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মািগ��গ�ার �াজাের ��র ��াকান খরার চা� ি�প� ��েক �নে��
এখনই সজাগ হওয়া উিচত

���া�� ��লালউ��ন� কা��� �� �া�য়াির •
মুিশ�দাবােদর িবি�� এলাকা �ুের �দে�িছ িবেশ� কের
�ড়�াম �ক সহ বড় বড়�া, �রতপুর, কা�ী �েকর
�ারিদেকর ক�ি�জীবী মা��, �িতলাে�র জ� �রার
মর�েমর �ান�াে� জিড়েয় পেড়েছ। এর �েল নানা
�রেনর িবপদ ��েক আনেছ। এ িনেয় ক�ি�জীবীেদর
�কান �ে�প �ন�। এ� �ান �াে�র জ� ��হায়� মােস
বীজতলা �তির করেত হয়। বীজতলা �তির করার জ�
জেলর ব�বহােরর �েল পােশর জিম�িলও সবসময় ি�েজ
�ােক। শীেতর মর�মী �সেলর ক�ি�ে�ত জেল ি�েজ
�াকেল, ও� ক�ি�ে�ত শীেতর �পে�াগী �সল ��পাদন
�মতা হারায়। এর কারে� গম, সির�া, কলা� ��াল�
�ত�ািদ �াে�র জ� �কান ��তমািলেকর ��া �াকেলও
তা স�ব হেয় ��েছ না। �লত� বা�� হেয় �রার �ান�
�া� করেত হে�।

এ� �াে�র জ� ��গ��� জল ব�বহার করা হয়। এর
�েল ��গ��� জল�র �েম� িনে� �নেম �াে�। গ�ীর
নল�প ব�বহােরর �েল পানীয় জেলর নল�েপ জল ��েছ
না। এর জ� পানীয় জেলর সম�া �দ�া িদে�। এ�
সম�া িনরসেনর জ� �ড়�াম �েকর ��য়ারম�ান ��ক
স�াপিত� আবুল কােসম সােহব জানান ��, �ড়�াম
বাস��াে��র কােছ �� জল��া�ি� রেয়েছ �স� ��া� ��েক
�ড়�াম ও এেড়ায়ালী ��েল জল সরবরােহর �েদ�াগ
িনেয়েছন। নত�ন কের �কান গ�ীর নল�প বসােনার
��েমাদন িদেত স�ি�� দ�র�িলেক িনে��ও কেরেছন।

��গ�� ��েক জল �ে�ালেনর জ� িব��েতর �েয়াজন।
�িতির� িব��� ব�বহােরর �েল িব��� �া�িত হে�,
সারা এলাকা ��কার �াকেছ, �া�িম�ার পুেড় �াে�।

�ােমর মা�� িব��� ব�বহার ��েক বি�ত হে�। সামেন
গরম আসেছ। গরেম ক� হেব। মুিশ�দাবােদর ব� �েক�
পানীয় জল আেস�িনক �ু� হেয় পেড়েছ। ���িল এ�নও
আেস�িনক মু� রেয়েছ �স�িলেক র�া করার জ� এ�ন�
ব�ব�া না িনেল মা�� এমনকী গবািদ প�ও মারা�ক
�রােগর মুে�ামুি� হেব।

গ�ীর নল�েপ িব��� স�ে�ােগর জ� লা�ন �ানা
হে� ব�ােশর �ু�ি� বিসেয়। এ�া �ত�� িবপ�নক। �ােনর
পিরবেত� গম �া� করেল জেলর ব�বহার কম লােগ। ���
�াদ�শ� িহেসেব গম ��ক�� �সল। ��পাদন �র�ও
কম। পাশাপািশ �াল, কলা�, সির�া, িতল �ত�ািদ রিব
�সল ��পাদেনর �ে�াগ �বেড় �ােব, ���া �ান �াে�র
জ� হে� না। �িত লাে�র �লা� ত�াগ না করেত
পারেল আমােদর ��স আমরা� ��েক আনব। �রার
�ান �াে�র নানান িবপদ ��েক ব�া�েত এ�ন� �েদ�াগ
�নওয়া �েয়াজন। সজাগ হওয়া জ�ির।
সি� চাে� এ�ার লাে�র ম�খ ��েখে� চাি�
দি��বা�লায় শীেতর সবিজ এবাের �ােলা হেয়েছ। �ড়া
দােমর কারে� এবার �ুলকিপ, ব�া�াকিপ, ম�র�ি�,
ম�েলা, গাজর, �েমে�া ���িত িবি� কের িকছু�া লা�
কেরেছ �াি�। নদীয়ার মদনপুেরর এক �াি� জানােলন,
�� সব �া�জিমর কােছ� আড়ত আেছ, �স�ােন সি�
�াি� সরাসির িবি� করেত পারেছ। �েল লাে�র ���াও
বাড়েছ। এছাড়াও এবাের শীেতর সবিজ লাগােনা হেয়েছ
কম, �েল বাজাের �ািহদা আেছ ব�াপক। িক� এ� �ািহদা
�বিশিদন �াকেব না। পেরর িদেক �ারা ম�র�ি�, �ুলকিপ
তুেলেছ, তারা আর দাম পােব না।

িম�ের একনায়কত�ি�েরা�ী জন�����ান� ���ে�া রা�
�ানা��জল ��স, শহেরর পাড়ায় পাড়ায় বািস�ােদর �হরা, পুিলশ ��াও, �স�রা মা�ে�র িদেক, �নরােজ�র িব�ে� �াক আেমিরকার

�� কায়েরা ��ের �ি��র ট�া�েকর ওপর বেস �ে� িবে�া�কার� িকে�ার� �� �া�য়াির� ��িট ইে��� �� কায়েরা ি�উি�য়া�েক সরকার ��িরত ল�েটরাে�র �াত ��েক ব�া�ােত �ানবব�ন� �� �া�য়াির�
এএ�িপ� �� প��ে� ি��েরর রা���ান ��াসিন ��বারেকর �া�নাল ��ে�াে�িটক পািট�র �ি�স� �� �া�য়াির� রয়টার� �� ���া�� �েত� ���� �ািতেত �ব�ইন� কায়েরার উ�র�প�েব� ��� ��ােয়� ��ের
িবে�া� ���ােত ি�েয় িনরাপ�া বাি�ন�র �িল ��েয় �ারা ��ে�ন সে� সে�ই� ত�ােক িনেয় �াওয়া �েয়ে�� �� �া�য়াির� রয়টার� �� এক িবে�া�কার� প�িল� ��ােনর ব�াটাির সিরেয় ��ানিটেক �েকে�া
কের ি�ে�� �� �া�য়াির� কায়েরা� রয়টার� �� প�িলি� িনে�� ��া� কের কায়েরার রা�ায় �িতবা�� �ি�লা� �� �া�য়াির� রয়টার� �� প�িলে�র �াল �ােত এক িবে�া�কার�� �� �া�য়াির� রয়টার�

���ক সরকার� কলকাতা� �� �া�য়াির� ত��স��
ই�টারেনেটর উইিকিপি�য়া� ��সব�ক� ট�ইটার�
উইিকিলকস ওেয়বসাইট •
িমশের ���� সাল ��েক �ায় এক�ানা এক জ�ির
�ব�া আ�ন জাির রেয়েছ। �স� আ�ন বেল ��সরকাির
রাজ�নিতক কা��কলাপ, ��মন, িমিছল, রাজ�নিতক স�া
িনি��। আ� �কাি� মা�ে�র এ� �দেশ �ায় িতিরশ
হাজােরর মেতা মা�� রাজ�নিতক ব�ী। এ� আ�েন
পুিলেশর �মতা �পিরসীম, সরকার �ােক �তিদন
�ুিশ �জেল �রে� িদেত পাের। ��এক�া কত�া�জা
রাজ�নিতক দল বাদ িদেয় বািক সব রাজ�নিতক
দলও িনি��। িনি�� ব�হ�ম িবেরা�ী পাি�� �মুসিলম
�াদার���। িবেরা�ী রাজনীিতর ��পি�িতেত িমশরীয়
িব�ারব�ব�া� মাে� মাে� িবেরা�ীর ��িমকা পালন কের
�ােক। �দশি�র রা�পিত �হাসিন মুবারক, আজ �� বছর
�ের এক�ানা �মতায়, মাে�মাে� �িনব�াি�ত� হন। গত
বছর নে��র মােসও ত�ার পাি�� �াশনাল ��েমাে�ি�ক
পাি�� আবার �মতায় এেসেছ। �দ�েরর �িতেবশী

িত�িনিসয়ার জনিবে�াহ এব� রা�পিত �বন আিলর
পতন আরব �িনয়ার ��া� �দেশর মেতা িমশেরর
�ব�� মা�ে�র মে��ও ��ে�র�া স�ার কের। এ�
দশেকর �গাড়া ��েক� িমশের একনায়কত� িবেরা�ী,
�ু�িবেরা�ী জনিবে�া� দানা ব�া�িছল। ���� সােলর
�� মা�� আেমিরকার �রাক �ুে�র িব�ে� িমশেরর
�িতহােস ��তম বেড়া জনিবে�া� হয়। তারপর� গেড়
ওে� �েক�ায়া� নােম একি� আে�ালেনর �মা��া। এ�
�মা��ায় িবি�� মতামেতর �লােকর সমাগম হয়, �সলািম
��েক বাম�িব�বী। �ক�ায়া শ�ি� আরবীয়, মােন ��ে��
হেয়েছ�� এ� �মা��ার �ে�� িছল জনআে�ালেনর
মে�� িদেয় িমশেরর একনায়কতে�র পতন। িক� ����
সােলর একি� গ�ে�াে� ব���তার মে�� িদেয় এ� �মা��া
�ব�ল হেয় পেড়। িক� িবে�া� বাড়েত �ােক।

�ুবকেদর মে�� িবে�াহী মেনা�াব �রেম �প��েছিছল
���� সােলর জুন মােস। � জুন ���� এক িবে�াহী
�ুবকেক আেল�াি�য়া শহেরর িসিদগােবেরর একি�
���ারেন���দাকান ��েক �বর কের এেন �কা�

িদবােলােক সবার সামেন িপি�েয় হত�া কের সাদা
�পাশােকর িমশরীয় পুিলশবািহনী। �ুবেকর নাম �ােলদ
�মাহােমদ স�দ ����। পুিলশ সে� সে� �ি�ে�াগ
কের, �বিশ �াগ ��েয় মেরেছ ও� �ুবক, িক� পুিলিশ
�ত�া�াের ম�ত �ুবেকর িবক�ত মুে�র ছিব ���ারেনে�র
মা��েম ছিড়েয় পেড় �গা�া িমশের, তারপর �গা�া আরব
�িনয়ায়। �ায় সারা জুন মাস জুেড় �েল �িতবাদ
িবে�া�। িমশের পুিলিশ িনপীড়েনর এরকম ��না �েনক
আেছ, িক� এত�া ��ালা�ুিল নয়। �ােলদ স�দ িমশেরর
�িতবাদী �ুব মানেসর �তীক হেয় ওে�।

িত�িনিসয়ার জনিবে�াে� �মতা বদেলর ��না
িমশেরর পিরবত�নকামী, িবেশ�ত ম��িব� �ুবকেদর �বল
��সািহত কের �তােল। ���ারেনে�র সামািজক পিরসের
আলাপ আেলা�নার মা��েম ি�ক হয়, �� জা�য়াির
ম�লবার �পুিলশ িদবস�, জাতীয় ছুি�র িদন, ও�িদন�
হেব �দশেজাড়া িবে�া� ��� ও�িদন ���ম আল�
�াদাব� বা �িবে�াে�র িদন�। এ� ম��িব� �ুবেকরা
একনায়কতাি�ক �ন�ীিতর িব�ে� এব� গ�তে�র দািবেত

