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বৃি� কম� ধান চাষ থমেক
মু�া�া� ��লাল����, কলকাতা, ��
জুলাই •
ব�ি� কম হওয়ায় চািষরা এখনও ধান লাগায়িন
জিমেত। �গিল, মুিশ�দাবাদ, ব�রভূম,
পি�ম �মিদন�পুর, এমনক� বধ�মােনও িব����
চাষজিম পেড় আেছ এখনও। িবশ শতাংশ
জিমেত ধান লাগােনা হেয়েছ, তাও �সটা
ব�ি�র জেল নয়, পাে�র জেলর ওপর িনভ�র

কের। পাে�র জেল চােষ খরচ অেনক, তাই
�বিশরভাগ জিমই এখনও চষাই হয়িন।

গত বছর আইলা �েড় �নানা �লেগ
যাওয়ায় ��রবন অ�েলর িব���� এলাকায়
চাষ হেত পােরিন। এবার বষ�ার অভােব দি��
২� পরগনার ধান চাষ মার খাে�। ব�ি�র �দির
খাদ� স�েটর আশ�া ঘিনেয় তুলেছ। সরকার
এখনও অবিধ �কানও ব�ব�া �নয়িন।

�বলদায় �লাধা শবরেদর
�নশন ও িবে�া� কম�স�িচ

2১� �গ�
�লাই �� �া��ক, কলকাতা,
২৯ জুলাই •
পি�ম �মিদন�পুর �জলার
নারায়�গড় �েক �বলদা
থানার অ�গ�ত ১�নং �হমচ� �াম
প�ােয়েতর অধ�ন মুরাদচক �লাধা �ােমর
�লাধা শবরেদর ১১িট বসতবািড় �ািলেয়
�দওয়া হয় এবং মিহলােদর ওপর অত�াচার
করা হয় িনতা� এক �মাবাইল চুির হওয়ার
ঘটনায় সে�েহর বেশ। গত ২� �ম ২০১০
নারায়�গড় িবিডও এবং �বলদা-র ওিস-�ক
�ডপুেটশন �দওয়া হয়। �ায় চারমাস হল
এখনও �লাধােদর পুনব�াসন হয়িন।

আগাম� ১� আগ� নারায়�গেড়র িবিডও-
র দ�েরর সামেন ১১০ জন �লাধা শবর
অনশেন বসেব এবং দশ হাজার �লাধা

শবর িবে�াভ �দখােব।
তােদর দািব হল :
• �িত�� �লাধা শবরেদর
১১িট পিরবারেক �িবলে�

পুনব�াসন িদেত হেব।
• �লাধােদর ��য়ন তহিবেল �জলার �ায়
নয় �কািট টাকা পেড় �েছ ���� সাল
�থেক। �র মেধ� মা� নয় ল� টাকা
খরচ হেয়েছ। প�বািষ�কী পিরক�নায় �লাধা
শবরেদর ��য়েনর জ� ৩� �কািট ১৩ ল� �
হাজার ৩�� টাকা ধায� হেয়েছ। ঘর� পানীয়
জেলর ব�ব�া� রা�া� িব���� জিম সমান
করা� পু�র� গাি�� মুরিগ ইত�ািদ কাজ করার
�য �ক� িছল� তা �েদ� হয়িন। �সেবর
�পায়� চাই।

বাইের রাজিমি�র কােজ �গেলও
ঘেরই মরেত চায় �েবল �শখ

�ি�বাসী �িমক
ঘর-পাড়া-�াম-রাজ�-�দশ �ছেড়
বাইের কােজ যাওয়ার চল বাড়েছ
িব�জুেড়ই। �ামবাংলার গিরব
মা�েষর কােছ তার নাম কখনও
�নামাল� যাওয়া� কখনও বা
�িবেদশ� খাটেত যাওয়া। �ই
�ি�বাসী �িমকেদর �চাখ িদেয়
ঘর-বািহর-সমাজ-রাজনীিত-জীবন-
সং�ৃিতর দশ�ন।

.

শমীক সরকার, কলকাতা, ২৫ জুলাই •
আজ রিববার িবেকেল ই�াত এ�ে�েস
হাওড়া আসার সময় আলাপ হল রিকবুল
আর �শখ �েবেলর সােথ। রিকবুেলর বয়স
চি�েশর �কাঠায়, আর �েবেলর িতিরশ
�পেরায়িন। কম বয়স, তাই �েবলই কথা
বলিছল �বিশ। ওরা বাইের কাজ কের।
�িড়�ায়। স�লপুর িডি��। রাজিমি�র
কাজ। আড়াইশ' টাকা �রাজ।
--- আমরা কাজ কির স�লপুর টা�েনই।
�দাকান, িবি�ং, ��াটবািড়। এখােন
কলকাতায় �ডামজুেড় কাজ করেল অত
পাওয়া যায় না। একশ' আিশ টাকা অি�
পাওয়া যায়। ... ওখােন একটা কাজ আমরা
ক��াে� িনই। তারপর িনেজরা কের িনই।
--- আমােদর বািড় মুিশ�দাবােদ, িনমিততা।
এখন বািড় যাি� �ভােটর ইনেকায়ািরর জ�।
িতনমাস পর বািড় যাি�। ইনেকায়াির না
থাকেল �সই �েদ বািড় �যতাম। তেব এখনও
আমােদর একটা পরব আেছ। শেববরাত।

--- আমােদর ওখােন সবাই দা� �থেক
নািত িমি�র কাজ কের। আিম কির। আমার
বাবা কেরেছ, আমার দা� কেরেছ। আিম
িজে�স কির, �মুিশ�দাবােদর িমি�র �তা খুব
নামডাক'। �েবল বেল, িক� এখন ব�বসা
মার খাে�। এখন �ক� �ক� িচিটং কের চেল
আসেছ। পয়সা িনেয় িনে�, কাজ করেছ না।
বাইের কােজ �গেল �েটা পয়সা �েস
--- �ােম অেনেকই এই কাজ কের। বাইের
চেল যায়। বাইের কােজ �গেল �েটা পয়সা
আেস। ধ�ন সাত হাজার টাকা মােস কািমেয়
িনেয় �যেত পাের। বািড়েত �থেক চাষ করেল
ক� পারেব� তেব �বিশিদন এই কাজ করা
যায় না। বািড় �ছেড় এতিদন কের থাকা।
আিম আর �বিশিদন করব না। আজ দশ বছর
ধের করিছ। আর �'বছর করব। তারপর যা
জমেব, বািড় িগেয় একটা �দাকান �দব।
--- স�লপুের এক একটা বািড় কলকাতার
�চেয়ও ভােলা। ওখােন বড়েলাক আেছ মােন
িবশাল বড়েলাক। আবার গিরব �য �স
আমােদর এখানকার তুলনায় অেনক গিরব।
এে�বাের িকছু �নই। ওখােন গিরব যারা,
তারা আমােদর �জাগােড়র কাজ কের। �ডিল
১১০ টাকা কের পায়।
--- স�লপুেরর আেগ পুনা, িদি�, �বাে�
কাজ করেত �গিছ। িক� দূের �যেত খুব

ক�। �জনােরেল �েঠ �যেত হয়, আমােদর
�তা িঠক থােক না আেগ �থেক কেব �যেত
পারব, আসেত পারব। িঠকাদার ডাকল,
চেল �যেত হেব। বািড় ি�রব, হয়ত একটা
কাজ নািমেয় িদেয় আসেত হেব, একিদন
�লট হেয় �গল। �জনােরেল অতটা রা�া,
বসার অি� জায়গা পাওয়া যায় না। যিদ
পাও, তাহেল �তামার �কােল আেরকজন বেস
পড়েব। একবার �বাে� �গিছ ওরকম ক�
কের, িগেয় বেলিছ, আর না।
�জকাল গিরব হেলও সব �শ�িখন
--- আমরা রা�ার খাবার খাই না। আসবার
সময় এত ক� হয় না। গম, ভু�া, যব --
- এইসব িদেয় ছাতু বািনেয় আিন। �টি�ং
হয় িবশাল। বািড়েত আমরা িনেজরা বানাই।
এবাের �দিশ মুিড় িনেয় িনই �মাটা ধােনর।
ঘের �যটা হয়। িচড়া িনেয় িনই, �ড় িনেয়
িনই। িখেদ লাগেল িচ�া নাই। বািড় ��রার
সময় ক� হয়। আমরা রা�ায় খাবারটা কমই
খাই। খরচ �বিশ, গােয় �লেগ যায়, কম পয়সা
ইনকাম। পিরবার চালােত হয়। �ছেলেমেয়েদর
পড়া�না। বাবা মােক �দখেত হয়। এখন
ইেলি�ক খরচ কম� বাপের বাপ। চারশ'
পঁাচশ' টাকা িতনমাস পরপর আেস। �কবল
লাইেন �ই িতনশ' টাকা মােস িদেত হয়।
�বিশ ইনকাম হেল িঠক আেছ। আর আজকাল
গিরব হেলও সব �শ�িখন।

�র�র ���র �াতা�

���া��� কলকাতা� ���র �া�স�া��র শ���রা�ত ���র�া��র ��া��� ��া��� ��� �ল���� ক�া�া ল�া�� �াইকা�র ২�� �াকা �া�া�
�কা�ল মা�ক��� �ক�� �সা�ার�ুর �াজা�র �া��ার ��� ����ই ল�া �া���� কাজল ম�ল� ম�ল�ার ২� জুলাই� ��� শমীক সরকার�

��কা�লাম �জলায় সমু� ও পাহােড়র মাে�
জলাজিম বুিজেয় কেপ�ােরট তাপিব��� �ক�
�জেল ও কৃষকেদর �িতেরাধ� পুিলেশর �িল

�শল ��, কলকাতা, ২� জুলাই •
অ��েদেশর ��কা�লাম �জলার সমু� ত�রবত�� অ�েল একিট ২��০
�মগাওয়ােটর িবশাল তাপিব��� �ক� �াপেনর িব�ে� ওই অ�েলর
মা�েষর িবে�ােভ লািঠ ও �িল চািলেয়েছ অ� পুিলশ। ১� জুলাই
২০১০-এর এই ঘটনায় মারা �গেছ �'জন, আহত পঁাচ জন।

