
�কািশত হেয়েছ

�মাবাইল টাওয়ার
�মাবাইল টাওয়ােরর দ�ষণ, তার িব�ে� �ে�ালন
এব� �ইন িবষয়ক পুি�কা। �� পাতা, দাম ২�

টাকা, একসে� দশ কিপর �বিশ িনেল ছােড়র �িবধা

��� � ����� � �� ������ ���� ��� � ���������������������������� চতু�� বষ� চতু�� স�খ�া �� ��� ২��২ বৃহ�িতবার ২ টাকা
• উঁচু মাচা পৃ ২ • �াধ�নতা পৃ ২ • ত�� �িধকার পৃ ৩ • মােনসেরর ডােয়ির পৃ ৩ • জলা পৃ ৩ • �টরােকাটা পৃ � • খাড়া �দউল পৃ � • িত�ত পৃ �

আ� �িন�ার� ি�েয়ি�লাম ��ায়া��েনর �� �ােট� �কােল এে�ি�
�াি�িনেকতেন� ���ার ি�ন� মা�ার �পর কােলা �ম�� মাে�মাে�� িটপ িটপ
কের ��ি� পড়ে�� �পুরে�লায় �া�েকেল ��েপ ��া�া �েল ��লাম �াম�ািট
�ািড়েয় ক�ানােলর পােড়� ��ান ��েক �ানি�েক �ুের ��ি� ��ানা�ুিড়র �ন�
িক�ু��র �া�য়ার পর কােন এল �া�েলর �ান� ��েয় ��ি� �ামা� কেয়ক�ন
িক�ু প�রা �াি�েয় �ে�ে�� এ�টু� ��া� �াট� নািক ���ার �� �াম ��েক
�লােক আ�েত পােরিন� এক�নেক ি�ে�� করেত �লেলন, আর একটু
এি�েয় �ান �াট ���েত পাে�ন� এি�েয় ি�েয় ��ি�, একটা �েড়া মােঠর
�ারি�েক ��াল �েয় মািটেত ��াকান �াি�েয় �ে�ে� �ায় ����� �ন�
আর� �ক� �ক� �া�েকেল িক��া �ুটার��মাটর�া�েক ��েপ আ�ে� ��াকান
করেত� ��ায়া��েনর এ� �াট �ে� �িত �িন�ার� �পুরে�লা ��ালপুর আর
আ�পাে�র ি�ি�� �াম ��েক ি����কাির�র���াকান�ােররা আে� এ� �ােট�
লালমািট পুিড়েয় কােলামািটর পুতুল, কােঠর পুতুল, নারেকেলর মালা আর
�েলর আ�িট আর ি�ি� ি�েয় �ানােনা পাি������ােনায়ার, ক�া�াি�ে�র
��া�, কােঠর ��াি�, একতারা���াতারা��ু��ুি�, ��ট পা�েরর �পর আ�কা
�ি�, ত�ােতর �ািড়, পু�িতর মালা��ুিড়, আর� কত ক�� না ি�ি� �ে��
তার �ে� আে� �া আর িপেঠ�পুিল �� নানান ��া� �া�ার� তে� এ�
�ােটর মে�� একটা ��মানান ি�িন�� রেয়ে�� �াি�িনেকতন এ�ন ���
�ি��াত টুির� �ট� এ� �াট এ�ন এক ���� �ান� �াির �াির �া�ে�ট
�ািড় ��েপ আ�ে� ��েরর �া�ু�ি�ি�রা� �ােমর ি����কাির�ররা� �মাটা
লাে�র আ�ায় আ� তাে�র মু�ােপ��� কেয়ক�ন �ু�কেক ���লাম, �ােটর
একপাে� �েড়া�েড়া �েয় ��ািড়েয় রেয়ে�� ি�ে�� করলাম, �কা�ায় �ােকা�
�� ��ালপুর� আ�েল �াট �লেত �ত�েত �ান�য় মা�ে�র �মলােম�া �
ি�িনমেয়র �� �িত� ি�ল, আ�েকর �াট ���ান ��েক �ের ��ে�� �েনি�
���� �াল ��েক এ� �াট ��ে�� ত�ু এ� �ােটর মে�� রেয়ে� �রল �াম��
���েনর একটু� ���ায়া� � আ��, ি�েতন ন��, ��ালপুর

�িক�ু না কেরও সেতেরা িদন �জল খাটল �ছেলটা�
�� �ুন ���� �নানা�া�ার �ি� �ে�ে�র ি��ে� �ম�তলায় �িত�াে�
�ািমল আে�ালনকার�ে�র ��েম ���ার, পের পুিল� ���া�ত � ��ল
���া�েত �াকার �মেয় ��েলর �ত�� �ি��তার ি�ি�েত ��েলর ���া
��েক� �ািনেয়ে�ন র�ন •

এরপর িতেনর পাতায়

�জিভয়ার ��া � �ত একবছর �মরা �পুেরর খাওয়া খাইিন

.

� আ�� ি�েরাি�মা ি��ে� �ুে��ট� �েলর ��ায় �� মি�লা �িতিনি�র
���� �া�লায় ���া� কেরন �া��পুেরর �মা�কম�� ��� আ�ান •

এরপর �েয়র পাতায়, আেরক আে�ালনকার� মি�লার ����

সার িবষ �ি�ম�ল�� �জবচােষ �ুঁকেছ চািষ
��য় ��া�, �য়ন�র, � আ�� •

�া�ে�� পরামাি�ক, মা�ি�য়া, ম�নপুর, �� �ুলা� •
�� পটাশ সােরর ব�া ��� �কিজ� �তবার িছল �েশা টাকা
বা �েশা �িশ টাকা, এবার িবি� হে� হাজার টাকায়।
সােরর দাম বাড়েছ, কারণ সরকার জােন। ভরতুিক কেম
��েছ। �ধু ইউিরয়ার দামটা কম। �ান�য় সােরর �দাকােন
সােরর দাম �তা বাড়ায়ই, �কােনা রিসদ �দয় না কখনও। িকছু
িকছু সার সরকাির �কা��পােরিটভ ��েক �দয়। �স�েলােত
হয়েতা ব�ায় প�াশ িক একেশা টাকা কম। িক� �মােদর
��েল �স সব �নই। িশমুরািল বা স�না ��েত হেব, ����
িকিম দ�ের। �নেত দশ পেনেরা টাকা। �স এক কারণ। িক�
�েরা বেড়া কারণ, �মােদর পাড়ার চািষরা সব ওই �ান�য়
সােরর �দাকািনর কােছ ধরা �েছ। িকছু না িকছু বািক �েছ
সবারই। তুিম ন�দটা ওখান ��েক �নবা �র বািকটা এখান
��েক �নবা ��� এটা হয়ও না। ও �নই বেল �দেব।

তাছাড়া, �দাকানদার �া দাম চাইেব তাই িদেত হেব। �বিশ
দামাদািম করেল �দেব না। সােরর �দাকান �িডলারিশপ� �ার,
এিডও �ি�স ��েক িল� কের িদেয়েছ, �কান সােরর কত
দাম। �বােড� �লখা �েছ �দাকােন। �র সবিকছু পির�ার,
িক� ওই সােরর দামটাই পির�ার না। ���।

বয়� �লাকজন বেল, ��ম �খন ইউিরয়া সার উে�িছল,
তখন একিবেঘ জিমেত দশ িকেলা ইউিরয়া সার িদেলই ধান
হেয় ��ত। এখন �সই জিমেত প�াশ িকেলা ইউিরয়া িদেত
হেব। তার সে� �রও �েনক িকছু িদেত হেব। �ে�
�িলডল বেল একটা �ধু ওষুধ িছল। ওই �িলডল িদেয় সব
�পাকামাকড় মরত। এখন �পাকার ��মন ভ�ারাইিট �েছ,
ওষুেধরও �তমিন ভ�ারাইিট �েছ। �াছটা �কঁাকড়ােনা হে�,
তার জ� একটা। লাল হে�, তার জ� �েরকটা। এই
ডা�ািরটা কের, �ােদর সােরর �দাকান, ওষুেধর �দাকান,

তারা। চার পঁাচটা ওষুধ িদল, একটা না একটা খাটেবই।
��মিদন একটা ওষুধ িনলাম। খাটল না। পরিদন �েরকটা
িদল, হল না। এইভােব। এিদেক চািষর পেকট �শষ। �িম
িনেজই �িভ�তা ��েক ওষুধ িদই, িক� ��লায় পড়েল,
নতুন িকছু �রা� হেল �সই �দাকানদােরর ডা�ািরই মানেত
হয়।

�র ওষুেধর দামও �েনক �বেড়েছ। �তবার �সিবন
পাউডােরর একেশা �ােমর দাম িছল �টি�শ টাকা। এইবার
পঁিচশ �াম একজন িনেয় এেসেছ, বি�শ টাকা। �ায় চার�ণ
দাম �বেড়েছ। এটােত �ল �ােছর �পাকা মের, �েলর বাড়
ভােলা হয়। �রা�ও এখন নানারকম হে�। �ে� এত িকছু
নািক হত না। �সল লাি�েয় রাখত, নািক এমিনই হেয় ��ত।

জিমেত হয়েতা �ত সার লাে�ও না। িক� মািট পর��ার
বে�াব� না �াকায় হয় না। ��টা লাে� না, �সটাও হয়ত
িদি�। পর��ার জ� এিডও �ি�েস মািট জমা িদেল
িতনমােস িরেপাট� �মেল না। সময়মত িরেপাট� না �পেল �ক
�র িতন চারিদন �� কাজ ��েল �রেখ �ায়� ��েত হেব
�সই িশমুরািল ��বসরকাির� বা কল�াণ�। �তদ�র ি�েয় মািট
পর��া করােনার উ�সাহও �ােক না �ছােটা চািষর। এেককটা
��েল ক�া� কের �িদ মািট পর��া করায়, তাহেলও
হয়েতা করােনা ��ত।

সার ওষুেধর চােষ জিম ন� হেয় �াে�। ি�ক ক�া।
িক� না কের চািষর উপায় �নই। �জব সাের ��েম খরচ
�েনক �বিশ। পের কেম �ায়। রাসায়িনক সাের ি�ক উে�া।
ইউিরয়া সার জিমেত পঁাচ ��েক দশ িদন �ােক, তার মেধ�ই
ওর �মতা �শষ। িক� �খাল �েনক িদন �ােক। ি�ত�য়ত,
�জব সাের চাষ �িম একা করেল �তা হেব না। �মার পােশ
�� জিমেত ক�টনাশক িদে�, তার এে�� �তা �সেবই। এক
মাে� সবাই �িদ �জব চােষ �ায়, তাহেল হেত পাের।
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��াদেকর ক�া

