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��াব�া�নর ���াজ
��� �া��েক মা�� িনেজর �থেক �ছােটা কের �দেখ�
��ম ��বত��, কঁা�ড়াপাড়া, �� নে��র •
আমার বাবার বয়স �নন�ই বছর। নাম িকর�
চ�বত��। বাবা আেগ কঁাচড়াপাড়া থাকেতন। �সখান �থেক
হািলশহর চেল আেসন ২০০১ সােল। যখন বাবার ওখােন
�গিছ একবার �দখা করেত ��� িবেকেলর আেগ আেগ,
িবেকল হে� এরকম সময়। �দিখ িতন চারেট �শয়াল
ওই বািড়টার িনেচ �য িসঁিড়, �সখােন �েয় আেছ। �বাক
হলাম। আিম যাওয়ার পের ওরা সের �গল িকছুটা। বাবা
বলল, ওরা �তা �ঁাই পায় না, বািড়�র �তা �চুর হেয়
�গেছ, জ�লও কেম �গেছ, এখন এখােন এেস �দিখ
থােক।

এরও �বশ িকছুিদন পের আিম আবার যখন �গিছ,
তখন �দেখিছ ��� আমােদর বািড়র �পছেন �ছা� একিট
�ডাবা আেছ। �সই �ডাবার ওখােন �দিখ �চুর ডা�ক
পািখ। বাবােক বললাম, এত ডা�ক পািখ �তা �দিখিন
আেশপােশর ��া� �ডাবােত। �কাে�েক এল এরা�
বাবা বলল, �কাে�েক সব এেসেছ, এখন এখােনই
থােক। আমােদর গ� আেছ। গ�র �গাবর �থেক �পাকা
হয়, �স�েলা খায় এবং �েরর �ভতরও �ুেক আেস।
আিম িজে�স করলাম, �েরর �ভতর �ুেক আেস তুিম
�দেখছ� বাবা বলল, �ধু �দেখিছ নয়, �যখােন �খেত
বিস �সখােনও চেল আেস। ওেদর জ� খাবার �রেখ
িদেত হয়। �রময় িবচর� কের। এবার িকছু �লাক এেস
ব�ক ট�ক িনেয় ছররা �িল িনেয় এ�েলােক মারার
�চ�াও কেরেছ। �িতহত কেরেছ বাবা ব�বার। �যেহতু
আমার আরও ��ভাই আেছ, ওরা থাকেত পাের না, �শ�
পয�� �মের িনেয়ও �গেছ ��িতনেট। তারপর িনরাপ�ার
�ভাব �বাধ করােত ওই পািখরাও আর ওখােন �নই।
এজ� বাবা ক�ও পায়। িক� বাবা ডা�ক�েলােক দ���

একবছর ধের িটঁিকেয় রাখেত �পেরিছল।
আবার একিদন যখন যাই, তখন �দিখ, আমােদর

বািড়েত �ুকেতই একটা �বড়া �দওয়া আেছ, �সই �বড়ােত
�য িপঁপেড় িদেয় মাছ ধের �সই িপঁপেড় �চ� ছুেটাছুিট
করেছ। বাবা ওপেরর িদেক তািকেয় আেছ। পােশই
একটা �পুির গাছ আেছ। �সই �পুির গাছ �থেক টপটপ
কের জল পড়ােত িপঁপেড়রা নািক ছুেটাছুিট করেছ, বাসা
বঁাধেত পারেছ না। মাদার গােছর পাতায় ওরা বাসা বঁােধ।
পরিদন বাবা ওপের গাছ কািটেয়েছ। আরও ��িদন পর
িগেয় �দিখ িপঁপেড়রা সব বাসা �বঁেধেছ। বাসা বঁাধার পর
িডমও হেয়েছ।

স�িত একিট �টনা �েটেছ, এলাকার িকছু �ছেল
ওই িডম ভা�েত এেসেছ। বাবা িকছুেতই ভা�েত �দেব
না। বাবা ওেদর বলেছ, এ�েলা আমার �পা�া সব।
এর মেধ� একদমই হাত �দেব না �তামরা। এ িনেয় তক�
িবতক� হয়। ওরা বেল, িপঁপেড় �পাে�ন আপিন� বাবা
বেল, হঁ�া আিম িপঁপেড় পুি�। বাইের �ধু পুি� না,
�ভতেরও পু�েত হয়। কােলা কােলা িকছু িপঁপেড় �েরর
মেধ�ও রেয়েছ। এখন যা �হাক, ওরা রােতর িদেক সব
�ভে� �টে� িনেয় �গেছ িডম। িকছু �বঁেচ িছল। �সই বঁাচা
িপঁপেড় ও িডম�েলা �� গােছ �ানা�িরত কের এখন
বাবা ও�েলােক বঁাচােনার �চ�া করেছ।

বাবােক আিম িজে�স কেরিছলাম, �কন এ�েলা
করেছন� ওঁর �যটা মেন হেয়েছ, মা�� আসেল �যটা
কের, স�দায় িনিব�েশে�, �� �া��েক মা�� িনেজর
�থেক �ছােটা কের �দেখ। মা�� যিদ চায় ��� এসব
�া��র সােথ সহাব�ােন বাস করেত পাের। তার একটা
�চ�া বাবার এই জ�বেন এেসেছ আিম �দখিছ।

জিম অি���� ��ন����� িব�রা�ী� জীবন
� জীিবকার �ািব�ত জাতী� ����� ��া�
�িভযােনর ডাক িদি�েত
এনএিপএম-এর �ম��প� ��েক, �২ নে��র •
সংসেদর শ�তকাল�ন �িধেবশন চলাকাল�ন সংসদ ��রাও
এবং িদি� চেলার ডাক িদেয়েছ ভারেতর িবিভ� �াে�র
িকছু জন সংগ�ন এবং �াশনাল ��ালােয়� ফর িপপলস
মুভেম�ট। ২২ নেভ�র �থেক ২� নেভ�র এই স�াহব�াপ�
�িভযােনর নাম �জিম �িধ�হ� আইন িবেরাধ�, �ে�দ
িবেরাধ�, জ�বন ও জ�িবকার জ� জাত�য় সং��� স�াহ�।
এ বছর ২� �সে��র িদি�েত একিট আেলাচনা �থেক
িকছু দািব ওে�, �যমন,
• জিম অি���� ��ন � ��ািবত জিম অি���� িবল
বািতল।
• �কি� �ামি�ক �জাতী� ���ন� বল���া�� ���� না
করা � পুনব�া�ন� ��ন �তির।
• �� ��ন বলব� না ���া অবি� �ম� অি����
�ি�ত করা।
• ��৪� ���ক �জ অবি� �ম� অি��ৃি�ত জিমর
পিরমা�� বত�মান �াল� �ব� ���� ���া মা���র
�িককত িন�� ��তপ� �কাশ।
এই সং��� স�ােহর কথা ওে� �সই আেলাচনা সভা

�থেকই। আেলাচনােত জিম �িধ�হ� িবল, পুনব�াসন
িবল, বনািধকার আইন, �সজ আইন, পিরেবেশ �ভাব
আইন, �প�ল িনয়�� ��ল �নািটশ, জল ন�িত,
খিন ও খিনজ আইন, িবিভ� �র�� আইন �ভ�িতর
আ��স�েক�র কথা ওে�। এই সব আইন �কবল
পিরবহ�, �যাগােযাগ, �র�া, শি�, �সচ, পয�টন,
�ভাগ�পে��র জ� পিরকা�ােমা িনম�াে� জিম �িধ�হে�র
�িবধার কথা �ভেবই করা।

সং��� স�ােহ িবিভ� িদেনর ম�ল িব�য় হেব ��রপ�ব�
ভারত�ওিড়শা�িহমাচল�মধ� ভারেতর জলাধার, তাপ
িব��� �ক�, িবেশ� �থ��নিতক ��ল, খিন
�ক�, শহের �ে�দ, বনািধকার, �ক�ম �শাসন
এবং পে�া�টাটা��কাক��বদা��িম�ল�িরলােয়��িজ�ল
�ভ�িত কেপ�ােরটেদর িব�ে� সং�াম। এই �িভযােনর
আ�ানকার� �ে�খেযাগ� িকছু সমাজকম�� �মধা পাটকর,
িসমি�ত িসং ��র বানাও �র বঁাচাও আে�ালন, মু�ই�,
দয়ামি� বারলা, ��া মহাজন।

জমােয়ত হেব য�র ম�ের।

�ক�া ি�ি�ক� �ক�া �ত�
িডে�া �রাগ

�ক�ব �� �দ, মেহ�তলা সে�া�প�র, �� নে��র •
�ক�া ি�ি�ক �� কী �া��ািতক �প িন�ত পা�র� তা ���া �া��
�ারা �ি�� �৪ পর�না জু��। ��ন�শর �� �া��ার �ম� �ারা ���শ
�� অব�া�া �তির ���ি�ল� ��ন ���ি� ��া�ন। ��ু �ি�� �৪
পর�না� বা বিল �কন� �� �৪ পর�না� �া��া� �মনিক ��রব��� �নি� �� ি�ি�ক �ি��� প����। �জ�বর
কী �িত�ব�� ��া�া বা�লা জু��� ��ন ��ন �ক�া� �ত�� ি���া �রা� বা ���া �রা�।

��না�া ��ম কা�ন ��� ি�ন ��শক ���। �নলাম� বজব�জর �াল�ারপা�ার কা�� �ক জা��া� িক�শার�
�ুব�করা নািক �� �রা�� ��া� �����। তার িক�ুি�ন পর �ত � ন���র �মা��র� অ��ল �মি��াবু�জ �র
���া�পুর পি�র�াি��ত �ক� ��নার ক�া �শানা �া�। িব�ান�অ���ক ি����ব �র ব�� �াক�ত পািরিন। �িম�
��ািশ�� পুলক� ���িমত �র �মীর� ��� ��� �ু�� ��লাম পি�র�াি��ত। ম��শতলা �প�র��ার �� ন� ��া���র
বাি��া �� ব��রর �ুবক ��� রা�কশ �ক অজানা �রা�� ��া� �����। কী �রা�� �লা�ক বল��� ি���া �রা��
রা�কশ �র তার বাি�র �লা�কর ��� ক�া ব�ল জান�ত পারলাম� রা�ক�শর িল� �পনা��পিন ি�তরি��ক �ু�ক
�া��। �প��� �ল ��� শরীর �রম ���া� মা�া ���া� �লা �িক�� �া��া� িল��ত ব��া ���া। �র� �ক
অ�ুত ক�া জানলাম� �� �রা� নািক ম�লত ��বু��া ���ল�ম����র ���� �ম����র ���� তা��র �ন ���া
ি�তরি��ক �ু�ক �া��। � �বার কী ব�াপার� ���ম �ন�ল �াি� পা�। �� �ম� রা�ক�শর ��র ি��� �র ���
ক�া বলি�লাম� ত�ন পি�র�াি�র িবি�� পা�া ���ক �বর ���ত লা�ল� �র ������ �র ������ �ত�াি�।
���বি�লাম �শ��ি� িমিন��র ম��� ব�াপার�া �জ�ন িন�� চ�ল �াব। িক� ��কর পর �ক �রা�ীর ��� ক�া বল�ত
ি��� ���া ���ক �ক�� ��ল। ত�ব �রা�ির ক�া বলা� ম�ন �� িক�ু�া কাজ �ল।

��ু �রা� ন�� �ত �ত তার �িতকার� �বির�� ����। ��া� �রা�ী�ক িল� ���ন ��র �কামর বা বুক �মান
জ�ল কম ক�র িতন�চার ���া ��াি��� �াক�ত ��ব। �রকম �কজন�ক �তা �মা��র �া� ব�ক পু�র ���ক তুল�ত
�ল। �ক�া �া�া কাপ��র পু�িল�ত ন�� ক�া�ার �াল বা িশক�� �পুিরর িশক�� কচু�া��র িশক�� ����� কা�লা
িজ�র �ত�াি� মা�িল ক�র পর�ত ��ব। কা�নর লিত�ত চুন লাি��� রা��ত ��ব। �মন� �শানা ��ল� ি���া �রা��র
��ম�� নািক মা���র মৃতু�� ���।

