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�ী� ��� বি��� ���ন� ���� িন�য়

�����ত �ে��ত�ার ��া�ি��া �ি�র ��রি� �র� ��েরর ���ি�ন ��ন চ�ে� ��� ন������এর ����া�� ত�ন
প�ে� �া� �েয় �া�য়া এ��� �ি�ে� ি�ের �ে�া �েয় রেয়ে� এ��� ি��া��� ��া�ত� �া��� �ত�াে�র
�ি��াে� এে�র এ�িচ�েত ��া� �����ত �েয়ে�� তার �ে� চে� ��ে� এ� পি�র চারি� ি��� িতন ��ান
�ারােনা �াে� ি�ের রেয়ে� ��েয়ে�র ���া� �ে�র �া�া ��া�ি�ন ��পাে�� ��রে�ন� প�ে� �া�য়া �েরর
�ি�র িপ�েন� �াে�া ��� �র� িপ�েন পচা �ে�র �পর ��াে�র ���ি�র �াচার �পর �াির �াির �র� ���
�প�ের ��ােন �প���েত� ��াে�র ��ে� ি�ের �র�� এি�েয় এ� িন�ত ি��ে�র �া�া��া� �ে�র ��রা ����া
ি�ে�� �র�� এ��া��ে�া ���� �রেত �াে� ��� ���� তার� �াে� �� �া�াে�র নান� এে� ��ি�েনর রােতর
��নার ি��র� ি�েত �� �েরন� �াে�ায়া �ের� ি�� �াি�ে�র ��া�� ি�� ���াে� ��ন �া��� ���� ��
��েত পাের না� তে� �� �র ��ে� ��ন �ি�েয়ি��� তার পাে�র �ের� ি�� চারে� �া�া� �রা ��ে�াি���
িতন �া����ান �র �ে�র �ােরা ��েরর ��া� িপি�� �েরর ি��� ত�ে� ি�েয় �া�া��া ���েন চােয়র ��া�ান
�া��াি��� �া�ারা �ােত �েরর �া�ের না �ে�� তা� �র ��া�া রাে�িন� �ার� �া��ােন� �ে�� �ে�র �ে�া
িপি�র ��ে� �রে� �া�া পে�ি���

��া�ি�ন এে�ি�ে�ন ��ত�� ��ে�� ��ািন�েয়র তা�ি�র ��েয়র �ে� ��র ি�েয় �েয়ি��� এ�ােন �ে���াি��
��া�া�া� �া���� ��ািন� �� �� চি�� পর�নার �� �া�� এে� ��া� িনেয়ে�� �া���� �ের �াে�র �রা��ার
এ��� �াে�া �য়� তারা �র এ� এ�ে�া �ি��ােত �া�েত চায় না� �ি�র �র �া�া ি�েয় �র �নয় ���� �ে�
��া�ি��ায় �ত �া�� �াে� তার �ি�� ি�ে�� পা�য়া �ায় না� ��� �ে� �� �া�ার� ��� �ে� ি�� �া�ার�
�ত ��া�ার �ে�� ���েয়�� �ত �র�ন �া��� িতন�চার��� ��ে� এ�ান�ার ��� ি�ে��� ���ািন��
পা�াপাি� ����াে�ি� �ের �া�া পির�ার�ে�ার �ে�� প�ি����া��া� ����� না�ে� চারে� �া�া প�ে� ��� �েয়
���� ��চ ��ে� পাি�েয় ���� �র �� ি�� �ে�� ি�� নান� ��ি�ে�ন� এ��া �াি� �ারে�� �েরর ি�ে�
���া �র �র�ার ���য়া� ��ে� �ায়� ��� �াি��া� ��য় �েতা �ারার ��� ি�� না ��� রােত� িরেপা�� ি�েতন
ন��� �� �া�য়াির� �ে�া�প�র� �ি� �া����� ���া��

িক�� ��ন ব�� ���কা �প�
�কয়া �ব �ন�ান �নি� ���

.

কথায় �ের কলকাতার রা�পথ �ভেস যাে�। ��েশর
িবিভ� রাে��র িশ�ী সা���িতক কম�ীরা ��েশর িভতের
চলমান যু� �অপােরশন �ীন হা�ট� ব� করার �ািবেত
সমেবত হেয়েছ। অপােরশন �ীন হাে�টর এলাকা �াড়�াম
�থেক এক সা���িতক কম�ী বছর িতেনেকর িশ�েক
িনেয় এেসেছন এন আর এস হাসপাতােল। তােক র�

���য়া হেয়েছ, আর� রে�র �েয়া�ন তাই সমােবেশর
সা���িতক কম�ীরা রে�র ব�ব�া কের ি�েলন। স��ান
হেয়েছ সামা� টাকা পয়সার�। �রকার আর�। মাইেক
�ভেস আসেছ, �হাতেম কাম �নিহ����।

মে�র হাত �েশক ��ের �অপােরশন �ীন হা�ট��এর
এলাকায় ম�ত সাত�েনর র�া� ছিব িনেয় িমিছল এিগেয়
�গল, �িকঁ� �ুন বেহ ��ল �প, �কয়া সব ইনসান �নিহ
����। �ফর স��া �নেম এল।

��লমহল �থেক আসা �লাকিশ�ী গান ধরেলন,
আর এক িশ�ী মুম��ু� িশ�র �� ত�তীয় রাত �াগেত
হাসপাতােল চেল �গেলন। সমােবেশর ি�েক তািকেয়
�কান� পথচারী ব�ুর ম�ব� �� সব মা�বা�ী�� �েন
আবার কােন �ভেস এল আহেম�াবাে�র �লাকিশ�ী
িবনয়�চা�েলর গান, �েকয়া সব ইনসান �নিহ����।

�ি��� ���াতার ���ত�ার ��ে�া চ�ােন� ��ে�� ��
ি�ে��র

�� ি�েস�র ধম�তলায় সা���িতক সমােবশ �আমার
�িতবাে�র ভা�া�য় সমেবত হেয়িছেলন পি�মব� সহ
িবিভ� রাে��র �িতবা�ী িশ�ীরা। �পেরর ছিবেত �ই
সমােবেশ �পি�ত অ��ে�েশর �িতবা�ী �লাকিশ�ী
গ�র। ছিব �স�হিত �ট কম��এর �স��ে�।

��া�পা�ক� ��� �া��ক�� �া��া
���ান চ��ত��� ��া�পা��� ���াতা� �� ি�ে��র •
গত �� ি�েস�র আিম �গালপাক� লাইে�ির �থেক �বিরেয়
পুরেনা অ�ায়ী গিড়য়াহাট থানার পােশ ম�ু�ার চােয়র
��াকােন �টাে�র অ��ার ি�েয় বেস আিছ, হঠা� ��ি�
িসিভল ��েস কলকাতা পুিলেশর �লাক�ন �গালপােক�র
িবিভ� �ায়গা �থেক সাইেকল সেমত �লাকেক ধের
আনেছ এব� গিড়য়াহাট থানার সা�া কাগে� ��া�
মারা একিট ি�প তাে�র হােত �গঁা�া হে�। এত�ন
সাইেকল চালকেক ��ে� আিম এিগেয় যাই এব� �িতবা�
কির। বিল, এভােব ধরপাকড় চলেছ �কন� আিম
একটু �ে�ি�ত হেয়ই কথা বিল, আমার সে� এক�ন
অ�বয়� �ছেল পুিলেশর সােথ কথায় �িড়েয় পেড়।
�বশ িকছু�� কথা কাটাকািটর পর আিম � ি�েব��
িশক�ার �অ�বয়� ছা�িটর নাম� গিড়য়াহাট থানায় যাই।
গিড়য়াহাট থানায় িগেয় আমরা ��ি�, এক আিভনব
কায়�ায় কলকাতা পুিলশ �বআইনী ভােব সাইেকল

আেরাহীে�র কাছ �থেক টাকা স��হ করেছ। কলকাতা
পুিলেশর সাইেকল িবেরাধী অিভযান চলেছই, থানা
�থেকই চলেছ �বআইনী ভােব ছাড়ােনার কা�।

�গালপাক� �মাড় �ি�� কলকাতার সাইেকল িবেরাধী
অিভযােনর অ�তম �ক�িব�। এ�ন �ায় �িতি�ন িবিভ�
�মাড় �থেক কলকাতা পুিলশ তাে�র ভ�ান �ঁাড় কিরেয়
এই অিভযান চালায়। �থেম চালকেক আটকায়, তারপর
কলকাতা পুিলেশর ��া� মারা একিট সা�া কাগে�র
ি�প সাইেকেল �ঁে� ��য়, আর একটা চালেকর হােত
িসিরয়াল ন�র সহ �ঁে� ��য়। এরপর কােছর �কান
পুিলশ�থানা �থেক �� টাকা ি�েয় চালকেক সাইেকল
ছািড়েয় আনেত হয়। থানায় �গেল �ই িসিরয়াল ন�র
সহ ি�প ���ােল �সের�া �থেক নাম িঠকানা িলে� থানার
��া� মারা সা�া কাগে� আেরকটা ি�প �ঁে� ��য়।
তােত �ল�া থােক cycle paying.

এরপর চােরর পাতায়

���ব�ন ��ন �ান �া��া ��য়��
বী� স�র�ে�র অব�ব�ায় �পাকা �লেগ ন� হেয়েছ িকছু ��িশ ধান

�া�র ���া� ��র� রা�চ��াি�� �� ি�ে��র •
���� সােলর �� �ম আয়লা �েড় ��রবন িব�� হেয়
যা�য়ার পর চা�বােসর ভী�� অ�িবধা হয়, িবেশ�ত
ধান চাে�। চা� কের ���া �গল, প��, �য়া এই
�াতীয় স�কর ধান�িল ন� হেয় �গল। িক� �কান�
�কান� �ায়গায় ��শীয় বীে�র ধান�েলা ভােলা হল।
�যমন �নানােবা�রা, কােলােমাটা, আঁশফল ইত�াি�।
আমরা িবিভ� �ায়গায় �ুের �ুের ��ে�িছ, প��
ধােনর বী��েলা �নানা মািটর মেধ� �রায়ার পর পেচ
�গেছ। িক� ��শীয় বী��িলর �বশ িকছু �নানা �েলর
সে� সহনশীল বা এই আবহা�য়ার সে� মানানসই।
�সরকম িকছু ধান হেয়িছল। �সই অ�যায়ী আমরা িবিভ�
�েনর কাছ �থেক পরামশ� কের পাই, এ�ােন �নানা
আবহা�য়ােত �নানােবা�রা, ক�ািন� �সেভন, মাতলা টু
�ভ�িত ধান�েলা হেত পারেব। এই িনেয় একটা ��ন
গেড় �েঠ চািরি�েক। এটা �গল �����এর আয়লার
পেরর �য আমন চাে�র মর�ম �সটা।

���� সােল �য আমন চাে�র মর�ম, �সটােত
মা�� �তা আবার নতুন কের চা�বােস �ে��াগী হল।
অেনক মা�� বুে� িনল, প�� �য়া এসব স�র ধান
ভােলা হেব না। �স কারে� তারা �চ�া কেরিছল ��শীয়
ধান চা� করার ��। �স�ােন আিম� িনে� গীতা�লী
পাটনাই বেল একটা পাটনাই ধােনর বী� বা�ার �থেক
িকেনিছলাম। িক� পরবত�ীকােল �ই ধােনর �থাড় ��গাছ�
আসার মুে� ধান�েলা মা�রা �পাকা �লেগ সব �শ�
হেয় �গল। সম� ধান �শ� হেয় �গল। আমার মােঠর
গােয় গােয় লাগােনা রেয়েছ অেনক রকেমর ধান, আেছ
�েধ�র, প�� রেয়েছ িক� �স�েলা িকছু হয় িন।
এব� �ধু আমার নয়, আমার এক �া�া� গীতা�লী
পাটনাই লািগেয়িছল, �সটা� একইভােব ন� হেয়েছ।
এব� এ ত�ােট যত �ায়গায় গীতা�লী পাটনাই করা
হেয়েছ সব একইভােব �শ� হেয় �গেছ। পের ��ঁা� িনেয়
���লাম, �য গীতা�লী পাটনাই যারা বা�ার �থেক িকেন

লািগেয়িছল, �স�েলাই �পাকা �লেগ ন� হেয় �গেছ।
আেরকটা পাটনাই ধান আেছ, সিবতা পাটনাই, �সটা
িক� ন� হয় িন। �েধ�র আেরকটা ��িশ ধান, �সটা�
িক� ন� হয় িন। বা আঁশফল, কােলােমাটা এ�েলা
�য�ােন চা� হেয়েছ, �স�ােন �পাকা লােগিন। স�কর
ধান প�� �ুব ভােলা হেয়েছ। সম� রকেমর ধানই
এবার ��রবন অ�েল ভােলা হেয়েছ।

গেব�করা বেলন, ��রবেনর আবহা�য়ার সে�
মানানসই ��িশ ধান�েলা। এব� �নানা �লেগ যা�য়ার
�� প��, �য়া এই ধান�েলা ভােলা হেব না। িক�
সাধার� মা�� বলেছ এই ধার�াটা ভুল। তারা বলেছ
�যেহতু তাে�র একটা ��িশ ধান গীতা�লী পাটনাই ন�
হেয়েছ।