ঘৃণা ছড়ােনা
ব� �হাক

আসােমর জািতদা�া এখনও শা� হয়িন। ঘৃণার
আ�ন ইিত�িত ছিড়েয়েছ পুেন, র�ািচ, মু�ই,
বা�ােলার, মা�ােলার শহের। �দশকােলর সব
পিরচয় ��� �াষাগত, জািতগত, বণ�গত,
�দশগত, অথ��নিতক ��ণীগত পিরচয় �পছেন
�রেখ িদেয় �ম� পিরচয়েক সামেন িনেয় এেস
�গাটা �দশ জুেড় ��র এক �ম�ীয় দা�া তথা
িব�াজেনর মারণেখলা �� হেয়েছ। এেত শািমল
�যমন িকছু ইসলািমক স�গ�ন, �তমিন �বশ িকছু
িহ��বাদী স�গ�ন ও বেড়া িমি�য়ার কলমিচরা।
এেত আ�া�, আহত, িছ�ি��, আত��� হে�
এব� হেত চেলেছ ল� ল� মা�ষ।
�মতা�ররা মৃত, আহত, িছ�ি�� �কােনা

মা�ষ বা তার আ�ীয়�জনেদর জীবনকথার
মেতা �েছােটা' িবষয় িনেয় মাথা ঘামায় না।
তােদর িবতক� �কবল �বেড়া' ই�� িনেয়। �যমন,
সীমাে� �েবআইিন' অ��েবশ, জনিব�ােসর
বদল, ��াটব�া�, আ�িলক �মতা। এসব বেড়া
বেড়া িবষয় যখন আেলাচনায় চেল আেস, তখন
�ছােটা অ�র� কথা�িল দ�ের সের যায়। আর
�মতা�র ��ণী, পািট�, অবসর�া� আমলা,
তািলকা�ু� বুি�জীবী, িমি�য়া ��� এসব িনেয়ই
�তা রা�। �জলখানার মেতা িরিল� ক�াে� বুিড়
ছু�েয় �িতনেবলা খাবার পা� �তা?' বলার মে��ই
মানিবকতার দায় চুিকেয় �দয় �স। �মতা�র
সমােজ �মাণ কের ��লা যায়, রা� মানিবক।
�ক� �ক� অব� এসেবরও �ার �াের না,
�সাজা বেল �দয়। �যমন বেলেছন �দরাশাথ
ব�মাতাির, আসােমর �বােড়া �টিরেটািরয়াল
কা�ি�েলর কত�াব�ি� ও �বােড়া িপপলস �ে�টর
�নতা, হাওড়ার এক মানবাি�কার কম�ীর সে�
সা�া�কাের, �আমােদর �দশ, আমােদর আইন,
মানেত হেব।'
�যমন �জব চেল, �তমিন চেল স�গি�ত

িমথ�াচার এব� অ�ীকার। সরকার অ�ীকার
করেছ অ��েবেশর বা�বতা। �বােড়া �নতারা
অ�ীকার করেছ জুলাই মােসর �থম স�ােহ
ঘটােনা অপকেম�র কথা। �শাসন এব� িমি�য়া
অ�ীকার করেছ মু�ইেয়র আজাদ ময়দােনর
ঘটনায় পুিলেশর ��িমকা। জনজািত অ�ীকার
করেছ মানব সমােজর এক জায়গা �থেক আেরক
জায়গায় সের সের যাওয়ার ইিতহাসেক।
অ�ীকৃিত িহ�সা বাড়ায়। মানিবক �ীকােরাি�

এব� অপরেক সইেত পারার �ম�িলক ��াব শাি�
আেন।

ব� ��চুেত মাচা,
ব� িনচুেত ব�াচা

•
�বল�া�ািড়র ���ম�ল কম�� িশলািদ�� �চ�ধুিরর জ�
আমােদর �ি��ই মায়া �য়। �বচারা এেকবােরই �রল,
�াধাি�েধ। ভার�ব�� নামক ��ি�ব�র ব���ম গ��াি�ক
�দেশ ���দ�য় গ��ে�র �� �খলাটা চলেছ �ার
িনয়মকা�ন �বচারার একদম জানা িছল না। িনয়মটা
�ে� মুখ�ম����ন�ােন��রা িনরা��ার বলয়েবি��
�েয় এে� অেনক উঁচুে� বঁাধা মাচায় উেঠ ব���া
�দেবন আর �জনগ�� দল �বঁেধ, িমিছল কের এে�
অেনক িনচুে� বে� ম��র ভা�� �েন, �ি��ি�
�েন �া��ািল �দেব এব� বািড় ি�ের �ােব। �েনা
�কােয়ে�ন�। এটাই �খলার িনয়ম।

�বচারা িশলািদ�� �খলার ��ই িনয়ম ভা�ার �চ�া
করেলন। �ঁার মেন �েয়িছল দেলর �ন��, মা�মািট�
মা�ে�র �ন��, অেনক আে�ালন কের, অেনক মার
�খেয় আজ মুখ�ম�� �েয়েছন� ��রা� �ভায় দঁািড়েয়
উেঠ, ওই অেনক উঁচু

কলাতলা হােট �া�ীনতা িদবস
•

�ল�ার কলা�লা �ােট �াধ�ন�া িদব� উ�লে� ��
�েয়েছ �া���ি�ক অ��ান। আগাম� িদন কেয়ক ধের
চলেব র� �র��া িশিবর, �া�� �র��া িশিবর। ��ই
উ�লে� ব�ব� রাখেছন �া��দ। বলেছন, �আমােদর
অেনেকরই ধার�া আেছ, শর�েরর একে�ঁাটা র� িদেল
শর�র খারা� �েয় �ায় ��� মা��েক �েচ�ন কের
��ালার দািয়� আমােদর।�

কলা�লা �ােট একিট চােয়র �দাকােন বে� কেয়কিট
�ান�য় �ছেল ��� কারখানায় কাজ কের �ারা ��
� গ� করিছল, �েগলবার আমােদর �ােশর �াড়ার
�াে� �াধ�ন�া িদবে� মারি�ট �েয়িছল। ��� আর
�রাজই র� জল �েয় �াে�, আবার ���।� বলে�
বলে� উেঠ �েড়। কলা�লা �াট ��েক খা�ািলয়া,
��িরকা ছািড়েয় �লদ�ি� �াম। ল��কা� ম�েলর
বািড়। একটা �াকা বািড়র ��ছেন মািটর �দওয়াল,
ব�ি� অ� অ� কের �ে�। �াকা বািড়র ��ছেন জল
�া�ায়াে�র জায়গার �াশ কািটেয় িকছু �ালন জমােনা
আেছ। ল��কা� ম�ল বে� আেছন �ােশর বািড়র
দাওয়ায়। �চােখ কােলা চশমা। এবািড়র বেড়া �ছেল
�গা�াল ম�ল মা� কেয়ক আেগ �ল�ায় উঁচু বািড়র
কাজ করে� িগেয় বঁােশর মাচা ��েক �েড় মারা
�ায়। �ার�র ��েক �ছেলর �শােক �চােখর জল ��েল
��েল �চাখটা অ� কের ��েলেছন ি�িন। �ঁার আেরক
�ছেল, �ে�েরা আঠােরা বছর বয়�, এই িদনক�ক
�ল �লিদয়ায় কােজ �গেছ। এক �াজার টাকা আগাম

িদেয় দশ কাঠা জিম িনেয়েছন ধান লাগােবন বেল।
িক� ব�জ�লা করার মে�া জিম �ানিন। এর ওর
কাছ ��েক �চেয়িচে� ব�জ�লা �জাগাড় কের ি�নেট
জন লািগেয়েছন।

�ছেল কাজ করে� িগেয় মারা �গেছ, টাকা �ানিন�
��� �এখনও ���� এক লাখ �ঁচা�র �াজার টাকা

��েয়িছ। ি�� কের িদেয়িছ। বািক টাকা এখনও
�দয়িন।� ��ছন ��েক �ছেলর বাবা বেলন িকছু
ক�া, অ�� �ের। মা �ামটা মােরন, �আিম ��টা
বলিছ ��টাই �শােনা। আমােক ��টা বেলেছ, ��টা
কেরেছ, ��টাই বলিছ।� এই�ব ক�ার মাে�ই বািড়র
�ুলি��লায় শঁাখ বােজ, �েরর �ভ�র আেলা �লেছ
িটমিটম কের। �এই আেলা �দখেছন, �ব �ক কের।
আমােদর িবি�এল কা��ও �নই, িক�ু �নই। আটমাে�র
�কােলর নাি�টা মােয়র �াে� মামাবািড়।�

ি�ের আ�ে� আ�ে� �চােখ �েড় �ান�য় চােয়র
�দাকােন �াে�র জটলা। �কােনা �কােনা বািড়ে�
রাে�র খাওয়ার ��াড়েজাড় চলেছ। এই �াম�িলে�
�বিশরভাগ ��িশিল জাি�র বা�। ইট ওঠা কাদা
রা�ায় চলে� চলে� �খয়াল কির, এক জায়গায়
িমটার �ঁিচশ �ালাই করা রা�া। আে� আে� �ছােটা
ি�র�ানা, ��িরকা, খা�ািলয়া ��িরেয় কলা�লা
�ােটর �ে� �াধ�ন�া িদবে�র অ��ান চলেছ ���
রি�লা মােরা ��াল না �র। গান �শ� �েল ��া�েকর
��া��া, এবাের ��ন ব� গাইেবন ��ই গান, �ািকেল
��াবাখানা �েব �গা কচুির�ানা।

��ান�লােমর আে�ালনকার�রা কলকা�ায়

� থ ম পা তা র প র

�জি�য়ার আ�া
��েম মুখ�ম�� বেলিছেলন, আিম একটা �� ��ির
করব। ��ই �� এে� আ�নােদর ম�াম� �নেব। �িদ
আ�নারা বেলন, আমরা �রমা�ু চুি� চাই না। আিম
জায়গাটা �ছেড় �দব। �ার�র এখন �ক��য় �রকার,
িকছু িব�ান� আর রািশয়ার �ে� �া� িমিলেয় িকছু
�য়�াকিড় িদেয় চুি� ব�ােনার ক�া বলেছ।

�খন ���� �ােল �নািম �ল, জল এখােন �মু�
��েক ��িকিম িভ�ের চেল এে�িছল। �রমা�ু চুি�ে�
জল দরকার। এখন আমরা �ােম এক কলি� জল
আড়াই টাকা িদেয় িকিন। খাবার জেলর অভাব এখােন।
�নািম �েল �খন জল িভ�ের �ুেক �ােব, �খন
চুি�র জ� জল �কা�া ��েক �ােব� এখন ��
�কােনা ভােলা িজিন� িকনে� �গেল �েম� ইন জা�ান�
�লখা �াকেল আমরা িকিন। জা�ান �টকেনালিজে�
উ��। �া �ে�ও �নািম �ওয়ার �র জা�ােনর চুি�ে�
িবে�ার� �েটেছ। এখন আমােদর �রকার বলেছ,
��ামােদর ���লা ি�ন�লা বািড় ��ির কের িদি�।
�নািম �েলও ��ামােদর িক�ু �েব না। আমােদর ওরা
�বাকা বানাে�।

