
�টটা���ব�ারাকপুর ��েক �কা��ত ��ময় �তামােক�
প��কার �বী� ��া�ক ��াম�া� �া� ��ুেভ�া�ল
���ওপ�া��ক মােয়েলা�া�ে�া���� �ােম �ক
�রােরা�� ��ে� আ�া� হেয়ে��� ��াম�াে�র
��রামেয়র �� �ু� প��প��কার ব�ুরা আ�ামী
� ���ল ২��� বু�বার ���া �টায় কেল� �ীট
�টমার �লে� �কলকাতা �লটল ম�া�া��� লা�ে��র�
কে� �ক �ভায় �ম�লত হে��� আপ��ও আ���
��া�াে�া� � ২৪�������

• �ম���া�া চর পৃ ২ • চলেত চলেত পৃ ২ • পরমাণু পৃ ২ • �া�া ��েক ��ের পৃ � • �ব�াপ� পৃ � • ব��ার পৃ ৪ • �র�া�বে�াভ পৃ ৪ •আরব পৃ ৪

�াকৃ�তক চাে�র ��ম���ল �ব �ত���য়তায় ���� আ��াতী �ু���মার ��ব চা��

•
��িমকে� �র ��ে� ি�েয়িছল ���ি�মার �কা�াওয়া �ােমর �� বছেরর
�াি�র। িক� িতিন ��ে� �ে�নিন� ���� ���েম িনেজর �খেতর বঁাধাকি�
�তালার ��িত িনি�েলন। সাে� সাত হাজার বঁাধাকি� িছল জিমেত। ��
মা�� সরকার ���ি�মার �ােকর ও�র িনে�ধা�া �াি�েয়িছল� কার� তা
�রমা�� িবিকরে� খাওয়ার �ে�া�� হেয় �ে�েছ। তখনও ব�� �াি� বাি�
এেস বেলিছেলন� �আিম ধাে� ধাে� কি��েলা ত�লেত �� করব'। িক�
�� মা�� কি�র ও�র সরকার িনে�ধা�া জাির করেল িতিন ��ে� �ে�ন।
�ছেলেক বেলিছেলন� �আমাে�র ���ি�মায় সি��া� ���'। �ছেলর কথায়�
�তঁার কথা �েন মেন হেয়িছল� িতল িতল কের িতিন �া বািনেয়িছেলন�
তা সব হািরেয়েছন আজ'।

িতির� বছর আে� রাসায়িনক �া� �ছে� �জব �া� �� কেরিছেলন
িতিন। মািট বািনেয়িছেলন িবি�� �াতার ম� িমি�েয়� আেরা কত ক�।
এক ��ক ধের লা�াতার বঁাধাকি�র �া� কের �তির কেরিছেলন এলাকার
সবে�েয় �ােলা বঁাধাকি�। জা�ােনর ক�ি� �কা-��ােরিট��িলর মেধ� এই
বঁাধাকি�টা খ�ব জনি�য় হেয়িছল। এলাকার �াথিমক ��েলর বা�াে�র জ�
রা�ায় এই কি� ব�বহার হত। িনেজর �লােনা বঁাধাকি�র �� িনেয় ব�াই
িছল ব�� �াি�র� �এটা বা�ারা খায়� তাই আমােক �েনক �বি� �খয়াল
রাখেত হয়।'

�ইসাই� �নাট �লেখনিন ব��। িক� তঁার �ােয়ির �াওয়া ��েছ� ��
মা�� �বিধ �লখা। �� মা�� িনেজর বাি�েতই �লায় �ি� ি�েয় আ��াত�
হন িতিন। তঁার �মেয় বলেলন� �বাবােক �মেরেছ �রমা�� ��ি�।'
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বাটা ��মকে�র আবা�ে�র ��
����া�রত ��২ ল� ব���ুট ��ম
�ােয়ব হল ����য়ে�র চু��েত

•
���� সাল �থেক বাটা ির�ারসাই� ��ােজ�
িবেরাধ� আে�ালন �ে� �ে�েছ। এর আে�
বাটা �কা�ািন ���� সােল রাজ� সরকােরর
সে� ��ি� কের ��� একর জিমেত িরেয়ল
এে�েটর ব�বসা ��ঁে� বেসিছল। িক�
আে�ালেনর �াে� �তবছর জা�য়াির মােস
সরকার এবং �াসক �ািট� িসি�এম িকছ�টা
নিত ��কার কের। �কা� স�া কের ��া��া
হয় �� একর জিমেত জন�াথ� স�িক�ত িকছ�
িব�য়� ��মন সরকাির হাস�াতাল� বাটা ��ল�
হকারে�র ��নব�াসন� বি�বাস�ে�র ��হ� িল�
�রা� বজায় রাখা এবং ি�� �া�ন করা হেব।
ওই স�ায় রাজ� ম��স�ার �ই স�� ��ি�ত
িছেলন। এর�ের বাটা ি�েজর �াে�র জলা�য়
�রাট করার �িতবাে� আে�ালন �েল।

ইিতমেধ� বাটা মজ�র ই�িনয়েনর িনব�া�েন
সংখ�া�ির�তা �ায় ত��ম�ল �নত��। ��
িতনজন িন��ল �াথ�� জয়� হন� তঁাে�র
মেধ� ����� ��বত�� ই�িনয়েনর স�া�িত
িনব�াি�ত হন। িতিন বাটা ির�ারসাই�
��ােজ� িবেরাধ� ��� সং�াম কিমিটরও
�নতা। ��াবত িতিন �থম �থেকই বাটা �িমক
তথা এলাকার সামািজক িব�য়�িলেত বাটা
�কা�ািনর �ায়ব�তার ি�কিট ই�িনয়েনর

নজের আেনন।
���� সােলর ��ি�েত িছল� ��� ল�

ব����ট জিমেত �িমক-কম��ার�ে�র নত�ন
আবাসন িনম�া� করা হেব। িক� �কা�ািন
মা� ��� ল� ব����ট জিমেত আবাসন
�তির কেরেছ� �থ�া� বািক ��� ল�
ব����ট জিম �ােয়ব করেত �াইেছ। �কা�ািন
�ােয়র �জাের সরকাির ��ি� �মা� করেত
�াইেছ। বাটা-মেহ�তলার ��ে���' ��া��
এর িব�ে� সরব হয়। ����� ��বত��
এই ��া��র সে� ���। �� মা�� তারা
বাটা কারখানা সংল� ��া��বাই ��ে� এই
��� ল� ব����ট জিম আবাসেনর জ�
ি�িরেয় ��ওয়ার �ািবেত স�া কের। ��
মা�� ই�িনয়েনর নত�ন �নত�� ��� ল�
ব����ট জিম �ছে� ি�েয় একিট ��ি� কের
�কা�ািনর সে�। �িমেকরা এর িব�ে�
��া�ার লাি�েয় �িতবা� কের --- �কালা
��ি� বািতল কেরা'। ম�ােনজেম�ট ���
িসিক�িরিট �া�ে�র ি�েয় হাত লাি�েয়
এইসব ��া�ার িছঁে� ��েল। ��ােজ�
কত���� তথা বাটা �কা�ািনর সে� নত�ন
ত��ম�ল �নতাে�র এই আে�া� �িমক এবং
�ান�য় মা�� �ক�ই আ�া কেরিন।

��ােটর �রজ

�আপ�� �ক �� �লাকার
��রব মা�ে�র পে� �াকেব���

•
�তকাল মেহ�তলা ���রস�ার �� নং ওয়াে��র ���লত��র ��ব��া�ায়
বাম��ট �াথ�� মহ�� ইসরােয়ল ��াের আেসন। �ান�য় বািস�া রমা�সা�
��বত�� তঁােক সরাসির িজে�স কেরন� �আ�িন িক এলাকার �িরব
মা�ে�র �ে� থাকেবন�' �াথ�� মাথা �নে� �হঁ�া' বলেল িতিন বেলন� �ে�
�কােনা ম�েল� থাকেত হেব িক�'। আ�মকা এরকম �� �তালায় আ��াে�
�'একজন খ�ি�ই হয়। আবার �ক� �ক� একট� িবর�ও হয় --- ি�ছেন
সমােলা�না �লেত �াের� িক� সামনাসামিন �� �তালা ��রাধ�

�ুলবা��র �াে� �মাবা�ল
টাওয়ার কীভােব হল

•
সে�া���র িন� �রাে�র ও�র �স�ট ম�ািথ� কনে��ট ��েলর
ছাে�র ও�র িরলােয়ে�র �মাবাইল টাওয়ার বসােনা হেয়েছ।
��েলর সাইনেবাে�� �লখা রেয়েছ ���� সােল �িতি�ত এই
��ল এবং ICSE �িন� ি�ি�� �বাে��র �ারা ��েমাি�ত।
িক��ার�ােট�ন �র �থেক �াস এইট ���� এই ইংেরিজ
মাধ�ম ��েল আ�মািনক ����' ছা�ছা�� ��া�না কের�
�াে�র �িধকাং�ই ি��। ��েলর �া ��ঁে� রেয়েছ আরও
িতনিট �মাবাইল টাওয়ার --- এয়ারেটল� এয়ারেসল ও হা�
�কা�ািনর। ��েলর িব�র�ত ি�েক রেয়েছ টাটার একিট
টাওয়ার এবং কেয়ক িমিনট হঁাটেলই রেয়েছ িবএসএনএল-
এর টাওয়ার। এই ��ল �থেক কেয়ক �া �হঁেট ��েলই
��ঁ�ছােনা �ায় সে�া���র �রলে�েটর মসিজে� �মসিজ�-
এ আেয়�া�। এখােন �িতি�ন �তািধক মা�� �াথ�না করেত
আেস� িবে��ত ��বােরর ���ের �জাহেরর নামােজ আেস
হাজার খােনক মা��� �াে�র মেধ�ও বা�ারা থােক। এই
জনব�ল ���র মেধ�� িবে��ত একিট বা�াে�র ��লবাি�র
ও�র �মাবাইল টাওয়ার বসােনার ��েমা�ন ক��ােব হল�

সরকার ���া�ন �� বসােত �াইেছ� সব িজিনস �াকা �াই
. •

আজ রিববার �মিটয়া�েজ হােটর ি�ন। �� রিববার ব�তলা� জ�ার হাট�
এিবএম হােটর এলাকায় ি�� িথক িথক কের। �ধ� �ান�য় ও�া�ররাই নয়�
��র��রা� �থেক �ত �ত ব�বসায়� �কনােব�ার জ� এখােন জে�া হয়।
�ারি�ক �থেক সাইেকল ��ােন হােটর ��াকান�াররা মাল িনেয় হািজর হয়।
ট�াি�� ম�াটা�র� �ােক মাল �বা�াই হয়। �িন �থেক �সাম িতনেট হাটবার।
তেব �রাববােরর ি��ই সবে�েয় �বি� হয়। আজ �সখােন �ন�ান। আমরা
িবেকেল �খন ওখােন ��লাম� তখন এিবএম হােটর ি�তর স�া �লেছ।
বাংলা �রি�েম� �ােম��টস ম�া���াক�ারাস� ��া�� ���াস� ওেয়লে�য়ার
��ােসািসেয়�েনর সমথ�ক িকছ� ব�া �সখােন �া�� ি�ি�েলন আর কেয়ক'�
ও�া�র --- ম�লত �ান�য় ��বকরা --- িছল ��াতা। রা�ার ও�র �তির
হেয়েছ ��ােসািসেয়�েনর ���াই ম�। ম� �ঁাকা� িক� ছি�েয়-িছিটেয় থাকা
�লােক নানারকম ম�ব� করেছ। ��খা হল মহ� আিন�র রহমান থা�ােরর
সে�। িতিন এই ি�ে�র সে� ���� বলেলন� ���বার বে�াবাজাের
���ওয়ালাে�র ওখােন �থম জানেত �ারলাম ধম��ট হেব �িনবার �থেক।
ওইি�ন স��া �টায় মহা�া �া�� �রাে� এিব মােক�েট িমিটং িছল। �রি�ন
�িনবার সকাল �টায় আ�মকা এখােন ও�া�ররা জানেত �ারল আজই ব��ধ
�� হে�। আে�র স�ােহ �হািল ��েছ� আমরা মার �খেয়িছ। এখন ��ে�র
িবি�র িসজন। হাও�া� ��ামজ�র� বাকরাহাট� �টা সম� জায়�া �থেক
�লােক মাল িনেয় এেস ি�ের ��ল। ���' এর মেধ�ই �ব� ক'জন আমাে�র