আমার মেন হয়, বা�াের �য গীতা�লী পাটনাই ধােনর
বী�টা এেসেছ, �সটা ভােলা কের স�রি�ত হয় িন। িকছু
স�কর ধান �যমন প�� এবার ভােলা হ�য়ার� একটা
কার� আেছ। �চুর পিরমাে� পিল পেড়িছল ��রবেন
আয়লার ফেল। তারপর �েটা বছর ব�ি� �া�য়ার পর,
পিলেত �য �নানা িছল তা ধুেয় চেল �গেছ। ফেল �য
পিলটা িছল �িমেত �সটা �ুবই ভােলা পিল। �স কারে�ই
আমার মেন হয় এবার ��রবেন স�কর ধান� ভােলা
হেয়েছ। আমার মেন হয় না, গেব�কে�র ধ�ানধার�া
পুেরা ভুল। আমার মেন হয় ��িশ ধােনর বী� ভােলাভােব
স�র�� না হ�য়ার কারে�ই পাটনাই ��িশ ধানটা ন�
হেয়েছ।

প��, �য়া, িবধান টু, হা�ার িছয়ািশ ��� এ�েলা
সব স�কর ধান। এ�েলা সার, িব� ছাড়া হয়ই না।
আমরা �ছােটােবলায় আমার বাবােক চা� করেত ��ে�িছ।
�িন চা� করেতন আঁশফল, কােলােমাটা, �েধ�র,
বঁাশরী, বিরশালী, আর সিবতা পাটনাই। একমুেঠা
ই�িরয়া� তােত ���য়া হত না। তােত� িক� ধান ভােলা
হত।

�৪৪ �া�া �াি� ক�� �া� ���� িনব�াচন�
পা�� �য়া�� ��তা� �� ি�ে��র •
ফলতা �েকর বুড়ুল কেলে� ছা� স�স� িনব�াচন হল গত
�� ি�েস�র। কেলে� �মাট ছা�ছা�ী স���া বত�মােন
����। ��িট িসেট িনব�াচেনর �� এে�র মেধ� �ায়
��� �ন �ভাট ��য়। তার আেগর কেয়কি�ন ধের এই
চ�ের সা� সা� রব। িবেশ�ত িবগত প�ােয়ত িনব�াচেন
িটএমিস �মতা ��ল করার পর িবধানসভা িনব�াচেনর
ি�েক তািকেয় �য ছা��যুব স�গঠেনর শি� পরী�া তা
আর বেল ���য়ার অেপ�া রাে� না। তার �পর ��
ি�েস�র �গব�ু কেলে� আর আ�েতা� কেলে� ছা�
স��ে��র �টনা িনেয় রা�� রা�নীিত ��াল। আর তাই
��ই �� তাির� সকােল কেল� �থেক �ায় িতন িকিম
��ের িবশালা�ী তলা �মাড় �থেকই আই কা�� ছাড়া
��াকা িনে�ধ। অেচনা �লাক ���েলই িফসফাস কের
��ঁা� �বর করা, িবপে�র �ক �কাথায় যাে�,স�েগ
�ক �ক আেছ ��মিসনপে�র ��ঁা� সােথ সােথ �ন�য়া�।
কেলে�র সামেনর রা�ায় ��� ধারা �াির িছল।
িবশালা�ী তলা �মােড় �ি��ধারী শাি�র�কে�র িভড়।
এসএফআই আর িটএমিস�র �া��া চতুি��েক �গঁা�া।
অেটা ��াে��র পােশ মুিড় �ুগিনর ��াকােন �ছেলেছাকরা
বেস ��য়াল রা�েছ কারা কারা আসাযা�য়া করেছ।
বুড়ুল কেলে�র �থেক অ�ত � িকিম ��ের মামু�পুর।
িনব�াচেনর ি�ন সকােল মেহশতলা কেলে� পেড় এক
ছা� কেলে� যােব বেল রা�ায় এেস �ঁািড়েয়েছ। সােথ
সােথ পুিলশ এেস �� করল ��� যােব �কাথায়� আইি�
কা�� ��ি�। িবশালা�ীতলা �মাড় �থেক � িকিম ��ের
��া�ািরয়া �মাড়। একি�েক �ধু িটএমিস�র �া��া। তার
আশপােশ �ঁািড়েয় িকছু �ছেল। কেল�গামী ছা�ছা�ীে�র
কী করেত হেব তা বলেছ। আবার ��া�ািরয়ার মেতা
একিট ���প��� �ায়গা হল সহরারহাট নতুন রা�ার
�মাড়। �স�ােন � �েলর �লাক�নই আেছ। সকাল �থেক

িটএমিসিপ �া��া িনেয় একিট িমি�র ��াকােনর সামেন
বেস িছল। সামেন িছল এসএফআই। বুড়ুল গামী বােস
ছা�ছা�ীে�র িভড় ল�� কের ��াগান। �বলা বাড়ার
স�েগ স�েগ �স �ায়গার ��ল িনল এসএফআই। ি�ন
কেয়ক আেগই কেল� �সা�ােল ���েলর মেধ� মারিপট
হয়।কার� �সা�ােলর অ��ােন বে�মাতরম গা�য়া হেব
িক হেব না এ িনেয় িবত��া।

িনব�াচেনর ি�ন কেয়ক আেগ িটএমিসিপ সমথ�ক এক
ছা�েক কেল� �কমন চলেছ �� করায় �হেস ��র
ি�েয়িছল ��� এ�ন পড়া�না আর �কান কেলে�
হয়�আমাে�র সামেন িনব�াচন, �ই িনেয়ই সবাই ব��।
এই �ছেলিট �াইেভট িট�শন পেড়। কেলে�র পােশই
একিট বািড়েত। এক�ন �ুল মা�ারমশাই পড়ান।
�মাট �� �নেক। �ন�িত ��� টাকা। আর কেলে�
পাট�টাইম িটচাররা� পড়ান। এর কথায় এব� এসএফআই
সমথ�ক এক ছা�ীর কথা অ�যায়ী �কান এক �েল নাম
�ল�ােল �িবেধ। অ�ত �নাটস�িল পা�য়া যায়। কেল�
িশ�কে�র ���য়া �নাটস� নািক �কান এক�েলর হােত
পড়েল তা অ��েলর হােত যায় না। তারপর বইপ��
পা�য়া যায়। বইেয়র �াম �বিশ, ফেল �বিশর ভােগরই
িকেন পড়ার স�গিত থােক না। ফলতারই মুলপু� �ােমর
একিট �ছেল এ�ােন ভুেগাল পেড়। তার �া�া �িতব�ী।
তাে�র িনে�ে�র �সরকম �িম �নই। ভােগেযােগ যা ধান
হয় তােত বছর ভর সারা স�াহ চেল না। �রশেনর চাল
ভরসা। এইরকম পিরবার �থেক আসা �ছেলে�র ভুেগাল
পড়ার �রচ �মটােনা অস�ব। তাই এে�ে� �পায় হল
ই�িনয়ান ধের �েয়া�নীয় সাহায� �যাগাড় করা ��য �য
পািট�ই ক�ক �াইেভট িট�শন না পেড় পাশ করা বেড়া
একটা ���া যায় না�।

এরপর িতেনর পাতায়

না�ি�ক� ����া�নী ��ন �২�����
�� কব�� িবপ� বা�ি� ��া� ��া�

���ে�ন চ��ত��� ���াতা� �� ি�ে��র •
িনি�ল ভারত বা�িল ��া� সম�য় সিমিতর �ােক ��
ি�েস�র কলকাতার ধম�তলায় এক �িবশাল সভা অ�ি�ত
হয়। এই সমােবেশর ম�ল চািলকা শি� িহসােব মতুয়া
ধম�ীয় স�গঠন িছল। সভায় �যাগ�ােনর �� পি�মবে�র
িবিভ� ��লা সহ ভারতবে��র অ�া� রা�� �থেক�
মা���ন আেস। ধম�ীয় ��া�না � �বঁেচ থাকার লড়াইেয়র
এক �য�থ িমেশল ���া যায়। ম�ল �ািব িছল ����
সােলর নাগিরক� �স�েশাধনী� আইন �পশ � পাশ

হ�য়ার িব�ে� �িতবা�। ভারত সরকার এই আইেনর
�ারা ��া� � তাে�র ��রপু��ে�র �বআইিন নাগিরেক
পির�ত কেরেছ। পি�মবে�র �ধান রা��নিতক �েলর
�কানিটই এই আইেনর �িতবা� কেরিন, এ�ন� করেছ
না, যি�� তাে�র �নতা �ন�ীরা �ভােটর �� ��া�ে�র
স�গঠন�িলর কােছ বারবার তাে�র �িন�তা ���ােনার
�চ�া করেছন। এই সভােত� তার ব�িত�ম হয়িন। ����
সােল নাগিরক� আইন স�েশাধেনর সময় িবলিটর ভ�িমকায়

এরপর �েয়র পাতায়
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স�াদেকর কথা

��ােটােলােকরা িক ভ�রেলােকেদর
�মতা দ�েলর ঘ�ঁিট �েয়ই থাকেব

মত�য়ােদর �ভাট পাওয়ার জ� কী জঘ� নাটক কের �েলে�
�মতােলাভী বেড়া দল�েলা। আর তােদর এই না�নেকঁাদেন
তাল িদে� বেড়া িমি�য়া --- �দিনক �বেরর কাগজ আর
িটিভ ��ােনল�েলা। �দ�ভাগ আমােদর এক �ায়ী �ত এব�
তােক �ক� কের ��া� আগমন এেদে�র এক �রাজকার িব�য়।
১৯৭১ সােল বা বাবির মসিজদ ভাঙার ঘটনার সমেয় ওপার
বা�লা �থেক িন�বেগ�র মা�� ব�াপক স���ায় এেদে� �েল
এেসে�। এই ঘটনা�েলা সম� রাজ�নিতক দেলরই ভােলা
জানা আে�। ��ে�ত� এই �িড়েয়-ি�িটেয় থাকা মা�� মত�য়া
ম�াসে�র মেধ� �ািনকটা একি�ত �েয়ে�� তাই আজ এেদর
টনক নেড়ে�। িক� ��া� সম�ার দীঘ�েময়ািদ সমাধােনর কথা
এরা �ক�ই ভাবে� না।
ভাবেব �কন� ভ�রেলােকরা �তা �ভ�াসবে�ই

��ােটােলােকেদর �ঘ�া কের। িনেজেদর �েয়াজন �মটােনার
জ� এরা ��ােটােলােকেদর মধ� �থেক ���ারজনেক �বে�
ভ�র সািজেয় িনেত �ায়। িন�বেগ�র প�েরা সমাজটােক �ক�ত
স�ান িদেয় তােদর পাে� দঁাড়ােনার কথা তারা �মােটই
ভােব না। আমােদর বাম ও দি�� সম� রাজনীিতর মেধ�ই
এই ভ�রেলাকী �এিলট� স���িত রেয়ে�। গিরেবর কথা�
িনপীিড়েতর কথা ওরা বলেব। গিরব-িনপীিড়েতর সে�
একতেল দঁািড়েয় কথা ওরা বলেব না। ওরা গিরব-িনপীিড়তেক
দয়া করেব। �ক� রাজার�ােট জিম �দেব� �ক� �া�রনগের
�রেলর কা��টার কের �দেব� �ক� �ি��� ��া�েদর জ�
লেড় �দেব। আর মত�য়ারা� ��া�রা� িন�বেগ�র মা�� িক
ি�রকাল এেদর দয়ািভ�ার আ�ায় �াত �পেত বেস থাকেব�

স�বাদম�েনর ি�তীয় বাি��ক
প��ােলা�না সভার িরেপাট�

•
গত ১৯ িডেস�র সংবাদম�েনর ি�তীয় বাি��ক পয�ােলা�না সভা হয়
�ম�লািলর কােছ তালতলা অ�েল। সভায় �মাট ২১ জন উপি�ত িছেলন,
সংবাদদাতা-কম�ী-পাঠক সহ।

�থেম পি�কার আয়-ব�েয়র িহসাব �পশ করা হয়। গত একবছেরর
িহসােব �ায় ৬০০০ টাকা ঘাটিত �দখা যায়। তেব �পা�াল �রিজে�শন
পাওয়া যােব। তা লা� হেল �০০০ টাকার মেতা সা�য় হেব। �থেম ১০০০
কিপ কের ছাপা হত। ২০০৯ সােলর জুন মাস �থেক গেড় ৭২০ কিপ িবি�
হত। ২০১০-এর �সে��র মাস �থেক ৭�০ কিপ কের ছাপােনা হে�।
ই-�মল কের �য ১৬৭ জনেক পাঠােনা হয়, যারা ওেয়বসাইট �থেক পেড়
এবং আরও যারা পড়েত আ�হী তােদর কাছ �থেক �াহক-�ঁাদা অথবা
এককালীন অ�দান �নওয়ার ��াব আেস পাঠকেদর প� �থেক।