নােগরকেয়ল ��েক এে� উদয়�মার এখােন
আমােদর আে�ালেন ��াগ িদেয়েছন। ি�িন বেলেছন,
��ামরা �রকার বা কারও �ি� করেব না। ওঁর ক�া
�মেন আমরা মাে�র �র মা� অনশন কেরিছ। অ�চ
উদয়�মােরর ও�র একটার �র একটা �মাট ��টা
�ক� চাি�েয় িদেয়েছ ওরা। ি�িন আজ ক�া�মাির,
নােগরকেয়ল বা �ু�ুকিড় �কা�াও ��ে� �ারেবন না।
�গেলই �ঁােক ���ার করা �েব। �ারা আে�ালন
করেছ, ��ই �মেয়েদর ও�রও �ক� চাি�েয়েছ।
আে�ালনকার�েদর ও�র অেনক িম��া অিভে�াগ করা
�ে�।

ওরা বলেছ, এ�িদন আে�ালন চলেছ, �ার টাকা
�কা�া ��েক আ�েছ� িন�য় িবেদশ ��েক টাকা
আ�েছ। �ু�ু�িড়ে� একটা �ামািজক ��গঠন আেছ,
�রকার �ার অ�াকাউ�ট ি�ল কের িদেয়েছ। িক�
আমরা িবেদশ ��েক টাকা িনই না। আমরা �খন
মাছ ধরে� �াই, �ঁাচেশা টাকা �রাজগার �েল �ার
��েক ��াশ টাকা আমরা আে�ালেনর ��িবেল িদই।
এইভােব আমরা আে�ালন চািলেয় �াি�। গ�বছর ��
আগ� �াল�া�া িদেয় একটা ম� ��ির করা �েয়েছ,
��টাই এখনও আেছ। আমােদর �াম�রা মাছ ধরে�
�ায়, আমরা ��াে�র রা�া কের রািখ। বা�ারা �ুেল
�ােব, �াই �কােল ওেদর জ� রা�া কের িদই, ওটা
ওরা ��ুের খায়। �ার�র �কাল আটটা�নটা ��েক
আমরা আে�ালেনর মে� চেল আি�। গ� একবছর
আমরা ��ুেরর খাওয়া খাইিন। আজ কলকা�ায় এে�
��ম ��ুের �খলাম।

মাচায় �াকা জনগে�র মুখ�ম��েক িচ�কার কের
�ঁার �ি��ি�র ক�া মেন কিরেয় িদেল িন�য়ই ি�িন
�দখেবন �কন �ঁার �ি��ি� বা�বািয়� �ে� না। এই
�ভেবই গ� �� আগ� �বল�া�ািড়ে� মুখ�ম��র �ভায়
িশলািদ�� িনচ ��েক িচ�কার কের মুখ�ম��েক জানাে�
�চেয়িছেলন �� �ঁারা মুখ�ম��র �দওয়া �ি��ি� মে�া
� টাকা �কিজ দের চাল �াে�ন না, ি�িন জানাে�
�চেয়িছেলন �ি��ি� অ��ায়� ��ামগাে��র চাকির
ি�িন �ানিন, কমদােমর �ার ি�িন �াে�ন না।

�মলে�� � পরমাণু
�কে�র িবেষ �পেট
�য বা�া হেব,
�সও ��স হেব

আমােদর কথা �শানার জ� আপনারা এেসেছন,
সবাইেক নম�ার জানাই। পরমাণু িব��� �ক� ব�
করার জ� আপনারা সবাই লড়েছন, �ারতবেষ�র
সবাই িমেল একসে� আমরা যিদ লড়াই কির,
পরমাণু �ক� আমরা ব� কের িদেত পারব।

আমরা একেবলা না �খেয় কাটােত পাির। িক�
আমােদর জীবনটাই যিদ �শষ হেয় যায়, তাহেল কী
থাকেব? এখন আমার কত বয়স? আমার জীবনটা
��স হেব বেল জানেত পারিছ। আমার �পেট �য
বা�া হেব, �সও ��স হেব। তাই পরমাণু �ক�
ব� করেত হেব। এই পৃিথবীেত অেনক জাত আেছ।
িক� আিম মেন কির, �েটাই জাত, পু�ষ আর নারী।
আর �কােনা জাত �নই। তাই পরমাণু চুি�টা �যখােনই
�হাক আমােদর ব� করেতই হেব। �েত�েকই আমরা
অনশন কেরিছ। পেনেরা িদন অনশন করার পর
শরীর �ব�ল হেয় পেড়েছ। তখন সরকার আমােদর
�জনেক হাসপাতােল িনেয় �গেছ। �সখােন িচিক�সা
ি�ক মেতা হয়িন। ওরা মেরই �যত। আমরা বললাম,
আমােদর যিদ মরেতই হয়, িনেজর মািটর ওপর
মরব। �সইজ� হাসপাতাল �থেক অ��েদর িনেয়
আসা হেয়েছ।

�থেম সরকার দশজেনর িব�ে� �কস কেরেছ,
তারপর িতনেশা পেনেরা জেনর ওপর �কস
চািপেয়েছ, তারপের িতন হাজার মিহলার ওপের
�কস চািপেয় িদেয়েছ। এই �থম আিম �াম �থেক
�বিরেয় এেসিছ। �যখােনই পরমাণু চুি� হেব,
আমােদর �সখােন িগেয় ব� করেত হেব। আমরা
এক জায়গায় বেস আে�ালন কিরিন। পেনেরা
িকেলািমটার �হ�েট সম� �ােম িগেয় �সখানকার
মা�ষেক িনেয় আমরা আে�ালন কেরিছ।

জয়লিলতা�মনেমাহন িস� বলেছ, �কােনা
অ�িব�া �নই। তাহেল �কন িদি�েত বা �চ�াইেয়
চুি� বসােনা হে� না? আমরা গিরব মা�ষ,
�লখাপড়া িশিখিন বেল �তামরা আমােদর ওপর
পরমাণু চুি� চািপেয় িদেত চাইছ? আেগ ওরা
িনেজেদর বািড়র পােশ চুি� বসাক, তারপের
আমােদর �বা�ােত আ�ক। আমরা আে�ালন কের
এখনও �কােনা �ল পাইিন। আমার বয়স এখন
একচি�শ। এই একচি�শ বছেরই আমার জীবনটা
যােত �শষ না হেয় যায়, �সই�ােব আপনােদর
এিগেয় আসেত হেব। �যখােনই পরমাণু চুি�
বসােনা হেব, �সখােনই আমােদর সবাই তা ব�
করেত যাব। আপনােদর সকেলই জানাই ��বাদ।

�বচারা িশলািদ��েক গ��ে�র িনয়ম ভা�ার
�খ�ার� িদে� �ে� এখন। �ভায় �ঁােক মুখ�ম��র
�মাওবাদ�� গালাগাল �নে� ��া �লই, এখন
ভার��য় দ�িবিধর ���, ���, ��� এব� ���
ধারায় ��রকাির কম�চার�েক �ার কােজ বাধা
�দওয়া�, �ভয় �দখােনা� ই��ািদ চারিট �অিভে�ােগ�
�� �ার মেধ� আবার �িট জািমন অে�াগ� ��
ম�ামা� আদালে�র িনেদ�েশ �� িদন �জল �াজে�
�াকে� �ে�। জয় ��াক ভার��য় গ��ে�র�

পা� পির�মা

���সর পট
পুরােনা আখর'

•
বইেয়র নাম �ধ��র �ট �ুরােনা আখর�, �লখেকর নাম ����
বে�া�াধ�ায়, �কাশনা ���ার নাম ���া�র�। �� টাকা
দােমর আিশ �া�ার এই বইটায় িকছু ইলাে�শনও আেছ।
ইলাে�শেনর ছিব�েলা ও ��দ �বশ ��র কের এঁেকেছন
িব�র�ন চ�ব���। বইটােক একধরেনর ��ি�ক�া বলা চেল।
�িদও ��ি�ক�ায় আঁকা ছিবর উ�ি�ি� �াধার�� �দখা �ায়
না, �বু এই বইটায় ছিব�েলা �দখে� ভােলাই লােগ।

বইেয়র �শ� অ�েশ �লখক ���ে�র ভা�ায় �আ�জ�বন�
��া িলখে� চাইিন, ��াশ বছর আেগ ভবান��ুর জায়গাটা
�কমন িছল, ��ই �ময় আর �ার �ে� একটা �িরবােরর
ভা�নক�া ��� খ� খ� ��ি� জুেড় আঁকে� িগেয়িছলাম
এইরকম একটা মানিচ�ই�। �াঠক ি�ে�েব আমার মেন �েয়েছ
���ে�র মানিচ� ভােলাই �ুেট উেঠেছ।

��ি�ক�ায় �মেয়র মানিচে� এমন িকছু ছিব �ুেট ওেঠ �া
ইি��াে�র �েট অেনক �ময় ধরা �েড় না। ��মন �����
র ভার��চ�ন �ুে�র �ময় এই �াড়ার চ�না দ� িচিক��ক
�া�ার চু��এর ক�া। �া�ার চু���ক �খন �ুিলশ ধের িনেয়
�াওয়ায় ��� বছেরর ���ে�র মেন �� �জেগিছল, �কন�
উ�র �াওয়া িগেয়িছল, �ওটাই নািক র�ি�। �� �দেশর �ে�
�ু� �ে�, ��ই �দেশর �ে� কােরা জাি�গ� ��ক� �াকেল
�ােক নািক আেগভােগই ���ার কের �নওয়া �য়।� এর বছর
�েয়ক �ের ��ই চ�না �া�ার ছাড়া ��েয় ি�ের আে�ন এব�
�ঁার শর�র ও মন �ই�ই �ভে� �াওয়ায় এর িকছুিদন �েরই
ি�িন মারা �ান। �ির�� ���� ��ি� ��েক এই �টনার
উে�খ কের িলখেছন, �এখন �ােক অ��াচল �েদশ বলা
�য়, ��ই �ময় �ার নাম িছল �ন�া ��� ন�� ই�ান� �ি�টয়ার
এেজি�। �কা�ায় �কান �দ�র �ন�ায় বরে�র �া�ােড় �ু�
�ল আর কলকা�ায় একটা �লােকর জ�বন ��� �েয় �গল।
না, র�া�েন আিম �াইিন, �েব �ু� আিম �দেখিছ।�

আর একটা �টনার উে�খ করা �ায়। ���� �ােলর ক�া
িলখেছন ����, �রাজন�ি�র িদক ��েক ভবান��ুর িছল খুব
�গালেমেল জায়গা। বাম���েদরই দা�ট, িক� �ভােট �জে�
ক�ে��। ���� �ােলও ক�ে��ই িজে�িছল। আমােদর ��
ক� ��খ। ওই বছরই �বাধ�য় �লাক�ভা িনব�াচেন আমােদর
এলাকায় �া��� িছেলন গে�শ ��া�। চ��াম িব�ব�। ��ই �ময়
�গে�শ ��া�েক �ভাট িদন� �লখা ��া�ার আিম �দওয়ােল
��ঁেটিছ। মা�ারদার ��ে�া�া গে�শ ��া�। খুব গব� �� মেন।
������� �ােল গে�শবাবু �খন অ�� �েয় এ�এ�েকএম
�া��া�ােল উ�বান� ওয়াে�� িছেলন, আিম একিদন �দখা
করে� িগেয়িছলাম। ি�িন �খন কােন এেকবাের �নে� �ান
না। �েল ক�া িবেশ� �য়িন। �েব আিম �� এক�ময় �ঁার
�েয় �চার কেরিছ ��� এই ক�াটা বলে� িগেয়িছলাম জঁাক
কের। গে�শবাবু িঠকই �নে� ��েলন� আর িজভ �কেট
বলেলন, িছ িছ বেড়া খারা� কাজ কেরিছেলন। ��� �কন
ি�িন ওই ক�া বেলিছেলন, আ�াজ করে� �াির। বাম��ার
�াল �দেখ �ঁার মে�া মা�� �খনই িব�াদ�� �েয় �েড়েছন।�

�মেয়র চালিচে� রাজন�ি�র আঁচ আজ ��মন �লেগেছ
���ে�র রচনায়, ��মনই �ঁােদর বেনিদ �িরবার ধ�ের ধ�ের
�ভে� �ড়ার কাি�ন�ও জায়গা কের িনেয়েছ। অক�েটই
আ�ন �িরবােরর ক�া ব��না কেরেছন ����। দা� বাবা
মা �ব আ�নজন এমনক� িনেজর �দা���িটও �কা�াও �াকা
িদে� চানিন। ি�িন িলখেছন �ঁার মােয়র ম��ু�ে�, �ে� মা
আমায় �কােনািদন ভােলাবাে�িন, �� মােক আিম �কােনািদন
ভােলাবাি�িন �� ��ই মার জ� �কন �� এ� কঁাদলাম,
িনেজও জািন না।� �েরর ও বাইেরর নানা �ল�িকক�
�া���ি�ক��ামািজক �িরব��ন ���ে�র নজের এে�েছ।
�ুেজার ধু�িচ নাচ �াে� �গেছ ি�ি� গােনর �াে� টুই�
নােচ, �মে�ােরেলর �খঁাড়াখুঁিড় ভবান��ুের মশার �চলন
�িটেয়েছ, অবা�ািল ব�ব�াদার ও উঠি� বেড়ােলােকরা এে�
ভবান��ুেরর জনিব�াে� �িরব��ন �িটেয়েছ, �ুেরােনা বািড়
�বেচ িদেয় উেঠ �গেছ এখানকার �ােবক বাি��ারা �� এই�ব
িমিলেয়ই গেড় উেঠেছ ���� �ােল ���ে�র এই �াড়া �ছেড়
চেল �াওয়ার �িরে�ি�� আর এই ��ি�চার�।

�গাটা বইটাে� ভবান��ুর গেড় ওঠার �ুেরােনা ইি��া�
এব� ���� বে�া�াধ�ােয়র �াি�ি��ক �েয় ওঠার �চ�ার িকছু
ক�াও বলা আেছ। ���েলাও কম আ��জনক নয়। আর
আেছ �বশ িকছু ���জেনর ক�া। �লখেকর ভা�ায়, �রাজন�ি�
ও িশ������ি� জগে�র অেনক খ�া�ক�ি�� মা�ে�র ��ি�
মা�ায় কের �রেখেছ ভবান��ুর।� �ােদর ক�া িলখে� িগেয়
���� একজেনর ক�া ভুেল িগেয়েছন। ি�িন �েলন অিখলব�ু
��া�। এই ����িশ��র ক�া অেনেকরই মেন �নই। অ�চ
�ঁার গাওয়া �ি�য়ালশাখার �ঁােক�, �ও দয়াল িবচার কর�,
�ে�ামার ভুবেন �ুেলর �মলা�, �ওই �� আকােশরও গায়�
ই��ািদ ব� গান আজও জনি�য়�া �ারায়িন। ইিন �াকে�ন
ভবান��ুেরর টা�� �রাে�। টা�� �রাে�র ক�া ও ��খােন িবি�ন
�ােলর �াকার ক�া ���� উে�খ কেরেছন। উে�খ কেরেছন
��ম� মুেখা�াধ�ােয়র ক�া। ��ম� �াকে�ন ��নারায়�
ন�ন �লেন। �ার �ােশই টা�� �রা�। ��ম�র ��ামাের,
অেনেকর মে�া অিখলব�ুও �াকা �েড়িছেলন। িক� �ঁার
��েক� ��ম�ই বেলিছেলন, �উিন গায়কেদর গায়ক�। এই
অিখলব�ু ��া�েক আিম অ��া� ব��মান �াঠক �দেখিছ, ����
বে�া�াধ�ােয়র বা��ান �� গিলে�, ��ই চ�না� চ�াটাজ��
��ট িদেয় �কালেবলা জ�বাজাের বাজার করে� ��ে�।
�দেখিছ এই আ�েভালা িশ��র মা�ার কঁাচা��াকা চুল �াক�
এেলােমেলা, �রেনর ধুি���া�াব�ে�ও �াির�ােট�র ��মন
অভাব �াে�র বাজােরর �িলও ��মনই শ��� ও মিলন। �ায়
�রাজই �দেখিছ। কার� আিম গ� ��াশ বছর ধের এই
গিলরই বাি��া।
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পাওয়া �গল �ক�ীয় ব�াে�র জেট�র শাখার
ম�ােনজােরর িব�ে� তদে�র অসমা� িরেপাট�

•
�ই বছেররও �বিশ আেগ ২০১০ সােলর ২৬
জুন মাদািরহােটর িকছু ব�ি� �ানীয় একিট
ব�াে�র শাখা-ম�ােনজােরর িব�ে� এবং
�সখানকার িকছু অব�ব�ার িব�ে� ব�াে�র
�জ� অিফস মু�ইেত অিভেযাগ দােয়র
কেরিছেলন। আিমও অিভেযাগকারীেদর মেধ�
একজন। ২� জুলাই ২০১০ তািরেখ পা��বত�ী
ফালাকাটা �েকর অ�গ�ত জেট�র শাখার
ম�ােনজার তদে� আেসন মাদািরহােট,
সে��র িদেক। িতিন অিভেযাগকারীেদর
সে� �যাগােযাগ কের �েত�কেক তােদর
িলিখত ব�ব� জানােত বেলন। �সই মেতা
কেয়কিদেনর মেধ� িলিখত ব�ব� �পশ করা
হয়।

অত�পর ব�াি�ং অমবা�সম�ােনর
��লাকায়ুে�র মেতা, �য ব�াে�র িব�ে�
অিভেযােগর �দখােশানা কের� তরফ �থেক
অিভেযাগকারী এক ব�ি�র �াক পেড়,
িশিল�িড়র �সবক �রাে�র ��ট ব�াে�র
�শাসিনক িবি�ংেয়। �জন অিভেযাগকারী
�সখােন িগেয়িছলাম, �িতেবদক এবং িশ�ক
গগেন� নাথ রায়। �সখােন আমােদর
বলা হয়, আপনােদর একািধক ব�ি�র
অিভেযােগর িভি�েত তদ� করা হেয়েছ,
আপনােদর অিভেযাগ সিঠক এবং িনিদ��
ব�া� ম�ােনজার তঁার �দাষ কবুল কেরেছন।
ফল�িতেত তঁােক �গ�ম �ােন �পাি�ং �দওয়া
হেয়েছ এবং িবভাগীয় একিট শাি� তঁার হেব
আর তা �গাপন বেল আপনারা জানেত
পারেবন না।

আমরা িবনীতভােব জানাই, এই সামা�
ব�ব�িট একিট �পা�কাে�� িলেখ জানােলই
হত। আিলপুর�য়ার �থেক িশিল�িড়
�রললাইেন রাজ�নিতক অবেরাধ থাকায়,
আমরা মাদািরহাট �থেক ফালাকাটা পয��
�মাটর সাইেকেল এেসিছ। তারপর বােস
িশিল�িড়, তারপর ির�া�অেটা কের �সবক
�রাে�র ��ট ব�াে�র �শাসিনক িবি�ংেয়।

তখন আমােদর �ম�িখকভােব জানােনা
হয়, তঁারা চাকির কেরন, তঁােদর হাত-
পা বঁাধা, �দাষী ম�ােনজারেক ফঁািসেতও
��ালােত পারেবন না, শ�েলও চড়ােত
পারেবন না ইত�ািদ। আমরা গৃহীত ব�ব�ায়
সহমত �পাষণ করেল িবষয়িটর িন�ি�
হল, এ�প িলেখ িদেত পাির, অ�থায়
তঁােদর আর িকছু করার �নই। কী ব�ব�া
�নওয়া হেয়েছ, তদ� িরেপাট�ই বা কী,
তা িলিখত চাইেল ওঁরা বেলন, �সসব
তঁােদর িলেখ িদেত অ�িবধা আেছ।
যাই �হাক, আমরা সহমত �পাষণ না
করায় ধ�বাদ িদেয় �বিরেয় আিস। পের
বুে�িছলাম, এইভােব ��েক ��েক িনেয়
িগেয় এেকর পর এক অিভেযাগকারীেদর কাছ
�থেক �িবষয়িটর িন�ি� হেয়েছ, অতএব
অিভেযাগ �ত�াহার', এ�প িলিখেয় �নওয়া
হে�। এ এক কায়দা�

এবার আিস তেথ�র অিধকার আইন িনেয়
লড়াইেত। এই িবষয় িনেয় ওই ২০১০
সােলরই � জুলাই �স��াল ব�া� অফ
ইি��য়ার জেট�র শাখার তথ� আিধকািরেকর
কােছ আেবদন কির িকছু তথ� পাওয়ার
জ�, যার মেধ� �ে�খেযাগ� খামিট �ফরত
আেস। খােমর ওপর �াক�েরর ম�ব�,
এইরকম �কােনা িঠকানা �নই, তাই িফিরেয়
�দওয়া হল। এিটেত তথ� অিধকার আইন

২০০�-এর ধারা��পধারােক অমা� করা
হেয়েছ এবং আমার অিধকার বি�ত করা
হেয়েছ িবেবচনা কের �ক�ীয় তথ� কিমশেন
অিভেযাগ জানাই। তথ� কিমশন আমােক
স�র �১ম আেবদন' এবং তােত কাজ না
হেল �২য় আেবদন' করেত বেল। যাই �হাক,
আিম �ামাণ� তথ� সহেযােগ ২০১০ সােলর
১ ি�েস�র �১ম আেবদন' কির। �স��াল
ব�া� অফ ইি��য়ার কলকাতার আ�িলক
অিফস �থেক আমার কােছ ২� জা�য়াির
২০১১ �লখা একটা িচিঠেত জানায়, �য
সম� তথ� আিম চাইিছ, তা �কৃিত অ�যায়ী
�গাপন এবং তেথ�র অিধকার আইেনর �
�১��ি�� এবং �ই� অ�সাের তা ম�বেযাগ�
এবং আমার আেবদন �কােনা জন�াথ� িবষেয়
নয়। কােজই তারা তথ� িদেত অপারগ।