এরপর িতেনর পাতায়

ক�প�া�র��র বানা�না �নিজ��রা
পির�বশ িন���া�ার িব��� �কা���

�ব�া��র র�� িমি��ার �াক�া��
িল�রা� ��াদ, িনয়ামি�ির
�র�া সিমিত, কালাহাি�,
�৩ নে��র, স�াদনা �ম�ক
সরকার •
গতকাল ওিড়শা হাইেকােট� �বদা��র লাি�গড়
�শাধনাগােরর স�সারে�র ওপর �ক��য় পিরেবশ ম�ক
�য িনে�ধা�া জাির কেরেছ, তার িব�ে� কালাহাি� ও
রায়গেড়র তথাকিথত আিদবাস� �নতা ও এনিজও�রা �য
জন�াথ� মামলা দােয়র কেরেছ, তা পুেরাপুির �বদা��র
বানােনা। �বদা��র কেপ�ােরট �সা�াল �রসপনিসিবিলিট
��া�ােম �ংশ �নওয়া একটা এনিজও ��ই িবকাশ
পির�দ� পারসািল এলাকা �থেক িকছু আিদবাস�েক
�বরহামপুেরর একিট �স�রশি� িব�য়ক কম�শালায় িনেয়
যাওয়ার জ� রািজ কিরেয়িছল। এখন তােদরেক কটক
িনেয় যাে�, মামলাটায় �লােকর সমথ�ন আেছ তা
�বাঝােনার জ�।

এসব করা হে� �ডা�িরয়া �কা� �ডেভলপেম�ট
এেজি�র �িডেকিডএ� সি�য় সহেযািগতায়, যােদর
মাি� পারপাস ওয়াক�াস� �এমিপডবলু� ওই এনিজও�
িটেক সাহায� কেরেছ �লাকেক বুিঝেয় �স�রশি�র
কম�শালায় িনেয় �যেত। এই এমিপডবলু �বশ কেয়ক বছর
আিদবাস�েদর মেধ� কাজ কের ওেদর িব�াস �জ�ন কের
এই কােজর মেধ� িদেয় �দিখেয় িদেয়েছ, তারা আসেল
�বদা�র পে�।

�বিশর ভাগ �ামবাস�ই �ব� এই এনিজও�র সােথ
যায়িন, তাই িসআরিপএফ তােদর ওপর চড়াও হেয়েছ।
হঁ�া, কটেক যখন জন�াথ� মামলার নাটক চলেছ িবশাল
িমিডয়ার �পি�িতেত, তখন িনয়ামিগিরর পাহােড়র
আিদবাস� �াম�েলােত চড়াও হেয়েছ িসআরিপএফ,
মাওবাদ� ধরার নাম কের। তারা �ামবাস�েদর মারেধার

কেরেছ �তা বেটই,
তার ওপর তারা
�ই আিদবাস� �কা�
বামুনা িসকাকা �লা�া

�ােমর� ও র�া িসকাকা ��মা �ােমর���ক তুেল িনেয়
�গেছ। �কাথায় তােদর �রেখেছ �ক জােন। আমােদর
ভয়, িসআরিপএফ তােদর িপিটেয় �রমুশ কের �বদা��
র িবেরািধতা না করার ব�াপাের রািজ করােব, �যমন
কেরিছল �ডা�িরয়া �কা� �নতা লােড়া িসকাকা��ক।

�টনা হল, �য সম� এনিজও হাইেকােট� এই মামলািট
কেরেছ, সবাই তারা �বদা�র স�ি�। তােদর মাথায়
আেছ �বদা�র �পিরিচত দালালরা, �যমন, লাি�গেড়র
�পসিনয়া ভাইরা, িবজু জনতা দেলর এক সদে�র ��
��মিত মািঝ, িজতু জােকিসকা। আেগ �০ �ে�াবর
তারা িজতু জােকিসকা এবং কেয়কজন ভুল বুেঝ চলা
আিদবাস�েক িনেয় �জলা কােল�েরর কােছ িপিটশন
িদেয়িছল, মা�ে�র গ� জমােয়তেক আটকােনার জ�।
িমিডয়ার একটা �ংশ �চার করেছ শ��য় শ��য় আিদবাস�
এই িপিটশন িদেয়েছ ��� এটা এেকবাের �সত�।
�শাধনাগার ব� করার দািবেত �য �০ �ে�াবর হাজার
হাজার আিদবাস� িমিছল কেরিছল, তার খবর িক� এই
িমিডয়া �দয়িন। �য আটিট সংগ�ন হাইেকােট� ��ািপল
কেরেছ, �স�েলা সবই �বদা�র স�ি�, আেগ তােদর
�কানও �ি�� িছল না, �বদা�র দালািল ছাড়া আর িকছু
তারা কেরেছ বেল জানা �নই। এই আঁতােতর মেধ� থাকা
িডেকিডএ একিট সরকাির সং�া, আিদবাস� ��য়েনর
জ� বানােনা, িক� �বদা�র দালািল ছাড়া আর �কানও
কাজ তার �নই। এরকমই আর একিট দালাল সরকাির
সং�া িসিড�লড কা� ��া�ড িসিড�লড �াইব িরসাচ�
ই�িটিট�ট।

�জ�ল �া��কর �াবার �চ�� অনশ�নর �শাি���
কা�ীির �ুবক�ক ন� ক�র মার��ার কলকাতা�
সারা ভারত জুেড় িবিভ� �জেল িবচারাধ�ন �ব�ায় ব� বছর ধের পচেছ
এরকমই �সংখ� কা��ির, যােদর িব�ে� ম�ল �িভেযাগ �দশে�ািহতা

.

(বঁািদেক) ২০০৩-এ ধরা পড়ার সময় ফারহাত, (ডােন) কলকাতার
কারা�াের �ত�া�ািরত ফারহােতর ন�রদার ক�ােমরােত �িব�

��ল ব�, কলকাতা, ৩ নে��র •
���৩ �া�ল কলকাতা� অ� পাচা�রর ��না� জি�ত ����� �শ�
�ার�াত মা�মু��ক �ীন�র ���ক ���ার ক�র কলকাতা পুিলশ।
�ার�া�তর পিরবার �বশ ��ল� বাবা জ�ু � কা�ীর �রকা�রর কম�চারী
ি��লন� �া�ারা �া�ার� িশ�ক। �ার�াত �কজন �ি�িন�াির� পাশ �ুবক।
বাি� �ীন��রর বা�ামালু �ানা �লাকা� �বিমনা�ত। ���� �াল ���ক
িতিন কলকাতার ��ি���ি� �জ�ল �ক �ঠুির�ত ব�ী।
�� �ার�া�তর িবচার চল�� �াত ব�র ��র। �জ�ল অ�া��কর �াবার
না ���� �ার�াত অনশ�ন ব��ন ���াপু�জার ��মীর ি�ন। �শাি����প
িব�কল�বলা ত�ার জামাকাপ� �ু�ল ন� ক�র ত�া�ক �প�া�না ��। �ারারাত
ন� অব�া�ত� কা�� ত�ার। �� ন� অব�ার �িব ��ি���ি� �জ�ল ব�া�না

নজর�ার ক�া�মরা�ত ��ঠি�ল� ��� �িব� �ক� �জ�লর বা��র �ার�া�তর
��ী���র �া�ত পাচার ক�র ���। �ার�া�তর �া�া �শ� ��াজা�াত ��
�িব �ব� ত�� ��বা�মা��ম�ক জানান।
�� ��রকম�া�ব �ারতব���র িবি�� �জ�ল ব�ী কা�ীিরর ����া কম ন�
�ব� তা��র �বিশর�া�� �ুবক। �কান� না �কান� অ� পাচার� �বামা
িব��ার��র ��না� তা��র নাম জি��� ি��� তা��র �জ�ল ��াকা�না
�� �ব� ব��রর পর ব�র ��র চল�ত �া�ক িবচার। �জ�ল তা��র �পর
অত�াচার করা ��� ��মন �ার�া�তর ���� �����। ব�ী করা �া�া�
কা�ীির �ুবক��র িম��� ������র �� �ািজ�� জি� অপবা� ি��� �ম�র�
��লা ��। ��বা�মা��ম বা রা� ��� �ক�� ���ব কা�ীির �ুবক��র কী
পির�িত� কী তা��র ��া�� �� িব��� �কান� ��বাচ� ক�র না।

�� কা�ীির ব�ী��র ��ী��জন��র ���ক পা��া ত�� অ��া�ী �রকম
ক��কজন �ী��কালীন ব�ীর নাম� রাজা �া�ক �ান ���র���শ�
নিনলাবা� �জল� �� ব�র�� রি�ল �া�িম �পা�াব� �া��র �জল�
�� ব�র�� �মজা� ��রিশ �রাজ�ান� ��া�পুর �জল� �� ব�র��
�ািজ� �িল বু�াির ���র���শ� �বনার� �জল� �� ব�র�� ����ল
���ম� কা�াির�া ��ীন�র� ����াল �জল� �৪ ব�র�� ন�র মু�া�� �জ�ু�
�কা�বুল��াল �জল� �� ব�র�� ��জল �বাি� �ি�ি�� িত�ার �জল� �
ব�র�� �ম�রবান �শিঠ ���র���শ� ��া �জল� �� ব�র�। ���� �া�ল
����া কা�ীির ব�ী��র ��ী��জন��র ত�� অ��া�ী� �া� �শ �াজার
কা�ীির �ারতব���র িবি�� �জ�ল িবচারা�ীন অব�া� ব�ী �ব� তা��র
িব��� ম�ল অি���া� ��শ��াি�তার।
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স�াদেকর কথা

চীেনর আকােশ
�ভলিক

�টিলিভশেনর পদ�ায় এিশয়ান �গমেসর উে�া�ন �দখেত �দখেত
মনটা খারাপ হেয় যায় তঁার। আেমিরকা, ইউেরাপ এেগােল
মন খারাপ হয় না, ওরা �তা এিগেয় �াকেবই, আলাদা জাত
বেল ক�া� চীন এেগােল িনেজেদর �কমন �ছােটা �ছােটা
লােগ। �কননা ভারত আর চীন িছল বছর �ােটক আেগ �ই
পরা�ীন �দ�শা�� �িতেবশী �দশ, �ই িপে�ািপি� ভাইেয়র
মেতা। একজন বে�ােলাক হেয় �গেল, গিরব ভাই হীনম�তায়
�ভােগ। যঁার ক�া বলিছলাম, িতিন সারািদন কােজর পর বাি�
�ফরার পে� অেটায় বেস বলিছেলন, �চীন �কমন �দখােলা�
আর আমরা� কমনওেয়ল� �গমেস �ন�ীিতেত �ফঁেস বেস
আিছ।'
সিত�ই �তা� চীন তার আতসবািজ আর �ভলিকর

আেলায় িব�বাসীর �চাখ �ঁাি�েয় িদেয়েছ বেট। আকাশ জুে�
আতসবািজর �চাখ �ঁা�ােনা আেলায় �স চাপা িদেত �পেরেছ
মািটর ওপরকার একরাশ অ�কার। �সটাই �তা �উ�ত' চীেনর
�ভলিক� ভারত এখনও �ভলিকবািজেত এত �চা� হেত
পােরিন। চীেনর রা� �ভলিকবািজেত ��েক �দয় �শনেঝন
এসইেজে� এেকর পর এক �িমেকর আ�হত�া� �মজীবী
মা�ে�র �ায� মজুির আর গ�তে�র দািবেক� �বিমশাল জল ও
পিরেবশ দ��ে�র অিভেযাগ� িত�ত, প�ব� তুিক��ান, িশনিজয়াং-
এ জািতগত িনপী�ন, আরও কত অপরা�। ভারেতর কত�ারা
তার �চেয় �ছােটা অপরা� কেরও �লেজ �গাবের হেয় যায়।
আসেল চীন �ভলিক �দখায় চীেন বেস। আর ��াবাল

