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শাহবােগর সংহিতেত িমিছেল
�শাসেনর বাধা

�� �াচ�� সংবা���ন �িতেব�ন •
গতকাল কলকাতায় অলাকাােডি অঅ অাাই নআটাসে সািাই
কপপে নআাাাআয় য়াআা াায়ডিল লতাডিক িাাইে ষাএে
িািল ডিল লাাতপতাএাদী লেডতলিদী লঅইাকদী লততপ তাালাে
িপখদী ল�পাপেদী লি,ইদী লএািািাদ সা াতল ডকিপ
ডল��ল িলাগাডয়ইী িাইতাডিকাে সাগসইী ইাআলসাোী ংােত,
তাালাাএল,পাডকাাই গগিম র িডালা সাগসাইে সাস
যপে তলডেোে নাগ াোকা াোইগা কো াায়ডিল ায
ষখাই াোক ডিডিল যাাত বসয়এ নডিে নডল ষডংডইিাত
অতডেত তাালাাএল াাাকডিলইােে এদােে াসখাাই লাাতাগ
নারালাইে সিেটাই োেকডলডপ ডএায় পডয়িতাসে িাাাইে
পু াোক সািডিটতা �াপই কো াাতে াসা িািট ইম
িাচট াাডহাস োইায় ডচডস ডএায় পপডলল িলাসইাক য়াইাাইা
াায়ডিলে য়িাায়ত,োল াপেপািা াএখা যায় াতল নাগ াোকা
াসখাাই ডতলাল পপডলল তাডাইা ািাতাায়ই কো াায়ািে তাো
ঢাল ষতা লাডস ডইায় াযই যপােে য়র িরত াােে নে
াএখা যায় ডিডেয়া,কিটাাএেী তাোর কলাািো র সেওাি ডইায়
িরতে ডিডিালে িরডত ইি ালে সকলাক ললাাতাগ ইতপই
িয়জ চ�ােে নারালাইে পাাল নিো ংােততইটদ ালখা
তলায় পডোয় াএরয়া ালে ডলঅালআ ডততেগ চলাত োকলে
ালাকােট,াঅহপই ডইায় সকাল িপডেতে ডকি পপডলালে পু
াোক য়াইাাইা ালী ডিডিল কোত াএরয়া াাত ইাে াকই�
াকাাইা কােগ াইাী লঅেটাে নািদে

য়িাায়াত সািার ডকিপ িােডরক তেতল াোখ সকালে
িত াইরয়া ালে সকালা ষকতাাকল সায় ডএালই ায নিো
ডিডিল কেতে কপপে ডতইাআ ইাগাএ সকাল সাডেতেংাাত
োাায় াইাি ষলে ডকি ডিডিালে পোোি কাে এোআাল
পপডলল তাডাইাে াসখাাইা ইি াল াহাগাই ষতা সিাতত
গাই লনিাে িডততাাএে ংাইা ষষষদে চরআা িলা োয়পাে
যাইতাাই নআাক াগলে ষতাে পপডলল ঢাল ডএায় সকলাক
াচাপ অপআপাাত িসাত তািল কেলে তাাত ডকিপআা টাাটডা
ালে যাো িাখ এোআালী তাাএে নআক কাে পপডললংলাাই
াতালা ালে ডকি ডতাুাং চলাত োকলে াযাাতপ নারালাইে
িরডত ডিল সলসগট লাডপপসগট ষতা াকাাইাংাাতা নলা কো
যায়ডই ায সেকাডে িলাসই ডিডিল কোত াএাত ইাী অাল
সকাল াততাক াায় াগলে িলাসাইে ষা ংসডিকা ডিল
অিতলাডলত ষতা লংায়ইকে অেচ য়ািাত,া,াসলাািে
সিেটাই লাাতাগ নারালাইে ডতিাে ১েডআ সাগসইাক
কলকাতাে তপাক ই১ াঅফয়াডে ডিডিল কোত াএরয়া াায়ািে

বাংলােদেশ সাজা�া� সা�দীর
সমথ�েন সভা কলকাতায়

�েলাক ��� কলকাতা� �� �াচ� •
তাালাাএাল ষকারােে যপোপোিাাএে ায ডতচাে চলািী
তাে তৃতায় �াাতপইাাল াএলরয়াে াাাাসই সানএাে অোডসে
সায়া ায় ই৮ াঅফয়াডেে সানএাে সায়াে ডতাোডিতা কােী
লাাতাগ নারালইাক কআাু কাে ষতা পডয়িতাস লাাতাগ
নারালাইে সাাডতিসলক িচাােে ডতাোডিতা কাে কায়কডআ
সাগসাইে িাএলাাগ কলকাতায় য়ম িাচট ষকডআ সংা ায়ে
লডাএ ডিইাােে িা�াডএাক কপপে কাআা াোক নায়াডয়ত ষা
সংায় কায়ক াায়াে ালাক াায়ডিলে ডতডংভ ায়লা াোক
িচপে ালাক ষাসডিল সংায়ে

সংায় তোো সানএাাক ষকয়ই িিটিাগ িপসডলি তাল
তগটইা কাে য়াইায়ী সানএা াকাোই অাতাাএে য়র
নপয়টাডতক খলাডতসলভে ডতডই যখই লপে ডইায় তালািই
ায ডতডই াকাাইা াএাই কােইডইী ডতডই ডিেলা কো তলাত
পাােই ইাে ষিাআা তোো তাালাাএাল াাডসইা সেকাােে
তা� সিাালাচইা কােে লাাতাগ নারালইাক ইাডাকাএে
নারালই ষতা িাডকটই িএতপপপ তাল অডংডাত কাে তোো
য়াইায়ী নারালইকাোো াসলাািে ইাাি অহাল কোতাতটা
তালািে িম াোক তােতাে য়াইাাইা ায়ী াসলাি সমাআে

ষা সংা ইে িাচট াতাে কো ডিলে াসডএই সংা ইিে
কায়ক েরআা নাগ সংাে অািডত িতলাাাে কাে সংা
তাইচাল কাে াএয় িলাসইে য়াইাাইা ায়ী াএাালে নাগে
ডএই তাল সংা কোত াএরয়া াাে ইাে তএাল য়ম তাডেখ
সংা কোে অািডত াএরয়া ায়ে

এক নজের �জরাত িহংসা �২০০২�
• �� ���য়াির ���� �জরােতর ��া�রা ���েন
সবর�ত� ��ে�েস আ�ন লাি�েয় ���য়ার
�েল �� জন �ারা �ায়� �াে�র �ে�� �ব�
িকছু �লাক �ে�া��া ��েক করেসবা কের
ি�রিছল। পরি�ন �স� ��তে�হ�িল আহে��াবা�
িনেয় ি�েয় ি�িছল করার ���িত ��য় ��াি�র
সরকার। �াসক �েলর স���েন িব� িহ� পির��
বন�� �ােক। �� �বে�হ িনেয় ি�িছল �বং
বন�� ��েক �� হয় �ায় ��াটা �জরাত জুেড়
�াসাি�ক কাল ব�াপ� িহংসা। ��াি� �কাে�
বেলন� �� িহংসা ��া�রার ঘটনার �িতি�য়া।

• �জরাত সরকােরর পিরসং��ান� �স�ানকার
��িট �জলার �ে�� ��ত ��িটেত� ���িট
�হের �বং ���িট �াে� �� সা��ািয়ক
িহংসা ঘেট।

• সরকাির �েত ��াট ��েতর সং��া �����র িকছু �বি�। �বসরকাির �েত আড়া� হাজার। তার �ে��
আড়া��� জেনর লা�টু�� পা�য়া �ায়িন। �� হাজার �া�� ��হহ�ন হয়।

• সরকাির িহেসেব ���িট �র�া� ���িট �সিজ�� ��িট �ি�র �বং �িট চাচ� �িত�� হয়।
• ��ন� প��� ��া�রার ঘটনার জ� �� জন আর তার পরবত�� িহংসার জ� ��� জন ��া�� সাব��
হেয়েছ িবি�� আ�ালেত।

• িহ���ান রা�টস �য়াচ��র ���� সােলর �� �ােসর িরেপােট� আেছ� �জরােতর রাজ� সরকাির
�ি�সাররা সরাসির �� িহংসায় জিড়ত িছল� �বং পের �স�িল �া�াচাপা ���য়ার জ� ব�াপক
কারচুিপ কের।

• ���� সােল �ি�� �কাট� িন�ু� �িবে�� ত�� কি�িট�র িরেপােট� জানায়� �� িহংসায় �ু����� নের�
��াি�র ��ি�কা িছল না� কার� িতিন �সনা না�ােনা� �া� ি�িবর ��ালা� পিরি�িত িনয়�ে� আনায়
��ি�কা িনেয়িছেলন। �� কি�িটর িরেপােট�র ত�� িবেরাি�তা কের স�াজক���রা। ��াি� সরকার ���
��েক� ত�� �লাপাট� সা��ে�র �য় ���ােনা� ��ান�ার �ি�সারে�র �াি� ���িতর �া��ে� সত�
আড়াল কেরেছ বেল জানায় তারা।

• �জরাত �া�লায় �ি�� �কােট�র িন�ু� ��াি�কাস �ির �িবে�� ত�� কি�িট�র ��াি�েক ছাড় ���য়ার
ত�� িবেরাি�তা কের। �ক আ�িপ�স �ি�সােরর হল�না�া ���ত কের বলা হয়� ��াি� ��া�রার
ঘটনার রােত পুিল� �ি�সারে�র সে� �ব�ক কের �� িহংসার �পের�া �তির কেরন ��� ��
�ি�ে�া� ��েক ��ন� িন��িত পা�য়ার �কান� কার� �ন�।

�মিটয়া�জ বড়তলায় তী� জলস�ট
�� �াচ�� �ািকল �িহন�ি�ন� হািজরতন� ��িটয়া�জ •
তা� য়লসমাআ ইাায়াাল ািডআয়াফয় তআতলাে তৃারে
অমলে য়ালে সিিা ষা অমাল ইতপই ইয়ে য়লকাপ
িডতডআ গৃাে পডেতাে সাোতিে িাে াাডপাতলল কােে ডকি
�াােে ইিাত পাইায় য়ালে সেতোাা াযংাাত োআডত াএখা
ডএােী নগািা গোিে ডএইনডলে কো ংাতালা নতডমত
াায় িসাত ায়ে ষলাকায় ষলাকায় ইি াায়াি ইাইা নওইী
নালাচইাী াুাাংে তডািিকালে োাা অতাোিী ডচধকাে,
াচেচাািডচ ডইতলনইডিডরক েআইা াায় এোডআায়ািে ইসলইতি
ইাগডেক পডোইতা াোক ািডআয়াফয়,তআতলা,োয়াতাগাই
অমালে তাডসরাো তডমতে ডকি ষা তমইাে াকাাইা
যপডেসসত কােগ াইাে কােগ গাােটইোাচা োয়াি েম
ডিডলয়ই গলালই ুিতাসলভ রয়াআাে ালারআে ষা রয়াআাে
ালারআ াোকা কলকাতাে এডুগ লােতলাে াতল ডকিপ
য়ায়গায় পাইায় য়ালে সেতোা কো ায়ে ষিইকা এডুগ
লােতলাে য়ালে সমআ ািআাাত গাােটইোাচা পপেসংাে
তেঅ াোক ১১ম ডিডলয়ই গলালাইে রয়াআাে পাডলা াহলই
ডইিটাাগে পডেককইা াইরয়া াায়াি তাল এাডত কো াায়ািে
অেচ িএাাপে তলায় অঅকাােে িাতাা গাােটইোচ লাাগায়া
ািডআয়াফয় তআতলা অমালে াতল কায়কডআ রয়ােট কাযটত
য়ললসরে ষা য়ইাকাগট অমালে িাাাইে য়ালে িায়ায়ই
ািআাাইাে কো ংাতাা ায় ইাে কািডিলােো ষে এায় ডইাত
চায় ইাে তাো য়ইিডতডইডি াায়র য়ইগাগে ািপডলক সিিা
ািআাাত কাযটত িাএলাগাাইে

