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���তা���� ���ত�ত �ন��া��ন� ���া� ��া���া �� �া�� না
ত�াল ���ি�ক, �বান���র, �� �ি�ল •
২� এি�ল সে�� ৮�া। �ভাে�র �চার সেব �থেমেছ।
আিম �গলাম িপপলস �া� ব�াে�। ভবািনপুর থানা আর
আ�েতা� কেলেজর মাঝামািঝ আ�েতা� মুখািজ� �রাে�র
ওপর এই �া� ব�া�। ব�ুর ব�িদর র� লাগেব বেল
�সখােন �ুেক ব�ু� হেয় �গল আিল �হােসেনর সে�।
ব�াে�র কম�চারী তত�েণ জািনেয় িদেয়েছন, �েকােনা
�েপর �কােনা র�ই �নই। ���েল� আেছ, প�ােক� �িত
��� �াকা কের।' আমার �পেশে��র িবরল �ও �নেগি�ভ'
�েপর র� --- �স �তা আেরাই পাওয়া যােব না।

আিল �হােসেনর ভাইেয়র জ� �এ' �েপর �েনক
�া� দরকার। তার ভাইেয়র �া� ক�ানসার ধরা পেড়েছ।
���েল�ও দরকার ছয় প�ােক�। ওখােন িতন প�ােকে�র
�বিশ পাওয়া যােব না। আিম িজে�স করলাম, �েকন এই
�ব�া�' �া� ব�াে�র কম�চারী বলেলন, �িকছু করার �নই
দাদা। �ভাে�র িদন ��া�ণা করার �েনক আেগ �থেক �া�
ক�া� করা ব� --- আমরা �তা ওখান �থেকই র� পাই।
গত একমাস ধের এক �বাতলও র� �নই --- �কানও
�েপরই �নই। �ভা� না িম�েল িকছু করা যােব না।'
���েল� িদেত �য�ু� সময় লাগেব, �সই �ঁােক আিল
�হােসন আমার সে� বাইের এেলন। বাইের তখন িনব�াচনী
�চােরর সদ� �� �ে�জনা শহেরর পােয়র িনেচর রা�া
�থেক মাথায় �েঠেছ, �মে� �মে� তজ�ন গজ�ন, বাতােস

বাতােস হানাহািন, িন��াত ঝড়-বৃি� হেব।
�মাবাইেল �াকা ভরােত হেব আিলর। নদীয়ার

�মাবাইল। �'জেন িমেল �দাকান খুঁেজ বার করলাম।
কমপে� �� �াকা ছাড়া �দাকানদার �দেবন না।
আিল তাই িদেয় �মাবাইল ভরেলন, আলােপ আলােপ
জানা �গল, আিলর বািড় নদীয়ার পাগলাচ�ীেত। ��েন
বহরমপুর �যেত �সখানকার দহ বা দ' �দেখিছ �েন
খুব খুিশ। বহরমপুের �কাথায় যাই িজে�স করেলন।
বললাম। সােথ সােথ বলেলন, পাগলাচ�ীেত। দ'র জল
কেম �গেছ। জেলর কথা বেলই রে� ি�ের এেলন
আিল। বলেলন, ভাই আেছ এন আর এস হাসপাতােল।
ছেয়র িনেচ তার �র নামেছ না, র� �ভে� যাে�।
�ায় মাসখােনক হাসপাতােল। এর মেধ� ১৪�১� �বাতল
র� �দওয়া হেয়েছ। �া�ার বেলেছ ৪�-�� �বাতল
লাগেব। আজেক এক �বাতল র� �পেয়েছন �লাই�
��া�� �কয়ার'-এ, ��� �াকায়। এখােন িপপলস �া�
ব�াে� রে�র দাম �বিশ, ��� �াকা চাইেছ। তাও �ক
�শ�। আিম বললাম, �কী করেবন তাহেল�' বলেলন,
�আজেক বািড় �থেক চারজন এেসিছল। আিম তখন �া�
��� করােত �� জায়গায় �গিছ। তারমেধ� �ক� �বাধহয়
�া�ােরর সে� মাথা গরম কেরেছ, ওরা চালািক কের
তােদর ��রত পাঠােলা। র� িনল না। আবার ওেদর
আসার খবর িদেত হেব।'

আিলর কােছ জানা �গল, �িন একমাস ধের
হাসপাতােলই আেছন ভাইেয়র িচিক�সার জ�। রােত
ওয়াে�� থােকন। খান �হাে�েল। মেধ� �-চারিদন তঁার
আেরক ভাই এেস তঁােক বািড়েত যাওয়ার ছাড় িদেয়িছল।
িক� তঁােক �ায় একাই সব সামলােত হে�। িমিল�ািরেত
কাজ কেরেছন আঠােরা বছর --- ১৯৮৩ সােল ১৬ বছর
বয়েস �ুেক ২��১ সােল ির�ায়ারেম�� িনেয়েছন। তারপর
�থেক িনেজেদর �� িকছু জিমেত চা�বােসর �দখভাল
করা ছাড়া আর িকছু কেরন না। িনেজর �ই �মেয় এক
�ছেল --- বেড়া �মেয়র িবেয় হেয় �গেছ, �ছাে�া �মেয়
মাধ�িমক �দেব সামেনর বছর, আর �ছেল�া এেকবাের
�ছাে�া --- পঁাচ ছয় বছর বয়স। �য ভাই ��� তারও
ব� আেছ, এক�া �ছেল আেছ বছর দেশেকর। ভাইেক
বঁাচােত �াকা খরচ হে� �দদার। �িতিদন কমেস কম
২-৩ হাজার। আজ আিলর ব� এেস �িড় হাজার �াকা
িদেয় �গেছন। িক� �াকা িদেয়ও �য র� পাওয়া যাে�
না� এখন কী হেব� আিম বললাম, �একী ��ায় কথা,
�ভা� হেব বেল, �গীরা র� পােব না�' আিল �হেস
বলেলন, �েদখুন'। তারপর আমায় িজে�স করেলন,
�স��াল �া� ব�া��া �কাথায়। আিম বললাম। িশয়ালদা
�থেক �হঁে� যাওয়া যােব িক না িজে�স করায় বললাম,
হঁ�া। ভবািনপুর �থেক িশয়ালদায় কী কী বাস যায় তাও
আিল �জেন িনেলন আমার কােছ। তারপর বাে�র থাবার

মেতা িবশাল এক হােতর মেধ� আমার হাত ধের ঝঁা�িন
িদেয় কােলা চাপদািড়র মােঝ মােঝ সাদা ঝকঝেক দঁােত
�হেস বলেলন, �খুব ভােলা লাগল দাদা, আপনার সােথ
আলাপ কের।'

��রার পেথ �দখলাম, জ�লাপাতার খঁািক ��েস �েনক
আধােসনা রা�ায় রা�ায় �মাতােয়ন করা হে�। পর�র
�ভাে�র জ�। তােদর �দেখ আিলর কথাই মেন পড়িছল।
ভাবিছলাম, দশ বছর আেগ হেল আিল ওেদর জায়গায়
থাকত। আর �� �কানও আিল হয়ত ভাইেয়র জ�
রে�র �খঁােজ কলকাতা �ুঁড়ত।

আমার ব�ুর �ব�িদ এেসেছন ঝাড়�াম এলাকা
�থেক। ব�ু হারাধেনর পাড়াতুেতা দাদা কািলপদ
খামিরর ব� ল�ী খামিরর খাদ�নািলেত ক�ানসার
ধরা পেড়েছ। কলকাতায়, ভবািনপুেরর রামিরকদাস
হরলালকা হাসপাতােল িতিন ভিত� আেছন, আজ ২��২৬
িদন। তঁার �ও �নেগি�ভ' �েপর র�। এমিনেতই খুব
কম �লােকর হয়, এখন এেকবােরই পাওয়া যাে�
না। �া�ারবাবু চার ই�িন� বা চার �বাতেলর দরকার
িলেখেছ। হারাধন আর কািলপদ �ভেবিছল, ওরা �'জেন
�-�বাতল িদেয় তার বদেল র� �নেব। িক� �া� ব�া�
বেলেছ, ওেদর �প আলাদা এব� �পেশে��র �েপর
র� এেকবােরই �িমল।

�র �র �েয়র �াতায়

কেপ�াের� �কা�ািনর �ােথ� ঝাড়খ� রােজ�র
িব�ীণ� ��ল জুেড় ব�াপক �ে�দ চলেছ

��ল ব�, কলকাতা, �� �ি�ল •
�া����� ������ ��� জ��� ��া�� ���� ����।
�া��� �া���া���� �ন����� ��া��� �ান�া�� জা��������
��া�া��া � ��া� ��� জ��� �� �া�স� ���� স��
��� ��া� �াজা��� ��তা ��� � ��া�ান �া�া ������
��া� ����� ��া� ��া��� �া��।

�া����� ���া��� ���া �া�া� ন��� ��� ����
��জ ����ত �ত��� জ� ����া��� ��া�া�ন���া� �া�
���� �া� ��� ��� ������ন ���। ���� ��া��� ��
জা������� ��� ���ত���� ���ন���� �া��া�ন� ���া�
ন��� ��� ���� ��া� ��জ �ন��া�। ����ত���� ��া� ��জ
��া�া�ন ����������� �� ���� �া��� �া���া��� ��া
��� ��া�জন� ����� �া��� �� ��জ �ত�� স�� ���
না। �� জ� না�� ��া�া�ন� ��ত��ন �� �া� �া�া ��ত
���। ত�ন ��া�� ���� সা��� � �া�� �া���� স��া���
�ন���� ���� �� ���ন� ���� �� ��� ���� না ����
স��া��� ��ত��ন � �া� �া�া ��� ��ত���� ���ত ���
��া�া�ন��।

�া�া�� স��া���া� ��া�া��া� ��� জ�� ���� ����া�
������ জ�� �া���া�� ���� ���� জা�� ��। �স�
��তা ���স�স�� ���� �� ��� �� ���া ������
�া�া�� স��া� জ�� ���� ���� �� ��� �া��� �াজ�
স��া�।

�া�� �া�স� �া�া�া�� ���� �া��� স��া� �জা� ����
���� ����ান �� ���। �����া�� ���� ����ান� না�
���� সা�া �া��� জ��� �� ���� ����া�ন �া�া ���ত
��ান� �াজ�ন�ত� ��� ���� ����� ��স�ন।

�া�জন�ন��� ���� ��া�া��ন �তন ����ত� ����া
��ান ��� �া�। �� �া�� ����া� ������ ����� ��া

��া�� ��ত�া� ���ত ���ত �����াজা��� ��া�ত ��
������ ���ত ���� তা�া ��ান ��� ���। �স��ন �া�ত�
�� ����া �া�� ��ন �া���� ���ত�া ���ত �া�।
�ান�� �ানা ���� �স� ����� ����ন। ��� ��ন�া �� ���
�� �া���

�� �া�� ��া�া��া ���� ���া �ানা� �াস�� ��া��
���� ��ত �সা �া�� �া�� ���া��� ��� স��া�� �া���ত
��ন �া���� ���। ����� ��না�� ���� �া���� �া�।
��া�া��া ���� �� ���� ����া�ন �� �াজা� ��া�ান�া�
��� �া� � �� �া�� ���� ���। �����ন�া �� ���
�� �া���

��া�� ���� �� �া�� �তন��ন ��া�� ���� ����া�ন
�া�া �� না�া �া�া �া�া� �স�ত ��া�া। ���সা�� �া�া
��� ��া���� �����া����� ��া� �া�া��া���া। ত�� না�া
�া�া �া�া��� ������ �া�া ���ন। ���� �ত���� �������
�����া�� ���� ������� ������ স�� ���া ���� ��ন
������ �া�� ��স না ���। ����ন� �া��� �� �া���

���� �া�স� ��� ���� �� ���� ����া�ন� ���
��া�� �া���� ����া� ���� �াজ�ন�ত� ����� ���
না��। ����স� �া���া� �া�া��� �নত��া��ন �া����
���া� ��া��া ��া� �া���� ������ �নত�� ���� �া��
জানা�� ���� �া���� ��ন��াস�ন� ����া ���ত ���।
�� ���� �াজ� ����স ��ন��াসন ন��ত ��� না ��া ����
���� ����ান ���ত �া��ত ���।

�স�ত� ��ন��াস�ন� ���া�� না ��� �� ��ান�
����� �����ন।

�� ���� �ান�া�� ���� জা��া� ���� ����া�ন�
স�� ��� ���। ������� ����ত �া�া �া� ��স��া�� ��ত
সাত জন।

এই গরেম চলুন বানাই মাি�র �ি�জ'

.

