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কেপ�ােরট-িঠকাদার-�েমাটার চে�র
হােত শিহদ হেলন বািল জগাছার

জলার�া আে�ালেনর কম�ী তপন দ�
পালাবদেলর
স���ে�

���ত� ���� কলকাতা� �� �� •
��াওড়া �জলার �ািল জগা�া একিট
কলকাতা শ�র ����া �ামা�ল।
জগদীশপুর, চামরাইল, চকপাড়া
�ন�নগর, ��াপুইপাড়া, ��কািট, িনি��া, �ািল, �গ�াপুর-
� ও �গ�ানগর �ভয়নগর-� এই �টিট �াম প�ােয়ত িনেয়
�ািল জগা�া �ক গি�ত। N.H. 6, N.H. 2 -এর মেতা জাতীয়
�ড়ক ও ি��ি���র�, �াওড়া �মইন ও �াওড়া কে��র মেতা
�রললাইন �ারা �ম� ��লিট ��ি�ত। �ভ�েগািলক কারে�ই
জলিনকািশ এ�ােনর এক �াভাি�ক �ম�া। ��াপুইপাড়ার
মেতা ��েল ���ার জেল ি�-��র িশ� ��েক ��ে�র
ম�তু� �জ �িত �াভাি�ক �টনা �েয় দ�ািড়েয়ে�। িনি��চাের
জলাভ�িম ভরােটর �েল �িতিদন পাে� �াে� এই ��েলর
�াক�িতক পিরে�শ। ন� �ে� �াক�িতক ভার�াম�। �জ
��েক দশ-পেনেরা ��র �েগও �� পিরে�শ এই ��েল
�জায় ি�ল �জ তা ি�লু�। �মােদর নীর�তার কারে�
ইিতমে�� ি�ন� �েয়ে� এই �েকর কেয়কশ� একর জলাভ�িম।
�মােদর নীর�তা �ভে� িদল জয়পুর ি�ল �ি�কেট রাজ�
�রকার ও �নেমাল �� �র িক�ু ���রকাির ���া
����ভাে� ��ন জগদীশপুর চামরাইল, জয়পুর ি�ল ও
�াইগাি� �ম�জার �ায় ���� ি��া জলাজিম ভরাট করেত
�� কের। এই �ই �াজার ি��ার মে�� �ট শত ি��া
�রেলর জিম। এই ���াতী কােজর �িত�াদ জািনেয় �তির
�ল �ািল জগা�া �জলাভ�িম ��াচাও কিমিট�। �� �ল রা�ায়
�নেম �িত�াদ। �শা�িনক িনি�য়তার কারে� লড়াই �প���াল
কলকাতা �� �ায়ালেয়। ি�চার ি�ভােগর িনেদ�শ �মা�
কের চলল ওই এলাকায় ভরােটর কাজ। এমনকী ওই জিম
িদেয় �েয় �াওয়া কেয়কিট ���প��� �াল �ভ�িত ভরাট
�েত লাগল। নানারকম �েলাভন, �মিক, এমনকী শারীিরক
��ম� �েপ�া কেরও চলল লাগাতার �িত�াদ ����।

�তব�র �� নে��র ���� �� �নে�ন�েন ��
��াবনা �প� �ের��েলন তপন দ� �বং �দলীপ ��াচায��
�ত � �� ���� ���দ �েলন তপন দ�� �আর র�পাত
চা� না� ��� �� আেবদন �নে� �� �� �� জনস�া
�রার ����ত চা�েত ���দন �ত�ন ��ে���েলন বা�ল
�ানা�� ��রার পে� রাত �প�েন দ�টার স�� ত�াে�

��া�পা�া �লে�ল ��সংে�র পাে�
সা�নাসা��ন ��ল �ের �াের আততা�ী�

তপন দ� �বং ত�ার ��ন� সা��রা
ব��েত পার��েলন �য ত�ারা �য

��ােনাস�� আ�া� �েত পােরন� �ার� আনে�াল
�ন�া�া�চার� �ার�লন� �ড�ল��� ��া�রেসর �েতা
�েপ�ােরট ��া�ী�েলার দাপট� �ানী� �া�ে�র ��তবাদ�
�া�ে�ােট�র জন�া�� �া�লা ��ােনা ����ে�� �তা�া�া না
�ের জলা���� �রাট �রেত চা���ল ��সব �বপেরা�া
��তাবােনরা� তারা �� �বআ��ন �ােজর বরাত �দে���ল
�ানী� ��ে�দারেদর� �� ��ে�দাররা� ��টা �স��ডে�ট
�ে� ত�েল �ানী� ��তেরা�ে� ন�া� �রার জ� �ােজ
লা�া��ল �ানী� �ব�ার য�ব�েদর� �তব�র �� �ডেস�র
���� ��রপা�া �� বা�ল�া �বদ�ালে� ����েদ�া����র
বা���� সে�লেন �েস��েলন তপন দ� �বং �দলীপ ��াচায��
��রা �স�দন বেল��েলন� আজ বা�ল ��রপা�া ���ে�াটর
সে�ত �ব��� ��েল প�রেব� ব�াচােনার তা��দ ��ে�
�ানী� �া�ে�র �য ��তেরা� � সং��ন �ে� �ে�ে��
�স�ােন আ�রা স�েল� ��া�া�ব� ����� ���েব�ী স����
�র �েতা� �� �ানী� ��ােটা ��ােটা আে�ালন��লর ���লত
���ার দর�ার� না �েল আ�রা �� �াে��� �াে��র সে�
�পের ��ব না� �নেজ ত����েলর �নতা ���া সে�� তপন
দ� আ�াে� বেল��েলন� �ী�ােব �া� ��াে�র �া� �েন
জলা �রাট �রার ���া� আর নানান ��ােটা�ােটা �াজ
�দে� ��� �বাজােনা �ে� �ানী� ��াবী ��েলেদর� �নেজর
দেলর ��� ��ে�� ত�াে� �বেরা��তার ��ে� প�েত �ে��
তব� জলা���� ব�াচােনার �� ল�া� ��ে� ত�ারা �প�� �েটন�ন�

তপন দ� দলী� �াে��র �চে� স�ােজর �ে�াজনে� বে�া
�েন �ের��েলন� প�রেব� না ব�াচেল� জলা���� ��� �ে�
��েল �া�� ����ত �বপ� �েব ��� �� �বা� ত�ার �ে��
�ট�ট ��ল জীবেনর ���� ����ত� পয��� ত�ার ��ত��র পর ��
�� ����েদ�া��� ���তা��� ����ার স���ত �বা�ল �া�া��
�বং ত�ার� �েদ�াে� �ে� ��া ��স�টেজন রা���স ��া�ড
��ােট��ন ��ারা�� �বল�� ���ন ��ে� ����ল �ের বা�ল
�ানা� ��ে� ��তবাদ জানা��

গেল িগেয় সমুে�র জেল িমশেছ পরমাণু �ালািন
জাপােন জন�বে�াে�র চােপ �া�া��া পর�া�� ��� ব� �ল

������া
আপেডট

���ক ��কা�� কলকাতা� �� �� •
�টা��� ��েরর ��র প�েব�র ������া পর�া��
��ে� �না�� পরবত�ী ��াব� পর�া�� �বপয�ে�র
পর ��ে�� �টা��� ��ের বে�া বে�া ����ল
���ল �া�া��া স� �ব��� পর�া�� ��� ব� �রার
দা�বেত� �ায�ত �স� দা�ব ��েন � �� ��ান��ী না�েতা
�ান �� ����টর �া�ল� ��� �েপ�ােরট চ�ব� �েল����ে�
��েরা� �েরন� �� পর�া�� ����ট ব� �ের �দ��ার
জ�� �ার� ��েসেব ��ান��ী বেলন� সর�া�র ���ট ����ট
জা�নে�ে� আ�া�ী �ত�র� ব�েরর �ে�� �� ��েল �
�া�ার �����ে�র স�াবনা সাতা�� �তাং�� যা� ��া��
��ান��ীর ��েরা� আসার পর �তন�দন পয�ােলাচনা �ের
� �� চ�ব� �েল���� ����ট ব� �রার �স�া� �ন��

�া�া��া ����টেত প�াচ�ট চ��� রে�ে�� ��াট �ব���

��পাদন ��তা ���� ���া��ােটর �েতা� �র
�ে�� ��ট ব� �ের �দ��া �ে�ে� ���� সােল�
বা�� �তন�ট ��ন ব� �ে�� জাপােনর রাজ�ানী
�টা����র ��� ���� দ��� প��ে� �ব��ত ��

�ব��� ����ট টে�াটা স� ব� জাপা�ন �েপ�ােরেটর �ার�ানা�
�ব��� সরবরা� �ের�

জাপােন ������া পর�া�� �বপয�� আর� ��াব�তার �দে�
�ে�াে�� ��ান��ী না�েতা �ান ���ল �ােসর ��� স�াে�
বেলন� আর� ব�াপ� ��ল ��ে� �া��ে� স�রে� �নে�
আসা �েত পাের� �� ন�র চ���েত �রােবােটর �া��ে�
�ন��া �তজ���তার �াপ ��ে� �দ�া যা�� �তজ���তার
প�র�া� ���� ���ল�স�ার ��ত ��টা� �� যা �ত�দন বলা
������ার �তজ���তার �ােপর ত�লনা� �েন� �ব���

���� ���� �াতা�

পালাবদেলর কড়চা

�� �� �কাল ����� ��া��া�া� কলকাতা� ��াক���� �া��� ��া�া� ���ল� �ালা�
��� ত��ল��� �া�� ক�াল�

চলেত চলেতত�াল �����ক� ��া������
কলকাতা •
���ার, �� �ম
সকাল সাতটায় �বিরেয়িছ। িদন �মে� আ��।
�বানীপুর �থেক �মে�া �ের গিড়য়ায় যাব।
�মে�ােরেলর �া�ায় �নতাজী�বন �থেক কিব
নজ�ল। ��েন অত সকােল �লাক কমই থােক।
তখন বুিঝিন। গিড়য়া ��শন �থেক �ত�াবােদ
িটউশিন বািড়েত যাওয়ার পেথ বুঝলাম --
রা�া �বশ �ঁাকা, �ত�াবােদর �মােড়র বাজাের
�লাকজনও কম কম। পাতলা �মে�র চাদের �াকা
��াপসা গরেম না-বৃি�-না-�রাদ এই আবহাওয়া
আজ ��াট গণনার িদেন �বশ মাননসই।
�� �ামেত �ামেতই িটউশিন �সের সােড় ন'টায়
যখন �বেরালাম তখন ছা�ীর বাবার কাছ �থেক
�জেন এেসিছ -- িটি�েত �দখােছ বাম��ট
হারেত বেসেছ, �বিশর�াগ জায়গােতই তৃণম�ল
এিগেয় আেছ। ছা�ীর বাবা ও মা �ুেল পড়ান,
তঁােদর �ুল ছুিট� ছা�ীর �ুেলও আজ �থেক
�ীে�র ছুিট িদেয় িদেয়েছ। তারপর বাইের �বিরেয়
�দখলাম অেনেকরই ছুিট। �ত�াবাদ �থেক গিড়য়া
পঁাচ ন�র বাস টািম�নাস পয�� �হঁেট এেস �দিখ
রা�া �থেক বাস উ�াও। �গাটা রা�ায়, বা�ইপুর
�থেক বারাসাতগামী একটা বাস এবং উে�ািদেক
একটা ২২৮ নং বাস ছাড়া, ওই ১৫ িমিনেটর
হঁাটা রা�ায় একটাও বাস �চােখ পড়ল না। অেটা
ির�াও কম চলেছ। অথচ অ�া� িদন এ রা�ায়
সহেজ হঁাটা যায় না।
�� সােড় ন'টা-�প�েন দশটার গিড়য়া �মাড়
অিব�া� রকেমর �ঁাকা। সবাই �বা�হয় বািড়েত
বেস িটি�েত িনব�াচনী সংবাদ �নেছ। পেথ
�'�ােরর বািড় �থেক �সরকমই আওয়াজ ��েস
আসিছল। অেটার লাইেন দঁাড়ােতও হল না।
চারজেনর জায়গায় ছ'জন তুেল অেটা �ছেড় িদল।
অেটা �াই�ারেক িজে�স করলাম, �আপনােদর
আজ অেটা কম, যা�ীও কম?' অেটাওয়ালা
বলেলন, �সবাই কাল �থেকই মািস িপিসর বািড়
িগেয় বেস আেছ।' আমার পােশ বসা ��েলাক
বলেলন, �না না, সবাই কই? এই �তা আমরা
�তা �বিরেয়িছ।' আিম বললাম, �ক'জন আর,
এই �তা বাসটাস খুব কমই চলেছ, অেটােত
লাইনই িদেত হে� না।' অেটাওয়ালা আমার প�
িনেয় বলেলন, �হঁ�া, হঁ�া, একশ'টার জায়গায়
�িড়টা চলেছ। আিশটাই বেস �গেছ। স�াই
অি�স ছুিট িনেয় িনেয়েছ।' পােশর ��েলাক
বলেলন, �হঁ�া, �ুল�েলা অব� সব ব�।'