২� মাচ� ২০১১ তািরেখ �ক�ীয় তথ�
কিমশন �স��াল ব�াে�র আিধকািরকেদর
আমার �ে�র ��ের তথ� িদেত িনেদ�শ
�দয়, �েয়াজেন �নািন কের হেলও।
এছাড়া �কন যথা সমেয় তথ� �দওয়া হয়িন
তা িনিদ�� সমেয়র মেধ� জানােত বেল,
যােত কিমশন শাি�ম�লক ব�ব�া িনেত
পাের সংি�� আিধকািরেকর ওপর। এছাড়া
আমােক �েয়াজন হেল �২য় আেবদন'
করেত বেল। আিম তাই কির, �০ এি�ল
২০১১ তািরেখ।

এরপর একবছর �কেট যায়।

এ বছেরর ২� এি�ল �ক�ীয় তথ�
কিমশন আমার অিভেযােগর িভি�েত
িভি�ও কনফােরে�র জ� �নািটশ �দয়,
যা সং�িটত হয় ২২ �ম ২০১২ তািরেখ।
আেবদনকারী িহেসেব আিম িছলাম
জলপাই�িড়র কােল�েরট িবি�ংেয়র তথ�
কিমশেনর �জলা অিফেস। ব�াে�র জন তথ�
আিধকািরক িছেলন কলকাতার অিফেস।
িভি�ও কনফাের� হয় �-� িমিনট। ব�া�
কতৃ�প� তথ� িদেত স�ত হয়। �ক�ীয় তথ�
কিমশন আেদশ কের, পেনেরা িদেনর মেধ�ই
�যন িবনাম�েল� আমােক আমার চাওয়া তথ�
�দওয়া হয়।

১১ জুন ২০১২ তািরেখ আমােক ব�াে�র
প� �থেক তথ� �দওয়া হয়। িক�
অসমা� �স তথ�। তার মেধ� আেছ
ওই ব�াে�র জেট�র �াে�র ম�ােনজােরর
তদ� িরেপােট�র �ত�িয়ত কিপ, ব�াে�র
আ�িলক ম�ােনজােরর �েগাপনীয়' �লখা
িচিঠ। িক� এই তেথ� আিম স�� নই,
কারণ, অিভেযাগ�িলর কিপ �দওয়া হয়িন।
এছাড়া, �মাট এগােরাজন অিভেযাগকারীর
মেধ� আটজন, যঁারা অিভেযাগ �ত�াহার
কেরেছন, তঁােদর নাম আেছ তদ� িরেপােট�।
িক� �য িতনজন, এই �িতেবদক, গগেন�
নাথ রায় এবং িচ�য়ী রায়, যঁারা অিভেযাগ
�ত�াহার কেরনিন, তঁােদর নাম তদ�
িরেপােট� �নই।

অসমা� িরেপােট� আিম স�� না হওয়ায়
আপাতত �ফর তথ� কিমশেনর �ার� হি�
এবং িভি�ও কনফােরে�র িসি� চাইিছ।
িক�, �দিরেত হেলও, অসমা� হেলও,
তথ� অিধকার আইেনর ব�বহার কের আিম
িকছু তথ� �পেয়িছ। এটা তেথ�র অিধকার
আে�ালেনর একিট জয়। আমরা �েত�েক
একিট �দশলাই িকনেলও কর িদই। �সই
কেরর টাকােতই �দশ চেল। তাই তথ� িদেত
সরকার বাহা�র বাধ�।

স�য় বেল একজন বি�বাসী �ায় অ�ান হেয়
যায়। তােক পের হাসপাতােল ভিত� করেত
হয়। আমরা �২ জন ���ার হই। সােথ র�ন
��া বেল একজন অ�া�বয়� �ছেলেক পুিলশ
���ার কের। এর সােথ ধরনায় অংশ�হণকারী
আে�ালনকারীেদর �কােনা স�ক� �নই।
�কােনা িকছু না কেরই �ছেলিট ভারত রাে�র
িবচার ব�ব�ার �ারা ১� িদন �জল খাটল।
�স�ত �ে�খ�, �ওয়াই' �লেন পুিলশ ��
কের কের পথচলিত সাধারণ মা�ষেক আসেত
বাধা িদি�ল এবং লািঠচােজ�র সময় মৃণাল
জানা বেল একজন ক�ােমরাম�ােনর ক�ােমরা
�কেড় �নয়। পুিলেশর মারমুখী �মজােজর ছিব
�য ক�ােমরায় �তালা হেয়িছল তার �থেক

�েয়াজনীয় িরল�িল খুেল িনেয় পের তারা
ক�ােমরা �ফরত �দয়।

পুিলেশর লািঠচােজ�র সময় আহত স�য়েক
রােত পুিলশ �মি�েকল কেলজ �থেক ছািড়েয়
িনেয় আেস। িক� তার খাওয়াদাওয়া ব�
হেয় যায়। পেরর িদন লালাবাজােরর লকআেপ
�জেলর �া�ার �দেখ তােক হাসপাতােল না
পািঠেয় িকছু ওষুধ �দন। িক� তােতও �স
খাওয়া �� করেত পাের না। পের রােতর
িদেক অেনক �চঁচােমিচর পর �া�ার �দেখ
তােক হাসপাতােল ভিত� করার পরামশ� �দন।

লালবাজােরর লকআপ �জেলর কেয়িদেদর
�য �পাশাক �দওয়া হয় তা �কােনা সভ�
মা�েষর জ� হেত পাের না। একটা কাপেড়র
টুকেরা যার মাথার িদকটা কাটা। শরীেরর
িনেচর অংেশর জ� �ক বা �বাতাম িবহীন
একটা প�া�ট। টানা পঁাচ িদন �সই একই কাপেড়
কাটােত হত। �কােনারকম কাচা �ধাওয়ার
ব�ব�া �নই। এমনকী �ান করা বা দঁাত মাজার
জ� �কােনারকম সাবান, �তল বা মাজেনর
ব�ব�া থােক না। পের অেনক বলা কওয়ার

পর �শ�চালেয় সাবান ও দঁাত মাজার জ�
�ন-�তেলর ব�ব�া হয়। তাহেল িক কেয়িদেদর
জ� সাবান ও দঁাত মাজার মাজেনর ব�ব�া
আেছ, অথচ তা কেয়িদেদর �দওয়া হয় না�
না অ� িকছু�

লালবাজার লকআপ �জেল আমােদর সােথ
���ার হওয়া স�েরাধ� �মাহন ম�ল নােম
একজন ব�ি�র �মে�েত �শায়ার কারেণ ঠা��া
�লেগ শরীর অ�� হেয় পেড়। তখন আমরা
সকেল �চঁচােমিচ করেল �মাহন ম�েলর জ�
একটা ক�েলর ব�ব�া করা হয়। �জেলর
খাবার �খেয় এবং �মে�েত �েয় অেনকেকই
সাইনাস, সিদ�-কািশ, �পট খারাপ, ���ায়
ভুগেত �দখা যায়। আিম িনেজও �িতিদনই
�পটখারােপ ভুগতাম। পের জানেত পাির �সটা
জেলর কারেণ। কারণ �জেলর সকেলই বাইের
�থেক জল এেন খায়। আর আমােদর �খেত হত
�শ�চাগােরর মেধ� আসা কেলর জল। �স�ত
বলা দরকার �জেলর �শ�চাগার�িল ��ু�। এ
জাতীয় ব�ব�ায় অেনেকই অভ�� নয়।

�বআইিন �মাবাইল
টাওয়ার, জানাল
�তেথ�র অিধকার'

•
�বহালার �েপন ব�ানািজ� �রাে� জ�নক অিনল
দােসর বািড়র ছােদ টাটা �টিলসািভ�স একিট
�মাবাইল টাওয়ার বিসেয়েছ �বআইিনভােব,
এরকম অিভেযাগ িছল দ�ষেণ �িত��
�িতেবশীেদর। ২� জুন ২০১২ তািরেখ �িতেবশী
বনানী জািট এবং �সামা িসনহার তরেফ একিট
তথ� অিধকার আেবদন করা হয় কলকাতা
পুরসভার িবি�ং িবভােগর একিজিক�িটভ
ইি�িনয়ােরর কােছ। তােত �� �মাবাইল
টাওয়ারিট বসােনার জ� পুরসভা অ�মিত
িদেয়েছ িকনা তা জানেত চাওয়া হয়। জবােব ১০
জুলাই পুরসভা জানায়, �সরকম �কােনা অ�মিত
পুরসভা �দয়িন।

জিম অিধ�হেণর িব�ে�
আসােলায়াস �াম

•
হিরয়ানার �রওয়াির �জলার বাওয়াল টা�েনর
কােছ আসােলায়াস �ােমর �০০০ একর জিম
�থেক কৃষকেদর �ে�দ কের িশ� তালুক গেড়
�তালার পিরক�না কেরেছ রাজ� সরকার। এই
সরকাির িস�াে�র �িতবােদ �িকসান সং�ষ�
সিমিত' কৃষকেদর সংগিঠত কের লড়াই চািলেয়
যাে�। গত ২২ জুলাই তারা িদি�-জয়পুর জাতীয়
সড়ক অবেরাধ কের মহাপ�ােয়েতর �াক �দয়।
মহাপ�ােয়ত চলাকালীন পুিলস জমােয়েতর ওপর
লািঠ চালােত �� করেল মুহ�েত�র মেধ� এলাকা
রণে�ে�র �প �নয়। পুিলস যথারীিত তােদর
ওপর ি�ল �ছঁাড়ার অজুহাত �দিখেয়েছ। পুিলেসর
আ�মেণ �ায় চি�শজন �ামবাসী আহত হয়,
গণিবে�ােভ কেয়কিট সরকাির বােস আ�ন �দওয়া
হয়। �ায় ��টা িতেনেকর ওপর পুিলেসর সােথ
িবে�াভকারীেদর সং�ষ� চেল।

আফ�া-য় বলীয়ান
রা�ীয় বািহনীর হােত
�ফর খুন �ই কা�ীির

•
বছর পঁিচেশর কা�ীির যুবক িহলাল আ��মদ
দার কাজ করেতন �ীনগেরর একটা িসেম�ট
কারখানায়। খুন হওয়ার িদন িতেনক আেগ িতিন
�ােমর বািড়েত ছুিট িনেয় আেসন। �ােমর নাম
আলুশা �হলমতপাড়া। িহলাল গত ২� জুলাই
স��ায় ইফতােরর �পবাস �শষ কের �ােমর
মসিজেদ নামাজ পড়েত িগেয় আর �ফেরনিন।
রাত এগােরাটা পঁয়তাি�েশ �বল �িলর শ�
�শানা যায়। বুধবার সকােল বািড়র �লােকরা
�ামবাসীেদর �থেক জানেত পাের, �ােমর নদীর
ধাের িহলােলর মৃতেদহ পেড় আেছ। পুিলস
জািনেয়েছ, �সনাবািহনী �থেম দািব কেরিছল
িহলাল একজন িচি�ত স�াসবাদী, পের জানেত
পাের িতিন একজন সাধারণ নাগিরক।