�ার�াে� জে�া হেয় ��েছ। আিন�র রহমােনর কথার মেধ�ই আর একজন
ম�ব� করেলন� �আমরা আ�া আ�া �লখা��া জানা �ছেল এ�াইজ ি��িট
ক� ব��েত �ারিছ না।' �� একজন বলেলন� �মাল িনেয় �খন �াই� ��িল�
রা�া�ােট ধরেল এখনই �া �ে��ািন কের� এ�াইজ �াল� হেল কা�জ না
থাকেলই ধরেব'।

এিবএম হােট ব��তা করিছেলন �ারা� তাে�রই মেধ� িছেলন মহ� আিল
হাল�ার। �হ��েয়র মেধ� ব��তা �ােলা ��ানা �াি�ল না। �ের তঁােক
িজে�স করেত বলেলন� �এ�াইজ মােন হল সরকার ���া�ন �� বসােত
�াইেছ। এমআরি� �ম�াি�মাম িরেটল �াইস� ��া� লা�ােত হেব। তার
ও�র সাে� �ার �ােস��ট ট�া�। মােন �সাজা কথা হল� সরকার সব িজিনস
�াকা �াইেছ। আমরা �া খির� কির --- �েতা� কা��� বা� সব িজিনেসর
�াকা রি�� �াই। সবটা িহেসেবর মেধ� আনেত হেব। ক� কের হেব� আমরা
হােট বাে� �� মালটা িনেয় �াই� তার সব �তা িবি� হয় না� ��রত আেস।
আজ �� ি�জাইেনর মাল ��ািকং হল� এক স�াহ �র �েধ�ক �ের �স�েলা
বারাসাত� বিসরহােট লাটওয়ালাে�র কােছ �ােব ���'। �ার�া� �থেক ম�ব�
ছ�ঁে� ি�ি�ল �ক� �ক�� ��মন� ���টা এমি� �া�ালাম �কে�� তাহেল
সংখ�াল��ে�র জ� ক� হল�'� �এ�াইজ না ত�লেল আমরা ��াট বয়কট
করব'। এসব কথার মেধ� ��ােটর রাজন�িত �ঁিক��ঁিক মারিছল।
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স�া�েকর কথা

যু� যু� �খলা
এত�ে� যু� �ুিড় �খলা ��ষ। �চ� পটকা ফাটেছ।
আপাতত �কউ ��িসেবল মাপার �নই। �ওেদর� �সই
২�/১১�র পর এই যুৎ কের হারােনা �গল! আমরা রাজ
করিছ, িব�বাসী �দখুক! পাড়ার �াব ��েক �িপং মল
সব�� িটিভেত �ওরা� �হেরেছ। �মাহািলর মােঠ আর মােঠর
বাইের ি�ফার �গ, �ক িপ�ল এেক �� সি�ত হেয়
িনরাপ�া বািহনী ওেদর �স�াস��এর �মাকািবলা করেছ,
আর তখন মােঠ �আমােদর� িব�, সিচন আর যুবরাজেদর
ব�াট বল আর �রীেরর ভাষায় ওই একই যু�, �ুিড় �খলা,
আমরা িজতলাম। একদম মুহেতাড় জবাব। �দখ �কমন
লােগ!
যু�টােক হালকা কের িদে� অব� ��দেলর

ক�াে�নরা। �ধািন বেলেছ, যু� বাধাে� �তা িমি�য়া
আর �নসররা। ব� �সাজাসাপটা! আর আি�িদ হারার
পর হািসমুেখ পুর�ার িবতর�ী সভায় বেলেছ, এত ��র
একটা ম�াচ �জতার জ� ভারতীয় ি�েকট িটম, ভারতীয়
জািতেক অিভন�ন।
�খলাযু� ��ষ। কাল সকাল ��েকই আবার �� �বঁেচ

�াকার �সই পুরেনা লড়াইটা। �কানরকেম নােক মুেখ �ঁেজ
কারখানা, �খত, অিফস কাছািরেত যাওয়া। তারপর কাজ
না হেল বেসর মুখ�ামটািন। চােলর �দাকােন দামটা চেড়েছ
তাই িহেসব কেষ �টেনটুেন সংসােরর জ� সা�য় করবার
লড়াই। �খেত ফসল �বানার পর �ধয�� ধের মািট কামেড়
পেড় �াকা। ফসল বঁাচােনার জ� সার আর িবেষর খরচ
সামেল লােভর মুখ �দখবার আ�ায় লড়েত লড়েত ঘুের
দঁাড়ােনার �চ�া কের যাওয়া। এইসব লড়াইেয়র ময়দােন
��টা �ক? সরাসির কার িব�ে� বলব? �ধািনর চওড়া
ব�াট িদেয় বল এত �জাের মারা িক স�ব যােত গাদাম
কের বলটা ��র নােক সরাসির িহট কের?
িটিভর যু�েখলায় �� ��। জীবনযুে� �� অদ��।

তাই এই যু� ��ষ হয় না সহেজ। এই যু� চলেব।

� � ম পা তা র প র

সরকার সব িজিনস পাকা চাইেছ
কলকাতার িবজয়গেড়র �গাপাল
�হািসয়ািরর �িমক �নতা রাম �চ�হান
জানােলন, �িমকরা বলার পর
কারখানার ম�ােনজেম�ট কারখানায়
�নািট� টাি�েয়েছ, �বনধ�এর জ�
২৫�২� মাচ� কারখানা ব� �াকেব�।
��েম বেলিছল, �তামরা এমিনই
চেল যাও কাজ না কের। এর ফেল
�িমকেদর ওই ��িদন �বতন না �দওয়ার
পিরক�না িছল ম�ােনজেমে�টর। আরও
জানা �গল, �েতা ও কাপেড়র দাম
বাড়ায় উৎপাদন কিমেয় িদেয়েছ
কারখানা কত��প�। এই বনেধর ফেল
তার লাভই হেয়েছ, উৎপাদন কম কের
অ��ােরর িজিনস িঠক সমেয় না িদেত
পারার অজুহাত �পল �কা�ািন।

আসেল একটা িজিনস
এখােন ঘুরেত ঘুরেত বুঝেত
পারলাম, ও�াগরে�র
মে�� �কােনা সম�য় �নই।
একজন ম�ব� করেলন,
�ও�াগররা হল িগেয়
�কালাব�া��। এক� রাখা
যায় না� বা�লা �রি�েম�
গােম��টস ম�া���াকচারাস�
��া�� ���াস� ওেয়লে�য়ার
��ােসািসেয়শন �� মাচ�
একিট িববৃিত �কাশ
কেরেছ। এেত বলা
হেয়েছ, �েমিটয়া�জ,
হাওড়া ও মেহশতলায়
আমরা পেনেরা ল� মা�ষ
�ত��ভােব �িজ� িশে�র সে� যু� এব� সম� পি�মবে� এই
স�খ�া �ায় প�াশ লে�র �বিশ, যার �থ� �ায় �ই �কািট মা�েষর
�িজ��িটর ��। ��� কম�স��ােনর িনিরেখ কৃিষর পেরই �পাশাক
িশে�র �ান। িবগত �শ বছের এই িশে� �যভােব কম�স��ােনর বৃি�
ঘেটেছ, এ�াইজ �ায� হেল �সই গিত �ের রাখা স�ব হেব না। ���
�েত�ক �পাশাক ��তকারক তার �তির �পাশাক িনজ িনজ নােম
িব�য় কের। �সই নাম �ীকৃত নয় এব� �ি�কারভু� নয়। এ�াইজ
আইন ��সাের �সিটেকও ��া�� বলা হে�। ����

এই ��ােসািসেয়শেনর ��ের িগেয় আমরা স�া�ক আলমগীর
�িকর এব� ��ে�র সে� কথা বিল। আমরা ওঁে�র িজে�স কির,
গত একবছর �ের �েতার �াম ি��� হেয় �গেছ, এব�াপাের আপনাে�র
�িতি�য়া কী? এঁে�র মে�� �নতৃ�ানীয় নজ�ল ইসলাম বেলন, �তুেলা
�থেক �েতা হয়, �েতা �থেক কাপড়। ভােলা তুেলা উ�প� হয় �যসব
��েশ, তার মে�� তুর� ও িমশের �ীঘ�ি�ন �ের �গালেযাগ চলেছ,
পািক�ােন ব�া হেয় উ�পা�ন মার �খেয়েছ, তাই এ�েপােট�র বাজাের
ভারেতর ওপর চাপ পেড়েছ। এ�েপাট� �তা করেতই হেব। তােত
আমাে�র ��েশর হােত িবে�িশ মু�া আেস ����। আমরা িজে�স কির,
��েতা আর কাপেড়র ভয়ানক ম�ল�বৃি� িনেয় �মিটয়া�েজর �ছােটা ও
মাঝাির ও�াগররা �য আে�ালন কেরিছেলন, �স স�েক� আপনাে�র
কী মত�? আলমগীর �িকর বেলন, �আমরা এ�াইজ িনেয় লড়াই
করিছ সরকােরর িব�ে�। �েতা, কাপড় বা �� িজিনেসর �াম
বাড়েছ, তা িনেয় আপিন কােক �রেবন? �পঁয়ােজর �াম বাড়েল িক
�পঁয়াজওয়ালার ওপর চড়াও হেবন?�

এই কথাবাত�ার ম�� ি�েয় �ব� আমরা একটা িজিনস ��ভব
কির, সরকার হয়েতা বা�লাে�শ বা চীেনর মেতা আমাে�র ��েশর
�পাশাক িশ�েকও স�গিঠত িশে�র মে�� িনেয় আসেত চাইেছ। এর
আেগও ������� সােলর বােজেট এনি�এ সরকার �পাশাক িশে�র
ওপর এ�াইজ ি�উিট চাপােত �চেয়িছল, পােরিন। এখন আবার �সই
�চ�া হে�। এর �েল এই িশ� �ছােটা �ছােটা ল� ল� কারবািরে�র
হাত �থেক চেল যােব কেপ�ােরট বেড়া ব�বসায়ীে�র হােত। এখনও
এটা �মিটয়া�েজ একটা �িটর িশে�র মেতা কায়�ায় চেল, �যখােন
পিরবােরর সকেল িমেল িক�বা ও�াগর সামা� িকছু কািরগর িনেয়
িনেজে�র �ি��লেজ কাজ কের। পাকা রিস� �তা ��েরর কথা, �েনক
সময় কঁাচা রিস�ও চেল না, মুেখ মুেখ ��ি�েট ব�বসা হয়। এই
কারবারেক বলা �যেত পাের �িনযু� �ক�। একি�েক �েতা�কাপেড়র
ম�ল�বৃি�, তার ওপর এ�াইজ ি�উিট, এই খুে� ব�বসায়ীরা বঁাচেব
কীভােব?

পরমা�ু �ক� বে�র দািবেত সই সং�হ
�া �হেলন ক�ালি�কেটর ক�া

������ ������ ���� ��� ���� �� ��� ����� ���
���� ������ ������ ���� ���� ���� ��� ����
����� ��������� ������� ��� � �� ����
����� �������� ���� �� ����� ���� ���� ����
���� ���� � ������� ������� ���� ���� ����
�������� ������� ���� ��� ��������� ����
�������� ������� ������ ����� ���� ������
������ ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� -- ���
����� ��� ������� ������ �� ���� �������
���� ��� ���� ��� ������ ��������� ���� �����
��� ����� ����� ���� ����� ����� ���������
��� ��������� ������� ���� ����� ������ ��� ���
��� ������ �� �� ����� ����� ���� �����
����� ������ ������ ���� ������ �����
--

.