যাদবপুের এইটিব বাস��াে��
�নেম জীবেন এই �থমবার

�দখলাম একে�ঁাটা জ�াম �নই। ইউিন�ািস�িটর
পােশ ��শেনর িদেকর রা�া িদেয় �ীের �ে�
চেলিছ। িবেবকনগের িটউশিন বািড়েত যাব। সকাল
দশটায় ��শন �রাে�র �বিশর�াগ �দাকান ব�
বলেল কম বলা হয় --- মা� কেয়কটা �খালা।
�মােড়র মাথায় চােয়র �দাকােন চা �খেত �খেত
�নলাম, �দাকািনরই �চনা এক মিহলা খে�র চা
�খেত �খেত �দাকািনেক বলেছ, �ওের, সকাল
সকাল মাংস িকেন িনেয় �দাকান ব� কের বািড়
চেল যা।' চটপট পা চািলেয় িঝল �রাে� এেস
�দিখ িঝেলর উে�ািদেকর এক �াব �েরর
বারা�ায় �তর�া টুিপ পরা এক যুবক, �'হাত
তুেল লা�াে� আর �াব �েরর ি�তর �থেক
�েহা �হা' শে� িবজেয়র উ�াস। িবেবকনগর-
িঝল �রা�-গড়�া বাজার --- একসমেয়র
লাল�েগ�র পাহারাদাররা �বা�হয় �-একটা চােয়র
�দাকােন িচি�ত মুেখ বেস আেছ। মাঝবয়সীেদর
আ�ার পােশ একটা �টিলে�ান বুেথ ��ান
করেত চাইলাম। �দাকানদার ওই চােয়র �দাকােন
বেসই �ছােটা িটি�েত খবর �নিছেলন। আমােক
বলেলন, �হেব না'। বললাম, �েকন? ��ান
খারাপ?' উিন �খঁিকেয় উঠেলন, �বললাম �তা,
হেব না।' আর আিম দঁাড়াই?
�� ি�তীয় িটউশন বািড়েত পড়ােনার �ঁােকই
বারা�ার বাইের �দখা যাি�ল, সবুজ আিবর মাখা
মুেখর কােন �মাবাইল লািগেয় আনােগানা। রা�ায়
�বরেনার পর �দখলাম, �তর�া �ুেলর পতাকা
উিড়েয় সাইেকল চেল যাে� গিল �পিরেয়।
বেড়া রা�ায় অিত কে� একটা �া�িরয়া িমিনবাস
পাওয়া �গল। ক��া�রেক িজ�াসা কের জানলাম,
বাস কম। �রাজ ��ােলাটা চেল আজ আট দশটা
চলেছ। বািক�েলা নািক পুিলশ িনেয়েছ। বাস
চলেছ �লিক চােল। যা�ীেদর তুমুল আেলাচনা।
�বু�েদব �হের �গেছ? �গ�তম �দব �নলাম বােরা
হাজাের িপিছেয়। যাই �হাক দাদা, �গ�তম �দব
িক� �খেটিছল খুব'। �আের বাবা, খাটেল হেব?
�লােক আর বাম��টেক চাইেছ না -- এ �তা
�লাকস�ার ��ােটই �বাঝা �গেছ।' �তেব বাম��ট
আর িশগিগির উেঠ দঁাড়ােত পারেব না। ওেদর
�কামর একদম ��ে� �গল। একজনও জনেনতা
�নই।' �হঁ�া, লা� িছল অিনল িব�াস।' �তা
িঠক, এই �রাখেক, থাম থাম��� এখােন নামব।'

���� ���� �াতা�

মহামারী হেত চলা ক�ানসার �রােগর সহজ িনরামেয়র �খঁােজ �পব� এক�
�া�া� ���� ��া�া���� ��� �া�া�কা��� �����ত
���া� ���ত��� ��ত����� কলকাতা� �� �� •
���� সােল ��া�ারীর আ�ার �নেত চেলে� ��ানসার�
��ন� ত�� জা�নে�ে� ��া�� ��ানসার �সাসা��ট�
��চ �র ��ান� ��তে��� বা ���� আ�ােদর জানা
�ন�� আ�া�ী �� দ�ে�র �ে�� নত�ন �ের আর� �দ�
��া�ট �া�� ��ানসাের আ�া� �েত পাের� �ারত�
বাংলােদ�� পা���ােনর �েতা �দে� �� �রাে� আ�া�
�া�ে�র সং��া ��� বা�েত পাের� ��া��ল জানােলন
ডা�ার �সী� চ�াটা�জ��

দী�� �তন দ�� �ের ��ানসার �রাে�র �ন��� �বং

��ানসার �রাে�র �চ���সা ব�ব�া �নে� �ত�ন �াজ �ের
চেলে�ন� �ত�ন আ�ােদর জানােলন� ��ানসার �রাে�র
�চ���সা �ত�� ব��সােপ�� আ�ােদর �দে�র �া� ��
�তাং� �া��� �� �রাে�র �চ���সা �রেত ����
তার �ে�� �া�স� ����� �াজার টা�া আ� যােদর
রে�ে�� তারা� ��বল�া� �� �রাে�র �ে�াজনী�
�চ���সার �রচ চালােত পাের� ���া� ��� �তাংে�র
�� �া�� �� �রাে�র �চ���সা �রােত স���

�� ��া��ল বলার সাে� সাে� ডা�ার চ�াটা�জ�
জানােলন� �ারেত ����াং� ��ে�� ��ানসার �রাে�র
�ন���� �ের ��া স�ব �� না� ��লত ��রা�েল�

�� �রা� �ন��ে�র ব�ব�া রে�ে�� �সে�ে� �ারেত
����াং� ��ে�� ��ানসার আ�া� �রা�ীর �চ��ত�র�
�েন� �দ�রেত ���া�� �চ���স�েদর ���� �রার �াে�
না� �ারেত জন�াে��র �ব�াল �ব�ার �ারে� ��
ব��ব�ল ��ানসার �চ���সা প�রে�বার �ব�া আর�
���� তেব �ত�ন জানােলন� �ারেত ��ে� ��ানসাের
আ�া� �রা�ীর সং��া� �ব��� �জ� তা�া� জাতী�
�ব� �া��ার ��ে� আ�ােদর �বরত �া�া ��চত�
ডা�ার �সী� চ�াটা�জ� আর� জানােলন� �ত�ন দী���দন
�ের �েচ�া চা�লে� যাে�ন Psorinum Therapy
�র �া��ে� ��ানসার �প�ে�র জ�� য�দ� তা

��ন� পরী�া�নরী�ার �ে��� সী�াব�� �রা�ীেদর �ে��
দী���দন �ের �� ��রা�পর সাে� সাে� �ে�াজনী�
সংেযাজনী �Pa��ia��e� �চ���সার �া��ে� ���� সা�ল�
পা��া ��ে�� ত�ার �েত �ারত ��ানসার �চ���সা
ব�ব�ার ��ে� আ�া�ী �দেন ���ী �����া �নেত পাের�
ত�ার �েত �� আে�র প�রবার��ল� যােত ��ানসার
�রাে� আ�া� �েল �ে�াজনী� �চ���সার সা�ায� �পেত
পাের� তার জ� �াজ �রা দর�ার� �ে�ে� �ত�ন
���ট �েডল ��ানসার �েব��া � �চ���সা ��� �ে�
�তালার �ােজ �েদ�া�ী �ে�ে�ন� ���
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স�াদেকর কথা

পালা বদেলর পালা
আমােদর সমােজ গ�ত, নাটক বা ক�ত�নেক বলা হয়
�পালা'। আবার �পালা' কথার অথ� পয�ায়, �ম বা
সময়। �পালা' �ে�র আরও অথ� আেছ। এখন �সসব
থাক।

রা�টােস� বেস সরকার চালােনাও অেনকটা �স�
পালাগােনর মেতা। �সেজ�েজ গািড়েত �চেপ এেস
�রাজ অিভনয় কের �গেয় �যেত হয় রাজার পাট�।
এভােব �কেটেছ বাম সরকােরর �চ�ি��টা বছর।
িজিনসপে�র দাম �বেড়েছ� �পে�াল�ি�েজল�িব��ৎ�
গ�ােসর দাম �বেড়েছ� ��ুল�হাসপাতাল�কারখানা, ক�
সরকাির ক� �বসরকাির সম� দ�ের �ায়� কােজর �লাক
কমােনা হেয়েছ� হাজার হাজার কারখানা ব� হেয় পেড়
�থেকেছ� জিম �থেক বসিত �থেক চা� �থেক উে�দ
হেয়েছ �াি�ক মা��� �িতবাদ� মা�ে�র ওপর লািঠ�
�িল চেলেছ কলকাতা ব�ের, মিরচ��ািপেত, চ�াদমিণ চা
বাগােন, িস�ুর�ন���ােম। ছােপা�া মা�� স� কেরেছ,
মািনেয় িনেয় পা� কািটেয় ব�াচেত �চেয়েছ। িক� একলা
মা�ে�র মেতা� �গাটা সমােজর সে�র স�মা একিদন
িন��ে� পার হেয় যায়। তখন ��ু �েযােগর অেপ�া।

����, ���� সােল এরকম� �ভােটর সামা�
�েযাগ হেয় উেঠিছল পালা বদেলর পালা। ���� সালও
হেয় উঠল আর এক পালা বদেলর পালা।

নতুন পালা �� হেত চেলেছ। নতুন দলেক িনেত
হেব রাজার পাট�। পালা সা� কের পুরেনা দল ম�
�ছেড় চেল যাে�। এটা� �তা িনয়ম। অথচ �কন তােদর
এত �ভে� পড়া, �কন এত িব�াদ আর হতা�া? অেনক
আেগ� �তা �াভািবক িনয়েম এিদনটা আসেত পারত।
�কন একটা িনব�াচেনর পরাজেয় একটা এত বেড়া দেলর
মে�� এত আ��ার �নেম এল? �কন �হের যাওয়া
�দ�দ���তাপ ম�� হতা�ায় বেলন, �উ�য়ন না কের
রাজন�িত করেল� ভােলা হত'। �ক তােদর এত উ�য়েনর
িদিব� িদেয়িছল? ক� �খেট খাওয়া অগিণত মা�� �তা
উ�য়ন িনেয় �তমন �হ�চ কেরিন। তাহেল �ক মে�র
উ�ে�র আড়াল �থেক তােদর উ�য়েনর বুিল�েলা ��ট
করিছল?

উ�রটা সকেলর জ�� খু�েজ পাওয়া দরকার। অেনক
আেগ� সদ��য়াত �জ�ািত ব�র আমেল তৎকাল�ন
পািট�র অ�তম �ব�ণ �নতা �য়াত িবনয় �চ��ুির
ম�ব� কেরিছেলন, �পািট�টা ক��া�ের ভের �গেছ'।
�জ�ািত ব�রা তৎ�ণাৎ ��ািপেয় পেড় বেলিছেলন, �েস�
পািট�েত িতিন আেছন �কন?' িক� িবনয় �চ��ুিরর
অিভেযাগ ত�ারা অ��কার কেরনিন। �স� ক��া�রেদর
মািলক কারা? কারা পািট�র মে�� ক��া� িবতরণ করত?