����� ���ি�ক, কলকাতা, �� �ি�ল, িদ ি�� �ি�কা ��েক •
খাবারদাবার �বিশ�ণ ধের �া�কা রাখার জ� �স�েলােক
আমরা ি�েজর িভতের পুের ঠা��া কের রািখ। এখন,
�বিশরভাগ �ামীণ পিরবােররই িক� ি�জ �কনার সামথ��
�নই। বািকরা এমন ��েল থােক �যখােন িব��� শি�
এখনও পয�� ��ই রেয় �গেছ। তাই ভারতবে��র �িমি��ল'
�রি�জাের�েরর মেতা �গা�া পৃিথবী জুেড় িবিভ� জায়গায়
নানারকম �দশজ �ামীণ যে�র ��ব �দখা যাে�। এরকমই
একি� নাইেজরীয় আিব�ােরর নাম �িজর', যা একধরেনর
ম�েদশীয় ি�জ বলা �যেত পাের।
�� খাবার ঠা��া ও তাজা রাখার এই সর�াম�া �তির করা
খুবই সহজ। লাগেব �কবলমা� �ে�া মাি�র পা�, এক�া
বেড়া ও এক�া �ছাে�া, এব� খািনক�া �ভজা বািল। �ছাে�া
পা��া বেড়া পাে�র িভতর বিসেয় িদেত হেব। তারপর
পা��ে�ার মেধ�র �ঁাক�া �ভজা বািল িদেয় ভরা� কের িনেত
হেব। ব�স, িজর �তির। �ছাে�া পা��ার �ভতর খাবারদাবার
�রেখ �ভজা কাপড় িদেয় �াকা িদেয় িদেত হেব। আর
�খয়াল রাখেত হেব বািল�া যােত �ভজা থােক। বািলর জল
�মাগত মাি�র পাে�র গা চুঁইেয় পড়েব আর বা�ীভ�ত হেয়

যােব। এই �মাগত বা�ীভবেনর �েল �ভতেরর পাে�র
তাপমা�া খুব �ত ব�াপক হাের কেম যােব। এই পাে�র
িভতর খাবার ২�িদন পয�� িঠক থােক� িব�াস না হেল �সই
সব নাইিজরীয় চাি�েদর িজ�াসা কের িনন যারা এর আেগ
�ী�কােল সবিজ �সল ন� হওয়ার জ� ভুগত। ছিবিট
িলটল িডজাইন বুক ওেয়বসাইেট পাওয়া।

মা�� �মের জাইতাপুর পরমাণু �ক�
করেত চাইেছ মিরয়া ভারত সরকার

পরমাণু পাগলািম

• �দ��িবেদে�র িবে���েদর সাব�ানবান�েক
ত�ি� ��ের ��েন�ািবল িদবেস জা�তা��র
�র�া�� �কে� সব�জ সে�ত িদেলন
��র�া�� �া�ল� ��ান��� �নে�া�ন িস�!

• ���ি��া �র�া�� িব���েয়র �র
জা�তা��েরর �র�া�� �কে�র িনরা��া
���ােলা�নায় �িঠত ��য়া �ি� কি�ি�
রাতারািত জািনেয় িদল, সব িঠক আেছ!

.

স�বাদ��ন �িতেবদন, �� �ি�ল •
�� ���� ���� ��া�া� ����� ��া����
�জ�া� সা��� না�ত �া��� ���া�� ���� ����া��
��ত�া��� ��� ��� �া�া�। ������� ����ত
�ন�ত �ন তা���জ সা���া� না�� �� ����।
�� ��� ��স� �� ���� ��জন ���জ���।
��ত �� ��� ��জন� �া��� ���� ��জন
না�স���ন ��া��া�� ��জন ��� ����া।

�ান�� �া��াস���� �������ন� �া�� ��া�
��� জা�তা��� ���া�� ���� ��া� �া�জ �����
������� ���া�� ���� �ত�া�����া ��� ��া�া�
স��া�। ��া��ত ���া�� ����� �া���� ����
��া��� ����া� �াজ �� ������। সা��� না�ত
�া��� ��� �া��াস��া �� ����� ����� �ানা�
����া� ���া�ত ���� ����� ��� �া�া�।

��া�ন� ��� ���ন। জা�া�ন� ������া�
���া�� �������� ���� �া�ত স��া� ���া��
���� �া��ন �ত�া ����া� তা� ��া� ��� ����ন
����। �� ���� সা�া �া�ত ���� ���া��
����া�� স�াজ�����া জ��া ������ তা�া����।
তা�া �স�ান ���� �া�� জা�তা���� �����
��� �����না। ����� তা��� ���া�� ���
জন স�াজ������ ���া� ��া ��। �াত ���া�

তা��� �া�া ��। ����ন ��� �� জন �ান��
স�াজ���� ��� �ান�� ���া���� ���া� ���
������ ���� �া�� ��ন ����। �তন���ন�
�া�া� ������ন ����� �� জন স�াজ������
��� ��� ��� �া�া�� ��া���� �জ�া� ����ত
�া�া ���। স���� ��তা��� ���ত� ��� �া������
�� ���া�� ����া�� �া�া�� ��� ��� �া�া ����
�ান�া� ��া� ���� ����� �া�ত স��া� ত�া
���া�� �ত������ ����া �া� ��া��ত ��।

�ুল ও মা�াসার ছা�ছা�ীেদর কােছ
জাপােনর পরমাণু িবপয�য় িনেয় আেলাচনা
িজেতন ন��, কলকাতা, �� �ি�ল •
�� ���� ���াতা� ��ান���� ���� �সা��
��া��া�া �া��স ������� ন�� � ��� �����
�� জন �া��� �া�� জা�া�ন� ������া ���া��
������ ��� �তজ���তা� ���� �ন�� ���ন
������ান �������� �� �����া� �া��া��জ��
����� ত��া� ���ত��। �ত�ন ত�া� ������া�
���তা� ������ স�জ�া�� �া����� �া�� ��া��া
��া� ���া ���ন। �� স�া� ����� ��ান
�����া ��� �� �����া�া� ����ত ����ন।
��জন �া�� �� ���� �������� �া�� ���
ত�া�� স����� ��� ��ন �� ���ত��। স�া� ���
��জন �����া জান�ত �ান� ��া��� �����
�তজ���তা ���া�� ���� ���� � �ন��� ����
���া�না ��। �া����� �া�� �����া �ত�া�ন
����া� ������ �স�া �া�া� ��া� জ� ��ান
�����া ���া� ��া ��� তা��� ��না ����ত
����া� ��া� ���ন।

�� ���� �����া�জ �ান���� �����
তা����� ��া �া� �া�াসা� ���� ����
স�া ��। ��ত ��� �ন� স�� ���� ���
����� �� �তা��� �া��া��। ���ন� �া�াসা�
���া���ন��াজ� ��� �� ������া ����ত

����ন। ত��া� ���ত�� �����া ���� �া�া� ��
�া��া���া ����ত�া�� ����া� স� �� ���
���� ����ন����� ��� ���া�� ���� �া��ত ���
তা��� ���াতা� তা� ���� ��া� �����
�া�ত���� �ন�����া� ���া�� ���� �� ��া� জ�
���া �� �� ����া� �ন�ত �া��� �স�����
�� �ত��ান ���া��� ��া��� ���াজন��তা
���� ���ত �া���� ���া�� ���� ���াজন
����� ��� তা� ��ত�া�� ���� ���। �ত��
���া�� ��� ��া��� �া�জ �া�া�না �া���
�া���ত� ���স�� ��� �া��� তা� ���� ��
���� �স����� �ত�� না ��া��� �া���া
���� ���ত �া���� তত��ন ���া ��ান ����
���� ���া�� ��� �া��া���� ����� �ত
���� স��� ����� �ত���� � ����� �ত ����
��ন� �� ���ত�� ���� স��া�� ������ জ�া�
��ন। ��সা�� �া��া���া ����� ��স �জা�া�ন
�� ��� ������ ����� �����া�� ���ন �ন�।

����ন ����া� ������ ��া��া��� �া��া�া
�া����� �া�া ��� ���া��� ������� �না��
��� �তজ���তা ����� ���ন ���া�� ��ত
�াজ�া ��� ������ান� �জ� ��।
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স�া�েকর কথা

ঘুষদাতােদর
সাতখুন মাপ

িসিপএম �নতা �গ�তম �দব িনব�াচন কিম�েনর কােছ
ত��ম�েলর কােলা টাকার িফিরি� �প� কেরেছন বেল
��ানা যাে�। এখন কােলা টাকা, ঘুষ আর �ন�ীিত
িনেয় �দ� �তালপাড় হেয় চেলেছ। িদি�েত আর রাে��
রাে�� িবিভ� রা��নিতক দেলর �নতা-ম�ী আর তােদর
ঘিন� �লাক�েনর নাম �ন�ীিতর তািলকায় উেঠ আসেছ।
িক� ঘুষদাতা আর কােলা টাকার মািলকেদর িনেয় �তমন
��ারেগাল �নই।
আমরা �ািন, ঘুষেখাররা স�খ�ায় অেনক �বি� ----

দাপুেট রা��নিতক �নতা �থেক �� কের পদ� আমলা-
অিফসারেদর মেধ� আকছার ঘুষেখার পাওয়া যায়, এমনকী
সরকাির দ�ের দ�ের সামা� �করািন িক�বা চতুথ� ���ীর
কম�চারীেকও িনি��ধায় হাত �পেত ঘুষ িনেত �দখা যায়।
আসেল আমােদর সমা�টার �ের �ের এখন ঘুষ-�ন�ীিতর
অবাধ চলােফরা। এমন ব� �ায়গা রেয়েছ, �যখােন ঘুষ
ছাড়া কা� পাওয়ার কথাই ভাবা যায় না। �সই ঘুষ
হাসপাতােল, সরকাির দ�ের সাধার� ছােপাষা মা�ষ িদেত
বাধ� হয় আর এভােব আমরা অভ��ও হেয় উিঠ।
িক� যারা �ভােটর �চােরর �� বেড়া বেড়া পািট�

আর তােদর �াথ�ীেদর টাকা �দয়, তারা �মােটই ছােপাষা
�নসাধার� নয়। আর একথা �তা আ� সকেলই �ােন,
এমএলএ-এমিপ হেত �গেল �ভােটর �য খরচ লােগ, তা
সাধার� মা�েষর কাছ �থেক চঁাদা �কেট ��াগাড় করা স�ব
নয়। তার �� �সরকম �ক�-িব�ুেদর �র�াপ� হেত হয়।
�সই �ক�-িব�ুরাও এক �কািট �ডােন�ন িদেল পঁাচ �কািট
উ�ল কের �নওয়ার কায়দা �ােন। আমরা বা�াের িগেয়
আ�নদের আনা�পািত িকনেত িগেয় �সটা �টর পাই।
��েখর কথা, �য �সা�া' �নতারা কােলা টাকার আমদািন

িনেয় সরব হয়, তারা িক� ঘুষদাতা-কােলাবা�ািরেদর িনেয়
তত মুখ �খােল না। িবেরাধী দলেক কািলমািল� করেত
পারেলই তারা খুি�। ঘুষ, �ন�ীিত আর কােলা টাকার
উ�সটােক তারা ব� করেত উ�সাহী নয়। �সই �হরলাল
�নহ�র আমেল একবার �কােলাবা�ািরেদর ল�া�েপাে�
�ঝালােনা'-র ��ার ছাড়া হেয়িছল। আ� �সই ��ারটু�ও
উধাও।

�ভাটযুে�র মােঝ পেথর গান
•

আ� �ভাে�র �শ� �চােরর ি�ন। �চার �তা নয়, িবপে�র
�া�া�া�া িনে� আর িনে�র �মতার আ�ালন। �স�াই এই
�শ�েবলায় ত�ে� উ�ল। ল�া�েপাে� আর �ে�ার মাথায় বে�া
বে�া �চা�া ��িলেয় �ভা�ারে�র কােনর িভতর ��েস ��ওয়া হে�
আ�ির ম��া ��� �কাথায় মারেত হেব ছাপ। রা�া �ছে� ��শেন
��েক এক�� ��রসত। ২নং ��া��েম�র ওপর ��াপাল �াস �িপ��
ব�েল িনেয় �ান ধেরেছ। �েনকি�ন পের ওেক ��ে� ভােলা লা�ল।
আিম কােছ �পঁ�ছেতই ওর ি�তীয় �ান �� হল।

��ে� �ায় �া�েকে�েত বাপেক বে� ��ঁেট চ�
বা�াি� বাবুে�র নবিশ�ার ���

িতনশ টাকা মায়না বাবুর পঁাচশ টাকার জুেতা পায়
বাবু �ায় তা� ��ি�েত ��মু� তার না� �ঁাি�েত
��ব ক�া ��ে� �েন মেন িক পে� না �তামার