১৪ জুলাই পুিলেশর �িল
�৪-�� জুলাই ওিড়শা হাইেকােট�র �া�ন িবচারক িপ �ক িম�র
�নতৃ�াধীন �কিট তথ�া�স�ানী দল �সামেপটা ম�েলর ��গ�ত
পলাশপুরম� লা�া�ারম� ইসাকালাপােলম �বং রামাইয়াপাটনম
�াম�িলেত িগেয় বািস�ােদর সে� কথা বেলন। �ই তথ�া�স�ানী
দেলর পয�েব���
• �সামেপটার �দালত �থেক NCC -র �লােকেদর �কে�র
�লাকায় ��াকার ব�াপাের িনেষধা�া বলব� হেয়িছল � �ম ��১�
����ার নং I.A. 116/2010 in O.S. 33/2010, C.A. No.
454/10). ১৪ জুলাই NCC র �লােকরা �ই ���ার ��ে� ওই
�লাকায় ��ােক।
• ১১ �থেক ১৩ জুলাই �ই িতনিদন ধের পুিলশ িবশাল বেড়া
বািহনী িনেয় NCC -র পে� �ােম �ুেক বািস�ােদর শািসেয়
�েস। কেয়কিট �ােম তারা ��াগ মাচ� কের। ১৩ জুলাই পুিলশ
িকছু �ােম িগেয় বেল িনর� �ব�ায় �িতবাদ করেত �যেত� �র
িকছু �ােম িগেয় িলফেলট িবিল কের NCC -র ��ািবত �লাকায়
না �ুকেত বেল। �ই পুিলশী িলফেলটিট পেড় মেন হয়� �যন
�টা �কা�ািনরই িলফেলট। কেয়ক মাস ধেরই পুিলশ �চার
করিছল� �ই �ে�ালন �সেল জ�ীেদর ষড়য�। �ে�ালেনর
িকছু �নতােক িমথ�া মামলায় ��ফতারও করিছল। িক� বা�বত
�ই �ে�ালন �ানীয় �ামবাসীেদর� �কটা ি�েল�ালা সংগ�ন
�পিরয়া�রন পিরর�া স�ম�-� যারা �ক�ব� হেয়েছ।
• ১৪ জুলাই পুিলেশর সে� �েসিছল �বশ িকছু ����-�র মেতা�
গলায় নীল �ফি� বঁাধা �লাক� লাি� হােত। তারা �কা�ািনর
�লাক� �কে�র কাজ �� করেত �েসিছল। িক� পুিলেশর সে�
িমেল তারাও �ামবাসীেদর িপিটেয়েছ বেল �ি�েযাগ। সকাল
সােড় ন�টা �থেক �� হেয়িছল ঘটনা। �থেম হাজার হাজার
�ামবাসী �কে�র কােজ বাধা িদেত �িগেয় �েস �বং পুিলশ
�বং নীল �ফি�ওয়ালােদর সে� কেথাপকথন �� কের �দয়।
�থেম পুিলশ �ই কেথাপকথেন �যাগ িদেয়িছল। তারপর হ�া�ই
পুিলশ লাি� চালােত �� কের। মিহলা� িশ�� �ক�ই বাদ যায়িন
�ই ��ম� �থেক। লাি�র বািড় �খেয় �ামবাসীরা পালােত থােক।
ওই পালােনার সময়ই িকছু পু�ষ লাি� িনেয় পালটা �ঘাত কের
পুিলশেক। িকছু পুিলেশর গািড় �পাড়ােনা হয়। �গাটা ঘটনায়
৩�� �ামবাসী �বং ��-�� জন পুিলশ �হত হয়। পুিলশ
কঁাদােন গ�াস ছুঁেড়িছল� িক� �কানও লা� হয়িন� কাদা জিমেত
িটয়ার গ�াস �শল ফােট িন। �পুর সােড় বােরাটার মেধ� পিরি�িত
�া�ািবক হেয় �েস। পুিলশ �বং �িতেরাধকারীরা িফের �যেত
থােক।
• িফের যাওয়ার সময় �সামেপটা-বা��া রা�ার ওপর �কিট পুিলশ
িজপ �থেক �িল চালােনা হয়। �সামেপটার িদেক িফের যাওয়ার
সময় িজেপর ��তর �থেক �িল চলেতই থােক। �কানও ��ািন
িছল না� �কানও শাি� িবি�ত করার ঘটনা ঘেট িন� �কানও
�িল চালােনার সতক�তা িছল না। �িল চালােনা হেয়িছল ��-
৩� ফুেটর মেধ� �থেক� ওই রা�ার �ধােরই মা�। �িট বােদ �র
সব বুেলটই �কামেরর ওপেরর �ংেশ �লেগিছল। ��জন ঘটনা�েলই
মারা যায়� লা�া�ারম �ােমর িজ �যাগা রাও� পলাশপুরম �ােমর
িজ কৃ�ম�িত�। িটি� � চ�ােনেলর �কজন ক�ােমরাম�ান সহ পঁাচজন
বুেলটিব� হয়। কােরারই হােত �কানও �� িছল না। �ত��দশ�ীরা
�কবােক� তথ�া�স�ানী দলেক জানায়� �সামেপটা থানার সাব
ই�েপ�র �েশাক �মার চল� ��ান �থেক �িল চািলেয় িছল।

মুখ�ম�� �ক. �রাসাইয়ােক
�লখা একিট আেবদেন
�ামবাস�েদর তর� �থেক
জানােনা হয়, এই তাপিব���
�ক�িট করেত চেলেছ নাগাজু�ন
কন�াকশন �কা�ািন িলিমেটড
(NCC)� এই �কে�র �েল
সরাসির �িত�� হেত চেলেছ
�সামেপটা, কািভিত এবং কাি�িল
ম�েলর অ�গ�ত �০িট �াম। �য
জিমেত এই �ক�িট হেব, �সিট
সমু� ত�রবত�� একিট িবল এবং
জলাজিম।

�সামেপটার পূব�ঘাট
পব�তমালার কােছ সমুে�র গােয়
এই জলাজিমিট �িবলা' নােম
পিরিচত। �সামেপটার বা�ভা
�থেক �� কের কািভিতর
কাপা��ি� পয�� �ায় ২০ িকিম
�দেঘ�� এবং �ায় �০০০ একর
জায়গা জুেড় এর অব�ান। �য
১৮৮২ একর জায়গা NCC -র
হােত তুেল �দওয়া হেয়েছ, তার
মেধ� ১২০০ একরই িবল।

এই িবলিটর নাম �েপ�া'।
এই �প�া িবল আরও �িট িবল,
িচনা িবল এবং তামপারার সে�
িমেলেছ, এবং �শেষ িমেশেছ
সমুে�। এই জলাজিম ও িবল
বুিজেয় এই �ক�িট হওয়ার কথা।
িবেলর জেল �সচ
এই িবলেক িঘের �য বসিত,
�সখােন চািষ এবং �জেলেদর
বাস। সংখ�ায় �দড় লাখ। এই
িবেলর জল �থেকই �সচ হয়
আেশপােশর �ায় �০০০ একর
চােষর জিমর। সরকািরভােব
িতনিট জলেসেচর বে�াব� আেছ
এই িবেলর জলেক ব�বহার কের,
অ�েমাদন কেরেছ বত�মান রাজ�
সরকারই।
িবেলর জেল মাছ
কাি�িল ম�েলর মাি�ক�পুরম
�ােমর �জেলরা সমুে� যায়
না, �কবল এই িবেল মাছ
ধেরই তােদর চেল। কািভিত
ম�েলর �জেলরা �িত বছর ম��
দ�র �থেক িলজ �নয়। কঁাদরা
এবং অি��ল�ি�য় স�দােয়র
�জেলরাও এই িবেলই মাছ ধের।
�লাকার জল�র �রি�ত
এই জলাভূিম আেছ বেলই
এলাকার ভূগভ�� জেলর �র
এখনও িনেচ �নেম যায়িন। তাই
চােষর জ� বা বািড়েত ভূগভ��
নল�প বিসেয় জল পাওয়া যায়।

জলাজিমেত ��ষজ �ি�দ
এই জলাভূিমেত চের �বড়ায় গ� ছাগল �ভড়া। িবেলর ঘাস �থেক
শ'�য় শ'�য় �লাক মা�র বানায়, গ�েক খাওয়ায় এবং ঘেরর চাল
ছাওয়ায়। এই িবেল পাওয়া যায় �ভষজ �ি�দ অ�গ��, সপ�গ��।
আর পাওয়া যায় জি�ডেসর �িতেষধক �ি�দ �এি��া আলপা'।

পিরযায়ী পািখ
এই িবেল ১২০ জােতর
পািখ এেস বেস। �িত বছর
অে�াবর মােস অে�িলয়া আর
সাইেবিরয়া �থেক আেস পিরযায়�
পািখরা। এেদর �ান�য় �লােক
বেল �েকা�ামেকািড়' এবং
�নাথােগা�া'। এই জলােতই তারা
থােক ছ'মাস।
জলজ �া�ী
অেনক জংিল �া��র ঠঁাই এই
জলাভূিম। এেদর �ান�য়রা বেল
�ভা�ডু' আর �েপ�ানাকা'।
এই জলায় �য কত রকেমর সাপ
আেছ, তার িহেসব �নই। অবাক
হওয়ার মেতা ব�াপার, রােজ�র
বন দ�েরর নজের এসব �নই।
জলার ধাের ফেলর বাগান
এই জলােক িঘের রেয়েছ এক
চম�কার �াক�িতক �েলর বাগান।
নারেকল, কাজু বাদাম, কঁাঠাল
আর আম গােছ ভরা এই বাগান।
�সিগিড় �ক�েমর �০০ পিরবার
এই বাগান �থেক তািড় বািনেয়
�িজর বে�াব� কের।
িব��� �কে�র বেজ�� সমুে�র �িত
অ�ত ২০িট �াম জুেড় থাকা
�জেল পিরবার�িল, যারা সমুে�
মাছ ধের, তােদর �িজও স�েট
পড়েব এই তাপিব��� �ক� হেল।
িবরাটাকার িব��� �কে�র দূিষত
বজ�� সমুে�র জেল জমা হেয়
মাছ তািড়েয় �দেব। এর হােত
গরম অিভ�তা আেছ কােছই
এনিটিপিসর তাপিব��� �ক� এবং
িবশাখাপ�নম �জলার অ�া�
দূষ�কার� িশে�।
জন�িতেরাধ
১৮ আগ� ২০০� �গা�াগাি�
�ােম এই (NCC) তাপিব���
�কে�র জ� �য জন�নািন হয়,
তােত �পি�ত �ায় সবাই এই
িব����কে�র ��ােবর পির�ার
িবেরািধতা কের। �য �কানও
�ক�েমর, �য �কানও ����র, �য
�কানও �পশার, �য �কানও দেলর
মা�ষ --- যারা বাস কের এই
িতনিট ম�ল�েত, --- তারা শত
শত িমিছল, ধরনা, �পা�কাড�
�ভ�িত শাি�পূ�� �পােয় কেয়কমাস
ধের এই তাপিব��� �ক� িবেরাধ�
আে�ালন চালাে�। ২১ আগ�
একিট �ত�ূত� বনধও হেয়েছ।
চলেছ ম� খািটেয় একটানা
অব�ান কম�সূিচ।
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স�াদেকর কথা

��� �� �����
��র� �� ��র

��েহ�� �����ি�� ��ি� �েব��� ��� ব� SIPRI -র িহেসব
������ ���� স�ে� ��র� িবে�র �ে�� সবে�ে� �বি� �� ি�ে�ে��
��� িবি��� ���র ��ে��র� �� �� ব�র �ের ���� �� ����র
িহেসব �রে� ��র� �� ��ের� �ে� ����
���� স�ে�র �����ির ��েস ���ে�র ��� ��ি��� ���র�ে�র

��� ��ে� ��� ি�ি��� ���র ��ে��র র��র� ����র �েব�� �����
--- ���� িস-�� ���ব����র� ��ি�র ি������ �ব�ি��� ���� ��েস
র�ি���র ��� ��ে� ��রে�� র��র� ����ি�র�� �র��� �����
িবি��� ���র� �ব� ���� ���� ি�� ���� িব��� ���� িবি���
���র� ����র ব����ের স�� হ� ��র�� �র �� �����ে�র ���
স��েহ ি�ি�� ������� �ে�ে� �েসি�ে�� �ে���ের� ����� ব�বস���
িব�� �ব� �র��স রে�স-�র ����ে�র স�ে� ি�ে�� ���� হ� ���
���� িবি��� ���র� ����র ব����ের স�ি� ি�ে� ি�ি� ি�েরে���
�����র ��ি�ের ���রে�র �র� ি��� ��ি��� ি�ে� �ি� ����

�র� ���� ��হে� ��ি�� ��ি�েসে�র িহেসেব ���� ব�েরর ��
ব�স� ি�� �����র হ�ের� ��র� ���� িবে�র ��� ��ের ��ে�
����� ��ে�র ��ি���� ���ি� ��������� ��ে�র �ে�� �����
����� �স�ে�র ��ির �র� ���বে���� স��ে� ������
����-�� স�ে� ��রে�র �ি�র�� ব�ে�� ি�� �� হ���র