কেপ�ােরট কত�ারা তােদর িমি�য়ার দখেলর �জাের তােক �চার
কের িব�ময়। চীন �রা�� �তা তােদর ব�বসার পাট�নার, িজগির
�দা��

পা�েকর �চােখ
�কন সংবাদম�ন

বত�মােন �িমিডয়া� কথািট একিট ��ারেগােলর �ক�িব�। আমরা
িমিডয়া মার�ত জগ� �ত�� কির। তেব একথা �ব সত� �য িমিডয়া
আমােদর যতটা �দখায়, তার �চেয় আমরা িক �বি� �দখেত পাই�
�মােটই নয়। যিদ �কউ এর অ�থা বেল থােক, তেব অব�ই বলেত
হয়, �স িমিডয়ার মেধ� তার িদব�চ�ু িনে�প কের। তা না হেল
িমিডয়া �য এমন সব��দ��ক, এ বাক� অতু�ি� ছাড়া অ� িকছু নয়।

তেব িমিডয়া যতই বলুক �স িনরেপ�, তা �কান মেতই িনরেপ�
নয়। িমিডয়া যতই বলুক �স িনরেপ�, তা �কান মেতই �মেন �নওয়া
যায় না। িমিডয়া যতই বলুক �স িনিভ�ক, �মােটই তা নয়। িমিডয়া
যতই বলুক �স নন�কেপ�ােরট, �মােটই তা নয়। িমিডয়া যতই বলুক
তার সংবাদ পিরেব�ন�রীিত িনেভ�জাল ও �কবলমা� সত� �কা�, তা
�নব �নব চ।

িমিডয়া অথ�া� যােদর বেড়া মােপর ম�লধন িবিনেয়ােগর �মতা
আেছ, িব�াপেনর রমরমা আমদািনেত যােদর কমিত �নই, সরাসির
ব�বসািয়ক িব�াপন ছাড়াও ���তার অ�রােল যােদর অ� মা�ার
�চােরর িভত আেছ, �েক��েল যারা �ব�ি�� ��ার �া� কের,
�কবলমা� তােদরই আমরা অথ�া� িসংহভাগ �জনগ�� িমিডয়া আখ�া
িদেয় থািক।

এছাড়াও আেছ িকছু �স��াইল িমিডয়া, যারা এক কথায় ময়�েরর
পালক লািগেয় দ�াড়কাক� �ঘাচােত চায়, তারাও �তা কেপ�ােরট হেত
চায়, �চার ও �কা�ভি�েত বেড়াই ত�পর, কেপ�ােরটেদর মেতাই।

এছাড়াও িকছু আ�িলক সংবাদমাধ�ম আেছ, তেব তােদর িমিডয়া�
চির� িনেয় নানা �� আেছ সত�, তেব তা এখােন আেলাচনা করা
ব�থা সময় ন� করা বই আর িকছু নয়।

এখন আমােদর আসল ব�ব� হল, সংবাদম�ন এবং কেপ�ােরট
িমিডয়ার মেধ� সংবাদ পিরেব�েনর ত�া� �কাথায়� ধ�ন, সংবাদম�ন
আলুচাি�েদর �দ�দ�া িনেয় িলখেছ, তেব �স �কান রাজ�নিতক
�নতা বা দেলর ব�ব� �কা� করেছ না। �স �কবলমা� সংবােদর
সত�তা �কা� করেছ, জনসাধার�েক খবর িদে�। এরকম �স জাতীয়
আথ�সামািজক ও পিরেব�গত ব� সম�া িনেয় খবর পিরেব�ন কের
চেলেছ সত�, তেব এখােন �কান রাজ�নিতক দেলর আে�ালন বা
�কান ��ড ইউিনয়েনর কম�েক��ল বা কাজকম� িনেয় �কান কথা বলেছ
না, �স �কবল একটা সত�েক �প� করার �চ�া চািলেয় যাে�।

সংবাদম�েনর �যটা �ব�লতা, তা হল এর ��েপা� সংগ�ন �নই,
কেপ�ােরট সদ� �নই, ��েপা� অথ��নিতক িভত �নই। আেছ �কবল
জনগে�র কােছ প�পাতহীন সত� তুেল ধরার অদম� স�সাহস ও িন�া।

মি�পুের শিম�লার অনশেনর
সম��েন কম�স�চী

এই অন�েনর দ�বছর পুিত� উপলে�� ই�েল মানবািধকার কম�ী�
�িতিনিধেদর এক সব�ভারতীয় িমলেনা�সব আেয়ািজত হয়। ���
নেভ�র প�াচিদেনর এই ��াি�, �াধীনতা ও �ায়িবচার� উ�সেব
উপি�ত �িতিনিধরা িস�া� �নন, এই িব�য়িটেক ত�ারা ভারতবে��র
মানবািধকার আে�ালেনর ম�ল ধারায় �জােরর সে� তুেল ধরেবন� �ই
নেভ�র �থেক ১�ই িডেস�র এই প�কালেক �িম�লার আে�ালেনর
সপে� িচি�ত সময় িহেসেব িচি�ত কের কােলা ব�াজ পরা ও ১�
ঘ�টার �তীিক অন�ন পালেনর কায�স�িচ �নেবন। এছাড়া, রা�পিত ও
�ধানম�ীর কােছ �মল ও �পা�কাড� পা�ােনার কম�স�িচ �নওয়া হেব।

ওবামার ভারত সফরকােল
�ীনগর শহর

•
আিম যখন �ীনগের �প��ছলাম, কা�ীির
জনগে�র আ�া উ�ীপনা তখন চরম তুে�।
পয়লা নেভ�র �থেক �যখােন যাই, �লােকর মেধ�
নতুন আ�ার আেলা বারবার �িত�িলত হি�ল,
এই বুি� �াধীনতা �দারেগাড়ায়। কার� অ��তী
রায় কেয়কিদন আেগ �ীনগের এেস কা�ীিরেদর
�াধীনতা �ঘা��া কের �গেছ। �াধীনতা এল
বেল, �ধু ওবামা আসার অেপ�া। �যন িদি�
�থেক ওবামা কা�ীিরেদর �াধীনতা �ঘা��া কের
�দেব। অতএব �ধুমা� � নেভ�েরর অেপ�া।

�দাকানদার �থেক সমােজর উ�চু �েরর
�লােকেদর সে� আমার তক� চলেত থােক,
আিম লিজক িদেয় �বা�ােত �চ�া কেরিছ,
অ��তী রায় �তামােদর �বাকা বািনেয় চেল
�গেছ। �তামােদর �াধীনতা �কানিদন স�ব হেব
না, �তামরা যতিদন না এইসব ওপেরর �েরর
�লাক, অ�েদর হেয় কথা বেল �দওয়া যােদর
অভ�াস, তােদর ছলনার জাল �থেক িনেজেদর
মু� করেত পারেব। বু�েত পারিছ �তামরা খুবই
�ব�ল জনেগা�ী ভারেতর রা�ীয় �ি�র কােছ।
তারপের িহ�, ি�খ এবং �ব��েদর এককা�া
করেত ব�থ� হেয়ছ �থম �থেকই। আিম জািন
�তামােদর �ব�লতার জায়গা �কাথায়। �তামােদর
রাজ�নিতক �লােকরা �তামােদর এই �ব�লতােক
ব�বহার করেছ িনেজেদর �াথ� িসি�র জ�,
�তামরা এটা বুে�ও �বা� না।

� নেভ�র ��স এনে�ভ�এ �দখা হল
জােভদ মীর (�জেকএলএ��এর �থম হািজ
�েপর একজন)। আমােক �দখামা� িচ�কার
কের উ�ল, ��েনছ অ��তী রায় কী বেলেছ��
আিম বললাম, হ��া, বেলেছ �াধীনতা �তামােদর
দরজায় কড়া নাড়েছ। তারপর বললাম, �তামরা
তােক িজে�স কেরিছেল, এই কথা বলার
উে�� িক� জােভদ উ�র িদল, ওসব
আমােদর দরকার �নই। আিম �ব� �রেগ
িগেয় ���টা কড়া কথা �িনেয় িদেয়িছলাম,
বেলিছলাম, �তামােদর মেতা �নতােদর কথা
আর মা�� িব�াস কের না, তাই �তামােদর
িদি�র বেড়া বেড়া বুি�জীবীেদর দরকার পড়েছ।
এই ধরেনর বুি�জীবীরা িক� কা�ীিরেদর কথা
যতটা না কা�ীিরেদর বলেত �দয়, তার �চেয়
িনেজরা �বি� বলেত ভােলাবােস। �রেগ িগেয়
আরও অেনক কথা বলার পর যখন থামলাম,
ঘাড় ঘুের তািকেয় �দিখ, চারিদক �থেক অ�া�
সাংবািদকরা আমার আর জােভদ মীেরর কথা
�নেছ। �কউ আর আমার সে� কথা বলেছ
না। অব�া বুে� তাড়াতািড় পা চািলেয় কা�ীর
টাইমস�এর অি�েস �ুেক �গলাম িপছেনর িদেক
না তািকেয়।

� নেভ�েরর আেগ িবে�� কের কথা বললাম
যুবকেদর সােথ। সবার একই কথা, এবার
ওবামােক িকছু বলেতই হেব। তাই এখােন
সবার সে� আিমও � নেভ�েরর অেপ�ায়

িদন �নেত �� করলাম। অ�িদেক পয়লা
নেভ�র �রা�ম�ী আবার �ীনগর ঘুের চেল
�গেলন, � দ�া আ�া গড়ার কম�স�িচর তদারিক
কের। কা�ু�ও চলেত থােক সমান তােল। �গাটা
উপত�কা জুেড়। যিদও আেগর মেতা অত
কড়াকিড় �নই। আে�ালনকারী এবং রা� ���
��প�ই িকছুটা ছাড় িদেয়েছ, আিম এই �েযােগ
িবিভ� জায়গায় �বিড়েয় পড়তাম। এই অিভ�তা
বলেত �গেল খুবই ��খজনক। কা�ীিরেদর
আ�ার সে� বা�েবর �কানও িমল �নই। বয়�
কা�ীির �লখক �বনম কায়ুমেক বলিছলাম,
আেমিরকার ওপর এতটা ভরসা করা উিচত
হে� িক� �ধু মাথা নাড়েলন িতিন, মুেখ িকছু
বলেলন না।

� নেভ�র সে��র সময় বেস আিছ িটিভর
সামেন। পিরিচত একজন এেস আমােক সেজাের
বলল, �চ�াটািজ�সাব, ওবামা �কাে� িকছু
বেলিন, িক� �াইেভটিল কা�ীেরর �াধীনতার
কথা বেলেছ।� আর িবতেক� না িগেয় �ধু মেন
মেন বললাম, কা�ীিররা কী সাদািসেধ এখনও।
�সই ১৯�� �থেক ভারেতর রাজ�নিতক �নতারা
আর বুি�জীবীরা কা�ীিরেদর �বাকা বািনেয়
যাে� আর এরা এখনও ি�খল না।

ছয়, সাত আর আটই নেভ�র �গাটা �ীনগর
হরতাল, আিম �ীনগেরর লাল চেকর আে�পাে�
ঘুের �বড়ােনার সময় অেনেকর সােথ �দখা হেল
আেলাচনার মাধ�েম জানেত পারলাম, কা�ীিররা
ওবামার ওপর �ব� �রেগ �গেছ।

নয়ই নেভ�র সকােল কা�ীর টাইমস
অি�েসর সামেন চা �দাকােনর মািলেকর সােথ
�দখা হওয়া মা� সেজাের বলল, �ওবামা
বেলেছ কা�ীিরেদর কথা। আরও বেলেছ,
কা�ীর মামলা জ�র জলিদ হাল কেরা।� �েন
আিম িকছু উ�র না িদেয় চােয়র কােপ চুমুক
িদলাম। আমােক �দেখ অেনেকই চােয়র �দাকােন
জেড়া হেয় �জার আেলাচনা চালােত লাগল।
আিম িনিল��। �থম িদন �থেকই যােদর সােথ
আেলাচনা হেয়িছল, তারা সবাই আমােক �দেখও
�দখত না। এক কথায় সবাই আমােক এিড়েয়
চলত।