বা�াি� বাবুে�র নবিশ�ার ���
মার �জােট না ��ঁ�া কাপ� ��রমশা� ��াজান
িনেজর �ে� ি��া কের শা�� �মার জােনর জান

বা�াি� বাবুে�র নবিশ�ার ���
�ভাে�র বাব�ে�র �চেয় ও আমাে�র আপন। �ঁা �ঁা করা �ীে�র

�প�ের একিচলেত ছায়ার মেতা আপন। �েনেকই ওর হােত �া
পারল ত�েল ি�ল। আিমও ি�লাম। এরপর ওর �িপ�ে� �ন�িনেয়
উ�ল বা�াির �ােনর এক�া চ��ল �র, ওর �ছাে�া�াে�া ��হ�াও
�সই �ের �নেচ উ�ল। িক� হ�া� �থেম এক�া ি�েম তােল ��াপাল
��েয় উ�ল ��� ও �তার মাি�র ��হ মাি� হেব ভাই; এ ��হ পচা
��হ, প�ে� হেব ছাই ���।

এ��িন ��ন এেস প�েব। �ােনর �রশ��� সে� িনেয় এি�েয়
��লাম সামেনর ি�েক।

� থ ম পা তা র প র

�ভােটর ধা�ায়
�রাগীরা র� পাে� না

র� না �পেয় হারাধন ব�াে�র কম�চারীেক
ি�ে�স কেরিছল, �েকন পাওয়া �ােব
না?' উ�ের কম�চারীি� বেলেছন, �িনব�াচন
কিমশনারেক ি�েয় ি�ে�স ক�ন।' ব�াপার�া
কী �বা�ার �চ�ায় হারাধন কথা বেল
��ে�েছ ��� �ভাে�র মাস�ােনক আে� �থেক

র��ান িশিবর ব� কের ��ওয়া হেয়েছ
িনব�াচন কিমশনােরর িনে��েশ। ���হাত,
এ�ন �ভাে�র ি�ক আে� র��ান িশিবর
চাল� রা�েল িবিভ� রা��নিতক �ল তার
মাধ�েম �নসাধারেণর ওপর �ভাব িব�ার
কের তাে�র �ভা��ােনর মতেকও �ভািবত
করেব। এবার �বাে�া �নতে�র ��লা।
কালীপ� �ামির সামা� ��িবে� �িমেত সারা
বছের �'বার চা� কের সংসার চালােত
পােরন না ব'�ল রা�িম�ীর কা� কেরন।
এ�ন �স কা� ব�। এক�া পয়সা আয় �নই।
�রা� ও��েধর �পছেন ��পঁাচশ' �াকা �রচ।

তার ওপর এক মাস ধের িতিন হাসপাতােল
থাকেছন। সে� তঁার ি�ি� থাকেছন �ব�েয়র
���া করার ��। আিল �হােসেনর মেতাই
তঁার হাসপাতােলর ওয়াে�� রাত কা�ােনা
আর �হাে�েল �াওয়া। আরও �রচ আেছ।
ওি�েক আ� ২৬ তাির� সকােল �ানা ��ল,
�েনক �ভার �থেক লাইন ি�েয় এক �পেশ��
পাি�� ছ' �বাতল �িব পি�ি�ভ' রে�র ��
আেব�ন কের িতন���া বাে� এক �বাতল
র� �পেয়েছ, �ার �াম এ�ন ��ােক ৭৫০
�াকা। কািলপ� ক� কের ��ােক র� �কনার
�াকা ��া�া� করেলও পােব না। কারণ ও

�নে�ি�ভ র�, �া তঁার বউেয়র �রকার, তা
এক�মই �নই।

�স কথা হারাধন ি�েয় �ািনেয়িছল
�া�ারবাব� িব ��েক। এই �া�ারই
ল�ী �ামিরেক ���েছন। সব �েন িতিন
বেলেছন, �েস কী কথা, র� ��ব ��ির
ি�িনস। িনব�াচন কিমশন এ�া ি�ক কেরিন।
রা��নিতক �ল �ভাব �া�ােল �া�ােব।
তাই বেল রে�র মেতা ��ির ি�িনেসর
সরবরাহ ব� কের ��েব? ��ীরা তাহেল
বঁাচেব কী কের?'

ইউে�নীয় িব�ানীেদর গেবষ�ায় �মাি�ত
�চেন�ািবেলর পরমা�ু �ঘ�টনার ফেল �থম
আঠােরা বছের ম�ত ন' ল� পঁচাি� হা�ার মা�ষ
�ত�ি�য়তার ভয় তা�ােত �য়�িত কিমেয় �চার করেছ
রা�প��, িব��া�� সং�া এবং আ���ািতক পরমাণ� শি� এে�ি�

•
িব�ােনর এত উ�িতর কথা �শানা ��েলও, এ�নও
�ত�ি�য় িবিকরণ �থেক ি�ক কীভােব ক�ানসার বা িবিভ�
ি�ন�ত �রা� হয়, তা ব�ে� উ�েত পােরিন িব�ানীরা। �া�া
�রেম সি�� হয়, ম�ােলিরয়ার �ীবা�বাহী মশা কাম�ােল
ম�ােলিরয়া হয়, এসব ��ভােব �মাণ করা �ায়, �সভােব
�িত �� �ত�ি�য়তা �থেক �ী��কাল পের িবিভ� মারণ
�রাে�র �েকােপর ল�াবের�িরেত হােত�রম �মাণ �নই।
এর �ধান কারণ, এি� �ি�ল �ি�য়া, মানবে�েহর
�কা��িলর ওপর এই ধরেনর পরী�া করার ��িবধা,
��ী��কাল ধের পরী�া চালােনার মেতা উে��া� এবং
�াকাপয়সার �ভাব। স�িত �নচার নামক িব�ান পি�কায়
এরকমই একি� �ল�া িলে�েছন মািক�ন ক�ানসার িবেশ��
��িভ� ��নার। তাই �ত�ি�য়তা �থেক িবিভ� মারণ এবং
�মারণ �রাে�র �েকাপ ি�র করেত �'ি� উপায় আেছ,
১� পরমাণ� ����নার পেরর বছর�িলেত �ত�ি�য়তার
�ভাবাধীন এলাকায় �রাে�র �েকােপর সে� ����নার
আে�র বছর�িলর ওইসব এলাকায় ওইসব �রাে�র ত�লনা,
২� ����নার �েল �ত�ি�য়তার �ভােব থাকা ��েল
�রাে�র �েকােপর সে� �ত�ি�য়তার �ভােব না থাকা
��ল�িলেত ওইসব �রাে�র �েকােপর ত�লনা।

১৯�৬ সােলর ২৬ এি�ল ইউে�েনর �চেন�ািবেলর
পরমাণ� িব��� �কে�র একি� চ�ি�েত িবে�ারণ �ে�।
তা��িনক ভােব মা� �না িতিরেশক চ�ি�কম�ীর �াণ
��েলও, �ত�ি�য়তা এবং �ত�ি�য় �ম�ল আইেসাে�াপ
ছি�েয় পে� ইউে�ন, �বলা�শ, রািশয়া হেয় ��া�া
ইউেরাপ, এমনকী ই�রােয়ল এবং আরব ও আি�কার
��শ�িলেত। সব �থেক �িত�� হয় ইউে�ন, �বলা�শ
এবং রািশয়া।

এই ম�ল �িত�� ��েলর মা��ে�র মাত�ভা�া িবিভ�
�ািভক ভা�া, ��মন রািশয়ান, ইউে�নীয় �ভ�িত।
এইসব ভা�ায় ওই ����নার পর �থেকই িবিভ� প��
পি�কায়, �েব�ণাম�লক �ান�ােল, �া���পি�কায় ওই
����নার �ত�ি�য় �ল স�েক� �ব� এবং �েব�ণা
�বেরােত �� কের। ২০০৪ সাল প��� �কািশত �ব� ও
�েব�ণা�িলর প��ােলাচনা কের ইউে�নীয় িব�ানীরা একি�
বই �লে�ন রািশয়ান ভা�ায়, নাম ��ন, �েচেন�ািবল বই'।
এই বই রািশয়ান ভা�ায় �কািশত হয় ২০০৬ সােল। মািক�ন
���রাে�র িনউ ইয়ক� ��াকাে�িম �� সােয়� তাে�র
�েব�ণা পি�কায় এই বইি�র ইংেরি� ��বা� �কাশ কের
২০০৯ সােল।
• এই �েব�ণা �থেক �� সম� তথ� উে� আেস, তার
কেয়কি� হল, �চেন�ািবল ����নার পর �থম সাে� আ�ােরা
বছের ����না�িনত �ত�ি�য়তায় ম�েতর সং��া �ায় ৯
ল� �৫ হা�ার। এর মেধ� �বলা�শ, ইউে�ন এবং
রািশয়ােত ২,৩৭,৫০০; ইউেরােপ ৪,২৫,০০০; ইউেরােপর
বাইের ৩,২৩,০০০। এই ম�েতর �বিশরভা�ই বায়� বািহত
�ত�ি�য় আইেসাে�াপ�িল মাি�েত পে�, তা �থেক
মানবে�েহ �া�� বা পানীেয়র মাধ�েম ��েক প�ার পর
িবিকরণ ��ােনার �েল। এই �আভ��রীণ িবিকরণ'

রা�প�� বা িব��া�� সং�ার িরেপা���িলেত ভােলা ভােব
আেলািচতই হয়িন।
• ১৯�৫ সােল আ�া� একি� ��লার �� আয়� িছল ৭৫
বছর, ১৯৯৬ সােল তা কেম হয় ৬৫ বছর।
• িবপ��েয়র �থম সেতেরা বছের �ত�ি�য়তার কারেণ
ইউেরাপীয় রািশয়ায় ম�ত��র হার �বে�েছ ৩�৫ শতাংশ,
ইউে�েন ৪ শতাংশ।
• ১৯�৫ সােলর আে� �বলা�শ, রািশয়া এবং ইউে�েনর
�ত�ি�য়তা আ�া� এলাকার �০ শতাংশ বা�া িছল ��
ও সবল, ২০০৪ সােল ���া �ায়, মা� ২০ শতাংশ বা�া
�� সবল।

�চেন�ািবেলর ����নার �লা�ল িনেয় এ�ন ল� ল�
িরেপা�� পাওয়া �ায়, িবিভ� ভা�ায়। তার �কােনা�া িব�ান
�েব�ণা, �কােনা�া ��িতকথা। িক� আ���ািতক পরমাণ�
শি� এে�ি� এবং িব��া�� সং�া িমেল �ি�ত সং�া
�েচেন�ািবল ��ারাম' ২০০৫ সােল �� িরেপা�� ��য়, তােত
মা� ৩৫০ি� �েব�ণা িরেপাে��র উে�� করা হেয়িছল, �ার
মেধ� �বিশর ভা�ই ইংেরি�েত। ২০০� সােলর UNSCEAR
এর িরেপা��ও ��বই সংকীণ�। এরা �ায় �কােনাভােবই
�চেন�ািবল পরমাণ� িবপ��য় �থেক মা�ে�র মারণ �রাে�র
কথা �ীকার করেত চায়িন। বরং এইসব �কাশনা�িল ব��
�থেকেছ আ�া� এলাকার মা�ে�র মেধ� �ত�ি�য়তার
ভয় িনেয় কথা বলেত। ২০১১ সােলর এি�ল মােস
রা�প�ে�র কিমি� (UNSCEAR) �চেন�ািবেলর ২৫ বছর
সং�া� �কাশনায় এি�েক �েচেন�ািবল ����না' বেল উে��
কেরেছ। তারা এমনকী এই �কাশনা �শ� কেরেছ এই বেল
��, �েচেন�ািবল ����নায় �ন�ীবন িবপ��� হেয়িছল, িক�
িবিকরণ শাে�র �চাে�, �বিশরভা� মা�ে�র ভিব�� �া��
সাধারণভােব ভােলা থাকার কথা।'