দি�ণ কা�ীেরর �সািপয়ান �জলার ২২ বছেরর
যুবক আ�ইব �েসন িছেলন ট�া�ােরর �াইভার,
গত �-বছর ধের িতিন িসআরিপএফ ক�াে�
জল সরবরাহ করেতন। গত �১ জুলাই �েসেনর
সােথ িসআরিপএফ �সনােদর �কােনা একিট কারেণ
ত�াতি� হয়, যার �জের িসআরিপএফ তঁােক
িপিটেয় �মের �ফেল বেল �ানীয় অিধবাসীরা
জানায়। িসআরিপএফ যথারীিত �াক ���টনায়
�েসন মারা �গেছ বেল �দিখেয়েছ।

কা�ীের আম�� �ফােস�স ���াল পাওয়ার
আইন �আফ�া� লা� থাকায় সামিরক বািহনী
�ায় যা খুিশ করেত পাের।

মা�িত �জুিক মােনসর �ােয়ির �২�

•
িদি�, নয়�া, �রগঁাও, ফিরদাবাদ
িশ�া�েল �য �িমেকরা কাজ কের,
তােদর �০-�� শতাংশ �কা�ািন বা
সরকােরর নিথভু� নয়। �ায়ী �িমকেদর
পাশাপািশ রেয়েছ অ�ায়ী �িমেকরা।
অ�ায়ীেদর মেধ� রেয়েছ ক�াজুয়াল এবং
িঠকা �িমক। িঠেকদাররা সকেল �রিজ�া��
নয়। �িমকেদর মেধ� সকেল ইএসআই
এবং িপএফ পায় না। ফ�াকি��িলেত
কম�রত �িমকেদর ��-�০ শতাংশ সরকার
িনধ�ািরত ন��নতম �বতন পায় না। ফ�াকি�েত
১২ �থেক ১৬ ��া ি��িট এক সাধারণ
িচ�। ��-�� শতাংশ ��ে� ওভারটাইম
করেল ি��ণ �বতন পাওয়া যায় না।

এইরকম পিরি�িতেত �িমেকরা
কারখানায় কারখানায় ম�ােনজেমে�টর
জুলুেমর �িতবােদ কাজ ব� কের িদেয়
বেস পড়ত। িরেকা অেটা, ��ে�া, িভভা
��াবাল, হরস�য� �হ��থেকয়ার, �সে��ন
িবকাশ ফ�াকি�েত �িতবাদী �িমকেদর
কারখানার �গেটর বাইের �বর কের িদেত
ম�ােনজেম�ট স�ম হেয়িছল। িক� হ��া
ও িহেরা হ��া-�ত িঠকা �িমকেদর কাজ
�থেক বিসেয় �দওয়ার পর তােদর �গেটর
বাইের আনেত �কা�ািন ও সরকােরর
�াম �বিরেয় যায়। মা�িত �জুিকর মােনসর
ফ�াকি�র িভতর �টনা অ� �প িনল।

� জুন ২০১১ মােনসর ফ�াকি�র িভতর
এ-িশফেটর �িমকেদর সে� ম�ােনজেমে�টর
বচসা হয়। �পুর িতনেট �িড় নাগাদ
�িমেকরা কাজ ব� কের �দয়। ইিতমেধ�
িব-িশফেটর �িমেকরাও কারখানার িভতর
এেস জেড়া হেয়েছ। �ফান কের িস-
িশফেটর �িমকেদর ফ�াকি�র িভতর ��েক
আনা হয়। িতন িশফেটর �ায়ী �িমক,
��িন, অ�াে�ি�টস ও িঠকা �িমক িমেল
আড়াই-িতন হাজার �িমক কারখানার
িভতর জমা হয়। মােনসর কারখানা
�িমকেদর দখেল চেল যায়।

�িমকেদর আচমকা এই পদে�েপ
ম�ােনজেম�ট হতবাক হেয় যায়। হিরয়ানা
সরকার পিরি�িত সামাল িদেত ব�থ� হয়।

িদি�র �ক�ীয় সরকার অসহায়� রাত
�ভার হয়। কারখানা দখল কের �িমকেদর
এই অিভনব হরতাল চলেত থােক।
�িমকেদর কারখানার বাইের আনার সম�
�চ�া ব�থ� হেয় যায়। সম� �িমক-িবেরাধী
প� হায় হায় করেত থােক। কারখানা
দখেলর তৃতীয় িদন ৬ জুন �কা�ািন �বেছ
�বেছ ১১ জন �িমকেক ছঁাটাই কের।

িদেনর পর িদন কােজর �বা�া �থেক
মু� হেয় সকেল একসে� কাটােনা --
- এমন িদন �ে�ও �িমকেদর জীবেন
আেসিন। �েত�েক িনেজর মেতা কের
এই অবসরেক �পেভাগ কের। ব�ি�গত
একা� গ�, আ�া, �হ�চ, গান, নাচ -
-- কী হয়িন এই িদন�িলেত� �িমেকরা
অেনেকই বয়েস যুবক, তারা �যন পাখা
�মেল �ড়িছল। ইিতমেধ� �কা�ািনর সে�
�িমকেদর কথাবাত�া �� হেয়িছল। একটা
আেপাষ-মীমাংসার �চ�া �ভয় তরেফই
�দখা �গল। অবেশেষ �রগঁাও সােক�ল
�ইেয়র অ�ািস�া�ট কিমশনার �জ িপ
মােনর মধ��তায় ১৬ জুন একটা চুি�
হয়। তােত ১১ জন ছঁাটাই �িমকেক কােজ
িফিরেয় �নওয়া হয়। এর আেগ �িমেকরা
কােজ অ�পি�ত থাকেল �িতিদেনর জ�
জিরমানা ��প িতনিদেনর মাইেন �কেট
�নওয়া হত। এই চুি�েত িঠক হল,
�িতিদন অ�পি�িতর জ� একিদেনরই
মাইেন কাটা যােব। ১� জুন �িমেকরা �ফর
কাজ �� করল। সবেচেয় বেড়া কথা, ১�
িদন �িমকেদর দখেল থাকার পর ফ�াকি�র
িভতর �পারভাইজর এবং ম�ােনজারেদর
�রায়াব আর তুইেতাকাির সামিয়কভােব ব�
হল।

জুন ২০১১-র আেগ মােনসর ফ�াকি�েত
এ-িশফট �� হত সকাল �টার জায়গায়
৬টায় আর িব-িশফেট রাত সােড় বােরাটার
জায়গায় ১টা �০ িমিনেট ছুিট হত। �িতিদন
এই �-��ার ওভারটাইম ম�ােনজেম�ট
িহেসেব �দখাত না এবং �াবেলর বদেল
িস�ল �রেট �িমকেদর �পেম�ট করত।
�তেরা িদেনর দখল আে�ালেনর পর এই
ওভারটাইম ব� হেয় �গল।

•
�ফর জলা�ংেসর অিভেযাগ শাি�পুর
পুরসভার িব�ে�। শাি�পুর পুর অ�েলর
�নং ওয়াে�� একিট জলাভ�িম বুিজেয়
�ফলার �তাড়েজাড় চলেছ। অিভেযাগ
�েঠেছ, ওই অ�েলরই �া�ন পুর
কা�ি�লােরর পু� এই জলাশয় বুিজেয়
�ফলেত মদত িদে�ন। শাি�পুর পুরসভার
ময়লা �ফলার �া�র কের জ�াল ভিত�
কের এেন �ফলায় এলাকার সাধারণ মা�ষ
হতচিকত। এলাকার জলাভ�িম �বাজােনার
িব�ে� �ভবুি�স�� মা�ষ একেজাট
হেয় নানারকম আইিন পদে�প �নওয়ার
�েদ�াগ িনেয়েছ। এলাকার মা�েষর সই
স�িলত �ারকিলিপ জমা পেড়েছ শাি�পুর
�সমি� ভ�িম ও ভ�িম রাজ�' কায��ালেয়র
আিধকািরকেদর কােছ।

�শাি�পুর বন ও পিরেবশ সংর�ণ

সিমিত' শাি�পুের িবশাল িবশাল
আমবাগান পু�র জলাশয় গ�ার তীরবত�ী
অ�েলর র�া সহ মািট �েয়র িব�ে�
�বশ কেয়কবছর ধের ধারাবািহক আে�ালন
কের আসেছ। �মািট মািফয়া'রা শাি�পুর
অ�েলর িবিভ� বঁােধর মািট �কেট
ইটভাটায় পাচাের সরাসির যু� রেয়েছ।
অ�িদেক ব�াপক মািট �কেট �নওয়ার
জ� বঁাধ�িল ও কৃিষজিম যেথ�ভােব ন�
হে�। এর িব�ে� ধারাবািহক আে�ালেনর
কম�স�িচ িনেয় আসেছ শাি�পুর বন ও
পিরেবশ সংর�ণ সিমিত এবং সাইিদয়াল
ইয়ুথ �সাসাইিট। এজ� শাি�পুেরর
পিরেবশ �ংসকারীেদর �রাষানেল পেড়েছ
ওই �ই সং�া। অ�তম সংগঠক
�গ�তম�মার পােলর ওপর নানারকম
আ�মণ কেরেছ পিরেবশ �ংসকারীরা।

•
১��� সােলর ২০ জুলাই কলকাতার কাজ�ন
পােক� িভেয়তনােমর সমথ�েন সা�াজ�বাদ
িবেরাধী িদবস ���যাপনকােল ত�কালীন
সরকােরর পুিলশ িবনা �েরাচনায় �ঁািপেয়
পেড় লািঠ চালায়। িনহত হন নাট�ে�িমক
��বীর দ�'। ১��১ সােল ওই কাজ�ন
পােক�র কােছই শিহদ হন িব�বী কিব ও
সাংবািদক সেরাজ দ�। এই প� পালেনর
�ে�ে� ২২ জুলাই পি�মব� গণসং�ৃিত
পিরষদ নব�ীপ শাখা শিহদেদর �িত
��া িনেবদন কের সাং�ৃিতক অ��ােনর
মাধ�েম। এখােন গণসং�ৃিত পিরষেদর
িনজ� িশ�ীরা ছাড়াও নব�ীেপর গণতাি�ক
ও �গিতশীল সাং�ৃিতক কম�ীরাও অংশ�হণ

কেরন। অ��ােন ব�ব� রােখন তপন
ভ�াচায��। আবৃি� পিরেবশন কেরন
�দবািশস ন�ী, িব��প হালদার এবং
স�র দশেকর আ�ন�রা িদন�িলর কিবতা
বেলন এই �িতেবদক �য়ং --- নবা�ণ
ভ�াচােয�র কিবতা �এই মৃতু�-�পত�কা
আমার �দশ নয়'। স�ীত পিরেবশন কেরন
বনানী দাস, �গািব� সাহা �মুখ।

