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দি��বে� �রা � �াে�র বদল �াি�র ল�া�
.

�খা �খা মাি� ��� �ুি� �া�া। �ি��
�� পর��ার জয়ন�র �ানার খরা িচ�।
�িব � িরেপা�� ��য় ��া�� �� ���।

.

�� জিমেত ব��ায় িতন��াে� িতন �ু�
জল �ঁা�ায়� ��খােন এবার �ি�েয় �া�।
তার মে��ই �ান �ইবার �চ�ায় চাি�রা।

.

িতন মা� �ে�র �তির �ােনর ব�জতলা
বঁাচােত পাইপ ি�েয় পা� ��ে� জল
ি�েত হে�। মিজলপুর মািহ�পা�া।.

খােলর পােশর জিম। এবার এই
জিমেতই পা� �ের জল তুেল
এ�বােরর জায়�ায় �বার �ের �পা�য়ার
ি�লার� চালােত হে� মাি� �ল�া �রার
জ�। �জ �� �া�� এখন� �ান �রায়া
হয়িন। মিজলপুর চঁাপাতলা।

.

পু�েরর জল এই �ময় ��বার �ত�া
�াে� এবার খরার জ� তার �চেয় �েয়�
�ু� িনেচ। পা ি�েয় ���াই ��খাে�
�বিজ িবে�তা � চাি� িব�না� �র।
এ� ��েরা�� ব�� জানােলন� এমন খরা
�শ� হেয়ি�ল �� ব�র �ে�।

.

ব��ায় খাল �পেচ জিম �ুিবেয় ��য়।
এবার �ায় জলহ�ন এই খাল ম�রাহা�
�ানার �া�াপা�া ��ে� জয়ন�র �ানার
িনমিপ� �ঁাি� প��� ���র�ােব মাি�
��ে� ���ার �রেল �ায় ���� চাি�
�বঁেচ ��েত পাের খরার হাত ��ে�।

কিমিট-িবেরাধ� আে�ালেনর নােম
মারেধার� সা�দািয়ক িব�াজেনর
���া �শা� �� জ�লমহেল

িতল� �র�ার� �া��াম� �� ��� •
ক�াসাই নদীর পি�ম িদেকর �বশ িকছু �ােম
�ভারত জাকাত মাি� মাড়ওয়া গ�াওতা� নােম
এক সামািজক সংগ�ন �জায়ান আিদবাসী
�ছেলেদর িমিছল করাে� জনসাধারে�র
কিমিট এবং মাওবাদীেদর িব�ে�। রামচ�পুর
�াম িদেয় �� হেয়েছ এই �িভযান। তারপর
পােশর �াম ধারােগিরয়া, �কিনবাসা,
শালুকেগিরয়া ��� এইসব �াম�েলােত
এই �িভযান �� কেরেছ গ�াওতা। তারা
বলেছ, মাহােতারা কিমিটর �লাক। তােদর
সে� িমশিব না। এিদেক সিত� সিত�ই
কিমিটেত মাহােতােদর ভী�� সংখ�ািধক�।
তাই �ােম �ােম মাহােতা বনাম আিদবাসী,
এই ধরেনর একটা িবভাজেনর স�াবনা �তির
হে�। গ�াওতা আরও একটা ক�া �বা�াে�
আিদবাসীেদর �য, গ�াওতার আে�ালেন
পুিলশ িকছু বলেব না। সরকার সবিকছু
�মেন �নেব। সবই পাওয়া যােব। তখনই
সে�হটা দ�� হে�, �বা�া যাে�, িসিপএম
এবং পুিলশ �শাসেনর সে� একটা স�াট
কেরই এই সংগ�নটা আবার চা�া হেয়েছ।
লালগড় আে�ালন যখন �� হয়, তখন এরা
িছল। তারপর কিমিট যখন �তির হয়, তখন
এরা আর আে�ালেন �ােকিন। এতিদন ওরা
িকছু কেরিন। এখন ওরা বলেছ, আিদবাসীরা
মাওবাদীেদর পা�ায় পেড় িবপে� চেল যাে�।

কিমিট সংগ�ন বািড়েয়িছল রােতর �বলা
বািড় বািড় িগেয় বা িমিছল কের। সবসময়
�য মারেধার কের কিমিট হেয়েছ তা নয়,
�েনকসময় মা�� �ত���ত�ভােবই কিমিটেত
�যাগ িদেয়িছল। গ�াওতা �সই একই প�িতেত
সংগ�ন বাড়ােত আসেছ, িক� রােত নয়,
�ভারেবলা। আর এরা এেসই মারেধার
কের বলেছ, যারা স�াস চালােত চাইেছ,
তােদর আমরা �কানভােবই বরদা� করব না।
এরা মারার জ� একটা আলাদা লাি�য়াল
বািহনী আনেছ সে�। তারা সে�হভাজনেদর
দিহজুিড়র িদেক ধারােগিরয়া �ােমর লােগায়া
জ�েল িনেয় যাে�, তারপর ভয়�র মারেধার
করেছ। এইসব জায়গায় কিমিটর �ভাব িছল।
িক� কেম যাে� �স �ভাব। সে��েবলা আেগ
কিমিট সভা বসাত �ােম। এখন �স সব ব�,
আর তার �েযাগ িনে� এরা।

আিদবাসী গ�াওতা ��ার ছাড়েছ, ওরা
বলেছ যিদ আমােদর ওপর �ত�াচার নােম
তাহেল কা�েক ছাড়ব না। ওরা ওেদর �য
িনজ� �বিদ রেয়েছ, জািহর�ান, �সখােন
িমিটং করেছ এই িনেয়। তেব আিদবাসী
যুবকেদর একটা বেড়া �ংশ এখনও মনি�র

করেত পারেছ না, এই আে�ালন ি�ক িক না।
ওরা বলেছ, এমিনেত আমরা �াম� আিড়চািল
বা সং�ার মািন, সবই ি�ক। িক� এইটা
আসেছ একটা ব�হ�র জায়গা ��েক। এটা
�কানিদেক যােব, সবটা ি�ক িক না আমরা
বু�েত পারিছ না। স� িদেত হয় িদি�। িক�
সে�হ একটা আেছ, এরা কােদর হেয় ক�া
বলেছ� িকছু করেল পুিলশ আসেব না �কন�

এরা �লাকজনেক বলেছ, �পা�ার িদেয়
কিমিট �ছেড় িদেত। আর কিমিটর বলেছ,
কিমিট ছাড়া মােন িক� কিমিটর শ� হেয়
যাওয়া। মা�খােন ��েক �কানওপে� না িগেয়
আর �াকা যাে� না। একটা প� িনেতই
হেব। একটা �ত�� লড়াইেয় নািমেয় িদেয়েছ
সবাইেক। লড়াই না করেল বলেছ আর
হেব না, তুিম যার হেয়ই লেড়া, �তামােক
লড়েতই হেব। তেব গ�াওতার এই �জারাজুির
�কবল �ছেলেদর। �মেয়েদর তারা িকছু বলেছ
না। একটা পিরি�িত �তির হেয় যাে�,
যখন �ােম িনেজেদর মেধ�ই মারামাির হেব।
�ক�টা �ভে� যাে�। এর মাে�ই কিমিট এবং
গ�াওতার সং��� হেয়েছ রামচ�পুের। গ�াওতার
িতনজন আহত হেয়েছ।

এখন �াম�েলা �নশান। ক�া হািরেয়
�ফেলেছ। কী ক�া বলেব, বলেল কার পে�
চেল যােব, এই ভয়। তার ওপর এবার
চাে�র কাজ একদম হয় িন। খরা। �সচ �টচ
িদেয় �ােলা চািলেয় কেয়কটা জিমেত হেয়েছ।
বািক পুেরাটায় ফ�াকা। আিদবাসী �ছেলরা
বাইের চেল যাে�। আিদবাসী �মেয়রা চেল
যাে� �রললাইেনর কােজ। �য সব �মেয় �ব��
রা �কানওিদন বাইের �বেরাত না, তারাও
�বেরাে�। আর পু��রা �বিশরভাগই রােজ�র
বাইের চেল �গেছ কােজ। �লাধা পিরবার,
শবর পিরবার�েলা নামাল খাটেত �গেছ
এবারও। িমনি�হা �ভ�িত �ােমর ন�ই
শতাংশ �লাধা পিরবার নামাল খাটেত চেল
�গেছ। এরা পিরবার ��ু যায়। শালবিনর
ওিদেকর �াম�েলা আেগই পু��শ�� হেয়েছ,
এখন ক�াসাই নদীর পি�ম পােড়র �াম�েলাও
হেত চেলেছ।

মাি� মাড়ওয়া সংগ�নটা �ােম নতুন কের
�মাড়লপনা িনেয় আসেছ। �মাড়ল যা বলেব,
তাই করেত হেব। আিদবাসীেদর মেধ� একটু
িশি�ত �ছেল, যারা একটু ব�াপার �াপার
বু�েত পাের, তােদর ক�া আিদবাসীরা �নত।
�সটা যােত না করেত পাের, তার জ� এই
সব। কিমিট ��েক �ক� �য �ােমর মা��েক
�বা�ােব, তার �েযাগ �নই, কার� কিমিটর
�নতারা সব �ফরার।

কা�ীের আিশ
িদন ধের
জাির কাফু�,
�ত��ুত�
�িতবাদ
কা��ের যুবকেদর �ত��ুত� �িতবাদ
িমিছল এবং কাফু�র ধারাবািহকতা
আজ ৮� িদেন প�ল। এ�ন� পয��
পুিলশ-িসআরিপএেফর �িলেত মারা
�গেছ �� জন� যােদর �বিশর�াগ�
িকেশার বা যুবক। ��িদেক
কেয়কশ' পুিলশ-িসআরিপএফ আহত
হেয়েছ �িতবাদ� যুবকেদর �ছ�া�া
পাথের।
��গত কেয়কিদন ধের পুিলশ এবং
আধােসনা �বশ িকছু িকেশার যুবকেক
���ার কেরেছ। এ�ন� পয�� এ�
৮০ িদেন কেয়কশ' িকেশার যুবক
���ার হেয়েছ। এ� ���ািরর
িব�ে� এবং আটকেদর �ছে�
�দ�য়ার দািব িনেয় িমিছল সংগি�ত
হে�।
��এর� মেধ� �িরয়ত কনফােরে�র
�িট �গা��� রমযান মাস জুে�
��িতবােদর ক�ােল�ার' �কাশ
কেরেছ।

গ�হত�া
বে�র দািবেত
কলকাতায়
িমিছল
�� �সে��র
কা��ের গ�হত�া ব�� �ারত�য়
রাে�র কা��র �থেক �সনা � আধা-
�সনা �ত�াহার� সশ� বািহন�র
িবেশ� �মতা আ�ন বািতল এবং
িনয়�� �র�া �ারা িব�� কা��ির
জনগে�র একে� শাি�েত বসবােসর
�যাগ� সমাধােনর জ� আেলা�নার
দািবেত �� �সে��র কলকাতায়
একিট িমিছেলর আেয়াজন করেছ
িবি�� ব�ি�� সংগ�ন � পি�কা।

�স�েল স�দ না স�েল িবপদ'
আয়লার সােড় �চা� মাস পর �দ�লবািড়র
�িম�া ���� �িচ�া ���� �ুল �ছেড় শহের
বাবুর বািড় কাজ কের সংসার সামলাে�

��য় ��া�� ���লবাি�� �� ��� •
আয়লার পের এই িনেয় দশবার। চেলিছ �লতিল �েকর �দ�লবািড় �ােম। জয়নগর ��েক
��কাের ����� িমিনেট জামতলা �প��ছলাম। এবার পােয় �হ�েট �পােশর �দাকান হাট বাজােরর
মাে� িভড় এিড়েয় ��রবেনর এক �খ�াত নদী িনমািনয়ার ওপর ি�জ �পিরেয় দ�ািড়েয় �াকা
�েটার সাির ��েক �েটা ধরলাম। �জায়ােরর জল বেড়া খােলর আকার �নওয়া শী�� নদীর �পার
ছািপেয় বুেনা গাছ�েলার �গাড়া �ুিবেয় িদেয়েছ। আধ��টায় �কখািলর রামক�� আ�েমর কােছ
মাতলা নদীর �জিট �ােটর কােছ �প��ছলাম।
�দ�-�'��টা বােদ ��য়া আেস
�জায়ােরর জল চর আর বুেনা গােছর �গাড়া �ুিবেয় ব�ােধর গা ছু�েয় যাে�। িনমািনয়ার িবপরীেত
মাতলা �যন সমুে�র মেতা িবশাল। চািরিদেক ছিড়েয় িছিটেয় �ছােটা বেড়া �জেল �ন�কা �দখা
যাে� �বশ িকছু। �াব� মাস, আকােশ �ম� কের আেছ তাই গতকােলর মেতা �স� �রাদ
ও গরম �নই আজ। এখন �বলা একটা, জানা �গল �েটা আড়াইেটর আেগ ওপাের �দ�লবািড়
��েক �খয়া �ন�কা আসেব না। �ানিদেক মাতলার শাখা �নপু�র চেল �গেছ ক�াটামািরর �ােটর
িদেক। জামতলা ��েক �সাজা �কখািলর িদেক না এেস �ানিদেক �ব�েক িপচ রা�া, ওই পে�
�মাটরভ�ান চলেছ। �পট�লচ�ােদর ��� িকিম আেগ ক�াটামাির হাই�ুেলর কােছ �নেম ব�া িদেক
িপচ রা�া ধের �ােট িগেয় �ফির �ন�কা কের বা �হ�েট নদীব�াধ ধের �� িমিনট বা ভ�ােন িমিনট
দেশক িগেয় ����� িমিনট �খতখামার �ভে�ও �দ�লবািড় যাওয়া যায়। িক� ব��াকােল জল
কাদায় রা�া খুব খারাপ, তাই এই �কখািলর প�ই ভােলা।

���রবেনর পেথ �া�ের�ানিদেক আ�ম সংল� যাদবপুর
িব�িবদ�ালেয়র িচরাচিরত শি� চচ�া
�এনািজ� �াি�জ� �কে�র ভবেনর
কােছ �নপু�র নদীর ব�ােক য�চািলত চারেট বেড়া �ন�কা িবশাল জাল, �বশ কেয়কটা �কেরািসন
ভিত� �জিরেকন, বরেফর চা�র, আরও সব সর�াম িনেয় দ�ািড়েয় আেছ। �েনক �লাক ব��
সম� ভােব �শ� মুহ�েত�র ��িত িনে�। ব�ােধর রা�ার ওপের �ছা� মাল বওয়া লির �িমিনে�ার�
��েক সব বরেফর চা�র মা�ায় কের নািমেয় িনেয়েছ �ন�কার �লােকরা। এক যুবক জানােলা
ওরা �ক�েদা, িজি�র�এর মেতা ��রবেনর দ�রবত�ী �ীপ�েলার িদেক চার প�াচ িদেনর জ� মাছ
ধরেত যাে�। ওর বািড় �দ�লবািড়েতই। ও বরাবর যায় না, এবারই যাে�।
ব�া� ��াকা��ট
আমার মেতা আর একজনেক �েপ�া করেত �দেখ িজ�াসা কের জানা �গল, ওনার নাম মহােদব
ন�র ����। �দ�লবািড়র ন�রপাড়ায় �ােকন। কােছই �কখািল ��টব�াে� একটা ��াকা��ট
খুেলিছেলন। িক� �সটার ন�র ভুল হেয়েছ, তাই একজেনর জ� �েপ�া করেছন, তার সে�
যােবন বেল। এই ��াকা�ে�টই আয়লায় �িতপ�রে�র টাকা বা মািট কাটার মজুিরর টাকা সব
জমা হেব, তেব ত�ারা পােবন। ব�াে�র কাজ হেল �িন �ফির �ন�কায় িগেয় ক�াটামাির হাট ��েক
বাজার কের বািড় িফরেবন।

মহােদেবর হােত �ছােটা �েলেত দরকাির কাগজপ�, পরেন ধুিত ও নীল রে�র এক �মাটা
শাট�, �চােখ চশমা পােয় চিট, গােয়র র� �বশ কােলা। �ী শ��লা ���� িনেজর বািড়র কাজ
িনেয়ই ব�� �ােকন। চার �ছেল �মেয়র বেড়াজন �ছেল, কানাই ���� কলকাতায় ভ�ি�মােলর
�দাকােন কাজ কের ওখােনই �ােক। িজ�াসা করলাম, কলকাতায় �কা�ায়� মহােদব বলেলন,
�ছেল আমােক ি�কানা িদেত চায় না পােছ আিম ওর কােছ যাই। �ভাবী বাবা �গেল টাকা
চাইেব, তাই িকনা �� িকছু �ক জােন�

মহােদেবর বেড়া �মেয় �িম�া ���� বা�ইপুের বাবুেদর বািড় কাজ করেছ মাস �দেড়ক হল।
বা�া �দখােশানা আর টুকটাক রা�া কের �দড় হাজার টাকা পায়। �মেজা �িচ�া ���� �া�িরয়ায়
মাস চােরক হল বাবুেদর বািড় কাজ করেছ ��� টাকা পায়। মহােদব �গেল ওরা পুেরা টাকাটাই
িদেয় �দয়, ওেদর যা লােগ মহােদব িকেন �দয়। �মেয়রা বেল, বাবা তুই �খেয় �মেখ �াক।

মহােদব িনেজ চার �াস �বিধ পড়েত �েযাগ �পেয়েছন। পয়সার �ভােব �ছেলেক িতন
�ােসর �বিশ পড়ােত পােরনিন। বেড়া �মেয় চার �াস পাস কেরেছ বেড়া ও �মেজা ��জেন
একসে� �ুেল �যত। �� িমিনট �হ�েট ক�াটামাির �ুেল পড়েত �যেত হত আর পয়সার �ভাব,
তাই �ই �বােন বলল, �বাবা তুই টাকা িদেত পারিব না। আমরা পড়া �ছেড় বাবুেদর বািড় কাজ
কের �রাজগার করব ���।� ব�ু�বা�ব আ�ীয়��টুমরাই �যাগােযাগ কের কােজ িনেয় �গেছ
ওেদর।
�রায়া �ােলা হয়িন� লব� রেয়েছ মািটেত
এর মেধ� ব�ি� �� হেয় �গেছ। আমরা তাড়াতািড় িগেয় শি� চচ�া �কে�র ব� �কালাপিসবল
�গেটর বাইের আলেসর তলায় বসলাম। িজ�াসা করলাম, চা� �কমন হে�� মহােদব বলেলন,
�ধান �রায়া ভােলা হয়িন। লব� রেয়েছ মািটেত।� বু�লাম, গতবােরর আয়লার �জর এখনও
কােটিন। �এখনও পয�� � ভােগর � ভাগ মা� ব�ি� হেয়েছ। আমরা �াবে�ই চা� কির, �����
�াব� নাগাদ ধান �েয়িছ। এই �রাদ চাে�র �িত করেছ। গােছর বর� হয়িন�। বর� বলেত
�িন ধানগােছর �য চম�কার সবুজ র� হয় তা হয়িন, �স ক�াই বলেলন মেন হল।
�রাদ �ুব� তা� আগাছা হে� �বিশ
��� ধােনর �গাছ কম। �রােদর জ� নানা রকম আগাছাও হে�। ধােনর �খেত ��ি�� হে�
��� এক ধরেনর িবি� ��াি� গ�। তু�েত না িদেল হেব না, িবে� �িত ��� �কিজ মািটর সে�
পাইল কের ছিড়েয় িদেত হেব �খেত। ভুিল �ক�চেকা হে� এক ধরেনর আগাছা, যা ধান ন�
কের। �ালেম হে� ��� যা ��াকড়া হেয় যায়। এ�েলা �পেড় িদেত হয়।
বাি�েত পু��-ি�ি�ে�� পু�ের �তলািপয়া
��� গত বাের �আয়লার জ�� এেকবােরই চা� হয়িন। চােলর �দাকােন গতবােরর ������র�
�চ� ��েক ���� টাকা �দনা িছল। �মেয়েদর কাছ ��েক িনেয় িকছু িদি� আবার িনি�। সইেল
স�দ না সইেল িবপদ। ����� টাকা চােলর �কিজ, গত বছর ����� টাকা িছল। বািড়েত িকছু
সবিজ হে� ��� পু�ই শাক, িচিচে�, �ড়ুল। বাগােন আলু, ওল কিপ করতাম আেগ, �াভািবক
সমেয় �� ফলনশীল ধান �যটা � মােস হয়, ও তার পর মুগ�কলাই লাগাতাম। পু�ের এখনও
লব� �� আেছ, জল ভিত� হেয় �গেছ, �তলািপয়া মাছ আপিনই হে�।
�েরর �িতপ�র� পায়িন �েনেক
��� গত বছর আয়লায় এসেব�স চালার �র স���� �িত�� হেয়িছল। �েটা �র �কানরকেম
খাড়া কেরিছ। �াি�ক কাগজ �চাদর� িকেন মা�ায় লািগেয়িছ। যিদও আিম িসিপএম কির তবু
�েরর �িতপ�রে�র �কােনা সরকাির টাকাই পাইিন এখনও। আমােদর পাড়ায় আরও ��� জন
আেছ যােদর বািড় প��� �িত�� হেলও সরকাির �িতপ�রে�র �কােনা টাকাই পায়িন।

���� িদেনর কাজ এবার এক িদনও পাইিন, তেব জব কা�� আেছ।� �দখেত চাইেল কা��টা
�দখােত পারেলন না, তেব �েলর মেধ� �াি�ক প�ােকেট �মাড়া একটা কাগেজ �লখা ন�র
�দখােলন। �িমক নং ��, জব কা�� নং �����������।

এর পর �েয়র পাতায়
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স�াদেকর ক�া

চাল ও আটার দাম
দশ টাকার মে�� রাে�া
রাজ�নিতক দল�েলা �ায়� হ�াক পােড়� ম�ল�ব�ি� মানিছ না�
িক� ম�ল�ব�ি� নামক দানবিট কা�েক� মানেছ না� �স �মাগত
চাল-আটা-�াল-�তল-সবিজ-মােছর আ�ন দেরর ম�� িদেয় িদন-
আিন-িদন-�া� মা�েষর জীবন �িব�ষহ কের তুেলেছ�
এবাের �জলায় �জলায় চলেছ �রা� জেলর ��ােব আমেনর

চাষ দা�� মার ��েয়েছ� সকেল� আতি�ত� িবশ টাকা �কিজ
চােলর দরটা �কা�ায় িগেয় ��কেব �ক জােন�
রাজ�নিতক �নতারা �ম�ল�ব�ি� মানিছ না� ��াগান িদেয় আর