এখন পালা বদেলর পালা। িক� সাব�ান নতুন
পালাগােনর দল� উ�ে�র আড়ােল ছায়ার মেতা দ�ািড়েয়
আেছ �স�সব �অদৃ�' নায়েকরা। তারা� ��ট কের।
তারা� ক��া� িবেলায়। তারা� তপন দ�েদর হািপ�
কের �দয়। সাব�ান�

� থ ম পা তা র প র �ু�ি�মা আপে�ট

এি�ল মােসর �শ�িদেক ১, ২ এবং ৩ ন�র চুি�র
চুি�দ��িলর গলন হেয় তা চুি�র িনেচ িগেয় জমা হেয়েছ
বেল জানােনা হয়। এই িনেচর �াতব আবরণি� �ভে� পড়েল
�গা�া �ালািন সমুে� িমেশ যাওয়ার কথা। উে�খ�, �ু�িশমায়
এখনও জমা হেয় থাকা �ালািনর পিরমাণ ১৯�৬ সােল ����না
কবিলত �চেন�ািবল পরমাণু �কে�র �ায় � �ণ।

িনেচর �াতব আবরণি�র িবে�ারণ আ�কােত, �ম মােসর
� তািরেখ চুি�র �ভতের �িমক পা�ােনার িস�া� �নওয়া হয়,
চুি�েত �া��া করার ব�ব�া ��র চালু করার জ�। �ু�িশমা
পরমাণু �কে�র মািলক ��পেকা জানায়, বাতােস ছিড়েয় পড়া
�তজি�য় িসিজয়াম এবং আেয়াি�ন আইেসা�প কণার পিরমাণ
অেনক �বেড় �গেছ মাচ� মােসর তুলনায়।

১২ �ম ��পেকা জানায় ১, ২ এবং ৩ ন�র চুি�র �ালািন
দে�র গলন হেয় �গেছ। এক ন�র চুি�র �ালািন জেল
িমশেছ। ১� �ম �ু�িশমায় �তজি�য়তায় অ�� হেয় আেরকজন
ি�কা �িমক মারা যায়। এই িনেয় �মা� িতনজন �িমক
�তজি�য়তায় অ�� হেয় মারা �গল।

�েসামনােথর জ�' ��
আিম অিভভূত হেয় িগেয়িছলাম
��� কি� ��া�না� দাে�র �াে� �টি�ে�ান আ�ােপর
���ি�ে��� �� �� •
৩ �ম িথওেসাি�ক�াল �সাসাইি�র �দাতলায় অ��ােনর
িশেরানামই িছল, �সামনােথর জ�। �েভ�া ও ভালবাসায়
আিম অিভভ�ত হেয় �গিছলাম।

আমার মেতা একজন িপিছেয় পড়া যুবক ... একথা বলেত
ল�া �নই, িনেজর অ�মতার িনিরেখই একথা বললাম ...
�সই সে� রেয়েছ চরম দাির�� ... �য দাির��েক অিত�ম
করার �মতা আমার �নই। ভারতবে��র চি�শ ভাগ মা��ই
মেন হয় আমার �থেকও দির�। বা আমার মেতা। �সই
জায়গায় দঁািড়েয় অেনেকরই িচিক�সার স�িত �নই। আমার
জ� িল�ল ম�াগািজেনর ব�ুরা ��� স�ীপ দ�, িজেতন ন�ী,
দীেপন রায়, জািহ�ল হাসান, অিমত চ�বত�ী, সমীরণ রায়
... এরা �য এিগেয় এেসেছ এেত আিম ক�ত�। আিম অেনক
�স�ভাগ�বান মেন করিছ িনেজেক।

�বহালায় �িত ব��ায় জল জেম �কন?

একিট খােলর মৃতু� কািহন�
�বহালার �বগর খাল

��� রাজন�ি�র দা�া�রা� �ারা �কিদন
�াক�ি�ক িনকাি� ����ােক ��� কের �কািট
�কািট টাকা কাি�েয়ে�� �ারা� আজ ��
��ে� ি�ি�� িনকাি� �কে�র �া��ে� কেয়ক
�াজার �কািট টাকার �দনার ��া�া না�িরকেদর
ওপর চািপেয় িনেজেদর পেকেট আরও কেয়ক
�কািট টাকা �রার ��ে�া�� কেরে���

.

��পা� �াি���� ���া�া� ক�কা�া� �� �� •
এক সময় কলকাতার দি�েণ �বহালা ও সর�না
অ�েল �বগর খাল নােম একি� খাল িদেয়
খড় �বা�াই �ন�কা আকড়ায় কাি� গ�া �থেক
মিনখািল খাল, �বেতাবািড় খাল ও চিড়য়াল
খাল হেয় বজবেজর কােছ আবার গ�ায় িগেয়
পড়ত। এ�া খুব �বিশ িদেনর কথা নয়। �বগর
খােল বসবাসকারী অেনক ব���ব��ােদর ��িতপে�
এই খাল িদেয় �ন�কা চলাচেলর বছর প�ােশর
পুরেনা ছিব�া এখনও ��। পরবত�ীকােল তারাই
�চােখর সামেন �দেখেছ, রাজনীিতর �� �নতা,
�ন�ীিত�� সরকাির আমলা ও িকছু �া�াবাজ মা��
�ড়য� কের আ� এই খাল�ােক কীভােব ময়াল
সােপর মেতা �ীের �ীের �াস কের িনল। ��
রাজ�নিতক �নতােদর দাপ� ও �া�াবাজ ম�ানেদর
ভেয় �বগরখাল ও �াম��রপ�ীর অি�বাসীরা এই
খােলর িতেল িতেল ম�তু�েক চুপচাপ দঁািড়েয় �দখল,
�কােনারকম �িতেরা� বা �িতবাদ করার সাহস
�পল না। এই আ�াসেনর �েল �কবল �বগরখাল
বা �াম��রপ�ীই নয়, রবী�নগর�জয়রামপুর
জলা�িবিজে�স��সনপি� ইত�ািদ িব��ত এলাকার
ল�াি�ক পিরবার �িতবছর ব��াকােল িদেনর পর
িদন িব�া� ও �গ��ময় জমা জেল বানভািস হেয়
িনেজেদর ভাগ�েক �দা� �দয়।

এখােন বেল রািখ, �বহালা �াইং �ােবর দি�েণ
�বগর খােলর গা ��ঁে� �য জনবসিত গেড় উে�েছ,
খােলর নাম �ের তারও নাম �বগরখাল। �বহালা
�াম ি�েপা �থেক অে�াির�ায় �বগরখাল বাজার
পয�� �পঁ�ছেনা যায়। বাজার �থেক রা�া �ের পি�ম
িদেক আ� িকেলািম�ার �হঁে� �গেলই �বগর খােলর
ওপর িসেম�� কংি�� কালভা��।

�িতবছর ব��ােত বানভািস �বহাল �বহালার
�য ক�ণ দ�� ি�িভেত এবং সংবাদপে� আপনারা
�দেখন, এর �পছেন �বগর খােলর এই অ�াভািবক
ম�তু� কতখািন দায়ী, �স�া �বা�া দরকার। �ায়ম��
হারবার �রাে�র প�ব� অ�েলর জিমর �ালান প�ব
অথ�া� �ািল নালার িদেক। দি�ণ অ�েলর �ালান
পি�ম িদেক, অথ�া� �বগর খােলর িদেক। এই
বছর প�াশ আেগও �ায়ম�� হারবার �রাে�র
পি�েম িব�ীণ� এলাকা জুেড় িছল জলা। একদা
ব��াকােল ব�ি�র জল�ারেণ কেয়ক হাজার �হ�র
িব��ত এই জলাভ�িমর িবেশ� ভ�িমকা িছল।
জিমমাি�য়ােদর থাবা �থেক এই িবশাল জলার
িছে� ��ঁা�া অংশ �কাথাও �কাথাও এখেনা ি�েক
আেছ। আর এই জলার মে�� িদেয়, �ায়ম��
�রাে�র �ায় সমা�রাল ভােব, উ�র �থেক দি�েণ
�বািহত হত �বগর খাল। ব��াকােল �ায়ম��
হারবার �রাে�র পি�ম অ�েলর ব�ি�র জল
িগেয় পড়ত গ�ায়। �� রাজনীিতর �নতা আর
�� সরকাির আমলারা িমেল জলা ও �বগর
খাল, এই �ে�ােকই �ংস কেরেছ এবং �ক�িতগত
ব�ি�র জলিনকািশ ব�ব�ার বােরা�া বািজেয় �েত�ক
ব��ােত �বহালা অ�লেক বােনর জেল ভািসেয়
এখানকার বািস�ােদর পাকাপািকভােব �চােখর জেল
ও নােকর জেল ভাসাবার চম�কার বে�াব�
কেরেছ। এই অ�েল ব��ার জল িনকািশর নােম,
KEIP �কে�র �া�ােল গ�া অ�াকশন ��ােনর �য
কেয়কশ� �কাি� �াকা ব�য় করা হেয়েছ, �সই ��ােনর
কায�কািরতা ও িবপুল অথ� ব�েয়র যথাথ�তা স�ে�
�কােনা �ে�রই জবাব আপিন রাজ�নিতক �নতা ও
সরকাির কত�ােদর কাছ �থেক পােবন না। হাজার
�চ�া করেলও KEIP �কে�র কত�ারা সি�ক তথ�
আপনােক �দেব না এবং এক �নতা আর এক �নতার
ওপর সব �দা� চািপেয় আপনােক িব�া� কের
িনেজেদর গা বঁাচােব।

এই রাজনীিতর দালালরা, যারা একিদন
�াক�িতক িনকািশ ব�ব�ােক �ংস কের �কাি�
�কাি� �াকা কািমেয়েছ, তারাই আজ এই অ�েল

িবিভ� িনকািশ �কে�র মা��েম কেয়ক হাজার
�কাি� �াকার �দনার �বা�া নাগিরকেদর ওপর
চািপেয় িনেজেদর পেকে� আরও কেয়ক �কাি�
�াকা ভরার �বে�াব� কেরেছ। এই সব �কে�র
মা��েম �বহালা অ�েল ব��াকােল জল িনকািশ
সম�া কত�া িম�েব �স িনেয় গভীর সে�েহর
অবকাশ আেছ।

এবার জীব� এক�া খাল, যার নাম �বগর খাল,
�স�া কীভােব সমােজর মাি�য়ারা �য�থভােব �ড়য�
কের, ��া পয়জন কের হত�া করল, �স কথায় আসা
যাক। ১৯২��২৯ সােলর �রিভিনউ সােভ� ম�ােপ
�প�ই নং ৩, িস� নং ২, �রেভিনউ সােভ� নং ��
১�২, �৯ ১�২, ��� �দখা যােব দাগ নং ২১৬� একি�
খাল। জিমর পচ�ায় �খিতয়ান নং �১৩� �� ভা�ায়
�লখা, দাগ নং ২১৬� একি� খাল ��� জনসা�ারেণর
ব�বহােরর জ�। ম�াপ ও জিরপ স�ে� সা�ারণ
�ান থাকেল সহেজই ম�ােপর দাগ নং ২৬���ক
সেরজিমেন �বগর খাল বেল শনা� করা যায়।
�বগর খাল বাজােরর পি�েম আ� িকেলািম�ার
দ�রে� কংি�� কালভা�� �থেক �াম��রপ�ী পয��
খােলর পাড় িদেয় হঁা�া রা�ায় �গেল, এই খালি�র
অি�� এখনও �দখা যােব। সােথ সােথ �দখা যােব
এই খােলর মাি� তুেল জায়গায় জায়গায় �সি�েক
ভরা� কের িকভােব �তির হেয়েছ �দাকান, বািড়,
�র ইত�ািদ। �াম��রপ�ী অ�েল, খােলর এপার
�থেক ওপাের গািড় ��াড়া যাতায়ােতর জ� �তির
করা হেয়েছ �পা� বঁা�। এখােন এই বঁাে�র �ারা
িবভািজত খােলর নতুন নামকরণ করা হেয়েছ
�জাড়াদীি�। এক�ু �খঁাজখবর করেলই জানা যােব,
এ সব �দাকান বা বািড় �র এরা খােলর জিম
জবরদখল কের বানায়িন, বািনেয়েছ রীিতমত দিলল
কের িকেন, এবং সরকািরভােব �সই দিললেক
�রিজি� কের। আিলপুর সাব �রিজি� অি�েস ১৯৬২
সােলর বুক নং ১, ভিলউম নং ১৬৩, ১৯৬২ সােলর
িব ই নং ৯���, িব�য় তািরখ �.২.৬২, ২১৬ �থেক
২২৬ প��ায় িলিখত নিথ �থেক খালি�র পয�ায়�েম
িবি� ও জিম�� হ�া�েরর সব তথ� অনায়ােসই
জানেত পারেবন।

এসব পেড় আপনােদর মেন িন�য়ই ��
উ�েব, রাজনীিতর �নতা ও সরকাির আমলােদর
�যাগসােজাশ না থাকেল, একি� িনকািশ খাল,
�যি� সরকাির নিথপে� জনসা�ারেণর ব�বহােরর
জ� �� ভা�ায় আরি�ত, �সি� দিলল �রিজি�
কের ব�ি�িবেশ�েক িবি� হয় িক কের� তারপর
�সই ব�ি� বা তার ওয়ািরশগণ পরবত�ীকােল
ওই খােলর অংশেক আবার অ� ব�ি�র কােছ
িবি� কের কীভােব� আর যারা এইভােব
খালি� িকনেলন, তারা �কান আইেন জনসা�ারেণর
ব�বহােরর জ� সংরি�ত খালি�েত মাি� ভরা�
কের তার ওপর �র, বািড়, �দাকান ইত�ািদ
�তির করেলন� িন�সে�েহ �ু�েখার সরকাির
আমলা ও �া�াবাজ রাজ�নিতক �নতােদর সি�য়
প��েপা�কতার কারেণই �কা� িদবােলােক বুক
িচিতেয় এমন কাজ তারা করেত �পেরেছন।
আমােদর �ন�ীিত�� �দেশ �য সবই স�ব, এ ��না
তারই জলজ�া� �মাণ। নাগিরেকরা সদা জাগ�ক
ও �িতবাদী না হেল �ন�ীিতপরায়ণ রাজনীিতর
�নতারা ও সরকাির আমলারা জিমমাি�য়ােদর সােথ
িমেল �কবল জলা�খাল�িবল �কন, আমােদর পুেরা
�দশ�ােকই একিদন �বেচ �দেব!

