
���রবনবাসীর সােথ� �কাশ কেরেছ

�কমন আেছ ��রবেনর মা�ষ
আ�লা �রবত�� �কি� �ম��া �িতেব�ন

�ব�� �িতেবদন� �াম-সমী�া� মানিচ�

দাম �� টাকা, সং�েহর জ�
��াগাে�াগ ���-��������

• কা�ীর পৃ � • �প�ল িনয়�ণ পৃ � • িঠকা মজুর পৃ ৩ • নারায়ণেসবা পৃ ৩ • মিণপুর পৃ ৩ • চীন পৃ ৪ • বাংলােদশ পৃ ৪ • জ�লমহেল �মলা পৃ ৪

বরং পা থাক মািটেতই

�ত ব�র �বােরা ধান �াে�র �িবি� তুেলি�েলন �ি�িজত িব�া�, ��র �ি�� �র�না

িনেজেদর অিধকােরর দািব িনেয়
মুসিলম মিহলারা রাজপেথ নামেছ
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• তালাক �দওয়ার সমঅিধকার থাকেব
নারী ও পু�েষর� আর তালাক হেব
�কােট�র মাধ�েম।

• একািধক �ী� অথ�া� ব�িববাহ িনিষ�
করেত হেব।

• ��রািধকার স�ি�র সম-অিধকার
িদেত হেব।

• দ�ক আইন চালু করেত হেব।

• িন��ািতত� �ামী পিরত�� ও িবধবা
মিহলােদর �িন��র করার �ক� চালু
করেত হেব।

আফেরাজা খাতুন, কলকাতা,
�� নে��র •
আমরা �েব�ল �ফারাম ফর
মুসিলম উইেমনস রাইট অ�া��
এমপাওয়ারেম�ট� নামক একিট
সংগঠেন সমেবত হেয়িছ।
মুসিলম ব�ি�গত আইেন
মিহলারা অেনকটাই ব�নার
িশকার হেয়েছ। একই �দেশ
সম-অিধকার �কন থাকেব
না, এই িব�য়টা িনেয় ব�
আেলাচনা হেয়েছ, িক�
�কানও আে�ালন হয়িন।
এই আে�ালন গে� �তালার
উে�ে�ই আগাম� � ি�েস�র
���� �রােকয়া শাখাওয়াত
�হােসেনর জ� ও ম�তু�
বাি��ক�র িদনিটেত কলকাতায়
গা�� ম�িত�র পাদেদেশ আেয়াজন করা হেয়েছ একিট
সমােবশ। আ�জ�ািতক মানবািধকােরর ��া�ণা অ�সাের
মুসিলম �মেয়েদর জ� িলিপব� আইিন অিধকােরর
দািবেত। �বলা বােরাটায় কেলজ ��ায়াের িমিলত
হেয় পদ�া�া �� হেব �সিদন। �শ� হেব গা��ম�িত�র
পাদেদেশ।

�াম� পিরত��, তালাক �া�, উ�রািধকার স�ে�
স�ি�র ব�টন �ব�েম� বি�ত িন��ািতত অসহায় নার�রা
তােদর বা�ব অিভ�তার কথা �শানােব �সখােন।
সমােবশ �থেক �েটা �ারকিলিপ �প��েছ �দওয়া হেব

মানন�য় রাজ�পাল এবং
মুখ�ম��র কােছ।

ব�ি�গত আইেনর
অেনক ধারা, ���েলা
অপরাধ আইেনর
আওতায়, �স�েলা
ব�ি�গত আইেনর �থেক
বাদ িগেয় �দেশর সাধারণ
আইেনর আওতায় চেল
এেসেছ, �সই ����
সােলই --- উদাহরণ
�চােরর হাত �কেট �দওয়ার
আইন। িক� �মেয়েদর
অিধকােরর জায়গািট
�দেশর সাধারণ আইেনর
আওতায় না এেস এখনও
মুসিলম ব�ি�গত আইেনর
আওতােতই আেছ। এই

�ব�েম�র কারণ িবিভ�, কখনও �ভােটর অ�, কখনও
�ম�লবাদ�েদর চাপ।

���� সােল শাহবা� মামলার মেধ� িদেয় একটা
�� উেঠিছল। তালাক�া� �মেয়েদর �াম�র কাছ �থেক
�খারেপাে�র অিধকার �পেয়িছল মুসিলম �মেয়রা। িক�
শিরয়েত �নই, তাই মুসিলম �মেয়রা তালাক �পেল �াম�র
কাছ �থেক �খারেপা� পােব না, এইরকম এক আইন
জাির কের �সই �� থািমেয় �দওয়া হেয়েছ। তাই সমােজ
মুসিলম �মেয়েদর সংগিঠত উেদ�ােগর �েয়াজন। �সই
লে��ই এই সমােবশ ও পদ�া�া।

সংবাদম�েনর ি�ত�য় বাি��ক প��ােলাচনা সভা
সংবাদম�েনর ি�তীয় বািষ�ক প��ােলাচনা স�া অ�ি�ত
হেব �� নে��র রিববার �পুরেবলায়� কলকাতায়।
সংবাদম�েনর পাঠক� �িতেবদক� িবতরণকারী সবাইেক
এই স�ায় আসার জ� আম�ণ জানােনা হে�। �ারা
এই প��ােলাচনা স�ায় ��াগদান করেত চান ত�ারা িনেচর
��ান ন�ের ��াগাে�াগ ক�ন। ��ারা ওইিদন স�ায়
�পি�ত হেত পারেবন না� ত�ারা �াকে�ােগ ত�ােদর
ব�ব� জানােত পােরন িনেচর িঠকানায়� বা ই-�মল
করেত পােরন।

এই প��ােলাচনা স�ায় আেলাচনার জ� িন�িলিখত
িবষয়�িলর ওপর �জার �দওয়া হেব �
�� সংবাদম�েনর গত �৪িট সংখ�ার ওপর সামি�ক
এবং খবর িবেশেষর ওপর মতামত
�� গত একবছেরর আয়-ব�েয়র িহেসব

৩� গত একবছের পি�কািট কী�ােব �কাশ �পেয়েছ�
িবতিরত হেয়েছ এবং আগামী বছর সং�া� পিরক�না
৩� পি�কার সা��েলশন
৪� বত�মান পাঠক এবং �িব�েত সমােজর �কান অংশেক
পাঠক িহেসেব �পেত চাওয়া হে� এবং কী�ােব তােদর
কােছ �প��ছেনা �ােব
�� �ানীয় এবং �ছােটা সংবাদপে�র সে� সংে�াগ
�� িবে�র িবি�� �ােন এই ধরেনর �ছােটা
সংবাদমাধ�েমর সে� সংে�াগ

��াগাে�ােগর িঠকানা � সংবাদম�ন� বাকচচ�া�
�� সীতারাম ��াষ �ীট� কলকাতা �
�টিলে�ান � �৩৩-�৪��৩��� �িজেতন ন�ী��
ই-�মল manthansamayiki@gmail.com

উ�র চি�শ পরগনার �ােম ি�ে�া �রােগর
িহি�ক কমােত সাহা�� করল সংবাদম�ন

�একটা িহি�ক� একটা আত� ি�ে�া �রাগ�� গত সংখ�ার সংবাদম�েন এই �লখা প�ার পর আমার �ােমর কথাটাও
জানােত এই িচিঠ। �ােমর নাম �াতশালা� �ােম মুসিলমরাই �বিশ। অ�া� িন�বেণ�র মা�ষও আেছ। তেব �বশ
��িশি�ত ধনী মুসিলম পিরবারও রেয়েছ� িনর�র দির� মা�েষর পাশাপািশ। আেছ �াথিমক �ুল।

�ােমর মেধ� এই �রােগর একটা িহি�ক এবং তার �থেক আত��� পু�ষ ও মিহলােদর পু�ের চুিবেয় মাথায়
বর�-জলও �ালা �� হেয়িছল। পােশই বর�কল� িবনাম�েল�ই সরবরাহ কেরেছ বর�। পু�েরর ধাের দ�াি�েয়
মা�াসা িক সাধারণ �বাে��র িশ�কেদরও এই কা� �দখেত �দেখিছ িবনা ম�েব�। িব�ান িবষেয় ��মাধ�িমক পাঠরত
ছা�েকও পু�েরর জেল দ�াি�েয় ���না� ধের টানাটািন করেত �দেখিছ। �কাথা �থেক এক �ম�লানা সােহব এেস এর
�থেক মুি� �দওয়ার জ� �ােমর চারিদেক �গাটা প�ােচক �লাহার র� পু�েত ��াম �ব�েধ� িদেয়িছেলন। আ�ার �দায়া
�পেরেছন। আজান িদেয়েছন। �ােত �ামবাসীরা এমন �রােগর �থেক মুি� পায়। সােথ সােথ িসি� ও িটি� �দখেত
িনেষধও কেরেছন। িতিন একটুকেরা কাগেজ আরিব হরে� কী ��ন িলেখ িদেয় �গিছেলন। তার অথ� �ক� বু�েত
�পেরেছ বেল জািন না। িক� অেনেকরই �েরর দরজায় �সই কাগেজর িচর�ট লটেক �রেখেছ গ�ীের িব�ােস।
এসেবর মেধ� িদেয় �ামবাসীেদর কাছ �থেক হাজার ছেয়ক টাকাও �পেয়েছন িতিন।

�াই �হাক� মা�েষর সােথ ধীের ধীের কথা বলেত �� করলাম --- সংবাদম�েনর খবরিট িনেয় �গলাম �ােমর
মুিদ �দাকােন� চা �দাকােন কাগজটা প�া হল। সাত-আটিট পি�কার কিপ �ােমর �লােকেদর হােত হােত �ুরেত
লাগল। মা�ষ অ�রকম �াবেত �� করল। �� �ঠেত লাগল� িহি�ক িথিতেয় আসেত �� করল। এরপর �মজীবী
�া�� �েদ�ােগর পে� িবি�� �া�ােরর আেবদেনর একটা িল�েলট �ােমর মা�েষর মেধ� িদেয়িছলাম। এখন �ােম
আর এই িহি�েকর িচ� �নই। �কবল একিট �ছেলেক জেল চুিবেয় তার ���না� ধের টানাটািনর �েল অ�িট এতটাই
�িত�� হেয়েছ �� হাসপাতােলর �া�ার তা অেনকিদন ধের িচিক�সা করেত হেব বেল জািনেয়েছন।

একজন আে�প কের বলিছেলন� বে�া বে�া পি�কায় আমােদর এসব খবর এমন কের �দয় না �কন�
মিহ�ল ম�ল, �াত�ালা, ��র �ি�� পর�না, �� নে��র

ন�েরর ি�ি�েত �াথিমেক
িশ�ক িনেয়ােগর নীিতেক ��
বাজার অথ�ন�িতর চািহদা প�রেণ �বে�েছ মাধ�িমেকর ন�র,
এর িভি�েত ক�ভােব বলা �ায় পুরেনা ছা�রা �মধাব� নয়?
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• িসিনয়িরিটর মাধ�েম িনেয়াগ
করেত হেব। িশ�াে�ে� �া�রতা
কম�স�িচেত এবং �ীজ �কাস� ইত�ািদেত
পাঠদানকারীেদর অ�ািধকার িদেয় চিলত
মােসই আমােদর িনেয়াগ করেত হেব।

• আমরা কারও চাকির পাওয়ার িবেরাধী
নই। িক� বত�মান �বআইিন িনেয়াগেক
স��ণ� বািতল কের িসিনয়িরিটর
ি�ি�েত িনেয়াগ করেত হেব।

• �ক�ীয় িশ�াম�ী কিপল িসবােলর
িস�া� --- ��মাধ�িমেক �� শতাংশ
না�ার �ারা �পেয়েছ� তােদরই �কবল
�াথিমেক িশ�ক পেদ িন�ু� হওয়ার
অিধকার --- এটা জনিবেরাধী। এই
িস�া� �কান�ােবই কা��কর করা চলেব
না।

• সবার জ� িশ�া কা��কর করার লে��
�িতিট দির� মা�েষর ���বলা �রেপট
অ�সং�ানও �িনি�ত করেত হেব।
নতুন কের আরও �বিশ িশ�ােক�
খুলেত হেব� �সে�ে� সংখ�াল�ু
এলাকা�েলােত �াধা� িদেত হেব।
�িতব�ী �কাটার সংখ�া বা�ােত হেব।

• �িতিট িবদ�ালেয় িশ�েদর িনয়িমত
�রেপট খাবােরর বে�াব� করার
পাশাপািশ �া��কর খাদ�ও িদেত হেব।

