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���� করেত ��ান ক�ন �
���������� ��ি�ত�। �া� �� �াকা।
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�এর পের� ভারেত �কান ��সা�েস পর�া�ু ��� �ক� �েব��
�ি�িব�ানী ��য় ব�র �ে� �া�া�কার, �� �া�� •
�� �তকা� ��ািমর �ের �া�াে�র ��া�ম�ী �া�েত
কা� �া�া�� ি�রা��ার কারে� ���া�য়া সহ �ারি�
�রমা�� ��ি� ব� কের �দ�য়া হেয়ে�। �ক� সে� �া�া�
সরকার �াির কেরে� �ারমা�িবক �ি� �কে� িবে��
��ির �ব�া। ��েক ���ি�মা দা�ি�েত িবে�ারে�
�ক�া �রমা�� ��ি�র �াদ �ে� �া�য়ার �ের� �া�া�
সরকার বে�া �রে�র �ত�ি�য়তা ��াে�ার খবর
��ীকার করে�। � ব�া�াের ���ার মত?
�জ� ব� ��ম ক�া হল, পরমাণু চুি� ব� কের
�দওয়া নয়, িনেজ ��েকই ব� হেয় যায়। সা�ারণ�ােব
�য সব িবচু�িত �ে� তার ���স�মা ও িন�স�মা �ব�ে�
�দওয়া �ােক এব� তার বাইের �গেলই অে�ােমি�ক

পরমাণু চুি� ব� হেয় যায়। ��িমকে� ও জেলা�ােস
িনয়�ণতে� গ�েগাল �রা পড়ায় চুি� ব� হেয় �গেছ।
�র িবে�ারেণর কারণ হল চুি�র ি�তের �চ� তাপ,
�য তােপর ��তিলকরণ ব�ব�া �নািমর কারেণ ন� হেয়
যাওয়ােত �বল গরম গ�াস ��প� হেয় চুি��া �য �ের
�ােক �সই �র�ােক ��স কের িদেয়েছ। এই �র�া �ায়
এক িম�ােরর �বি� চওড়া জমা� ক�ি�� িদেয় �তির
করা হয়। �স�া ��ে� �ুকেরা �ুকেরা হেয় যাওয়া �য
ক� �য়�কর িবে�ারণ তা িবিবিস চ�ােনেল �িম কাল
রােত �দে�িছ। এবার যিদ চুি�র ি�তেরর তাপ িনয়�ণ
না করা যায়, তাহেল ই�ােতর চুি��া গেল যােব এব�
তার ি�তেরর পারমাণিবক �ালািন ��েক �তজি�য়তা
ব�াপক �ােব ছিড়েয় পড়েত পাের। �য পরমাণু চুি�েত

িবে�ারণ �ে�েছ তার �ে�পাে� �তজি�য় �েয়াি�ন
ও িসিজয়াম পাওয়া �গেছ। কত��প� জনসা�ারণেক
�েয়াি�ন ��াবেল� ��েত �পেদ�ও িদেয়েছ। কারণ
ওই �তজি�য় �েয়াি�ন �র�ের �ুেক �াইরেয়� ��াে��
ক�া�ােরর �েকাপ ছড়ােত পাের। িবে�� কের বা�ােদর
��ে� এর ��াব �ুব মারা�ক।
�� �তকা� দা�ি� �ক�র � িকিমর মে�� �ারা বাস
কের তােদর ������েক সিরেয় ���য়া হেয়ি�� �র
� ��েক �� িকিমর মে�� �ারা �ােক তােদর বাি� ��েক
�বেরােত বার� করা হেয়ি��। �� িবে�ারে�র �র ��
িকিম ব�াসাে��র মে��কার �������েক সরাে�া হেয়ে�।
সরকার বে�ে�� �ত�ি�য়তা �ি�েয় �রে�� �খে�া
�ক� ��া� হ�ি�। ��� �� িকিম ব�াসাে��র বা�ের

�ারা বাস কের তােদরেক �ীতাত� ি�য়ি�ত �� ব�
রাখেত � �ে�াি�ত �� �া �খেত ব�া হেয়ে�। ব�া�ার�া
কী?
�জ� ব� ����না ��েল সা�ারণ মা�� �তি�ত হেয়
পেড়, নানা রকম �জবও ছড়ায়, িব���লা স�ি� হয়।
�স�েলা এড়ােনার জ� সরকােরর প� ��েক ���
করা �া�ািবক। তেব �তজি�য়তায় �ক� ��া� হেল
তা বু�েত সময় লােগ। অেনক সময় ����� বছরও �লেগ
যায় ��� �দ�া যায় অতিদন পের ��া� ব�ি�র ক�া�ার
হল, �যমন�া �মরা িহেরাি�মায় �দে�িছ। একমা� অিত
ত�� িবিকরণ �র�ের �ুকেল তার ল�ণ �ত �কা� পায়।

এরপর �েয়র পাতায়

�েতা�কাপে�র ��া �া�� খুে� ��া�র আর ���কে�র না�ভ�াস

���াজন � �ালালে�র �ব�ে�
�েখ ��া�ােনা� এক�া� প��

দিজ� ি���া�ক�উ� ই��া�
ও ি�েতন ন�ী,
বড়ত�া ��ে�ব���,
�� �া�� •
�জ �মে�বু�জ বড়তলায় �ান�য় �ছাে�া
ও মা�াির ও�াগররা তােদর িকছু সম�ার
ক�া তুেল �েরন। এ�েদর মে�� িছেলন
ব���য়ান হািজ মি��ল ইসলাম �মা�া �ম��ু�
এব� যুবকেদর মে�� ইে�কাম হািজ, মি��ল
হািজ, �ব��া �মা�া, সািদক �হেমদ
গািজ, �জেল রহমান সরদার, মহ� তািরক
�হােসন �মা�া, �গারা মি�ক, জালাল
�হেমদ গািজ, �ািহদ হাসান �া�ার,
হািজ রি�ক। এ�েদর �িতবাদ মহাজনেদর
িব�ে�, যােদর কাছ ��েক ম�লত �ছাে�া ও
মা�াির ও�াগররা স�ােহ িতনিদন দ�ায়
দ�ায় ক�াে� ক�াচা কাপড় �কেন। গত
ি�েস�র মাস ��েক �ায় �িতিদন একতর�া
মহাজেনরা কাপেড়র দাম বািড়েয় চেলেছ।
�রা�, �েমদাবাদ, লুি�য়ানা, মু�াইেয়র
িমল ��েক �য কাপড় �েস, তার দাম
ক��ােব এেবলা�ওেবলা বাড়েত পাের� যিদ
িমেলর �াইস বাের, তাহেলও �তা �স�া
কায�কর হেত অ�ত কেয়ক স�াহ সময়
লাগেব।

এই অ�া�ািবক ম�ল�ব�ি�র িব�ে�
�ছাে�া ও মা�াির ও�াগররা �ত���ত��ােব
���য়াির মােসর �� তাির� �ে�ালেন
�ািমল হয়। এক �চারপে� তারা জানায়,
�িবগত কেয়ক মাস ��েক িনত��েয়াজন�য়
িজিনেসর লাগামছাড়া দাম বাড়ার কারেণ
গ�হে�র স�সার চালােনা �িব��হ হেয় পড়েছ,
সব ��েক �ে��েযাগ� ক�াচা কাপড় ও
�জাগােড়র দাম। �িতিদন �িতমুহ�েত� মহাজন
এব� দালালরা িনেজেদর ইে�মেতা দাম
বািড়েয় চেলেছ। �মরা �ছাে�া, বেড়া,
মা�াির ও�াগর �াইেয়রা সারা বছর
সততার সে� ব�বসা কির। �মরা �িন��র,
�মরা সরকােরর কােছ চাকির ি��া কির
না, দিজ� ি��ই �মােদর জ�িবকা ও ���
ম�ল�ন। তাছাড়া �মােদর অ� �কােনা
�রাজগােরর রা�া �নই। অতএব �মরা
�মােদর এই জ�িবকা ও ম�ল�ন হারােত
চাই না। মহাজন ও দালালেদর িব�ে�
�ে� দ�াড়ােনাই একমা� প�। ��ন �মরা
সকেল িমেল �ে� দ�াড়াই। যিদ �মরা �ে�
না দ�াড়াই, তাহেল �মােদর দিজ�ি��েক
অস� ব�বসায়�রা ��স কের �দেব। �িতবাদ
��প �গাম� �� ���য়াির ব�হ�িতবার
��েক অিনিদ��কােলর জ�, যত�ণ না
�কােনা কাপড় ও �জাগােড়র দাম কমােনা
বা ি�র হে�, তত�ণ বড়তলা ক�াচা কাপড়
ও �জাগােড়র �দাকান ব� �াকেব। ����

এই �ে�ালেনর জমােয়ত ��
হওয়ার পর �মি�য়াবু�েজর ম�া���াকচারার
ও বেড়া ও�াগরেদর স�গ�ন �বা�লা
�রি�েম� গােম���স অ�া�� ম�া���াকচারার
ওেয়লে�য়ার অ�ােসািসেয়�ন��এর স�াপিত
মহ�দ �িল হািজ সােহব �ে�ালনকার�

যুবকেদর ��েক পা�ান। পরিদন ��
���য়াির এই সিমিতর স�াদক �লমগ�র
�িকেরর সে� �ে�ালনকার�েদর �ব�ক
হয়। িতিন জানান, এিস মােক�� কাপেড়র
ব�বসায়�রা �েলাচনায় বসেত চায়।
�সইিদনই �ান�য় িব�ায়ক �ব�ল �ােলক
�মা�ার স�াপিতে� স�ি�� সম� পে�র
স�ায় �ে�ালনকার�রা � দ�া দািবপ�
�প� কের। এেত িছল �
• �দ�ি�� কা�ে�র দাম বা�াে�া ��েব
�া। কা�� � ��া�াে�র কাে�াবা�াির ব�
করেত হেব।
• ��� �সিম ��া� কা�� িদেত হেব।
�খাে� �কাে�া কার��ি� ��েব �া।
• কা�ে�র ���ত মা� সম� �াে� ব�ায়
রাখেত হেব।
• ���� �াকার ি�মা�� �া��েক দ�হা�ার
�াকা বে� ��� করেত হেব। ��া�ররা ব�া�
কিম�� �দেব �া।
• কা�ে�র দাম বা�াে�ার �ে� �ক স�াহ
সময় িদেত হেব।
• ��া�র� খির�ার � মহা��েদর ি�েয়
সম�য় কিমি� ��� করেত হেব।

এই স�ায় ��� মহাজনেদর �যারা
মােড়ায়াির স�দােয়র� �কােনা �িতিনি�
�পি�ত িছেলন না, মা� � জন ও�াগর�
মহাজন এব� এিস মােক�ে�র �সে��াির
�পি�ত িছেলন। �েল ি�র হয়, মহাজেনরা
� মাচ� িনেজেদর মে�� বসেবন এব� �� মাচ�
��র �মােদর সে� �েলাচনা হেব। �সই
�েলাচনায় এিস মােক�� অ�ােসািসেয়�েনর
স�াপিত �ু�ু হািজ অ�� �নেবন। িক� �সই
�েলাচনা হয়িন। ইিতমে�� বােজ� ��ােব
ব�ি�ে�র ওপর এ�াইজ ি��ি� বাড়ােনার
��া�ণা হয়। বেড়া বেড়া ব� ও �হািসয়াির
মািলেকরা এর িব�ে� �ে�ালেন �নেম
পেড়। তারা িনেজরা স���ায় অ�, তাই
�ছাে�া ও মা�াির ও�াগর এব� কািরগরেদর
তারা এই �ে�ালেন �ািমল করেত চাইেছ।
�ছাে�া ও মা�াির ও�াগরেদর কােছ দিজ��
ব�বসা �ি�র ি��, কেরর �ওতায় পেড়
না, তবু তারা এ�াইজ ি��ি� ব�ি�র
�িতবাদ করেছ।

�স�ত, �মে�বু�জ�মেহ�তলায় বেড়া
ও�াগর মা� ���, ম�া���াকচারার ��
��, মা�াির ও�াগর ��� এব� �ছাে�া
���। �ছাে�া ও�াগরেদর মে�� ��
অিনয়িমত, যারা িসজেনই কাজ কের।
�ছাে�া ও মা�াির ও�াগর, তােদর দিজ��
কািরগর এব� অ�া� যারা এই ি�ে�র সে�
যু�, �মা� �ায় �� ল� মা��। মহাজন
ও দালালেদর নানান জুলুম এেদর বরাবরই
স� করেত হয়। বেড়া ও�াগররা সরাসির
ি�লারেদর কাছ ��েক কাপড় �কেন। তারা
�ু�ে�াগ� নয়। তাই তারা �ছাে�া ও মা�াির
ও�াগরেদর � দ�া দািবেক ��� িদেত
চাইেছ না। িক� হাজার হাজার �ছাে�া ও
মা�াির ও�াগর �মে�বু�জ ও মেহ�তলা
জুেড় ব�হ�র �ে�ালন ও স�গ�েনর ��িত
িনে�।