য়লসা�া ডইায় িায় িডতডএইা পডেতাাে পডেতাােী
পাআায় পাআায় গয়াগাল ালাগা নািে ষিইকা য়ালে
অতলতো াইা তাল ইতডততাডাতা ষক তিগা তোে ীািাে
েে ািাআ তাাপে তাডআাত চাল াগািই তাল ষলাকায়
চামললকে খতে োয়ািে ডলচপতাগাইী তাআাসাাাাতে াাআী
পাকাডেয়াতলাী সাতেোী িাাঝেপাআাী কোসালাতডআয়াী
িড�কপাআাী িাাে াোেী োরােপাআাী লালাপালী
াাডয়েতই িংৃডত অমালে য়ালে ায়াগাই ষাকতাাে
তলাডইাত াপেপািািে নতাে ষলাকায় াকাাইা াকাাইা আলাাপ
সি অাতাে িাতা য়ালে ায ায়াগাই নািী াসখাই াোক
াকাাইা ষক ংপতপাআ কাোগ কাালাোেে া�ইপচা য়লী
কখাইা াকাোডসাইে িাতা ইাল য়লী নতাে কখাইা ালপএ
োেে াোলায়ল নসািী যা পাইায় য়ল ডাাসাত পাই
কোল োাডেয়াে িাতা িাোহক াোগ িডআায় পআাত
পাাে তাল ষলাকাতাসা নতডমতে ষা য়ল লাই কোের
অাপযপে তাল োইায় ডচডকধসকাএে অডংিতে কােগ ষাত
চিটাোগ তা অলালাডয়ট াাত তািলে ডেপডআিতরায়ল োকাল

ডকিপআা সিিাে সিািাই াতে ডকি তা াইাাতা কিে
অেচ ষলাকাতাসা নে পোচয়ই লােতাসাে িাতা

পপেসংাাক সলডর কে ষতা ষকাসাস োয়ল সেকাোক
খায়ইা ডএায় চালািে গত ইম১১,১ই সাাল িায় িডতডআ
তাডআাত অসরত াাাে কে রআলা�া তৃডে কো াায়ািে ষে
য়র পপেসংাে িিটতই কতৃটপু তা রয়াােটে কািডিলাোএে
কাাি এেতাে কাের াকাাইা লাং ায়ডই তাল অাইাকে
াুাংে াসা তাআডত কে কআায়,গয়ায় ডিডআায় ডএায়র াতোচ
োকাে য়র সািার য়লআপট তাো পাাে ইাে য়নইক তলডে
াতা তালা াঅলালইী িডততাএ নে অডিকাে নএাায়ে
ংাইা য়াডই ইা তালা নিাাএে ষা াালে াতল কায়কয়াইে
সাস নালাচইায় য়াইা াগলী তাো ষা চেি অতলতোে
য়র ইিপ পপেসংাাক ইয়ী ষলাকাতাসাাএের এায়া কাোিে
ািাািাআাে ডএায় পপটে ংোআী াইতা,াইাাাএে িতলু তা
পাোু িএাত াতনাডইংাাত োাতে অঅকাাে কল াআাই
াইরয়াী ািাআে চাডলায় িাাাডতডেে য়ল াআাই াইরয়াী
চাডত তা কলাপ িাআা াখালা,আলাপ াোক য়ালে অপচয়
িংৃডত েআইাে য়র নহাকডেকতাী ইাডতডততডয়টত কায়
তো ীােটপে ংাতইাাকর তাো ষা কডতটইা অতোে য়র
এায়া কোিে য়ালে অপচয় ষতা চপডে তঅ কোে তলাপাাে
পপেসংাাক ষযাতধ িাএলাগ ডইাত াএখা যায়ডইে ষকয়ই
িাাত ডএালইী াকই নিো ডইায়োর াতা চোএা কাে চাডত
ডকাই লাডগায় াখালাআলাাপে য়ালে অপচয় তঅ কোত পাডেে

ইাায়াাল ংপোংাগা িাাই াসকাডে ডসোপ ডইায় োাা
অতাোি কাে নে পোচআা কাায়ে িাাাইে অঅডতিাে কােগ
াায় এোআাােে য়ালে য়র তআতলাে তাআা োাা অতাোি
কো াায়ািে পপেসংা অতাোি চলাকালাই ািাআ চাে গাডআ
য়ল ডএায় য়ইগাগে াুাং িলিাইে াচপা কাোিে ডকি
সািডয়ক কায়ক গাডআ য়াল াতা সিিা ডিআাত ইাে সাগডসত
াকাাইা ইাগডেক,নারালাইে কিটসসডচ ষখইর ষলাকা াোক
িাস নাসডইে েতােইগােে য়নইক িতাগ তলডে েেগ
কডোয় ডএালইী গাােটইোচ ইাগডেক পডেইাএে কায়কয়ই
অএিল সাাসা িাাাইে নিেগ অইলাইে অালা নয়াকে
গাােটইোচ াাসপাতাল গাআ িাসািে ষে াোক ডলুা াইরয়া
িডচত তাল ডতডই িাই কােইে অপে ষক সিায়,সাচতই
তলডেে ািা�া কোী তোচাে িাতা তোচাত াাল নহাকডেক
ংাতইা সডোয় াঅাল সাতটয়ইাই িসল কািইায় ডইায়াক
ি�পে কোত াাতে সাস ডইাত াাত পাআা,িডতাতলা র
�াতনডলাকী সকালে নারালই গাআ তপলাল য়লসমাআে
িাতা কিা সিিাে সিািাই সরতে

চলেত চলেত

�ি�তা� �সন� কলকাতা� �� �াচ� •
�িস�ার, ২� ন�র �বেডর �িগ মািটেত
পেড় �গেছ।� �েন িস�ার হ�দ� হেয় ছুেট
এেস �জন �া�েক �ডেক �িগেক �বেড
�তালােলা। �মে�েত কেয়ক ���াটা র�।
�িগর কপাল �কেটেছ। আেগ যত �চ�চাি�ল,
এখন তা আেরা �বেড়েছ।

আিম িগেয়িছলাম ২� ন�র �বেডর
�িগেক �দখেত। �িগ কােটায়ার এক ব�ু।
জি�ডেসর জ� ভি�� হেয়েছ। আেগ যাদবপুের
�কিপিস হাসপাতােল ভিত� হেয়িছল। ওখােন
�চুর খরচ, তাই �থেম িপিজ হাসপাতাল
এবং �সখােন িসট না পাওয়ার পের এখােন
এেস এই শ�ুনাথ পি�ডত হাসপাতােল।
�ব� �েরর মেধ� জায়গা হয়িন, কিরেডাের
�বড পাতা আেছ লাইন িদেয় ২�, ২�,
���। ব�ু বলল, হাসপাতােলর খাবার �খেত
পারেছ না িঠক। আলুেস�টা �খেয়িছল, মাছ
�খেয় বিম হেয়েছ। রে�র একটা �ট� করেত
িদেয়েছ বাইের --- কাল তার িরেপাট� পাওয়া
যােব। তারপর ডা�ার বলেব কী করেত হেব।

আিম �দখিছলাম একটা �ছােটাখােটা
�চহারার বউ এেস ২� ন�র �িগর জামা
পালেট িদে�। িভিজিটং আওয়ােস�র পের
হাসপাতােলর �গেট �সই বউটার সে� চােয়র
�দাকােন আলাপ হল। বলেলন, �িগ ত�ার
�ামী, নাম �বল দাস। ��খ কী িজে�স
করায় বলেলন, মদ �খেয় িলভার খারাপ
হেয়েছ, আেগ �পেট জল জেমিছল, সব
�ুেল যাি�ল। তখন রামিরক হাসপাতােল
িতন মাস ভিত� িছল, �সেরও �গছল। এবার
ডা�ার বেলেছ, িলভার খারাপ, সে� িটিব।
িটিবর সাত আট রকম কড়া কড়া ওষুধ
িদেল ওরকম �ব�েক যায়, তখন ঠা�ডা ঠা�ডা
িজিনস না খাওয়ােল হয়? �দখেল �তা
পাজামা পা�ােত আমার কী ক� হি�ল,
একা আিম পাির একটা পু�ষ মা�ষেক
সামলােত। পেড় িগেয় মাথা �কেট �গল,
আিম তখন থাকব কী কের। সবসময় থাকেত
পাির? সাত বািড় কাজ কের সংসার
চালাই। �লাকটা �তা �কােনা কাজ করত না,
মাে� মাে� �জাগােড়র কাজ করত আর সব
মেদর �পছেন �ালেতা। বয়স �বিশ হয়িন।
�ছেলর বয়স ২১ বছর, তাহেল বয়স কত
�বাে�া। আমার �থেক �-বছেরর বেড়া হেব।
আেরকটা �মেয় আেছ, তার িবেয় িদেয়
িদেয়িছ, এখন বািড়েত �ডেক এেনিছ, একটু
রা�াবা�ায় সাহায� করেত। বািড় �বিশ দূের
নয়, কালী�ােটর �াম িডেপার �পছেন মসিজদ
আেছ না --- সােহববাগান বেল। আমােক
সাতবািড়র কাজ সামেল হাসপাতােল আসেত
হয়। সকাল ১১টায় এেস খাইেয় িদেয় যাই।
�ছেলটা প�ািরেসর কাজ কের। �স কাজ �সের
রাত সােড় আটটায় এেস বাপেক জামা-
কাপড় পাে� খাইেয় িদেয় যায়। আবার
�ভাের উেঠ িতনেট হ�ািড় �ধায়, তারপর
প�ািরেসর কােজ চেল যায়। �স আসেব কী
কের। হাসপাতােলর �লাক বলেছ, বািড়র
�লাকেক থাকেত। আমার �তা আর �লাক
�নই। এপে�ও বাবা-মা �নই, ওপে�ও �কউ
�নই। কেয়কিদন আয়া �রেখিছলাম। ৮০ টাকা
কের �রাজ। এই প�াচ রিববার হেয় �গল
�লাকটা ভিত� আেছ। �রাজ আয়া রাখার �ত
টাকা পাব �কাথায়? �লাকটা পেড় িগেয় �চাট
�পল। আেগর কিদন ভােলা িছল। �বড �থেক
�নেম এিদক ওিদক চেল �যত। মাথাটাও িঠক
�নই। একটু পাগেলর মেতা করেলও খারাপ
িছল না। এিদক ওিদক চেল �যত বেল �ব�েধ
�রেখিছল। কাল ভাবিছ ডা�ারেক বেল বািড়
িনেয় যাব --- মরেব যখন ম�ক, আমােদর
�চােখর সামেনই ম�ক।

এত কথা বেল ��লেলন �বল দােসর
বউ। আিম �ধু বেলিছলাম, �িগ পেড়
যাওয়ায় নাস�েক ডাকেত িগেয়িছলাম
আিম, তখন ওরা বািড়র �লােকর �খ�াজ
করিছল। সে��র ��কার তখন গা� হে�।
তার �চেয়ও গা� য��ার ��কার �বল
দােসর বউ-এর মুেখ --- উিন যখন পেড়
িগেয়িছেলন তখন িনেজ উপি�ত িছেলন
না বেল। আর �স জ�ই �বাধহয় �ায়
�পিরিচত আমােক এত�েলা কথা বেল
একটু ক� ভাগ কের িনেলন।
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গরম বাড়েছ, আর তা আমরা হােড় হােড় টর
পাি । পা া িদেয় বাড়েছ জলক । শহের পাইপ
লাইেন আসা জেলর ধারা স হে । ােম
পু েরর জল র নামেছ, িটউবওেয়ল থাকেল ভয়,
এই বুিঝ বািল ওেঠ। তােপ গা পুড়েছ, কােরার
মেন হে এিস ছাড়া টকা মুশিকল। আেশপােশ
গােছর ছায়া খুঁজেত িগেয় দিখ, বেড়া গাছই নই।
িব েতর িবল বাড়েছ িব েতর দােমর চেয়ও
তগিতেত। আমরা টর পেত চেলিছ, আর পারা

যাে না। এই ধরাধাম যন বসবােসর অেযাগ
হেয় উঠেছ। মেনর কােণ উঁিকও িদেয় যাে , এর
বােরা আনা দায় বাধহয় সি িলতভােব আমােদরই
--- মা েষর।

িত বছর ীে ল ল পািখ ও প
মারা যায় ফ ত ায়, জল না পেয়। াকৃিতক
জেলর ভঁাড়ার আমােদর নাগিরক সভ তার চােপ
কেমই চেলেছ। আমােদর ত া আর কে র মুহূেত
আমরা তােদর দশার কথা মেন করব না?