বাংলা ব�াে��র দাপাদািপর যুেগও
এক�ঁাক তরতাজা �ছেলর আধুিনক বাদ�য�
িনেয় গণস�ীত পিরেবশেনর আকা�ােক
�াগত জানােতই হয়। স��ণ� অ��ানিট
দ�তার সে� পিরচালনা কেরন নীিতশ
রায়, যঁার কে�র গণস�ীত মা�েষর �দয়
ছুঁেয় যায়।
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ব���াি� ��ি� �ে��া �ছা� �াম, ব��মা� �জ�ার �জয় �দ�র
ত�ের �বি�ত। �মণ িপপা�েদর �ােছ ��ি� �া�ি�� দ����য়
�া�। �� জ�� �বি�ত �াজার ব��র প�েরাে�া ��ি� ��
ি�িম�ত �া�য়ার মি�র �দ��পাে�� �বি�ত। �� মি�র �ছা�
��াে�র �তির। ��া� ��ে� দ�ের িদগ� িব��ত �জয় �দ�
�বাি�ত। ��া�� �মা� জ�। �� ��া�� জে� �জে�রা মাছ
�রেছ জা� িদেয় �ািরব� �েয়। �দ�র ত�ের বাি� ত�ে� গািড়
�ের ি�েয় যাে�। মি�রি� ���� ���� জায়গায়। ���া� ��ে�
�জেয়র ত�েরর দ�� �� ��� ����িত জাগায়।

�ি�ত �েছ �� �া� �েগ ���� ি��াে� �গাপ��িম
�ােম পিরি�ত �ব� ��াদা �া��� রাজ� ি��ােব িছ�
পা� �া�ােজ�র �ে� িমে� যা�য়ার �েগ। ম��পাে�র প��
�য়াপাে�র �া�ে�র �ময় ��ে� পা� �া�াজ� �া�েত ��
�ের। �ে�� �া��য় �া�� ি�েজেদর �া��� বে� ��া�ণা
�র� �া�� ��ে�। �ম�� ��জ� �ছা� ��া� ি�েজে�
�া��� � �াব�ে��ম রাজা ি��ােব ��া�ণা �েরিছে��। �ছা�
��া� ত�� �া��য় রাজা �ণ� ���ে� পরািজত �ের�,
����া ব��মাে�র িবি�� জায়গা �ি��ার �ের� �ব� ি�েজে�
�া��� �গাপ��িমর রাজা ি��ােব ��া�ণা �ের�। পেরর বছর
�ণ�ে�ে�র প�� �া�ে�� �ছা� ��া�ে� �ত�া �ের �জয়
�দ�র ত�ের �া�ে� �া�া বে� পিরি�ত �� �াে�। �ছা�
��াে�র �ময়� �দ�� ���া� �া�য়ার �তির �েয়িছ�, যিদ�
�� �তির �েরিছে��, তার ��াে�া �র��� ���। ��� বে��
রাজা ি��ে�� �তির �েরিছে��। �� �তা��র ��ি�িম�ত ��
�� ��� ���� �দ�� ��� ব��েরর প�েরাে�া। মি�েরর ি�তের
ি�বি�� �েছ। ��া � ��েপা� �� মি�ের �িড়�ার
র�����র মি�র �াপেত�র ��াব ��।

�� মি�র ��� ��ি����িজ��া� �াে�� �� �ি��য়া�
�ারা ��রি�ত। �র ��মা�া �া��র �দ�য়া �েছ। ি��
তা �ে�� �যে�র ছাপ ��। মি�েরের গােয় গাছপা�া
গিজেয়েছ � �ািরিদে� গ�ছাগ� ��ের �বড়াে�। মি�েরর
িপছে� ��া��ার জ��। বা��ার �া��� দ�গ�া প�জা ��� ��

জ�ে� �য়। �ে� বে� গড় জ�ে�র �ামা�পা।
ব���াি�, �দ��পা�� �যেত �গে� �া�ড়া ��ে� ��া�

���� ��া� �ায়ম�� ��ে�� ��বা �� ��ে�ে� ��া�
���� � িগেয় পা�াগড় ���ে� �ামেত �েব। ���� ��ে�
দািজ�ি�� �মাড় িগেয় ��ামবাজােরর বা� �রেত �েব। �ামেত
�েব �গার মা�� �মাড়। ���া� ��ে� ব�ািদে� ���ার �রেত
�েব �দ��পা�� যাবার জ�। �ম� রা�া �ড়া� ��রা�েয়র
মে�� িদেয় �ায় �� জ�ে�র মে�� িদেয় �যেত �য়। �পাে�
�া�, প�াে�র �াির। �া� মাি�র রা�ার �পর িদেয় য��
���ার যায় ত�� ��ে�ার জ� �াে� �মা� িদেত �য়। �ে�ার
ব�ব�া ��ব ���া ��াে� পড়� �া, ��� �গর ���তার ���।

মি�েরর পাে� ��জ� �� মি��া ��া�া ��াে�র ��ে�
�ােয়র �দা�া� িদেয়েছ�। মি�েরর �ে� পাে�র দ��� �ব�
মে�ারম। বা��ার �ে�� �িত �া��� মি�র�ি�র মে�� �ি�
��তম। ���� �াে�র ি�য়ম �মে� ���িতর িব�পতা �মে��
�� মি�র ব� �িত�াে�র �া��। �িম� �া�� �েয় র��াম
��� �িত�াে�র।

���াে�া�া� �া�
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��র িদ�াজপ�েরর �� জমজমা� ��র
�াি�য়াগ�। ���াে� গত � �গ� �মরা
িগেয়িছ�াম ����ায়ত�� �া�ে�র �ি��েয়।
��িদ� �ি��য় �ব� �য় �ব� �ত দ��� �ে��
যা ��রা�র �দ�া যায় �া। �ি��েয়র পেরর
িদ� ��া� ��ে�� ম��া ���ত���ত �রিছ� �য
��� �ােছিপে� �বড়ােত যাব। তা �ায় �ােড়
�গােরা�া �াগাদ �মরা �বড়ােত �বেরা�াম।
�মরা যাব �ে�রাে�া�া �াম�। �াম�া ��ম
��ে�� ���ত ��েগিছ�। ���া মজা �� ��
�য জমজমা� �াি�য়াগ� ��র�া ��ে� ��তের
���ে�� �ে�বাের �জ পাড়া গ�া। �পাে� িবরা� �াে�র ��ত,
মাে� মাে� িব�া� িব�া� গাছ �র মে�� িদেয় রা�া।
��িদ� �রাদ� �ে�িছ�। �ারপা� ���ত মায়াব� �াগিছ�। �ব�
ি�ছ��ণ বােদ �প��ছে�া �গ� �ে�রাে�া�া �াম���। রা�ার ব�া
পাে� জ�া, তার পা� িদেয় ব�া� গােছর �াির �ে� �গেছ।
তার ি�ে� দ�ািড়েয় �� �য ি� �াি� তা বে� �বা�ােত পারব
�া। মে� �� �তদ�র ��ার �ব �াি� ��েয় �গ�। তারপর
�ােম ��া�া ��।

�েত�� �ের� মাি�র ��ামা�, ��া�ারণ �ােতর �াজ।
তােদর �াে� ��া বে� জা�া �গ� �য িব��প�েরর ��রাে�া�া
ি�ে�র ম�� �বি��� �� তা �তির �য় ছ�া� িদেয়। �র
�� ��রাে�া�া ি�ে�র ম�� �বি��� �� তা �তির �য় �াত
িদেয় ��ে�। ��দম �ছাে�া ��ে� ���িতপর ব�� ব��া পয��
�বা� �� মাি�র �াজ �ের�। ���ত ���ত িজি�� তারা
মাি� িদেয় গেড়েছ। �যম� �ািরে�� �� তার ��তের ��
���ত ���তার �ে� �ার �ার িদেয় ��ে�া �রা। যােত
�ে�া�া ছিড়েয় পেড় �া�া ���িতেত। ���া �বার মাি�র�
�গা� �গা� �া�িত িদেয় দিড় �তির �ের ��া�াবার ব�ব�া।
�ের�ি� �দ��াম �দ�প। ���া মাি�র পাে�র �পর �দ�প�া
রা�া। তার �পর �বার �া��া। ���া� �া�া �া�া।
�া��া�াে� ��ে� �দ�প �া�াে�ার �য �াজ ���ে�া �ের
��র �া��া�াে� ��ে� �দ�য়া �ব� য�ার�িত �া�া �া�া

পাে�র মে�� িদেয় �ে�া �া�া ���িতেত ি��ের �বেরাে�।
�ছাড়া� �াপ ি��, ম�ে�া� �ত ��। �রপর �গ�াম �য�াে�
�র মাি�র মে�� �তির �য় ���াে�। �া� ��রেছ। িযি�
�তির �রেছ� িতি� ���মা� �ােতর ��েতা �ছ�ায়ায় �তির
�ের ��ে�েছ� ���দা��, �াপ, ি��, �দ�প, �ািরে��।
��ামা�, ��া�ারণ জা� তার �ােতর ��েতা �ছ�ায়ায়। �ব
�রবািড়� মাি�র �তির। �� ���� �� �িদ �াি�য়াগ�।
�� ��ে�র �াম �ে�ার।

��িদ� �েগ� �� ��ে�র �ি�বা��রা ���া� ���
��রাে�া�া ি���রা �মােদর �ােছ �পিরি�ত িছে��।
ি�� �াি�য়াগ� ��� ি�েয়�ােরর িব�����ণ ম�ে�াপা��ােয়র
�েদ�ােগ তােদর �তির ি���াম�� ি�েয় ��ি� �ম�া �য়।
তারপর ��ে� তারা �মােদর ��াে� পড়েত �াে�। তােদর
�ি��� �ব�া� �া�। �মার �ােছ ��া� ��েয�র �য
প���া��েম তারা �� ��ি� ��ে� তােদর �ােত গড়া
মাি�র ি�� বাি�েয় �ে�েছ �ব� তারা �া� �েছ। বত�মাে�
���াে� �ি��েণর ব�ব�া �রা �েয়েছ �ব� ��ে�র �বর
�� �য তােদর �তির ি�� �াম�� বত�মাে� �েমির�া, জাপা�
���িত ��ের� যাে�।

�মােদর �ােছ� �ত �াে�া �েয়�জ� �যাগ�, দ� �
�ণ� ি��� রেয়েছ�। ত�ােদর যিদ �মরা �ােজ �াগােত পাির
�বা��য় �মােদর ি�� ����িতর �র�া� �েয়��াপ �েড়
যােব।