�েযিদক িদেয় যােবন,
হারেব �িমেকরাই�

�হািসয়াির ি��র�� �ানা, �ভ�িত� রায়ে����ির ও
ি�েতন ন�ী, উ�র ক�কাতা, ��
�া�� •
আজ �বলা বােরাটা না�া� আ�রা ক�া�র�া�� �রল��েজর পাে� �ন��ল
��� �ােক�েট �া�। একটা �েতার ��াকান ��েক �জা�াে�র �াল �কেন
সা�েকেলর �াে��েল �ু�লে� এে�া��েলন �ু�ল ব�। রাজাবাজাের ��র
কারখানা ��া এ�টার�া�জ�। �� পাকা �েতার �কান ������� ��টার� ��ল
�ত ব�র পুেজার পের �� টাকা� আজ �ত�ন �কনেলন ��� টাকা�� ��
�েতা �ক�জেত ��ল ��� টাকা� আজ �কনেলন ��� টাকা�� �লা��েক
�বে�ে� �রাল ���� ��টার� ��ত �� টাকা। �েল �জেন ত�ার ��া�াক�ন
ক� �বে�ে� ����� টাকা। ��া�স�া�র ��ে�র �ে�� �ুরার�পু�র� বা��া�র�
ভা�াে�া�া� নারেকল�া�া ন�� �রা� এবং ক�া�র�া��র এ� পা�া�েলােত
��লত �সলা�ে�র কাজ ��। কাপ� �ন�টংে�র কাজ �� ��াভাবাজার�
কা��পুর� রাজার�াট� বা��আ�ট� �ে�া�া�া� �লকটা�ন ��েল। ��
কাপ� �বানার �েতা ��ল ��� টাকা ��ত �ক�জ� এখন �ে�ে� �������
টাকা �ক�জ। ����ং � �া� কের �স� কাপে�র �র �ে� �াে� �ক�জেত
��� টাকার �পর। �স� কাপে�র সা�া� ক�। �েল �সলা�ে�র কােজ�
��া ��খা ��ে�ে�।

পাে�� একটা �ের ��ব�� ��েলরা জা���া �সলা� কর��ল। একজন
�ুবক� স�বত �স �া�লক �কংবা �া�লেকর �লাক� আ�াে�র ��েখ কাজ ��ে�
�েঠ এল। �র কাে� জানেত পারলা�� এখােন �ুরেনর কাজ� ���কে�র
����না�র �ােল ��� টাকা �পসেরট। ��া�� �ােল �জেন ��� টাকা প���
�রট আে�। তেব কােজর �জা�ান ক�। তা� এ� ��েলে�র �রাজ�াের�
টান �েরে�। আর একটু এ��ে� একটা �ের একজন �েরর �ব� একা
����েন ���� �সলা� কর��েলন। ��র না� ভারত� বসাক। এ� ���নটটার
না� �ে�� ��া�স�া�র। ��ন এখােন ��েন ��� ��টা কাজ কেরন� তােত
��া� ������� টাকা আ� ��। তেব ��ল পুেজা ��েক আ� ��ন���ত
�ে� ��ে�। এখােন �েকাঠা�র� ��াে��র কাজ ��। ��র সে� ক�া বলেত
বলেত� এেলন ��র �া��� স��ব বসাক। �ত�ন ���� সাল ��কে�ার
ব�স� ��েক এ লা�েন রে�ে�ন। �ত �� ব�র কাজ করে�ন ন�� �রাে�র
ক�না ��া�স�া�রেত। �খােন �লা�� ��াে��র কাজ ��। এ�া�া ন�� �রাে�র
�ব�ভ� ���নেট �পা� আ�ুল� �লার� ��লাক ��াে��র কাজ� ��। �ত�ন
জানােলন� স�াে� � ��েনর জা��া� ��� ��ন কাজ পা��। এ��েক
��া����া�লেকরা এ�া�জ ����ট ব���র �ব�ে� �া�ক করে�। �ে�র আর
ক�� �েতার �া� �বে�ে�� তা� কাপ� �ন�টং ক� করাে�। ��ন �সে�ে�
কাজ ��� �ন�টং না �েল ����ং� কা�টং� �সলা� সব কাজ� কে� �ােব।
এ� �রে�র স�� ��া�স�া�র ��ে� এখন �সজন� ��� আ�াে�র �রাজ�ার
কে� ��ে�। ��র ক�ার �াে�� �� বেল �ঠেলন� �ে���ক ��ে� �ােবন�
�ারেব ���েকরা��।

এরপর �বেকেলর ��েক আ�রা ��লা� �া�বাজাের �ে�া�স�া�র ��াক�াস�
���ন�ট �স�টার��এর �নতা �সা�না� ��াে�র কাে�। এ� ���ন�ন �ন�টং
���নট�েলার ���কে�র �ে�� ��লত কাজ কের। �ান �ত�রর এ�
���নট�েলােত �াস �া�েন রে�ে�� �কা�া� �কা�া� ���ন�া� �ে�জ�
লা� �ে�ে�। একজন ����ন �পােরটর পা� �ােস ���� টাকা ���এ
�নে��। �ক� �েনেক �সটা� ��� না। �সলা�ে�র ���নট�েলােত ��লত
জব��াক� �� �পসেরেট� �ুরেন। ���� সােল ��� ��ন ����েটর পর
��েক �াে�া�া�র �া�লকে�র �ােত ব�বসার �ব��রভা� �েল �া�। এখন
��া�স�া�র ��ে�র ��� �ন��� কের এ�সব বে�া �া�লেকরা� ���ন
�টা��ে�র লা�� আ�র��ালে�র �পা �ত�া��। এে�র �নেজে�র কারখানা
বলেত না�কা��াে� �ক�ু আে�। এরা� ��ােটা �া�লকে�র ��ে� জব��াক�
ক�রে� �ন�। ��� রে�ে� �াটপা�ট� ��� �ারা ��র�া��াট বা ��লা�ােট
সরাস�র �াল সা�া� কের। এে�র �ব�া খারাপ। সরকা�র ��েসেব � ল�
�� �াজার ক��� এ� ��ে� �ু�। �বসরকা�র ��েসেব তা �া� � ল�।
���লা ���ক রে�ে� �� �তাংে�র �েতা। �ান�� �ক�ু ���ক �াকেল�
��র �� পর�না এবং ��া� �জলার ��র��রা� ��েক ��পু�ে�রা এখােন
খাটেত আেস।

লা�� �পা� �কাঠা�র� �লােরর �েতা বে�া ��া����া�লেকরা বােজেটর
এ�া�জ ����ট ব���র ��ােবর �ব�ে� ল�া�ে� ��ােটা ���নট�েলার
�া�লক����কে�র জ�াে�ত করেত �া�ে�। �ক� ��ােটা �া�লক বা
কারখানা�েলার স��া ��ব���ান �েতা�কাপে�র ��া �র। ��া�াক�ন
ক� ���� �ে� ��ে�। �স �নে� বে�া �া�লকে�র �ত�ন �া�াব��া �ন�।

এক নজের জাপােনর
�না�� � পর�া�ু ���টনা
�� মাচ� ��� �বর পাওয়া অবি�

��� ব�, ক�কাতা, ��� �ািড�য়ান পি�কা ও
উইিকিপিডয়া •
• ���ি��া পর�া�� �কে�র বাইের বায়���ে� পর�া��
িবিকরে�র �া�া ��� ��েক ��� ি�েয়েভত� �িত
���া। ���া �েয়ক এই িবিকরে� �কােনা �া�� �াকে�
একি�েনর �ে�� তার �া�ক�, ���া�া�� এব� �ােড়র
�া���ি�কা��ী�া �িত�� �য়।
• পর�া�� �কে�র �� িকি� ব�া�াে��র এ�াকা ��েক
�া�� �িরেয় �নওয়া, �� িকি� উ�তার �ে�� ��ন
��া�ে� িনে��া�া।
• পর�া�� বে���র প��ের আ�ন।
• পর�া�� �া�ািন �� প�েড় �াে�।

• �নাি�র �ে� �াপােনর ��ত �� �� �ের ��
�রবরা� ব�।
• �� �� �র িব����ীন।
• �ি� �ত� ��া�না�াের আ�ন।
• ��ন, ��ন ��া�ে� িব�, ��াবাই����া�ডে�ান�
ই��ারেনে� িব�।

এ� ��ােল স�েজ বানা�
�াক��তক আ�বর

রা�ায়িনক র� ি�েয় নয়, রা��ােনর উ�য়প�েরর উে�ি�,
�ত�, তাি�র, �ি��রা �তির কেরে� �াক�িতক আিবর। আি�
আপিনও বানােত পাির এই আিবর, বািড়েতই। কীভােব?
�া�� পাউডােরর �ে� �� ি�ি�েয় তােত রা�ার ���� ি�েয়
�িকেয় ���� আিবর, আ�তা ও ি����র ি�েয় �িকেয় �ই
�রেনর �া� আিবর, �াে�র পাতার র� ি�ি�েয় �িকেয়
িনে� �ব�� আিবর। �িব ��ীক �রকার, ��রপ�র, � �া��।
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স�াদেকর ক�া

�ক�িতর ওপর �ভ�� করার
আমােদর দপ� চ�ণ� �হাক

�য �দে� িহেরািসমা�নাগাসািকর মেতা ভয়াবহ ���টনা �েট
�গেছ, �য �দে�র মা�ষ ও �ক�িত আজও �সই অিভ�াপ বহন
কের চেলেছ, ক�ভােব �সই �দে� এত�েলা পরমাণ� চ�ি� রাখা
হেয়েছ� এক�একটা পরমাণ� চ�ি�র �ংসা�ক �মতা কেয়ক��
পরমাণ� �বামার সমান। �স কথা আমরা সকেলই আজ জািন।
ক� জাপােন, ক� ভারেত, আধ�িনক জ�বনযাপেনর �েয়াজেন,
আমরা পরমাণ� িব��� ও �ি�র উ�পাদন চািলেয় যাি�। আজ
জাপােন ভ�িমক� ও �নািমর আ�ােত পরমাণ�েক��েলােত
িবে�ারণ �েট চেলেছ। অথচ আমরা যেথ� �মাটরগািড় আর
িব��� ব�বহার করার রা�া �থেক সরেত পারিছ না। এখনও
উ�ােদর মেতা �ি�র �এনািজ�� অপচয় কের চেলিছ। জাপান
আধ�িনক জ�বনযা�া ও ব�াপক হাের এনািজ� ব�বহাের আমােদর
কােছ এি�য়ার এক আদ�� �দ�। তাই আমরা আধ�িনকতার নােম
জাপােনর এই িনব��ি�তার িন�া করেত পারিছ না। �কননা তা
করেল �তা িনেজেদরই আ�সমােলাচনা করেত হয়। আমােদর
�ধানম�� আ�� করেছন, ভারেতর পরমাণ� �ক��েলা িনরাপদ
আেছ। িতিন একবারও এটা বলেত পারেছন না, জাপােন যখন
এত বেড়া একটা ���টনা �েট �গল, আমরা আমােদর পরমাণ�
�ি� উ�পাদন এবং তা আরও বাড়ােনার ন�িতেক প�নিব�েবচনা
করব।
আসেল আমরা আধ�িনকতার ভােলাম� খিতেয় �দখেত চাইিছ

না। আমরা মেন করিছ, িনত�নত�ন �য�ি�র উ�াবেনর �জাের
�ক�িতর ওপর �ভ�� করব। আমরা বেড়া ব�াধ �তির করব�
�হর, �াইওভার আর বেড়া বেড়া রা�ার জাল িব�ার কের
জ�বনেক আরও �তগাম� করব� মািট আর সম�ে�র তলা �থেক
ইে� মেতা জল, খিনজ আর �তল ত�েল আনব� �ক�িত আর
বনস�দেক ল�� করব। তােতই আমােদর �খ। আ� �েখর
জ� আমরা িনেজেদর ভিব�তেক কতখািন িবপ� কের ত�লিছ,
�সিদেক �মােটই দ�ি�পাত করব না। আমরা যা করিছ, �ব�
করিছ, �ব� করব।
জাপােনর ভয়াবহ �টনা�েলা �চােখর ওপর �েট চেলেছ