জাড়া ল গােছর একিটেক কেট িনেল
আেরকিটর ঃখ হয় --- একথা ভাবা মােন
িক কিব ? এর মেধ কােনা বা বতা নই?
ঘাটিশলার িড় িড়েয় এেন আমার ঘেরর মেধ
রেখ িদেল িড়টার ক হয় --- সটা িক কবল
ক না? গাটা জগেতর মা ষ ছাড়া বাদবািক
সম িকছুেক মা েষর কী কােজ লােগ, তা
িদেয় বাঝাটাই িক িঠক? এেত আমােদর বা ব
ানিটই িক আংিশক বা অসত হেয় যায় না।
সই আধাখঁ াচড়া ান িনেয় িনেজেদর সব ভেব
ফলাটা িক কােনা কােজর কথা?
এই সব মেনাভাব িনেয় কথা বলেল তা কমন

িহংসার আবহাওয়ার জ দয়, তা তা চি শ
ঘ টা িমিডয়ােত আমরা দখিছ। গাটা জগেতর
ভােলা-ম স েক আমরা মা ষ সব জািন, গাটা
িনয়ার িকেস ভােলা তা আমরা ভারতীয় বা
বাঙািল বা িহ বা মুসলমান সবই জািন ---
এই ধরেনর সবজা াপনার িঠক িবপরীেত আেস
সহাব ােনর িচ া।
ি ক পুরােণর ধির ী দবী গাইয়ার নাম

অ সাের গাইয়া-ক নায় বলা হয়, পৃিথবীর সম
জব স া তােদর পিরম েলর সম অৈজব ব র
সে িমেল এক সংহত, পর েরর সে গঁাটছড়া
বঁাধা ও িনয়ি ত একিট জিটল ত িহেসেব
রেয়েছ। ত িটর আচার আচরণ বুঝেত হেব সই
দৃি েকাণ থেক। এই িনয়ি ত ি য়ার পিরণিত
িহেসেবই আমােদর এই েহর ওপর ােণর শত
বজায় থােক।
এইভােব ভাবেত িগেয়ই গত শতা ীর শেষর

িদক থেক সারা পৃিথবীেতই কাথাও কাথাও
এি েলর ১৬ থেক ২২ তািরখ পয পািলত হয়
ব রা স াহ, তার শষ িদনটা (২২ এি ল)
িচি ত হয় ব রা িদবস িহেসেব। এই ব রার
বুেক কউ সাইেকল চািলেয়, কউ শি ব বহাের
সংযম দিখেয়, কউ আেলা িনিভেয় রেখ পালন
কের এই িদন িল। আমরা আমােদর িনেজর
িনেজর পিরম েল িক এেত শািমল হেত পাির?

পি মবে র কােছ আমােদর
আশা িছল অেনক বিশ'

শাহবাগ সংহিত, পি মব -র ফসবুক পাতা, ২১
মাচ •
পি মবে র কাছ থেক আমােদর আশা িছল অেনক
বিশ' --- উি িট কেরন কলকাতার বাংলােদশ
ডপুিট হাই কিমশনার অিফেস বাংলােদেশর উপরা দূত
অিবদা পারিভেনর শাল অ াটােশ। পূবিনধািরত
অ াপেয় টেম ট অ যায়ী শাহবাগ সংহিত, পি মবে র
প থেক ারকিলিপ দান করা হয়। তখন সময়
িবেকল ৫.৩০। ট াি থেক ডপুিট হাই কিমশনার
অিফেসর সামেন নামেতই কলকাতা পুিলেশর শাল
াে র আিধকািরকরা তঁােদর িঘের ধের। েত েকর

নাম ধাম জানেত চাওয়া হয়। তঁােদর জানােনা হয়
ইিতপূেব অ াপেয় টেম ট নওয়া আেছ। এরপর ডপুিট
হাই কিমশেনর অিফস থেক িতিনিধেদর ডেক পাঠােনা
হয়। িপছন িপছন উিদধাির পুিলশ আেলাচনা ঘের েবশ
কের। পুিলশ ারকিলিপর ত িয়ত প চায়, তঁােদর
তা দওয়া হয়।

এরপর, স ািনত উপরা দূেতর িতিনিধ ারকিলিপ
হণ কেরন। িতিন জানান এই ারকিলিপর বাতা তঁার
দেশর সরকার ও জনগেণর কােছ িতিন পঁৗেছ দেবন।
জ চ েরর ভাই বােনরা আপনােদর সংহিত াপেণ

উৎসাহ পােব। পুিলিশ বাধায় িমিছল কের দূতাবােস
আসেত না পারার খবের িতিন িবি ত হন। িতিন আরও
বেলন, কলকাতা তথা পি মব থেক আমরা আরও
সমথন আশা কেরিছেলন। তঁার সােথ কথা বলার সমেয়ও
পুিলশ সখােন উপি ত থােক।

আি েমটাম শষ, বাংলােদেশ আমরণ অনশেন
গণজাগরেণর সািথ মী ায়াড

সংবাদম ন িতেবদন, ২ মাচ •
শাহবাগ আে ালেনর গণজাগরণ মে র দওয়া ২৬ মােচর
আি েমটাম পার হেয় যাওয়া সে ও সরকার শাহবােগর
দািব িলেত মােটই কণপাত কেরিন। এই সে গণজাগরণ
মে র ইমরান বেলন, ২৬ মােচর আেগই সংেশািধত
আইেনর অধীেন যু াপরাধ ও গণহত ায় নতৃ দানকারী
স াসী শি জামােত ইসলািম িব ে অিভেযাগ গঠন
কের জামায়াত-িশিবেরর রাজনীিত িনিষ করার লে
আইিন ি য়া র দািব জািনেয়িছল গণজাগরণ ম ।
িক ঃখজনক হেলও সত , আি েমটােমর সময় পিরেয়
গেলও সরকােরর টনক নেড়িন।'
তঁার আরও অিভেযাগ, জামাতেক িনিষ করা ও এর
িত ান েলার িব ে ১৯৭৪ সােলর িবেশষ মতা আইন

ও ১৯৯৯ সােলর স াসিবেরাধী আইেন পদে প নওয়ার
েযাগ থাকেলও সরকার কােনা ব ব াই নয়িন। স িত

জামােতর িনব ন বািতল সে হাইেকােটর একিট িরট
সে িতিন বেলন, এই িরেটর মাধ েম জামায়ােতর

িনব ন যিদ বািতলও হয়, তবুও এই দশিবেরাধী দলিট
রাজৈনিতক দল িহসােব অপকম চািলেয় যােব।' আমার
দশ' পি কার স াদক মাহমু র রহমানেক ােরর
দািব না মানা সে ইমরান বেলন, যু াপরাধীেদর একিট
গণমাধ েমর ধমীয় উ ািনদাতা স াদকেক ােরর জ
রা ম ণালয় বরাবর ারকিলিপ দওয়া হেলও সরকার
কােনা েয়াজনীয় ব ব া নয়িন।
এ সে ু পিরসেরর িমিডয়া গ এবং দানবাকৃিতর

বেড়া িমিডয়া িলর তুলনা টেন ইমরান বেলন, েগর
ু গি থেক অবমাননাকর িবষয় েলা য গণমাধ ম

হীন উে ে ছড়ােলা সই গণমাধ েমর িবষেয় সরকার
িন ুপ। অথচ আমরা দখলাম বাংলা গ েলা িনয় েণর

জ সরকার াপণ জাির কেরেছ।'
সরকােরর িত িবেষাদগার করেলও গণজাগরণ ম

মামুিল িকছু কমসূিচর বিশ িনেত পােরিন। িক ওই িদনই
রাত সােড় দশটা থেক যা ঘেরর সামেন জামাত-িশিবর
িনিষে র দািবেত আমরণ অনশেনর কমসূিচ নয় শাহবাগ
আে ালেনর একিট অংশ, শিহদ মী ায়াড'। এই
কমসূিচর সে সংহিত জানায় শিহদ জননী জাহানারা ইমাম

ায়াড', ঢাকা িব িবদ ালয় িশ া অিধকার ম ' এবং
সাং ৃিতক সংগঠন েবাধন'।

তােদর সাতজন ত ণ এই অনশন কের এবং
পরিদন আরও -জন এই অনশেন যাগ দয়। গণজাগরণ
মে র িত স ূণ া জািনেয় এই সংগঠনিট জানায়,
আি েমটাম না মানায় পরবতী সমেয়র জ গণজাগরণ
মে র তরফ থেক য সকল কমসূিচর ঘাষণা দওয়া
হেয়েছ, তার িত পূণ া এবং সমথন দলিটর
আেছ। বরাবেরর মেতাই িতিট কমসূিচেত ায়ােডর
িতিনিধেদর অংশ হণ থাকেব সি য়ভােবই। গণজাগরণ

ম ও এই অনশেনর িবেরািধতা কেরিন।
২৯ মাচ অনশনকারী মািনক সূ ধর-এর শরীর খারাপ

হেয় যাওয়ায় তােক বারেডম হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ।
এই অনশনেক সংহিত জািনেয় ায় শ-খােনক মা ষ তীিক
অনশেন সািমল হেয়েছ। তােদর মেধ আেছ বশ িকছু
গার, যারা সামেহায়ারইন েগ লেখ। িবেকেল গণজাগরণ

মে র আ ায়ক ইমরান এইচ সরকার অনশন েল যান ও
সংহিত জানান। ৩১ মাচ শাহবােগর গণজাগরণ মে র ছয়
দফা দািবর পে এক কািট সাত ল মা েষর সই করা
কাগজ সংসেদ জমা িদেয় আসা হয় িমিছল কের।

দলিচ হীন দশে েমর পিব আেবগ
আরও একবার বাংলােদশ দখাল তার তঃ ূততার
আেবগ। দলিচ হীন দশে েমর পিব সই আেবগ িনেয়
পেথ বিরেয় পেড়েছ ল ল ছেলেমেয়, দশটা
বাংলােদশ হেয় উঠবার পের যােদর জ । ...'