বন� ��েক িদেয়� �ালাস� বন� বা হরতাল-�ম��ট মােন দ�ািড়েয়েছ
রাজ�নিতক দল বা ��� ��িনয়েনর �মতা জািহর করার �পায়�
আপামর জনসা�ারে�র িনি�য়তােক কায়দা কের কােজ লাগােনা�
��মনটা ��ােটর ��ে�ও করা হেয় �ােক� ��� ��িনয়েনর
শি�ব�ি� বা জয় মােন �তা আে�ের মজুির ব�ি�� �সটা �তা ��াগ
কের ম�লত সংগি�ত �িমক� �গি�ত �সংগি�তরা �ােব �কা�ায়�
�িদ সিত�� মা�েষর �িত দরদ �ােক� তাহেল �িতিট

রাজ�নিতক দল তােদর আগামী িনব�াচনী ��াহাের ��াষ�া ক�ক�
চাল ও আটা দশ টাকা �কিজ দের িদেত হেব�

�রলকম�ীেদর ওপর ম�ােনজেমে�টর
�িলি�ত িনেদ�শ আেস

2পা� �িতি�য়া
�রল ���টনা
� আগ� ����

ভারতীয় �রল ব�ব�া একিট �স�হত ব�ব�া।
তাই তার সাফল� বা �ঘ�টনা� �কানটাই
�কানও িবে�ষ িবভােগর িবষয় নয়। লাইন
�মনেট�া�� িসগ�াল� �াইভার-গা�� �ভ�িত
িবভাগ পর�েরর সে� িমেলিমে� আেছ।

�াইভারেদর কােজর চােপর িবষয়িট সি�ক। এটা সামি�ক �রল
ম�ােনজেমে�টর গািফলিত� ইি�ন র�ণােব�েণর জ� যতটা সময় �দওয়া
দরকার ম�ােনজেম�ট তা �দয় না। অেনক সময় �য �চক আপ করেছ� তােক
�ম�িখকভােব ওপরতলা ��েক িনেদ�� �দওয়া হয় তাড়াতািড় করেত। এেত
�বি�রভাগ সময়ই �কানও অ�িব�া �নই� িক� �ঘ�টনা হেল� �য িরেপয়ার
কেরেছ� �চক আপ কের �য িফট সািট�িফেকট িদেয়েছ তােক �াি� �দওয়া
হয়। তখন ওপরতলার ম�ােনজেম�ট �বমালুম অ�ীকার কের তাড়া �দওয়ার
ক�া� বেল িলিখতভােব িকছু িনেদ�� �তা �দওয়া হয়িন।

�াইভারেদর যিদ �িরিলভার' না িদেত পাের কত��প�� তেব টানা গািড়
চািলেয় �যেত বা�� করার জ� একটা আইন পূব�তন এনি�এ সরকােরর
আমেল করার �চ�া হেয়িছল� িক� তা হয় িন। ফেল আইনত এখনও �াইভার
তার যত সমেয়র ি��িট �সটু� করার পর ওভারটাইম করেত অ�ীকার
করেতই পাের। িক� ম�ােনজেমে�টর নরেম গরেম �ম�িখক িনেদ�ে� ওভারটাইম
কের �াইভার গা��রা। �সই িনেদ�� না মানেল অ� ভােব িনয�াতেনর স�াবনা
�ােক। জ�ির িভি�েত ওভারটাইম কের �াইভার গা��রা হয়ত িকছুটা �িব�াও
পায়। িক� �ঘ�টনার স�াবনা বােড়। �ঘ�টনার স�াবনা লুিকেয় আেছ �রলওেয়
ম�ক এব� ম�ােনজেমে�টর নীিতগত িস�া��িলর মে��ই।
��� ক���া�� জৈনক পাঠক, ��াক�ন ��পা������।

ভারতীয় �রল ব�ব�ায় সাম�তাি�ক ভাব�ারা রেয়েছ। ওপরতলার কােছ
িনচুতলার কম�চারীরা বা�� হেয় �াকেব� এটাই �সখােন অিলিখত িনয়ম।
�াইভার-গা��েদর কাজ খুব মন�স�েযােগর কাজ। একই সাে� িসগ�াল এব�
�রললাইেনর �জােড়র িদেক নজর রাখেত হয়। তাই �াইভার-গা��েদর দীঘ�
অবসর এব� একটানা অেনক�ণ কাজ না করা �েয়াজন।
��পক ��, ��� ক���া��।

আেগ একবার পরপর বেড়া বেড়া িকছু �রল �ঘ�টনা �রেল �যুি�গত অেনক
রদবদল ঘিটেয়িছল। এবার এই পরপর �ঘ�টনা �রেল নয়া নয়া �য়�ি�য়
�যুি�র ব�বহােরর পে� জনমত �তির করেব। এর মে�� িদেয় �রেলর
�িমক-কম�চারীেদর অিজ�ত অি�কােরর িকছু যিদ কাটছ�াটও হয়� তাহেলও
তার িব�ে� তােদর আে�ালেনর �ার কেম যােব।
জৈনক পাঠক, পানাগড়।

প�পাত�� িশেরানাম
2পা� �িতি�য়া
কা�ীর িনেয় �নশন
�� আগ� ����

�কা�ীের ভারত রাে�র হত�াকা� ���'
ি�েরানাম প�পাত��। ি�েরানােম ভারত
রা� না িদেয় ��ু রা� �াকা �িচত িছল। এর
মে�� িদেয় কা�ীর �য ভারত ��েক আলাদা�
এর ইি�ত রেয়েছ।
জৈনক পাঠক, ���া�া�া।

�লািহয়ােক �ম�িনরেপ� হওয়ার
পরামশ� �দন গা�ীিজ

2পা� �িতি�য়া
রাম মেনাহর �লািহয়ার
�র�� �� আগ� ����

রাম মেনাহর �লািহয়ার �রণ িব�য়করভােব
একেপে�। ও�র স�েক� গা�ীিজ একবার
বেলিছেলন� �দ�ে�িমক হওয়ার আেগ
�লািহয়ােক �ম�িনরেপ� হেত হেব। �লািহয়া
কখনও গা�ীর ক�া ��ােননিন। ১���
সােল ��র�েদে�র (স�বত মুজাফফরবাদ) একিট �পিনব�াচেন দীনদয়াল
�পা��ােয়র ��ান �চারক িছেলন �লািহয়া। বদেল� দীনদয়াল ওই বছরই
ফা��াবােদর �পিনব�াচেন �লািহয়ার হেয় �চার কেরিছেলন। �লািহয়া� িম�
মাসািন এব� অে�াক �মহতা ক�ে�স �সাসািল� পািট�েত সমাজবাদী এব�
কিম�িন�েদর �েক� ফাটল �রােনার মূল কা�াির িছেলন।
��� �া�, ক�কা�া, �� �গ�।

�ফর িম��া �ি�ে�ােগ ���ার সমাজকম�ী
ি��পিত-পািট�-পুিলে�র আ�তােতর ন� �কা�

দা িব স ন দ
• নব দ� সহ সাজােনা মামলায়
�ি��ু� সমাজকম�ীেদর ওপর ��েক
�ি�ে�াগ �ত�াহার কেরা!

• সংি�� পুিলশ �িফসারেদর শাি�
দাও!

• �ানীয় জনসমােজ দ�ষ�কারী সম�
�� আয়রন কার�ানা ব� কেরা!

���ক ��কা�, �াড়�া�, ��
�গ� •
১� আগ� পি�ম �মিদনীপুেরর
�বলদায় এক আিদবাসী
সমােবে� �যাগ িদেয় গািড় কের
কলকাতা িফরিছেলন নাগিরক
মে�র চার সদ� এব� �ানীয়
এক সমাজকম�ী। িবেকল প�াচটায়
�বলদা সমােব� �ল ��েক
প�াচ িকিম দূের এক প�া�ট�াট�
পরা �লাক গািড় �ািমেয় বেল
সামেনর পুিলে�র ভ�ানটার িপছু
িপছু �যেত। পের জানা যায় ওই
প�া�ট�াট� পরা �লাকিট হেলন
�বলদা �ানার ওিস। তােদর এিদক ওিদক ঘুিরেয় িনেয়
যায় খড়গপুর �ানার অ�ীন �সাদা�পুর ইনেভি�েগ�ন
�স�টাের'। �সখােন নাগিরক মে�র স�াদক নব দ�
বােদ বািক সবাইেক �ছেড় �দওয়া হয়� এব� রাত সােড়
ন'টায় নব দ�র অ�াের� �মেমা �দওয়া হয়।
�� �সই অিভেযাগনামােত �লখা হয়� ১� ি�েস�র �০০�
িজতুে�ােলর রি� িসেম�ট �� আয়রন কারখানার িকছু
িজিনসপ� এব� কেয়কিট গািড়েত আ�ন লাগােনার �কেস
(�াড়�াম �ানার �কস ন� �����০০�) ত�ােক ��ফতার
করা হে�। পের আদালেত পুিলে�র বয়ান ��েক জানা
যায়� নব দ�র িব�ে� অিভেযাগ� িতিন ১� ি�েস�র
�০০� কলকাতায় স�েলেকর পিরেব� ভবেন একিট �
ঘ�টার অব�ান িবে�ােভ সািমল হেয়িছেলন।

ত�ার িব�ে� �য �ারা�িল �দওয়া হয়� তা হল -
-- �বআইিন জমােয়ত� রায়ট� ষড়য�� যু� �ঘাষণা�
অ� জমা করা� যুে�র জ� �গাপনীয়তা� খুন
করার �চ�া করা� আঘাত করা� চুির� িবে�ারণ�
অপরা�মূলক অ��েব�� �গাপন �বআইিন অ� ব�বহার।
১� আগ� িবেকল চারেটয় নব দ� �াড়�াম �কাট� ��েক

জািমন পান� বলাই বা�ল�
এইসব অিভেযাগ আদালেত
��ােপ �ট�েকিন।

�০০� সােলর ��ম
��েকই �াড়�ােমর
�লা�া�িল-িজতুে�াল
এলাকার িতনিট দূষণকারী
�� আয়রন কারখানার
িব�ে� �ানীয় মা�ষরা
আে�ালন কের আসেছ।
�সই আে�ালেন সম��ন
জুিগেয়েছ নাগিরক ম�
স�গ�ন। �বআইিন এই
কারখানা�িল জন-পিরেবে�

ব�াপক দূষণ ছড়ােলও �সই কারখানার মািলকরা
পুিল� এব� রাজ�নিতক দল�িলর মদত �পেয়
চেলেছ। অিভেযাগ� এই মদেতর �পছেন আেছ ওই
�বআইিন কারখানা�িলর কারবার ��েক পাওয়া লােভর
অ�ে�র বখরা। �সই �লােভই নব দে�র িব�ে� এই
িম��া পেরায়ানা এব� ��ফতাির। এর আেগও ওই
আে�ালেনর �ানীয় �নতা �পা�� মাহােতােক দীঘ�িদন
�জল খাটেত হেয়েছ� এব� িম��া অিভেযােগ। যিদও
পুেরাদ�র �বআইিন কায�কলাপ সে�ও মািলকেদর গােয়
�কানওভােবই কখনও �কানও আ�চড় পেড়িন। ি��পিত-
রাজ�নিতক দল-পুিল� ��াসেনর আ�তােতর ন� �কা�
এইসব ��ফতার।