�������� �������� �� ���� •
একসে� ভ�িমক� ও �নািমর আঘােত জাপােন �য আকি�ক
িবপয�য় ঘেটেছ, তা এক গভীর সব�নাশা পির�ােমর ি�েক
এিগেয় চেলেছ। জাপােনর সমু� উপ�লবত�ী এেকর পর এক
পরমা�ু চুি� িবে�ারে�র ম�� ি�েয় ঘটনাবলী এি�েক গিড়েয়
চেলেছ। �ু�িশমা পরমা�ু �কে�র চুি��েলার ঠা��া করার
ব�ব�া ��িল� িসে�ম) িবকল হেয় �গেছ এব� �ক��েলা
��কার) আ�িশকভােব গেল �গেছ ��� যি� স���� গেল যায়
তাহেল �লা�ল��প ল� ল� মা�েষর জীবন িবপয�� হেব।
পরমা�ু �ক��েলার �র�া ব�ব�া �যভােব িবকল হেয় চেলেছ
তােত পিরি�িত আয়ে�র বাইের চেল যােব।

ভ�িমক���িতেরা�ী িনম�া���যুি� ও কাঠােমা গেড়
�তালার ��ে� জাপােনর �ীঘ�ি�েনর �িত� রেয়েছ। এই
�িতেরা� ব�ব�া �তীেত ��� িরখটার ��েলর ভ�ক�নেক
�তমন িবপি� না ঘিটেয়ই �িতহত কেরেছ। এবাের �থমি�েক
চুি�র িবি���েলা আঘাত সইেয় িনেয়িছল। িক� চুি�েত
হাইে�ােজন জমা হওয়ার �েল এমন ��াভািবক চাপ এব�
তাপ সৃি� হয়, �ত�� শ�েপা�ভােব বানােনা িবি���েলা
িবে�ািরত হয় এব� চুি�র বাইেরর আবর� পুেরা��র না�া
হেয় যায়, �েল বাতােস �চুর পিরমা� �তজি�য় �ুেলা ছিড়েয়
পেড়। চুি�র �ক� ��কার) গেল িগেয় �শষপয�� �চেন�ািবেলর
মেতা িবপয�য় ঘেট �যেত পাের। রািশয়ার ওই �ঘ�টনার �েল
এপয�� �ায় ১� ল� মা�ষ মারা �গেছ।

এই ঘটনা�েলা আমাে�র সামেন �সই পুরেনা ��েক ��র
িনেয় এেসেছ ��� পরমা�ু চুি��েলা কতটা িনরাপ�? �য
�কােনা �ব�ােতই িক �র�ােক িনি�ত করা স�ব?

পরমা�ু�লিব যতই আমাে�র আ�� ক�ক না �কন,
এব�াপাের আমাে�র �ৃ�ভােব একটা পাকাপািক �ব�ান
�নওয়ার সময় এেস �গেছ। আমরা িক স�াব� িবপে�র
�তী�ায় ি�ন �েন যাব, নািক ভয়াবহ পরমা�ু িবপয�েয়র
হাত �থেক মুি� �পেত চালু চুি��েলােক ব� কের ��ব এব�
নতুন কের আর পরমা�ু �ক� িনম�া� করব না। ভারেতর সম�
পরমা�ু শি�েক� ব� কের ি�েল আমাে�র িব��� উ�পা�ন
মা� �� কেম যােব। উ�প� শি�র �য িবপুল �পচয় হয়,
তার সামা� কমােত পারেলই এই ঘাটিত খুব সহেজই পুিষেয়
�নওয়া যায়। আমরা িনি�ত আপিন ��েশর মা�েষর এব�
পরবত�ী �জে�র �র�ার �ােথ� ম�লত িবপ�নক এই পরমা�ু
�ক��েলােক ব� করার পে� রায় ��েবন।

আমরা যখন এই মেম� �ািব তুলিছ, তখন আমাে�র শি��
চািহ�া স�েক�ও পুনিব�েবচনার কথা ভাবেত হেব। আমাে�র
সামািজক জীবনযাপেনর �রন স�েক� একটু ��� ি�েয়
ভাবেলই আমরা ��খেত পাব �সখােন এমন কা��ানহীন
�পচয় আমরা কের চেলিছ, যা শি� ব�বহােরর সামািজক
িহেসবিনেকেশ �িত�িলত হেত বা��। যি� আমরা জীবন এব�
পৃিথবী নামক �হটােক ভােলাবািস, তাহেল এই মুহ�েত� �ভাগ,

উ�পা�ন এব� যু�িব�েহর ��ে� আমাে�র স�যত হওয়ার
সময় এেস �গেছ।

আমরা হয়েতা একথাটাও এখন �যাগ করেত পাির, পরমা�ু
জগ� হল এক ল�াজনক �গাপন ও ��� জগ�। িব�ানী
িনল �বার ব� আেগই এর �চহারাটা ��খেত �পেয়িছেলন এব�
তার িব�ে� �ঁাড়ােত িগেয় �হের িগেয়িছেলন। িক� আজ
�ু�িশমা ��াে�টর �কৃত পিরি�িত সকেলর কােছ ��ভােব
উ�ঘািটত �হাক। পরমা�ু �শাসেনর �িভভাবক�লভ আচর�
ব� �হাক।

আ�ন আমরা সকেল িমেল বিল ��� �সম� পরমা�ু
শি�েক� ব� �হাক�, �পরমা�ু শি� �মােটই িনরাপ� নয়�।
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িসকি�ভুিম খাস নয়
�মিথ�া�া চেরর কথা
����� ���� �������� ������ �� ���� •
১��� সােলর মাচ� �থেক জুলাই মাস পয�� জিরপ হয়,
�সসময় গঁােয়র বামপ�ী কম�ীরা লাগাতার �িসকি� জিম খাস�
�চার করেত থােক। এই ভাবনা �থেক তারা সমব�টেনর পে�
�চার কের, িবেশষ কের �ি�কা�শ �খতমজুরেক স�গিঠত
কের ��েল। ১��� সােলর ি�েক চর জিরপ ব� হেয় যায়।
নতুন একটা খাল চরটােক �ভাগ কের ��য়। �স সময় খােল
জল �বিশ িছল। এখন আর �নই। �সই খােলও চাষ �� হেয়
�গেছ। চািষরাই জিম আবা� করেছ। �ি�ন আেগ চের খুচেরা
সম�া িনেজরাই িমিটেয় িনেয়েছ। ভুল �চার হওয়ার জ�
�খতমজুররা �বশ খািনকটা সময় িব�া� হেয়িছল। এখন তা
�কেট �গেছ। আিম লাগাতার সিমিতর পে� �িসকি�ভুিম খাস
নয়� �চার করিছ। চািষে�র িনেয় পাড়ায় পাড়ায় জিরেপর
পে� �বঠেক িবষয়টা �খতমজুরে�র মে�� আেলাচনা করিছ,
তারাও উ�সািহত হেয় সি�য়তা ��খাে�। ��ল প�ােয়�
�খতমজুরে�র �ি�েস বিসেয় �বাঝােনার �েল সিমিতর
কাজটা সহজ হেয় �গেছ।

ভ�িম স��ার ��েরর আি�কািরকরাও জােনন বত�মােন
সরকার একটা আিথ�ক স�কেট পেড়েছ। চরজিম জিরপ
কের চািষমজুরে�র মািলকানা �� ি�েল িনয়িমত রাজ�
আ�ায় হেব। আিশর �শক �থেক �বশ িকছু নতুন গঁা গেড়
উেঠেছ আউস কৃিষ জিমেত। ওইসব গঁােয়র বসবাসকারী
পিরবার�েলার �ি�কা�শ �রশনকা�� বা �ভাটার তািলকায়
নাম �তালার মেতা গ�তাি�ক �ি�কার �থেক বি�ত হেয়েছ।
�ি�কা�শ পিরবার ব�াে� জমােনা টাকা �তালার ��ে�
সম�ায় পেড়েছ। �ভােটর কারবারী রাজ�নিতক কম�ীরা নগ�
টাকার িবিনমেয় �ভাটার িলে� নাম তুেল ি�ে�, �কান কা��
পাইেয় ি�েয় ��ব� ভােব আয় করেছ। গঁােয়র মা�ষ বেল
থােক, যারা িকছুই পাের না তারা রাজনীিত কের। আর
এক�ল �ভাটকারবারীও ���েবেশর ��াহাই ি�েয় সম�া
�তির করার �চ�া করেছ। যি�ও তারা িবেশষ িকছু স�লতা
পায় না। যারা জ�িভেট, আ�ীয়, �ছাটখােটা ব�বসা,
ি�য়জনেক হািরেয় ভােলা �রাজগােরর আশায় এেসেছ তারা
হেয় পেড়েছ ���েবশকারী। �থচ �য ব�জািতকরা এ ��েশর
মািটেত হানা ি�েয়েছ তারা ���েবশকারী নয়। �জলার
আি�কািরেকরা যি� ওইসব �াম জিরপ কের ভ�িম স��ার
��েরর �রকে�� �াম িহসােব নিথভু� কেরন তাহেল ওই
বসবাসকারীরা িবিভ� ন��নতম �ি�কার�েলা পােব। আর
ওইসব �াম �থেক সরকার িনয়িমত রাজ� আ�ায় পােব।
উ�য়নম�লক কােজ সরকার আেরা �বিশ টাকা বরা� করেত
পারেব। এইসব কাজ িনেয় �ভাটকারবারীরা িকছু ভােবও না
কেরও না। তাে�র চচ�ার �ক� �ভাটব�া� �তির করা।

�য জিমেত হাল কষ�� হয় তাই পয়ি� জিম। আউস বা
আমন যাই �হাক না �কন। তাই পয়ি� জিম আিশর �শক
�থেক �াম হেয় উেঠেছ। এরকম জিমেত আম িলচু ইত�াি�
�েলর বাগান চািষরা �তির কের ��েলেছ। এইসব পয়ি�
জিমেত প�েব� �য রাজ� �ায� িছল আজও তাই বহাল আেছ।

তহশীল�ােররা প�েব�র িন��ািরত রাজ� আ�ায় কের থােক।
বসতবািড় িভটা বা �েলর বাগােনর বত�মােনর �য রাজ� তা
আ�ায় করা স�ব হয় না। গঁােয় �বাে� পাকা বািড় �তির
হে�। তার রাজ� �েনক �বিশ হওয়া সে�ও তা আ�ায়
হয় না। �খল�ার বা রায়তরা জিমর চির� ব�ল করায় না
সেচতন ভােব। গঁােয় গঁােয় �তির হেয়েছ আর এক �রেনর
কােয়িম �াথ�। যি� এ �রেনর ঘটনা চলেত থােক তাহেল
সরকার আিথ�ক �নটেনর হাত �থেক �কানি�নই মুি� পােব
না। একমা� ইঁটভাটার মািলেকরা পিরেবশ ��র, কৃিষ��েরর
�নজের না পড়ার জ� জিমচির� ব�ল কের িনেয়েছ। �স সব
জিমর রাজ� �বেড়েছ। �থচ পিতত জিমেত �ায় ��� বািড়
�ক বা কারা �তির কের �রেখিছল। তা আজ �ায় প�াশ বছর
যাব� �ায় ��� পিরবার �ভাগ�খল করেছ। ���এর �শেক
�য জিরপ হেয়িছল তা �ব�প� ছাড়াই জবর�খল �রক��ভু�
হেয় পেড় আেছ। হে��হেব, �ভাটকারবারীে�র এই �রেনর
কথা �েন �েন ভু�েভািগরা বুেঝ �গেছ �য িকছুই হেব না।
তাে�র আকা�া পা�া পাওয়া। �ামাপ�ীেত ��িট পিরবার
জবর�খল কের ঘর বািড় �তির কের পিরবার িনেয় বসত
করেছ। এরা আজও পা�া পায়িন। পা�া�িল হেল সরকােরর
রাজ� �তা িন�য় বােড়।
হিরপুর িবল সং�ােরর �পাির�
১�ন� চর হিরপুর �ম�জার উ�রি�েক ১�ন� চকর�ুনাথপুর
�ম�জা ��শাসন �ম�জার লােগায়া হিরপুর িবল আেছ। এটার
�ব�া বত�মােন খুব খারাপ। �ায় মের এেসেছ। এই িবেলর
জল ���িট �ােমর বািস�ারা �ােনর জ� ব�বহার কের
থােক। �িচেরই এইসব গঁােয়র মা�ষ আর �ােনর জল পােব
না। �িতিট পিরবার �গভীর নল�েপর জেলর ওপর আেরা
িনভ�রশীল হেয় পড়েব। ভ�গভ�� জেলর ওপর চাপ পড়েব।
এেকই �তা এই ��ল �ত�� ঘনবসিতপু��। কখন �যন জেলর
�ভােব মহামাির ��খা যায়। িবেলর জেল পাটচািষরা পাট
পচায় যা �থ�কির �সল। আগামীি�েন চািষরা আর পাট
পচােনার জল পােব না। সারা বছর ম��জীবীরা �ছােটা
�ছােটা জাল ��েল মাছ �ের ��পয়সা আয় করত। তা আজ
ব� হেয় �গেছ। এই িবলটা �ি��হ� কের স��ার করেল
বািস�ারা জেলর সম�ায় পড়েব না।
১) চািষরা পাট পচােনার জল পােব
�) ব�া�ব� এলাকার মাছ হেব। ম��জীবীরা আয় করেত
পারেব।
�) এলাকার বািস�ারা সারাবছর �ােনর জল পােব।
�) ভ�গভ�� জেল চাপ বাড়েব না।
�)কৃিষজিমর জমা জল িবেল �নেম আসেব যা চািষ �সেচর
কােজ ব�বহার করেত পারেব।

