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ি�েতন ন��� র���ন�র� �ে��ত�া� �� ��ে��র •
আ� িতিরে� �সে��র ���া�ার ��। আমাে�র র���নগর
আ�েকর �� এক ���কাতর এলাকা ি�েসে� ি�ি�ত।
কলকাতার ��ি� �ানা� আ� ি�ে�� সতক�তা �াির �ে�েছ।
তার মে�� রে�েছ আমাে�র এই র���নগর। �মি��া�ু��
আর মে��তলার ি����� মুসলমান���ান �া�া�েলার মাে�
এক �ছা� ি���া�া এই র���নগর। ছ� ��ক আেগ �ম�া
এ�� �ূ���� ��েক আগত মা�ে�র �� গে� �তালা �ে�িছল
এই কেলািন। তার আেগ এখােন িছল মূলত মুসলমান ও
ি�� িন��েগ�র মা�ে�র �াস। �ের এখােন এেস ��াই িনে�েছ
আরও �েনক �ির�ার। গত �ই ��েক ি�ি��া�� �নস�খ�াও
��ে�েছ �ে�খে�াগ��াে�। ি�ে��ত র���নগেরর �াে�
আক�া ��ক ��েল এ�� �া�ােরর �ার�াে� ি�ি��া��ে�র
��ি�িত ল�����।

আমাে�র স�ে�ে� িনক� �িতে���র �ের �ই �মে�� �ে�া
�মে� �ম�লা �ে� আিল�ুেরর সরকাির �ুেল� �া��া�� �ােস
��ে� �েনেক িমেল ওরা �ুেল �া�। আ� �ম�লা �ুেল
�া�িন। ওর �ছাে�া ��ান ��ি� �ে� �া�ার ই�েরি� �ুেল।
�সখােন লােগা�া মুসলমান �া�া�েলা ��েক �েনক �া�া
��েত আেস। আ� িক ��ি�ও �ুল কামাই করে�� �ািন
না। এস� �া�েত �া�েত সাইেকেল ��ে� �া�ােরর �ে�ে�
রওনা �লাম। �ে�া রা�া� ��িরে� ��িখ �ুেলর ��া�াক �রা
এক�া �ছেল সাইেকল �ািলে� �াি� ি�রেছ। তার ��ুরা তখন

�াে� ���ে� �ুেলর ি�েকই �াি�ল। �স ওে�র ���ি�ে� �লল�
�আ� ই�ুল ছুি�� �াি� �ল�। �স ক�� এেক�াের ছুি�ই ি�ে�
ি�ল� �ািন না� এ�াই ��েতা আ�েকর মেতা ি�েনর ��
���কাতর এলাকার র�িত। র���নগর �ানার আেগ এক�া
��াকান ��েক আিম �রা�র ��া��ি� িকিন ��� �াইস না করা
��া��ি� ��� ও�াই আমার �ছ�। িগে� �নলাম� আ� �সই
�ি� �নই। ��াকান�ার মু�িক ��েস �লেলন� �আ� �েনক
গাি�ই ��ােকিন এি�েক�। �কন ��ােকিন� ও� ��ি�র�াগ
��কািরই �তা মুসলামান�া�া�। এর�র মা�ার ���ািরর �ে�র
ি�ে�া� �গলাম। �সখােনও �� �নই। ��েতা আ�েকর ��
সা�াই কম �ে�েছ। �ক �ােন� �া�াের ��� ি�ে�র কমিত
�নই। �র� এক�ু ��ি�ই ��েতা �ে�েছ।

এর�র এলাম �কা��ােরি�� ��াের। �াে�ই িস�ার
িনে�ি�তা �ুল। ��ারে�লার নাস�ািরর �া�ারা এখন �ুল
কের ি�রেছ। �ূেরর মুসলমান �া�া�েলা ��েক �ি��া�েকরা
�েনেকই �রা�কার মেতা আ�ও �মা�র�াইক িনে� �া�াে�র
িনেত এেসেছ। এই �ুেলই �াইমাির �সক�েন ��ি� �ে�। �ের
ওর মুেখ �নলাম� আ� খু� কম �ছেলেমে� �ুেল এেসিছল�
�কান �াস ��িন� এমনক� ি�ি�েনর ���া�াও নািক �া�া�িন।
��ি� ি�ি�ন ��মনকার �তমন ��রত িনে� �েল এেসেছ। তে�
�সই �ে�ােগ আ� ওরা �খলা কেরেছ।

�কা��ােরি�ে�র �াইের �র�েনর গম �রার লাইন।
এর পর �েয়র পাতায়

�লাহাবা� হাইে�াে��র লে�� �বে�র িতন িবচারপিতর রায়

িবচারপিত ি�ব�া� ��া খান • �ব��ক�� কা�াে�া�� ���জ� ��ে�েব বা�াে�া �েয়���� বাবে��
�ে�ে�। ���জ� ����াে�� জ� �কা�� ���� �া�া �য়��।

���জ��� ���� �েয়��� ���ে�� �ক�� ব� ���ে�া ���াবে�ে�� ���। ��� �বে�ে�� �ক�� ব�ব�া��
ক�া �েয়���। ���জে�� ����াে�� �ে� ����া �াব�� �� ��ে�া��া� ��ে�� �কাথা� ��বা� �াে��
জ��া�। ���জ� ����াে�� �ক��কা� �� �থেক ����া �াবে� �� কে�� �� �ব��ক�� ��� ��� জ��া�।
���� �াে�� �ে�ক �ে� �থেক� ���জে�� ���া� �ে�� �া� �ব���া �ব� ���া ��� ���� ���াে� ����া
��েজা ক��। ��া ������ব� �ব� �বে�� ব�া�া� �� ��াে� ���ে�� ��েজা �ব� �া�াজ �ক��ােথ �া�া�া��
��। �� ����ে�� �� �ব��ক�� ������ ���কা� ��� ������ ��য় ���ােয়�। ���� �াে�� ��
��ে��� ����াে� ���জে�� �ক��য় ���েজ� ��ে� ��া��া�া�� ����� ব�াে�া �য়� �� কেয়ক ��ক �ে�
�থেক ����া �াবে� �� কে�� ��ক ���াে�� ��বা� �া� জে���ে��।

�ব��ক�� �����েক ��া� ��� �া� কে� ��� �া� �া��কা�া� �া�ব�া� �থা ��� �য়াক� �বা���
��� ��া��া �ব� ��ে��া�� ���ােক ���য়া ��াক। �ক��য় ���েজ� জায়�ায় ��ায়� ���� �ে� ���াে�
��� ����� ব�াে�া �েয়ে�� ���� ���ে�� ��ে� �েব। ����াে�� �ে�� �া�ব�া��া �া�া�া�� �ব�েয় ��াে��
��া�� জা�াে� �াে��� ����� ���াব�া থাকেব।

িবচারপিত �ধীর ��রওয়াল • �ব��ক�� কা�াে�া��� �ক��য় ���েজ� জায়�া�� ��� �ব�া�
���াে� ��বা� �াে�� জ��া�� ���া ��� ��া��া� �া��কা�া।

�কা��ােব� ���া ��কাে�া �ােব �া। �� জায়�া�� বাে� ���ে�� ��ে�� বা�বা�ক জায়�ায় ��� ������
��েয়� �া��কা�া� ��ে��� ��েয়� ��া ��া��� �� ��া�� �ে� ব�ব�া� ক�ে�। বা�ে�� ��ে� �া�
�ব���া� ���া ��� �ব� �া�া� ����� ��ে��া�� ���া� �া��কা�া� �� ��াকা জায়�া�া ��� ��া��া
�ব� ���া �া�া�া�� কে� ��েব। �������া �� �ব��ক�� ��ে�� �ক ����য়া�ে�� �া��কা�া �ােব� ���
���ে�� ��েক ক� �ে� �েব বা�ে�� ��েক জায়�া ��ে� �েব। �ক��য় ��কাে�� �াে� থাকা �� �ব��ক��
������ �া��কা�া �� �া�ব�া�ে�� ��ে� �েব �ব� �া�ব�া��া ��েজে�� জ� ��থক ��াকা � �বে�াে�া�
জায়�া ক�েব� ��কাে� � ব�া�াে� �া�া �া�� ��কাে�� ��ে�া���া ��েব। �েব �া� ��ে�ক ���াব�া
বজায় থাকেব।

�ব��ক�� কা�াে�া� �ক��য় ���েজ� ��া� ������ ��বা� �াে�� জ��া�� ��� �ব�া� ��ে�। �ব��ক��
কা�াে�া��েক �������া ���কা� ���জ� বে� �াে�� �ক� ��া ���� �াে� বাবে�� জ�া�ায় বা�াে�া ���
��া� ���� �েব ������ �ে� ����। �� কা�াে�া�� ���� �েয়��� �ক�া ��� ���� �া�া� ��। �����
��ে��� ������� �াে� �ক��য় ���েজ� ��ায় �������� �া�া �েয়���। ���� এর পর িতেনর পাতায়

��াে�র কা� ��র �ািক� �ে� আ���ল �ূর ���

�র �া�ার �িতপ�র� �জাে�িন �খনও
�য়লার �চা� মা� পর

���লবািড়েত ����ান

��য় ��া�� �����াি�� ��
��� •
��ির �ন�কা �রেত ���ে� ��ি�
�াে� ��েত ��েত ��ি�র ি�ক
�ে�াি�েক ��াে�র রা�ার �াে�ই
�কখািল রামক�� আ�েমর ��ও�ােল
সা�া �ুে�র ও�র লাল রে� �লখা�া
আ�ার ��ােখ �ে� �গল। মু�ূেত� মেন
�ে� �গল ম�াে�� ন�েরর সে� ��খা
��ার আেগ সম� কা�া�ার �ে�
��ারা�ুির করার সমে� ��খিছলাম�
�কখািল আ�েমর �া�ার� ��া��
�াস�াতােলর ি�েক আ�েমর �া
মাি�র �াি�র ��ও�ােল সাইে�ান�
��� ��া ��ার আেগ �া �ের ক�
ক� করা �ি�ত �স স�ে� নানান
রকম �লখা। ��মন� ����� �������া�
গ���ত�ে�র �ে�র আেগই সিরে� ি�ন
ও ি�ে�� �ির���া িনন। �ে�র আেগ
ি�ে�� মুি�� ��� ইত�াি� �কেনা খা�ার ও �ািরেকেন �ান��
�ল ��ি� কের ম�ুত কের রাখুন ইত�াি� ইত�াি�। িনে� �লখা
িনম��� রামক�� আ�ম। এক মু�ূেত�র �ে� মেন �ল� আ�া�
���ল�াি� ও আর ��খােন ��খােন সাইে�ান �ে�েছ �া আ�ার
��ার স�া�না আেছ� �সখােন ��াে�ত �া ি�ি�ও ��েক
��ও�ােল িলেখই ��াক �া �া��ি�ল ছি�ে� �া �� �কান�াে�
মা��েক সে�তন করেত �ারেল �া��ািন �া �� ���িত
�তা �েনক কমােনা �া�। তা�েল আ�ম ���া করেত �ারেছ�
সরকােরর ি����� �মাকাি�লা ��র �স�া করেছ না �কন�

��ি� �া�ার সম� �নই� এক ল�মার �া�না এ�া। এই
��ির�া �রেত না �ারেল আ�ার এক ���া �েস �াকেত �ে�।
তা�েল আর �াও�া �াে� না। ���ার এই সম��ােত �াে�র
িসেমে��র িস�ি��েলা �াওলা �ের ি�ছল �ে� �ােক� তার ও�র
��া� মাতলার ���� তাই �ন�কা�ােক �া� �াে�ই ���া�।
�ার�া �� ি�ি� �কাে� �ালু। �� �� �ে� �া� �ে� �া��
িক� �াওলা �নই। ��র�ন ��েল �লা�ল করেত �গেল এস�
িনে� �া�েল �লে� না। �ছর আ�ােরার �া� �ািল সকাল ��েক
স��া ��ির �ারা�ার কের ��� �ার�ার িগে� �ােলা �ির��
�ে� �গেছ। �াত �ের �ন�কা� তুেল �ন� আ�ার �াত �ের
ও�াের ি���নক �ালু ি�ছল ��াে�র গা ��ে� ও�ের �ি�ে�ও
���। ���ািলত �ন�কা� ��ু ল�া লিগ ি�ে� ি��া ��খান। ���
িমিনে�ই ���ল�াি�। �াওলা �রা িস�ি�েত না নািমে� ন��র
�াের কা�া �েল নািমে� ি�ল। ��া�� �ি�ে� �ােত �ি� িনে�
�া�া এেলােমেলা �ে� �াকা ি�ি�� �েকর ��ােক �া �রেখ �া�র
�াত �ের ��াে�র স� রা�া� �ে� �গলাম।
বঁােধর �াজ �ত �ে� হওয়ার �ার� �ী�
�া� এক মাস আেগ এখােন ����ার এেস �া�া ��াে�র
�� ���া ��েখিছলাম এ�ারও �া� তাই রে� �গেছ�
সামা� িকছু কা� �ে�েছ ���। গত�ােরর মেতা এ�ারও
��ুর নতুন ি�ি�� �ক �তির কের রাখা রে�েছ ��খলাম।
�ান�ু�ত �ুরেনা �ক�িলর ��� কে�ক�া ��াে�র গাে� মাি�র