�াড়�াম �কােট� নব দ�েক যখন �তালা হল�
তখন �সখােন �পি�ত িছেলন �ানীয় আে�ালন�িলর
সদ�রা� মানবাি�কার �র�া ম� এব� �াড়�াম �হেরর
মানবাি�কার কম�ীরা। আর িছল �চুর িসআরিপএফ
জওয়ান এব� পুিল�� �কাট� চ�েরও তােদর দাপট �দখার
মেতা।

এলাকায় চুির হেল� �লা�াপাড়ায় িগেয় �ে�াত
এ� ��ােয়র �বসান চায় �লা�া-শবর সমাজ

���া���ন ������ন, �� �গ� •
�মিদনীপুর �লা�া �বর কল�াণ সিমিতর �ােক নারায়ণগড়
িবি�ও অিফেসর সামেন ১� আগ� ম�লবার অন�ন
িবে�াভ হয়। � �ম �০১০ �বলদা �ানার মুরাদচেক ১১িট
�লা�া-�বরেদর বসতবািড় �ািলেয় �দওয়া হয়। লু� করা
হয় সব��। িক� ��াসন ��েক যােদর বািড় �ািলেয়
�দওয়া হয়� তােদরেকই ��ফতার করা হয়। আর যারা
�ািলেয়েছ তােদর িকছুই বলা হয় না। এর �িতবােদ
এব� ওই বািড়�িল নতুন কের গেড় �দবার দািবেত
এই অন�ন। এছাড়া �লা�া-�বরেদর ��িতকে� অ�া�
দািবদাওয়াও িছল।

আপাতভােব এই আ� দািবদাওয়া �াকেলও �লা�া-
�বরেদর এই অন�েনর �পছেন তােদর �িত �াসকেদর
অবেহলা এব� খােটা �চােখ �দখার িব�ে� তী� ��াভ
�িনত হেয়েছ এই িবে�ােভ। �লা�া-�বরেদর �দেগ
�দওয়া হেয়েছ অপরা�ী বেল। এলাকায় �কানও চুিরর

ঘটনা ঘটেলই তার �দাষ িগেয় পেড় �লা�া পাড়ার ওপর।
�লা�া পাড়ায় অত�াচার চালােত আেস অ� পাড়ার
�লাকজন। ��াসন এই অ�ায় এব� অত�াচার �দেখও
�দেখ না। বসতবািড় �ািলেয় �দওয়ার ঘটনাও এইভােবই
ঘেটেছ।

এবােরও গ�হহীন �লা�া পিরবার�েলা ি�পেল �াকা
অ�ায়ী বসেত রেয়েছ। কােরার �কানও ��� �নই। বষ�া
চলেছ পুেরাদেম। তাই এই িবে�াভ সমােব� িছল
একইসাে� �লা�া-�বরেদর ই�ত� জািতর স�ান ও
সমােজর ��য়ন --- এই সব িনেয়ই। রােতর িদেক
এসি�ও সােহব এেস পুেড় যাওয়া �লা�া ঘর�িল গেড়
�দবার জ� পিরক�না বা ��ান �তির হে� বেল আ�াস
�দন।

এই অন�ন ��েক �ফরার সময় কলকাতা ��েক আসা
�ী নব দ� মহা�য়েক ��ফতার কের পুিল�। তার
�িতবােদ অন�ন চলেত �ােক পরিদনও।

মেহশতলা পুরস�ার জ�াল সাফা�েয়
কেপ�ােরট সং�া� নাগিরকেদর বাড়িত কর

িছ িছ এ�া জ�াল�
�জ��ন ন�� ������া, ��
�গ� •
গত � আগ� মেহ�তলার
��পল দ� মে� মেহ�তলা �প�রসভার কি�ন বজ��
অপসারণ িবষেয় একিট সভা হয়। এই সভায় সম�
ওয়াে��র ওয়া�� কিমিটর সদ�েদর �াকা হেয়িছল। সভার
�েদ�া�ারা জানান� কি�ন বজ�� অপসারেণর জ� �প�র
কত��প� �েজেনিট� �টকেনালিজ�' নােম এক স��ার
সে� একিট সমে�াতাপে� �া�র কেরেছ। �চয়ারম�ান
�লাল দাস� ভাইস �চয়ারম�ান ��া� ম�ল এব�
�া��� জল ইত�ািদ িবিভ� িবভােগর এমআইিস-রা ব�ব�
রােখন। বািড় বািড় ��েক কি�ন বজ�� িনেয় �প�রসভার
জায়গায় �ফলা হেব এব� তা ��েক �ি�য়াকরেণর মা��েম
মূল�বান �ব� �তির করা হেব বেল �প�র কত��প�
ও �জেনিট� �টকেনালিজ� স��ার �িতিনি� জানান।
�েত�ক বািড়েক এর জ� দ� টাকা কের চাজ� িদেত হেব�
�কবল িবিপএল তািলকাভু�রা ছাড় পােবন। ভারেত ��ম
মেহ�তলােতই এই �ক� চালু হেত চেলেছ।

সভায় একজন ��াতা �� �তােলন� মেহ�তলা
�প�রসভার নাগিরেকরা বছর বছর �প�রকর িদে�।
অতীেত য�ারা �প�রসভার পিরচালক িছেলন� ত�ারা
এর িবিনমেয় বজ�� অপসারেণর �কান পিরেষবা �দনিন।
নাগিরকেদর এটাই ��� কর �দওয়া সে�ও আবার
�কন জ�াল সাফাইেয়র জ� আলাদা টাকা নাগিরেকরা
�দেব? মা�ষ একটা পিরবত�ন �চেয় আমােদর িজিতেয়
এেনেছ। আমরাও যিদ আেগর পিরচালকেদর মেতা
নানা অজুহােত টাকা তুিল� �লােক আমােদর িন�া
করেব। তাছাড়া� �জেনিট� �টকেনালিজ� স��ার ব�া
বলেলন� এই �ক� ��েক এমন ��ত মােনর �ব� �তির
করেবন যা ভাবাই যায় না। এে�ে� �কন নাগিরেকরা

তার ক�াচামাল কি�ন বজ�� �দেব�
আবার টাকাও �দেব? এটা �তা
ও�েদর লাভজনক ব�বসা। আর

আজেকর মািসক দ� টাকা চাজ� চি�� টাকা হেত ক'িদন
লাগেব? ও�েদর �িচত ঘর ঘর ��েক িবনা পয়সায় কি�ন
বজ�� স��হ করা।
�বাড়িত িদেত হেব� ব���!!�
�লালবাবু ত�ােক িনর� কের বেলন� হ��া দ� টাকা িদেত
হেব। �প�রকর িদেলও এই টাকা িদেত হেব। ��� িতিন
এমন কি�ন ভ�ীেত জবাবটা �দন� যােত ওই ��কত�ােক
কায�ত বলেত বা�া �দওয়া হয়।

�স�ত� আেগ য�ারা (বাম��ট) এই �প�রসভা
পিরচালনা করেতন� ত�ারা ��িটর মে�� ১�িট ওয়াে��
জ�াল �নওয়ার কাজ চালু কেরিছেলন দ� টাকার
িবিনমেয়। �সই ব�ব�া আেদ� �ট�েকিন।

িক� আমরা জািন এখােন �জওহরলাল �নেহ�
�া�নাল আরবান িরিন�য়াল িম�ন' �কে�র '�বিসক
সািভ�েসস ফর িদ আরবান পুওর' (BSUP) কম�সূিচেত
(ি�েস�র �০০� ��েক মাচ� �০১�) ��ম পয�ােয়ই
জ�াল অপসারেণর জ� �ায় � ল� টাকা বরা� করা
হেয়িছল। সাের�াবােদ �� িবঘা জিম িকেন KMDA -র
সহেযািগতায় ভািম� কে�া� ��া�ট সহ �প�র জ�ােলর
য�ায� স��াপেনর ব�ব�া করা হেয়িছল। �াকটর� ভ�াট�
য�পািত ইত�ািদ �কনা হেয়িছল। এসেব �মাট খরচ
হেয়িছল � �কািট �� ল� টাকা। বলা হেয়িছল এই
বজ�� ��েক �জব সার �তির হেব। এও বলা হেয়িছল
KMDA মেহ�তলায় কি�ন বজ�� অপসারেণর �য়�স�ূণ�
�কে�র �পেরখা �দেব।

আজ আচমকা এই �বসরকািরকরেণর িস�া� কীেসর
জ�� নাগিরেকরা িক তা জানেত চাইেব না?

না�েরর
বাসাপাড়ায়
��া�ীনতা'

����া ����াপা��া�, �া�াপাড়া, ��
�গ� •
���ােন ��ু� বা�েদর গ�� আর
�ের �ের মজুত ���া�ার �স�ােনও
গােনর �র �ােস� বছর�র নাটেকর
মহড়া চেল --- জাতীয় পতাকায়
�সলাম জানায় এক ��াক �ছেলেমেয়�
�শা� না�েরর বাসাপাড়ায় �ানীয়
��িবদ�ালেয় এমন� িদন �দ�া �গল
�� আগ�� �স� না�ের� ���ােন ��
বা িতন রাজ�নিতক দেলর সং�েষ�
ব� মা�ষ �রছাড়া� �কাে� িনহত
�া�ন িব�ায়ক� �ুন-লু�পাট-আ�ন
লাগােনা ���ােন �রাজকার গ��
�ুেলর �ছেলরাও ���ােন �বামা
ব�া�েত পারদশ�ী� �স�ােন� ��
আগে�র আেগর িদন ��েক� �ছেলরা
রাত �জেগ �তির কেরেছ ম�� ব�ব�া
হেয়েছ পতাকা �ে�ালেনর�

�স �েনক কাল আেগ ��ন সবিকছু
�কা�ািনর হােত চেল �ায়িন� �ে��ট
ম�ােনজেম�ট বেল �কানও ব�
��ন আিব��ত হয়িন� ত�ন �গাটা
বাংলােত� এমন� হত ���ােনর
আেয়াজন� ��-র ��াের �ুেলর মা�
�ের �গেছ �ছেলেমেয়েত� চািরিদেক
ি�ব�� পতাকার মালা� এনিসিসর
�ছেলেমেয়েদর ব��া�� �চকাওয়াজ
�� হেলা পতাকা �ে�ালেনর পর�
তারপর মে� ���ান� গান এবং
নাচ� িহ�-মুসিলম িমেল িমেশ সব
�েরর �ছেলেমেয়রা� �ংশ�হ� কের�

�ত�� ��ল� সং��িত চচ�ার
�ে�াগ �ন� বলেল� চেল� তবু �বশ
িকছু গান এবং চারিট নাচ পিরেবিশত
হয়� তারপর একিট �েদিশ নাটক�
একাদশ ���ীর ছা�ছা�ীরা পিরেবশন
কের �রে� �ল�া �া�ীনতা��
পিরচালনা কেরন �ানীয় িতন িশ�ক
�রহান �ফরেদ�স� সানা��া ও িনিবড়
��াষ� মা�েকর সম�া িছল --- িক�
��সােহর �তােড় তােক িবেশষ ���
িদেত হয়িন� এনিসিসর �ছেলেমেয়েদর
ত�াব�ােন �া�ে� শাি� বজায় �ােক�
এর ��তম �পকার িবদ�ালেয়র�
িশ�ক ও এনিসিসর �ার�া�
আি�কািরক ���ত বম�ন� সম�া
জজ�িরত এ� এলাকায় �� এক
�দশে�েমর হাওয়া�

নাট�া��ােনও �দ�া �গল �ি��ুেগর
িব�বীেদর ত�াগ� �ছেলেদর সাে�
�মেয়রাও সমান তােল �ি�নয় করল�
�স�িম� �েদশ� সাহানা� মি�দীপা�
�ম�ত� িব�িজ�� মা�েমর পাশাপািশ
নােচ �মানািলসা� ��িত� সালমা�
শবনম� ব��ালী� আর এ� সম�
�েদ�ােগর ��ান ��িমকা িছল মু�ী
��ল �দা ওরেফ বািপ �চ��ুরীর� �ার
বাবা �সানা �চ��ুরী িকছুিদন আেগ�
আততায়ীর হােত িনহত হন� ��ার ম�তু�
এ� ��েলর রাজ�নিতক মে�র এক
���তপ�ব� �টনা�

আর এ� সেবর �শেষ িবদ�ালয়
পিরচালন সিমিতর তরেফ িবেশষ
আেয়াজন িছল আলু-�পা�� মাংস-
�ােতর� হাজার �ােনক �ছেলেমেয়র
ত�ি�� পিরচালন সিমিতর স�াপিত
�শ� আলম� স�াদক �িসত ��াষ�
��া� সদ�ব�� এবং িবদ�ালেয়র
�ার�া� ��ান িশ�ক �রিজ� �চ��ুরী
দ�ািড়েয় ��েক সবা�েক �াওয়ােলন�
স�ীিতর এ� কািহনীটু� রেয় �গল
সব সংবােদর �নপে���

��ম পাতার পর
�ন�র পাড়ায় � ন�ের �ভতেরর
রা�ার জ� মািট কাটার কােজ ১০০০
মািট (?) কাটেল ১০০ টাকা মজুিরেত
কাজ কেরিছ।' দফাদার মা�ার �রাল
কের� �সই তািলকা অ�যায়ী সবার
অ�াকা�ে�ট টাকা জমা পেড় ব�াে� -
-- বলেলন মহােদব। �েসই �ব�াখ
মােস কাজ কেরিছলাম� অ�রা ক'িদন
হল �পেয় �গেছ। আমার অ�াকা��ট
ন�র ভুল �াকায় এখনও পাইিন। তাই
আজ এেসিছ ব�াে� যাবার জে�।
ব�াে� মািট �দওয়ার কােজ �রাজ ১�০
টাকা �পেয়িছ।'

মহােদব দূের �জিটর িদেক তািকেয়
বলেলন� �ওই �ফির এেস �গেছ।
এখােন লাগেব না। ওখােন যান।'
আিম তাড়াতািড় �নাটবই� �পন ব�ােগ
পুের �দ�ড় লাগালাম �জিটর িদেক।
জািন না আবার কেব �যাগােযাগ হেব�
কারণ মহােদব বা আমার কােরারই
�মাবাইল �ফান �নই।
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��ালবদেলর ���াপেট �াে�র ��িত
�া�ার� ��বয়�� �ামবা��র জবােন ��য়ন��াবনা

•

তালে�ে� �াে�র িচিঠ
... আিম মেন কির আমােদর �াম �ি�ক কম���ি� ��াদেন
��ম, তুলনাম�লক �ােব আমােদর এই �াম �ি�কতর
িপিছেয় আেছ। আিম আপনার িনক� কম���ি�র ��িত
�া�েনর জ� �া�ন�া করিছ। আমােদর �ােমর �লােকেদর
�দেখ মেন হয় তারা আন� �দওয়ার �াে� �াে� িশ�া
�দওয়ার �ম� িদক�িল আিব�ার করেত পােরিন। আিম
এই �ামবা��েদর কােছ ��েরা� জানাি� �য আমােদর এই
�ােমর ��িতর জ� �বাই এি�েয় আ�েব। আমােদর এই
�ােমর রা�া�া� �ােলা �নই। একিদক ��ে� যাে�। �কান
�দে�র ��িদেক ল� �দখেত পাওয়া যায়িন।

এছাড়া আমােদর �ােম �য �ম� িশ� রেয়েছ তােদর
ি�ক�াক পড়া�না হে� না। ��ই কারে� আিম বলিছ �য
আমােদর �াম ��েক �ম� িশ�েক িশ�ার আেলা �দখােত
হেব। নইেল এমিনেত ম�খ�জন আরও �বিশ ��কাের �ুেব
যােব। আবার �রেত ��েল এরা �যখােন পড়েত যায় ��খােন
এত �বিশ �াকা �নয় �য পড়া�না করার আে� �ারবার
�াবেত হয়। �কাি�ং�িল �যন ব�ব�া খুেলেছ। ��ই জ�
আিম বলিছ �কাি�ং�িল যিদ কম �াকা িনেয় পড়ায় তাহেল
�ােলা। এবং তারা এই িশ�া ��েক এি�েয় �যেত পাের।
এখােন �িশ�ার হার খুব �বিশ।

এই �ােম রা�ার �াের একি� কল আেছ। তার �ার পাশ
এত �নাংরা আর িবি�� ক���ুতু পেড় আেছ। তা ��েক
�রা��ব�াি� �া�ািবক। মর�িম �র �পে�র ��ে�াল �লে�ই
রেয়েছ। এই�িল পির�ার করার জ� আিম �বাইেক িনেদ�শ
জানাি�। তাছাড়া রা�া�িল �ারােনার জ� ��েরা�
জানাি�। এর জ� কখন ক� িবপদ ��েব বলা যায় না।
...

�রেবে� �াে�র িচিঠ
... আমরা �কানও �ুেলর ��ানিশ�ক, িকংবা �রকাির
কম�ে�ে�র �য �কানও ��পদ� ব�ি� হই না �কন, মে�
�ে� বেড়া বেড়া �া�� �দওয়া ছাড়া, �া�ে�র বা�বতা
খু�িজ না। তা না হেল বলুন, �কন আমােক আজেকর যুে�
দ�ািড়েয় �নেত হেব, �তারা ক�াওড়া, �ছাে�া জাত, �তােদর
জ�বন বেল িকছু আেছ� তাও আবার �াইমাির �ুেলর
এক �া�ন ��ান িশ�েকর কাছ ��েক�
��আে�দকেরর �য �লখা আমােদর �াশ ��ে�েন পা��
িছল, তা পেড় �ক� জািতে�দ ��া মুেছ ��লেত িশখেছ,
আর �ক� �েড় তুলেছ। পাড়ায় এ�ি� বেল �খ�া�া �দেব
আর ��ই �াি��ি�েক� �পেত কত �য �হন�া। �ম� �মা�
�হ দরখা� জমা িদেত হল িবি�ও��ত ি�েয়, আমার বািড়
��েক �াইেকেল ����� িমিন�। তা �ায় �� বার �যেত
হল। জমা �দবার িতন মা� পর �খ�াজ িনেত ি�েয় �দখলাম
আমার দরখা� প�ব� �ব�ােতই পেড় আেছ। এিদেক ওই
�াি��ি�েক� না �পেল কেলেজ �িত� �নেব না। একজন
িবি�ও �া�েক হােতপােয় �ের দরখা� �ুেলা �ঝেড় বার
করা ��ল। তার জ� িতিন িনেজ ��েকই বলেলন �া
িব�ু� ি��াের� আনেত। এরপর একিদন ই�েপ�র �নই
�তা পরিদন িমি�ং, একিদন িবি�ও �নই, তারপর বাংলা
বন�, �ি�� �া� �নই, �ািব আনেত �ুেল ��েছন ����
এই কের ����� িদন পর দরখা� এ�ি�ও �ি�ে� ��ল।
এই মােঝর �ময় আিম �রাজ �কাল ���া ��েক �পুর ���া
পয��� ওই �ি�ে� পেড় ��েকিছ।

আমার বাবা এ�ি�ও �ি�ে� �াি��ি�েক� তুলেত
যান, ��খানকার �ি��তা �েন মেন হয়, ��ু� �েরর
কায�ালয়�িলেত আজও মা�ে�র ক�া মন িদেয় �শােন।

ব�তল �েব� ��র �ে�েদর ���ায়
এ�ে���েয়র লাে�ায়া ��া� �েলািন

• �াত�� পিরবার� ���টা �েলর লাইন�
পঁাচিট পায়খানা

• �েলািনর ���� ি�টাের চ�া দাে� িব����
খরচ ই�িনট �িত � টা�া �� পয়�া

.

•
�ানলেপর প�ব�িদেক �বল�িরয়া এ�ে��ওেয়র কােছ
�বি�ত ��া� কেলািন �ারত পি�। ���� �ােল বাংলােদশ
যুে�র �ময় তারা তােদর পিরবার িনেয় �ারতবে�� আে�
�া� ব�া�ােত এবং কােজর তাি�েদ। বরান�ের �বি�ত
RIC �কা�ািনর �পছেনর খালপাের এই ��া� কেলািনি�
�াপন হয় ��েম প�া�ি� পিরবার িনেয়। পের তা ব�ি� �পেত
�পেত দ�াড়ায় ��ি� পিরবাের।
িতনবার ঠঁাই বদেল এখােন
এখানকার মা�� এই RIC �র �পছেন �� বছর ব�বা�
কেরেছ। এই কারখানায় কাজও কেরেছ। কেলািনর
�লােকেদর ক�ায়, �রাজ�নিতক দলাদিলর কারে� আমােদর
এখান ��েক �িরেয় �জেল পাড়ায় �লেকর পাের জায়�া
�দওয়া হয়। িক� �াে�� তা �ইল না। ���� �ােল আবার
�ান পিরবত�ন হেয় কািলমাতা কেলািনর খালপােরর কােছ
আমােদর জিম �দওয়া হয়। তার পেরই এই পাড়া�ার নাম
হয় �ারত পি�। ���� �ােল এই পাড়াি� আইনত ��ক�ত
হয়, এখনও পয�� রাজ�নিতক দলাদিলর কারে� ��ক�িতর
�মা�প� হােত আে�িন। িক� আেশপােশর যত কেলািন
আেছ তােদর �ম� দিলল দ�ােবজ �দওয়া হেয়েছ। তার
�ে� ��া� �িব�াও। িক� আমােদর �কানও িকছু �িব�া
�দওয়া হয়িন।�

��� আমােদর এখােন ��ম ��িব�া হে� খাবার
জেলর। খােলর ওপার ��েক এক�া �� পাইপ আমােদর
এখােন এে�েছ, তার ওপেরই িন��র কের আমােদর খাবার
জল। ���ার পর ���া লাইন িদেয় এই জল �নওয়া হয়।
বত�মােন আমােদর এখােন ��ি� পিরবার বা� কের। �মা�
জন�ংখ�া �াতশ�, এই কেলািনেত �মা� �ি� জেলর লাইন
আর প�া�ি� পায়খানা আেছ। আমােদর এখােন যত �লাক
আেছ, তারা এখােন ��াব�পায়খানা কের। কােছ এক�া
িবশাল পু�র আেছ, ��ই পু�রি�েত যত রােজ�র �নাংরা

��লা হয়। এর মে��ই মা��জন �ান করেছ, কাপড়
কা�েছ, বরান�র িম�িনি�পািলি�েক জািনেয়ও �কানও
কাজ হয় িন।

��� আমােদর পাড়া�ােত কাের�� �নই বলেলই �েল।
�ব�হারা কেলািন ��েক আমােদর এখােন কাের�� আে� তাও
�লা ��াে�জ। �ব�হারা কেলািনেত ��ি� িম�ার ব�ােনা
আেছ, তার মে�� এক�া আমােদর কেলািনর জ�। �িত
মাে� �েত�কি� পিরবােরর কাছ ��েক ইেলকি�ি�ি� বাবদ
িতন �াকা �া� পয়�া �নওয়া হয় �িত ই�িন�, �েত�কি�
পিরবােরর কােছ তা দ�াড়ায় িতনশ� ��েক �ারশ� �াকা,
িক� যখন ইেলকি�ি�ি� �দওয়া হয়, তখন বলা হেয়িছল,
�িত মাে� �েত�কি� পিরবারেক িদেত হেব ����� �াকা,
এখন আমরা িকছুই বুঝেত পারিছ না, �কন আমােদর এত
�াকা িদেত হে�। এই িনেয় �� তুলেল পাি��র �লাকজন
বা িব��� �কা�ািনর কম�কত�ারা বেলন, �বিশ জানেত হেব
না, যা িদি�� িদেয় যা।

��� এই পাড়ার পু��রা ির�া �ালায়, �বিজ িবি�
কের, এবং মিহলারা বাবুর বািড়েত িঝেয়র কাজ কের।
�িত বছর আমােদর বলা হয় কেপ�ােরশেনর কােজ �নওয়া
হেব, িক� তার �কানও�াই করা হয় না।

��� এখন �শানা যাে�, আমােদর আবার তুেল �দওয়া
হেব। তার বদেল এখােন বেড়া মাি�ে�াির� িবি�ং হেব।
আমােদর এখােন �ােলা পিরবত�ন হয় না। কা�ি�লেরর
�লাকজন �ায়ই আমােদর �য় �দিখেয় যায়, �য এখান ��েক
তুেল �দব, �বিশ বলেল �শ� কের �দব।

�ে�া�প�ের প��র চ�ির� �িতবাদ

.

