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মািদর কলকাতা সফেরর সময়
মািদ িবেরাধী পথনািটকা দশন

১০ এি ল, সংবাদম ন িতেবদন •
গত ৯ এি ল জরােতর ২০০২ সােলর িহংসার অ তম
নায়ক নের মািদর কলকাতা সফরেক ক কের ৮-
৯ এি ল মািদ িবেরাধী কমসূিচ পািলত হল। ৮ এি ল
িবেকল সে য় মিটয়া জ মেহশতলা অ েল আকড়া ও
সে াষপুর শেনর সামেন এবং হািজরতন িশ ভারতী
ুেলর সামেন একিট পথনািটকা কের একিট আেবদন রাখা

হয়। ওই অ েলর িবিভ মা েষর করা এই মানবতার
কােছ আেবদন'-এ পির ার বলা িছল, আজ য েপই
হািজর করা হাক না কন, মা ষ জােন, নের মািদ
একজন গণহত ার নায়ক। ২০০২ সােলর িহংসার সময়
এই মিটয়াবু জ মেহশতলার দিজরা নতুন জামাকাপড়
পািঠেয়িছল সখানকার গত মা েষর জ । নের মািদর
িবচার এখনও হয়িন। তার িবচার চাই। স পি মবাংলায়
াগত নয়।
আেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশ যমন একা েরর

গণহত াকারীেদর িবচার হে , মািদরও সরকম িবচার হওয়া
দরকার।

... 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। ...
তািকেয় দখুন বাংলােদেশর িদেক। ১৯৭১ 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 ঢাকার শাহবাগ ায়ােরর
গণজমােয়ত।'

পিরবতক' নাট েগা ীর ২০ িমিনেটর মািদিবেরাধী
পথনাটক িহ তওয়ালা' হওয়ার সময় পথচারীরা সই নাটক
দখেত দঁািড়েয় যায়।
৯ তািরখ কেলজ ায়াের ফর এই নাটকিট ম হয়

-বার। সখােন শাহবাগ সংহিত, পি মব '-র প থেক
পুর েটা থেক সে ছ-টা পয অব ান কমসূিচেত
িছল া ড মাইেক ব ৃতা, নের মাদীর িব ে , শাহবাগ
আে ালেনর সপে পা ার দশনী এবং মানবতার কােছ
আেবদন'-এর িলফেলট িবিল।

িবেকেল এই অ ান চলাকালীন তার থেক একটু দূের
কিফ হাউেসর সামেন ছা ছা ীরা মািদিবেরাধী একিট পথসভা
কের। িকছু ছা ছা ী মািদর শপুতুল িনেয় িমিছল কের
এবং পের সই শপুতুল পাড়ায়। সকােল া ড হােটেলর
সামেন নের মািদেক কােলা পতাকা দখায় িকছু ছা ছা ী
এবং িথেয়টার কমী। পুিলশ জমােয়ত ভেঙ িদেয় ২৩ জনেক
ফতার কের। পের িবেকেল তােদর ছেড় দওয়া হয়।

ভজাল ি ল িদেয় তির হেয়েছ
ডান লােমর চুি , তদ দািব

শমীক সরকার, কলকাতা, িপএমএএনই-র িবেশষ সং ার
ধান িজ দভাসহায়ম-এর িরেপাট থেক •

এ গাপালাকৃ ণ, ভারেতর অ াটিমক এনািজ র েলটির
বােডর া ন চয়ারম ান এবং ভারেতর পরমাণু শি র
পে সওয়ালকারীেদর মেধ এক অ তম ব ি ডান লাম
পরমাণু চুি কতটা িনরাপদ তা িনেয় সংশয় কাশ কেরেছন।
৬ এি ল ভারেত শি র ভিব ৎ পেরখা সে একিট
সিমনাের ব ব রাখেত িগেয় িতিন বেলন, অিবলে
ডান লােমর য পািত কতটা িনরাপদ তা িনেয় তদ হওয়া