দ�ই নেভ�েরর পর হ�া� অব�া পালেট
�গল। সবাই আেগর মেতা ব�বহার করেত ��
করল। িক� �কানরকম রাজ�নিতক আেলাচনা
না কের। একজন সাংবািদক এেস ��িদন
আেগ জিড়েয় ধরল। আজ িবেকেল আবার
�দখা হল জােভদ মীেরর সে� ��� খুবই
িব�� মেন আমার হাত ধের আিল�ন কের
চেল �গল �কানও কথা না বেল। কথা না
বলাটাও একটা বাত�া �দয়, �কা�ীিররা আর
কতিদন �তািরত হেব, আমােদর রাজ�নিতক
�নতােদর �ারা, মানবািধকার কম�ীেদর �ারা আর
তথাকিথত িব�বি�ত �লখক ও �লিখকােদর
�ারা�� অত�াচািরত, িনপীিড়ত আর �জন
হারােনা কা�ীিরেদর এর জবাব �ক �দেব�

মাে� খাটা �খা �খা
মা�ে�র গান নাচ ছড়া
ম�ািজক গে�র ��াট�ম�

•
ঝা��াম মহ�মার জামবিন �ানার �বিলয়া �ােম ���াটফম�'
পিরচািলত �স�ীত �রমািলকা' িশেরানােম এক মেনা�
স�ীতা��ান হেয় �গল �� নেভ�র। ব� স�ীত অ�রাগী
মা��জন এই স�ীত অ��ােন গান �শানার জ� উপি�ত
হেয়িছল।

��াটফম� গত ���� সাল ��েক �িতবছর এইরকম একিট
অ��ােনর আেয়াজন কের �ােক। তােত ব� মা�� সরাসির
�যমন সহেযািগতা কের, �তমিন অ�� িদেয়ও এই �রেনর একিট
কম�য�েক আ�িরকভােব সাহায� কের। ��াটফম� �যমন একিট
�া�ীন �ত� সংগ�ন, �স কত�েলা �বিশ�� বা উে�� িনেয়
হঁাটার �চ�া কের। ���� সােল যখন ��াটফেম�র জ� হেয়িছল,
�সই বছর �স ��াটফম� নােম একিট পি�কা �কাশ কের।
ছ'মাস পের আরও একিট সংখ�া �বেরায় ওই পি�কার। এই
পি�কায় �যমন �াকত গ�, কিবতা� এলাকার ক�া তুেল �রা
হত �ানীয় মা�ে�র কলেম, �তমিন �কািশত হেয়িছল এই
জামবিন �েক �সচ ব�ব�া িনেয় সমী�া, বে�া রা�া �তিরর
জ� জিম অি��হে� জিমহারােদর সমী�া। জামবিন �েকর
হাল হিককত বুঝেত এই সম� সমী�া�িল মা��েক না�া
িদেয়িছল।

এসব ছা�াও এই ��াটফম� কলা ও সং��িত িবভাগ কের
নাচ, গান, কিবতা পা� কের �লাকিশ�ার আেয়াজন কের।
�সই সে� এলাকার �লাকিশ�, �লাকন�ত� �যমন, চ�াং, ভ�য়াং,
পাইক, পাতা এবং ঝুমুর গােনরও আেয়াজন করেত চায়। আজ
�যখােন িব�ায়েনর সং��িতর নােম অ�ীল, �নশা�� সং��িত
চািপেয় �দওয়ার �চ�া হে�। আমােদর িনেজেদর সমােজর
সম� িকছুেক ভুিলেয় �দওয়ার �চ�া চলেছ। ��াটফম� তার
�ু� শি� িদেয়ও সমােজর মা�ে�র কােছ তুেল �রার �চ�া
করেছ িনজ� সং��িত। এলাকার �াি�ক ���ীর মা��, যারা
চ�াং, পাইক, পাতা নাচ কের, সমােজ তারা স�ান পায়
না। এলাকার মা�ে�র কােছই তারা পায় না িশ�ীর স�ান।
��াটফম� চায় �সই সব �াি�ক ���ীর �লাক, যারা নাচ গান
কের এবং মাে�ও কাজ কের, �সই কালীপদবাবু, �জ�ািতবাবু,
িনত�বাবুেদর মে� আনেত। মা�� �দখেব, মাে� খাটা িনেজেদর
আেশপােশর গঁােয়র মা���েলারও এেককটা িশ�ী স�া আেছ।
শত অভােবর মােঝও তারা সমাজেক মননশীল নাচ-গান
উপহার িদেয় যায়।

��াটফেম�র সদ� অভয় �াব, হেরন খাম�ই, িব�ম জালরা
বলল, ��াটফম� এমন একিট সংগ�ন �য সমােজর মা�ে�র �খ
��খ আন�, আেত�র �সবায় সদা সব�দা আেছ। �ােমর িবিশ�
স�ীত িশ�ী �ী �ে�ন চ� �াব বলেলন, এতিদন বােদ আমরা
একটা সিত�কােরর ��াটফম� �পলাম। �য ��াটফেম� �নী, দির�,
বা� উ�া�, �খা �খা, �রাগা, �খঁা�া সবাই আেছ। এর ��েক
আনে�র কী আেছ।

��াটফেম�র এই মানবতাবাদী স�ীতা��ান এক িমলনেমলা
হেয় উে�িছল। ব� �ছােটা বে�া িশ�ী গান গাইেলন,
নাচ করেলন, ম�ািজক �শা �দখােলন। ঝা��াম ��েক
এেসিছেলন �ক�িশক মুখািজ�, চ�ল দাস, র�ুরাম আচায�,
িমলন সরকার, �দবুবাবু --- তঁারাও মেনামু�কর �ক�িত ও
মা�ে�র গান পিরেবশন কের �গেছন। িছেলন বঁা��ার িব�ুপুর
স�ীত �রানার িবিশ� িশ�ী �ী বা�েদব চে�াপা��ায়। িতিন
ভি�গীিত, ভজন, বাউল গান এবং পিরেশে� মা�ে�র �খ
��েখর ঝুমুর গান কের ��াটফম� মািতেয় িদেয় �গেলন।

ভারত সরকােরর উপ�ল িনয়�ে� গি�মিস
ও ম��জীবীেদর �িতবােদর �ারাবািহকতা

খ ব �র � কা শ

• নয়া উপ�ল িনয়�� এলাকা ���� �নািটেশর খস�া িনেয়
মতামত সং�হ �শ� �তািরখ �� নেভ�র� হেত না হেতই
�ক�ীয় বন ও পিরেবশ ম�েকর ছা�প� �পল মু�ইেয়র
উপ�েল �ীনিফ� িবমানব�র িনম�া� �ক�, �� নেভ�র।

• মু�ই উপ�েল কােফ প�ােরে� অবি�ত আদশ� হাউিসং-এর ��
তলা বাি� অ�ব� িনম�া�, ���� সােলর উপ�ল আইেনই। এই
িনম�া�জিনত �ন�ীিতর দােয় মহারাে�র মুখ�ম�ী বদল হেয়েছ,
আদশ� হাউিসং �সাসাইিটর কােছ �� নেভ�র কার� দশ�ােনার
�নািটশ �রােনা হেয়েছ, �েকন এই বাি� �ভে� �ফলা হেব
না�' জবার �দওয়ার জ� সময় �দওয়া হেয়েছ পেনেরা িদন।

•
১৯���এর দ�েকর ���
�থেকই ভারতীয় উপ�ল
অ�েল সম�া �� হয়।
ম�লত পি�ম উপ�েল িকছু
বেড়া �লার আসেত ��
কের। �করালা, মহারাে�।
এেদর মাছ ধরার জ� িছল
বেড়া বেড়া �মকানাইজড
�বাট, তার সে� �লার
�নট বা জাল। িবরাট িবরাট সব জাল ��� �মি�েন
�খােল ব� হয়, সমু�তেলর মািট �চ�েছ �নয়। ...
এেত �ছােটা ম��জীবীেদর সম�া হেয় যায়, তােদর
মােছর এলাকা সা� হেয় �যেত থােক। একটা ��
�তির হয়। ম��জীবীেদর মেধ� িবে�াভ হেত থােক।
সরকােরর ওপর চাপ পেড়। ওই ��� দ�েকর ���
িদক �থেকই আমােদর উপ�ল অ�েল দখলদািরও
(এনে�াচেম�ট) �� হয়। কারখানা আসেত আর�
কের। এর �েল সামািজক অ�াি� স�ি� হয় উপ�ল
এলাকা িঘের। এেতও সরকােরর িকছুটা টনক
নেড়। তাছাড়া সরকােরর ওপর আ�জ�ািতক ভােবও
িকছু চাপ িছল, িকছু আ�জ�ািতক দায়ব�তা �তির
হেয়িছল। ...

১৯����� সাল নাগাদ ত�কালীন �ধানম�ী
ইি�রা গা�ী সম� উপ�ল�এলাকা�সম��
রাজ��েলােক িচি� পা�ান, উপ�েলর পিরেব�
ি�ক�াক কের রাখার কথা বেল। িক� তারপর �সটা

��

ধামাচাপা পেড় যায়। ম��জীবীরা �চ� িব�ু�
িছল, তারা �চ�াও করিছল িবিভ�ভােব। উপ�েলর
ওপর আ�ম� বাড়েত থাকিছল। ব�র, কারখানা,
িরসট� �থেক �� কের �লার ��� এককথায় বেড়া
পু�িজপিতেদর আ�ম�। �া�নাল ি��ওয়াক�াস�
��ারােমর প� �থেক একিট সমী�া কের �দখােনাও
হেয়িছল, কত জবরদখল হেয়েছ উপ�েল এবং কত
উপ�ল �ংস হেয়েছ। যাই �হাক, ম��জীবীেদর
আে�ালেনর চােপ ১৯৯১ সােল এক িব�ি� জাির
কের সরকার।

১৯�� সােলর পিরেব� �র�া আইেনর � নং
ধারায় বলা িছল, এই আইেনর ��েয়ােগর জ�
সরকার িবিধমালা �তির করেত পারেব ��� �সই
�েযােগই এই িব�ি� জাির করা হয় ১৯৯১ সােলর
১৯ ���য়াির, �কা�াল �র�েল�ন �জান, ১৯৯১
(িসআরেজড ১৯৯১) নাম িদেয়।

এই িব�ি� জাির করার পর এর ওপর �চুর

সংে�াধনী �� হয়। বেড়া বেড়া সংে�াধনী�েলা
িছল ম�লত উপ�লেক আেরা খুেল �দওয়ার জ�
��� ব�বসায়ীেদর কােছ। এই সংে�াধনী�েলার
িব�ে� �যমন ম��জীবীেদর িবে�াভ িছল, �তমিন
সরকােরর ওপর বেড়া ব�বসায়ীেদর চাপও িছল,
আরও �বি� সংে�াধনী আেনা, আরও �বি� খুেল
দাও ��� যােত তারা আরও �বি� ইনেভ�েম�ট
করেত পাের। ...