আর �যন বলেছ � �ক�িতর ওপর �ভ�� করার আমােদর দপ�
চ�ণ� �হাক। আমরা িক তা �নেত পাি��

� থ ম পা তা র প র

ভারেত �কান ��সাহেস
পরমাণ� �ি��

�� �িদ �����া �ি��� �ে� �াে� �া �ে� �র ��া�� ��র�� �ে�
পাের?
�জয় ব� �তজি�য়তা ছড়ােত �� করেল তা বাতাস বািহত হেয় �ধু
জাপােন নয়, জাপান ��েক �� কের সব�� ছড়ােত পাের। রািশয়ায়
�চরেনািবেলর পরমাণুচুি���ঘ��নার �ভাব ��েক পৃি�ব�র �কােনা �দশ
�রহাই পায়িন।
�� ����াি�� পর�া�� �ি� ���া������� ��ি��ে�র পর পর�া��
����ি�র �ব�া ি�েয় �াপাে�র �াে� িরেপা�� ��েয় পাি�েয়ে��
ি�ি���া �ব� ি�� �ার�া�ায় ���াে� ���াে� ���ি�য় পদা�� ব�ব��
�য় ��� �ব ��ে�র �ব�া ��ে��� িরেপা�� ��েয় পাি�েয়ে�� ��
��ে� ��� �র�ার ও ������র িব�া�ে�া���া ���া?
�জয় ব� পৃি�ব�র �য �কােনা �দেশ �য সব জায়গায় �তজি�য়
পদা�� ব�বহার কের কাজ করা হয় তার ওপর নজরদাির করার
জ� আইএইএ আেছ। তেব জাপােনর আণিবক শি� সং�ার িব�ে�
ত�� �গাপেনর �িভেযাগ দ�ঘ�িদন ধেরই আেছ। এই িনেয় কাগেজ
�লখািলিখও হেয়েছ। �েনক জাপািনও এমন �িভেযাগ তুেলেছ। তা
ছাড়া সব �দেশর সরকার ও সব ধরেনর সং�ার ওপেরই �য ব�জািতক
কেপ�ােরশন�েলার মাত�ির আেছ �স �তা �তামরা জানই।
�� �� �দে� ি�েরাি��া��া�া�াি� �ে� ��ে� ���াে� পার�া�িব�
�ি� ��� ���? �ব� �াও �বার ���াে� ��ি����ব� ��া�া
���াে� ���� �প�ে� ��া পর�া�� �ি�ে�� ���?
�জয় ব� সমু� উপ�েল করার এক�া কারণ, শ�তিলকরেণর জ�
�েয়াজন�য় জেলর �যাগান। আসেল পরমাণুচুি�েত তাপ যত�া �তির
হয় তার কম �ংশই িব��েত �পা�িরত হয় �এর �পা�র দ�তা
সাধারণ কয়লা বা �তল �ালািনর তাপ�িব��� �কে�র তুলনায় কম�,
বািক তাপ শ�তিলকরেণর জ� �চুর জল লােগ।

জাপােনর িনজ� �তল না �াকায় তারা পারমাণিবক শি�র িদেক
ঝুঁেকেছ। তাছাড়া ভূিমক� ��েক বঁাচার মেতা িনম�াণ �যুি�েত জাপান
খুবই উ�ত। �ধুমা� ভূিমক� হেল ক� হত বলা যায় না, �নািমর
জেলা�ােসই বেড়া গ��েগাল�া হল। ভূিমক� স� করেত পাের এমন
িনম�াণ কািরগিরেত জাপান পৃি�ব�র ���। এত ভূিমকে�ও ��ািকেয়া
�াওয়ােরর িক� �তমন �কান �িত হয়িন। �েক�শেল জাপােনর এত�া
�বিশ এিগেয় �াকা সে�ও এ ধরেনর �ঘ��নায় �বাঝা যায় �য ��া�
�দেশ এরকম হেল ক� হেত পারত। এর পেরও ভারেতর মেতা তৃত�য়
�িনয়ার �দেশ �কান ��সাহেস পরমাণু িব��� �ক� হেব� �ভেব
�দেখা, আেগর �নািমেত তািমলনাড়ুর ক�া�েম পরমাণুেক� ব� হেয়
িগেয়িছল।
�� ��� ��ে�� �াপাি�রা �বা� পর�া�� িব������ ��ির �রা�াে�
ি� ��ে� ি�েয়ি��?
�জয় ব� ইেয়াকাহামােত �পরমাণু মু� ��ল �ান�য় �শাসেনর' এক
মহাসে�লন হেয়িছল ���� সােল। আিম িগেয়িছলাম �সখােন। ���
জন আ�জ�ািতক �িতিনিধ সহ ওেদেশর আরও ���� জাপািন �িতিনিধ
উপি�ত িছল। আমার মেন হয়, জাপােন পরমাণু িবেরাধ� আে�ালন
খুব কম �জারােলা নয়।

�মিথ�া�া চেরর জিম
জিরেপর দািব দািবদাওয়া

•
•

•

•

•
•

.

•
���� সােল �মতা হ�া�েরর পর ভারেতর ��ম
�ধানম�� জহরলাল �নেহ� বাংলায় এক�া নদ�
পিরক�না কেরন। বাংলা িবহার স�মা� এলাকায় গেড়
ওেঠ কংি�ে�র নদ� বঁাধ, �তির হয় জলাধার, �তির হয়
জল িনকািশ ক�ােনল । �সই সময় ��েক বাংলা িবহাের
ব�ার �েকাপ বাড়েত �ােক। ইিতমেধ� �বশ কেয়ক�া
ভয়াবহ ব�া হেয় �গেছ। �সই সাে� �� হয় ভয়াবহ
নদ� ভা�ন। বাংলায় গেড় ওেঠ �ােণর রাজন�িত।

এসময় ��েক �মি��া�া �ােমর কৃিষ জিম ভাগ�রি�
নদ�র ভা�েন পেড়। �ত গিতেত ভা�েন �গা�া গঁােয়র
চােষর জিম, ফেলর বাগান, বঁাশবাগান, কঁাচাপাকা
বািড়, ফসল �তালার খামার�জিম নদ�র ভা�েন
চারপঁাচি� দশেকর মেধ� সব �শষ হেয় যায়। গঁােয়র
চািষরা �ত�� শাি�ি�য়, িনিব�বাদ� মা�ষ িছল। গঁােয়র
সম� চািষ পিরবার স�� চািষ িছল, মা� হােত
�গানা বােরাি� �খতমজুর পিরবার িছল। গঁা িছল সারা
বছর উ�সেবর �মজােজ। আমার জ� ওই গঁােয় এক�া
চািষ পিরবাের। গঁােয় �শশব, �কেশার, �য�বন কাি�েয়
����ে�র �দারেগাড়ায় এেস নদ�র ভা�েন সব�� হািরেয়
বত�মােন রাে�র �দওয়া পুনব�াসেনর িভে�য় বসত করিছ
পিরবার িনেয়। আমরা সম� চািষরা চােষর জিম হািরেয়
তঁাত বুেন সংসার �িতপালন করেত বাধ� হি� িন�পায়
হেয়।

গত আিশ দশেকর ��র িদেক ভাগ�র��র উ�র িদেক
এক�া িবশাল চর �জেগ ওেঠ। বত�মােন তা গঁােয়রই চািষ
মজুররা আবাদ করেছ। চের সব ধরেনর ফসল ফলেছ।
কৃিষ ফসেলর দাম ভােলাই �বেড়েছ। যিদও নতুন এক�া
মধ���েভাগ� ��ণ� সব জায়গায় জে�েছ। তারা কৃিষেত
�কােনারকম পুঁিজ িবিনেয়াগ না কেরই কৃিষর উ�ৃ��া
আ�সা� করেছ। আর এক�া নতুন উ�পাত কৃিষেত ��
হেয়েছ। তা হল, সব�� ই�ভা�া গিজেয় ওঠা। তারা
জিমর দাম �ত�� বািড়েয় িদেয়েছ। নানা কারেণ আজ
চািষ মজুেরর মেধ� জিমর চািহদা যে�� �বেড়েছ। চেরর
জিমেক �ক� কের আেরক ধরেনর িরিলেফর রাজন�িতও
�� হেয় �গেছ।

�গা�া িবে� বত�মােন আেরক�া খাদ� সংকে�র ক�া
�শানা যাে�। পাশাপািশ মন�াে��া �কা�ািনর মেতা
িবিভ� ব�জািতক ব�জ �কা�ািনরা এেদেশর ব�জ
ভা�ারেক �ংস কের িদেত চাইেছ। কােজই আমােদর
মেতা চািষ মজুরেদর খুব সেচতনভােব জিমেক মােয়র
মেতা র�া করেতই হে�। এেদেশর মাি�েত িবেদেশর
জিম হা�রেদর নজর পেড়েছ। তােদর সে� জুে�েছ
�দশ�য় �ভা�কারবার�রা। খাদ� স�� আমােদর জ�বনেকও
সংক�াপ� কের �দেব। আবার হয়ত এেদেশর মা�ষেক
মরা প�র মাংস �খেত হেত পাের। আমােদর ঘের
�কােনারকম জমা পয়সা �নই, যা িদেয় �বিশ দােম খাদ�
িকেন পিরবারেক খাইেয় বঁািচেয় রাখব। কােজই জিম
একমা� �বঁেচ �াকার �বল�ন।

এইসব িবষয় �ভেবই আিম ব�ি�গত উেদ�ােগ
চািষ মজুরেদর সংগিঠত কের চেরর জিম জিরেপর
জ� �চ�া করিছ। ইিতমেধ�ই আমরা শাি�পুর �েকর
ভূম�মাংসার আিধকািরেকর সাে� আেলাচনা �সের
িনেয়িছ। খুব িশগিগির �জলায় আেলাচনা কের জিরেপর
জ� িলিখতভােব আেবদন করব। এখানকার �িফসার
আমােদর �ত�� ভােলা সহেযািগতা কেরেছন। �জলা
�িফসারও আশা কির আমােদর �রব�ার ক�া িবেবচনা
কের জিরেপর ব�ব�া করেবন। ইিতমেধ� চািষ মজুরেদর
সংগিঠত কের �তির কেরিছ, �েমি��া�া চর উ�ার
সিমিত'।

জিম �ভাগ করেল জিমর রাজ� িদেত হয়। সম�
চািষেক িনয়িমত রাজ� িদেত হেয়েছ। �য সময় ��েক
নদ�েত ভা�ন �� হয়, �সই সময় ��েক জিম ��েক আয়
খুবই কেম যায়। কারণ আর িকছু নয়, �জ�া �� হয়,
�সিদেনর ব�জ আজেকর ব�েজর মেতা উ� ফলনশ�ল
িছল না। আমােদর গঁােয়র আউশজিম আমন হেতা না
নদ�র কাছাকািছ গঁা হওয়ার জ�। পা� ফলত, িবেঘেত
�মেরেকে� দশ মণ, বত�মােনর মেতা পেনেরা �ষােলা মণ
�তা নয়ই। জিম�িল �ভে� যাওয়ার ফেল সরকােরর
রাজ� ব� হেয় যায়। আমরাও রাজ� পিরেশােধর
হাত ��েক বঁািচ। স�েরর দশেক �গা�া �দশ জিরপ
হয় সরকািরভােব। �সসময় �ক�িজ�ও� �ভে� যাওয়া
জিম, বসতিভে�, ফেলর বাগান, বঁাশবাগান, পু�র,
ফসল মাড়াইেয়র মাঠ, �গার�ান, �শান সব িকছু �ন�কা
চলাচেলর জ� �রক�� কেরন। সম� জিমর দাগ নং�
�িল চািষেদর নােম খিতয়ানভু� আেছ আজও। সম�
চািষ আজও ভূিমসং�ার দ�েরর �রকে�� রায়ত িহেসেব
নি�ভু� আেছ। তা �দেশর সেব�া� আদালত ���কার
করেত পারেব না।

গঁােয়র মােঠ �বশ িকছু খাসজিম িছল। রা�ার জিম
�ত�� চওড়া িছল। এছাড়াও দািবদারহ�ন �বশ কেয়ক
একর জিম িছল। �গা�া চােরক �কৃষক ধন� পিরবােরর
�বশ কেয়ক একর জিম িছল। তা �ায় �িধকাংশই
চরজিম িহেসেব উেঠ পেড়েছ। এই ধরেনর জিমর পিরমাণ
ভােলামেতা। এছাড়াও �ি� িবশাল বঁাধ িছল, যা আজেক
উ�ৃ� জিম।

�যেহতু �রকে�� �ন�কা চলাচেলর জ� বা িসক�� ভূিম
�লখা আেছ আর ওই জিম �যসব চািষর নােম িছল, তারা
�েনেকই মারা �গেছ। িক� তােদর �বধ দািবদার আেছ।
চািষেদর দািব �বধ দািবদারেদর নােম পা�া �দওয়া �হাক।
পা�া �রক��ভু� করােলই দািবদারেদর নােম খিতয়ানভু�
হেয় যােব।

চের �য উ�ৃ� জিম আেছ, তা গঁােয়র �খতমজুরেদর
নার�পু�ষ িমিলেয় পা�া �দওয়া �হাক, এ�া �মি��া�া
চর উ�ার সিমিতর দািব। সিমিত মেন কের, �বশ িকছু