িক� �িবিকরণ শাে�র �চা�' �মাে�ও �স কথা বেল
না। ২০০৬ সােল �কািশত মািক�ন �েব�ণা িরেপা��,
�আয়িনক িবিকরেণর ��বিনক �ল, ২০০৬' (BEIR
VII) �থেক ���া �াে�, �ত�ি�য়তা আ�া� �লােকর
স�ানে�র ত�লনায় নািত�প�িতর ি�নবািহত �রা� হওয়ার
স�াবনা ি��ণ। �ত�ি�য় িবিকরণ �থেক ক�ানসার একি�
�ী��কালীন �ি�য়া। এই িরেপাে�� উে�� আেছ, �িত
�� �ত�ি�য় িবিকরেণর িশকার �ারা, তারা �ী��ি�ন
পের ক�ানসাের আ�া� হেত পাের এবং এর সং��া �িত
হা�ার �েন ৯ �থেক ৪৩ �ন। সং��া�ত পাথ�ক�ি� হয়
িবিকরেণর মা�া এবং ব�ি�ি� প��� না নারী, তার ওপর
িনভ�র কের। ক�ানসাের আ�া� হওয়ার �েল তাে�র মেধ�
�ায় �েধ�েকর �� আয়� কেম �ায় ১০ �থেক ১৫ বছর।
�েচেন�ািবল বই' ই�েরি� অ�বাদ পাওয়া যায় এই িলে� �
��p������.s��a�len�ele�.de��abloko� C�e��
nobyl book.pdf এর ইেলক�িনক কিপ �িতেবদেকর
কােছ আেছ। �আয়িনক িবিকরে�র ��বিনক ফল, ����'
িরেপাট�িটর ইেলক�িনক কিপও �িতেবদেকর কােছ আেছ।
আ�হী পাঠকরা িনেত পােরন। `UNSCEAR িরেপাট�
����' বা �েচেন�ািবল �ফারাম িরেপাট� ����' িব��া��
স��ার ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়। এ�িলর ই-কিপ
�িতেবদেকর কােছ আেছ।

��লমহেল �ভােট �ম�কর� ��
•

নত�ন বছেরর ���া ��লমহেলর পে� ��ব এক�া ভােলা
হয়িন। নত�ন বছেরর ��েতই �ে�িছল ভয়ংকর নারকীয়
হত�াকা�। �ত ৭ �া�য়াির ২০১১ �নতাই �ােমর �ণহত�ায়
িসিপএেমর হাম�া� বািহনী �কে� িনেয়েছ ৯ �েনর �াণ।
��ন হারােনা �নতাই�এর �ােম এ�ন �শােনর িন��তা।
এই �ত ম�ছেব না �কােনাি�নও।

��ি�ন িনব�াচেনর ি�ন�ণ ��া�ণা হেয় ��ল, �সি�ন
�থেকই ত�পরতা �� হেয় ��ল �ান বাম আ�িলক
�ল�িলর। কিমি�র আে�ালেনর পর �থেকই �� �ল�িল
সাইনেবাে�� পিরণত হেয় ি�েয়িছল, তারাও এ�ন ব�েনা
�য়ােরর মেতা ����েত ��ত। �ভাে�র হাওয়া সারা
��লমহেল পে�েছ �বর। ��লমহেল িসিপএমিবেরাধী
মা�ে�র ��মন ��ার রেয়েছ, �তমিন িসিপএেমর সমেয়
�িবধা �পেয় আসা মা��ও রেয়েছ। �নসাধারেণর
কিমি�র আে�ালেনর এলাকা �া��াম িবধানসভায় এবাের
�াথ�ীসং��া �েনক। তেব বে�া �ারা তাে�র মেধ� রেয়েছ,
িসিপএেমর �তবােরর �য়ী �মর ব�। ত�ণম�েলর �াথ�ী
�া�ার ��মার হঁাস�া, �া��াম হাসপাতােলর। কিমি�
�থেক �ঁাি�েয়েছ ছ�ধর মাহােতা। ছ�ধর �ভাে� �ঁা�ােনায়

ত�ণম�েলর ��ি�, িসিপএেমর �িবধা। তেব ছ�ধেরর �ভাে�
�ঁা�ােনা কিমি�র সবাই �মেন িনেত পােরিন। কিমি�র
বত�মান ম��প� �য়ে�ব মাহােতা বেলেছন, ছ�ধর �ভাে�
�ঁাি�েয় কিমি�র আে�ালনেক �বমাননা কেরেছ। কিমি�র
উ�পি� হেয়েছ আে�ালেনর মেধ� �থেক। ছ�ধর �কন
�ভাে�র রা�নীিতেত �াে�?

��লমহেলর মা�ে�র সে� কথা বেল ��ে�িছ, সবার
কােছই �েলর মেতা পির�ার, ছ�ধর �ভাে� �ঁা�ােনা
মােন িসিপএেমর �িবধা হওয়া। ২৭ এি�ল রাধান�র
�াম প�ােয়েতর �য়ন�র �ােম ছ�ধেরর সমথ�েন কিমি�র
কম�ীসভােতই �� ��� কিমি� �থেক মা�� ম�� ি�িরেয়
িনেয়েছ। ছ�ধেরর হেয় �চােরর �ািয়ে� থাকা �ম�ী ছা�
��ব সং�াম কিমি�র রা�� স�া�ক রাে�শ মাহােতা
আর �া��� ছা� ���ােরশেনর রা�� স�া�ক কমেলশ
মাহােতা �সি�ন উপি�ত িছেলন।

পেররি�ন ২� এি�ল লাল�� �থেক লালচা �াম প���
ছ�ধেরর সমথ�েন িমিছেল ��া� ��য় মা� কেয়কশ' মা��।
আে� ��লমহেল কিমি�র �ােক হা�ার হা�ার মা��
�ত��ত�ভােব �ংশ িনেয়েছ। �স�ােন এই ক'�া মা�ে�র
��া��ান ��লমহেল �ভাে�র িহেসবেক ব�ি�েয় ি�েয়েছ।

চলার পেথ
•

�এই �থম এক�ন �মেয়
ম���ম�ী হেব, �া�ণ ব�াপার'
�� �ি�� ����
ভবানীপুর �থেক ���এ বােস চেড়
বািড় িফরিছ। বাসটা �মাটামুিট ফঁাকাই
িছল। আিলপুের �� �কােট�র �েপ�
�থেক একিট অ�বয়সী �মেয় উেঠ
আমার পাে�র িসেট বসল। ক�ডা�র
ভাড়া চাওয়ায় ও বলল, এখনও
অেনক পথ বািক। �দিখ আেগ বাসটা
িঠকমেতা যায় িকনা ...। কথায় কথায়
�ানলাম �য �পুের মা-�বানেক িনেয়
�কােট� আসার সময় ওর �চুর অ�িবধা
হেয়েছ। অেনক�� বাস না পাওয়ায়
ট�াি� ধরেত হেয়িছল। ট�াি�-�াইভার
�� টাকার পিরবেত� �� টাকা ভাড়া
িনেয়েছ। ক�ডা�েরর কােছ �ানা �গল
�ভােটর �� এই �েটর �মাট ��টা
বাস িনেয় িনেয়েছ, মা� চারেট বাস
সারািদেন চলেছ। তাই �লােকর এত
অ�িবধা হে� গািড় �পেত।
�� কথায় কথায় �ভােটর কথা উঠল।
�মেয়িট বেল উঠল, এই �থম এখােন
এক�ন �মেয় মুখ�ম�ী হেব। দা��
ব�াপার, তাই না� �কাথায় �কান ঘেরর
মেধ� িছল একটা �মেয়, আ�েক �স
িনে�র �চ�ায় �কাথায় �পঁ�েছ �গল�
�� �মেয়িটর কােছ �ানলাম ওর নাম
�সামা। ওর বাবা যখন মারা যান,
তখন ওরা �ব� �ছােটা। বাবা �পােট�
কা� করেতন। দাদা িক� �সখােন
কা� পায়িন। �ছােটা একটা ঘিড়র
�দাকান কেরেছ। মােয়র �পন�ন
আর দাদার উপা��ন িমিলেয় ওেদর
স�সার �কােনামেত চলেছ। �সামা
মাধ�িমক পয�� পেড়েছ। হােতর
কা� অেনকরকম �ােন। �ছােটা
�বােনর পড়াে�ানায় একদম মন
িছল না, �সলাইেয়র ��িন� িনেয়েছ।
তার কােছ ি�েখ �সামা �ব� কা�
চালােনার মেতা �সলাই করেত
পাের, �ছােটাখােটা অড�াির কা�
কের। ইেলকি�েকর কা�ও �ােন।
িমটােরর বা �ছােটাখােটা �ব��িতক
�গালেযাগ বািড়েত ও িনে�ই সািরেয়
�নয়। দাদাও পাের না। সব কা�ই ও
ি�খেছ িনে�র �চ�ায়। এখন নািক ও
এলআইিস-র এে�ে�টর কা� করেছ।
ওর িহেসবিনেক� এত পির�ার �য
অ�রা অবাক হয়।
�� আিমও অবাক হলাম �মেয়িটর
ত�পরতার পিরচয় �পেয়। তাও িক
মমতা ব�ানাি��েক �দেখ �স অ��াি�ত
হয়� গ��েল �ানলাম �য ওেদর
পাড়ায় আেগ িসিপএেমর �ভাব �বি�
িছল, এখন অেনেকই িটএমিস-র
িদেক ঝুঁেকেছ। কালীনগেরর মােঠ
আেগর িদন স��ায় �চুর িভড় হেয়িছল
মমতার িমিট� �নেত। ওেদর পাড়া
�থেকও সব �ঝঁিটেয় এেসিছল।
�� �বাবা যতিদন �বঁেচিছেলন সবাইেক
তঁার মেতই �ভাট িদেত হত। এখন �য
যার �াধীন মেত �ভাট �দেব। তেব
�ভােট �য দলই আ�ক, আমােদর
স�সারটা আমােদর এভােবই �খেটখুেট
�টেনটুেন চালােত হেব। দাদাও আর
চাকির পােব না।' এই িছল বাস �থেক
নামার আেগ �সামার ��ষ কথা।

�এর �থেক �ক� হাত�ি�ই
ভােলা িছল'
�� �ি��
সকােল অিফস যাওয়ার সময় আকড়া
���েনর কােছ �রলেগট পেড় �গল
�চােখর সামেন। ডাউন ��ন আসেব।
�সটা চেল �গেল �গট উঠেব। তত��
অেপ�া করেল আমার �দির হেয়
যােব। তাই ির�া িনলাম ��া�ড
�থেক। ির�া ছাড়ার মুহ�েত� এক�ন
�লাক এেস ির�াওয়ালােক িনেদ��
িদল পািট� অিফেস �দখা করেত।
ির�াওয়ালা বলল, �আিম এই ভাড়াটা
�খেট আিস, তারপর ---'।
�� ডাকঘেরর িদেক িকছুটা এেগােনার
পর ির�াওয়ালা আপন মেন বলেত
থােক, যতসব বেড়ােলােকরা �ভােট
দঁাড়ােব। তার �� আমােদর মেতা
গিরব �লাক�েলােক কা� কামাই
কের �আ� িমিটে� এেসা', �কাল
িমিছেল চেলা' ... আমােদর কী হেব
বলেত পােরন িদিদ� আিম ি��াসা
কির, �এখন �কান পািট�র ইউিনয়ন
আপনােদর�' িঠকমেতা �খয়াল কেরিন
��টা। আর একটু গ�গ� করেত
করেত আবার বেল ওেঠ, এর �থেক
�ক� হাতুিড়ই ভােলা িছল। এখন
হেয়েছ হাত-মাক�া।
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•
িহমাচল �েদেশর পাহািড় �াম ভীর-এ �িডয়ার পাক�
ই�িটিটউট�-এ হেয় �গল লািন�� �সাসাইিট কনফাের�
বা িশ�া সমাজ সে�লন। জমােয়ত হেয়িছেলন িবক�
িশ�ণ�ি�য়ায় যু� িশ�া��ীরা। এই সে�লন ��ম
হেয়িছল উদয়পুের, ২০০২ সােল। তারপর ভারেত ২০০৪
সােল যখন িব� সামািজক ম� হয়, তখন তার সাে�ই
হেয়িছল এই সে�লন। এরপর জড�ন ইেয়েমন এব�
পািক�ােন হেয়েছ কেয়কবছর ধের। তারপর আবার এই
িহমাচল। এবাের সে�লেন হািজর হেয়িছেলন ��০ জেনর
�বিশ ��শ�হণকারী।

