার�,
ম�ােনজার এবং ���ত �কা�ািনিটরই িন��িত। যাই �হাক, িবং�
�তেকর ম��ভাে�র মে��ই এই স�িমত দােয়র আইন ছি�েয়
পে� �ত�িতেত, ই�েরােপ ��েক লািতন আেমিরকা, এমনিক
এি�য়ার �দ��িলর রা��য় সংিব�ােন। �ব�ই �দে� �দে�
এর �পেভদ িছল। আমােদর �দে�র ���� সােলর �কা�ািন
আইেনও তার ছাপ িছল।
ভূপােলর ���� সােলর জনসমাজ �ংসকার� ���টনার রােয়র

�ে� আবার খারােপর দায় �নওয়ার িব�য়িট সামেন চেল
এেসেছ। কেপ�ােরট ই�িনয়ন কাব�াইে�র ম�ােনজারেদর �ায় �কান
�াি�ই হয়িন। ই�িনয়ন কাব�াই� িকছু টাকা �িতপূরণ িদেয়
আেরক কেপ�ােরট �াও �কিমক�ােল িমে� ��েছ। �াও বেল
িদেয়েছ, ই�িনয়ন কাব�াইে�র দায় আমার নয়। আর তখনকার
ভূপােল ই�িনয়ন কাব�াইে�র কারখানায় লি�কার� যারা িছল,
তােদর দােয়র �তা ��ই ওে� না� এত ��ারে�ােল এমনিক
ত�কাল�ন ��ানম�� রাজ�ব �া��র দােয়র ক�া ��েছ, িক�
পুঁিজ লি�কার�েদর নয়� লি� বা িবিনেয়া� এতই মহান বেল
�চািরত�
কেপ�ােরেটর দায় ���কােরর আেরক আইন �পরমাণু

দায়ব�তা িবল' আমােদর সংসেদ �ুেল রেয়েছ। এই আইেন
আেছ, পরমাণু চুি�েত ���টনা হেল তার দায় চুি�িবে�তা
কেপ�ােরেটর নয়� এবার মেনর �েখ চুি� ব�বসা করা যােব�
�ব� �দে�র সংসেদ ���� সােলর ি�েস�ের সব�স�িত�েম
পা� হেয় ��েছ �স�িমত দায়ব�তায় �ং��দার� আইন, ����',
ইংেরিজেত Limited Liability Partnership Act, 2008.
এেত কেপ�ােরটেক আরও �বি� দায়মু� করা হেয়েছ। তখন
�ব� তা িনেয় �কানও ��ারে�াল হয়িন। ����-র ই�িনয়ন
কাব�াইে�র ভারত �াখার সেব�া� ম�ােনজার ওয়ােরন ��া��ারসন
মািক�ন আইেন দায়� নন, জািনেয়েছ আেমিরকা। নয়া আইেন
এই �দে� তঁােক দায়� করা যােব �তা�

��ম পাতার পর

��রবন-িব�ংস�
আয়লার একবছর

খািনক পের িনেজ ��েকই বলেত �� করল �স,
--- �সিদন �আয়লার িদন� �ছােটা �মেয়টার জ�িদন িছল। আমার িদিদেদর
কােছ �ফান না�ার �দওয়া িছল। আর এখােন �য �ফানটা, �সটা মািটর তলায়
পেড় �গেছ। জেল পেড় �গেছ। ওরা �ফান করেছ, �মােটও ির� হয় না। ওরা
ভাবেছ তাহেল অ�িবধা হয়িন মেন হয়। তারপের এখােন �তা �ফান �কা�াও
পাই না ���। পেরর িদন একটা �ছােটা হঁািড়েত কের রা�া হেয়েছ। এত ক'টা
কের ভাত। ওই বা�া�েলােক �কানরকেম খাইেয় একজেনর কােছ �ফান �পেয়
িদিদেদর বলিছ, �তারা �কানরকেম আমােদর বঁা�া, অ�ত িনই যা। �তা িনই
�গেছ। ওইখােনই িছলাম। এখােন যা �া� িদেয়েছ, সব �লাক �পেয়েছ, আমরা
�তা আর পাইিন। বা�া বঁা�ােনার জ� িনেয় �গিছ, �সই বা�া আজেক আমার
হািরেয় �গল। অ�� আিম �কানও দান-ধ�ান িক�ু পাইিন। ওইসব পািট� ��েক
যতটু� �াল-টাল িদেয়েছ, �সটাই �পেয়িছ, �কানও �বাট-�টােটর দান-ধ�ান
�তা পাইিন। পািট� ��েক আর কতটু� �দেব বেলা?
--- �বােট যা এসেছ তাও �তা খুব একটা �বিশ নয়।
--- না। তবু যারা িছল, তারা ধেরেছ, তারা �'-এক মাস �তা �ালাে�
তাই িদেয়। আজেক আমােদর বািড়েত �াল �নই, না �খেয় যাি�। কালেক
যা িছল রা�া কের িদেয়িছ। কী করব বলুন। বলেছ কালেক, বুধবােরর িদেক
�সেখেন নািক আ�ামান-টান ওইিদেক �েল যােব। কী করেব এেখেন ��েক?
��� এই বা�াটার �র অ�িবধা বেল, আর আেরকটা বা�া মারা �গল, ওই
জ� যায়িন।
--- আেগ �গেছ, না এইবােরই ��ম �যত?
--- আেগ �গেছ �'বার, িক� পয়সা কিড় িকছু আনেত পােরিন।
--- �েল �গেল আপিন �কা�ায় �াকেবন? িদিদর বািড়েত �াকেবন?
--- এইখােনই �ঁিজ �এক�ালা খেড় ছাওয়া মািটর ঘর, ��রবেনর মা�ে�র
ক�ায়, �ঁিজ� বঁাধা আেছ, �ঁিজেত িগেয় �াকব। ওখােনও যাব। এরকম
করব। আর কী করব? আমােদর �ায়ীভােব �কানও জায়গায় �াকার �েযাগ
�নই।

আেরা �জাের হঁাটেত �� কের �ামলী। আিম আর তাল রাখেত পাির
না। তাই ক�াও ��েম যায়। জীবন মরে�র সীমানায় দঁািড়েয় �াকা মা��েদর
জীবনীশি�র সে� আমরা যারা �সই সীমােরখা ��েক অেনকটাই দ�ের �ািক,
তারা আর কতটা তাল রাখেত পাির?

দাে�ওয়াড়া ��েক ঘরছাড়ােদর ঠঁাই খা�ােমর বনা�ল
খরার সে� ল�াই করেছ �ে�ািত �কায়া', �মুিরয়া'-রা
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দাে�ওয়াড়ার মাওবাদী এব� সালওয়া জুডুেমর
লড়াইেয়র মাে� পেড় �য আিদবাসীরা পািলেয়
এেসেছ অ��েদেশর খা�াম �জলায়, এই ২০১০-
এর �ীে� তােদর না িছল খাবার, না �পেয়েছ
জল। িহেসব মেতা খা�াম �জলায় ২০�টা
বসিতেত ১৬,০২� জন �েদেশর �ভতর ঘরছাড়া'
মা�� রেয়েছ। আর িরজাভ� ফেরে�র মেধ�
রেয়েছ আরও ১১০ টা বসিত।
কামানেটাম
খা�াম �জলার এই �ােমর ঘরছাড়ােদর �য
বসিত, �সখােন খাবার জেলর একমা� উ�স
�িকেয় যাওয়া নদীখাত খুঁেড় বানােনা একিট
�েয়া। তার মেধ� একটা কঁাকড়ািবেছ মের
পেড় আেছ। িবি�েয় �গেছ জলটু�। এই বসিতর
�ারজন আিদবাসী এর মেধ�ই অ�� হেয় পেড়েছ।
�েত�েকর গােয় �ুল�িন হেয়েছ, কােরার �কানও
কাজ �নই, খাবার �ায় �নই --- একটু ভাত আর
�তঁতুল স�ল।

ছ'বছেরর �কাবাসী সাে�া সারা স�াহ জুেড়
পেড় আেছ িবছানায়, খাে�ও না, ক�াও বলেছ
না। তার মা জােন না কী করেত হেব। �কানও
ডা�ার আেসিন এখােন।

শামলা ইদমা িবছানা �ছেড় নড়েত পাের না,
তাই কােজও �যেত পাের না। �পেট ব��া, বিম
হয়। আরও �'জন পু�� একই ক�া জানােলন।
একজেনর ম�ােলিরয়া রেয়েছ। সবাই বলল, ওই
জল �খেয়ই তারা অ�� হেয় পেড়েছ।