হারাধন জাল, জামবিন,
�া��াম, �� নে��র •
�াথিমক িব��ালেয় মা��িমেক
�া� ন�েরর ি�ি�েত িনেয়াে�র
ন�িতেত বি�ত হেয়েছ বয়স
�পিরেয় �া�য়া প�রেনা ি�েনর
মা��িমক পা� ��বক���বত�রা�
����কাল �াব� মামলা,
সরকােরর তহিবল না থাকা
���িতর কারে� তারা িন��ািরত
সমেয় ডাক পায়িন, আর
এখন ছঁাটাই হেয়েছ কম
ন�েরর কারে�� ন�ইেয়র
��েকর ম���া� �থেক মা��িমক
��মা��িমেক ন�েরর পিরমা�
�বে� ��েছ হ�া��

�ত �� �ে�াবর ����
পি�মব� এ�ে�� কল
নন���নড ��ােসািসেয়�েনর
�মি�ন�প�র ��লা কিমিটর
ডােক পি�ম �মি�ন�প�র ��লা
�াথিমক িব��ালয় স�স� �ি�েস
মানন�য় ��য়ারম�ােনর কােছ
তারা িবে�া� � �রনা
কম�স�ি�র মা��েম তাে�র
�ািবপ� �প� কের� ��য়ারম�ান
�� ��ে�াপাল পিরয়া তাে�রেক
�� নে��র ���� তািরখ
আেলা�নায় বসার ��
�ম�িখক �ােব �ানান� �ই
তািরেখ পি�ম �মি�ন�প�র
��লা �াথিমক িব��ালয় স�স�
�ি�েস বেস ��য়ারম�ােনর সে�
�� আেলা�না হয়, �সখােন
স���েনর �িতিনি�ে�র ব�েব� ��������� সােল সারা
পি�মবে�র �াথিমক ��েল ি��ক িনেয়া�েক �ক�
কের সরকােরর �ন��িত�রা ম�খিট �বিরেয় পে�� সারা
পি�মবে�র �বকার ��বক���বত�ে�র একিট বে�া ���
এই �মতায় থাকার রা��নিতক ��াে�র ি�কার�
আমরা পি�ম �মিদন�পুর �জলা কম�িবিনেয়াগ �কে�
নিথভু� �বকার �ুবক-�ুবত�। সংি�� কম�িবিনেয়াগ �ক�
বা এম�য়েম�ট এ�েচ� �াথিমক িশ�ক পেদর জ�
একািধক বার আমােদর নাম �পািরশ কেরিছল। িক�
তা সে�ও চাকির পাওয়া দ�ের থাক, সামা� পর��ায়
বসার �ে�াগটু�ও আমােদর �দওয়া হয়িন। বা�িবক
অেথ� আমরা আপনােদর রাজ�নিতক চ�াে�র িশকার।
�াথিমক িশ�ক পেদ িনেয়াগ স�িক�ত িব�েয় আপনার
দ�র িচরকালই স�মাহ�ন �ন��িত চািলেয় আসেছ।
আপনােদর �ন��িতর ব� তথ� �মাণ আমােদর হােত

এেস �প��েছেছ, �া
আমরা �থাসমেয় �কাশ
করব। আমরা জানেত
চাই, আেগ িসিনয়িরিটর
িভি�েত �� িনেয়াগ�েলা
হেয়িছল, �সই প�িতর
ক� পিরবত�ন �টােনা
হেয়েছ? এবং তা কেব
�থেক ও ক�েসর িভি�েত?
টালবাহানা ও হাইেকােট�
মামলার কারেণ দ���িদন
�াব� িনেয়াগ �ি�য়া ব�
থাকার কারেণ আমােদর
�ােদর বয়স ফুিরেয় �গেছ
বা ফুেরােত চেলেছ, তার
দায়ভাগ আমােদর �কান
�ুি� বা আইেন বহন
করেত হেব?

আমরা িবগত িদেন
অথ�া� ����-�� সাল দ���
প�াচ বছর রাজ� সরকােরর
সংি�� িবভােগর অধ�েন
�া�রতা কম�স�িচেত অংশ
িনেয়িছ, িবনা ভাতায়,
�েয়াজেন বাি� �থেক
�কেরািসন �তল িনেয়
�গিছ। সমেয় সমেয়
িনেজেদর পেকেটর পয়সায়
খাতা �পনিসল িকেন িদেয়
এবং ��টার পর ��টা
�াণপাত কের িনর�রেদর
পাঠ দান কেরিছ। আমােদর
�কাি�ক �েচ�ার ফেল
অিবভ� �মিদন�পুর �জলা

সরকািরভােব প�ণ� �া�র �জলা িহেসেব ��াি�ত হেয়েছ।
�সই আমরা এত বে�া �িতহািসক কােজর সামা�তম
ম��াদাটু� �পলাম না। একই সে� জানেত চাইিছ,
বত�মান �ে�াগ�া� �মধাব�রা �কানও সামািজক কােজ
দশ িমিনেটর জ�ও অংশ িনেয়িছেলন িক না�

বত�মােন �মধার িভি�েত িনেয়ােগর �� গ� �শানােনা
হে�, �সই �মধা িনব�াচেনর প�িতটাই �তা িভি�হ�ন।
আমরা �� সময় মাধ�িমক উ�মাধ�িমক িদেয়িছ, �স সময়
পর��া প�িত িছল �চ� কিঠন। না�ার পাওয়ার মান
িনভ�র করত িশ�ক মহাশেয়র �মজাজ মিজ�র ওপর।
তাছা�া �বা�� বা কাউি�েলর �বণতা িছল ��মা�ায়
পাশ করােনার। একইসে� ছা�েদর �প আউট করার
লে�� সরাসির সরকাির �ি�য়া বলব� িছল। �স সমেয়
উ��ণ� হত ��-�� শতাংশ ছা�ছা��।

�র�র �ে�র �াতা�
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স�াদেকর ক�া

�লাক �ানা�ািনর
ভয়

আেমিরকা রাে�র ��া�ন নি��� �ব ��া� কের িদে�
��িকিলক�� তােত �ব�ায় �েট ��েছ মািক�ন �রকার।
��া�ন নি� �লাক �ানা�ািন �েল �েনক �ভােলা' মা�ে�র
�াণ িব�� �েব� ঘুিরেয় মা�� মারেছ ��িকিলক�� �মন�
�িভেযা� তােদর। ��িদেক ���ব �দ�া��াে�র দােয় �কাট�
মা��াল �েয়েছ �� বছেরর মািক�ন ��� ��া�িল ম�ািন���র।
�রা ��ার আে� �� বেলিছল� �ক�ভােব ��ম িব� ত�ত�য়
িব�েক ��া�ণ কের� িব�ািরতভােব' ���ব নি� ��েক �বা�া
যায়।
ভারত �রকােরর �রা� দ�েরর ��মিত িনেয় �নকাম

ট�া� ি��াট�েম�ট কে��ােরটেদর দালাল ��নকা ন�রা রািদয়ার
�টিলে�ােন আি� ��েতিছল। �ক�ে�া �ু��েত �া� �বি�েয়েছ।
�রক�� �েয় ��েছ �� দালােলর �াে� কে��ােরট ি�েরামিণ
�টাটা�� বে�া িমি�য়ার ি�েরামিণ �বর�া দ��� �নতা
�কািনেমাি��� ম�� �� রা�া���দর কে�া�ক�ন। �ি�ম
�কােট� ��রকম �'�ােনক �ট�েরক�� িদেয় আ�ন��ব� ��া�
ভ��ণ দািব কেরেছন� �িবলে� বািক �া�ার ��াে�ক �ট�
�রকার �কাে� আ�ক। �লােক �া�ক� ক�ভােব কা�
কের কে��ােরট�িমি�য়া��নতা�ম�� আ�তাত� আ�ন�ন�িত�
�নিতকতার �তায়া�া না কের। কে��ােরট টাটা ��া�� �কােট�
��াি�ল কেরেছ� ��ব �ব�ি��ত' আলা��ািরতা রা� �রক��
করেত� �াের� িক� �াবিলকেক �ানােনা �লেব না।
রা� যা �ােন� তা �লােক �ানেল� মু�িকল� ক�ভােব �িট

রাে�র �ুি� �য়� ��বা যু� ��� ��ব কে��ােরট িমি�য়ার
বানােনা �ে� �লােক �া�ক� িক� �ত�টা �যন �ক� না �ােন�
ম���ভা �তির �য় ক�ভােব� তার কি�ত িববরণ �া�বািদকতার
�� �����' ��তাব �া�য়া বর�া দ��র কাছ ��েক �লােক
�ানেল আ�ি� �ন�। িক� ম���ভা �তিরেত �� বর�া দ�
ক�ভােব কে��ােরট দালােলর �েয় �রা�ির কা� কেরেছ �
�� মুেরা�িল মারােনর বদেল কে��ােরেটর ��য়ােরর �লাক
� রা�া যােত �ক��য় �টিলকম�ম�� �য় তার �� তি�র
কেরেছ ��া�েন� তা �লােক �ানেল� আ�ি��
�াবিলেকর ��র �তা কে��ােরট আর রা� ন�র �রে��

�েলেছ। �া�তঘর ��েক �� কের বািল�� �রলে��ন�
�ি�� মল� বা �কান� ি��া �িত�ােনর �দর দর�ায়
ন�রদার ক�ােমরা বি�েয়। িক� �া�া ন�রদাির যিদ
�লােক করেত �ায়� কে��ােরট িমি�য়ার ��নেভি�ে�িটভ
�ান�ািল�ম' বা �িব� ব�'��র ���াকাবাি�র �ালা �বা��য়
���। ��া�িল ম�ািন���র �কাট� মা��ােলর �ের আর� �াত�ণ
মািক�ন ��া�ন নি� ��া� �েয়েছ � ��াে�। কলকাতার
��ি�ে�ি� ��েলর ন�রদার ক�ােমরা ��েক ��াবিলক' �েয়
��েছ কা��ির ব��র ��র �ত�া�ােরর ছিব।

�া� �িতি�য়া
� নেভ�র ���� ����ার ��াদক�য় : স�াদকীয়র িশেরানাম �শ�ন
বর�� িনেয় আপি� জািনেয়েছন ��জন পাঠক। ��ম আপি�, মািক�ন
��িসেড�ট বারাক ওবামােক শ�ন বলা িঠক নয়। শ�ন শ�িট এখােন
খারাপ অে�� ব�ব�ত হেয়েছ। িক� শ�ন �া�ী িহেসেব খুবই ��র
এবং মা�ে�র তরফ ��েক তােক একিট খারাপ �া�ীর তকমা লািগেয়
�দওয়া হেয়েছ। এই ধরে�র মা��-�কি�ক দ�ি� িঠক নয়। ি�তীয়
আপি�, ওবামা একজন রা�পিত মা�, একিট ব�ব�ার অ�, হয়ত
িশেরামি�। ব�ব�ািট মানিবক সমাজেক ধার� করেত আজ আর স�ম
নয়। �স ক�া ওবামােকও বারবার জানােনা �েয়াজন, তার সাে�ও
ক�া বলা �েয়াজন। শ�ন বেল ডাকেল �সই ক�া বলার পিরসরিট
ন� হয়।
�� �ে�াবর ���� ����ার ��বাদ �কলকাতায় �রমাণু ... �িতবাদ�েদর
তুঘলিক কায়দায় আটক' : সংবাদ িশেরানােম �তুঘলিক� ক�ািট একিট
িবেশ�� িহেসেব ব�ব�ত হেয়েছ, �ার ইি�ত খারাপ। এই িবেশ�ে�র
উ�পি� হেয়েছ মুহা�দ িবন তুঘলক নামক এক ন�পিতর ��েক, ি�িন
খামেখয়ািল রাজা বেল পিরিচত িছেলন, �� খামেখয়ােল �জার �িত
হত। �ক�তপে� ন�পিতেদর মেধ� িবচার করেল �দখা �ায়, তুঘলক
অেনক মানিবক, দয়ালু এবং �কামল ��ােবর রাজা িছেলন, এবং
তােক এই�ােব �িতহািসক খলনায়ক িহেসেব িচ�ায়ন িঠক নয়, তাই
এই �তুঘলিক� িবেশ�ে�র ব�বহারও িঠক নয় --- জািনেয়েছন এক
পাঠক।

���রবেনর বুেক �ক�িত�িবেরা�� কা�
�� �েয়িছল �দ��' বছর আে�...'