যঁারা সভায় উপি�ত হেত পােরনিন, অথ� আ�হী পাঠক, এমন
কেয়কজন, এমনকী িবেদশ �থেকও ই-�মল মার�ত, িলিখত মতামত-
পরামশ� পািঠেয়েছন। তা উপি�ত সবাইেক জানােনা হয়। নানা িব�েয়
কথাবাত�া সংলাপ �েল। �য �য মতামত এবং পরামশ� পাওয়া �গেছ,
সংে�েপ তা হল �
• যােদর খবর অ� �কান মাধ�েম ছাপা হয় না, �সই খবর এখােন পাওয়া
যায়। সংবাদম�েনর পিরিধ ব�াপক, তাই িবিভ� অ�েলর মা�ে�র িবিভ�
ধরেনর সম�ার কথা য�ণার কথা এখােন �িত�িলত হেত পাের। সবাই
আরও একটু এিগেয় এেস খবর �দওয়া �নওয়া করেল এই �ে��া আরও
এেগােত পাের। • �ানীয় খবর না িদেল �ানীয় মা�ে�র আ�হ থােক
না, তবু তােদর কােছ কাগজটা �পঁ�েছ �দওয়ার দরকার আেছ --- কারণ
এই কাগেজর রসটা �ানীয় কাগেজর রসও নয়, আবার বেড়া কাগেজর
মেতা নয়, এটার রস আলাদা --- এটার ��হারা �লেত �লেত গেড়
উঠেছ। এ�সে� একজন পাঠক জািনেয়েছন, এখন হয়েতা আে� আে�
সংবাদম�েনর একটা �কীয় �িরে�র আভাস পাওয়া যাে�, এটা �ধু
ব�িত�মী নয়, কী �ােদর ব�িত�মী �সটা �বা�া যাে�। • অ�া�
�ছােটা কাগেজর সে� �যাগােযাগ বাড়ােনা এবং স�ক� �তিরর ���া
করার পরামশ� িদেয়েছন অেনেকই। ভা�াগত সম�ার জ� অ� �কান
�দেশ স�ব না হেলও অ�ত বাংলােদেশর সে� এমন �যাগােযাগ গেড়
�তালা যায় িকনা তা �ভেব �দখার পরামশ� এেসেছ। • িব�য়ব�র িদক
�থেক, মুসিলম সংর�েণর িব�য়িটেত অেনক রকম িব�াি� আেছ আমােদর
সবার মেধ�ই। এ িব�েয় আেলাকপাত করার দািব ওেঠ পি�কার কােছ। •
আ�িলক বা �ানীয় ইিতহাস, যা বইেয় থােক না এমন ইিতহাস, পি�কায়
থাকেল ভােলা হয়। • জলপাই�িড় �থেক আসা এক পাঠক বেলন, এই
পি�কা �থেক আসল লাভ --- আলাদা খবর। িতিন বেলন, উ�রবে�র
মা�ে�র িবেশ� সম�ােক �ছঁাওয়া দরকার। • িবিভ� �মলা, বাউল-
�িকরেদর সে�লন, িবিভ� সাং�ৃিতক খবর এবং অব�ই �খলাধুেলার
খবর পি�কার পাতায় �াইেছন অেনেক। • পি�কার �কান �কান সংখ�ায়
িনউজি�ে�টর মান ভােলা িছল এবং �সই সংখ�ার ছিব�িলও অেপ�াকৃত
ভােলা হেয়েছ। তেব একজন নতুন পাঠক বেলেছন, িকছু ছিব ভােলা
কের ছাপা হয়িন।

�থম বাি��ক পয�ােলা�নােত একিট িব�য় িঠক হেয়িছল, �য অ�েল
যােদর িনেয় খবর হে�, �সখােন অব�ই পি�কা িনেয় যাওয়া দরকার।
অেনক সময় পি�কা পাঠােনা হেলও তার পরবত�ী কাজটা অথ�াৎ তােদর কী
মেন হল তা িনেয় কথাবাত�া �ালােনা িঠকমেতা হেয় উঠেছ না। এবারকার
সভায় এই িব�য়িট ��াবাকাের উেঠ আেস। এইভােব সংবােদর ম�ন
�ালােনা জ�ির।

এই পি�কা �কােশর পাশাপািশ অ�া� সামািজক কম�স�ি�েত অংশ�হণ
করা দরকার, �যমনিট হেয়েছ কা�ীের �সনাবািহনীর অত�া�ােরর িব�ে�,
�দেশর মেধ� �দেশর মা�ে�র িব�ে� যু� �ঘা�ণার �িতবােদ, িকংবা
মিণপুির কিব ইরম শিম�লার দশবছর প�িত�র সহমম�ীতায় অনশন কম�স�ি�।

একজন বেলন, খবেরর কাগজ বলেতই আমােদর মাথায় আেস �দিনক
কাগেজর কথা। সংবাদম�েন আমরা �য মা��েদর কথা বলেত �াই,
তােদরও জীবেনর �দনি�ন ওঠাপড়া আেছ। তার পুেরাটা �তা ধরেত
পািরই না, এমনকী ১� িদেনর কাগেজ যা স�ব ততটাও ধরেত পাির না।
এই ধরেনর সাধারণ মা�ে�র সংবাদমাধ�ম �তিরর ���া গত ২�-৩০ বছর
ধের পৃিথবীর অ��ও হেয়েছ। আমােদর �জনসাধারেণর সংবাদ সং�া�
�তিরর ���া করা উি�ত।

ছি�শগেড়র রায়পুর �থেক �দশে�ােহর কারেণ যাব�ীবন পাওয়া

িবনায়ক �সেনর আদালেত �দওয়া ��� বয়ান
�াম সব িবনায়ক �সন �ায়� �াম সব �জল �ােয়ে�

• িবনায়ক �সনেক এ�নই ম�� কেরা

• ভারতীয় �পনাল �কাে�র ১�� �এ� �েদ�ে�া�� ধারা বািতল
কেরা। �গ�তাি�ক ই�এিপএ� িসএসিপএসএ� আ��া
আইন বািতল কেরা

•
আিম একজন ডা�ার,
িশ��াে�� আমার
িবেশ��তা। �ভেলােরর
ি�ি�য়ান �মিডকাল
কেলজ (িসএমিস) �থেক
১৯৭২ সােল এমিবিবএস
এবং ১৯৭৬ সােল এমিড
িডি� পাই। তারপর আিম
িদি�র জওহরলাল �নেহ�
িব�িবদ�ালেয় �স�টার
�র �সা�াল �মিডিসন
অ�া�ড কিমউিনিট �হলেথ
��বছর কাজ কির,
তারপর মধ��েদেশর
�হাসা�াবােদর র�িলয়ােত
���ডস �রাল �স�টাের
হােতকলেম �া���কে�
অংশ িনেত যাই। আিম
�সখােন ��বছর কাজ
কির। �সখােন িটিব �রাগ
িনণ�য় এবং ি�িকৎসার কাজ
কির খুব িনিবড়ভােব। �সই
কাজ করেত িগেয় এই
�রােগর সামািজক এবং
অথ��নিতক কারণ�িল
স�েক� জানেত পাির।
�সই সময় র�িলয়া �স�টাের থাকেতন মহা�া
গা�ীর জীবনীকার মারেজাির সাইকস, আিম তঁার
কােজও খুব �ভািবত হেয়িছলাম।

১৯�১ সােল আিম ছি�শগেড় আিস। �সখােন
�গ� �জলার দি� রাজহারা অ�েল �য়াত শ�র
�হ িনেয়াগী এবং ছি�শগড় মাইন �িমক সে�র
সে� কাজ কির ১৯�৭ পয��। �সখােন শহীদ
হাসপাতাল �তিরেত আমার সহেযািগতা িছল, যা
আজও ওই অ�েলর আিদবাসী এবং �িমকেদর
কম দােম যুি��া� ও�ুধ সরবরাহ কের থােক।
দি� রাজহারা ছাড়ার পর আিম অধুনা ধামতারা
�জলায় বাগ�মনালা �াম ও তার আেশপােশ
আিদবাসীেদর মেধ� একিট �া���ক� গেড় �তালার
কাজ কির। এই কাজ হেয়িছল একদল �াম�
�া��কম�ীর ওপর ভরসা কের, যােদর আিম �িশ�ণ
িদেয়িছলাম। নয়া ছি�শগড় রাজ� যখন �তির হল,
�া�� পিরে�বা ��ে�র সং�াের আিম পরামশ�দাতা
মেনানীত হেয়িছলাম। তখনই আিম �িমটািনন� �ক�
�তিরেত সাহায� কির, যা পের জাতীয় �ামীণ �া��
িমশেনর �আশা� �কে�র �রালমেডল হেয়িছল। ...

কিমউিনিট �া�� এবং মানবািধকােরর িব�েয়
আমার কাজ জাতীয় ও আ�জ�ািতক �ের
�ীকৃত। ২০০� সােল আিম �ভেলােরর িসএমিস
�থেক পল �ািরসন পুর�ার পাই। ইি�ডয়ান
অ�াকােডিম অব �সা�াল সােয়� �থেক আিম
আর আর �কইথান �গা� �মেডল পাই ২০০৭
সােল। ২০০� সােল ��াবাল �হলথ কাউি�ল
�থেক �া�� ও মানবািধকােরর জ� �জানাথন মান
পুর�ার পাই। আিম ১৯�১ সাল �থেকই িপপলস
ইউিনয়ন �র িসিভল িলবািট�জ (িপইউিসএল)-এর
সদ�। এই িপইউিসএল জ�ির অব�ার সময়
জয়�কাশ নারায়েণর গেড় �তালা সাংিবধািনক
নাগিরক �াধীনতা এবং মানবািধকােরর একিট
সংগঠন। িপইউিসএল ছি�শগড় সহ সারা �দেশ
বাক �াধীনতা, পুিলিশ �হ�াজেত অত�া�ার এবং
মা�ে�র �িত পুিলেশর দায়ব�তা র�ার আে�ালেন
�নতৃ� �দয়। ২০০� সােল আিম িপইউিসএেলর
ছি�শগড় শাখার স�াদক হই। এখন আিম এই
সংগঠেনর রাজ� সভাপিত এবং জাতীয় �ের সহ
সভাপিত।
মানবািধকােরর লড়াই
ছি�শগেড় িপইউিসএল পুিলিশ অত�া�ােরর নাকাব
খুেল �দওয়ার লড়াইেয় অ�ণী। অসহায় মা�ে�র
ওপর উিদ�ধারীেদর অত�া�ার এই রােজ� একিট
�ালু সম�া, ১২ �সে��র ২০১০-এর সানেড
টাইমেসর �থম পাতার খবের এর উে�খ আেছ।
এই পিরি�িতেত সাংিবধািনক ম�ল�েবাধ এবং
�শাসেন িপইউিসএেলর �য়াস সব�দা জাির রেয়েছ।
িপইউিসএল তার অ�স�ােনর িববরণ িনজ�
�কাশন এবং ��স িরিলেজর মাধ�েম সবসময়
�লাকেক জানায়। কইিলেবদা থানার অ�গ�ত
িজরামতারাই �ােম পুিলিশ অত�া�ােরর এরকমই
এক অ�স�ান �িতেবদন একিট ��স িব�ি�েত
জানােনা হেয়িছল। কাটগঁাও-এ আেরকিট পুিলিশ
িনপীড়েনর অ�স�ান �িতেবদন �নবভারত� এবং
�েদশব�ু� নােমর �িট খবেরর কাগেজ �কািশত

.

হেয়িছল। িপইউিসএেলর আেরকিট �কাশন
ছি�শগেড়র মানবািধকােরর অব�া সকেলর নজের
আেন। এই কারেণ িপইউিসএল সবসময় জাতীয়
এবং রাজ� মনবািধকার কিমশেনর সে� সংেযাগ
�রেখ �েল।

পুিলেশর মানবািধকার ল�েনর ঘটনা অ�স�ান
এবং নিথভুি� ছাড়াও িপইউিসএল সালওয়া
জুডুেমর আসল �ির� �ঁাস কের �দওয়ার কাজও
কেরেছ। সালওয়া জুডুম �তির হয় দাে�ওয়াড়ােত,
২০০� সােল। রাজ� সরকার এেক বেলিছল
মাওবাদীেদর িব�ে� গেড় ওঠা �ত���ত� জন
আে�ালন। িক� িপইউিসএল এবং অ�া�
মানবািধকার সংগঠন�িলর অ�স�ােন �কাশ পায়,
এিট বা�েব রাে�র পৃ�েপা�কতায়, রাে�র টাকায়
�লা স��ণ� দায়হীন একিট ঠ�া�ােড় বািহনী।
এেদর সরকার অ�শ� �দয়। সালওয়া জুডুেমর
কায�কলােপ ৬০০ �াম জনশ�� হেয়েছ, ৬০,০০০
মা�� ঘর ছাড়েত বাধ� হেয়েছ। সালওয়া জুডুেমর
কায�কলােপ উে�গ �কাশ কেরেছ অেনক �াধীন
সং�া, যার মেধ� রেয়েছ জাতীয় মানবািধকার
কিমশন। ইউিনেসে�র মেতা আ�জ�ািতক সংগঠনও
উি�� হেয়েছ এবং আমােক �ডেক পািঠেয় কথাবাত�া
বলেত ��েয়েছ, কীভােব সালওয়া জুডুম �ারা
আ�া� �াম�িলেত �াভািবক অব�া ি�িরেয়
িনেয় আসা যায়। মহামা� �ি�ম �কাট�ও বারবার
সালওয়া জুডুম এবং রা�ীয় নীিতর �সােরর কােজ
ঠ�া�ােড় বািহনী ��রেণ উে�গ �কাশ কেরেছ।
সংবাদপে� এই িনেয় িব�র �িতেবদন হেয়েছ। ...