আমােদর মািনক বে��াপা��ায় �থেক �� কের
জীবনান� দাস, এবং তার পেরও িবনয় মজুমদার,
অেনেকই �ায় িবনা িচিক�সায় মারা যান। আিম
ওঁেদর �শি�ক �নপুেণ�র তুলনায় িকছুই না। আিম
িশ�ী িহেসেব িনেজেক বলেত ল�াই পাই। �কন
না িশ�ীর �য কাজ তার ন��নতম�ু�ও কের উ�েত
পািরিন। িক� আমার িচিক�সার জ� এতজন �লাক
এিগেয় এেসেছ, আিম আ�ুত। এই আ�িরকতা মন
ছুঁেয় �গেছ।

আিম অিত সামা� এক�া পি�কা কির ��
�সময় �তামােক�। জীবেন আর খুব এক�া িকছু
করেত পািরিন, পি�কা�াই মন িদেয় করিছ। আর
অ�খ ও দািরে��র সে� লড়াই করিছ। সরকাির
বা �বসরকাির সাহায� পাইিন। িল�ল ম�াগািজেনর
স�ী সািথেদর এই উেদ�াগ আমার সব �ত মুিছেয়
িদেয় �গেছ। মােয়র �চােখ জল চেল এেসিছল,
আিম �দেখিছ। এখন আিম িলখেত পাির না, �চ�
অ�িব�া হয়। িচ�া করেতও অ�িব�া হয়। কথাও
ি�ক কের বলেত পাির না। �সিদন অ��ােন আিম
িকছু বলেত পািরিন। আমার মাও বলেত পােরিন
িকছু।

আমােক িক সবাই দয়া করেছ� �সিদন
িথওেসাি�ক�াল �সাসাইি�েত �দখােনা হল ব�ু অ�
আইচ পিরচািলত তথ�িচ� �কালপু�ে�র কাব�কথা�,
আমার ওপর তথ�িচ�। দয়া �পেত আমার ভােলা
লােগ না, কারণ আিম �তা িবিনমেয় িকছু করেত
পারব না। ��ু িনেয়ই যাব... �য ��ু িনেয়ই যায়,
�দয় না িকছুই, তােক আিম অ�ত স�ান কির না
...

এই অ��ােন সভাপিত� কেরেছন িদেব��বাবু।
আমার �থম জীবেনর ��রণা। িল�ল ম�াগািজন
লাইে�রী ও গেব�ণা �কে�র স�ীপ দ� �যভােব
আমার পােশ এেস দঁািড়েয়েছন, তােত আমার
অবাক লাগিছল ��� মা�� মা�ে�র জ� এত�া
পােশ এেস দঁাড়ােত পাের! এবাের কলকাতা
বইেমলা �থেকই আমার িচিক�সায় সহেযািগতার
জ� এই উেদ�াগ �নওয়া �� হেয়িছল। ...

আমার িচিক�সার জ� �িত মােস �চুর �াকা
লােগ, �রি�েয়শন, ও�ু� সব িকছু িমিলেয়। ...
এখনও পয�� এ�শ হাজার �াকা তুেল িদেয় আমােক
িতনমােসর জ� িচিক�সার �াকা �জাগােড়র �ি��া
�থেক বঁািচেয়েছ আমার িল�ল ম�াগািজেনর ব�ুরা।

� থ ম পা তা র প র

চলেত চলেত
বাস গিড়য়াহােট এেস �গেছ। গিড়য়াহােটর �মােড় তৃণমূেলর
বেড়া প�াে��ল ��� �সখােন �িদিদর' কথামেতা �িদিদর' ভা�রা
সবুজ আিবর �মেখ, িবজেয়াৎসব পালেনর জ� রব��স��ত
চািলেয়েছ। ���� �তামার� সে� �ব�ে�িছ আমারও �াণ �েরর
ব�া�েন। তুিম জােনা না����'। সিত�� কার সে�? ভাবেত
ভাবেত কখন ভবািনপুর �প��েছ �গিছ। �দিখ রা�ার মাে�র
�রিলে� িতনহাত অ�র �ন��র ছিব এব� ��াকাে�� �লখা,
আপনার �ভােটর জ� এ� পিরবত�ন, আপনােক অিভন�ন।
এ� �সেরেছ, আিম �য এবার কাউেক �ভাট িদ�িন�

সারাটা িদন, এক আ��েয়র অপাের�েনর জ� হাসপাতােল
�দ�ড়ােদ�িড় করেত হেয়েছ। সকাল �থেক িবেকল অবি� দি�ণ
�থেক উ�র পয�� কলকাতার এক বেড়া অ�ে� �ুরেত হেয়েছ।
�কাথাও �তমন �কানও �টনা ��� িবজেয়াৎসব বা �ুট�ােমলা
�চােখ পেড়িন। বােস, হাসপাতােল, �দাকান�বাজাের �ভােটর
�ল িনেয় �তমন িকছু কথা চালাচািল কােন আেসিন। সব
প�� মেন হয় ব�াপারটা �মেন িনেয়েছ ��� হার বা িজত িঠক
কতটা ব�ব�ােন হেব তা হয়ত �� িছল না, িক� এমনটা�
হেব বেল �যন সবার �ারণা িছল।
�� �দিনক কাগজ�েলা �ায় সব এক�রকম খবর �ছেপেছ,
একমা� গণ�ি� ছাড়া। সে��েবলা �মােড়র মাথায় টানােনা
গণ�ি� �দখিছলাম, পালাবদেলর কথা আেছ, আেছ
দািয়���ল িবেরা��পে�র ভূিমকা �নওয়ার ��া�ণা, আর আেছ
িসিপআ�এম পিলটবু�েরার ��াকবাক�, বাম�ে�টর �াসনকােল
মা�ে�র �য �িতহািসক �াি� হেয়েছ তা িচর�রণ�য় হেয়
থাকেব। �দখেত �দখেত একদা �ব�ল ল�া� কারখানার ছ�াটা�
�িমক এব� বত�মােন �ুটপােত চা িবে�তা �নপালদা এেস
গণ�ি�র �বা�� �থেক ি�প খুেল কাগজ নামােত �� করল।
বলল, �আজ তাড়াতািড় চেল যাব, িবি� বাটা একদম হে�
না'। গত �'বছর �ের উিন� সকােল গণ�ি� টা�ান আর
রােত খুেল িনেয় যান। কাগজটা ওনার কােজ লােগ।

বাজার কের ��রার পেথ �দিখ সকাল �টা �বেজ �গেছ
আজ �মােড়র মাথায় এখনও গণ�ি� টা�ায়িন। ি�ের
এেস বা��পুেরর মেহ� িমি�র সে� �দখা। আমােদর বািড়
�থেক ত�ার �রেখ যাওয়া য� িনেত এেসেছন। বলেলন,
�দাদা, আমরা �তা রােত �ুেমােত পারিছ না। আপনারা �তা
�হের ভােলা� আেছন।' আিম বললাম, �েকন?' বলেলন,
�জােনননা, ওখােন �তা তৃণমূেলর �ছেলরা খুব গ�েগাল
করেছ। সব �য়� �য়� �ছেল। কালেক সে��েবলা মােঠ বেস
হাওয়া খাি�ল �েরায়া�� �েকর একজন �লাক। বয়� �লাক
��� তার সে� তক�াতিক� হেয়েছ। তারপর তােক ও� �ছেলরা
লািঠ িদেয় িপিটেয়েছ। আেগর িদন আমােদর একটা বািড়
পের রা�ার �মােড় �েটা �বাম �ািটেয়েছ, পাে�র বািড়র এক
মিহলার গােল �বােমর টুকেরা এেস �লেগেছ। িতিন �বিরেয়
এেস আমায় �দখােলন। আিম বা�েরর বারা�ায় রােত ��।
িগেয় �দিখ ওরা পািলেয়েছ। ও� মিহলা ��� ওেদর ��ািমিল
তৃণমূেলর�। আিম �তা আমার �ন খা�। কােরা গান গা� না।
না িসিপএম, না তৃণমূল, না িবেজিপ। আমােক িকছু বেল
না। িক� আমােদর পাড়ায় তৃণমূল ��� �ভাট �পেয়েছ আর
িসিপএম ���। আর আমােদর িব�ানসভা বা��পুর পূেব�
তৃণমূল িজেতেছ। আমােদরটা ব��ার এলাকা �� একপাে�র
�র�াক �মা�ার এলাকা ��� ওখােন মুসলমান পাড়ায় �কানও
গ�েগাল �ন�। িক� ক�ািন� পি�ম এলাকা �থেক তৃণমূেলর
এক চািলয়াৎ এেস আমােদর পাড়ার �য়� �ছেল�েলােক মদ
খাওয়াে�। �ছেল�েলার সবার হােত �'হাত ল�া লািঠ।
কােরা কােরা �কামের �মি�ন �গ�াজা, �গি�র তলায় �বামা।
িসিপএম যারা কের তােদর বািড় বািড় িগেয় �মিক িদে�।
বািড়র বেড়ারা সব যাদবপুেরর িদেক পািলেয়েছ। একজেনর
বািড়েত এক বুিড় আর একটা বা�া �ছেল আেছ, তােদরেক
�মিক িদে� ��� একদম �মের ��লব। আমার এক আ��য়
থােক পাে��। �সও িসিপএম করত। �স �তা যাদবপুের �ছেলর
কােছ িগেয় আেছ। �ভাটগণনার আেগ� সব পািলেয়েছ।
তৃণমূেলর �স� চািলয়াৎ বািড় বািড় িগেয় বলেছ, এখােন
িসিপএেমর �দওয়াল �লখা �কন, মুেছ দাও� এখনও লাল
�া�া �ুলেছ �কন, নামাও পুিড়েয় দাও। �তা এক বািড় �থেক
একজন �মেয়েছেল এেস বেলেছ, �আমরা এসব করব �কন?
এ�েলা �তা পািট� লািগেয়েছ, পািট�� এসব খুলেব।' তখন
চািলয়াৎ পািলেয়েছ।'

�� �ম �বলা �'�টা িতির� নাগাদ ব�েরন সাহা �রা� িদেয়
ক�ণাময়� আসব। এমিনেত গরেমর �েকাপ, তার ওপর
ব� �ত�ি�ত �ভােটর �রজা�। তা� গািড় ��াড়াও িবে��
�ন�। অেনক�ণ দ�ািড়েয় থাকার পর অেটা এল। চালেকর
মুখ সবুজ আিবের �াকা। িজে�স করেত� বলল, ক�নাময়�
যাব না। িসিরিট নািমেয় �দব। িক� �কােনা পয়সা �নব না।
আিম িজে�স করলাম, �কন? �স বলল, আজ আমােদর
আনে�র িদন। আমরা �চ�ি�� বছর পর �া��নতা �পলাম।
আিম �া��নতা �েন তার িদেক অবাক হেয় তাকােত �স
বলল, আিম জািন না, আপিন বামপ�� মানিসকতার �লাক
িক না, িক� অেনকিদেনর অত�াচােরর অবসান �টল। আমার
বাবা ক�ে�স করত, তা� বাবােক তারা িপিটেয় �মেরিছল ���।
আিম বললাম, আিম বামপ��, িক� িসিপএম��ক সােপাট�
কির না। �স অিচরাৎ বলল, হ��া, বামপ�া �তা ভােলা�,
আপনার িক মেন হয় িসিপএম বামপ��?। আিম জবাব
িদলাম, না। এ� �য �দখুন এখােন সাউথ িসিট গাে��ন হেয়েছ,
�ায়ম�� হা�টস হেয়েছ, এসব জায়গােত আেগ কারখানা
িছল। এখন মাি�ে�াির� িবি�� হেয়েছ। গিরব মা�ে�র
জ� ক� কেরেছ? হ��া, গিরব মা�� কাজ পােব, ক�েসর
কাজ? ��পােরর কাজ, িসিকউিরিটর কাজ, �রাগ�র �ব�প�ান
পির�ােরর কাজ। এরা �চ�ি�� বছর �ের যা �িত কেরেছ,
আর একটা সরকার প�াচ বছের কতটা �িত করেত পাের,
�দখা� যাক না�
�প��েছ �দব না বলেলও গ� করেত করেত আমােক িনেয় এল
ক�ণাময়� অেটা ��াে��। িবনা পয়সায়।
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•
১� �ম সকাল ৯টা সাে� ন�টা বােজ। আর কেয়ক
ঘ�টা পেরই �ভােটর �লা�ল �ঘাষ�া হেব। রা�ায় যার
সােথই �দখা হে� তারই ব�ব� ��� ক� �রজা� হেব?
আকােশ �� �� �মঘ কের আেছ। প�াচ প�ােচ গরম।
আেগর িদনকেয়ক �ায় �রাজই িবেকেল ���জল ভালই
হেয়েছ। মােঠ ধান পাকার সময়। ব�ি� �হাক একথা আর
সাহস কের বলা যাে� না। �েনক মােঠই ধান কাটার
পর বঁাধার আেগ �কেনার জ� রাখা হেয়িছল। �সসব
িভেজ �ুপিস। ��এক জেনর সােথ �দখা হল যারা �ােমর
বাইের কােজ যায়� ঘের ি�েরেছ ধান �তালার জ�।
তােদর কপােল ভঁাজ। সব িমিলেয় ধারেদনা কের এই
চাষটা কেরও যিদ ধান ঘের না ওেঠ?