�� নেভ�র জী�নান� �ভা�র� ক�কাতায়
���� �া��� �ি�কার �� ��েক �েয়াজন
করা হেয়ি�� �ে�াক �ে��া�া��ায় �ারক
���তার� �েদ�া�ােদর �� ��েক জানােনা হয়
�� �� নেভ�র ������ ���� �া��� ��াদক
�ে�াক �ে�া�া��ােয়র ��ত��র �র �ি� ত�ার
নাে� ি�তীয় �ারক ���তা� ��� ���তার
ি��য় ি�� ��ি� ���হার � �া�ািজক �া���
��� ��া ি�ে�ন ���া�ক �জয় ��� ��ােরর
ি��য় ���র�ন � তার �ক�িত � �া����
��া �ী ত��ার কাি��া�� �� �ি�ত �ক�
ি��ক �হা�য়েক �কে�� ��েন� �িন �গা�া�া
�েকর ��গ�ত রা�াে�ি�য়ায় ি��ক িহ�াে�
কাজ করেত িগেয় দী��িদন �ের ���ানকার
�া�ে�র �ে� ��েকে�ন ��� তােদর �����ে�র
ভাগীদার হেয় তােদরেক িনেয় কাজ করেত করেত
তােদর� জ� �ে�েগার ��া�া�ি� �র �রা�
��েভ��ে��� গে� ত�ে�ে�ন� ��না ত�া�
�ভ�ি�ক� ��ক�ন ��ীক �রকার •
স�ার ��েত �খন বঁািশ বাজিছল তখন আিম
�চাখ ব� কের �নিছলাম। আমার মেন পেড়
�াি�ল ��রবেন আমার ��ম জীবেনর ক�া।
আমার �গাটা পিরবার িনেয় আিম রা�ােবিলয়ায়
হািজর হেয়িছলাম এক আিদবাসীেদর �ােম।
িবদ�া নদীর ধাের গড়ানকােঠর �বড়া �দওয়া
খেড়র চােলর ঘের। আমােদর �িতেবশীেদর মেধ�
একজেনর নাম িছল, ধীেরন সদ�ার। �ায় না
�খেত �পেয় �স মারা �ায়। �খন �বঁেচিছল, তখন
�কােনা �কােনা িদন �পট �রার ব�ব�া হেল �স
বঁািশ বাজােতা। অ�ুত �সই �র।

আমার জীবেনর প�াশ বছর আিম ��রবেন
��েকিছ, �ার মেধ� চি�শ বছর �ায়ী�ােব।
...�ক�িতর স�ি� এই বন প�ি�বীর ব�হ�ম
�ম�ানে�া��। �ারেতর �০�িট �ীেপ এই বনা�ল
ছিড়েয় িছল, বািকটা অধুনা বাংলােদেশ।
এবং বাংলােদেশ আেছ �মাট ��রবেনর �ই-
ত�তীয়াংশ। �জায়ােরর সময় সমু� ��েক নদীর
খােত �� জল ��ােক �ঁাটার টােন �সই জল সের
�াবার সময় �রেখ �ায় পিলমািট। �সই পিলমািট
জেম জেমই এই �ীপ�েলা গেড় উেঠেছ। এটা
�ক�িত গেড় তুেলিছল শ��লা র�ার জ� -- এই
কাদাবেন বাঘ-হির�-�েয়ার-�মীর ইত�ািদ জ�
ও জলচর �া�ীর �দখা িমলত। একসময় এখােন
গ�ার জাতীয় জ�ও পাওয়া ��ত। �াক�িতক
িনয়েম পিল ��েম জেম খুব �ত --- চার বছের
হয়েতা �িড় ফুট� তার পের খুবই ধীরগিতেত --
�িড় বছের, হয়েতা চারফুটও উঁচু হল না।

এই �ীপ সেব �খন খািনকটা গেড় উেঠেছ
তখন মা�ে�র �লাে�র দ�ি� এই িদেক পড়ল।
ি�িটশ সরকার এই অ�ল ��েক িকছু আয়
হে� না �দেখ, ��েম জরীপ কের একটা
কা�িনক �রখা �টেন বনা�ল আলাদা কের
�ীপ�েলা ইজারা িদল অনাবাসী জিমদারেদর
হােত। ��মন, �মিদনীপুেরর ইলা পাল �চ�ধুির

ইত�ািদ জিমদারেদর কােছ এক একটা লট ক��র
ওই জায়গা�েলা িদেয় িদেলা। িকছু মা�ে�র
িকছু �লা� �মটােনার জ� এবং িকছু মা��েক
�ে� িকছু উপাজ�ন করার উে�ে� তখন এখােন
জ�ল হািসল কের রায়ত বসােনা হয়। জ�ল
হািসল মােন জ�ল �ংস করা। এই কােজর
জ� সঁাওতাল পরগ�া ��েক আিদবাসীেদর িনেয়
আসা হয়। জ�ল হািসল করার ম�ল �হাতা ি�িটশ
�শাসন ও �জাতদাররা আর তােদর সহায়ক কছু
�প�� �ি�য় ও �মিদনীপুেরর িকছু জিমহারা
মা��। �কালকাতা ��েক �৩০ িকিম দ�ের এই
�ক�িত িবেরাধী কাজ �� হেয়িছল আজ ��েক
�ায় �দড়শ বছর আেগ।

�� অ�েল �জায়ােরর জল কখনও কখনও
�০-�� ফুট �বেড় �ায় �সখােন �ীপ�েলা �ে��
উচুঁ হওয়ার আেগই মা�ে�র বসিত বানােল তা
�জায়ােরর সময় ��৩ ফুট জেলর তলায় চেল
�ােব, �সই �নানা জেল চা�-বাস সবই ন�
হেব। তাই �সই �নানা জেলর �াবন �ঠকােত
জিমদার-�জাতদাররা তখন �ীপ�েলােক মািটর
বঁাধ িদেয় �ঘরার ব�ব�া কের। বঁাধ �খন �তরী
হয় তখন কািরগির �ক�শেলর ধার ধারা হয়িন,
তার �ে�াগও িছল না, িক� এ�ােবই ৩�০০
িকিম বঁাধ গেড় উঠল।

ি�িটশরা �া খুিশ তাই কেরেছ। িক�
�াধীনতার পর �াট বছেররও �বিশ সময় ধের
আমরাই বা কী করলাম। আজ ��রবেনর
�০� �ীেপর মেধ� �৪টায় �কান জ�েলর িচ�
�নই। �সখােন ৪� ল� মা�� বসবাস কের।
সব �কেট সাফ কের িদেয়িছ আমরা। �ক�িত
বািনেয়িছল �০�টা �ীপ, �সখানকার �ম�ানে�া�
ফের�� বে�াপসাগেরর ঘ���ী�ড়েক উপ�েল
�ঠিকেয় রাখত। আমরা �৪টা �ীেপর গাছ �কেট
�ফেল �সই �ড়েক আমােদর ঘেরর দরজা অবিধ
আসার রা�া কের িদেয়িছ। আমরা িতনেট
�ক�িত-িবেরাধী কাজ কেরিছ -- ��েম জ�ল
�কেটিছ, তারপর প�-প�ী তািড়েয় িদেয়িছ
আর বঁাধ িদেয় নদী িঘেরিছ। এখন তার ফল
�ুগেত হে�। আয়লা �েড়র এরকম �য়ানক
তা�বলীলা আিম সারাজীবেন �দিখিন। �ায়
প�াশ বছর ��রবেন আিছ। ���� সােলও
একটা আয়লারই মেতা �চ� �ড় উেঠিছল,
িক� তখনও এতদ�র �য়�িত হয়িন। ���ােব
আমরা চলিছ তােত আগামী ৩০-৪০ বছের
��রবন পুেরা �ংস হেয় �াওয়ার স�াবনা
আেছ --- এটা িব�ানীেদর অি�মত। এই
�সে� একটা ক�া বেল িনই, �ঘাড়ামারা এবং
আেরকটা �ীপ আর খুঁেজ পাওয়া �াে� না।
একসময় �ঘাড়ামারা সাগর�ীেপর �চেয়ও বিধ��ু
িছল। এই �ীপ �েটা হািরেয় �াওয়ার কার�
িহসােব অেনেক িব�-উ�ায়েনর ক�া বেলন।
িক� �ানীয় �লােকেদর মত, আমারও অি�মত,
হলিদয়া ব�েরর িনম�াে�র ফেল নদীর ��াত ঘুের
িগেয় এটা হেয়েছ।

�ু � ক � ির � য়

িতহার �জেল
কা�ীির �মেয়র ব�ীদশা

কা�ীির �া�ীনতা �ে�া�েনর �িহ�া �ন�ী �নজ�� জা��দ
হাি�� কা�ীেরর ���া�া�ােদর ��েয়� �দ�ে�ািহতার
��রাে� িতহার �জে� ��ী �াকা ���ায় ত�ার �িভ�তা
িনেয় ���েত ���া ত�ার �কি� �� কা�ীর ��েক �কা�
�ায় ���� �াে�� ��েয়র না� �কেয়িদ ন�র ��� �
ভারতী িজনদান �� ��ের �া�����রাজ িক �দাদ� �কেয়িদ
ন�র ��� � ভারতীয় �জে� ��ার �র��া�� ���
��েয়র �কি� ���াে�া�না কেরন ���াক �� হক ি�কা�র�
কা���ারকাের��� �� �গ� ���ারেন� �েয়��া�ে�� ���
���াে�া�নার ��ি�� ��� � •

... তার�র িতিন বণ�না কেরেছন� ভারত�য় রাে� কা��ির
ব��েদর �য িনে�েদর �লাক ি�ে�েব �দ�া �য় না� �� ক�া।
িব�ারকেদর ��া�ভ�িত �ােক না। আ�ন��ব�রা ল�েত �ায়
না। �া�াররা �য�� ছু�েয় �দ�েত �ায় না �িটন �য�েব�েণর
�ময়। ��ু�িক��ণ�' ব��র ময�াদা য�ণার। তার ��র লা�ােনা
�য় �দ�ে�া��র তকমা। ভারেতর �কা�া� �বামা �াটেল�
�ার�াে�র �লাক কা��ির ব��েদর িদেক তাকায় ঘ�ণার
��াে�। ��েলর কম��ার� �ব� ��ল ��া�েনর মেনাভাব
��র মেতা। �ািক�ান ি�তেল �াি� ��ােট। ��� ব��
মি�লারা �ারা�ণ �াল �দয়। �রকম �ব�ায় কােরার মা�া
ি�ক রা�া� দায়। ... িক� ��� আন�ুেমর ল�া� মেনাভােবর
�ির�য় আমরা �া� য�ন �দি� ��ল ��া�েনর �ত�া�ার
�ব� �া�ারেদর �বে�লায় ব�� ���রার ম�তু�র ঘটনার
�িতবােদ �লা �তােলন িতিন। ...

আ�ন � িব�ারব�ব�ােক �ক �াত িনেয় আন�ুম
বেলন� ব��রা বুে�া �েয় যায় আ�াম� �নািনর িদন ��েত
��েত� িব�ােরর �দিরেত� িব�ারক বা �া��র ���ি�িতেত�
আ�ন��ব�েদর �ম�ঘেট � ���কাল�ন ছুিটেত। তােদর য�ণা�
��া�ণ বা�েত �ােক। �িরব ব��রা তােদর �ািমেনর �য়�া
িদেত �াের না। িনর�র ব��রা ���ায়� �কােট� ক� �ে�
��টা� তারা বুে� ��েত �াের না। আন�ুম িবনা �য়�ার
আ�িন �রাম��েক ���ন আ��া িদেয় বেলন� �িবিন �য়�ার
��ল�আ�ন��ব�রা �বি�রভা�� �কান� কাে�র নয়। তারা
িব�ার�া��� ব��েদর আ�ুেলর ছা� িনেয় ��ল কত����েক
�দি�েয় বেল তারা �েনক িকছু কেরেছ। আ�েল � �ব
ভ�া�তা। ঘু� ��েল �ব� �ক� �ক� িকছু িকছু কা� কের।'
�ক� �ব�া �াত�য় মানবাি�কার কিম�েনর�। তােদর
�িতিনি�রা ��েল আে�� আেয়� কের লা� �ায়� তার�র
�কেট �ে�। তােদর ��ি�িতর �ময় �কান� ��লব�� তােদর
�ে� �দ�া করেত �াের না।

... আর� য�ণা �ত য�ন আন�ুেমর ��ল���ুিরর ি��িন
ত�াি� �ত �� �া�য়াির �ব� �� আ�ে�র আে�� িতিন
না �া�েল� �� �� িদেনর ���েব ত�ােক �ািমল করা �ত�
আন�ুেমর �� ��েল ��� ��বাদ�� �ব� ম�া�াি�ন আ�া
য�ন ব� কের �দ�য়া �েয়িছল� �ম��য় ���ার বে� য�ন
��ল কম��ার� �ব� কত���� আন�ুমেক �াক�ালা ��েক �ল
িনেত বারণ কের িদেয়িছল ...