এরকম সামা কেয়ক লাইেন িনেজর কথা পাঠ কের
কিব শ ঘাষ উে াধন করেলন সমুদ ত শাহবাগ' নােম
পুলক চে র তালা ছিবর দশনী, কলকাতার কেলজ
ি েটর বই-িচে (১৫ বি ম চ াটািজ ি ট, কিফ হাউেসর
িতনতলায়)। কলকাতায় বাস কেরও শাহবাগ আে ালেনর
গিত- কৃিত কীভােব বুঝেছন, বলেলন অ ণ সন। িতিন
বেলন, আজ ২৬ মাচ, িবয়াি শ বছর আেগ অথাৎ ১৯৭১-
এর আজেকর এই িদনিটেত পািক ািন সনার ংসা ক
আ মেণর মুেখামুিখ পূববে র বাঙািলর াধীনতার যু

হেয়িছল। সই াধীনতা অিজতও হেয়িছল। িক
অিচের নানা িবপথগািমতার মেধ তা বারবার িবড়ি ত,

ায় চূণ। আজও তার জর চলেছ। তারপর হঠাৎই
বাঙািলর য স া ধমিনরেপ তা ও গণত েক হািতয়ার
কের িতি ত হেত চেয়েছ, পেদ পেদ বাধা হেয়ও
ইিতহােসর সই অিভযােনর সদ প যন িফের এল ২০১৩-
র ফ য়ািরেত। আেগও মােঝ মােঝ এই িতবাদ হয়েতা
উ ািরত হেয়েছ। িক শষপয তা টঁেকিন। পাশাপািশ
আমরা দখিছ, এবছর ৫ ফ য়াির থেক সািরত
শাহবােগর আে ালন নানা িদক থেকই সকেলর মেন য
নতুন ত াশা জাগাল তার িঠক তুলনা নই। শাহবাগ যন
এক িব ৎ শ, একা েরর মূল েবােধর পুন ীবন ...।'
ায় ি শ িমিনেটর বিশ অ ণ সেনর এই ব ৃতায় িছল

শাহবােগর যুব-িবে ােহর িত সহমিমতা।
সমুদ ত শাহবাগ' দশনীিট চলেব রিববার ও ছুিটর িদন

বােদ িতিদন িবেকল িতনেট থেক স া সােড় সাতটা ১৩
এি ল শিনবার পয । িরেপাট িজেতন ন ীর।

.

বাংলােদেশর শাহবাগ আে ালেনর সমথেন কলকাতায়
কেলজ ীেট িচ িশ ীরা ছিব আঁকেলন ২৬ মাচ, ছিব
শমীক সরকার।

we

শাহবােগর পােশ
২৯ মাচ বার িবেকেল উ র চি শ পরগনা
জলার অেশাকনগের বাংলােদেশর চলমান
আে ালনেক সমথন জািনেয় একটা িমিছল ও
সভা হল। কল াণগড়, মা ও আেশপােশর জনা
প ােশক মা েষর ছা িমিছল শহেরর পেথ পেথ
ঘুরল। পথচারী ও শহরবাসীর হােত আে ালন
স ে তথ সমৃ একিট িলফেলট দওয়া হল।
িমিছল শেষ অেশাকনগর চৗর ী মােড় একিট
সা সভা হল। সখােন সমাজিবদ ার ছা ী িপি
রাহা, িশি কা িশউিল গােয়ন মম শী ব ব
রাখেলন। গান গাইেলন নািজনা খাতুন। এছাড়া
িবিশ ব ি রা ব ব রাখেলন।
৩০ মাচ শিনবার উ র চি শ পরগনা জলার
হাবড়ায় বাণীপুর জনতা হেল িবেকলেবলা শাহবাগ
আে ালেনর সমথেন এক মেনা সভা হয়। এেতও
ব িবিশ মা ষ ব ব রােখন। িরেপাট বি েমর।

গণহত ার নায়ক নের মািদেক সামািজকভােব বয়কট ক ন'
একিট আেবদন

আমরা সকেলই জানেত পারিছ য এি ল িশ পিতেদর
একিট সং ার সে যু মিহলােদর এক গা ী নের
মািদেক কলকাতায় আম ণ জািনেয়েছ। এটা অিছলা মা ।
এইসব িশ পিত এবং িমিডয়া গা ী িল নের মািদেক
দেশর আগামী ধানম ী িহেসেব দখেত চাইেছ। অথচ
আমরা কউই নের মািদর আসল পিরচয় ভুেল যাইিন।
২ ২ সােলর নৃশংস জরাত গণহত ার অ তম নায়ক
নের মািদ। দশবছর আেগর সই িদন েলার কথা আমরা
কীভােব ভুেল যাব? মেন নই, সই েযাগময় শাকস
সমেয় আমরা সকেল অথসং হ কের পািঠেয়িছলাম
জরােতর আ া মা েষর কােছ। সিদন মিটয়া জ-

মেহশতলার দিজসমাজ নতুন জামাকাপড় একি ত কের
পািঠেয়িছল জরােতর গত িশ েদর জ ।

না, সই গণহত ার ঘটনাবলীেক এত সহেজ আমরা
ভুেল যেত পাির না। আজও সই হত া ও ংসযে র
নায়কেদর চরমতম অ ােয়র িবচার হয়িন। আমরা আজও
ায়িবচােরর অেপ ায় রেয়িছ। তাই নের মািদর িবচার

আমরা চাই। আমরা চাই অ ত কলকাতায় যন সই
হত াকাে র নায়ক অিভনি ত না হন।

তািকেয় দখুন বাংলােদেশর িদেক। ১ ১ সােলর
গণহত ার নায়কেদর িবচােরর দািবেত আজ সা ার
সেদেশর নতুন জে র ছেলেমেয়রা। সখােনও িনবাচনী
ফায়দা লুঠেত গণহত ার নায়কেদর সে জাটব হেয়িছল
কখেনা আওয়ািম িলগ, কখেনা িবএনিপ ইত ািদ দেলরা।
যু াপরাধীেক ম ী পয করা হেয়িছল বাংলােদেশ। িক
সই িনল আেপােসর জবাব িদেয়েছ চার দশক পের
াকার শাহবাগ ায়ােরর গণজমােয়ত।
শাহবােগর নব জে র সেচতনতা আমােদর িশি ত

ক ক আ ন, মানবতার আেবদন উ ারণ কির নের
মািদর িবচার চাই। তঁােক শতসহ কে িধ ার জানাই।
তঁােক সামািজকভােব বয়কট কির।

আেবদনকারী : কৃ া সন, দীেপন সন , কাম ল হা না ,
সাম ি ন পুরকাইত, অিজতবরণ িসংহ রায়, খায় ন নসা, অিমতা
ন ী, মহ ত হােসন, ফা ক উল ইসলাম, সািদক হােসন, শরিদ
সাহা, কৃি কা সাহা, কানাইলাল িব াস, িফেরাজ আহেমদ, সত ত
চ াটািজ, শখ শাহনাওয়াজ, মহঃ দাউদ, কািজ ফয়জল নােসর,
িনজামউি ন আহেমদ, মিন ল ইসলাম, শািকল মিহনউি ন, মহঃ
আিমন, মাঃ আসরাফ আিল গাজী, মহঃ গালাম র ল, নীত পাল,
অিনল তপাদার ও িজেতন ন ী।

পাঠেকর কথা

ব নেহিড়য়ায় কিব
ভাষ মুেখাপাধ ায়

িকছু তথ সংেশাধন

গত ১৬ ফ য়ািরর সংবাদম েন সােলমােনর মা-
র ােম পদািতক কিব' শীষক সংবােদর তেথ
-একটা ভুল আেছ। একটু েখর মুখ দখেব
বেল/আমােদর মুেখর িদেক/চুল সাদা কের/তািকেয়
আেছ আহ েদর মা।' --- এই লাইন েলা
যতদূেরই যাই' কাব ে র পােয় পােয়' কিবতার।
এখােন সােলমােনর মা-র উে খ নই। আর
সােলমােনর মা বতমােন বঁেচ নই। ১২ ফ য়ািরর
অ ােন স র উ ীণ সােলমান উপি ত িছেলন।
সােলমােনর মা িছেলন না।

কারাবােসর পর কিব ভাষ মুেখাপাধ ায়েক
বজবেজ সামনাথ লািহড়ী িনেয় আেসনিন। ওঁরা

ায় এেসিছেলন। ৭৩ ফিকর মহ দ খান রাড,
ব নেহিড়য়া, বজবেজর এই িঠকানায় ১৪।৫।১৯৫২
তািরেখর িচিঠেত কিব ভাষেক সামনাথ লািহড়ী
িলেখিছেলন, ভাষ, পিরচেয় এেস তামার দখা
পলাম না। নলাম তুিম িনিরিবিলেত সািহত সাধনা
করার জ বনবাস িনেয়ছ, আবার িপ.িস. অিফেস
নলাম য তুিম ম াস ক ট া কের উপ াস লখার

জে বজবজ গছ।' এই িচিঠর সূে জানা যায়
সামনাথ লািহড়ী কিবেক বজবেজ আেননিন।
েভ া সহ

সনৎ কমকার
বজবজ, কলকাতা ১৩৭
পুন : ১২।২।২০১৩-র অ ােনর মূল আকষণ
িছল ভাষ মুেখাপাধ ােয়র িরেপাটাজ েলা িনেয়
অধ ািপকা া রােয়র আেলাচনা।

কিবতা এবং কিবতা-র
৪৩তম সংখ া কাশ

২ মাচ, রীণা কিবরাজ, বরাজপুর •
বীরভূম জলার বরাজপুর থেক িনয়িমত কািশত
হয় কিবতা এবং কিবতা' পি কা। স াদক
ফজলুল হক এবং কাযিনবাহী স াদক ফা ুনী দ।
গত ৩ ফ য়াির কলকাতার বাংলা একােডিমেত
এই পি কার ৪৩তম সংখ া কাশ কেরন সািহিত ক
মহাে তা দবী, সংগীতিশ ী কল াণী কাজী এবং
গ কার নিলনী বরা। এঁরা েত েকই মেনা
ব ৃতা কেরন। এই সভায় ফজলুল হেকর রচনা
সং হ', ফা ুনী দ-র কাব েতার লািগ আমার
ভীমরিত' এবং বাই শবনেমর উপ াস আিম'
কািশত হয়। সভার সূচনা হয় নূপুর কাজীর েদিশ

গান িদেয়। এছাড়া িছল ব কিবর কিবতাপাঠ। সম
অ ানিট রভােব স ালনা কেরন অ ণাভ ঘাষ
এবং অিদিত গা ুিল।

উদার আকােশর অ ান
২ মাচ, িনজামউি ন আহেমদ, কানখুিল,
মিটয়া জ •
২৩ মােচর র িবেকেল কলকাতা স ােব
উদার আকাশ' কাশনার তরেফ মীরাতুন নাহার
এবং সাংবািদক মাসারাফ হােসেনর েটা বই এবং
ফা খ আহেমেদর স াদনায় একিট পাি ক পি কা
কাশ হল।
মূল অ ান িছল একিট আেলাচনা সভা, িবষয়

িছল, গভীর স েট বা াধীনতা'। আেলাচনায়
অংশ িনেয় কবীর মন বেলন, বতমােন বা
াধীনতা সিত ই স েট ... বা াধীনতার

নােম মা েষর ধমীয় ভাবােবগেক আঘাত করাটাও
তসিলমা নাসিরন বা সলমন শিদর কােছ কাম
নয়। আবার রাজৈনিতক দল িল বা াধীনতােক
িনেজেদর মেতা কের স ীণ ােথ ব বহার করেছ।
...