এই ���াপেট ���� সােল �ক�ীয় সরকার একটা
কিমিট �তির কের অধ�াপক এম এস �ামীনাথেনর
�নত�ে�, ১৯৯১�এর িবিধেক পয�ােলাচনা করার জ�।
���� সােলর ���য়ািরেত এই কিমিট তার িরেপাট�
জমা �দয়। এই িরেপাট� �তিরর জ� অেনক উপ�লীয়
জনেগা�ী, উপ�লীয় রাজ� সরকার ও সং�ার সে�
কিমিট কথা বলেলও ম��জীবীেদর সে� কিমিট
�কানও আেলাচনা কেরিন। এটা তােদর �িতিনিধ
আমােদর সে� পের এক আলােপ �ীকারও কের
িনেয়িছল। ... িরেপাট�িটেত �চুর �ানগভ� কথা
বলা থাকেলও �সখােন ম��জীবীেদর �তমন �কানও
লাভ �নই, কার� আেখের িরেপােট� ও উপ�লেক
ব�বসািয়ক �ােথ�র কােছ আরও খুেল �দওয়ার
কথাই বলা আেছ। �েল আবার ম��জীিবেদর
�িতবাদ হল। এরই মেধ� ��ানা �গল, সরকার
ওই �ামীনাথেনর িরেপােট�র ওপর িভি� কের
উপ�ল�অ�েলর কত��প� িসেজডএম (�কা�াল
�জান ম�ােনজেম�ট) িব�ি� জাির করেত চেলেছ।
তখন আবার �িতবাদ হল, �ামীনাথেনর িরেপাট�
�পাড়ােনা হল। তখনকার মেতা িব�ি� ধামাচাপা
পেড় �গল।
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ইিস�েলর ি�কা �িমকেদর
অি�কােরর �ে�ালেনর িরেপা��

•
���� সােলর নেভ�র ি�েস�র মােস ইিসএল
�হ� �কায়াট�াের লাগাতার �� িদন এবং � িদন,
অিফেসর ম�ল �গেট অবেরা� কের �� ঘ�টা ���া
এবং অনশন কম�স�িচর চােপ ম�ােনজেম�ট নানা
টালবাহানার পর িলিখত �িত�িত �দয়, ����
সােলর জা�য়াির মাস �থেক িঠকা �িমকেদর
জ� আইিন অি�কার�েলা স���� কায�করী করা
হেব। (

�। িক� �সাদপুর এিরয়ার
অিফেসর ম�ােনজেম�ট আর� ছ�মাস সময় �নয়।
তারা জুন মােসর মে�� সম� দািব�েলা কায�কর
করেব বেল জানায়। জুন মাস পার হেয় যায়।
িঠকা �িমকরা জুলাই মােস আবার �হ� অিফেস
িমিছল কের িগেয় অিফেসর ম�ল �গট অবেরা�
কের। �শ� পয�� আে�ালেনর চােপ � আগ�
আবার িজ এম পােস�ােনল এিরয়া িপ এম �দর
িনেয় এবং �অি�কার�-এর সােথ িঠকা �িমকেদর
িব�য় িনেয় দীঘ� িমিটং কেরন। িমিটং-এ ি�র
হয়, �� �সে��েরর মে�� সম� দািব�েলা
প�র� করা হেব। ���� সােলর নেভ�র মাস
�থেক ���� সােলর জুন মাস অবি� আে�ালেনর
চােপ িতনিট �কািলয়াির ছাড়া বািক �কািলয়ািরর
�িমকরা িঠকাদােরর বািড়েত হািজির িনেত যায়
না। তেব এই কাউ�টার �পেমে�টর দািবেত �কান
�কান �কািলয়ািরেত এক মাস পয�� �ম�ঘট করেত
হেয়েছ। হািজির ��-�� টাকা �থেক �বেড় ���
এবং ��� টাকা হেয়েছ। িক� এখন� �িমকরা
��নতম মজুির পায়িন। �� �সে��েরর সময়সীমা
পার হেয় �গেছ। ম�ােনজেম�ট তােদর �িত�িত

মেতা কাজ করেত পাের িন কােজই �� �সে��র
�থেক আবার আে�ালন �� হয়।
িসিকউিরি� গা��েদর �ে�ালন
একই সে� �ীপুর এিরয়া এবং সালানপুর
এিরয়ার িঠকা �থায় িনেয়ািজত িসিকউিরিট
গা��েদর ��িট আে�ালন হয়। �ীপুর এিরয়ার
একটা �কািলয়ািরেত �াইেভট িসিকউিরিট গা��েদর
ন�মােসর �বতন বািক িছল। �সখােন পঁাচিদন
ব�াপী লাগাতার িবে�াভ চেল। �থম িদন সকাল
�থেক স��া সাতটা অবি� িজএমেক আটেক রাখা
হয়। তারপর িদন িপএম/আইআর-এর ঘেরর
সামেন �ন�ায় বেস পড়া হয় এবং তােক আটেক
রাখা হয়। রাি� বােরাটার সময় িবশাল পুিলশ
বািহনী এেস তােক �বর কের িনেয় যায়। ��
জন িবে�াভকারীর জ� �� জন পুিলশ পাঠােনা
হয়। িক� �িমকরা �ন�া চািলেয় যায়। চািরিদেক
জ�ল �ঘরা এিরয়া অিফেসর মে�� পঁাচিদন �ের
সারারাত, সারািদন �ন�া এবং অনশন চেল। �শ�
পয�� ম�ােনজেম�ট বা�� হয় তােদর পঁাচমােসর
�পেম�ট সাতিদেনর মে�� �দবার �িত�িত িদেত।

ইিসএল ম�ােনজেম�ট এবং িঠকাদােরর
মা�খােন একজন িম�লম�ান থােক। �য পািট�র
কাছাকািছ �লাক। এেদর �ান � কাল অ�যায়ী
পািট�র সােথ স�ক� রাখেত হয়। কার� এরা
�ানীয় রাজ�নিতক �মতােক কােজ লািগেয়
কয়লা চুিরর সােথ যু� থােক, এই িম�লম�ােনর
অিফেস িগেয় �ীক�ত �বতন �থেক অেনক
কম �বতন এইসব গা��রা পায়। এেদর ভুেয়া
পিরচয়প� �দ�য়া হয়, �পেম�ট �রিজ�ার �নই।
িপএফ কাটার নাম কের টাকা কাটা হয়। িক�
িপএফ ��টেম�ট �দ�য়া হয় না। চুিরর দায়
িদেয় ইে� মত টাকা ি��াকশন করা হয়। এই
ঘটনা সালানপুর এিরয়ার গা��েদর সােথ� চেল।
পুেরা ইিসএেলই এই অব�া। সালানপুর এিরয়ার
গা��েদর আট মাস �বতন বািক িছল। িঠকাদার
পা�ােত থােক িক� িম�লম�ান একজনই। এরা
ইিসএল ম�ােনজেমে�টর ব�ু �লাক --- িমেলজুেল
খায়। িসিকউিরিট গা��েদর ��ে� িঠকাদারী
সং�া�েলা দ�ের দ�ের উিড়�া, উ�র�েদশ,
কলকাতায় রেয়েছ। িরটায়া�� আিম� অিফসাররা
এর িঠকা পায়।

� � ম পা তা র প র

ি�ে�া �রাগ �কি� ি�িড়ক
�কাথা �থেক এল এই �রাগ� জানা �গল না।
তেব কেয়কজন বয়� মা�ে�র কাছ �থেক জানেত
পারলাম, বছর পঁিচশ আেগ নািক এমনই এক
িহিড়ক এেসিছল। �সই সময়� এরকম �িতকার
�দখা �গেছ। ইিতমে�� আমােদর কােন িবিভ�
জায়গা �থেক �ফান আসেছ --- সাকরাইল,
নািজরগ�, জয়নগর, �লিপ, সির�া। আমরা
পেররিদন � নেভ�র িনেজেদর পেকেটর পয়সা
খরচ কের একটা মাইক ভাড়া কের রিববার
�পুের হািজর হলাম পিদরহািট মাজােরর পােশ
িতন রা�ার �মােড়। পিদরহািটেত �নং �য়াে��র
িরয়াজুি�ন, ��নং �য়াে��র �র মহ�দ ইত�ািদরা
আমােদর সাহায� করল। আমরা বললাম, ি�ে�া
�রাগ �কান �রাগই নয়, এক �রেনর মানিসক
ব�াপার। এেক অপেরর কাছ �থেক �েন ভাবেত
ভাবেত আত��� হেয় পড়া, িসঁিটেয় যা�য়া।
যখন �কউ এই �রােগ ভুেগ মারা যা�য়ার কথা
�শানাল, আমরা বললাম, �ক মারা �গেছ�
আমােদর বলুন, আমরা �সখােন �যেত চাই। �দখা
�গল, �কউ িকছু পাকা খবর বলেত পারল না।
সবটাই রটনা।

িক� �কন এই রটনা� �যবার �গেনশ ��
�খেয়িছল�, চ��ামী �রা পেড়িছল, �ঘাটালােত
ত�কালীন ��ানম�ীর নাম জিড়েয় িগেয়িছল। �সই
�ামাে�াল �থেক মা�ে�র মনেক সিরেয় িনেত
গেনশ ঠা�র �� �খল! �কন এই �রাগ ��ু
বাংলােতই হে�� �কন তা �িপিছেয় পড়া�
বেল পিরিচত অ�েলর গিরব পাড়া, িবেশ�ত
মুসলমান পাড়ােত হে�� ইিতমে�� মা�িল িবি�
কের িকছু �লাক কািমেয় িনে�। �কায়াক �া�ার
ইনেজকশন� িদে�। যখন �সই �া�ােরর কােছ
জানেত চাইলাম, কী ইনেজকশন িদে�ন� ---
িভটািমন ইনেজকশন!

তেব একটা ঘটনার কথা বলেলন, হািজরতন
িশ�ভারতী �ুেলর মা�ারমশাই সাম�ি�ন
পুরকাইত। এক পাড়ােত িতিন �দখেলন, একটা
�ছেলেক সবাই জেল চুিবেয় �রেখেছ। কী হেয়েছ�
সবাই বলল, �র ি�ে�া �রাগ হেয়েছ। িতিন
বলেলন, �েক এখনই জল �থেক তুেল িনেয়
ভােলা কের গা মুেছ �দ। তারপর িতিন একজনেক
��েক বলেলন, এক গামলা গরম পািন িনেয় আয়
�তা চট কের। �স গরম পািন িনেয় আসেতই িতিন
�ই �ছেলিটর �ভজা লুি�র �পর িদেয় তা ��েল
িদেলন। ব�স, সে� সে� কাজ হল। িতিন অ��
�ছেলিটেক িজে�স করেলন, িক �র এখন িঠক
আেছ� � বলল, হঁ�া িঠক আেছ।

�সানাগাি�েত �াইে��া�া
•

খুব সকাল �থেকই সিবতা, রমা, বিবতারা আজ
ব��। �িতবােরর মেতা এবাের� �সানাগািছর
�য�নকম�ীরা ��াত�ি�তীয়া� অ��ােনর আেয়াজন
কেরেছ। দ�ব�া�ান, িবিভ� রকেমর িমি� আর
�ফঁাটা �দবার জ� দই, চ�ন, িস�র সহ এক
অ�রকম ব��তা তােদর। ব�ি�জীবেন অেনেকর
ভাই হয়ত ব� দ�ের আেছ, অথবা অেনেকর
�থেক� না থাকা।

শ��িন � উলু�িন িদেয় ভাইেফঁাটার
অ��ান �� হয় সকাল সােড় দশটায়। সমােজর

িবিভ� �েরর মা�� এেদর ভাই। তােদর �কউ
সাংবািদক, �কউ �া�ার, �কউ গায়ক, �কউ
�কউ সা�ার� মা��। এেক এেক �ায় �েশাজন
�িদিদ� তােদর ভাই বা দাদােদর �ফঁাটা �দন, ম�ল
কামনা কের। �ায় সকলেকই বলেত �নলাম
�ভাইেয়র কপােল িদলাম �ফঁাটা, যেমর দ�য়াের
পড়ল কঁাটা�। অেনেকই িমি� খাইেয়েছ ভাইেদর।
বেয়ােজ��েদর ��াম কেরেছ, দাদােক �বান �যমন
কের� �ছােটােদর আিশব�াদ। িঠক তখনই �সখােন
�গ� �নেম এেসিছল।

পা� �িতি�য়া � স�ে�াজন
িব�য় � রা�াপ�েজা, � �ব� �� অে�াবর

�থেম ব�ব�ত ��াকিট �িনেয়িছেলন �ী �ামাপদ ন�র, এিট নীিতিশ�ার বই �থেক �ন�য়া। তমাল
�ভ�িমক জািনেয়েছন, নদীয়া িনবাসী তঁার শা�িড় বেলিছেলন, চাল ফুটেল বা �িট �ফালােনার সময়
�য শ� হয় তা অেনকটা সােপর �ছাবেলর শে�র সােথ তুলনীয়, তাই �ইিদন রা�া করা িনে��।

ইরম শিম�লার
অনশেনর সম��েন
বােরা ���া অনশন

.