২০০৬ সােল িপইউিসএল ছি�শগড় ���াল
পাবিলক িসিকউিরিট অ�া� লা� করার িব�ে�
�িট বেড়া কনেভনশন কের। কারণ আমােদর
মেত এই আইন সাংিবধািনক নাগিরক �াধীনতার
িব�ে�। আিম সংবাদমাধ�েমও এসব কথা বেলিছ।
এই আইেনর িব�ে� িপইউিসএল ছি�শগড় উ�
আদালেত (িরট িপিটশন নং ২১৬৩/২০০৯) একিট
নাগিরক িরট িপিটশন দািখল কের।
ব�ী নারায়� সা�ােলর �দ�ভাল
এসব কারেণ ছি�শগড় পুিলশ এবং রাজ� সরকার
আমার িব�ে� �খেপ যায় এবং তদানী�ন িডিজিপ
ও িপ রােঠার �কাে� িপইউিসএল এবং তার
পদািধকারীেদর িব�ে� ব�ব�া �নওয়ার �মকী �দন।
২০০৬ সােলর ৩ জা�য়াির এটা খবেরর কাগেজ
�বিরেয়িছল। আিম মানবািধকার কম�ী িহেসেব
�জেল ব�ীেদর ব�াপাের �খয়াল রািখ এবং �স
কারেণই নারায়ণ সা�ােলর পিরবার তঁার �া��
এবং ভােলাম� �দখভােলর জ� আমােক অ�েরাধ
কেরন, যখন তঁােক ২০০৬ সােল রায়পুর �জেল
আনা হয়। আিম রায়পুর �জেল �থমবার তঁােক
�দখেত যাই তঁার পিরবার এবং আইনজীবীর সােথ।
পের আিম কতৃ�পে�র কাছ �থেক তঁার সে� �দখা
করার অ�মিত পাই এবং �বশ কেয়কবার �দখা
কির। �িতবারই আিম তঁার সােথ �দখা কেরিছ
িপইউিসএেলর পদািধকারী িহেসেব। সা�ােতর পরই
আিম তঁার পিরবারেক তঁার অব�া স�েক� ��ােন
জানাতাম। এইসমেয়ই আিম তঁার ডানহােত একিট

অে�াপ�ার হওয়ার কথা জানেত পাির, িক� তা
�দির হি�ল �জল কতৃ�প� এবং রায়পুর �মিডক�াল
কেলেজর মেধ� �যাগােযােগর সম�ার কারেণ। আিম
তঁার অে�াপ�ার যােত হয়, তােত সহায়তা কির
এবং তঁার পিরবারেক �স স�েক� জানােত থািক।
এই সমেয় ওই ব�ীর পিরবার, �জল কতৃ�প� এবং
�মিডক�াল কতৃ�পে�র মেধ� ��ুর ি�িঠ �ালা�ািল
হয়। আমােক উে�� কের এ�েলার কিপ থাকত।
ঘর ত�াি�েত পাওয়া নিথ
এই একই উে�গ �থেক রায়পুর �ক�ীয় �জেলর
অব�া সং�া� জ�নক মদনলাল বারখােডর ি�িঠ
ডােক �পেয় আিম ব�ব�া �হণ কেরিছলাম। এই
ি�িঠিট আিম সংবাদমাধ�মেক জািনেয়িছলাম। ১৯ �ম
২০০৭ আমার ঘর ত�ািশ কের �য নিথ পাওয়া যায়
তা আমার সাধারণ এবং �� কায�কলােপর নিথ।
সারা ভারেতর মানবািধকার সংগঠন�িল আমােক
বই, পুি�কা ও নিথ পাঠায়। এরকম হাজার
হাজার িজিনস আমার ঘের পেড় থােক, কারণ
আমার ঘরই আমার অি�স। এ�িলর �কানটাই
�গাপনভােব বা িব�বী কায়দায় �জাগাড় করা নয়।
নিথ নং এ ১৯ আমােক পািঠেয়িছেলন �গািব�ন
��ী, িপপলস মাে��র স�াদক। নিথ নং এ ২০
জ�নক মদনলাল বারখােডর �লখা বেল মেন হয়,
এেসিছল সাধারণ ডােক। নিথ নং এ ২১ আমােক ই-
�মল কের পািঠেয়িছেলন নিথর এক �লিখকা ক�না
কা�ািবরন, তখন িতিন হায়�াবােদর �াশনাল ল
�ুেলর অধ�ািপকা। নিথ নং এ ২২ একিট হােত
�লখা নিথর �েটাকিপ, নিথ নং এ ২৩ এবং এ
৩৬ সালওয়া জুডুম িনেয় িদি�র জািময়া িমিলয়া
ইসলািময়ার �নলসন ম�াে�লা �স�টার �র িপস
অ�া�ড কনি�� �রেজািলউশেনর সংগিঠত একিট
�সিমনাের িবতিরত হি�ল, ২০০৭ সােল, �সখান
�থেক পাওয়া। �সখােন আিম আমি�ত িছলাম। নিথ
নং এ ২� আিম ডােক �পেয়িছ। নিথ নং এ ২�
�থেক এ ৩� সংবাদপে�র কািটং, আিম ও�েলা
�রেখিছলাম ছি�শগেড়র আস� পিরি�িত স�েক�
আমার আ�েহর কারেণ।

আমার বািড় ত�ািশেত অেনক পুিলশ এেসিছল।
�কানও নিথ �পেলই তােদর �ীযু� রাজপুত-�ক
�দওয়ার কথা। রাজপুত �থেম �সটা পড়েবন এবং
তারপর আমার সই �নওয়ার জ� �সটা আমার
হােত �দেবন। তারপর িতিন িনেজ সই করেবন
�সখােন। আমােদর �জেনর সই হেয় �গেল িতিন
িট আই জাগৃৎ�ক মুেখ বেল �দেবন �হ�াজত
সনেদ (িসজার �মেমা) কী �লখা হেব। তারপর
জাগৃৎ তা িলখেবন এবং রাজপুত িজিনসিট জাগৃৎ-
এর হােত তুেল �দেবন। এভােবই �িতটা নিথ
�হ�াজেত �নওয়া হয়, সই হয় এবং �হ�াজত
সনেদর অ�ভু�� করা হয়। �কানও নিথেত �কানও
�ত��দশ�ী আমার উপি�িতেত সই কেরিন। নিথ�িল
আমার উপি�িতেত িসলও করা হয়িন। ত�ািশর পর
এই নিথ�িলেক িসল না কেরই একিট সাধারণ ব�ােগ
িনেয় যাওয়া হয়। নিথ নং এ ৩৭ আমােক কখনও
সই করার জ� �দওয়া হয়িন। এটা আমার অি�েস
িছল না এবং তা ত�ািশর সময় পাওয়া নিথও নয়।
ত�ািশর পর পুিলশ এই নিথটা বািনেয়েছ আমােক
�ঁাসােনার জ�। আমার �কেসর �ালান যখন �তির
হয়, আমার উিকল অিমত ব�ানািজ� �কােট� উপি�ত
�থেক আমার প� �থেক �াজ�শীট �নন।

�াজ�শীেট আমরা �দিখ, নিথ নং এ ১৯ �থেক এ
২� পয�� �ত��দশ�ীর �কানও সই-টই �নই। ওই
সময় ২� �থেক ৩৭ নং নিথ আমােদর �দওয়া হয়িন।
�কােট�র িনে�ধ থাকা সে�ও আমার কি�উটােরর
িজিনস িডিভিড-�ত কিপ করা হেয়েছ আমার
উিকেলর অ�পি�িতেত এবং তার মেধ� �থেক িকছু
বাছা বাছা িডিভিড িব�ােরর সময় �কােট� �পশ করা
হেয়েছ। �যসব িডিভিড �পশ করা হেয়েছ, তার মেধ�
িতনিট �গালাপ�ী, িজরামতারাই এবং কাটগঁাও-
এ পুিলিশ অত�া�ার / ভুেয়া সংঘে��র অ�স�ান
স�িক�ত। এই �টপ�িলেত আমার সােথ ওখানকার
�ােমর আ�া� মা��েদর কেথাপকথন আেছ। আিম
দীপক ���েব-�ক (ব�ী নং ৭) এই �কােট� হািজর
করার আেগ পয�� �দিখইিন। আিম তঁােক নারায়ণ
সা�ােলর সে� আলাপ কিরেয় িদইিন এবং নারায়ণ
সা�ালেক তঁার বািড় �থেক ���ার করা হেয়িছল,
তঁার এই গ�কথা অসত�। আসেল নারায়ণ সা�াল
���ার হেয়িছেলন ভ��লম �থেক।

আিম মেন কির আমার শাি� আইনা�গ নয়।
আদেত এটা একটা অিব�ার। আমােক একটা দৃ�া�
িহেসেব খাড়া করল ছি�শগড় রাজ� সরকার, যােত
আর �কউ রােজ�র মানবািধকােরর ভয়াবহ অব�া
�ঁাস না কের �দয়। পুিলশ নিথ জাল কেরেছ এবং
আমােক �ঁাসােনার জ� ভুেয়া �ত��দশ�ী হািজর
কেরেছ।

�থম পাতার পর বা�িল ��া�েদর সমােব�
বলা হেয়িছল �য, কমনওেয়লথভু� িকছু �দেশ �যখােন ভারতীয় বংেশা�ুতরা
বসবাস কের, অথ�াৎ ���ায় ভারত �ছেড় �য সব মা�� িবিভ� �দেশ �েল �গেছ
এবং �স �দেশর নাগিরক হেয় �গেছ, তারা �াইেল তােদর ভারতীয় নাগিরক�ও
�দওয়া হেব। আর ি�তীয় উে�� হল �াইেল কাউেক ভারতীয় নাগিরক� �থেক
বি�ত করা বা নাগিরক� �কেড় �নবার উে�ে� এই আইন সংেশাধন। ি�তীয়
উে�� সািধত হে� কমেবিশ ���কািট প�ব�বাংলা �থেক আগত উ�া� বা�ািল

মা��েক নাগিরক� �থেক বি�ত কের �দশহীন জনেগা�ীেত পিরণত করার মধ�
িদেয়। ওই সব উ�া�র অিধকাংশ িন�বেণ�র িহ�।

এই সমােবশ �থেক দািব ওেঠ উ�া� সমাজ, দিলত সমাজ ও অ�া�
সম� গণতাি�ক মা�ে�র �য�থ �ে��ায় ২০০৩ সােল সংেশািধত নাগিরক�
আইেনর আরও একিট সংেশাধেন সরকারেক বাধ� করা, যােত �য উ�া� পিরবার
প�ব�পািক�ান ও বাংলােদশ �থেক িভেটমািট পিরত�াগ কের পাকাপািক ভােব
ভারেত �েল এেসেছ ও বাস করেছ তারা �যন ভারতীয় নাগিরক� �পেত পাের।
এই দািব আদােয়র জ� �েয়াজেন তারা পাল�ােম�ট �ঘরাও করেব।
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না�ের �াি��া�েন �ুি�ি� ���াক� ��েছ
•

গত �৬ ি�েস�র না�েরর �া�পাড়া �ােমর িসিপএম �নতা
ল�বুি�নেক পুিলশ ���ার কেরেছ। পুিলশ তঁােক �েনক
ি�ন �ের খুঁজেছ। কেয়কবার �চ�া কেরও পােরিন। এি�ন
তঁােক তঁার বািড় �থেক সকাল ৬টা নাগা� ���ার কের।
�সানা �চ��ুির �ত�ার �ােয় তঁােক ���ার কেরেছ পুিলশ।

এর আেগ আজিমর �থেক �ফরার পেথ ল�বুি�নেক
পুিলশ �রার �চ�া কের ��� নতুন�ােটর ��েজ বাস আটেক
ত�ািশ করার আেগই ল�বুি�ন খবর �পেয় সের যান।
আজ আর �কানও �েযাগ পানিন। এত সকােল �মাবাইল
�ফানিট �খােলন না, ফেল �ফােন �কউ খবর ি�েত পাের
িন। পঁাচ গািড় পুিলশ এেস তঁােক িনেয় যায়।

এই ল�বুি�ন এক িবিচ� চির�। টাকার জ� সব
কেরন। করেত পােরন। ২০০০ সােল সূচপুেরর মােঠ যখন
�� জন খুন �য়, তখন িতিন িছেলন ��াবশাল� ত��মূল
�নতা। এই খুেনর ২ ন�র সা��ও িছেলন িতিন।

২০০� সােল প�ােয়ত িনব�াচেন ত��মূেলর �েয় বুথ
�খল কের ছা�া ��াট �মের প�ােয়ত �খল কেরন।
ল�বুি�ন �ন থুপসাড়া �াম প�ােয়েতর উপ��ান।
এরপরই এলাকার ইিত�াস পা�ােত থােক। ত��মূেলর
��ািমর �জাের িসিপএম �কা�ঠাসা।