একজেনর সে� �দখা হল� দিজ�র কাজ কেরন� �ক বা
কারা �যন তঁার বাি�েতই রাখা মালপে� আ�ন লািগেয়
িদেয়েছ। এ িনেয় �বশ িচি�ত িছেলন। ক� কের এমনটা
হল আর �ক বা করল তা বুে� �ঠেতও পারেছন না।
পুিলেশ জািনেয়েছন। িক� পুিলশই বা ক� করেব�

আর একটু এিগেয় একটা পা�ার মেধ� �ুেক প�ার
আেগ চােয়র �দাকােন বসলাম।িদন �েয়ক আেগ এই
পা�ায় কাল�পুেজা িছল। কাল�পুেজা �ােম আলাদা কের
িবেশষ ��ে�র দািব রােখ। দি�� �৪ পরগনার �েত�ক
�ােম এই কাল�পুেজা �পলে�� �েত�ক বাি�েতই
�লাক�টুম আেস। ধুমধােমর ব�াপার �যমন �তমিন �ছেল
বুে�া িনিব�েশেষ পে� পাওয়া �ষাল আনার মি�েত
মাল খাবার চল� পিরবিত�ত সমাজ ব�ব�ায় ভােলাম�
�বাধ�েলা �িলেয় যাওয়ার সােথ সােথ নানা ��নিতক
কা�কারখানার �চারাগিলেত তিলেয় যাওয়ার পথটাও
�খালা থােক। চা �দাকােন বেস �সই কথাই �শানা �গল।
এই কাল�পুেজায় রােত একিট বা�া �মেয়েক ক�ভােব
ধষ�� কের �মের ��েলেছ। �থচ �য �মেরেছ তারও একটা
পিরবার আেছ। �সও �গর� মা�ষ। একজন চা �দাকােনর
বাইের �বেরােত �বেরােত বলেলন� আমােদরত এখােন
খবর িন� �থচ এই পােশর পঁাচলক�েত �য একটা সা
�জায়ান �ছেলেক জুয়া �খলার গ�েগােল কািত�ক �মেট
�মের ��লল আর �লােক তার বাি� ভা�চুর করল �স

িরেপাট� করাও িক �িচত নয়? এই সব কথা �নেত
�নেত আে� আে� �ােমর িদেক �যেত যােদর বাি�েক
�ক� কের এই ঘটনা তােদর বাি�র পাশ িদেয় এেগালাম।
একটু কান পাতেলই �শানা যাে�� পুিলেশর হােত তুেল
না িদেলই হত ��� ওেদর �ািত ওরা ত বঁাচােনার জ�
ওইসব কথা বলেছ।

ম�লত ম��জ�ব�� �েনেক এই �পশায় আেছ� �েনেক
ছুেতােরর কাজ� ভ�ান চালােনা নানারকম মর�িম কাজ�
রি�ন মােছর চাষ� �ান�য় হােট জনখাটা� �ছােটা
�দাকানদাির ��� এইসব নানা কােজ যু� আেছ। সামেনর
��পােশ �ই পু�েরর মা�খান ধের রা�া। িক� গা��
ওয়াল না থাকার দ�ন রা�া ভা�েছ আবার ইট তুেল
িনেয় ঘেরর কােজ লাগেছ ��� এও সত�। একটু এেগােলই
ম��জ�ব� সিমিতর ঘর। তার �পছেন �জলা পিরষেদর
পু�ের বা�ারা �নেম জল �ঁাপাে�।

বাস রা�া এই �ামটােক ��ভােগ ভাগ কের িদেয়েছ।
��িদেক �ছেলেমেয়রা �ুেল যাবার জ� সাইেকল
িনেয় �বেরাে� �দখা �গল। �সিদেক জনকেয়ক একিট
���ােসব� স��ার কিম�িনিট পাট�নারিশপ �েজে�র
িমিট� �পলে�� �পা�ার লাগাে�। আজ িমিট� তাই আর
�ুেল এরা যােব না। �যখােন �পা�ার লাগােনা হে� তার
পােশ বেস জিরর কাজ করেছ একিট পিরবার। এখােনই
আবার পােশ �িনভ�র �গা��র রি�ন মাছ চাষ আর
শামুক চাষ চলেছ। এেদর ঘরেদােরর সামেন িদেয় এিগেয়
�গেল আরও কেয়কঘর এই �ােমর একদম �া�স�মায়
বাস কের। ��িট ঘর িবিপএল। এেদর জ� এিদেক
সা�িতক রাজ�ব গা�� িব��ত�কর� �যাজনায় আেলা
�ুেকেছ। িক� ��জেনর ঘেরর �ব�া �বশ স��ন। তা
�কানও আেলােতই ��ল হেব না। �য রা�ার ওপর িদেয়
হঁাটিছ তা আলগা কের ইট ��েল �তির। এখােনও ��ধাের
পু�র। যিদও এ রা�া সরকািরভােব ��ক�ত নয়। এরা
শত মুখ হেয় �দখাি�েলন যিদ রা�াটার আেরকটু ��িত
হয়। বাি�র হালটা ��ের। ি�ের আসলাম। একজন ��
করেলন� ক�� িরেপাট� িনেয়েছন? ওই ঘটনাটা �েনেছন?
িলখেবন? পাশ �থেক আেরকজন বলেলন ��� ধুস ওসব
িরেপাট� করেবন না।

বেল �জা�াসঁােকা ঠা�রবাি�র ��াকার রা�ার �গেটর
ওপের ম�িত�র িদেক �দখােলন ম�ানকা। িবরাট �তারে�র
একিদেকর থােমর ছায়ায় িন�াম� িশ� ��� �ল�� িচত
হেয় পে� আেছ। ঘন ঘন চমকাে�� িবিভ� ধরেনর
ক�ােমরা� �গেটর ওপেরর ঠা�েরর ম�িত� তাক কের।
ঠা�েরর িদক �থেক আ�ুল ি�িরেয় ম�ানকা বলেলন�
�সই �ছেলেবলা �থেক কলকাতার �ুটপােথ বাস কির�
তা প�াশ বছর হেব� �দশ িছল িবহােরর স�তামাির।
আেগ কাগজ ��াতাম� এখন বয়স হেয়েছ� গতর পে�
�গেছ �� খাটেত পাির না। �াম� মারা �গেছ। �ছেল�েলা
জে�ই মেরেছ। একিট �মেয় �বঁেচ আেছ� �সও কাগজ
��ায়� তার স�সার আেছ� বা�া আেছ। তার িনেজরই
িদন চেল না �তা মােক �দখেব ক�। এক বা�ািলবাবু
আেছ� �স মাে�মাে� ওষুধ িকেন �দয়। আর �চেয়িচে�
একরকেম �বঁেচ আিছ।

আেশপােশর �ুটপােথর কেয়কিট িশ� �খলা করেছ।
এক মিহলা �ঠলার �পছেন িন�সাে� ঘুেমাে�। ম�ানকা
জানােলন� সবাই �সই সাত সকােল কাগজ ��ােত
�বিরেয়েছ� ি�রেত ি�রেত �বলা বােরাটা হেব। িদেন
চি�শ প�াশ� কখনও বা ষাট টাকা �রাজগার হয়।
রােত মািগ মরদ সকেল �নশা কের পে� থােক। ব�ি�
এেল �াি�ক জি�েয় পে� থােক। মাে�মাে� পুিলশ
তা�া কের� তােদর পয়সা িদেত হয়। �ােম ঘর আেছ�
থাকার জায়গা আেছ। িক� খাবার �নই। ক� খাব� তাই
কলকাতার �ুটপােথ আসা। মাে� মাে� �দেশও যাই।

এখােন �তা �েনক বছর আেছন� ভােলাই বা�লা
বলেত পােরন� তা ওই ঠা�র �ক জােনন? ��� িজ�াসা
করলাম। িব�েয়র সােথ ম�ানকা বলেলন� �ঠা�র� �স
ঠা�র আেছ�� দ�র �থেক �ভেস আসা সানাই�এর

�ের �ভেস যাে� রা�াঘাট। কত রকম সাজ �পাশােক
নর নার� িশ�েদর �ল �নেমেছ রা�ায়। রা�ার ধাের
�খালা হেয়েছ জলস�। �� �াি�েকর �ােস জলপান
করেছ �লােক আর রা�ায় �াি�েকর �ােসর পাহা�
জমেছ। রা�ায় িভ� সামলাে� শাট� পরা �ছেলিট। িঠকা
কম�� �স। মুেখ �াম�তা �লেগ আেছ� কােটায়া �থেক
এেসেছ। �িতিদেনর �ভ�াস মেতা �ঠলা�েলা গিলেত
�ুেক প�েলই হে� মুশিকল। তােদর গিল �থেক বার
করেত িগেয় আরও যানজট বা�েছ। �বশােখর এমন
গরেম �ঘেম �নেয় এক �ঠলাওয়ালা গিলেত �ুেক প�েলন।
তঁার �ব�া �দেখ �ছেলিট ��ি�েত পে� তঁােক �ছে�ই
িদেয় বলল� �ক� করব বলুন� ি��িট �তা ���� এেদর
��াকা বার�� আমােক �তা �দখেতই হেব।� ধেরা যিদ
আজ এই রা�ায় মটরগাি� ��াকা বার� থাকত� তেব
�কমন হত? �স �বাক �চােখ বলল� �স আবার হয় না
িক?

কথা �সে� �েঠ এল� রব��নাথ এমন জায়গায়
জে�ও �সই ব�রভ�েমর ভুবন�া�ায় চেল �গিছেলন।
�ছেলিট খািনক চুপ কের �থেক বলল� �ােম �কানও
কাজ �নই। খাব ক�? এক ব�� �েনক কে� হঁাটেত
হঁাটেত তার স��েক বলেছন� �েসই �ছেলেবলায় বইেত
পে�িছলাম রব��নাথ ঠা�র �জা�াসঁােকায় জে�িছেলন।
আজ তার বাি� �দখেত পাব ����। আজ পঁাচ মােসর
িশ� �থেক পঁচািশ বছেরর ব�� িমেল িমেশ একাকার
হেয় �গল কলকাতার এক �িবখ�াত জিমদােরর দালােন।
হঁাস�ঁাস করা গরম� �চ� িভ�� �ঠলােঠিল �ঁেতা�ঁিত
এক �া�া�কর পিরি�িতেত কান �াটােনা� সারা �দেহ
কঁাপন ধরােনা শে� রব��নােথর কিবতা ও গােন �েনক
�রব�����রা সাধ�শতবষ� �দযাপন ও কিব��াম করেলন।

•
জয়নগর থানাভু� ��পুর �াম প�ােয়ত ��েলর
��রপা�া �ােমর মা�ষ িব��েতর �াহক স�খ�া ব�ি�
পাওয়া ও �লা �ভাে�জ থাকার কারে� দ�ঘ�িদন ধের
িব��� ব�টন �কা�ািনর কােছ বত�মান �৩ �কিভর
�া��রমার ছা�াও আর একিট �া��রমার বসাবার
দািব জািনেয় আসেছ। িক� িব��� ব�টন �কা�ািন
আচমকা কােরার সােথ �কােনা পরামশ� না কের
বত�মান �৩ �কিভর �া��রমারিট খুেল িকছু দ�ের
�ানা�িরত করেত যায়। এই ভয়�কর গরেমর মেধ�
িব��� ব� হওয়ায় �ামবাস�গ� ত�� ��ােভ ��েট
পে�। �ামবাস�রা জয়নগের িব��� �কা�ািনর সহকাির
ইি�িনয়ারেক �ঘরাও কের �িবলে� একিট নতুন ��
শি�র �া��রমার লাগােনার দািব জানায়। িক� সহকাির