... আন�ুেমর ��েলর িদনিলি� কা��েরর মি�লােদর
ল�া�েয়র �ক নতুন ���ায়। ... আন�ুম �কবল ত�ার
িনে�র �রব�ার বণ�না কের ব� �লে�নিন� �কা��ির
ব��েদর আ��য়��নেদর ��াে�াি�েয়�ন' (AFKP) নােম
�কিট ����ন� �তির কেরেছন� কা��ির ব��েদর �েয় ল�া�
করার ��।

ম����ব�েদর �ে� �রা�ির আেলা�নার �তায়া�া কেরিন �রকার
�ারত সরকােরর উপ�ল িনয়�ে� গিড়মিস ও ম��জীবীেদর �িতবােদর ধারাবািহকতা

� ত �� ��া র � র
�া�না� ি���য়াক�া��
��ারাে�র ��াদক �দী�
��া�ািজ�র �ে� ��াে�র
��ে� �া�য়া �য়ান� ��াদনা ��ীক �রকার�
ক�কাতা� �� �ে�া�র •
িক� িসআরেজড ����-এর �তা সাংঘািতক ল�ন
হেয় চেলেছ। �সখােন সংেশাধনী এেন এেন �ায়
সবিকছুই হিটেয় �দওয়া হেয়েছ। পরমা�ু িব���
�ক� ��েক িবেশ� অ���নিতক অ�ল, তাপিব���
�ক� ��েক �হােটল িরসট�, �তল-গ�াস স�ান ---
সব িকছুরই পারিমশন িদেয় �দওয়া হেয়েছ উপ�ল
এলাকায়। তখন আবার আমরা রা�ায় নামেত বাধ�
হলাম। �০০� সাল ��েক �০০� --- সরকার িক�ু
করল না। িক� উপ�ল জবরদখল চলেতই �াকল।
সরকার�েলা ঠুঁেটা জগ�া� হেয় বেস রইল। একটা
হতাশাজনক অব�ার স�ি� হল। িঠক হল, একটা
বেড়া িকছু কের সরকারেক একটা ধা�া িদেত হেব।
�০০� সােলর পয়লা �ম �জরােটর জাঠাও ��েক
��রবন প��� একটা ম��জীবী �চার �া�া ��
করা হল, উপ�ল বরাবর, আমােদর অধুনা �য়াত

স�াপিত হেরক�� �দবনাে�র
�নত�ে�। এটা উপ�ল বরাবর
একটা উ�সাহ উ�ীপনা �তির

করল। ... পিরহােসর ক�া হল, ��িদন আমরা
এই �া�া �� করলাম, �সিদনই �ক�ীয় সরকার
একটা িসএমেজড নােম িব�ি� জাির করল। আমরা
রা�ােতই কিপ �জাগাড় করলাম। পেড় �দখলাম,
খুব বােজ। তখন বািক �া�ািট হেয় দঁাড়ােলা এই
িব�ি�র িব�ে� এবং �ত�াহােরর দািবেত �া�া।
এই িব�ি�টা িছল একটা খসড়া িব�ি� --- �সই
িহেসেবই রেয় �গল। আমােদর �া�া �শ� হল জুন
মােস। আগ� মােস আমরা িদি� �গলাম। �ডপুেটশন
িদলাম, আমােদর �িতবাদ জানালাম। পিরেবশম�ীর
সাে� �দখাও করলাম।

িক� উপ�ল �ংস চলেছই। �০০� সােল আমরা
কলকাতােত একটা িমিটং করলাম, জুন মােস। িঠক
করলাম, একটা �িতিনিধদল পাঠাব পিরেবশম�ী
জয়রাম রেমেশর সে� ক�া বলেত। ... উিন
বলেলন, িসএমেজড িনেয় সরকার আর এেগােব না।
আবার একটা কিমিট হে� �ামীনা�েনরই �নত�ে�,

আবার প��ােলাচনার জ�। ... আমরা বললাম,
এসব বারবার না কের ম��জীবীেদর সে� সরাসির
ব�ন, ক�া বলুন। ... ম�ী �ারেতর �০০০
িকিম উপ�ল অ�েলর পঁাচ জায়গায় িনেজ এবং
পঁাচ জায়গায় �িতিনিধ পািঠেয় ম��জীবীেদর সাে�
সরাসির আেলাচনার ক�া বলেলন। সরকার �কানও
আইন করার আেগ সংি�� মা��েদর কােছ �াে�
-- এটা খুব বেড়া ব�াপার, আমরা �াগত জানালাম
এই পদে�পেক। ... পি�মবে� এই আেলাচনািট
হেয়িছল কাক�ীেপ। তারপর িকছুিদন বােদ, ওরা
একটা িসআরেজড �০�০ ি� �াফট বা �া�িমক
খসড়া �তির কের িদল। �সটা �বশ খারাপ। আমরা
�িতবাদ জািনেয় বললাম, আমরা অেনক িকছু
বেলিছ, তারপেরও আপনারা এই একটা খসড়া
িদেলন। এ�ােব হয় না। ...আপনারা এ ব�াপাের
আমােদরও শািমল ক�ন। সরকার �নল না। ��
�সে��র �০�০ এই খসড়া িসআরেজড �০�০ িদল।
জনমত জানােনার জ� �৪ নে��র অবিধ সময়
িদল। িক� �সটা এক ধরেনর �ধঁাকা ছাড়া িকছু নয়
...।

ন�েরর বদেল ি�িনয়িরিটর িভি�েত �া�িমেক ি��ক িনেয়াে�র দািব
� � ম �া তা র � র

ন�ইেয়র মধ�বত�ী সমেয়
নরিসমহা রাওেয়র �ক�ীয়
সরকােরর আমেল �দেশর
সম� অ���নিতক �াক�িতক স�েদর ওপর ব�জািতক ও
কেপ�ােরট পুঁিজর অবাধ আিধপত� কােয়েমর লে�� বাজার
অ��নীিত �পায়ে�র প� মস�� করা হয়। িশ�াে�ে�ও
ব�াপক পিরবত�ন ঘটােনা হয়। এই পিরবত�ন পি�মবে�র
িশ�াে�ে�ও ঘেট। �দখা �ায় অ��িত ��ম িব�ােগর
পাশাপািশ ব�া ব�া �ার �লটােরর ছড়াছিড়। উে��
িশি�েতর হার �বিশ �দিখেয় ব�জািতক কেপ�ােরটেদর

লি�েত উ�সািহত করা। কার�
ম�খ�রা �ােলা কনিজউমার হয় না।
এছাড়া আরও একিট উে�� িছল,

িশ�ায় এই রােজ�র অ�গিত �মা� করা। �গাটা
ব�াপারটাই একিট �মাটা দােগর বুজ�িক।

এক�া �িদ সিত� হয়, তাহেল �� ওেঠ, িনব�ািচত
�মধাবীেদর �মধার পিরমােপর �� ব�ব�া মাধ�িমক
উ�মাধ�িমেকর ন�র, �সটা কী �ুি��ু��আরও একিট
বা�ব ঘটনা হল, আপনােদর িনব�ািচত �মধাবীরা
�া�িমেক ইংেরিজ পড়ােত পারেছ না। কার�, তারা

�াস ফাইে� উেঠ এ িব িস িড িশেখেছ। এক�া সদ�
িনেয়াগ�া�রা আমােদর কােছ �কাে�ই �ীকার কেরেছ।
আমরা �া�িমক ��েক ইংেরিজ পেড়িছ এবং আমােদর
ইংেরিজ িলখেত হত। আমরা পরী�া িদেয়িছ ন�শ
ন�ের। এরা িদেয়েছ আটশ� ন�ের পরী�া। এেদর
পরী�ায় �াধীন�ােব একিট বাক� দ�ের �াক, একিট শ�ও
িলখেত হেতা না। �কবল �বেছ িনেলই কাজ চেল ��ত।
আমরা সংগঠেনর তরেফ দ���ােব বলেত চাই, �ক�ত
�মধার িবকােশর উে�ে� নয়, অস� উে�ে� শতাংেশর
বাধা �তির কের আমােদর পরী�ায় বসার �ে�াগ ��েক

বি�ত করা হেয়েছ। িব�য়িট জািনেয় চলিত বছেরর �
�ফ�য়াির িবকাশ �বেন একিট জমােয়ত ও িবে�া�
কম��িচর পাশাপািশ সংি�� িশ�া দ�ের দািবসনদ
�পশ কেরিছ। এেত বলা হেয়েছ, জাতীয় িনব�ীকর�
কম�িবিনেয়াগ �কে�র িনয়মনীিতেক ল�ন করার পাশাপািশ
�ারতীয় সংিবধােনর মুখবে� বি��ত সামািজক ও
অ���নিতক �ে�ােগর সমতা ও ব�ি�র ম��াদা ও অিধকােরর
ক�া বলা আেছ, তােক ল�ন কের আমােদর পরী�ায়
বসেত �দওয়া হয়িন। িব�য়িট িনেয় িব�ািরত জানােনার
পাশাপািশ এই মু�েত� আমােদর সংগঠেনর সম� সদ�েক
সরাসির িনেয়াগপ� �দােনর মেধ� িদেয় আপনােদর দ�েরর
��তা �মা� ক�ন।
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ইিসএেল� ি��া �িম�ে��
�িধ�া���ে�ালেন� ি�েপাট�

� ত স� ��া � প �
���স�� ����কার�
স�����র ���ক �া��া
�র��া��� স�া��া ���ক
সরকার •
...�সাদপুর এিরয়ায় আইিন অিধকার�েলা
স���� �িতি�ত না হওয়ায় িব�ু� হেয়
��টার মেধ� ��টা �কািলয়ািরর �িমকরা
কাজ ব� কের এিরয়া অিফেসর �গেটর
সামেন ধরনায় বেস যায় �� �সে��েরর
সময়সীমা �পিরেয় যাওয়ার পর। ধরনার
��ালিদেনর িদন চারজন �িমক আমর�
অনশেন বেসন। ধরনা চলাকালীন িপএম
এবং সম� িঠকাদারেদর িনেয় িমিটং কেরন
এিরয়া িজএম। ওইিদনই িপএম ও িসিকউিরিট
অিফসার ধরনামে�র সামেন এেস জানান
িঠকাদাররা সম� দািব �মেন িনেয়েছ এবং
সম� �কািলয়ািরর ম�ােনজারেদর এই িনেদ�শ
�দওয়া হেয়েছ �পেমে�টর সময় ইিসএেলর
একজন অিফসার থাকেব। তােদর কথার
পির�ি�েত �অিধকার'-এর প� �থেক বলা
হয়, ম�ােনজেম�ট যা বলেছ তা �েত�ক
�কািলয়ািরেত এবং এিরয়ােত �নািটশ িদেয়
জানােনা �হাক এবং তার একটা কিপ
�অিধকার'�ক �দওয়া �হাক। �নািটেশ �রট,
�বতেনর �ান, সময় উে�খ করেত হেব।
সাতিদেনর মেধ� পিরচয়প� িদেত হেব এবং
�নািটশ �দওয়া হেল আমােদর ধরনা তুেল
�নওয়া হেব। িক� আরও সাতিদন পার
হেয় �গল, �কানও �নািটশ ম�ােনজেম�ট
টা�ােত পারল না, তখন অনশন ��
হেয় যায়। ধরনা এবং অনশন চলাকালীন
�িমকরা ��াগােন ��াগােন দী� িবরাট এক
িমিছল কের। �কািলয়ািরেত �গট িমিটং,
মহ�ায় িমিটং হয়। অনশেনর � িদেনর
িদন অনশনকারী �িমকেদর শারীিরক অব�া
খারাপ হেয় পড়ায় অ� �িমকরাও িব�ু�
হেয় ওেঠ। িসআইএসএফ-এর �চােখ ধুেলা
িদেয় �ায় িতিরশ প�য়ি�শজন �িমক িজএম
অিফেসর সামেন �প��েছ যায়। ... �পুর
সােড় বােরাটা �থেক িবে�াভ �� হয়। �শ�
পয�� ম�ােনজেমে�টর প� �থেক িসিকউিরিট
অিফসার �নািটশ টা�ায় এবং তার একিট
কিপ �অিধকার'-এর হােত িদেল �িমকরা
জেয়র খুিশেত ��াগান িদেত িদেত �বিরেয়
আেস। অনশন ও ধরনা তুেল �নওয়া হয়।