আমাে�র �জলার রাজকম�চারীগ� জনগে�র �িত যেথ�
সহা�ভুিতশীল। তঁারা যি� আমার �পািরশ�িল ��স�ান
কের তা কায�কাির কেরন তাহেল সরকার আিথ�ক �ি�েনর
মুখ �ব�ই ��খেব।
�� ������ �������� ���� ����� ������ ��� ������
����� ���� ���� ������� ��� ����� ����

চলেত চলেত
���� ������� ������� �� ���� •
৫ মাচ� সকাল �টা �৫�এর ক��নগর
�লাকােল �চেপিছ। �মেয়েক িনেয় যাব
�তহে� তার মামার বািড়েত। ছাড়ার
১০/১২ িমিনট আেগ গািড় ঢুকল।
তাড়া�েড়া কের উেঠ িসট �পেয় �গলাম
�ব� ভােলা, জানলার ধাের। িতনজেনর
িসেট চারজন কের বসা হেয়েছ। আমার
পাে� �জন �ামী��ী। সামেনর িসেট
জানলার ধাের লুি��ফতুয়া পরা এক
����, তঁার পাে� এক যুবক আর তারও
পাে� একজন বয়� মিহলা �� সকেলরই
ব�াগপ� �পা�াক�আ�াক �দেখ মেন হয়
িন�িব�। এেদর িজে�স কের জানলাম
সবাই ক��নগর যােব। ��ন চলেত চলেত
িভড় বাড়েত লাগল।

��চার ���ন �যেত না �যেতই
�ই িসেটর মাে� জানলা অবিধ মা�ষ
দঁািড়েয় �গল। অত�িধক সাজেগাজ করা
এক মিহলা এেস িসট না খুঁেজ �পেয় খুব
িবর�। আমার পাে� বসা দ�িতেক
ভয় �দখােত লাগল �িটিকট �কেট
উেঠেছন? �চকার ধরেব আপনােদর�।
ওরা �ামী��ী নীরব। আবার িকছু��
পের আেরকজন ওরকমই সাজু�জু
মিহলা এেস দঁাড়ােলন এবং িসট না
পাওয়ায় নানারকমভােব অ�িবধা �কা�
করেত লাগেলন। তঁার সে� �ছােটা
�মেয় ও �ামী। �মেয়টােক জানলার
ধাের জায়গা �দওয়া হল। �মেয়র মা
তখন সামেনর িসেট বসা যুবকেক তুেল
িদেয় তার জায়গায় বেসেছন, বেলেছন
�য ওঁর সদ� অপাের�ান হেয়েছ তাই
বসেত না িদেলই নয়। যুবকিট আর কী
করেব? বেসই মিহলার নানারকেমর
��ম। বরেক বলেছন জল িদেত,
�মেয়েক িনেদ��, িঠক কীভােব দঁাড়ােত
হেব, অ� সহযা�ীেদরও �একটু পা
সরান� ইত�ািদ।

রা�াঘােট এরা সব �নেম �গেল একটু
হঁাফ ছাড়া �গল। দঁাড়ােনা যুবক আবার
বসল। আিম আর আমার �মেয় একটু
আেলাচনা করলাম, যারা �বি� সােজ
তারা িক একটু �বি� আে�িসভ বা
আ�ািস? খুব িখেদ �পেয়িছল, ব�ােগ
আনা িব�ুট আর জল �খলাম �জেন।
সামেনর ���� সহযা�ী এক প�ােকট
আ�ুলগজা �বর করেলন। হঠাৎ ওই
ভ�েলােকর পাে� বসা যুবকেক টপেক
ওপাে�র �সই ���� মিহলা বলেলন
�ওই প�ােকট ��েক একটা আমায় দাও
না�। ভ�েলাক একটু �মেক একটা গজা
িদেলন। আিম আর আমার �মেয় আেরা
পের বুে�িছ �য ওেদর মেধ� �কােনা
স�ক� �নই, �সই মিহলা আলাদা চেল
�গেলন। মিহলািটর সাদা কাপড়জামা
খুবই মিলন, খািল পা। সারা�� মুেখ
�লুপ আঁটা। �চােখ ��� দ�ি�। একটু
মা�ার গ�েগালও �াকেত পাের। অ�বা
মেন হয় অভাব।

বাইের তািকেয় �দিখ কতরকেমর
ফসেলর �খত চেলেছ সার িদেয়। ধান
ছাড়া আর �কােনা ফসলই ভােলা িচিন
না। �মেয় িজ�াসা করেছ �কানটা
িকেসর, িঠক উ�র িদেত পারিছ
না। সামেনর িসেটর জানলার ধাের
বসা ����েক িজে�স করােত িতিন
পরপর বেল িদেলন ধান, িতিস,
কােলািজের, ম�র। তারপর আমােক
�� করেলন, ��ােকন �কা�ায়�? �হেস
বললাম �কলকাতায়, যাি� �তহে�
��রবািড়েত�। উিন বলেলন, উিন
কলকাতায় কাজ কেরন, র�িমি�র
কাজ। কখনও �রেলর কাজ, কখনও
অ� িকছুর। এইিদন ি�য়ালদা ��েক
িফরেছন। তার আেগ মািনকতলায়
িছেলন। কােজর জ� মালদা পয��
�গেছন। এখন বািড় যাে�ন, ওই �তহ�
লাইেনই �বতাই �পিরেয় নািজরপুের
বািড়, �সামবার কােজ িফরেবন। �য
কােজর ক��া� �নওয়া হেয়েছ তা মাচ�
মােসর মেধ� ��ষ করেত হেব। মািলক
খুব ভােলা, বািড় যাওয়ার সময় িজে�স
কের, টাকা পয়সা িঠকমেতা আেছ
িকনা, আর লাগেব িকনা। আিম িজে�স
করলাম, চােষর কাজ কেরন িকনা।
উিন বলেলন, িতন িবেঘ জিম আেছ,
�লাক লািগেয় চাষ করাই, লাভ িবে�ষ
�ােক না, তার �চেয় রে�র কােজ
অেনক লাভ। আিম িজে�স করলাম,
কত টাকা �রাজ পান। বলেলন, �১�০
টাকা। এই �তা টানা ২� িদন কাজ
কের �িদেনর জ� বািড় যাি�, আবার
�সামবার ��েক কােজ �লেগ যাব�।
আিম িহেসব কের �দখলাম �রাজ
কাজ করেল মােস ৫০০০ টাকার িকছু
�বি�। তােতই সহযা�ী ����িট �ব�
খুি�। যাওয়ার সময় নাম বেল �গেলন,
িজ�াইল। আিমও আমার নাম জানালাম
��� তমাল �ভ�িমক।
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�িবিস� বা��ক� �াতার জ� হাজার ি�িরি��
গিরব মা�� কী�ােব �জাগাড় করেব�

.

��বা���ন ��তেব�ন� �লতা� ��
�া�� •
আিম ���র মি�ক� �াম ও �পা�
রা�ারামপুর� থানা �লতা� ��লা
�ি�� �� পরগনার �া�� �াি��া।
আমার ���� �ল ��� গত �� মা�
�ের ওি�ি� �ািট�ি�েকট করার ��
�লতা �েকর কােছ ি�িভ� ��েম�ট
�মা ি�ে�িছলাম� িক� �মা
��ও�ার পেরও �ক ��েম�ট�িলর
�িট �রিছল। �থম ি�ন ��ন �মা
ি�েত �া� �ক ভ�েলাক ত�ন
�লেলন ��� িতনকিপ �েটা ��
��ােনর �� লাগে� ও� �েটার
িপছেন। তারপর আ�ার আিম ি��া�া করলাম আর
ক� লাগে� �ক�ে� �লুন। িতিন �লেলন� �� ি�ক
আেছ ��ু িতনকিপ �েটা �েল� �ে�। �র িতনি�ন �াে�
�েটা �� �ম� িনে� �া�ার পর �লেলন� �া�গার �িলল
লাগে�। �রপর ��� ��েম�ট�িল িনে� �া�ার পর িতিন
�লেলন� �ম� িকছু িনে� অ�ােটে�� করেত �ে�। ��ার
অ�ােটে�� কের িনে� আ�ার পর �লেলন ��� �তামার
মি�ক টা�েটল �মা� করার �� �কাট� �ি�ে�ি�ট করেত
�ে�। ��ভাে� িতিন আমােক ি�েনর পর ি�ন ি�র�
কের তুেলিছেলন। আর আমার গািড়ভাড়াও অেনকটা পেথ
�েল �গেছ। ��� প��� আিম আমার �া�ােক �ে� িনে�
�গলাম�ত�ন ও� ভ�েলাকিট �মা িনেত �া�� �ন। কার�
�া�া ও� ভ�েলাকিটেক �রম ভাে�� অপমান কেরিছেলন।
�েকর মে�� আরও িকছু অিভভা�ক িছেলন� ত�ারাও ি��প
কেরেছন ও� �লাকিটর �িত।

�� িচি�টা ��ােন� �শ�। ��ম ছিবটা �বীেরর
বািড়র সামেন �তালা। সামেন �য �ট পাতা� আসেল
প��র পাের কঁাচা মািটর �পর �য�ােন �ট পাতা রা�া
আেছ �স�ান ��েক ��েল িনেয় পাতা হেয়েছ। মেন হেত
পাের � �তা অ�ায়। িক� ���ােন �য পিরবার�েলা
আেছ তােদর অব�া সিত� �তটা �ারাপ �য �ের �েবলা
�া�য়ার �জাটােনা শ�। প��রটায় �কে�ঁাটা জল �ন�।
আবজ�নায় ভিত�। রা�ার �সাজা �রটায় বেস নারীপ��ে�
িমেল জিরর কাজ করেছ। �টা স�ার কাজ� সারা
স�ােহ হয়েতা �������টাকা আসেব। �বীেরর বাবা
�কজন সবিজ িবে�তা। �কােনা সময় বঁা�ড়া ��েক �কটা
�ছােটা ম�াটাে�ার িনেয় অ� দশজেনর সে� িগেয় �মেড়া
িকেন আনেছন�আবার সাে� সাে� মি�কপ�র� ব�ড়�ল হােট
বেস মাল� �বচেছন। �বীেরর �� সািট�ি�েকেটর জ�
�েয়াজনীয় দিলেলর িকছ�� ��ােন �েদর �ন�। কারণ
�রা আদেত ধাম�য়ার বািস�া িছল। ��ােন ��ািমিল �বেড়
যা�য়ায়� জীিবকার �েয়াজেন সাে� �ানীয় �মেয়েক িনেক
কের �কােনাভােব চেল আেসন। জনাব �গালাম �স�েদর
��ক সমেয়র অব�াপ� ব�ি�� বািড়র সামেনর রা�া ধের
�েগােল �বীেরর বািড়।