�খতমজুর পিরবার যু� কের যিদ পা�া হয় তাহেল তারা
�গাপেন ইঁ�ভা�া মািলকেদর কােছ জিম িবি� করেত
পারেব না।

�মি��া�া চর উ�ার সিমিতর �পািরশমেতা চািষ ও
�খতমজুরেদর মেধ� িবিল হেল তা হেব �ায়� শাি�র
প�। আিম িবিভ� চর আে�ালেনর ইিতহাস পেড়
�জেনিছ, খুেনাখুিন হয়। সিমিতর �পািরশমেতা কাজি�
হেল ভূিম সং�ার দ�েরর আিধকািরকরা চািষ মজুর
আমরা সকেলই কাজি� করার জ� দায়ব� আিছ। আর
এক�াও �তা িঠক, সরকার আি��ক স�ে� িদশাহ�ন।
তাই কাজি� হেল সরকার চািষ মজুেরর কােছ �িতবছর
িনয়িমত রাজ� পােব। আমরা সকেলই উপকৃত হব।

চর জিমর পা�া �াপকরা পরবত��কােল �ায়�
মািলকানা�� পােব। �তমনই চাষ করার জ� �ণ
পােব চািষ �খতমজুররা। তাহেল উভয় ��ণ�র কৃষকরা
লাভবান হেবন। চর উ�ার সিমিতর কাজি�র ��েতই
প� করার জ� গঁােয়র �লাকাল �নতৃ� হােত �গানা
কেয়কজন �খতমজুরেক ভুল বুিঝেয় জিমর আে�ালন�া
�ংস করেত চাইেছ। চািষ মজুররা দ�ঘ�িদন আলাপ
আেলাচনা কের সিত�ই িদশা �দখােত পারেল সাফল�
আসেবই।
খাদ�সংকট
বত�মান িবে� খাদ�সংক� িদন িদন ভয়াবহ আকার
ধারণ করেছ। আমােদর �দশও সংকে�র মেধ� পেড়
�গেছ। তার কত�িল কারণ আেছ। তার কেয়কি�
কারণ ভয়াবহ, যারা খাদ�ব� জিমেত ফলায় তােদর
হােত �কানও জিমই �নই। ধান গম �াল �তলব�জ
�বিশরভাগ�াই �খতমজুররা মা�ার ঘাম পােয় �ফেল
মজুিরর িবিনমেয় আবাদ কের। গিরব কৃষক মাঝাির
কৃষেকর ভূিমকা ���কার করার �কানও উপায়ই �নই।
চােষর জ� জল �ত�� �েয়াজন�য়। তা ব�িতেরেক
ফসল ফেল না। যত পিরমাণ খাদ� ফলন হয়, সি� সহ
তার �বিশরভাগ মধ�স�েভাগ� ��ণ� আরতদাররা চািষর
কাছ ��েক িকেন �বিশ মুনাফা কের সবসময়। �দিশ
ব�জ �ংস করেত ব�জািতক �কা�ািন�েলা উেঠ পেড়
�লেগেছ। �দশ�য় মাত�ররা তােদর �দাসর। �লাভ� বব�র
মুনাফােখারেদর �লােভর কারেণ আবহাওয়া �খয়ািল হেয়
�গেছ। �গা�া সৃি��াই �ংেসর �দারেগাড়ায় এেস �গেছ।
ধািম�ক মা�ষেদর দায় সৃি� র�া করা, �গা�া কৃষক
সমাজ�াই �সই ধািম�ক মা�ষ।
িসকি� ভ�িম পয়ি� ভ�িম
�মি��া�া গঁােয় যখন নদ�ভা�ন �� হয়, তখন
সময়মেতা কৃিষ না হওয়ােত �জ�া �� হয়। নদ�
ভা�েন আর �জ�ার কারেণ জিমর খাজনা �দওয়া
�স�ব হেয় পেড়। �স সময় নগদ �াকার �ভােব খাজনা
সময়মেতা পিরেশাধ করা �স�ব হেয় পেড়। রাজ�
দ�েরর কম�চার�েদর পরামেশ� চািষরা দরখা� কের �ভে�
যাওয়া জিম িসকি� িলিখেয় �নয় পরচায়। স�েরর দশেক
�গা�া �দেশ জিরপ হয়। ওই সময় �ক� িজ� ও সাে�র
নদ�ভা�েন �ভে� যাওয়া জিমেক ভাগ�রি� নদ�র �ন�কা
চলাচেলর জ� কিমি� �রক�� �লেখ যা বত�মান পরচােতও
আেছ। এই জিম�িল িসকি� জিম নােম পিরিচত। িকছু
রাজ�নিতক কম�� �খতমজুরেদর িসকি�ভূিমেক খাসজিম
নােম ভুল �বাঝাে�। িসকি� জিমর দাগ নং �িল
চািষেদর নােমই বহাল আেছ। যা �কােনাভােবই খাসজিম
নয়। তা জিরেপর ফেল পুরেনা রায়ত বা মািলকেদর
নােমই নতুন কের পা�া ব��ন হেব। এখােন এক�া ক�া
বলা খুবই আব�ক তা হল, পা�া �রক�� হেলই চািষর
নােম খিতয়ান ভু� হেয় যােব। আর �য সব জিম বত�মান
�� ধারায় �রক��ভু� আেছ তােকই পয়ি�জিম বেল।
অত�েতর আে�ালন
���� সােলর জা�য়াির মােস গঁােয়র রাজ�নিতক �নতৃ�
চরজিম দশহাত চওড়া মােপ চািষ মজুরেদর িবিল কের
�দয়। চািষ মজুরেদর এক�া জমােয়েত আিম এইভােব
�বআইিন জিম ব��েনর ত�� িবেরািধতা কির �রকে��র
ক�া বেল। চািষ মজুর রাজ�নিতক �নতৃ� আমার
িবেরািধতা �মেন �নয়। চািষ মজুরেদর িনেয় �স সময়
গেড় ওেঠ �মি��া�া চর উ�ার সিমিত। ি�শজন কৃষক
ও সাতজন �খতমজুরেক িনেয় গেড় ওেঠ সাংগঠিনক
কাঠােমা। আিম �স সমেয় সংগঠেনর সভাপিত িনব�ািচত
হই। ওই সংগঠেনর �নতৃে� চর জিরপ হয়। িকছু খুচেরা
সম�া হওয়ার ফেল চর জিম িবিল ব��ন হয়িন।

চর জিম �যেহতু ভাগ�র�� নদ� সংল�, তাই চােষর
�েয়াজন�য় জেলর �ভাব �কােনািদনই হেব না। চােষর
জ� সবেচেয় দরকার জল। মাি�র িনেচর সি�ত জেল
হাত পড়েব না বলেলই চেল। যিদও চরজিম মালভূিম
��েলর মেতা ��উ �খলােনা। জিমর রস সবসময় �ােক।
জিম িবিল হেল গঁােয়র চািষ �খতমজুেরর জিমর চািহদা
�েনকখািন িমে� যােব। �মি�র�া�া চর উ�ার সিমিত
মেন কের, এই পিরক�না মািফক কাজ�িল হেল চািষ
মজুররা নতুন উদ�েম চাষ আবাদ কের �িনভ�র হেয়
উঠেব।

ঘেরর কােজর
�মেয়েদর পিরিচিত

•
ভারেত কত গ�হ�িমক কাজ কের তার �কােনা
সি�ক পিরসংখ�ান পাওয়া যায় না। ধরা হয়
এেদে� কম পে� ��� লাখ �মজ�ব� মা�ষ
এই জ�িবকায় িনয�� আেছ। �ম ও কাজ
দ�েরর রা�ম�� হির� রাওয়ােতর মেত �দে�র
�� লাখ ধন� গ�হে�র �েত�েক ��িতনজেনর
�বি� গ�হ�িমক িনেয়াগ কের। সরকােরর িনয��
টা�ে�ােস�র আ�মািনক িহসাব অ�যায়� ����
সােলর পর �থেক গ�হ�িমেকর সংখ�া ����
�তাং� �বেড়েছ। এেদর মেধ� সবেচেয় �বি�
সংখ�ক হল মিহলা �িমক। সবেচেয় উে�েগর
িবষয় হল, আইনেক ব�েড়া আ��ল �দিখেয়
�চ�র ি���িমকেক এই কােজ খাটােনা হে�।
এই �েরর কােজর �মেয়রা সম� ধরেনর
অিধকার �থেক বি�ত। এেদর �কােনা ছ�িট
�নই, িচিক�সাভাতা �নই, এরা ন��নতম �বতন
পায় না, অবসরকাল�ন �কােনা �েযােগর কথা
এরা �ে�ও ভাবেত পাের না। অথচ �দে�র
অথ�ন�িতেত এেদর বেড়া অবদান রেয়েছ।
সংগি�ত নয় বেল এরা সরকার বা িনেয়াগকত�া
কারও সােথই দরকষাকিষ করেত পাের না।

�পিরিচিত� একিট ���ােসব� নার� সংগ�ন,
গত দ� বছর ধের �েরর কােজর �মেয়েদর
অিধকার িনেয় কাজ করেছ, ম�ল উে�� তােদর
িনেজেদর সংগি�ত হেত সাহায� করা। এই
উে�ে� �িত ম�লবার �া�িরয়া �রলে��ন
এবং �িত ব�হ�িতবার বা�াযত�ন �রলে��েন
মিহলা কামরার ��াট�েম�র সামেন ����টা ধের
এই কােজর �মেয়েদর সােথ তােদর নানা সম�া
িনেয় চেল আেলাচনা।

এছাড়া সংগ�েনর উেদ�ােগ চাল� হেয়েছ
একিট িব�াম�র। কােজর �মেয়রা িনেজেদর
সময় অ�যায়� �সিট ব�বহার কের। কােজর
��ােক িব�াম�ের এেস �কউ ��িমেয় পেড়, �কউ
গ� কের, �কউ বা িটিভ �দেখ। িব�াম�ের
আর একটা বেড়া কাজ হয়, এই �িমক
মিহলারা িনেজেদর কােজর জায়গার সম�া
িনেয় িনেজেদর মেধ� আেলাচনা কের। কােজর
জায়গায় কারও সােথ �কােনা অ�ায় হেল
অেনেক িমেল �সই অ�ােয়র �িতবাদ করার
জ� �সখােন যায়, �েয়াজেন থানায় িগেয়
অিভেযাগ জানায়।

কােজর জায়গায় বা বািড়েত �কােনা
কােজর �মেয়র ওপর িনয�াতেনর �টনা �টেল
সংগ�েনর সদ�রা তােক নানাভােব সাহায�
কের। উদাহরণ, মিনেবর বািড়েত আটেক
রাখা একজন নাবািলকােক স�িত প�িলে�র
সাহােয� উ�ার, অিভভাবকেদর রািজ কিরেয়
তােক আবািসক ��েল পা�ােনা, পািরবািরক
িনয�াতেনর ি�কার একা�মা এক কােজর �মেয়র
বা�া �মেয়েক আবািসক ��েল পা�ােনা।

িব�াম �ের মাে� মাে� �া�ার আেসন।
ত�ার কােছ মিহলারা িনেজেদর �ার�িরক কে�র
কথা বেলন এবং িতিন �সই ক� উপ�েমর
জ� পরাম�� �দন, �েয়াজেন ওষ�ধ িলেখ �দন।
িব�াম�ের বেস �কলকাতা সংেবদ��এর নাচ�
গােনর আসর। িব�াম�ের উপি�ত মিহলারা
নােচ, গােন অং��হণ করেত ভােলাবােস।
অেনক সময় ব�থা উপ�েমর জ� িকছ� হা�া
ব�ায়াম করােনা হয় বা �িতিদন �র অ�কার
কের ধ�ান।
দািবদাওয়া
এই �িমক মিহলােদর সবাই দি�ণ চি��
পরগনার অেনক দ�েরর �াম �থেক কলকাতায়
কাজ করেত আেস। িনেজেদর �াম �থেক
কলকাতায় যাতায়াত করেত এেদর �স�হ য�ণা
�ভাগ করেত হয়। তাই এক� জেনর ওপর
মিহলা গ�হ�িমক গণ�া�র কের �রলম��র
কােছ তােদর দািবপ� জমা িদেয়েছ। মিহলা
���াল চাল� করার জ� �রলম��েক �াগত
জািনেয় তারা বেলেছ, এই ��ন চাল� হওয়ায়
অি�সযা�� মিহলােদর �িবধা হেয়েছ, িক�
তােদর �কােনা �িবধা হয়িন। তারা অেনক
�ভাের ��ন ধের, তাই ওই মিহলা ���াল
ওেদর �কােনা কােজ আেস না। তারা �রলম��র
কােছ দািব কেরেছ, মিহলা কামরা এবং সাধারণ
কামরা বাড়ােত হেব, গ�হ�িমকেদর জ�
িনি��� �রল কনেস�ন সহজলভ� করেত হেব,
সম� ���েন মিহলােদর জ� ���চাগােরর
ব�ব�া করেত হেব, মিহলা কামরার সামেন
��াট�েম� ��� িদেত হেব।

