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ঘুরপেথ পােনর বরজ �ভে� িপছু হটল আ�াসী পুিল�বািহনী

�ে�া ���ে�া� স��া� স����� ���� ��স �ব���
��ে� ��ে�াট�� স�া��া ����� ������� �� ���� ��ব
স���� �ট �� ��ে� •
৯ জুন ২০১১
�িড়�ার জগ�িস�হপুর �জলার ি�ি�য়া ও �গািব�পুর
�ােমর চািরিদক িঘের ��েলেছ �� ��টন পুিল�। এই
�াম�েলার অি�বাসীরা গত � বছর �ের �াি�প��� �পােয়
এই অ�েল পে�ার ই�া���ি��ব�র �ক�েক �যা
িকনা প�িথবীর ব�হ�ম� বা�া িদেয় আসেছ। এই �ক�েক
সহায়তা করেছ ভারত সরকার ও �িড়�া সরকার। এব�
তা করা হেয়েছ ভারতীয় গ�তে�র �ম�িলক অি�কার
এব� পিরেব� ও অথ��নিতক আইেনর �ব� িকছু �ারােক
স���� ন�া� কেরই। সারা এলাকায় পাহারা িদে�
�����এর �বি� ি���মিহলা�বয়� ও যুবক �ামবাসীরা।
আজ রাত বা কাল �ভার �থেকই পুিল�ী আ�ম� ��
হেত পাের। এই আ�মে�র �নত�� িদে�ন কিল�নগেরর

�সই �া�ন পুিল� �পািরে�টনে��ট যঁার িনেদ�ে�
কিল�নগের টাটা �ীল��াে�টর �িতবােদ আে�ালনরত
�ামবাসীেদর �পর �িল চালােনা হেয়িছল এব� �ব�
িকছু আিদবাসী আহত ও িনহত হেয়িছেলন। গত কেয়ক
স�াহ �ের এই �াম�েলােত পুিল�ীরাজ কােয়ম কের
এমন এক জ�ির অব�ার স�ি� করা হেয়েছ �য �ােমর
�াভািবক জীবন �� হেয় �গেছ। পে�া �ক�র জ�
�াি�প��� �পােয় জিম অি��হ� করবার �য �িত�িত
�িড়�া সরকার িদেয়িছল তােক বুেড়া আ�ুল �দিখেয়ই
পুিল�ী স�াস চালােনা হে�। খুব �ী�ই �ামবাসীেদর
বেড়া �রেনর �য়�িত ঘেট �যেত পাের বেল পে�া
�িতেরা� স��াম সিমিত আ��া করেছ। আে�ালেনর
��ান �ই �নতা ��িসে��ট অভয় সা� ও �সে�টারী
ি�ি�র মহাপা�েক �য �কােনা ছেল ���ার করার জ�
পুিল� �চ�া চািলেয় যাে�।

���� �েয়� �া�ায়

�েজল বানা ��ে� শােলা �ক গ�া� �কা�
��র িবহাের �রেব�গে� জিম অি��হ�িবেরা�ী

জনিবে�ােভ পুিলে�র �িল, ম�ত পঁাচ
বা�া�� ��টা ��ও ��াে�া �ট�� ��াে�ে� �েস��
�ই �ব�� �ট�া� ������ �� � ��� ��স���
স�াে�� ������া� �া�ে�� �বে�� �বা������ ��ােটা
ওেয়বসাইট ������twoc�rc�e��net � �স��ে��
����ে�� ����স�া� ����ও ��া� �ায়� �া��� �সই
����ও ই����� ই�টা�ে�েট� ��া� সা�া��� ���সে�
���ে� ���ে� �ই �ট�াে� ��স�াে�� ��ে� ��েয়
�েস� ���াট �া�া� �ে� ���� �ওয়া স����
����া�� (Act Now for Harmony andDemoc-
racy)���� ��ে� �� ��� ���ট ��ে�াট� ��া� �ে��
��ে�� ��ে�াট��ট ���াে�� ���া�স�া�� ��ে�ােট��
����ে� ����� স�া��া ���� স��া� •
��র িবহােরর �নপাল সীমাে�র কাছাকািছ মুসিলম �াম
ভজনপুর, আরািরয়া �জলার �রেব�গ� ি��া�েলর
কােছ। ���� সােল �ােমর বাইেরর িদেকর ��� একর
জিম অি��হ� কের িবহার সরকার, �ামবাসী �িতপ�র�
�পেয়িছল ���� সােল, সামা� িকছু। িক� জিম হািরেয়
�ােমর স�খ�াগির� �ছােটা চাি� পির�ত হয় িদনমজুের।

ভজনপুর আর রামপুেরর মাঝখােন অেনকটা জিম
িছল, আর িছল একটা কঁাচা রা�া। ভজনপুর �াম �থেক
বাজার, ইদগাহ, হাসপাতাল, কারবালা যাওয়ার এই
একিটই রা�া। ���� সােল ইঁট পাতা হয় ওই রা�ায়।
িকছুিদন �ামবাসীরা পাে�র �� ন� জাতীয় সড়ক ব�বহার
করেলও যখন �সড়ক� চার �লেনর হেয় �গল, �াইওভার
�ে� �গল, তখন �থেক আর তারা �সড়ক� মাড়াত না।
�চুর �তগামী গািড় �বেড় �গল, বাড়ল �ঘ�টনা।

���� সােলর জুন মােস �ােমর ওই ইঁটপাতা
রা�াসহ আে�পাে�র সরকাির জিম িবহার ম�ীসভা
�অেরা ��রম ই�টার�া�নাল �কা�ািন� নােমর এক
��িত কেপ�ােরটেক �দয়, ভু�া �থেক আটা বানােনার
কারখানা গড়ার জ�। িবহাের স�যু� জনতা�িবেজিপ
ম�ীসভা। িবেজিপ িব�ায়ক অে�াক অ�ওয়ােলর �ছেল
এই �কা�ািনর অ�তম কত�া।

� মাস আেগ �ামবাসীরা মহ�মা আি�কািরেকর
কােছ, কারখানার �তিরর সময় ওই রা�া যােত ব�

না হয় তার জ� আেবদন জানায়। এই রা�া ব� মােন
একজন �খেট খাওয়া মা��েক ��� িকিম ঘুের িগেয়
বাজাের �পঁ�ছেত হেব কােজর �খঁােজ। � জুন �ব�ক হয়
�কা�ািনর কত�াব�ি�, ��াসন এব� �ামর মুিখয়ােদর
মে��। মুিখয়ারা িলিখত �দয়, যিদ কারখানার পা� িদেয়
একটা িবক� রা�া বািনেয় �দওয়া হয়, তেব �ামবাসীরা
ওই রা�ার জিম �ছেড় �দেব।

� জুন �কা�ািন �চুর পুিল� �মাতােয়ন �রেখ রা�ার
ওপেরই কারখানার িভত �াপন কের এব� রা�ার ওপেরর
স� কালভাট�িট �ভে� �দয়। তারপর ক�ি�ট আর ইট
িদেয় �দওয়াল বািনেয় রা�া ব� কের �দয়।

ভজনপুর, তার লােগায়া �াম রামপুের খবর ছিড়েয়
পেড়, ব� কের �দওয়া হেয়েছ রা�া। � জুন িছল
��বার। জু�ার নামােজর পর �ামবাসীরা িমিছল
কের িগেয় রা�ার ওপর বানােনা �দওয়াল �ভে� �দয়,
পুিড়েয় �দয় দঁািড়েয় থাকা একিট পুিলে�র িজপ। পুিল�
�ামবাসীেদর িদেক �িল ছুঁড়েত ছুঁড়েত �াওয়া কের,
এমনকী বািড় পয��। এই সময় অ��েল �পি�ত িছল
পুিল� �পার গিরমা মািলক, মহ�মা আি�কািরক,
অে�াক অ�ওয়াল এব� তার �ছেল। �ামবাসীেদর বয়ান,
অে�াক অ�ওয়াল িনেজ �িল চািলেয়েছ।
নৃশংসতা
�িলেত মারা যায় পঁাচজন। মুহা�দ মু�া�া আনসাির
���� �রীেরর �পিরভােগ চারেট �িল �খেয় পেড় �গেল
এক পুিল� কনে�বল �নীল যাদব তার ওপর ঝঁািপেয়
পেড় বুট িদেয় তার মুেখ বুেক আঘাত করেত থােক
�এই ঘটনার িভি�ও �কা� পায় টুসােক�লস �ট �নট
ওেয়বসাইেট�। পের তােক ম�ত �ভেব �পা� মেট�ম করেত
পা�ােল �া�ার �দেখ �স জীিবত, তােক অি�েজন িদেয়
বঁাচােনার �চ�া হেলও িকছু�� পের �স মারা যায়।
�া�ার �দিখেয় ি�রিছল ছ� মােসর গভ�বতী �াজিমন
খাতুন ����, �টা �িল লােগ তার, যার মে�� চারেট
মাথায়। মািটেত পেড় যাওয়ার পর তার মাথায় ব�েকর
�ঁেদা িদেয় আঘাত কের পুিল�।

���� �েয়� �া�ায়

জিম ��রেত� ��তমজুর �াম
��াব�াি�র �িতর প�রণ হয়না

�� ��� ����� টাটা� ��া��� �ে�ে�� ��াব�া��� ����
��য়া �াে� �া� ��ে�� �ব�য়া �া�� ��ব স�বা���ে���

.

������ �ায়ে������� ��াব�া��� �স���� �� ��� •
তখন িবেকল পঁাচটা। �দাবঁািদর িবজয়া পা�র বািড়র
সামেন। ���� এ �থম আলাপ, যখন িস�ুর আে�ালন
তুে�। টাটার পঁািচল �ছা� এই জনপদেক �ায় িতনিদক
�থেক িঘের �রেখেছ। জিমহীন �খতমজুেরর �াম এই
�দাবঁািদ। সকেলই ত�ি�িল জািতভু�। িবজয়া �দবীর
�থম পু� আে�ালেনর এক সি�য় কম�ী িছল।
পঁািচল ও�ার পর মারা �গেছ ��েরর কামেড়, িবনা
িচিক�সায়। িবজয়া �দবী তঁার �ামীেকও হািরেয়েছন
আেগ।
��� হঁ�া আজ িব�ানসভায় িস�ুর িবল আনেছ সরকার,
আমরা �েনিছ। িক� এেত আমােদর কী লাভ হেব�
আমরা জিমর মািলক নই, বগ�াদারও নই, আমােদর
িকছু হেব না।

খােসর �ভিড়র িকছু মা��জন যােদর জিম টাটা
িনেয়েছ, তােদর জে� �দাবঁািদর টাটার পঁািচল স�ল�
এলাকায় বািড় বািনেয় িদেয়েছ টাটা। �ায় ����� টা
বািড়। এসেবসটেসর চাল ইঁেটর গঁাথিন। জািতেত তারা
বাগিদ। তােদরই একজন রামরতন, বলেলন,
��� নতুন জায়গায় এেস খুবই অ�িব�া হে�। �ছােটা
ঘর, �ে�ান �নই। আমােদর যা �গেছ তার আর ��রত
হয় না।

�দাবঁািদর কাজল দাস বলেলন,
��� আমরা এত আে�ালন করলাম। টাটার পঁািচলও
কেয়কবার �ভে�িছ। িক� আমােদর কথা ভাবেছ না
�ক�। সবাই বলেছ, হেব হেব। িক� কই একবছের
আমরা �কমন আিছ, তার �খঁাজও �তা �ক� িনলনা।
পঁািচল �পিরেয় সাত আট ��া� পথ �পিরেয় আমােদর
জন খাটেত �যেত হয়। এক�� িদেনর কােজ এ�বছর
মা� চারিদন কাজ �পেয়িছ।

পাে�ই দঁািড়েয় থাকা প�াে�া�� িবমলা পা� বলেলন,
��� ইি�রা আবাস �যাজনায় একেখাপ ঘর বািনেয়
�দেছ। আমার এক �ছেল এক �মেয়। �ছেল িববািহত
তার স�সার আেছ। �মেয়রও িবেয় হেয়েছ। িক� টাটারা
যখন পঁািচল িদল, ইনকাম �গল কেম, প� িদেত
পািরিন, তাই �ামী �নয়িন। বােপর ঘের ি�ের এেসেছ।
ইি�রা আবােসর এতটু� ঘের কী কের সকেল থািক
বেলা। �নিছ আজ িস�ুর িবল আনেছ সরকার, ওসব

আমােদর নয়। ত��ম�ল িসিপএম �ক� এিদেক মাড়ায়
না।

তেব আ�ার কথা ��ানােলন �দাবঁািদর কমল �মিত,
��� আজ আমরা সবাই খুব আ�া িনেয় �রি�ও
িটিভর খবর �নিছ। এ সরকার আমােদর। আমােদর
আে�ালেনই এ সরকার হেয়েছ। িকছু একটা করেতই
হেব।

�দাবঁািদর �মােড় মনসা �ােব তখন �ছেলরা বেস
িচরি�েতর িসেনমা �দখেছ। তেব মােঝমােঝই চ�ােনল
ঘুিরেয় খবরও �দখেছ সবাই।

�ায় ���� আয়ুব আিল সাইেকেল �চেপ যাি�েলন
�বড়ােবিড় বাজােরর িদেক। সামেনই টাটার ভা�া
পঁািচল। বলেলন,
��� মা��জন এত �খেপ িছল �য স���� পঁািচল �ভে�
িদত। ওরা আমােদর অেনক �েলাভনও িদেয়েছ। এখন
িকছু গা�� �রেখেছ। অেনক �লাহা রাতারািত পাচার
হেয়েছ। গিরব মা�ে�র এলাকা এিদকটা, কী করেব
বলুন। মা�� ��য� িনেয় বেস আেছ। চার�� একেরর
সকেলই জিম না �দওয়া ক��ক নয়। আমােদর আ�া
ওর �থেক িকছু এখােনর ভ�িমহীনেদর �দওয়া হেব। একই
কথা বলেলন �দাবঁািদর কমল �মিত।

�নানা�া�ায় ��া লািগেয় বসিত �ে��
ভা�া হল িকছু ঘর, অি�কার ও জনকল�া� সিমিতর অি�স� অিভেযাগ,
�নপেথ� িসিপএম�ত��ম�ল আি�ত �ানীয় �াব, স�িত আেছ �প�রিপতার

.