�যিদন �েটাটা �তালা হয় �সিদন ��ােন লা�টেপা�
বসােনার �তাড়েজাড় চলেছ। রাজীব গা�ী িব��িতকরণ
�যাজনার �ীেম। তেব �� লা�টেপা� কার জায়গায়

বসেব তা িনেয় �চ�র চব� চামাির হেয় �শে� িস�া�
হেয়েছ �কা�ায় বসােনা হেব। কারণ জায়গা সবােয়র�
শট�। আর � কারেণ� �ত চব�। �েদর বািড় ��াকার
ম�ে�� আর �ক �চনা বািড়েত �িগেয় হঁাক পাড়েত তােদর
�েরর সামেন িযিন বেসিছেলন িতিন বলেলন� � অ���
�ের �েয় আেছ। �দ�া করা যােব িকনা �� করােত
��র �ল� না। �কট� �কমন লাগল। িযিন ��র িদেলন
িতিন ভ�ান চালান� িচিন� �দ�া হয়। পের জানা �গল �িন
�রকম ভােব �ােকন মাে�মেধ�। �ঁেদর আি��ক অব�া ��ব
�ারাপ। অে�র জিমেত ��েট� িশেমর সময় িশম �তালার
কাজ� ক�ন� কাজ �ন�� আবার জির� আর আি��ক
অব�া ��ব �ারাপ �াকার জ� সবসময় অে�র আ��াের
চােপ �াকেত হয়� �িবেধ অ�িবেধর ক�া বলেল �গড়া
লােগ� অে�র ক�াটা� �ায�তা পায়।

��ান ��েক �কট� �ভতের কামালপ�র �াম। ��ােন
বাস জনাব কামাল মি�েকর। বাধ�ক� ভাতা �পেত �পেত
ব� হেয় �গেছ। �কা�া� দরবার কের িকছ�� হয়িন। �ঁর
বািড়েত �যিদন �গিছ �দ�লাম� �কন কী �ত�ািদ ব��া�
জানেত ���কজন �িগেয় �েলন। মি�ক সােহেবর মািটর
দা�য়ায় বেস ক�া হল। �িন �দ�ােলন বািড়র �জাস�
পা�য়ার পর� অে� �েস তার �ািনকটা জায়গায় বাস
করেছ� তার নানা �মাণ �দি�েয় ক�া বলিছেলন। ��রার
পে� �ঁর িবিব নাড়া �িড়েয় ি�রেছন� রা�ায় �দ�া
হল। পাশ ��েক �িট ছাগল �ঁিক মারেছ। তারপর �ঁর
প�ােয়ত সদ�র সাে�� �দ�া হল। বলেলন� ��ােন
�মাট �িনশজেনর �রকম হেয়েছ। আিম িনেজ কেয়কবার
�গিছ হিরণ�া�া িবি����ত। িকছ�� হয়িন। �ািল বেল
হেব। িলে� বয়েসর গ�েগাল িছল� আপট�ে�ট হে�।
��ান ��েক �যেত যা যাতায়াত ভাড়া �রচ তা �মটােনা�
শ�।

�� সাতপঁাচ ক�ার মেধ� ���কজন �তেড় �ল� �রা
�কাে�েক �েয়েচ� � ব�েড়া বলল আর সব �নল।
আমােদর ক�া না �েন �েটা িলেয় যাে�� �কটা
ব� বলল� আিম সব ল�িকেয় ল�িকেয় �দে�িছ। প�ােয়ত
সদ� বলেলন� তা�� অ�ীকার কের �� বাধ�ক� ভাতার
ব�াপারটা বলেত �েন বলেলন� �� �তামরা সব �ের
যা�। জায়গার সাে� �েদর স�ক� �ন�।

�সবা� ��া�ািবক জীবন�াপন করে�� কার�
তারা জােন না আগামীকাল বঁাচেব িকনা'

��েল� �রকার� ���া�র� �ূব� �া�ব��র� �� �া�� •
�িন� ��� ��িনয়ন �িনিশেয়িটভ� �র �েদ�ােগ �
মাচ� �বলা ��টয় কলকাতার ��ে��টস হেল অ�ি�ত
হল� �প�ােল�া�েনর ম�ি� স��ােম স�হিত �কােশ ��ম
�িশয়ান ক�ারাভান��র �ত�� অিভ�তা িবিনময়�।

�েত অ�তম অ�শ�হণকারী �পন গা��িল বেলন�
�আমরা য�ন ছা� ত�ন প�ােল�া�ন ম�ি�স��ােমর আর
�ক নাম। অব� �স সময় প�ােলি�নীয়েদর স��ােমর
পােশ দঁাড়ােনা অেনকটা সহজ িছল ভারত সরকােরর
�েজাট িনরেপ� নীিত�র কারেণ। তেব িচ�টা পাে�
যায় ���� �র পের �েজাট িনরেপ� নীিত� ��েক
ভারত সের আসার �েল। ত�ন ��েক ভারত সরকার
�জরােয়লেক সম��ন কের আসেছ আেমিরকার সে� ব���
র�ার তািগেদ। �েল ভারতীয় িহসােব প�ােল�া�ন ম�ি�
স��ােমর পােশ দঁাড়ােনা �কট� শ� হল। িক� আমরা
কেয়কজন ব�� ��িদেনর �ক অিভযােন শািমল হলাম�
অেনক বাধা আেছ �জেন�। ��������� িকেলািমটার
সড়কপ� আমােদর অিত�ম করেত হয়। ��সলামী িহ���
�র কেয়কজন সদে�র সে� �� যা�ায় শািমল হলাম।
�� যা�ার িবেশ�� �� �র �ত���ত�তা� �টা �ক�
স�গি�ত কেরিন। আমরা কেয়কজন ম�লত �স��লার
িচ�ার মা�� যাি� �মন মা��েদর সে� যারা �সলামী
�জহাদী ধারণায় িব�াসী। � �ক অ��ত �বপরীেত�র
সম�য়। আমরা ��েম পািক�ান হেয় যা�য়ার �চ�া
করলাম। িক� পািক�ান সরকার �� জেনর িভসা না
�দ�য়ায় লােহার ��েক আমরা িদ�ীেত ি�ের আিস।
�স�ান ��েক �রান� তারপর ত�র� হেয় িসিরয়ােত
�পঁ�ছালাম �ব� �শ� পয�� �লবানন হেয় গাজােত
�পঁ�ছালাম। িবিভ� �দেশ আমােদরেক যারা �� অভ���না
জানাল� তারা ম�লত �সলামী �গা�ীর মা��।

�গাজােত �পঁ�ছােনার আেগ �বর �পলাম �স�ােন �চ�র
�বামা ব��ণ হে�। তা� আমরা �কটা চ�ি�েত আব�
হলাম� আমােদর ম�ত��র পর আমােদর �দহ কী করা
হেব �স স�েক�। �বিশ স���ক মা��� �কমত হেলন�
�দহ �তিব�ত হেল সম�ে� ��েল িদেত হেব মােছর
�াদ� িহসােব� কারণ আমরা জীবেন অেনক মাছ ��েয়িছ।

যিদ �দহ অ�ত �ােক তাহেল �কােনা �মি�েকল কেলেজ
দান করেত স�ত হেলন। তেব অত�� অ� কেয়কজন
তঁােদর �দহ �দেশ ��রােনার ব�ব�া করেত বলেলন।
গাজােত িবিভ� ��ণীর মা�ে�র সে� আমােদর ক�া বলার
�েযাগ হেয়েছ। গাজা অব�� অ�চ কম�ব��। ভিলবল
��লারত �ক বা�ােক �� করেত বলল� কালেকর
সকাল �দ�ব িকনা জািন না। �ক মধ�বয়� গাজাবাসী
বলেলন� ���ােন সবা� অ�াভািবক জীবনযাপন করেছ
কারণ তারা জােন না আগামীকাল বঁাচেব িকনা। িতিন
আমােদরেক অ�েরাধ করেলন �েদেশ ি�ের আপনারা
ভারত সরকােরর �পর চাপ স�ি� ক�ন যােত ভারত
�জরােয়েলর সাে� স�ক� িছ� কের�। �ক দাশ�িনকত�ল�
ব�ি� আয়াত��া জামলী আহেমিদ বলেলন� ��টা ��েস�
নয়� �টা ম�ি�স��াম�। চরম ��প�ায় িব�াসী বেল
পিরিচত হামাস তার বত�মান অব�ান �কট� পিরবত�ন
কেরেছ। তােদর ��াব� �প�ােল�া�ন �মন �কিট �দশ
�হাক �য�ােন �িট জািত শাি�েত বাস করেত পাের�।

�নিট��আ��র সাধারণ স�াদক অসীম রায় তঁার
�ত�� অিভ�তা বণ�না করেত িগেয় বেলন� ���েরােপর
ব� মা�ে�র সম��ন প�ােলি�নীয়রা �পেল� �িশয়াবাসীর
সম��ন �তমনভােব �ায় িকছ�� পায়িন। আমােদর মেতা
�ািত�ািনক ধেম� অিব�াসীরা গাজােত যাে� তােদর
আে�ালেনর �িত স�হিত �কােশ� �টা গাজাবাসীেদর
কােছ অিব�া�। আমােদর �ক অদ�র ভিব�ত পিরক�না
আেছ ব� জাহাজ িনেয় �জরােয়ল যা�য়ার�। প�েরা
অ��ানিট পিরচালনা কেরন বামপ�ী আে�ালেনর পিরিচত
ম�� সে�া� রানা।

অ��ানিটর ি�তীয় পেব� গাজার িকছ� ি�র িচ� �দ�ােনা
হয় �ব� �প�ারা�া�স না�� নামক �কিট িসেনমা �দ�ােনা
হয় যা প�ােল�া�েনর সম�া ��েক ��রেণর প� �ব�
�স� স�িক�ত ��েক �ক� কের িচ�ািয়ত হেয়েছ।
��ােন� িহ�সা � অিহ�সার িচরাচিরত িবেরাধ �কাশ
পায় য�ন �সয়দ � �ােলদ স�গ�ন কত��ক আ��াতী
বািহনীর জ� িনব�ািচত হয়� িক� �শ� পয�� �সয়দ তার
লে�� অিবচল �াকেল� �ােলদ সের আেস� হয়েতা িবক�
�কােনা পে�র স�ান লে��।

পে�া িবেরা�ী গ� আে�ালেনর পঁাচ ব�র হল
���ত ��া��� কলকাতা� �� �া�� •
�িড়�ার জগ�িস�হপ�র �জলার পারাদীেপ দি�ণ
�কািরয়ার �পাহা� ি�ল �কা�ািনর �স�ে�েপ পে�া�
�কিট ��াত �ক� � �বসরকাির ব�র িনম�ােণর
মধ� িদেয় �ানীয় বািস�ােদর িভেট � জীিবকা ��েক
�ে�দ করেত �দ�ত হেয়িছল �িড়�া সরকার। গেড়
�ে� পে�া িবেরাধী গণ আে�ালন। �� আে�ালেনর
স�হিতেত �� মাচ� কলকাতার ��ে��টস হেল �ক
গণকনেভনশেনর আ�ান করা হেয়িছল। পে�া �িতেরাধ

স��াম সিমিতর সভাপিত অভয় সা�র �� সভায়
�পি�ত �াকার ক�া িছল। িতিন িবেশ� কারেণ �পি�ত
হেত পােরনিন। �িদেনর সভায় ব�ব� রাে�ন অিমতাভ
ভ�াচায�� �েভ� দাশ��� �মন কল�াণ �ম�িলক�
�জাত ভ�� জয়� িস�হ� পা�� � �ক�িশক। �� সভার
�েদ�া�া িছল �অপােরশন ি�ন হা�ট িবেরাধী নাগিরক
আে�ালন�। সভা পিরচালনা কেরন ��ব� িবস�বাদ�
পি�কার স�াদক বা�েদব �টক।