িসিপএম �� কের ত��মূেলর �ল �া�ােনা। ��র
মেতা টাকা ি�েয় গলায় ফুেলর মালা িনেয় �সি�ন �য
�'জেনর ছিব সংবা�মা��েম �কাশ �পেয়িছল, তার মে��
উপ��ান ল�বুি�ন ও ��ান তপন থা�ার িছল।

�সি�ন তাে�র ব�ব� িছল, ত��মূেলর ��ািমর কারে�
�ল ত�াগ এবং িসিপএেম �যাগ�ান। এরকম টাকা �খেয়
িব�প সা��র �েনক আেছ ��� তাে�র মে�� আেরকজন
�া�পাড়ার �সখ ম�রম।

সূচপুেরর মােঠ যারা আ�া� �েয়িছল তারাও
িসিপএেমর কাছ �থেক টাকা �খেয় চুপচাপ। তাে�র স�িত
িব��ন আয় এলাকার মা�ে�র কােছ রা� �েয় যায়, �স
র�� রেয়ই �গেছ।

��তম �নতা ও সা�� আ�ুল খােলক ও �সানা
�চ��ুর�ে�রও িসিপএম �চ�া কেরিছল �েল টানেত,
পােরিন। তার জ� খােলকেক কেয়ক বার িপটুিন �খেয়
কলকাতার �াসপাতােল �িত� �েত �য়। �সানা �চ��ুর�েক
�া� ি�েত �য়। ��ান তপন আবার ত��মূেল িফরেল তঁার
প� যায় এবং কাল�প� থা�ার ত��মূল �থেক ��ােট �জেতন
এবং িসিপএেমর �েয় ��ান �ন। �'বছের িতিন একতলা
পাকা বািড়, �মাটর সাইেকল কের �ফেলন, ��াতলা
করেবন বেল আবার ইট নামান। সময় �শে� শাি�েত
থাকেত এলাকা �ছেড় �চ�াই চেল যান এবং পািট�র সােথ
�ূর� বজায় রােখন।

ল�বুি�ন এবং আ�ুল খােলক �জেনই নানা �কেস
জিড়েয় আেছন। এবং �'জনেক একই ি�েন পুিলশ ���ার
কেরেছ। খােলক ���ার �েয়েছন বাসাপাড়া বাজার �থেক।
ব�র�ূেমর বত�মান এসিপ �মায়ুন কব�র বেলন, �কানও
পািট�র র� ��খা �ে� না। �য �পরা�� পুিলশ তােক
���ার করেছ এবং করেব।

িসিপএেমর �� জন কম�� যাব��বন �জল খাটেছ,
তাে�র মে�� ��তম িনত� চ�াটািজ�, িযিন নােটর কত�া,
�ু ি��ট িনম�াতা, তঁার সে� তুলনা করা চেল একমা�
ল�বুি�েনরই। ইিন �া�পাড়ার প�ােয়ত স��, উ�য়েনর
কাজ �তা িকছু কেরনিন, উে� �েনক কাজই আটেক
ি�েয়েছন। �যমন ২০�০ সােল একি�নও একশ' ি�েনর
কাজ �া�পাড়ায় �য়িন। ��ানম�� �াম সড়ক �যাজনায়
বাসাপাড়া �থেক মাি�পাড়া �ায় � িকিম রা�া িতিন
�েত ��নিন। উে� তঁার এলাকায় িতিন থাকেতন না,
ঠঁাই �পেতন না। পা��বত�� ��ল খুজুিটপাড়ায় িছল
তঁার আ�া। সূচপুেরর �সখ কােলা বেলন, আমাে�র
এলাকায় যা করেছন ল�বুি�ন, তঁার িনেজর এলাকায়
িকছু কেরনিন।

এলাকার মা�� চাইেছ, আর একজনেক পুিলশ �রেল
শাি� িফরেব। িতিন �েলন ত��মূেলর �কিরম খঁা, বািড়
সঁাতরা।

যা���ুর ি��ি���া�েয় ছা�ি�েরা�� �র��া����
ছা�ছা��ে�র �র��া �য়কে�র ি�েক ��ে�েছ

•
এ বছর �থম �সেম�ার �সসন �শ� �য় �২ নে��র। িক�
��াি�ক�াল ও ই�টারনাল �ট� �শ� �য় �� নে��র।
আমরা �নশিব�ােগর �মকািনকাল ি�ত�য় বে��র ছা�রা
পর��া িনয়ামকেক �য তািরখ ি�েয়িছলাম পর��ার জ�
(��, ২�, �০ নে��র, এবং � ি�েস�র), িনয়ামক তা
না �মেন স�ূ�� ��রকম একিট �িটন �তির কেরন। �সই
�িটেন পর��ার সূিচ িছল ��, ২২, ২�, ২৬ নে��র।
�থম বে��র িনয়ামেকর ��ওয়া সূিচ িছল, ২০, ২�, ২�,
২� নে��র। িনয়ামেকর ��ওয়া সূিচেত �িট পর��ার মাে�
ছুিট িছল মা� একি�ন কের। �নশ িব�ােগর ছা�রা ি�েনর
�বলা চাকির কের রােত �াস কের এবং পড়া�না করার
জ� তাে�র সময় �কবল মা� রােত চাকির কের আসার
পর, �টা পয�� �াস কের আসার পর ���।

�নশিব�ােগ �সসেনর ��র ি�েক �াস িঠকমেতা আর�
�েত �ায় এক �থেক ��ড়মাস সময় চেল যায়। এর কার�
িবি��। িশ�ক ম�াশয়ে�র ��েরা� করা �েল তঁারা �কউ
�কউ কখনও বেলন, তঁারা �িটনই পানিন। ফেল �সসন
�শ� �েতও �বিশ ��ির �য়, িবেশ�ত ই�টারনাল এবং
��াি�ক�াল। এবাের �যটা ��খা �গল, পর��ার (��) মা�
চারি�ন আেগ (��) �শ� ই�টারনাল এবং ��াকিটকাল
�েয়েছ, �তএব এই চারি�ন আেগ পয�� ছা�ছা��ে�র
�াস করেত �েয়েছ। ফেল সে��েবলা পড়া�না করার সময়
পাওয়া �গেছ মা� � ি�ন। উে�খ�, পর��ার আেগ �াি�
িল� বেল একিট কথা ইি�িনয়ািরং ফ�াকাি�েত ����ি�ন
�ের চালু আেছ, যখন �াস বা ই�টার�াল বা ��াকিটকাল
�য়না, ছা�ছা��রা িব�িব��ালেয় না এেস বািড়েত বেস
আ� �সেম�ােরর জ� পড়া�না কের। এে�ে� �াি�
িল� এবাের মা� িতনি�ন।

ছা�ছা��রা িনয়ামেকর সে� ��খা কের তাে�র
সম�ার কথা জানােল িনয়ামক �ািব কেরন, �নশিব�ােগর
�বিশর�াগ ছা�ছা�� সরকাির চাকির কের, ফেল ছুিট পায়
�িফস �থেক। আমরা জািনেয় রািখ, এ তথ� স�ূ�� �ুল।
�বিশর�াগ ছা�ছা�� �বসরকাির সং�ায় চাকির কের এবং
�সখােন ছুিট �ায় �িমল।

বারংবার িনয়ামেকর সে� পর��ার �িটেন �িট পর��ার
মাে� ছুিট বাড়ােনার কথা বলেলও (�যমন ছা�ে�র ��ওয়া

�থম �িটেন িছল) পর��া িনয়ামক বারবারই িফিরেয় ��ন
�নশিব�ােগর ছা�ছা��ে�র এবং বেলন, আিম আর ��ে�ক
িনেত রািজ নই। িতিন পর��া �ত �শ� করেত উ��ক,
একথা জানান।

উে�খ� জুলাইেয়র ি�ত�য় স�া� �থেক �াস �� �েয়
নে��েরর মা�ামাি� পয�� �সসন চেলেছ, �তএব মা�
চারমাস �সসন চেলেছ। ছ'মােসর ি�েসেব এই �সসন
সবিমিলেয় চলা উিচত জা�য়ািরর �থম স�া� পয��। তাই
পর��া যি� ছা�ে�র �িটন মেতা �েতা (� ি�েস�র �শ�)
তা�েলও একমােসর ওপর সময় থাকত িশ�কে�র পর��ার
খাতা ��খা এবং ফল বার করার। িক� �গাটা পর��ািটেক
িনয়ামক নে��র মােসর মে�� �শ� করেত চান। তঁার
যুি�, িশ�ক ম�াশয়রা ি�েস�েরর ি�ত�য় স�াে�র মে��
পর��ার খাতা ��খার পব�িটেক িমিটেয় �ফলেত চান।

ছা�ে�র মে�� আেলাচনা চলেত থােক, তা�েল
আে�ালন �� করেত �েব, যােত পর��ার সূিচ পিরবিত�ত
�য়, কার� এই সূিচেত পর��া ি�েল ছা�ছা��রা পাশ
করেত পারেব না। এই মেম� ছা�ছা��ে�র সা�ার�
স�া �াকার কথাও �য়। নে��েরর �থম স�াে�ই
এই িনেয় �নশ িব�ােগর ছা�ছা��ে�র মে�� কথাবাত�া
�েত �� কেরিছল। এরই মে�� � নে��র যা�বপুর
িব�িব��ালেয় মুখ�ম��েক কােলা পতাকা ��খােনার �টনায়
পুিলশ কেয়কজন ছা�ছা��েক �ব�ড়ক লািঠচাজ� কের।
একইসােথ িকছু কম�চার�ও পুিলেশর এই �পটািনেত �যাগ
��য়।

এরপর ছা�ছা��ে�র সা�ার� স�া �য়, �সখােন
ছা�ছা��ে�র তরেফ �সেম�ার বয়কেটর কথা ওেঠ।
�নশিব�ােগর ছা�ছা��ে�র তরেফ এই বয়কেট মূল ই�ন
িছল এই ছা�িবেরা��, িশ�ািবেরা�� পর��া�সূিচ। �সই
বয়কেটর �থম ি�ন পর��াথ�� িছল ��০০, িক� বয়কট
ও িমিছল কম�সূিচেত �ংশ িনেয়িছল �ায় ২২০০ ছা�ছা��।
এই �০০ ছা�ছা�� িক� �সি�ন পর��া না থাকা সে�ও
এেসিছল �ত��ূত��ােব বয়কেট �ংশ িনেত।

যি� পুিলেশর লািঠচােজ�র �টনা নাও �টত, তবুও
এই �সেম�ার বয়কট কম�সূিচ িনেত �য়ত বা�� �ত
ছা�ছা��রা।

� থ ম �া �া র � র

ফ��ার কে�� িন��া�ন
��ি�েক বুড়ুল �থেক ২০০০ সােল পাশ কের �বিরেয়
আসা এক �া�েনর কথায়, ২০০০ সােল তখন �বল
িটএমিস�র পে� �াওয়া। বুড়ুল কেলজ িনব�াচেন িজতল
িটএমিসিপ। এসএফআই এর �ছেলে�র ইে� মত �ের ওরা
�মেরেছ। িবশালা�� �মাড়, �সােনর �মাড় �যখােন �পেরেছ।
একি�ন �ােমর �লােকরা �খেপ িগেয় মাঠ �ঁািপেয় এেস মার
ি�েয়িছল। ওই সময় রায়পুের জল�কে�র কাজ চলেছ,
�সই সং�া� িববাে� �ব�র কয়াল নােম একিট �ছেলেক
কেলেজ ��েক এেন খুন করা �য়। গতকাল িটি�েত
এক সাংবাি�ক সে�লেন ��খলাম এক ব�া বলেছন �য,
এসএফআই এর ছা�রা নািক এই �টনা �িটেয়িছল। �বাক
�েয় �গলাম� তা�েল সিত�টা িক� আজ সব �ামড়া
�ামড়া �লােকরা যি� কেলজ �থেক �বিরেয় যাবার পেরও
কেলেজর ব�াপাের ��ে�প কের তা�েল িক �েব� আজ

যারা �ছােটােবলা �থেক একসােথ পেড় এল, তারা পর�র
শ� �েয় �গল কেলেজ �ুেক�

এই িনব�াচেন এসএফআই আর এআইএসএফ িমেল
�পেয়েছ ৬�িট আসন, িটএমিসিপ ��িট। এবছরই এখােন
এআইএসএফ নতুন ইউিনট খুেলেছ। গত বছেরর তুলনায়
এসএফআই কেয়কিট আসন ব�ি� করেত �পেরেছ। যি�ও
এক সময় �বশ শি�শাল� ইউিনট িছল িক� এখন আর
�স ি�ন �নই। ি�ন কেয়ক আেগর ছা��ম��েট �কান �কান
জায়গায় �পা�ার �মেরেছন ি�ওয়াইএফআই�এর বয়�
কম��রা। আসেল কেলজ �ছেড় �বিড়েয় রাজন�িত করার
মেতা �ছেলেমেয় পাওয়া �ায় যায় না। আবার সম�
�লই তাে�র তুলনায় সি�য় �ছেলে�র বছেরর পর বছর
ির��া�িমশন িনেত উ�সা� ��য়। সব��ই এই িচ�। তাই
�বা�কির এই রকম একিট কেলজ িনব�াচেনও �ান�য় এক
ও�াগেরর �ছেল তার �পয়ােরর ক�াি��ে�ট �জতাবার জ�
৬০,০০০ টাকা ছড়ায় (বাজাের চালু এই রকমটাই)। এত
টাকা খরচ কের লা� িক �� করায় উ�র আেস র��
স�কাের, কেলজ ক�াি�টন আর কেলজ লােগায়া �ে�ল
(�তিরর কাজ চলেছ) এসেব কত লা� আেস জােনন�

মাি�র �ক�ার ��েম�া � ি��� ম�া�াি�ন �মাে��
•

�রা�, �য়াশা আর �ুেলােক স�� কের এবারও বেসিছল
মািটর �ক�ার বইেমলা ও িলটল ম�াগািজন সমােবশ,
রব��নগর রব��মে� িতনি�ন �ের। ২� ি�েস�র
িবেকল চারেটয় ���প �ািলেয় �মলার উে�া�ন কেরন
জাত�য় িশ�ক সূয�াং� ��াচায� এবং কিব �ন� �াস।
���ােন উপি�ত �েয় িলটল ম�াগািজন লাইে�ির ও
গেব��া �কে�র ক���ার স��প �� স�জ �া�ায় িলটল
ম�াগািজেনর সূ�পাত ও তার বত�মান চলার পেথর ওপর
আেলাকপাত কেরন। এি�ন �াবি�ক �িনল তপা�ােরর
�লখা বই �রব��নগেরর ইিতকথা', �পন �মার �সন
স�াি�ত পি�কা �েমেঠাপথ', সাম�ি�ন পুরকাইত
স�াি�ত পি�কা ����ব' এবং কিব শ�তল চ�
রােয়র এক ���� কিবতা �কাব� নয় জলছিব' পু�ক
আকাের �কািশত �য়। �পি�মব� ইিত�াস সংস�'�
এর স�া�ক সব�সাচ� চে�াপা��ায় �আচায� �ফু� চ�
রােয়র সমাজ�াবনা' িনেয় ব��তা ��ন। �স�ত এবছর
িছল আচায� �ফু� চে�র সা��শত জ�ব��।

ি�ত�য়ি�েন �পুের িছল একিট আেলাচনা, �আজেকর
পিরে�ি�েত িলটল ম�াগািজন চচ�ার �েয়াজন�য়তা ক�'।
পের �রিচত কিবতা পাঠ কেরন আমি�ত কিবরা। এি�ন
�কািশত �য় কিব িব�িজ� রােয়র কাব��� ��া�া �চােখ
বাংলা'।

ত�ত�য়ি�ন �পুের �মিটয়াবু�জ�মে�শতলার কেয়কিট

�ুেলর ছা�ছা��রা �রিচত কিবতা, �ব� পাঠ কের
�শানায়। এরপর জ�শতবে�� �েম�মািছ'�র (িশ�
সাি�িত�ক িবমল ��া�) সাি�ত�কম� িনেয় আেলাচনা
কেরন শিম��া িসন�া। বত�মান সমেয় �ি��াবেকরা
তঁাে�র �ছেলেমেয়ে�র িনেয় ক� �াবেছন, সমােজ
�ি��াবক ও স�ানে�র �ব�ান িঠক �কান জায়গায়
��� এ িব�েয় আেলাচনা কেরন ��ি��াবক �প��'
পি�কার স�া�ক রতন রায়েচ��ুির। এি�েনর এক ��ান
আক��� িছল উ�� ও ি�ি��া�� কিবে�র কিবতা পাঠ।
এেত �ংশ �নন �ঁয়র ব�রিসং� মাত��, িজেত� ��র
এবং আরও কেয়কজন। এরপর কিবতা পাঠ কেরন
�ান�য় কিবরা। এি�ন �সাি�েত� �া�সমাজ' িব�েয়
বেলন আমি�ত সাি�িত�ক নিলন� �বরা।

এই �মলায় বাইের �থেক �ংশ �নয় আরাি�ক,
�ি��াবক �প��, নতুন শতক, পিরকথা, কথক, �ূর�
ও ি� টাচ পি�কা। �ান�য় পি�কার মে�� িছল স�প���,
ব�বচন, �ব�ার কলম, বি��ক, শ��ি�, �ূরব�েনর �চাখ,
���ব, িচ�ন, �মেঠাপথ, ��িকছু, এখন স�জন�,
ম�ন ও �া�র। বই ও পি�কার পাশাপািশ আক���
িছল �মিটয়াবু�জ�মে�শতলার িশ���সাি�িত�কে�র
গান, আব�ি�, আেলাচনা, নাচ, নাটক আর আ�া,
িবেশ�ত িশ��িকেশারে�র ���ান। এছাড়া িছল �ান�য়
আেলাকিচ�� ফা�ক�উল ইসলােমর �েমিটয়াবু�েজর
এক�লক' িশেরানােম এক আেলাকিচ� ��শ�ন�।

মািটর �ক�ায়
িলটল ম�াগািজন স�া�কে�র আলাপ

•
�� ি�ে��র ি��� ম�া�াি�ন ��া�কে�র ��ের
�থেম� ��া�ক ���কিন� ��া�ক �����েক ��ে�
�ে�ন, �কন � �ি�কা �কা� করে� �� কর�। �রা
কেয়ক�ন ��ু �ক রাে� ��� রা� �খন �ক�া, �ক
��� ����া �থেক ���� কর� িকছু করা �রকার।
��খান �থেক �� হ�, �রাি� �� �ােন� �ি�কার।
�র ����ি�ে�, খ�েরর কা�ে� ��া �ারাি�ন ��াি�র
খ�র। �খন ি��ুর�ন���াম িনেয় ���াি�� ��িছ�।
��� ���াি���র ��� �থেক মুি�র �কা�ায় �কা�
হ�, রাি� �� �ােন। ��া�ার ��েন �ে� �মার
মেন ��� ��� �ােনর কি�, ���কােরর ��� হে�
���াির� �ে�া�। �� িক ��� �ে�ার ি�কানা� মেন
�ে� ��� �র �ক কি��ার �া�ন, �রাি�র ���র ���
�থেক িছ�ে� �েনা ফু�� �কা��। না, ��া�� ��
যু�েকরা �কা� িনেয় ��ার �� ��� নয়, �িন�য়
রাি�র মে��� খু�ে� িনে� �া�েছ ���ে� থাকার িকছু
র��। ����� ���, ��র যা� �হাক, ��� িকছু ��ু
��েয়িছ।�

যি�� ��রাি�ক� �ি�কার ��া�ক �য়ে� ����
���া�া� িম��ার ���ি� �েক�াের� ি��। ি�িন ��ে�ন,
��াি�ি��ক খ�েরর কা�ে� ���া �ে� না�। ি��ুর�
ন���াম িনেয়� �� �থ� খ�েরর কা�ে� �া�য়া যায়িন।
�া� ি��� ম�া�াি�নেক ��খােন �ক�া ��িমকা িনে�
হেয়েছ, মুখ িফিরেয় থাকা যায়িন।

��রাি�ক� �র �রাি� �� �ােন��র ���ি� িনেয়
�ক� করা �যে� �াের। িক� ���� ���ি� �থেক
�মরা ��া� কের িনে� �াির, ি��� ম�া�াি�েনর
�ির�র ক��া ���া। �� ��ের ��ি�� �কমা�
িহি� �ি�কা ��ািহ�� ি�ে�����র ��া�ক ��য়র ��র
ি�� ���, ���াহা, কািহন�, �া�� িনেয় ি�ে�� ��খ�া
��র কেরেছন। �ানা ���, ���� ��াক�� �ি�কা ��র
কেরেছ ���নাথ �া���, ���ম রায়, �েরা� ��,
����� রায় ����ুির, �া� ম�ুম�ােরর মে�া �ি�����
��ি��ে�র িনেয় ��খ�া। ����ন� �ি�কায় ��� ��েয়েছ
�াে�ি�ক �ািহ��, ��িরেয়েছ �ি� ���ার �াফর�,
�ি�কি� �ি�ম�ি�ন ��খ�া। ��ে�া�না����� ���
��েয়েছ �ে�র ���। ����মান ��াকায়ি�ক� �ি�কা
কেরেছ িফি��া��, ি��, �াম�া িনেয় ি�ে�� ��খ�া।
��নান�� কেরেছ ��র�ন, �ারা�� ��া�রা, ����
��ার িনেয় ��খ�া। �ি�েনর ��র �থেক �� ক�ি�
�ি�কার ি��য়�ে�ার �ামা� �ির�য় �া�য়া ���।

��ি�ন �মাে�র �� �মি�য়া�ু���মেহ���ার
�ি�কা ��ে� �ক�া ���া �ার�া িছ�, ি���
ম�া�াি�ন মােন ��া�হয় �ান�য় কি�ে�র �ক�� কি��া
�র �ে�া ��ার ���ারে� ���। �ি�ন ��া�কে�র
��া� �থেক �ান�য় �ি�কার কম��রা িন�য় ��া�

করে� �ারে�ন, ি��� ম�া�াি�েনর �ির�র ক��া
���া, ক��া ��ি���ময়। ��া না ���ি� করে��
�মাে�র মে�� �ে� �কি��ে� �িম িনেয় মারামাির,
কা�াকাি�, ���াি�। �র কি��া মােন �য ক�, �া
িনেয়� �ে�া�না করে�ন, ���র�� �ি�কার কম�� ি���
����ুির। �যা ��েছ �া�াের� �ার �থেক খািনক�া ��র�
�রেখ ���র�� �ি��কােরর কি�ে�র, ��� ি��ি���ে�র
�কি�� করে� �ায়।

��ু ি��য়� নয়, ম�া�ে��র ��� রেয়েছ ি���
ম�া�াি�েনর ��ে�। �ক� �ক�া ি�ে�� ম�া��� �থেক
���া �াি�েয় �যে� �ায়� ��ার �ক� ি�ে�� ম�া�ে��র
�ি� ��ে� কা� করে� �ায়। �খন ি��য় �র ��খক
িন��া�েন� �া �ি�ফি�� হয়। �রকম িকছু �ে�
�ি�� �ছেরর �ুরেনা ���াক�� �ি�কাে�া�� ি��� হেয়
ি�েয়িছ�। �ি�েনর ��ের ি����ন ��া�ায� �ানান,
যখন িকছু কম�� ����� �ািহ��েক ���� ি��া�া�নার
মে��� �রেখ ��ে�� মেন কর�, �খন ���া�� ��ে��র
�ি� �ায়���া �থেক ��া�া হেয় ��ির হ� ����
��াক��। �� �ি�কার �া�ক�মা� �করকম �া�েছ,
��ার ��ে�া�না�����র �া�েকরা �া�েছ �ক�া��
িথেয়াির��র মে�া ি��য় িনেয় ��খ�া।

����মান ��াকায়ি�ক���র ��া�ক ি��াথ� �াহা
��ে�ন, ি��� ম�া�াি�েনর �েয়া�ন রেয়েছ। �� ��া
�য� �ি��ি�র ��া কের �ে�িন�। ��েকর ��
�ি�� ি����িরি�ি�ে� �� ���কােরর মে�� ��া�
��য়�। ���� �� ��া�েকর ��ার� �যন ন��ন
��া�ক ����ে�র ���ি�েক ছু�েয় ��� ��� �রাি�
�� �ােন�। ি��� ম�া�াি�েনর �া�ক িহে�ে� �ািহ��
হা�ান �� ��ে� িফের ��ে�ন ��েরর �েয়া�ক
মাি�র �ক�ার �র� �ে�, ���েকর �িরে�ি�ে�
ি��� ম�া�াি�ন ���ার �েয়া�ন �েছ িক�� ি�িন
��ে�ন, �মাে�র ��খে� হে� �েয়া�ন কার কােছ
ক�রকম। �কা� ��ি��� �েয়া�েন �ি�কার ��
হে�। �ার�র �া হয়� ��ি�ক �েয়া�ন �ম�াে�,
�কান রা��নি�ক ���েনর ��ােরর �েয়া�ন �ম�াে�,
�কান ���ােরর �েয়া�ন �ম�াে�, �া��া �ািহে��র
নানাি�েকর �েয়া�ন �ম�াে� ���াি� ���াি�। িক�
��মরা �ক ��হ� ি��� ম�া�াি�ন ��ে�র ���।

�মার �কথা �েন মেন হ�, �ি��� ��া� ��াে�
��খে� �ারে� �মরা �েনক ��া�ি�, খুন�ি� �ি�েয়
কাে� মন ি�ে� �াির। ��েরর ��ে� ��া�ক,
��িরকথা� �ি�কার ��া�ক, ����� �ে�া�া��ায়
��ে�ন, �মরা �ি�কা�কম��রা �মেয়র মাি�ে� �া
ি�েয় ��ময়েক �ি��ম কের যা��। �ম� ��রি�ে�
��েক �াহায� করে�ন ��ি��ক� �ি�কার ��া�ক �া��
��া�ায�।

�����র �ে�া�ন হ� র���ন�র ��েম�ায়
•

চাি��া একটা িছল আেগ �থেকই। �িচ�� মা�� �ােলা
ও খঁািট িজিনসটা উপে�াগ করেত চান। �েমায়া' মােনই
জয়নগেরর �মায়া নয়, উ�ক�� জয়নগেরর �মায়ার সিঠক
উপা�ান�েলা ক� ক�, ক��ােব তা �তির �য়, �সরা
কািরগর �কাথায় �সটা �তির করেছন, ��তাই বা
�সিট �কাথায় এবং ক��ােব পােবন ��� এ সম� তথ�
পারেফ� িজিনেসর ��তােক জািনেয় িচিনেয় ��ওয়ার
কাজ �� করল �ে�শজ', গত ২� ি�েস�র �� �ওয়া
বজবজ লাইেনর রব��নগেরর এই �মলায়।