•
যাদবপুর �ে�া�পুর
��েল িহ� �রা��
িবদ�া�া�র �রি�র
�ংেযা��েল একি�
�িত�বাহ� জলাশয়
বুিজেয় �দওয়ার ���া
�লেছ। পু�র পাড় িমিলেয়
পু�রি� �ায় ��িব�া
জায়�া িনেয়। িক� �ত
কেয়কবছর �ের এই পু�র
�রা� করেছ িকছু �লাক।
���� �ােল �এই জলাশয় জন�াে�� �ংরি�ত� �লখা
একি� �নাি�শ �বা�� কলকাতা পুর��া পু�র পােড়
লাি�েয় িদেয়িছল। িক� ওই ব�ি�রা ওই �নাি�শ
�বা�� ��ে� �দয়। এই পু�র �রাে�র িব�ে�
�ান�য় বাি��ারা �েনকিদন �েরই আে�ালন কের
আ�েছ, িবেশ�ত মিহলারা। আর পু�র �রা�কার�রা
�ান�য় �াব�িলেক �ে� িনেয় এই আে�ালনকার�েদর
িপি�েয়েছ। এই�ােবই এক ��াে�র পিরেবশ �তির
কের পু�র �রা� �লেছ।

এই �বআইিন পু�র �রাে�র িব�ে� আে�ালন

�েনকিদেনর। ��মিদেকর আে�ালেন যারা িছেলন,
তােদর �েনেকই আজ বয়�, �ক� �ক� �ব�ে� �নই।

এই পু�র �রাে�র িব�ে� �� আ�� রিববার
িবেকলেবলা িহ� �রা� পু�র �ংর�� কিমি� একি�
��ার আেয়াজন কের। এেত ব�ব� রােখন পিরেবশ
কম�� �মািহত রায়, ��প দ�, ���েমন ��বত�� এবং
�ান�য় আে�ালেনর কম��রা। ��েলর কা�ি�লার ত�ার
ব�েব� পু�র বুিজেয় দ�ি�ক�ু�ােব জবরদখল কের
রাখা ��ি� বািড়র �ংশ িনেজরাই �িরেয় ��লার
আ�ান রােখন।

�িরব�ের িব���� �েপ�ােরেটর ল��লা�

.

•
পােশর ছিবি� �তালা
হেয়েছ দি�� �� পর��ার
�লতা �েকর ����ত
আেমাদপুর �ম�জায়। �য
িব��েতর কােনকশনি�
�দওয়া হেয়েছ তা
রাজ�ব �া�� �ব��িতকর�
�যাজনার। �� ওয়াে�র
একি� ি�এ�এল ল�া�।
যার ��তকত�া এই�িপএল
��ােকােমক িলিমে��।
�েব�া� দাম ��� �াকা। এি� িবনামুেল� দাির����মার
িনে� ব�বা�কার� �িবিপএল� পিরবার�িলেত �দওয়া
হেয়েছ। �য িম�ার �দওয়া হেয়েছ তােত �লখা WB-
SEBDCL. �য �দওয়ােল িব��� �ংেযা� �দওয়া হেয়েছ
তার িপছেনর �রি�েত �ােকন �াম���� �হ ��ি�
বা�া। �� �ের ওই কােনকশন ��েক আেলা ��ােক
না। আর তােদর পােশর �ের কাকা আর �া�মা
�ােকন। �� �েরর দরজা �খালা �াকেল িকছু�া আেলা
�ু�ইেয় ��ােক। খুব �াল দ�ি�শি� না হেল তােত �কান
�পাকামাকড় �দখা �বশ শ�। এই �যাজনায় �য শত�,
তােত িবিপএল কােনকশেন এর ��েয় �বিশ িকছু আর
পাওয়া যােব না। �ব� যােদর জ� এই শত� �তির
করা তারা �বা� হয় এর ��েয় �বিশ আেলার আশাও
কের না। আর তােতই ওই কােনকশন পাওয়া িনেয়
কত মারিপ� ঝ�ড়াঝাি� আর ��াে�র লে�� �য যার
�কােল �ঝাল �ানার ব�ব�া।

আেমাদপুর আর আবাদ িশমুল�� ��ি� পাশাপািশ
�ম�জায় তপিশিল জািত ও �পজািত ��দায়�ু�
মা��রাই �ংখ�ায় �বিশ। �বিশর �া� মা�ে�র িদন
আিন িদন খাই �ব�া। এখােন িব��েতর খু�ি� �প�াতা

হেয়েছ ���া। পােশর প�পু�ের এই পয��� �প�াতা
খু�ি�র �ংখ�া ��। ��� িবিপএল তািলকায় নাম
�বিশ আেমাদপুর আর আবােদর। আবার �কা�াও
খু�ি� এমন�ােব �প�াতা হেয়েছ, ��খান ��েক িবিপএল
পিরবাের �ংেযা� িদেত ��েল ইেলকি�ক তার বািড়
বা জিমর ওপর িদেয় িনেয় �যেত হেব। ��াবতই
�বেজকশন িদেয়েছ জিমর মািলকরা। তাই ��খােন
কাজ ব�। িক� ওখােনই যিদ এক হাত �িরেয় খু�ি�
�প�াতা �হাত তাহেল িদিব� কাজ হত।

�� �িল�ান �কা�ািনর এক �ম��া ��েক ���
আ�� �িদ ��িল�া���এ �কািশত� জানা যাে� �য,
�ারত�য় িব��� এবং �রবরােহর বাজাের ���� �ােল
আয় ��রি�িন�� �ােড় বােরা হাজার �কাি� �াকা।
�ম��াি�র আশা, ������ত এ�া �বেড় ি��� হেব।
িবেশ�ত িব��� ��পাদন ও �রবরােহ �ং�ার এবং
রাজ�ব �া�� �াম�� �ব��িতকর� �যাজনার �দ�লেত।
বাজার বাড়েব �লা এবং হাই ��াে�জ �ই�ি�য়ার,
�া��ম�ার, ইেলি�ক তার ইত�ািদর। কেপ�াের� �বদা�
�কা�ািন ওিড়শায় এই িব��েতর বাজাের �ুেক ��
শতাংশ বাজার দখল কের িনেয়েছ।

�বার �বে�ে� িব��েতর �া�ল� �িতবাদ
�লেছ �লা�েশি�ং, কয়লা িনেয় �ন��িত,
মুনা�ার �লাে� �� রােজ� িব��� িবি�

�ত প�কাল যাব� ��রবেনর দি��তম �া� ��েক
নদ�য়ার শাি�পুর, �ব�� িব��� �াহকেদর �িমিত
বারবার �লা�েশি�ং �ে�ও িব��েতর �া�িতক
��া�ািবক মা�ল ব�ি�র িব�ে� �ক�ব��ােব
�জারােলা আে�ালন �েড় তুেল কত��প�েক হয় মা�ল
�ত�াহার বা �তু�িক িদেত বা�� করার আ�ান জানান।
এই�ব ��ায় িবি�� ব�ারা �� �তােলন, �����
�� �ােল পি�মবে� রাজ� িব��� ব��ন �কা�ািন
��� �কাি� �াকা ও ি�ইএ�ি� ��� �কাি� �াকার
ব�াপক মুনা�া কেরেছ বেল ��া��া কেরেছ। তার
পেরও তারা �া�ার� �াহকেদর ওপর ����.�� �কাি�
�াকার িবশাল মা�েলর �বাঝা �াপাে� কার �াে���

িব��� িনয়�� কিমশন একিদেক বলেছন, বাইের
��েক �কনা কয়লার মান খারাপ �াকায় �বিশ কয়লা
খর� কের কম িব��� ��পাদেনর জে� �লা�েশি�ং
হে�। ��িদেক �লা�েশি�ং কমাবার �জুহােত বাইের
��েক �বিশ দােম িব��� �কনার ক�া বলেছন। ���
ি�ইএ�ি� ও িবতর� �কা�ািনর �ি� কের ক�াপি��
�িনজ�� কয়লা খিন রেয়েছ �যখান ��েক ��� কম
দােম �ােলা কয়লা পাওয়া �যত। এই �ােলা কয়লা
কম দােম �ব�রকাির �ব�ল এম�া বা কয়লা মাি�য়ারা
িকেন মুনা�া লু�েছ আর ইি�এল ��েক �বিশ দােম
খারাপ কয়লা িকেন �াহকেদর �তার�া করা হে�।
এছাড়াও �বিশ মুনা�ার জ�, যখন �বে�েয় �বিশ

�েয়াজন, ��ই �ে��েবলা বাইেরর রােজ� িব��� িবি�
করা হে�।

বলা হে� ি�ইএ�ি� �� পয়�া এবং ব��ন
�কা�ািন �� পয়�া মা�ল ব�ি� কেরেছ। িক�
কয়লা ��ুেয়ল� এবং িব��েতর �পাওয়ার� দাম
ব�ি�র �জুহােত এ�িপিপি�এ ��ুেয়ল ��া�� পাওয়ার
পারে�জ ক� ��া�জা�েম����র নােম য�া�েম ��
ও �� পয়�া ই�িন� িপছু ব�ি� �রেল �ক�ত ব�ি�
দ�াড়ায় য�া�েম �� ও ��� পয়�া। ���র ও জল
িব��� ��পাদন কের, িব��� �ুির ও পিরবহে� �িত
কিমেয় � �াকা ই�িন� দের পি�মবে� িব��� �দওয়া
��ব বেল িবি�� ��ায় মত �কাশ করা হয়।

�রকার ক��কেদর �াে�ও �তার�া করেছ। �াি�েদর
জ� িব��েতর �ময়��মা �ায� করা হেয়েছ রাত
এ�ােরা�া ��েক �কাল পয��। তেব িক �াি�রা রাে�
�ুমােব না� তািমলনাড়ু ���িত রােজ� �াত িবে� পয��
জিম যােদর আেছ ��ই�ব �াি�েদর িব��েত �তু�িক
�দয় �রকার। এরােজ� ���ব �কা�ায়� তাছাড়া এই
ব�ি�র �েল ক��ক এবং �ছাে�া �েদ�াে�র িব��েতর
িবল বাড়েব। �েল আেরা �ছাে�া �ছাে�া �েদ�া� �ে�
যােব।
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��না �শানার �কান বাইের
জাতেকর �খঁােজ চীেন, ি�তীয় পব�

��� �স বলল লাইন িদেয় দ�া�ােত।
ডা�ারই �শষ কথা বলেব �� আেদ� র�
পরী�া করেত হেব, না হেবনা। আমরা
কথা বলি�লাম িনে�েদর মে��। প�েরা
িবষয়টার মে�� একটা অদ�� বল�েয়াগ
কা� করি�ল। �ক� ��ার কের গােয় সূ�
�ফাটােব �কন, ��ন �দশ �থেক সব পরী�া
কেরই এ�ােন আসার অ�মিত িমেলে��
িবষয়টা বললাম। আমােদর সহকারী,
হসিপটােলর ডা�ার, নাস�, সবাই ব�াপারটা
�নল --- হািসম�ে� মাথা না�ি�ল।���

��

.