�� স����� ��া� ���� বা�� ���� �ব����
���া�া �া��া� ব�� �ে�� ���ে�া� ����ট��
��া� �বাস �ব� ��া�া�া�া� ���� বা�স�া� সে�
�ট��ে�া� �ে�া���ে�� ����ে� ��ে�াট�� ���া�
��ব���� ���া�া� �� ���� সে�� ���� �� �া��
�ােস� ��বে� ��া�া�া�া� ��ায়� �� ও ��া�া�� •
গত � জুন সে� আটটা নাগাদ কলকাতার ���
ন� ওয়াে��র �নানা�া�ায় বাজােরর কােছ একদল
���িত �অি�কার ও জনকল�া� সিমিত� অি�স সহ
�ব� িকছু ঝুপিড়বাসীর ঘর �ভে� �দয়। �ানীয়
��ারিটন �ার �ােবর সদ� িবজয় বািরকসহ ত��ম�ল
ক�ে�েসর আ�িলক �নতা নের� চ�বত�ী, �গ�তম
হালদার, জয়েদব ন�র, �াম ��র হালদার, িবিপন
দলনায়ক �মুখ এই হামলার সে� যু� রেয়েছন বেল
�ত��দ��ীেদর অিভমত।

�ানীয় এক ব�ি�র বয়ান, বাজােরর স�ল�
মাে�র িদেকর জায়গািটেত �ানীয় বািস�া বািপ ম�ল
�বআইিনভােব ঘর বািনেয় ব�বসা করিছল এব� আরও
�লাকজন বসাি�ল টাকার িবিনমেয়।

বািপ ম�েলর অিভেযাগ, �কলকাতায় গিরব �খেট
খাওয়া মা�� এরা। এেদর থাকবার কায়গা �নই। তাই
আিম এখােন এেদর থাকার কথা বেলিছ। �ােবর
�ছেলরা িকছুিদন আেগ বয়� এক ভ�মিহলার কাছ
�থেক টাকা চায়। আিম তঁােক িদেত বার� কির। এর
পর �থেকই �ােবর �ছেলরা আমার ওপর ি�� হেয়
আেছ। আিম এখােন সিমিতর ঘরিটেত �ছেলেমেয়েদর
মে�� আঁকা ��খা, গান ��খার ব�ব�া করিছলাম, এর
সােথ এখােন মািট িদেয় ম�িত� বানাতাম। এই অ�েলর
পিরেব�েক যারা ন� করেছ িবিভ� অসামািজক কােজর

মে�� িদেয়, তারাই আমার িব�ে� িকছু মা��েক
�খিপেয়েছ আমার গ�নম�লক কায�কলাপেক ব� করেত।
স�িত আমরা এই অ�েল �বআইিন অ� ��ােরর
জ� ��াসেন যাবার িস�া� �নই। িবগত িসিপএম
�ভািবত �াবিট িনব�াচেনর পের রাতারািত সবুজ
আিবর �মেখ িটএমিস হেয় যায়। আমােদর সিমিতর এই
�েদ�ােগর কথা �গাপন স�ে� জানেত �পের তারাই এই
হামলায় মদত জুিগেয়েছ। এখন এই অ�েল �িট �াব
ভী��ভােব আমােদর সিমিতর কায�কলােপর িবেরাি�তা
করেছ। এর �িবচার �চেয় আিম �ানীয় পুিল�েক
জানাই। িক� পুিল� এব�াপাের িকছু করেত অ�ীকার
কের। �ানীয় �প�রিপতােক এ ব�াপাের জািনেয়ও
�কােনা লাভ হয়িন। িতিনও আমার সিমিতর ঘরসহ
অ�া� ঝুপিড় ঘর�িল �বআইিন বেল �ভে� �দওয়ার
পে� কথা বেলন। এই মুহ�েত� অসহায়, মাথার ওপর
ছা�িনহীন মা���েলা �খালা আকাে�র তলায় থাকেত
বা�� হে��।
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স�াদেকর ক�া

জলাটা
িফিরেয় দাও!

বািল জগা�ার জলা জিম র�া করেত িগেয় �কাল
�া� �ািরেয়ে�ন তপন দ�। তার �ী �িতমা দ�
বেলে�ন� �ে� মা��টা জলাটার জ� �া� িদেয়
�গল� ��� জলাটা �বাজােনা ��ন �িত�� ব� �য়�।
িক� তপন দ� মারা �াওয়ার পরও �া�ওেয়র

�াের জলাজিম ভরাট ব� �য়িন। রােতর িদেক
মািটর লির িনেয় িগেয় একটু একটু কের বািল
জগা�ার �ায় �ম� জলা জিম� ভরাট করা �েয়ে�।
তপন দ� ি�েলন ত��ম�েলর �ি�য় কম�ী। তার

ম�তু�েত ত��ম�েলর �নতা �ম��েকরা িমিট� িমি�ল
�িতবাদ কেরে�। িক� তপন দে�র লড়া�েক তারা
�মােট� ম��াদা �দয়িন। তা �িদ এতটু�ও তারা
িদত� রা�টাে�� তারা �মতায় ব�ার পর ও�ােন
এক িচমেট মািটও আর পড়ত না।
তপন দে�র পিরবােরর জ� রােজ�র

পিরেব�ম�ী �িতপ�রে�র �িত�িত িদেয়ে�ন।
িক� জলাজিমেক �বআ�িন ভােব গােয়র �জাের
বুিজেয় পিরেব�েক �ত�া করার �িতর প�র� �েব
কীভােব?

� � ম পা তা র প র

ফরেব�গে� জনিবে�ােভ �িল
আেরকজন ম�ত �ন��াদ আনসািরর বয়স � মাস। এছাড়াও
�িলেত আহত হয় অ�ত ন�জন, যােদর মে�� একজন মিহলা,
চারজেনর বয়স পেনেরার িনেচ।
��নেকা িপ�ের �ম ব� কর �দে��
ত��া�স�ান� দেলর কােছ �ামবাস�রা জানায়, ২� �ম ২০১১,
এলাকায় িমিট� করেত এেসিছেলন ���ল �মাদ�, িবহােরর
উপমুখ�ম�� এব� িবেজিপ �নতা। িতিন ��াসনেক কারখানািট
বসােনার এব� �ােমর রা�া ব� করার ব�াপাের আ� উেদ�াগ
িনেত বেলন। অে�াক অ�ওয়াল বেলন, �ইনেকা িপ�ের �ম
ব� কর �দে�। �জল বানা �দে� �ােলা �ক গঁাও �কা�।

� � ম পা তা র প র

পে�া িবেরা�ী ব�ািরেক�
অ�েলর অি�বাস�রা তােদর উব�র ক�ি�জিম, জ�ল ও উপ�ল
অ�ল র�া করার জ� �য লড়াই চািলেয় যাে�, কেপ�ােরট
পে�া তা ভা�েত পারেল লাভবান হেব ওয়ােরন বােফট
সহ লি�কার� আেমিরকার �ন� কেপ�াের�ন�েলা। গত কেয়ক
স�াহ �ের উিড়�া সরকার �জার কের জিম দখেলর �চ�া
চালাে� এব� �াম�েলােত ১০০০�এর �বি� পুিল� পাি�েয়
�ামবাস�েদর ভয় �দিখেয় এক �ােসর রাজ� �তির কেরেছ।

আজ সকােল �চ�ড ব�ি�র পর ��েক �চ� দাবদাহ ��
হেয়েছ। িক� ২০০০ �ামবাস� পুিল�েক বা�া িদেয় চেলেছ।
তােদর মে�� �ব� কেয়কজন গরেম অ�ান হেয় �গেছ। পুিল�
মাইেক �চার কের ভয় �দখাে�, বলেছ লাি��িটয়ার গ�াস
চলেব যিদ �ামবাস�রা তােদর রা�া �ছেড় না �দয়, যিদ
�ামবাস�রা আে�ালন ব� না কের। পুিল�েদর স�� �চহারা
�দেখ তারা �িল চালােতও পাের এমন চাপা আ��াও ছিড়েয়
পড়িছল �ম�। িক� সবিকছু সে�ও �ামবাস�রা একজনও
িপছু হে�িন। স��ার িদেক পুিল� িফের �যেত বা�� হয়।
�� জুন� িবেকল ��ট ��
��হাজার �ামবাস� ব�ািরেকড কের �ায় চারঘ�টা �ের পুিল�
বািহন�েক বা�া �দওয়ার পের পুিল�বািহন� �গািব�পুর �াম
��েক িফের িগেয়েছ। ব�ািরেকেডর িতন সািরর মে�� সবেচেয়
বাইেরর সািরেত িছল ি��রা, তারপেরর সািরেত মিহলা
ও ব��রা এব� িভতেরর সািরেত অ�া�রা। পুিল�রা মাইেক
নানারকম �ঘা��া কের �ামবাস�েদর মে�� িবেভদ �তির করার
�চ�া কেরেছ এব� নানাভােব তােদর মেনাবল ভা�েত �চেয়েছ,
িক� �ামবাস�রা এককা�া হেয় �াি�প���ভােব ও গ�তাি�ক
উপােয়ই �িতেরা� জাির �রেখেছ। ১�� �ারা জাির করা হেলও
�ামবাস�রা �কউ ব�ািরেকড �ছেড় নেড়িন। �চ� গরেম ��জন
মিহলা ও িতনজন ি�� অ�� হেয় পড়ায় তােদর �া�িমক
িচিক�সার জ� সিরেয় �নওয়া হেয়েছ। পুিল�বািহন�র ��জনও
গরেম অ�ান হেয় পেড়েছ। ���টা একটা পােনর বরজ পুিল�
�ভে� িদেয়েছ। ��ে� �বলা ৩�ট নাগাদ �ামবাস�রা এক ইি�ও
িপছু হটেছ না �দেখ পুিল�বািহন� সদলবেল �ানত�াগ কেরেছ।
আে�ালনকার�েদর একজনেক ��েম ���ার করেলও পের
পুিল� তােক �ছেড় �দয়।

কাল িস িপ আই, িস িপ এম, ফেরায়াড� �ক, রা��য় জনতা
দল ও সমাজবাদ� পািট�র একদল �িতিনি� �গািব�পুর ও
িঢি�য়ায় যােব পে�া �িতেরা� স��াম সিমিতর আে�ালনেক
সম��ন জানােত। পে�ার �জার কের জিম দখেলর িব�ে�
এই ৫টা দল ভুবেন�ের অিনিদ��কােলর �রনায় বসেব।

উিড়�া হাইেকােট�র অবসর�া� িবচারপিত �চ��ুর� �তাপ
�মার িম� ও �ব�� সা�বািদক �� রিব দাস সহ একদল
নাগিরক �িতিনি� �াম�েলােত যাে� আে�ালেনর সম��েন।

�পিব�� গ�াবে� �রকাির মদেত �ে�� পা�র �াদান
�িতবােদ দী�� �ন�েন ম�ত �ির�ােরর �া�ু িনগমান�

কা�গড়ায় ি�মালয়ান ��ান �া�ার �কা�ািন

.