�মায়া ছাড়াও িজেরন কােটর নেলন �ড় (িজেরন
কাট ব�াপারটা ক� তাও সা�ার� মা��েক �বা�াে� এই
সং�া), ইউিরয়ািব��ন মুিড়, �ান�য় কািরগরে�র �তির
িব�ুট, �কক, প�ািটেসর নমুনাও �ািজর �রেখিছল তারা
তাে�র �েল। িতনি�েনর �মলার �থম িবেকলটা গড়ােত

না গড়ােতই �মায়ার �ক �শ�। �সি�ন সে� �থেক, আর
বািক �েটা ি�ন ব� উ�সা�� মা�� �মায়া খুঁজেত এেস
না �পেয় �তাশ �েয়েছ। �খা� জয়নগেরর সাংবাি�ক
স�য় ��াে�র ত�াব�ােন সং�� করা নেলন �েড়র �ক
ফুেরােতও ��ির �য়িন। ইউিরয়ািব��ন মুিড় �পেয় খুব
খুিশ �েয়েছ এলাকার মা��জন। �া��স�ত ও িব�ান
��সার� �খা�� খাওয়ার �ব�তা িশি�ত��িশি�ত
সম� মা�ে�র মে��ই ি�েন ি�েন ব�ি� পাে�। সং�া
�থেক জানােনা �েয়েছ ��� ��েশর িবি�� �াে� �তির
গামছা, �কাথাকার গামছার ক� �বিশ�� তা সকলেক
জানােত শ��ই কাজ �� করেছ তারা, এছাড়াও নানা
িশ�সাম��, �যমন ��� বঁা�ড়ার �টরােকাটা, ক��নগেরর
পুতুল িশ�, মুিশ��াবাে�র �ুিড়িশ� ও �স�িলর িশ��
কািরগরে�র মা�ে�র আরও কাছাকািছ আনেত উে��াগ
�নওয়া �েয়েছ।
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�চনা �শানার �কান বাইের
জাতেকর �খ�ােজ চীেন, দশম পব�
���া�� ��� �� ������ •
ম�াকাও-এর সে� যু� �িট �ীপ আেছ, থাইপা আর �কােলাত�ান
�ীপ। �য �কানও একটা �ীেপই যাওয়া হেব। সমুে�র ওপর িব��ত
�সতু িদেয় এই �ীেপ যাওয়া যায়। আমরা থাইপা �ীেপ যাবার
স�ক� করলাম। �কাটাই ি�ি�ে�র মস�� পথ িদেয় আমরা এিগেয়
চললাম। �দখলাম �াওয়ার গাে��ন, চাচ� অব �লি� কারেমান,
চতুমু�খ বু�, �য়ানইন মি�র। আিম িনেজ �ব��ধম� ও সািহত�
িনেয় উ�সাহী হওয়ায় �বশ িকছু �পা�কা�� িকেন িনলাম। সারািদন
�ুের �ুের অস�ব িখেদ �পেয় িগেয়িছল। পেথর ধােরর খাবার
�দেখ যেথ� �লাভ লাগিছল। মাছ, মা�স, িচ�িড় ইত�ািদর �ছােটা

�ছােটা বল বািনেয় কাি�েত �গ�েথ সািজেয় রাখা হয়। সােথ
আেছ শাকসি�, অ��ার অ�যায়ী এক মশলাদার ��েপ কাি���
�ুিবেয় �স� কের একটা ��েপর বািট কের পিরেবশন করা হয়।
সি��েলা �খলাম। িখেদর মুেখ বািকটাও খারাপ লাগল না।
��পটা িছল অত�� মশলাদার এব� ��া�। �পট ভের �খেয়
আবার হ�াটেত �� করা �গল। পেথর ধাের িবিভ� ধরেনর �কক
ও িপে�র �দাকােনর সাির। নমুনা চাখা যায়। �সভােবই চাখেত
চাখেত চললাম আমরা --- িকছু খুব ভােলা, িকছু খুব খারাপ,
িক� পুেরাটাই এক প�েব� অনা�ািদত অিভ�তা। ���

শাি�পুের নাটেকর িমলনেমলায় কেয়ক িদন
.

প��� �া�� �া��প��� �� ������� ��� ������� ��� প�� •
১� ি�েস�র সে�� সােড় ছ�টা
�যন একটা �িথেয়টার িভেলজ' --- নাট� �াম। মুেখাশ ওড়না
কাগেজর �ুল ন�া আর হােত বানােনা ঝাড়বািতর স�ায়
���াগ�েহর বাইেরটা �যন �কানও �শলী আিদম উপজািতর �েগ�র
�চহারা িনেয়েছ। ম�ল �টেকর পােশ ধামসা, মাদল। আর স�ল�
মাে� ইিতউিত �ছােটা �ছােটা খেড়র ছাতা, রবী�নােথর িবিভ�
বয়েসর ছিব আর িবিভ� উ��িত িদেয় সাজােনা পড়িশেদর উে�ান�
�সখােন মু�ম�। শাি�পুেরর নাট�ে�মী মা�� এেক এেক জেড়া হেতই
�কাে�েক জুেট �গল এক �িটগরমওয়ালা ও গােল ���ােট র� মাখা
এক �েজাকার'। ব�ােশর ব�ািরেকে� চেড় দশ�কেদর �স হাসায় আর
িজে�স কের, �ইখােন নাটক �দখিত আইেসন ক�ান আপেনরা?'
কথায় কথায় ব�ু� গেড় ওে� আমােদর, স�েলর। �সই আমুেদ
রি�ন ব�ুিটর সােথ। নাটেকর �� এখােনই। আমরা ব�ুর িপছুিপছু
�ুেক পিড় িথেয়টার িভেলেজর উে�ােন। �ুেকই ধা�া রিব �া�েরর
সে�। িতিন বা�ােদর কােছ �ক�েদ বেলন, �জােনা �তামরা আজ
নাটক �দখেত এেসছ, আর আমার �শশেব এ অিধকার িছল না।'
�জীবন��িত'�ত আমরা �সকথা সকেলই পেড়িছ। রি�ন ব�ুিট টাইম
��স �পিছেয় আমােদর িনেয় যায় �সই �খিড়র গি�' ব�ী রিবর
কােছ� �ছা� রিবও আমােদর সােথ তার �শশেবর কথা কইেত কইেত
পা �দয় অি�েটািরয়ােমর িস�িড়েত। তার আেগ হােত হাত িদেয়
পড়িশর উে�ােন যখন আমরা, র�পীে�র পড়িশরা, গলা �মলাি�
�পুরেনা �সই িদেনর কথা'য়, �খয়াল হল, �েছা� রিব �কাথায়?'
�ভতের অ�ভব করলাম, এটা �য রবী�-সাধ�শত-জ�ব��।

ব�াে�ল আেরাহী উপ�ািপত র�ন রােয়র িনেদ�শনায় নাটক �েছ�-
এর নােচ ক�ােপ পাহাড় চ�ড়া' �দেখ সদ� �বিরেয়িছ হল �থেক।
�চ� �া�ায় ক�াপেত িভতের তখনও �নিছ �ছ�-এর িনজ� �ের
মাদল, খ�নী, হারেমািনয়ােমর �িন। �নীদার �দাকােন �েটা চা
িনেয় স�ী �ভেমর ��ার মা�ােত হল রীিতমেতা। �কন না মে�র
সােথ এত�ে�র িনিবড় �যাগােযােগর �রশ কােটিন। িব�য়িট চম�কার।
শ�ের �কতায় অভ�� তথাকিথত বুি�জীবীরা পু�িলয়ার ম�লবেন
�ছ�-িশ�ীেদর িনেয় ওয়াক�শপ কেরন রবী�নােথর িচ�া�দার ওপর।
�� �ছ�-িশ�ীেদর আ�জ�ািতক �ীক�িত �দওয়া। িক� মহানাগিরক
�দখনদাির, িহেসববুি�ম মনেনর জিটলতা, অগভীর ��ম আর
জীবেনর গিতময়তা কীভােব কেয়ক দশক �পিছেয় থাকা জাত িশ�ীেদর
�জ�া��ােলািকত অর��জীবেনর সােথ চলেত িগেয় পােয় পােয় �হ�াচট
খায়, তা চম�কার �পািয়ত কেরেছন আেরাহীর কলা�শলীরা, িকছুটা
আ�সমােলাচনা কেরই। যারা �কানিদন রবী�নাথ পেড়নিন, �চােরর
আেলায় থাকা িব�জনেদর মেতা প�িথবীেক আপ টু ��ট জানার,
িনেজর িশ�েক সম�� করার, িনয়িমত চচ�ার �েযাগ পানিন, তােদর
িশ� �ব�েচ থােক ��েম, একতায় মু�তায়, জীবেনর �িত সততায়,
আর ল�ু হা�রেসর িবেনাদেন --- এ পয�� �লকচার �দওয়ার পর
�দিখ চা �শ�। �েরর বাইের �বিশ রাত অবিধ কাটােনা ি�ক নয়
�ভেব তাড়াতািড় সাইেকেল চািপ আিম আর �ভমদা।
২১ ি�েস�র সকাল এগােরাটা
�ীতম িজে�স করল, ২� তািরখ আমােদর �া�� ��িট�, কী
�দওয়া যায় বলত? আিম বললাম �ুল। �ী? �ুল? ওসব
�কউ �দয় নািক আজকালকার িদেন? আিম �ভমদা একসােথই
বললাম, �ুল নয়, �ু ল, কান�ুল। আসেল গতরােত �দখা
�েবাধ প�নায়েকর িনেদ�শনায় উিড়�া নাট�েচতনার নাটক ��ুল'
�দখার ��িত তখনও �ান হয়িন। উিড়�ার ম�ভ�িম স�ল� �ত��
�াম �থেক অেপশাদার আ�ােরা জেনর দল িনেয় �দশ িবেদেশ
�ুের �ুের �েবাধবাবু �দিশ�ত করেছন এই নাটক। পি�িম মে�র
কায়দায় উই�স, লাইট এে��, িমউিজক িসে�ম ব�বহার না
কের ভারতীয় �রানায় নাটকিটর �েয়াগ এই সমেয় রীিতমেতা
পরী�াম�লক। কেপ�ােরট �স�েরর সে� সরকাির আ�তােত এেকর পর
এক অর�� ��স আর তার �েল অর�� িনভ�র মা��েদর িভেটমািট
চািট হেয় যাওয়ার, না �খেয় ��নতম অিধকার �থেক বি�ত হেয়

ি�য়জনেক �দওয়া কান�ুল
িবি� কের �দওয়ার, �ভাটবাে�
ছােপর িবিনমেয় অ�, ই�তেক
িনলােম চড়ােনার গ� ��ুল'।
অ��ােনর �শে� �ারক
�দান অ��ােন �বলিজয়াম
�থেক আসা পিরচালক
প�াি�ক নাভােত আমােদর
�� �দখােলন, �র�পীে�র
নাট�েমলায় িশ�ী দশ�ক সমবােয়
�য �ছােটা একটা িথেয়টার
িভেলজ', প�িথবীর নানা �াে�
গেড় ও�া �সই �াম�িল জুেড়
�গাটা প�িথবীটােকই একটা
িথেয়টার িভেলজ বািনেয় �তালা
যায়।
২১ ি�েস�র রাত দশটা পেনেরা