ও�ের লাগােনা �ে�েছ ��খলাম।
গত�াের ��েখিছলাম ��াে�র মুেখ
কে�ক�ন �লাক কা� করেছ� এ�ার
আর তা ��খলাম না। ��াে�র কা�
এত আে� �ও�ার কার� ক��
গত�াের এেস এই �ে��র �া�ার
িসি�এেমর �নত��ান�� কম��� খু�ই
�িরি�ত �ারা� �াে�নেক ি��াসা
করােত ��র ি�ে�িছেলন ��� �ােমর
িকছু �লাক �তাে�র �িম ��েক�
��াে� মাি� ���ার �ে� �াকা �াইেছ�
তাই �ে� ��াে� ���ার মাি� �াও�া
সম�া �ে�। কােছই �েস িছেলন
মুি��র �মা�ার ��� ি�তা। িতিন
�ারাে�র ক�া �েন সামা� �ে�ি�ত
�ে�ই �লেলন� �ক �াকা �াইেছ�
আমরা� �তামরাই �গালমাল করেছা।
�সি�ন ওখােন �� �িরি�ত মি�লা
��াি�ে�িছেলন� িমনিত ন�র �����

িতিন �� িকছু না �লেলও �ারাে�র ক�া �মেন িনেত �ারেছন
না �েলই মেন �ে�িছল। কার�� িতিনই আমার ��ি� আক���
কেরিছেলন ��� ��� িকছু �লেত �াইেছ। ��ে�র ক�ার �ের
�ারা� আর ি�ে�� িকছু না �েল �েলিছেলন� স���া� �ের
�তামােক ��ােন স� �ল�। �ের ��� আর ��ান কেরিন।
এর আেগও ��� �ক� �ক� ক��া�েরর ি��ে� �ি�ে�াগ
কেরিছল আমার কােছ।
পাি��র ��, �ত� ��ার �রাই �ম�া
এখােন িসি�এম আর এসই�িস�র মে�� এত �� �� এক��
�া �লে� ���� ি�ক তার �ে�া�াই �লে�। �েল �াইেরর
কারও �ে� �ক�ত সত��া ��ার করা খু� ক�কর। �ের ��ােন
��াগাে�াগ কের ���������� এই ���ন� �ুে�র িসি�এম �েলর
িন��াি�ত ��াে�ত স��া মির�ান ল�েরর �াম� আ�ুল আিলম
ল�েরর কােছ �ানেত ��ে�িছলাম� ��� ��াে�র কা� এত আে�
আে� �ও�ার কার� ক�� ��� ক��া�েরর ি��ে� �� �ি�ে�াগ
তার স�ে� ত�ার মত ক�� ��� ন��র �ের গাছ লাগােনা� ���
�ােমর ��তেরর রা�া এ�� ��� �� ও ��ার �ে� আ���েলর
ি����িল কত�ূর ক� �ল� িতিন �ানােলন� মাি�র �� �ােমর
�লাক �াকা �াইেছ। ক��া�েরর কাে� �া�া ি�ে�। ক��া�রেক
�া�া�াি� করেছ� �মিক ি�ে�। ��� �ন �লাক এস� করেছ
এই �ুে�র। ��� ন� �ুে� �মা� ���� িম�ার ��া�। এর মে��
এই �ে��র �া�া� ���� িম�ার ও �মা�া�া�া� ��� িম�ার।
�মা� এই ���� িম�ার ��াে�র কা� �ািক। ���াকাল�া কা� ��
�াকে�। ইিরেগ�ন ি��া��েম�� ��স� ��র� ��াে�র কা� ���
করেল তার�র �ের� ি��া��েম�� ��ন ��র� গাছ লাগাে�।
ন�� ত�েরর এখনকার ��াে�র ��� িম�ার ��তের আর এক�া
��া� �ে� আর �সই �ই ��াে�র ��তের গাছ লাগােনা �ে�।
�ােমর ��তেরর রা�া �ে��ক �ে�েছ। আ���েলর ক�া এখন
আর �ে� না।

এর পর �েয়র পাতায়

িচঁিচড়ার িনেখঁাজ িতনজেনর পিরবােরর
��� �েব�েন ��� �াড়া ি�ল না

��াি�� ��ে� ��া�ে� �ে�া� ���� পা���ারি� �া�িত এ�� �ে�া� ��রা
�ারা�ন �া�� �া��িন� �� ��ে��র •
�ত � ��ে��র িচঁিচড়া �ােমর িতনজন ��ব�
��ি� �মা�র �াইে�েল �াড়�ােমর �ে�ে�
�ফে�া �ব� চি�র রা�া ধের �াি�ল� প��িরয়ার
�াছ �থে� ওই িতনজন �ব� তাে�র �মা�র
�াইে�েলর ��ানও �খঁাজ �নই� �বলা তখন
�ােড় ���া �থে� ��ােরা�া হেব� বািড়র �লা�
�মাবাইেল তাে�র ��া�াে�া� �রেত পােরিন� �ত
�চ�া �েরও ��পল �ী� �া�া �েলা� �ী� �ব�
তার �ই ব�� �েলা� �বরা ও পাথ��ারিথ মাইিতর
��ানও খবরাখবর �ারারাত পাওয়া �ায়িন� ���
�বিধ জ�লমহেলর ��া� পিরি�িতর �থা
মাথায় িনেয় িতন িনরপরাধ িনরীহ পিরবােরর
তরেফ জামবিন থানায় �াতই ��ে��র িনেখঁােজর
�ােয়ির �রা হয়� �জ �ায় ����� ি�ন �পিরেয়
��ল, ��া�ন ��ানর�ম �াহা�� �রেত পােরিন�
জামবিন থানার তরেফ বলা হেয়েছ, তারা ওই
�লা�ার �াম �ব� জ�ল�িল ত�াি� �েরেছ�

��ানও খবর �খনও �বিধ নাই� �ই ��া�
পিরি�িতর মেধ�ই িতনজন জলজ�া� তাজা ��ব�,
�ারা িনরীহ বেলই জানা ��েছ, তারা িনেখঁাজ�
িচঁিচড়াবা�ী �ব� ��া� �ে�পাে�র �াম�িল
�মেন িনেত পারেছ না�

ওই িতনজেনর মেধ� �েলা� �ীে�র ��ি�
�িড় িরেপয়াির���র �ছা� ��া�ান �েছ িচঁিচড়া
বাজাের� বাি� �ইজন �েলা� �বরা �ব�
পাথ��ারিথ মাইিতর মেধ� ি�তীয়জন �য়া� নাম�
��ি� মাে��ি�� ���ায় �েজে��র �াজ �রেতন�
ওই ���া� �ােজর জ�ই তারা �াড়�ােমর
�ে�ে� �াি�েলন� �ি�ে� বািড়র �রাজে�ের
িতন �ছেলর িনেখঁাজ হওয়া িতনি� পিরবারে�
বা��� �ের ি�েয়েছ� �খন �ী হেব ���
জােন না� িনেখঁাজে�র বািড় �থে� �ানীয়
ি�িপ�ম �নত�� �ব� �জলা ত��ম�ল �নত�ে�র �ে�
��া�াে�া� �রা হেলও ��ানও ফল হয়িন�

�ল�াতায় �াইে�ল রা�া �েছই, চাই প�থ� �লন

�বে�ে� ক�কা�ায় � �� বা��াে�� �াে� �ে�ে�া �ক�� �া�ায় ��থক �া�েক� ��ে�� বে�াব�
�ে� �ে�ে�। ক�কা�া� বা��াে�� জ� বা� �া��� ��া��জ� ��ে�� বা �ব������ �াে� �ক��
�কে� �ক��য় ��কা� জ�� �াে� ���� ��েয়ে�। ��� �কা�� �াকা� �� �কে� বা��াে� �া���ক
ব�া��েক ��� ��� ���া� �থেক ��� ���া� ���� ���া� �া�া� কথা� ���াে� �া�েক� �� ��
��� �া� ��া���া��� �য়� ���ে�া ��েব। �া�া�া ��থক �ক�� ��� থাকেব ���া��ে�� জ�।
�া�া�া থাকেব �কব� বাে�� জ� ��� ���। ���� �াে�� ��� �াে�� �ে�� �� �কে�� কাজ
��� ক�া� ���ক��া ���য়া �েয়ে�। �াজ� ��কা�� �� �কে�� কাজ �� �ে� �ে�ে� ��া��
�ে��� �াে�। �ে���� �� �ব������ �কে�� �া��ে� ��ে� �া�জ� ক�াে�া �ব� ���� ক�াে�া
�ায়। �া��� �ে���কা �ব� ��ে�াে�� �ব��� ��ে� �� �ক� �েয়ে�।
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স�াদেকর কথা

পুেজা-পরেবর মুেখ
�েযাধ�া-কা� না এেস
পড়েলই ভােলা হত

সেব রমজান �গেছ। সামেন �গ�া পুেজা। তারপেরই আসেছ
�রবািনর ঈদ। িব�বােনরা �কনাকাটার খুিশেত ম�। �া�
ভের শিপং না করেত পারেলই তােদর মন খারাপ।
সাধার� মা��, িহ�-মুসলমান িনিব�েশে�, পুেজা-পরব এেলই
আতি�ত। �ছেলেমেয়েদর জ� িনেদনপে� একটা কের ��ত
জামাকাপেড়র বে�াব� করেত হেব। তার জ� চাই বাড়িত
টাকার সং�ান। �কাে�েক আসেব �সই টাকা? �রাজকার
যা �পাজ�ন, তা িদেয় সংসার চলেত চাইেছ না। পরেবর
মুেখ এবার চলেছ �রক�� মূল�ব�ি�। চাল, আলু, �ােলর
দর �বেড়ই চেলেছ। সবিজর বাজারও আ�ন। �বশ কেয়কটা
�জলায় এখনও খরা চলেছ।
এরপর যিদ মা�ার ওপর নতুন �কান �েয�াগ �নেম আেস,

তাহেল বাড়িত �রাজগার �তা দূর�ান, �রাজকার আয়টাই
মািট হেয় যােব। তাই �েযাধ�ার রায়েক �ক� কের নতুন
�কান ঝােমলা সাধার� িন�িব� িহ�-মুসলমান �ক�ই পছ�
করিছল না। মুখ �ুেট ক�াটা বলা যাি�ল না বেট। িক�
আড়ােল-আব�ােল, একা� আলাপচািরতায় তােদর িবরি�
�কাশ হেয় পড়িছল।
বেড়া িমি�য়া আর রাজ�নিতক দল�েলার �ব� ব�াপার

আলাদা। �েযাধ�া-কা� িনেয় মুখ না খুলেল বাজাের তােদর
��ি�জই �াকেব না� �স�লািরজম, সা�দািয়ক স�ীিত
আর আইন-আদালত িনেয় মাত�ির না করেত পারেল তােদর
�লােক বলেব �িপিছেয় পড়া', �ব�াকওয়া��'। তাই তােদর
আসের �নেম পড়েতই হেয়েছ �চােরর �াকে�াল িনেয়। �সই
�াকে�াল বাদন সাধার� মা�ে�র আত� আর �ে�গ �কবল
বািড়েয়ই িদেয়েছ।

�া �লািহয়ার �সা�ািল�-
কমু�িন� �েক�র িবেরািধতা

2িচি�প�
িব�য় � �লািহয়া িব�েয়
পা� �িতি�য়া,
শ�র রায়, � �সে��র

�া �লািহয়া �সা�ািল�-কম��িন�
�েক�র িবেরাধী িছেলন। এই
িবেরািধতার ���াপট িবে�ষ� না
কের �ধ� এই িস�া� চািপেয় িদেল
�বাধ হয় সেত�র �পলাপ করা হেব।

�লািহয়া ��তর পড়া�নার জ�
জাম�ািনেত �ান ��২� সােলর আগ� মােস। রাি�য়ায় �লিনেনর �নত�ে�
�সাি�েয়ত িব�ব, ��২� সােল কম��িন� ই�টার�া�নােলর স�ায়
�লিনেনর কেলািনয়াল িথিসস িবি�� �দে�র ত�� �াধীনতা স��ামীেদর
মাক�সবােদর �িত আক�� কের। ��২� সােলর ষ� ক�ে�েস কেলািনয়াল
িথিসস বািতল হেয় �ায়। িবে�র সব কম��িন�েদর ব�েজ�ায়া িনয়ি�ত
�াধীনতা আে�ালেনর তী� িবেরািধতা করবার িনেদ�� �দওয়া হয়।
���ী স��াম তী� কের কম��িন�েদর �নত�ে� জাতীয় ম�ি� স��াম গেড়
ত�লেত আ�ান জানােনা হয়। এই িস�া� �লািহয়ার মাক�সবােদর �িত
আ�গেত� �থম ধা�া �দয়।