���ক �রকার� কলকা�া� �� ��� •
৩� বছেরর �াম� িনগমান� ১� �ফ�য়াির ��েক অন�েন
বেসিছেলন হির�ােরর আ�ম মাত�সদেন। িহমালয়ান
��ান �া�ার �কা�ািন গ�াব� জুেড় বিসেয়েছ ��ান
�া�ার ইউিনট। পা�র �ভে� তার ��েক ��ান িচপস
�তির কের িরেয়ল এে�ট কেপ�ােরটেদর �যাগান �দওয়ার
জ�। এেত গ�ার পিরেব� �িত�� হি�ল, �িত
হি�ল গ�ার পিব�তার। উ�রাখ� সরকােরর প���
মদত িছল এই পা�র খাদান ব�বসায়। িছল ��াসেনর
মদত। এই �কা�ািন�সরকার �যাগসাজে�র িবেরাি�তায়
িনগমান� বেসিছেলন অন�েন।

২� এি�ল টানা �� িদেনর অন�েন �া�� �ভে�
যায় �াম��র। ��াসন ��েক তােক অন�ন�ল ��েক
উে�দ কের িনেয় যাওয়া হয় জিল�া�ট হাসপাতােল।
১৩ জুন অবিদ নােক নল ঢুিকেয় তােক বঁািচেয় রাখার
পর িতিন মারা যান। উে�খ�, ওই হাসপাতােলই ভিত�
িছেলন বাবা রামেদব, �ন��িতর িব�ে� িদ��েত অন�ন
কের এব� তারপর রােতর অ�কাের �ক��য় সরকােরর

হ�ে�েপ হাজার হাজার পুিল� িদেয় যঁােক িদ�� ��েক
উে�দ করা হেয়িছল।

স�বােদ �কা�, অিভযু� িহমালয়ান ��ান �া�ার
�কা�ািন জািনেয়েছ, মাত�সদন এব� িনগমান� সরকার�
ন�িতর িবেরা�� কাজ করিছল, �কা�ািন সরকাির ন�িত
�মেন কাজ করিছল। আেগ মাত�সদন কত��প� �ানায়
অিভেযাগ কের, �কা�ািন, ��াসন এব� হাসপাতাল
কত��প� �াম���ক �মের �ফলার �চ�া করেছ।

মাত�সদন আ�েমর �িত�াতা �াম� ি�বান� বেলন,
�িনগমান� �হ�দ হেয়েছন। এই �িত স� করা কি�ন।
আিম �য�িগক প�িতেত �দহত�ােগর অ��কার করিছ।�

হির�ােরর আেরক আ�িমক �াম� �কলাসান� বেলন,
�সরকার এই ঘটনায় জিড়ত, এব� তারা মািফয়ােদর
মদত করেছ। িনগমান� গ�া র�ার জ� সিত�কােরর
লড়াই কেরেছন, িমিডয়ার নজেরর বাইের দঁািড়েয়। তঁার
অন�ন এই কারে�র �িত তঁার আ�িরকতার �মা�।�

�কা�ািনর �বাতলজল ��া�ট চা�জিমেত আিদবা�ী
বগ�াদার �ে�দ কের� গ��া�ের রা�ািলবাজনা

���া���� �������� �া�া�র�া�� �� ��� •
জলপাই�িড় �জলার মাদািরহাট ব�রপাড়া �েকর
রা�ািলবাজনা �াম প�ােয়েতর দলদিলয়া ��েক মুজনাই
চা বাগােনর িদেক যাওয়া পাকা রা�ািটর �াের �রলেগেটর
পাে� �ায় সােড় পঁাচ িবঘা চা�েযাগ� জিম জল�
প�ােকিজ� কারখানা গড়ার জ� িপলার ও তার িদেয়
িঘের �ফলা হেয়েছ। রা�ািলবাজনা এলাকার বািস�ারা
�ায় ২০০ জেনর �া�র স�িলত আেবদন �জলার
িবিভ� �েরর আি�কািরক ও ��াসিনক ��ানেদর
�দওয়ার মা��েম এর �িতবােদ �ািমল হেয়েছ, �ম
মােসর ��� স�ােহ।

আেবদনকার�েদর অ�স�ােন উে� এেসেছ, ম��
রা�ািলবাজনা �ম�জার ওই খিতয়ােনর জিমর বগ�াদার
গা�� উরাওঁ, টেট মু�া �ওয়াির� �ুক� মু�া) খিতয়ােনর
�রকড� অ�যায়� আি�য়ার। �ুক� মু�া মারা যাওয়ার পর
তার পু� ডুবল মু�া জিম �ভাগদখল কের আসিছেলন।
এখন িতিন জিম ��েক িবতািড়ত। তঁার জিম এব� গা��
উরাওঁ�এর জিম �ভাগদখল করিছেলন ভ�েপ�না� রায়।

এই জিম �� ভ�েপ�না� রােয়র কাছ ��েক
�বআইিনভােব িকেনেছন �েলহার� নামক �কা�ািন,
যার মািলক ন�লম অ�ওয়াল ও ���ল অ�ওয়াল। এই
ব�াপাের আেবদনকার�রা অবগত হেয়েছন ত��া�স�ান
আইেনর ব�বহােরর মা��েম। যিদও এই ত�� জানােনার
ব�াপাের �ক আি�কািরকেদর টালবাহানা স�বাদম�ন ১
�ম এব� ১� �ম ২০১১ স�খ�ায় স�বােদ আেছ। ওখােন
�মাট সােড় পঁাচ িবেঘ মেতা জিম িঘের �ফলা হেয়েছ।
যিদও অ�স�ােন উে� আসা জিমর পিরমা� �একিট রা�া
সহ) সােড় িতন িবেঘ, বািক জিমর খিতয়ান অজানা।
এইখােন ভ�গভ�� জল তুেল �বাতলব�� কের ১০�১৫
টাকা দাম কের �দে�িবেদে� িবি�র বে�াব� করার
বাসনা �কা�ািনর। এর ফেল �ান�য় জল�র িনেচ �নেম

যাওয়ার আ��া। �করালা রােজ�র পালা�ড় �জলায়
�ািচমাদা �ােম এইরকমই একিট ��া�ট ভ�গভ�� জল �ে�
�নওয়ার কারে� �করালা সরকােরর ব�ব�াপনায় নাকচ
হেয় যায় ২০১০ সােল। যাই �হাক, এই এলাকার চাি�
এব� ভিব�ত �জে�র �াে�� এই মািটর িনেচর জল
তুেল িবি�র ব�বসা করেত িদেত অিন�ুক এলাকার
মা��। তারা এ ক�া গ��া�িরত িচি� িদেয় জািনেয়
িদেয়েছ �জলা �াসক, মহ�মা �াসক এব� মহ�মা ও
�ক�েরর ভ�িম আি�কািরকেদর।

এখন �য জায়গািট কারখানার জ� িঘের �ফলা
হেয়েছ, �সখােন আেগ পা�ঘর িছল। ক�ি� দ�েরর
অ�মিত ব�িতেরেক তার �ানচু�িত ঘটােনা হেয়েছ। অব�
�কা�ািনর �কােনা সাইনেবাড� টা�ােনা হয়িন �কা�াও,
স�বত সি�ক দিলল দ�ােবজ না �াকা এব� মা��েক
অ�কাের রাখার �ক��ল এটা। এই ক�ি�জিমিট আইনত
অক�ি�জিমেত �পা�িরতই হয়িন, অ�চ �লহার ই�ডাি�জ
কারখানা গড়ার কাজ চািলেয় যাে� অবাে�।

মাদািরহাট �েকর ভ�িম ও ভ�িম স��ার আি�কািরক
এলাকার বািস�া �� গগেন� না� রােয়র ত��া�স�ােনর
উ�ের জািনেয়েছন, উ� জিমর িতনজন নি�ভু�
বগ�াদােরর উে�ে� �নািট� করা হেয়িছল, যিদও তা
�পা� অিফস মারফত �ফরত আেস। �পা� অিফেসর
��াে� উে�খ িছল, �নািট� যােদর নােম করা হেয়েছ,
তারা ম�ত, তাই �ফরত হে�। একজেনর ওয়াির� �ডুবল
মু�া) আি�কািরেকর �ায� করা তদে�র িদন হািজর
�াকেলও বািক বগ�াদারেদর �কানও ওয়াির� হািজর িছল
না। দ�র বগ�াদার উে�েদর আেবদেনর পিরে�ি�েত
রােজ�র ভ�িম স��ার আইেন �নািট� ই�� কের। তেব
ত�� অি�কার আইেন আেবদনকার� গগেন� না� রােয়র
�বি�রভাগ �ে�রই �কানও জবাব �দওয়া হয়িন।

মািটর িনেচ জল��েট �েয়া �িকেয় �াে��
কল িবকল� �ীে� গ��ে�র জলাভাব মফ�েল

.

পা�� ক�াল� ��া�ারপ�র � �া�রপ��র� �� ���। ���
�������কর� ��া�ারপ��রর � �� ��া���র �া��রপা�া�
কল খারাপ। •
�সানারপুর কামরাবাদ হাই �ুেলর পা� িদেয় ঢুেক
িব�াসপাড়া। এখােন সামেন �ােবর পাে�র িটউবেয়ল
খারাপ হওয়ার পর তা আর পুরসভা সারায় িন। ভ�গভ��
জেলর স�কট �দখা �দওয়ায় চট কের নতুন িটউবওেয়ল
আর বসােনা যাে� না। এখােন ট�ােপর জেলর ���ার
অত�� কম। এই জল সা�াই হয় �ান�য় �ব���পুর
অ�েলর িডপিটউবওেয়ল ��েক। আর একারে� জল ভরা
িনেয় �ান�য় বািস�ােদর িনেজেদর মে�� অ�াি� �লেগ
আেছ। যিদও এই পাড়ায় একটা নতুন িটউবেয়ল বসেছ
�দখলাম। এেদর আর একটা �িবে� �ান�য় ন�রেদর
িদিঘ ��� জেলর সম�ায় অতটা পড়েত হে� না।

১০ ন� ওয়ােড�র উ�রায়� পি�র বািস�ােদর ট�াপ
�নই। �ান�য় বািস�া �েত� ম��া বািড়েত একটা �০
ফুট আর একটা ২৫০ ফুেটর কল লািগেয়েছন। এখােন
�বি�র ভাগ স�� গ�হে�র বাস।

�া�রপু�র ১২৫ ন� ওয়ােড�র ��ব��ন পি�র সামেনর
অ�ে� ট�াপ ওয়াটার ঢুেকেছ। তা প�ােয়েতর মা��েম
সরবরাহ হয়। িক� িভতের জেলর উ�স বলেত
িটউবওেয়ল। অ�চ সবসময় িটউবওেয়ল ��েক জল এেন
কাজ করা যায় না। �বি�র ভাগ বািড়েত কাপড়�কাচা
বাসন�মাজার কাজ হয় �েয়ার জেল। বছরখােনক �ের
�বা�া যাি�ল �েয়ােত ���কােল আর জল উ�েছ না।
এবার সম�া �বল আকার �ার� কেরেছ। �েয়া�েলােত
সকােলর িদেক জল �াকেছ। িক� �বলা বাড়ােল তা
�িকেয় যাে�। যােদর �মতা আেছ তারা দ�র ��েক
জল আনেছ, �কউ একবালিত জল ৫টাকা িদেয় িকনেছ।
�পুর�ভায় এ�ন �েকট �ন��
�সানারপুেরর � ন� ওয়ােড� মাে�রপাড়া। ��ােলা ঘর
�লােকর বসবাস। খাবার জেলর �জাগান বলেত একটা

কল, খারাপ হেয় আেছ ৩০ িদেনর �বি�। এখােন খাস
জিমেত তােদর বসবাস, পা�া আেছ, ট�া� �দয়। এই
বািড়�িলর লােগায়া একিট পু�র একসময় ব�বহারেযাগ�
িছল। এখন পানা ভিত�। এই একহ�া আেগ পাে�র একিট
কল সারােত িমউিনিসপ�ািলিটর �লাক এেসিছল। �সখােন
এখানকার বািস�ারা িগেয় বলল কলিট সারােনার জ�।
�মকািনক কলটা �দেখ বলেলন, �এটার সেকট খারাপ
হেয় �গেছ। পুরসভায় এখন সেকট �নই�। বািস�ােদর
একজন বলেলন, �একটু দঁাড়াও দাদা, আিম িকেন
আনিছ।� �মকািনক বার� কের বেলন, �েতামরা ওটা
�তা পােব। �বকার ১০০�১৫০ টাকা িদেয় িকনেত যােব
�কন�� িক� তারপর সাত িদন হেয় �গল, কল সারেলা
না। বা�� হেয় িনেচর িদেক কাপড় জিড়েয় �কান�েম
��কা �দওয়ার কাজ চলেছ। এখােন জেলর অ� �কান
উ�স �নই। তাই কতকটা বা�� হেয়ই এক বািস�া সােড়
আট হাজার টাকা �ার কের বািড়েত �ােলা লািগেয়েছন।