সমাজকমী এবং তালপু র আড়া হাই-মা াসার
ধান িশ ক কাজী মা ম আখতার জ লমহেলর

িশলািদত , ষােলািবঘার তাপ ন র এবং
যাদবপুেরর অধ াপক অি েকশ মহাপাে র দৃ া
উে খ কের বেলন, পি মবে বা াধীনতা
এখন ভয়ানক স েট। এ সে িতিন পুিলশকতা
নজ ল ইসলােমর লখা মুসলমানেদর করণীয়'
বইিটর উে খ কের বেলন, সরকার মুসলমানেদর
উ িতর কথা বেল বেট, িক নজ ল ইসলােমর
ওই বইেত মুসলমান ছাড়াও তফিশিল জািত ও
উপজািতেদর িপিছেয় পড়া অব ার িচ টা ফুেট
উেঠেছ। সরকার ওই বইেয়র কােনা যুি খ ন
না কের লখেকর নােম ৎসা ছড়াে । ... কউ
যখন মুসলমান বা িপিছেয় পড়া সকল মা েষর
উ িতর িদশা দখােত চাইেছ, তখন তার ক েরাধ
করা হে ।

এছাড়া, এিদেনর আেলাচনায় অংশ নন
অধ ািপকা মীরাতুন নাহার, গায়ক অসীম িগির এবং
িচ -পিরচালক শত পা সা াল।
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রশচপইাই- এরকলপ ক-পপরম াএুে- কপপ�প(
অরপাটপএ কপাওপ- রতরদহ শপ-টাুএ- রকর টএবম
শপুপ- এুওএ কপ(প- পপাষ াটরকপা বা এু-ুব
াই ক-পপরম াএুে- সরসপ-ুর- াটরকপা (পটদুওি
রপ-প শপও দপ, দরমদ এু- আ- রএপুদপ ক-পপরম
শমটি াওপুদ কসপুদপ রকপএি ইএটা িটট রপগপাওপুা-
ফপত টিাপ- ট-ওরপডু-- এপ( শরুব রসওপুদ ইএ
যমগ ধু-ি শপপকপসস-প াপটক (পটদুওুব, াই শমটি
কপটরর এ-ুর কুকি রপবপ�প াই ইরপএপুরই ক-পপরম
ক(চর রফরপ-া াটরকপা এু-ুব রপ-পি াই ক-পপরম
শমটিহুরপ রাুএ রয টকিরি বরট- কও, রপ- াক-
অটধএপ- আুরকপুর- শপুপ- পপাুষ- সকপ- আুগ,
(পটদুওুব াটরকপাএপ-স-পি রপ-প টাুদ নট ০ঘাপ এু-
ররপাুরটাডাই রীপুগ, আ- নট টএুরপটপাপ- ারু-

এরকলপ াপাদটরুক যপ-প াপুএ রপ-প া২ ০ঘাপ টকিরি
কপওি

ইইসপা াপটক টদুও আ( া২ পপশচ অার বাটা
(পওগপও অদরদ া অকু-পুধ কপ(পু-- রকটর শপপকপসস
রপটপর কওি কমটরর অকু-পধ রমুর টদুর করুর অার
সপুড় বাররপ (দ রশিপ- ক-র এু-ি সপধপ-রর
ইইসক রকুএ টএবমকুর- পুধরই কমটরর রশিপ- এ-প
ররপুএুা- রবুড় রাওি টএ। ইুকুএ াটরকপা রযুকরম
ক-পপরম শমটি- টকাুর, রপই (া কমটরর াই সপুড়
বাররপ (দ কযপ- পুধর অার াটট (দ পটকরপহারএ
হাীপদুশট-, টসিপুকাপর এুওর, রশিপরুকা ইই
টরদটা রকু- টকুও- (া রয করহটর করককপ- এ-প
কও রসওপুদ টদুও যপওি ই- পুধর কমটরর াাুপ কুর,
া৭ (দ রদরপুএ রপ-প র(রকপ(ুর -পওুকি কু-
সুুরুকরপ কমটরুর- শকপ- পরপট(ুাাুএ টকুওকপটড়-
করহটরুর টদুও ইুস সপটএ টাুর াপুএ, সকপইুএ
র(ুর কমু- রাুকি
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•
�টকশপু- আপপ- যপকবসকদ রকপএ আ- ফআপটসই রকপএ,
রএপুদপ করপকপ- দপি রসটাুদ- আুরপরুদ রয গট-ক
টদ-ক-পধ এৃষএ-প কমটরুর- হটরুর পপ-প রগটবর
ইকড আকর কুওটবর, রপুা- (া টকশপ- বা
রকপএি। ইই এাপই আাপরুর কুরটবুরদ শদসরপি
গর া৩ পপশচ ীগি টসডাই- ফআপটস- টাুদ রআপ-
করকরুএ ে-র এু- শদসরপ এরএপরপও ইত রপইুিট-
কুর গর আুরপরুদ- এপচসুা- সপুা ইএপুা রআপ-
এাপকপরচপ করটবুরদি টরটদ করুরদ, ,পধসদরপ- ক-
রাুর- াপও শম-পটর কপ(প- টদ-সক পপাষুএ কররপ
এু-ুব স-এপট- কপটকদসি ই- টকশপ- বা রকপএি ই
টকষুও রারু(পড়প ইএ আুরপরদ বা কাওপ া-এপ-ি
ইএ সপও -পপপুদপক- ররপটকওপ রপ- পমসসীপ রাুএ
কাররপগ এু-টবুরদ কমটরুর- হটরুর িই দপগট-ুএ-
কররপ- াটরকপুাি টরটদ করটবুরদ, কমটরর া স-এপট-
কপটকদস- হটর এ-প- অটধএপ-াপ টদুওই াা রমরুর
কুকি

টরটদ (পদপুরদ, ইএাপ এাপ কট-�প- র(ুদ রদাওপ
া-এপ-, রআপুএ রয অটীুযপুগ যপকবসকদ র(র রাাওপ
কুওুব রপ- ইএটাা রএপুাচ াপপটরর কওটদি রকমা
ইপদ ইএ অ�মর -পও আপপুা- রাুর- টকশপ- করকবপ-
দ� মকুএ াএপর এু-ুবি আাপরুর টরটদ রয
করকর র-ুওটবুরদ, রপ- টীটিুর রআপ- াক- আাপরর
অকপপদদপ- অটীুযপগা আদপ কওি

শদসরুপ- অটীুযপগ, স-এপ- ইীপুকই টপুার
পপপরপও রাুর- টকটীচ গরআুরপরদ এপচসুা-
ফআপসপওি ইই টদুও রারকরপকস ইএাপ সপটমর
াওপস বা এ-ুর শুরুবদ শদসরপ া রআপ-
সকুযপগস-প কইই টকষুও রযপগপুযপগ এ-প- ইুপর

sunilam_swp@yahoo.com) রআপ- এাপও,
অুদএ পপদকপটধএপ- সডগঠদ টককৃটর টাুে কুা,
টএ। কপাুক আাপরুর াটরটাদএপ- রড়পইাপ রকর
এটঠদ ইকড রসওপুদ সপকপযর সকুযপটগরপ- রকএাপা
রর ারা দওি অুদএ াপএপ- করপকপ-ি

টরটদ ইএুরপ আঠপু-প টাদ র(ুর এপটাুওুবদি
ক-পধসদ রাুরা অুদএ রারুাটপএ পপাষ র(র
করকবপ- সডসপু-- এাপ কুর রগুবদি টএ। রআপ-
কপাক অটীভরপ, র(র আ(া ীওপকক দ-এি টরটদ
র(ুর- অটীভরপ টদুও র(ুর- াপুওট- াএপর এ-ুর
শুরুবদি র(ুর াপএপএপরসদ টকটীচ কুমকপুক-প রআপুএ
রযসক কই কি- টাুওটবুরদ, রপাা রআপ- টকএে
সপপ(টশাপুএ শাৃদ এু-ুবি ইকড র(ুর রআপ- অদরদ
আুরপরুদ- পুরপ করচপও অটীভরপ- এাপা টরটদ
(পদপুরদি

পধরাুাুর- টকধপদসীপও ইএপটধএকপ- টদকচপটশর
কাওপ াসুি শদসরপ করটবুরদ, রআপ- ইরপএপ- পপাষ
র(প- এু-ই রআপুএ রীপুা াআপড় এ-পও ইকড রীপা টাুও
রআপুএ টকধপদসীপও কপঠপওি টরটদ ওমক সপপপা কওসপই
ও-শ এ-ুর রকু-টবুরদ রীপুা- (াি ক-করচসুর
রআপুএ রীপুা কপ-পুদপ- (া াই রএুক াপও সপুড়
টরদ রএপটা াপএপ ও-শ এু-টবর টকু-পধস াপাচসি রআপ-
পর, রীপা ইওদ াপএপ আ- হচপগপটাচ- টকষও কুও
রগুবি এুাপকএাদ কুকচ ইএ যমকএ কুম ইর অররপশপ-
সু�া রআপ- সাপকপাপও াকটবটর- এপ-র (পদুর
শপইুর টরটদ �ৃ করুরদ, ইাপ াৃটৃীিস- টকষও,
আপ-প টকএে সপপ(করকবপ শপই টএদপ রপ- াাি
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•
৩ন রপট-ও াপইপপট- টরকুএ- ক-সকপি সপ-প -পু(র
দপটএ ২ি রক ক-সকপাচসি রীুদ রযুর রযুর
পপুঝ-কপুা টরওপরাপ- টাুএ- আক রীদ রবুড়
টাুওুব, াশচ টীড়ি ররটাস এডপাচুপুঘাা রবুর-প
াুঠ কুড়ুবি �পাফুপচ -ুও রগুব আ-া অুদুএ া
াা রপুা- রপ-,ু- টশিএপ-ি রীদ শরুর বা এু-
াপপরি আকপ- টএবম ররপএ াঠরি

ক(ক( যপটেি সকযপএস িটা অেকওসস রবুর
ট(ুভস এ-র, কমড়মর যপক এস এু-র আটপ (কপক
রাাওপ- আুগই আু-এ কওস ররপএ রপটফুও ঝআপটকুও
করুরদ, আটপা যপকি আটপ �ইসটা ৩ট কপস যপুক।
করপ- আুগই কওস ররপএটা করুরদ, অুাপ এু-
রপ-ক- রীএপ- ধু- রযুর কুক, দপকুর রাট- কুকি
রবুরহুরপ ইুসুব াপওপচ কপ-কপ- রাুএি ই-পা
ক-সকপ রাুকি

ইসটা ৩ট কপুস াুঠ রাটও ,পপসাীস, কপুর
আু-এ(দুএ ট(ুভস এ-ুব, রএপাপও যপুকদি
কপুর- ী�ুরপএ কপ-কপ- ট(ুভস এ-ুবদ, আরপকম-
শপরএর যপক দপটপুও রাুকি ,পপস ীসা রসওপুদ যপুকি
সুি সুি াা, ি(ুদ- ইএই (পওগপও টসার রকুস
াি- র কআরপি একপর ীপুরপি রপ আকদপুা- এর
ক-সকপাচস রাপাপরর ২ি রপওর কআরপি রাওমদ িা(ুদ
যপুেদ যপদি এপ- ীপুগর টরুএ রবআুড়ি পটকরপুএ
ট(ুভস এ-ুরদ ইএ(দ, এুক কপরর াটট০াই
শরপ(মুওাি ইওদ পুদ আুব টএবমর াই যপ পুদ
আুব াাা রকুস রফরুরদ পটকরপি ররপএটা করুরদ,
রতরদপট- রাপএপদ শপরপইি এপুাচ- ট-শপ(চ এট-ি ইএাপ
কই টএুদটবি াই রপুর যপ ককপ- কুকি

কপুর- (দ করুরদ, ইই রয সকপই ইএসুি
ক-সকপ টাুেি যপ-প রাসপসচ, রয ার কব- আুগ

কপর এু-ুব আ- রয কআপশ কপাপ- পপ সকপই টাুেি
কপুক রএর রাসপসচি আপপুা- রকরপও াপওপ- টিুগুা
ট-বমাুপুঘা ি২ রপও ক-সকপ টাুওটবরি আকদপুা-
৩ি কপ(প- রদুক, ক-সকপ টাুে ২ি রপওি রপ-ক-
রএপাচ রএস আুবি সক টপটরুও কওর াট কপ(প- রদুকি
রএপুদপ কপুসচদুাু( আুসর ,পপসাীস কপসরি রশৃপ
ররপ এু- রযুর কুকি রপ টঠএি