�া�িমক�ােব স�গি�ত হেয়িছল ���� সােলর � এি�ল
একি� �িমক মহ�ার �িমকেদর �ম��ে�র দািবর সপে�।
এ� �ুবকেদর স�গ�েনর একি� ��তম বেড়া মা��ম িছল
���ারেন�। �বশ কেয়ক হাজার �রাজ�নিতক �ুবেকর
এ� সমােবশ িমশেরর িবি�� রাজ�নিতক শি�র মে��
সমীহ আদায় কের �নয়। ��িকিলকেস �� জা�য়াির
��াস হওয়া একি� মািক�ন দ�তাবাস নি� ��� ি�েস�র
���� তািরে�র� ��েক �দ�া �ায়, এ� �� এি�ল �ুব
আে�ালন��এর এক �নতা মািক�ন রাে�র এক �িতিনি�েক
বলেছ, িবি�� িবেরা�ী শি�, ওয়া�দ, নােসরা��,
কারামা, তাগা�ু, মুসিলম �াদার��, �ক�ায়া এব�
িব�বী সমাজতাি�ক আে�ালন রািজ হেয়েছ একি�
�িলি�ত �ুি�েত ��� �����র রা�পিত িনব�া�েনর
আেগ� একনায়কতে�র বদেল ��ানম�ী ও স�সদ ব�ব�া
িন��র স�সদীয় গ�তে�র িদেক ��র� ��ােত হেব
িমশরেক।

এরপর িতেনর পাতায়
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স�াদেকর কথা

এিক! �ব� �সে�
দঁািড়েয় আেছ পুিলশ'

কলকাতা ব�েমলায় এবাের ি�ড় অেনক�া� �বিশ। তার এক�া
কার�� ব�েমলায় �েবশ অবা�� �কান ি�িক� �ন�। িক�
�কার���ির�য়ালােদর �� আ�ন কড়া। �েদর ��াকা বার��
�মলার ি�তের ি�িনস িবি� করা� কি�ন বার�। �সক�া�া
মাে�মাে�� অিত �মালােয়ম কে�� মা�েক �ািনেয় �দ�য়া
�ে�। এবার �মলায় িল��ল ম�া�াি�েনর ��িবেলর �কান �াড়া
লাে�িন। অ�বােরর মেতা� শ'�েয়ক িল�ল ম�া�াি�েনর
��িবেল আর� িকছু �বিশ িল��ল ম�া�াি�ন িবি� �ে�। অেনক
��িবেল� এক�া পি�কার পাশাপািশ আর� িকছু পি�কা�
কিবতার ব� �ত�ািদ পা�য়া �াে�। ��মিদন ��েক� এ�ােন
পা�ক এব� পি�কা�কম��েদর ি�ড় রেয়েছ।
�� তাির� �মলার ত�ত�য়িদেন সে�য় ��া� �নিছ এক�া

���চ ��ালমাল। কােছ ি�েয় �দি�� �না সােতক িসিক�িরি�েক
িনেয় িল��ল ম�া�াি�েনর �ার�া� ব�ি�র �নাম স�বত রিন�
সে� বাদা�বাদ �ে� �বশ িকছু মা�ে�র। �ক�িলেত কের �ুের
�ুের চা িবি� করার �� এক ��ির�য়ালার �পর চড়া�
�েয়েছ কত��প�� সে� িনেয় এেসেছ িনরাপ�া র��েদর। তা�
�লােক �ত��ূত��ােব �িতবাদ করেছ ��� �কন চা�য়ালা চা
�বচেত পারেব না� সমেবত �িতবােদর মুে� ত�নকার মেতা
রে� �� িদল কত�ারা। আ�নিস� কেপ�াের� চােয়র �েল এক
কাপ চােয়র দাম বােরা�াকা। আমরা �বশ �েল বেস� চার�াকা
কের চা পান কের বঁাচলাম!
�সিদন� ��রবার সময় ��ে�র �াের আবার �কালা�ল।

িমি�য়া� ক�ােমরা আর মা�ক�দ� তাক কের �কাে�েক �াি�র
�েয় ��ল! ক� �েয়েছ দাদা� ি�ে�স করেত� কেয়ক�ন
মি�লা এব� এক�ন �ে�ি�ত পু�� �বাব িদেলন� এক
মুিড়�য়ালােক পুিলশ মুিড় িবি� ব� কের সের ��েত ��ম
কেরিছল। �িতমে�� �বশ িকছু ��তার কাছ ��েক মুিড়�য়ালা
পয়সা িনেয় িনেয়েছন। অতএব মূিড় বািনেয় িদেয় িতিন সরেবন।
পুিলশ�কম�� �রে� তঁার বু� িদেয় লাি� �মের মুিড়র ি�ন�া ��েল
িদেলন। এেত �পি�ত মা�� �রে� কঁা�। মি�লারা এত �রে�
��েলন� �েত�েক দশ�াকার �না� বার কের কের মুিড়�য়ালােক
িদেত �াকেলন। আর পু�� মা��ি� �সা�ার �েলন �িতবােদ।
�� � �� তাির� িল��ল ম�া�াি�েনর ��িবেল ��িবেল

��ালােনা �েয়িছল এক�া �পা�ার ��� �আমরা সবা� িবনায়ক
�সন। আমরা সবা� ��েল �াব। সিত� ক�া বলা �িদ
রা�ে�াি�তা �য়� তেব আমরা সবা� রা�ে�া��।' িক� ম�ার
ক�া� �স� রা� ��ন কলকাতার এ� িনর�� আন�মু�র
ব�েমলােত� এ�ােন ��ােন �চা� পািকেয় �ঁিক�ুঁিক মারিছল!

িবনায়ক �সেনর মুি�র
দািবেত আ���ািতক �িতবাদ

বইেমলায় িলটল ম�াগািজন প�াি�িলয়েন �ায় স�রিট �টিবেল ঝুলেছ
এই �পা�ারিট। িবনায়ক �সন এবং রায়পুর মামলায় যাব�ীবন�া�
��া�েদর মুি� �চেয় এই �পা�ারিটর �দ��ন �� হেয়েছ ��
জা�য়াির। �স�ত �� জা�য়াির রিববার িছল িবনায়ক �সেনর
মুি�র দািবেত আ�জ�ািতক �িতবাদ িদবস। �দে�র িবি�� জায়গায়
সমাজকম�ীেদর পা�াপাি� মািক�ন যু�রাে�র িনউ ইয়েক� �ারতীয়
কন�েলেটর সামেনও িবে�া� �দখােনা হয় এই উপলে��। �ায়
িতির�জন িবে�া�কারী এই িবে�াে� উপি�ত িছল। এক িবে�া�কারী
িস�াথ� িমে�র বয়ােন, �কন�েলেটর ��ান এবং ত�ার �জন সহেযাগী
বাইেরই �েপ�া করিছেলন আমােদর জ�, আমরা �বা� হয় দরকাির
মা��। কােছ �যেতই ��ান ���ােব ব�ানার সিরেয় �ফলেত বলেলন।
কেথাপকথেনর সময় আিম �রেগ িগেয় বললাম, �েতা আপনারা কী
লুকােত চাইেছন�� এেত িতিন �রেগ �গেলন, বলেলন, �আমার সে�
এ�ােব কথা �বােলা না।�

িকছু�ে�র মে��ই পুিল� চেল এল। আমরা একপাে� সের িগেয়
আমােদর ব�ানার নািমেয় �ফললাম। গান গাইলাম। িবনায়ক �সন �জেল
বেস �য কিবতা�িল িলেখেছন, তা পড়লাম। তারপর আিম দািবসনদ
িদেত �গলাম ��তের। আমার স�েক� ওরা িব�ািরত জানেত চাইল।
িবে�� কের �কান �কান সংগঠেনর সে� আিম জিড়ত। ���

ঠা��া তু�ারাবৃত িদন। িক� আমােদর আেমজ িছল �ােলা।
কেন�েলর ইথাকা �থেক ছ�জন এেসিছল। ���

কলকাতায় �� িদেন �িট িহমঘের ��ােমািনয়া �ঘ�টনা,
আ�া� ও মৃত কেয়ক হাজার মা�� মাছ প� পািখ
ি�ম�ের নকল ি�মায়েন �িতকর ��াস িলক ��েব�

•
খাবার দাবার বা �� িকছু ঠা��া রাখা বা ঠা��া
করার জ� বরেফর ব�বহার মা�ে�র �েনকিদেনর,
এমনকী �া�গিতহািসক কাল �থেকই। বরফ �তির
করা, বরফেক খড় তু� ��ৃিত তােপর �পিরবাহী
�াকৃিতক িজিনস িদেয় মুিড়েয় রাখা যােত গেল
না যায় -- এসবও �েনক িদেনর ব�াপার। আেগ
�ীেতর জায়গা �থেক বরফ আসত গরেমর জায়গায়,
এই সব �পিরবাহী িজিনেস মুেড়। রাখা হত মািটেত
গত� কের, তার মে�� তু�, খড় িদেয় --- নাম
�দওয়া হেতা িহমঘর। িবং� �তক �বি� মূলত
এই�ােবই ঠা��ােত জিমেয় রাখা হত খাবারদাবার,
িহমঘের।

নকল বরফ, নকল ঠা��া পিরেব� সৃি�র
�চ�াও �ব� মা�ে�র �েনক িদেনর। �ব�ািনকরা
এই নকল�ােব ঠা��া ��ত করার জ� একটা
গ�াসেক উ�চােপ তরল কের তারপর �সটার
চাপ কিমেয় তােক গ�াস-দ�ায় িফিরেয় �দওয়ার
�ি�য়ার হিদ� �দন ��াদ� �তেকর ম���ােগ।
এই �ি�য়ার নাম �বা� �প�� িহমায়ন� বা
ইংেরিজেত vapour compression refriger-
a�on. তরল �থেক গ�াস হবার সময় আ�পা�
�থেক �স �য তাপ সং�হ কের, তােত ওই
আ�পাে� যা থােক তা খুব ঠা��া হেয় যায়। গ�াসিট
হেত পাের ��ােমািনয়া, হাইে�ােজন সালফাই�
বা ��ািরন-�ুওিরন-হাইে�ােজন-কাব�েনর �কানও
�য�গ। ��ােমািনয়া �যেহতু �ূ� ি�ি�র �চেয়ও

আরও িতির� ি�ি� �সলিসয়াস কম তাপমা�ায়
তরল হয়, তাই �ায় �ূে�র �চেয়ও িতির� ি�ি�
�সলিসয়াস কম তাপমা�া �তির করা স�ব এই গ�াস
ব�বহােরর ফেল।

বাি�িজ�ক�ােব ইউেরাপ আেমিরকােত এই নকল
িহমঘেরর �চলন �� হয় �নিবং� �তেকর
ম���াগ �থেক। মূলত মদ এবং মাংস িজইেয় রাখার
জ�। �াকৃিতক বরেফ �েনক সময়ই �লেগ থাকত
মািট, খড় -- মেদর মে�� বরেফর টুকেরা িহেসেব
�াকৃিতক বরেফর ব�বহােরর িবক� িছল নকল
িহমঘের �তির নকল বরফ।