২০০� সােলর নেভ�র মােস �িশ� অিধকার
কিমশন' বেলিছল, �ােম একটা িটউবওেয়ল
বসােত। ২০১০-এর �১ �ম পয�� বেসিন। এিদেক
তাপমা�া �রাজ �৭ িডি� �সলিসয়ােসর মা�া
ছাড়াে�। ইদানী� কােলর িন�ুরতম �ী�।

কামানেটােমর এই বসিতটা �তির হেয়িছল,
যখন �েগািত �কায়া' আর �মুিরয়া' উপজািতর
�লােকরা ছি�শগড় ��েক পািলেয় এেসিছল,
সালওয়া জুডুম-মাওবাদীেদর মারিপট ��েক
বঁা�েত। তােদর ঘর�েলা বন দ�র �ভে�
িদেয়িছল ২০০� সােল। িক� িকছুিদেনর মেধ�ই
তারা িফের যায়।

২০০� সােল হঠা�ই একটা স�ঘে��র ঘটনা
ঘেট। মাওবাদী সে�েহ এক আিদবাসীেক খুন
কের আর �'জনেক ���ার কের পুিলশ। ওই
�'জন অ��েদশ পাবিলক িসিকউিরিট আইেন ধরা
পেড়। �'জেনই অব� ছাড়া �পেয় যায়। তােদর
একজন, মাদিভ িহদেম, এখন তঁার িতনিট বা�া
িনেয় আেছন এই বসিতেত। িতিন �শানাি�েলন,
কীভােব ব��লম �ানায় পুিলশ তােক মাওবাদীেদর
স�েক� খবরাখবর �নওয়ার জ� িপছেমাড়া কের
�বঁেধ িপিটেয়িছল।

আসল ব�াপারটা হল, জ�েলর ক'টা ফল-
পাতা-গাছড়ার ভাগ িনেয় পােশর আেরকিট
�গািত �কায়া �াম রাম��পুরেমর সে� �গড়া
�লেগই �ােক এই কামানেটােমর নয়া বািস�ােদর।
�সই রাম��পুরেমর �লােকেদর খবেরর িভি�েতই
পুিলশ এেসিছল এই �ােম। আেগ মাওবাদীরা
রাম��পুরেম �'জনেক �মের িদেয়িছল। ওই �ােম
িমশনািররা একটা িটউবওেয়ল বিসেয়িছল। �ামটা
এই কামানেটাম ��েক বেড়া �জার এক িকিম দ�ের।
িক� কামানেটােমর বািস�ারা ওখান ��েক জল
িনেত �যেত পাের না।

এই �ােমর �লােক ১০০ িদেনর কােজর কাড�

�পেয়েছ, িকছু টাকাও �পেয়েছন এি�ল মােস।
��ম �দবা ১০�� টাকা �পেয়েছ ২২ এি�ল। ওই
টাকায় িতিন গত বছেরর ধার �শাধ কেরেছন। গত
বছর ধার করেত হেয়িছল পিরবােরর জ� �াল
িকনেত। কামানেটােমর ২০ ঘর বািস�ার একই
হাল।

�কাজ �পেলও কী হেব, জল �তা �নই?
খাবারও �নই, গত বছর ব�ি� কম হেয়েছ।' বেলন
গ�াপু� মাড়কম মুলাইয়া। কামানেটােমর �িতিট
বা�া অপুি�র িশকার --- স�ার �ুল পাতলা,
�পট �বিরেয় আসেছ ক�ালসার শরীর ��েক।

ম�ল পির�দ উ�য়ন আিধকািরক �ীিনবাস
রাও বলেলন, �আমরা িতনমাস আেগ একটা
িটউবওেয়ল বানােনার আেবদন কেরিছ।' একবছর
আেগ এরকমই একিট আেবদন করা হেয়িছল,
বন দফতর পা�া �দয়িন। স�রি�ত বনা�েল
িটউবওেয়ল বসােনা �বআইিন, স�রি�ত এলাকায়
গেড় ওঠা ১১০িট ঘরছাড়ােদর বসিত এই আইেনর
পিরভা�ায় �জবরদখল'। �শাসেনর অিভেযাগ,
মুিরয়া আর �গািত �কায়ােদর সাহায� করার জ�
সম� �য়ােস বাধ সাধেছ বন দফতর। তারা �ায়,
ঘরছাড়ারা িনেজেদর রাজ� ছি�শগেড় �ফরত
যাক। ব��লম উ�েরর িডএফও শিফউ�া বেলন,
আমরা সাত আট বার কের ওেদর ঘর �ভে�
িদেয়িছ, তবু ওরা িফের এেসেছ।' ২০১০-এর
২� �ম মুরমু� প�ােয়েতর �লমপলম-এর একিট
ঘরছাড়ােদর বসিত �ভে� িদেয়েছ বন দফতর।
শিফউ�া বলেলন, �পুেরা জ�লটা জুেড় �ুপিড়
গিজেয় উঠেছ। স�রি�ত বনা�েলর ১�১, ১�২
এব� ১�� ন�ের, এই মুরমু�েতই, �ায় ৬০-
৭০ একর বনা�ল সাফ কের �ফেলেছ �গািত
�কায়ারা। ��� ওরা জ�েলর ��ুর �িত কেরেছ।'

ছি�শগেড়র লােগায়া এই উ�েরর জ�েল
অ��েবশ ঘেটই �েলেছ। উপ�েহর ছিব ��েক
�দখা যাে�, �রাজ গাছ কাটা হে� জ�েল।
চলমপলম
�লমপলেমর মুিরয়ারা জানাল, �েদারলাওয়ালা'রা
বন দফতরেক �ডেক এেনেছ তােদর ঘর
�ভে� �দবার জ�। �লমপলেমর লােগায়া
�াম িসমালপােড়র �দারলা-রা তােদর সম��ন
কের, িক� মুরমু�র �দারলারা তােদর �ায়
না। �িতহািসকভােব আিদবাসীরাই জ�ল র�া
কের এেসেছ, এখন �ুধাত� আিদবাসীেদর ��েক
জ�লেক র�া করেত হে�।

�লমপলেমর ২২িট ঘর, �িতিট ঘরই
�দারলােদর কাছ ��েক টাকা িনেয়েছ পিরবােরর
�পট �ালােনার জ�, কার� তােদর �কানও
কাজ িছল না। তারা �দারলা বা অ-আিদবাসী
ভ��ামীেদর কাছ ��েক টাকা িনে�, �িমরি�'
কাটার মর�েম তারা কম পয়সায় কাজ কের
িদেয় এই ধার �শাধ করেব। �যমন ধরা যাক,
সারা িদেনর মজুির যিদ হয় ৬০ িক ৭০ টাকা,
তারা �সটা �০ টাকায় কের �দেব। খা�াম �জলায়
এটার ব�াপক �ল আেছ।

�ীিনবাস রাও, উ�য়ন আিধকািরক জানােলন,
�আমরা �গািত �কায়ােদর ১০০ টাকা কের
িদেত ��েয়িছ, ১০০ িদেনর কােজ। িক� ওরা
�নমকহারািম করেব না, �সই প�াশ টাকােতই
�ানীয়েদর কাজ কের িদেয় ধার �শাধ করেব।'
�লমপলেম মাড়কম গ�ার ঘর �ভে� িদেয়েছ বন
দফতর, �০০ টাকাও নািক িনেয় িগেয়েছ। �স
অিববািহত, বা�া কা�া �নই, একা �ােক। আ�ুল
িদেয় �দখাল একটা বা�। ওখােন �স টাকা রাখত।
ওই �ুিরর পর �স বা�টােত তালা িদেয় রােখ।

�দিবয়াপু� �কাভাসী সীমা দািব করেলন, তঁার

ঘর ��েক বন দফতেরর �লােকরা এক হাজার
টাকা িনেয়েছ। �কাভাসীর এক বছেরর একটা
�ছেল আেছ, নােগশ।

িদমাপু� মাড়কম িহদমা প�ু। বন
আিধকািরকরা তঁােক ঘর ��েক �টেন �বর কের
এেন তঁার পাম পাতার ছাউিনটােক তছনছ
কেরেছ। তঁার �ই �মেয়, এক জেনর বয়স ১�,
আেরকজেনর ১২, আর বউ ল�ী কাজ করেত
পােরন।

�আমােদর সম�া খাবােরর অভাব', �কাভাসী
��া জানায়। তার ব�ব�, �ােম িতনেট গ� মের
�গেছ না �খেত �পেয়। মুিরয়ারা গ�র �ধ খায় না।
�েকন?' �তাহেল বাছুর�েলা না �খেয় মরেব।'