���� সােল অসংগি�ত �িমকেদর জ�
আইন �তিরর �ি�য়া চলাকাল�ন সাংসদ
অজ��ন �সনগ�ে�র কােছ সংগ�েনর প� �থেক
গ�হ�িমকেদর জ� �ব� িকছ� �েযাগ �িবধা
আইেন অ�ভ��ি�র দািব জািনেয় �ারকিলিপ
জমা �দওয়া হয়। �ারকিলিপেত গ�হ�িমকেদর
জ� ন��নতম মজ�ির, �িভে��ট �া��, িচিক�সা
ভাতা, সা�ািহক ছ�িট, মাত��কাল�ন ছ�িটর দািব
জানােনা হয়।
���া�া��
দ��� কেয়ক বছেরর আলাপ আেলাচনার পর
���� সােল �া�িরয়া ���েন �নেম �য কােজর
�মেয়রা কােজ যায় এবং �সখান �থেক বািড়
��ের তারা িনেজরা একিট দল গেড়েছ। তারা
দেলর নাম িদেয়েছন �সমাধান�। �িতমােস
িব�াম�ের সমাধান�এর িমিটং বসেছ।
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�বা��া� ��াি�� িব�া� �ি��ার
���� স���া �� �����

���� হাও�া�ার� ��া�র�া�া� ��র �� পর��া� ��
���য়া�র •
িব�ান �চতনা �সােরর জ� িনরলসভােব কাজ কের
চলা িব�ানমন� ব�ি�েদর �পি�িতেত এক ব�িত�ম�
আেলাচনাসভা অ�ি�ত হল �গাবর�া�া গেবষ�া
পিরষেদর �েদ�ােগ। আেলাচ� িবষয় িছল �বা�লায়
�কািশত িব�ান পি�কার মু�� স���া কম �কন�� সকাল
��টার পের আেলাচনার ��েতই অ�তম �েদ�া�া ও
পিরচালক দ�পক �মার দ�া �পি�ত সকলেক �গাবর�া�া
গেবষ�া পিরষেদর �ে��, পিরক�না ও কম�কা�
স�েক� জানােলন। �গাবর�া�া গেবষ�া পিরষেদর
ি�ত�য় বািষ�ক অ��ােন �পি�ত িব�ান পি�কার �ল�ক,
স�াদক, পা�ক ও িব�ান আে�ালেনর সে� �ু� ব�
মা�েষর সমােবেশ �ায় সকেলই ব�� করেলন বা�লায়
িব�ান পি�কার সম�া, স�াবনা ও কর��য় নানা
িদক। িব�ান �চতনা �সােরর সে� দ���িদন �ু� এমন
একজন �ল�ক�স�াদক�স�গ�েকর ক�ায় জানা �গল,
�বা�লায় িব�ান পি�কার স�চনা �প�েন �শ� বছেররও
আেগ। ���� ি��াে� �কািশত �িদগদশ�ন� বা�লায়
��ম িব�ান পি�কা। �০�এর দশক ��েকই বা�লায়
িবিভ� িব�ান স�গ�ন �তির হেত �� কের। ম�লত
পি�কা বা স�গ�েনর সদ�রা িনেজরাই পি�কার �চার
ও িবি� কের �� �া ম�লত পুশ �সল �� �� কারে�
িনত��নতুন ��তা বা পা�ক �তির হে� না।� বত�মােন
মা�ষ িব�ানমু�� নয় �� তার কার� িহেসেব ব�ার
কে�� �শানা �গল �দিনক ও বািনিজ�ক পি�কা�িলর মেধ�
িব�ােনর �বর �চােরর �িত অনা�েহর ক�া। এ ছাড়াও
িব�ান পি�কায় িব�ান সািহেত�র �মজাজ �তির না
করেত পারা এব� �ল�কেদর পাি�ত� �কােশর �ব�তাও
িব�ান পি�কার �চার বাড়ােনার ��ে� একিট সম�া
বেল িতিন মেন কেরন।

�বাি�িজ�ক পি�কা ও িবিভ� �চারমাধ�েম িব�ােনর
নাম কের �ব�ািনক আিব�ারেক ��েরর স�ি� িহসােব
�চােরর অপেচ�ার িব�ে� মা�ষেক সেচতন করার
জ� িব�ান পি�কা�েলার �েয়াজন�য় ভ�িমকা �নওয়া
�েয়াজন�, এমন ক�া আেলাচনায় পাওয়া �গল,
পাশাপািশ িব�ান পি�কার িবপ�ন সম�ার �স�
অেনেকই �ে�� করেলন। আেলাচকেদর অেনেকই িবিভ�
বুক�ল�িলর ভ�িমকা িনেয় একমত ��, িব�ােনর
পি�কার িবি�েত �ল�িলর লাভ �নই ��� বাি�িজ�ক
পি�কার িবি�েত লাভ �বিশ ��� �� কারে� বুক�েলর
মািলকেদর আ�হ িবক�ত�িচর বাি�িজ�ক পি�কা িবি�র

�িত।
আেলাচ� িবষেয় এক িশি�কার অিভমত, �মা�েষর

অবসর কেম �াওয়া এব� অবসর �াপেনর মাধ�ম বদেল
�াওয়াটা একিট বেড়া সম�া িব�ান পি�কার পে��।
পাশাপািশ �অিভভাবেকরা �ছােটােদর পড়া�নার ব�াপাের
পা�� বইেয়র বাইের অ�া� প�পি�কা বা বইপড়ােক
ইদান�� ভােলা �চাে� �দ�েছ না� ��� এিট �ভেব �দ�ার
িবষয় বেল িতিন মেন কেরন।

িব�ােনর পা�ক�ল �তির হে� না, এ ব�াপাের
িশ�ক�েলর ভুিমকা ক�� �� এমন একিট �� ��াপন
কের িশ�ক িনেজই �শানােলন বত�মােন িবদ�ালেয় িব�ান
িবষয়ক আেলাচনার �িত ও ছা�েদর মেধ� িব�ানেচতনা
�সােরর �িত িশ�ক িশি�কােদর অন�হার ক�া।

�গাবর�া�া গেবষ�া পিরষেদর �া�ে� সকাল ��েকই
পিরষেদর স��েহ �াকা িবিভ� িব�ান ও সামিয়ক প��
পি�কার �সি�ত �দশ�ন�র আেয়াজন িছল �চাে� পড়ার
মেতা। �দিশ�ত পি�কার মেধ� অেনক প�পি�কা �দ�া
�গল, �� পি�কা�িল বত�মােন �কািশত হে� না।
অত�েতর নাম করা ���াপ� ব� পি�কা �চে� �দ�ার
�ল�ভ �ে�াগ �পি�ত সকলেক মু� কেরেছ। িব�ান
পি�কা �দশ�ন�র এমন স�� আেয়াজেনর পাশাপািশ
আগাম�েত পিরষদ �া�ে� িবিভ� বা�লা িব�ান প�পি�কা
িনেয় �মলা আেয়াজেনর ��াবও পাওয়া �গল।

িশয়ালদা ��েক বনগ�া লাইেনর ��েন �গাবর�া�া
��শেন �নেম হ�াটা পে� প�াচ সাত িমিনেটই �প��েছ
�াওয়া �ায় ��াটুরা ��িতলতা বািলকা িবদ�ালেয়র পােশ
�গাবর�া�া গেবষ�া পিরষেদ। িব�ানমন� সমাজ
গ�েনর জ� �িতিনয়ত কাজ কের চলা মা�েষর কােছ
�গাবর�া�া গেবষ�া পিরষদ একিট িমলেনর �ক�।
এ�ােন �ুি�বাদ�, পদা��িবদ�া, রসায়নিবদ�ার ও িব�ান
িবষয়ক িবিভ� পি�কার ভা�ার গেড় �তালার ��িত
চলেছ।পাশাপািশ সািহত� পি�কার িব�ান িবষয়ক িবিভ�
�ব� স��হে�াগ�তার ক�া মা�ায় �রে� �ে��ে�াগ� িকছু
সািহত� পি�কাও স��হ করা হে�� িব�ান পি�কার এই
স��হশালা সম�� করার জ� ��সাহ� সকেলর কােছই
পি�কার কিপসহ সবরকেমর সহে�াগ�তা চাওয়া হে�।
িব�ান পি�কার স�র�� এব� িব�ান সািহত�চচ�ার জ�
অত বেড়া �েদ�াগ পি�মবে� আেগ ক�নও হয়িন।
লাইে�ির ��ালা �ােক �িতিদন �পুর ���টা ��েক
স��া ছ�টা প���। পি�কা স�র��, পা�, গেবষ�া
এব� ব�বহােরর জ� �গাবর�া�া গেবষ�া পিরষেদর
লাইে�িরেত সবাই �াগত।

�া �র র �া �া র � র

সােরর িহেসব
.

বািড়েত িগেয় বসেলন িসম ছাড়ােত। িসেমর দাম পেড়
�গেছ আর তাই িসেমর দানা িবি� করেছন। তা এ�ন
��� টাকা �কিজেত িবেকাে�। �মেয় আর নাতিন সাে�
বেসেছ। এবছর �চ� শ�েতর সময় িতনিব�া জিমর
জ� তলা কেরিছেলন। �� �কিজ ধান ��েলিছেলন।

ওটায় �রায়া ��ত সােড়চার িব�া জায়গা। িক� অিতির�
�া��ার জ� তলা �ুটল না ি�ক মত। �শেষ আবার
চািট ধের ২০০০ টাকার তলা িকনেত হল। বেয় আনেত,
তলা ভা�েত আরও �০০ টাকা। অব� পুেরাটা লােগিন।
�০০০টাকার িবি� কেরেছন। বািড়র পােশ �� তলা ভা�া
হেয়িছল তা িনেজেদর �লােকরা কেরেছন, �কবল একজন
�মেয় বাইের ��েক িনেয়েছন। িনেজর �দড় িব�া বািড়র
�জন সহ �মাট দশজেন �েয়েছন। এবাের ��০০ টাকা
অি�েম জিম িনেয়েছন। �ােদর জিমেত সম�রদা জেনর
কাজ কেরন তােদর জিম। বষ�াকােল �েয় �দন, ��ােরা
কােল ধানটা তুেল িদেলন। ওনােদর জিমর পােশ নালার
মাধ�েম �জায়ােরর জল আেস, তা পু�ের ভিত� কের
তারপর �সচ িদেয়েছন। ��েম তলা ��লার সময় জল
িছল না। পা� �সট �েরর �লােকর। অ�া� বছর জল
িসচেত হত না। বষ�া কম হওয়ার জ� এ অব�া।

�রায়ার সময় �০ ��টা �সচ, পের িতন ��টা, চার
��টা বার িতেনক িদেয়েছন। এর মেধ� সার িদেয়েছন
��বার একবার। এই িদনকেয়ক হল অল ইন ওয়া��ার
নােম একটা সার িদেয়েছন। এ বছর এটা ��ম ব�বহার
করেছন। � িকেলার দাম ২�০ টাকা। আর �রায়ার সময় �
িকেলা কের �মাট ��িকেলা �াই আর �সে�ট িদেয়েছন।
�াই�টাটা �কিমেকলেসর গত বছর ��০ টাকা ব�া িছল
এই বছর ��০��ত ��েকেছ, �সে�ট ২২০�২�০ ��েক
�০০ টাকায়। দাম �তা �চুর �বেড়েছ� ��র এল, এই
ই�িরয়া �����০ িছল �সটা এবছর ���০ টাকা।

�া �র র �া �া র � র

������ ���া ব�া�েব ি��
সাক� ভু� �দশ�িলর নদ� িনেয় স�ি�� সরকােরর এক
অিভ� ন�িত িনেদ�িশকায় বলা হেয়েছ �কােনাভােবই ��ন
পান�য় জল, নদ�র মাছ ও ব�ি�র �িত না হয়। অ�চ চ����র
��ে� বারবার এই ন�িত লি�ত হে�। গত �ই �সে��র
২০�০ �ি�ম �কােট� এক জন�া�� মামলা �জু হেয়েছ।
নিদয়ার নদ� ও পিরেবশ ব�াচাও আে�ালেনর কেয়কজন
���ােসব� আইন �মাতােবক ভারত সরকােরর িবেদশ
দ�র, বন ও পিরেবশ দ�র, �ক��য় জল কিমশন এব�

�ক� ও রাজ� সরকােরর দ�ষ� িনয়�� পষ�েদর িব�ে�
এই মামলা দােয়র কের। গত বছেরর এভাের� শ��জয়�
দেলর দলেনতাও এেত শািমল হন।

আমােদর �দেশ �ভাট, জন�িতিনিধ, ম��, �নতা,
জনতা �াকেতও হাইেকাট�, �ি�মেকােট�র রায়দান ছাড়া
জনগে�র টনক নেড় না। এত বেড়া �দেশর �কা�ায় একটা
আটা� িকেলািমটার ল�া নদ� আেছ, �কা�ায় কেয়কজন
��াস প�াচরা, দ�রােরাগ� ব�ািধেত িক�বা না ��েয় মরল,
�কা�ায় �কান পাি�ক কাগেজ ��কলম �ল�া �বেরাল,
�স �বের কার ক� এেস �ায়! বাচেকা, চকাই�এর মেতা
আরও একিট নদ� �িকেয় �গেল তার ��সারত িক� িদেত
হেব সকলেকই! �থ� �হায়�া ���� রাহা�

���া� �ভার প�া�টার ��য় ���� ���া�ার হা���
�ায়�পা�া ��াে� �ার��া ��াট�া��র ��ে�র ��ায়
����ে�র ��া�াে� ��� �াে�� ���� ��র �পেয়
�ে� �� ��া�া� �ভে� ��ে� ��� ��ভাে�ার
���া �ের� ���� � ��টার �ে��ায় প�া�টা ����
��� ��ভায়� ����ে�র ��া�াে� �ে���� �ট�
�া���ট হেয় ��� �াে� �ে� �া�া �াে�� ��� ও
��র রথ�� �����ার� হা���� �� �া���

���র � ��াবা �রা� �ের ��� �া�ার �ি��ার ���

রা�া � বাি� ি���াে�র ��ে�া�� হ� ���ােব
�া��া� ���র �রাে�র �া�ি��

• �া�া���� �াে�র ��পর�ে� ���ট প��র
������� ���ার �া হওয়ার �ে� �ায় ভরাট
হওয়ার পেথ

•��া�� �াে�র পাে� ��� �ার�া প�� ও �ট
�� ���া��� �রাে�র ��ে�া��ে� ��ট প��র
ভরাট হওয়ার পেথ

•�া��া �ে����� �া�া� ���ে�র পাে�
���ট প��র ভরাট হেয় �ে�ে�

•�া��া �ার�া প��র �ভ�র��ে� ���ট ���
�ে�া ��া�া�া�া ভরাট �ের ��হ ����া�
হেয়ে�� �����র ���ও ��া�া রেয়ে�

• �হ�ে�াটেরর ��ভয় ���ে�র �াে� ���ট
প��র ভরাট �ের ��হ ����া� হেয় ��ে��
�রও ���ট প��র ভরাট হওয়ার পেথ

• �া��া রা����� ��া�ার ���া�া ��া�া ভরাট
�ের ��হ ����া� ��� প�র�ভার �রে� রা�া
���র হেয়ে�

• �া��া ���া��ায় রা�ার �পার ওপাের ���ট
প��র ভরাট হেয় �ে�ে�

• �া��া হ�র�ভার ��পর�ে� ���ট প��র ভরাট
হেয় �ে�ে�

• �া��ায় �হ�ে�াটেরর ���� �রা ��রাট
��া�য় ভরাট �রার �া� ��ে�

.

র�� �া�া ও ��ে�� ���� �া��া� � �া�� •
��রপাড়া �গ��েদ�াগ� পিরেবশ স��ার স�ে� �বর
�পেয় � মাচ� �পুর �টায় আমরা ��রপাড়া��কাননগর
পুরসভায় �াই। এিদন �ত�� জানার অিধকার
আইন ২০০�� অ��ায়� দর�া�কার� �দ�প �মার
হাজরােক িচি� িদেয় ��েকিছেলন এই পুরসভার ভাইস
�চয়ারম�ান িপনািক ধামািল। এই পুরসভার ২�ন�
ওয়াে��র ২ন� মা�লা রাইসিমল এলাকার �ায় � কা�া
��াবা �মািলক রতন ম�ল, দাগ ন� ����� এক
জিমর দালাল ভরাট কেরন। এই ভরাট করা ��াবার
ওপর িদেয় রা�া �তির করা হেয়েছ। �ে�� সে�হ
করার অবকাশ রেয়েছ �� �সই রা�া �কান অ�বধ
�পােয় পুরসভােত হ�া�র করা হেয়েছ। �ইিট পু�র
�দাগ ন� ২�২ ও ���� ও এই ��াবার স�ে�াগ�েল
এই রা�া পুরসভার �রেচই িনম�া� করা হেয়েছ।
এছাড়া ওই ভরাট জিমেত বািড় করার অ�েমাদনও
িদেয়েছ পুরসভা।
�� এই ��াবা ভরােটর �েল ওই এলাকার পিরেবশ�
ভারসাম� দা��ভােব �িত�� হেয়েছ। িট এন মু�ািজ�
�রা� স�ল� এই রাইসিমল এলাকায় পরপর �েটা
পু�র ও একটা ��াবা িছল। পু�র �েটা রেয়েছ।
পু�র ও ��াবার ��র ও পি�েম ধানজিম। পু�েরর
পুব ও পি�ম পাের রেয়েছ �বশ িকছু বািড়। বষ�ার
সময় জল দি�� ��েক ��ের এই �ই পু�র ও
��াবা হেয় ধানজিমেত চেল ��ত। এ�ন ��াবা
ভরাট কের রা�া ও গ�হ িনম�াে�র �েল বষ�াকােল
�সই জল পাশ হেত না �পের পু�েরর পুব ও পি�ম
পার �ভে� ��লেছ। লােগায়া বািড় ও প�ািচল পু�র
�াস করেছ। �েল �ই পােরর ব� বািড় ও জিমর
মািলেকরা দা��ভােব �িত�� হে�। এলাকার
জলিনকািশ ব�ব�ার এই �িতর জ� পুরসভাই দায়�।
২০০� সােলর পুর িনব�াচেনর আেগ এই ��াবা ভরাট
করা হেয়িছল।
�� গত ��বছর ধের �ান�য় বািস�া �দ�প �মার
হাজরা পুরসভার কােছ একািধকবার �ম�ি�কভােব
এব� পের িলি�তভােব এই ��াবা ভরাট কের রা�া
হ�া�েরর িবষয়িট িনেয় জানেত চান। �কােনা স��র
না �পেয় িতিন �ত�� জানার অিধকার ২০০�� আইেন
দর�া� কেরন। িতিন পুরসভার কােছ এই রা�া
হ�া�র স��া� সম� নি�পে�র �িতিলিপ �চেয়েছন।
এিদন ভাইস �চয়ারম�ান িপনািক ধামািল ত�ােক
��েকও অ�পি�ত িছেলন। িক� িতিন ত�ার দ�েরর
কা�েক এব�াপাের ক�া বলার দািয়� িদেয় �ানিন।

�দ�পবাবু �হ� �াক� পাব�ত� ভ�ষ� বে��াপাধ�ায় এব�
একিজিক�িটভ অি�সার �ধা�� �শ�র স�াতরার সে�
�দ�া কেরন। ত�ােদর কােছ �কােনা আেলাচনা না
�পেয় িতিন অিবলে� ত�ার দর�াে�র িলি�ত ��র
দািব কেরন।
�� �স�ত, এই অ�েল ব� পু�র ভরাট হেয়েছ
এব� এ�নও হেয় চেলেছ। জলাভ�িম র�া আজ �ধু
মা�লা বা ��রপাড়াই নয়, বািল, �ান�িন সহ
িব���� অ�েলর জনসাধারে�র ই�� হেয় �ে�েছ।
�ান�িনেত �রেলর িবরাট জলাশয় ভরাট করার কাজ
চলেছ। �গ��েদ�াগ� দ���িদন �াব� এই আে�ালেন
�ু� রেয়েছ। িবেশষত, িহ�েমাটেরর জলাজিমেত
আবাসন �তির ও ��ােমাটার�ব�বসার িব�ে� তারা
লাগাতার �িতবাদ কের এেসেছ।

.

�� �র�ট�� �ে����ার� ���প হা�রা ��রপা�া���া��র প�র�ভার �ে�া��ার ���� �পেয় �ে� ��ের �া��
�� প��র ���� ��া�ার ওপর �� রা�া ���র �রা হেয়ে�� �� ��া�া ভরাট �রার �ে� ��হে�র �র প��ের
�ে� �াে�� ��� ���ে��ে�র ��া�া�

�র��া���রা �র�া� ��� �া�ার �ি��ার ���
��প� ������� �����র� �� �া�� •
গত � মাচ� ��েক নিদয়া �জলার ক��নগর কেলজ
��ট, ব��পিরচয় ভবেনর �গেটর সামেন ��াকা��
�পা�ার িনেয় �রিজ� সাহা, ভবেতাষ হালদার,
�দ�� �পা�ার, ��ত িব�াস, িবরাজ বম��, আনসার
আিল, ওয়ািসম �মা�া, �শা� মজুমদার সহ �বশ
িকছু �ুবক শাি�প���ভােব ধরনা �� কেরেছ।
�� �ত�� আমােদর সা�িবধািনক অিধকার, ত�� িদেত
দায়ব� সরকার� ��� ম�লত এই ��াগানেক সামেন
�রে� সকাল এগােরাটায় �� হয় এই িবে�াভ।
�বলা �ত গিড়েয়েছ, অব�ানকার�র স���া �মশ
ব�ি� �পেয়েছ। �কন এই ধরনা� ভারত�য় িব�ান ও
�ুি�বাদ� সিমিতর হািলশহর শা�ার সদ� অিন��
িকেশার দাশেক এ ব�াপাের িজ�াসা করা হেল িতিন
বেলন, ত�� আমােদর সা�িবধািনক অিধকার। ২০০�
সাল ��েক RTI Act চালু হয়। অ�চ িবিভ� সরকাির
দ�র এ ব�াপাের �দাস�ন। রাজ�ােনর মা�ষ RTI
এর �পে� রা�ায় �নেম িমিছল কেরেছ এব� �সই
রােজ�র সরকার এই অিধকারেক ��ক�িত িদেত বাধ�
হেয়েছ। অ�চ আমােদর রােজ� ত�� জানার জ�
ধরনায় বসেত হয়। এটা আমােদর কােছ ল�া।
আবার এটাও ি�ক, এ রােজ�র অেনক মা�ষ এই
অিধকার স�ে� সেচতনও নন। আমরা আশা রাি�
এই শাি�প��� অব�ান ��েক তারাও ত�� জানার
অিধকার িবষেয় সেচতন হেব।
�� �পুর �েটা নাগাদ �পি�ত চাকির �া���
পর��া���রা সি�িলতভােব িনিদ�� �ম��এর ওপর
প�াচ টাকার �পা�াল ��া� লািগেয় RTI জমা িদেত
�গেল ব��পিরচয় �গেটর সামেন তােদর অ�ুতভােব

আটেক �দওয়া হয়। আ�ে��র িবষয়, ত�� জানা �তা
মা�েষর গ�তাি�ক অিধকার। এভােব ক�নই একিট
সরকাির দ�র সরকাির আইনেক ল�ন করেত পাের
না। অ�চ �দ�া �গল, ক�ভােব �রিজ� সাহােদর
�হন�া হেত হল। পিরেশেষ কত��প� চােপর মুে�
পেড় �গেটর পােশই অ�ায়� �টিবল �পেত RTI জমা
�নয়। তারাই বেলন, অত�েত �কােনািদন �কােনা কাজ
এভােব করা হয়িন। স�সদ ভবেনর �চয়ারম�ান ��
মািনক �ম�েক এ িবষেয় িজ�াসা করা হেল িতিন
বেলন, �কােনা অিভে�াগ িতিন পানিন। অিভে�াগ
�পেল িতিন �দ�েবন এব� এও বেলন, একিট নন�
ই��েক �ভােটর মুে� িতিন ই�� করেত িদেত চান না।
ম�লত �সই কারে� িমি�য়ার সামেন �কােনা ক�া িতিন
বলেবন না। �সত� �সলুকাস ক� িবিচ� এই �দশ�!
�� িক� ওয়ািসম �মা�া বলেলন অ� ক�া। আমরা
�ষােলাজন ব�ু ভােলা পর��া িদেয় এব� �০� ন�র
�পেয়ও চাকির পাইিন। অ�চ আমােদর �চেয় কম
ন�র �পেয় �ক� �ক� চাকির �পেয়েছ। আমরা
আমােদর সকেলর �াতা �দ�েত চাই এব� �ারা
আমােদর এলাকায় চাকির �পেয়েছ তােদর �াতাও।
হল� কের বলেত পাির, চাকির িনেয়ােগ িনরেপ�তা
বজায় রা�া হয়িন। �ে�� �ে�ািদতভােব পছে�র
�ছেলেদর চাকিরেত িনেয়াগ করা হেয়েছ। কােজই
এই �ন��িতর িব�ে� সকেল সমেবতভােব সম�
ক��নগর জুেড় এই আে�ালনেক ছিড়েয় িদেত চাই।
�রিজ� সাহা বেলন, �তই আমােদর �পা�ার িছ�েড়
��লা �হাক, �তিদন না এই ব��পিরচয় িশ�া স�সদ
আমােদর দািবেক ম��াদার সে� �মেন �নয়, এই
দািবেত আমরা লাগাতার ধরনায় বসব।
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িনেজর �া�� িনেজর হােত �ন�য়ার চচ�া

.