সে�লেন সব ��েক �যটা নজর কােড়, তা হল
�বিচ��। একিদেক �যমন িছল �ের যারা বা�ােদর
িশ�ার বে�াব� কেরেছ, তােদর �যাগােযাগ �েহাম �ুিল�
�নটওয়ক��। আেছ তাইল�াে�র চািষ ওিশ, �য আবার
গায়কও বেট। �ন�কার মেতা একটা বাদ�য� �স বািনেয়েছ
বাইেকর ��েকর তার ��েক। এেসেছ িমশরীয় যুবক
�মাতাজ। �স বন�না িদে�, কীভােব পুিলশ ব�ািরেকড
ভা�ার কােজ িমশের এিগেয় এেসিছল ফুটবল �ােবর জ�ী
সম��করা, যারা সারা বছর ধেরই পুিলেশর সাে� খ�যু�
করেত �ভ��। আরও জানাল, তারা িটউিনিসয়া ��েক
িশ�া িনেয়িছল, ক�াদােন গ�ােসর �মাকািবলা কীভােব
করা হেব তা িনেয়। �কাক িদেয় মুখ মুেছ িনি�ল
তারা, আর �প�য়াজ মুেখ িদেয় রাখিছল। িমশর িব�েব
খবর আদান�দান করিছল বা�ারা। তােদর বেল �দওয়া
হেয়িছল, ভােলা খবর হেল স�াইেক বলেত, আর খারাপ
খবর হেল �ধু কেয়কজনেক বলেত, যােত �জব না
ছড়ায়। এেসিছেলন ইরান ��েক একজন, িযিন �ােম
লাইে�ির চালান। �বাে� ��েক এেসিছেলন আন� ভােব,
কাগজ িদেয় মা�ার টুিপ ��েক �� কের আসবাবপ�,
সবই বানাি�েলন িতিন।

��ম ��িদন ����টা কের হল, �মলা। সবাই �য যার
ডািল সািজেয় বেস �গলাম �যখােন পারলাম। �যখােন
এই সে�লনটা হি�ল, �সখােন আেগ একটা িত�িত
মনা�াির িছল। এখন এই িত�িত মনা�ািরটা �েনকটা
বেড়া হেয়েছ, আর পােশই আর একটা জায়গায় চেল
�গেছ, কারণ ২০০� সােলর পর �চুর ছা� িত�ত
��েক এখােন চেল এেসেছ। �সই পুরেনা মনা�ািরর
িবি��েয় িবিভ� জায়গায় বেসিছল �মলা। �পুর �বলা
খাবােরর পর ওেপন �সশন বা �খালােমলা আেলাচনা।
�-�টা আেলাচনা হে� একসাে�। �য �কউ �যখােন খুিশ
��শ িনেত পাের। �কা�াও চলেছ �াউিন�, �কা�াও
আবার �জব চাষেক সমােলাচনা কের �াক�িতক চােষর
ক�া �শানাে� �কউ। �কন �জব চােষর সমােলাচনা�
কারণ এেত �ক�িতর িনয়মেক �মা� করা হয়। �যমন,
ফসেলর মাঝখােন ফুেলর গাছ বিসেয় পত�েক �সিদেক
আক�� করা হয়। এটা পত�েক �িমসিলড� করা।

ত��িচ� িনম�াতা স�য় মহা�িষ �শখাে�ন ত��িচে�র
টুিকটািক। কানাডার �মেয় �রহানা �তজপার �দখাে�ন
ক�া না বেলও কীভােব মেনর ভাব আদান �দান করা
যায়। এক দ�িত �দখাে�ন �েখল �স �মল� ---
নানারকম �খলা, �য�েলা �মােটই �িতেযািগতাম�লক নয়,
সহেযািগতাম�লক। এেসেছন �দারিজ --- ��ুেড�টস ফর
ি� িটেবট� আে�ালেনর কম�ী। �দখাে�ন, �কাপ� নােম
একটা িত�িত ছিব, িব�কাপ ফুটবেলর পটভ�িমেত।

এছাড়া আমরা সবাই খুব আলাপ করলাম আর আ�া
িদলাম। কীভােব কিমউিনিট িমিডয়া বানােনা যায়। সবাই
সবার সে� আ�া িদি�ল তা নয়, খু�েজ িনি�ল সম
মেনাভােবর স�ী। িবক� িশ�া িনেয় �-িতনেট �সশন
হল। িবতক� হল �চুর। আিদবাসীেদর ক�াও আসিছল।
এেসিছেলন ভারত জন আে�ালেনর প�জ পুষকর। িছল
�চুর আ�কার আেয়াজন। একটা �সশন িছল, �শাি�র
জ� আ�েকা�। িনি�ল সাত ফুট ল�া এক মািক�ন। একটা
�প�াই �প�েপ িদেয় �স জলখাবার সারিছল। একজন
বলিছেলন, িশ�া �িত�ােনর মেধ� ��েকই িবকে�র
চচ�া করার �েয়াজনীয়তার ক�া। উদয়পুেরর �িট স��া,
িশ�া�র এব� �রাজ িব�িবদ�ালয় ��েক এেসিছেলন
�েনেক। রা�াবা�ার সম� আেয়াজনটাই িছল �তল ছাড়া
�া��কর রা�া, যার এক নাম ভীগান �িক�। এছাড়া
�রাজই একবার কের হি�ল সি�িলত �সশন। �সখােন
হি�ল নাচ।

আমরা একিদন মনা�ািরটা �দখেত িগেয়িছলাম।
�দখলাম, পড়� িবেকেল সবুজ মাে� বেস িত�িত ছা�রা
�জাড়ায় �জাড়ায় তক� করেছ। একজন দ�ািড়েয় হাত পা
ছু�েড়, আর একজন বেস ধীর ি�র ভ�ীেত।

•
এবােরর �ভােট িডউিট পেড়িছল ডায়ম�ডহারবার �েক।
এই �েক এবার � জন �া��ী। ডায়ম�ডহারবার ��শন
��েক সাইেকলভ�ান ধের কােলকশন �স�টােরর িদেক
এেগালাম। ভ�ানচালক সাইড িদেত বলায় �ায় না �দেখ
একটা কেলেজর �ছেল রা�ায় দ�ািড়েয় �গল, কােন
�মাবাইল। িখি� সহেযােগ পাশ কািটেয় ম�ব� --- সব
িবেষর ফল বুঝেলন। বাবােক আর বাবা বলেব না, শালা
বলেব। এই �য �ছােটা �ছােটা �মেয়েদর �ন এত বেড়া।
সব �স�-এর জ�। খািল ওটা চাই, ওেক ভােলাবািস।
না �পেল মের �গল। িবষ �খল। ভ�ােন িযিন স�ী
িছেলন িতিন মুচিক �হেস তাকােলন। এসব �নেত �নেত
কােলকশন �স�টাের এেস �গিছ।

�বলা ��ট নাগাদ কােলকশান �স�টার ��েক ব�ালট
বা� ���া� ইিভএম স��হ কের চারজেনর �পািল�
পািট� �বু� িপছু� রওনা হল। বােস আরও �িট �পািল�
পািট�। �েনকটা �যেত হল। পে� �েপ�মাণ �লাক।
ডায়ম�ডহারবার হাসপাতােলর সামেনও �েনক �লাক
দ�ািড়েয়। �িগ সহ। বািড় �ফরার দরকার ��চ বাস �েটা
িকছুই �নই। �ধু পুিলস আর প�ারািমিলটািরর গািড়,
ইেলকশন পারপােসর গািড় ছাড়া রা�ায় আর �কােনা
গািড় �ায় �নই।

যখন �পািল� �মিটিরয়াল কােলকশন �স�টাের
ইেলে�ারাল �রাল �দওয়া হল, তখন একজন �ায়
হাত ��েক িছিনেয় িনেয় �দখেলন ইেলে�ারাল �রােল
মুসিলম নাম আেছ িকনা। না �াকায় �ি�র িন�াস ত�ার
বুক ��েক পড়ল ---- যাক, �কােনা গ�েগােলর চা�
�নই।

গািড় ��েক �নেমই �দখলাম �ানীয় পুিলশ দ�ািড়েয়
আেছ। �সখান ��েক �েটা কের এসকট� িদেয় িনেয় চলল
বুে�। �য রা�ায় �কােনাকােল সাইেকলভ�ান ছাড়া ��
িকছু চেল না, �সখােন �েটা �দেখ বা�ারা হইহই কের
উ�ল। �য গ�হ� জিমেত মুগকড়াই তুলিছল, �স �চাখ
তুেল তাকাল আগত �ভাটবাবুেদর পােন। বউেদর ���ােটর
�কােণ ম�চিক হািস। স� ইটপাতা রা�া এতই স� �য না
নামেল সাইড পাওয়া যােব না, �সই রা�ায় যা�ী সহ
ভ�ানেক পুিলিশ আেদেশ দ�াড় কিরেয় যা�ীেদর নামেত
বাধ� কের �েটা িগেয় �প��ছল তার গ�েব�।

বুে� আেগ ��েকই একজন ওয়াটার বয়, একজন ��ট
আম�ড পুিলস, চারজন প�ারািমিলটাির �পাে�ড। আসেল
একটা �াইমাির �ুল, তার সামেন �খলার মা�, একপােশ
খাল বেয় চেলেছ। একধাের একটা িটউবকল, তার পােশ
�ছেলেছাকরা আর দশজেনর আ�া মারার জ� ব�ােশর
ভাড়া ব�াধা। সামেন �নট টাি�েয় ভিলবল �খলা চলিছল।

িমিলটািরর �জন �ছেল ওেদর সাে� িভেড় �খলিছল।
�পািল� �মিশন চেল আসেতই পুিলশ বলল ---- আজ
আর নয়, �খলা ব�। সবাই তট� হেয় �নট �িটেয় িদল।

বুে� লাইট �নই। জানা �গল �ােমই লাইট �নই।
এইজ� আেগর প�ােয়েত �ভাট বয়কট হেয়েছ। তােতও
িকছু হয়িন। তা �স�র �িফসারেক �ফান করেত উ�র
এল ---- �ানীয়ভােব ব�ব�া ক�ন। এও িক বেল িদেত
হেব� �ানীয় �ছেলেদর মধ� ��েক দলপিত �গােছর
একজন এেস বলল ব�ব�া হেয় যােব। ২০০ টাকা লাগেব।
দরাদির কের দ�াড়াল ��� টাকায়। �ছেলরা �বল উ�সােহ
তার িনেয় একটা �হা�ার িদেয় লাইট টাি�েয় িদেয় �গল।
একজন বলল --- আর িকছু টাকা িদেল পারেতন, আমরা
এই টাকায় একটু মাল-টাল খাব।

এিদেক প�ারািমিলটািরর একজন একজন কের টহল
িদেত �� কেরেছ। িতন��টা ��র িডউিট বদল হে�।
এই �াইমাির �ুলবািড়র সবেচেয় কােছ য�ার বািড় িতিন
এেস বলেলন, এখােন �তা �বিশরভাগ �লাক সবিজর
ঝ�াকা মা�ায় িনেয় রাত �েটার সময় এখান ��েক �বেরায়
��ন ধরেত। িমিলটাির যিদ চাজ� কের �তা মুশিকল। ��ট
পুিলেশর �লাকিট বলল, ওেদর বেল �দখিছ।

িসএফএল ল�াে�র আেলায় �ভােটর কাগজপ�
�িছেয় রাখার কাজ �� হল। রাত একটা নাগাদ িকছু
কাজ �সের �ুেমােত যাওয়া। সকাল সকাল উে� �রিড হেয়
িনেয় �ভাট �� হল। চলল �বলা প�াচটা পয��। বুে�র
�০০ িমটােরর �ভতর িদেয় তালডা�া যাওয়ার রা�া।
িমিলটাির �চেয়িছল তা িদেয় যাতায়াত ব� করেত। িক�
�লােকর আপি�। রা�া �খালা �াকল।

�ভাট িনিব�ে� �শষ। িরেপাট� �গল সদের। রােত
�ভাটবা� জমা িদেয় বািড় �ফরার জ� দ�ািড়েয় আিছ
ডায়ম�ডহারবার লাল �পােলর কােছ। ওই িবধানসভা
�কে�র �ভাটার এক সাইেকলভ�ানচালক ভ�ােনর িসেটর
��েক পা আলগা িদেয় মাতাল �চােখ বুেকর �বাতাম খুেল
একক�ােধর িদেক জামাটা নািমেয় �গিল নদীর ছুেট আসা
হাওয়ায় দম ভের িনেয় হাফদািড় না কাটা গাল িদেয়
�য�ন আেবদেনর স��ণ� আভাস ছিড়েয় �েয়াজনমািফক
িশস িদেত িদেত গাইেছন ---- �ক মুজেহ জ�লী কেহ
���। এখান ��েক বাস ছাড়ার জ� �াইভারেক গািড়
�ুিরেয় �স�র �িফেসর সামেন আনেত ��েরাধ করা
হে�। দ�র ��েক মাইেক িবিডওর দািয়��া� কম�চারীর
আওয়াজ �ভেস এল। তাড়া�েড়া কের �য �য দ�ািড়েয়
মজা �দখিছল বােস উ�ল। ভ�ানচালক আওয়াজ িদেলন
---- যা ব�াটারা টাকার পু�টিল ব�াধা হেয় �গেছ, বািড়
যা। একটু শি�ত হলাম, রাত তখন �২টা। ভাবিছ এত
রােত বািড় িফরব, না এখােন ��েক যাব�

•
তে��র �িধকার আইন, ২০০� ��সাের আিম
জলপাই�িড় �জলার মাদািরহােটর �ক ভ�িম ও ভ�িম
স��ার দ�র (BLLRO) হেত িকছু ত�� জানেত চাই,
দশ টাকা ম�েল�র �কাট� িফ জমা িদেয়। আেবদেনর
তািরখ িছল �� িডেস�র ২০�০। আেবদনিটর স�ি��
��শিট তুেল �দওয়া হল �
�া�াি��া� ��েক ব��পাড়া �ি����� �া��য় �ড়েক
���ি�য়া ��েক �ানি�েক ���না� �া বাি��া �ি�����
পাকা �া�াে� ���ে�� পা� ��য়া� প� ব�া ি�েক
�ব� কেয়ক িব�া �ি� পাকা ���ি� ি�েয় ���া �েয়ে�
�� ���ােন কন�াক�েন� কা�� �� �েয়ে�। ��
�ায়�া� �ে��� �েয়ে� �কি� ��ে�ে�� পা���।
�পা���ে� �ায়�াি� ��া��ক�ি��ি� বে� �বা�া যায়
�ব� ���ােন �কি� কা��ানা �েড় ��ে� �ে�ে�
পি���� �য়। �ক��� কে� ���ােন কা��ানা� �কান�
�া�নেবা�� �া�ােনা �ন�।

�ি� �য �ক� ��� �ানে� �া� �ব� �ে���
���িয়� কিপ �পে� �া� �া িন��প �
�� �পে�া� কি�� িব�য়ি� �পনা� ��� �ব��
িকনা?
�� ���া �ায়�াি�� ব���ান �ব�া ��া �া বা��
��ি�� নািক �া�া ��� নািক �া�া ��?
�� ������ �� িনেয় ব�ব�ায় ক�ে� ��ে� �পনা�
��ে�� ���ি�� �েয়া�ন �ে� িকনা?
�� ������ �� িনেয় ব�ব�ায় ক�ে� ��ে� �কান �কান
��ে�� ���ি� �ব�ক?
�� িন�েক�া ব�ে�� ��নক ����� ন��� ����য়া�
�া�� ���� ����য়া�� ���া� ���াি�� নাে�
���া���াক�াি�� ��িন� �� প�ােক��� ি�ি��
�য়া�া�� নাে� কি�� �ায়�ায় �কি� ��ব� �ে��
কা��ানা ��ি� ক�ে� �ে�ে�ন� �য�ােন �া�া� �া�া�
িক�ে�ক �� �াি�� িন� ��েক ��েন ��া�া �েব �ব�
পি��� কে� �বা��ব�� কে� ����� �াকা �বা��
�ে� িব�য় ক�া �েব। ���ি�ে� ��াকা� ������
���� িনে� �নে� যা�য়া� ��াবনা যে�� িব���ান
�� ��াকাবা��েক �িব�ে� ����� �াকা �বা�� �ে�
�� িকেন ��ে� �েব। পি�েবে�� �পে�� ��াব
পড়েব।
ক� ����� ন��� ����য়া� �া�� ���� ����য়া�
�পনা� ��ে� �ি� কন�া��েন� �েব�ন ��া
ি�েয়ে�ন িকনা? ি�েয় �াকে� �েব�েন� ���িয়�
কিপ �পে� �া�।
�� ��া� �ি�ে� কন�া��ন ব���� কন�াক�ন ক�া
যায় িক?
�� �পনা� ��� �ে� �ি� কন�া��েন� �পাি��

কে� ���া ��ে� পা�ান �েয়ে� িকনা? �েয় �াকে�
�া� ���িয়� কিপ �পে� �া�।
�� ��ি� �ক ��� ��েক � িব�েয় �পনা� ��ে�
�ি�� ব���ান �ব�ান িব�েয় �ানে� বা � িব�েয়
�কােনা ��� ি�েপা�� �া�য়া �েয়ে� িকনা? �া�য়া
�েয় �াকে� �� পে�� ���িয়� কিপ �পে� �া�।
�� কি�� �ায়�া� প�ব��ন �াি�ক��াি�কে�� না��
িপ�া��া��� না� ি�কানা �ানে� ���ক।
�� �� �ায়�া� ��া� পি��া� �ানে� �া�।
�� �ি�ি�� বা���াি� �ানে� �া� �ব� �ায়�াি��
�া�� �ি�য়ান� �� �� ন�� ি�কানা �ানে� ���ক।
�� কি�� �ায়�া� � ��� বা� � ��� �কি� ��� ��াপ
��কা�� �ি�ন �া�া ��ি�ক�� �ব� ���িয়� কিপ
�পে� �া�।

�ক ভ�িম ও ভ�িম স��ার দ�র হেত �ত�াখ�াত
হেয় এই �রিজি� ডােক পা�ােনা িচি�িট �ফরত আেস
ওইিদনই। এটা উ� দ�েরর স�ি�� ত�� আিধকািরেকর
ত�� �িধকার আইন (RTI Act) ভ� বেলই আিম মেন
কির। পরিদন আিম দ�ের িগেয় ভ�িম আিধকািরেকর
সে� সরাসির ক�া বিল এব� িতিন ওই িচি�িটর
�াি��ীকার কের িদেত বেলন দ�েরর এক কম�চারীেক।

িক� একমাস হেয় যাবার পর �� জা�য়াির ২০��-র
মেধ� এই ��স�ােনর �কানও ফল না পাওয়ােত আিম
�� জা�য়াির �ত�� �িধকার আইন, ২০০�� ��সাের
এসব জািনেয় ���ম আিপল� কির।

�স�ত, ভ�গভ�� জেলর স�ট পি�মবে�
�মবধ�মান। আইেন আেছ, নদী ��েক বা মািটর িনচ
��েক ��মিত ব�িতেরেক জল তুলেল বা জেলর �পচয়
করেল শাি� �পেত হেব, িদেত হেব জিরমানাও।
িক� রােজ� মািটর িনচ ��েক জল �তালা স��া�
িবিধব�ব�া লা� রেয়েছ, তা রেয়েছ খাতায়-কলেম।
রাজ� সরকােরর �ে�প আেছ বেল �তা মেন হয়না।
তাহেল �তা এেকর পর এক পা�র খাদান, �ফেরা
��ালয় ও �� আয়রন কারখানার যে��াচাের রাশ
টানা হত। এরা যে��ভােব ভ�গভ�� জল তুলেছ,
কারখানার বজ�� িদেয় বুিজেয় �ফলেছ এেকর পর এক
জলাশয়। উদাহরণ ��প বলা যায় পু�িলয়া �জলার
ক�া। পু�িলয়ায় িবগত দশ বছের �য �২িট িশে�ােদ�াগ
গেড় উে�েছ তার ২�িটই �� আয়রন কারখানা ।
এক টন �� আয়রন উ�পাদেনর জ� জল লােগ
���০ ��েক ২ টন।

দ�ষণকারী কারখানা�েলা যােত আইন মােন, তার
জ� মা�েষর ��শ�হেণর �া�িমক ধাপ হল �ত��
�িধকার আইন, ২০০�� এর সফল ব�বহার। তা িনেয়
�শাসেনর এমন গয়�গ� মেনাভাব �কন�

.

•
২� এি�ল �েচেন�ািবল িদবস�-এ প�ব� �মিদনীপুর
�জলার সমু� তীরবত�ী এলাকা হিরপুের পরমাণু
শি� িবেরাধী এক কনেভনশন ��ি�ত হেয় �গল।
এই হিরপুের পি�মবে�র একমা� পরমাণু শি�
�ক� ��ািবত �ব�ায় আেছ। ���ানিট হয় দি�ণ
পাইকবার সমবায় ক�িষ উ�য়ন সিমিত িলিমেটেডর
কিমউিনিট হেল। আেয়াজক িছল হিরপুর পরমাণু
িব��� �ক� �িতেরাধ আে�ালন এব� আলদারপুেটর
�ল�ার �াব। কলকাতা ��েক এই কনেভনশেন
িগেয়িছেলন শি�িব�ানী �জয় ব�, পিরেবশকম�ী
শা�� চ�বত�ী, পরমাণু িব��� িবেরাধী �চার
আে�ালেনর স�গ�ক বি�ম দ� �মুখ। উপি�ত
িছেলন �ানীয় মা�েষরা। ���ােন পরমাণু শি�র
িবপেদর ক�া আেলাচনার পাশাপািশ ইউে�েনর
�চেন�ািবেলর পরমাণু চুি� িবে�ারেণর প�িচশ বছর
উপলে� ব�াজ, ি�কার পরােনা হয়। িবেরাধী
দলেন�ী স�িত এক �বসরকাির িটিভ চ�ােনেল
একিট সা�া�কাের আ�াস �দওয়ার পর হিরপুের
মা�েষর মেধ� একটা �ি�র মেনাভাব এেসেছ,
এখােন পরমাণু শি� �ক� হে� না। িক� হিরপুেরর
মা�ষেক ব�ারা আ�ান কেরন, পরমাণু শি� �ক�
যােত �কা�াও না হয়, �সই আে�ালেন এিগেয়

আসার জ�। তাছাড়া িনব�াচেনর আেগ �নতা-�ন�ীরা
মা�ষেক �েনক ভুেয়া আ�াসও �দন।
�� ২� এি�ল কলকাতার হাজরা �মােড় পরমাণু
শি�র িব�ে� এব� মহারাে�র জাইতাপুের পরমাণু
চুি� �াপন িবেরাধী আে�ালেন �িল চািলেয় মা�ষ
�মের �ফলার িব�ে� এক সমােবশ হয়। সমােবেশ
ব�ব� রােখন বি�ম দ�, স�জন �সন, শা��
চ�বত�ী, �ক�িশক হালদার, �জয় ব� এব� �তারাপুর
��েক জাইতাপুর পদযা�া�য় ��শ�হণকারী পরমাণু
িবেরাধী কম�ী �দীপ দ�।

•
স��া সাতটার সময় কেলজ �ীট ��েক �হ�েট এেস
আমহা�� �ীট-এ দ�ািড়েয় আিছ ২৪০ ন�র বােসর
জ�। �েনক�ণ বাস আসেছ না �দেখ সামেনর চােয়র
�দাকােনর কােছ �যেতই �চােখ পড়ল --- ওখােন
দ�ািড়েয় �াকা সবার হােতই �কাকােকালার �০০ িমিলর
ক�ান। একটু �বাক হেয় তািকেয় �াকলাম। হ�া� �দিখ,
সামেন ফুচকার �দাকােন মা�র সাে� দ�ািড়েয় দশ-বােরা
বছেরর �মেয়িটর হােতও �কাকােকালার ক�ান। �াড়
�ুিরেয় �দিখ একিট ম�াট�ােডার দ�ািড়েয় আেছ, আর

তার ��েক ব�ােগ কের �কাকােকালার িছিপ �খালা
ক�ান িবেলাে� ��বয়সী িকছু �ছেলেমেয়। আমার
পােশর স�ী জানাল, খবেরর কাগেজ �স আজেকর
এই �কাকােকালা �েমাশেনর িব�াপন �দেখেছ।