�সানারপুেরর বাের�পাড়ার �মােড় একিট বেড়া পু�র
ভরাট চলেছ। অিভেযাগটা িযিন করেলন িতিন এটাও
জানােত ভুলেলন না, �ছােটাখােটা পু�রভরাট হেল ি�ক
আেছ� িক� বেড়া পু�র ভরাট হেল মু�িকল�

�র�ুন� পুন��াের
�া�� ��� �া��প�র� �� �� •

���ত ম�েলর এ� �ল�া ��েক �াি�পুেরর �াচীন
�ভ�েগািলক �ব�ান ��ে� জানা �ায়। বত�মােন
�াি�পুেরর দি�� িদক িদেয় ম�ল�ারা ভাগীর�ী
�বাি�ত। �� একিট �ারা �ভালা�া�ার কা�
��েক ভাগ �েয় �াি�পুেরর ��র পি�ম িদক
��েক প�ব�িদক �েয় ভািগর�ীর ম�ল�ারার �ে� �ু�
রেয়ে�। �ানীয়ভােব এ� �ারােক �র�ুনী বলা �য়।
এ� �ারািট এক�ময় �বগবতী ি�ল। বত�মােন এ�
�ােত জল �ন�। এ� �াতিটর �দ��� �ায় �� িকিম।
�াি�পুর প�ােয়ত �িমিতর ��গ�ত বাগ আ�চড়া�
বাবলা� �বলগিড়য়া প�ােয়েতর ��গ�ত �ীতানা�
পােটর পা� িদেয় কনক� �নেজার� �ারাগড়� ব�ার
�াট �েয় ম�ল�ারা গ�ায় িমে�ে�।
�� কি�ত আে� �চত�েদব িকে�ার বয়ে� নব�ীপ
��েক ��াতার �কেট এে� �ীতােদবীর কাে� নাড়ু
��েতন। �ীতােদবী ���তাচাে��র �ী। ���তাচাে��র
�া�নভ�িম �ীতানা� পাট নােম পিরিচত। পরবত�ী
�মেয় নীলকর �াে�বরা বাি�জ� করার জ� এ�
পে�� �ন�কা িনেয় �াতায়াত করত। িতন ন� �গট
�ািড়েয় কনেকর �াের ��েরজেদর �তির �ািত�ালা�
নদীর �াের ভা�া ি��িড় ��� �া��� ব�ন করে�।
�� ��� নদীর বত�মান �ব�া �দ�েত িগেয় জেলর
�ারা �ু�েজ পাওয়া �গল না। নদী�ােত �ান� পাট
চা� �ে�। কার জিম �ক চা� করে� জানেত
ব� �ে� কের। নদীেতা কারও ব�ি�গত ��ি�
�ওয়ার ক�া নয়। রাে�র ��ি�। ��� ��ি�
একটু একটু কের �ব�াত �েয় �াে�। আ� একটা
নদী �ািরেয় ��েত বে�ে�। �� নদী িদেয় এক�ময়
বেড়া বেড়া �ন�কা বজরা চলাচল করত। ব��ার �ময়
িব�ী�� এলাকার জল এ� নদীপে�� �াগের ��ত।
�ীে�র �মেয় এ� নদীর জল পা��বত�ী ��েল
��েচর কােজ ব�ব�ত �ত। এ�ন নালা �েয় পেড়
আে�। এ�ন� এ� নদীর �ারােক প�ব� �ব�ায়
িফিরেয় না িদেল ভিব�েত �েনক �িতর ��ু�ীন
�েত �েব। �ক�িতর �ত�া�াত িক�ুটা �দি�েয়ি�ল
� �াজার �ােলর ব�ায়� ও� ব�র চারিদেনর
ব�ি�েত �র�ুনীর �াচীন �াত �বেয় জল চেল
আে�। ফেল �তুবপুর� �াকাপাড়া� ���ন এলাকার
মা�� ���ােরর �েয়াজনীয় িজিন�প� �িরেয়
�নওয়ার �ময় প��� পায়িন। কার�� �াি�পুেরর
মা�� ��েরর দি��িদেক চরা ��লেক �ায়
�িত ব�র� ব�ায় �িত�� �েত �দে�। ��র
িদকেক �কানও িদন� ভা�েত �দে�িন। ব�ার পর
িবি��ভােব িক�ু ক�া �ে� আে�। িক� িনিদ��
�কােনা পিরক�নার ক�া ��ানা �ায়িন।
�� �ত �ী� ��ব ��� িদেনর কাজ �ক� ���
কের এ� নদীর নাব�তা িফিরেয় আনা দরকার।
তােত �াি�পুেরর �াক�িতক ������� পিরেব� বজায়
�াকেব। নদীপে� পিরব�� ব�ব�া গেড় �তালা
�ােব। �চুর মা�� মা� চাে�র মা��েম জীিবকা
িনব�া� করেত পারেব। এ�ন� জনমত গ�ন কের
নবিনব�ািচত �রকােরর কাে� এ� িব�েয় দািব
জানােনা দরকার। �েচতন মা�ে�র জাগর�� পাের
�াক�িতক পিরেব�েক র�া করেত।

পিরেব� ছাড়প� ব�বহার
হে� জিম দখেল,
��কার পিরেব�ম��র
���া���� �������� �� ��� •
পে�ার জ� পুিল� পাি�েয় জিম দ�ল করেত
�াওয়ােক িন�া কের আজ িবব�িত িদেলন
পিরেব�ম�ী জয়রাম রেম�। তার প���া� ব�ব��
�আিম এর আেগও বেলি� �� জিম �ি�����
�িতপ�র� ও জীিবকার মেতা ���প��� ��ে�
�� ����� তােত পিরেব� এব� জ�ল পির�ােরর
�ি�য়ােক ব�ব�ার করা �িচত নয়। �চুর
ভাবনািচ�ার পের� এব� িবিভ� িব�েয় �াম��
বজায় রা�বার �ত��ােপে� পিরেব� ও বনজ�ল
দ�েরর প� ��েক পে�ার �ীল��ি��ব�েরর
�ক�েক পিরেব� ও বনা�ল ���া� ��েমাদন
�দওয়া �েয়ে�। আিম আ�া কির �� রাজ��রকার
এ� ��মিতেক �জার কের জিম �ি���ে�র
�াড়প� ি��ােব ব�ব�ার করেব না। পিরেব�ম�েকর
�দওয়া ��মিতর �ে�� বা ল�� তা নয়।
আিম �িড়�া �রকােরর কাে� আেবদন জানাি�
�ােত তারা �াি�প��� ও আ�নি�� �ি�য়ায়
জিম �ি���ে�র িব�েয় িন�য়তা �দন। ��ন
�ব প�েক� গ�তাি�ক প�িত ও রীিত �মেন
চলেত �েব� আিম আ�িরক ভােব আ�া কির
�� রাজ��রকার �কােনা ��কাির পদে�প ���
করেব না। গ�ত� ও পিরেব� �র�ার জ�ও
�জারজবরদি�র বদেল আলাপ আেলাচনার
�েয়াজন�।
�� এ� িবব�িতর �মােলাচনা কেরে� �ক�াে�ন
ফর �ারভা�ভাল ��া�� ি�গিনিট�। তােদর ব�ব��
�ক�ীয় �রকােরর পিরেব�ম�কও বারবার আ�ন
�ভে�ে�। ���� �াল ��েক জ�ল�জিম পে�ােক
�দওয়া �ে� বারবার। ও� ম�েকর �তির িতনিট
কিমিট বার� কেরি�ল� তা ��ােনিন ম�ক।
এলাকার মা�ে�র �াে� ক�া বলার �েয়াজনও
�বা� কেরিন তারা। আজেকর এ� �ামবা�ী�
পুিল� মুে�ামুি� ���ে��র পিরি�িতর জ� দায়ী
পিরেব�ম�েকর �পরা�ীর �ায় �াড়প� �দান।
এব� ��ু পে�ার ��ে�� নয়� পিরেব� ম�ক এ�
�রেনর আ�নভ� �দে�র �ব জায়গায় �টে�।



Vol. 2, Issue 24 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 16 June 2011 স�বাদম�ন �

অসহায় �রা�ীর ��েনর অিভেযাে�র বয়ােন
নামী সরকাির হাসপাতােলর হাল

সরকাির হাসপাতােল িচিকৎসা পিরেষবা িঠকমেতা পাওয়া
�াে� িক �া� �স িবষেয় স�িত সরকােরর তরে�
�ে��া� ��ওয়া হে�� ��ি�ক স�বা�প� �ব� �েল�ি�ক
িমিডয়ায় তার ধারািববরণীর পাশাপািশ সরকার আজ
�� জ�� রােজ�র �িতি� �েকর �া�� ও �মিডক�াল
�ি�সারে�র সে�ল� �ডেকে� �� মেম� �জার�ার
�জর�াির ব�ব�া লা� করার জ�� � �সে�� �কজ�
�রা�ীর আ�ীেয়র �ি�ে�াে�র বয়াে� ��া� কলকাতার
�ক �ামী সরকাির হাসপাতােল �রা�ীর �সহায়তার
�ে�� �ব� �কাশ করা হে�� �ি�ে�া�কারী
শাি�প�র �ত��পা�া ি�বাসী িচ�য় ��া�ামী �া�াও
�� �ি�ে�া�পে� �া�র কেরে��� �ায় �ক� রকম
�সহায়তার িশকার �বেল�া�ার ��ব�� ��� ��ীপ
হাল�ার� ��াপ�েরর �েশাক ব�া�ািজ�� �া�বপ�েরর
�স�েম� ��া�ামী �ম��রা� �ি�ে�া�ি� হাসপাতাল
কত��পে�র কাে� জমা ��ওয়া হয় �� �ম ���� •
�মার বাবা িদলীপ ��া�ামী নীলরতন সরকার
�মি�ক�াল কেলজ এবং হসিপটােল এম এম ি� �য়াে��
�� নং �ব��এ �ায় িবনা ি�িক�সায় মারা �ান।
অি�ে�া��িল িন��প �
�� এই িতন ন�র ইউিনেট �া�াররা ি�ক মেতা �ােকন

না।
�� �া�াররা �পেশ�ট পািট�র সাে� �ারাপ ��র�
কেরন।
�� �ত �� �ম� �� �ম� এবং �৬ �ম �া�াররা ত�ােদর
ইউিনট �েম ি�কমেতা উপি�ত িছেলন না।
�� �পেশ�ট পািট�েক ��ুধ িলে� িস�ারেদর িনেদ�শ
�াতায় িলে� �দন না।
�� �স িব�েয় নাস�েদর জানােত ��েল ত�ারা বেলন�
�মরা কী জািন� �া�াররা িলে� �দন িন।
৬� �া�াররা অিন�াক�ত�ােব ��� �পেশ�ট পািট�েক
িব�া� কেরন� ��মন� ইনেহলার�এর এক অংশ একবার
িলে� �দন� িনেয় �সার পর অ� অংশিটেক িলে� �দন।
�� নাস�রা ি�কমেতা �ের উপি�ত �ােকন না।
�� িস�াররা �পেশ�ট পািট�র সাে� �ারাপ �ােব ক�া
বেলন।
�� �য়া�� �েরর ��তের মেদর �বাতল পা�য়া �ায়।
�টনািট �টায় রাজু নােমর এক অ�ােটে���ট। এমনকী
�েরর ��তর �প�াপ� কের মেদর ��াের। িস�ারেদর
বলেল� �নারা িব�য়িটেক �হেস উি�েয় �দয়।
��� �প ি��এর �াফরা �কােনা কাজ করার জ� অ��
দািব কের।

�কন অ�� অসহায় মা�� ��েলাের �ায়
হারাধ� জাল� �া��াম� �� জ�� •
�ত �� �ম রাি� দশটা চি�শ িমিনেট খড়�পুর �থেক
হাওড়া ��লপুর এ�ে�েস �ভেলােরর �ে�ে� রওয়ানা
িদলাম। �ায় িতিরশ ��টা যা�ার পর সাতাশ তািরখ
�ভাররাি�েত কাটপাি� ��শেন নামলাম। ��শন �থেক
িসএমিস হাসপাতােলর দ�র� মা� ছয় িকেলািমটার। এ�
���প��� ��শন �থেক �ায় সম� রাে�� যাওয়া যায়।
�ভেলার দি�� ভারেতর তািমলনাড়ু রাে��র একিট ��লা
শহর। এখােন যাওয়ার �ে�� আমার এক ব�ুর শরীের
খুব �ছােটােবলা �থেক �য �রা�িট বাসা �ব�েধ আেছ,
তােক িনম��ল করা। �রা�িট হল সা�নােসর সম�া।
তার �থেক �াসনালীেত দী��িদন ধের একটু একটু কের
�েলপ �মা হওয়া, বা মা�স �ি�েয় ও�া। যা �থেক
নােক �কানও ি�িনেসর �� পাওয়ার সম�া, এমনকী
�াস���ােসর সম�া। যা� �হাক, কাটপাি� ��শন
�থেক তািমলনাড়ু সরকােরর বােস মা� িতনটাকা ভাড়ায়
�ভেলার িসএমিস হাসপাতােল �প��ছলাম।