���ি� ����র �ে��� ����-���� স�ে� ��ি��� ��ে�র �েরর ব�র
�� ������ �� হ���র ���ি� ����� ����-��-�� � �� �� হ���র
���ি� ����� �র �ে�� ���� ����র ��� �� হ���র ���ি�
����র �ে��� ��ে�র ������ ব�ে�� ব����� বে��� ����-�র
ি�েস�েরর ���� হ����র �র ���ে�র �ি�র���� ব�ব����� ��ে�
স���ে��র ��� �� ব�ে�� বর�ে�র বহর� �ব� র��র�� হ�
���� �র ি�� িব��� ি�ে� ����েব স��স� হ���� ����ে�� ��েব
��র ব����� ি�ি� ���ি��
�� �� ব�র �ের ��� ��ে� �� ������ব� ����স��� ��ে�� ��র

ব���ির �ির��� �ব�����ব�ি�� ির���� ব��� �ে�র হ�র ��ে� ��ে�
ব���ে� ���ে� বে�� ি�� ��ে� ��ব�েরর ��� িব���� ��ে� ���
����স��� �� ����ব�ি� ���ে� িবের���ে�র ��� �������ি�র ���েব
������ �ব� স�� হ�ি�� ��র���� বে� ি�ে�ে��� ����ব�ি�
সর��েরর ব����� ���

��বে��
�� স���ব��� স����হ� ���

�র���ে��হর ���িহ��
•

�য�বেন অেনেকর মেতা রামমেনাহরও কংে�েস িগেয়িছেলন। িক� একই সে�
�দেশর গিরব মা��, িবেশ�ত চাি� ও �মজ�ব�েদর �িতও তঁারা একটা দায়
অ�ভব করেতন। কংে�েসর মেধ� যুবেকরা একটা শাখা �তির করল, নাম
�দওয়া হল �কংে�স �সাসািল� পািট�'। রামমেনাহর �লািহয়া, জয়�কাশ নারায়�,
ইউ�� �মেহরািল, অচু�ত পটবধ�ন, অেশাক �মহতা, কমলােদব� চে�াপাধ�ায়,
আচায� নের� �দব এই উেদ�ােগর �থম সািরেত িছেলন। �লািহয়ার স�াদনায়
একটা পি�কাও �কািশত হল, �কংে�স �সাসািল�'। ১৯�� সােল �লািহয়া
সব�ভারত�য় কংে�স কিমিটেত সদ� িনব�ািচত হেলন। এবার �দেশর যুবসমাজেক
জািগেয় �তালার কােজ িতিন �ত� হেলন। ১৯�� সােল �জািবে�ােহর অিভেযােগ
ি�িটশ সরকার তঁােক ���ার করল।

১৯�৯ সােল �� হল ি�ত�য় িব�যু�। ি�িটশরা ভারতেক যুে� জিড়েয়
িনেত চাইল। �লািহয়া যুে�র িব�ে� �কাে� মুখ খুলেলন। ১৯৪২ সােল গা��
�ভারত ছােড়া' আে�ালেনর ডাক িদেলন। ৯ আগ� গা�� সহ ব� জাত�য় �নতা
���ার বর� করেলন। রামমেনাহর �লািহয়া পুিলেশর নজর এিড়েয় আে�ালন
গেড় �তালার কােজ যু� হেলন। িতিন একটা �বতারেক� গেড় তুেল জয়�কাশ
নারায়ে�র সে� �� আে�ালন গেড় তুলেলন। ১৯৪৪ সােল সরকার তঁােক ��র
���ার করল। এইসময় কারাগাের তঁার ওপর অত�াচার করা হত। �'বছর পর
িতিন মুি� �পেলন। ি�িটশ সা�াজ�বােদর হাত �থেক ভারেতর মুি�র �� তখন
সামেন এেস পেড়েছ। িক� পতু�িগজ সা�াজ�বােদর কবেল রেয় �গেছ �গায়া,
দমন, িদউ। �লািহয়া �গায়ায় �পঁ�ছেল পতু�িগজ সরকার তঁােক ���ার করল।
িক� �গায়ায় �াধ�নতা সং�ােমর স�চনা হল।

১৯৪৭ সােল ভারত �াধ�ন হল বেট। িক� �দশভাগ হল। সা�দািয়কতার
আ�ন ছিড়েয় পড়ল �দেশ। �লািহয়া বা কংে�স �সাসািল� পািট� এই �াধ�নতায়
স�� হেত পারল না। পেরর বছর ১� এি�ল �লািহয়া এবং আরও অেনেক
কংে�স �ছেড় �েসাসািল� পািট�' গেড় তুলেলন।

�াধ�নতার পর �দেশ চাি�-মজুরেদর মেধ�ও একটা আশার স�ার হল।
কন�াটেকর িশেমাগা �জলার সাগর তালুেক কােগা� নােম একটা �াম িছল।
�সখানকার চাি�রা জিমদারেদর অত�াচাের ভেয় তট� হেয় িদন কাটাত। ১৯�১
সােল এই চাি�রা সংগিঠত হল। চাি�েদর ইউিনয়ন ও কন�াটেকর �সাসািল�
পািট� জিমদারেদর অ�ােয়র িব�ে� সত�া�হ আে�ালেন শািমল হল। সরকার
জিমদারেদর প� িনল। সাগর ও িশেমাগার �জেল শত শত চাি�েক ব�� করা
হল। �লািহয়া এই খবর �পেয় কােগা� �ােম চেল �গেলন। �সাসািল� পািট�র
পতাকা হােত চাি�েদর সে� িনেয় িতিন মােঠ িগেয় সত�া�হ �� করেলন।
িমিছল কের �াম �থেক সাগর �রল ��শেন �পঁ�ছােল পুিলশ তঁােক ���ার
করল। এবার তঁােক পাঠােনা হল িশেমাগা �জেল।

১৯�� সােল �সাসািল� পািট� আচায� ক�পািলন�র �নত��াধ�ন িকসান মজ�র
পািট�র সে� িমেল ��জা �সাসািল� পািট�' �তির করল। িক� �স �ক� িটকল
না। ি�বা�ুর ও �কািচন রােজ� �জা �সাসািল� পািট�র সরকার এে�ট �িমকেদর
ওপর �িল চালােল �লািহয়া বলেলন, তঁার পািট� সরকার �থেক ই��া িদক। ব�
�নতাই এই মত মানেত পারেলন না। অবেশে� ১৯�� সােল �জা �সাসািল�
পািট� তঁার িব�ে� শ��লাভে�র অিভেযাগ আনল। এরপর ওইবছর �১ িডেস�র
হায়�াবােদ �লািহয়ার উেদ�ােগ �সাসািল� পািট�েক পুনগ�ঠন করা হল।

����স��ব��ে� ��র ����ব�িহ��র
������র� �হ�ে�র

��র�ে�� হ�স������ িবে���
•

�সানামুিখেত গত �০�শ জুন �য�থবািহন�র �ারা ছয় মিহলা ধি��তা ও শার�িরক
অত�াচােরর িশকার হন। বািহন�র অত�াচাের িবিরহঁািড়র �ােটা�� মিহলা সােরাবালা
মাহােতা হাসপাতােল মারা যান। এর �া �েকােত না �েকােতই জ�লমহেল আবার
�সই পুরেনা অত�াচার নািমেয় আনল �য�থবািহন�।

গত ১৭ জুলাই শিনবার িবনপুেরর জ�ল সংল� �গঁাসাইবঁাধ �ােম �য�থবািহন�
মাওবাদ� ত�ািশর নােম সাধার� �ামবাস�েদর ওপর ব�ক উঁিচেয় চড়াও হয়। �ােম
যােদরেক �পেয়েছ তােদরই �বদম �হার কেরেছ বািহন�। �ােমর মা��েদর প�
�থেক আসা অিভেযাগ অ�যায়�, ওইিদন �য�থবািহন�র মাের পেনেরাজন ��তর
আহত হয়। আহতেদর হাসপাতােল িনেয় আসা হেল হাসপাতাল কত��প� িচিক�সা
না কের বািড় পািঠেয় �দবার �চ�া কের। এর �েল �চ� �ু� হয় �িগর স��
পিরজেনরা।

হাসপাতাল কত��পে�র এই �ব�ম�ম�লক আচরে�র �িতবােদ �ান�য় কিমিটর এক
সমথ�ক �নাম �কােশ অিন�ুক� বেলন, �কবলমা� কিমিটর সমথ�ক হওয়ার জ�
জ�লমহেলর আিদবাস� ও মাহােতােদর হাসপাতাল কত��প� ি�িরেয় িদে�। তারা
আসেল �য�থবািহন�র ন� পাশিবকতা �াকেত চায়।

�য�থবািহন�র মাের আহত আিদবাস� মাহােতােদর ঝাড়�াম হাসপাতাল িচিক�সা
করেছ না। এর �িতবােদ জ�লমহেলর �গঁাসাইবঁাধ, রথেবড়া, বঁাদরবন�, বঁাশতলা
�ভ�িত �াম�েলা �থেক শেয় শেয় মা�� হাসপাতােল িবে�াভ �দখােত এেল পুিলশ
তােদর ঝাড়�াম থানায় িনেয় িগেয় আটেক রােখ সারারাত।

����ব�িহ��র ������েরর
�ি�ব�ে� �����ে� ি�ি��
���ি� ��ে�র �িহ��ে�র

•
২০ জুলাই ঝাড়�ােমর আেশপােশর �দড়শ'িট �ােমর �ায় িতিরশ
হাজার মিহলা �য�থবািহন�র িনয�াতেনর �িতবােদ ঝাড়�ােম মহ�মা
শাসেকর কােছ �ডপুেটশন িদেত এল িমিছল কের। �০ জুন ঝাড়�াম
থানার ল�াদােবাখড়া, �সানামুখ�, বা�ছাপা, ��তখাম �াম�িলেত
�য�থবািহন� মাওবাদ� দমেন ত�ািশ অিভযােনর নােম ব�াপক
িনয�াতন চালায়। তার িব�ে�ই এই জমােয়ত।

জমােয়েত হািজর মিহলােদর �চাখমুেখ িছল �য�থবািহন�র
অত�াচােরর িব�ে� িঠকের পড়া ���া। প�ােয়েতর কত�াব�ি�রাও
এই িমিছেল অংশ িনেয়িছেলন, যঁােদর মেধ� িসিপআইএম �ন�� িশ�া
বািরক অ�তম। �য�থবািহন�র দাপেট পু��রা অেনেকই পািলেয়
�বড়াে�, আর সাধার� মিহলারা �য�থবািহন�র অত�াচােরর িশকার
হে�, এই কথা �শানা �গল িমিছেলর �মেয়েদর সে� কথা বেল।

�মাট চারিট িমিছেল িবভ� হেয় এই জমােয়ত ঝাড়�ােমর িদেক
��াকার �চ�া করেল িবশাল পুিলশ বািহন� তােদর আটেক �দয়।
একিট িমিছল মহ�মা শাসেকর দ�র অবিধ আসেত �পেরিছল।
িক� মহ�মা শাসক তােদর সে� �দখা কেরনিন। পের জমােয়ত
ছ�ভ� করেত পুিলশ লািঠচাজ�ও কের। তেব �িতি�য়ার আশ�ায়
পুিলশ খািনকটা সংযত িছল।

����র হে� ������ ����হে�র ��ব�����
•

২� জুলাই রিববার ঝাড়�াম িগেয়িছলাম
জ�লমহেলর িজতুেশােল �� আয়রন
কারখানার দ��ে�র িব�ে� আেয়াজন করা
এক কনেভনশেন �যাগ িদেত। ��শেনর অদ�েরই
িডএম হেল সভা হওয়ার কথা। সভায় যাওয়ার
আেগ ��শন �থেক উেদ�া�ােদর ��ান করেতই
জানা �গল, সভা হে� না। যিদও পুিলেশর
অ�মিত আেগই �নওয়া হেয়িছল, তবু ঝাড়�াম
সাব িডিভশেনর মুখ� আিধকািরক আেগর রােত
িচিঠ িদেয় জািনেয় িদেয়েছন, ১৪৪ ধারা চলেছ,
সভার অ�মিত বািতল করা হল। সভা হে�
না, কলকাতা ও আেশপােশর �থেক যারা �গেছ,
তারা িনেজেদর মেধ� কথা বলার জ� বেসেছ
��িনেকতন লেজ।