ছি�সগে� ��েরােগর �েকাপ
�ধ� ভ�া�া��� �গ�তনগর� �র�া�ল� �ভলা�� �� �া�� •
�িনেম� আমার �ক �ি�� �রীর� �বেরর কাগজ�া
স�ালেবলা� না পড়া প��� তার মন �ে� না �কান�
কােজ�� আজ �� মাচ� ����� সকােলর কাগেজ �স
পড়ল :
�� মাচ� �ি�সগ� িব�ানস�া� ক�ে�স িব�া�ক �া�
হির�াস �ার�াজ বেলে�ন ��� ��েরাগীর স���া�
�ারেতর সব �ে��েক� �ািপে� �গে� �ি��গ�� ��ােন
�া� � �কাি� �� ল� জনতার মে�� ��েরাগীর স���া
� ল� �� হাজার ���� স���াতে�র িহসােব �া
�িত হাজাের ��� জন� সরকাির হাসপাতাল�িলেত
�কা�া� �া�ার �ক আ�জন রে�ে� �তা �� �া�
�ন�� �কা�া� আবার �� �া� �ক আ�জন রে�ে�
�তা �া�ার �ন�� তা�াড়া �কা�া� ���� �ন� �তা
�কা�া� আে�� ���ােন ���� আে� ��� �স ���ে� কাজ

হ� না� �কননা তা সব� �লাে�� �কাে�� ����ােরর
মা��েম �কনা� তা� জনমেন �া�ে�� িচিক�সা করােনার
�ব�তা�

আবার �� �াে�র হ� তারা ম�লত �ির� পিরবােরর�
তাে�র �েক �তা �াকাপ�সা �ন�� তার �পর সামািজক
���া সহ �স��ার জিনত স�েকােচর �েল কা�েক বলেত
না চা��া� �� স���া �বেড়� চেলে��

�িনেম� �বর ��ে� � পেড় মা�া� হাত ি�ে� বেস
র�ল� কার� িজে�স করা� বলল ���
ভূভারেতর ---
���খােন �া� ���খােনেত�
এক� ��ব ��খেত �া�
একখােনেত বঁাধেল তাগা
��খান�া র�ে� ভা��

আিম� িন��র�

ি��িবেরা�ী ি�ি� িব�াপন� �িতবা�
ব� িব�াপন বা� �া���

.

র�� �ানা� কলকাতা কত��ক ���রত খবর� �� �া�� •
িব�কাপ ি�েকট চলেছ। িটিভেত। চলেছ িটিভ
িব�াপন। �কিট �মাবা�ল ��ােনর িব�াপেন �দ�ােনা
হে� ��চেরা �ন�� তা� �কজন মিহলা �ক য�বকেক
�কিট �সাের�� িদে�ন। �িট হল �কিট কনে�াম।
ি�েকট �দে� বা�ারা�। �ক � বছেরর বা�া ��
িব�াপন �দে� মােক �� করেছ� �সাের� কী��
মা ব�ে� ��েত পারেছন না� কীভােব �বা�ােবন
বা�ািটেক কনে�াম কী িজিনস। পরিদন ভারত�
��ল�� ম�াচ িটিভেত �দ�েত �দ�েত সাের� কী তার
�কটা �� ��ঁেজ �পেয়েছ বা�ািট� িব�াপেন� �ছােটা
�ছােটা কের �ল�া আেছ� প�েরাটা পড়েত না �পের
অেধ�ক পেড় বা�ািট বেল ��েছ� �কন� কন� কন ���
তারপর কী �কটা �যন�।
��মা �পের�া স�চারম�ীেক িচি� িদেয়েছন তঁার
�ে�গ জািনেয়। �আমােদর বা�ারা �কিদন িন�য়�
কনে�াম �ব� �সলে�ােনর িবিভ� ব�বহার িব�েয়
জানেব। িক� ��ন� তার �স বয়স হয়িন। আমােদর

বা�ারা সামািজক বা মেনাগত িদক ��েক ��ন�
কনে�াম কী তার ব�া��া ব��েত স�ম নয়। বা�ােক
আপিন �কনে�াম� কী তা �বা�ােবন কী কের��
ম�ীর দ�র ��েক অব� ব�ব�া �ন�য়ার �কান�
�েদ�াগ �চাে� পেড়িন ��� মােয়র।
��মাচ� মােসর �চ�� তািরে� িব�াপনদাতা� িমি�য়ার
�লাক �ব� আেরা িকছ� �লাকেক িনেয় গি�ত �কিট
���াম�লক �িত�ান �অ�া�ভাট�া�িজ� ��া��া��
কা�ি�ল অ� �ি��য়া� জািনেয়েছ� �� িব�াপনিট
স�েক� আপি�র ক�া জািনেয় আেরকিট অিভেযাগ�
তঁারা �পেয়েছন। িব�াপনদাতার কাছ ��েক ম�ব�
চা�য়া হেয়েছ� তােদর ��র �পেল �কনিজ�মার
কমে�নস কা�ি�ল���র িবেবচনায় আনা হেব
অিভেযাগিটেক।

�জব �বিচ� � �রে��র �ি�কার
�ভ�ত�� রা�ে��ধ�র�� কলকাতা� �� �া�� •
গত ����� মাচ� কলকাতার স�েলেক ��িটিট�ট
অব ��েভলপেম�ট �াি�জ��র ���াগ�েহ ��িদন
ব�াপী �ক সে�লেনর িব�য় িছল �� ভারেত
�জব�বিচে��র স�র�েণর িবিভ� স�াবনা � জীিবকার
িচ�া। আেলাচনার ��েত অিময় বাগচী তঁার ব�েব�
িবভ�িতভ��ণ বে��াপাধ�ােয়র আরণ�ক �প�াস ��েক
�� বা�লার �জব�বিচে��র ক�া ত�েল ধেরন। িবিভ�
ব�ােদর ব�েব� �ক�িত বনাম মানবসমােজর �ে�র
ক�া �ে� আেস। বনদ�র �াভািবকভােব� �পিনেবিশক
বন স�র�ণ আ�েনর বেল অরেণ� �ক�� আিধপত�
কােয়ম রা�ার পে�। পিরেবশবাদীেদর সম��ন� তােদর
পে�। অপরিদেক রাজ�নিতক �ব� গণআে�ালেনর
শি� যারা� বনবাসী মা�ে�র জ�েল জীিবকা স��েহর
অিধকােরর দািবেত স��াম চালাে�। িবতক� জেম
�ে�। িবধানকাি� দাস তঁার ব�েব� জনম��ী পিরেবশ

স�র�েণর �েয়াজনীয়তা� বাধা � �পােয়র ক�া বেলন।
�সিমনাের �পি�ত সােবক � বত�মান �ের�াররা
জনম��ী মে�েলর �েল পিরেবেশর �িতর ত�� ত�েল
ধেরন।

ি�তীয় িদন �দবািশস �দবনা� �িড়শার িসমিলপাল�
�দীপ ব�াস ��রবেনর অিভ�তা ��েক �স��াত ��েক
সহেযািগতা�র স�াবনার ক�া ত�েল ধেরন। আেলাচনা
সভায় অিজত ব�ানািজ�র স�াদনায় �কিট ম�ল�বান ব�
�কািশত হয়� �জ�েল পদিচ��� ��েরিজেত। ব�িটেত
আিদ ভারেতর বনিবদ�া� বনবাসীেদর বনিবদ�া� �াচীন�
ম��ল� �পিনেবশ� � �াধীনতা ��র সমেয়র অরেণ�র
�িতহাস ত�েল ধরা আেছ। �ছাড়া ������র অরণ�
আ�ন� ি�িটশ শাসেন সরকাির বন আ�ন িবেরাধী
আে�ালন ������ ����� ����� ����� �����
������ জেয়�ট �ের� ম�ােনজেম�ট �ত�ািদর �াি�
� অ�াি�র ক�া আেছ।

�া��কর �াবােরর ��ঁাজ
��ত�মারীর লা��
���ক �রকার� ��র��র� �� �া�� •
ম���ে�ে�র ��রপ�র গা�ী আ�েম ��িচিক�সা ��সেবর ক�া আেগর
স���ার স�বা�ম�েন ি�ল� ি�ল মেনাজ �িমে�র �া��স�ত �াবােরর
ক�া�� পাে�র �িবেত রে�ে� গা�ী আ�েমর �ে�ােন �াবােরর
আে�াজন� �� �া��কর �হঁেসেল আমরা� মােন আিম� �ীমান আর
হারা�ন �ক সে��েবলা বািনে�ি�লাম ��ত�মারী বা ��ােলাে�রার লা���
�ব�� ��রপ�েরর� �ক ি�ি�র �নাম�া মেন �ন�� িনে��� �মেন�

�পকর� ি�ল : ��� ��ােলাে�রার পাতা� � �কিজ আ�া� �� �াম
িতেলর �তল �বা �ঁাি� ি��� পঁাচ�' �াম িচিন� আর ����া �লাচ�

��েম ��া�া ��ােলাে�রা পাতা িচের তা ��েক সা�া রস��� বার
কের �ন��া হল চামেচর সাহাে��� ��ঁে� ��ঁে� রেসর মে�� ��েক িমে�
�া��া সব�জ ��� ��েল ����া হল� র�ল �� রস���� �েনােন
কড়া�ে� িতেলর �তল ি�ে� গরম হবার পর আ�া��� ি�ে� নাড়েত
�াকলাম� �ত�� না লাল হে� ��ল আ�া�া� তারপর �স� আ�া� ��ব
�� জল ি�ে� আর িচিন ি�ে� �ােলা কের মাি�ে� িনে� �েনান ��েক
নামােনা হল� �বার �র মে�� ����া হল ��ােলাে�রার রস�া� �ােলা
কের মাি�ে� হােত �গাল কের কের বানােনা হল লা��� �স� লা���
রাি�েবলা �াবােরর পােত ��লাম আমরা সবা�� �া� প�া�জন�

�মিনেত ��ােলাে�রার রস ��ব িতত�ে�� িক� লা��র মে�� িগে�
তা চম�কার ��েত হে�ি�ল�

�সব �া�ে��
হাসপাতাল িক
িচিক�সার জ��
���ান ��বত��� কলকাতা� �� �া�� •
বাবার �রােরাগ� �রােগর �েয়াজেন
�পেটর � তলেপেটর �মআরআ�
�ব� �মআরিসিপ পরী�ার জ� গত
�সামবার িগেয়িছলাম �া�িরয়া আমির
হাসপাতােল। �মআরআ� ��িনেটর
িরেসপশেন কত পড়েব িজে�স করেত
বলল� �েটা িমিলেয় পড়েব আ�ােরা
হাজার টাকা। �কজ�া� কত পড়েব তা
আেরা ভােলাভােব জানার জ� আেরকিট
�টিবেল পা�ােলন। �স�ােন বলল� িহেসব
িটেসব কের� �ত�শ হাজােরর মেতা
পড়েব� য�া�েম সােড় পেনেরা হাজার
�ব� সােড় সাত হাজােরর মেতা। িনরাশ
হেয় �বিরেয় �েস �গলাম পাক� সাক�ােসর
��িটিট�ট অব চা�� �হল���। �স�ােন
�দে� বলল� �টা �বশ দািম �ট�। �েটা
িমিলেয় সাত হাজােরর মেতা পড়েব।
পরিদন �ট� হেয় �গল সহেজ�।
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�তেগাের কঁা�াতােরর ওইপােশ রাই��া আইসব,
চার-পঁাচিদন পর সব িঠক হইয়া যাইব ...'
ব��ার মােন না সমাজ, �থম পব�

������েক� ����ে� ��র� ������ ������ে�র ���ে�র ক�র। ����ে�� ক������েরর ����র ��ে� �����র ���। ছ�� ���ে��েকর �����।

সীমা� স�াস

• �কে��র� ������র �����ে�র ���ে� �����র �র
�����ে�ে�র �����ে� ��� �������র �����ে�
�����ে�ে�র ������� ��� ������ ��রে�র �������র
ক�েছ ����� ���� �ে� ���র কের�। ��র�র ��
�� ���� ����ে�র �����র�� ������র �������র �র
�����ে�র ���� ������ ক���ক ���র ��ে� র���র
��ে�� �����েরর ক�� ������ কের�।

•�� ����� ���������� ����র র�����েরর �ে��� ����র
����� ��� �� ��র���র করে� ��ে� �র ���র���
ক��ে�র ������ ������ে�র ��ে� ��র� ���।
������ �����র� ��েক ��েকর ���� ��ে� ����ে�
��ের ��ে� �ে� ��������র� �������ক�র �র��
�� ��������র ���ক�র� �ে�র ক�েছ ����ে�েছ।
�����র ���� ����� �����ে�র ���ে� ��ে�র ���ে���
কেরেছ।

.