দী�� ��ন যা�ায় �চুর মা�ে�র সােথ আলাপ পিরচয়
হল। �কাথা �থেক আসেছন, কী সম�া িনেয় আসেছন
এসব ��ও ি�ে�স কেরিছ। সকেলর� একটা� কথা,
�িচিকৎসা পাওয়ার ��� এখােন আসা। �ক�তুহলবশত
�ানার �ে�টা সামা� �বেড়� ��ল। �কন দেল
দেল �লাক �ভেলার িসএমিস��ত আেস। �কন ��র
প�ব� ভারেতর সম� রা�� �থেক, এমনকী বা�লােদশ
মায়ানমার �থেকও �রা�ীরা আেস। পি�মব� �থেকও
আেস। �মাট �রা�ীর নািক আিশ শতা�শ� বা�ািল।
�ভেলার শহরিট �যন এক িমিন দি�� প�ব� এিশয়া।

বা�ািল �রা�ীেদর আ�ীয় ��ন ব�ুেদর সােথ আলাপ
�� হেয় ��ল। �নলাম তােদর মুেখ তােদর অসহায়তার
কািহনী। তােদর হতাশার কথা। �েনিছ তােদর কােছ
পি�মবে�র িচিকৎসা ব�ব�ায় অসৎ অসাড় �লােকেদর
বাড়বাড়ে�র কথা। সরকাির ব�থ�তার কথা। কথা হি�ল

পু�িলয়ার �েনশ মাহাত, ধেনশ মাহাতর সে�। ত�ারা
বলেলন, ত�ারা পরপর িতনবার �ভেলার এেলন। �থেম
এেস �া�ার �দিখেয় ও�ুধ িনেয় ��েছন। তারপর
আবার। ত�তীয়বার �া�নাল �চক আেপর ��। �কমন
আেছন� এখন স���� ভােলা। কত টাকা খরচ হেয়েছ�
বলেলন, এখােন �দড় লাখ। আর ওখােন কলকাতায় িতন
লাখ। িপয়ারেলস, ওেয়� ব�া� হসিপটাল, �মি�ক�াল
কেল� ��� িক� আমার �পট ব�থা ��ােসর সম�া
এব� আরও িকছু সম�া িকছুেত� ভােলা হয়িন। �
বছর ধের িচিকৎসা কিরেয়িছ। ভােলা না হওয়ায় এখােন
আসা। আমার �মা এব� �িম িবি�র টাকা সব �শ�
হেয় ��ল। পি�মবে�র হাসপাতােলর ওপর আমােদর
আ�া �ন�। �চােরেদর বাসা। এক� কথা রানী�ে�র
আিশস ��াে�র। আমার বাবা�মা�ভা���বােনর িচিকৎসা
এ� �ভেলাের হয়। আমার বাবার �কামের য��া, তা�
িচিকৎসা করােনার �� এখােন এেসিছ। � বছর আে�
মােয়র হােট�র িচিকৎসা এখান �থেক� কিরেয় িনেয় ��িছ।
স�াতরা�ািছর ��য় বাবু মম�াি�ক কািহনী �শানােলন,
আমােদর কলকাতার কথা কী বলব দাদা। আমরা একদম
সব��া� হেয় ��লাম। আমার িদিদর সামা� একটা য��া
ব�াথােক �ক� কের ওেয়� ব�াে� আমােদর চি�শ হা�ার
টাকা খরচ হেয় যায়। তারা নামমা� একটা অপােরশন
কের �ছেড় �দয়। তারপর িদিদর ব�াথা য��া আবার
বােড়। তখন আমরা িপয়ারেলেস িনেয় যা�। তারা �ব�
চা�� �ভ�িত িনেয় আিশ হা�ার টাকা িবল কের। একটা
অপােরশন কের। তারপরও িদিদর �পট �ুেল িনেচর
িদেক যখন �নেম যাে� তখন তারা আবার �দেখ বেল,
এবার এক লাখ টাকার ওপের খরচ পড়েব। তখন আমরা
এক দাদার সহায়তায় �ভেলাের চেল আিস। চি�শ হা�ার
টাকা িনেয় এখােন অপােরশন কের িদেয়েছ, এখন ছুিট
িনেয় বািড় যাব। �মশ

ক�ানসার �রাে�র িচিকৎসার
সহ� �পােয়র �খ�াে� �ত�তীয় পব��
�ীমা� চ�বত�ী� কলকাতা� �� জ�� •
প�ানরািমক দ�ি� িদেয়ই সামি�ক�ােব ক�ানসার �রাে�র
ি�িক�সা এবং ক�ানসাের ��া� �রা�ী � তার
পিরবােরর সম�ােক �মােদর বু�েত হেব। এটা
�মােদর কােছ �� হ�য়া দরকার �� এই সম�ার
�মাকািবলা করা �কবলমা� রা�ীয় উেদ�াে�� ি�িক�সক�
নাস�� ি�িক�সক�িব�ানী� প�া�লিজ�� িকংবা এক
বা একািধক সামািজক সং�ার পে� স�ব নয়। এর
জ� ��� �কািট �ারতবাসীেক এি�েয় এেস সম�ার
��ীরতােক বু�েত হেব এবং সম�ািটেক �মােদর
�েত�েকর সম�া বেল �দ�েত হেব ��� বেলন �া�
অসীম ��াটািজ�।

�া�িমক অব�ায় ধরা প�েল�� ক�ানসার �রাে�র
ি�িক�সা বলেত ম�লত িবি�� ধরেনর সাজ�াির� �রি��
��রািপ� �কেমা ��রািপ� ইিমউেনা ��রািপ সহ �বশ
িকছু িবেশ� ধরেনর উ�ত ��ুি� িন��র ি�িক�সা। এই
ধরেনর সব ি�িক�সাই ব�য়ব�ল। �ারতবে�� অিধকাংশ
��ে�ই �রা�ীর পিরবার�িল তােদর �শ� স�লটু�
িদেয় �রা�ীেক ব�া�ােনার ���া কের� িক� তার ফেল
িবেশ� িকছু লা� হয়না� �িদ না তা �া�িমক অব�ায়
ধরা পে�। অ�� পিরবারিট সব��া� হয়। সাজ�াির
ছা�া ক�ানসাের ��া� �রা�ীেদর বােয়াপিস িরেপ�ােটর
ি�ি�েত কারেনাফি� (karnofsky) পরী�ার মাধ�েম
�রা�ীর শারীিরক অব�া বা �মি�ক�াল ��টাস �জেন
�কেমা ��রািপ (CT) �দ�য়া �ায়। �বার �রা�ীর
�মি�েকল ��টাস কারেনাফি���� এর িনে� হেল
তােক (CT) �দ�য়া �ায় না। এিট �দবার ফেল �রা�ীর
�দেহ পা�� �িতি�য়া �দ�া �ায়। �কননা এর ফেল �ত
বা�েত �াকা ক�ানসােরর �কা��িল ছা�া� সাধার�
�কা��িল মের। �ার ফেল �ুল উে� �ায়� শরীেরর �রা�
�িতেরাধ করার �মতা কেম �েস। এছা�া� নানা

শারীিরক সম�া �দ�া িদেত পাের �রা�ীর শারীিরক
অব�া িনিরে�।

�জকাল হাে� ক�ানসার ছি�েয় ��েল হা� শ�
রা�ার জ� জল�িনক অ�ািস� (zoledronic acid)
নামক একটা ইে�কশন �দ�য়া হয়। এিট �দবার
�ে� স���� শরীেরর হাে�র ��ান করেত হয়� িকছু
রে�র পরী�া� করােত হয়। এবং ক�ানসার িবেশ��
বা অে�ালিজে�র পরামশ� িনেয়ই এই ইে�কশন
িদেত হয়। মােস একিট কের ৬ মাস ধের টানা
এই ইে�কশনটা িনেত হয়। ইে�কশনটা �নবার পর
৬ ��টা বেস �াকেত হয়। এর ম�ল� ৬ হাজার
টাকার� �বিশ। �স�ত উে���� স���� শরীেরর
হাে�র ��ান �ুব কম জায়�ােতই হয়। সাধার�ত শহর
বা �ামা�েল বসবাসকারী �িরব িন�িব� মা�ে�র পে�
এধরেনর ি�িক�সার �ে�া� �ন�য়া �ায় অস�ব। এই
ইনেজকশেনর ফেল িকছু উপকার িমেলেছ। তেব সারা
শরীের �িদ ক�ানসার ছি�েয় �ায় তাহেল িবেশ� লা�
হয় না।

�া� অসীম �াটাজ�ী জানােলন� ত�ারা িব�ত �বশ
কেয়ক বছর ধের �কেমার পিরবেত� এক িবেশ�
�সািরনাম ��রািপ ব�বহার করেছন পরী�াম�লক �ােব�
ফুসফুস� �ক��� পাক�লী� িপ�েকা�� অ��াশয়�
মু���র সহ মানব �দেহর কত�িল িবেশ� ���প���
অে�র �পর। এে�ে� �ধুিনক এেলাপ�াি� ি�িক�সা
িব�ােনর সাফল�েক স�����ােব ব�বহার কেরই এর
সাে� সাে� �সািরনাম ��রািপ �েয়া� করা হে��
এবং অব�ই প�াে�ালিজ অ�সাের বােয়াপিস িরেপ�ােটর
ি�ি�েত এই ��রািপর �েয়া� করা হেয়েছ। �বশ িকছু
��ে� �কেমার পিরবেত� এই ��রািপ �েয়াে�র �ফল
িমলেছ। অ��া� �রা�ীর �য়ু বা�ােনা স�ব হেয়েছ।

পরমা�ু িবেরাধী কম�শালায় অ�শ�হ�কারীেদর �ে�
�ন�া��র ওপর �ত�ি�য়তার �ভাব িনেয় �ে��
িজেত� ��ী� কলকাতা� � জ�� •
� জুন ���� সকাল �টা ��েক কলকাতার িশয়ালদহ
অ�েল �লােরেটা �� �ুেল একিট পরমা�ু শি� িবেরাধী
কম�শালা অ�ি�ত হল। এই কম�শালায় অংশ �নয় �ুল�
কেলেজর ছা�ছা�ী সহ কলকাতা� দি�� �� পর�না�
হা��া� ��িল� বীর��ম সহ কেয়কিট �জলার �ায় �দ�শ
মা��। এছা�া উপি�ত িছেলন প�ব� �মিদনীপুেরর হিরপুর
এবং �া��ে�র �া�ে�া�ার �িতিনিধরা।

��েমই কম�শালায় অংশ�হ�কারীেদর কােছ প�া�জন
ব�ার িলি�ত ব�েব�র কিপ িবতর� করা হয়। ��ম
ব�া �জয় ব�। িব�য় িছল� �ফু�িশমা পরমা�ু িবপ��েয়র
���াপেট পরমা�ু ��ুি��। কী�ােব একটা ��িমক�
এবং �নািমর অ��তপ�ব� জেলা�ােস ফু�িশমার পরমা�ু
িবপ��য় �� হেয়িছল� এই ���াপেট একটা পরমা�ু �ুি�র
�লন �ি�য়ােক ব�া��া কেরন �জয় ব�।

�েত�ক ব�ার ম�ল ব�েব�র পেরই িছল �ে�া�র
পব�। স�াপিত সমর বা��ী ��ম ��িট কেরন� ����টনার
জ�ই িক এেক বজ�ন করব�� এরপর পদা��িবদ বীের�
না� দাস িকছু সংে�াজন কেরন। �িদি� িব�ান ম��
��েক ��ত িপ এস ��া� বেলন� �তাহেল িক �পিন
��া�ট ব� কের িদেত বলেছন�� �� �ে�� �ক�ানসার
ি�িক�সার জ� �তা এই শি�র ব�বহার রেয়েছ� �সটা
কী হেব��� �ইিপ�র কী� এবং �পরমা�ু িব��েতর ছাই
কী িজিনস�� �জয় ব� ���িলর উ�র �দন।