•
গত � নেভ�র মি�পুির কিব ইরম শিম�লা চা�র দশবছর ব�াপী
অনশেনর সমথ�েন একিট বােরা ঘ�টার অনশন অব�ান সংগিঠত
হল কলকাতার �ম�তলায়। ফুটপােথর �পর সতরি� িবিছেয় এই
অনশন �� হেয়িছল সকাল ছ�টায়, �রােদর হাত �থেক বঁাচেত
মাথার �পর একটা �াি�ক িদেয় �ন�য়া হেয়িছল। িছল িকছু
ছিবর �পা�ার, অনশনকারীেদর গােয় লাগােনা ব�াজ, আর
একিট িলফেলট।

িবেকেলর িদেক মাইেকর বে�াব� হেল ব�ারা মি�পুের
ভারতীয় �স�বািহনীর অত�াচার, মি�পুর উপত�কার �িতবাদ,
�সনাবািহনীর যা-ইে�-তাই করার ছাড়প� �েসনাবািহনীর িবেশ�
�মতা আইন� বা আফ�া িনেয় ব�ব� রােখন। শিম�লার
�িতবাদ এই আফ�া �ত�াহার করার দািবেত। এখন িতিন
�আ�হত�ার �চ�া�র দােয় ��ফতার হেয় মি�পুেরর রাজ�ানী
শহর ই�েলর জ�হরলাল �নেহ� হাসপাতােল আেছন।

বােরা ঘ�টা অনশেনর �শ�িদেক একিট তথ�িচে�র �দশ�নী হয়,
নাম �আফ�া �����। ���� সােল থা�জাম মেনারমা নােমর
এক মি�পুির �মেয় ভারতীয় �সনাবািহনীর আসাম রাইেফলস

এর জ�য়ানেদর হােত ��ফতার, ���� এবং খুন হেয় যান। এর
�িতবােদ সারা মি�পুর �িতবােদ �ফেট পেড়। এই জনজাগরে�র
সমেয়র জীব� দ���িল রেয়েছ এই তথ�িচে�। তথ�িচ�িট এই
বছর জাতীয় পুর�ার �পেয়েছ। িক� হােত �গানা কেয়কিট িমি�য়া
ছাড়া �কাথা� এই তথ� �কািশত হয়িন।
বািড়েত, কােজর জায়গায় অনশন
�ইিদন �ম�তলায় অনশন-অব�ান ছাড়া� �কউ �কউ ব�াজ পেড়
তার কােজর জায়গায় বা বািড়েত অনশন কেরেছ। আেশপােশর
�ক�তুহলী মা�ে�র �ে�র সামেন পেড় তারা যথাসা�� উ�র
িদেয়েছ --- �কন তােদর এই অনশন। এক ব�ু দি��
�কািরয়ােত� সারা িদন না �খেয় িছেলন, তােক সহকম�ীরা �খেত
�যেত বলায় িতন তােদর বেলেছন, �কন িতিন আজ খাে�ন না।

এছাড়া কলকাতার অনশন চলাকালীন খবর পা�য়া �গল,
উ�রবে�র ইসলামপুেরর বাস��াে�� শিম�লার লড়াইেয়র
সমথ�েন �সইিদনই অনশন চলেছ। পেররিদন বািলেত অনশন
কের �সখানকার �গ�তাি�ক অি�কার র�া সিমিত�র কম�ীরা।

এক ঘেরায়া উপবাসকারীর িচিঠ
•

ইরম শিম�লা চা�� �পনােক �িম �চাে� �দি�িন, ���
�পনার নােক নল ��াকােনা অ�� �িব�া �দে�ি� �বেরর
কাগেজর �দ�লেত� �সল ক�া িক, �িম �তা মেনারমার ম�ত��র
পর �ােলা কের জানলাম �পিন সরকাির �ইন ���া
�তালার জ� �মর� অনশন করে�ন, �পিন �কজন কিব,
�মার ��েক বয়েস ��া�� িক� �দ��ন, �জ � নে��র
���� সাল �মার কাে� �কি� �র��য় িদন� কার� �িম
�জ সকাল ��া ��েক সে�� ��া প��� �ারা অনশন করে�
তােদর দেল ��াগ িদেয়ি�� �িম মে� ��েত পািরিন �মার
�ি�েলািসেসর কারে�, �েরই তাই না ��েয় রেয়ি��
��তেব িক, জল �িম ��েয়ি�� িক� ই�াক�ত �ােব �কান�
�াবার না �া�য়া �ই ��ম� কার� �িম �তা �কান� প�েজায়
উেপাস কিরনা� ��াে�ােবলায় অ��া� ��েল পড়ার সময়
��ড়ত�েতা �বান উমা, �পার �দ�ােদি� ইত� প�েজা করব বেল
বায়না কেরি�লাম� মা বেলি�ল করেত� িক� �স�া �তা �ত
অ�ান মােস� ত�ন �ােলাই শ�ত পড়ত� রিববার িদন সকাল
��েক উেপাস কের ��েক ইত�র �ে�র মা�ায় ��লজল পড়েল
তেব �া�য়া ��ত� �র মা করত িক রিববার, কােরা ��ল �নই
�দে� �েগ বিড় িদেত বেস ��ত� তারপর নদ� ��েক �া�েরর
জল �েন প�েজা করেব� �েত সকাল ������া �� �বেজ
��ত� �মার �পত �চ� ি�েদ� মার কাে� ��ান ��ান করতাম
মােক নদ�েত পা�ােনার জ�� মা �কিদন িবর� �েয়ই বলল,
�তােক উেপাস করেত �েব না, ত�ই ��েয় �ন, �ম �তার �েয়
জল িদেয় �দব� ব�স, �িম �তা �ব�েচ �গলাম� তা�েল� �তা
স��াি�র িদন সকাল ��েক উেপাস কের ��েক �প�র �বলায়
�স� �াত ��েত �ত� �াবার সময় ক�া বলা ��ত না� �সই
িস��াত�া ি�ল �াির �ােলা ��েত� ��ন �ে�েল �গলাম,

িদিদ বলেলন, কেলেজ পড়ার সময় উেপাস করেত চাইেল
উেপাস কেরই �াকেত �েব� �লাদা �কান� ব�ব�া করা �েব
না� অত�ব �সই �মার ইত�প�েজার সমাি�� তারপর িবেয়
�েয় �েস � বািড়েত �া�র প�েজার জ� �লাদা কের �কান�
চাপ �দ�য়া �য় িন� কার� �াম� �ব� ��র �জেনই �া�র
প�েজা কের না� মা অ� �� করেল� পের ত�ার শার�িরক
কারে� উে� �ায় প�েজাপা�� ��াড়া �ে�েল �াকার সময় ��ন
ি�েদ �পত �াবার �তা �াকত ��� �কেনা ম�িড়� তাই �িম,
��ল��, � অ� স�পাি�রা ��ান কের ��িমেয় পড়তাম�
�াবার ���া পড়েল উে� ��েত �াব বেল�
�� �িম �তা সিত� �ািবিন �জেকর িদন�া �িম না ��েয়
�াকেত পারব� �মার কত�াি� ��ন বলল, ত�ন মেন মেন
�য় �পেয়ি�লাম, �িদ না পাির� সারািদন �মার ি�েদেত ক�
�য়িন, �মাে�ই �মন�া নয়� সারািদন বারবার ি�েদ �পেয়ে��
তেব �ই �� ইরম শিম�লা, �র ম���া মেন পেড়ে� �র
��েবি� ি�ক পারব� �পিন �পনার কিবতােত বেলে�ন,
�পনার �দ��া মারা �াবার পর মাি�র তেল �রে� িদেত �ােত
কের �কিরক �য়� �পিন জানেত� পারেবন না, ��� �পিন
�ক�া অ�ােয়র িব�ে� লড়াই করে�ন, �পনার জ�বন�শি�
�ে� �ে� কেম �সেব, সরকার �কান� িক��ই করেব না�
�ই ক�া ��েব �িম ��� �পনার জ� মন �ারাপ করােতই
�জেকর কােজ স�ল �েত �পেরি�� ��� মন �ারাপ, �পনার
জ� ��� কা�া পা�য়া, ��াড়া �িম �তা �র িক��ই িদেত
পািরিন, পারব� না, কার� �িম ��ব ��ত� �ক�িতর �ব� ��বই
�তাশা��� �মার ���ই মেন �য়, িক�� কেরই িক�� �েব না�
তব�� �িম �পনার দ���জ�বন কামনা কির, �পিন �ােত
কিবতা িল�েত পােরন, মেন �াে� �সই কামনা কির�

ল��র প� ��েক�
�ল���র ক�পা
��েক বি�ত

.

•
�গ�াপ�েজার সময় আমরা যখন রাত �জেগ ঘুের ঘুের ঠা�র �দেখ
�বড়াই, �সই সময় তােহরপুেরর পটিশ�ীরা ব�� থােক ল�ীর পট
আঁকেত। িবজয়া দশমীর পরই প�ি��মায় �কাজাগরী ল�ীপ�েজা।
ল�ীর ম�িত� �ইিদন ঘের ঘের পুেজা হয়। আবার অেনক পিরবার
পেট আঁকা ল�ী� পুেজা কের। নদীয়ার তােহরপুেরর িনমতলা
�ােম পটিশ�ী িহেসেব পিরিচত �ায় প�াশিট পিরবার আেছ।
তােহরপুর থানার উে�ািদেকই পটিশ�ী দশরথ পােলর বািড়।
বছর প�াশ তঁার বয়স। টািলর চাল �দ�য়া বারা�ায় বেস পেট
তুিলর টান িদি�েলন। জানােলন, বংশা��েম বাবা-কাকােদর
কােছ �থেকই পট আঁকা িশেখেছন। পােশ তঁার �ী এবং �মেয়�
সহেযািগতা করেছ। একই চােলর িনেচ উ�েন ভাত রা�া হে�।
�ই িদকই সামলােত হে�।

কীভােব এই পট �তির হয়� দশরথবাবু জানােলন, মািটর
সরা আ�েন পুিড়েয় শ� কের িনেত হয়। তার �পর সাদা
র� করেত হয়। সরা �পাড়াবার ভািট উঠােনর একপােশ রেয়েছ
�দখােলন। সরার সাদা র� �কােল তার �পর ল�ী, �গ�া,
রা�াক�� ইত�ািদ িবিভ� ভি�মায় ছয় রকম িচ� আঁকা হয়।

�কমন আয় হয়� জানােলন, এই এলাকায় পাইকার আেছ
��-�� জন। তারাই পট�েলা িকেন �নন। তারাই সারা বছেরর
সংসার চালােনার খরচ মােস চার পঁাচ হাজার টাকা কের িদেয়
যান। সংসার চািলেয় �সই টাকা িদেয় মািট, র� িকেন সারা
বছর �ের সরা বািনেয় পট �তির কেরন। সারা বছর িবি� হেল�
�কাজাগরী ল�ীপুেজার সময় চািহদা থােক �বিশ। তাই পিরবােরর
সকলেকই কাজ করেত হয়। পট কাগেজ মুিড়েয় প�ািকং কের
লিরেত উঠেছ �দখলাম। পি�মবে�র িবিভ� জায়গায় চেল যােব।