���া�ল ��� � ��� •
ই�িন�ািস�ি� �পঁ�েছ �দখলাম িবেদিশ ছা�াবােসর
িরেসপশেন বসা চালাক চালাক ��র �দখেত �ছেলি�
ছাড়া আর �ক� ই�েরিজ জােন না। ব���� িনি���
কারও সাে� ক�া বলার �েযাগ �নই। িপছেন হঁা�েত
হঁা�েত �দয়ােল হঠা� িপঠ �ঠেক �গেল �শানা যায় মা��
ি�� হেয় ওেঠ। আিম িনি�� হেয়িছলাম। কার� মেন
হেয়িছল, যাক� ��ত �কা�াও �তা এক�া িপঠ �ঠিকেয়
দঁাড়ােনা �গল। আিম �তা ��েবিছলাম এ িপছ� হঠা আর
�শ� হেবনা। িখেদ �পেয়িছল। � �ছেলি�েক বললাম,
�দয়া কের এক�া কাগেজ িলেখ িদন �য আিম সবিজ এব�
��লস �খেত চাই। কার� আমার চীনা ��ার� এখােন
িঠক �বা�ােত পারিছ না।� এক গাল �হেস �ছেলি� িলেখ
িদল।
���বশ খািনক�া �হঁে� ক�া�ােসর বাইের িগেয়
�পঁ�ছলাম। �বশ �ে�ােড় এক�া �ছাে�া রা�া। তার
��পােশ খাবার �দাকান আর ি�পা��েম��াল ��ার।
খাবার �দাকান�িল �ছাে�া �ছাে�া। আর তার সামেন
�চয়ার ��িবল পাতা এব� চারিদকি� �ি�ে�র �না�রায়
�িত�। ��ক� গ� আর এঁে�ার পাহাড় এিড়েয় চললাম
�আমরা কলকাতায় যারা চিল, তারা �তা ওসেব �বশ
����� তাই না?�। এক�া �ছা� �দাকােন ��েক হােতর
কাগজ�া বািড়েয় িদলাম। �মা�ােসা�া হািসম�েখর চীনা
মিহলা আমােক বসেত বলেলন। আিম রা�া�েরর িদেক
এিগেয় ���ক হেয় �দখেত লাগলাম, কী�ােব ��লস
�দওয়া হে�, �ক�ত চা�িমন ব�াপার�া কী? �দখলাম
িকছ��া িস� করা ��লস বাি�েত িদেয় তার মে�� �প
আর সবিজ ছিড়েয় আমােক িদল। আর পােশই রেয়েছ
�ছাে�া �ছাে�া ��র বাি� ��� তার মে�� ��রকেমর
লাল ল�া বা�া �লা� িচয়াও�, আর ি�িনগার ��জােনা
ল�া িদেয় জারােনা বরবি�র ��কেরা। সবিকছ� িমিশেয়
িনেয় এক�� �খলাম। িকছ�েতই �খেত পারলাম না। স����
�েচনা �জানা ��ক� �াদ এব� গে�র মে�� আিম
���ব করলাম, আিম িকছ�েতই আর ���াত� নই।
পের খাব, এই ��েব ��লস�া �ের িনেয় এেসিছলাম।
সারািদন�সারারাত �ায় ���� �াকার পের সবিকছ�
��েল িদেয়িছলাম। �ায় ��মাস �ায় �িতিদনই আিম
ওই একই ��লস িদেয় লা� এব� ি�নার কেরিছ। তখন
�ােদ�গে� এর ��েক ��ক�� �সই ম�হ�েত� আর িকছ� িছল
না। মা�� �ি�েযাজন ি�য় জীব।
��চীেন িদনযাপেনর ��র ��ম �া�া িছল খাবার।
খাবার সময় হেলই ব�েকর ি�তর খািল আর �প� �িত�
মেন হত। আবার �কান ��� খাবার �খেয় ��লব জািন
না, ��েব �ায় � িদন ���� �াকার পেরও িখেদ না
পাওয়ায় �ী�� আতি�ত হেয় পেড়িছলাম। মেন আেছ
ব��েত �পেরিছলাম মােন �প�েক ব�ি�েয় িদেয়িছলাম,
যিদ িখেদ পায় তেব িবপদ। �পয�� খাবার খ�ঁেজ �পেত
�ায় িতন স�াহ �লেগিছল। যা �হাক ��ম �া�া �খলাম
যখন ��ল ��েক �নাি�শ জাির করা হল, সম� �মি�েকল
��� আবার করেত হেব। চীনা হসিপ�াল এব� �হল�
�কয়ার িসে�ম িনেয় �দখলাম সবাই �বশ �ীত। একিদন
�দখলাম সব �লারিশপ পাওয়া ছা�ছা�ীেদর িনেয় ��া
কের সা���ইয়া���সন হাসপাতােল িনেয় আসা হল। এ�া
ইয়া� �জাি�র �সরা হাসপাতাল। িক� ব��েদর ম�েখ নানা
গ� �েন �েয়র �চাে� হাত পা �পে�র মে�� �সঁি�েয়
যাবার �ব�া।
��িবেদেশ একলা �ব�ায় �য় �পেল �স�া আর �েয়র
�প িনেয় �কাশ হয় না। ��েদশ, �পিরিচত �েচনা
ম�েখর ি�েড় মন হেয় ওেঠিবে�াহী। কার� �স জােন
এখােন র�া করার �ক� �নই। �য �� �ি��তা���
জীবন স�য় কেরেছ তার ওপর �গা� �রসা কের
মন এিগেয় চেল সামেন। তখন যা িঠক মেন হয় তাই
কের। আেশপােশর �জ� �েচনা ম�েখর সাে� �া�ার
�ারা �যাগােযােগর ��াব মনেক আরও �সহায় কের
�দয়। সে� সহকারী �মেয়ি� সরল বাক� ছাড়া িকছ�
�বাে� না। ��ে� ��ে� �বা�ালাম তােক। �স বলল

লাইন িদেয় দঁাড়ােত। �া�ারই �শ� ক�া বলেব �য
আেদ� র� পরী�া করেত হেব, না হেবনা। আমরা ক�া
বলিছলাম িনেজেদর মে��। প�েরা িব�য়�ার মে�� এক�া
�দ�� বল�েয়াগ কাজ করিছল। �ক� �জার কের গােয়
�চ ��া�ােব �কন, যখন �দশ ��েক সব পরী�া কেরই
এখােন আসার ��মিত িমেলেছ? িব�য়�া বললাম।
আমার সহকারী, হসিপ�ােলর �া�ার, নাস�, সবাই
ব�াপার�া �নল ��� হািসম�েখ মা�া নাড়িছল। এ�া এক�া
িব�য়, চীনারা খবর খারাপ �হাক িক �ােলা �হাক ���
ম�েখ এক�া হািস ��িলেয় রােখ সবসময়। �া�িমক�ােব
শা� কের এব� তারপর কাজি� তারা কিরেয়ই �নয়
�ায়শই। হািস ��িলেয় রােখ সবসময়। হািস িব�য়�া
�ােলা, তেব এে�ে� �হ�েযাগ� িছল না, কার� এেত
�সহায়তা হাজার �� �বেড় �গিছল।
���ত�পর ��কলাম এক �া�ােরর �কিবেন। �স
আমার িরেপা���িল �ে�পাে� �দেখ �দখলাম িকেস
�যন এক�া ি�ক িদেয় কাগজ�া আমার হােত �রােলা।
�বা�ার �পায় �নই, কার� সব চীনা �া�ায় �লখা।
ই�রািজেত তােক িজ�াসা কের �কান �ল হল না।
�গলাম সহকারী �মেয়ি�র কােছ। �স িমি� �হেস আমায়
বলল �হঁ�া �তামার ��� হেব, �া� ���।� �চ� এক
আত� ম�হ�েত�র মে�� �াস করল। ই�রািজেত তােক আর
বািকেদর �ে�েশ বেল �ঠলাম, �এর মােন কী? তার
মােন হল আপনারা আমার িরেপা�� িব�াস কেরন না?
এর মােন দঁাড়ায় আপনার সরকার আমার সরকারেক
িব�াস কের না? তাই যিদ হয় তেব ি�সােতই �তা
আ�কােনা হত আমায়।� আমার সম� �ি��রােনা ব�ব�
�য কতখািন হা�কর এব� এেদর �বাে�র বাইের, তা
এেদর সবার �ঠঁাে� ��ালােনা ম�� হািস ��েক ব��লাম।
এব� সিত�ই মেনর মে�� এক�া �পমানেবা� কাজ
করিছল। এত সযে� করা ��ে�র িব�াসেযাগ�তা িনেয়
এরা সে�হ করেছ? মন�া �কা�ায় �যন ��ে� �গল।
এেদর দ��স�ক� চাহিনর কােছ �সহায়।
����� হল ��র�ােব। িক� �ায় ছি�শ ��ার �বিশ
িকছ� না খাওয়া শরীর এত হা�ামা সইল না। িবেরাি�তা
কের বসল ��� এব� আিম িকছ��ে�র মে��ই মা�া��ের
স��াহীন হলাম। �স ম�হ�েত� মেন হি�ল �যন আিম ��েস
চেলিছ �েনক দ�ের। আমার �ারতবে��র কােছ। �কা�াও
যাি� মা আর বাবার সাে�, একী �প�ব� িনি��তা,
আর ��তার আঁচ ম�হ�েত�র মে�� মন শরীের �ছেয় �গল।
�ি�য়ান বা�বী �িরেসর �ােক �চাখ খ�েল �দিখ সবাই
��ঁেক আেছ �ি�� ম�েখ। এই গরেম গােয় এক�া �তায়ােল
চাপা �দওয়া। ব��লাম নােস�রা ব��েত পােরিন িবেদিশনী
কী পছ� করেব, কী তােদর ���াস, তাই �তায়ােল
চাপা িদেয় ��তর করার �চ�া। বা�েবর �খয়াল ও
����িতসম�হ চীন �দেশর মাি�েত ি�ের আসা মা� এই
��ম �দেশর জ� �া� �� কের �ঠল। �জাে�ই িহসাব
কের ��ললাম ��� আরও �� মাস এখােন। ��শ
ভুল সংেশাধন :