ি�তীয় ব�া িছেলন ��ািশস মুে�াপাধ�ায়। ��র
ব�েব�র িব�য় িছল � �েদেশ িবেদেশ পরমা�ু শি�র
িবেরািধতা�। পরমা�ু শি� িবেরাধী �ে�ালনেক িতিন
িতনিট �াে� �া� কেরন। িতিন জানান� পরমা�ু শি�
উ�পাদেনর ��ম িবেরািধতা এেসিছল িব�ানীেদর িদক
��েক। এরপর �� হয় �শাি�র জ� পরমা�ু��র নােম
শি� উ�পাদেনর পব�। ���� সাল ��েক �জ প���
পরমা�ু শি� িবেরাধী �ে�ালনেক িতিন িবব�ত কেরন।

এরপর �দীপ দ� জইতাপুের পরমা�ু শি� �ক� �ে�
�তালার িব�ে� �ে�ালন স�েক� সামা� িকছু বেলন।
িতিন িনেজ তারাপুর ��েক জইতাপুর প��� পরমা�ু শি�
িবেরাধী িমিছেল অংশ িনেয়িছেলন।

��ািশসবাবুর ব�েব�র �পর �� �েস� ��ারেত
ইিতমেধ� কী িবপদ �েটেছ�� ��ািশসবাবু জানান�
তারাপুর� কাই�া এবং কাকরাপােরর পরমা�ু �কে�
���টনা হেয়েছ।

�মেহর ইি�িনয়ার জানান� ফু�িশমায় ���টনা �টার পর
দািয়ে� �াকা সং�া �টপেকা িনেজেদর দািয়� ক��া�র�
সাবক��া�রেদর �পর �ছে� িদেয়েছ। �জয় ব� কেয়কটা
ত�� �পশ কেরন� ��টা �দেশ পরমা�ু িব��� �ক� �েছ�
তার মেধ� িল�ুয়ািনয়া ব� কের িদেয়েছ� ���টা �ুি� �ালু
রেয়েছ� ���টা �তির হেত হেত ব� হেয়েছ এবং ���টা
�ালু �ুি� ব� হেয় ��েছ।

পরবত�ী ব�া িছেলন �া� িস�া�� ��� ব�েব�র িব�য়

িছল� ��া�ী বা মানবেদেহ �তজি�য়তার �য়াবহতা�।
িতিন �াইে�র মাধ�েম পদ�ায় �দি�েয় ত�ার ব�ব� �পশ
কেরন। �তজি�য়তা কী�ােব �াছপালা� �বািদ প�র মধ�
িদেয় মা�ে�র �দেহর অ��ত�ে� িজন�ত �পা�র �টায়।

�� �েস� ��ামা �রি�েয়শেনর মাধ�েম ফু�
��িরলাইেজশন িক �িতকর��� �ি�ি�েট� ইউেরিনয়াম
িক রা� বা �সনাবািহনী �িদবাসী অ�েল দমনকাে��
ব�বহার কের��� �মেহর ইি�িনয়ার বেলন� ��রিট�ই
করেল �ইএইএ এর জবাব ক�নই �দেব না।� �দীপ দ�
জানান� �ইরােক �েমিরকা� ি�েটন ি�ি�েট� ইউেরিনয়াম
ব�বহার কেরেছ এবং তা �ীকার� কেরেছ।� �� �েস�
�বা�ােদর �পর �তজি�য়তার কী ��াব��� �েরা�
িনরামেয় �তজি�য়তার ব�বহার কী হয়�� িস�া�� ��
�েত�কিট �ে�র �িছেয় সংে�েপ উ�র �দন। এই পেব�
সবে�েয় �বিশ �� �েস। �বা�া �ায় �তজি�য়তার
এই ��ােবর িদকিট স�েক� সকেলর উে�� �বিশ।
�� �েস� ����জাত বা�ার �পর �তজি�য়তার কী
��াব�� উ�র ��েক জানা �ায়� ���বতী মিহলােদর
এ� �র ইিতমেধ�ই ব� কের �দ�য়া হেয়েছ। ��ািশস
মুে�াপাধ�ায় এবং সমর বা��ী জানান� �করালা �
তািমলনা�ুেত সমু� উপ�েলর বািলেত �াকা �তজি�য়
�ম�ল ��েক� মা�� �রাে� ��া� হয়।

এরপর �িবক� শি� উ�পাদন� স�েক� ব�ব�
রাে�ন শাি�পদ �� ���ধুির। িতিন �স�র� বাতাস
� �জব�র ���াবর��াস� ইত�ািদ পুনন�বীকর� শি�র
স�াবনা িনেয় বেলন। ইিতমেধ� ��রবন� ব�া��া�
কলকাতার রাজারহােট �স�রশি�র ব�বহার কী�ােব
হে�� িতিন জানান।

�� �েস� �বাি�র ছােদ �স�র িব��� �তির করেত
কীরকম জায়�া �র �র� লাে��� ক�শা� িম� �বলু�
�মজীবী হাসপাতােলর নতুন �ক� �ীরামপুের �স�র িব���
ব�বহার করার জ� �ী �� ���ধুিরর সাহা�� �া��না
কেরন। �� �েস� �েস�র � বাতাস শি�র ট�াে�র
�কােনা বাধা �েছ িক��

এরপর �পুেরর �া�য়ার িবরিত িছল �ধ��টা। পেরর
পেব� স�াপিত� কেরন �মেহর ইি�িনয়ার। এই পেব�
�া�ে�া�ায় ইউেরিনয়াম �নেনর ��াব স�েক� বেলন
�ানীয় কম�ী �ন�াম িব�লী। �া�ে�া�ার অি��তা িনেয়
�ামলী �া��ীর এবং সদ� �স�ান ��েক �ুের �সা �ুবক
ই�নীল� ব�ব� রাে�ন। হিরপুেরর পরমা�ু িব��� �ক�
িবেরাধী �ে�ালেনর �ানীয় কম�ী এবং ম��জীবী জয়�
�বার বেলন� এ�ন ��ােন পরমা�ু িব��� �ক� হেব না�
তেব পের কী হেব জািন না।

এরপর �শ� ব�া সমর বা��ী� �স� �সমােজ শি�র
�েয়াজনীয়তা�। িতিন� পদ�ায় মা�ে�র �বা�তাি�ক
পদি����র পিরসং��ান �দি�েয় ত�ার ব�ব� রাে�ন। িতিন
উে�� কেরন� শি�র এত �বিশ �েয়াজনীয়তার িপছেন
��া�বােদর ��াব রেয়েছ। ��া�বাদ মু� নতুন সমাজ
��ার জ� িতিন ��ান কেরন।

আমরাও এক অদ�� ��লখানা �থেক মুি� �পেয়িছ,
তেব তা প�ােরােল িকনা বলার সময় এখনও আেসিন
িজেত� ��ী� কলকাতা� �� �ম •
সদ� ��ল �থেক ছাড়া পাওয়া �ন�া�� ও মানবািধকার
আে�ালেনর কম�ী �া� িবনায়ক �সেনর স�ধ�না সভায়
এ� ম�ব� কেরন সািহিত�ক নবা�� ভ�াচায�। এ� সভার
আেয়া�ন কেরিছল �ি� িবনায়ক �সন ক�াে�ন ��স�
�ন সিল�ািরিট�। িবনায়ক �সন সহ আরও �� ব�ি�র
যাব�ীবন কারাদে�র িব�ে� এ� রাে��ও �িতবাদ
হেয়িছল। এিদন কলকাতার ��িনভািস�িট ��িটটু�েটর
সভায় িছল মা�ে�র �পেচ পড়া িভড়। সভায় ব�ব�
রােখন সা�সদ �া� ত�� ম�ল, কিব�সািহিত�ক নবা��
ভ�াচায�, মানবািধকার আে�ালেনর �নতা ��াত ভ�,
িবনায়ক �সেনর �ী �িলনা �সন এব� িবনায়ক �সন।
�ান ��েয় �শানান প�ব কীত�নীয়া। সভায় ��এিপএ�
র মেতা কালা কা�েনর িন�া করা হয়� সম� রা��নিতক
বি�েদর মুি�র দািব করা হয়। এছাড়া িবনায়ক �সন
ত�ার ব�েব� তুেল ধেরন �িভ��পীিড়ত ভারতবে��র ছিব,

�যখােন এক িবশাল এব� সখ�া�ির� মা�� �েবলা �পট
ভের �খেত পায় না। ছি�শ�েড় সালওয়া �ুড়ুেমর মধ�
িদেয় এ� অভািব অভু� �নসমাে�র ওপর অত�াচারেক
রা� এক আ�নস�ত �চহারা িদেয়িছল। �স� অত�াচােরর
িববর� দিলল আকাের �কাশ কেরিছেলন িপ��িসএেলর
পে� িবনায়ক �সন। তা� ত�ার িব�ে� িনেয় আসা
হেয়িছল �েদশে�ািহতা� এব� মাওবাদীেদর সে� স�েক�র
অিভেযা�। এ� অিভেযাে�র িভি�েত� ত�ােক যাব�ীবন
কারাদে�র সা�া �দওয়া হয়। আপাতত িতিন �ি�ম �কাট�
�থেক �ািমেন খালাস �পেয়েছন। িক� ম�ল মামলার এখনও
িন�ি� হয়িন। যাব�ীবন দ��া� আরও ��ন এখনও
��েল� রেয়েছন। এিদন আমরা ��াত ভে�র কাছ �থেক
�ানেত পাির, যাব�ীবন সা�া�া� ব�ী পীয�� �হর
�ািমেনর আেবদন �ি�ম �কােট� ��েব �� �ম। �শ�
খবর, পীযু� �হ �ি�ম �কােট� �ািমন �পেয়েছন।

�া� ��াটািজ�র �িত�ান �ি�িটক�াল ক�ানসার
ম�ােনজেম�ট িরসা�� অ�া� ি�িনক� ক�ানসােরর �েব��া
সহ ি�িক�সােক� �েপ ��েমিরকান �সাসাইিট ফর
ি�িনকাল অে�ালিজ�র কােছ �� �ীক�িত �পেয়েছ তার
িপছেন রেয়েছ িবেশ� কেয়ক ধরেনর ক�ানসােরর �রাে�র
�পর �সািরনাম ��রািপর পরী�াম�লক সাফল�। পাশাপািশ
�বশ িকছু �ব�ািনক পি�কায় এই �সািরনাম ��রািপর
পরী�াম�লক �েয়াে�র �ল�া� �কািশত হেয়েছ। �জ
িকছু িকছু ��ে� ক�ানসার �রাে�র জ� �সািরনাম
��রািপর পরী�াম�লক সাফল�েক �ব�ািনক জ�� �মেন
িনেয়েছ। এর পরী�াম�লক কাজ �জ� অব�াহত।
সরকাির অ�দান ছা�াই �িত�ানিট িনজ� �মতায়
উে� দ�া�াক� এটাই ল��। �ারেত �কবলমা� ক�ানসাের
��া� �রা�ীেদর জ� এর রকম উেদ�া� �ুব কম
রেয়েছ।

ক�ানসার �রাে�র ি�িক�সার সাে� �তে�াত�ােব
জি�েয় পে� নানা সামািজক � �ি��ক �িতব�কতা।
কলকাতার মেতা শহের ক�ানসার �রা� ��া� ব� মা��
দ�রদ�রা� ��েক �েস ি�িক�সা করােত। �া� ��াটািজ�
বলেলন� �িম ক�ানসাের ��া� সাধার� মা�ে�র
মেধ� ি�িক�সা করেত ি�েয় �সই সম�া �ী���ােব
উপলি� কির। দ�রবত�ী অ�ল ��েক �ারা কলকাতায়

এেস ক�ানসােরর ি�িক�সা করােত �ায়� তােদর পে�
কলকাতায় �র�া িদেয় �াকা স�ব নয়। �সজ� সাধার�
পিরবােরর ক�ানসাের ��া� �রা�ী � পিরবােরর �াকার
জ� ব�ব�া �হে� উেদ�া�ী হই। �া�িমক প��ােয় িকছু
বাধা এেল� এর ��� উপলি� কের �ানীয় কেয়কজন
ব�ি�র সহায়তায় �লক টাউেনর �া�ী �সবা সংে�র
মাধ�েম �ারেতর প�ব�া�েল সব���ম ������ ক�ানসাের
��া� �রা�ী � তার পিরবােরর সদ�েদর �� �রে�
�াকার জ� বে�াব� করা হয়। ��ত সং��ায় এ িব�েয়
সাহা��কারী িকছু ব�ি�র নাম �ুলবশত বাদ রেয় ��েছ
��� র�ুনা� ��ু� মি� ��বত�ী� ���তম সাহা�।