এইটু� দািব প�রে�র জ� �িমকেদর
�যভােব আে�ালন করেত হে� তােত
তারা বুে� �গেছ এই জয় আংিশক জয়।
�িমকেদর অ�া� দািব �তা দ�েরর কথা,
ন��নতম মজুির হািসল করেত এখনও তােদর
আরও অেনক পথ এেগােত হেব। ফেল
আগামী আে�ালেনর কম�স�িচ িহেসেব তারা
িঠক কেরেছ, অে�াবর মােস পরবত�ী
�বতন পাবার সময় �ক�ীয় সরকােরর �য
��নতম কম�স�িচ তার কম মজুির �কউ �নেব
না এবং ইিসএল-এর অিফসারেক সামেন

থাকেত হেব। যিদ
কম মজুির �দওয়া হয়
তেব তারা �বতন না

�দওয়ার িলিখত অিভেযাগ ম�ােনজেম�ট এবং
�লবার কিমশনেক জানােব।
প�িল�, িস�ইএসএ��এ� লাি�চাজ�,
�িতবা�
�শ� খবর, িতনিট �কািলয়ািরেতই সরকার
িনিদ�� ��নতম মজুির ��� টাকা �দওয়া ��
হেয়েছ, �� হেয়েছ পিরচয়প� �দওয়ার
কাজও। িক� �াইেভট িনরাপ�া র�ীেদর
�বতন িনেয় টালবাহানা চলেতই থােক।
সালানপুর এলাকার �াইেভট িসিকউিরিট
গা��রা এি�ল মােসর �বতন পায় � নেভ�র।
সং�ামগড় �কািলয়ািরর িঠকা িসিকউিরিটেদর
�বতন �থেক িঠকাদার ���� টাকা �কেট �নয়।
তারা ম�ােনজেম�টেক কার� িজে�স কের,
িক� �কািলয়াির ম�ােনজেম�ট এর �কানও
স��র িদেত পােরিন। ম�ােনজেম�ট এবং
িঠকাদার িমেল �অিধকার' সংগঠেনর িতন
কম�ীেক ওখান �থেক �া�ফার কিরেয় �দয়।
িক� নতুন জায়গােতও তারা �কানও কাজ
পায়িন, কার� �সখােন �কানও কম�খািল িছল
না। অেনকবার ইিসএল ম�ােনজেমে�টর সােথ
এই িনেয় কথা বলার �চ�া করেলও সাড়া
না �পেয় �� নেভ�র সালানপুর এলাকার
িসিকউিরিট গা��রা �জনােরল ম�ােনজােরর
সােথ কথা বলেত যায়, ��রাও করা হয়
পােস�ানাল ম�ােনজারেক। �কানও কথা না
বেল রাত দশটায় পুিলশ এবং িসআইএসএফ-
�ক িদেয় আে�ালনকারীেদর ওপর লািঠচাজ�
কিরেয় অিফসাররা পালায়। চারজন জখম
হয় এই লািঠচােজ�।

পরিদন সকােল ��� �াইেভট িসিকউিরিট
গা�� এবং অ�া� �িমকরা এই লািঠচােজ�র
িব�ে� রা�া অবেরাধ কের। িসিপএম
দেলর িকছু ��া একিট �াইেভট গািড়েত
কের অবেরাধ ভা�েত আেস এবং ব�থ�
হয়। �'��টা অবেরাধ চলার পর � গািড়
পুিলশ আেস। আরও আধ��টা পের আেসন
�জনােরল ম�ােনজার �য়ং। সম� �ীক�ত
��� ইউিনয়েনর উপি�িতেত আেলাচনা ��
হয়। আে�ালনকারীেদর প� �থেক িতনেট
িনিদ�� দািব করা হয়। এক, সং�ামগড়
�কািলয়ািরর িনরাপ�া র�ীেদর ওই িদনই
কােজ �নওয়া� �ই, �বআইিনভােব �কেট
�নওয়া টাকা �ফরত� িতন, সালানপুর এিরয়ার
সব িনরাপ�া র�ীেক �ম �থেক অে�াবর
মােসর �বতন �দওয়া।

�জনােরল ম�ােনজার এইসব দািবেত
সহমত হ'ন। যাই �হাক, ওই িতনজন
�� নেভ�র �থেক কােজ বহাল হয়,
তােদর পুরেনা কােজর জায়গা সং�ামগড়
�কািলয়ািরেতই। �ম এবং জুন মােসর বেকয়া
�বতনও �াইেভট িনরাপ�া র�ীরা �পেয়েছ।

ন�না�া�� �সবা� মাতল
��াটা �মাট��া �াম

�ারা�� �া�� ��া���া� ��া��া� ��
����র •
যুবসং� �ােবর পিরচালনায় �মাটগদায় প�াচ
হাজার মা��েক িখচুিড় খাওয়ােনা হল।
ব�া�ড়ার রায়পুর থানা এলাকার �মাটগদা
সেমত আশপােশর �বশ কেয়কিট �াম এই
মহান নরনারায়� �সবায় �মেত উেঠিছল।
আবালব��বিনতা সবাই সমান উেদ�ােগ হাত
লাগাল। �কউ আনাজ কাটেছ। �কউ মশলা
ব�াটেছ। �কউ উেনান �ালন করেছ। অেনেক
খাওয়ার পিরেবশন করেছ। অেনেক আবার
পাত তুলেছ। এই িবশাল কম�য� না �দখেল
�বা�ােনা যােব না। �মাটগদা �ােমর �বী�
ন�ই বছর বয়� �ী ভা�র দ� বলেলন,
আমরা প�িচশ বছর ধের জগ�া�ী পুেজা
উপলে� িখচুিড় খাওয়ােনা উৎসব পালন কের
আসিছ। �িত বছর এই �সবায় �মেত ওেঠ
যুবসং� �াব। �সই সােথ �গাটা �াম। �িত
বািড় �থেক চাল �াল সবিজ টাকাপয়সা,
আশপােশর �াম �থেকও আদায় হয়। �য
�যমন পাের হািস মুেখ কিমিটর হােত তুেল
�দয়। �যিদন খাওয়ােনা হয়, তার আেগর রাি�
বােরাটায় িখচুিড়র ��চিক উেনােন বেস যায়।
একসােথ বােরা �থেক পেনেরা খানা উেনােন
িখচুিড় চাপােনা হয়। পরিদন �বলা চারেটেতও
�শ� হয় না। �মাটগদা �ােমর �ছেল যুবসং�
�ােবর সদ� হীেরন দ�, বাবলু কম�কার,
�শা� দ�রা বলেলন, আমােদর এখােন
বা�ািলর বােরা মােস �তেরা পাব�� হয়। িক�
জগ�া�ী পুেজার এই নরনারায়� �সবায় �য
আন� হয়, তার মেতা আর �কানও উৎসেব

হয় না। �ােমর বউ �মেয়রা বলেলন, এই
উৎসেব বােপর বািড় আসেত খুব ভােলা
লােগ।

�মাটগদা �ামিট িচরকালই িবিভ� ধম�ীয়
উৎসেব �মেত ওেঠ। জািত ধম� িনিব�েশে�।
এই �াম এতদ�েলর �াম�িলর মেধ� একিট
সব�ধেম�র পীঠ�ান। দি�� পি�ম ব�া�ড়ার
এই �াম আসেল মঠ গাদা --- অথ�াৎ
অসংখ� মেঠ ভরা। িবক�ত কের আজ তার
�াকনাম �মাটগদা হেয়েছ। কী �দবেদবী �নই
এই �ােম� কী মি�র �নই এই �ােম�
আেছ ধম�রাজ মি�র, মনসা মি�র, িব�কম�া
মি�র, �গ�া মি�র, শিন মি�র, িশব
মি�র, ল�ী মি�র। এক কথায় �মাটগদা মঠ
মি�েরর �দশ --- তার ধম�গাথা িব�াসকথােক
ছিড়েয় িদেয়েছ আেশপােশর �জলা�িলেত।
ধম�রােজর পুেজা উপলে�� �িত বছর মা�
মােসর �শ� শিনবার �মলা বেস। একমােসর
জ�। ব� �দাকান, নাচ, গান, নাগরেদালা,
সাক�াস --- সবিকছু আেস এই �মলায়।
অেনক মা�ে�র সমাগম হয় এখােন। সমােজর
�াি�ক ���ীর মা��জেন ভের যায় এই
�মলা। ধম�রােজর মানত �দওয়ার জ�।
তােদর িব�াস --- �দবতার জ� আমরা �ামী
পু� সংসার িনেয় �েখ আিছ। এখনও সভ�তা
এই �াি�ক ���ীর �লােকর কােছ আধুিনক
জীবন কী, �কমন তার �প র� -- �দখােত
পােরিন। আর কতিদন পের পারা যােব �ক
জােন� তবু মা�� তার �বাধ ধম�িব�াসেক
িনেয় ��র সমেবতভােব আেছ --- জীবেনর
কাছাকািছ।

�চা� ব�� �াই��মাস ��েট ��াটাই হ��া� প�
�া�� ��াহা �চে� �েলেজ� ��েট বেসে�ন �ব��

.

���ক সরকার � ���া� ������� ক�কা�া� �� ����র •
কলকাতার উ�ের ��ান� �কশব চ� কেলেজর ��াকার মুখিটেত
গত �� নেভ�র �থেক বেস থােক বছর স�ায়ি�েশর �য যুবকিট,
ত�ার নাম �বীর পাল। মাথার কােছ কলেম �ছােটা �ছােটা কের
�লখা দািবসনদ, একটা পু�চেক িপচেবাে�� টাি�েয় রাখা, সচরাচর
কােরার �চােখই পড়েব না। যুবকিটও এমন িকছু �চােখ পড়ার মেতা
নন, ত�ার �িতবােদর মেতাই। �বিশরভাগ সময়ই মাথা নীচু কের
বেস থােকন। িজে�স করেত বলেলন, �আিম িবেকিস কেলেজ গত
�� বছর �� মাস িবিভ� ি�পাট�েমে�ট িবিভ� রকম কাজ কেরিছ।
বত�মােন িতন বছর চার মাস পেনেরা িদন �কানও ছুিট ছাড়াই নাইট
গাে��র কাজ করিছ। গত ম�লবার �� নেভ�র হঠাৎ কেলেজর
অধ�� আমােক ��েক �ম�িখক ভােব বলেলন, আর আসেত হেব
না। ব� বলা সে�ও িলিখত �দনিন। হঠাৎ আিম না এেল কত�েব�
অবেহলা হেব, যিদ �কানও চুির টুির হয়, তেব তার দায় এেস পড়েব
আমার ওপর -- তাই আিম কেলেজই আিছ --- অব�ান করিছ।
এিদেক অ� �কানও নাইটগা��ও িনযু� হয়িন। আিম �ায়ী চাকির
�াথ�ী িহেসেব গত �� ি�েস�র ���� পরী�া িদেয়িছ এখােন। �সই
পরী�ার ফলাফল এখনও জানােনা হয়িন।'

বািড়েত �ক �ক আেছ? �আমার বািড়েত আেছ মা, বাবা এবং
�ছােটা �বান। মা-বাবা �জেনর কােরারই শরীর ভােলা নয়। বেড়া
�বানটার িবেয় হয় �গেছ। �ছােটা �বান কেলজ পাশ, িকছুিদন আেগই
তার গল �া�াের ��ান অপােরশন হেয়েছ। বািড় আমার কেলেজর
কােছই।'

গত �চা� বছর ধের িবিভ� ি�পাট�েমে�ট হেরক কাজ কেরেছন
�বীর। সব জায়গােতই ইেলি�েকর কাজ, �বাটািন ি�পাট�েমে�ট
ল�াবেরটির সহায়ক িহেসেব কাজ। জুলিজেত-�কিমি� িবভােগও কাজ
করার অিভ�তা রেয়েছ। কখনও কখনও অিফেসর কাজও করেত
হেয়েছ। �আিম �যেহতু পাম�ােন�ট �াফ নই, তাই �পেটর দােয়
আমােক সম� কাজই করেত হয়।' নাইট গা�� িহেসেব যতিদন
আেছন িতিন, মাস �গেল �' হাজার টাকা কের পাে�ন। অ�
কাজ�েলােত কাজ হেল পয়সা, না হেল পয়সা �নই।