মুিরয়ারা না �খেয় �াকেব, তবু বাছুেরর বরা�
�ধটু� �খেয় �ফলেব না। আবার একইসাে� তারা
বন দফতরেক লুিকেয় জ�েলর গাছ �কেট সাফ
কের �াে�র জিম বািনেয় �নেব। �কামানটেম িফের
এেস আিম মুিরয়ােদর বন িবভােগর অিভেযােগর
িব�েয় জানেত �াইলাম, বললাম, �ওরা মেন
কের, �েযাগ �পেল �তামরা বেনর সব গাছ �কেট
�ফলেব।'

�যিদ তাই কির, তেব আমরা �াকব �কা�ায়?'
তারা উ�র িদল।

শিফউ�া বেলিছল, �আমােদর নীিতর
পিরবত�ন দরকার। এেদর পুনব�াসেনর বে�াব�
করেত হেব।'
�দ�� খরা
খা�ােমর ি��র ম�েলর �ুকালপােড়র ২�িট
পিরবােরর �কান �ভাটার কাড� �নই, �কান
িটউবওেয়ল �নই, �কান িব��� �নই, �কান ১০০
িদেনর কাজ �নই। তােদর �রশন ছি�শগেড়,
তােতই �েল। তােদর জেলর একমা� �জাগানদার
একিট �ছা� নালা, �যটা �িত বছর �ীে� �িকেয়
যায়। তারা তখন নালার খােত �েয়া �খঁােড়। িক�
এ বছর �সই �েয়াও �িকেয় �গেছ। তাই তারা
এই �৬ িডি� �রােদ �' িকেলািমটার �হঁেট যাে�
এ��রালাপািল �ােম। সাইে�ােনর লায়লা-র
কল�াে� িতনিদন টানা ব�ি� হওয়ােত তারা
আপাতত �বঁে�েছ। �ছা� �েয়াটা ভের �গেছ
জেল। িক� তারা জােন, ওটা এক স�ােহই
আবার �িকেয় যােব। ব��া আসেত এখনও এক
মাস।

ি��েরর পাইগা প�ােয়েতর আমদালেপতা
আর পু�ু�া �ােম একমা� িটউবওেয়লিট
খারাপ হেয় �গেছ। ম�ল উ�য়ন আিধকািরকেক
জািনেয়েছ �ামবাসীরা, িক� এখনও সারােনা
হয়িন। এখন তারা সবাই িনভ�র নদীখােতর
�েয়ার ওপর, অ�বা ২-� িকিম দ�ের পােশর
�ােমর ওপর।

পাইগা প�ােয়েতর �দিহয়ালাওয়াের �ােম ১২
বছর ধের বাস করেছ ছাি�শিট পিরবার। এরা
�কউ সালওয়া জুডুম-মাওবাদী স�ঘে��র মাে�
পেড় ঘর �ছেড় এখােন এেসেছ, এমন নয়। এরা
এখােন �াকেত এেসিছল, িক� এেদর পা�ার
আেবদন নাক� হেয় �গেছ। এরা জুডুম-মাওবাদী
�ে� ঘরছাড়ােদর এখােন �াকেত িদেত �ায়
না। �আমরা জািন, ওরা এখােন এেলই সম�া
হেব।'-- এক �ামবাসী জানােলন। এই �ােমও
�কান িটউবওেয়ল �নই। নালার খােত গত� খুঁেড়
জল পায় এরাও। �এই গরেম রােত ঘুম আেস
না। নদীেত িগেয় একটা ডুব িদেয় আিস ঘুমােনার
আেগ।' একজন বলল। �তেব নদীর ধােরই ঘুমাও
না �কন?' হাসল �স। পুিলশ �ঘাের এখােন।
নদীর ধাের কাউেক ঘুমােত �দখেল নকশাল বেল
ধের িনেয় যােব।
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� প ির ব ত� �ন র � �প �া য়

�পু�র বুিজেয় ��া�� �র�য়াজ �বহালায়

�ু�র বুজ��, ��া� ��ব� �ব�র �����
�ব�া�ার শী��া�া�� ��ব শমী� �র�ার�

�ীমান ��ব��ী, �া��ু, � জুন •
দী��িদন ধেরই �বহালায় য�ত�
পু�র ভরাট �যন �িতে� পির�ত
হেয়েছ। এরকমই একিট দ��া�মূলক
জলাভূিম ও পু�র ভরােটর �িত�
�রেখ চেলেছ ১৪নং �বােরার ১��নং
ওয়া�� ভু� দি��পাড়া �রাে�র
পর পর কেয়কিট জলাভূিম।
পি�ম বিড়শা �ম�জার অম�তলাল
মুখািজ� �রাে� ��বহালা শীলপাড়ার
কােছ) দাগ নং ৪৭০, খিতয়ান
নং ১�৪�৭��, ��িমেসস ���এর
একিট পু�র ভরাট কের ��াট
বানােনার অিভেযাগ রেয়েছ দী��িদন
ধেরই।

কলকাতা কেপ�ােরশেনর এই
অ�েলর �ট�িল �আন অ�ােসস��।
এ�িল জলাভূিম নািক পু�র, না জিম ��� ভােলা কের
�রক�� �নই, �রক�� করা হয়িন। �সই �েযােগ ��ােমাটার চ�
�ট�িলর �বআইিন হ�া�র �থেক পু�র�িল বুিজেয় চেলেছ।

�ানীয় �ে�য় ব�ি� �ী �গাপাল মুখািজ� এই িবষেয়
দী�� কেয়ক বছর ধের �ানীয় �প�র কত��প� ও িবিভ�
সরকাির দ�ের অিভেযাগ জানােলও �কানও �রাহা �মেলিন।

এমনকী আদালত িবেশষ িবেশষ
��ে� �িগতােদশ জাির করা
সে�ও পুিলশ বা �শাসন িনি�য়
হেয় বেস থােক বেল তঁার
অিভ�তা।

অেনক সময় �ক�ত দিলেল বা
কড়চায় পু�েরর �ে�খ থাকেলও
পেরায়া করা হয় না, বুিজেয়
�দওয়া হয় �সটাও। জয়��া �মা�া
�রা�, মরােপাতা কেলািন ি�ত
�১ শতেকর পু�র �দাগ নং
�০�৪���), �ায় �দড় িব�ার
এই পু�র ভরাট করা হেয়েছ
একইভােব।

এমনকী িনেজর বািড়র সামেন
�কানও পু�র হ�া� কের �কানও
��ােমাটার ভরাট করেছ �দখেলও
বলেত সাহস পায় না �ানীয় মা�ষ।

�গাপালবাবুর মেতা �ায় একা লড়াই কের চলা মা�ষ�েলা
সংযু� কলকাতার বুক �থেক পু�র হাওয়া হেয় যাওয়া
আটকােত সামি�ক �িত�লতার স�ুখীন হেয়েছ এতিদন, তার
পিরবত�ন হেব িকনা �ক জােন�

�িত ��ে� পান�য় জেলর স�ে� �ভাে� বরান�র

�া����ন জ��র ন�� �ম মা�� বরানগর� ��ব �����

রথীশ মজুমদার, বরানগর,
১২ জুন •
বরানগর �দী�� কাল যাব�
জল�সম�ায় ভুগেছ। তার
ওপর �ীে�র দাবদােহ
জল স�ট তী� আকার
ধার� কেরেছ। ফেল �কবল
�েয়াজেনর জলটু� �পেত
নাকাল হে� এক ন�র ওয়া��
�থেক �চ�ি�শ ন�র ওয়াে��র
অিধকাংশ মা�ষ।

বােরা ন�র ওয়াে��
�মহারাজ ন��মার �রা��
���র)�এর বািস�ােদর কথায়
�সই অভােবর একটা িচ�
পাওয়া �গল। িবেশষ কের
আলমবাজার মসিজদ এলাকা
�ন বসিতপূ��, �লাকসংখ�ার তুলনায় রা�ার কেলর সংখ�া
খুবই কম। ফেল এক ফুট �থেক �দড় ফুট ��তা স��
কেলর স� জল�বােহর ওপর িনভ�র কের �েবলা �কানও
রকেম জেলর �েয়াজন �মটােত হে�। কম জল, অেনক
ভাগীদার ��� তাই সকাল িবেকল দী�� লাইন িদেয় জল
�নওয়ার সময় বািস�ােদর মেধ� �গড়া�িববাদও �লেগ যায়।