�া� ��াটািজ� জানােলন� ��ামী িদেন �মােদর �ানীয়
�ক�ের ক�ানসােরর �া�িমক ি�িক�সার ব�ব�াপনা �ে�
�তালার �েয়াজনীতা �েছ বেল �িম মেন কির।
কার� ���ােব �িত িদন �িত মুহ�েত� এই ক�ানসাের
��া� �রা�ীর সং��া বা�েছ� �সে�ে� ক�ানসার
িবেশ��েদর পরামশ� িনেয়ই �� �রে� এই জিটল
�রাে�র �মাকািবলা করবার মেতা ি�িক�সা পিরকা�ােমা
�ে� �তালার উেদ�াে� �মােদর সকলেক সে�তন�ােব
সি�য়তা িনেয় এি�েয় �সেত হেব। �ধুমা� সরকােরর
মু�ােপ�ী হেয় বেস �াকেল �মরা �স� ক�ানসােরর
মহামারীর সে� �মাকািবলা করেত পারব না।
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�চ�া ��া�ার �কা� �া��র
জাতেকর �খ�ােজ �ীেন, �নিব�� পব�
������ ��� �� জুন •
তু� � �ের ২ ��টার মে�� হা� ��� �প����াম। �ীেনর অ�তম �া�ীন
�হর হা� ���। নতুন �ীন সরকােরর পয�টন নীিতর ��ক��তা �ব� �বা�া
যায় এসব জায়গায় �গে�। হা� ����এর ��ান আক��� হ� ি��� বা
পি�ম �দ। নানা িমেথ ��রা এই �েদর মা�ামাি� অবি�ত �ারেট �ুেবা
গ�ুজ, আর দ�র �থেক দ��মান ��� �ী�াে� �তির �ই�� মঠ।
�� নতুন পয�টন নীিত অ�সর� কের সবিক�ুরই স��ার হেয়ে�
অনবদ��েপ। মেঠর �ভতের �দ� হাজার ব�র আেগর পুরেনা
��সাবে�� ক�াে�র �দওয়া� িদেয় ি�ের রাখা হেয়ে�। সােথ রেয়ে�
�সই অ��টু�র তা�পয�। �ভে� প�া থাম সহ �িব�া� হ��র বা
িস�ি� সব িক�ুই ��রা আর তার িঠক মা�খান িদেয় নতুন �াপত� এব�
�ারক িবি�র �দাকান। ��া�ীন এই মেঠর সবেথেক ���ু ত�াটা এক
আ�য� জগ�। কােঠ ��েদ মেঠর িমথ িন�খুতভােব �খাদাই করা পুেরা
�েরর �দওয়া� জুে�। আিম হা� ��� িসে�র একিট নমুনা িকেন পি�ম
�দ �দখেত �গ�াম। �িব�া� �দিট �যন �ীেনর �কানও �পকথা �থেক
�েঠ এেসে�। �খা�া �ন�কায় �েদর অেনকখািন �ুের �ব�া�াম। হা� ���
�ক �ীেনর ভ��গ� বে� �কন �স িব�েয় ি�মত �নই। রা�ার �াের �াের
তামার ��টার ��ােদ ��া� আর ��া�েপা��ে�া �দখ�াম হা� ����
এর �পকথা সম�� ইিতহােসর সােথ মানানসই। ��াকাে� আকা�, সদ�
বরে�র দাপট কািটেয় ওঠা �হর �যন সদাই এক অতীত ি�� ইিতহাস
বহন কের �ে�ে�। ি��� �ত �ন�কা কের �ুর�াম িক�ু��। তেব
টু�ির� �ট�ে�ােত সরকােরর স��ার আর নতুন নতুন �াপত��ি�
�যন �িতহািসক �স��য�েক অেনক �ান কের িদেয়ে�। বে�া �বমানান
আর ব�বাদী। হা� ��� �থেক নান ি�� যাবার কথা ি��। তা সমেয়র
অভােব বাদ িদেত হ�। িদন িতেনক পর ি�ের এ�াম �য়া� ���। �ু�
�খা�ার সময় হেয় �গ�। নতুন জীবন �� হ� আমার।

�� ��রার পর আমার ি�ি�কারা আমার �ীনা ভা�ার অেনক ��িত
হেয়ে� বে� জানাে�ন। ভাব�াম, তাহে� এখন �তা একা �বেরােতই
পাির। সােথ আে� �ব��িতন �ীনা অিভ�ান আর মেন আে� অদম�
ই�া আর সাহস। পেরর �'মােস �পইি�� �িপিক�� �থেক �� কের ব�
জায়গায় �ুেরি�। ব� ��ােকর সােথ িমে�ি�। অ�ত�াি�ত অিভন�ন,
�েভ�া �পেয়ি�, হতা� হেয়ি�। �পইি��, ি�'আন ��ীেনর পুরেনা
রাজ�ানী�, তুন �য়া� �কান� �েদ�� ইত�ািদ �ুের �ীেনর অথ�নীিত িনেয়
অেনক ��ও �জেগে�।
�� পয�টন ি�� �ীেনর অ�তম খু�িট। �ীেনর ইিতহাস ���েট �দখা �যেত
পাের, ��� �ী�া� বা তার আেগর �তির �কানও মঠ বা �াসােদর
পিরকাঠােমার আম�� স��ার করা হেয়ে� ি�� আমে� �১����১�১১�।
তার �ে� অেনক �া�ীন ভ��ায় ��সাবে��ও তার �ু� �গ�রেবর
খািনক �ের রাখেত �পেরে�। বত�মান �ীন সরকার িব�য়িটেক আরও
এিগেয় িনেয় �গে�। স��ার �তা বেটই, এমনও �েনি�, �কানও
�ােনর িমথ যিদ বে�, এখােন একটা �ব�� মঠ ি�� ��া�ীন যুেগ �
�� �ীন সরকার �সই মেঠর অ�পু� ব��না �মেন তা গে� তুে�ে�।
�ভেব �দখ�াম, �ীেনর ��িট স�খ�া��ু জািত �অথ�া� যারা হান নয়�
আজ পয�টনি�ে�রই অ�ভু��। তােদর স���িতেক আ�াদা কের তুে�
�রার জ� িম�িজয়াম করা হেয়ে�। পুেরা �মে�র সময় �য �ত��
দির� স�খ�া��ু �ােম �গি�, তােদর কাে� পয�টন আর ক�ি�ই সহায়।
ব�েত িগেয় বারবার মেন প�ে�, আমার পরবত�ী �মে�র সময়
ি�'আেনর কথা। যখন িপ�মােয়া� বা �টরােকাটা আিম� �দখেত �গি��াম,
�দেখি��াম অত�� বয়�, জী���ায় িক�ু ব�� ও ব��ােদর যারা হােতর
কাজ করা ওয়া� �াি�� বা িক�ু খাবার িবি� করি��। ওই ���ায়
�দে� ক�ি�র যেথ� সমাহার �দেখি��াম, যা সরকােরর �য়াস �া�া
স�ব ি�� না। ���
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এবার �াে�র কথা িজ�াসা কর�াম। িব�ান ব�ে�ন, আয়�ায় জিমেত
�য �নানা জ� �ুেকি�� �সই �নানা ক�া �রা�ুেরর �ে� জিমর ওপের
�েঠ এেসে� আর ব�ি� পে� �সই �নানা জ� জমা হে� পু�ের। �সই
জে� �া� কের �ান�া� ভাে�া হয় িন। িব�ােনর � িবে� জিমেত মা�
� ব�া �ান হেয়ে� ব�ে�ন, �যখােন হবার কথা কম কের �� ব�া।
একব�ায় �� �কিজ থােক। ইিতমে�� �ই মিহ�া �পি�ত হেয়ে�ন। সিবতা
ন�র ���� মেনার�েনর �ী জানাে�ন �ান �া� ভাে�া হয়িন। অ�বাের
িবে� িতেনেক �খারািক হেয় �বি� হয়, এবাের িকেন �খেত হেয়ে�, মা�
ব�া প�াে�ক হেয়ে�। এেদর বাি� প��� �িত��, িক� �কােনা টাকা পানিন।
এসেব�েসর �া� আর মািটর �দওয়া� িদেয় �র কের আে�ন। �গ�ির বা�া
�বদ� ������� জানাে�ন ��� িবে� জিম আে�। � িবে�েত ২ ব�া পাটনাই
�ান হেয়ে�। িব�ান ব�ে�ন, �� ব�া হওয়া �ি�ত ি��। এ�র �ামী ��ে�
�মেয় িমে� িনেজরাই �া� কেরন। বািক জিমেত �মে�া, ��া, �ে�,
ি�ে�, �তবে� ক�াই, ��েত বা মুগ ক�াই, স�য�মুখী এসব এক িবে�েত
িদেয়ি�ে�ন, �নানার জে� িক�ুই হয়িন। পাওয়ার িট�ার িদেয় জ� িদেত
হেয়ে� ��টা িহেসেব ভা�া কের �ার প�া� হাজার বা তার ��েয়ও �বি�
টাকা �িত হেয় �গে� �খােরার �াে�। এত�ে� বু�েত পার�াম জামত�া
অবি� নানারকম সবিজ বা �সে�র �া� �দখ�াম।

িক� িনমািনয়া পার হেয় �যই আয়�া িব�� �গাপা�গ� �ুক�াম।
জিমেত �ােনর সামা� �গা�া �া�া িক�ুই �দখেত �প�াম না। এেকবাের
��াকা মাঠ। �ে�র ��ের ব�ে�ন, ব�াে�র কাজ ভাে�া হয়িন পািট� পা�ার
জ�। ভাে�া কের রা�ার এ পাে� �ক ওপাে� �ক ক�ক। ব�ে�ন, �
জন ��াক মাথায় খ�, �তরপ� আর ভা�া ইট কাদা মািট িদেয় �িজ �র
কের আি� �কােনারকেম। জানাে�ন, আয়�ার আেগ যা আয় ি�� এখন
তার িসিক ভাগও �নই। সিবতার িক�ু মুরিগ, �াগ�, গ� আে�।

ব�া� �থেক �ােমর মে�� �য রা�া �ে� �গে� �সটাও মািটরই রেয় �গে�,
ইেটর হয়িন �দখ�াম। অব� ওই ব�াে�র ওপর ওই রা�ার মুেখ একটা
�স�র িব��ত �াি�ত আে�াক �� এই�থম �দখ�াম। িব�ান জানাে�ন,
ব�াে�র ওপর �মা�া পা�া, ি�তুিরসহ �টা আর �মা�া পা�ার মসিজেদ
ও কাটামারীর হােট �জ�ািত স� �ােব �� এই �মাট � টা �স�র আে�া
�দওয়া হেয়ে� িব���িবহীন এই �ােম গত �১�১�� কািত�ক মাস �থেক।
পা�ায় িতনিট �র যারা �পেয়ে� সবাই িসিপএম। ত��ম��, এসই�িস িক�ু
পায়িন, �যাগ করে�ন িব�ান।

২১ জেনর িবিপএ� তাি�কায় নাম �েঠে�, তারা িবিপএ� কা�� পায়িন
এিপএ� �পেয়ে�। িতন িবে�র ওপর জিম থাকে� িবিপএ� তাি�কায় নাম
�ঠেব না, িবি�ও বে�ে�। স�ােহ �র�ন �দাকান িতনিদন �খা�া থােক।
এিপএ� কাে�� ২�� গম �দয় � টাকা �� পয়সা কের িকে�া দােম। �া�
�দয়না। �কেরািসন মােস মাথািপ�ু ��� �াম কের, ১� িদন অ�র �দয়,
জানাে�ন �গ�িরবা�া।

��� হ� মাস �কখাি� আ�ম �থেক সরাসির জয়নগর ���ন অবি� বাস
�া�ু হেয়ে� বে� ��রার সময় বােসরই এক যুবক যা�ী জানা�। একটু
পের এক যা�ী আমার পাে� বস�। জানা �গ� নাম �দয় বা�া� ����
থােক �কখাি�। �ী িতন ��ে� �ুে� পে� ১�, �, � �ােস। �মাট এই
� জেনর স�সার। বা� জিম �া�া িনেজর �াে�র জিম �নই, ি�জ িনেয়
�া� কের। এবাের �নানা ওঠায় �া� ভাে�া হয়িন। �ভা��ােম মািট কাটার
কাজ করেত যাে� আরও �জেনর সে�। ক��াে�র কাজ, িদেন ১২ ��টার
মে�� ১� ��টা কাজ, ১ ��টা িটি�ন, ২�� টাকা পায় �িতিদন। ১� টাকা
ক��া�রেক িদেত হয়। �দয়ও জানা� আয়�ার আেগর তু�নায় এখন িসিক
ভাগ আয় হে�। �ান আর সবিজ �া� �নানা ওঠায় �িত হওয়ােত এই
অব�া, জানাে�া �দয়।
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এই পু�র �িত�ার পর �থেকই িববাহ, অ��া�ন, �পনয়ন ��� সম�
�ভ কােজ এই পু�েরই �ান করােনা হত। গি�ও �দওয়া হয় এই পু�র
�থেক। বত�মােন জ� কেম যাওয়ায় আর �ােটর সম�া থাকায় বর�কে�েক
অ� পু�ের �ান করােনা হে�ও এই পু�েরর জ� মাথায় ��া �দওয়া
হয়। এখােন একটা কথা ব�া দরকার �য এই পুেজা �কব� �যাগী�া��রাই
করেত পােরন। তেব �যাগীনাথ নয় �যাগীপি�ত। নােথরাই পি�ত পদিব
�ার� কেরন �ম�পুেজা করার জ�। �যাগী�া��েদর �গা� ি�ব �গা�।