ক-সকপাচসুা- টসা টদুও আু-এ াফপ পরএ-পি
করপ-পএকমু-- ক-সকপাচস, এটডটারদ এপ কুক কুর
াটকর শটির ক-গদপ- রসঘাপ- রশুওুব, টসা কুড়ুব
সুররওপটরি আ( আু-এ হ(ক বদরপপ, ফপচ
টফরপক এু-টদ, রএকর করপুা াপএপ (পপ টাুওুব,
রপ-া ক-সকপ- রসঘাপ- শুর ইুসুবি

কওরপ রপট-ও সএপুর বদরপপ াপইুীুা এপ( এ-প
িা(ুদ- এুাপকএাদি ইএ(দ আু-এ(দুএ করুব,
টএ এপর রএপদ ক-সকপ টাুরর আু-এ(দ টদাি-ি
ক-সকপ ীপুরপ করর াি-, াপাাারি রপ-ক- আ-
ইাপ টদুও রএপুদপ এাপ রদইি

ইএই-এপ কপএরপরপক আু-এ (পওগপওি াপইুীুা
এপ( এু-ি এপর ক-সকপ টাুর রকট-ুওটবুরর দপ
রকু-পইটদি ইএটাদ বমটাি আ- রযুর ইুে এ-র দপি

গরএপর ক-সকপ রএুক অুদএ রবুরুএই রাওপ
রগর, াইপআ- দপাপ- টঠএ এু- টরওুর কপ-ুব দপ,
অটীভরপ রদইি ীমর াইপআ- দা- টরুও সপাপ এপটর
টাুও পমবুবি গপাচ-প টএবম করুব দপ, এপ-র গপাচুা-
টদুাচর রাাওপ আুব ইকরপকপু- সপকপযর দপ এ-ুরি
ষপা টপটদুা- পুধর ইএুরপ দা- াি- এ-ুর কুক,
াাপ কুদু-প াটড় টপটদা ধু- দপপ আ- সই ইর
(পওগপও ক০ (পওগপওহ এ-ুর কুে রয পপাপ ওপ-পক
কাওপ- র(পগপড়ি

.
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��া���� ��া��� �� ����ন�� � �����া����
�া�� �����। ��া���� ������ন ������ ���া�
��� �া�া� ��ন�া�� ����� ���া ����না ���া
����� ��� ��� ���� ���� ���� ��ন�া��
������� �� ��া�া� ��া�া� ���� �� ���া �া� না।
�� ���া� ������ �� ���া ��া������ �া���
�া��� ���� ��া� ��া� ���া �া�া�� ���� ��া��
���া�া�� �া�া� �� নানা ���ন� ������া। �� ��া��
��া�া�া���� ���� �� ��া���� �া��ান ���� ����
�া�া ���� ��� �����া���� ��া��� � ����ন����
��� ��� ��া। �া��� �� ��া�� ������ ���
���� �ান�� ���� নানা ���� ��া��। ��� ��া����
�����া�� � ����ন��� ���� ���� �া���� ����া�
��া�া�া� �া�া���� ��� ����া� �া�া ��� ��া������।
����� ��� ���� ���� ��� ���� �� �া�া�ন।
��� ��া�না����� ��� ��� ������ ��া�� �া���ন।
����া�� � �ন����া�� ����� ��া��� �া�� ����।
��ননা ����� ������ ��া ��া�� ��া�া ��������ন
��া�� ��া�া�না� ����� ���া�� �����। ���
��� �����ন ��� ��া��� ��������� �� না ����
���া ��� ������ন ��া��� �া�� ���া� ����। ��
���া ��ন ���া�� ��া� �� ��া����� �����
��া�� �া���া�� ��ন ����� ���া� �����ন ����
�া��� ��া��া������ন� ��� ��া�া� �����। ���া
�া����� ��া��� �া��� �া�� ���� ��া��� ��
����ন ��� ��� ��ন �����া ����� ��া� ��� ��
�� ������� ����া ����� �����ন �ন����� �া���
��া�� ��া�া��� ��� ��� ����� ন��ন�া ��������
�া��া�� ��া� ��া���� ��� ����� ��া��ন।
������� �� ����� �������� ����� ���া
�ানা� ���� ���ন� ��া���� �������া � ��ন�
��া���� �����া�া� ��ন� ���া ���া���ান� ���া�া
����া����ন� ���� �ন �া������ �া�� ��া��
��া�া�না� ����� �����া� �ানা�না �� ���
���������� ������ ��া� ���া��ন� �������ন�
��া��� �া���া ���� ��া�� ��ান ���ন। ���
��া� ���ন� ��া���� �������া� ��ন� ��া����
�����া�া � ��ন� ���া� ���া���ান ����� ����
��া����� ���া� � ����� ������� ����া ����ন

��� ������� ��ন। ��ন�� ��া�� ���া� �ন��া
�� �� ��া���� �া����� ��া��া �া�া ���� ��া
��� ��� ��া� ����া ��া ��� �া�� ����� ���
� ����া ��া�ন ��া�����া� ��� ���া��া�া�� ���
���� �া��। �� ন� ��া���� �����া�া� ����া�� ���
���ন� ������� �া�া��� ��া���� ���� ����� ����না
����া� ��া ��। ��� ��� ন� ��া���� �������া�
�া� ���� ����� ��া�না ���� ����া���া �া��া �া�
না।
��া���������া�� � ����ন���� না���������
����া�� ���� ����� ���� ��� �া��� ���� ����া��
������ ��া��� ����� ���া���� �ানা�না ��।
������ না�� ���া����� �� ��া���� �����
��� �া�া ���� ������া� ���� নানান ����� �
��া��ন� �া� ����� �া�� ������ ���া��� �া�
��ন� ��া ��� ন� ��� �ানা�না �����। ��� ����
��া���� ����া��� ���� �া���া �����া� ��� ��
�া��� ���া�� �া����� ��� ���� ��� ���� ����
��া�� ������ �া�া ���� ���� �া���। ������ �ন��
����� না������ �া��� �া������ ���� �ানন��া
�������� �া��� �া�ন����। ��� �া��� ��ন ����
�����া� ���� ��া�না ���� ����া���া �����ন।
��� ����� না������� ����া�� ���� �ন��� ��
��া������ �া�����া�� ����া� ���� ��� �����।
�� �া��� �� �����া� ���� �না �������ন�
�া���� ������ ��ন� ��া���� �����া�া� �����া�।
����া�ন ��া���� ����া� ��া� �া� ������া���া��
��া� ����া� ����। ���া� ����া� ���� �����
����া� ����� ��ন����� �া�� �া�� �ন�� �া�� �া��
���� �া���া��� ��া��া�া�� ��া�� �া�া���� ���
���� ����� ���� ��া � ������না� �া� �া����
�া��� ��� ������� ����� �ন����।

�����া�� ���� ���া�� ���ন
•

�টপটরাপট- টকটসস ীপকুরা কপট- দপি আপপ- ইর ওপ-পক
রপগুব রয রাওুরা যপইটদি ররুষ ইইীপুকি। ইীপুকই
এাপ করটবর রপুওাপি রপ- টপটরাপট- টকটস- দিই কব-
কওসি অুরপএদগ- াদড �এ, াি- শটির ক-গদপ র(রপি
কওুস- রমরদপও টরটদ টবুরদ ররসপাচি রকর শবি টাটি
রকআুা শুর রকড়পুরদি রবুর কা দপটর দপরটদ সুপর াপও
রশপা(দ পপাষুএ টদুও রআপ- কপসি দপটরকমটরুা- কএপকটএা

এ-ুরদি ওমক াপকা টবর ইএসপওি কুওসএপুর সডসপু--
(া এস দপ এু-ুবদি রআপ- সাপ স(পগ াৃটৃ টবর সডসপু--
আদপুশ এপদপুশি শপ- রবুরই কুড়প কুওুবি ইএই কপটড়-
পুধর রপ-প আকদ আকদ কট-কপ- টদুওি পপ পপুঝপপুঝই
রপুা- করুরদ, ররপুা- রয এস কুকস রাপুর- কু--
টাদ সুুরুকরপ রওদা রকু-- াপরপুদ- ওআপু( শআপা াআটএ
রাওটদ, ইুএ ইুএ সক রবুরুা- ০-হটর রকট-ুও কপটড়াপ-
ররষ াপুা কুড়টবুরদ দকটরক- কৃরপি

��া��া �া��� ���� ন�� �া�� ��ন ��া����
��� ���� ��� ��া��� �া� ���� ����

�া���•
া৯া৩ট পপশচ আসপুপ- এপপমক কশপপসরহ
র(রপ- বওপরাটশ কীদগ-সুর বপদসও রআপটরুা-
পুধর ইএ রকপুী- টকুিপ-র ০ুাি রপ-প রকপরুসরপ- া
রাপএপদাপ-ুা- দএর রকদপ-সস রপটড় -পাপ- াক- (ুড়প
এু- কমটড়ুও রাওি ইই গরটকুকপী াপদ এ-ুর াই অইুর
রসদপকপটকদস রপপরপুওদ কও, (পট- কও এপফমচ া ন২২ ধপ-পি

আসপুপ- ঐটর�কপকস বওপরাটশ টসচ যপ-প ািকপাদ
এু-, রসই রআপটর-প অসডগটঠর, টকটীচ পপটরুএ- অধসুদ
এপ( এু-ি ইওপুদ াটট২ সপর অকটধ টসটকটএ করআপটরহ
টবর ন৭,টটটি াটননারর রসাপ রদুপ ইুসুব ৭,টটটা
ইি নট,টটট এুপ যপাওপ- এপ-র এসর এপ-র কুে
শুরপ- াপপ, রপপগপ াস এপকড় আ- সপাপ কপা এপকড়,
িুাপই ওমক াপটপি ইই শুরপ রাুএ বধম অসটপও রপওরপ
দও, াপটপ রপটড়া কওি াটনন সপুর রপপগপ এপকুড়-
াটর টএুরপুর াপপ টবর ন০টট াপএপি াটনা সপুর
রসই াপপ রকুড় কুওুব ২াটটা২৩টট াপএপি আ- কপা
শুরপ- াপপ টবর টএুরপ াটর ন২টট াপএপ, রসাপ কুওুব
৩৭টটা৩২টট াপএপি ইই রপপগপ াস শুরপ কপ কপা শুরপ
সকাপই আসপপ রাপাপড দও, ইহুরপ আুস এদচপাএ,
পপইুসপ-, করপিপুরপ- ইররপটা (পওগপ রাুএি আ- দএর
শুরপ, যপ আসর রপপগপ কপ কপা দও, বরট- কও কট-ওপদপ
পপ�প( ইররপটা অইুরি দএর শুরপ ইওপুদ আুস দপ,

স-পসট- রাপাপড কপ(পু- শুর আসুবি
বওপরাটশ- রআপটরুা- বরট- ইএাপ আসর
রপপগপ এপকুড়- াপপ রযওপুদ এপারসাএপ