ইি�িনয়ার বা�ইপুেরর ি�িভশনাল �ি�সােরর আেদশ
ছা�া এ কাজ স�ব নয় জানােনায় �ামবাস�রা ি�িভশনাল
�ি�সােরর সে� �যাগােযাগ কের এব� �িবলে� �য
�কােনাভােব নতুন �া��রমার চালু কের এই ভয়�কর
�েভ�ােগর হাত �থেক �িবলে� মা�ষেক পির�া� করার
দািব জানায়। সহকাির ইি�িনয়ার ি�িভশনাল �ি�সােরর
সােথ �যাগােযােগ ব�থ� হওয়ায় �কােনা িস�া� �হ� স�ব
হয় না। ��পুর প�ােয়ত সিমিতর �াম�ধান রি�ক ল�র
�৪৭) জানান� এরপর জয়নগর থানার ওিসর মধ��তায়
বত�মান �া��রমারিটই আপাতত চালু করার িস�া�
হয় ও নতুন �� শি�র �া��রমার বসােনার দািব
�ম�মা�িসত �থেক যায়। �েয�ি�কভােব হয়রািন করার
জে� িব��� �কা�ািনর িব�ে� ত�� ��াভ স�ি� হেয়েছ
��রপা�া �ােম।

•
জাপােনর পরমা�ু িবপয�েয়র পর গত এি�ল মাস
�থেক �ুেল �ুেল িগেয় িব�ান�রা ছা�ছা��েদর কােছ
এই িবপয�েয়র �লা�ল এব� পরমা�ু �তজি�য়তা
িনেয় �াস িনে�ন। পরমা�ুর গঠন ও �ম�ল স��া�
সামা� আেলাচনা আমােদর �ুল�েলােত থাকেলও
�তজি�য়তার িবষয়িট স�েক� তারা �বিহত নয়।
�থচ আমােদর �দেশ পরমা�ু �� এব� পরমা�ু িব���
�ই�ই �তির হয়। তার ভােলাম� যােত আমােদর
�ছেলেমেয়রা �খালামেন িবচার কের িনেত পাের� �সই
�ে�� িনেয়ই এই কম�স�িচ িনেয়েছ �পরমা�ু িব���
িবেরাধ� �চার আে�ালন�।

�ম মােসর ১০ তািরখ কলকাতায় পাক� সাক�ােসর �ন
বসেকা �ুেলর �ায় ৮০ জন একাদশ ও �াদশ ����র
ছা�ছা��র কােছ িবষয়িট ব�াখ�া কেরন �জয় ব��
ওইিদনই িশয়ালদেহর লেরেটা �� �ুেলর �ায় ৭৫ জন
দশম ও �াদশ ����র ছা��র কােছ বেলন মেনাজ �মার
পাল। ১১ �ম লা মািট�িনয়ার �র বেয়জ �ুেলর �ায়
৮০�৯০ জন িব�ান িবভােগর ছাে�র কােছ ব��তা �দন

�জয় ব�� তার আেগ ভ�িমকায় আবহাওয়া পিরবত�েনর
��ি�েত পরমা�ু শি� ��পাদেনর �স� �য ি�ের
আসেছ� তা িনেয় স�ে�েপ বেলন সমর বাগচ�। ১� �ম
ল��পাত িস�হািনয়া হায়ার �সেক��াির �ুেলর সােয়��
কমাস� ও আ��স� িবভােগর ৭০ জন ছা�ছা��েদর কােছ
বেলন তুষার চ�বত��। �েত�ক �ুেলই ছা�ছা��রা
িনেজরা িকছু �� িব�ান�েদর কােছ �রেখেছ। �যমন�
শি�র চািহদা ক�ভােব প�র� হেব? িবক� শি�র
স�াবনা ক�রকম? পরমা�ু �বামা এব� আরি�এ�
ব�াপারটা ক�? আেমিরকা �য �বারন ��েল �ু�িশমার
চুি�েত িবপয�য় �রাধ করেত �চেয়িছল� �সটা ক�রকম?
�স�রিব��েতর খরচ এব� ��পাদন কত? এইসব ��
�থেক �বা�া যায়� ছা�ছা�� তথা নতুন �জে�র কােছ
পরমা�ুর িবষয়িট এেকবাের �জানা নয়� িক� তা ��
হওয়া দরকার।

ইিতমেধ� কলকাতায় �াশনাল হাই �ুল� ি��চার
�া�ে��শন� বািলগ� িশ�া সদন� �া� গাল�স �ুল
এব� ভবান�পুর িম� ইনি�িট�শন কত��প� তােদর
�ুেল এই �াস করার ই�া �কাশ কেরেছন।

জাপােনর এত বে�া �ঘ�টনার পেরও মনেমাহন িস�
�কন পরমা�ু �ক� �াপেনর জ� এত �জদ করেছন

•

•
�ি��ার গ�মাদ�েন বালেকা নামক �কা�ািনর িনদ�য়
ব�াইট �ে�ালেনর িব�ে� ১৯৮৫ সােল এক �িতেরাধ
আে�ালন গে� �েঠিছল। �গ�মাদ�ন �র�া যুব
পিরষদ��এর �নত�ে� একটানা আে�ালেনর �েল ১৯৮৭
সােল বালেকা তার ব�াইট �ে�ালেনর কম�স�িচ
�ত�াহার কের �নয়। িক� �ান�য় মা�েষর আত�
কােটিন। বারবার িবিভ� �কা�ািন এখােন খিনজ
�ে�ালেনর �চ�া কেরও িপছু হেট। ইদান�� এখােন
৯িট �কা�ািন মাইিন� িলেজর আেবদন কেরেছ। যিদ
এরা িলজ পায়� তাহেল ৫৩�০০০ একর জিম িবপয��
হেয় প�েব। পাশাপািশ লাি�গে� িনয়ামিগির পাহাে�

�বদা� �কা�ািনর ব�াইট �ে�ালেনর িব�ে� �ান�য়
জনসমােজর �িতেরাধ চলেছ। �বশ িকছু �দিশ ও
িবেদিশ �কা�ািনর নজর রেয়েছ গ�মাদ�েনর খিনজ
স�েদর িদেক।

এই পিরি�িতেত �াক�িতক স�েদর ওপর
জনসাধারে�র �িধকার িনেয় ��িদন ব�াপ� এক
সে�লেনর আেয়াজন কেরেছ ��াশনাল �কা��ি��েনশন
�� ��েমাে�িটক ��ােস�স� নােম এক �মাচ�া। যঁারা
এই সে�লেন ��শ িনেত চান স�গঠকেদর সে�
�যাগােযাগ করেত পােরন ��ন� � ০৯৪৩৭৯৪�৮�৯�
�দ�প পুেরািহত � ০৯৪৩৭৫৩৫৮৪�� ধ�েরন মহাি� �
০৯৪৩৭৫৪৩১৮৪)।

.

•
জলপাই�ি� �জলার মাদািরহাট �েক মািটর িনেচর জল
�েষ �বাতল�জল �তিরর ��া�ট আইিন িকনা জানেত
�চেয় �ক তথ�ািধকািরেকর কােছ পাঠােনা তথ� �িধকার
আইেনর িজ�াসা�িলর জবাব িদেয়েছ �েকর ভ�িম ও
ভ�িম স��ার আিধকািরক। পােশর ছিবেত �সই জবােবর
��ােটাকিপ। িক� এই জবাব ��কত�া �� তপন
চে�র মেত �স����। তপনবাবু জািনেয়েছন� সরকাির
িনেদ�েশ �� বলা আেছ� সরকােরর কােছ সাহায�
বা ��র �াথ��েদর সে� স�ি�� �ি�সার �যন ভােলা
ব�বহার কেরন �ওএম ন� ৪�৯��০০৮�আইআর� তা�
�৪�০���০০৮)। িক� ��রদাতা �ি�সার ��রপে�
সামা� ভে�ািচত সে�াধন বা �শেষ �িব��� �ভ�িত
িকছুই �লেখনিন� যা �থেক সাধার� নাগিরেকর �িত
ওই �ি�সােরর �ব�া �কাশ পায়।

তাছা�া �ভ�গভ�� জল িনেয় ব�বসা করেত �গেল
�কান �কান দ�েরর ��মিত আব�ক� �ে�র ��ের
জানােনা হেয়েছ� ���িট এই দ�র স�িক�ত নয়��
যা ��িটর যথাযথ ��র নয় বেল জানান ��কত�া
তপনবাবু। আেরকিট �� িছল� ���� আগরওয়াল
আপনার দ�ের জিম কনভাস�েনর আেবদন জমা
িদেয়েছন িকনা? িদেয় থাকেল আেবদেনর �ত�িয়ত
কিপ �পেত চাই।� ��র �দওয়া হেয়েছ� �হঁ�া। আেবদন
পে�র নকল �পেত হেল িনধ�ািরত িনয়মমাি�ক আেবদন
জমা করা �েয়াজন।� ��রদাতা �ি�সার িনধ�ািরত
সমেয়র �েনক পের জানাে�ন� িনধ�ািরত িনয়মমাি�ক
আেবদেনর �েয়াজন�য়তার কথা� িক� িনধ�ািরত
িনয়মিট ক� তা জানানিন� তপনবাবুর ��� সাধার�

নাগিরক সকল সরকাির দ�েরর িনধ�ািরত িনয়ম �কমন
কের জানেবন? �� দ�েরর সামেন এই িনয়ম�িল
িনেয় �কানও �বা�� বা িব�ি� রেয়েছ িক? �কা�
�ােন িব�ি� না থাকা� িনয়ম �াইলব�� কের রাখা
িক �তেথ�র �িধকার আইন� �০০৫��এর �বমাননা
নয়? এইভােব �িনধ�ািরত িনয়ম� �মেন আেবদন করার
কথা আরও িকছু �ে�র ��ের জানােনা হেয়েছ� যা
িঠক ��র নয় বেলই তপনবাবু মেন কেরন। ��
জায়গার একিট ১ �ুট বাই ১ �ুট ��স ম�াপ �সরকাির
আিমন ক�ত এব� �ত�িয়ত) চাওয়ার ��ের ����তন
কত��পে�র ��মিত সােপে� �দান��এর কথা বলা
হেয়েছ� যা সে�াষজনক নয় বেলই তপনবাবু জানান।
এইসব �িভেযাগ জািনেয় ��কত�া �� তপন চ� ��
এি�ল তািরেখ �রাজ� মুখ� তথ� কিমশনার� এব� তথ�
পাওয়ার ��ে� ি�ত�য় আিপল আিধকািরেকর কােছ
আেবদন জািনেয়েছন।
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��না �শানার �কান বাইের
�া�েকর ���াে� চীেন, ��দ� �ব�

•
�নিমে� নীল আকা�, ��ানালী �রা��র �দে� আনে� �ায় ��ে�
��লাম আমরা। িকছ� ��েয় িনেয় �নিমে�র নকল �ং��াল��
��াম� �দ�ে� ��লাম। ��� �ক ��র �ি���া। �া�েকল কের
�িব�াল �লেকর �া� িদেয় ��ের �ব�ােনা, ি��েবাি�ং করা, ��াম�
��েক �ছাে�া�াে�া ি�িন� �কনা �বং �বার ��ে� ��নােনর �ব
রকম �ং��াল��র িবে�� ন���া��ান �দ�া। ��নান ���� ি��
�ং��ি����, ব� ���াি�র বা��ান, ��ানকার ���� ��ি�
��েক �� কের চা �বি� �িব��া�। আর �র ������� ��া �নবদ�।
আমরা �েরর িদন িলিচয়াং��র িদেক �া�া করলাম।
�� িলিচয়াং�� বাে� কের ��ে� �করা� লাে�। আমরা ��ন
নামলাম, �দ�লাম ছিবর মে�া ��র �ছা� �ক�া ��র। �া� িদেয়
বেয় চেলেছ িল িচয়াং। িচয়াং মােন নদী। আমরা িঠক করলাম,
� ছা��� �াকব। � ছা� ��রেনা ��র। �ক� রকম �দ�ে� চীনা
িনম�া�েক��েল বানােনা বাি��েলা। �দা�লা বা ি�ন�লা �দ�েল মেন
�য় ��ন �কান ��� িচ �য়া� বা �বা�ব �ে�র �দে� �ে� ��িছ।
��ব� কম �া�ায় ��রকম �ক�া বাি�ে� �াকলাম। �� িদেক �াকা�
�দি� নীল আকা� আর �া�াে�র ���ী। �ায় �কমা� ব�ি�র �র ��
�র���া� আকা� মন �িরেয় িদল। িলিচয়াং�� িদনরাে�র আকা�
�ন� ��র। রাে� ��ােন আ�ার �ময় �দে�িছ ��� �া�াে� ��রা
ন�� �িচ� আকা� ��ন �া� বাি�েয় �ছ�ায়া �ায়। িলিচয়াং�� �ক
���র �া�ে�র �া�াে�� �াি� িঠক করলাম। ��ের �ব�ালাম �ারা িদন।
িলিচয়াং��র �ক�াে� �ং��� �ক�া �লেক �ন�কািব�ার, �ার�র
��া�ায় চে� �ােমর মে�� িদেয় ��ের ��ের �া�াে� �ঠা ��� ���ান
��েক �ায় ��েরা িলিচয়াং �দ�া �ায়। �ার�র আর� িকছ� দ��নীয়
�ান �দ�া, ��মন, ��ব ��রেনা �ক�া �ব�� মি�র। ���ােন �ায়
��ি�ন�� বছর আে�র ���েকা রেয়েছ। মি�েরর বা�ের �দ�লাম
�কদল �াম� ব��া ��ের ��ের নাচ�ান করেছ। ��া� �েদর �ব�েরর
আন�। িনে�রা� �ীবন ��ে�া� করার ��া কের িনেয়েছ। �া�াি�
�াকদি� �বেয় ��ের �েঠ �দি� �ছা� �ক�া �াম, �েনক ��রা
�াি�েয় বে� আেছ। ���ির�রা ��ােন আে�। �ব� িকছ� ��র
�ে�ার �য়না ��ব কম দােম িকনলাম। ব��লাম দাির�� ��ােন�।
���ির� ��েল আর ছা�ে� চায় না। �ছা� চালার বাি�র �ামেন�
�দাকান �াি�েয় বে�েছ �বা�। আবালব��বিন�া। আমােদর চীনা
বলে� �েন �ার�রনা� আনি��। ��রার �ে� �চির��েলর ��ল।
�দি� �ক �দ�িববাি�� নবদ�ি�র ��াে�াে��ন চলেছ। �মেয়ি�
�চির��েলর মাে� আদ�� ি��ান িববাে�র ��া�ােক দ�াি�েয় িবি��

�ি�মায় ��াে�া ��লেছ। �মন দ�� �ম� চীেন� �দ�া �ায়। �ি�িম
����ার আ�া� ��করে�র ��ে� �ারা �ার�ীয়েদর� ল�া �দেব।
�� আমরা িলিচয়াং�� �� িদন কাি�েয় �ািল�র িদেক র�না িদলাম।
�ব�� �ােছ �াকা �ব��মালা �ীের �ীের কেম ি�েয় লাল ক�া�ে�
মাি�র ন� �ব�� আ��কা� করল। আমরা ���ে� িনলাম �ক �ছা�
ম��লী ��াে�ল। �ািল�র আকাে�র ������� ��ন ���রা� নীল।
��ানকার চা �িব��া�। ��ােন ব� ���াি�র মে�� �িব��া�
�ল �া� চ� ���াি�। বলা �য়, �া� চ� �মেয়রা চীেনর �বেচেয়
��রী। �দে� �ব� ���া মেন �ল না। �েব �দ�লাম �����
ি�� �ক �ং��ি� �� ���ােন �মেয়রা �েনক �বি� �া�া� �ায়।
�ক�া �ছা� ��াম��বাি�ে� ��লাম, ���ােন �া� চ� �ং��ি�েক
�ংরি�� করা �েয়েছ। �া� চ� ���াি�র �ে�ে� ��া�া বাি��ােক
�ক�া িম�ি�য়াম ি�ে�েব ব�ব�ার করা �েয়েছ। ��েম �া� চ��
�দর িবে�� �ক ন���া��ান �দ��ন। ��� �মেয় ক�ি� ���ব� ��রী
�বং ���� ি��েক��লী। �ােদর নাচ �দে� ময়�েরর নাচ মেন �ে�
��ল। ন���না��ি� ি�ন�াে� িব��। �ি�ি� �াে�র �র দ��কেদর
�েকক �রেনর চা িব�র� করা �ি�ল। ��মবােরর চােয়র �াদি�
িছল �া�ার� িক� ���ব� �ে�র। ি��ীয় �াে�র �র ��ালমিরেচর
মে�া ��া�ােলা �ােদর চা। ���ীয় �াে�র �র �ক ���ব� �ে�র
�ালকা �িম� চা। �দ�লাম �ালকা ��ানািল চােয়র ��র ��ে�
রেয়েছ বাদাম বা ���ার ��ে�া। �ক ������ব� ি�� ����ি� �ল।
�র�র �ক�া �া� চ� �মেয় �ে� আমােদর িম�ি�য়াম ��িরেয় �দ�াল।
�মেয়ি�র ব��না িদে� ��েল �য়� বি�মচে�র �র�া�� �ে� �েব।
�ে�িমনা�ন� বা �নারী�ল�� আচরে� �রা ���� িব�া�ী। �া�
না�া �দে� নােচর ম��া মেন �য়। ক�া আর �াি� �িরিম�। ��া��ব
আেব� ি�� রা�া দ�ি� � আচর�েক। �াদা রে�র ��া�াক। �মারী
�মেয়েদর মা�া ��েক �কে�াছা �াদা �ে�া ��লেব। �িদ �কােনা �ছেল
�া ছ��েয় ��েল �া�েল �বা�া �ােব �� �ছেলি� �মেয়ি�র �াি���ে�
���ক। িক� �ক� �িদ ��ল কের বা ম�া কের ছ��েয় �দয় �বং �িদ
�মেয়ি� �ােক িবেয় করে� নারা� �য়, �েব �ােক �মেয়ি�র বাি�ে�
ি�নবছর কা� করে� �েব। আমােদর দেলর �কি� �ছেল �মেয়ি�র
িদেক �া� বাি�েয় ম�া কের বেল �ঠল, �িদ� ছ��েয়�� �মেয়ি� ম�চিক
��ে� ক�া� ��েন বলিছল, �ি�নবছর দা�ব�ি� করে� রাি� আছ
��া�� আমরা ��ে� �ঠলাম। ��ন �য়� �� িনয়েমর �� ক�াকি�
�ন�। িক� িবেদি� ি�ে�েব আমােদর �ােদর �ি� ��ান �দ�ােনা�া�
বা�নীয়।

�েল �গেলন গ�সং��িতর অ��ী মা�ষ বাদল সরকার

.

•
চেল ��েলন �া�� ি�েয়�ােরর �ব�া �ী বাদল �রকার। �� �ম �� বছর
বয়ে� �য়া� �েলন ���ং��ি�র �� ��ব��ী মা��ি�। িনব�াচেনর �ল
��া��া �িরব��ন ���াব��ন ���ািদ �ামাে�ােলর বা�াের �ব� �ািনক�া
�লি��� ��েক ��ল �� �য়া�। ��বা �ে� �াের, বাংলার ি�েয়�ার
িঠক ���া ��� িদে� চায়িন �� মা��ি�র ম����েক। িক� �ি��াে�র
��া িন�� �ক�া �ি� আেছ। �� আ� বা কাল বা �র� �কােনা না
�কােনা �ােব ম�ল�ায়ন কের �ােক �ংি�� ি��ীেক। আ�� িনি���ােব�
�ী �রকােরর �রে� ম�ল�ায়েন ��ী �ে� � ব�, �দ�, িবে�র �কান�
না �কান� ব�ি� বা ��া�ী। �ারা �ং��ায় কম �ে� �াের, িক� �র�
করেছ ��ােক। ��রকম� �ক ��া ��েক �বিরেয় �ে� �� �ল�া িল�িছ।

�ে��াদার, �ািনক�া �ে�র ি�েয়�ার ��েক �� �া�া �� �ার
��র� ��ল ���ং��ি�র �ক�ন ��ব��ী কম�ীর �ং�ােম ��� �কবােক�
বলেল, ��া� বাদল �রকােরর �া�া��। �ীবেনর ��� ��ম ম����
���� ি�েয়�ারেক ���ং��ি�র �ক �ারােলা �� ি�ে�েব �ান �দ�য়ার
�াবনায় চচ�ায় �ি�য় ��েকেছন �� মা��ি�। চাকিরর ��ে� �দ�িবেদ�,
��েরা� আি�কা ��েরেছন। �দে�েছন ���ানকার �ীবন�ারা, মা��,
�মা� �বং �ব�� ি�েয়�ার। িচ�ায় ��িক িদেয়েছ ��কালীন িবে�র
�িরি�ি�, �ংক�। দ�র ��েক ��া� �ােয় �লে�েছ। ��াব� �ির�মে�র
মে�� িদেয় �ীের �ীের ক�ন ��ন ি�েয়�ােরর কাছাকািছ আ�ে� �� করা।
ি�েয়�ােরর �াদ আে� � বে�� ��েয়েছন ি�িন, িক� �া িছল ���ি�ন।
�বাের িনে�েক ি�েয়�ােরর মা�� ি�ে�েব �াবার �চ�া, �ে� ��ালার
চচ�ায় ��া� িদেলন। �ংল�াে�� �াকাকালীন �ি�িদন �কােনা না �কােনা
ি�েয়�ার �দ�ে�ন। না�েকর মা�� ি�ে�েব ��ম আমরা �া� না��কার
বাদল �রকারেক। �াে�র দ�েকর মা�ামাি� ��ার �ল�া না�ক ��বং
��ি��� �া�া ��েল �দয় বাংলা ��া �ারে�র না����ে�। �েকর �র
�ক না�ক �বিরেয় আ�ে� �ােক ��ার �ল�নী ��েক। ��া�লা ��া�া�,
�বািক �ি��া�� নানা �া�ায় ��িদ� �েয় �ি�নী� �ে� �ােক �দে�র
িবি�� �াে�র মে�। �� না�ক�েলাে� �ক� �ক� ি��ীয় িব����
�রব��ী ��েরাে�র না�েকর ছায়া �দ�ে� �ায়। �ারা �দ� না��কার
বাদল �রকারেক �া�ে� বর� কের। ��ার ��বং ��ি���, ��া�লা
��া�া� ��ব না�ক �মল �ােলকর, �মের� ��রীর মে�া ি�েয়�ার
ব�ি��রা ম�� করে� �ােকন।

��েরর দ�েক ি�েয়�ার িনেয় বাদল �রকােরর ��ান �ম� ি��ম��ী
�ে� �ােক। ��ন �েদে� ��রা�েল, ম��েল, কলকা�ায় �ে�িনয়াম
ি�েয়�ােরর চচ�া চলিছল, �া ��ন� চলেছ। ��ন ��না�� আদ��, ব�ব�,
ি��ীর �া�ীন�া ���ািদ নানা ি��া �ে� কা��� �ি� �ািরেয়েছ। িক�
��রা�েল �ল�িলে� �� ি�েয়�ার�িল ��ন নানা ��ি��ীল িব�য়
িনেয় না�ক করার �চ�া কের চেলেছ। িক� ���ব ���া��ে�র দ��ক
ম�ল� ি�ি�� ম��িব� মা��েদর �ক�া �ামা� �ং�। বাদল �রকার
�দ�েলন, �� ক�া�েলা �াম ম��ল �ছাে�া ��েরর মা��েদর িনেয়
বলা �ে�, ���েলা ��া �ােদর কােছ ����ছে� না। �ােদর �বাে�র
�রেক ��� করে� �ারেছ না। কার� ক�া�েলা বলা �ে� ���ব
�ী�া��িনয়ি�� ���া��ে�র �� ���ং��ক �িল� দ��কেদর �ামেন।
��িদেক �ােম ম��েল িবি�� �লাকনা�� �লাক�ান ��ব� �নি�য়। �ার
দ��করা ��ীব, �ি�য়, ম��র। িক� ���ব �লাকি�ে�র িব�য়�েলা ��া
�ম�ীয় বা চ��ল আ��ান। �া মা��েক �কােনা ��� �বা�, ল�া� ���ি�
�কােনা িকছ�র� ��ান �দয় না। বরং �দ��, কম��ল �বং আিদরে�র

িবেনাদন� �দয় ���। ব��দ কের রাে�। ��ার মেন �ল, �ক�া �ম�য়
�বং ���ন ��ির। ��� �বা� ��ি� করেব �মন িব�য় িনেয় ��ােয়
�ে� ম��েল �াে� মােঠ বাে� �াি�র �ে� চা�েলন, �নমানে�র �ে�।
��াি�েয় ��েলন ��� কাে�।