লেজ িগেয় জানলাম, আিধকািরক বেলেছন,
১৪৪ ধারা, নতুন রকেমর, কনেভনশেনর মেতা
�েরায়া সভাও করা যােব না। �কউ �কউ �পা�ার
িলখিছল, এই অগ�তে�র িব�ে�। বলাবিল
চলিছল, তেব মুেখ কােলা কাপড় �বঁেধ ঝাড়�াম
শহরটা ��ারা যাক। ওমা, কেয়ক িমিনেটর
মেধ�ই জনা প�ােশক পুিলশ হািজর লেজর
�গেট। ��নলাম িমিছল �বেরােব এখান �থেক?'
�বেরােলই ���ার। অগত�া �িতবাদ কম�স�িচও
ত�াগ করা হল। �সকথা জািনেয় িদেত পুিলশ

ি�ের �গল লজ �থেক।
�পুের লজ �থেক বাইের �বিরেয় ��শন

�রােডর িদেক �যেতই �চােখ পড়ল, একটা পুিলশ
ভ�ান �থেক মাইেক ��া��া হে�, �মহামা�
মহ�মা শাসক ১৭ আগ� ২০১০ পয�� ১৪৪ ধারা
জাির কেরেছন। এই ধারায় একসােথ পঁাচজেনর
�বিশ ব�ি�র জমােয়ত, সভা, সিমিত বা িমিছল
িনি��। নাগিরকরা �শাসেনর সােথ সহেযািগতা
ক�ন।' �নলাম, সকােল �ান�য় �পত�িল �যাগ
ব�ায়াম সিমিত' অব� একটা শাি� পদযা�া
কেরিছল।

২০০� সােলর �সে��র মােস লালগেড়
�ছােটােপিলয়া �ােমর মা�� ��েট পেড়িছল
পুিলিশ স�ােসর িব�ে�। মুহ�েত� �সই স�াস
িবেরাধ� লড়াই ছিড়েয় িগেয়িছল ঝাড়�াম সাব
িডিভশেনর অ�া� অ�েলও। পুিলিস স�ােসর
সে� জুেড় থাকা শাসক দেলর �ায়� স�ােসর
িব�ে�ও এই লড়াই আওয়াজ তুেল িদেয়িছল।
২০০৯-এর ৭ জুন িজতুেশাল লােগায়া গাঢ়েরােত
�� আয়রেনর দ��ে�র িব�ে� িবশাল সভা
কেরিছল �পুিলিশ স�াস িবেরাধ� জনসাধারে�র
কিমিট'। কারখানা িতনিটেত �ম, পিরবহ�,
খাবার, �দাকান এবং গািড়র �তল বয়কেটর
ডাক �দওয়া হেয়িছল। িজতুেশােলর আেশপােশর
�াম�িলেত বানােনা হেয়িছল �জনসাধারে�র

কিমিট'র �া�। এখন �সখােন এই কিমিটরই
রমরমা। �শানা যায়, দ��ে� চরম �িত��
��তখাম �ভ�িত �াম�িলেত এখন িদেন�পুের অ�
হােত �ুের �বড়ায় কিমিটর �ান�য় �নতারা। িক�
�� আয়রন কারখানা�িল চলেছ রমরিমেয়।

�শানা �গল, জ�লমহেলর অব�াও এখন
ক��। কিমিটর গ� িমিলিশয়ার ��া��ার মেধ�
িদেয় যেথ� অ� এেসেছ �ান�য় যুবকেদর
একিট অংেশর হােত। কিমিটর মেধ� এখন
ঠঁাই িনেয়েছ সবাই, িসিপএম-কংে�স-ত��ম�ল-
ঝাড়খ�-মাওবাদ�। �য �যভােব পারেছ অ�
শানাে�। �িতিদনই একািধক �া� যাে� এই
খুেনাখুিনেত। তার ওপর আেছ �য�থবািহন�র
তা�ব ও হত�াল�লা। যারা সং�ে�� জড়ােত চাইেছ
না, �সই যুবকরা চেল যাে� এলাকা �ছেড়, রাজ�
�ছেড়। �ক�াডাংিরর ম�ত প�ােয়ত �ধান �স�েমন
ভগেতর বািড়র �লাকজন �াম �ছেড় উেঠ এেসেছ
ঝাড়�ােম। �লােক �য �কানও ম�েল� শাি� চাইেছ।

আরও �শানা �গল, �জনসাধারে�র
কিমিট' িকছু িকছু �ােম �পা�ার িদেয়েছ,
�দওয়াল িলেখেছ, �াম� অি�েবশ-�মধা পাটকর
জ�লমহেল �াগত। ২০০৯ জুলাই-এ �শাসন
এবং কিমিটর মেধ� �য ম�মাংসা �বঠেকর কথা
িছল, তা এখন করেত হেব।

� � � �� �� র � র

�����র �বি� ���� িবি��-�র ��� �রে� ��� �� �েব�
হকাররা হঁাকেছ �গরম ডালবড়া পিনর
পােকাড়া...'। একটা মশলা মুিড় এল। ছ'টাকা
কের। রিকবুল দর কের বলল, পঁাচটাকায় হেব?
হকার না বলােত �স বলল, তেব যাও। �েবল
আবার বেল চেল,
িহ��ের র���� ��� ��
--- আমােদর ওখােন �ম ভাড়া আেছ। মােস
আটশ' টাকা, �যখােনই থা�ন, �ের থােকন
আর বাইের থােকন। চার তািরেখর মেধ� িদেত
হেব। আটশ' টাকায় একটা �ম। িটিভর লাইন,
�লার, লাইট সবিকছু িনেয়। ল�াি�ন �সপােরট।
--- আমরা িনেজরা রা�া কের খাই, িহটাের।
এবার যিদ লাইন না থােক, ইে�াভ �মের
িদলাম। আমােদর পঁাচজন �লবােরর একসােথ
রা�া। তেব িহটাের একসােথ �বিশ �লােকর রা�া
করা যায় না, িক� খুব তাড়াতািড় রা�া হয়।
তেব িহটােরর রা�ার �াদ ভােলা না। গ�াস বেলা
বা ��াভ বেলা, কােঠর রা�ার �াদ সবেচেয়
ভােলা। আমােদর �ের �যমন কােঠ রা�া হয়।
গ�ােসর �িট আর কােঠর �ােলর �িট, িকছুটা
�ারাক �বেরােবই।
ব��েরর ��ে�� ��রে�� ��ের�
--- আমরা �যখােন থািক, �সখােনই থাকত
একটা �ছেল, বা�ািল। মুিশ�দাবাদ িডি�ে�র
�বলডা�ায় বািড়। �স মািলেকর বািড়র �মেয়েক
িনেয় পালাল। মািলক আমােদর খুব মারল।
আমােদর িঠকাদার বলল, �ম �ছেড় িদেত।
�ম �ছেড় িদলাম। �সইটার হাজার টাকা ভাড়া
িছল। ��িসিলিট ভােলা িছল। অেনক �লাক
িছল �সিদনেক। সব মদ টদ �খেয় এেসিছল।
আমরাও বেলিছ, মােরন কত মারেবন। �মেয়ও
�তা সাবািলকা, মাধ�িমক পাশ কের বেস িছল।
�স �গেছ, তেবই না িনেয় �গেছ।
--- ওখােন িমি� সব আমরা বাইেরর �লাক।
�লাকাল �লােকরা �জাগােড়র কাজ কের।
�মেয়রাও কের। কািমন। ওেদর বেল �রজা।

�সিদন একটা �রজােক টাকা �দয়িন বেল আমােদর
একজনেক �মেরেছ পুিলশ। �মেয়টা অ� এক
িঠকাদােরর আ�ডাের কাজ করিছল। �স পয়সা
�দয় িন। পুিলশেক বেলেছ। পুিলশ আমােদরেক
ধের খুব �মেরেছ। আসেল ভা�ার সম�ার জ�
আমরা ভােলা কের �বাঝােত পািরনা।

ওখােন �মেয়রা খুব ভােলা কাজ কের। ন'টা
ইট মাথায় িনেয় �দাতলায় ওেঠ। হাত পা সব
�মাটা �সাটা। ন'টায় আসেব পঁাচটায় চেল যােব।
অি�স টাইম। ওখােন �ছেলরা হারাম�। �মেয়েদর
সে� কাজ কের মজা। ওরা অত হঁ�াচপঁ�াচ
�বােঝ না। আর যত শালা �ছেল �িল আনেলই
ঝােমলা করেব। সকালেবলা ওরা হঁািড়য়া খায়।
বািস ভাত িদেয় �তির মদ। �ুল �নশা কের
কােজ আসেব।
������ �ির� ������� ��� �ের� হ�
��ন যাে� সরিদহা-বঁাশতলার কাছ িদেয়।
ডানিদেক বঁািদেক পেড় আেছ �ােন�র�
এ�ে�েসর ভা�ােচারা কামরা �েলা। কথায়
কথায় উেঠ এল ওই ���টনার কথা। আিম
বললাম, মারা �গেছ ১৪� জন। �েবল বলল,
আসেল অেনক �বিশ মারা �গেছ। সব সময়
কিমেয় বেল। আিম বললাম, �এখনও পঁিচশ
িতিরশ জেনর �দহ শনা� করা যায়িন। �কউ
িনেতও আেসিন। মেন হয় ওরা সব �লবার
অ� জায়গায় কােজ যাি�ল। গিরব �লাক,
বািড়র �লাক খবরই পায়িন হয় �তা। সবার
বািড় �তা আর �মাবাইল �নই।' �েবেলর �চাখ
�েটা ছলছল কের উঠল। িজে�স কের, আ�া,
�দহ�েলা িক এখান �থেক িনেয় �গেছ? আিম
বললাম, �হঁ�া।' --- এখান �থেক িনেয় যাওয়া
�তা িবরাট ব�াপার। অেনক খরচ হেব না�

তারপর খািনক চুপ �থেক বেল, ওই জ�
ওপরওয়ালার কােছ �াথ�না কির, ম�তু�টা �যন
�েরই হয়। এর �থেক �ভ কাজ আর হয় না।
সবাই �দখল। পঁাচজন আসল। চেল �গল।

���র স�� ��ে�� �ে�� ���
--- আিম ছ'তলা অি� কেরিছ। �া�ার। তার
�বিশ আর যাইিন। �যখােন আমার শর�র বলেছ
আর যাব না, মনটা বলেছ ওপের উঠব না,
�সখােন ির� িনেয় লাভ আেছ? আমার এক
ভায়রা ভাই কাজ করত। পঁাচ তলা িবি�ং-এর
ওপর �থেক পেড় ছাতু হেয় �গেছ। পড়ার সময়
আতে�ই �লােক আে�ক �শ� হেয় যায়।