নকল বরফ �তিরর জ� �থেম �চিলত
হেয়িছল হাইে�ােজন সালফাই� গ�ােসর ব�বহার।
িক� িকছুকােলর মে��ই আরও উপযু� গ�াস
িহেসেব ��ােমািনয়া ব�বহার হেত �� কের।
িক� ��ােমািনয়ােতও সম�া রেয় যায়, খাবােরর
মে�� ��ােমািনয়া িলক কের �ুেক যাওয়ার।
িবে��ত চাপ কমােনার ���ার �াল�, চাপ
বাড়ােনার কমে��র ��ৃিত �থেক ��ােমািনয়া িলক
কের �ুেক �যেত পাের খাদ��ব� �থেক ��
কের আে�পাে�র আবহাওয়ােত। তাই �� হয়
আে�পাে�র আবহাওয়া এবং খাদ�েক দূ��মু�
রাখার জ� �িনরাপদ� িহমায়ক বা ইংেরিজেত যােক
বেল refrigerant এর �খ�াজ।

����-র দ�েক এক ি��পিত �বর কেরন
িকছু ��ািরন-�ুওিরন-হাইে�ােজন-কাব�েনর �য�গ
ব�বহার। এ�েলা আপাত�ােব বাতাস বা খাবারেক

দূি�ত কের না। িক� ����-এর দ�েক এই
�য�েগরও �দা� �বেরায়, এবং তা �গাটা পৃিথবীর
�াে�র পে� ��তর। এই �য�গ�িল, পির�া�ায়
যােদর নাম িসএফিস বা এইচিসএফিস, বাতােস
িমে� িগেয় বায়ুম�েলর উ��ের �য ওেজান �র
আেছ, �সই �রেক ফুেটা কের িদেত সাহায�
করেছ। এই ওেজান �র বায়ুম�েলর ওপের আেছ
বেল মহাকাে�র �িতেব�নী রি��িল আমােদর
বায়ুম�েল �ুকেত পাের না, ফেল আমােদর
বায়ুম�েলর তাপমা�া একিট িনিদ�� মা�ায় থােক।
�িতেব�নী রি� �ুেক পড়েল আমােদর পিরেবে�র
তাপমা�া �বেড় যােব �েনক। �সই তাপমা�া স�
কের আমােদর পৃিথবীর �া� িট�কেব িকনা সে�হ।

���� �থেক �গাটা পৃিথবী �থেক এই িসএফিস
বা এইচিসএফিস �য�গ ব�বহার কের নকল িহমায়ন
বে�র ব�াপাের �তাড়েজাড় �� হয়, �া�িরত
আ�জ�ািতক �মি��েয়ল �েটাকল এি�েম�ট�। ফেল
আবার িহমঘর �থেক বািড়র ি�জ --- সব
জায়গােতই পুনরায় ��ােমািনয়া ব�বহার �� হয়
িহমায়ক িহেসেব। এবং সারা পৃিথবী জুেড়ই মূলত
িহমঘর �থেক ��ােমািনয়া িলক �ঘ�টনার খবর
আসেত �� কের। মািক�ন যু�রাে�র পিরেব�
দ�েরর ���� সােলর একিট িহেসব ��সাের,
�মাট রাসায়িনক �ঘ�টনার �� �তাং� এই িহমঘেরর
��ােমািনয়া িলক সং�া�।

কেল� ��ে�র ��াি�চুিড়� চুেলর ি�েসব� কা�ে�র কাে� লা�া

ছা��ছা�� স�বাদ

•
ক
�স�ট �জি�য়ােস�র কেলজ �ফে�র নাম xavot-
sav. এই �সিদন আমার এক ব�ুর �দ�লেত �পেয়
�গলাম তার একটা �গ� পাস। �ুেক �দিখ এক দল
�ছেলেমেয় �লাি�টয়ার হেয় দ�ািড়েয় রেয়েছ। ��াকা
মা� তারা আমার ব�াগ খুেল পরী�া কের িনল �কান
িনি�� িজিনসপ� আেছ িকনা। তারপর আমার
�াি�েকর জেলর �বাতলটা িনেয় বলল �য �সটা
িনেয় ��াকা যােব না। তারপর এিগেয় িগেয় আবার
এক�� �চিকং। �বে�ে� �প��ছালাম একটা �খালা
মাঠ ও িবরাট একটা ��েজর সামেন। আে�পাে�
�েনক�েলা �ছােটা �ছােটা �ল। িবি�� �কা�ািনর
�েলর পা�াপাি� রেয়েছ খাবার �দাকান। �সখােন
িগেয় �দিখ �কেনা পাপিড় চােটর দাম �� টাকা,
পাও �ািজ �� টাকা। আমার �তা মাথায় হাত!
�চ� িখেদর মুেখ �� টাকার িজিনস �� টাকা �বি�
িদেয়ই িকেন �খলাম।

আিম �েনিছলাম �জি�য়ােস� �মেয়েদর �কি�
পরা বার�, এমনকী িট-�ােট�র �কােট�ান স�ে�ও
সাব�ান থাকেত হয় সবাইেক। ��� সাং�ৃিতক
পিরেব�� বজায় রাখেতই �বা�হয় এই িনেদ��।
�থচ �সই কেলেজরই �ফে� ওয়াই� ��ান বা
এয়ারেসল �কা�ািনর �েল �ছেলেমেয়রা িদিব�
িহজেড়র আি�ং কের �দখাে� িকংবা ��েজর ওপর
�ীলা িক জাওয়ািনর তােল পা �মলাে�! আজব
ব�াপার! সাং�ৃিতক ��তার সং�াটা তেব িঠক কী
আিম বুেঝ উঠেত পারলাম না। হেত পাের উৎসেবর
িদেন সাং�ৃিতক ��তা িনেয় মাথা ঘামােত চায়িন
কতৃ�প�! �ক জােন�!

আমার ই�ুেলর এক পুরেনা ব�ুর সােথ �দখা
হেয় যায় হঠাৎ। ওর নাম �িচি�তা। �স�ট
�জি�য়ােস�র সমাজত� িব�ােগর ি�তীয় বে��র
ছা�ী। ওেক িজ�াসা করলাম, কী �র� ��াকার
মুেখ �ত �চিকং �কন� �কান �লাি�টয়ার কােজ
িব�মা� ফ�ািক না িদেয় ��ৃ�লা� বজায় রাখেত
ব��। ব�াপারটা �ব� আ�য� িক� তাই না�

ও বলল, আসেল ��ি�েটর ব�াপার আেছ �তা
তাই সবাই এত মন িদেয় কাজ করেছ।

��ি�ট কী িজ�াসা করায় বলল �য কতৃ�পে�র
িনয়মা�সাের �জি�য়ােস�র �িতিট ছা�-ছা�ীেক
নানারকেমর এ��াকাির�লার আি�ি�িটেত

�যাগদান করার মা��েম �ে�ি�ট পেয়�ট� �জাগাড়
কের িনেত হয়।একটা িনিদ�� সংখ�ার ��ি�ট না
থাকেল পরী�ায় বসেত �দওয়া হয় না।

সে� সাতটা পয�� ���ান �দেখ িফরলাম। �ফরার
সময় জেলর �বাতলটা �ফরত পাওয়া �গল না।

খ
এই �িচি�তারই কাছ �থেক পাওয়া িকছু
এসএমএস-
�। আিম িনেজর চুল �কেট �ফেলিছ। একটু �বি�ই
�ছােটা কের। ই����। (I cut my hair... a li�le
too short...:-P man:-P)
�। িঠক আেছ।একটা ঝু�িট �ব�ে� রাখেল িঠকঠাক
লাগেছ। িক� খুেল রাখেল ব�াপারটা যেথ� �মেয়িল
নয়। �ম। যাকেগ আবার �বেড় যােব। �ম। (k
its looking alrite if i �e a pony but oth-
erwise,if i leave it open, its not looking
girlish enuf:PL hmm... well it’ll grow
back...hmmm)
�। বা��! এটাও �তা সমাজতে�র িব�য় হেত
পাের। একিট �মেয় �জনেক তার চুলকাটা সং�া�
�মেসজ পাঠায় এবং � �সেকে��র মে�� তার
কােছ প�াচটা উ�র চেল আেস। কী �িনয়া! কী
পিরসংখ�ান! (ohk... i can ACTUALLY
do a sociology on this! a girl sends 9
texts about her new haircut and in less
than two seconds, her inbox has 5 un-
read msgs:-D:-D wat a world:-D:-D wat
sta�s�cs:-D:-D)
�। আর কতই না িবিচ� সব উ�র। �কউ �কউ ��খ
করেছ, বকেছ আবার বািকরা উ�িসত হেয় বাহবা
জানাে�! আহা! �কউ �কউ আবার গালাগািলও
িদে�! িনেজর চুল িনেজই কাটার জ�। মজার
ব�াপার। �াির মজার। (and such a varia�on
of replies;-D:-D some actually mourn
n scold while others encourage n give
d thumbs up...waow!;-D;-Dsome even
abuse! for me cu�ng my own hair!:-D
interes�ng interes�ng... very interest-
ingJ)

�। যােত আরও �ােলা�ােব বােড় তাই �কেটিছ।
পাতলা হেয় যাি�ল আর তাই �� �থেক য�
িনেত �� করা ছাড়া আমার আর উপায় িছল না।
তাছাড়া এটা িঠক রাখা আরও সহজ হেব আর
এনিসিস করেত �গেল আমােক আর ওই জঘ�
�খ�াপাটা ব�া�েত হেব না। এ�েলা যিদও একমা�
কার� নয় তবুও এবার �তা আমার চুলটা িঠকঠাক
বাড়েব! (and i cut it to grow it be�er...
twas thinning down n i had no choice
but to shorten it n start taken care of it
from the start... besides, it’ll be easier
to manage AND i wont be forced to
�e that disgus�ng �khopa’ for ncc;-Pk
dat wasn’t d sole reason but s�ll, i’ll
be able to grow it be�er now all over
again)

গ
সংবাদ ম�েনর �লা জা�য়ািরর সংখ�াটায় আমার
একটা �লখা �কাি�ত হয়। �সই �লখাটা বািক
ব�ুেদর পড়ােনার আ�ায় আিম আমার চার-
প�াচজন ব�ুেক কাগজটা িবি� কির। িনিব�বােদ
িকেনও �নয় তারা। এই কাগজ �কনা ও পড়ার
�িতি�য়া-
�ি� ব�ব� � একি� ��না
ব�ব� �- দি��াপ� িনেয় �চেটিছস� �ম�
ব�ব� �- এ ব�াপাের িকছু বল। তুই না �লফট
�য�াি�কাল�! ওহ! না না! কী �যন বেল�
তুই �তা আবার �িনরেপ� সাংবািদক!�
ঘটনা-
আমােদর িব�িবদ�ালেয়র ক�া�ােসর �ীন �জােন
ব�ুরা কেয়কজন িমেল �রাদ �পাহােত যাই। মািটটা
স��াতেস�েত। �ীতকাল। জুেতােজাড়া খুেল তার
উপের বেস পিড় আিম। �কউ �কউ খু�জেত থােক
খবেরর কাগেজর পাতা। আন�বাজােরর পা�াপাি�
সংবাদ ম�েনর পাতা খুেল বেস পেড় তারা। একজন
�চ�িচেয় ওেঠ, ওের! ওেত চূ��ীর �লখা আেছ। তাই
�েন একজন ��য জানত না� একবার তাকায়
কাগজটার িদেক। তারপর বেস পেড়। �হেস বেল,
কােজ লাগা িনেয় �তা কথা নািক�

আিম মাথা নািড়।

মা�� মা�ে�র ��
•

মেহ�তলা পুরস�া এলাকার �দ�লতপুেরর বািস�া ব�া ন�র �ম�ল�
িনি�ত মৃতু�র মুখ �থেক িফের এেলন �িতেব�ী পিরজন এবং এসএসেকএম
হাসপাতােলর �া�ারেদর সমেবত �েচ�ায়। �ামী পিরত��া এই মিহলােক
�সহায় ও ��� �ব�ায় একফািল ঘের �ফেল �রেখ িকছুিদন আেগ ত�ার
বাবা-মা সম� জিম-বািড় �গাপেন িবি� কের ��� চেল যান। ব�ার একমা�
�মেয় ��ম ���ী ছা�ী। �লােকর বািড়েত রা�ার কাজ কের �কানমেত �জেনর
�পট চালােলও িচিকতসা করার মেতা সামথ� ব�ার িছল না।

পারবাংলার বািস�া �ীমিত ি�খা �র ওই পাড়ায় একজন পেরাপকারী মিহলা
িহেসেব �েনেকরই পিরিচত।িতিন ব�ার িদেক সাহােয�র হাত বািড়েয় �দন,

এসএসেকএম �িপিজ� হাসপাতােল ব�ােক �দখােনার উেদ�াগ �নন। নানা পরী�া
িনরী�ায় ব�ার �পেট একিট িব�াল বেড়া িটউমার �রা পেড়। �বে�ে� গত
�� জা�য়াির ���বার� িপিজ হাসপাতােলর �ীেরাগ িব�ােগ �ল� িচিকৎসেকরা
দীঘ� সময় �ের �পাের�ন কের িটউমারিট �বর কেরন এবং �দখা যায় তার
ওজন �ায় �� িকেলা�াম। একিট বেড়া গামলায় �সিট রাখেত হয়। �ব�
কেয়কিট �দিনক পি�কায় এই �সা�ার� �ে�াপচােরর খবরিট �কাি�ত হয়।
ি�খা �র উেদ�াগ �নওয়ােত �েনেকই ব�ার িদেক আিথ�ক সাহােয�র হাত
বািড়েয় �দন। ��ুমা� িবি�� �ট� করেতই হাজার প�ােচক টাকা খরচ হেয়েছ।
ব�া এখেনা হাসপাতােল। �ম� �� হেয় উঠেছন।
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ফ��া� �া��� ি����া�ে�র �িকক�

.

•
মাননীয়,
�ক �মি� ��য়ন আি�কািরক, ��া�িত���ােয়ত �িমিত,
িব��� কম�া���, িব��� ���দ, �েজ� ম�ােনজার, ��তা
��ি�ে�র �ার�া� �ি��ার, মি�ক��র �াম ��ােয়ত
��ান মহা�য়,
��তা, দি�� �� �র�না,
মাননীয় মহা�য়, আমরা িন� �া�রকারী�� ��তা
থানার ��ীেন মি�ক��র �াম ��ােয়েতর ����ত ��া��
রাজারাম��র �ােমর বাি��া দা� ন��িজ �� ���
আ�মািনক বছর�ি� আে� �� �ম�জায় িব��তায়েনর কাজ
হয়, তাহােত ��� �ােম ��া� ���িতয়া �ি�য়া যায়� আমরা
�যাব� কা� ��কাের জীবনযা�ন কিরেতিছ� বত�মােন
িবি��� ������ � ত�ি�ি� জািত ��� রাজীব �াি�
�ব��িতকর� �� হ�য়ায় আমােদর �ােমর �কি� ��ে�
কাজ �� হয়� আমরা ি�েয় কন�া�রেক জানেত �া�ে�
�িন বে�ন �� �ম�জার �ি�েম আমরা করব, িক� ��
�ম�জার ��র ��ে� �হা�দার �া�া� �ি� বছর আে�
িব��তায়েনর কাজ হেয় ��েছ, �তরা� আমরা �� ��ে�
কাজ করব না� িবি�� রাজ�নিতক দে�র �নতা �ন�ীর
কােছ আমরা আেবদন করেত থািক যাহােত আমােদর কাজ
হয়� িক� কাহােরা কােছ আমরা �� ��র �া�িন� ���
�� আেব�নপ��� �ল�েছন �ল�া �েকর �����প��ম
��ে� ব�বা�র� ��াল�রাজারামপ�র �ােমর মা��।
�������� �া�রে� �� আেব�ন�� �ল�া প�াে��
��ম��� �ল�া �ব������ জমা পে�। বা��প�র
�র�জ�নাল �েল��ক ���ে� �েজ� ম�ােনজােরর কােছ
জমা পে� ���������। �েল��েকর ����� �প�া�া � �ার
�ানার কাজ �� কন�া�র করেছন� ���ন জা�নে�েছন ��ন
��� বা�ে�র মে�� �াে�র হাে� ��� �� ��ে� কাজ
করার ���ার আে�� �েব ��ারা কাজ করেবন ন�� কাজ
আর হেব না।

�ক� ন� ন� কের আজ জা��া�রর �� �া�র� হে�
��ল� ��ন প���� �কান �রাহা হ��ন। �� �ক� �ােমর
���� ��ে� বা� ���ার পা�ার।���ােন �� �ম�ার
��ন কাজ ব� �ছল। �েব ব��মােন আবার কাজ চাল�
হে�েছ। আ�েল ��ভােব �� �ােম �ােভ� করা হ� �াে�
��ােন �ব��ে�র জে� ���� প�ার ক�া� �ক� �রকা�র
ন�� ���া�� �� ��ে� �ব��� আেছ।
িক� ক��াে� �া ���
��া �া��মক ভােব জানা ��েছ �� ���� না�া� �ল�া�
�ব���া�েনর জ� ��ম �ােভ� করা হ�। ��ন �ান��
ভােব ক�ে�� �ম�া��ন �ল �ব� ��� জ�ে� ��া
বে��। ���প�ম �� �ােভ�র ব�াপাের ��ম মা�া �ামা�
���� না�া� �ম�া� আ�ার পর। মজার ব�াপার হল
পরব���কােল �ব���া�েনর �� �পের�া ���র হল� �াে�

���া ��ল ��� �কান �ম�জার �পর ��ে� �া��ম�ার
��েল� �মা�াম��� �ের �ন��া হল ��ােন �ব���া�েনর
কাজ হে�েছ। ��মন� প�প��র��ব���াল� হা���ল আ�েল
�ব���াল� �ম�জা� �ব���� �ক� ��ােন �া��ম�ার
বে�েছ আর �াে�� প�প��র �ম�জার �ব���া�েনর
কাজ ����� বেল �ের �ন��া হে�েছ। �ক�রকম ভােব
�� ��াল�রাজারামপ�েরর প�ব ��ে� ��ার� �ম�জা�
�া��ম�ার ��েক হাল�ারপা�া� �ব���া�েনর কাজ হ��ার
জ� �ক�ম� ����� �প�া�া হ�। �ক�� ব��মােন �াে� �কান
�ার �ানােনা �ন�� ��চ �রকা�র �া�া� �ব���া�েনর
কাজ ����� হে� আেছ।

�� �ব�া� রাজ�ন��ক �ল��া�রা �েক �পেরর
�পর ��া� চাপাে� বা রা� ����ে� �ম��� ��াে�।
আবার �� �েবর মে��� �ান�� মা�� �ব� �ন�ারা�
চা�েছ ��নে�ন কের �ক�� �বা�াপ�া� আ�ার। �া�
�কপ� পারেল �নেজরা� �ব��ে�র ����� প��ে� �ার �ানাে�
চা�েছ। আর ��প� �াে� ���াহ ��ে� ��� ����ােন
পাের)।

��ান ��েক �ক�� �েরর �াম নারা�েবে�। ���ােন �����
�প�া�া��ার �ানােনা কম���। �ক� �ব��� �ন� �াে�। ��
�ােমর �ক�� ��ে�র �কছ� �লাক আবার �র�া� করেব
ভাবেছ। �ক��ব�ক� চাপান �ে�ার পব� চলেছ। পাে�র
�াম চাকা� ���া ��ল �ান�� �ামবা��রা� �া��ম�ােরর
��পা�� লা�ােনাে� হা� লা��ে�েছ। আর কলা�া�ছ�া
কেলা�নে� ����� ব�ােনা ��ের �ামবা��ে�র �ব�াল জ�লা।
�ান�� �ক �ন�া ���া ���ভাল করেছন।

�া��প�ের �া�����ক ���ােন ��ে�াল
•

�াি���েরর সা���ি�ক �ি�ে� এক�া �ে�া রকে�র
��া� ��ে� এ� রি��ার রাে�� ��ি��� �াে�
একি� ��ি���� সা���ি�ক স��ার ��ি����া�� �াি��ক
���াে�র ���ি�ে� এি�� স��া� ি�� ি�ে�� সা��
ি�িচ�া��া�� �ার �ে� ি�� ��র�ার ি��র�� ���া��
িক� ��র�ার ি��রে�র �ে� ��েক� �ে�র ��
��েক �া�ি�ক �া�ে�ির �ে�র স�� �র�া �� কের
�����ে�র ি�ি�ে� ���ক ��াকাি�� �া� ক������
ক����ে�র �ে�� ���রস�ার কা� ��েক ����� �া�া �া
�া��া� স�ি�� স���ক �স� ি�ি�� ���ের� ি�ে��
���া�ি� করে� ��� িক� স�ি�� স���ক �স� ি�ি��
���ের� ি�ে�� ���া�ি� করে� ���

িক� স���ি�ে��� �াি���র�াস� ���ের ��কে� �া

��ের ��� ��� �ে� �ে�� �াে�র �ে�� �����ে�র
ক�া �কা�া� �ে�� করা ি�� �া� একি� ��সরকাির
স���ে�র ���া� ����ে�� ���া �িচ�� ি���
��র�ি�ে� স����ি� ����ে�� ���া� কর� এ�� �ি�
���ি�ক �াচ�াে�র �সর ���া� সা�ার� �া�� এ�
���া�ি� ���ার �� ���� �ে� �ােক� স�� ���া�ি�
�া�� ��ি�কা� করার �াি�ে� ি�� �াি���েরর এক
�া��� ি�ি� চ�াে�� ি�এ� ি�ি� �া��া� �া�ের ��াে��
���া �া��ে�র �ে�েকর� ��া� এ� চ�াে��ি�র �ি��
�েক� �া �ারা ��� �ি�� ��ির কের�� �াে�র �র�
�ি�ে�া�� ������ ����ার ��া�াের� �ি�ে�র ক���রা
���াি�� কেরে�� �া� স�ে�� �রাে� �� ি�� ��াি�ক
�া�� �ে�র �া�ের ি�ে�া� ���া�� এ��ক� �া�চ�র�
�� কের� �া� ক����� এর�র ��ি�ে�র স�ে�াি��া�
�িরি�ি� ি���ে� �ে� এ�� ���া� �� কের ����

িফের এেসা চাকা
আম�ার�ােমর �া�েকল আেরাহ�ে�র ক�া

•
���ল �বমানব�র ��েক ��া��ে� �চেপ
আম�ার�ােম �া��ার পে� �চাে� পে� �জ�
�া�েকল বা বা�ক �বা�ক মােন �মা�রবা�ক ন� ���
��বা�েকর �না�)। বলা হে� �ােক� আম�ার�ােমর
বা�ারা হ�া�ে� ���ার �ে� �ে� �া�েকল চালাে�
��ে�। �া� �ে� �বাক হ��ার �কছ� �ন��
আম�ার�ােমর �াে� �া� লা� মা�ে�র �া� লা�
বা�ক রে�েছ। �� �কান প�রবাের �কােলর ��� আর
��ে�র বা� ��ে� �ে��েকর� বা�ক রে�েছ। �ােচরা
���ল� কেলজ� কােজর জা��া�� ��প�ে�� �মনক�
প��লে�র �হল�ার�ে�� বা�ক ব�বহার কের। �হে�ব
মে�া �হেরর ��� �া�া�া� �া�েকল বা বা�েক
হ�। �াে� �হেরর �লােক বা�ক ��কমে�া পা�ক��
করে� পাের� �ার জ� ����� বাজার� �াম ���ন
আর ���ে� বা�ক���া ক বা ��া�� রা�া আেছ।
�ক��ক�া বা�ক ��া�েক �� ��েক ����া �া�েকল
রা�া �া�� পা�ক�� ��া �� আর� �েনক �ব�� �ের।
আ�ম জানে� পারলাম �� আম�ার�ােমর ����াল
���েন ���� বা�ক রা�া �া��
�� আম�ার�ােমর �ব��রভা� বা�ক� �া�ামা�া
কােলা রে�র� �জন �া� �� �ক�জ। ��েলার �াম
��� ��েক ��� ��েরা। ��েক����া�� বা�েকর
�াম পে� �� ��েক ��� ��েরা। �ছা�া �ারা��েনর
জ� �� ��েরাে� বা�ক ভা�া পা��া �া�। �কমেক
বা�ক ����া� ��ব কম। মজার হল� আম�ার�ােম
��� বছর ��� বা�ক �ন�াে�ােররা চ��র কের �ােক�
�ক প��র�া �হেরা�েনর �াম �ক�া ��েক����া��
বা�েকর �মান। চ��র �া��া বা�ক �কনা �ন�ারল�াে��
�পরা�। ম��পে�র মে�� ���া�া��ে� �ক�বা ��ন
আর ���েলা �ব�� করার �ব�া� �ােক না �কছ�
বা�ক ক�ানােলর মে�� পে� �ােক। বছের �া�
���া �া��� ক�ানােল পে� �ােক। �� �া�ামা�া
বা �কমেক �া� �হাক না �কন� বা�ক �কনেল �ক�া
ভােলা �ালার ব�ব�া� রা�ে� হ�। আম�ার�ােম
�েনেক� �ক�া �ম�া�লক �চন �ব� �ালা বা�েকর

�ে� রাে�। �েনেক ����� �চন আর �ালা রাে� ��
� �ক�া ��� চাকা� ব�বহার কের� আর �ক�া ���
বা�ক ��াকেক লা�া�। আম�ার�ােমর রা�া� হ�া�েল
���ব ��প�ল �চন �চাে� প�েব�।
�� বা�ক বা �া�েকল চালােনা হ�ে�া ��
��ে�� জন���� �ক� �ন�ারল�াে��র ব�াপার�া�
আলা�া। ��মন� মা�ক�ন ��ে� �লােক মজা কের
�ক�বা �র�র ��ক রা�ার জ� �া�েকল চালা�।
�ন�ারল�াে�� ��া জ�বন�াপেনর ��। �কজন
��প�� চা�ের আেম�রকা� বা�েক �চেপ ���ে�
��েল �কেলর �চাে� �বমানান ��কেব� �ক�
�ন�ারল�াে�� ��া �াভা�বক ��না। �বেচে� ভােলা
লাে� �� আম�ার�ােমর প�রবহ� ব�ব�া�া �ব�চ�।
�মা�র�া��� �াম আর �া�েকেলর জ� আলা�া
আলা�া ��াক �া� �ন��� �াে� �লােক �া�া�া��
কের না। �ােমর ���� ��া ক�চ� ��ানা �া�� �লাকেক
�ামলা�ন পার হ��ার �ম� ����� বা�জে� ��ক�
করে� হ�। ���� �ােল আম�ার�ােম মা� ��
জেনর �া��ক ���া� ম���� হ�� ��চ মা��ার�
হে�েছ �হের ���া। �হেরর �ক��েল �মা�র�া��
চালােল চ�া হাের পা�ক�� �� �নে� হ�� �কছ� �ন����
রা�া� �া�� চালােনা �ন��� �ব� �হেরর �লােক
�া��ে� �মেল�মে� ��ে�� পছ� কের।
�� ���ােন �� বা�ক চেল� ���ােন �ক� �ভেব
�নে� পাের� �ন�ারল�া�� হ�ে�া ��ল��ক বা
�রা�� �ম� ���ে�া���া� �চ�র �মে�ল পা�।
�ব�জ� ��ল��েক ���া �া�েকেলর �েভে�� ���া
�মে�েলর মে�� �ক�া মা� �পে�েছ �ন�ারল�া��।
��� ���ে�া���া� ��ে�ন� �া� আর ��ন �পে�েছ
��া�েম ��� � আর ��� কের। ���র �� �াে�র
মে�� �া� হল ��রা� ���া ���ের ���া �জে�েছ�
�বল�জ�াম ���া �জে� ������ ��ন ���া �জে�
�����। �ন�ারল�া�� আর ��জারল�া�� �ভে��
��ম �ােন। �ন�ারল�া�� ম�ারা�ন �জে�েছ মা�
��বার। মেন হ� �ােচরা ��লা��লার �চে� বা�ক
�ব�� ভােলাবাে�।

�ির�া� স�ক���� ��েক ��া�া�ার ক����
•

��কাল ��েক আমাে�র রব��মে� �� হে�েছ
���হর হ�রনাম ��ক���ন। �ম���াব��জ�মেহ��লার
�� ম��লমান ��ান ��েলর মাে� �ছাে�া �ছাে�া
�হ�পা�া� ��� ��মন ��বন�র� �া��ন�র�
রব��ন�র� ক��ন�ের ��� হ�রনাম ��ক���েনর
�র��াজ রে�েছ। আ�ম �নেজ� �ছাে�ােবলা� মামাবা��
বা��আ��ে� হ�রনাম ��ক���েন ���াম। আমাে�র
বা�াল ���র �� ল�া�পা�া� আ����জন �কেলর
�ে�� ��ােন ���া হ�। ক���ন চলে� চলে� �ক�
�কজন �েকবাের �বেভার হে� ���। আমার� �া
��ে� �চাে� জল �ে� ���। ��ােন ব�াপার�া �ভ�
�ব� আ�ে�া�াে�া ভােব ������। মা�াপ�র ��েক�
�ক�া �ল �ে�েছ। �মা�াম��� �হ��ভা��রা� ��ক���েনর
আে�াজন�া কেরেছ� বা�া�লরা� আেছ। �ার �েল
�� �া�র� �কাল ��েক �হ���বা�লা �ম�লে�� ���ান
চলেছ।

�� �া�র� �প�ের আ�ম বা� �রব বেল বা�� ��েক
�বেরা��� কােন �ল মা�েক ��া� ভা��� �ব���া
�ম� পা��ােরর �পকা�র�া ��� �েন আ�ম �ক��
�বাক� হ��। ব�াপার�া ক�� �ম� পা��ার ক�
�ারাপ �জ�ন� �ব� প�ােকে�র �� �� আমরা পান
ক�র� �া �� ��� �ব�ব� �ম� পা��ার ছা�া �কছ��
ন�� ব�া ���া� ব���ে� ��ে�ন। মা�ক লা�ােনা হে�েছ

��া�া ��া� জ�ে�। কার� না �েন �পা�� �ন�। আ�ম
বা� ��াে�� ��ে� ��া�া�। ��ন �� ব���াে�� ��র
�ে�র �পকা�র�া �নে� বলা হে�। ��র �� প���ব�র
মে�� ��� �া��� �া ��ে� রাব�� �ে��� চমচম�
র�ে�া�া� �ল��েক�ন ক� ক�� না হ�� ���ব ��
কলকা�া� �ে��ক মা�� �পছ� �ক�া কের �� �াকা
�রকার। ��া আমাে�র মা�া। ��� �� ��� কের
��লা হে�। ব���া চলাকাল�ন ��ােন �ভা� �ব�র�
চল�ছল। ���ােন �হ�চ �ে�া���ে� মাে�মাে�� ব�া
ব���ার মাে� �ক�� �বর�� �কা� কর�ছেলন। বা�
�ে� �া��া� আমােক চেল ��ে� হল।

�ক� �� ব���া আমার মেন �ক�� ��কা লা��ে�
��ল। ��কাল ��ন ভজন হ��ল� �নে� আমার �ারাপ
লা��ছল না। �ক� ��ন হ�রনাম ��ক���ন�া আমার
আর �� �নম�ল মেন হে� না। আমার মেন পে� ��ল�
��া�পা�ার চাে�র ��াকােন ����মার �ে� আমার কাছ
��েক �� ক���েনর জ� �� �াকা চ�া�া �নে��ছেলন।
����মার �কজন ����� �হ��ভা�� মা��� ক��া�
�নে� �রবা�� ���রর কাজ কেরন। �� �কছ���ন �াব�
��েক ��ে��ছ আমাে�র পা�ার �ব�ভ� �েলর �ন�াে�র
�ে� ��াব�া করে�। ��ন ক���েনর আে�াজক। �া
�ব�� �ক� আমাে�র মে�া �� ���কা�র �লাকা�
�� আে�াজেনর �ে� �� �কান �চ�া জ��ে� �ন�
��া�

�া�া���র �ি���এর �াসা কার�া�া ��ে�ে�� িক� ���া�ে� �� ��� �াি�েকর
•

��মক আে�ালেনর ��ভে�াে� ভা�া কার�ানা�
�া�েপন�ন �ব ��াক� চল�ছল। কার�ানা ��লল
� জ�ন ����। আে� ��মকে�র ��নে� ভা� �ছল�
পাম�ােন��� ক�াজ��াল �ব� ��া���। ��ালার পর �া�
আ��জন ক�াজ��াল ��মকেক ব��ে� ����া হ�� �াে�র
পা�না ��াচ���� �প�� �ভ��� �ম��ে� ��ে�। �ে�র মে��
�েনেক� �চা� পেনেরা বছর কাজ কেরেছ। �রা ���ম
��ল� ��মক� �ক� �ক� আবার ��ল� ��মক। �ে�র
�ব��রভা�� �� কাজ�া কর�� ���া �� ��মেকর
কাজ। ��ালার পর ������ ক�াজ��াল �ারা প�রচা�ল�
6KF �া��ার ��ক�েনর কাজকম� ব� কের ����া হ�।
��ন ���া আ��ে�া�� হ�।

��ল� �া��ার �ব� �হ� ��েচ�ার �� ����
���ভ�েন� ��পা�ন��ল�া �া� ��� ��েক �� ��
বা��ে�েছ ম�ােনজেম��। �� ��পা�ন��ল�ার �ে�
পা�া ��ে� �ােক ����র� ��মক �নে�া� করে� হে�।
�ক� �� ����র� ��মক �ন��া হে� ��নে� �েজ��র
মা��েম। �েজ��র মা��েম �ন��া ��মকে�র ��মক
বলা হ� না� বলা হ� ��া�ক�� �া�। �� ��া�ক��
�াে�রা ��মকে�র মে�া� কাজ করেছ। পাম�ােন�� বা
ক�াজ��ালে�র মে�া ���া�ন ��ল� বা ���ম ��ল�
না হে�� �রা �া� পাম�ােনে��র মে�া �ব�ন পাে�।

�াহেল �েজ�� �ন��� আর� �ব�� পাে� ��� �া�
�পছ�। �র �েল ��মকে�র মে�� �� লা�েছ� কােজর
���া �ব� কােজর ��মান �নে� �� লা�েছ।