��৩৩ সােল ��লািহয়ার জাম�ািনেত �ব�ানকােল� জাম�ািনর
ইিতহােস িছল ��বই তা�প��প���। এই সমেয় আ�জ�ািতক কম��িন�
আে�ালন জাম�ািনেত ��বই �ি��ালী িছল। �সা�াল ��েমা��াটরা
িছল কম��িন�েদর �িত��ী। আর এই সময়টা িছল িহটলােরর ��ান
পব�। এম এন রায় �সই সময় জাম�ািনেত িছেলন। িতিন ও �া� �লািহয়া
িহটলােরর না�সী পািট�র ��গিত �রাধ করেত �সা�াল ��েমা��াট
ও কম��িন�েদর �ক�ব� হেত আ�ান জানান। িক� কম��িন�রা
�সিদন �সা�াল ��েমা��াটেদর �ধান �� িহেসেব িচি�ত কের
�সা�াল ��েমা��াটেদর ��স করেত িহটলােরর সে� সহে�ািগতার
পথ �নয়। তার পির�িত িন�য়ই আেলাচনার �েপ�া রাে� না। ওই
িস�া� ��সাের �ারেতর কম��িন�রা ��৩০ সােলর আইন �মা�
আে�ালেনর িবেরািধতা কের এব� গা�ীিজেক সা�াজ�বােদর দালাল
বেল �পহাস কের। এইসব ঘটনা �লািহয়ােক কম��িন� ই�টার�া�নাল
িনয়ি�ত কম��িন� পািট�র িবেরাধী কের �তােল। তাই �দে� ি�ের
কম��িন� পািট�েত ��াগ না িদেয় তঁারা কম��িন� ই�টার�া�নােলর
িনয়�ে�র বাইের ক�ে�েসর ����ের মাক�সবাদী ক�ে�স �সা�ািল�
পািট� গেড় �তােলন।

জাম�ািনেত িহটলােরর �মতা দ�েলর পর ��৩৫ সােল জ�লাই
আগ� মােস কম��িন� ই�টার�া�নােলর ৭ম ক�ে�েস িস�া� �নওয়া
হয় সা�াজ�বােদর িব�ে� সব �ি�েক এক� কের সা�াজ�বাদ িবেরাধী
��ট বা িপপলস ��ট গেড় �তালা হেব। িসএসিপ-র সাধার� স�াদক
জয়�কা� �ক�ব� সমাজতাি�ক আে�ালন গেড় ত�লেত কম��িন�েদর
িসএসিপ-�ত সাদের �হ� কেরন। িতিন িতিন ইএমএস না��িদিরপাদ
ও দীনকার �মহতােক স�াদক মেনানীত কেরন। িক� দীনকার
�মহতা িসএসিপ-�ত ��াগ িদেয়ই িসএসিপ �নত�ে�র িব�ে� �চারকা��
চালােত থােকন। িতিন �গাপন সা��লাের বেলন, �িসএসিপ �সা�ািল�
পািট� নয়, এটােক �কবল একটা ��াট�ম� িহেসেব ব�বহার করেত
হেব।� িসএসিপ �নত�ে�র িব�ে� িবে�াহ কের পািট� এি�িক�িট�
দ�ল করার �াক �দওয়া হয়। লােহার সে�লেন ���৩�� দীনকর
�মহতা �ম��রা কম��িন� ই�টার�া�নােলর �িত আ�গেত�র �ে�
পািট�েত িব�াজন স�ি� কেরন। িক� ক�ে�স �সা�ািল� পািট� গি�ত
হেয়িছল কম��িন� ই�টার�া�নােলর িস�াে�র িব�ে� মাক�সবাদী দল
িহেসেব। এই ���াপেট �া� �লািহয়া, �ে�াক �মহতা, ও িম� মাসানী
কিম�িন� ই�টার�া�নােলর �িত ��গতেদর পািট� �থেক বিহ�ােরর
দািব �তােলন। ���

কা�ীেরর আকাশ এখনও
কােলা �মে� �ছেয়

�কে�র আট িস�াে�
কা�ীিরেদর মন �নই

•
�৩ �সে��র কা��� চলিছল,
�দ�ামা� �িলর আেদ�ও
বলব� িছল। িক� �সসব
�মা� কের ��� জনতার �িতবােদ �কঁেপ ওে�
�পত�কা। আেমিরকা িবেরাধী ��াগান ওে� �কারান
�বমাননার িব�ে�। ��াগান ওে� �াধীনতার পে� এব�
ইসলােমর পে�। হাজার হাজার মা�ষ �াি�প��� �ােব
িমিছলও করিছল। িক� প�িল� এব� িনরাপ�া বািহনী
�সই িমিছল থামায় এব� িনিব�চার �িল বষ�� কের। ��
জন মারা �ায়, �ায় �দড়�� ঘােয়ল হয়। ব�াপক দমন,
ত�াি� �ি��ান, এব� ���তার �� কের �সনাবািহনী,
এই �িতবাদেক থামােনার জ�। �ামা�লও বাদ পেড়িন
এর �থেক। ���য় ���য় ত�� ���তার হেয় �জেল �ায়।

�� �সে��র িছল কা�ীেরর এবারকার নাগিরক
�িতবােদর �০০ িদন। এটা �� হেয়িছল �� জ�ন।
প�িলে�র �িলেত ��বকেদর ম�ত�� �ব�াহত।

২� �সে��র �িরয়ত কন�াের� �নতা িগলািন
জ�� ও কা�ীেরর সম� সামিরক ক�াে�র এব�
�ক�ীয় িনরাপ�া বািহনীর ক�াে�র সামেন িবে�াে�র
কম�স�চী �ঘাষ�া কেরন, কা�ীর ছােড়া আে�ালেনর
��� িহেসেব। নয়া িদি� সতক� হেয় ওে�। �সনাবািহনীর
মাথারা র�া ম�ীেক জানায়, �িদ ক�া� আ�া� হয়
বা �ক� �জার কের ক�াে� ��াকার �চ�া কের, তেব
�িল চলেব।

এইরকম ��াজনক পিরি�িতেত সব�দলীয় �িতিনিধদল
িদি� �থেক ২০ �সে��র �ীনগর �পঁ�ছয়। িগলািন
�সনাবািহনীেক ��ালা িচি� িলে� জানান, তারা
��ন তােদর িবেবেকর দায় �থেক �ারতীয় �নত��েক
কা�ীিরেদর ওপর িহ�সা ও �ত�াচার চালােত বার�
কের।

�ারত �থেক িবি��তাকামী �নতারা সব�দলীয়
�িতিনিধদেলর সােথ সা�া� �ত�া��ান কের। ��েষ
সব�দলীয় দেলর একা�� িগলািন, িমরওয়াইজ ও ইয়ািসন
মািলক --- এই িতন িবি��তাকামী �নতার বািড় িগেয়
�দ�া কের, িকছ� কথা বেল, িকছ� কথা ��ােন তােদর কাছ
�থেক। িতন �নতাই �িতিনিধদলেক বেল, ��ন �ারত
সরকার কা�ীর �� একটা ��মীমা�সীত সম�া� (dis-
puted) এট�� ��ত �ীকার কের। িগলািন জানায়,
তার পঁাচ দ�া দািব মানেল তেব ি�রতা ি�রেব।
ইয়ািসন মািলক জানায়, িবি�� পািট� �থেক �িতিনিধ

িনেয় একটা �েকার �প�
�তির করা �হাক, �ারা
কা�ীরী �নত�ে�র সে� কথা
বলেব। িমরওয়াইজ বেলন,
কা�ীরীরা �ারত সরকােরর

সােথ সহমত নয়, এটা িদ�ী �ীকার ক�ক।
সব�দলীয় �িতিনিধদল তােদর �বা�ােনার �চ�া কের,

�ারত �থেক িবি��তার �� দািব, তা �ারেতর
জনমেতর পিরপ�ী এব� �কানও পািট�ই স�িবধােনর
সােথ �স�িতপ��� এই দািব সমথ�ন করেত পারেব না।
�িতিনিধদল কা�ীেরর ম���ম�ীর সমােলাচনা কের।

এরপর ২৫ �সে��র �ক� সরকার কা�ীেরর িহ�সা
থামােত আট দ�া পদে�প �ঘাষ�া কের। সামিরক
বািহনীর িবে�ষ �মতা আইন বা AFSPA রেদর িবষেয়
�কানও আেলাচনা হয়িন।

আট দ�া পদে�প হল �
�� নামী ব�ি�েদর িনেয় গি�ত একিট মধ��তাকারী দল
জ�� ও কা�ীেরর সম� ��ে�র মা�ষ, রাজ�নিতক
দল��গা�ী, ছা� ��ব স�গ�ন, নাগিরক দল ���িতর সে�
দীঘ�েময়াদী ি�ি�েত আেলাচনা করেব।
২� ি�ল �ছঁাড়ার �পরােধ ব�ী ��বক ও িকে�ারেদর
�িবলে� ম�ি� এব� তােদর ওপর �থেক সম� �ি�ে�াগ
�ত�াহার।
৩� জন �র�া আইেন ব�ীেদর িব�ে� �ি�ে�াগ
প�নিব�চার।
�� �ীনগর জ�েড় �র�া বািহনীর �মাতােয়ন কিমেয়
আনা, �চক পেয়�ট, বা�ার কমােনা এব� ��প�ত
��ল� আওতায় থাকা ��ল �িলর িবষেয় প�নিব�চার।
৫� �� জ�ন �থেক এ�নও �বিদ মারা �গেছ �ারা তােদর
পিরবার�িলর হােত ৫ লা� টাকা কের �িতপ�রে�র
বে�াব�।
�� জ�� ও লাদাে�র ��য়েনর িবষয় �দ��ােলর জ�
�িট িবে�ষ দািয়��া� কিমিট �তির।
৭� ��ল, কেলজ, িব�িবদ�ালয় ��ালার বে�াব� করা।
�� ��ল কেলজ ���িতর ��িতকে� �০০ �কািট টাকা
�ক�ীয় সাহা��।

িবি��তাকামীেদর �কানও দািবই এই আট দ�ায়
�নই। ম�ত িকে�ার ��বকেদর বাবামােয়রা এই পদে�েপর
কথা �েন জানায়, এই পঁাচ লা� টাকা িক আমার �ছেলর
ম�ত��র �ত সারােত পারেব� কা�ীেরর মা�ষ ��ি�
নয় এই আট দ�া পদে�েপ। কার� তােদর রাজ�নিতক
দািব�িলর �িত �কানও স�ান �দ�ােনা হয়িন এটােত।

� � ম পা তা র প র

�মরামেতর টাকা �চাের
খােব না বঁাধ সারেব?

�ই িব�� মেতর মেধ� �থেক দেলর বাইের সাধার�
মা�েষর কাছ �থেক �ক�ত সত�টা কী তা জানার জে�ই
আজ আবার আসা। �ে��রপাড়ায় �েনেকই আমার
পিরিচত। তাই এও জািন, এই �দ�লবািড়-�দবীপ�র
��েলর প�ােয়ত �ধান এসই�িসর প�জ ম�ল এব�
সবেচেয় �িত�� �য়�র মাতলা সহ িতনিদেক নদী
িদেয় �ঘরা �৩� ন� ব�েথর সদ�া মিরয়ান ল�র ও
তঁার �ামী আ��ল ল�র িসিপএম। দল, ধম�, পাড়া ---
সব িমিলেয় একটা জিটল সমীকরে�র মধ� �থেক সত�টা
জানেত হেব। নদীর সামা� দ�ের একিট বািড় �গলাম
--- নাম চপলা ন�র �৫৫�, িবধবা। প�� নব ন�র
�২��, প��বধ� আর ��িট নাতিন। পাড়ার আরও �-৭
জন মিহলা ও প��ষ জেড়া হেয় �গল। �বী� কিচরাম
�ািল �৭২�-�ক িজ�াসা করলাম, বঁােধর কাজ হে��
বলেলন, না না িকছ�ই হয়িন। �কন হে� না� কারা
দায়ী এ জ��

--- আমােদর �দে�র �ধান প�ােয়ত �ম�ার �ারা
আেছ তারা ি�ক মেতা ল�� করেছ না, এ জ� হে� না।
নদী বঁাধ সারােনার টাকা �চাের �ােব না বঁাধ সারেব�
আয়লার পর �ায় �৫ মাস হেয়েছ, আবার একটা িকছ�
হেল কী হেব আমােদর� সব দল �চার, রা�া �বঁাধ�
না হবার জ� দায়ী। নাহেল আমােদর এ �দ��া �কন�
সবাই গত কািত�েক িবি�ওেক �ঘরাও কের, এসই�িসর
��ধান� প�জ ম�ল িছেলন। ক��া�ার িহর�য় ব�
বেলিছেলন কািত�েকর মেধ� হেব। তারপর �০ মাস হেয়
�গেছ, এ�নও হল না। �প�ােয়ত� �ম�ােরর তদারিকেত
�বঁােধর� কাজ হে�। সব পািট� চাইেছ, আমােদর হােত
কাজ দাও।
বঁােধর ওপর �ঁিজ রেয় �গেছ, �যাজনার টাকা �মেলিন
স��া ন�র �৩৫-�০� বেস কথা �নিছেলন, বলেলন
-- ক��া�ার দায়ী, �স �তা ওপের বলেত পাের। �ক�
�ক��া�ারেক� �মিক িদে� বেল জানা �নই। তাহেল �তা
সাধার� মা�ষেক জানােব। আমােদর সে� ক��া�ােরর
��াগাে�াগ �নই, �ারা ��েড় ��েত চায় তােদর সে�
আেছ। জানােলন, নদীর বঁােধর ওপর বাস করেছ িতন
ঘর � িদলীপ �ািল, �গ�তম ন�র, মহােদব ন�র।
তােদর �� �কাথাও �াবার জায়গা �নই, �সজ� তারা
মািট কাটেত িদে� না। পের এ িবষেয় এ পাড়ার
এসই�িসর �নতা িবধান ন�র �৫�� বেলিছেলন ---
�এই ব�েথ� িচত�িরেত ৫ ঘর, �মা�াপাড়ায় � ঘর ও
এই �ে��রপাড়ায় ২ ঘর --- এই � ঘর বঁােধর গােয়
বাস করিছল। বািকরা ইি�রা আবাস ��াজনায় ৩�,৫০০
কের টাকা �পেয় �� জায়গায় �ে� �গেলও এ পাড়ার
িদলীপ �ািল ও �গ�তম ন�েরর ��াপ�� টাকা মেন হয়
�নতারা ��েয় িনেয়েছ। তারা টাকা পায়িন, রেয় �গেছ।

�িত�� বািড়র জ� সরকাির সাহায� য�সামা�, তাও
�লােক পায়িন
এবার �পি�ত সবাইেক �� করলাম প��� বা আ�ি�ক
�িত�� বািড়র জ� �ক� সরকার �থেক টাকা �পেয়েছন
িকনা। �পি�ত ৭িট পিরবােরর স��া ন�র, কািলদাসী
ন�র, কিবতা বােয়ন, চপলা ন�র, আরিত বােয়ন,
কিচরাম �ালী সহ � জন মিহলা ও একজন প��ষ
সবাই জানােলন, তঁারা �ক� �িতপ�রে�র �কান টাকা
পানিন। এ পাড়ায় � চারেট বািড় ছাড়া �বি�র�াগ বািড়
��ে�েছ। �ােদর ঘর আেছ তারা টাকা �পেয়েছ� �থচ
বা�েদব ন�েরর মেতা গিরব, �ােদর ঘর এেকবাের
িনি�� হেয় �গেছ, �কানরকেম �াি�ক িদেয় �ঁিজ
কের আেছ। তারা টাকা পায়িন, বলেলন স��ািদ।
আমােক বলেলন, আপিন �তা জােনন, ওর ঘেরর
�েটা ত�েল িনেয় �গিছেলন �সবাের। কিচরাম �ািল
জানােলন, এ�ােন �মাট ৭০-৭২িট পিরবাের মেধ� মা�
িতনিট পিরবার দ� হাজার কের টাকা �পেয়েছ। এেত
িক�� হেব না, একটা বঁাে�র দাম �৫০ টাকা। একটা
মািটর বািড় করেত কম কের ৩০-৩৫ হাজার টাকা
লােগ, টািলর চােলর। স��ািদ বলেলন, ��মন �তমন
একটা পাকা বািড় করেত ৭০ হাজার টাকা লাগেব। আর
সরকার �স�ােন পাকা বািড়র ��ে� প��� �িত��েদর
জ� �০,০০০ টাকা িদে�, আ�ি�ক �িত��েদর ৫০০০।
মািটর বািড়র ��ে� ৫০০০ ও ২৫০০ কের।
এবার পূেব হাওয়া বেয়েছ, তাই মাছ কম নদীেত
এবার বা�র ��রার ��িরেত। স��ার ��কাের মাতলা
�পেরােত �পেরােত স�ী �দ�লবািড়র �ািল গােয় ত�েল
ধ�িত পরা �দাহারা কদমছঁাট চ�েলর কািত�ক ন�র �৫��
বলিছেলন, তঁার ২ িবঘা চােষর জিম থাকেলও মাছ
কঁাকড়া ধরাই �ধান �প�া। ��রবেনর দ�রবত�ী নদীেত
মাছ ধরেত �াবার জ� তঁারা �বেরান িতিথ ধের। দ�মী,
একাদ�ী, �াদ�ী --- �ত প�ি��মার িদেক এেগােত থাকেব,
নদীর জল ��েল ��েব আর মাছও তত �বি� পাওয়া
�ােব। এই�ােব �িতপদ, ি�তীয়া, ত�তীয়া --- জেলর
��েল ও�া �ম� কমেব, মাছ পাওয়াও �সই হাের কমেব
--- তাই এবার ��রার পালা। িতিন বলিছেলন ---
এবার প�েব হাওয়া হেয়েছ। �েল মাছ কম পাওয়া �গেছ,
ধােন �পাকা হেয়েছ, �মেড়া গােছ �পাকা হেয়েছ। বা�
লিগ ��লেত ��লেত ব�ি�েয় বলল, �ী�কােল দি�ে�
হাওয়া আর �ীতকােল ��ের হাওয়া হেল �ােলা। এই
�� �ক�িতর সে� একা�তাজিনত �িত�বাহী �ান, তা
��রবেনর মা�েষর কােছ স�দ। ��রবেনর সব িকছ�র
মেতা তথাকিথত ি�ি�ত �িনয়ায় এর �িত �বেহলা,
তাি�ল�, ��রবনবাসীর আ�িব�ােসর ��াব এব�
বত�মান �িনয়ার সে� মািনেয় �নবার তািগেদ সম� মানব
সমােজর স�দ এই �ান ল�� �ায়।

�সিদন সে�� �-৩০ �বেজ �গিছল। তাই ��দ�ায়
�থেম �মাটর��ােন �০-এর বদেল �০ টাকায় এব� �ই
বজবজ �া�ীর সােথ মাথািপছ� �০-এর বদেল ৭০ টাকায়,
মােন ২০-র বদেল �৫০ টাকায় �ক�ািল �থেক জয়নগের
�দড়ঘ�টার পেথ বািড় ��রা। স��ার পর ��রবেনর
�বহাল �াতায়াত ব�ব�ার ছিবিটও �� হল।

� � ম পা তা র প র

িতিরে� �সে��র
িভতেরও হালকা িভড় রেয়েছ। যারা মালপ�
িকনেছ, তােদর মেধ� পাড়ার একটা �ছেলর সে�
�দখা হল। ও িন� আিলপুর কেলেজ পেড়। আজ
ও কেলেজ যােব না। �কা�পােরিটেভ একজন
চারপাশটা �দেখ িনেয় বলেলন, �েদখুন, আমরা
পুিলশেক যতই গাল িদই, ��টা �ানা �শ�কাতর
�তা এমিন এমিন ��া��া কেরিন। ওরা সব িরেপাট�
িনেয়ই ি�ক কেরেছ। �সিদেনর রােতর �টনাটা
�তা �দখেলন। চার-পঁাচটা �ছেল আমােদর �েলা
করিছল। ওেদর জামার িনেচ মাল সাটােনা িছল,
আমরা কী বুিঝ না?'

আ�া� হওয়ার আশ�ার একটা �ম� আমােদর
এলাকা জুেড় �ছেয় রেয়েছ গত ক'িদন ��েকই।
তাই ��শ�কাতর' ��া��ােতও কারও কারও
�ি�� আসেল �মিটয়াবু�জ এবং লােগায়া
রবী�নগেরর মেতা িহ�পাড়ায় মুসলমান �বি�ত
পিরেবেশ আ�া�েবাধ, িবে�� আর �ে�েগর
�চহারাটা কলকাতার �� এলাকা ��েক িকছুটা
িভ�। গত রিববার আমােদর পাড়ার মুেখ বেড়া
রা�ার ওপর রাত ন'টা নাগাদ একটা ���টনা
�েট। �েটা �মাটরবাইক �ত গিতেত �'িদক ��েক
আসিছল। পাড়ার যুবক বুন রা�া পার হেত িগেয়
ওেদর মােঝ পেড় দা��ভােব �চাট পায়। চারপাশ
��েক �ছেলরা জেড়া হওয়ার আেগই �ই বাইক-
আেরাহী গািড় ��েল চ�ট �দয়।

বাইক �েটা শতখােনক �ছেল ভা�চুর
কের। বাইেকর িপছেনর সওয়ািররা খািনকটা
মারও খায়। তারপর �নতা-�ানা-পুিলশ-র�ার
গতা�গিতক ছকটা চেল। কার� বাইক-���টনা
এই ��েলর �রাজকার ব�াপার। �বিশরভাগ
��ে�ই বাইক-আেরাহীরা জােত মুসলমান হয়
এবং �চাট পায় িহ�রা। ��ত রবী�নগর,
��া�পাড়া, সে�া�পুের �সরকমটাই �দখা যায়।
�েল বাইক-আেরাহী মার �খেল, �েমা�াপাড়া'
��েক দল �বঁেধ �ছেলরা �িতেশাধ িনেত আেস।
রবী�নগের এটা িনত�কার ব�াপার। এই �তা
ঈেদর িদন নামােজর পরই দেল দেল িকেশার ও
যুবেকরা বাইক িনেয় �বিরেয় পেড়িছল, খুিশর
আেবেগ ি��টাও একটু লাগামছাড়াই িছল।
রবী�নগর �মােড়ই একটা বাইক �� বাইকেক
পাশ কাটােত িগেয় �ে� �গল। �য �চাট �পল,
�স-ও িছল মুসলমান। না হেল �তা �সই ওরা
আর আমরার গ�টাই আে��স চেল আসত। এখন
আমােদর পাড়ার যারা আহত বুনেক বঁাচােত
িগেয়িছল, তােদর কেয়কজন নািক �ওেদর' টােগ�ট
হেয় �গেছ। এটাও ি�ক বুেনর র� ঝরেত �দেখ
তা��ি�ক আে�ােশ বাইক ভা�ায় তারাই �ক�
�ক� হয়েতা �বিশ �েদ�াগী িছল। িক� এটাও
�তা �সই চালু ছকটারই ��� আর �সই কারে�ই
আমরা ��শ�কাতর' ��টা �ানার ��গ�ত�

আমােদর গাছতলার গিলর ওপাের খােলর
ওপর পুরেনা কাে�র �সতু সিরেয় সদ� কংি�েটর
ি�জ হেয়েছ। এই ি�েজর ওপর িদেয় আেগ
গািড় আসেত পারত না। এখন ভ�ান, িরকশা
আর �মাটরবাইক ��ে� যাতায়াত করেছ।
ওপােরর মুসলমানপাড়া�েলা ��েক �ছেলরা আেস,
একসাে� জেড়া হেয় আ�াও মাের। িক� িতনিদন
আেগ স��ােবলা এই িনেয় একজন ম�ব� করায়
তুমুল গ�েগাল �লেগ �গল। �চােখর িনেমে�
দেল দেল �ছেলরা পােয় �হঁেট আর বাইেক
�চেপ এখােন জেড়া হল। �ক� বলেছ ওরা
এেসিছল শ'�য় শ'�য়, �ক� বলেছ হাজাের।
�ালাই-�সতু, �মাবাইল ��ান আর �মাটরবাইক
নামক আধুিনক জীবেনর �পকর��েলা হেয় ��ল
সং�ে��র �পকর�� কােছই �ানা, খবর �পেয়
পু��িলশ এল। িক� পুিলেশরাও মারেধার ��কােত
গিলেত �ুকেত ভয় পাি�ল। �বেশে� �সিদেনর
মেতা ঝােমলা িমেট যায় বেট। িক� এর ছাপ
রেয় যায় রবী�নগেরর জনমেন, একা� আলাপ-
আেলাচনায়। এর মেধ�ই গােয়র ওপর এেস পড়ল
িতিরেশ �সে��র, �েযাধ�ার রায় ��া��ার িদন।
সাধার� পিরবােরর যুবেকরা �ব� পুেজার মুেখ
এই আদালেতর রােয়র �টনশনটা িনেত চাইিছল
না। �কাে�ই �েনেক বলিছল, ওখােন মি�র-
মসিজদ বাদ িদেয় একটা হাসপাতাল করা �হাক।
মুসলমানেদর মেধ� যারা িদন-আিন-িদন-খাই মা��
--- তারাই সংখ�ায় �বিশ --- ��� ভয় পাি�ল।
আবার যিদ �সই িবরান�ইেয়র মেতা টানা কা�ু�র
িদন�েলা ি�ের আেস, কীভােব সংসার চলেব?