শাি�পুর স�ল� বাগিদয়া �ােমর মি�ের হামলার �িতবােদ
কা�পপাড়া �মােড় িসিপআইএমএেলর �পা�ার পড়িছলাম চা �খেত
�খেত। মেন হল আমােদর আপাতশা� শহেরর �দয়ােল �দয়ােল
�গাপেন যু� ��াি�ত হে� --- �উল�লান! উল�লান!' ব�া�ড়ার
�ই �ুল িটচােরর �দ�লেত গেড় ও�া িথেয়টার জ�লমহেলর আজেকর
উপ�াপনা িছল মহাে�তা �দবীর কািহনী অবল�েন িবরসা মু�ার
জীবনী িনেয় নাটক �উল�লান!' িবরসাও একিদন লেড়িছল অরে��র
অিধকার িনেয়। আর আজও ভারতবে��র িবিভ� �াে� একই সম�ার
ভয়াবহ �প �িতিদন �দখেছ মা��। িনেদ�শক স�য় আচায� নাটক
�শে� �শীলবেদর পিরচয় �দান অ��ােন যখন বেলন, �এখােন
এমন িশ�ীও আেছন, যার িনেজর মামােক িসিপএম বািহনীর এলাকা
পুন��ার অিভযােন �া� িদেত হেয়েছ। এমনও িশ�ী আেছন �য
�ুলছা�িটেক জনগে�র কিমিটর হেয় িমিছেল �যেত হেয়েছ অিন�ায়,
যার �েল �ুল ছাড়েত হেয়েছ তেতািধক অিন�ায়। এই কিমিটেক
আর িশ� মিহলােদর সামেন �রেখ আে�ালন কের �য মাওবাদীরা,
তারা �কমন িব�বী? জােনন আমােদর এই নাটক ম�� করার আেগ
নাটেকর ি�� �ানীয় থানায় অ�েমাদন কের আনেত হয়� স�ােহ
গেড় চারিদন বনধ হয়। তাই আমরা চারিদন আেগ এখােন চেল
এেসিছ। �কানও রাজ�নিতক দলেক সমথ�ন নয়, আিম সকলেকই
বলিছ এেদর �দখুন, এেদর পােশ দ�াড়ান।' �নেত �নেত গােয় ক�াটা
িদি�ল আমার।
২২ ি�েস�র রাত দশটা আটি�শ
নাট�েমলার �শ�িদেন আজ িছল �িট নাটক। �থেম রাজ�ােনর �ি�িদ�
��স' পিরচািলত অিভে�ক �গা�ামীর িনেদ�শনায় �রাম স�ীবন কী
��মকথা', পের ওপার বা�লার �িট পটগান ও একিট নাটক �অ�র
বািহর'। অব� গতরােতও ি�িদ� ��েসর আর একটা নাটক
�হ�মালা িক উসপার' ম�� হেয়িছল। অেনকটা �নীল গা�ুলীর
িদকশ��পুেরর আদেল এক ইউেটািপয়ার স�ান �দন, �যখােন মু�া
িদেয় প�� িকনেত হয় না, িবিনমেয় করেলই চেল, �ড়য� নয় �শল
িবিনময় চেল, �েমর �সখােন �কানও ���ী �নই, আেছ ���।
অিভধােনর �নিতশ��িল �সখােন অপিরিচত। যাই �হাক, লু��ায়
পটগােনর মেধ� িদেয় �� হল আজেকর �মলা। �থমিট ��রবন
িব�য়ক, ি�তীয়িট ��ব�� বা�লা'� ছয় �তুর �াক�িতক িভ�তার কথা।
সব �শে� বা�লােদেশর �পা�র ইনি�িটউট অব ��াক িথেয়টােরর
উপ�াপনায় �অ�র বািহর'� মা�ে�র একক স�ার িভতর ও বািহেরর
কথা� এখােনও �সই আমলাতে�র সাদা �পাশােকর আড়ােল �শা�ে�র
অ�কার �প। আর সাধার� জনগে�র িন�পায় �তা�ন। তােদর বুক
�াটেলও মুখ �ুটেত �নই। িক� একসময় সব জাল িছ�েড় ��লেতই
হয়। �ভতেরর ��াধ বাইের এেস পড়েল সব �ভে� যায়� তখন ��
হয় �ে�র বা�ব রচনা। নাটেকর �শে� যখন �ই �দেশর জাতীয়
স�ীত �বেজ ওে� সম� দশ�েকর মেন একটা নদী বেয় যায়� কারও
কােছ তা গ�া, কারও কােছ তা প�া। �মলা �য �ভে�ও ভা�েত চায়
না। বাইেরর �সই পড়িশর জীবেন তখন দাউ দাউ �লেছ আ�ন।
আ�ন ি�ের নাচেছ সকেল। গাইেছ, �সবাই িমেল �জাট ব�ািধের
আয়'।
একিট �িতেবদন
গত ১�-২২ ি�েস�র শাি�পুর পাবিলক লাইে�ির মে� র�পীে�র
উেদ�ােগ অ�ি�ত হেলা স�ম র�পী� নাট�েমলা। মু�মে� অ�ি�ত
হয় ১� িশমুরািল িবদ�াথ�ীর ��ই িব�া জিম' ও বহরমপুেরর
�ীিহ পিরচািলত �কত�ার ভ�ত', ১� তািরখ বারাসাত ��েনর
�েতাতাকািহনী', ১� তািরেখ কলকাতার আয� নাট� স��া পিরচািলত
�িবসজ�ন', ২� তািরখ �কা�গেরর িববত�ন অিভনীত �িবদ��ক' ও
�শ�িদন শাি�পুর ওেপন এয়ােরর ��াক�র ও অমল অে���'। �ক�ত
��ােব রবী� সাধ� শতব�� উপলে�� এই মু�মে�র নাটক�িল িছল
িবেশ� ���প���। আর ম�ল মে� প�াচিদেন অ�ি�ত হয় নয়িট নাটক।
উিড়�া, রাজ�ান, ব�াে��ল, বহরমপুর, িশমুরািল, বারাসাত,
�কা�গর, এমনিক �দ�র বা�লােদশ �থেক িবিভ� দেলর আগমেন,
�দশ িবেদেশর নাট�ে�মী ব�ু সমাগেম এই প�াচিদন যথাথ�ই বেসিছল
নাটেকর িমলনেমলা।

� � ব �র � িন য়া

কে�ার �ছােটা জািত�িলর
িশ�েদর �র�ায় আইন

���� ���া�� ���া�া� �� ������ •
আি�কার কে�া �দশিটেত ৬ �কািটর িকছু
�বিশ মা�েষর বাস। এ�নও অবিধ িহেসব
পাওয়া যায় ২৫০িটর মেতা জািতর। ভাষা
আেছ �০০িটর মেতা। এই �দশিট িক�
জজ�িরত ভয়�কর গ�হযুে�। ল� ল� �লােকর
ম�তু�, ধষ�� এই গ�হযুে�র ফল। �দশিটর
�ায় �৫ শতা�শ মা�ষ �কান না �কান
ভােব এই গ�হযুে� আ�া�। িবিভ� �ছােটা
�ছােটা জািত�িলর অি�ে�র স�ট। আর এই
গ�হযুে� �মেয়েদর ��েকও িশ�েদর অব�া
আরও ভয়ানক। এ�নও অবিধ ম�তেদর মেধ�
নািক অেধ�কই িশ�।

�ছােটা �ছােটা জািত�িলর িশ�েদর

অব�া আেরা ভয়াবহ। �বিশরভাগ িশ�
অপুি�র িশকার। �িত পঁাচিট িশ�র মেধ�
একজন মারা যায় বয়স পঁাচ হবার আেগই
--- এমনই বেল সম��া। ২০০৩ সােল
রা�পুে�র একিট সভায় এমবুিট িপগিমেদর
এক �িতিনিধ বেলন, তঁােদর জািতর
মা�ষেদর, বা�ােদর িশকার করা হয়, ��েয়
�ফলা হয়, �যন তারা প�।

িতিরেশ ি�েস�র কে�া সরকােরর প�
��েক �ছােটা �ছােটা জািত�িলর িশ�েদর
র�া করার জ� একিট আইন পাশ হেয়েছ
স�সেদ। তােত এেদর �া��, িশ�া, এব�
�র�ােক আইিন অিধকার িহেসেব গ�� করা
হেয়েছ।

ও হঁ�া �সই আ�েতাষ কেলেজ
একটা ঝােমলা হল না!

ছা�ছা�ী স�বাদ����� ������� �া��প���
�� ������ •
১
--- তখন আমরা �াস করিছলাম। ম�া�াম
খুব মন িদেয় �হি� �লকচার-��কচার
িদে�ন। হ�া� কের একজন �ােস �ুেক
বলেলন �য বাইের ভয়ানক গ�েগাল হে�।
মারামাির �লেগ �গেছ। �স খবর �েন �াস
করা �তা মাথায় উ�ল। আমরা �য কজন
�ােস িছলাম এমনকী িদিদমি�ও একসােথ
�ড়মুিড়েয় �াস �থেক পালােত �গলাম। এই
�চ�� �গালমােলর মেধ� বাইের �বেরােত
িগেয় আিম �তা না �দেখ িদলাম ম�ােমর
পা মািড়েয়। ��াম �য করব �স সময়টু�ও
�নই। কী আর করা যােব! যাকেগ অত
ভীেড় �খয়াল কেরনিন িন�য়ই।

এই অবিধ বেল আমার ভাইেপা,আ�েতা�
কেলেজর �া�� ইয়ােরর ছা�, পুনপুন
নােকর উপর চশমাটােক আরও একটু
তুেল িদল। তারপর ম�� গলায় বেল চলল,
--- আমােদর বাবা এসব রাজনীিত-িটিত
ভা�ােগ না। যতসব উটেকা ঝােমলা।
�কােনা মােন হয়? ওরা ঝােমলা বাধােব
আর তার জ� আমরা �াস করব না?
আিম আর আমার ব�ুরা �তা কেলেজ
��াকার পর �থেকই ি�ক কের িনেয়িছ
রাজনীিতেত আমরা �নই। কেলেজ আসব,
পড়া�না করব,একটু আধটু যা মজা করার
করব,ব�স। কত দাদাই �তা আমার ��ান
ন�র �চেয়েছ। আিম িদইিন �তা!
২
--- �কাথায় িগেয় একটু বসা যায় বল
�তা? দি�নাপন যািব?
--- ধুস! খািল দি��াপ�! আজকাল
আর ভা�ােগ না �যেত।
--- তাহেল �কাথায় যাওয়া যায় বল �তা?
�লেক যািব?�া�িরয়া �লক? বেস আ�া
মারা যােব।
--- হ��া,আর নানান িসনিসনািরও �দখা
যােব। যা সব িনল��!

--- তুই আর অ��বও
�তা যাস। আিম
জািনইই। --- �মােটও

না। একদম বােজ কথা বলিব না। আমরা
�ধু একবারই �গিছলাম।
--- এিদেক কী বীভ�স জ�াম হেয়েছ
�দেখিছস? ইসসস
--- আর বিলস না। এই �সিদন আমরা
একটু রবী�সদন যাব তা হাজরার �মােড়
কী ঝােমলা। িকেসর একটা অবেরাধ
হেয়িছল। বা�া! িবরি�কর! এক��টা
ধের বেস থাকা।
--- ও হ��া �সই আ�েতা� কেলেজ একটা
ঝােমলা হল না! �ক একজন �ুে��ট �তা
মারাও �গেছ!
--- না না! �চাখ খুবেল িদেয়েছ! মারা
�তা �গেছ আ�েল না �কাথায় একটা।
--- আ�ল নামটা �নেলই �কমন একটা
হািস পায় না?
--- �তার �তা সব কথা �েনই হািস পায়।
আেগর িদন িপিব বকিছেলন তখনও �তা
হাসিছিল!
--- আর হ�াটেত পারিছ না �র। চল একটা
অেটা ধরা যাক।
৩
২২ ি�েস�র িবেকেল যাদবপুর
িব�িবদ�ালেয়র ক�া�ােস �েট যাওয়া
এক �টনার পিরে�ি�েত জ�নক ছা�ীর
�মাবাইেল আসা এেসেমস �
�� ������ �া� ���া �া�া� ��া� �া��
�া� ���ঠ��� ����� �� �া� পাঠায়
�he �iolence o� state poli�cs
reaches ju, SFI beats up a DSO
ac��ist �rom the �� department.
Is this democracy?
�� ������ ��া� ��া �া�া� ������
�া�� �া� ���ঠ��� ����� �� �া�
পাঠায় ইউিনয়ান �েমর সামেন DSO
আমােদর �পা�ার �ছ�েড়, �ি�লািদ বার�
কের। আমােদর GS �ক ওরা �মােল�
কের ও মাের। ওর কান মারা�ক জখম।
এবার ক�া�ােসও!

� � ম পা তা র প র সাইেকেল হামলা
�ািফক আইন ল�ন করার জ� এই অিভনব
প�িতেত অ�� স��হ চলেছ। সাইেকল
চালকেদর মেধ� �ক� দরিজর কাজ কের,
�ক� িসিক�িরিট গা��, �ক� চােয়র �দাকােন
�বকািরর িব�ুট �দয়। এই শহেরর মেধ�
�িতিদেনর ��েট �াওয়া মা�েষর স���াটা
অেনক। এেদর অেনেকই শহের বাস �ােমর
বদেল ভাড়ার পয়সা বঁািচেয় সাইেকলেক
ব�বহার কের। পুরেনা এক আইেনর �দাহাই
�দি�েয় �িতিদন শহেরর বুেক এই দূষ�হ�ন
যানিটেক শহের িনিষ� কের কলকাতা
পুিলেশর �তালাবািজ চলেছ অবােধ।

আটক হওয়া সাইেকল চালকেদর
�েত�েকর ব�ব� হল, এইভােব সাইেকল

ধরেল আমােদর �রাজগার চলেব ক� কের।
অিনল দাস নােম এক ব�ি� জানান,
িতিন িতিরশ বছর ধের সাইেকল চািলেয়
যাে�ন। এই িকছুিদন হল এরকম চলেছ।
�আিম দরিজর কাজ কির। আমার কােছ
এ�ন আিশ টাকা �নই, ক�ভােব টাকা
�দব� তাই বািড়েত �ফান কের টাকা
আনেত পাি�েয়িছ।� আেরকজন অ�বয়স�
�ছেল অিমত শাহ গাে��র কাজ কেরন,
মােঝরহাট ��েক সাইেকল চািলেয় তঁার
কােজর জায়গায় আেসন। এইভােবই ��েট
�াওয়া মা�েষর �িতিদেনর সামা� আেয়র
ওপর �বআইন�ভােব হাত বিসেয়েছ কলকাতা
পুিলশ।

�যাগােযােগর �ক�
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