িকছু�েণর মেধ� ি�-�ত খাওয়ার জ� �লােক িভড়
জমাল। �শারেগাল পেড় �গল। স�বত ফুিরেয় এল ি�-
�ত িবেলােনার �ক। তাই চািহদা �মটােত পারেব না
বুেঝ ক�ান িবলােনা �ছেলেমেয়রা ম�াটােডাের উে� �াট�
িদেয় হ�া� কেরই চ�ট িদল। �দখলাম, বা�া বুেড়া
পু�ষ মিহলা ওই মুখেখালা ক�ান�েলা হােত --- �কউ
খাে�, �কউ আবার �খেত না �পের �ফেল ছিড়েয় ন�
করেছ। �স�ত, এই ক�ােনর বাজার ম�ল� ২০টাকা।
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�চনা �শানার �কান বাইের
�া�েকর ��ঁাে� চ�েন� ��াড়শ পব�
���া�ল ��, �০ ���ল •
�দ�ের �য়াশায় ��রা পাহাড়। ি�রি�ের ব�ি� ��দ কের �যিদেক �দি� �
�� ���ােন� ��া� িক�ু �াম িন�য়� �ে�। �� পাহােড়র �ঁা��িলর
মে�� যিদ �িম ��ন চেল যা�� �াহেল িচরিদেনর মে�া হািরেয় যাব।
��ানা �া�া� �েচনা �হন �ক�ি�� �বিক�ুর মে�� িচরিবল�ন হেয়
�যে� পাির। চ�না িচ�পেট �ক�ি�র দ�� �ঁকার �ময় �ক�ি� �র
শ���া বা �ু���ক �ক কের �দ�য়া হয়। শ���া �র �ক�ি�র �ি��
�ক হেয় �কটা �ক�ার �� �দয়। রা�� �পপাের �কিব� কািল
িদেল �া �যমন�ােব ��ের ��ের িব�ার পায়� িঠক ��মন�ােব �ক�ি��
��েয় যাে� �মার মে��। �েনি� �ুব দ� িশ�� নািক �ােনন ���
িঠক ক�টা কািল ক�টা িব�াির� হেব। �য়া��েয়ােক িনেয় যু�যু� �ের
�কন �িব �ঁেকে�ন� বু�লাম। ��ােন �ক�ি� �র মা�ে�র ��া িঠক
�মা�পাে� পিরপ�রক হেয় যায় �র �� পিরপ�রক�া� �� �দয় ���
�ন� �ি��বাদ� শ���ার।
�� �িম য�ন পরপর দশ�ন�য় �ান�িল �দ�ি�লাম� ��ন� �ম�লা
�কাশ� ি�রি�ের ব�ি� �র চারপােশর ��াম �ক�ি�� টানি�ল।
দশ�ন�য় �ান�িল ��ালা�মা�েটর রি�ন �হা �র ম����� ম�ি�� �াড়া
�র িক�ু� নয়। �বার �মরা �পঁ��লাম ���ােন �য�ােন দশ�ন�য়
িব�য়িট হল �কিট বট�া�। ব� �াচ�ন বটিট �ার শা�া �শা�া িব���
কের �ায় চার �ি� ব�া�াে��র �কিট ব�� ��ির কেরে�। �র পােশ�
�কটা ি�� �দ। ���ােন �বািট� করা যায়। িবেশ��ােব ��ির চ�না
�ন�কা ��া �ে��� �র� �ে� বঁােশর মাচা। �যটা ��া �পিন
িনে� পােরন। �র �া�ায় িবি� হে� নানা রে�র �ুল। �মন �ম�লা
���র িদেন �ন �বু� �ক�ি� �র �য়াশা �াকা িদ�ে�র মাে� রি�ন
�ুল�িল �যন �কমুেঠা ��বন। �মােদর �াড়া �াকায় �মরা �বার
র�য়ানা িদ� �� �ােনর �ে�ে�। �বার ি��াহিরক ��া�েনর �ময়।
��া�েনর �� যা িক�ু �দ�য়া হল �া ����� �া�াি��া �াম� �াবার।
�মরা �িন �মরা �য়া��েয়াে�� �ি�। �দ�� চ�না পয�টেকর
�� বানােনা �াবােরর �ামা� িক�ু ��েয় �মরা �বার �বেরালাম।
�র�ুেরে�টর বা�ের �ে� �চা� �ুিড়েয় ��ল। য�দ�র �চা� যায় ��ু
��মল �ন �ম� �র �ার �লায় �া� �ামল প�ি�ব�। �াকােল �যন
মেন হয়� �� ��ােন� প�ি�ব�র �া� �দশ। �র ��ান ��েক� �ব
রহে�র ��। চ�েনর �� �ক�ি�পট মেনর মে�� বার বার �য শ���া

���ব কিরেয়ে�� �া �র ক�ন� হয়িন। � শ���া ��� �দয় না�
বর� দাশ�িনক কের ��ােল।
�� ��ােন �মরা �কটা ��া� �াম� �মলায় ��লাম। �� �মলাটা
য়ুেয়শান পাহােড়র পােশ। য়ুেয়শান মােন চঁােদর পাহাড়। পাহাড়টার
মাে� িঠক ���চ�াকার �কটা ন�া �ে�। মা�ায় কােলা �ম� �মে�
�ােয় হালকা �য়াশা �িড়েয় ি�� চঁােদর পাহাড় দঁািড়েয় �ন �া�পালায়
�মাড়া �া�ের। �কান মুহ���েক ক�ােমরায় �রব �র �কানিটেক মেন�
বু�ে� পািরিন। �া� �িব �বিশ �ন�। �ােমর �মলায় ��ােটা�ােটা
ি�িন� �ুব ��া দােম িকনলাম। �ুব �ু�ুেড় �ক বুিড়র কা� ��েক
�কটা ব�া� িকনলাম। বারবার চ�নেদেশ �মন �াচ�ন ব��ার �দ�া
�পেয়ি�� যারা �ুব �� দােম ি�িন� িবি� করে�। দািরে��র ��া�টা
��ােন পা� ��� দাির��� যা �ম� �����য়� িবে�� �দ�ে� পা�য়া
যায়।
�� �মরা য�ন �য়া��েয়াে� নদ�িবহার করার �� ��য়া�ােট
�লাম ��ন িবেকল। ��ঁেপ ব�ি� �ল। �মরা �ায় ি�িরশ িমিনেটর
�কটা �ম� করলাম। �দ�লাম �য়াশায় �মাট বঁা�া �া�েরর মাে�
�যন িশ��র �ুিলে� �ঁকা ��� ��লােনা পাহােড়র �াির। �দ�লাম�
��য়ােন�কায় �পা�া পানেক�িড় কঁাে� ��য়ামাি�� �প�ব� ��র �িড়
পা�র �ড়ােনা চড়া� ব�দ�ের �য়াশার ��মে� শ��� �কটা �া� �কলা
দঁািড়েয়। ��িদন �ের ি�ের �ে� িঠকমে�া �ুেমাে� পািরিন ��� �ািল
মেন হি�ল� যিদ �কান� িক�ু হািরেয় যায় ��বেন� �াহেল �া ��
�া�ের �কােনা �ক �য়াশা ��রা বঁােক �ুঁে� পাব।
��পরিদন ��িলন ��ােকায়ািরয়াম �দে� �ুনিম� ��নিম����নান
�েদশ�� যাবার ��ন �রলাম। �ারারা� িনি�ে� �ুিমেয় ��াের য�ন
�ানলার বা�ের �দ�লাম� �দি� �র �ম�লা না� পাহােড়র �কােল
�া� ন�লেচ �কাশ �বেয় ��ম �েলা �ঁিড় �মের �ঠে�। নানা
রে�র ��লা �দি�েয় ��য� �ঠল। �েনি�লাম� �নিমে�র �কাশ নািক
�বে�েক ��র। �েয়ির �াড়া ��ােটা পাহাড় ��েড় �বার �ন �রে��
�াকা �িবশাল পব�ে�র �দেশ �েবশ �মােদর। �নিম� ��েক �া�ি�লা
যা�য়া যায়। �মরা �নিম�� িলিচয়া�� �ািল ��� �� ি�ন �ায়�ায়
যাব িঠক করলাম। �মশ
�াই� �পপা� �� ��� �া� �া �াই� �পপা� �া��� ��া� ���ক
�া�া��া ���� ি��ি��� ��� �� কা��। ��া ক�াি��াি� � ���া
�া� �পইি������ �� ����� �য়।

সবার সে� িমেশ �ভা� িদেত চায়
শীতল-�জ�া��ারা, িকছুেতই �াের না
���� �াস, শা����র, �� ���ল •
�ঠা �চ�। নিদয়ার ব�রন�ের লালন �মলা। িনমি�� হেয় ��ি�লাম �িম
�র ��ম। হেরক রকম বা�ল। �ক� �লাকনা���। �ক� িশব। �ক�
কাল�। �� মে� ���ায় ��েবন �নি�য় িটি� ি�িরয়াল ��ােলাবা�া
�ট কম���র �ম���ারা। �ারপর হেব বা�ল �ান। �মাে�র �ব��
�কটা পিরব��ন পিরব��ন ��। �� বা�ল �িকর �মা�� �হাক� �র
��েপটা িন�িব� িক�বা �ি��া� �ুঁিড়য়াল।

�মােদর �দে�� বুি� �কটু �বর��বর �� �পেলন ক��ন�েরর
���নদা� বা�ল। ি�ে�ে�র �ন��া ��েক বাম�ে�টর িনব�াচন� �চার��া
��� �ব�� �ঁােক ��কাল �ায়� �দ�া যায়। �দা�ারার ��লিচেট �েল
��েক ি�িন িক�ু �বেরর কা�ে�র কািট� �দ�ােলন� �ঁােক িনেয় �বশ িক�ু
িনব�। �কা�া� ি�িন �মািটর মা���। �কা�া� ি�িন �কান� িবেশ� দল�য়
মা�ে�র মু�। �মােদর িনেয় ��েলন �রললা�েনর �াের �ান �শানাে�।
ব���য়ান মা��িটর মুে� ���শি�র পাশাপািশ �দে�র �ক�� ব��না
�র ��বনযুে�র বিলের�াি�� মু� �দে� �� �া�ল� �িন িক ��ু�
বা�ল� নািক ব�না �র ি�েদর �বয়েনেট ��িব�� হে� হে� �ঁার
���ম�� �িকির ��া ��ন হা� পা�ে�� িশে� ��ে��

��ােটর পরিদন ক��ন�র ��শন ��ল� ির�া��াে�� িনে�র ির�ায়
বে� �াকা ���য়া�ার� মা��িটেক বললাম� �ে�াট িদেয়ে�ন�� ��ুল
�ুেল কািল �দ�ােলন। মু� �ান। �কন� �কটু �িন� �লাপচাির�ায়
বু�লাম� মা��িটর ���ের ��শয়। ক�ে�র� পিরব��েনর। ��া� ���ের
���ের ��শয় ��েক �শ�া। ক�ে�র� �বঁেচ �াকার। �কন� �পনার
বঁাচার ��ল ��া �দা�ারা। িক� �দা�ারা ��া �� �কটা দল� ি�িপ�ম
নয় ���ম�ল নয় িবে�িপ নয়। �দা�ারা ��া �কটা �কক মা�ে�র �র�
�য �কা �কা ক�া বেল। ��� �ের �েনেক িনে�র �র �ুঁে� �পে��
পাের। না� পাের। যারা পাের না �ারা যিদ ��� �র �কেড় �নয়� �য়।

কেয়কিদন �ে� �কিট �নি�য় �দিনেক �দ�লাম হা�রার �মােড়
���ম�ল �া���র �ম��েন �চার িমি�েল �িদবা��েদর দল�� ন���। �কান�
রা��নি�ক দলেক �ম��ন করার ���াি�ক �ি�কার মা�ে�র �ে�।
�� �িদবা�� �ঁা��াল িশ��রা যিদ ���ম�েলর �ম��ক হয় �ব� ���ায়
কােরা �ম��েন িমি�েল হঁােট বা ন��� �দশ�ন কের� ��া কার� িক�ু বলার
�ন�। িক� িক�ু টাকার িবিনমেয় �ােদর �ােয় রা��নি�ক �াপ লাি�েয়
�র �ােদর িশ�� যাপনেক মহান�েরর রা�পে� িক�ু� �বমানান�ােব
িবেনাদেনর প�� করেল িনে�েদর �িদবা��ে�ম� কের ��ালা যায় না
িন�য়�। ��ান কের পু�িলয়ার �ক ��� িশ��েক ি�ে�� করলাম�
��ামরা� �মন �কা�া� যা� নািক� �েদর �প�া�ায় যা বলল� �ার
���� পা�ল নািক� যারা যাে� ি�ের ��ার পর যিদ �পর পািট�
��ে�� �েব �ােদর �ক�ের কের রা�া হেব। �মরা ��েলর মা���
ক� দরকার ��ব ক�াচােকিচে� যা�য়ার। ���� �� িশ��ব�ুিট িক�
চান� �ঁােদর ��� �িড়েয় পড়ুক। ��ক�ি� পাক। �ঁারা� �শা কেরন। িবি��
�ায়�ায়। �েব রা��নি�ক মে� নয়। �া���ি�ক মে�।
�িনিষ� �ি���ত �ভা�
মা��েয়ক শাি�পুেরর শ�া�� �াচ�ন িনি�� পি�ে� যাি�। িন��িদন ��ু
�ে�র �ন�য়া। �ের ি�েয় �েলা �ন�ােনা। পঁাচ িমিনট কাপু�ে�র �ািন
চটেক �বার �েলা �ালােনা। �া�ে�র িনেচ িক�ু �নাট চালান কের
�বার টুেল ব�া। হঠা� ��াট �ে� পড়ায় �কটা ���াপুে�ার �� �ুেক
��ে� �পাড়ায়। শ��ল� ���া��ারা �রা� ি�ে�� কের� �র ক�িদন