সাধার�ত মুসলমানপাড়ার �ে�গ �ব�
আমােদর �শ� কের না। �সখানকার �-চারশ
�ছেল যখন বাইক িনেয় এপাড়ায় চড়াও হয়,
আমরা �টর পাই �ওেদর সােজা সােজা রব'।
িক� এর বাইেরও ওপাড়ার �েনক িকছুই
আমােদর রেয় যায় �জানা। ওপাড়ার িকছু �ছেল
এপাড়ায় িনজ�নতা �দেখ ��িমকােক িনেয় ��ম
করেত আেস। এপাড়ার �ছেলেমেয় ওপাড়ায় িগেয়
��ম করার ক�া ভাবেতই পাের না। এপাড়ার
ব� �ছেলেমেয় সারা জীবেন �তা বটতলা,
কা�পপাড়া, িকলখানা বা �েমা�াপাড়া'র
ি�সীমানা মাড়ায়িন। কী কের আমরা �টর
পাব ওখানকার আজেকর চালিচ�? তবু
এক-আধটা খবর আেস। আজ �িতেবশী �িনলদা
এেস বলেলন, ওঁেদর পােশর বািড়র একজন
�মিটয়াবু�েজর রামদাসহািটর তুলিস মা�ার
�দাকােন িগেয়িছল গতকাল স��ায়। �সখােন চাল
�কনার জ� িতনশ �লােকর লাইন �দেখ পািলেয়
এেসেছ। পােশর বাদামতলার গিরব মুসলমানরা
চাল-আলু িকেন রাখেছ। যিদ রায় ��া��ার পের
লাগাতার কা�ু� জাির হেয় যায়। কী �দেব তারা
বা�ােদর মুেখ? িবরান�ইেয়র ��িতর আত�
তােদর মহ�ায় �ছেয় রেয়েছ।



Vol. 2, Issue 7 KHOBORER KAGOJ SANGBADMANTHAN 1 October 2010 স�বাদম�ন �

��ম�র ি��ী অি�ত মা�ােতােক প�িলি� ��ন�া
আত� ছিড়েয় �েড়েছ জ�লমহেলর সা���িতক কম�ীেদর মেধ�
����� চ�ব���� ������� �� ��ে��� •
গত ১৮ �সে��র �াড়�াম মহ�মার �গালবাি� �ােমর
বািড় ��েক �ুিলশ �ুমুর িশ�ী �িজত মাহােতােক মাওবাদী
জনসাধারে�র কিমিটর সদ�েদর সাে� �যাগসাজেশর
�িভেযােগ ���ার কের। �ুিলেশর �িভেযাগ �য িশ�ী
�িজত মাহােতা মাওবাদী ��ায়ােডর সদ� দী�ক মাহােতার
সাে� িনয়িমত �যাগােযাগ রাখেছন এব� তঁােদর আ�য়
িদে�ন। এছাড়াও �ুিলেশর �িভেযাগ �য িশ�ী �িজত
মাহােতা জনসাধারে�র কিমিটর হেয় িবিভ� �চাের ��শ
িনে�ন এব� কিমিটর িবিভ� সভায় গান গাইেছন।
সরকােরর কােছ িনিদ�� �কান ত�� �মা� না �াকা সে�ও
িশ�ীর িব�ে� আনা এই �িভেযাগ�িল িনেয় �াভািবক
ভােবই জ�লমহেলর �ুমুর িশ�ীেদর মেধ� আতে�র
�িরেবশ স�ি� হেয়েছ। �ুিলেশর কােছ িনিদ�� �কান ত��
�মা� না �াকায় আদালত িশ�ী �িজত মাহােতােক জািমেন
মুি� িদেয়েছ।

�ুমুর িশ�ীেদর িব�ে� এই ধরেনর �িভেযাগ এেন
�ুিলিশ �হন�ার �টনা এই ��ম। জ�লমহেল এই
�টনা �ুমুর িশ�ীেদর মেধ� �ধু আতে�র �িরেবশ স�ি�
কেরেছ তাই নয়, িশ�ীেদর ��শাও নানা ভােব �িত��
হে�। �ুমুর িশ�ীরা তােদর �দনি�ন জীবেনর �িভ�তা
��েকই গান বঁােধ এব� গান গায়। তাই �াভািবকভােবই
জ�লমহেলর সমকালীন সামািজক,রাজ�নিতক ও
����নিতক জীবেনর ক�া তােদর গােনর মেধ� উেঠ এেসেছ।
গত বছর সরকােরর তর� ��েক কেয়কজন �ুমুর িশ�ীেক
�ুর�ার িদেয় আিদবাসীেদর মেধ�কার ��াভ চা�া �দওয়ার

�চ�া হেয়িছল, িক� তােত িবেশষ �ল হয়িন। নানা ভােব
�ছােটা �ছােটা িশ�ীেদর মাধ�েম জ�লমহেলর জনজািতর
��খ �দ�শার ক�া গােনর �মাড়েক �শানা যাে�।

�যমন আমােদর কােন �ভেস এেসেছ িকছু লাইন,
����� �েক�ে� আ�েলা আকাল �ড় ���
�����আর হদেক ওেঠ লালগড়
����� আ�ােদর �া�া �ঠাে� ��া�া� �া�ক �া�া ���
�������া��া�� ������ আ�ার কাে� ��া�া ���
�����আ�� �� গ�র� গ�াে�র ���া���া �া�া�� ���

�ুমুর িশ�ীেদর �িভেযাগ হল �জ�লমহল ��েক গাইিছ�
িসিড �কােশর �র ��েকই �ুমুর িশ�ীেদর �কউ �কউ
সরকােরর িবষ নজের �েড়। জ�লমহেলর মা�েষর মেধ�
এই গান�েলা জনি�য়তা ��েল মা�েষর মুেখ মুেখ ছিড়েয়
�েড় আিদবাসী মা�েষর দী�� ব�নার ছিব, �ুিলিশ
িনয�াতেনর নানা ক�া। এই �িরি�িতেত সরকার ভয় �দিখেয়
�হন�ার মাধ�েম �ুমুর িশ�ীেদর �াধীন িশ�ীস�ােক ন�
করেছ। আিদবাসী সমােজর সা���িতক জীবেনর সাে� সাে�
তােদর ����নিতক জীবেনও এর �ভাব �ড়েছ। সরকার ভয়
�দিখেয় �ুমুর গােনর মেধ� উেঠ আসা আিদবাসী সমােজর
�ক�ত ছিব আড়াল করেত চাইেছ। তােদর ব�ব� হল,
কিবর �মন যখন আিদবাসীেদর িনেয় গান বঁােধ বা গান
গায়, কই তখন �তা সরকার তােক ���ার কের না, তাহেল
�কন িম��া �িভেযােগ �িজত মাহােতােক ���ার করা হল?
তাহেল িক সরকার এখন জ�লমহেলর �াধীন সা���িতক
জীবেনও লাগাম টানেত চেলেছ?

�াড়�ােম কিমিটর ডাকা বনেধর িদেন
বনবাসী ��ােয়েতর সভা
ব���� ������� �� ��ে��� •
�� �সে��র ���� �াড়�াম বনে�র িদন স�া িছল
�াড়�াম লােগায়া িনি�ল �ারত বনবাসী প�ােয়েত।
�সই ���� সােল �ই বনবাসী মা�ে�র আ�ম �িত�া
�েয়িছল। িছেলন রামমেনা�র �লাি�য়ার মেতা মা��ও।
আ� �লাি�য়া ���তব�� �দযাপেনর স�া। ��িত িছল
দী��িদেনর। স�ার �� �তাি�ক মা�ে�র বে�াব�ও করা
�েয়িছল। ��� ম���েত� গত �� �সে��র ব�াদরবিন �ােম
�য�থবাি�নীর অি�যান ও �তা�েতর �টনায় �নগে�র
কিমিটর �ােক আট�ি�� ��টার �� �ন�ীবন �� �েয়
পেড়েছ।
����ন িক� �েলেছ। তেব �রেলর িক�রী কে��র
��া��াও ম��র ��� �ে�ন আসেব বেল আ�া করা
যাে�।� সকােল ��াটফেম� পা িদেতই �যন মেন �য়,
� �ক অ� ��িম। মা�� �কমন যে�র মেতা �েল
যায়। িন��ে� িনিদ�� লে��। স�� িসপাইেয়র দ�ি�েত
সে�� ও আতে�র ছাপ। ��াটফম� ��র �ছেড় বাইের
পা রা�েতই প�া� ছ��ন ির�াওয়ালা ছ�েট �ল �ক�ন
যা�ীর �� ��� যােবন বাব� যােবন� ��লার ওপের কলা
আেপল িনেয় �ফিরওয়ালা ��াকেছ। দ� টাকা বােরা টাকা
��ন, িনেয় যান ���। িক� �ক �কেন� সব �দাকানপাটই
ব�। � �কটা ��ন সব�� �ছােটা �া �দাকান বাদ িদেল
সব �ন�ান। ��িটেত �িট �ছা� �মেয়েক বিসেয় রা�া
িদেয় মা �েল �গল �িকেত। আমরা কেয়ক�ন পােয় পােয়
�বলা দ�টার মে�� �প��েছ �গলাম স�া�েল।
��ত�নও ��াতারা �ক� আেসিন। দ�র দ�র �াম �থেক
যােদর আসার কথা িছল, তারাও আসেত পারেব না
�ািনেয়েছ। �বলা �েত � �ক�ন আে�পাে�র ��াতা

�ল। স�া �� �ল রামমেনা�র �লাি�য়ার �ীবন ও
ি��া ও কা�কেম�র িব�েয় ব�ব� রা�েলন স�থনাথ
��া�, অরিব� আ��ম, স�ীপ দাস, �গ�াথ বে��াপা��ায়
ও আরও অেনেক। গলা ফািটেয় গান গাইেলন অসীম
িগির �� �আ�াের �ক �গা বিস �কা �ফেল ��াে�র
�ল����, ��ম�র স�ীত গাইেলন �ারা�ন �াল।
��বাইের �থেক আসা অিতিথেদর �� �াবােরর
বে�াব�র দািয়� যারা িনেয়িছল, তারাও গতকােলর
�টনার পর ��� ম���েত� �ািনেয়েছ, �াবার িদেত পারেব
না। বনবাসী �ক ব�� � �সে� �কটা গ� বলেলন, ত�ার
�ক আ�ীয় কিমিটর �াকা বনে�র �কিদন �দাকােনর
��তের বেস িমি� বানাি�েলন। িবে�� অ��ার িছল।
�য�থবাি�নী �েস তােক �পটােলা। �য�থবাি�নীর য�ি�,
কিমিটর বনে�র িদন �দাকােন কা� করছ, �র অথ�,
�তামার সােথ কিমিটর �লােকেদর �যাগসা�� আেছ।
�ই স�� য�ি� তােদর। �র মে��ও বনবাসী মা��
অিতিথেদর �� সামা� �াবােরর বে�াব� কেরিছল।
বনবাসী প�ােয়েতর স�াপিত, �া�ন ি��ক ব�� ��ীর
�মার মা�াত �ানােলন, ত�ােদর �িত�ােনর �ীের �ীের
�েয় যাওয়ার ���কথা। আর আ�েকর �ই �ানা�ািন
��েনা��িনর রা�নীিতর মাে� ত��রা �ক�ই ত�ােদর কথা
কােনও �তােল না।
��স�া ��� �েত না �েতই �কট� আ�ট� �বলা �েতই
�েদ�া�ারা য�ারা �েসেছন, ত�ারাও সে��র মে�� বািড়
�ফরার �� �ি�� �েয় পড়েলন। আমােদর কলকাতা
�ফরার ��ন প�া�টা �ক�ি�ে� ��েনও ত�ারা ���ন পয��
�প��েছ িদেয় �ত �বলা থাকেত থাকেত �য যার িনে�র
গ�ােয় িফের �গেলন।

িবিপ�ল মি�লােদর �র�েন �ািড় �কে� �ন�ীিত
������ ��ল� ������� �� ��ে��� •
দাির�সীমার িনেচ বসবাসকারী মিহলােদর জ� �রশেনর
মাধ�েম শািড় �দবার �ক� গত ���য়াির মােস
চালু হেয়েছ। িক� এখনও �সই �িবধা ��েক বি�ত
জ�লমহেলর দির� �িরবােরর মিহলারা। ত�জর �ারা
��ত শািড়�িল ত�জর আ�িলক সরবরাহকারীেদর
মাধ�েম �রশন �দাকােন ���েছ �দওয়া হেব, এমনই
সরকােরর �� ��েক জানােনা হেয়িছল। �ানীয় মা�ষেদর
�িভেযাগ হল, গত জুন-জুলাই ��েক �াড়�ােম এই �ক�
চালু হবার ক�া হেলও আজ �য�� �কউই তার �িবধা
�ায়িন। িবেশষ স�ে�র খবর, �াড়�াম ��েল এর জ�
�ায় ১� হাজার শািড় বরা� হেয়েছ, িক� তা �কা�ায়
�গল? এই শািড় �ক� িনেয় বেড়া ধরেনর কােলাবাজাির
চলেছ।