আমার �চােখ �পরািজত
জাতীয় ��াগার �এক�

��ভ��� ��� �ল�া�া� �� ��� •
১৯৯৪ সােলর আগ� মােস িন�ক িব�ান-বিহভ��ত িবষেয় একট�
�ার�া �নওয়ায় �� আিম �াতীয় ��াগােরর প��য়া সদ�
হই। তার ���র আেগ আিম ভারত সরকােরর িব�ান ও
���ি� ম�েকর অ�ীেন একিট �কে� িব�ানকম�ী িহেসেব ��াগ
িদেয়ি�লাম। �াশনাল লাইে�িরেত এেস দা�� এক পিরেবশ
�পলাম। প�া�নার তািগদও বা�েত থােক। আন� হেত লাগল।

িক� ��� হ�া�ই এক গ�েগােলর সূ�পাত। কত��প� ও কম�ীেদর
মে��। তেব আিম ল�� করলাম, পা�কে� প��া� সাহা�� করার
�লাক থাকা সে�ও আেগর মতন বই পাওয়া �াে� না। আিম
নত�ন। প��য়ারা একিট স��ব� দল �তির কের সই স��হ করেত
লাগল। পির�ালনায় ি�েলন িনম�ল রায়, অিমত ব�ানাি��, নব�মার
ন�ী, ম�রারী ��াষ, �গ�তম ভ�, স�ীব ম��াি��, সন� ব�,
িবনায়ক ব�রায়, সত� বে��াপা��ায়, পাথ� �ে�াপা��ােয়র মেতা
মা�েষরা। পিরেষবা পাওয়ার তািগেদ ওই স�ে�র অি� পিরষেদ
সই িদলাম, তেব সভেয়।

একিদন �টিবেল বেস প�ি�, হ�া� এক�ন কম�ী �দ�ে� এেস
সকলেক বই ব� করেত বা�� করল। কার� ত�ােদর িবে�ােভ
প�িলশ এেস লাি��া�� করে�। আিম এব� স��য় রায়ে����ির ও�েদর
�বা�ালাম, প��য়ারা কম�ীেদর ব�াপাের সরাসির �িতবােদ অ�শ
িনেত পাের না।

�নহািটেত লাগাতার
�ভূপাল� িবেরা�ী িদবস
�া��সা���� �� ���� �ন�া�� •
এই িবে� আর �কানও ��পাল নয়� ��� এই ��াগানেক
সামেন �রেখ �নহাি�েত এিপি�আর, হািলশহর সােয়�
�াব, কঁাচরাপাড়া িব�ান স�গঠন, �া�পাড়া নাগিরক
কিমি� ও ��া� �েনক গ� স�গঠন িমেল বীজপ�র�
�ামনগর ��েল লাগাতার ���পাল� িবেরা�ী িদবস পালন
করা হল। এরই �� িহেসেব হল �নহাি� ��শেন
িহেরািসমা নাগাসািক িদবস � আগ� পয�� লাগাতার
�ব�ান।

�� বছর �ের �িত বছর িনয়িমত�ােব ���পাল িদবস�
পালন করেলও স�িত এেদেশর সেব�া� িবচার িব�াগ
�য�ােব ��পাল গ�াস কাে�র নায়কেদর সাজা �দবার না�ক
করেলন, তা এক ক�ায় এক ���� �ড়য�। ওই ��েলর
মা��, যারা গ�াস কাে� এই দী�� �� বছেরও প�� িশ�র
জ� িদে� ��বা িচর �রােগ ��গেছ, তােদর কঁাচকলা
�দখােলা আ�জ�ািতক কেপ�াের� পাওয়ার। আগামী িদেন
সরকার পিরকি�ত �কিমক�াল হাব�িল �য �ারতবে��
আসেল মার�াে�র ��াগার খ�লেত চেলেছ, তাও ��।

এই লাগাতার ���পাল� িবেরা�ী িদবেসর �� িহেসেব
বীজপ�র �ামনগর ��েল চারি� প�স�াও হেয়েছ।

� � ব �র � িন য়া

�গাটা পািক�ানই ব�ায় আ�া�
�াে� লাে�র িহেসব, রাজনীিত

�শল ��� �ল�া�া� �� ��� •
��র পািক�ােন �� ব�া �� হেয়ি�ল ��লাই মােসর
�শেষর িদেক, তার �ল গি�েয় দি�� পািক�ানেকও
ভািসেয় িদল, �দেশর �া�ীনতা িদবেসর �া�ােল।
িস�� নেদর ��পােশর িব�ী�� অ�ল ��ে�ই এই
��সকা� �িটেয়ে� ব�ার �ল। ল� ল� �লাক
�রবাি� হািরেয় ���� �ায়গার ���াে� এিগেয় �েলে�,
এই �িবেত পা�ােত�র িমিডয়া ভের �গেলও
�িতেবিশ রা� ভারতবেষ�র িমিডয়া �মােটর ওপর
�দে�ও �দ�ল না। ভারত সরকার �থেক �� নামমা�
�া� ��াষ�া করা হল, তাও আগে�র মা�ামাি�।

এিদেক একট� �দিরেত হেলও �াে� ��ািপেয়
পে�ে� মািক�ন ���রাে�র �নত�ে� কেপ�ােরট
�কা�ািন�েলাও। সে� আে� �দাসর ি�িটশ সরকার।

এই ব�ায় দশ ল�াি�ক �র �ভে�ে�, হাসপাতাল
�ভে�ে�, ��ল �ভে�ে�। হা�ার হা�ার মাইল রা�া
আর �রল লাইন �িত�� হেয়ে�। �ভে�ে� ি��।
আর এই সব পিরকা�ােমা নত�ন কের গে� �দওয়ার
��েতায় কেপ�ােরটেদর লাইন �লেগে�। �ে��া �লে�,
�ােত ইসলািমক স�গ�ন�েলা এই �া�কাে�� নামেত
না পাের।

অ�িদেক ইসলািমক স�গ�ন�িলও মািক�ন �া�
আটকােত ব�পিরকর। �দওয়া হে� �মিক। আহমিদ
ম�সিলম স�দায় এব� িশ� স�দায় অিভে�াগ
কেরে�, পাক সরকােরর তরেফ তােদর �াে�র
ব�াপাের অবেহলা করা হে�।

�নপােল ভারেতর �বরদাির
কেপ�াের� �াবেরর হেয় ওকালিত দ�তাবােসর
�শল ��� �ল�া�া� �� ��� •
�নপােল ভারতীয় আয়�েব�িদক �ব� িনম�াতা কেপ�ােরট
ডাবেরর আনােগানা অেনক িদেনর। একিদেক
�নপােলর পাহাি� অ�েলর �ভষ� ওষ�ে�র ���া�,
অ�িদেক �নপােলর শহরা�েলর ��তার বা�ােরর
দ�ল --- ডাবর অেনক িদন �েরই এই কম�কা�
�ািলেয় আসে�। �নপােলর মাওবাদীেদর সে� এই
ডাবর �কা�ািনর স�ক�ও ��ব ম��র নয়। অ�িদেক
ভারত সরকারও এই স��ােক ব�বহার কের �নপােল
তােদর িনয়�� কােয়ম রা�ার ��।

স�িত আগ� মােসর মা�ামাি� �থেক ডাবর
�নপােল িন�মােনর পানীয় সরবরাহ করে� বেল
�বর পিরেবিশত হইয় িবিভ� �নপািল স�বাদমা��েম।
�সই �বেরর পিরে�ি�েত অভূতপূব� ভােব �নপােলর
ভারতীয় দূতাবাস একিট ��স িব�ি� �দয়। �সই ��স
িব�ি�েত �নপািল স�বাদমা��মেক এই �াতীয় �বর
পিরেবশেন িবরত থাকার কথা বলা হয়। আরও বলা
হয়, এই �াতীয় স�বাদ ভিব�েত �নপােল ভারতীয়
িবিনেয়ােগ বা�া �দেব। �ািনকটা সীমা অিত�ম

কেরই এই িব�ি�েত �নপািল স�বাদমা��মেক বলা
হয়, এই কা� �টােনা হে� ডাবেরর কা� �থেক
িব�াপন আদায় করার আশায়।

২� আগ� �নপািল স�বাদমা��ম�িল �কাি�প�র�
কাগে�র �নত�ে� একে�ােগ একিট িব�ি� �াির
কের। তােত �নপােলর ভারতীয় দূতাবাসেক এইভােব
িডে�ামািটক সীমানা অিত�ম করার �� সাব�ান
করা হয়। এটা ভারতবেষ�র তরেফ �নপােল �বরদািরর
সমত�ল�।

�নপােলর রা�নীিত, অথ�নীিত তথা সমাে� ভারত
রাে�র �বরদািরর অিভে�াগ নত�ন নয়। এর আেগ
�নপােলর রা�ত� িট�েক থাকার �প�েন ভারত রাে�র
�ত�� মদেতর অিভে�াগ ি�ল। এ�ন রা�ত� ��ন
�নই, �সই সময় নয়া �নপাল গ�েনর রা��নিতক
�ি�য়ায় ভারত রা� �নপেথ� �থেক বা�া িদে�
বেলও �নপােলর মাওবাদী পািট�, স�বাদমা��েমর
একা�শ অিভে�াগ �ািনেয় এেসে�। ভারেতর পররা�
নীিত িবষেয় িবেশষ� সা�বািদক িস�াথ� বরদারা�েনর
মেত, এই অিভে�ােগর �েথ� সারব�া রেয়ে�।

��া িদন আসে�, একেবলাও ��েত পাব না�
বজবজ �লাকােলর ি��নী

.

��ে�ন ন��� সে�া��ু�� �� ��� •
আ��া পঁয়ি�েশর �লাকাল িশয়ালদায় তখনও দঁািড়েয়।
এক যা�ী ম�ব� করেলন,
���� একদম ব�ি� �নই, কী �য হেব। আর একজন
জানলার �ার ��েক বলেলন,
���� প�েজা �বি� ব�ি� হেব না। ব�ি� হেব প�েজার
পর। মা এবার ��াড়ায় আসেছ, যােব �ন�কায়।
���� �স কী, তাহেল �তা কপােল ��খ আেছ
আমােদর? দ�েরর জানলার �ার ��েক একজন �চঁিচেয়
বলেলন,
���� ��ন তাহেল বিল। িতয়া�র সােল এই বজবজ
�লাকােল একজন বেলিছেলন ���� িতিন �ািলগ�
��েক �েঠ �আিলপ�র বাত�া� পি�কা িবি� করেতন
���� �দ�ােখা, িবশ বছেরর মে�� শীত আর ব��া বেল
এখােন িকছ� �াকেব না।� আজ তঁার ক�া িমেল যাে�।
এপােশর জানলার �লাকি� বলেলন,

��� �আিলপ�র বাত�া�র স�াদেকর পাড়ায় �তা আিম
�ািক। �িন এখন �া�াির কেরন। গ�াসি�ক, আলসার
আর িপেঠর ব��ার ও��� �দন। আিম িজে�স করলাম,
কী নাম ওনার?
���� কী �যন ��া�। এই বেল িতিন �সই স�াদক
মশাইেয়র গ� জ�েড় িদেলন। িক� �� একজন পাশ
��েক বলেলন,
���� �দখ�ন, সরকােরর সেবেতই লা�। খরা হেল
�স��ােলর কাছ ��েক �াকা পােব, ব�া হেলও পােব।
���� িক� �ােনর �লন যিদ না হয়, তাহেল �তা
চােলর দাম আরও �বেড় যােব।
���� যা িদন আসেছ, আমরা একেবলাও �খেত পাব
না। �দেখ �নেবন।
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