কথা কেম আেস আমােদর। একসময় �েবল
�শখ ব�ােগর মেধ� �থেক একটা �েটার প�ােকট
�বর কের। আমােক িদেয় বেল, �কমন হেয়েছ
এ�েলা? �দিখ সাত আটটা �েটা, তােত
�েবল �শেখর মু�ু আর জামা কাপেড়র জায়গায়
�কাট-��ট-টাই। �েবল বেল, ওখােন ওরা �েটা
তুেল বলেল এরকম বািনেয় �দয়। �কানটা ভােলা
লাগেছ বেলন, �সটা বঁাধােবা। আিম একটা চেয়স
কের িদই।
��ি�ের �� �ব�ে� ��� ি��� ি��
��ন চলেত থােক। পাশ�ঁড়া �পিরেয় যায়।
�কালা�ােটর তাপিব��� �কে�র উঁচু টাওয়ার�েলা
�পিরেয় �পনারায়� নদ�র জেল �াক প�ি��মার চঁাদ
িচকিচক কের। �েবল �শখ গান ধের, �এই �তা
জ�বন যাক না �যিদেক �যেত চায় �া�। খাও দাও
�ম�জ কের...'। তারপর হঠা� বেল ওেঠ,
--- এখন টাইম �দখব না। আটটা বাজেব, হাওড়া
�পঁ�ছব। তারপর ভাত খাব। ন'টা বাজেব িটিকট
করব। তারপর ন'টা পঁয়ি�েশ মালদা টাউন ধের
সকালেবলা �সাজা �ের। রিকবুল বেল ওেঠ,
��ান কের শালােক �ডেক �নব। �স িরকশা িনেয়
আসেব। রিকবুেলর �র ��শন �থেক একটু দ�ের।
অত সকােল িরকশা পাওয়া ঝােমলা। তাছাড়া
শালােক িরকশার ভাড়া িদেত হেব না। �েবল
�শখ �গেয় চেল। এবার টাটকা বাংলা ছিবর গান,
�এল �র এল �র এল খুিশর িদন...নািচের নািচের
দল �বঁেধ তাক িধনা িধন িধন'।
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�া��ার�গা��েদর কাে�র চাপ �বেড়েছ
���টনা হয় ��াসিনক �াি��িতেত

• �া��ার��া��েদর �বসর কেমেছ।

• প�ম �বতন কিম�ন, ���াৎ ���� সা�
��েক এটা �� হেয়েছ।

• ��াি�ট কি�সন ি��া�স এখন� পর�ি�ত
নয়।

• িমি�য়া �ু� তে��র ি�ি�েত �া��ার�
�া��েদর দায়� কের ��ব ছ�াে�।

.

�রল ���টনা
•

�ারত�য় �রেল আ� �� ���টনা �টেছ� তােত �া��ার
গা�� ���িত রািন� �াফেদর কত�ব� িনেয় �� আসেছ। িক�
�া��ারেদর কাে�র চাপ ��ের ��ের �বেড়েছ। �া��ােরর
অবসেরর বয়স �াট বছর কের িদেয়েছ। ফেল �বিশ বয়েস
তারা ি��িট করেছ। এটা হে� এক ন�র পেয়�ট। ��
ন�র পেয়�ট হল� তােদর �� �ট িকেলাি�টার� তা বািড়েয়
�দ�য়া হেয়েছ। �া��ারেদর �ট িকেলাি�টার হ�য়ার কথা
সবেচেয় �বিশ ছ���টা� তােদর করেত হে� ছ���টার
অেনক �বিশ। ফেল একটানা অেনক�ণ িসগ�ােলর �পের
�েনািনেবশ কের থাকেত হে�। এেত তােদর �পর �চ�
চাপ পড়েছ। এটা সবেচেয় বেড়া কারণ। তারা হয়ত অবসর
পাে�� �হ� �কায়াট�াের আসার পের অবসর পাে�।
িহেসেব আেছ� আট ��টার ক� কা� করেল বােরা ��টা
অবসর। আর আট ��টা বা তার �বিশ কা� করেল ��াল
��টা �র�। িক� ��েহতু তােদর �ট িকেলাি�টার ছ���টার
�বিশ হেয় �াে�� তা� তারা বােরা ��টা� অবসর পাে��
িক� তােদর �পর �া চাপ পড়েছ তােত তােদর ��াল
��টা অবসর পা�য়া �িচত। ফেল �হ� �কায়াট�াের তােদর
অবসর কে� �াে�।

এ� একটানা �বিশ�ণ �ের ি��িটর ব�াপারটা ��
হেয়েছ প�� �বতন কি�শেনর পর �থেক� অথ�া� ����
সােলর পর �থেক�। িবেশ� কের িবে�িপ �খন ��তায়
এেসিছল� তখন �রেল একটা ন�িত �ন�য়া হেয়িছল�
� শতা�শ কােট�লে��ট �িত বছের। �স� কােট�লে��ট�
এর পর �থেক এ� ি�িনসটা �� হেয়েছ। এ� �ট
িকেলাি�টার বািড়েয় �দ�য়া। এ�িনেত �ারা রািন� �াফ�
তােদর ি��িটর স�য় দশ ��টা। িক� �া��ারেদর একটা
দ���িদেনর দািব আেছ� িনিবড় কা� �ারা করেব� িবেশ�
কের �ারা ��ল� এ�ে�স� প�ােস�ার ��েনর গা�� বা
�া��ার� তােদর ি��িটর স�য় ��ন ছ���টার �বিশ না
হয় �� অন ি��িট অফ ি��িট ি�িলেয়। িক� তােদর
ি��িটর স�য় ছ���টার �বিশ হেয় �াে�। এ�টা হে�
স��া।
��াি�ট কি�সন ি��া�স
অ�ালা�� �চন হল এ�ন একটা ব�ব�া� �ার �া��ে�
প�ােস�ার এব� �া��ার গা��েদর �ে�� ��াগাে�াগ হয়।
�া��েদর িনরাপ�ার �� �তা এটা একটা অিত �েয়া�ন�য়
ি�িনস। এবােরর এ� সঁা�িথয়ার ���টনার পর কথা ��েছ�
স���� �রা�ক �ে�র বা অ�াি�ট কিলসন ি��া�স ব�ব�ার।
এ� ��টা �ি�েন লাগােনার কথা �রল অেনকিদন �থেক�
বেল আসেছ। িকছু িকছু �লােকাে�ািট� �ি�েন পর��া��লক
�ােব লাগােনা� হেয়েছ। িক� তার ফলাফল এখন�
�ানা �াে� না। এ� ���েলা বািনেয়েছ খ�পুর এব�
কানপুর আ�আ�িট। এ� ���েলা বসােনা হেয়েছ �কা�ন
�রল�েয়েত। �� স�� �ায়গা ���টনা �বণ বেল পিরিচত�
�সখােন� বসােনা হেয়েছ। দি�ণ �ারেতর িকছু �ায়গা�

��খােন বঁাক �চ� �বিশ� বা লা�নটা �ঁচু িনচু� ��খােন
�রললা�েনর কােছ� আেছ পাহাড় বা �র�� �স�েলা
���টনা �বণ অ�ল। ���ন �ক �ক লা�ন বা িকর�ল
িকিরবু� �সকশন� রায়গড়া ��লপুর �সকশন� �া��াগ
আরা� �সকশন� দ�� রা�হারা �সকশন ��� এ�েলা
���টনা �বণ �সকশন। এ� সব �সকশেন পর��া��লক �ােব
এ� �� বসােনা হেয়েছ।

��ে�ন �থেক এক�রেনর �লােকাে�ািট� �ি�ন আসেছ�
এ িব িব। �স�েলা �ালগািড়েত লাগােনা হে�। এ�
�ি�ন�েলার �ারবহন ��তা অেনক �বিশ এব� এরা
ক�ুটার চািলত। এ�েলােত স���� িনেরা�ক �� লাগােনা
থাকেছ।

িবেদেশ এক�রেনর �ি�ন আেছ� িসগ�ােলর সে�ত
ক�াে�রা িদেয় ছিব তুেল রােখ। �স� ি�িনস এখন� এখােন
আেসিন। আ�ােদর ��সব স���� িনেরা�ক �� আেছ�
�স�েলার এেফ� �বাঝা �ায় িন� কারণ এখন� �কান�
���টনার পিরি�িত �তির হয় িন �স� সব ��েন।
িস��া� িবপে� চাি�ত কের �া��ারেদর
সঁা�িথয়ার ���টনার পর �া��ার এব� গা��েদর ��িনয়ন
একটা আে�ালন কেরিছল� �� সব ব�াপাের �া��ার
এব� গা��েদর �দা�� সাব�� করা হয়� তা িনেয়।
ি�ি�য়া �ার�তার সে� কথা বেল ��ব ছড়াে�। এ�
���টনা�িলেত �শাসিনক �েরর গািফলিত থােক। ��ন
��েহতু �বেড়েছ� তা� িসগ�াল হলুদ�সবু��লাল করার
��ে� অিনয়� বাড়েছ। তাড়া�েড়া কের সবু� িসগ�াল
িদেয় �দ�য়ার �� চাপ� বাড়েছ িসগ�াল অপােরটেরর
�পর। আ�েক �া��ার এব� গা��রা খুব সেচতন। তা�
���টনা হয় না সহে�। িক� িসগ�াল�েলা িবপেথ চািলত
কের �া��ার এব� গা��েদর। �া�পুের কর��েল একটা
���টনা হেয়িছল� অিবকল সঁা�িথয়ার �েতা� �সখােন�
সঁা�িথয়ার �েতা নতুন িসগ�াল প�ােনল বেসিছল। �থ�
�খন প�ােনল বেস �কাথা�� �সটা �ােঝ �ােঝ �ফল
কের। তখন ��শন �া�াররা িসগ�াল িব�াগেক চাপ
�দয় হােত কের িসগ�াল িদেয় �দ�য়ার �� এব� এেত
িসগ�াল � �রল��ােকর ��াগাে�ােগর �ে�� সা��� ��ে�
��েত পাের। এ� সা��ে�র দায় �ি�িনয়াির� িব�ােগর।
�া�পুেরর ���টনার �� �ি�িনয়াির� িব�ােগর �� কত�ার
চাকির চেল িগেয়িছল� কত�েব� গািফলিতর ��। এখােন�
�স�রক�� হবার স�াবনা।

িবষ মদ �� পিচেয় ��, তারপর তােত
ব�াটািরর �ঁে�া, �হা�েপা�...

.

•
িব� �েদ ��তু� আকছার এ �দেশ �েট। �সরক��
�েটিছল দি�ণ �� পরগনার অ�গ�ত বু�তা� পাব�ত�পুর�
বনরায়পুেরর �া��িলেত। এ�িল ব�ব� � এব� � ন�
�েক অবি�ত। িক� এ� কেয়কিদন আেগ �খন �দ
�খেয় পাব�ত�পুেরর ���ন �া�বাস� �ারা �গল� তখন
এলাকার �লাক�ন ��েপ �ে� �ান�য় �েদর �ািট�িল
��ে� �দয়� �নত�ে� িছল �ান�য় �িহলারা। �� �াে� এ�
�টনাটা �েট �সখােন ��াট ��টা �েদর �ািট চলত। এখান
�থেক� আেশপােশর ব�ব� �া�ার ��াড়� �া�পুর� চটা�
�বেতবাির� �পতা� ��া�ািরয়া ছািড়েয় সা�া� লা�ন চালু
িছল। বত��ােন এ� গ��েগাল লাগায় এ� �েদর ব�বসা �ায়
লােট ��ার �প��।
মদ ব�বসার সা�তামািম
পাব�ত�পুের �দ ব�বসায় �থ� নাে� ��� �ু�ু আর বা�েদব
কা��। �সটা ���� সােলর কথা। এরা িতয়র স�দায় �ু�
�া��। এেদর কােরার� অব�া �স� স�য় খুব �াল িছল
না। ��� �ু�ুর সাত ��েয় িছল। �লােকর �ি� �ােগ চা�
করত। তখন এিদেকর �ি�� �দা�ফসিল হয়িন। আবার
বা� সরকার ��তায় আসার পের� �ােদর হােত এিদেকর
�বিশর �াগ �ি� িছল �স� ��া�� বা�ল� আর ��ল
পিরবাররা বগ�া হবার �েয় �াগচা� ব� কের িদেত থােক।