িবেশষ স�ে� জানা �গেছ এই ��েল ত�জর চারিট
আ�িলক সরবরাহকারী িডলারেদর মাধ�েম তা �রশন

�াড়�াম ম��মায়�দাকান�িলেত
���ছেনার ক�া,
এর�র �স�িল িবি�এল কাড� �হা�ারভু� �িরবার�িলেক
�রশেনর মাধ�েম �দওয়ার ক�া। �াড়�ােম ত�জর চারিট
সরবরাহকারী িডলারেদর নাম --- ১) আিশষ খাটুয়া
��লিটকির) �) �িজত চ�ব��ী �িশলদা) �) বা�েদব
আগরওয়াল �জামবিন) ৪) ন� ি��ািঠ �লালগড়)।
সরকােরর �বঁেধ �দওয়া কা�েড়র �রট য�া�েম ৮৮
টাকা, ৯৫ টাকা, ৯৮ টাকা, ও ১০৪ টাকা।

গত �০ ���য়াির �০১০ তািরেখ �ি�মবে�র মুখ�ম�ী
বু�েদব ভ�াচায� �বাল�ুের ��ম জানান এই �কে�র ক�া।
��েম এই �ক� বীরভ�ম, বঁা�ড়া ও �ি�ম �মিদনী�ুের
চালু হওয়ার ক�া এব� �ের �ে�াবর মােসর মেধ� তা
�ি�মবে�র সম� �জলা�েলােত চালু হেব বেল িতিন
বেলন। এই �কে�র জ� �েয়াজন হেব ১� ল� শািড়,
যা ��ত করেব ত�জ।

িব�ারপিত �রমবীর �ম�া • ����ক�� ����� �গ�া� রাে�র ���া�� �� ���া� �দ���ল�� �দ��া ���দা ��
�া�গা� �ােক� ক��ও �া ��রাকার� আ�ার ক��ও �া কােরার ��া� �� �কা�ও

আকার ��ে� �াের� ����ক�� কাঠাে�া�� �া�র �া��ে���েল�� কে� �া��ে���েল� �া ����� ��� �ে� �র ����া� ��লাে�র
���ােরর ��র���� �া� �র ����েদর ��র� �াকে� �াের �া� ����ক�� কাঠাে�া�� �ক�� ��রে�া কাঠাে�া ��ে� �ার
ও�র ������� আ�ক�ওল��ক�াল �াে�� �� �����া ��া� কেরে�� ���া �ক�া ���াল �হ� ����ল ��ল� ����� ��ে��র
���� রাে� �া��াে�র গ��ে�র �লা� ������েলা রা�া হে���ল�

� থ ম পা তা র প র��া ������ �� আেলা�� �����ে� �া���ক�াে� �হ�েদর �া�লকা�া ���
�র ও�ের� �র�� ���া র�� ও ��া� �����র ���া� রে�ে�� ��াও �������
�হ�রা ����ক�� �া���েক ���া�� ���া� �দ��ল �হে�ে� ��ে�া কের আ�ে� ��� ���� �����া� �হে�ে� �দে� আ�ে� ���
�র�া��� কাল ��েক আ� ����� ����ক�� কাঠাে�া ����াে�র �ের ও� ����ক�� কাঠাে�াে� �দ��ার ����া হে���ল ��
��ে��র ����� ��াও ��া���� ��াও ��া���� �া�েরর �����ে� �হ�েদর �ক�� ���কার ��� �ারা ��র������াে�
���াে� ��া��া করে�� আর ���েরর �����ে�ও �����ক�� কাঠাে�াে�� �হ�রা ��া��া কের আ�ে�� ��াও ��া����
����ক�� কাঠাে�া��েক ����দ �েল �া�া �া� �া�

ব�ি��র দােসর �গ�া �িতমা গড়া

.

��� ����� ������ �� ��ে��� •
বুি��র দাস ��৮-�৯) মািটর ম�িত� িশ�ী। দি��
চি�শ �রগনার জয়নগর মিজল�ুর �ুরসভাভু�
মিজল�ুর মািহ��াড়ায় �ঁাচ �ু�ষ ধের তঁারা বাস
করেছন। তঁার ��ব��ু�ষগ� �কা�া ��েক এেসিছেলন,
তা তার জানা �নই। িতন �ু�ষ ধের তঁারা এই মািটর
ম�িত� গেড় চেলেছন। ঠা�রদা তুলিসচর� দাস ম�িত� গড়া
�� কেরন। বাবা ম�িত�িশ�ী ���িত দাস �৮ বছর
বয়েস বছর িতেনক হল �য়াত হেয়েছন। ম�লত বাবার
কােছই তঁার ম�িত� গড়ার কাজ �শখা। কাকা রিবন দাস
��৫) এখনও ম�িত� গেড়ন, মািটর �ুতুলও গেড়ন।
বুি��র জানােলন, সারা বছেরর মেধ� �জ�� ��েক
�� কের মা� --- এই ৮ মাস িতিন ম�িত� গড়ার
কাজ �ান। তার আেগ �বশাখ মাস নাগাদ বাবার
আমল ��েকই িবখ�াত �ানীয় �িত�ময় মিজল�ুর
ধ��রী কালী মি�েরর �বশ বা ১৫-১� িদন ধের
�য কালীর �দিনক �� �িরবত�ন হয়, �সখােন �ুতুল
সাজােনার কােজ যু� �ােকন। এই কালী মি�েরর
�ােশই ভ�েদর �াকার লে�� �তির যা�ীিনবােসর
একতলার বারা�ায় িতিন ম�িত� গড়ার �েযাগ �ান।
�সখােন দঁািড়েয়ই ক�া হি�ল। বত�মােন তঁারা চার
ভাই, বুি��র বেড়া। �েরর জন িসে��র ��াজুেয়ট,
কলকাতায় চাকির কের। �ছােটা ভাই রােজশ ��১)
�দখলাম বঁােশর কাঠােমা গড়েছন। ওখােনই বেস যার
মেধ� বঁাশ তার�র খড় তার�র মািট িদেয় �শেষ র�
কের ম�িত�র �া� �িত�া করেবন বুি��র।

বুি��র �ছােটােবলা ��েকই বাবার কােজ সাহায�
করেত করেত �বিশদ�র �ড়ােশানা করেত �ােরনিন।
��ানন �াঠশালায় ��ার �বিধ �ড়ার �ের িবদ�াি�েঠ
�াইেভ ভিত� হেয়ই �ড়া �ছেড় িদেত হয়। রােজশও
�াস ��ােরর �বিশ �ড়েত �ােরনিন। এক �বান
�িববািহত আর এক �বােনর িবেয় হেয় �গেছ। আর মা
আেছন। ভাইেয়রা িমেলই স�সার চালায়। বুি��েরর
�ী রী�া ���) �িতমার সােজর কােজ তঁােক সাহায�
কেরন। তঁার একমা� �ছেল �েশাভন �৮) িনম�ীঠ
�বিসেক �াস টু-এ �ড়েছ মামার বািড় ��েক।

বুি��র জানােলন, িতিন এবার �টা �গ�া �িতমা
করেছ। সাধার�ত ৫-� টাই কেরন �িতবার। সারা
বছেরর মেধ� তঁার সবার বেড়া িসজন বা মর�ম
সর�তী আর �গ�া��জার সময়। সর�তী �িতমা কেরন

�ায় �০টা। কালী �িতমা �৫টা। ল�ী �িতমা ১০টা
আর িব�কম�া কেরন ৮-১০টা। এ ছাড়াও টুকটাক িকছু
কাজ �ান, �যমন �কান �ােনর ঠা�েরর �িতমা �তির
করা। তেব তার �কান িন�য়তা �ােক না।

বুি��র �ুেরা িসজেনর জ� িতন লির মািট �০০০
টাকা দােম একবাের িকেন বািড়র কােছই �খালা
জায়গায় �রেখ �দন। যারা মািটর ব�বসা কের তারাই
িদেয় যায়। জামতলা, নতুনহাট �ভ�িত জায়গা ��েক
মািট আেন তারা। �গ�া �িতমা �তির করেত �-আড়াই
মাস সময় লােগ। আর �গঁেট বঁাশ লােগ। বঁাশ ও িকেন
আেন গে�র হাট ��েক। বুি��র খড় িদেয় �গাছা কের
দিড় িদেয় বঁাধিছেলন বঁােশর কাঠােমােত।

ি�ছেন একটা মািটর �গ�া�িতমা �িরবার-�িরজন
সেমত হেয় রেয়েছ। তঁােদর কারও মা�া �নই। �সইটা
�দিখেয় িজ�াসা করেত িতিন জানােলন, এইরকম
১১ �ুেটর একটা �গ�া করেত ১� িদন সময় লােগ।
�০০০ টাকায় িবি� করেল তঁার লাভ �াকেব �০০০
টাকা। ��বছর আেগ এরকম একটা �গ�া �িতমার জ�
িতিন ৪০০০ টাকা িনেতন, এখন �০০০-�০০০ িনে�ন।
এবাের করা �টা �গ�া �িতমা করেত খরচ �রেব বােরা
��েক �তেরা হাজার টাকা। �মাট লাভ �াকেব বােরা
হাজার টাকা মেতা। চলেব

দি�� �ি�� পরগনা ��েড় পািলত
�া� মােসর স��াি�েত রা�া প�ে�া

.

���� ���ল� �ল��� �� ��ে��� •
we �া�া ��ে� �া� হে�� কা�ড় �দে� গা�
��গ� �রাে� ��া�� হাে�� রা�াল �ােঠ �া��
িযিন ক�াটা আমায় বেলেছন, তঁার �ছেলেবলায় এটা
�কান একটা বইেত �েড়িছেলন আর �সটা ১৯�০
সােলর আেগর ব�া�ার। ভা� মােসর স��াি� হল ১�
�সে��র। ওই িদন �গাটা দি�� চি�শ �রগনা জুেড়
সাজ সাজ রব। ও িদন রা�া �ুেজা। ���া� আেগর
িদন রা�া কের স��াি�র িদন খাওয়া। �সিদন �েনেকর
বািড়েতই �র�ন। সারা িদন ধের �কবল এেক ��েরর
বািড় �ুের �ুের খাওয়া। আেগকার িদেন ভাত �া�া
খাওয়া হত। এখনও তাই হয়। তেব সারারাত �জেগ
নানান তিরতরকাির, ভাজাভুিজ, মাছ িবেশষত ইিলশ,
িচ�িড় ইত�ািদ রা�া করার �র একদম �শষ �য�ােয় স�য�
যখন উঠব উঠব করেছ তখন ভাত কের তােত জল
��েল �দওয়া হল। এটাই �া�া।

�ব� বয়� �েনেক বেলন আেগ এত ইিলশ
মােছর চল িছল না। তখন �ু�র আর এই সমেয়
বষ�ার �জায়ােরর জেল জিমেত হওয়া িচ�িড়র চল �বিশ
িছল। এখন সাধার� �গর� বািড়েত �ু�েরর চাষ কেম
�গেছ� সার, িবেষর কল�াে� মােঠর মােছরও আকাল।
তাই চালািন �ই কাতলা, ইিলশ উঠেল ইিলশ ভরসা।
এই বছের ব�ি� কম হেলও ১�-১� তািরখ ভােলা ব�ি�
হওয়ায় ইিলশ আমদািন বাজাের ভােলাই হেয়িছল।
এই ইিলশ বাজাের যখন িবি� হয় �সটার মেধ� একটা
মজা আেছ। এই মি�ক�ুর হােট এমিনেত রােত মাছ-
বাজার বেস না। বুধ আর শিনবার হল হাটবার।
১� তািরখ িছল বুধবার। �েনেকই হাট ��েক সবিজ
বাজার িকছুটা কেরেছ। �ব� তারা িহসািব �লাক।
িক� রা�া �ুেজাটায় বাজােরর ব�া�ারটা �ত িহসাব
কের হয় না। �টুম-টুটুম আসার ব�া�ার আেছ �তা।
এ �ুেজােত নতুন মালসায় রা�া করেত হয়। একােল
�ব� িনত�িদেনর বাসনেকাসেনই রা�া �ুেজা হে�।