�া��� �া�গ�ে�� ��ি�� �ে�

wewewe wew we

•

�াম�� �া�গ�েরর ম�ত��িদ� �� �গ� �াি�প�ের ত�ত�য় �বপদ ���েব ত�াে�
িবে���ােব �রণ �রা ��। �াি�ি�ে�ত� ��ে� �গত ম���া বে��াপা��ােয়র
�াছ ��ে� জা�া �গ�, �াি�ি�ে�তে�� ��া�বে�র ছা�ছা��রা ি�জ �েদ�ােগ
�জ ত�াে� �রণ �েরেছ। �াি�প�েরর ��ায় ত�াে� �রণ �ের ব�ব� রাে��
ম�� পি��ার ��াদ� িজেত� ���, �াি�ি�ে�তে� ত�ার ��� জ�বে�র ���
ম���া বে��াপা��ায়, িব��ারত�র �দ� পা� �রা ছা� বি��ি�� �ব� �াম��
�া�গ�েরর �মাি��� িত��ি�য়া �াম ��ে� �গত িব�িজ�।
ম���া বে��াপা��ায় বে��, �াম��মাি�র �ে� যা�য়া গত �� বছের
�াি�ি�ে�তে� �� ���তা ��ি� �েরেছ। ��ার পির�া��েদর প� ��ে�
পা���ারি� ��বত�� �িব জ�ব�া�ে�র �িবতার ��� �ের বে��, �াম��িদর
জ�ব�যাপে�র ম�� ��ে� ���া িদ�ি�� �মরা পা�।
��ার ি�ত�য় পেব� �া�� জ��তবে�� ি�েজ��া� রায়ে� ি�েয় বে�� �বপদ
পি��ার ��াদ� ���র ��বত��।

� � � �� � ি� �া

িত�ত�েদর ��া�িত,
গণ জমােয়ত বাড়েছ

•
��� ��� ি��ে� ি����ে�� ��া�ি�� ���া
��ে� �ে�ে�। ��ে�� ি����া� �ে�ে�� ��া
অ�ে� ��� ি���� �া��� ি��ে�� �াি�ে�
গাে� ��� �ািগে� ��� �� �গ�। ���া
ি��া��া����া ��াে�� ি�ে� যা��া� �� ��া�া
���� �ে�� �া অ�া�া। �� ি�ে� ���� �াে��
�া�� �া� ��ে� ���� �য�� �া� �� ��
ি���� গাে� ��� �ািগে� ���া�� �ে� ����
�ে�ে��। �ি�ে��া� ����া� �� ি����া� �া���
অ�া�� ��ে�াে�ি�� ��গ�ে�� ��� অ�যা��� ��
��ে�� ���ে�� �া� ������ ি�ি� �ি��
�ি�� ��ে�� ��ি�� ��া�াি�� ���� ���া��।
�ে���� �া�া�� �া��� �া� �াি�। �� ���া�
��� ���া ��ি�� য�� �� �া�গাি� �ি��া�
��ি�� ��� �া��� ি�����া ি�ে�াভ ���াে�
�� �ে� ��� ��ি�ে�� �ে� ����� �াে�।
��ি�� �� ি����ে� ি�ি�ে� ��ে� ��ে� �ে�
অিভেযাগ।

���া� �েগ� �� ���া� �� ��ি�� ��া�াি��
�ে�� ���া��� �� ��� ��ি� ��া��া� ��া�ি��
ি�ে�� গাে� ��� �ি�ে� ি�ে� �া��� ���া
��া�ি�� ভ�ে�� ি�ে� ���� ি���� ��াগা�
ি�ে� ি�ে� ���ে� যা� ��� ি����ে�� �ে��� ি�ি�
�া�া যা�। ��া�াি�� ��াে��া �ে� ���ে��ি�
�ি�ে� ি�ে� যা�। ��ি��� ��া��া���� �ি��

��ে� ����াি� ��। �া��� ভা��া� ��� ��ে�
��ি�� ��ে� �ে� �া��� �া�� �াে�� ��ি��
��া�াি�� �ে�� ���ে� �া�া ���। ��� ��ি��
��া�াি�� �ে�াি�ে� ���� ��াে� ���া��া�
�ে�। �া��� ি���� ��া�া��া� ���া� �ি��াে�
��ি�� �� ি��।

�� �েগ �� ��� �� ��ি�� ��া�াি�� ��
���া�� ��া��া� ��ি�� ������� ���া ��া�ি��
���া�া ��ে� ি�ে� যা�। ��া� �����া ��ি�ে��
�াে� ��া� ���া� ি�ে� �গে� ��ি�� ি��� ��ে�
�াে�ি�। ��া��া� ��ি�� �� ���� ি��ে�� ��া
অ�ে�� �� �াে�� ��ে�� ��� �� ��ে� ি�ি�
���া�� �ে�ি�ে��। ��া� �া�া ��� �াে�� �া�
�াি� ��ি�� ��� ���ে�া।

��� �েগ ���� �াে�� �� অে�া�� ��
��ি�� ��া�াি�� �� ���া�� ��া�� ���� ���া�
��। �� ��ে�� ���া� �াে�� ��� ি�ে� ��া�
�����া ��� �া�� ি�ি� ভা��া� ��ে�� ��
��ে� ��� �ে� �ে��। ��া� ি�� ��ে�� ��ে�
�ে�ে�। ��� ��া� �া�া� �া �া�া যা�ি�।

��ি�� ��া�াি� ��ে� �া�া� ��ি�� ���
��া��া� �ে�ি� �ি�ে�� ��া� ���া��া��া��
�া�� ���া��া���ে� �� ��� �াি�ে�ে��।

ি��ে�� �া����া �ে�া�ে�� ��ি� ��গ��
����া��া��া� ি�ে�� �������� �াি�ে�ে��
ি��ে� ���া ���া�াি���� ভ� অ�া� �ে�
ি�����া গ� ��াে�� ��ে�। �ি�ি�ি�
���াে�।

��া�া�� ি�ে� �ে�� ���

��া�া�� অি�����াে� �া�ি�� ��াগ �ে� �াে�

•
�� ��� ��ি� ����া� ��ে� �া� ��াে� ����
�বি� বা �ম ব�ব�ার ��া�া �াি���া �েপি��।
�া�ারণ�ােব ��বাের � িমি�ে�র �বি�
������ার মে��� ��� যিদ �মাবা�� ব�ব�ার
�ের, তা�ে� িবপদ বােড়। ব�ব�ার �রার �ময়
যত বাড়েব, িবপেদর পিরমাণ তত বাড়েব।
�ত�ণ ব�ব�ার �রে� �ার �ত�া �িত �েব
তা ব�ব�ার�ার�র �পর ি���র �ের। �াত ��াপার
জ� �ে���ে�া �ারণ ���াে� �াজ �ের।
�����ে�র �ে� জিড়ত মা�ে�া�েয়ে�র গরম
�রার �মতা �মেয়র �ে� �ে� বাড়েত �াে�।
তা� যত �ময় যায়, �মাবা�� ��া��া �ােত �রা
�া�ে� �ােতর �ায়��ি� �া� �েয় পেড় �ব� �াত
ত�� �মাবা�� ��া�ি�র �ামা� �জ����� ব��
�রেত পাের �া। �র ��ি� �ারণ ��িত জা�া
�গেছ। �মােদর �ায়�র মে�� িদেয় িব��� তর�
�বাি�ত ��য়ার �ে� �মরা �া�া র�ম িব�য়
���ব �রেত পাির। ������ দ����ণ ব�ব�ােরর
�ে� �মােদর �ায়�র �ব��িত� �ম� �ে���েণর
জ� বদ� �েয় যায় �ব� �েগর �ব�ায় ি�রেত
�ে�� �ময় ��য়। ��ব �� ি�ছ� ��ে� ��� �ম�
�র �েগর �ব�ায় ��ের �া। ত�� �র �ে�
�ায়িব� �রাগ �য়।
��া�া�ে�� অ��ে�াগ ���াে�া� �� ��াে�া
��ি� ��ে�� ��� ��া �ে�ে� ি��

�মােদর �দে� �মাবা�� ��া� �য �পব�ব�ার �য়
�ব� তার ��ে� �মাবা�� ব�ব�ার�ার�র �য �িত
�েত পাের, ���া �র�ার বা �মাবা�� পিরে�বা
���া�ি�র ���� ���ার �ের �া ব�ে�� �ে�।
�� ি�েয় �মাবা�� ���া�ি�র মে�� �র�ােরি�
�ব� �া�ারণ মা�ে�র �ােপ ি�ছ� ি�ি�� ���
�েয়েছ। ি�� ��� ি�ি�� ��ে�র� �েয়াগ �ম।
�� �ব� ���ােব ��� ��� �েয়াগ �রেব, তার
�� ��াে�া ি�েদ�� ��ে� �া �া�ায় �� ���
�েয়াগ �ায় �য় �া। �ামা� যা ি�ছ� ���
রেয়েছ, তা রেয়েছ �মাবা�ে�র ��ে� �বিরেয়
��া মা�ে�া�েয়� �য তাপ ��ি� �ের তার
জ�। ���া� যে�� �য়।
��া�া�ে�� ি�ি��� �য ��ে�� ি������ ���
�া�া� �ি�ি��া �ে�� �া� �ে� ি����
�ি��� �ে� ি� ি���া� �া �া�ি�� ি���ি��
��াে�া ��া��া �ে��
ি������র �পর মা�ে�া�েয়� �য �িত �ের
তার ���া ��� ি�ছ��েণর মে��� দ��মা� �য়
�র �ের��া ��� �ামে� ��েত �� ��ে�
��� বছর পয�� ি�েত পাের। যিদ ি������র
�িত �য়, তা ��ে� িজে�র �িত �েব �ব� ���
�িত পরবত�� �জে�র মে�� দ��মা� �েত পাের।
�েয়� জােতর মা�ি�� �ব�ে��র জ� দায়� িজ�
বা িজ� �মি� ��ে�� ��� �য ত�� জা�া
যাে�, তা ��ে� ব�া যায়, �িতির� পিরমাণ
মা�ে�া�েয়ে�র ��ােব দ����া��� ��ি�েত
মা�ি�� �রাগ ��য়া ���ব �য়।

����া� ���� ��� ��ে� �ে�� ��া� �ে�� ��া�ি� �যাগােযােগ� ���
�া����া� �� ���া�া� ��া� ���� ���া�া �� ��ভা� � ����������

���া�� ি�ি�� �া�া� �াি� অ��া�� �া�� ��া�া �া�াে�া� ি��া�া
ি�ে�� ���� ি� ���� �����গ�� ��া� ����া� ���া�া ������

���ভা� � ������������� ����� � manthansamayiki@gmail.com

��ে� ��ি� ����া� �া�� ��া�া �� �া�া। ��ে�� �য ��াে�া
��� �া�� ���া যা�। �া�েযােগ �ি��া �া�াে�া ��।

��াি��া�� ি�ে�� ��� ����� ি� ���� �����গ�� ��া� অি�� ����া� ���া�া �� ��ে� ��াি�� ��� ������� ি�ি��� ���� ��� ����াে�া�া ���� ���া�া � ��ে� ��ি��।
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