বি�শ ন�র ওয়াে�� �ঁিট�াট এবং কলুপাড়া এলাকার
মা�ষজনেক দী���� জেলর জ� অেপ�া করেত হয়।
এখােন আবার �দখা যায়, পানীয় জেলর লাইন লাগােনা
রেয়েছ হাইে�েনর মা�খােন। এই অ�েলর বািস�ারা

পানীয় জল সং�হ করার
জ� হাই ��েনর মা�খােন
�য পানীয় জেলর পাইেপর
মুখ আেছ, তার সে� পাইপ
লািগেয় �েরর জল �তােল
কখনও বা �ছােটা �কান পা�
িদেয় খাবার জলটু� তুলেত
থােক। বািস�ােদর কথায়,
�নাক িসঁটিকেয় কী করব�
এছাড়া �পায় �নই��

সাতাশ ন�র ওয়াে��
িগেয় �দখা �গল, আেরা
দূরব�া। �ফু� চাকী �রাে�
নবদূত �ােবর সামেন �দখা
যাে� পায়খানার ট�া� এবং
খাবােরর জেলর কল �ায়
লােগায়া। পায়খানার ট�া�

�থেক �পেচ পড়া জল পানীয় জেলর কেলর পাশ িদেয়
হাইে�েন যাে�। একটা অ�ি�কর পিরেবেশর স�ি� হেয়েছ।

বািস�ােদর দািব, এই এলাকায় কেলর সংখ�া বাড়ােত
হেব। সি�ক জায়গায়কল বসােত হেব। �প�রসভা �থেক যিদ
জেলর ট�া� িদেয়ও জল সরবরাহ কের তাহেলও স�ট
িকছুটা �মেট। পাশ িদেয়ই বেয় �গেছ গ�া। �সই জলেক
�কন পির�ত কের খাবােরর জল িহেসেব সা�াই করা হে�
না� এই �ী� জুেড় �দখা �গেছ, বরানগর �প�রসভার সামেন
লাইন িদেয় দঁািড়েয় আেছ পানীয় জেলর গািড়�িল� �কন�
�� কের ��র পাওয়া যায়িন।

�ধান পাি���িলর ম�েত কেপ�াের� স��ারা
মা�ে�র জ�বন িনেয় ি�িনিমিন ��লে�

ভূপাল ����টনা�র রােয়র
�িতি�য়ায় শি�পুের পথসভা

�গ��ম গা�ু��, শা���ুর, ১২
জুন •
�ানীয় আদালত ১��৪ সােলর
ভূপাল গ�াস ����টনা�য়
গ�হত�ার নায়ক জন অ�া��ারসনেক িন��িত িদেয়েছ এবং
আরও কেয়কজন �দাষীর মা� ��বছেরর �জল এবং এক ল�
টাকা কের জিরমানা কেরেছ। আমরা যুব ভারত এবং বন
ও পিরেবশ সংর�� কিমিটর তরফ �থেক ১১ জুন শাি�পুর
�াক�র বাস��াে�� একিট পথসভা সংগি�ত কেরিছ এর
িব�ে�। এই পথসভায় ব�ব� রােখন শাি�পুর ত��মূল
কংে�েসর ম��াল �বদ�, ��� বন ও পিরেবশ সংর�� কিমিটর
প� �থেক প�া দাস, অ�া�েভােকট এ সাহা এবং �গ�তম
গা�ুিল।

ব�ােদর ব�েব� �য কথা�েলা �ে� এেসেছ, তা
হে�, এই গ�হত�া �য �কা�ািন �িটেয়েছ, �সই ই�িনয়ন
কাব�াইে�র ভারতীয় শাখার �ধান ওয়ােরন অ�া��ারসনেক
মা� কেয়ক হাজার �লােরর িবিনমেয় জািমেনর ব�ব�া কের
�দওয়া হেয়িছল। মধ��েদেশর ত�কালীন মুখ�ম�ী অজু�ন িসং
তােক ভারতবষ� �থেক সিরেয় �দওয়ার ব�ব�া কেরিছেলন।
�টনা গিতক �দেখ আ�ুল ��েছ ত�কালীন �ধানম�ী রাজীব
গা�ীর িদেক।

পরবত�ীকােল এই ই�িনয়ন কাব�াইে�র যারা দািয়�
িনেয়েছ, �সই �া� �কিমক�ােলর ইিতহাসও কলি�ত,
িভেয়তনােম নাপাম �বাম িনে�প করার �পছেন আেছ
তারা। এই �া� �কিমক�ালেক র��ােব�� করার জ�
আইিন িবেশষ�র ভূিমকা িনেয়েছ যারা, তােদর মেধ�
আেছ ভারেতর �ধান শাসক দেলর মুখপা� অিভেষক ম�
িসংিভ, আমােদর �রা�ম�ী িপ িচদা�রম এবং বাি�জ�ম�ী
কমলনাথ। অথ�া� �দেশর �ধান শাসক দল পুেরাটাই
এই ই�িনয়ন কাব�াইে�র �পছেন এেস দঁািড়েয়িছল। তার
ফল�িতেত �দখা যাে�, আজ �� বছর ধের চলেছ
এই মামলা, তদ�কারী সং�ােক �ভািবত করা হেয়েছ,

আদালতেক �ভািবত করা
হেয়েছ। িসিবআই�এর �ধান
�সটা �কাে� �ীকারও কের
িনেয়েছন। আরও ভয়�র

ব�াপার, ই�িনয়ন কাব�াইে�র িব�ে� এই ভূপাল কাে�র
�িতপূরে�র মামলা চলিছল ��০ �কািট �লােরর। মামলা
চলাকালীন �কােট�র বাইের িগেয় ৪৭ �কািট �লােরর মেধ�
একটা রফা হেয় িগেয়েছ। ফেল ওই গ�হত�ার যারা িশকার,
তারা যা পাওয়ার কথা তার �ায় সাত ভােগর একভাগ
�পল। এই �িতপূর� ��াষ�া হেয় িগেয়িছল ১��� সােল,
িক� �লােক হােত �পল �০০৪ সােল। অথ�া� ১� বছর ধের
টাকাটা খািটেয় িনেয় িতন�চার �� কের িনেয় তারপর �দওয়া
হল মা�ষেক।

এই ����টনা�য় �দখা �গেছ, �ায় ৪০ হাজােরর মেতা মা�ষ
মারা �গেছ এবং সব িমিলেয় �ায় সাত ল� মা�ষ �িত��
হেয়েছ।

সভায় ব�ব� রাখেত িগেয় ব�ারা বেলন, ব�জািতক
সং�া�েলােক আজেক ভারতবেষ� রাজ�নিতক দল�েলা মদত
করেছ। এ রােজ�র শাসক দল ওই �া� �কিমক�ালেক
িদেয়ই ন�ী�ােম �কিমক�াল হাব করেত �চেয়িছল। ছি�শগেড়
একইভােব কেপ�ােরট সং�া�িলেক মদত করেছ �সখানকার
শাসক িবেজিপ সরকার।

ব�জািতক সং�া এবং রাজ�নিতক দেলর এই ���চ�
মা�েষর জীবন িনেয় িছিনিমিন �খলেছ, মা�েষর জীবনেক
ওরা এতটু� মূল� �দয় না। এরই সূ� ধের আজেক
ভারতবেষ�র জল, জ�ল, জিম কেপ�ােরট হা�স�িলর হােত
তুেল �দওয়া হে�, এমনকী নদী পয�� িলজ িদেয় �দওয়া
হে�। মা�েষর �াক�িতক রসদটু� পয�� �কেড় �নওয়া হে�।
শাসক বদল হেলই এই মা�েষর জীবন িনেয় িছিনিমিন �খলা
ব� হেব না ��� এই �চতনার কথাও �ে� আেস সভায়
ব��তায়।

শতবে�� এক সমাজবাদী সত�া�হী
baje

�� রামমেনাহর �লািহয়া
মা� �শ ব�র বয়েস ��েলি� সত�া�হ প��া�ায়
শািমল হেয়ি�ল। �র বাবা ি�েলন একিন�
�া��ভ�। মা ত�ার ��ব�েরর বা�ােক �রে� মারা
ি�েয়ি�েলন। �া�মার �কােলিপে� মা��। বাবা ��া�
��েলেক সে� িনেয় �া��িজর সে� ���া করেত
��েলন। ত�ন �র বয়স নয়। �স� �শশেব� ��েলি�
ি�েন ��লল ��রাজ�� �সত�া�হ� আর ��াধ�নতা�
শ��িলেক। ১৯�০ সােলর ১ আ�� ��ন মারাি�
�াধ�নতা স��াম� বাল ��াধর িতলেকর ম�তু� হল�
��েলি� ��শে�েমর আেবে� একি� হরতাল স��ি�ত
কের ��লল।