তা ওই ইিলেশর িবি�র ব�া�ারটা হল �য, িকছু
ব�বসায়ী �ােমর �ভতর �ঁাকায় মাছ িনেয় িবেকেলর
িদেক িবি� করল। আর সাবধািন �গর� জােন এই
মাগিগ গ�ার িদেন বাজাের �গেল ��য়সা সা�য়।
তাই �গর� এল বাজাের। রামা �কবত� মাছ িবি�
করেছ। িতনশ� চারশ� �ােমর ইিলেশর �কিজ আজ
একশ� চি�শ টাকা এই মুহ�েত�। �গর� একবার রামার
সামেন িদেয় দাম িজ�াসা কের, �� ব�া�ারী যারা
আেছ তােদর কােছ িগেয় �ুের �াের দাম �বা�ার �চ�া
করেছ। ��িদেক �খয়াল করেছ, এর মেধ� ডায়ম�ড
হারবােরর মােছর আড়ত ��েক আর ইিলেশর চালান
এল িকনা। এই সাত �ঁাচ ভাবেছ। ��িদেক িচ�া,
�বিশ �দির হেল িগি� কখন রা�া চা�ােব। যা �হাক

ইিলশ �তা এল িক� বাজাের তখন �লাক �ই�ই।
তা �ুের ি�ের �সই রামাই ভরসা। িক� তত�ে�
মােছর দাম ১�০ টাকা �কিজেত �ঠেকেছ। তাই সই।
রামা রােত বািড় ি�রল ভ�ানওয়ালােক একটা িসগােরট
িদেয় িনেজও একটা িসগােরট টানেত টানেত।

রা�া �ুেজার নানান রকমে�র। �কউ কের ইে�
রা�া। �স �য �কান স��াি�েত করেত �াের। আর
�কউ কের বুেড়া রা�া। তার ��� ভা� স��াি�েতই
করা। এটা বুেড়া রা�ার ���ান। �লতা আর ডায়ম�ড
হারবােরর �ায় সীমানা ��ঁষা �াম কড়া�াটা। বত�মােন
ডায়ম�ড হারবার �েকর ��গ�ত। এই �ােম বাস
�শাভন িমি�র। ওর আসল বািড় ব�নগের �আমতলার
কােছ)। এখােন ওর জামাইবাবুর বািড়েত �ােক। �ানীয়
খা�ািলয়া �ুেল িবেকেল �ভােকশনাল �েড়। আর িদেন
টুিকটািক কাজ �যমন জিরর কাজ কের। ওর জামাইবাবু
এই একবছর আেগ �লতা ��শাল ইকনিমক �জােন
িমি�র � �জাগােড়র কাজ করেতন। এখন একজন
ক��া�েরর ��ধীেন) �কা�ািনর ছঁাট মাল �জাগাড়
কেরন। �ডিল �রাজ ৯০ টাকা। সকাল সকাল ওেদর
বািড়র সবাই চান কের �রিড। রা�া �ুেজা ��
হেব। জামাইবাবুই �ুেজা করেবন। বামুন িদেয় রা�া
সবার মেধ� চল �নই। বু�েলর মািহ� �িরবার�িলর
মেধ� বামুন এেস �ুেজা কের যায়। আবার কঁাটাখািল
মি�ক�ুেরর মািহ�েদর মেধ� বামুন িদেয় �ুেজা করার
চল �নই। চলেব
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��না �শানার �কান বাইের
জাতেকর ��ঁােজ ��েন, �তুথ� পব�

•
��না �াবােরর সােথ ব�ু� করেত সময় �েনক �লে�িছল।
তেব এ িব�য়�া ��কার করেত হেব, ��না �াবার যেথ�
�া��কর। ��েয়াজন�য় �ােব �াজা িব�য়�া কম। ম�লত
িস� �াবার�দাবার ��ুর পিরমাে� �ায় এরা। িক� এ�া
�াবার �কান� কার� �ন� �য �াবাের �তল কম। �তল �ায়
সব �ােদ�� বত�মান। এেদর �িতিদেনর �াদ�তািলকায় িস�
সবিজ এক�া থাকেব�। সবুজ �� �াক �ােলা�ােব ধুেয়
পির�ার করা হয়। �েনােন ফু�� জেলর মেধ� �তল �দ�য়া
হয় তারপর �� সবিজ তােত �ুিবেয় িদেয় িকছু�� রা�া
হয়। �বি� িস� হবার আে�� তুেল িনেয় সয়া সস এব�
িমি� �েড়র মেতা এক�া সস িদেয় পিরেব�ন করা হয়।
�� িস� সবিজ �ব� ক�ক� কের ি�িবেয় ��েত �দে�িছ
সবা�েক ��� আিম ���া কেরিছলাম ��� িক� �িস� বা
�িতিস� বা�ািল �াবাের ���� িজে� তা �ােলা লাে�
িন।
�� �য �কান� �াবােরর সােথ �রম �া �া�য়া�া এেদর
�র�য়াজ। �থম �থম বু�তাম না িব�য়�া। �াত বা মা�েসর
সােথ �রম �ধঁায়া �ঠা সবুজ বা হলুদ �া �া�য়া�া আমার
কােছ ��ি�কর িছল। পের জানলাম �� �া ��িধর কাজ
কের। ��না �াবাের ��ুর পিরমাে� �তল থােক ��� �রম
সবুজ বা হলুদ �া �� �তলেক জমেত �দয় না �র�ের। এ�া
�য কত বেড়া সিত� তা আিম� ���ব করিছলাম। ��ুর
�তল �দ�য়া �াবার ��েয়� িব�মা� ��ি� �বাধ কিরিন
এ� �রম �া �াবার জ�।
�� �থম ক�িদেনর �াদ� স��া� িব��ি�কাময় �ি��তা
হয়ত �কানিদন �ুলব না। িক� পেরর িদেক নতুন নতুন
��না �াবােরর �াদ ম� লা�ত না। �রেম�িরর পুরেনা
িবেদি� বািস�ােদর আ�েহ একিদন িপছেনর এক আধা ��না
�রে�ারঁায় ��েত ��লাম। আধা ��না বলিছ এ কারে� �য
এ�া িছল আমার �দ�া মুি�েময় ক�ি� �রে�ারঁার মেধ�
এক�া �য�ােন ��না �া�া � ��েরিজ �া�া �ে�ােত�
�ম� আেছ। আমরা ��ু� ক�জন হামেল পেড় ��ুর
�াবার ���ার িদলাম। �ারাপ িছল না ��� ��লাম� �ব�
ত�ি� কের। �ধু এ�া �বা�া ��ল না, ি�েকন ���ার করা
হেয়িছল, িক� এরা মা�েসর বদেল �ধু� �ছাে�া �ছাে�া
হাড়�াজা িনেয় এেসিছল �কন। �য এক � �ুকেরা মা�স
পা�য়া ��ল তা� আবার ছাল না ছাড়ােনা। �রাম�প�েলা
পয�� �দ�া যাে�। আে� পুেরা ����া সিরেয় রা�লাম।
�� িক� এ� �রে�ারঁায় আমােদর পির�য় হল দান�����

�ফন বা এ� �া�� রা�স এব� ���বা��ি��িদ� �ছাল
ছাড়ােনা মুরি�র মা�েসর �ুকেরা, ��ুর লাল � সবুজ
ল�া, র�ন � বাদাম সহেযাে� রসােলা পিরেব�ন��
এর সােথ যারা পুেরা একবছর ধের আমােদর িনয়িমত
�ােদ�র ��� হেয় ��িছল। ���বা��ি��িদ� এর আবার
এক ��� আেছ। �কান এক রাজা �িতিদন মুরি�র এক�
ধরেনর পদ ��েত ��েত িবর� হেয় ি�েয় িনেজ এ� পদি�
�রঁেধিছল। িদ� কথার �থ� ��না �া�ায় হল �নক�আক�িত।
মা�স�িল হাড়িবহ�ন �ছাে�া �ছাে�া �নক�আক�িত হয়।
এ� জানা ��ল, ��নারা� �� হাড় ি�েবােত �ােলাবােস।
তা� আমােদর �থম িদেনর ি�ে� �ধু� হােড়র সমাহার
িছল। ��েত �ােলা তেব �প� �ের না, এ�া� সম�া।
আলুর িফনিফেন �ুকেরা এব� আ� আ�েরা� বাদাম িদেয়
রঁাধা মুরি�র �াদ সিত�� �তুলন�য় �লে�িছল �সিদন।
�ব� �েনক িদন পর �প� �ের ��েয়িছলাম। পের এ�
�রে�ারঁােত� আিব�ার কেরিছলাম �সাধার� �ড়মুেড়
মা��ম �াজা, লাল �কেনা ল�া, আর র�ন িদেয় �াজা
িবনস এব� িতল ছাড়ােনা িফনিফেন কের কা�া ��র
মা�েসর �াজা �ুকেরার পদ�িল। ব�িদন ধের �মা�েয়
�রে�ারঁাি� আমােদর �া� র�া কেরিছল এর �প�ব� �াদ�
িদেয়। এরপর ধ�ের ধ�ের যতিদন �যেত লা�ল, আমরা�
আিব�ার করেত থাকলাম নতুন নতুন �াবার জায়�া।
�ুেলর পর ���ার সময় �পে� য�ন আ�ন �লত ত�ন
এ�সব �রে�ারঁায় নতুন নতুন �াবার �য কত ত�ি� িদেয়েছ
বেল �বা�ােনা যােব না।
�� আজারবা�জািন �প�ব� ��র� �া�া �া�া ��েরিজ বলা
�ারতে�ম� সাহলা একিদন আমােদর িনেয় ��ল লানে��
�রে�ারঁায়। এ� �রে�ারঁা�িল ��ন �েপর মেতা। পি�ম
��েনর� লানে�� এর ��লস ��েনর তথা িবে�র �সরা।
সবেথেক মজার হল এ� ��লস বানােনা �দ�া। সাদা �ফজ
পিরিহত পি�ম� মুসিলম ��না ময়দার তাল �থেক �ত��
�েক��েল ��হােত ��েন ��েন ��লস বািনেয় �ফলল িঠক
� িমিনে�র� কম সমেয়। ��েন বানােনা হয় বেল এ ��লস
এর নাম লা�িমেয়ন �লা ��� �ানা, িমেয়ন ��� ��লস।
��না িমেয়ন কথা�া �থেক� �া�িমেনর �িমন� কথা�া
এেসেছ। আর �া� হেলা �ছা�� এর �প��� যার মােন
হল �াজা�। �সিদন �থম লানে���লা�িমেয়ন �রে�ারঁার
সােথ পির�য় � ব�ন যা ��েন থাকাকাল�ন বািক সমেয়�
��ু� িছল। আমােদর �ুেলর সম� মুসলমান ছা�ছা��রা
এ�ােন� ি��াহিরক বা সা�� আহার করত।

�জেলর �ছেল জন �ােট ত�াত �বােন ই�ট ব�
িভন রােজ� �া�� বুেড়ারা �ছােটা জাল পােত

.

•
নদ�েক বেয় �লেত হয়। ��ে�র ��ােব, ব��ার �া�ুেয��,
�রেতর সব�নাে�, �হমে�র হাহাকাের, িক�বা ��েতর ি�হরে�
নদ�েক �থেম থাকেল �েল না। নদ�পােরর বািস�ারা� �ায় জ�
�থেক� �মেন �নয় এ� �লমানতার িনয়িত। এেদর জ�বেনর
বিহর� তর�ািয়ত হেল� ি�তের ি�তের থমেক আেছ।
�াি�পুেরর দি�� প�েব� �বল�িড়য়া �াম প�ােয়েতর � � �
ন� �য়া�� বা �াবার �েরর �প�লবাস�েদর জ�বন জুেড় এক
�ন� �দাস�নতা। মাি�র দা�য়া যু� �ছাে�া �ছাে�া বািড়,
�কান� �া��র বা �বড়ার �েয়াজন হয় না। �েঠান জুেড়
ছিড়েয় আেছ হাতজাল, ফঁাসজাল, করজাল, জালকািঠ, মাছ
ধরার হেরক �পকর�। �াে� বঁাধা সার সার �ন�কা। বঁাে�র
�ঠকায় �েকাে� িকছু পুরেনা জাল। সকাল হেল� বািড়র
পু�ে�রা �বিড়েয় পের� তেব মাছ ধরেত নয়, �ে�র জিমেত
জন �া�েত� িক�বা �া�ার �� আনেত� িক�বা �াি�পুের তঁাত
বুনেত। ��একি� �ন�কায় �ি�কয় ব�� �ব�ল হােত �ছাে�া জাল
�ফেল িকছু মাছ ধের� কােছ� �কা� আড়ত, �স�ােন ��ায�
দােম িবি� কের �দন। �কননা বাজাের বসেত ��েল জায়�া
িকনেত হয়, িবি�� �ঁাদা িদেত হয়। তাছাড়া �� ক�ি� মােছর
জ� সারািদন বেস থাকা� ক�কর। তা� আড়তদােরর মুনাফা
বঁাি�েয় সামা� পয়সা িনেয় �ের িফরেত হয়।