��শ ��� �ু�ুর �েদর ব�বসা �ে� �ে�। এক স�য়
ব�বে� একেচিটয়া �দ�ব�বসা করেতন িকেশার� ��া�। এ�
স�য় �থেক এ ব�বসার হাত বদল �� হয়। আেগ স�ােহ
�দ ��ত একিদন। তারপর সারা স�াহ �ের িচেট �ড়
পচােনা হত। তােত ব�বহার করা হত বা� আর ��। বা�
�হাল এক �রেনর �ড় পচােনার ি�িনস। ��শ �দখা �গল�
�েদর �েতা লা��নক ব�বসা খুব ক� আেছ� আর আে�
আে� অেনেক� এ� ব�বসায় আসেত �� কের িদেয়েছ।
এটা �����এর দশেকর িদেকর কথা। কা��ােরর স�খ�া�
ব�ি� পায়। �ত �দ �তিরর �� �ড় তাড়াতািড় পচােনার
�েয়া�ন হেয় পেড়। পচােনার �� িচেট �েড়র সােথ
ব�াটািরর কাব�ন দ� �েড়া কের ��শােনা হেত থােক। সােথ
লােগ কঁাকড়া �ারার িব�� থা�ে�� �গােছ �পাকা�াকেড়র

�� এ� িব� ব�বহার করা হয়�� �দাকতা পাতা �ত�ািদ
পা�ল। আর এ� �দ �তিরর পর �� ছঁাট পের থােক তা
�েলর সােথ ি�শেল খােলর �াছ প��� �ের �ায়। একবার
এক�ন এ� �ািটর �পর িদেয় �হঁেট �াে�� হ�া� �কা�র
প��� �ুেব �গল। িক না �� �েড়র খাদ পেড় পেড় �ািট
ি�তের �সকা হেয় �গেছ।

�াস �� আেগ �েড়র দা� বােড়। �িদ� বত��ােন িচেট
�েড়র পিরবেত� ��ল� �েড়র লা�ু ব�বহার করা হত।
িক� �েড়র দা� বাড়ায় িবকে�র চািহদা বােড়। �া এক�
সােথ দাে� ��তা�িবে�তা ��েয়র� পুি�েয় �ােব। �ান�য়
এক বািস�ার �া�ায়� ফ�ু�লাটা �থ� আিব�ার কের ল�ণ
�াড়া। �স এটা আবার বেল �গ� �াখােলর ব�েক। �স�
�াল িবি� করত। আর তখন �েড়র দা� বাড়ায় ��টার
�ে�� �টা �ািট ব�। �� ল�ণ �াড়া� �থ� বেল� ��
ি�নেসর প�া�ট �ফ� করার কাে� �� �হা�েপা� না�ক
�কি�কাল �দ�য়া হয় তা িদেয় খুব �ােলা �াল �তির
করা �ায়। িহসাবটা দঁাড়ায়� �দড় হা�ার টাকায় �দড়�
�� ��িরেকন �াল �তির �া িবশ িলটােরর স�ান। আর
এ� �দড়��� ��িরেকন �াল তুলেত �লবারেক িদেত হেব
প�াশ টাকা। তার বদেল অ� হা�েপা ��শােল তা িদেয়
এক ��িরেকন �থেক আট ��িরেকন �াল �তির করা �ায়।
�লবার খরচ �ায় িতনশ� টাকা �বঁেচ �গল। আর �� �াল
বােরা হা�ার টাকায় িবি� হেব চািহদার বা�াের। পা�কাির
দা� সাতশ� টাকা এক ��িরেকন। চািহদা পেড় �গেল

কম পয়সায় �িট� �রা� সারেত পাের
�বািসক ��পা�চার িচিকৎসায়

.

.

•
আ�পা�চার হল এক�রেনর চ�না িচিক�সা। স�চ
ফুিটেয় িচিক�সা হয়। আ�পা�চাের বাত� প�ারািলিসস�
হঁাপািন� িকছু িকছু �রেনর �াথাব�াথা ��� এ� স��
�রাগ�েলার িচিক�সা হয়। িক� আ�রা আ�ােদর
রা�িরক হাসপাতােল আ�পা�চােরর �া��ে� এ�ন
িকছু �রােগর িচিক�সা কেরিছ এব� করিছ� ���েলা
আ�টে�ার ি�ি�েত করা �ুশিকল। �িত� কের
িচিক�সার ��টা �িব�া হে�� আ�পা�চােরর সে�
�রাল ��ি�িসন িদেয় একটা �ি�টে�েট� �থরািপ
করা �ায়। �কান� িব�ান� �য়�স��ণ� নয়� �স
অ�ােলাপ�ািথ �হাক� আ�পা�চার �হাক� �হাি��প�ািথ
�হাক। অতএব িবি�� সােয়ে�র ি��েণ �িদ একটা
িচিক�সা �তির করা �ায়� ��খােন �া স�ব� তােত
�া��েক অেনক �বিশ িরিলফ �দ�য়া �ায়।

আি� আেগ ��ি�ক�াল কেল� এব� অ�া�
িকছু �ায়গায় আ�পা�চার কেরিছ। সব আ�টে�াের।
আর� কেয়ক �ায়গায় কেরিছ। িক� রা�িরেক আসার
পর আ�ােদর সাে��নরা এখােন আ�পা�চার িশেখ
িনল। ফেল �রাগ�েক �িত� কের অেনক �ােলা�ােব
আ�রা িচিক�সা করেত �পেরিছ।
িকছু উদাহরণ
তাপেসর সাইনাস িছল। ত�� মা�াব��া িছল।
মাে�মাে� �র �সত। নাক ব� হেয় ��ত।
িপি�েত �স �দ�াত। তারপর হতাশ হেয় ক��ােব
��ন �মােদর কােছ এেস পড়ল। �মরা ��েম
তােক ��াি��বােয়াি�ক িদেয়িছ। ��ােলাপ�াি� ও�ু�।
তারপর ব� কের �দওয়া হেয়িছল। �তা স�াহ িতেনক
��পাংচার কিরেয় তার ��ন ��ন�এ ব��া কেম
ি�েয়িছল। তারপর কেয়কমাস হল �স ��েরিন।

�া��ােমর ি�েতন পা�, �য়�র িনউেরাি�য়া িছ�।
�তা �িম �ষু� িদেয়িছ। �রা� পঁয়ষি� টাকার �ষু�।
�স ব�েছ �িম ক� কের এত টাকা খরচ করেত পারব�
তখন �িম তােক ব��াম, �পিন �িত� হেয় �ান।
��পা�চার করার পর এখন �স একিদন �মােক ম�া
কের ব��, �া�ারবাবু, এমিন �াে�া �িছ। তেব
এখন িদেন �দ� টাকার �ষু� মাে� মাে� �খেত হয়।
�তা �স �িম পারব।

�িশস সরকার বেল এক�ন, প�য়ি�শ বছর বয়স,
তার চারে� হাত পা প�ারািলিসস। �স ��েম িপি�েত
�দি�েয়িছল। �স�ােন �রা পেড় ি� িব িসনে�াম। বাে�
�রেনর। ও�ােন �া�াররা বলেলন, �দড় ��েক � লা�
�াকা �রচা হেব, এক�া ও�ু� লা�েব। তােত ��ারাি��
�নই �� �সের �ােবই। তার পে� �ত �াকা �রচ
করা স�ব নয়, �স �মােদর কােছ এল। ��েম �বশ
লড়াই করেত হেয়িছল। তার বুেকর মাংসেপিশেতও
�ের ��িছল �রা�। �সই �িশস এ�ন �� হেয় বািড়
চেল ��েছ এবং িনে�র কা�কম� করেছ।

আ�রা এ� হাসপাতােল ি�ক কেরিছ� ���েলা
�িত� কের করেত হেব �স� িচিক�সা�েলা� আ�রা
করব। সা�ারণ অ�া��া� বা সা�ারণ বােতর �রােগর
িচিক�সা� ���েলা আ�টে�াের� করা স�ব� �স�েলা
আ�রা কির না। �িটল বােতর �রাগ আ�রা �িত� কের

কির।
�া�রদাস মাহাত, বয়� মা��, চাি�। �াড়�াম

��েলরই। ত�ার িছল ��েনর �পছন িদেকর।
�সিরেবলােমর �রা�। �সিরেবলাম �মােদর ব�ালা�
��া�ায়, চলাে�রার সময়, �াওয়ার সময়।
�সিরেবলােমর �রা� �াকেল হাত পা ক�াপেব। �তা
িতন চারিদন িচিকৎসার পেরই িতিন বলেলন, এই
�তা �া�ারবাবু �িম ��েত পারিছ, হাত ক�াপেছ
না। িক� ���া���নক�ােব ত�ার পিরবাের একি�
��াি�ে��� হবার �� িচিকৎসা �শ� না কেরই িতিন
চেল �ান। পের তার �বর �র �নওয়া হয় িন।

�দব�সাদ দ��র ম�ািস� হাট� ��াটাক হেয়িছ�।
কােটায়ায় বাি�। �সখান ��েক িপি�েত �িত� হন।
�খােন ��াি���াি� কের �দখা �ায়, তার ম�� ��
িতনেট �মিন, �স�ে�া সব� ব�। �খান ��েক পরাম��
�দয়, ��াি���াি� করা �ােব না, ��টা করেত হেব
�সটা হে�া কেরানাির বা�পাস। তঁােক �িম একটু
��ার কের� �িত� কির এখােন। ��পা�চার �� কির।
চার মাস িচিকৎসার পর এখন িতিন হঁাটাহঁািট করেছন,
িসঁি� ��ে� উ�েছন, িনে�র ব�বসা �� কেরেছন
�বার। �কান� �াসক� �ন�, বুেক ব�া�া �ন�।

বা�ািনি� দ��প� বেল এক ��েলাক। �ায়ােবি�ক
িন�েরাপ�াি�। মােন বাে� �রেনর �রা�। �ায়ােবি�স
ব� িদেনর। ি�ক�ােব িচিকৎসা হয়িন। হাত পা
নড়বেড় হেয় ��েছ। তার সে� হেয়িছল সার�াইক�াল
মাইেলাপ�াি�। �ােড়র হাড় �েয় ি�েয় �াইনাল কে��
চাপ পড়িছল, �েল চারে� হাত পা �রও �ব�ল হেয়
ি�েয়িছল। ��পাংচার করার পর িতিন �হ�ে� বািড়
��েছন।

�চ�না চ�াটাি��, ব��মান ���ায় বাি�। তার�
�িট� �রা�। িতিন কােটায়া, ব��মান িবি�� �ায়�ায়
�দিখেয়েছন। ি�ন�ত �রা�। �া�েয়র ত�া ��েক �র�
কের বািক পা টু� স� হেয় �ায়। �মরা তঁার
��পা�চার কেরিছ। �ে� িতিন হঁাটেত পারেতন না,
িক� এখন িতিন একটু খুঁি�েয় হঁাটেছন, িক� িদিব�
বা�াের �াে�ন, রা�া করেছন। এঁর� �েনকিদন�
িচিকৎসা হ�। কেয়ক �খেপ িচিকৎসা হেয়েছ।

উে�েদর নতুন স��

.