এ� ��েলি�� বে�া হেয় ��েশর মা�ে�র
কাে� �� রামমেনাহর �লািহয়া নােম জনি�য়
হেয়ি�ল। ১৯১০ সােল ��র�ে�েশর ��জাবা�
�জলার আকবরপুর �ােম ত�ার জ� হেয়ি�ল। বাবা
হ�রালাল ি�েলন একজন জাত�য়তাবা�� ব�বসায়�।

��েলেবলােত ��ুেল প�েত প�েত� রামমেনাহর
�ে�িশ রাজন�িতেত জি�েয় পে�ন। ১৯�� সােল
িতিন জাত�য় ক�ে�েসর �িধেবশেন ���ােসবেকর
ভ�িমকা পালন কেরন। ১৯��-এ ���হাি�েত�
ক�ে�েসর �িধেবশেন ��া� ��ন।

রামমেনাহর �ল�াপ�া করেত করেত �বাে��
�বনারস �ুের আমাে�র কলকাতােত� এেসি�েলন।
১৯�৯ সােল কলকাতার িব��াসা�র কেলেজ
��েক িতিন ��েরিজ সািহেত� �াতক ি�ি� পান।
�া�াব�ােত� িতিন একজন সি�য় রাজ�নিতক
স���ক হেয় �ে�ি�েলন। ��িশ�ার পে�
ি�েয়ি�েলন ি�ক�। িক� �স�ােন� ত�ার �ে�শে�ম
� রাজন�িত ��ািধকার �পেয়ি�ল। বািল�ন
িব�িব��ালয় ��েক ত�ার িপএ��ি� ি�ি�র িব�য়
ি�ল �লব� সত�া�হ�।

��েশ ি�ের �লািহয়া ভারত�য় জাত�য় ক�ে�েস
��া��ান কেরন। িক� �িতমেধ�� ত�ার ভাবনায়
�সমাজত�� �ান িনেয়ে�। িতিন �সমাজতাি�ক
ভারত� ��ার বা�বতা িনেয় িল�েত �� কেরন।
১৯�৪ সােল �ক�ে�স �সাসািল� পাি��� ��েন�
ত�ার ���� ভ�িমকা ি�ল।

এি�েক ত�ন ি�ত�য় িব��ু� �� হল। �লািহয়া
���েলন� ি�ি�শ রাজ �তম করার এ� �মা�ম
�ে�া�। িতিন সম� সরকাির �িত�ান বয়ক� করার
জ� ��েশর মা�ে�র কাে� ���� ভা�� ি�েত
�� করেলন। ি�ি�শ সরকার িবপ� বুে� ত�ােক
���ার করল। �৪ �ম ১৯�৯ ���ার কের �ুব-
িবে�ােহর আশ�ায় পেররি�ন� ত�ােক ��ে� ���য়া
হল। �া�া �পেয়� িনর� হেলন না �লািহয়া।
িতিন আবার কলম ধরেলন। ১৯৪০-এর ১ জুন
�া��িজর �হিরজন� পি�কায় িল�েলন �সত�া�হ
এ�ন�। এ� �ব� �কােশর ��ি�েনর মেধ� ত�ােক
��র ���ার করা হল। এবার ��ব�েরর জ�
কারাবাস। রামমেনাহর সকলেক ��াে� আ�ুল ি�েয়
��ি�েয় ি�েলন� িতিন �কবল সত�া�েহর �েব�ক�
নন� িতিন এক সমাজবা�� সত�া�হ�।

�রি�েম� রব�� সাধ�শতব��
পালন মেহশতলা পুরসভায়

���ব�, ম��শ��া, দ��� ২� �রগনা, � জুন •
সাধ�শতবষ�। মােনই একটা িফ�� ক�ািপটাল। �য
�যমন ইে� ভা�াও। যিদও এখন �খালা বাজার।
�দার অথ�নীিত। এখন আর �ক� ওঁেক বুেজ�ায়া বেল
না। একটা মা�ষ ম�তু�র এত বছর পেরও মােক�ট
ভ�ালু বািড়েয় চেলেছন� এ �যন কাপড় �ধায়ার
ি�টারেজ�ট পা��ােরর িব�াপন। যত �ধায়া যােব
ততই ��লতা বােড়। আর তাই �য যার মেতা
চািলেয় যাে�।

অ�া� অেনেকর মেতা মেহশতলা পুরসভাও
�েদ�াগ িনেয়েছ। কাট আ�ট, ব�ানার। �১ �ম ��পল
দ� ম�। িব�ভারতী ও বীরভূম �থেক িশ�ীরা
এেসেছন। ১ম পেব�র অ��ান �শষ হেতই আটটা
�বেজ �গল। তারপর রবী�স�ীত। িশ�ী স�ীপ
�সন, মািলনী মুেখাপাধ�ায়, িশখা চ�বত�ী। গলা
ছািপেয় য�া�ষ�। ি�ক �যন �টুিনর মা�। স�ীপবাবুর
রবী� �ের স�ীপস�ীত �নেত খারাপ লাগল না।
স�ীপবাবু �তা বলেলন, িতিন বত�মান �প�র�ধােনর
�ছেলর ব�ু। তাহেল আর কী বলার থাকেত পাের�
সে� শাি�িনেকতন, পা�ভবন নাম�েলা ��ালােনা
আেছ। �তরাং কার কী বলার আেছ� হায়
রবী�নাথ� এই শাি�িনেকতন গড়েতই আপনােক

কপদ�কশূ� হেত হেয়িছল, এমনকী �ীর গহনাও
িবি� কেরিছেলন আপিন।

১ম পেব� ব�া মানেব� মুেখাপাধ�ায় ��র
বলিছেলন ��� �ধু একিট অ��ান নয়। লাগাতার
রবী�নাথেক পড়ার কথা। রবী� ��ম িদেয় মুি�র
কথা, হেয় ও�ার কথা। �গারা �থেক সম�টা ছুঁেয়
যাি�েলন। মন িদেয় �নিছলাম। ি�ক তখনই পােশ
�স�স কের মুিড় �তেলভাজা খাওয়ার শ� আর
�মাবাইেলর শ�। আমার পােশর এক ভ�েলাক
িবর� হেয় বেল ��েলন, �রবী� ��াতােক �তির
করেত হয়�। সিত� রাজ�নিতক মে� �লাক ভরােনার
��াতা, সারারাি�ব�াপী িবিচ�া��ােনর ��াতা আর
রবী� দশ�েনর ��াতা এক নয়। এই ��াতােকও �তির
হেত হয়, �তির থাকেত হয়। ম� পিরচালনা করেত
করেত ��াষক একবার বেল ��েলন, রবী�নাথ এত
িলেখেছন সারা জীবেন আমরা পেড় �শষ করেত
পারব না। ি�ক �যন হীরক রাজার �দেশর �সই পড়ার
�চ�া ব�থা তাই। �চ�ািলকা� নাচটা ভােলা লাগল।
রাত হেয় �গেছ। হল ফঁাকা। নাচ তখনও �শষ হল
না। আিম �ে� এলাম। যাতায়ােত সম�া। পের �সই
বীরভূেমর বা�ল হেয়িছল িকনা জানা �নই।

মাধ�িমক পাশ কের প�া�নায় �িত �ানল
মিহরামপুেরর �প��� িতলক� আিম�লরা
�াথ� ��া�, ম��রাম�ুর, ১� জুন •
�০�শ �ম রিববার সকােল �রি�ওর এফএম চ�ােনেল
অ��ান চলেছ। িবষয় �� মাধ�িমক পরী�া সং�া�
��িতচার�। এক ব�া �ফান কের বলেলন, কীভােব
তার মা পরী�া ��র আেগ, পরী�া চলাকালীন ও
�রজা� �বেরােনার সময় তােক স� িদেয়েছন। তাই
এই �সে� মেন পরল মিহরামপুর মি�কপুর অ�েলর
িকছু ছা�ছা�ীর কথা। তারা এবাের পরী�া িদেয়িছল।

আিম�ল গতবছর পরী�া িদেয় ��েত পােরিন।
ওেদর বািড়েত আিম�ল পড়া�না কের একটা � বাই
৪ ফুট মেতা মােপর একটা �চ�িকেত বেস। িদন আিন,
িদন খাই অব�া। এবছর পরী�া িদেয় পাশ কেরেছ।