ন০,টটট াপএপ, রসওপুদ া-প টাুে ৩টটটা৩িটট াপএপওি
,পীপটকএীপুক যপ-প আসর শুরপ- রাপাপএরদ এ-ুব,
রপ-প পপ- ওপুেি রয পপটরুএ- আঘাপু- রআপরস-প এপ(
এ-ুব, রপ- টকটব কুে দপি ফুর রস াওপএচপ-ুা- রকুপঘা
টাুর কপ-ুব দপি াটট২ানন কযচপুও াওপএচপ- এুপ রগুব
৭টটটি সকই পটকরপ �টপএি ইুর পপটরএ া রআপরস সকপ-ই
রকপীি রপুা- করকর, ররপপ-প কপইু- রাুএ দএর এপকড়
ইুদ বওপরাটশ কুর টকটব এু- আপপুা- ীপর রপু-
টাের -প(র স-এপু-- ী-রমটএ টকুসুক ইএুরপ রএপটা
াপএপ ইুসটবর, রপ- ইএ াপএপা বওপরাটশুর যপওটদি
বওপরাটশ টসচ আসপুপ অররা টকওরপরি ই- কপইাটসহাা
পটকরপ রআপটরুা- টসটকটদ করপ কওি রপুা- সপ�পটরএ ওপ-পক
অকবপ ইওদি ইই অকবপও ইএাপ রকপুী- টকুিপ-র ০াুবি
বওপরাটশ তরপড রপু- দএর এপকড় কপ(পু- টকটব কুে,
দএর রসই রকদপ-টস- তএ �পটরুও রাাওপ কুওুবি ইই
করকসপওসুা- -কপ এ-ুর কমটরর ইুস রযীপুক অররপশপ-
এু-ুব রসাপ অীপকদসওি কমটরুর- হটরুর আকর ার(দুএ
কপসকপরপুর ীটরচ এ-প কুওুব, আরপ( এ-প যপও, ই-প
সকপই পপ-প যপুকি

we
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�ষােলািবঘা বি�র মা�ষ িক না�িরক �ি�কার �পেত চেলে��
�েহশতলার ��ােলািব�া বি�েত বারবার আ�ন লাগেছ। গতবছর ����
সােলর �� নেভ�েরর পর আবার এবছর �� �া�� আ�ন �লেগ ব�
�র প�ে� �ায়। সকেল� িবি�ত� ক�ভােব বারবার আ�ন লাগেছ�
বি�বাস�েদর �েনেক� আ��ল ত�েলেছ �েহশতলা প�রসভার ��য়ার��ান
�লাল দােসর িদেক। িতিন �াভািবকভােব� এ� �িভে�াগ ���কার
কেরেছন। িক� এবার আ�ন লাগার পর কেয়ক�া ��না �বশ ��াে�
প�ার �েতা। আেগর বা� সরকােরর আ�ল ��েক বত��ান সরকার� �ক��
এ� বি�েক �ব� বেল ��ক�িত �দয়িন। এ�ােন জল বা �েলকি�েকর আ�িন
�কােনা ব�ব�া িছল না। এ�ানকার ি�কানায় �রশন কা��� আ��কা�� বা
�কােনা ��ক�িতপ� �দওয়া হত না। ��ােলািব�ার বা�ােদর বা�েরর ��েলও
ব�িদন প��� �নওয়া হত না। পের �ব� তা �� হেয়িছল। �� নেভ�র
আ�ন লাগার পর �েহশতলা �ানায় �কােনা �ােয়ির বা এ�আ�আর
প��� �নওয়া হয়িন। ��রাজ গােয়ন নাে� �� বা�াি� ত�ন প�ে� �ারা
িগেয়িছল� তার ��তেদহ বি�েত আনেত �দওয়া হয়িন� �শাসেনর ক�া
ত�াব�ােন বাস�� �ানার �ি��া�ান �াে� ওেদর �দেশ িনেয় িগেয় তােক
স�াি�� করা হেয়িছল। বা� সরকােরর আ�ল ��েক আজ প��� ছ�বার
আ�ন লাগল। এর আেগ এ�ােন ক�েনা প�নব�াসন বা বি� গে� �দওয়ার
�কােনা �েদ�াগ সরকার ��েক �নওয়া হয়িন। এবার� ��ন ��না িকছ��া
�� �ােত এেগাে� বেল �েন হে�। �িত�ে�� রা�� ��ােকর �েদ�ােগ
�ক��য় সরকােরর কাছ ��েক �ে�া জেলর কল �ি�প ি��বওেয়ল� পাওয়া
�গেছ। এক�া বেসেছ আক�া ��েকর নয়াবি�েত� আেরক�ার �ালপ�
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রেমিা েরাম রমচ াপিাাে রেি াাামুিম েরসিুাা েরমা চিা রাাচ ি
ািরর ামিাে ারিপিন েপরে েশমিরমাোম েকিা েলাার রমমশ েমিেে কমরম
লমিপা ররেতো েরিের েিে তরামআ েমিািরা েিক ামাসিারিাস
েপাারর াা� �ি লমাাে োত েিক ামাসিারিাস াপিািের

াপাপ েিরিেরে েশমিরমাোমা আা িরচামন রস সমাম োমম ািািের
েচচমিাি লম তামরমিা ািািের োত িরচামন রস সমামা িরচামন
চাামি েরাম চমতারর িিি ামল ালরিস রািন ারারিস েে োর রমিেে
েরমিপা ি�োস াা ি�পিাল ািািের েরাম োেেমাপ োেে ো াের
ো াের রম েিাারমত ািা লমিপা রমর েপেে েমিল লমাম চুরেিমারসম
চমার োত আমােমা াা েলাা ািের রেমির আর রেি কর খখখ তিরিা
চুুিাা রিিা রমরমিরা াা ািা ােরর করসম ারে আিরা ররমাম েোনর
লমাির চুুাসম িামস ািা চমতারি ািা লমিপা াাসম েলাা ািা েপিাম
েমার েমাম েসরিমা ারিািেে লমাম েরিে রতিমিে তামরসিররস াাারে েখ
সম ািা াা রা রমতির েমিের রমারুস েমামনম ো েস েমত পন াার
লমা রমি� রমা রুস োর ামেম কমািের োেমর েকিা িিা েরমিা েরতর
ামেমা িািেে োসম কমািে েস রুসর েখসম ািাা চমিসি চামন রুিসা
রমকমা েস রুস আমােম েমািল ািেে লমিল েমকের তকেম েেমারেমরম
কমািের োতিমিে াা ািের আমার রম েমাম চুুিা াের লমিপা াাসম
োমকমা েপিের

েরমিপা রকর পমাে াাে াালপা পমাে ার ীপা�াল রমির চম�ম াপিল
ািের েমিপা োনর ামিি েত ামিি েরত লমিপা াাািা াপিল ািেে
েমিপা েিে লমিপা েমারমা াাািা েরিল ািের রেমির োপ েমিাম
ামআমা রমমশ কমিাে রািনম রমমিশা োনর ামিি েত ামিি েিের েমকি
ামাসিারিাস রেমির তিরিাা েিের লমিল াাামরম েরেম েিে রিানলরম
েশমিরমাোমে িামিি ��রির

রাচা ািািে চমরপা আিরা ারেমর রা আা েরাম পপাি ালররমা
েিনমরর ািাাের রেমির চমেনা েচমারি েেিল েপিাম াাারর আর
রমমিশা রিমর াআারাে আর েমাম রমমশ োমির রমর েরাম েিরােে

েিে আর াপরে চিা েচমারি েমিামিেরর োসম োমিরম ািামতি াাারর
রাািি ামিাে েির ােিাােিররে চুরেিমািরা ামিক ামিক েিসম রর�চ
ো েিসম ািচ াসিেিিার েপিামা াকমর রেরি চেির রর�চ ো
ািচ াসিেিিার োমিাারর পপচম পমারুাা রিা েিরােিররে েশমিরমাোমা
আা োর রমািস ার োমম ািাাের রুিে োমম াাির েলম ািে রমে
ারেমির োিল ািের চমামাচুিা ো ামরপরো রমিাা ামিে রাসম
ািা রর�চ েিেে রের েরমিা আর েির োেমর েকিার

রাসম রমতরমাা মুর রেমির তারািিাসার পাামার রেমাম েরমিপা
পাামা রাসম াোকমর ো রাসম রনমরে রাসম রানা ো রাসম
রাাআপর

রেমিা োর রমেমিরমা আা েমিপা রমির োো েরমিা কমরমা
ররেতো ািািেে লমাম াািরত াারা েরমিমা ারিআা েরমার
াারাে েমা াািস েিোেমা াােমাা খমারিা েপিাম ািাােরর ি
রলাপর চমারিা ােরে ররাে েলামর িাম চিািের রিপা রিিা েরমাররম
াোে াতািেুিা াারিাা েেমিসম নমরাার ামামরমাম াোে াতািেুিা
াারা েরমিমা চামর র�া চপে লমা রম েরমাররমর িা াামা েে াখসম
েিেে িাত াকমা িিাখেিার িা েচনম াের রেমির োমআম রুিু রিপা
োোমর রকর তিন েেসম চুিা েেিেে োসমা রম� চাআনির েিাম
চুুিাা ামিে িা চমাম াার িার েমাািামরম ােিররে েমাািল িমাম
াপিলরে ারিআি কমািলরর িরমা রমািস চাােমাে রমা আমােমা াোসিা
োিেিেরর রাসম চাােমিাা চামরসম াাে েিাাসমা চামরসমে েিাাসমা
েখসম াাে ারআী পনখােনসমে রতিমিে িা োোম ােরর িা রকর
োোম োমআমখরপে লমাচা িিপা সমাম েমসমিরমর েেের ো�মা েমাআ
াতািেুিাে েরমাররমা েেিরে াারিাা নমরমর ি চমতারি তলামাপ েিার
েরেমিাা ামআ ািার

াারা তাাাআরমর েমিরমিপিন াের েির রিরাের রেমির তিরাাপর
রিািেে রের রিানলরমা েমাানম াািািে াে ামেআচস িা েিের

ারলমত ামরপমা াতািেুিা েিলাপর েকিা োেিল েিের রপখোমআমা
োোমে াারিাা ািেতর রত আমােমািরম াোা ািািে াারাে ারলমতে
ামির রামতর োাে রমমিশা ামে েকিা চামরখামলখপনখােনামআমা সমাম
ারিা চমসিখচমসি ািা েমমামা রুিসা াািািে আমােমািরম াোা ািািের
ারলমত েিে াের েলাালিআে রের েিে েোমচমামার

েেের েরমিম াতািেুিাে িমারমর েমেু েরমিমে রের িিা োো
রিিা চমিাম েমিে রমর াারাখারলমতিাা াকমা রত েেিরসম িিাখেিার
ারলমত েলাপর েআির ােরে ি োেিল েিাারে ারলমত েমাম চমিামা
চা ি রিাােরর েেমা ারলমত চমারিা েেিেে েমেু েরমিমি চমারিা
েেিের

েমারপে ািননেমারে েেমামেমে ুরাচে িমাররিামােমাে াামারিে
আপেরলরমে েরমিসা িচা রত র� চােরমা াপাসপা েরমা োেিল েোন
েিের েমাম তাামা পাাা রমমশে েমাম ািে ািা েমাে েরমিাা েমাা
েমার েরিআ েমা েম াোিা ািরি ার�র েশমিরমাোমা েমিামখেরমম ামআমা
রমমশ রত ািরমশচুা েকিা েরাসামেআ াোিা রমির াোসিা েমার রাম
াোিা ামিআা রমমশর ামআারাচে া�ারাচে চামাাাারাচে ামরমতারাচে
েমারসমাাখারাচে চমলুিামা ারাচে াসিেিিািরা ারাচে ািআমতরখারাচে
পাআিে াোাখোমিমা েরমাে ামেআখুামারে াাানমরমরাে িামররমরাে
ামােন েররমা েরমাে রমাস ামসমা েরমা েকিা রে ািা সামাক �মতিমাে
াাানম ো িামররমরা ারাররমর চামর েকিা ামলিনম ািের রত ািরিা
েরমা োপ রির েমাে েরমা রির াা েমিিিরাপর তোমা ািা েমিেে
রমমশ ামিআা েরমা চমিে রমর েমআমাামস তরর ািা েমিের রেমির
েমাািামরম েিে েখামআমা রিলমর েপিনা েুিা াােু েরতে রেমির ািা
েমিেে রাার িমামিসি েিে ািাা ামআমার েরাম রমত াািরত
চুরেিমার চমাে িমামিস েির েরাম িিিে াাাে রমর
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�ি রমরি েিমা ামিা রমািস রমেমপ েশমিরমাোম েকিা েরমর ািা আমরমা
রাআরে াপাপ োর েরিে েেিের োর তেমা ািা েেরমরর তারিাা
াারিা আমারিা োর িেমির াুিাাে েসসম চামিরর রিা েপোে প�েসমে
চুিাম রনমর ািা েেিের লেরি োর খরিের রমামা ালিেি রিা
োর োিে েরিল চমিাার লেরির ামল ালরিস রমেমপ োর
েরিেিে ো রমামা ালিেি রিািে েিমা চামরসম রমেমপর ররমামা
েরমাআরত েো াপিাাের িিপার পনসমখরেমিামসমা রিিা োর িিপা