•
পলুদা��দর� �গাপ�দা��দর �বান�পুেরর বাগান��
বািড় ��াটা টাকায় িবি� হেয় �গল। এ পাড়ায়
গােছেদর িচ� এখন চািরিদেক গি�েয় ��া
হা�রা�ে�র চ�বু�েহ� অি����র �েতা আ�ােদর
পুরেনা �াড়া বািড়র �দ�য়ােলর ফাটেল একটা
অ��চারা আর একটা নয়নতারা। �েদর বাগান
�থেক ��খাত হ�য়া �েটা কা�েবড়ািল আর একে�াড়া
শািলখ এখন এখােন� বাসা �বঁে�েছ �া�া �ঁেটর গেত�।

এবােরর �থ� ব��ায় বাথ�ে�র িটেনর চােল
��িদন রেথর ��লার চরবির বাি�েয় ব�ি� না�ল�
পািখ�েলা আর কা�েবড়ািলর স�সার আ�য় �পল
িটেনর চােলর িনেচ বঁােশর ফঁাকেফাকের। এরপর

�ে�াটােরর গলা�া�া �খেয় �ে�ারেথ আ�রা �কাথায়
�াব� আ�ােদর এ� �াবনার এখন নতুন স�� হেয়েছ
�রা। ��েব ��েব কা�েবড়ািলর নখ� শািলেখর ��ঁাট�
আর আ�ােদর �চাখ লাল হেয় �াে�।

অ�ত সােড় িতনশ� টাকা। তােত� লস হেব না।
�ারা এ��ােব ব�বসাটা করিছল তারা িনে�রা�

অতটা খারাপ িকছু বুঝেত পােরিন। এর আেগ
�াসখােনক �ের এ� সব �াল �� সব �ায়গায়
সা�া� হয় �সখান �থেক ��একটা কের �ারা �াবার
খবর এেল� এরা অত ��� �দয়িন। তা� পবন
পা�র ব�বসা ঝাড় হেল তােক এ� ফ�ু�লাটা �দয়
িবকাশ কা��। িবকাশ এ� িদেকর �ািট�লােদর �ে��
সবেচেয় চালু। িনে� �কান�িদন �াল �খত না� অ�েক
খা�য়াত। িক� এবাের �কি�কাল িদেয় �তির �ালটা
কত �� �বাঝার �� �ট� করেত িগেয় �ারা �গল।
পবন পা�� �ারা �ায়।

এবাের �াে�র �লাক বুঝেত �পের �েখ দঁাড়ায়।
আেশপােশর স�� �ািট �া�চুর করা হয়। িতন
গািড় ��ু ��েয়রা পুিলেশর কােছ �ায়। তেব স��

রা��নিতক দল সাথ িদেল� সব �ান�য় �নতা সােথ
�ন�। আবার এরক� অেনেক আেছন �ােদর আেগ
��া থাকেল� বলেত পােরনিন� এবার সবা�েক �দেখ
সরব হেয়েছন। থানা আেগ একটা �ােসাহারা �পত এ�
�ািট�লােদর কাছ �থেক। এখন �সব ব�। এিদেক
এ� সব কথার �ােঝ� �শানা �গল� এক �ািট�লা
ব�বসা ব� থাকায় �লান ��েত না �পের গলায় দিড়
িদেয়েছন।

���িদন �ান�য় বািস�ােদর সাে� এই ক�া হয়
�সিদন িবেকেলই �ামবাস�রা িমেল এক�া কিমি� �তির
কের। �ার সদ�রা ��য়াল রা�েব, �ােত �ােম �র
�াি� না �তির হয়, �র �কানও সম�ায় তারাই
�ানােক �ানােব। �ারা মদ ব�বসা �পাতত ব�
কেরেছ, তারা �� িকছু করেব, তা ি�ক হেয়েছ।�
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গিজেয় ওঠা
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��ল �� �া�ল� ����া� ��� জ���� ���� ���� ���� �া���� �����জ�
�������� ���া ���া�� �� ���� �����ল �ু�ল��� ��� �ল�

.

���� �া�� ����া�া� �� জুলাই •
ব�রেভাগ�া ব��রা� ব��রােক
ক��� ক��র ব�র স�ােনরা ফসল
ফিলেয়িছল অেনক হাজার বছর আেগ।
সা�িতককােল �ভােগর ��ত� আর
এক ����র ব�র স�ান ব��রােক
���� করেত� বািক রােখ না। এরা
�মািট মািফয়া�, এে�র কােছ মািট টাকা
টাকা মািট। মািটেক প�� কেরই এে�র
�িজ�িট।

গ�ার িন� � ম��গিতেত উপত�কা জ�ে� এে�র
রাজ। ছা� �নই ন�� পিরবােরর উপ শাখা��শাখা
�বাহ�িলর�। এই িব���� সা�ােজ�র �ছা� এক অ�েশ
এে�র শাসন�তােপর পির�য় �ন�য়া যাক। শাি�প�েরর
�ি�ে� গ�া� �পাে� �ি�পা�া। মােঝ মােঝ �জেগ উে�েছ
�র। ��পাে�ই অজ� ইঁটভাটা। �কানিট িবশ ি�শ বছেরর
প�রেনা� �কানিট �নহাতই ��বছেরর। ন��র গিতপথ ব�েলর
সােথ সােথ পিরবিত�ত হয় ��পাে�র বািস�াে�র ভাগ�। নিট
ন��র শর�ের �য�বন এেল ন��পাে�র প�িশরা সতক� হয়।
�ত��ে� রজ�লা হয় উপত�কার মািট� উব�র পিলেত।

শ�েতর ��েত ন�� স��ি�ত হেত �� করেলই ��েলায়
অ�কার কের হািজর হয় একঝঁাক �া�র। উব�র পিলমািট
�কেট �া�র �বাঝাই হেয় �েল যায় িবিব� গ�েব�। বা� পে�
না আবা�� ক�ি�জিম�। ন��র �াভািবক বঁাে�র কেয়ক হাত
��েরই স�ি� হয় গভ�র খাত। ন��েক উসেক ��য় ভা�েন।
অেনক ��ে� পাে�র বািস�াে�র জিম জ�ল�ম কের িকেন
�নয় মািট মািফয়ারা। কেয়ক �র মািট কাটার পর �ার��
�ােম জিম �বে� ��য় ইটভাটার মািলেকর কােছ। সরকাির
আইন এখােন খােট না।

�ান�য় মা��ে�র সি�িলত �িতেরাে�র ইিতহাস আেছ
�� ��। �কান� লাভ হয়িন। কার� �ে�র পেকেট
�েমিশন� থােক �য� তাছা�া প�ােয়ত ইিরেগশন অিফেসর
�গাপন ম�ত থােক �বখরা� পা�য়ার �লােভ। �ি�পা�ার
�লতানপ�েরর বািস�ারা একবার ি�কা�ােরর হাত �থেক
ভাটা�মািলেকর কােছ জিম িবি� �েখ তাে�র �েয়াজন�য়

জিমটা বঁা�ােত �িট�বািট, গ���মা�, �সানাগয়না অবি�
ব�ক রাখেত বা�� হেয়িছল।
চর কাটেছ বািলর ব�বসা, বঁাচােত ব��েরাপন
মািট ত�রে�র এইসব রা�ব �বায়ােলর আ�েশ� গ�ার
�া�বাস�ে�র মে�� িকছ� খ��েরা বািল ব�বসায়�� �বে�
উে�েছ। এরা সরাসির ন��র পা� কাটার পাশাপািশ ন��বে�
�জেগ ��া নত�ন ��প�িল� কাটেত �� কেরেছ। এরা
ম�লত বািল কােট। িতন �ারটাকা ব�া। এক �ন�কায় �ের
একশ� ব�া। �ারশ� টাকা �া�র িহেসেব বািল �পঁ�েছ যায়
িনকটবত�� �লাকালেয়। �িভত� বা �েপাতা� মজব�ত করেত,
িন�� জিম উঁ�� করেত এই বািল ব�বহার হয়। এই ব�বসায়
য�� যারা তারা সকেলই এককােল খ�ব গিরব িছল। এখন�
�কউ �কউ তঁাত �বােন বা অ�া� �পশায় য��। পাশাপািশ
িবক� �পশা িহেসেব এই বািলর ব�বসা �বশ লাভজনক।
�লবারে�র মজ�ির ���য়ার পর� ি�েন হােত থােক পঁা��
ছ�শ টাকা। আর �েলবার� অথ�া� যারা �কা�াল �বল�া িনেয়
বািল কােট তাে�র �িত ি�প �রাজ ������ টাকা। এইসব
সমথ� য�বকরা� �ান�য় এলাকাবাস�। িব�ব িব�াস, িনতাই
হাল�ার �ম�খ বািল ব�াপার�ে�র ব�ব�, �এইসব ��প�েলা
�তা একি�ন কাটা প�েবই, ল� সািভ�স �� হেল�।

অ� ি�েক অিসত সাহা, অেলাক সাহা এরকমই
একিট ��প বঁা�ােত �সখােন ব��েরাপ� �� কেরেছন।
জ�ব�বি�ে��র �াভািবক স�র�� করেত �াইেছন। অথ�
�সই ��েপই � � কের �লেছ মািট কাটা। �িতি�ন ইি�
ইি� কের কেম যাে� ��েপর পিরি�।

যিদ ি��রা �খালা জায়গা �দখেত না পায় ---
তেব ক�েসর �াি�িনেকতন

.

�া�ল� �া����� �া��������� ��
জুলাই •
শাি�িনেকতেনর এক �া�ন ছা��
িহেসেব এই �রেনর উঁ�� অ��র
পঁাি�ল আমার কােছ শাি�িনেকতেনর
আ�েশ�র পিরপ�� বেলই মেন হয়।
�কননা পঁাি�ল মা��েক িবভ�
কের ��� এর �ত�িক িহ�সা ���
যি� িব�ভারত�র স�মানােক ি�ি�ত
করেতই হয়, তাহেল মাঝামািঝ একটা উপােয়র কথা
ভাবা �যত ��� �সটা িপলার বা িন�� ���য়ােলর �পের
তারকঁাটা অথবা ফঁােক ফঁােক ইট বিসেয় করা যায়,
যােত এেকবাের আ�াল না হেয় যায়, �িপ�টা ��খা
যায় আর হা�য়া �লা�েলর রা�া থােক। পঁাি�ল হেব িন��
আর �ােলর ি�েক ব�ি�র জল �বেরােনার যেথ� উপায়
থাকেব, ইঁ�র ব�া� আর সােপরা যােত অবাে� যাতায়াত
করেত পাের। মা�ে�র বাস�ােনর সামেন উঁ�� পঁাি�ল
�িতেবশ��লভ নয়, যি�� ছা�াবাস বা বে�া বাি�র কথা

আলা�া। আিম উঁ�� পঁাি�ল �তালার �কান কার� ��খেত
পাই না ��� যি� িশ�রা �খালা জায়গা ��খেত না পায়,
তেব ক�েসর শাি�িনেকতন?

�� জুলাই �০�০ �া�ল� �া���� ����া����
�������� �া�� ���� জা�া� ����া� �ই�� ���া��
���� ���া� ���� �া���������� �া��া�� ���ু ��া��ল
����া��� �া��� ����� ���া�� ����া�� � �����
����� ���� জা��� �া��

পাঠ �িতি�য়া
�া�ল� �া����� �া��������� �� জুলাই •
স�বা�ম�েনর মা��েম গায়ানা�থাইল�া�� এব� ��েশর�
নানান খবর ��িখ ��� অেনক ভাবনা মেন আেস। তেব
�স সব কথা কােকই বা বলা যায়? আমাে�র িক সিত�ই
আ�ান��ান বা �শানার, আর একজেনর ��ি�েকা� ি�েয় তার
ব�ব� �বাঝার অেভ�স আেছ?