র������ �����ক� ��ে���� ������ �ক������র� �� ���� •
�কাচিবহার �থেক িদনহাটা হেয় সােহবগ� �প��ছেলই বাংলােদশ
স�মা�। চি�শ িকেলািমটার পথ। সােহবগ� �থেক ভ�াকরাপুল
হেয় কালামািট বাজাের যাওয়ার �ে�ে� ব��ােরর ক�াটাতার ���ষা
পাকারা�া ধের বাইক চলেছ। সওয়াির আমরা �ই ব�ু। ���য়ািরর
ি�ত�য় স�াহ। ব�ািদেক ক�াটাতােরর �ভতর �থেক �ায় ��� গজ
ভারত�য় ভুখ�। �েনক বািড়�র �দখেত পাওয়া যাে�। �সখােন �ক�
�ক� নতুন �সেলর জ� চাষ করেছ। একদল �ছােটা �ছেলেমেয়
ক�াটাতার ���ষা পু�ের �ুবস�াতার �খলেছ। �কাথাও বা বা�ারা
বেড়ােদর চােষর কােজ হাত বািড়েয় িদে�। ক�াটাতােরর �বড়ার
মাে� িকছুদ�র পরপর বেড়া বেড়া �লাহার �গাটা ��নিশট িদেয় �তির
কােলা রে�র �গট। সামেন �পছেন পরপর �েটা �গট খুলেল তেব
ক�াটাতােরর �ভতেরর ভারতবাস� বাইের �থ�া� ম�ল ভারত ভুখে�
�যখােন �ুল বাজার �া�ার �ভ�িত আেছ, �সখােন আসেত পাের।
কালামািট পার হেয় বকিনর হােটর কাছাকািছ যখন এেসিছ, তখন
একিট �গেটর সামেন �েনক �লােকর জটলা, �েপ�ারত �ব�ায়
�দখেত �পলাম। আমরা �ই ব�ু �গেটর সামেন �লােকেদর িভেড়র
কােছ বাইক �রেখ দ�ািড়েয় পড়লাম।

একটু পের িজে�স করলাম, বয়� মেতা একজনেক,
-- চাচা এেহেন এত িভড় ক�ান?
-- আের ভ�াজতা আর বইল না। স�েলই গািজর বািড় যাইব।
সকাল িথইক�াই ই �বটায় �গট খুইলত�ােছ না, িবএসএ� জওয়ানেক
চাওিন িদেয় ইশারা কের বলেলন।
-- এত �লাক গািজর বািড় যাইব ক�ান চাচা? গািজর ক� হইেছ?
-- আের আর কইও না। আমরা একসময় স�েলই একই �গরােম
থাকতাম। ক�াটাতােরর �বড়া হইল, আমরা �েনেকই �বড়ার �ভতর
িথইক�া বাইের আইলাম। িক� গািজ আইল না। কয়িদন আেগ �রেতর
�বলায় গািজর খুব �র। মাজায় ব�থা। বামুনহাট হাসপাতােল লাওন
লাগব। খুব িসিরয়াস। িক� এেহেন �গেট আইসা �গট আর খুেল না।
িবএসএ� ক�াে� খবর িদব, ���ার আইব, তহন �গট �খালেব।
এর মেধ�ই গািজর প�ারান �শষ। আইজ গািজর কাম �পারেল�িকক
ি�য়া�। ��� �তামরা �কাথা িথেক আইস? যাইবা �কাথায়?
-- আমরা �কাচিবহার িথেক আইিছ।

এর মেধ� �গট �খালা �� হেব বেল চাচা ব�� হেয় িবএসএ�
জওয়ােনর কােছ চেল �গেলন। আমরা বাইকিটেক একিট বািড়র
কােছ ��াকা �ােন লক কের ভাবলাম, যিদ �ভতের �যেত পাির। এক
িবএসএ� জওয়ােনর �পছেন দ�ািড়েয় ল�� করলাম, আট দশজন
�লােকর পিরচয়প�, িবেশষ কের �ভাটার আই কা��, নাম কা��
না�ার �রিজ�াের এনি� কের সকেলর সই িনেয় তারপর তােদর
মাথা �েন �গেটর কােছ িনেয় �গল। �থম �গট খুেল সকলেক �ভতের
��াকা জায়গায় িনেয় মাথা �েন, তারপর �ভতেরর ি�ত�য় �গট খুেল
ভারত ভ�খে� �ুকেত িদল। আবার �েটা �গেট তালা িদেয় এেস
একইভােব �ভাটার আইকা��, নামসই, আবার �গট পার করা। �বশ
িকছু�� এভােব �ায় �দড়েশা �লাকেক পার করল। �শেষ আমরাও
আমােদর �ভাটার আইকা�� জমা িদেয় সই কের �ভতের চেল �গলাম।
আমােদর সােথ চারপ�াচজন �তেরা �চা� বছেরর �মেয় �ভতের �ুেক
িগেয় জিমেত �ক� শাক �ক� সবিজ তুলেত লাগল। ওেদর িজে�স
করেতই জানা �গল, ওেদর বািড়ও আেগ এেকবাের স�মা� ���ষাই
িছল। এখন ওেদর সম� আবািদ জিমর সবটাই ক�াটাতােরর �ভতের
পেড়েছ। �েনক কে� থাকার জ� একটা �ছা� বািড় ক�াটাতােরর
বাইের করেত �পেরেছ। িক� শাকসি�, ধান সবিকছুর জ�ই ওেদর
�গেটর �ভতর আসেত হয়। ��াকার জ� �েনক�� �েপ�া, আবার
কাজ হেয় �গেল �বেরাবার জ�ও �েনক�� �েপ�া।

�গেটর �ভতের সকেলই প�ব�িদেক িব��ত ��� গেজর ক�াচারা�া
ধের গািজর বািড়র �ে�ে� রওয়ানা হল। আমরা �সাজা িগেয়
�যখােন ভারত ভ�খ� �শষ আর বাংলােদশ �� �সখােন �প��ছেত
চাইলাম। আরও ��� গেজর মেতা �যেতই একটা মরা নদ�র �দখা
�পলাম। খােলর মেতা। এখন জল �নই, �িকেয় �গেছ। বষ�াকােল
বেড়ােজার একবুক জল হয়। নদ�বে� �বােরা ধােনর িবছন বেড়া
হেয় �ে�েছ। নদ�র পাের দ�ািড়েয় ব�ািদেক একিট পাকা কবর �দখেত
�পলাম। তার ি�ক �পছেনই সাির িদেয় প�াচছটা বািড়। কবরটা একটা
বািড়র ি�ক �ে�ােনই বলা চেল। চারিদক �বশ পির�ার। কবর ���েষ
�িট বেড়া আমগাছ। কবরিটেক ছায়া িদে�। কবরিটর পাকা গােয়
একিট ��তপাথেরর �লেক �লখা, শহ�দ �ধ�াপক আব�ল ওয়াহাব
তালুকদার, বাংলােদেশর মহান মুি�যুে�র শহ�দ।

কবেরর গা িদেয় আমগাছতলায় বছর �িড়র একিট �ছেল আর
�ষােলা সেতেরার একিট িস��র পরা �মেয়। মুেখ িচ�ার �ম�। �যন
�কানও িকছুর জ� �েপ�া করেছ। আেশপােশ আর কা�েক না �পেয়
ওেদরেকই িজ�াসা করলাম, বাংলােদশ আর কতদ�ের? �ছেলিট
জানাল, সামেনর নদ� বরাবর ষাট শতাংশ ভারেতর আর চি�শ
শতাংশ বাংলােদশ। এত কােছ বাংলােদশ? �যন চাইেলই একছুেট

�ুের আসা যায়। বাংলােদেশর ভুখে�র িদেক নজর পড়েতই �চােখ
পড়ল, �-চারিট বািড় ি�ের �েনক আবািদ জিম, আবার �েনকটা
দ�ের একইরকম, �-চারেট বািড় আর পােশ চােষর �খত। একটা
ব�াপার আমােক খুব �বাক করল, বাংলােদেশর �ায় সব �খেতই
চাষ কের পা�েসট িদেয় জল তুেল কাদা করা হেয়েছ, �েনক
�খেত �বােরা ধােনর �রায়া লাগােনা হে�। ভারত ভ�খে� �কাথাও
�তা �বােরা ধােনর জ� জিম চেষ কাদা করা হয়িন? �থচ �সখােন
ব�জতলা �দখেত পাওয়া যাে�? আেরকিট িবষয়, বাংলােদেশর
�ছােটা �ছােটা বািড়, গাছপালা, �খত, ব�� ক�ষক, সবই �যন আমার
�ছােটােবলার �ােমর সােথ �ব� এক।

দশ পেনেরা িমিনট এসব দ�� �দখিছ আর ক�ােমরা ব�� করিছ।
এমনসময় ��জন �লাক, প�া�টশাট� পরা, বাংলােদশ ভুখ� �থেক
খােলর িদেক একরকম �ধেয় আসল। খাল �পিরেয় আমতলায় বেস
থাকা দ�িতর কােছ এেস বলল, �েকানও �র �নই �তা �বােলা
তেগাের। আমার চাচােতা ভাই এইিখেনই থােক। আইজ তেগাের
ক�াটাতােরর ওইপােশ রাইখ�া আইসব, চারপ�াচিদন পর সব ি�ক হইয়া
যাইব�। আমােদর ছিব �তালা, কবেরর কােছ ব�িত�ম� ��বয়স�
িহ� দ�িতর বেস থাকা, সবই কবেরর কােছ বািড়�েলােত খবর
হেয় �গেছ। ��জন চি�শ িবয়াি�শ বছর বয়স� �লাক বািড় �থেক
�বিরেয় এেস আমতলায় �মেয়িটর িদেক �� ছু�েড় িদল, �েতামরা
�ক �া? এখােন �কন?� ��ের ওরা বলল, কাল রাি�ের ওরা
িবেয় কেরেছ। বািড়র �মেত। রাি�টা ব�ুর বািড়েত �থেক সকােল
িবি�আর �বাংলােদশ রাইে�ল� �ক টাকা িদেয় এপাের চেল এেসেছ।
তােদর ��জন ব�ু, যারা একটু আেগই এল, তারাই ওেদর এইপােশ
চারপ�াচিদন �রেখ ওপােশর �ােমলা িমিটেয় ি�িরেয় িনেয় যােব।

ওেদর মেধ� কেথাপকথন কেম আসেতই আিম মা�বয়� �লাক
�জনেক িজে�স করলাম,
-- সামেন বাংলােদেশর �ন �াম?
-- ভুর�ামাির।
-- বাংলােদেশ �বােরাধান লাগােনার ধুম পেড় �গেছ, আর ভারেত
এখনও চাষই �� হয়িন �কন?
-- আপনারা �কাে�েক আইেছন?
-- বামুনহাট।
-- বামুনহাট �কাথায়?
-- আমরা থািক �কাচিবহার সদের, িক� আমােদর জ�া�ামশাই
বাংলােদশ �থেক প�াশ সেন এেস এিদেক �কাথায় বাদলগ�র নােম
একটা জায়গায় থাকেতন।
-- বাদলগ�র �তা সামেনই, �ই িকেলািমটার হইব। আপনার জ�া�ার
নাম িক িছল?
-- পু�� �ভ�িমক।
-- আের পু�� কাকার ভাইজতা তুিম? পু�� ভু�ইয়া আমােগা এইপােশ
কতবার আইেছ। আমার আ�ার সেন বাংলার পােটর দাম করেছ।
তা আইস, আমােগা বাসায় আইস।