রানাঘাট ক��নগর ভায়া বাদ��া বীরনগর �েটর বাসরা�া

িনমতলা �ােমর মা� িদেয় চেল �গেছ। রা�ার অপরিদেক আর
এক পটিশ�ী ��মার দােসর বািড় �গলাম। বািড়র সকেলই পট
আঁকায় ব��। সাত-আট বছেরর �ছেল �গাপাল� তুিলর টান িদেয়
পট এঁেক চেলেছ। আমােদর সােথ কথা বলার� ফুসরত �নই।
��মারবাবু জানােলন, সারা বছের �ায় এক একিট পিরবার
দশ হাজার কের পট �তির কের। িজিনেসর দাম �বেড়েছ। িক�
পেটর পাইকাির দাম বােড়িন। বত�মােন একশ� পেটর পাইকাির
দাম ��-�� শ� টাকা। ল�ী এঁেক সারা বছর কাজ করেল� মা
ল�ীর ক�পা �জােট না। �সই কারে� পােশর বািড় িতন ভাইেয়র
সংসাের �ছােটা ভাই বাতাসা �তির করেছন। অেনেকই অ� কােজ
চেল যাে�।
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�চনা �শানার �কান বা�ের
���েকর ����ে� ��েন� ��ম ���

•
��ন� �রক�েরর �ে� ��ন �দে�র ম��� �ি���েদর ���� �ে� ন�
��� এ ক��ট� একট� �����ি�ক �ে� মেন �� ��ন �দে� �ে��
এ���িন ���ম িক ���� �� ��েক ��� �� �� ����� �িদ
������ে� ������ �ে� ��� ���ে�� িক ���� �দে�র
�ি� একট� ���� ��ে������ আর ���র �ক�� �দে�িছ� ��
����ে�� ���ক ন� �কন ��� ��র ��ে�� িদক �� ��র�� িদক�
���� আেছ� ���������দ� ���ন ��েক� �ে��ন �� �ক�ন�
��ি�� �� ��নে� এ�� �� ��েনর ��ে�� �ি��� ি������ন�
একরকম ����ি� �দ� ��� আর দ��ম�ন�� ��রকম ����ি�
�দ�� আ��র ��েনর ��েক দ��ি�ে� িনে�র �ি�ট� �ির��েক
আ��দ� কের ��ন�র ���ি� ��রকম ��� এক ����� ি�ে�র
��ম���� ন�র� ি�ে�ে� িনে�েক �ি�ম���ে�� ি�নে� ��েরিছ�
���েনক �টন� আ��ে��ন��� আ��� িদে� ����ে� আম�র
�দ� ��র� এ�� িনে�েক ��র��� এ�� ি�েদে� ��র��� �ে�
ি�নে� ি�ি�ে�েছ� ���ি����� �দ� ��রে�র ন�র� ি�ে�ে�
আেরকট� ���ি����� �দে� ��ক� আ��দ�� ি�ে��� ��ন ���
ি�েদ� িনে�েক ��� �ে� দ�ি� করেছ ি�ে�র ��মেন এ��
��রে�র �ে� �ি�ম���ে�� িনে�েক ���ন� কের �ে�েছ� ��েদর
আে�� ��� ��� আ�িট���� ��রে�র ��েক আমর� ি�িছে�
আিছ� এি������� ি�ে�ে� ��� ���� করে� ি�ে� ��র���

ি�ে�ে� �ছ�েট� �ে� মেন ����র আ������ ��ির �ে�� ি�ি��
�রেনর �ির�ে�র ��ে� �ে� মেন �� ��� ���ে��ি�ক ��ম�র
��� এ�� ������ িক এ��েন�� ��মেন আেছ একিদন ডরিমটির
��েক ��ের���র ম�ে� এক �ি���� ���� ি��েকর �ে� �দ���
ি�িন ���র ন��িনর ��ে� ����ে��ে� ��েকন� ��র��� �ে�
�ির�� �দ���ে� ��র ��ম �� িছ�� ���র� িক আ�েকর
��েনর মে�� এ� ��ি� করে� ��েরেছ�� ��� ন�� ছ��� ছ���
��ে�র ক��� ��� আমর� এক��ে� ি��� �� কেরিছ��ম ����
��র� �র���ন িছ�� আমর� ��েম ���� িছ��ম� আম�র ি����
��র�� এ�ন ��েনর ��ে� ���� িদে� ��ি� কেরেছ ��� আর
ি�ে�র ����ের �ি�ি�� �ে�েছ� ��ে��ি�র �র আম�েক ���িটে�
���িটে� ��রে�র র�����ট� ��ন���ন� ক�ি�� ���ি� িনে� ��
করে� ���ে�ন� ���র ��ে� �ের ক�� ��� এ� �ি��ি� িদে�
�ে� এে�িছ��ম� ���র ��ে� ��� �ি��ি� র���র �ম� ��িন
আর ��� ���� ��ে�� আিম এক� এক� �� ��ে�র �����ন
�ে�� ���িন� ��নেদে�র ��ি� িনে� �ি��� এক ����ন ম��ে�র
��মেন �ে� আম�র ��মন িকছ� ���র �ে� িছ� ন�� ক�র� ���
ম���ে�� ��� ি�নম�� �ের� আিম এ� �দে�র ��িকছ�র ��ে�
ম�িনে� �ন��র আ��� ���� ��ি�ে� ��ি� এ�� িনে�র �দে�র
����ি���� �ম� িকছ�� আম�র ��ি� ছ��ে� ি�ে� এক �ক�ন��
��দন�র ��ি� করেছ�

������েদর ��ে� �দ��� ি�িন�
িনে� এে� ��র� ��িনে� ��������
িশ� িকেশার িবকাশ �মলা ২০১০

•
িশ� িকেশার িবকাশ �মলা হেয় �গল ১৯ অে�াবর ��েক ২� অে�াবর ২০১০। বধ�মান
��লার িবদ�ানগর গয়ারাম দাস িবদ�ামি�ের। �মলা �বার �েয়াদশ বছের পড়ল। ১৯৯�
সােল ��র চি�শ পরগণার ���� অ�ল সরেবিড়য়া �ার ���ল। িবগ� বােরা বছর
ধের শারেদা�সেবর পর পি�মবে�র িবিভ� ��লার �ছাে�া বেড়া বুেড়ােদর িনেয় বছের
�কবার বেস িশ� িকেশার িবকাশ �মলা। �বছর �ব�বধেম�র পুেরাধা �ী �চ��েদেবর
িবদ�া িশ�া �হেণর �েল হল �ছাে�া বেড়ােদর িমলন �মলা।

�ি�বছর ��মন হয়, �মলা ��র আেগর িদন বেড়ারা িগেয় �ুল পির�ার ��েক
বা�ার করার �া�িমক কা��ু� �সের �ফেলন। �ারপর িবিভ� �াে�র মা�ষ�ন �ােদর
�ছাে�ােদর িনেয় সা�িদন ধের �াকবার �� হাি�র �েয়া�নীয় ি�িনস ব�ােগ ভি��
কের। �ারপর পুরেনা �ারা �বশ কেয়কবছর ধের আসেছ, হয়� �ােদর বছের �কবার�
�দ�া হয়। �া� �মলায় �ারা �েক অপরেক �িড়েয় ধের িনে�েদর মেধ� স�ক�েক
ন�ুনভােব �বা�ার �চ�া করেছ, আর �ারা ন�ুন �েসেছ �� �মলায় �ারা িশ� িকেশার
িবকাশ �মলা কী �া �বা�ার আেগ� বুে� �ায় �� �মলা আসেল �ধু �চিল� না��
কম�শালা নয়, আরও অ� িকছু অেপ�া করেছ �ােদর ��। িক� মুহূে��র মেধ� �দ�া
�ায়, �ারা ন�ুন ��নও দূের দ�ািড়েয় আেছ পর মুহূে�� �ক ন�ুন �ক পুরেনা �বা�ার
�পায়� �ন�। কারণ �কান �া�বেল �েক অপরেক নাম ধের �াকেছ। ��ন ক� �চনা
�ােদর, ��ভােব� �� হেয় �ায় িশ� িকেশার িবকাশ �মলা। �ারপর --- �গড় গড়
িদন গিড়েয় �� ��া �মােদর ছুি��ছুি� মােন� �ক হেব না �চাে�র পা�া �ি�'র মে�া
�চাে�র পা�া �ায় �ক না কের সবা� �মে� ওে� স�ি� রহে� িনে�েদর �মেল ধরার
আন� ধারায়। সকাল ��েক রা� প��� �কা�াওবা সবা� �কসে� গান বানােনা, �কা�াও
দলভাগ কের না�ক বানােনা, �কা�াও রা�া রািন বা বািড়র িগ�ী �সে� �াবার �দওয়া।

আর সকাল �বলা দল �ব�েধ �ুরে� িগেয় ও� অ�েল অপিরিচ� মা�ষেদর সে�
পিরচয় �ি�েয় �ােদর অ�েয়া�নীয় �ফেল �দওয়া ি�িনস িনেয় �েস �ারা বািনেয়
�ফলল পা�কাি� আর �ফেল �দওয়া �ায়ার ��েক বা�সা�েকল। �ােবর ��ালা িদেয়
�ে�াম প��াচা, আর �� ভােব ��ন িদন চলে� �ােক ��ন িনে�রা� ��মন �ুিশ ��মন
�সে� বানায় িবরহী ব�া��, �শান িরেপা��ােরর দল। � �দে� মেন হয় িব� স�সােরর
হা� বেসেছ ল�ী পূিণ�মার �গাধূলী �বলায়। অব� �র� মাে� ���ক মা�েষর �ল
নােম, �ারা �ানে� চায় কী হে� ��ােন, কারা করাে�, �র সভাপি� স�াদক
�ক� সি�� অে��� িশ� িকেশার িবকাশ �মলার �কানও সভাপি� স�াদক �ন�। �ন�
�কানও �চার। ফেল ���ক মা�েষর ধীের ধীের আরও বােড় �ে�র �ল। আর �ার
সে� সাহাে��র হা� বাড়ায় অপিরিচ� মা�ষ�ন পিরিচ� হেয়।

��ভােব ��ন �শেষর িদন আস�, �বলা ি�নে�য় �� হেয় �ায় �েমলা �মলা
িশ� �মলা আমােদর� �মলা �র' গােনর মেধ� িদেয় সমাি� অ��ােনর সূচনা। �ারপর
�েকবাের �ছাে�ােদর িনেয় �আদর' ও িপ�পেড়র না�ক �ারপর িকেশারেদর িনেয় অ�ার
ওয়া�ে�র �ার অফ চা�� গ� অবল�েন �সানা �ছেল। �রপর �কেশার সমা� কের
�ারা ���বেন পা বািড়েয়েছ �স� �মে�ােদর না�ক, রবী�না� �া�েরর �হাির ��লা
কিব�া িনেয় না�ক �হািরে�লা। আর সবেশেষ মা�ষ �চ��েক িনেয় িনমা� ��েক
�চ�� হেয় ও�ার গ� ��চ�� ক�া'। �� না�েক অিভনয় করেলন �মলার �০ ��েক
৬০ �ন �ছাে�া বেড়া সবা�। আর না�ক �শষ হে� সবার �চাে� �ল, আ�েক� �শষ।
আবার �কবছর পর �দ�া হেব। �ক� আসেবন �ক� আসেবন না। �� আশ�ায় সবা�
সবা�েক ��ন আিল�ন করেছ আর মেন মেন বেল �ফলেছ ভােলা ��েকা ভােলা ��েকা
ভােলা ��েকা ���।

�িদেক িদেক
�মাবা�ল �াওয়ার,

�কেড় িনে�
শরীেরর পাওয়ার'
ক�����ে��র মে�� ি���ন �দ��ন�

•
��রিদেক আে��র �র��ন��� ক�ন �� কর�র মে��
����ি�� ��ি�� �����েক ম�ে� ম�ে� ক���
ম�ি�� দ��ন ��� এ�� িনে� আন� ��ন ������
����েছ ���� ��� �ম� একদ� ছ��ছ��� ��ম�ন
����েক ���� কের ��ি�র �� ি���ন �দ��ন�ে�
��� ি���নেক �নি��কর� � �����েরর ি��ে�
ম��ে�র মেন ি���নমন��� ��িরর ক�ে�� এ�
ি��র�� ���� এেন �দ� এক ন��ন ম���� এমন�
এক ি���ন �দ��ন� আে��ি�� �ে�িছ� ����
��দ���র ��ন�র ����� � এম ������ ����
ি�ে�ক�ন� ��েক� ���� � ছ� নে��র� আে���ন
কেরিছ� ি�ে�ক�ন� ��ক� ন��িরক কিমিটর �ে��ন
ম��ে�র�� ��িদন �ের �ে�� �ট� ��েক র�� �ট�
���� ��� এ� ����� �দ��ন�ে� িছ� ������
ম��ে�র ি��� �ছ�েট� �ছ�েট� �ছে�েমে�র� ������
�ি�ে� �ক������ ম��ে�র �ে�র ��র িদি���

ি���েনর মেডে�র ������ি� একিদেক ��মন
ম��ে�র ��� ��র�� দ�র কর�র �� িছ� ���
ি�ি�� ম�ে�র ��র ��� �দ��ন�� ��মিন ��িদেক
িছ� ������ কে���েরট �ক���িনর ��ন ���ে�র
ি��ে� ������ ����ক�� ��� একিট �িরকি��
������� ি�ের�ন�েম ম���েক �ে��ন কর�র একিট
�ছ�� �েদ���� এছ��� ���� �����র দ�ি� র�ে�
দ��� ি�ের��� আে���েনর ন��ন ��ে���ন� �িদেক
িদেক �ম����� ট����র� �কে� িনে� �র�েরর
�����র� ��� এ� ি�ের�ন�েম� ছ��র� একিট
�দ���� ��ি� এ�� �ম����� ট����েরর মেড�
��িনে� ম���েক �ম����� � �ম����� ট����েরর
�ি�ক�রক ি�িকর� ��েক� �ে��ন করে� ��েক�
��র� ��ি�� ম��ে�র ক�েছ আে�দন র�ে� ��ে�
���ক��ে� �ম����� ট����র ���েনর ি��ে� ��র�
�ে� দ������ আ�� কর�� ��র� �� �� ট�ক�র
��ে�েট ��মি�ক আনে� �মে� ��েছ� ��র��
�ি��ে� ি�ে�ক�ন� ��ক� ন��িরক কিমিটর �দি���
�ে� ��িম� �ে� �� ি���ন িন��র �ম�� ���র
�েদ��ে� ��িম� �ে��

পরমাণু িব��� �কে�র িব�ে� �নম�,
কেয়ক হা�ার �ামবাসীর �ে�ল ভেরা'

•
��ি����� �ে�� �ের�� আে���ন ��ন��� কর�র �� িনে����� িছ�
��ি�ে�র� ��েম �ন��েদর ����র কর� �ে�িছ�� র��� ��ের���
কেরিছ� ��ি��� ��� ম��র�ে�র র��ি�ির ����� ম�দ�ন ��েম
��� ি�ন ����র ��ম���� ����র �র� কর�� �রক�র �ে�িছ��
এ��েন দ� ����র �ম�����েটর �������র �রম��� ি���� �কে�
��ম����েদর ম� আেছ� িকছ� �ি�র��� এ� আে���ন করেছ� ��
ক�� �� ক� �ে�� িমে�� �� �ম�� করে� �ন��� �ে�িছ� এ� ���
�ের� কম���ি�� ��েমর ������ মি�ের� ���� ���� মি��� এ��
���র� দ��ি�ে�িছ� ��েম� ��র�র �ছে�র�� আ����� ��ি�� িছ��
র��ে�� আর ক��দ�েন ���� িনে�� ����র করে� আন� �ে�িছ�
��রেট ���� িক� ��ে� �ে���িন ���� ������ ��ে�ে� ��ি��
����কেদর ��ের�� ��ন��� ��ম����েদর ন� ����ে��

���� �ছর �ের ��ম����েদর এ� আে���ন ��েছ �নি�� ����
�িমি�র ���ন�ের� ��ম����র� �ন�� �ি���র� িনে� ন� �ক��
�র�ি� �ক���িন ���ের���র ক�ছ ��েক �রম��� ��ি� িকেন এ�
�রম��� ি���� �ক�িট কর�র �িরক�ন� ম��র�� �রক�েরর� ��রে�র
�রম��� ি���ে�র �রক�ির �ক���িন এনি�ি�আ�এ� এর ��েক
আ�� ম�ে� এ��েন ম�িট �র���র �ে���� কর� �ে�িছ�� ���
দ�েক ��ি�ে� িদে�িছ� ��ম����র��

�ক��ন ���� �র��র এ� র��ি�ির এ�� ��ে���� ি����� ����
��ক�ি�ক ����ে��র �� ��িরি��� �� ��রেন� ���ে��র িনদ��ন�
রে�েছ ���েন� ম��র�� �রক�র এ��েন� �িরক�ন� কেরেছ এেকর
�র এক �কে�র� ��র মে�� আেছ �িট ক��� �িন� ��� কে�কিট
��� ি���� �ক�� এ�ে�র ি��ে� ��ন�� ম��� �ে� �নেমেছ�

� � ব �র � িন য়া

��ম��িনে� �র�ি� �রম��� ি���� ����
�ির��ে�র ি��ে� ি�র�ট ি�ে���

•
�া� �দশি�র িব��ে�র �ক�া বেড়া অ�শ
পারমাণিবক িব���। �� িব��� ��� করার
ফেল ��প� হয় দূিষ� পারমাণিবক ব���,
�স�িলেক �মা করে� হয় িনরাপেদ।
��ন �� ব��� �া� �মা কের ��র
�াম�ািনর �গারেলেবন শহের, �স�াও �ক�া
আপা� বে�াব�। �� ব��� পিরবহেণর
িব�ে� �াম�ািনে� িবে�াভ অেনকিদেনর,
ি�িরশ বছেরর। �বার �স� িবে�াভ হেয়েছ
সবেচেয় বেড়া কের।

�ি�বাদকারীেদর িহেসব অ��ায়ী �ায়
প�াশ হা�ার মা�ষ �ি�বােদ সািমল
হেয়েছ �বার, নেভ�েরর ৬ �ব� �
�াির�। পরমাণু ব��� ভরা ��ন �� �রললা�ন
িদেয় �ােব, �স� ��াক �ু�েড় িদে� িগেয়েছ
�ি�বাদকারীরা। ��া�র িনেয় রা�া �রাধ
কের দ�ািড়েয়েছ। িনরাপ�া বািহনীর িদেক

ি�ল ছু�েড়েছ। সােড় �ষাল হা�ার িনরাপ�া
বািহনী িদেয় মা�ষেক মারেধার কের সিরেয়,
���ার কের �স� পরমাণু ব��� অবেশেষ
পিরবহণ করা িগেয়েছ। ফরািস সরকাির
পরমাণু �কা�ািন অ�ােরভা �� ব���
পিরবহণ কের। ফরািস পরমাণু িবেরাধী
স�গ�ন �সি�� িদ� িন�ে�য়ার' বা �পরমাণু
��েক সের �েসা'-�র �ক সদে�র
ক�ায়, �� পরমাণু কনভয় সব�ািধক �রি�ও
অ�াকি�ভ, মা�ষ �র ফেল মারা�ক �ু�িকর
মেধ� �ােক। �িদ �কানও ����না হয় িবপদ
আর দী��কালীন িবপদ �াে��র।

�াম�ািনর সরকার স�ি� িনে�েদর
�দেশর ১�ি� পরমাণু িব��� চুি� গেড় আরও
বােরা বছর চালু রা�ার ক�া ��াষণা কেরেছ,
চ�াে�লর অ�াে�লা মােক�ল �� পরমাণু
�ি�বাদেক বেলেছন, ���ি� আ�মণ।

ি� ��ি�র ি��ে� ি�িট� ছ��েদর
ি�ে���� দ�� আে���েনর ড�ক

.

•
দশ� নেভ�র ল��ন শহর ছা�েদর
�ি�বােদ মু�র হেয় ��ল। �ায় প�াশ
হা�ার ছা�ছা�ী ��ল�াে��র িবিভ� �া�
��েক �েড়া হেয়িছল রা�ধানী শহের,
ি��শন িফ ব�ি�র �ি�বােদ। সরকাির
কিমি�র ��াব িছল, ি�ন�ণ ি��শন
িফ ব�ি�, িশ�াে�ে� �রচ কমােনা।
ছা�রা সরাসির �র িবেরািধ�া কেরেছ।
�াক িদেয়েছ �ি� �ি�বােদর। �বশ
িকছু ছা� শাসক পাি�� কন�ারেভি�ভেদর
অিফস �৩০ িমিলব�া�' দ�ল কের িনেয়
ব��ল অিফেসর ছােদ �ে� প�াকা
�িড়েয় িদেয়েছ। ছা�েদর �� িবে�াভ
সম��ন কেরেছ শাসক ��া� িলবােরল-
কন�ারেভি�ভ বােদ আর সব পাি��।
ছা�েদর �� িবে�ােভ আহ� হেয়েছ �ায়
�না চি�শ পুিলশ। �ায় প�াশ �ন ছা�
���ার হেয়েছ। �� কন�ারেভি�ভ অিফস
দ�ল অিভ�ােন সািমল হেয়িছল ��সব
ছা�রা, �ােদর �বিশরভােগর ��া� �ীবেনর
��ম িমিছল, �ািনেয়েছ ি�ি�শ �দিনক িদ
গাি��য়ান। িবে�াভকারী ছা�রা ��াগান
িদেয়েছ, ��ীস। �া�। ��ন ��ােন�'
�ে��� �ীস �ব� �া� গ� কেয়ক বছর
ধের �ুমুল ছা� আে�ালন �দে�েছ।

�ক �ি�বাদকারী িবব�ি� িদেয়েছ,

�আমরা সম� ধরেনর সরকাির �রচ
কমােনার িবেরািধ�া করিছ। সরকাির স��ার
�িমক, সম� গিরব মা�ষ, অ�ব�, ব�� �ব�
�ম�ীবী মা�েষর �ি� আমােদর স�হি�।
�� ���� সরকার িশ�ার �� বা�ািরকরন
করেছ, গিরবেদর ওপর হামলা আর ধনী
��াষেণর �� ব�ব�া �ারা কােয়ম করেছ �ার
িব�ে� আমরা �� ছাদ দ�ল করলাম। ���
আমরা �� �রচ কমােনার িব�ে� সরাসির
স��েষ�র আ�ান �ানাি�। আমােদর িশ�া
ব�ব�া �ব� সরকাির পিরেষবা ��েসর
িব�ে� �ি�েরােধর �� ��া সেব ��।'

��াগাে�ােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ সী�ারাম ��াষ �ী�, কলকা�া ৯

ম�লবার �পুর ি�নে� ��েক সে�� সা��া
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস
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�-�মল : manthansamayiki@gmail.com

�ি� মােসর ১ ও ১৬ �াির� স�বাদম�ন �কািশ� হে�। ২ �াকার িবিনমেয়
আপনার িনক�ব��ী �ল বা কাগ�িবে��ার কাছ ��েক স��হ ক�ন।
সারা বছর �াকে�ােগ পাওয়ার �� �াহক হ'ন। �াহক চ�াদা ৪০ �াকা।

স�বাদম�ন ��ন পাওয়া �াে�
কেল� �ীে� পাি�রাম বুক �ল, বুক মাক�, িপিব�স� �ীরামপুর �রল
��শেন, আসানেসােল �পা� অিফেসর কােছ বান�ওয়াল বুক �েল,
িশয়ালদহ �মন ��শেন �সলফশা�ন বুক �েল, �ালেহ�িসে� হ�ক�
ব�াে�র গােয় �বকার বুক �ল ও অি�� �পা�ার ���ািদ �েল।

��ািধকারী ি�ে�ন ন�ী ক���ক িব ২৩�২ রবী�নগর, �পা�অিফস বড়�লা, কলকা�া ১� হ�ে� �কািশ� �ব� ��ক���ক ি�ি��� আ��, ৩২� প�ুয়াে�ালা �লন, কলকা�া ৯ হ�ে� মুি��।
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