��ী ��ে� ��ল �ব� িকছ�। �� �াবনার চচ�ায় �িরক �ে�। �েয়া�ন
�েয় ��ল না�কেক িনেম�দ, ব�নে�া�� কের �ে� ��ালা �াে� �� ��ে��
����েছ ��ে� �াের ���� �লাকার দ��কেদর কােছ। ��েন বাে� ির�ায়
�া�েকেল �চে� ��িচেয় ��লা �ল দ��ক �ি�েন�ার মাে�র ���ার
�া��ক�। ��কােরর বা�া। ম�ে�াম�ি� দ�াি�েয় ব�ে� �ন�য়া ক�া�েলা ি�ে�র
রে� �াির� কের বেল ��লা আ�ামর মা�ে�র �ামেন। বাদল �রকার
�� ি�েয়�ােরর নাম িদেলন �া�� ি�েয়�ার। ��ির �ল না�ক �িমিছল�,
�ি�ং� ��া�ী�, �ে�ামা�, �ি�কাদান� আর� ক� কী� �ােদর দল
��া�ী ��রে� �াকল নানা দ��ক আ�ের। �ে� �ঠল �� �াবনায়
�ম�� আর� দল। ক�াচরা�া�ার ��ে�না, আয়না ���ািদ। �ী �রকার
�েয় �ঠেলন �েদর �াি�। িদেলন �া�চ��। ি�েয়�ারেক �ে�িনয়াম
��েমর বা�ের, ���া��ে�র বা�ের মা�ে�র দরবাের িনেয় �া�য়ার ��
�েচ�াে�� ���িদন ���� র� িছেলন �� কম�ী মা��ি�।

আর �ক�া ক�া বলে�� �েব, �রমা�� ��ে�র িব�ে� ক�ন�
ি�েয়�ারেক �� কের, ক�ন� �ল�ায় ব���ায় িমিছেল ��ায় আ�ীবন
�ি�বাদী ��েকেছন ি�িন। ���� �ােল ��া�রােন �রমা�� �বামা
িবে�ারে�র �ের �র িব�ে� ���� �ি�য় ��িমকা �নন বাদল �রকার।
�াে�র দ�ক ��েক� আ�িবক ��ে�র িব�ে� �ি�য় িছেলন ি�িন।

বাদল �রকােরর �া�� ি�েয়�ােরর চচ�ােক বাংলার ি�েয়�ােরর
�বি�র�া� মা���ন �ি�েয় ��ে� �চেয়েছ। িক� �া�� ি�েয়�ােরর
দ��কেক ��ীকার করা �ায়িন �কােনা�ােব�। �� দ��ক�ল িবনা
ি�েয়�ােরর �কােনা �ি�� �ন�। ��াকােদমী, রবী� �দেনর �া��ক�ার
�ামেন �া ক��িল �ম�িলক ��িচ� ��েক �দয়।

�� �ম �াি���র �াং��ি�ক �ােদর ম�লাকে� আেয়া�ন কের
বাদল �রকােরর �র� ���া। ��ি�� িছেলন �না ��িচে�ক না��কম�ী,
�মা�কম�ী, �াি�ি��ক, ি����ে�র মা���ন। বাদল �রকােরর �ীবন
� কাে�র িবি�� ���ায় িনেয় আেলাচনা কেরন �ক�ি�ক চে�া�া��ায়,
�া�� ি�েয়�ার ��ে� �াঠ কেরন �িম� আচা��, বাদল �রকােরর না��াং�
�াঠ কেরন বাবলা ব�াক � রাি� চে�া�া��ায়। �া�� ি�েয়�ােরর দ��ন
��ে� আেলাক�া� কেরন �� �ি�েবদক।

বাদল �রকার �িঠ� রবী�না� ঠা�েরর র�করবী না�কি�র
�ং�িবে�� �ি�� ি�ি� চািলেয় ��ানােনার মে�� িদেয় �ংি�� িনরা��র
�� ���ানি� ��� �য়।

� � ব �র � িন য়া
দারা ��ের �াদ� �বেরা� �াির, ��না
নামল ��াম����লকালাক�বািনয়াে�

সারা িসিরয়া জ�ে� িবে�াভ িমিছেলর তব� িবরাম �নই

•
িসিরয়ায় জমানা বদেলর ডাক িদেয়
আে�ালেন নামা �িতবাদীেদর ওপর
�সনা ও িমিলটািরর �িল�ালনা �লেছ।
িনর�র ট�া� ��েক �িল �ালােনার
পর দারা শহর ��েক িমিলটাির সের
এেসেছ � �ম, িক� �সনা ট�া�
িনেয় ��েকেছ �হামস, সাকবা, বািনয়া
শহের। �ম মােসর ��ম স�ােহ
পি�ম িসিরয়ার �লবানন সীমাে�র
শহর �তলকালােক িনরাপ�া বািহনী
�িল �ািলেয় ৪০ জন �িতবাদীেক
�মের �ফেল। হাজার হাজার নাগিরক
সীমা� �পিরেয় প�িশ �লবানেন আ�য়
িনেত �� কের।

উ�র িসিরয়ার �দ� জািত অধ��িষত
অ�েল ব�াপক �িতবাদ িবে�াভ
�� হয়। ১৪ �ম �দ�রা বা�
পািট�র সরকােরর অবসােন একিট
নয়া সংিবধান র�নার আ�ান জানায়।
মানবািধকার �গা�ী�িল জানায়,
িসিরয়ায় মাে��র মা�ামাি� ��েক
�� হওয়া এই �িতবাদ িবে�ােভর
ওপর রা�ীয় দমেনর �জের এ�নও
অবিধ ��� জন মারা �গেছ। ১৪ �ম
�তলকালাক শহের �সনা ��ােক। সারা
িসিরয়া জ�ে� �লা �িতবাদ িবে�াভেক
সামাল িদেত �িতবাদ িমিছেল সরাসির
�িল �ালােত �ােক িসিরয়ান �সনা,
প�িলশ এবং বা� পািট�র ��ডারা।

�হামস শহের �সনাবািহনীর ওপর
হামলা �ালায় সশ� �িতবাদীরা, ১১
জন �সনা মারা �ায়। বদলা িনেত
১১ �ম �সনাবািহনী ট�া� ��েক �িল
�ালােত �ােক �হামস শহেরর বাি��র
ল�� কের। প�া�জন মারা �ায়। দারা
শহের িসিরয়া সরকােরর অবেরাধ
জাির রেয়েছ। এ�নও �স�ােন বাইের
��েক �াদ� ��কেত �দওয়া হে� না।
িসিরয়ার সরকােরর তরেফ দি�ে�র
দারা শহর সংল� প�িশ �দশ জড�ন
এবং পি�েমর �তলকালাক সংল�
�লবাননেক দায়ী করা হয় িসিরয়ার

�ভতের সালািফবাদী ��ি� িবে�াহ�
�টােনার জ�। ১৪ �ম �লবানেনর
জি� ইসলািমক �গা�ী িহজব��ার আল
মানার িটিভেত সালািফবাদী নােসর
ম�ের �তলকালাক রাজ�েক �ইসলািমক
রাজ�� বেল দািব কের। িসিরয়ায়
মা�েষর ওপর রা�ীয় দমেনর িব�ে�
�লবানেন ব�াপক �িতবাদ িমিছল
সংগিঠত হয়।

উে���, ১৯�২ সােল অধ�না
িসিরয়ান ��িসেডে�টর বাবার জমানায়
হামা শহরেক িসিরয়ার �ম�সিলম
�াদার�ড� সংগঠন �ইসলািমক রাজ��
��াষ�া করার পর আকাশ ��েক
�বামাবষ�� কের। �ায় ১২ হাজার �সনা
নািমেয় িতন স�াহ ধের অব�� কের
�রে� হামা শহরেক ম�� কেরিছল
িসিরয়া সরকার। িসিরয়ার মানবািধকার
সংগঠেনর িহেসেব এই অিভ�ােন �ায়
৩০ হাজার মা�েষর ম�ত�� হেয়িছল,
না ��েত �পেয় এবং অ�া�ােত। এই
�টনা �হামা হত�াকা�� নােম ���াত।
িলিবয়া
অ�িদেক িলিবয়ায় গ�ািফ জমানা
এবং িবেরাধীেদর মেধ� গ�হ��� �লেছই,
পি�িম �দশ�িলর িমিলত সামিরক
হানােত এই গ�হ��� �ামার �কানও
ল�� �নই। গ�ািফ জমানা এবং
িবেরাধীরা দ�েল �রে�েছ িকছ� িকছ�
রাজ�। উ�র পি�ম িলিবয়ায় রাজধানী
শহর ি�েপািলর কােছ ইফরান এবং
িমসরাতা শহের জেলর সরবরাহ ব�ব�া
ন� কের িদেয়েছ গ�ািফ জমানা, �াদ�
অবেরাধও জাির আেছ। পি�িম �ােটা
বািহনী আকাশপে� িলিবয়ার িবিভ�
শহের হামলা �ািলেয় �াে�। হামলার
��ািষত ল�� িলিবয়ার অ�স�ার,
সামিরক দ�র। এই অিভ�ােন
শািমল �া�, আেমিরকা, ইংল�া�ড,
�বলিজয়াম, �ীস, ��ন �ভ�িত �দশ।
�ব��� ��� ��ি�ি�ি�য়া�

�ািক�ােন আ� �া� বছর �ের
মািক�ন িবমান�ানায় �����া চলেছ
• �� ১� জ�ন ২০০৪ • �মাট ম�ত ২৩৬০, গত
িতন বছেরই ২২০০ • িবেশষ�েদর মেত, �িত
একজন জি� িপছ� দশ জন িনরীহ মা�েষর ম�ত��

• �বিশরভাগ হানাই ম��িবহীন িবমান ��া� ��েক

•
২ �ম পািক�ােনর অ�ােবাটাবােদ
িসআইএ এবং মািক�ন �ন�বািহনীর
হানায় ওসামা িবন লােদেনর
ম�ত�� হেয়েছ। িনর� ব�� িবন
লােদেনর সে�ই মারা �গেছন ত�ার
আ�ীয়�জেনরা। ৬ �ম আল কায়দা
সংগঠন এই ম�ত��র ক�া �ীকার
কেরেছ। ১৩ �ম এই ম�ত��র বদলা
িহেসেব আ��াতী �বামা িবে�ারে�
পি�ম পািক�ােন �ারসা�া শহের
শতািধক মা�েষর ম�ত�� হেয়েছ। এই
হানা �টােনা হয় �স�ানকার একিট
প�িলশ �িশ�� �কে�।

পািক�ানী রা�েক কলা �দি�েয়
�স �দেশর ভ��ে� আ�াসন �ালাে�
আেমিরকা আজ সাত বছর ধের।
ল�� িবেশষত পি�ম পািক�ােনর
উপজািতরা। এই হামলার বদলা
িহেসেব ম��ম��� স�াসী �বামা

িবে�ারে� আরও হাজার হাজার মা�ষ
মারা �াে� পািক�ােন।

বারাক ওবামা মািক�ন রা�পিত হেয়
আসার পর এই হামলা আরও �বে�
�গেছ। মািক�ন ���রাে�র গেবষ�া
সং�া �িকং ইনি�িটউেটর িহেসব
অ��ায়ী এই ম��িবহীন িবমান
হামলায় �িত একজন জি� িপছ�
দশজন কের িনরীহ মা�ষ মারা �াে�
পািক�ােন।

স�াসবাদেক পরা� করার নােম
এই হানায় উ�েরা�র �বে� �েলেছ
স�াসী হানা। মািক�ন রাে�র স�াস
�জেনব�ে� পিরপ�� কের �েলেছ
অরা�ীয় স�াসেক। ওসামা িবন
লােদেনর হত�ার পেনেরা িদন কাটেত
না কাটেতই পািক�ােনর ব�েক স�াসী
হানা এই সত�েকই সামেন ত�েল ধের।
�ব��� ��� ��ি�ি�ি�য়া�

��াগাে�ােগর �ক�
বাক���া, �০ সীতারাম ��াষ �ীট, কলকাতা ৯

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

��াগাে�ােগর �লভাষ : ৯�৩৬৯৬১৩৪১ �ম�লবার�
ই-�মল : manthansamayiki@gmail.com

��ািধকারী িজেতন ন�ী কত��ক িব ২৩�২ রবী�নগর, �পা�অিফস ব�তলা, কলকাতা ১� হইেত �কািশত এবং ত�কত��ক ি�ি�টং আট�, ৩২এ পট�য়ােটালা �লন, কলকাতা ৯ হইেত ম�ি�ত।
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