বািক ��ােটর� �েকন ��াট �েল ক� হেব�� �রা বেল� �ক� �বার
হেব� �ব ক�ার �কন িদে� হেব নািক� �ুিম ��ােন �� �কন��
ি�ে�� কির� �ে�াট �দেব ��া�� �রা ��াের ��াের �হে� �েঠ�
��মরা �ানিক না� �মােদর ��ােটর �িব কারা �দেব�� িক�ুিদন পর
হঠা� �দি� মিহলা �িমি� ��েক �েদর ��াটার কা�� করার �েয়া�ন ��
হল। �রা �িবর িনেয় �ল। �মায় �ু� কের বািড় পাঠাল। পরিদন �িন
��ে�াল। �কন� ��রা বেলে� কাে�� �য�নকম�� িলে� �দেব। �মরা
�ানিক ��া �মােদর �ােয় িল�া �ে� নািক� �মােদর ��েলেমেয়
�ন�� �ারা �ানে� পারেল ক� হেব�� মােন� ��ামরা বািড়ে�
�যা�ােযা� রা�� �কটু �কটু �ানে� পাির� �রা �েনেক� ��ােন
�ে�ে� ���ায়। বািড়ে� বেলে�� চাকির করে� যাি�। �ক� বেলে�
িব�ুট �কা�ািন� �ক� বা শিপ� মেল। মাে� মাে� টাকা িদেয় �ে�।
�র চি�শ হা�ার হেল� কার�বা বি�রহােট �কনা �িমে� �ট নামেব।
ব�র �েয়েকর মে��� বািড় ি�ের যােব। �েনেক� �ব� িশকার হেয়
��ােন ��ে� বা�� হেয়ে�। িক� �রা �কেল� ��হায়� পু���ে�র
�ম�ার িশকার� ��মনিট� �কমা� �ি�� নয়। �ব� িক ��ব� �ােন
না �রা। কঁাচা টাকা হাে� �ে�। �েদর �পি� �ন�। িক� �য�নকম��
�াপ মারে� �রা �িন�ুক। ক�িদন পের �দি� হাে� হাে� ন�ুন ��াটার
কা��। �াে� �য�নকম�� �ল�া �ন�। ��িদন �র �ক �� �িবর ��লা।

��ােটর িদন �কিট ���ার হেয় �ি�ট �পাল করে� ��েম� যা�
�েদর পাড়ায়। �বার মু� �ার। �কন� ��ু �দহপ�ািরন�েদর ��
�লাদা বু� করা হেয়ে�। �া� ��া। �রা মানেব �কন� �েদর �ম��েন
��া �লাদা কের �ন�ি�িনি� িনব�ািচ� হেবন না। �ক� �য়াে��র �র
�বা� য�ন �াি��দল��পশা িনিব�েশে� িমেলিমেশ ��াট িদে�� ��ন �রা
�লাদা �কা�ায়� �েদর �া�ায় ��ানিক� বেল। ��াব�� �েদর �পর
��বাদমা��েমর বাড়ি� �লা�। �কাল ��েক� মু�মু�� ক�ােমরা� ��াশ�
���� �ািড়। �শে� ��াট বয়কট হবার �প�ম। �ি�ট �পাল করে�
ি�েয়ি�লাম �ন��র �লাকা�েলাে�। �কটা িবপুল ����ক �ন��� যারা
�ব�ম�ল�ব�ি�ে� নাে�হাল� যােদর মা�ািপ�ু �দিনক �য় �িশ টাকার
িনেচ� �ারা �দ�লাম ��������ােব ন�ুন িদেনর �শায় িন� িন�
�ম��ন �ানাে� �ে�ে� ��াটযে�। �েনেকর মুে�� �কটা ক�া �ুরে��
�ল�ায় �য� যায় ��� রাব� হয়�। �েনেক �বাে�� ��াট িদেল� িক
না িদেল� িক� �� �য়ারাম �য়ারােমর ��লায় �ােদর িক�ু� যােব
��েব না। �া� �ারা িন��হ। বট�লায় িন�� �িলে� িনি�ে� �ুম�।
�ক� বা �াহ��। �কাে� বেলন� �ে�র িব�ান��ায় �মুকেক িদেয়ি��
�লাক��ায় �মুকেক �র �বার �� দলেক। �ক� �াে�র ��ায়
চার�নেক িবি�� দেলর �ম��ক� হে� �দে�ি�।

�েনক �হিলক�ার �ড়ল। �লকাদা �ানা�� �পিরেয় �েনক
��েলেমেয় �কােশ �ািকেয় হঁা কের �ুটল িপ�ু িপ�ু। �দয়ােল �দয়ােল
রি�ন ��� রি�ন �ি��ি� �েনক হল। �েনক কটুকাটব�� �বামাবাি��
দলবাি�র র�া� ��ি� �পিরেয়� �েনেকর মু�েক �ুটে� না িদেয়
���ে�র �ক িবরাট য� হল। �াে� ��ি�� হল �বশ� ������
হল �বশ। �েনেক� য��� ��েক র�ল �েনক দ�ের। শ�� হ�য়ার
�পরাে� িক�বা ��ের িব�া� চেল যা�য়ার িন��হ�ায়। ��ন �দ�া
যাক� �ি��� ��েক �মােদর িবিব� ���াশা প�রে�র �� বরা�য়
িনেয় �েঠ �ে�ন �ক। �িম চা�ব ��� মা�ে�র ��া�হ�ন� �হনশ�ল
�কটা �� �মা�।

� � ব �র � িন য়া

জমানা বদল �চেয়
জনঅভু��ােনর �ে� িসিরয়া
��ু��ােনর প�ঠ�ান দারা শহের �ল � �াদ�
�রবরাহ ব� কের� িব�����টিলে�ান���টারেনট
��েযা� �কেট িদেয় ��না নািমেয়� ��ু��ান
দমােনা যাে�না� ��নাবািহন�ে� ����� ��

শমীক সরকার, কলকাতা, ৩০
���ল •
সারা িসিরয়া জুেড় িবি��ভােব
এবং দারা শহের ব�া�ক ভােব
জমানা বদেলর িবে�াভ �ায় একমাস
জুেড় চলার �র ২৯ মাচ� সরকাির
কম�চারীরা রা��িত আসাদ-এর
সম��েন রা�ায় �নেমিছল। তার�রই
রা��িত আসাদ জািনেয় িদেয়িছেলন,
�ায় অধ�শতা�ীকাল জুেড় চলা জ�ির
অব�া আইন �ত�াহার করা হেব না।
এি�ল মােসর �� ��েকই জমানা
বদলকারীরা সারা িসিরয়া জুেড় আরও
ব�া�ক সং��ায় রা�ায় নােম।

মূলত ��বার�েলা িছল এই
িবে�ােভর �ক�িব�। ��বােরর
নামােজর �র ব�া�ক হাের মা�ষ
রা�ায় নামেত �ােক। �িত ��বারই
�য িবে�াভ�েলা হি�ল, �স�েলা
আেগর ��বােরর তুলনায় আরও
ব�া�ক।

� এি�ল ��িতেরােধর ��বার�-
এ �িতেরােধর �ক� শহর দারায় ২�
জন �িতবাদীর ম�তু� হয় িনরা��া
বািহনীর �িলেত। এেদর অ�রাধ,
এরা �া�র ছু�ড়িছল িনরা��া বািহনীর
িদেক। িতনি� মসিজদ ��েক জেড়া
হওয়া িতনি� িমিছল িতনিদক ��েক
শহেরর মূল �কা�� চ�েরর িদেক
�ধেয় যাি�ল। িনরা��া বািহনী সাদা
��াশােক িমিছেলর ও�র হামলা
চালায়। বেড়া বািড়র ছাদ ��েকও
�িল চালায় �ুিলশ। িসিরয়ার সরকাির
ি�িভ চ�ােনল জানায়, ১৯ জন �ুিলশ
অিফসার মারা �গেছ দারা শহের।
�স�ত, দারা শহের মাচ� মােসই ২০০
জন �িতবাদী মারা যায় িনরা��া
বািহনীর হামলায়।

�ধু দারা নয়, দামা�ােসর
অদূের মফ�ল শহর হারা�া-�তও
িতনজন িবে�াভকারী মারা যায়।
িনরা��া বািহনীর সে� সং�ষ� এবং
িবে�াভকারীেদর ম�তু� চলেত �ােক
�িতিদন, �িত শহের। �হামস, দারা
এবং �দ�মা শহের জনঅভু��ান চলেত
�ােক। ১০ এি�ল বািনয়া-র কােছ ৯
জন িসিরয়ান আিম� আচমকা সশ�
হানায় মারা যায়।

১১ এি�ল দামা�াস িব�িবদ�ালেয়র
ছা�রা িমিছল কের দারা এবং বািনয়া-
র অভু��ানেক সম��ন কের িমিছল
কের। িমিছেল হামলা চািলেয় এক
ছা�েক ি�ি�েয় মাের �ুিলশ। বািনয়া

এবং বায়দা শহর আিম� ��া� িদেয় ি�ের
�ফেল। ১৩ এি�ল বায়দা শহের শ��য়
শ��য় মিহলা িমিছল কের ���ার হওয়া
সােড় িতনশ� জেনর মুি�র দািবেত।

১৪ এি�ল রা��িত আসাদ িকছু�া
নমনীয় হেয় িকছু ব�ীর মুি�র আ�াস
�দয়। দারা শহেরর �িতেরাধীেদর
সে� ক�া বলার এক�া �েদ�াগ �নয়
সরকার।

১� এি�ল িছল ��বার। আবার
সম� শহের মা�ষ নামােজর �র
রা�ায় �নেম িবে�াভ �দ�ােত �ােক।
�রিদন শিনবার রা��িত ি�িভ ভাষে�
জ�ির অব�া আইন এক স�ােহর
মেধ� তুেল �দওয়ার ক�া ��াষ�া
কেরন। �ীকার কের �নন, রা� এবং
মা�েষর মেধ� ফারাক �তির হেয়েছ।
�দ� জািতর �লােকেদর নাগিরক�
�দওয়ার আ�াস �দন। রাজ�নিতক
দল�িলেক িনিষ� না করা এবং িমি�য়া
আইন ি�েল�ালা করার আ�াস �দন।
এছাড়া �চুর অ���নিতক সং�ােররও
আ�াস �দন।

িক� িবে�াভ এবং দমন চলেতই
�ােক। ২২ এি�ল ��বার সবেচেয়
বেড়া িবে�াভ হয় রাজধানী
দামা�ােস।

২� এি�ল দারা এবং �দ�মা শহের
আিম� ��া� ��ােক। দারা শহরি�
িসিরয়ার দি�� সীমাে�। �ােশই
জ��ন। এইিদন িসিরয়া সরকার জ��ন
সীমা�ও িসল কের �দয়। �ুেরা দারা
শহেরর জল সরবরাহ সংেযাগ এবং
িব��� সংেযাগ িবি�� কের �দওয়া
হয়। আ�েক �দওয়া হয় দারা শহরগামী
�াদ� এবং আ�া �বা�াই গািড়। িবি��
করা হয় ই��ারেন� এবং ��িলেফান
সংেযাগ। িতনিদন ধের এই দমন চেল
বাইেরর �িনয়ার সে� শহরি�র সম�
সংেযাগ িবি�� কের, �াদ� সরবরাহ
ব� কের। ম�ত, আহত এবং ���ােরর
সং��াও �কাশ করা হয়িন।

২� এি�ল শাসক বা� �াি��র
২৩৩ জন �দত�াগ কের এই দমেনর
�িতবাদ জািনেয়। িসিরয়ান আিম�র
��ম ি�িভশন ২� এি�ল দারা শহের
িবে�াভকারীেদর ও�র �িল চালােত
অ�ীকার কের। রা��িত আসােদর
ভাইেয়র �নত��াধীন চতু�� ি�িভশন
�সনা ��ম ি�িভশেনর ও�র �িল
চালায়। �িলর লড়াই �� হয় �ই
�সনা ব�াে�িলয়েনর মেধ�। ����� ���
উইিকিপিডয়া।

�া��র �া�লার �া��র �ক�� �����া� ��ালা��া ��ল� ��া� ���ত �াসা
������� �স�া��� ���� ������� স�া�� ������ �মা��র শ��র �া��া�া�লর
�র �া��র ���ল�কা�ার �����তা �া�র�� ��া�� ��স� �মার ���া �তালার
����র ��তশ��� তারা শ��ত� �া�� ক�াল, কলকাতা, ৩০ ���ল�

�যাগােযােগর �ক�
বাকচচ�া, �০ সীতারাম ��াষ �ী�, কলকাতা ৯

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

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