���� �র�ার� �ারা�ন �া�� ���ান ���ত��� ���াতা� �� �া�� •
মধ��েদেশর ছ�রপুর �জলাশহের �ত ��১� মাচ� হেয় ��ল এক ���
িচিক�সা ��সব�। এটা িছল চতু�� বছর। ���ল িছল �সখানকার
�া�ী �ারক িনিধ। বা�লা ��েক একমা� �িতিনিধ িছলাম আমরা
িতনজন।

��িচিক�সা ��সেবর �ে�� খুবই সহজ ��� িনেজর �া��
িনেজর হােত �নওয়া। বেড়া বেড়া �াম�া �কা�ািন এব� ব�বসািয়ক
�া�� পিরে�বার িবপরীেত দঁািড়েয় িনেজ িনেজ, বা বািড়র কােরা
বা পাড়ার কােরা সাহায� িনেয়, সহজল�� িজিনসপে�র সাহােয�
িনেজেদর ��াে��র বে�াব� করা।

এই ��সেবর আ�ায়ক রাম �বতার আর স�য়। স�য় এই �া�ী
�ারক িনিধরই দািয়��া� আ�িমক। আর রাম �বতার এখন নম�দার
তীের এক ধরেনর �াক�িতক িচিক�সা িনেয় পরী�ািনরী�া কের।
��েমই ��সেব ��শ�হ�কারী জনা প�ােশক �ছােটা বেড়া, পু��
মিহলা, �বদ� িশ�ািপপা� পর�েরর সাে� পিরিচত হল। �সখােনই
ি�ক হল, একটা �দওয়ােল চারিদেনর িন���ট টা�ােনার ক�া। �বদ�রা
�সখােন িলেখ রাখল, কখন তারা কী �শখােব, কখন তারা �ানীয় �রা�ী
�দখেব। আর ��শ�হ�কারী সবাই িনেজেদর বুেকর একটা কা�েজ
িলখল, তারা ��েদর কী জানােত চায়, আর �পছেনর একটা কা�েজ
িলখল, ��েদর কাছ ��েক কী জানেত চায়।

��সেব এেসিছল �বশ িকছু �বদ�। �নপােলর যুবক পরেম�র মুমু�
এব� তার ব�ু িনেয় এেসিছল �সখানকার আিদবাসী মা��েদর মেধ�
খুব জনি�য় হেড়াপ�াি� নােম এক িচিক�সা প�িত। ম�লত িবি��
ধরেনর �াছ�াছড়া ��েক বানােনা ও�িধই এর �পাদান। �িনক
�রাে�র �পশম হয় এই িচিক�সায়।

বারা�সী ��েক এেসিছেলন �দবািশস কাি�লাল এব� তঁার িকছু
িশ��িশ�া, �াি�ক িহিল� নােম একধরে�র শি��িচিক�সার �পাচার
িনেয়। �েত�ক মা�ে�র �দেহই শি� ��প� হয়। �সই শি�র
�পি�িতেক শরীেরর এ�ােরািট ���প��� �ােন ���ব করা এব�
শরীেরর �রা� িনরামেয় তােক ব�বহার করা। �য �কান ব�ি� িনেজই
তার ��হাত ব�বহার কেরই িনেজই িনেজর �রাে�র �পশম করেত
পাের বেল �াি�ক িহিল� এর িচিক�সক �দবািশ� কাি�লাল দািব
কেরেছন। খািল হােত িচিক�সা, �দেখ আমােদর �ব�ািনক মেন
খািনকটা �বা�ব বেল মেন হেলা। যিদও এই �াি�ক িহিল� এই
��সেব সবেচেয় জনি�য় হেয়িছল। ছ�রপুর শহেরর ব� মা��
�দিনক খবেরর কা�েজ খবর �পেয় চেল এেসিছেলন এই �াি�ক িহিল�
করােত। �দবািশসবাবু চারিদন ধের সকােল টানা সােড় িতন��টা কের
�িশ��ও িদেলন। যারা চারিদনই এই �িশ�� িনল, তােদর একিট
শ�সাপ�ও িদেয় িদেলন।

মধ��েদেশরই বা�া ��েক এেসিছেলন হিরশ�র রায়। �� বছর
বয়� এই �বী� মা��িট সকাল সােড় ন�টা ��েক রাত বােরাটা �বিধ
আ�ে�শার িচিক�সা কের যাি�েলন ��ে�র �ি�েত� �িতে��ে�র
�তা�া�� আ�ে�শার মােন �দেহর িবি�� �ি��সি�েত চাপ িদেয়
�দেহর িবি�� জায়�ার ব��া �বদনা �পশম করা, র�চাপ কমােনা
���িত। সাে� সাে� িবি� করিছেলন মািলেশর �তল। সকােল �দড়��টা
�রেখিছেলন �িশ�ে�র জ�।

িছেলন রাজ�ান ��েক আসা মিহলা �বদ�। তঁার িনেজর জিমেত
লা�ােনা �াছ�াছড়ার ��েক ও�ুধ স��হ কের �সই ও�ুধ িদেয় িচিক�সা
করিছেলন িতিন। এখােনও িছল ব� �ানীয় মা�ে�র ি�ড়।

িছেলন চুরািশ বছর বয়েসর নািড়�বদ� বাবা ল�� দাস। হাত
�দেখ আয়ুেব�িদক ও�ুধ িদি�েলন। �ক� িনেরা� �ব�ায় তঁােক নািড়
�দখােত এেল, িতিন নািড় �দেখ বলিছেলন, �তামার �তা �কানও
�রা�ই �নই। তুিম িক আমার পরী�া িনেত এেসছ?

এছাড়া �েত�কিদন সকােল িছল �জরােতর চে�েশর স�য�দশ�ন।
সকাল �বলার স�য�েক �ই �চােখর ��র মেধ� িদেয় �দেখ িনেয় শরীের
�সই শি�েক �হ� করার িবদ�া। চে�শ বলিছেলন, সম� িটি�

িব�াপেন এব� আমােদর িশ�াব�ব�ায় স�েয�র হাত ��েক বঁাচার ক�া
বলা হে�। িক� স�য� �তা আমােদর ব�ু। তােক একটু ব�ু �াবেল
�স আমােদর �েনক �রাে�র �পশম করেত পাের। ��সেবর ত�তীয়
এব� চতু�� িদন ছ�রপুর শহেরর ব� �লাক সাতসকােল চেল এেসিছল
�য�দশ�েন ��শ �নেব বেল।

রাম �বতার একিদন �শখােলন িশন িজন �দা ��� এক ধরে�র
জাপািন আ�ে�শার। রাজ�ােনর �দয়পুেরর যুবক িকে�ন �শখােলা
�ইেমাশনাল ি��ম �টকিনক� ��� িনেজর শরীেরর িবি�� ��েশ
িনেজর আ�ুল িদেয় �ট�ািপ�� কের শরীর �� করার প�িত।

এই ধরেনর �� হবার প�িত ছাড়াও িছল শরীর �� রাখার আরও
�েনক ক�া, এব� কাজ। ��মত, �� শরীেরর জ� চাই �া��কর
খাবার। �তল ব�বহার না কের, মশলা কম ব�বহার কেরও ��া�
রা�া কের আমােদর খাওয়াি�ল মেনাজ, �িম, দময়�ী, শ�কর��
রা। এই �া��কর খাদ���েদ�াে�র নাম �জাইেসা আন, �াইেসা মান�,
রাজ�ািন ��েক বা�লা করেল মােন দঁাড়ায়, আপনার খাবারই আপনার
�া��। মািটেত বেস �খেয় �ালা ��লাস ছাইেয় �মেজ রাখেত হি�ল
স�াইেক। তাছাড়া, �য �ক� চাইেলই �স �যা� িদেত পাের রা�াবা�া�
বাসন �ধাওয়ায়। �িম�মেনাজরা িশিখেয় িদি�ল রা�া।

�দয়পুেরর �েসি�, �তু, তািহর�রা �য়না �তির করিছল ��েল
�দওয়া িজিনসপ� িদেয়, চেকােলেটর প�ােকট, �মাবাইেলর �জাড়া
িসম, নারেকেলর �খাল ��� �ায় সবিকছু ��েকই �তির হি�ল কােনর
�ল। িশিখেয়ও িদি�ল তারা, কী�ােব �তির করেত হয় এসব। এরাই
�শে�র আে�র িদন �তির করল আিবর। �ু�া �ঁেড়ার সে� জল
িমিশেয় তােত আলতা আর িসঁ�র িদেয় �ই ধরেনর লাল আিবর,
হলুদ িদেয় হলুদ আিবর। এসব হল আস� �হািলর ��িত।

আর সবার ওপের িছল এই �া�ী আ�েমর �জিবক চা�। ব�
একর জিমেত কাপ�াস ��েক �ড়হর, আম ��েক �পঁেপ, �ম ��েক
মটর�ঁিট, �ছালা ��েক আলু ���� সবই হে� �ােলাই। আ�িমক
স�য়, আস�র আমােদর �শখােলা কী�ােব �তির করেত হয় ��াবর
সার। আ�িমক িবদ�া��ীিদ �শখােলন, �াক�িতক িচিক�সার মাধ�েম
�রা� �পশেমর িবি�� �পায়। িতিন সারা বছর এই িচিক�সা কেরন
এই আ�েম, িদেন ��িতনজনেক। এছাড়াও িশখলাম, �াক�িতক চাে�র
একটা প�িত ��� জীবা�েক বঁািচেয় �রেখ মািট �তয়ার করার �ি�য়া।

ছ�রপুর শহেরর মধ�িব� ���ী দেল দেল এই ��সেব ��শ
িনেয়েছ। এটা �বাঝা যাি�ল বাইের দঁাড় করােনা তােদর বাইক �দেখ।
একিদন বাইের দািড় কাটেত ��িছ, �সিদনই সকােলর কা�েজ ছিব
�বিরেয়েছ, এক িবেদিশনী রা�া করেছ �া�ী আ�েম। �তা �সলুেনর
কম�চারী, ১��১� বছেরর এক যুবক, আিম �া�ী আ�েম আিছ �েন
িজে�স করল, আপিন ওই িবেদিশেদর রা�া করা খাবার �খেয়েছন?
আিম তােক বুিঝেয় বললাম, আমরা সবাই িমেলই রঁাধিছ ওখােন।

মের �গেছ বাচেকা, চকাই� চূ���, অ�না ব�াচেব িক�

.