অপ�� ন�েরর বাবা গাছ কাটার কাজ কেরন।
অপ�ে�র বািড়েত �ই িদিদর পয়সার অভােব পড়া�না
হয়িন। পরী�া �দওয়ার পেরই অপ�ে�র কােজর
তািগেদ �িড়�ায় যাওয়ার কথা িছল। নানা কারে�
যাওয়া হয়িন।

িতলক ম�েলর বাবা এই �াশ �টন পড়া
চলাকালীন মারা �গেলন। পয়সার অভােব ি�ক মেতা
িচিক�সা হয়িন। িতলক এবং ওর মা িমেল পরী�ার
আেগ জিরর কাজ কেরেছ। বত�মােন িতলক জন
খাটার জ� কলকাতায় চেল এেসেছ। পরী�ায় পাশ
কেরেছ বেট, িক� পড়া�না করেল ওেদর খাওয়া
জুটেব না।

�িনম�ল মিহরামপুের জন িশ�া �সার দ�েরর

অধীন �সা�াল ওেয়লেফয়ার দ�েরর �য হে�ল
আেছ �সখান �থেক পরী�া িদেয়িছল। পরী�া িদেয়
বািড়েত িগেয় ও ওর বাবার সােথ টািল �খালা
কারখানায় কাজ কেরেছ। ফুরন িহেসেব ১০০ টািলর
�াইস কাটেল ৭ টাকা, এই িছল �রট। এইরকম
আরও অেনেকই আেছ যারা নানা কাজ কেরেছ ।
মুি�েময় িকছু সংখ�ক ��ােকন ইংিলশ বা কি��টার
িশেখেছ। আর সােয়� পড়ার লে�� িট�শন িনেয়েছ
খুব কম।

�রজা� �বিরেয়েছ। �বিশরভাগ জনই পাশ
কেরেছ। আর িতলেকর মেতাই অেনেক এখােনই
পড়ার ইিত টানেছ। আট�েস ভিত� হেত লাগেছ কম
�বিশ ৪০০ টাকা। ধারেধার কের ভিত� হেয়েছ �বশ
কেয়কজন। বাজার চলিত একটা ইিতহাস বইেয়র
দাম পড়েছ ১৪০ টাকা, ি�সকা��ট িদেয়। একটা
ইংরািজ সহািয়কা ছাড়া �ােমর �ছেলেমেয়েদর ইংরািজ
পা� স�ব নয়। �সই বাজার চলিত সহািয়কার দাম
ি�সকা��ট িদেয় পড়েছ �০০ টাকার মেতা। তাই
তার জ� টাকা �জাগােড়র পালা এবার। যােদর পে�
অস�ব তারা �ুল বা মা�ারমশাই িদিদমিনেদর �ার�
হেয়েছ যিদ বই ক�ানভািসংওয়ালারা �য কিপ�েলা
িদেয় যায় তাই �জােট। আর এর সােথই রেয়েছ
�কাথায় স�ায় িট�শন পড়েব তার �খঁাজ �নওয়ার
পালা। অথবা ধরাধির কের �� পয়সা কেম যিদ পড়েত
��াকা যায়।
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����বাি�ন� ��রা জ�লম�েল
�বল�া�াি�র আে��াে� ���

�ি�� ������ ������� �� জুন •
কঁাসাই নদ�র এপােরর �াম�েলা �খন িন��দ�প, �খন
িনেজর ছায়ােকও িবপ�নক মেন হয়, �তমনই এক
িবেকল �বলা কঁাসাই নদ�র এপাের পািলেয় এেসিছল
আমার মামােতা দাদা ম��াল। ও �ােব �বলপাহাি�।
মামাবাি�। আিম ওর পািলেয় �ব�ােনার ক'িদেনর
স�রস�� হলাম।

িবেকলেবলায় আমরা সিচ� পিরচয়প� সহ সাইেকল
ছা�লাম। �পঁ�ছলাম সে��েবলায় এক �ােম, রাি�েবলা
�াকার জ�। পরিদন সকালেবলা �াত�ক�ত� সারলাম
এই �ােমর ��ের পা�ের ছুে� আসা শ�তল জেলর
নদ�র �াের। �দখলাম �পােশ সবুজ শালবন। দ�র ��েক
�দেখ মেনই হয় না, এখােনও পাহাি� নদ� রেয়েছ।
ি�ের এেস �াতরাশ সারলাম �খেত ��া� বুেনা শােকর
�গা�া আলু �স� ও পচরা ম�েলর �ল মশলা িদেয়
ভাজা আর গরম গরম ভাত।

এই �ােমরই পি�েম রেয়েছ একি� দশ�ন�য় �ান।
জায়গা�ার নাম খাদরাদহ। আমােদর গ�ব� এই
খাদরাদহ। এই �ােমরই �ব�ন দা�র কােছ জানলাম
খাদরাদহ ক�াি�র ���। জল�পােতর আ�িলক নাম
হল খাদ। জল�পােতর �েল স�� দহ বা নদ�র খাতই
হল খাদরাদহ। এই নােমর মে�� ��ন মাদকতা জি�েয়
রেয়েছ। তাই �দখার ��াদনাও ি��� হল। দা�র কােছ
ওখােন �াওয়ার খস�া মানিচ� কের �খন �বেরােবা
বেল মনি�র কেরিছ, তখন বা�া এল। মামা ওিদেক
��েত �দেব না, �কন না এই �ােমরই পি�ম স�মাে�র
�াম িব�ুপুর, ওখােন নািক ����বািহন� সকাল ��েক
িড�ি�েত �ােক, ���া� ওিদেক �াওয়া �ােব না। ওরা
��ুম ক� িজিনস �বাে� না�

িবক� রা�া �বর করলাম �� নদ� বরাবর �াব।
�সই মেতা কঁা�াে�াপ, বনজ�ল �ুের আমরা �াি�

�তা �াি�। এখােন বেল রািখ ��, কাছাকািছ �কা�াও
�কানও �াম �নই। পা�া �েনক দ�ের দ�ের। কখন নদ�র
এপার বরাবর, কখনও ওপার বরাবর, কখনও বা
শালবন মাি�েয়, কখনও �সানা�ুি� ছাি�েয়, কখনও
বা পা�র ভরা রা�া। নদ�র �াের �ি� বরাবর �চােখ
প�েছ মর�িম আনাজ। শাক, �ব�ন, করলা, ি�ে�,
বরবি�। আরও �েনক সবিজ। সব ��েক �বিশ �চােখ
প�েছ �জানার। িকছু�া ��র দ�রে� মা�� মাি�
�কাপাে�। �সাজা �ঠলাম ওেদর িদেক। ওেদর সাে�
গ� করেত খািনক�া িজিরেয় �নওয়াও হল। ম��াল
িজে�স করল, �বশ শািল�িল লািগেছ �তা। জবাব
এল, খাি�েত হেয়েছ, তেবই �তা।

এ ক�া ���কার করার �পায় �নই �� সকাল
সে�� �খে� খুে� এখানকার মা�� জায়গাি�েক চা�ে�াগ�
কের ��েলেছ। আেগ এখােন িছল �চুর পা�র, বে�া
বে�া পা�েরর চঁাই, এখনও রেয়েছ �েনক। �সই
পা�র�েলােক িদেনর পর িদন, মােসর পর মাস,
বছেরর পর বছর �ভে� িকছু পা�র পা�র�বাবুেদর
িবি� কেরেছ, িকছু পা�র িনেজ ব�বহার কের �েরর
�দওয়াল শ� কেরেছ। দশ পেনেরা বছর আেগ এখােন
�তমন িকছুই হত না, এখন �দখিছ নদ�র পার বরাবর
�ি�েত সবিজ চা� হেয়েছ। এখােন কাছাকািছ বাজার
বলেত �বলপাহাি�, �িদও তা ����� িকিম দ�ের।

আিম িজে�স করলাম, এত �� �জানার �দখিছ,
এ�িল িক িবি� করার জ�� ��র এল, নাই
নাই, ওসব িবকােবক নাই। খাওয়া হয় িকছু িকছু।
ওর ক�ায় এ�া �� ��, এখােন �� পিরমা� খাদ�
শে�র �েয়াজন তােত �া�িত �াকায় এখানকার মা��
প��ক ব�ব�া িনেয়েছ �জানার চা�। ���া ভা� মােস
�খন �ান চাল �ুিরেয় �ায়, তখন �গা�া �স� কের বা
পুি�েয় খায় এখানকার মা��। ���

কাে�র ���চা� �গ�র�িনতাই� বর�বউ
�� �� � ির চ য়

���ব ���� ������ �
জুন •
পঁাচশ' বছর আেগ রাজা
জনেকর রাজ�কােল �ামি�র
নাম িছল জনকনগর। এক
�ু� সা�েকর �িভশােপ
�ামি� �শান হেয় �ায়।
�ায় িতনশ' বছর পর
এক�র �'�র কের পুনরায়
�জেগ ওেঠ �ামি�। নাম
হয় ন�তন�াম। কাে�ায়া সাব
িডিভশেনর ��গ�ত ����প
��শন ��েক িমিন� পেনেরার
প� �পেরােলই এই �াম। বছর
পঁােচক হল নতুন পাকা রা�া,
ইেলি�ক এেসেছ।

����প নামি�র সাে�
�মলাি�য় বা�ািলর �েনেকরই
পিরচয় আেছ। বােরােদােল
এখানকার �গাপ�নাে�র �মলা,
শাি�পুেরর রাস িক�া
�ক�ল�র জয়েদেবর �মলা
বা গ�াসাগেরর মেতাই �বশ
জনি�য়। আর �িতি� �মলােতই ����প বা ন�তন�ােমর
নাম �েঠ আসেবই িবেশ� এক পে��র হাত �ের ���
কােঠর �পঁচা, �গ�র�িনতাই বা বর�ব�।

����প ��শন ��েক ি�ল �ছঁা�া দ�রে� পিরেতা�
ভা�েরর বাি�। বঁাশ�াে�র ছায়ায় কাজ করিছেলন।
পিরচয় �পেয় িনেয় �গেলন তঁার �গাডা�ন �ের।
হেরক িকিসেমর কা��স�ার ��� ি����িবল, আয়নার
��ম, ��িবল�ল�া�, কলমদািন, �মাবাইল ��া�ড,
ইিজেচয়ার। িশ� সাম��েত িববত�ন ও আ�ুিনকতার
ছাপ �দেখ �বাক হলাম। �ক�ত িব�য়ি� জানা �গল
নতুন�ােম ��াকার পের।

জািতেত �স���র' বা ছুেতার �ান�য় বািস�ােদর
�ক�ত �পশা িছল পা�র �খাদাই করা। ব��মােনর রাজার
প��েপা�কতায় কেয়ক �র িশ��েক বাইের ��েক এেন
আ�য় �দওয়া হয় ����েপর পরবত�� ��শন দঁাইহাে�।

�ে�খ�, এই �গা��র িশ�� নব�ন ভা�েরর হােতই
রিচত হয় কলকাতার দি�ে��র ও আদ�াপ�েঠর
কাল�ম�িত�।

ব��মােনর রাজার পতেনর পর িশ��রা পে�ন
��াসােদ। �কন না পা�েরর ম�িত� সা�ার� মা�ে�র
কােজ লােগ না বলেলই চেল। �লত িশ��র হাত�ােক
স�ল কের তঁারা ব�ি� বদেল চেল আেসন দা�িশে�।
�ান�য় িদল�প ভা�েরর ক�ায়, ���েম আমরা গ�র
গাি�র চাকা বানাতাম। কােজর �ঁােক �ছেলেমেয়েদর
�খলার জ� সাইিন �সজেন� কাঠ িদেয় পুতুলও বািনেয়
িদতাম।'

বত�মােন এেদর ��াডা�েসর মে�� �ি� শতাংশ
�দবেদব�র ম�িত�, দশ শতাংশ মহান ব�ি�র ম�িত�,
িতিরশ শতাংশ প�পািখ �িবেশ�ত �পঁচা� এবং
চি�শ শতাংশ আক��ন�য় �র সাজােনার �ব�ািদ ও
আসবাবপ�। �িতি� িজিনেসই এঁরা িনজ� িশ�র�িতর
ছাপ রাখেত �চ�া কেরন।

�� �কানও িশ� গে�
ওঠার �পছেনই এক�া
�ভ�েগািলক, সামািজক
ও �ম��য় প�ভ�িম �ােক।
নতুন�ােম িবখ�াত �পঁচার
��সস�ান করেত িগেয়
জানলাম ক�ি� ��ান
রা�ে�ে� বছের িতনবার
ল��পুেজা ��� �প����চ��
ভা�। ল��পুেজার িবি�
��সাের এক �সর �ােনর
চতুিদ�েক চারি� �পঁচার ম�িত�
রাখেত হয়। �সই তািগেদই
বাি�র পু��রা বািনেয় িদত
�পঁচা। তারপর তা ছি�েয়
পে� ���।

আরও জানা �গল �ান�য়
ন�ই শতাংশ পিরবার
ক��ম�� বা ক��মে�
দ�ি�ত। �সই ���ে�ই
�েঠ আেস �গ�র িনতাই
ক�� ইত�ািদ ম�িত�র ভাবনা।
ব��মােনর রাজা�রান�র

ক�পা�� হেয় �তির কের পুতুল রাজা�রান�।
নতুন�ােমর �লাকিশ��েদর এই ইিতহাস �া�া খায়

িবংশ শতা��র �গা�ায় �াি�ক পুতুেলর বাজার দখেল।
���� সােল ভারত সরকােরর �িড�িস��াি�ড��া����
নজের আেস তারা। কলকাতার িরিজওনাল িডজাইিনং
�স��ােরর প� ��েক একি� �িশ�� তােদর িশ�েক
ব�বহািরক কের তুলেত সাহা�� কের। ������ত
রা�পিত পুর�ার পান িশ�� শ�ুনা� স���র। িশ��েদর
সরকাির ভােব �ভা�র' �পাি� �দওয়া �দওয়া হয়।
িনব�ািচত কেয়কজন সরকাির ���াি�র জ� মেনান�ত
হন। এছা�াও িবিভ� আ�িলক �মলা ও হ�িশ�
�মলা�িলেত িবনা খরচায় পাঠােনার ব�ব�াও হয় �িত
বছর। িক� �ান�য় িডি�িব��েরর �ভােব �মলার
মর�ম ছা�া বছেরর বািক সময় িবি�র �পায় �ােক
না। �ভাব রেয়েছ, নগেরর �শা��ম�িলর সাে� এেদর
সরাসির ��াগাে�ােগর।

�ােম ��াকার মুেখই �াম� জানক� দাস ন�তন�াম
�ড কাি�ং আি��েসলস ই�ডাি�য়াল �কা��পােরি�ভ
িলিমে�েডর ��িনং �স��ার। আলপে�র �'�াের কািঠয়া
বাবার বা�� �লখা সাইনেবাড�। �ি�কাংশ �ামবাস�ই
তঁার িশ�। �ােমর �ভতর শা� �ামল ল����।
কােরার �হঁেসেল চলেছ �ানেস�। কােরার �েঠােন
�ছাে�া �ছাে�া কােঠর �ুকেরা ��েক �বর হেয় আসেছ
�পঁচা।

মাি�র দাওয়ায় আসন �পেত কঁাসার �ালায়
ম��া�েভাজ �সের ��রার পে� সে�� �নেম এেসেছ।
মহািনমগােছর �ঁাক িদেয় মুখ বাি�েয়েছ ক��পে�র
চঁাদ। গােছর ডােল বেস �াকা �িবর�ম� �পঁচা�া র��
মাংেসর নািক কােঠর ঠাহর হল না।
ছিব www.woodcluster-burdwan.com -এর
���জ���

� � ব �র � িন য়া
�গিরব জনসমােজর িব�কাপ',

�কপ�া�েন সবার িনম��

��� িব�ি�� ������ন� �� জুন •
�ক�টাউেনর চ�া দােমর ��ন�েয়�ট ��ি�য়ােম িগেয়
ি�য় ফ�টবল দল�েলার ��লা �দ�ার ম�েরাদ �নই গিরব
সমােজর� তাই তােদর জ� আমরা মােসর �র মাস
�ের একটা িব�কাে�র �জাগা���র কেরি�� �সই �গিরব
জনসমােজর িব�কা�� আর কেয়ক ��টা �ের �� �েব!