এই কেলেজ আেগ �'জন গা�� িছেলন। একজন হঠাৎ শারীিরক
অ��তার জ� মারা �গেল �বীর �সখােন গা�� িদেত �� কেরন।
পয়সা �দওয়া হত মােসর �শে� লাল ভাউচাের। তাছাড়া কেলেজ
পরী�া চলাকালীন কেলজ কত��প� ত�ােক িদেয় পরী�ার গাে��র
কাজও কিরেয় �নয়।

কথায় কথায় �বিরেয় আেস �বীর এই কেলেজরই ছা� িছেলন,
িব�ান িবভােগর। পাশ করেত পােরনিন। কত সােল? �ন�ইেয়র
আেগ, একটু �দেখ বলেত হেব। ... আিম �যেহতু সােয়ে�র ছা�
িছলাম, এিদেক একটু �াক ট�াক িছল, তাই ল�াবেরটিরর কােজ
সাহায� করেত পারতাম।'

বািড়র অব�া খুব খারাপ �বীেরর। ক'িদন আেগই বাবা �ানলপ
�ীেজর কােছ পেড় িগেয় অ�� হন। কেলেজর �েটে�ারাির' কােজর
�লােকর িদেক িফেরও তাকাে� না �কউ, কম�চারী সিমিত-ও নয়।
িশ�ক িশি�কারাও সামনাসামিন এিগেয় আেসনিন। ছা�েদর মেধ�
�কউ �কউ এেসেছ, অেনেকই �দেখও �দখেছ না। কেলজ কত��পে�র
�কউ �কউ বলেছ, �বীর মামলা কেরেছ কেলেজ গাে��র চাকিরর
পরী�া িনেয় ... �কন এসব করেত �গল ... এইসব। �য �-একজন
ছা�ছা�ী পােশ দ�ািড়েয়েছ, তােদর �কউ �কউ সরকার-িবেরাধী ছা�
সংগঠেনর --- তােদরই একজন বলেলন, দশ বছেরর ওপর িঠকা
কাজ করেছ, এমিনই �তা পাম�ােন�ট কের �নওয়ার কথা ...। এসেবরই
মেধ� মশার কামেড়, আস� শীেতর মেধ� �মে�েত �গ�া ধের বেস
আেছন একা �বীর --- কথা �শে� মুখ �চাখ কিঠন কের বলেলন,
�একটা �ায়ী বে�াব� না হেল উঠিছ না।'

��ন-ওয়াশ
�ক�� �� ��� ������া� �� ����র •
মেহ�তলা�বটতলা��মিট�া�জ, �িজ�ি�ে�� ম�া। চ�নাবাজাে�� সে�
পা�া ি�ে� চলে� �পা�া� ��পা�ন। �� �পা�া� �� ��েত ি��বা
�নে�া�া �পা�া� �ব�� ��েত �তা�ই নাম �ে���� এ�ান�া�
ি����া মািহ�। জােনন এই ��াই�, �ে��� বা ���া�� �া��ানা
চালােত �ত �ত জল লাে�� �া� �িতটা �ে� �ে� এ�ন এই
�া��ানা। এ�বা� ��ন না এই এলা�া�� �ধ� মেহ�তলা� চটা�
�ােম��প�� এলা�ােতই ���েত পােবন ���� ���� �াই���া�
��া�ি�। �� �া, �স�েলা �লা�ালে�� মেধ�ই �ে�ে�। বাইে�
�া��া� ���া� �নই। পাে�� সাহাে�� মািট ��ে� জল ত�েল িনে�
�প�া� �মি�েন� ����াবেত� পাি�ে� ����া হ�। �� �� িমি�ত �সই
��ািস��জল নালা বা �াল ি�ে� �সাজা ��া� ি�ে� �মে�। ��
���ােন নালা বা �াল �নই, �স�ােন বাি�� পাে�ই এ�টা ��া�া
জা��া ��ে� �ই ��িম�াল ��াটা� ি�িব� জমা �ে� ����া হে�।
�না �বেলম�

�ি� ��ষ� িনে� �� �ে�ন, ��� পােবন ��� হ� �তা� এ�ট�
�ধট� �তা হেবই� এত বে�া এ�টা �ম��� �� সামা� এ�ট�
পিল��ন হেব না� �সব �ত ���েত �নই। ��ইবা এমন �িত
হে�� মজা� ��া হল, �ে� এসব ��েল চাষ হত। ��িতন �সিল
এইসব জিমেত ধান, পাট, সবিজ চাষ হত। এইসব জলাজিমেত
মা�চাষ� হত ��� ট�া��া, �ই, �াতলা, ম�ে�ল, �ই, ��াল,
ল�াটা। এ�ন সব ব�। �ােম� প� �াম ��া�া জিম পে� �ে�,
��ান চাষবাস �নই। �া��ানা ��ে� জল �বি�ে� মািটেত িম�ে�,

মািট চ��ইে� �ব� ি���টা ���ে�� িব�� জেল িম�ে�। �ে��জন
িব�ান�ম�� এ�ান ��ে� জেল� নম�না স��হ �ে� িনে� ি�ে�ি�ল
প���া�াে�। প���া �ে� �ই জেল ��া�িম�াম, ��ািম�াম, �পা�,
�ল�, পা��, �েস�িন� ইত�াি� �া�� ধাত� পা��া ��ে�। এ�ান�া�
জিমেত মািট� ��তা �বে� ��ে�। এইসব ধাত� মা�েষ� ���ে� ��
�� �িত �ে� ���া �া� �
• ��া�িম�াম ধাত�েত �িত হ� ��, �া�� ��ােষ�� হেত পাে�
��ানসা�, িন�ে�া�ি�স���া�।
• ��ািম�ােম �িত�� হ� ব�� �ি��িন�, ম���িল� হেত পাে�
��ানসা�
• �পা� বা তামা� �িত হ� �ি�, �ষ��া �া�, ����� হেত পাে�
�বান িটিব, �বান ��ানসা�, প�া�ালাইিসস, ���� িব�লতা
• �ল� বা স�সা ��ে� মি�� এব� ব�ে� ��ানসা� হেত পাে�।
• পা�� ��ে�� হ� ��ানসা�, িন�ে�া�ি�স��া�� �িত হ� ���ত,
মি��, ��স��স, ব��, �ি� � �ে�।
•�েস�িন� ��ে� হেত পাে� �� � ��স��েস ��ানসা�।

এইসব �া�� ধাত�� �িতিট� িবষি��া �মাে�� ���ে� ধ�ে�
ধ�ে� �ি�ে� প�ে�। নত�ন �জ� �চ� ���মি�� � জ�ব�ি�স��
হে�। এ� �া�� ��া�িম�াম � মা��াি�। �ােজ� � ি�ি�েত �মাে��
পি�েব� ম�� এব� পি�েব� ম���া �ে�ন, �ে� ��ষ� িন���
পষ��। ��া� �া��ানা বে�� ��া এব� ি�টেম�ট ��া�ট বসােনা�
��া� �প�মহেল হে�ে�। ি�� �ই প���ই� ��ান �িত�া� �জ
প��� হ�িন।

মি�প�ে� জ�বন �াটােনা বা�ািল �ধ�াপে��
��া� �ে� এল এ� জিটল �পত��া� িচ�

�প�য়ি�শ বছর ধের একটা রােজ� থাকলাম, আরও বছর ছেয়ক
চাকির িছল। তবু ���া-অবসর িনেয় চেল আিস। এখােন আমরা
�যসব মানবািধকার ল�েনর কথা বিল, তা নয়, আিম �ভতর �থেক
মি�পুের যা �দেখিছ, �সসব কথাই বলেত পাির।' --- এভােবই
অধ�াপক অমল স�াতরা ত�ার অিভ�তার কথা নািতদী�� �িলিখত
ইংেরিজ ব�েব� পাঠ করেলন। এরপর ��াতােদর সােথ কথায় কথায়
�বশ কেয়কিট িদক উিন তুেল ধরেলন। �যমন � �আিম �ভতর �থেক
যা �দেখিছ, �মিতেদর কথা বিল। ব�ি� িহেসেব ওরা শা�, ভােলা।
িক� �গা�ী িহেসেব িস�া� িনেত ি�ধায়, �কাথায় �যেত চায় ওরা�
�মিতেদর মেধ� �ভাগবাদী �ব�তা আেছ। �যমন অত�াধুিনক মে�েলর
গািড়। অবাক হেত হয়, এত পয়সা এল �কাথা �থেক�

�আবার ধ�ন, ই�ল শহেরর ওপের প�াচটা বেড়া বেড়া
�ুল আেছ। কলকাতায় �যমন পয়সাওয়ালা বাপমােয়র �ছেলেমেয়রা
�বসরকাির �ুেল পেড়, �তমন। এখােন কারা পেড় ভাবুন �তা। এরা
এত টাকাই বা �কাথায় পায়? �মিত আম জনতার মেধ� সরলতা
�দখা যায়। আর �পশাজীবীেদর মেধ� আিম কপটতাই �বিশ �দেখিছ।
এরা চাকির পাবার বছর খােনেকর মেধ�ই গািড় �কেন। ...

�শিম�লা চা�র আে�ালন স�ে� ওখানকার সাধার� মা�ে�র
আ�হ �দিখিন, যা আমায় অবাক কের। হয়ত আিম �তমন গভীরভােব
�দখেত পািরিন। মি�পুের কিব সে�লন খুব একটা হয় না। কিবতার
বই হয়ত একশ' কিপ ছাপা হয়। সাধার� মা�� তা পেড় না।

�িব�িবদ�ালেয় মি�পুির �লখকেদর �লখা পাঠ� করার
উেদ�াগ �নওয়া হেয়িছল। �সে�ে� �দেখিছ, আমােদর মেতা
িভনরাজ�বাসীরাই �বিশ উেদ�াগী িছল। িক� মি�পুির অধ�াপকেদর

�তমন আ�হ �দিখিন। আসেল মি�পুেরর উপত�কার িব�য়টা �বশ
জিটল। এটা কী �প �নেব আসেল িস�া� �নওয়াই কিঠন। �কানিদেক
যােব বলা যায় না। কখনও মেন হেয়েছ, তেব কী ওেদর ভােলা
থাকা, ভােলা ভােলা দামী �পা�াক, গািড় চড়া --- মানবািধকার
বলেত এসবেকই িক ভােব?

�রাজ�নিতক দল�েলা �ভােটর আেগই যতটা সি�য়। আর তারা
�ক� �থেক আসা টাকার ভাগ ব�ােটায়ারা িনেয়ই ব�� আেছ। ...

�মি�পুেরর আলাদা অি�ে�র কথা উঠেছ। ওেদর ইিতহাসও অ�
রকম। ভারেতর �যমন �মাগল শাসন, ি�িটশ শাসন --- ওেদর
�তমন �তা নয়। ...

��ব�ব সং��িত ওেদর মেধ� �ুকল, �সে�ে� পু��েদর ফস�া
ধুিত চাদর �ুকল, মিহলারা িক� পুরেনা �পা�াক �ছেড় শািড় পড়া
ধরল না। তেব �ব�ব সং��িত এেস ওেদর িনজ� সািহত�েক �ংসও
কেরেছ। মি�পুির �ের চ�ীদােসর পদ গাওয়া হয়। িক� তারা তার
অথ� জােন না। পর�রায় �গেয় যায়। আমার সহকম�ী গি�েতর
অধ�াপক গান কেরন, িতিন আমার কাছ �থেক িকছু িকছু পেদর অথ�
�জেন িনেয়িছেলন। অধুনা �মিতেত িকছু িকছু গাওয়া �� হেয়েছ।
...'

সভা িছল কলকাতার ইি��য়ান রাি�ক�াল িহউম�ািন�
অ�ােসািসেয়শেনর সভা�ের, মি�পুেরর বত�মান পিরি�িত িনেয়,
�� নেভ�র তািরেখ। অধ�াপক অমল স�াতরা ছাড়াও ব�া িছেলন
জয়া িম�। িতিন মি�পুের শিম�লার অনশেনর সমথ�েন আে�ালেনর
কথা বলেলন। তারপর �দখােনা হল তথ�িচ�, আফ�া ����।
স�া ����� �����
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��না �শানার �কান বা�ের
জাতেকর ���ােজ চীেন� ��ম পব�

.