প��� �া�� �াি�নারায়�প�র� ন��য়া� � �া�� •
মা�ে�র �েয়াজন�িল ���কার। একিট তা��ি�ক �পরিট
�ত�াব�ক। িহেসব করেল �দখা যায়, মা�ে�র �ড় তা��ি�ক
�েয়াজন�িলর সবই �ত�াব�ক নয়। �েল �ত�াশার চাপ এেস পেড়
�ক�িতর �পর। পিরেবশ িহমিশম �খেয় যায় মা�ে�র দােমাদর �শ�
মাক�া িখেদ �মটােত �মটােত।

নদীর ক�াই ধরা যাক। প�ার শাখানদী মা�া�া�া� সমু� ��েক
এত দ�ের এর ��পি��ল �য নদীেত �জায়ার �ঁাটা �খেল না। �ছােটা
প�া ��েক �বিরেয় িশকারপুর হেয় �ারত�বা�লােদশ সীমা� �পিরেয়
এপােরর নদীয়া �জলার পাবাখািলেত আপন �খয়ােল ���া� হেয় ��ল
�� চ���ী আর ইছামতী। হ�া� �রলি�জ িনম�াে�র �েয়াজেন ��েদ বনপুর
লাইেনর চারেট ��ান �তিরর সময় মািট ��েল ব� কের �দওয়া হল
ইছামতীর মুখ। এ�ােবই �েয়াজেনর তাি�েদ ��বা িন��েয়াজনীয়তার
�বেহলায় �েপ�া করা হয় িচর�েনর ���েক। নদীশাসেনর ��েল
এ�ােবই মরেত হেয়েছ চ���ীর শাখানদী �বাচেকা��ক, �েনকিদন
আে�ই। ম�তু� হেয়েছ �পনদী �ছােটা চকাই�এর। আর ম�তু�প�যা�ী
�পনদী ��না।

ব�া িনয়�� কিমশেনর িরেপাট� ��যায়ী চ���ী �িতবছর �িড় হাজার
িক�েসক জল ও �ায় ১৫�� ল� টন পিল বেয় আেন �� �েল নদীর
নাব�তা �াস পায়। ১৯�� সােলর ���া�য়াল িরেপাট� �ন নিদয়া
ির�াস���এর সরকাির নি�েত চ���ীর �পির�াে�র ঢাল স�েক� �লখা
হেলও এত বছেরও নদীর ধাের বেড়া �াছ লা�ােনা বা ��িম�য়
�রােধর �কােনা ব�ব�াই হয়িন।

আবার নিদয়া �জলায় �িত ব���িকেলািমটাের জনস�খ�ার হার
সম� �ারতবে��র তুলনায় �েনকটাই �বিশ। ��াবতই ��পােশর
জিমেত বােরামাস, ি�শিদন একটার পর একটা িবেশ�ত সি�চা�
চলেত �ােক। নদীর �ইতীর ঢালু �াকার কারে� �� ব�ি�পােতই
�ববািহকার মািট সার ও কীটনাশক নদীেত �মেশ।

আরও আেছ। আটা� িকেলািমটার ল�া এই �ছােটা নদী চ���ীর
��িদেক বা�লার �াচীন জনপদ। প�ব� এিশয়ার ব�হ�ম িশবিল� সহ
�িস� িশবিনবাস চ���ীর ধাের। ��পােশর শহর����িলর মা�� �িতমা
িনর�ন কেরন ম�লত এই নদীেতই। �েল আধুিনক জিটল রাসায়িনক
র� আর পুেজায় ব�ব�ত �ব� পিলি�েন মুেড় ��লা হয় নদীেত।
আজকাল �া�েরর র�, �পাশাক, সাজস�া সবই �িচরাচিরত

�পে�ােকিমক�াল বাই���া�া�। তাই এ�েলা ��ক�িত বা�ব� নয়।
চ���ী �যমন �াচীন িশবিনবাস ছুঁেয় এেসেছ, �তমিন ক����,

হঁাসখািল, কালীনারায়�পুর ি�েজর িনেচ �রলবাজার ও নয়া �ুেলর
হাট ও একই সে� আঁশতলার বাজার হােটর পাশ িদেয় দ��� বেয়
িনেয় চেলেছ। রা�া�াট �প�রস�ার দ�ি�ত জল চ���ীর নদীপ� �বেয়
পায়রা�া�ার কােছ ��িল নদীেত �মেশ। এর মেধ� �ী�কােল �ঁাদা�ুল
ও বােরামােস �ুল��ল�শাক�সি� চা� করেত ি�েয় �য �িতির� জল
ও �য়�র িব� ব�ব�ত হে� �� �ুেলর হাট ও বাজার�িল চ���ীতীের
�ব�ােনর কারে� সব �রল নদীজেল িমশেছ। এছাড়া �েতা র� করা
জেল �সাি�য়াম��াইে�ােমট, ম�ালাসাই� �ীন সহ ব� �িতকারক
র� চ���ীেত িমেশ যাে� �িতিদন। আবার িকছু ব�বসায়ী �ুল, বি�
তরতাজা রাখার জ� কপার সালে�ট সহ �ট�ািজন ইেয়েলা, �মটািলক
ইেয়েলা, ি�িলয়া�ট �ু এব� রা�া�ােট মহাবীর পাড়ায় টা�ন �ােবর
পােশ বালিত �তিরর ��া�ির ��েক সীসা িমি�ত রাসায়িনক আর
আঁশতলার কােছ ি�ল আলমাির �তরীর সময় পুেরােনা সীট ��েক
�া����াি�� কের র� �তালার সময় তার �ধ�ত তরল যায় সব��সহা
নদী চ���ীেত।
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� � ব �র � িন য়া
�ইিকিলকেসর �নপ�� নায়েকর
ওপর মািক�ন �জেল �ত�াচার

��� ��� ���াতা� �� �া�� •
�ইিকিলকেসর কােছ মািক�ন রাে�র �গাপন
নিথ ফ�াস কের িদেয়িছল ইরােক �পাি��
পা�য়া ত�� মািক�ন �স� ��া�িল ম�ািন�।
২ মাচ� মািক�ন রা� ম�ািন�-এর িব�ে� নত�ন
কের ২২িট অিভেযাগ দােয়র কেরেছ। এর
মে�� রেয়েছ, ���র কােছ' নিথ ফ�াস
কের �দ�য়ার অিভেযাগ। বলাই বা�ল�, এই
অিভেযাগ স�ব�ব িমথ�া। �রা পড়ার �েগ
ম�ািন�েয়র সে� ত�ার �াকার ব�� �ি�য়ান
লােমার কেথাপকথেন এই �সে� ম�ািন�েয়র
মেতর হিদ� �মেল। ম�ািন� বেলন, ��িম
�তা এ�েলা রাি�য়া বা চ�নেক িবি� কের
টাকা কামােত পারতাম�'। লােমা ��
কেরন, �েকন তা কেরািন ত�িম�'। ম�ািন�
��র �দন, �কার� এ�েলা পাবিলক নিথ,
এ�েলা পাবিলেকর স�ি�'।

ত�ােক �য �জল�ানায় রা�া হেয়েছ, �সটা
ছয় িফট বাই বােরা িফট �র। জানলা �নই,
�কবল একটা িবছানা �র টয়েলট। ত�ােক

�াবার ��েত হয় এ�ােন। এই �জল�ানায়
ত�ােক রা�ার কার�, �জল কত��প� ��হত�া
করা �থেক ত�ােক �টকােত চায়। িদেনর
�বলা িতিন ��েমােত পােরন না। �চ�া করেল
�াি� সারা�� দ�ািড়েয় থাকা। �িত প�াচ
িমিনট পরপর ত�ােক পাহারাদার এেস �দে�
যায়। এই মাচ� পয�� ত�ােক �েত হত
একটা জািঙয়া পের। একিদন িতিন মজা
কের �হর�েক বেলন, ত�ার যিদ ��হত�া
করার ইে� হয়, তাহেল িতিন জাি�য়ার
দিড় গলায় �প�িচেয় মরেত পােরন। �সকথা
��ানার পর �জল কত��প� ত�ােক না�া হেয়
থাকেত বেল।

১১ মাচ� ম�ািন�েয়র �ইনজ�ব� ত�ার �ল�া
একটা ১১ পাতার িচি� �কা� কেরন। তােত
এসেবর ব��না িদেয়েছন ম�ািন�। িলে�েছন,
�সবাই য�ন �মার ন� �দেহর িদেক
তািকেয় থােক, ত�ন �মার অস�ব অ�ি�
হয়'।

চােষর বদল, চািষর লড়াই সােরর িহেসব
পা�� �য়া�� ��তা� �
�া�� •
�শেলনদার চা �দাকান।
�লতা �েকর মিহরামপুর।
���য়ািরর মাঝামািঝ।
সকাল। শীত যাই যাই করার
আে� �শ� কামড় বসাে�।
চােয়র আসর জেমেছ।
একজন িজ�াসা করল, কটা
বােজ? ৯টা ১৫। আের, ও
�য বলল ১ ��টা ১� িমিনট
পা� চেলেছ� �টা ১�এ পা� বসাল, তারপর পা� তুেল �� জিমেত বিসেয়,
এখােন চা �খেয় ৯টা ১৫ বােজ? আেরকজন ��র িদেলন, আর বেল কী করিব?
�মনাদাদার ব� এেস দঁাড়ােত না দঁাড়ােতই বলেলন, সকাল ৫টা ��েক হােট দঁািড়েয়।
িসেমর �কিজ ১�১�৫�টাকা। দ�র। সনাতনদা বলল, ��ােনর ওপর �রেখ ব�া� খুেল িদেল
না �কন? �ব� �� একজন ��র িদল, জলিদ িসেমর বাজার ��ম িদেক চড়া ��েছ
তখন দাম �ে� ��েছ। এখন দাম �তা পড়েবই। সামেনর বাস ��াে�� ��াপালপ�েরর
জন�েয়ক দিজ�র কাম িনেয় এেস দঁািড়েয় আেছ। �ায়ম��হারবােরর িদক ��েক একটা
�েছােটা হািত� এেস দঁাড়াল। �মিটয়াবু�েজর িদেক যােব। তােত এই মালটা তুেল িদল।
চা খাওয়া �শ� কের মিহরামপুর পি�ম পাড়ার িদেক এে�ােত এে�ােতই �দখা হল
রবীন জানার সাে�, সারা বছর সি� আর ধান চা� কেরই স�সার চেল। �মেয় এবার
মাধ�িমক পরী�া িদে�। �ছেল �াস �সে�ন। চাে�র কী খরচ এখন পয�� হল িজ�াসা
করেত বলেলন, িহেসব কিরিন। িহেসব করেল �য় �লে� যােব। জল সার সব ধাের।
এই সি�র টাকায় ধান চা� হল, ওই সবিকছু কের �শে� হয়ত ১� ব�া রেয় ��ল।
�খারািকর �শে� ওটাই লা�।

মিহরামপুেরর পি�েম
সরদারপাড়া কেলািন
হেয় মাে�র রা�া ধের
চক�রামপুেররর রা�ায়
ঢুকেল সমীর হালদােরর
�র। সমীরদার �ই �ছেল।
একটা কেলেজ একটা এবছর
মাধ�িমক িদে�। এক �মেয়র
িবেয় হেয় ��েছ।সারা বছর
�ে�র জিমেতই �া� চা�।
িনেজর জিম বলেত সামা�

িকছু। এই মর�েম ��ম িদেকই সীম লাি�েয়েছন, তার �লন এখন �শে�র িদেক। এখন
ঢঁ�াড়শ লাি�েয়েছন। িবেকেলর পড়� আেলায় �জন জন িনেয় মাে� সার িদি�েলন। বার
বার বলিছেলন ��েদর সার �মেপজুেপ কম কের িদেত। পােশ একটা জিম �দখােলন,
এনার শালা এ জিমেত ��েম �বি�কা জােতর বীজ িদেয়িছল। এবছর �৫� �াম বীেজর
দাম যাে� �৫� টাকা। হাই�ী� ��ারাইিটর বীজ। িক� দানা �ুেট �াছ আর �জায়িন।
�মাট কা�া দেশক জায়�ায় ৫�� �াম দানা িদেয়িছেলন। �শে� রা� মা� কের আবার
হাল কের মািট �লেট িদেয় মু�কড়াইেয়র দানা িদেয়েছন। সমীরদা িনেজও �বি�কা
জােতর দানা ��েলেছন। �ত বছর এই বীেজর �৫� �ােমর দাম ������� টাকার মেতা
িছল। আজেক ������১� সার িদে�ন, ই�িরয়া, �সে�ট আর কী একটা আেছ ি�ক
বলেত পারেলন না। এেত নাইে�ােজেনর �া� �বিশ। ৫� �কিজ ব�ার দাম ৫�৫টাকা।
যারা খুচেরা িকনেব তােদর ১১�১১�৫� টাকা �কিজ �তা �ব�ই পড়েব। যার কােছ
�যমন �নেব। ওঁরা িনেজরা হািস ম�রা করেত করেত বলিছেলন, খুচেরা িবি� করেল
�দাকানদােরর ব�া ৫� �কিজর �বিশ হেয় যায়। �রাদ পেড় আসেছ। ৫টা �বেজ ��েছ।
আে� আে� কাজ �শ� কের বািড়র িদেক এে�ােলন। কেয়কিদেনর মেধ� একটু �খাল
�দেবন। �কন এই সারটা ব�বহার করেলন? আসেল যার �য রকম সাম���। �াই ব�বহার
করেল �ােলা, িক� ১� টাকা �কিজ। আসেল �দখেবন। �াছটা যিদ �ঝেড় ওে� ��াল
�ল �দয়� তেব দািম সার �দেবন।
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�যাগােযােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ স�তারাম ��াষ ��ট, কলকাতা ৯

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

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

�িত মােসর ১ � ১৬ তাির� স�বাদম�ন �কাি�ত হে�। ২ টাকার িবিনমেয়
�পনার িনকটবত�� �ল বা কাগজিবে�তার কাছ �থেক স��হ ক�ন।
সারা বছর �াকেযােগ পা�য়ার জ� �াহক হ'ন। �াহক চ�াদা ৪০ টাকা।

��াি�কার� িজেতন ন�� কত��ক িব ২৩�২ রব��নগর, �পা�অিফস বড়তলা, কলকাতা ১� হইেত �কাি�ত এব� ত�কত��ক ি�ি�ট� �ট�, ৩২এ পট�য়ােটালা �লন, কলকাতা ৯ হইেত ম�ি�ত।
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