বেলই একটা �চয়ার আর একটা �মাড়ােত আমােদর বসেত িদেয়
ওনারা একটা কাে�র িপ�িড় �পেত বসেলন। বেস আেগর �ে�র ��র
িদেত �� করেলন। ইি��য়ার পাে�র �তল, �লবার ইত�ািদর দাম
�ায় িলটার �িত পেনেরা টাকা ও জন �িত িতিরশ টাকা �বিশ। তাই
বাংলােদেশর �বােরা ধান আেগই গাড়া হেয় যায়। ওপােশর সব জিম
গাড়া হেয় �গেল ওপােশর �তল �লবার পা�েসট সবই তুলনাম�লক
কম ম�েল� এপাের চেল আেস। তারপর এপাের চােষর ধ�ম �দখা �দয়।
এমনক� ওপােশর পাওয়ার িটলারও ��ছােটা ��া�র� এপােশর জিমেত
চাষ কের যােব। আবার বাংলােদেশর ধান কাটা ও মাড়াই-এর পর
এপােশর ধান কাটা ও মাড়াই �� হেব। ���

� � ব �র � িন য়া

�রা�া �াকেব �য�ােন,
ির�া চলেব �স�ােন'

�াকার রা�ায় ির�া িনিষ� করার �িতবাদ
��� ��������� �ক����� �� ���� •
সংবাদম�েনর পাতায় আমরা আেগ �দে�িছ,
কলকাতা শহেরর নানা জায়গা ��েক
সাইেকল আেরাহীেদর ওপর আ�মণ
�নেম এেসেছ --- নানা রা�ায় সাইেকল
ও ির�া চলাচল িনিষ� �ঘাষণা করা
হেয়েছ। িনজ�তার সবরকম ধারণা হািরেয়,
সাধারণ মা�েষর �রাজকার �বঁেচ �াকা
ও জীিবকা স�ে� রেয়েছ �মতাসীন
��ণীর এক অিবিমি�ত ল�া ও �ঘ�া।
তাই �রে� �ঢেক, �মক আপ লাগােনার
মেতা কের, রা�া ��েক হ�ােনা হয়
দূষণহীন এইসব যানবাহন। আঘাত হানা
হয় মা�েষর জীিবকার ওপর। এর সে�
জিড়ত অিধকােরর ��ও। শহর কার, রা�া
কার?

একই ঘ�না ঘে�েছ ঘ�া কের উে�াধন
করা িদ�ীর নতুন আ�জ�ািতক িবমানব�র
�ািম�নাল ি�৩-এর কাছাকািছ। কমনওেয়ল�
�গমস �দ�েত আসা সােহবেদর সামেন যােত
অে�ািরকসা না �বিরেয় পেড়, তাই তােদর
এয়ারেপাে��র ি�সীমানায় আসেত না �দওয়ার
জ� ভাড়া করা হেয়িছল পুিলশ।

িক� এই সকল চাপা ��ােভর িবে�ারণ
স�িত ঘে�েছ পূব�বাংলায়। গত আঠােশ
মাচ� হাজার হাজার হােত �ানা ির�াওয়ালা
�সিদন রা�ায় �নেম পেড় এক অভূতপূব�
জ�ী �িতবােদ। ঢাকা নগর পুিলশ ১৩ি�
রা�ায় ইিতপূেব� ির�ােক িনিষ� কেরিছল �এ
�সে� �ই বাংলার িমল ল�� করার মেতা�।
স�িত তারা এই তািলকায় আেরা আ�ি�

রা�া �যাগ কের --- �মাঘবাজার, �ম�চাক,
মািলবাগ, বাংলা �মা�র, ম��ভবন,
িশ�কলা, �দােয়ল চ�র, ও হাই �কা��
এলাকায়। �শাসন জানায়, যান চলাচল
সহজ করেতই এই ির�া িনিষ�করেণর
পদে�প। �� হল, ির�া িক যান নয়,
নািক ির�াচালক ও ির�ায় যারা চেড়, তারা
মা�ষ নয়? মা�েষর প��েপাষকতােতই ির�া
চেল। �যমন মা�েষর সাহােয�ই কলকাতার
রা�ায় হকাররা ব�বসা কেরন।

তাই ির�াওয়ালােদর আে�ালেনর �িত
সংহিত আসেল নাগিরক অিধকার িফের
পাওয়ার ও দূষণহীন প�ি�বী গড়ার পে�
পদে�প। ির�া-ভ�ান মািলক �িমক সং�াম
পিরষদ ও ির�া মািলক িলেগর �নত�ে�
এই আে�ালেনর জ�ী �েপ ছিড়েয় পেড়
রাজধানী ঢাকায়। ভাঙচুর হয় শতািধক গািড়
ও অ�া� যানবাহন। পে� আে�ালনরত
ির�াওয়ালারা ��াগান �তােলন, �রা�া
�াকেব �য�ােন, ির�া চলেব �স�ােন'।

ির�াচালকেদর িব�ে� িকছু জায়গায়
�িতেরাধ করেত নােমন হকাররা।
নগরায়েনর ফেল �য �াি�কতার স�ি�,
শহেরর স�দ, অ��া� রা�া, বায়ু, মাঠ,
পু�র, ফু�পা� --- এর ওপর সকল
শহরবাসীর �াকার, বঁাচার, জীিবকা িনব�াহ
করার �য অিধকার, তা লুি�ঠত হেত হেত
আজ এমন জায়গায় �য, �দওয়ােল িপঠ
�ঠেকেছ ির�াচালক ও হকােরর। ফেল
চলেছ পার�িরক কামড়াকামিড়ও।

আরব �িনয়ায় জনিবে�াভ চলেছ
�তেলর দখলদার�র �খ�ােজ �নেম পেড়েছ যু�বাজরা
��� ��� ক�ক��� �� ���� •
আরব �িনয়ায় জনিবে�াভ চলেছ। িমশর,
িতউিনিশয়া হেয় ছিড়েয় পেড়েছ ইেয়েমন
আর িসিরয়ায়। িলিবয়ায় িবেরািধতার �চহারা
��ম ��েকই িছল িহংসা�ক। িলিবয়ার
একনায়ক গ�ািফ িহংসা�ক ভােবই তার
�মাকািবলাও কেরিছল। ফেল �সেদেশ
িবে�াহ গ�হযুে�র �চহারা িনেয়েছ। উে���
িলিবয়া আরব �িনয়ার অ�তম ধনী �দশ।
�িনজ �তেলর আ�জ�ািতক ব�বসা ��েকই
তার এত রমরমা। গ�হযুে�র ফঁােক �েযাগ
বুে� আেমিরকা, ইংল�া��, �া� সহ পি�িম
�িনয়া আকাশপে� হানা িদেয়েছ িলিবয়ার
মাি�েত। আপাতত তােদর ল�� গ�ািফ
এবং িলিবয়ার �তেলর দ�লদাির। পি�ম
�িনয়া রা�পু� এবং �াে�ােক পেকে�
পুের িস�া� িনেয়েছ একতরফা আ�াসেনর।
রািশয়া, ভারত, চীন রা� িহেসেব এই
আ�াসেনর িন�া কেরেছ। �ভেনজুেয়লা
এবং তুরে�র রা��ধানরা গ�ািফ এবং
িবেরাধীেদর িবেরােধর মীমাংসায় মধ��তা
করার ��াব িদেয়েছ। �শষেমশ আেমিরকা
িস�া� িনেয়েছ, িলিবয়ার িবেরাধীেদর সশ�
করার দািয়� িনে� তারা।

এ পয�ােয়র সবেচেয় বেড়া জনিবে�াভ
হেয়েছ িসিরয়ায়। ১� �ফ�য়াির এক
�দাকািনেক মারার িব�ে� �ত��ুত�
িবে�াভ হয় রাজধানী শহর দামা�ােস।
সাদা �পাশােকর পুিলশ এবং রা�ম�ী
�য়ং িগেয় �সই িবে�াভ দমন কের। ২৩
�ফ�য়াির িসিরয়ার পাল�ােমে�� হঠা� একজন
১৯৬২ সাল ��েক চলা ���াত জ�ির অব�া
আইন বািতেলর ��াব উ�াপন কের। শাসক
দেলর সদ�রা তা উিড়েয় �দয়।

মাচ� মােস কমবয়সীরা িসিরয়ার শহের
শহের িব�েবর �াক িদেয় �দওয়াল িল�েত
�� কের, ���ার হয় অেনেক। �জলব�ী
িবেরাধী রাজ�নিতক �নতারা অনশন ��
কের। �দ� জািতর ব�ীরাও অনশেন সািমল
হয়। ১� মাচ� ��েক �িসিরয়ান িব�ব ২০১১'-
র দািবেত রা�ায় রা�ায় জনসমােবশ ��
হয় দামা�াস ছাড়াও আল হাসাকা, �দইর
এজ-�জার, হামা �ভ�িত শহের। ১� মাচ�

��বার িসিরয়ার মাি�েত কেয়ক দশেকর
মেধ� সবেচেয় বেড়া সমােবশ ঘে�। িনরাপ�া
বািহনীর পীড়েন অ�ত িতনজন মারা যায়।

দারা শহের জনিবে�াভ চলেত �ােক।
�িতিদন হাজার হাজার �লাক রা�ায়
�নেম আেস। ২১ মাচ� �সনাবািহনী নােম
দারা শহের। শহেরর আল ওমাির
মসিজেদ িনরাপ�া বািহনীর �িলেত
ছ'জন িবে�াভকারী মারা যায় ২৩ মাচ�।
�সনাবািহনী সারা শহর জুেড় �চকেপা�
বসায়। �মাবাইল সংেযাগ িছ� করা হয়
শহের। ২� মাচ� ল� �লােকর সমােবশ
হয় দারা শহের। িনরাপ�া বািহনীর �িলেত
অ�ত ২০ জন িবে�াভকারী মারা যায়। সারা
িসিরয়া জুেড় জনিবে�াভ হয়, আওয়াজ
ওেঠ দারা শহেরর ম�তেদর �িত সংহিত,
�াধীনতা এবং শাসনতে�র িবেরািধতা।

িবিভ� জায়গায় শাসকদল বা� পাি��র
অিফেস আ�ন লাগােনা হয়। ২� মাচ�
সরকার জানায়, জ�ির অব�া উেঠ যােব।
২৯ মাচ� রা�পিত বাশার আল আসােদর
পে� হাজার হাজার সরকাির কম�ী এবং �ুল
িশ�কেদর িবিভ� শহের রা�ায় �দ�া যায়।
ওইিদনই �গা�া িসিরয়ান ম�ীসভা রা�পিতর
কােছ পদত�াগ প� পাঠায়। িক� িসিরয়া
�দশি�র রাজ�নিতক �মতা মূলত সব�াই
রা�পিতর �ি�গত।

�ছা� �দশ বাহিরেন �িতবাদীেদর
গড়া �পাল� ম�েম��' �ঁিড়েয় িদেয়
িবে�াভকারীেদর ওপর ব�াপক হামলা
নািমেয় আেন বাহিরন সরকার, মাচ� মােসর
ত�তীয় স�ােহ।

আরব �িনয়ার অ�তম গিরব �দশ
ইেয়েমেনর রা�পিত আব��া সােলর
পদত�ােগর দািবেত জনিবে�ােভ �িল
চািলেয় অ�ত ৪০ জনেক হত�া কের
ইেয়েমন সরকার, ১� মাচ�। ২� মাচ�
একি� সরকাির িরেপাে�� �দ�া যায়, সরকার
�দেশর ১� �েদেশর মেধ� অ�ত ছ'ি�েত
িনয়�ণ হািরেয় �ফেলেছ। �সসব জায়গায়
তদারিক সরকার �তির হেয়েছ। খবেরর
��� �����������
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