•
চীন স�েরর কথা বলেত �গেল �থেমই আমার যা মেন হয় তা
হল আমার চারপাে�র জগ� এব� তার সে� আমার স�ক�
�াপন। চীনা ভাষা ��ব একটা �য জানতাম তা নয়। যা জানতাম
তা-ও কােজ লােগিন। মা�ষ এব� িভ� ধরেনর এক সভ�তা এব�
তার �য�ি�ক কা�ােমার সােথ স�ক� �াপেনর �ধান উপায় ভাষা।
�সই �ধান মাধ�মিটই যিদ �যাগােযােগর ��রায় হেয় দ�া�ায়�
তেব জীবন ��হ হেয় পে� সব �েথ�। এক ��হীন এব� �থ�হীন
জগেত বাস করা মা�েষর �ক�িতিব��। �লত আমার �িতিনয়ত
িনেজর এব� চারপাে�র সােথ য�� চেল। আমার �িভব�ি�র মেধ�
িদেয় তােদর �বা�ােনার �চ�া। ক�নও সা�ল� আেস� �বি�রভাগ
সময়ই �স�লতা। �গাটা � মাস ধের য�� চেলে�। �াওয়ার চ��া�
��িবধার জ� িজনেসর প�া�ট �ােট�র মেতা হেয় �গে�। িক�
মািনেয় �নওয়া �গে�।
���� ি�েস�র আমােদর ��েলর (িবেদি� ভাষা ও স���িত
িবদ�ালয়) ি��াবষ� প�িত� উ�সব। িবিভ� �দে�র িবদ�াথ�ীরা তােদর
িনেজেদর স���িতেক উপ�াপনা করেব। সময় �� িমিনট। ��িমিনেট
ভারতীয় স���িত� জানা �গল ভারতীয় �পা�াক পের� ভারতীয়
স�ীেতর সােথ মে� িক�� একটা উপ�ািপত করেত হেব। �াি�
পের �সেজ�েজ যতটা স�ব ভারতীয়� �রে� একটা ��া� ���ান
করা হল। সবাই ��ব ��ি�। আমরা �বাওয়া ম�� �দ�েন চলা �ায়
স��না� --- এই গানটার সােথ ���ান কেরি�লাম। �সিদন
কেয়ক�� িবেদি�র ম�� �দে� মেন হেয়ি�ল বিলউ� কত�ািন
গা�ভােব �� �দে�র সামেন ভারতেক উপ�ািপত কের। �প রস
ব��ময় এক ���ত জগেতর �লীক হাত�ািন মা�েষর মেন জায়গা
কের �নয় -- তাই বিলউ� -- তার মাধ�েমই ভারেতর স���িতর
উপ�াপনা। সবেচেয় �ত -- সবেচেয় সহজভােব। আিম আর এর
যাথাথ�� িন�পে�র ব�থা �চ�ার মেধ� �গলাম না। যতই িবেরাধী হই
না �কন এই �লীক উপ�াপনার� ভারেতর একটা �পেক বিলউ�
�প��ে� �তা িদে� ব�দ�ের� ভাষা এব� িভ� ধরেনর সভ�তার সম�
গ�ী ি�ি�েয়। তাই ইে�ােনি�য়ার ব�� য�ন আমার ক�ােধ ক�াধ
লািগেয় রািন ম��াজ�ীর মেতা �গেয় ওে� ��� �� �হাতা �ায়�
--- ত�ন ম�� না হেয় পাির না। �দ�র �তীেত মা�েষর মেন এই
�ান পাকাপািকভােব দ�ল কেরি�ল কারব�া বা আওয়ারার মেতা
�িব�িল� যার চীনা তজ�মা আজও চীনা ি�িভি� �দাকান�িলেত
পাওয়া যায়।
�� �� ি�েস�র� ���� �� ব��েদর মেধ� কথা হে� কীভােব
বষ�প�িত� পালন করা হেব। ব��েদর �েনেকই পিরক�না� হয় হ�ক�
যাওয়া� নয়ত মাকাও। হ�ক� বা ি�য়া�কা�� �য়া�েচ�উ (�য�ােন
আিম থাকতাম) �থেক িটউব �রেল কের ����ার পথ। �স�ব
�তগামী এই যােনর �িভ�তাটাই আলাদা। মাকাও বােস কের
আ�াই ��া। কা�াকাি� (�েটা �মে�া ���ন দ�রে�) িসেয়ল হ
বাস টািম�নাস �থেক এক �দ� ��টা পরপর বাস �াে�। বাস থােম
মাকাও-এ �হােটল �া��িভউ� িরভারিল �াজা �ভ�িতর সামেন।
�� িক��টা �দাটানার মেধ� ি�লাম। �েনি� মাকাও বা আওেমন
�ব� ব�য়সােপ� যা�া। এই িতনমাস িনেজর �হেরর বাইের
�কাথাও পা বা�াইিন। ব�ী মেন হে�। আর িক�� না �ভেব

ব��েদর দেল িভে� �গলাম। িবকাল ���� িমিনেট বাস �া�ল
িসেয়ল হ (আকা�-নদী) টািম�নাস �থেক� আমরা ��জেন চললাম।
আ�� কী ভীষ� ম�ি�র আন�। বাস �হর �াি�েয় �ম� এিগেয়
চলল --- আর ��পাে� িব�ী�� �ক�িত �দ�েত �পলাম। বা�লার
মেতাই ধান ��ত --- আর ব�দ�ের �সানালী িদগ� �র�া। ��
ি�েস�র এ ব�েরর ��ষ স�য�াে�র �ান �মের ও�া দীি� ---
�চাে�র সামেন িদেয় সারাটা ব�র �ভেস উ�ল। মা-বাবা-পিরজন
��ে� ব�দ�ের �ায় িনব�া�ব এই জীবন --- আমার ইউিনভািস�িট
-- আমার লাইে�ির� ি�য় বই --- সব িক��র এক �লি�ত দী�ল
��িত�ায়া মনেনর গভীের িগেয় আেলা�ন ত�েল এক জীবন সত�েক
আমার সামেন মি�ত কের ত�লল --- জীবন পিরবত�ন�ীল।
পেথই জীবন। আিম �য�ােন যাব� য�নই যাব --- এই পথ
আর �র একসােথ মেনর �কানায় ব�াধা থাকেব। �র ��ে� আসা
পিথেকর �গিরক উ�রীয়েত মােয়র ��েহর পর�ট�� �লেগই থাকেব
আজীবন।
�� মাকাও �প���লাম সে�� �টা নাগাদ। থামলাম �হােটল
�া��িভউ-এর সামেন। চারিদেক �া� ��িরেয় একবার �দে�
মাথাটা প�াই কের ��ের �গল। এত আেলার ব�া� এত িব�াল
�ত���ল �িন����র �হােটেলর সাির� আমােদর কেয়কজন ব��র
একটা িবে�ষ �হােটেল ব�ে� ব�ক করা ি�ল। রাত �টার মেধ�
�ব� �প���েত হেব �স�ােন। আমরা ভীষ� �ত এিগেয় চললাম
িনেজেদর থাকার জ� �হােটেলর স�ােন। িব�াল আেলাকার��
�থেক �বেরােতই এেস প�লাম �তীব ��র� মেনারম ��ােটা
��ােটা গিলর মেধ�। �� ব��েদর আেগর �থেক �চনা �হােটেল
�েটা �র িনেয় থাকার ব�ব�া করা হল। �ত�পর বষ�ে�ষ
���ােনর জ� �তির হেয় �বিরেয় প�লাম �সই �া��িভউ
�হােটেলর উে�ে�ই। �স�ােনই িক��টা সময় কাটােনার কথা
আমােদর।

�কশ বছেরর �ি��বা�ী ি��িন কালীে�লা স�ে�
নাচ গান যা�া বািতল� �েকানও িক�� �টেল দািয়� �নেব �ক��

•
�ায় এক�� ব�েরর প�রেনা জ�লমহেলর িগধিন কালীেমলা আজ
�ি�� স�েট ভ�গে�। �ভ�েগািলক ভােব বা�লা িবহার এব� উি��ার
স�েযাগ�ল হল িগধিন। পি�ম �মিদনীপ�র �জলার �া�েদ� িগধিন
দি��-প�ব� �রেলর একিট ���নও বেট। �িত ব�র কালীেমলার �ধান
আকষ�� ি�ল যা�া। �লাকস���িতেত যা�া একিট ��তম উপাদান।
যা�া উ�সবেক �ক� কের িবিভ� জায়গার মা�ষজন �মলােত আসত।
�ায় একমাস ধের এই �মলা চলত। িবিভ� �জলা�হর এব� কলকাতা
�থেক এই �মলার �দাকান এব� �দাকানদাররা আসত হেরক িজিনসপ�
িনেয়। কী না �দাকান বসত� মেনাহারী� ��লনা� বাসনেকাসন�
�ীেতর �পা�াক আ�াক� গয়নাগািট� �লাহার িজিনসপ�� িবিভ�
ধম�ীয় গে�র বইেয়র �দাকান। িবিভ� �ােদর �াবার দাবার িজলািপ�
ম�া� িম�াই --- এককথায় মা�েষর জীবেন যা যা �েয়াজন� সবই
আসত এই �মলায়। এমনকী লা�ল� �কাদাল --- ক�িষ কােজর
সাম�ীও পাওয়া �যত।

�ায় প�া� বগ� িকেলািমটার জ�ে� িবিভ� �াম �থেক হাজার
হাজার মা�ষ এই �মলায় আসত। আেগকার িদেন গ�র গাি�
কের ব�� ব��া ��েল �মেয় নববধ�েদর িনেয় আসত। �মলা �তা
নয়� িমলনেমলা। মা�েষ মা�েষ িমেলিমে� একাকার হওয়ার �মলা।
কলকাতার �িব��াত যা�া পািট� ন� �কা�ািন� �লাকনাট� �কা�ািন�
িনউ গে�� �েপরা� িনউ �ভাস �েপরা িব��াত সব যা�া পালা
করত। তারা �ামবা�লার মা�েষর ����ে�র কথােক যা�াপালার
মাধ�েম ত�েল ধরত। এই যা�াপালা�েলােত একিট �ধান নীিতকথা
থাকত� সেত�র জয়� িমথ�ার পরাজয়। এই িব�াসেক �ক� কের
�ামবা�লার মা�ষ যা�া উপেভাগ করত।

িগধিন কালীেমলা কিমিটর ��তম িহমা�ী চ�বত�ী� ওরে� সাধন
চ�বত�ী। যার সমেয় এই �মলার ��ব নাম�াক হেয়ি�ল। কলকাতার
যা�াপািট��েলার কাে� এই কালীেমলা একিট পিরিচত নাম� পিরিচত
আসর। তারা আ�া রা�ত� �িত ব�র এক নাইট যা�াপালার বায়না
পােব এই িগধিন �মলা �থেক। এ�ােন যা�া ি��� যা�া ি��ী এব�
আেয়াজক কিমিটর �লাকজনেদর মেধ� একটা আ�িরক ভাব আদান-
�দােনর পিরেব� গে� উে�ি�ল। তাই যা�াি��ীেদরও মন �ারাপ�
এই �মলা না হওয়ায়।

এই �মলােত যা�া বাদ িদেয় আেরকিট মন কা�া আকষ�� ি�ল
ন�নকানন। তােত িবিভ� ধরেনর প�ত�ল িব���-চািলত �মি�েনর
সাহােয� �রীর না�াত। তােত �ােমর মা�ষ ��ব আন� �পত। �মলােক
�ক� কের আ�ীয়�জন �ট�ম আসত। আসত পেরর বাি� িবেয় হেয়

চেল যাওয়া �মেয়রা। মেনর মেতা কের িজিনসপ� �কনাকাটা করত�
সারারাত যা�া �দ�ত� তারপর বাি�। িক� এ�ন এই ��িত �বদনা
বেয় আেন।