এই গিরব জনসমােজর িব�কা� স�গি�ত করা �ে��
কার� আমােদর মাল�ম �ে�� আমরা িফফা িব�কা�
���� ��েক বাদ �ে� �গি�� আমরা �দে�ি�� সরকার
�চ�র টাকা �রচ কেরে� ��ন�েয়�ট ��ি�য়াম �তিরেত�
আলে�ান ��ি�য়াম ��নগ��েন� িক� এইসব িবিনেয়ােগ
গিরব সমােজর �কান� উ�কার �ে� না� ফ�টবল ম�াচ�েলা
এই ��েরই �ে�� িক� আমােদর কাে� তার িটিকট�
�নই� �স�ােন �াবার �ানবা�েনর� �কান ব�ব�া �নই�
তা�া�া� িফফা িব�কা� আমােদর সমাজ�িলেত কালািদন
��েক এেনে�� কার� আমরা �� ��ি�য়ােমর কাে�� ফ�ান
�ােক�র কাে�� বা অ�া� ���টন অ�েল �দাকান�াট
বসাই� তা িনে�� �েয় �গে�� গিরবরা �� �কবল তােদর
��েট লাি� ��েয়ে� এই িফফা িব�কা� ���� এর জ�
��� তা নয়� তােদর �রবাি� ��ে� িদেয় ��েরর ���
মা�ায় �অ�ায়� ��নব�াসন অ�ল�� ��মন ি�িকস�ে� ��েল
িদেয়ে�� ��েরর �ক� ��েক তাি�েয় �দ�য়ায় তােদর
কােজর �ে�াগ মার ��েয়ে�� ���টকেদর �চাে�র আ�ােল
চেল �গে� তারা ���

আমরা উে�দ�িবেরা�� �চারেগা�� এব� �িত��
সমাজ�িল তাই ি�ক কেরি�� আমরা আমােদর িনেজেদর
িব�কা� করব �� এমন এক িব�কা�� �ার নাগাল
সবাই ��েত �াের� আমরা তাই আম�� জািনেয়ি� সম�
উে�দ ��য়া �দাকানদারেদর ��� এই ট�ন�ােমে�ট িজিনস

�বচােকনার জ�� িফফা িব�কা�েক জায়গা �দ�য়ার জ�
�ারা বসত ��েক উে�দ �েয়ে�� তােদর� আমরা আম��
জািনেয়ি�� তেব �কবল �িত�� জনেগা�� নয়� আমােদর
�গর�ব জনসমােজর িব�কা���এ সকেলর আম��� ��ে�ত�
আমরা কাউেকই বাদ িদেত চাই না!

এই ট�ন�ােম�ট �েব আগাম� চারেট রিববার �ের�
��েলত�� িমে�ল ��ইন� আ�লন� ��লফট�এর ��িট
গিরব জনসমােজর ৩৬ িটেমর এেককিট অিফিসয়াল
িব�কাে�র এেককিট িটমেক �িতিনি�� করেব� আগাম�
কাল আমরা সকাল দ�টায় আ�লন ��ি�য়ােমর কাে�
আ�নদােলর মাে� সকাল দ�টায় উে�া�ন করব আমােদর
িব�কাে�র� স�চনা করেবন মািট�ন �লগািসক �বয়�
�েফসর��র আে�ালেনর কম���� িম�াইল ��েমা ��র �ল
মা�ে�র অি�কার� এব� গিরব সমােজর �িতিনি�রা� এর�র
আমরা অ��� � ব�র বয়েসর একিট ফ�টবল ম�াচ ��লব�
তার�র আবার �েব ব�ব�� ���েম� বােরাটায় �� �েব
��লা�

এই �গর�ব জনসমােজর িব�কা���এর �া�া�াি�
আমরা �� জ�ন আমরা একটা িমি�ল কের আম�� জানােত
�াি� ��েরর �ময়র �ান �ােতােক� িফফার �লাকজনেক�
�াকি� ��� � জ�লাই আমােদর ফাইনাল ��লার িদন
মাে� আসার জ�� এই িমি�েলর মা��েম আমরা আমােদর
সরকার এব� সারা ��ি�ব�েক জানােত চাই� িফফা িব�কা�
আমােদর �কান� �ােলা কেরিন� বর� আমােদর আর�
�কাে� ��েল িদেয়ে�!

আমরা উে�দ�িবেরা�� এব� �িত�� সমাজ�িল সম�
িমি�য়া� ���টক এব� �� �কউ �ারা আমােদর এই ট�ন�ােম�ট
�দ�েত চায়� তােদর আগাম�কাল আসেত বলি�� গিরব
সমােজর িব�কাে� সবাই �াগত!

ভারেত আিদবাস�েদর ওপর রা��য় িন��াতন
বে�র দািব �ঠল �দ�র �ািজেল

���ি�� ��ব���� ������� �� �� •
�ি�মব�� �া���� উি��া� � �ি��গে�র িব����
অ�ল জ�ে� জ�লম�েলর আিদবাস� মা�ে�র ��র
মা�বাদ� দমেনর নােম রাে�র ����বাি�ন�র অত�াচার
বে�র িব�ে� �িতবাদ �ম� দানা বা�ে�� এই �িতবাদ
এবার �দে�র স�মানা অিত�ম কের ����ে� �গল �দ�র
লািতন আেমিরকার �দ� �ািজেল� কাকা� �রািবনে�া�
�রানাি�নে�ার �দে�র মা�� ��� ফ�টবলই �ালবােস
না� তারা অ� �দে�র গিরব মা�ে�র ��র ��া�� �
অত�াচােরর িব�ে� �িতবাদ� করেত �াের� �সটা আর�
একবার জানান িদেয় �গল�

গত �� এি�ল �����এ �ািজেলর রাজ�ান� �ািসিলয়ায়
�ারত�য় দ�তাবােসর সামেন অ�ত ��� �ািজল�য় ক��ক
িবে�া� �দ�ায়� িবে�াে�র ম�ল দািব ি�ল� অিবলে�
অমানিবক �অ�াের�ন ��ন �া�ট� এর নােম আিদবাস�েদর
��র অত�াচার ব� করেত �েব� এর সাে� �ারেতর
অ�া� অ�ে�র গিরব মা�� এব� ক��কেদর ��র ��া�ে�র
িব�ে�� িবে�াে� ��াগান �ে�� এই কম�স�চ�র ম�ল
উেদ�া�া ি�ল এলিসি� বা Liga dos camponeses
pobres �গিরব ক��কেদর স�গ�ন�� এ�া�া �ািজেলর
আর� �ায় ��িট ��ােটা�বে�া স�গ�ন এই জমােয়েত
অ�� �নয়� স�� www.countercurrents.org

��াগাে�ােগর �ক�
বাকচচ�া� �� স�তারাম ��া� ��ট� কলকাতা �

ম�লবার ���র িতনেট ��েক সে�� সাতটা
দ�র�া� � �৩৩�����৩৬৬৬� অিফেস ��াগাে�ােগর চল�া� � ��৩৬�৬�৩�� �ম�লবার�

ই��মল � manthansamayiki@gmail.com

�িত মােসর � � �৬ তাির� স�বাদম�ন �কাি�ত �ে�� � টাকার িবিনমেয়
আ�নার িনকটবত�� �ল বা কাগজিবে�তার কা� ��েক স��� ক�ন�
সারা ব�র �াকে�ােগ �া�য়ার জ� �া�ক ��ন� �া�ক চ�াদা �� টাকা�

স�বাদম�ন এ�ন �া�য়া �াে�
কেলজ ��েট �ািতরাম ব�ক �ল� ব�ক মাক�� বইিচ�� ি�িবএস� িনউ �রাইজন ব�ক �াে�� ��রাম��র�
�কা�গর � �সানার��র �রল ���েন� আসানেসােল ��া� অিফেসর কাে� বান��য়াল ব�ক �েল�
�া��া ���েন কলকাতা � �া��া বাস��াে�� িনমাইদা � �ব�র ম��ািজ�র �েল� ি�য়ালদ� �মন
���েন �সলফ�াইন ব�ক �েল� �ালে��িসেত ��ক� ব�াে�র গােয় �বকার ব�ক �ল � অিজত
��া�ােরর �েল� রাসিব�ার�েত ��াে�িস� ব�ক �েল� �াদব��ের �ােনর আেলায়� �ব�ালা �া�া
�ইটেসর সামেন �ত�য়াির ব�ক �েল� তারাতলায় এলআইিস অিফেসর �াে� রাজ� ব�ক�েল

এব� ��� �মাে� ি����স লাইে�িরেত ��িমত রতন কর�� �কাচিব�ার �া�য়ার �াউস �চ��ি�েত�
��াি�কার� িজেতন ন�� কত��ক িব �৩�� রব��নগর� ��া�অিফস ব�তলা� কলকাতা �� �ইেত �কাি�ত এব� ত�কত��ক ি�ি�ট� আট�� ৩�এ �ট�য়ােটালা �লন� কলকাতা � �ইেত ম�ি�ত�
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