জােত রাজব���, পদিব হালদার। কােরা �লায় �পেত,
কােরা তুলস�র মালা। প�ব�বে�র কথা বলেল এ�ন� থমেক
যায়� �ুিড়র কািঠ কা�েত কা�েত �স� এিড়েয় যায়। এেদর
িনজ� আ�ার স���িত আজ �িধকা��� িবলু�। বেড়াপুেজার
আে� �কান� �ের� নতুন জামা কাপড় হয় না� হয়� না
�কানিদন। �কননা আি�েনর রাত �জে� এেদর �নেত হয়
�� �বাধেনর �িন। নদ� কতদ�র এে�াল।

�জেলপাড়ার জাত �প�া �থেক এ� �জে�র মু� িফিরেয়
�ন�য়া �েনক কারে�। িবেকেল �ন�কার �লু�েয় বেস কমদাম�
িজনস পের আর হােত িস�াের� িনেয় এ� কার��েলা
�বা�ােলন এ� �জে�র মেনাজ, ��ত, রিব হালদােররা।
এবার �িলে�র মর�েম� �স�ােব মাছ ধরা হয়িন। �কননা
নদ�র ����রতা, ব�ি�র ��াব। তাছাড়া পাড়ার� একদল
���� মা�রােত জেল িব�েতল ছিড়েয় �দয়। ��াের
পার�েলােত ��েস থােক মরা ি��িড়, িকছু �ুেনা মাছ। এ�ােব
িব����েদর �দ�রাে� নদ�েত �িতিদন কেম যাে� ���য় ���য়
বেড়া মাছ। ম��জ�ব�েদর সিমিত এক�া আেছ বে�, িক�
�স�ােন� �স� পিরি�ত রাজ�নিতক �াপান �েতার। পেনেরা
বছর ক�ে�স �মতায় থাকার পর �ত প�ােয়ত ��াে� �িদ
�পেয়েছ িসিপএম। তা� মা�রােত �তল ছড়ােনা ���ে�র
�ছেলরা রাতারািত বামপ�� �থেক হেয় ��েছ ক�ে�িস।
সেব�াপির িব�ত কেয়ক দ�েক সমােজর সব �ের� �ে�
��েছ এক�া িন��� সা���িতক িব�ব। িজনস, ��ি� পড়া

এ� �জে�র �ছেলরা িপত�পু�ে�র �প�ায় জেল ি�েজ, �রােদ
পুেড়, ��েত জেম, কািহল হেত রািজ নয়। তাছাড়া �ি�েবাধ�
বদেল ��েছ। �সকারে�� �েনেক পািড় িদে� ি�নরােজ�।
�হাে�ল বয়, রাজিমি� িক�বা �সি��েসর কাজ কের ব�সরাে�
বািড় িফের এ� �াি�ক সমােজ িকছু�া আধুিনকতা �দ�ােনা
যায়।

প�ােয়ত ��াে�র আে� আে� পাড়ার িকছু িকছু রা�া
িসেম�� ক�ি�ে� বঁািধেয় �দ�য়া হেয়েছ� এেসেছ �েলি�িসি��।
�� �প�ায় ��াকার ফেল ��ােড়া�ােলর �র�িলেত ��একি�
ি�ি�� ��াে� পেড়। আবার �ত�� িব�ম�ােব পাে�র
বািড়েত� ল� �ািলেয় �েনক রাত �বিধ িবিড় বঁাধেত�
�দ�া যায়। রাজব��� পাড়ার �ােয় �ােয়� আিদবাস� পাড়ার
সােথ �তমন তফাত আর ��াে� পেড় না। �কননা ��পাড়ােত�
�ের �ের ��ানা যায় তঁােতর আ�য়াজ।

একি� সব�ি��ার �ুল� �ালু হেয়েছ কেয়ক বছর আে�।
পড়া�েনার ��ঁাক �ন� কােরার�। জল কাদায় �েড়া�িড় কের
িছপ জাল �ন�কায় এেদর িদন কাে�। �মা�া �ােলর �ােতর
পাে� �ধু �ছাে�া মােছর ��াব�া� এেদর �ন�। ��া এেদর
�ছাে�া মােছর আ�াস িদেল� িনি�ত আ�য় �দয়িন। নদ�র
�মা�ত �া�েন �িত বছর� এরা জিম হারায়� �হেরর �া�
ি�িবের আ�য় �নয়� জল নামেল িফের এেস ��না জিম আর
�ুঁেজ পায় না। �িদেকর নতুন �ের পুনরায় �াম �েড় �তালা�
�সাজা নয়। �কন না �সে�ে� ম�ল �হর �থেক� িবি�� হেয়
পড়েত হয়। পিরবার িপছু পঁা� সাত�� �াকার �াে� �পিরিমত
জায়�ায় �ে�া �ুঁি� পুঁেত �র বঁাধা� ত�ন ��সাধ� হেয় পেড়।

� � ব �র � িন �া

�ি�র দাম বাড়ােনার িব�ে� যুবক িবে�াহ
�মাজাি�েকর �হের, পুিলে�র সরাসির �িল
�াদ�াভাব, �িটর �দাকােন ল�া লাইন, বিধ�ত দাম �ত�া�ার

•
ওপেরর ছিবেত �� শ�রিট �দ�া �াে�, �সিট
িনউই�ক�, �বাই বা �ংকং ন�, আি�কা ম�ােদেশর
দি�� পূব� উপ�েলর শ�র মাপুেটা। প�ি�ব�র
দির�তম �দশ�িলর একটা �মাজাি�ক, তার
রাজধান� শ�র এিট, �দশিটর এেকবাের দি��
�াে� অবি�ত। ১৯�� সােল পতু�গােলর কবল
��েক মু� �বার পর �দশিট �দড় দশক ব�াপ�
গ���ুে�র মেধ� িদে� �ািরে�েছ �া� দশ ল�
মা�ষেক। তারপর এেসেছ অ���নিতক উদারন�িত,
�িদও �দশিটর রাজ�নিতক ���াপট এ�নও �া�
একদল��। �াধ�নতার পর ��েক একিটই দল
শাসন কের এেসেছ �স�ােন। �ভাট পেড় প�াশ
শতাংেশরও কম।

এই মাপুেটা শ�র এক �ুব িবে�াে�র সা�� �ল
১ �সে��র। আগ� মােসই �মাজাি�ক সরকার
�িটর দাম বাড়া� �া� ৩০ শতাংশ। তার সাে�
বােড় িব��ৎ এবং জল পিরেষবার দাম। �িটর
দাম এক বছর ধেরই একটু একটু কের বাড়িছল,
িক� এই ব�ি�েত তা গর�ব মা�েষর নাগােলর
বাইের �েল �া�। ত�ন ��েকই �শানা �াি�ল,
িবে�াভ �েত �েলেছ মাপুেটােত। �কানও দল এই
িবে�াভ �ােকিন, �কবল এসএমএস-এর মাধ�েম
ছিড়ে�িছল এর �বর। অবেশেষ ১ �সে��র বুধবার
সকােলই �ুবেকরা জেড়া �� উ�র মাপুেটার বি�
অ�ল বাগােমাে�ােত। কে�ক �াজার মা�ষ িমিছল
কের এেগােত �ােক শ�েরর �কে�র িদেক। পে�
তারা টা�াের আ�ন ধরা�, শিপং মেল ও ফু�
��ন�েলােত লু�পাট �ালা�, �াইেভট গািড়�িলেত
ও �প�ল ��শেন আ�ন লাগা� এবং পা�র ছু�ড়েত
�ােক। সরকাির বােসর �াইভাররা বাস রা�া� �ছেড়
পািলে� �া�। ব�রমু�� রা�া অবেরাধ ��।

২০০� সােলর �ফ��াির মােস মাপুেটােত ি�ক

একই রকম �ুব িবে�া� �ে�িছল, ��ন �ালািন
�তেলর দাম এবং �াতা�ােতর �র� সরকােরর এক
��াষ�া� �া� �০ শতাংশ �বেড় �গিছল। �সই
��েকই এই ধরেনর িবে�াে�র ভে� সরকার ক�াটা
�ে� �ােক। �গাটা মাপুেটা শ�ের িবেশষ ��ত
��ে�েপ� স�ম িনরাপ�া বাি�ন�র ��কেপা�
বসােনা �ে�েছ। �াই ��াক, এবােরর এই িবে�াভ
সামলােত পুিলশ �িল �ালা� সরাসির। �সই �িলেত
মারা �া�, সরকাির মেত ১০ জন। �িল লােগ
আরও অ�ত �ারশ� �ততাি�শ জেনর। কে�কশ�
�ুবকেক ��ফতারও করা ��।

এইভােব দমন করা� একটা আপাত শাি� িফের
আেস। পর পর িতনিদন সম� �দাকানপাট ব�
�ােক মাপুেটােত। তারপর �দাকান �ুলেল �িটর
�দাকান�েলােত ল�া লাইন পেড় �া� ��তােদর
�সে� র�টােরর ছিব�। � �সে��র �মাজাি�ক
সরকার �িটর মূল�ব�ি� স�ূ�� �ত�া�ার কের
�ন�। বিধ�ত জল পিরেষবাও �ত�া�ত ��, িক�
িব��ৎ পিরেষবার মূল�ব�ি� অটুট �ােক। উে���
�মাজাি�েকর মা� ১৪ শতাংশ �ের িব��ৎ আেছ।

�মাজাি�ক �দশিট �ে�াজেনর মা� ৩০ শতাংশ
গম িনেজরা উৎপাদন কের। বািকটা আমদািন কের।
রািশ�ার �রার কারে� এবার রািশ�া গম র�ািন
ব� কের িদে�েছ, ফেল আ�জ�ািতক বাজাের
গেমর মূল�ব�ি� �েটেছ অেনকটা। তেব �মাজাি�ক
�ােদ� �িনভ�র না �েলও বাে�াি�েজল �আ�
��েক ি�েজল� উৎপাদেন মন িদে�েছ, �ােষর
জিম অিধ��� কের, �ািজিল�ান বাে�াি�েজল
কেপ�ােরটেদর ��ুি�গত দাি�ে��। ২০০� সােলর
�গাড়া ��েকই �� �ে�েছ এই উৎপাদেনর
বে�াব�। �া� �০ �াজার ���র ক�িষজিমেত আ�
�াষ করা �� �ে�েছ এই উে�ে�।
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শাি� সে�র �� বষ� পূিত� উৎসেবর সূ�না
শ��ন ব�ানাজ�� �েবাধ ব�ানাজ�� �রে� সভা
����। �াধ�নতা স��ােমর �স� ��াল সময়।
�ি�যুে�র িব�ব� স��ঠন �যু�া�র��এর সে� যু�
জয়ন�েরর ���ন ব�ানাজ��র ����������� �পর
ছা��যুবেদর স��িঠত করার দািয়� �িপ�ত হয়।
�স� ল�� িনেয় িতিন ���� সােল জয়ন�ের
�াি� স� �িত�া কেরন। একিদেক সে�র
কায��েমর মধ� িদেয় �ায় সত�িন�া ত�া� �
আদে��র ি�ি�েত িব�ব� দেলর কম�� স��হ
এব� ��িদেক আত� মা�ে�র �াে�র মধ� িদেয়
সামািজক দায়ব�তা �েড় �তালা ��� এ� ��েয়র
মধ� িদেয় তঁার যা�া ��। ���� সােল �ারত
ছােড়া আে�ালেন �ঁািপেয় পেড়ন। সে�র হােত

�ল�া পি�কা ��াি���ত ��েরজ �পিনেবি�ক
ন�িতর িব�ে� �ল�া �কাি�ত হ�য়ায় পি�কা
িনি�� হয় এব� ���ন ব�ানাজ�� বি� হন।

�����এ ি�বদাস ��াে�র সাি�েধ� এেস িতিন
মা��বােদর �িত আক�� হন। ���নবাবুর হােত
�তির �েবাধ ব�ানািজ� �����এ �িতি�ত এস��িস
দেলর জনি�য়তম �নতা িহেসেব আ��কা�
কেরন। �াি� সে�র ��ব�� প�িত�র স��নােত
এেদর �রে� জয়ন�ের ���া র�দান ি�িবর,
���ন ব�ানাজ�� �েবাধ ব�ানাজ�� �সিমনার হেলর
ি�ি���র �াপন � �র�স�ার আেয়ািজত হয়।

��াগাে�ােগর �ক�
বাক���া, �০ স�তারাম ��াষ ��ট, কলকাতা ৯

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

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

�িত মােসর ১ ও ১৬ তাির� সংবাদম�ন �কািশত �ে�। ২ টাকার িবিনমে�
আপনার িনকটবত�� �ল বা কাগজিবে�তার কাছ ��েক সং�� ক�ন।
সারা বছর �াকে�ােগ পাও�ার জ� �া�ক ��ন। �া�ক ��াদা ৪০ টাকা।

��ািধকার� িজেতন ন�� কত��ক িব ২৩�২ রব��নগর, �পা�অিফস বড়তলা, কলকাতা ১� �ইেত �কািশত এবং তৎকত��ক ি�ি�টং আট�, ৩২এ পটু�ােটালা �লন, কলকাতা ৯ �ইেত মুি�ত।
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