ক�াজ��াল ��মকে�র ব��ে� �েজ��র মা��েম ��া�ক��
�া� �ন��ার �পছেন ভা�া কার�ানার ম�ােনজেমে��র
���� �াকে� পাের� ভ�ব�ে� ��মকরা �কান� ��ে�াল
করেল� ��� �মে� �� ��া�ক�� �াে�রা� কার�ানা
��কমে�া চা�লে� �নে� �ােব। ���ব �ম��েন মা�
��াক�ন বা ব�াচ ��া�াক�ন হ�� �বে��� ���ােন�
�� ��া�ক�� �া�েক �নে�া� করা হে�। ��া�ক��
�াে�র �নে�া� ����াে� �ক� �াে�র হাে� কলেম
কােজর পর��া ��ে� হে� না। �েল �াে�র ���া
প�রমাপ কের �নবার �কান� �ে�া� �কা�া�নর �ন�।
�েল �কা�া�নর ��া�াে�র ��মােনর ��� হে� বেল
��ভে�া� করেছ ��ভ� ��ল� ��মকরা। ম�ােনজেম��
�ব� ����েম�া�� ভােব ���ব ��� ��া�ক�� �া�ে�র
�� কের ��ালার ক�া বলেছ। �ক� ��ন কােজর
ল��মা�া প�র� করার জ� ��া�াে�র ��মােনর �চে�
কম �মে� �ব�� ���ন�� ��া�া� ���রর ��েক� নজর
�কা�া�নর� �মন� ��ভে�া� ��ভ� ��মকে�র। ��
কম �মে� �ব�� ���ন�� ��া�া� করে� ��ে� �ব�
�কছ� �ম��েনর �ন���� �ন�মাবল�� ল�ন করা হে�।
�েল �ম��েনর আ��ে�� �ার �ভাব প�েব। �র �েল

����েম�া��ভােব ��পা�ন��ল�া� ����� হেব বেল
��ভ� ��মকে�র �ার�া।

মা��ক ��পা�ন��ল�ার �ে� �াপ �া�ে� চলার
জ� ক�াচামাল �ব� ���ন�� ���� �া আম�া�ন করা
হে�� �া� ��া�ের �ব� ���েলার ��মােনর �ে��
পর��া �নর��া না কের� �নে� �ন��া হে�। ��ভ�
��মকে�র ব�ব�� �ে� �কা�া�নর� বাজাের �নাম ন�
হেব� �েল ভ�ব�ে� ���ােরর �ম�া হেব। �র �েল
��� ��মােনর� ��� হে� �া� ন�� ��পা�ন��ল�া�
����� হে� মারা�ক ভােব। কম �া�ম ��ে���ভ
���ন�� ��ে�র জ� ��া�াে�র �া�েকল �া�ম বা
��পা�েনর �মা� �ম� �বে� �াে�। �েল মা��ক
ল��মা�া� ��পা�ন �প��ছে� পারেব না বেল� মেন
কের ��ভ� ��মকরা।

��াহ �ে�ক আে� পাম�ােন�� �লবারে�র �ব�ন
�বে�েছ। �েব ক��া �বে�েছ� �া ���কভােব জানা
�াে� না। �ক� �ক� বলেছ� �ব��েক �ক�� ��েক
����� �াকা �বে�েছ। ��া��� ��মকে�র� �ব�ন বা�েব
বেল ��ানা �াে�। �েব �া�� ��মকরা ���া �ব�ন
বা�েব বেল আ�া কের�ছল� ���া বাে��ন। �ক� আে�
�ম�ম� �ছল ��ােহ চার��ন� বােরা ���া কের। ��ন
��ােহ ছ���ন আ� ���া কের। �েল �াে�র মাে� আ�
��েক ন���ন কের আ�ে� হে� ����র�� �েল ���

�ব ��েনর �া�া�াে�র �া��ভা�া �া��া �রচ �ম�লে�
আে�র �চে� �রচ �বে�েছ। �েনক ��মক� ��ােহর
বা�ক ��নে� ��ন �েরা�া কাজকম� কর�� ��ন ��ােহ
ছ���ন� কার�ানার কাজ চেল আ�া� ���া� ব�াহ�
হে�।

��মকে�র ম�� ���ন�ন ��েক আে�ালন কের
আপা�� লাভ হে� না� ��নকার চ�া বাজার�েরর
মে�� ���ার চালাে� ��েল �� জা��া� �ব�� �াকার
কাজকম� ���জে� হেব হেব। �ক �ম� পাহা�প�র ��ল�
�া��াের কাজ করা ��মক মহ�া� �া�ে��র �ব�� �ছল�
�ক� ��ন পাহা�প�েরর �েনক �� প�রেনা ��মকরা�
�� কার�ানা �ছে� �াে�র ���ােক প���জ কের ��
কার�ানা� চেল �াে�� ���� ��েক ��ন�� মা�েন �ব��
�পে�। �র �েল �কা�া�ন �ার �� ��মক হারাে�।
�ক� ��� জা��া� ন��ন ��া�ক�� �া�রা ���� �ারা
�ে�র �ভাব প�র� করে� পারেছ না। �া� ��� হে�
��মান� ��� হে� ��পা�ন��ল�ার�।

�েনক ��মেকর ব�ব�� �কা�া�নর ���র
ম�ােনজেম�� ��ন ম�া���াকচা�র� ���ন� চালােনার
�চে� �রে�ল �ে�ে�র ব�ব�া করা �েনক �ব��
লাভজনক মেন করেছ।
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��না �শানার �কান বাইের
�া�ে�� ��ঁাে� চ�েন� �া�� �ব�

•
�য়া�েচ� চ�েন� ি���য় ব�হ�� ����নি�� ���। ���� �া�
��ে�� �� ������� �ি�ি�� ���ে�� ��ি� িনি��।
�ে�ায়� ��ি�ে� �া�ােনা ��াছােনা ন�ি� বা�ােন ��ে� ��া
�হ�। ��িন�াি��ি� ��া�াে� ��ে�িছ�া� �� �ন��ে��� �াে�
বা�ান ��া। চঁা�া �� �া� �া�েন� বে�া �াছ বাে� �� �ব
�াছ� ��ে� �ছঁে� ন��া �ে� �া�ােনা। �� �া�া ছঁা�া� �া�
ছঁা�া বাহাি� ��া��ি� �া�েন ��ে� ���ে� �য়ান� ��ি��
�াে�। ি�� � ��া� ��� ��ে� �াি�েয় ��ে�া� ���ন �া��
হ���� �ব�ে�� ন��া �াে�� �ে��। ��� ��ে� ���ে� �া ি�ছ�
���� �া �াছ ��ে� �ব��য়� ি� �� �া�া� �াে�� �া�া�ে�া
���ােনা� �া�� ি� ��� �� �� ��� ��ে� বা ����� ���ে�
�াে�া �া�েব� �� �ন�ে��� ����া� �াে� ���ােব �বা�া��া
হেব� �� �ি�ি� �ায়�ায় বা�ান ��া� ��ে� �েন� �েছ।
�� িন����ােব ����ে���� �� �নয় ��া। ি�� ��েয় ��াে��
�া�া ছঁা�া হয়� বা�ান �া�ােনা হয়। ি�� �িন��� �ে�� ন��া
ব�ায় �া�া� ��ে� �বেহ�ায় �বে� ��া� ������� �������
�েন� �বি� �াে�া নয় ি��
�� ��� ��ে��াে�� ����া ��ে� �'�া� ছ�ি�। �াব�া�� বাি�
না ি�েয় চ�ন ����া ��ে� ���ব। ��ন চ�েন� �েহা��েব� ��য়�
চ�ন িচেয় বা ি��� ��ি���া�। ��ে�� �ব �াে�� �া�� ��
��য় �ে� ���া� �চ�া �ে�। �� ��ান� চ�না ���ােন� ���
িনয়� হ� �ি�বাে�� �াে� �� হেয় �ন� ��া� �া�য়া�া�য়া
� ��য় �া�ােনা। �ে� �� ��েয় ���েন �ব� �য়া�ে�াে�� ি��
���ে� �া�া ি��ি�� �ে�। �ি� �ব� �ে��ি� �া���য় ��েয়
ি�� ���া�� ���া ���ে� �বে�ােবা। ���িচ� �� �া�হা�ে�
�া�া ��� �'�ন �া���য় ব��ে�� ��ে� �ন�য়া� ��া
হ�। চ�ন িচেয়� ��য় ��ব ব�ি� হয় �য়া�েচ�ে� �ন�া� ব�ি��
�� �াে� �াে� ��ন ব� হেয় �ায় �ব� বাি� ���া� �া�ায়
�েয়� হা�া� ��া� ���ি�� হেয় �হ� � িনহ� হয়। ���
��ে� ��াে�� �াব�ান ��া হেয়িছ�। ��ান� ি�ি�� �া�য়া�
��ব নয়। ��ন ���া চ�না ব��ে�� �াহা�� িন�া�। ��াে��
��� ��ে� �াহা���া�� �� চ�না ব��ে�� িনি��� ��া হেয়িছ��
�াে�� ���নে� ি��া�া ���া�� �� ��া �ায়� ��েয়ি�
ব��� ��ান ��ে� ��ি�ন ����� ���া� ��� ��া��া বে�
��ে� �া�েব� ���া ��া ��বাে� হঁ�া �ে� ি��া�। ��েয়ি�
��ান �ে� ����েয়� �� িবে�� ব�ি�� �া���াে� ��ান ���।
���ােব ����া� চ��ে�া বা ব�া� ি���� ব�� ��া �ায়। ��ান
�ে� ��� �া�ে�া�� ন�� বা চ�নাে�� ��ে� �াে�� �ি�চয়�ে��
ন�� ব�ে� হয়। ব��� ব�ি�� ���। চ�েন ��েন �ে�� �বি���া�
�া�ায়া� �ে�িছ। ��ান� ি�ি�ে�� নাে�� ���া� হয় না। ��
�� �াি� ি�ি��� �হা� না ��ন। ��� ি�ি� �ে� ি�ি�� ��
�ি�চয়�� ����া �ে�। ��ন� �ি�চয়��� ����। �য়া�েচ����
���া��� �নব�� ব�ি� �� �া� �চেয়� �বি� �ন�া�াে��

ব��হ�ন �ি�েব� �াি�েয় �বে�াে� চা�িছ�া�। �বি���া�
ছা�ছা��� বাি� চে� ��েছ। ���া ব�া� �িছেয় �'�ন ��েয়
�বি�েয় ���া�।
�� চ�েন ��েন চ�া� �ি���া �� ���। ি�� ��ে� ��া��ে��
����া�। �েন��া ��াে�� ��া�া� ��া��ে��� �ে�া� ��� ��ায়
�েন��া বে�া। ���া ����য়া� বা ��া��াে� �াব। �ি��া
�া��া� ���ায় ি�ি� �াে�। �া�া� ি�ি�� ����া �ে�। ��েন
�ে� িনি��� ��া ি�ে� বে� ����া�� ��ব �� না। ���া�া ����
�ে�� ��� ���া�। ���া ��া��ে�ে�� �েন��ে�া ি�� �া�া�
�চ�ায় �ে�া ি�ে�� �াে�� �ায়�া �� �ব� �হ�ান ���য়া�
�ায়�া�া� ���� ��া�া। �ে� ি�� �ব� �া ���ব ব��া
হে� �া��� ��� ���া� �ে���। ��া� চ�না �া���া �� �ে���
����া� ি�িব� ���াে�� �াে�। ��াে��� �� ��াি�। িনে�ে��
��ব�ব��� �ে� �া�া� �ি���াে� ��া�াে�া� ���া�। ���� ��
�� ��া� �ায়। ���া �ন��া�� ���� িনেয় �ে�িছ�া�
ি�ি�েন� ��। ��েন �ব��য় ���� ��� �� �া�য়া �ায়।
���া িনি��� �বি�েন� �ে�া �ায়�া �েছ। ���ােন �� ���ে��
�া�য়া �ায়। ���া �� �ােছ ��ে�� �াছা�ািছ �া���া �াব�ান
�ে� ব��� �ে�ে�� ���� �� ি��'। �া�া �ান�� ���া
ন��ন� �া� �াব�ান ��া। ি�� �া� �ে�� �া���য় ��াব��
����া ��া� ���াে� ���� ���� ����। �ন��া�� ����
��ে� ��া� �� ব�� �� �নি� ��� ��� �া� �ে� ব���
�ব��াি�� ��ে� িব� �ায়'। �া �ি�� বে�। ��া�া��ি� �ব�'�া
�ন��া�� ������� ���া ��াে�ে� িব� বা ��� �া�েব�।
���া না ��ে� ি�েনিছ�া�। �া �হা�� �� ��াে�ে�� ���া
বা� ি�েয় �ে� ��ে� ব��া�। ��� ��া ��� না। �াে�� ি�ে�
���া ��েন� ��াি��� ি�ে� �ে�া�া�। ��ে� চা�ে� ��ােন ি�েয়
��ে� হেব। �া���য় ��েন� �ে�া ��ন �াি�েয় ��ে� ���য়া হয়
না� �ি�� �া�া �নয় �ায় ি���। ��াি��ে� ি�েয় ি��� চ�া �া�
ি�েয় �াবা� ���া�।
�� বা�ে� হা�য়া �� ব�ি� �� ���া���ায় ��া� �ন�া
�া�া� হেয়� িছ�। �াে�� �া�া�া �বেচেয় �বি� চ�াে�ি�� হেয়
��� ��ন ��� ���। ���ােব ���েবা� ��ান� ��ে� ��ােন
�া�া ��ি�েয় হাে� �া�া ��ে� ���াে� �া��া�। �� �ান�া�
�াে� ব�েব �া� �িবে� �বেচেয় �বি�। �া�� �া� �া�েন �াে�
���া ���য়াে�� �াে� ���ােনা ��। ����ন ��াে�� ��ে��
�াে�� �� বা ��া� ি�িন� �া�া� ��।� �� ���া� ���
হা� ��ে� �া�া �ঁে� ���াে� �াে�। বা� �া�� �ে�� �বা�� �
��া� �া���। �াে�� �ে� ��া�া�া�। ি�ছ��� �� �িহ�া �া��
�ে� ব��� না�া�। ��ব ��া�ােনা �ােব না। ��ন� না� ��া
��া� ��া�ােনা� �ায়�া। �ি� ব��া�� �� �ি� ��া� না �াে�
�া�� �ােছ� �াহে�� �� �া�া �নে� �বা�া�� ি�ছ� ��া� �ন��
�বা�� ��া�ােব না। �ব�। ��াে� �ে�� �বা�� িনেয় ���া�া�।

িমশের একনায়কত�িবেরা�� জনঅভু��ান, �ু�ে�া রা�
� � ম পা তা র প র

.

�� �া�য়াি� ি��ে�� িবি�� �হে� ��ব� � ��ি�ে�� ����� ��
হয়। ��ি�ে�� ি�ে� ি�� ছ�ঁ�ে� �াে� �া��। �া��ান� �ায়ে�া
�হে� �ে�� �� �� ি�িছ� �ায় ��াবা�ে�� �াি��� �ি���
িবে����� �ব� �া��য় ি�ি� ���েন� ি�ে�। ��ি�� �ঁা�ােন ��া��
���া�ান ব�বহা� ��ে� �াে�। িবে�া� হয় ������া�ে�� ি�ে��
�হ� �ে��াি�য়া� ন��নে�� ব�����হ� �ন��া � ��া �ব�
�ি�� ি��ে�� �হ� ���য়ান � �ি�����। �বেচেয় �বি�
িহ��া�� হেয় �ে� ব�� �হ� �েয়ে�� িবে�া�। ��া���� ��ে�
�ানােনা হয়� �ি�েন� িবে�াে� ি�ন�ন �ি�বা�� �ব� ���ন
��ি�� �া�া ��েছ। িবে�া��া��ে�� �� ��ে� �ি�ে�া� িছ� ���
�বি� ������। �ি�ে�া� িছ�� �া�া ��া�াে�� ��ি�� �ি� চা�াে�
িবে�া��া��ে�� ���।

�� �া�য়াি� িবে�া� ি�� �াে�িন� চ�ে� �াে� �ায়ে�া �ব�
�েয়ে�। হা�া� হা�া� িবে�া��া�� �া�� �ব� ��া� ছ�ঁ�ে� �াে�
��ি�ে�� ি�ে�। ��ি�ে�� �ঁা�ােন ��া�� ���া�ান� ব�া�ন �ব� ��ে�
�ি� চ�ে� �াে�। �েয়ে� ��� �� �ন িবে�া��া�� �ব� ��
�ন ��ি�� হা��া�াে� �ি�� হয়।

�� �া�য়াি� �ি��ি� িবে�া� চ�ে� �াে�। �� �ব��ন �াি��
িবে�া��া��ে� �া�ায় �ি� �ে� �াে� ��ি��� ��� ��ােয়� �হে�।

�� �া�য়াি� ��বা� না�াে�� �� হা�াে� হা�াে� �া�� �া�ায়
নাে�। ���া� �বা� ��া�া ি��ে�� ���া�েন� ��ে�া� ব� �ে�।
��াবা�� ��ান ��া�ািন�ি�ে�� িনে��� ���য়া হয়� ������
�ি�ে�বা ব� ��া� ��। �েয়� �হে� িবে�া��া���া ��ি��
�চ�ি��ি�ে� ��ন �ি�েয় ��য়� ��� ��ে� �ব� �ে� �েন
হা�া� হা�া� ব��ে�। ��� ���ি� ব�� �হে� �ানা �ব�
���াি� �বেন ��ন �াি�েয় ��য় িবে�া��া���া। ���া� �ে��
�া�া �াে�� �� �া��� �াি� �ে� ��ে�িছ�। ি�� ��� �া��� ��ে�
�া�� �া�ায় �েয় �ায়। ��ন �ি�েয় ���য়া হয় �ায়ে�াে� �বি��
�া�� �ে�� �ি�ে�। ��ি�� �ব� �া�া ��া�াে�� ��ি�� বািহন�
ি�ছ� ি�ছ� �ায়�ায় িবে�া��া��ে�� ��� �ি� চা�ায়। ���া�
ি�ি��াি� নাি�েয় ি�ে�� �ি�� �া�া�� �া�ে�� ��� ���াচা� না
চাি�েয় �াে�� �ে� ি�ে� �ায়। ���া� � ��ি�ে�� ি�ছ� ��া�
�ব� �েয়� �ায়�ায় �ি�ব ��ব��া �ব�া�� ��া�ায় ��� চা�াে�
�াে�। ��� �� হয় ি��ে�� �িব��া� ি��ি�য়াে��। িবে�া��া���া
�া�ায় �া�ায় �াহা�া� বে�াব� �ে�। �চ�ে�া� ব�ােনা হয়। �া�া
ি��ি�য়া� �াহা�া ি�ে� �� �ে�। ি��ি�য়া� ��ায় �াে�� �ে�
��া� ��য় ��না।

�� �া�য়াি�� িবে�া� চ�ে� �াে�। �ায়ে�া� �াহি�� ��ায়া�
বা ��ি�� ��ায়া� িবে�াে�� ��� হেয় �ে�। ��ি�� ��ায়াে�
�ায় ��া� হা�া� �া�� �ে�া হেয় �ায় ����েব�া। ���া� �া���
�াি� �াে�। িবে�া��া��ে�� ��ে� ��া�ান �ে�� ���বা�� ���
হে�া'� ��া�� � ��না �� ��া�া�'। ি�ছ� িবে�া��া�� �ে�া
হয় ��া���ে�� �া�েন। ��া���� ��� ��ে� ��ে� ��ি�� �ি�
চা�ায়। ��� ি�ন�ন িবে�া��া�� িনহ� হয়। �ায়ে�া� �া�া ��ে�
��ি�� ��া� হেয় ��ে� �াে�। ি�ছ� �া�া ��া�াে�� ��ি�ে�� ��া�
ব�� িনেয় ��ি� ব�া� ��� ��ে� �ায়� ি�� িবে�া��া��ে�� হাে�

��া �ে� �ায়। �ায়ে�া� �ি�ে� �বিন �েয়� �হে� িবে�া��া���া
�ি� �ানা ��� ��ে� �ে� ��ি�� �� �ন িবে�া��া��ে� �ি�
�ে� �াে�। �ায়ে�া� �ব� �াবা� হা�ে�� ব���া ��� ��ে�
�া�াে� ��ে� ��ি�� � �ন ব��ে� �ি� �ে� �াে�। ি�না� �হে�
���হাে� ি�ন ��ি������ �া�া �ায়। �ি�ন� িবি�� �ায়�ায় �ানা
�াি�েয় ���য়া হয়। �ব ি�ি�েয় ��ে�� ����া ��� ছাি�েয় �ায়।

�� �া�য়াি� �েয়� �হ িবি�� �হে� বাি��া�া �ায়ে�া� �ে�া
�া�া �াহা�া ি�ে� �� �ে�। �ায়ে�া �হ িবি�� �হে� �� বাি��া�
�াহা�া� ����হ��া���া হাে� �াি�� ছ�ি� ��ে� �নয়। ��া�া�
��া�া� বাি��াে�� হাে� ব��� ���া �ায়। ি����য় ��না� ি�ছ�
ি�ছ� বে�া �ি��ান� ���ন ���ে��ন� �য়া�ে�া�� �াহা�া ি�ে� ��
�ে�। ��া� ��ে�� �াহি�� ��ায়াে� ��া���া�� �� হয়। �েয়
�েয় িবচা���া �াহি�� ��ায়াে� ��ােয়� হেয় ��া�ান ��য়� ���া
�� িবচা�� ন�� ���া ি����য় �া��। �া�া �� ন��ন ��িব�ান
�ব� �����া��ন ���া� ��ি�� �া� ��য়। ���া� ��নাে�
�া�ে�� ��� �ি� চা�ােনা� �ে�� ��য়� ��না �া ��া� �ে�।
�া��� �াি� �া�ে�� �া ��� �ােনিন। �াহি�� ��ায়াে�� �া�া�
��� ি�েয় চ�� ��য় �া��া� ���� �ব� ��� নে�িন। �� �াি��া
না�� ����ােচ�� �নি�য় ি�ি� চ�ােনে�� ��চা� ব� �ে� ��য়
���া�। ��বে��া হা��া�াে� ���ান� �াবা� �ব� �ে�� বে�াব�
��ে� �াে�। ি��ে�� ��না��� �ব� ��না��ান �াহি�� ��ায়াে�
িবে�া��া��ে�� �ে�। �াহি�� ��ায়াে� �ন��া�� ��ন ��
ছাি�েয়েছ। ��ােবে� ��া� ��ন ��াহাে�� ��বা�ে��� ����াি��
���া�� �ি� ����েন� �া�ন ��ান �ব� �নােব� �াি� ����া�
িবে��া ি����য়। ি�িন ��ােবে�� �ন�াে� �ে�� �ে� বে�ন�
��া ���া �� �ে�িছ� �া �� ��ছেন ি��ে� �াে� না। ���
��না�া� �� িব�েব� �াি��। ��না�া� �িব��। ��াে�� ���
�ািব� �� ��নায়��ে�� ��ন �ব� �� ন��ন ি��ে�� ��চনা�
���ােন �ি�ি� ি����য় �া��ন�া� ��ান �ব� ��ন �ে�� �া��
িনেয় বঁাচেব।'

�া��ি� �হা�িন ��বা�� �া� ���া�ে� ব��া� �ে� ��
�া�য়াি� ��ি� ন��ন ���া� ��ন �ে�ন। ��চ����া� �া�ন
��ানে� ি�িন ���া��ি� �েনান�� �ে�ন। ি�� িনে� ����া�
�ে�নিন। িবে�া��া���া বা�বা� �ে�ি��াে� ি���ে� ���য়া
বাি��� �েয়� িবি�য়ন ��াে�� �া�ি�� �াহা�� ব� ��া� �েব�ন
�ানাে�� �াি��ন িবে���িচব িহ�াি� ি���ন ��ন� ��বা��ে��
����ন ��েছন। ���ােয়� �ব� ���ি� ��েব� �া���ান�া
��বা�ে�� �াে� �ে� �ঁাি�েয় িবে�া��া��ে�� ��াে�াচনা �ে�েছ।
ি�� ��বানন ��ে� �েয়ে�ন� ��ব �িনয়া� ��ে� ��ে� �া��
িবে�া��া��ে�� �াে� �ঁাি�েয়েছ� ি�িছ� �ে�েছ। ��ান �া�
িবে�া��া��ে�� �াে� �ঁাি�েয়েছ।

� ���য়াি� �ায়ে�াে� ��াি� ��াে�� ��ােবে�� �া� ���য়া
হেয়েছ।

� খ ব �র � িন য়া
ি��িনি�য়া� �ি�ি� �ব�ি�� �ি��া�া'� ��ি��
�ফিরওয়ালা �বায়ািজিজ-র িনেজেক �ািলেয় �দওয়া
.