গত দ� ব�র �মলা তাও নেমা নেমা কের হি�ল� িক� এব�র
তাও পারা �গল না। �মলা কিমিট নাচ গান নাটক সকল িক�� িবেনাদন
বািতল কের িদেয়ে�। একটাই কথা� �কানও িক�� �টেল �ক দািয়�
�নেব। জ�লমহেলর যা পিরি�িত িক�� বলা যােব না --- বলেলন
�মলা কিমিটর সদ� �ী �হম� মাহােতা। িগধিনর মা কালীর মি�র
��তপাথের �মা�া। মা �লাকিব�ােস জা�ত। ব� ভে�র মানত এব�
�ল�াের মােয়র �িটক পাথেরর কােলা উ�ল ম�িত� �ত বাধা
সে�ও ভ�েদর টােন। তাই আজ চািরিদেক য�ন একটা আত��
�ি�র হানাহািন� মা�ষ মা�েষর কাে� ভােলা থাকা ভােলাবাসার
আ�া হারােত চেলে�� ি�ক ত�ন মা�েষর গ�া এতিদনকার �াে�র
�মলা� িমলনেমলা ক�ন �যন হািরেয় �গে�। আমরা �তা বলেত পাির
না� আমােদর এই সামািজক রাজৈনিতক স��াম ল�াই এই �াি�ক
���ীর আপামর মা�েষর মেধ� �কান পিরবত�ন আনেব। �সটা সময়ই
বলেব। তব� আমরা সামািজক মা�ষ িহেসেব �ভকামনা কের যাব
--- িগধিন কালীেমলা কাতরােত থােক।

�ামবাসী নরহিরবাব�� বাদ�বাব� এব� ব��বর ি�ব�সাদ মাইিত�
বাবল� মজ�মদােরর সে� কথায় জানা �গল� এ�ােন ��াসন আেগর
মেতা কের �মলােক িনরাপ�া িদেত এিগেয় আসে� না। আধাসামিরক
বািহনীর ভারী ব�েটর �ে� আে�পাে�র �াম�েলার মেতা �মলা
কিমিটর কত�াব�ি�রাও নীরব� িদে�হারা।

এত িক��র পেরও �ব� কেয়কজন �দাকানদার �মলােক ভ�লেত
না �পের িনেজেদর মেধ� ��ােন ��ােন কথা বেল �দাকান িনেয়
হািজর। কথা হি�ল �� ব�বসায়ী �ী উ�ম �িধকারী� িমলনবাব��
�ববাব�� িবমলবাব�েদর সে�। এরা এেসে�ন �কউ �াটাল� �কউ
�মিদনীপ�র� �কউ �গায়ালেতা� �থেক �ে�র �দাকান িনেয়। এেসে�ন
�সাদ ন�ী� �গ�াদাস নােয়ক এব� �� �িধকারীরা। এ�রা �কউ
��লনার �দাকান িনেয়� �কউ �লাহাল�ে�র �দাকান িনেয়� �কউ বা
ধম�ীয় প��েকর �দাকান িনেয় এেসে�ন। এ�রা িগধিন কালীেমলােত
�ায় ��-�� ব�র ধের আসে�ন। �তীত �মলার �ন�ােক সে�
িনেয় আতে�র পিরেবে� আসা। কথা হি�ল এলাকার প�রেনা ক�াসা
�পতেলর �দাকানদার �ী িনম�ল�মার �ােবর সে�। চি�� ব�র ধের
এই �মলায় ব�বসা করে�ন। দাদা ��ধর �াব ি�েলন এই �মলার
একজন �িস� �দাকানদার। প�রেনা �মলােক হািরেয় ��লার য��া
ত�ারও �চাে�ম�ে�।

� � ব �র � িন �া

বা�লােদে�র �ি��ােমর ��ল�া�
ভারেতর কারাগাের চারমাস

•
��� � ��� ����� �০ �����
২০১০ ��িড়�াে�র উিলপুর উপে�লার
��েলর �া� উ�িবদ�ালে�র ষ� ���ীর
ছা� িবকাশ�� দাস �ার �াস �ের ভারে�র
�সা� রাে��র বােরােপ�া কারা�াের ব�ী
িদন কা�াে�। িবকাশেক িফিরে� �নে� না
�পের �ার �িরব �া-বাবা ��ন পা�ল�া�।

িবকােশর বাবা উিলপুেরর বুড়াবুড়ী
�উিন�েনর ��ার পা�কার দলবাড়ী �াে�র
��েল পরবাস �� �ানান, �াস �ােরক
�ে� �সাে�র ফুলবাড়ী দাসপাড়া �াে�র
স�� �� �১�� অ�ব� পে� বা�লােদেশ �েস
�ার �ি�েবশী বা�ু দােসর বািড়ে� কে�ক
িদন িছল। �স�ােন সে��র সে� িবকােশর
পির�� ��। স�� দাস িবকাশেক ভারে�র
পি��বে�র িদন�া�া� �ার �িবকাশ�
�লাভা� �নেভালার বািড়ে� িনে� �া��ার
�েলাভন �দ�া�। িবকাশ �া-বাবােক রাি�
কিরে� ভার� �া��ার অ��ি� পা�।

পরবাস �� �র� �ানান, �� �ুলা�ে�
স�� িবকাশেক অ�ব� পে� �র��ারী সী�া�
িদে� বােরােপ�া ��লার ফুলবাড়ী দাসপাড়া�
��ােদর বািড়ে� িনে� �া�। �স�ােন কে�ক
িদন �রে� �ােক িদন�া�া� �ন��ার ক�া
বেল িদি� �া��ার বােস ��া�। �
স�� িবকাশ কা�াকাি� �� করেল �ানী�
�লাক�ন ��নেক ��ক কের বােরােপ�া
�ানা� �সাপদ� কের। পুিলশ �ােদর ��েল
পা�া�। ��েল �া��ার �ে� িবকাশ
বািড়ে� �ফান কের ভা� িনরাশেক � �বর

�ানা�। স�� কে�ক িদেনর �ে�� ছাড়া পা�।
িকছুিদন পর িবকাশেক ছাড়ােনার

�� �ার �লাভা� �নেভালা বােরােপ�া
�দালে�র ��ন�ীবী স�ীব �ে�াপা��াে�র
�া��ে� ���া কেরন। িক� িবনা পাসেপাে��
িবকাশ ভারে� ��াকা� ��িন �ি�ল�া�
পেড় �া�। �দাল� িবকাশেক িনরাপ�া
��ফা�ে� পা�া�। িবকােশর বাবা �ানান,
িবকাশেক উ�ােরর �� িবিভ��েনর কােছ
�রনা িদে�� �কান লাভ ��িন। �িদেক
�ছেলেক ভারে�র কারা�ার ��েক ছািড়ে�
�নে� না পারা� িবকােশর �া� িব�ষ� �ে�
পেড়েছন।'

গত ব�র �ি��ােমর এক
��ল�া�ীেক �িল কেরি�ল
ভারতীয় সীমা� র�ীরা
��� � �������� � ������ ২০০�
��িড়�াে�র �র��ারী সী�াে� িব�স�ফ-
�র �িলে� ��ী ���ার �১১� নাে�
�ক ���ী� ���ীর ছা�ী �িলিব� �ে�েছ।
��কাল �রাববার �পুের িশ�ি� ��লার ছেল
�র��ারী উপে�লার বড়া�বাড়ীর ন�দাপাড়া
সী�াে�র ১০৬৪�১ �স সী�ানা িপলােরর
সি�কে� ��েল ভারে�র শা�াপাড়া ক�াে�র
িব�স�ফ সদ�রা �ােক ল�� কের �িল
ছু�ড়েল �ার �ান পাে�র ��া�ুে� �িল লাে�।

পের �ানী� �লাক�ন ��� িশ�ি�েক
উ�ার কের �র��ারী �া��েকে� ভি�� কের।
� ব�াপাের বা�লাবা�ার িবি��র ক�াে�র
প� ��েক কড়া �ি�বাদ �ানােনা �ে�েছ।'

��রবেনর মা�ষ পািলেয় �ব�েচে����
�েক�ন �েছ ��রবেনর �া�ষ : ��লা পরব��ী �কি� স�ী�া'

ব� �কাশ অ��ােনর িরেপা��

•
আজ কলকাতার কেলজ �ীেট �ইি��য়ান
রাি�কাল িহউম�ািন� ��ােসািসেয়�ন�-
এর সভা�ের �েকমন আে� ��রবেনর
মা�ষ � আয়লা পরবত�ী একিট সমী�া�
বইিট �কা� করা হয়। আ��ািনকভােব
বইিট �কা� কের �বী� ি��ক স�য�া��
ভ�াচায� বেলন� ��রবেনর �ত�� ��েল
মা�েষর বসিত �াপেনর ��মিত িদেল
তােদর র�া করার দায় সরকােরর।
�নািম� আয়লা� ভ�িমকে�র মেতা
�াক�িতক �েয�ােগর �মাকািবলা �স�ানকার
মা�ষ িনেজরা কীভােব করেব�

সকেলই উদ�ীব ি�ল জানেত �য
��রবেনর মা�ষ এ�ন কী �ব�ায়
রেয়ে�। ��রবেনর িচিক�সক �িমতাভ
�চ�ধ�ির জানান� ��রবেনর মা�ষ ভােলাই
আে�� তেব ��রবন �থেক পািলেয়।
��-�� ব�র �থেক ��-�� ব�র পয��
ব� মা�ষ বউ-বা�া িনেয় পািলেয় �গে�
�চ�াই� আ�ামান বা �� �কাথাও। �ারাপ
আে� তারা� যারা �থেক �গল। জল
সের যাওয়ার পর পিলমািটেত ধানচাষ
��ব ভােলা হেয়ে�। িক� ধান কাটার
�লাক �নই। ��� �গাটা ��রবন িবিভ�
রাজৈনিতক দেলর (এনিজও সহ) ইজারা
�নওয়া �� �� এলাকা বা উপিনেবে�র
মেতা। ও�ানকার মা�ষ �হেরর �লােকর
কাে� �কানিদনই �কান সহা�ভ�িত সহমিম�তা
আ�া কেরিন� এ�নও কের না। ��রবন
হল সারা ভারতবেষ� মা�ষ বা �লবার
�যাগান �দওয়ার বা�ার ��� --- ি��
�ব�া� মজ�র� নানা িক��। �মাবাইল�
পিরবত�েনর হাওয়া� আয়লা মা�েষর
জীবেনর �মা� ��িরেয় িদে�। এ�ন �য
��েল বাইের থােক� �স তার মােয়র কাে�
�রাজ স��ােবলায় �মাবাইেল বলে�� মা
ভােলা আি�। এর মেধ�ই চলে� ি�ে�া

�র� �গে� নাকািল --- লাউেয়র িবিচ িদেয়
মা�িল িবি� হে�� নাকািলর প��ের �লােক
দ�রদ�রা� �থেক িগেয় �� হওয়ার জ� কাদা
�মে�ে�। ��� এই �য িবিচ� জনজীবন�
যারা এ�ােন �থেক �গল� আমরা তােদর
�যাগস�� ধের রা�েত পারব� ��� এই
বইটা আজ �থেক প�াচমাস আেগ �বেরােনার
কথা ি�ল। আমরা �হেরর মা�ষ �য
���রবনবাসীর সােথ� গে� ত�েলি�লাম�
তার কাজ চািলেয় �যেত �গেল এক বা
�জন উ�সাহী (একিন�) �লাক �েয়াজন।

�িমতাভ �চ�ধ�িরর কথা �থেকই �বা�া
যাি�ল� আয়লা-পরবত�ী ��রবেনর
�য কাজ �� হেয়ি�ল� তা আর
চািলেয় যাওয়া যাে� না। এিদেনর
সভায় উপি�িতর ��তা �থেকও �বা�া
যাি�ল� আয়লার পের �য সহা�ভ�িতর
আেবগ কলকাতা বা ��ের মা�েষর
মেধ� এেসি�ল� ���রবনবাসীর সােথ�-র
সভা ও কম�স�িচ�েলােত �য উ�ীপনা ও
সি�য়তা গে� উে�ি�ল� তা আপাতত
হািরেয় �গে�। তেব এই সভায় �য বইিট
�কা� হল� �সিট ওই হািরেয় যাওয়া
পেব�র এক দিলল িহেসেব রেয় �গল।
��রবন িবষয়ক গেবষক �িমেত� ম��ািজ�
�সরকমটাই বলেলন। িতিন বলেলন�
আয়লার পর ��রবন িনেয় ��ের মা�েষর
�য আ�হ স�ি� হেয়ি�ল� �সটা একটা
পেয়ে�ট এেস দ�াি�েয়ে�। িক��ই ��ষ হয়
না। এই পেয়ে�ট এেস �য বইটা �কা�
হল� �সটাও একটা দরকাির িজিনস।

আেলাচনায় আরও �েনেকই ����হ�
কেরন। িবে�ষত� একটা ব�ব� এিদন য��
হয়� ��রবেনর মা�ষ �া�াও নদী-জীব-
জ�-পাি�-গা�পালা িনেয় �য �ক�িতজগ��
যার মাে� মা�ষ রেয়ে�� সবটা িনেয়ই
আমােদর ভাবা উিচত।
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