আিম অবাক হেয় ভািব িবগ িবজেনস বা ব�জািতক
�কা�ািনর টাকায় ইেলকশন হেল এব� সব �লেকই যি�
তারা টাকা ��য়, তাহেল িক সিত�ই সামািজক পিরি�িত
পা�ােব আশা করেত পাির? যাে�র টাকায় ইেলকশন,
তারা িক ��� ��� িবনা �ােথ� টাকা ��য়? তাে�র ম�নাফা
িনেয়ই কথা, সমাজ বা পিরেবশ িনেয় তারা ভােব িক? যখন
মা�� তাে�র হেয় কাজ কের, �সই �কা�ািন বা আিথ�ক
লাভ�িতই তার কােছ বে�া হয়। �স িনেজর ��শ, মা��

বা পিরেবশেক� ��স করেত িপছপা হয় না। যত�� না
িশি�ত মা�ে�রা �বিশ টাকা � �াের বে�ােলািক ���ি�ট
কাে�� হাই ��া��া��� জ�বন�ারােক বজ�ন না করেত পারব,
যাই কির না �কন, �থেম �ক�িত�পিরেবশ � সমাজ অথ�া�
মা�� প� পািখ সবার কথা মেন �রেখ আরাম বা �বিশ
�রাজগার বা লােভর �� ��খব, ততি�ন িক� এই প�িথব�েক
আমরা ��স অথ�া� য��, ��াবাল �য়ািম�� �থেক র�া করেত
পারব না ��� �িত ম�হ�েত� সব কােজ আমাে�র সে�তনভােব
এেক অ�েক সাব�ান করেত হেব।

�লা�িল � মারামািরর ফেল �ছােটা অে�র �ব�ােকনা
�বে� �েলেছ ��� �াম ন� হে�। �সই �েযােগ �াে�র ভােলা
জিমেত শহর � কারখানা বসেছ ��� অথ�া� আর� �����
��� গিরব �াি�, এমনক� যার জিম �নই ��� �গিল, কলিম,
িহ�ে�, �েলখঁা�া স��হ কের শহের �বে�, �স আমার ��েয়
অেনক �বিশ �াবল��। �স কথা শ�ের িশি�তরা ভ�েল যাই।
আমাে�র গভ�র ি��া করা � জ�বেনর গভ�ের �েবশ করার,
ভাবার অভ�াস হয়িন ��� িটিভ আর� পথ�� করেছ ��েখা

� খ ব �র � িন য়া

�পা�াকি�� �িমকেদর �ে�ালেনর চােপ
বা�লােদে� নূ�নতম মজুির িকছুটা বাড়ল
ব�িশে�র র�ািনেত বা�লাে�শ একন�র, িবে�র মে��

সবে�েয় কম মজ�িরর এই িশে� কাজ কের �� ল� �িমক

2নূ�নতম মজুির, বা�লােদি� টাকায়
কােজর ধরন পুরেনা

�া���
নতুন
�বি�ক

বািড়ভাড়া
�ভ�িত

���পার ���� ���� ����

�কা�াি�ি� ��েপ�র ���� ���� ����

জুিন�র �পাের�র ���� ���� ����

��ি�ন �পাের�র ���� ���� ����

ি�িন�র �পাের�র ���� ���� ����

কাি�� �া�ার ���� ���� ����

প�া�ান� �া�ার ���� ���� ����

��ল ��� �ল�া�া�
৩০ জুলাই •
িতন হাজার টাকা
নূ�নতম মজুির �ের
বা�লােদে� �পা�াক
ি�ে�র �িমকেদর
জ� সাত �ােপর
����� খসড়া মজুির-
কাঠােমা ��াষ�া করা
হল। �গাম� নেভ�র
মাস ��েক এই নতুন
কাঠােমা অ�সাের
�িমকেদর মজুির
�দওয়া হেব। �ম ও
কম�স��ানম�� খ�কার
�মা�াররফ �হােসন
ব�হ�িতবার িবেকেল
ম��ালেয়র সভাকে� এই মজুির-কাঠােমা ��াষ�া
কেরন। গত ম�লবার চার ��া �বঠক কের মজুির
�বা�� এই খসড়া কাঠােমা �তির কের। তেব �পা�াক
কারখানার মািলকপে�র �িতিনি� ম�লবার এেত
সই কেরনিন। মািলকপে�র ত�পরতায় ম�লবার
��ষ মুহূেত� �মম�� তা �গেজট িহেসেব �কা�
করেত �দনিন। ��েষ ব�হ�িতবার �পা�াক ি�ে�র
মািলক �িতিনি� �িফ�ল ইসলাম মিহ�ি�ন খসড়া
মজুির-কাঠােমােত সই কেরন।

�ায়� ছাড়া ি��ানিব� �িমেকর মজুির �মাট
২�০০ টাকা িন��ার� করা হেয়েছ। এ পেদ পুরেনা
মজুির রেয়েছ সা�েল� ১২০০ টাকা। ি��ানিবে�র
সময়কাল িতন মাস। তেব �কান �িমেকর ��ে�
কােজর মান িন��য় করা স�ব না হেল �রও িতন
মাস তােক ি��ানিব� রাখা যােব।

এই মজুির কাঠােমা িদেয় কারখানা চালােনা
অস�ব বেল মত �কা� কেরেছ বা�লােদে�র �ছােটা
কারখানার মািলকরা। িক� বা�লােদ� ি�� ও বি�ক
সিমিত �ফ�াের�েনর �এফিবিসিস�ই� সভাপিত এ
�ক �জাদ বেলন, �সবাই িমেল �ক�ব�ভােব এটা
িঠক করা হেয়েছ। ফেল �কান মািলক না পারেল
তঁােক বলব, অ� ব�বসা কেরন।'

ব� �িমক �ক� �ফারােমর ও গ�তাি�ক িব�ব�
পািট�র �নতা মু�েরফা িম� বেলন, ��মরা মানিছ
না।' নূ�নতম মজুির পঁাচ হাজার টাকা করার জ�
তঁারা লেড় যােবন।

�িমক �নতা ও কম�জ�ব� নার�েদর ��ান ি�িরন
��ার বেলন, �অেনক �েলাচনা কের এটা িঠক
করা হেয়েছ'।
�ি�কে�র জনিবে�ােভ ��া� ি�� ���
গত কেয়ক মাস �ের �পা�াক �িমকেদর �ত��ূত�
িবে�ােভ ��াল হেয় �েঠিছল বা�লােদ�। �টিছল
পুিল� এব� ব� �িমকেদর খ�যু�। অেনক ��াভ

�িমকেদর, �যমন,
িবনা �নািটে�
কারখানা বে�র
��াষ�া, সকাল �টা
��েক রাত ১১টা
পয�� �িমকেদর
কাজ করােনা,
িটিফেন একিট কলা
ও একিট িব�ুট
�দওয়া, কম �বতন,
কম ছুিট �ভ�িত।

�িমকেদর দািবর
মে�� িছল, নূ�নতম
�বতন ৪২০০ টাকা
করা, �বতন ও
অিতির� কােজর
মজুির মােসর ৭

তািরেখর মে�� �পেম�ট করা, িটিফন িবল ২০
টাকা করা, সা�ািহক ছুিট �দওয়া ইত�ািদ।

৩০ জুন �াকার ��ওড়াপাড়ার চারেট �পা�াক
কারখানার �িমকরা সকােল সােড় সাতটায় কােজ
�যাগ িদেত এেস কারখানায় তালা লাগােনা �দখেত
পায়। কারখানা�েলার কেয়ক �' �িমক রা�ায়
অব�ান �� কের। ��ওড়াপাড়ার অ�া� �পা�াক
কারখানায় কােজ �যাগ িদেত যাওয়া �িমেকরাও
তােদর সে� �যাগ �দয়। কারখানা ল�� কের ি�ল,
পুিল�েক ল�� কের ইটপাটেকল �ছঁাড়া, িমিনবাস-
�াইেভট কার ও পুিলে�র একিট অ�া�ুেল� ভা�চুর
চলেত �ােক। পুিল� �িমকেদর মাইেকর স�েযাগ
িবি�� কের এব� লািঠ চালােত �� কের।

�িমকেদর ওপর হামলার খবের ��ওড়াপাড়া
��েক িমরপুর ১০ ন�র পয�� এেক এেক �ায়
সব গােম��টেসর �িমেকরা কাজ �ফেল রা�ায় �নেম
�েস। তারা পুিলে�র সে� স��েষ� িল� হয়।
রা�ায় টায়ার ও কােঠ ��ন �িরেয় �দয়। অব�া
�বগিতক �দেখ িমরপুর িবভােগর ��পা� ��েক
পুিল� �েস। পুিল� দফায় দফায় কঁাদােন গ�ােসর
��ল, জলকামান িদেয় গরম জল িছটােল �িমেকরা
িবিভ� অিলগিলেত অব�ান িনেয় পুিলে�র ওপর
ব�ি�র মেতা ইটপাটেকল �ছঁােড়।

�বলা ১১টার িদেক পুিলে�র কঁাদােন গ�াস
ফুিরেয় �গেল �িমেকরা �বার রা�ায় �েস।
�পুর সােড় ১২টার িদেক িবপুলস�খ�ক পুিল� এক�
হেয় িবে�াভকার�েদর লািঠেপটা �� কের। তারা
অিলগিলেত �ুেক �ব�ড়ক �পটােনা �� কের। এ
সময় পুিলে�র হােত �ব� কেয়কজন সা�বািদক ও
প�চার� �হত হয়। পের ��ওড়াপাড়া ��ান সড়েকর
পাে�র মসিজদ ��েক মাইেক �িমকেদর রা�া ��েক
সের �যেত বারবার ��ান করা হয়।
ত����� � ��� �ে�া

�যাগােযােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ স�তারাম ��াষ ��ট, কলকাতা ৯

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

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

�িত মােসর ১ ও ১৬ তািরখ স�বাদম�ন �কাি�ত হে�। ২ টাকার িবিনমেয়
�পনার িনকটবত�� �ল বা কাগজিবে�তার কাছ ��েক স��হ ক�ন।
সারা বছর �াকেযােগ পাওয়ার জ� �াহক হ'ন। �াহক চঁাদা ৪০ টাকা।

সকলেক। িবলািসতা � এেক অ�েক অিব�াস করা
�বে�ই �েলেছ। �কন যারা বে�ােলাক তাে�র নকল
করেত ইে� হয়? যারা �া��ন ভারেত �ট�ব�ট�টাই
পের �া��া �ের থােক বা গিরব মা�� না �খেয় মারা
যাে� �জেন� হ�ের��সানা�ানা পের �বভব ��শ�ন
কের, তারাই অ�� নয় িক? ব�ি� � মেনর ��
বা অসা�তা ��খা যায় না, তেব তা অেনক �বিশ
স��ামক।

রব��নাথ �কন �ক�িতর মে�� িশ�া � এই
অ�ব�র �া�ের সহজ সরল জ�বনযা�ার পথ ��খােত
��েয়িছেলন?
রব��না� �কন তঁার �ছেলেক ই�ুেল পাঠানিন�
���� ���াের �েব� করে��� র���না�েক পড়াবার
���া �� �া�েন� ত�ন ��ি�ত ��া� তােক ��ুে�
পা�াে� ��ার �া� �ত ��ু �ব� ����বা�েবরা
���ে�� �ত�া�া কেরি�ে�ন� িক� িব�ে�� ��েক
�� ি��া�� িবি�� ���ােন তােক পা�ােনা ��ার

পে� ি�� ���ব� ��ার ধার�া ি��� ��ত
জ�বেনর �র�কাে� ন�রবা� �াে�র পুি� � �েনর
��� িবকাে�র পে� ���� ন�� িব��ক�িতর
��ে�র�া ��েক িবে�� তার �ক�া� কার� ন��
��ের �ানবা�ন � �া��া�ার ��া� নানািবধ
�ে�া� �ােক� তােত ����� ����া�না � �ািরি�েকর
�ত�� �িভ�তা �ােভ ি��রা বি�ত ��� বা�
িব�ে� ��িনভ�র ি�রি�েনর �েতা তাে�র ি�ি��
�ে� �া�� �����া� �� �ব বা�ােনর �া� �পর
��েক� জ�ে��েনর �ে�া� পা� তারা �পের �পের�
�াি�র �ে� ���� �ােক� �ভ�র ভ�ি�েত ি�কড়
�াি�ে� ি�ে� �াধ�নজ�ব� �বার ি��া তাে�র ��
না� �া�ে�র পে�� ���রক�� ����ােক ���ক�েপ
ব�ব�ার করবার �� ি��া �ক�িত ��াে�র কাে�
�ািব কের �ব� না�িরক �ভ�র� ����র র�িতর কাে�
���া �েপি�ত �ব�াভাজন তার �ভাব���� ��ার
জ�বেন �জ প��� �ি� ��ভব কির��

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