•
�গা�া আরব �িনয়ার একনায়কত��িলর
িব�ে� গত এক-�দড় মাস জুেড় ঘে� �লা
িবশালাকার জনিবে�ােভর �ুিলে�র নাম
মুহা�দ �বায়ািজিজ।

আি�কার ��র �াে�র �দশ
িত�িনিসয়ার একি� গ� শহর িসিদ �ব�িজদ-
এর যুবক �বায়ািজিজ-র বাবা িছেলন পােশর
�দশ িলিবয়ােত কম�রত এক িনম�া�কম��।
বাবা যখন মারা যান, তখন �বায়ািজিজ-
র বয়স িতন। দশ বছর বয়স ��েকই �স
অভােবর সংসােরর হাল �ের, পড়া�নার
পাশাপািশ ফল এবং শাকসি� িবি� করত
রা�ায়। �বােনেদর পড়া�নার খর�ও �ালাত
�স।

এক �কাি� মা�েষর বসিত িত�িনিসয়া
�দশি� মুসিলম ��ান। িক� পি�িম
সং��িতর �ভাব আেছ এেদেশ। ১৯�৬
সােল ফরািস �পিনেবশ ��েক মুি�র
পর ১৯�� সাল ��েক এই �দেশর
রা�পিত �বন আিল। �িতবার �ভাে�
এই �লাকি�ই �জেত ��ুর ব�ব�ােন।
এই �বন আিলর �নত��া��ন িত�িনিসয়া
মািক�ন-ি�ি�শ বািহন�র আফগািন�ান-ইরাক
আ�াসেনর অ�তম শিরক। এই �দশি�র
অ��ন�িত নয়া �দারবাদ�, কেপ�াের� পু�িজর
ভােলাই আনােগানা এখােন। ২০০৯ সােল
কেপ�াের�েদর আ�জ�ািতক সংগ�ন �ওয়��
ইকনিমক �ফারাম' এই �দশি�েক আি�কার
সবে�েয় ��িতেযািগতা�ব�' �দশ আখ�া
িদেয় বাহবা িদেয়িছল।

�বন আিলর একনায়কত� �ম��য় নয়,
বরং কখনও সখনও �ম��য় �া��নতাও
�িত�� এখােন। �যমন, জনব�ল এলাকায়
মুসিলম মিহলােদর িহজাব পের আসা
িনিষ�। �নই সংবাদপে�র �া��নতাও।
�দেশর ��রা�েলর ভূম��সাগর ত�রবত��
অংেশ পয��ন, ক�িষ, ব� িশ�, এবং
ভার� িশে�র জ� �লােকর িকছু�া স�লতা
�াকেলও, ম�� ও দি��ভােগর সাহারা
ম�ভূিম সংল� অংেশ ক�িষ��ান মা�েষর
অ���নিতক অব�া �বশ স��ন। িক�
রা�পিত �বন আিল এবং তার দেলর
�লােকরা �ন��িত কের সরকাির �কাষাগােরর
�াকা আ�সা� কের -- এ�াই �দশ�ার
িনয়ম িছল। �দশি�েত এক�া ম��িব� ����

রেয়েছ, এক ত�ত�য়াংশ �লােকর ই��ারেন�
সংেযাগ রেয়েছ। রেয়েছ এক িশি�ত �বকার
যুবক ����। যিদও �বায়ািজিজ িনে�র তলার
মা�ষ, িব�িবদ�ালেয়র ���কা� না মাড়ােনা
রা�ার �ফিরওয়ালা।

�বায়ািজিজ-র সে� িসিদ �ব�িজজ শহেরর
পুিলশ-�শাসেনর স�ক� �কানিদনই ভােলা
িছল না। পুিলশেক ঘুষ না িদেল রা�ার
হকারেদর জ�বন �িব�ষহ কের �ফলত পুিলশ,
�বায়ািজিজ ঘুষ িদেত �াইত না। ১� ি�েস�র
২০১০ সকালেবলা �ার কের �কনা ফল-
সি� ��লাগািড়েত �ািপেয় রা�ায় িবি�
করেত বসেল �ান�য় পুিলশ পারিম� না
�াকার জ� তার ��লা ও মাল আ�েক �দয়।
শহর �শাসেনর এক মিহলা অিফসার তােক
�কাে� �ড় মােরন।

তখন �বায়ািজিজ িব�ার �াইেত যান
গভন�েরর অিফেস। গভন�র তার সাে� �দখাই
কেরিন। তখন �স এক ি�ন গ�ােসািলন
�জাগাড় কের িনেজর গােয় আ�ন �িরেয়
�দয় ওই গভন�েরর অিফেসর সামেনই।
তিড়ঘিড় তােক হাসপাতােল িনেয় যাওয়া
হেল আ�ােরা িদন পর �স মারা যায়।

িক� তার �েল যাওয়ার পরিদনই
�বায়ািজিজ-র মা এবং িকছু ব�ুবা�ব তার
�িত অ�ােয়র �িতবােদ একি� শাি�পূ��
িবে�াভ �দখান িসিদ �ব�িজজ শহের। �সই
িবে�ােভর িভি�ও ছিব ই��ারেনে� �কািশত
হেল, এবং আরব �িনয়ায় অ�তম বেড়া
জনমুখ� কেপ�াের� িমি�য়া আল জািজরা
ি�িভেত �সই িভি�ও পুন�স��ািরত হেল,
তা িত�িনিসয়ার ম��িব� ����র িশি�ত
�বকার যুবকেদর মে�� �িতি�য়া স�ি� কের।
এেকর পর এক িবে�াভ সংগি�ত হেত
�ােক অ���নিতক �রব�া, �বকার�, �বন
আিলর একনায়ক�, লাগামছাড়া �ন��িতর
িব�ে�। এই িবে�াভ সংগ�েন ই��ারেনে�র
সামািজক পিরসেরর ভূিমকা িছল এবং এই
িবে�ােভ ম��িব� যুবকেদর অংশ�হ� িছল
��ােখ পড়ার মেতা। রাজ�ান� িত�িনস সহ
অেনক শহের রা��য় বািহন�র সে� খ�যু�
�লেত �ােক িবে�াভকার�েদর। ব�হ�ম
�িমক ই�িনয়ন, আইনজ�ব�রা �াইক ��
কের। অব�া এমনই দ�াড়ায়, �বন আিলর
পাি��র �লােকরা এবং �শাসেনর মা�ারা �দশ
�ছেড় পািলেয় �যেত �ােক।

১৪ জা�য়াির রা�পিত পদত�াগ কের
�া� পািলেয় যান এবং তারপর �স�িদ
আরেব আ�য় পান। ২১ জা�য়াির একি�
তদারিক সরকার �তির হয়, ৬০ িদেনর
মে�� সা�ার� িনব�া�েনর �িত�িত িদেয়।
িবে�াভকার�রা এবার দািব কের, িবগত
সরকােরর একজনেকও এই তদারক সরকাের
রাখা যােব না এবং �সই দািব �মেন �নয়
তদারিক সরকার, ২� জা�য়াির। িবে�াভ
আে�ালন এখনও �লেছ িত�িনিসয়ােত।
আরব �িনয়ায় এই ঘ�না �িসিদ �ব�িজজ
ইি�ফাদা' বা িসিদ �ব�িজজ িব�ব বেল
পিরি�িত পাে�। �গা�া আরব �িনয়ায়
কেয়ক দশক পের জনিবে�ােভর মে��
িদেয় একি� একনায়কতাি�ক সরকােরর
পতন আেশপােশর �দশ�িলেত সরকার
িবেরা�� যুব িবে�ােভর দরজা খুেল িদেয়েছ।
িত�িনিসয়ার এই ইি�ফাদায় পুিলশ জনতা
খ�যুে� এখনও অবি� মারা �গেছ �� জন,
আহত হেয়েছ শ'খােনক।

�যাগােযােগর �ক�
বাক���া, �০ স�তারাম �ঘাষ ���, কলকাতা ৯

ম�লবার �পুর িতনে� ��েক সে�� সাত�া
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, অিফেস

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

�িত মােসর ১ ও ১৬ তািরখ সংবাদম�ন �কািশত হে�। ২ �াকার িবিনমেয়
আপনার িনক�বত�� �ল বা কাগজিবে�তার কাছ ��েক সং�হ ক�ন।
সারা বছর �াকেযােগ পাওয়ার জ� �াহক হ'ন। �াহক ��াদা ৪০ �াকা।

সংবাদম�ন এখন পাওয়া যাে�
কেলজ ��ে� পািতরাম বুক �ল, বুক মাক�, বইি��, িপিবএস, িন� হরাইজন বুক

�াে�। ��রামপুর, �কা�গর ও �সানারপুর �রল ��শেন, আসানেসােল �পা� অিফেসর
কােছ বান�ওয়াল বুক �েল, হাওড়া ��শেন কলকাতা ও হাওড়া বাস��াে�� িনমাইদা
ও �ব�র মুখািজ�র �েল, িশয়ালদহ �মন ��শেন �সলফশাইন বুক �েল, �ালেহ�িসেত

হংকং ব�াে�র গােয় �বকার বুক �ল ও অিজত �পা�ােরর �েল, রাসিবহার�েত
��াে�িসভ বুক �েল, যাদবপুের �ােনর আেলায়, �বহালা পা�া �ই�েসর সামেন

�তওয়াির বুক �েল, তারাতলায় এলআইিস অিফেসর পােশ রাজু বুক�েল এবং ���
�মােড় িপপ��স লাইে�িরেত ��িমত রতন কর�, �কা�িবহার পাওয়ার হা�স ���পি�েত।

��াি�কার� িজেতন ন�� কত��ক িব ২৩�২ রব��নগর, �পা�অিফস বড়তলা, কলকাতা ১� হইেত �কািশত এবং ত�কত��ক ি�ি��ং আ��, ৩২এ প�ুয়াে�ালা �লন, কলকাতা ৯ হইেত মুি�ত।
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