োিে েিার েমাানমাম াে াামপিের রাািি েরমিপা �ামতস োমাাখ
রা রমিাির সমিপা াআারা াােু াপিররর োািরম েরমিপা োরসমিা ামেম
াার ালরআর রমিাা োমির াের ািপামআমল ানরর েমরমারা ামলিনম
ািাা ারে াােুত োির ি�পিাল ািা েমার সালেে চাােমাাারা
ামিল ারািাখাা েপিাম াার ররমামা রমমশ চামরআরিা চুারিনা ামিল
লুির েপার রত চামরআর াারিাা েনপার রমমিশা তািিেমেে িামত রমাা
েুাি ািা োর রমােিািের রে রিি�িাা রিলম োারামর োািাত
রমাা োর রমেমিরম ািাােরর

নব�া�রে�র ব�ি�� �ামাচর� ��� সরকােরর ি��তবষ� �দ�াপন
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েল রে রমরি েুিেমা াামর রসমে নমারচুা েকিা েরাম ািাাআর াাে
ি ােপলানিপ েোািা চিাােরমর রপপামা াামােমার ািাা রমরিআমামর
েমিরা িিমিের েরমিপা রিিা ােিরর িেপা পমাে পপরেেু াাামাে
লমচা ামামে িিেন রমামিলমে রিমা রমামিলমে আপের েেমা াা
োি তিরিার েরমিপা েমেমা িিমে াের রামনম েমরমরাপ নাি
াাামিাা আম াানলেশি িপেমচরর তিরিাাত আমরম েরত েমরমরাপ
নাি াাামা োর েম াা লামা চাারার আমরম েের েমরমরািপা আম
াোমিাা চাাপিামিলে তিামাআ �র�� ামিরা রে রমরির লামা াচল�িাার রাপাম
েআরমা াামােমার ািাা তিপর রমরিআমামর েমিরর ােপামানসম েমিরা
চমানমরমে া�করো ি াারামলমার েিিমোিা াপিমিে আা াািল াা
ে�ননে ারিআা আপেরপনাি াপিা োসম ররমপ ািাােিরর েমরমরাপর
রিাল ির াধাো তািামাা ািাি িুির েমরার ীিপনিাে ীেমরিার
আরাাললিল লামা োমচালা িাারামা াকম েআি তিরিাা তআমরমর
াে�চাপি লকা রত েে ালার �রাস িমশমা চমাপনিপ ােিররর িমালপা
আমলপা ািিো রালসমা িালামেমা াররিমিপ লামা িাারাম াের ােিমািার
েরমেিা লিআারমক েিনামচমিামা াাকল রকর ামআ�রালা ারমআে িমাল
ািম েম তারিামর তামিামাািানর েলাা ািাাের রি আুরমত �রিির রার
িিপামিমিপা রিিা ােিরর াম�াে িিাারমক েিনামচমিামাে েরনিরমার
েিে ানেরমক নমচপ রেি েমরমরাপ নাি াাামার াামােমার লকম রাপামা
রমমশ াাামিে রত লকা েরমিপািাি ানাাাল ািার িমশমররিমে েতরে�
রপারে ােপামরা রালসমে ামেম ািমমাে পমরারি রি�াল িিপামিো রিিা
াপিা েমরমরাপ েমিরমিপিনা রেআমোিপা তালর রেিম চুেশরিচ

ারামির াামারল ািাােিররর
েরাম আমরিল চমারমর েমরমরাপ লাামরপর াারামলমা তোকল

িরপর োমিসিা রকর েম�মার লকম িমালপা ারর তরসমাারসমা াাামিে
ারেুি ািাােিররর াারামলম ােকােপামরিাা রকর াািরস াপে রেি
ােকােপামরিাা রকর ামুা েতর তিামচা রিচ াামারলি ািাােিররর
ররর রাআর রমমিশা াকম তালামিাা াে��াল েকিা েমা ািা রলুর
রআিমা ামিে েচাসিে াপিািের রমামনম েমরমরাপ নাি াাামা আম
াানলেশি ি�নেমচর াারাসা তমচ রা ি েেসলর তািামাপা ামা
োািেেির রে রমরি লামা াানলেশি আমাপর িচরিস েরামি িচাকল
ােরমর রমরিআমামর েমিরর িচাকল ােিরর াোিা তার েকিা োম
রমমশ খখ া�করোে োরমে রুানিপমেমপে নমারচুা রেি াারামলম েকিা
োম াােখামাাালাাে ানিপে ানসা াা েি াপপআরর তমসমর রে
াা েিমা চামরসমা খখ ামাে োমরে োমানে ামরমত েমপর ি েপনমনিেমিা
েমিরা রমিািরর লমাচা েমরমরািপা রালা�ালিল রমরাপমিরা চা লামাত
রমরমািল ােপামরিাা ানসাে েমসপখেমস াা েি ামিমাপ রমমশ রেি
েরাম তিরিা েেমসম তারাসা চকচাাারমা চম েররমতর ামামাপিরা
তমসমির েিরমররম ি ােলাি ািমা ামিক ামিক রাপিপ রপপ েিস রের
রপপচ রখরর াা াোিা ারিামি�া ামসপ ািা াতর রমরিআমামর াা
াোিা রমর েকিা োম রমমশর তমসমিরা চাাারমা� াা াােলম চমা
ি ােপলমমসমিরা রিিা াপিার ামিম�ালা তমসমির েকমকিত রমর তআির
ািার নমারচুিাা ানিপ িিেন রমামিলম ি ানিপ নমরম ামিাা লেরম
ােলর ারে তমসমরাস চাারমররম ািার েেসলর তািামাপর

� খ ব �র � িন য়া

�শল ব�� কলকাতা� �� �া���
ত��স�� এিপ�র িরেপা�� �িদিদ তাং��
ছিব এিপ •
িত�েতর রা��ানী লাসা �থেক ��
িকিম প�েব� �কিট �সানার খিনেত
িব�াল �স �নেম খিনেত কম�রত
৮৩ �ন �িমক চাপা পে�ে� �৯
মাচ�। �েক �েক তােদর ম�তেদহ
��ার হে�। �ারা চাপা পে�ে�
তােদর মে�� মা� �� �ন িত�িত।
বািকরা হান চীনা। খিনিটর মািলক
চীনা �া�নাল ��া� �প কেপ�াের�ন,
�কিট সরকাির স��া। �ায় �� ল�
ঘন িমটােরর কাদা, মািট, পাথেরর
চা�র �েস পে� চার ব�� িকেলািমটার
�ায়�া ��েয় িনেয় ��ে�। স�বােদ
�কা�, �স নামার সময় �িমকরা কা�

��ষ কের িব�াম িনি�ল।
িত�িতেদর �িতবাদ �েপ�া কের

�ব� কেয়ক ব�র �ের� চীনা কত��প�
িত�েতর িবিভ� পাব�ত� �ায়�ায় খিনর
কা� �� কেরি�ল। সম��তল �থেক
�ায় সাে� চার হা�ার িমটার ��চ� ��
��েল �� �রেনর �সেক �াক�িতক
িবপ��য় বেল �ািনেয়ে� চীনা সরকার।
িক� িনব�ািসত িত�িত সরকার ��
িবপ��য়েক �মা�েষর �তির� বেল ব��না
কের বেলে�, চীেনর �লােভর �ল ��
িবপ��য়।

��ারকা�� �খন� চলে�। িক�
���ম �ায়�া �ব� �বহা�য়ার
�িত�লতার কারে� ��ারকা� ব�াহত
হে�।

�াহবা� �ে�ালেনর পে� িবপে�র
মতিবিনময় সভা

��েল� সরকার� প�সায়র� প�ব�
�াদবপ�র� �� �া�� •
চারল াাাকুলমা ামসপ াতর
ানামরপমা েরেুলরম চমিািা ারাসক
ত� রমতিলাার েআ রর রমরি
ে�মর ােরে নমােমে েিনমরর
ারিা েেমরমরির রলমরল াোররার
ে�মাা েমিরমিপন িমাল চমাােমর
াচচরা েরমামরর রত ািমিল
নমােমে েিনমরিরা েেসািালমে
লমা তালেমরা েরালেমরা রেপলম
ারিা তিরিা রলমরল রামন ািারর

েমিরমিপন েকিা েেল াাামআুর
তারমর াার োমোম ািার রত
েিনমরিরা লমাচেির রিা াালপা
রুািেু� েির তািাাল ািার ালারর
আমরমিলা েমােমািরা েচেির ররুা
ােিপান তিকিা েআমেমর ারিাি েিকম
িিাে রামন ািার ালারর

িচাকল �আমরমােিল তারমার
াানাখরা েরলম রুামাপ রাািামর
রারল রত েিনমরিরা েেসািালম
ারিাত র� েলমিররর ালার েিররে
�া নমােমিো চিস েেরর ামিামা
রলমরল কমািল চমিা েলরার

রা ােেি�ি ামিাম রলমরল
কমািলত চমিার রসমত েপলমা�ালমর
াাামিাা িারল ােে�েমপপিপা রাল
াারনপরলম েপেমিরমর তকর েমিরমিপন
াাামা লমিপা িচা ারচপার
রমরমিের রা েরআিমালা েমতেুরমির
রাে েমিরমিপিনা ােরমাোেকমিলত
ামআমামািপা ােরমা ািাম িারল
ােরর �া তারমর রাাস চােস িরির
ািে লমিা ারািল াাম ািািের
রররাপ াআাল রুামািপা রাাস ারর
ািা ািে েম েরেম ািািে লম তলার
তামার রিা োমিরম রিলত েরির
েরিাম েমা রমর

োি োি ররমাম েসিা োিে
েিনমরর াামিা ারকির ািারারর
রত তিিনা রিল াাামিাা োি
ািামা ািাম িারল ােরর তাাপিা
রত েিনমররিা রমােিাা েিনমরর
েির েে লারম েপিাম ািেে লমিা
োি োি শাে� েরিল েরিািেরর
ািমা তারর চিেি েিামআা
ািোিরা চিস রমারা ারমআপমা
োি েিামরমিচা রতাার েেমরমরির
রল াোররিাা েিেপর োিেিেরর

we

কলকাতায় িবিভ�
জায়গায় �দােলর
কেয়কিদন আেগ
��েক িকছ� �পা�ার
পে� �িহ� জাগর�
����র নাে�। তােত
বাংলােদশ ও ভারেত
িহ� ���াবল��েদর
ওপর আ��ে�র িন�ার
পাশাপািশ শাহবাগ
আে�ালেনর �িত
সংহিতও জানােনা হয়।

ম�লবার �প�র ৩�ট �থেক সে�� �টার মে�� সরাসির ��া�াে�াে�র �ক�
বাকচচ�া, �� সীতারাম �ঘাষ �ীট,
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ি�েতন ন�ী, িব �৩�� রবী�ন�র,
�পা� ব�তলা, কলকাতা ����১৮

দ�রভাষ : �৩৩��৪৯১৩৬৬৬, ���মল : manthansamayiki@gmail.com

ব�ের �৪িট স�খ�ার �াহক চ�াদা ৪� টাকা। ব�েরর �� �কােনা
সময় �াহক হ�য়া �ায়। �াকে�াে� পি�কা পা�ােনা হয়।
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