গ�ােয়র মা�খােন রেয়ে� �ীত�া, প�ানন, মনসা �ভ�িতর �ট �াপন
করা থান। পাে� পীেরর ��প। যার নতুন স��র� কেরি�ে�ন �গ�ীয় কম�া
নাথ। বত�মােন ওনার ��ে� অে�াক নাথ। এখােন ব�ের �বার প�েজা হয়।
�ব�ােখ ঠা��ার �েপাস এব� মা�ীপ�ি��মার আেগর ম��বার �র�ে� খাওয়ার
বাের। �দবতার থােনর আে�পাে� মাে�মে��ই ��প�ুেনার ��র গ� �ভেস
আেস স��ার পর। গভীররােত ��া�ার খুেরর আওয়াজ �ােমর এ�া� �থেক
ও�া� অেনেকরই ক��েগা�র হেয়ে�। এই থান কখেনা �ব�া িদেয় ��রা হয়
না। কার� আেগ যারা ���া কেরি�� তােদর মাথাখারাপ হেয় িগেয়ি��।
��াম �তামায় ভগবান। আমােদর এই গিরব গ�ােয় �তামার �পি�িত �যন
সারাজীবন এমিনভােব থােক।
�া�� ক�া�লর ����া��
�ম�পুেজা নানা�ােন নানাভােব হয়। সা�ার�ভােব বু�প�ি��মার িদেন হয়,
িক� ��তা �েকর িদি�র পা� �থেক �য রা�া িভতের ন�রপুেরর িদেক
�গে� �সখােন �ব�ােখর স��াি�র একিদন আেগ এই ব�র পুেজা হেয়ে�।
�সখােন এই অ�ে�র সবে�েয় বে�া �ম�া বেস, ��া�টুকিরর �ম�া, যা�া
হয়। কিথত আে�, একবার নািক যা�া বে�া করার জ� ঠা�েরর থান
�থেক একটু দ�ের আেয়াজন করােত ভ�েতর খুব �প�ব হেয়ি��।

রা�াপুর �থেক সামা� দ�েরর �াম �বেনবািট। �সখােন �দখ�াম, �ব�া
িতনেটর সময়ও পু�ত ঠা�েরর �দখা �নই। অেনক �মেয় ব� জে�া
হেয়ে�। একটা ব�া��াে�র আে�া�আব�ায়ায় ই�ট আর �খা�ার �াে�র

মি�ের পুেজার আেয়াজন। এখােনই মা�ঠা�মােদর মুেখ ��ানা �গ�, আেগ
এই ি��াখ��ে�া, �য�ে�া প�িজত হেব তা িবিভ� জায়গায় �ি�েয় ি�িটেয়
থাকত। পু�ত ঠা�র এেস এক� কের পুেজা করেতন। এই �ের ঠা�েরর
থান হবার পর �থেক তা ব� হেয়ে�।

��তা �েকর পি�ম �াে�র �াম ��া�রা আেমাদপুেরর �ায় ��
ব�র বয়সী ব��া কম�া দ�ুই ��ানাে�ন ��� এক বামুন একিদন �ােমর
�া�সীমায় জ�ে�র �াের �দেখন কত�ি� ��ে� �খ�ে�। ভাবে�ন, এখােন
এ ��ে��ি� এ� কীভােব� এই �ভেব যত কাে� যান, �দেখন, �কমন
�যন মায়ার মেতা। তাই কাে�র জ�ে� �ুিকেয় প�ে�ন। �যইনা ��ে��ি�
�খ�েত �খ�েত কাে� আসা অমিন ��ািপেয় পে� �রে�ন। অ� ��ে��ি�
পাি�েয় �গ�। আর যােক �ের ি�ে�ন �স একিট �ি�খে� �পা�িরত হ�।
বামুন �ি�খ�িট বাি�েত আনে�ন। রােত বাবা প�ানন আেদ� িদে�ন
তােক পুেজা করেত। এই পুেজা �প�ে� তাই মািটর ম�িত� �তির কের ��ন
�দওয়া হয়। আর ওই বাবা প�ানন পুেজা পান সহরারহােটর প�াননত�ায়।
কম�া িপিসমা ব�ে�ন, অেনক আেগ ওই প�াননত�া �ায় পুেরাটাই
ব�া��াে�র জ�� ি��। �ম�পুেজা আসে� যমরাজার পুেজা। অেনেক বে�ন,
��ােমেদর পুেজা। এ �সে� রা�াপুেরর ত�� তপন নাথ মহা�য় ব�ে�ন,
বাবা প�ানন সহরারহােটর প�াননত�া �থেক এই রা�াপুেরর ঠা�র থান
অবি� ��া�া �ুিটেয় আেসন, অেনেক �টর পান।

আেমাদপুর �থেক মাঠ �ভে� বজবজ ��ন�র �ক ����া �াম ব�ভপুের
এই পুেজা �প�ে� �ম�া বেস। এখােন পুেজা হয় সকা� বােরাটা �থেক।
িবেক� িতনেটর িদেক সব ি�রেত থােক। আেগ এই �ম�ায় ব�াে�র
�তির �ুি� �ুবি� মািটর �খ�না ইত�ািদ পাওয়া �যত। এখন �স জায়গা
দখ� কেরে� �াি�ক। ব�ভপুের ঠা�র দা�ােনর িতন িদেক দরজা।
��ে�পুে�েদর কােন পু�জ জমে� ঠা�েরর কাে� �ুেনা নারেক� �ইে�ন
�দওয়া হয়। অথ�া� এখােন পুেজা িদেয় তা �েরর আ�ায় �ুি�েয় রাখা হয়।
�গাটা মািটর �েরর �ারিদেক সাদা ি�ট ি�ট ���াটা। ভাইে��াটা �প�ে�
কপাে� �যমন �দওয়া হয়। আর সামেন �েম�র বািত�প��� ই�েটর �তির ��।
আর একিদেক ��ােপর ��িত ��ে�। একটু বােদ অ�কার নামে� �� হেব
�েতা�ন ���ে�রা �কামেরর কাে� �ান�ব�া িদেক �ু�� িদেয় �েনর �েতা
�ুিকেয় নাে�� আর �কে�ভাতাির �কা�ীঠা�েরর মেতা �সেজ� না�।

� � � �র � �� �া

গ�েভােট পরমা�ু িব��েতর
িব�ে� রায় ইতাি�র

��� ��� ������� �� জুন •
���রা��র ��ত ��� �দ� ��� �র�া�� ����� ���ক ��র ��ার ���া�
������� ত�� �তা�ল �দ��� ��া� �����ল �দ�� �র�া�� চ��� �া�া��ার�
তা�া�া �রকা�রর ��া� ��ল �তা�লর �ল �র�রা� ����া ���রকা�রকর�
করার� �� ���� �রকা�র ���তর ��র �তা�লর �া��ষর �তা�ত �া��ত
���ভা� �� ���দ�� ১২-১৩ ���� �র �া��� ��ল �������� ��ল�ভ�
�ারল��কা�� �দাল�ত ��চার ���ক ���� �া��� �ক�া �� ��ষ�����

�তা�ল�ত ���ভা��র ���� �ল� ��া� �ভা�া�রর �����কর ���� �লাক
��দ ���ভা�� ��� �া ���� তা��ল ��� ���ভা��র রা� �রকার �া��ত
�া�� �াক�� �া� ১৯৯� �া�লর �র ���ক �তা�ল�ত �কা��া ���ভা���
�০ �তা���র ���� �ভা� ��� ��� ��ার �া�ত ����র ভা� �লাক ��
���ভা�� ��� ���ত �া �া�র� তার �� ��� ��� �ল����ল �রকার�
�ক���দ� ��� ���া �ক�� �া��� ��া���ক ��ত���� ����াচ��র ����
�� ���ভা� �া করার ���া� ��� ��� ��� ���ক� �র�া�� ���র
����� �া�ত ���ভা��র ��তা ���ক �াদ �া�� তার �� �ক�� �����
�া�র ক�র �রকার� �ারল��কা�� ��ল�� ��া�ষ �া�ত ���ভা�� �র�া��
����ক ���ষ� �া ক�র �দ�ত �া�র� ��� ��� �� ����র ��চ��ত
���া��� �ক� ��� ���� ����া� �দালত �া�র� ক�র �দ�� ��������
��ল�ভ� �ারল��কা�� ��া� রা��� ���� �� ���ভা� ��ক� ক�ক�
�ারল��কা�� �তা�লর �ক�� ক���া�র� �����া �া�লক� �����া�ত �ভা�
�া���� ���ক� ���ভা� �� ��� তার ��র� �চ�� �দ�ত �া�ক� ��া�া��
�তা�ল�া� �ভা�ার�দর �� �া�া��া �� ���ূ�� ��াল�� ��ল �ভা�
����া ���ক �াদ ��� �া� �া� ��াচ �তা���র ��তা �তা�ল�া��

�তদ ���� ��াচ �কা��র� ���� �ভা�া�রর �৭ �তা���র ����
���ভা�� �ভা� �দ����� �ার ৯� �তা���র �ত� ��ত চ�ল�� �র�া��
�����তর ������ �ল ���রকা�রকর��র ������ ��� রা���া��র
�দাল�ত ��চা�রর ����

���া�ল ভাষা ��র���র �� ক����
����া�ল ভা�� ���া� �া���� ���

���� ������ ������� ��
জুন •
সরকাির ভােব �েপি�ত �ম�াি�
ভা�ার �ীক�িত ও এই ভা�ায়
পঠনপাঠেনর দািবেত গত ১২ জুন
২�১১ রিববার �া��ােমর একিট
�েজ একিট �িতবাদসভা হেয়
�গ�। এই সভার আেয়াজক
ি�ে�ন িবি�� �ুমুর ি��ী
�ুমুরস�াট িবজয় মাহাত এব�
দরবাির �ুমুর ি��ী অিজত
মাহাত। এই সভার অিতিথ আসন
�হ� কেরন �ম�াি� সািহেত�র
িবি�� কিব ও পু�ি�য়ার
করমতীথ� পি�কার স�াদক
�নী� মাহাত মহা�য়। িযিন
িনর�স ��াই �াি�েয় �ম�াি�
ভা�া ও সািহত�েক সম�� কের
�ে�ে�ন। িতিন �ম�াি� ভা�ায়
রামায়� ও মহাভারত অ�বাদ

কেরে�ন, যা করমতীথ� পি�কায়
�ারাবািহকভােব �কাি�ত হে�।
এ�া�া �পি�ত ি�ে�ন এক��াক
�ুমুর ি��ী। ত�ােদর মে��
�ুমুর বাদ�া ��ীকা� মাহাত,
�দবাি�� মাহাত, প�ি��মা মাহাত
অ�তম। এ�া�া �পি�ত ি�ে�ন
�ম�াি� সািহেত�র ��খেকরা,
�ব�পাহাি�র ��েমাহন মাহাত,
পু�ি�য়ার রােখাহির মাহাত �মুখ
��ীজন।
�� এই সভা �থেক �েঠ আেস,
�ম�াি� ভা�ার �িত�ার দািব।
�ম�াি� ভা�া স�র�ে�র জ�
একিট কিমিট গঠন করা হয়, যার
নাম �দওয়া হয়, ��ম�াি� ভািখ
িজয়াও বাইিস'। নতুন সরকােরর
কাে� �ম�াি� ভা�ার �িত�ার
আেবদন রােখ এই কিমিট।

��ল�ার ���র ৩�� ���ক ���� ৭�ার
���� �রা��র ��া�া��া��র �ক�

�াকচচ�া� �০ ��তারা� ��াষ ����
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১

���াদ� �চ��� �াকা� �া�� ���ার� �া�ক চ�াদা �া�া��ার ��কা�া
���ত� ���

�� ২৩�২ র�����র�
��া� ���� ��তলা�
কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬
�-��ল : manthansamayiki@gmail.com

���র ২৪�� ����ার �া�ক চ�াদা ৪০ �াকা� ���রর �� �কা��া
��� �া�ক ���া �া�� �াক��া�� ���কা �া�া��া ���
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