দরকার। উে খ , িকছুিদন আেগই রািশয়ার সরকাির পরমাণু
কা ািন রাসােটাম-এর একিট সাবিসিডয়াির কা ািন
িজও- পােডােলা -এর িডের র তভ ফতার হেয়েছন।
তঁার িব ে রািশয়ার সেবা তদ কারী সং া অিভেযাগ
এেনেছ, িতিন টাকা খেয় বল ইউে িনয়ান ি েলর তির
মালপ িদেয়েছন রাসােটােমর পরমাণু চুি িল বানােনার
কােজ। রািশয়া থেক আমদািন করা িট চুি র িনরাপ া
িনেয় পুনিবেবচনা কের দখেছ চীন।

এরপর েয়র পাতায়

াম জনসাধারেণর বষেশেষর উৎসব গাজন

জয়নগর থানার মিজলপুর কয়ালপাড়ার একশ' সঁাইি শ বছেরর িত শালী চার-চড়ক, ৩১ চ । দি ণ চি শ
পরগণার জনি য়তম লাকনাটক গাজন হে জয়নগর থানার তাসরা ভগবানপুর-এ। িহ মুসিলম ী ান িনিবেশেষ
সবাই অংশ হণ কের এই উৎসেব। বা া থেক বুেড়া সবাই স াসী হয়। এটারই িবিভ জায়গায় িবিভ নাম, মালদেহ
গ ীরা, মুিশদাবােদ আলকাপ, নদীয়ায় বালান, পু িলয়ায় ছা, উ র চি শ পরগণায় ফ া গান। ফসল, ভােলা
বৃি র জ এই উৎসব। িশবেক সয এবং পাবতীেক পৃিথবী েপ ক না করা হয়। দি ণ চি শ পরগণার ছ'িট থানায়
এই অ ান হয়, জয়নগর, লিপ, কাক ীপ, মি রবাজার, মথুরাপুর, লতিল। স য় ঘাষ, জয়নগর, ১ এি ল।

আলুর ফলন ভােলা হেয়েছ, দাম নই

গা-গতের খেট
লাভ কী হল?

৭ এি ল, জািকর হােসন, বড়িদগ ই, পর ড়া,
মিদনীপুর •
িতন িবঘা জিমেত (৩৩ শতেক িবঘা) আলুর চাষ কেরিছ।
এক িবঘা িনেজর জিম। ২ িবঘা জিম পেরর কাছ থেক
ভােগ িনেয়িছ। জিমর মািলকেক মাট আলুর চারভােগর
একভাগ িদেত হেব। স কােনা খরচপািত দেব না। ম
ও িমক --- সব খরচই আমার। এবাের িবঘায় খরচ
হেয়েছ ১৬,০০০ টাকা। এক িবঘায় ৭০ প ােকট (৫০
কিজ) আলু পেয়িছ। মােচর শষ স ােহ ১৮০ টাকা
এবং ২০০ টাকা কের প ােকট িবি কেরিছ।

সরকার আমােদর এলাকায় আলু কেনিন। রটও
জািন না। আজ নলাম আলুর দাম ২৮০ টাকা/ব া
হেয়েছ। িক এখন তা আর আমােদর মেতা চািষর
হােত আলু নই। বেড়া চািষ আর মহাজনেদর হােত
আলু রেয়েছ। আমরা তা ধারেদনা কের চাষ কির।
দনা শােধর তাড়া থােক। দনার শতই থােক আলু
ওঠার সে সে মহাজেনর কােছ আলু িবি করেত
হেব। যার ফেল আলু ধের রাখেত পাির না। এবাের আলু
ভােলা হেয়েছ। দাম ভােলা নই। লাকসান হেয়েছ। গা-
গতের খেট লাভ কী হল?

সরকােরর আলু কনার
খবর ধু কাগেজর পাতায়

৭ এি ল, মুহা দ হলালউি ন, মুিশদাবাদ •
আলু চাষ হয় মুিশদাবােদর ময়ুরা ী নদীর ই তীের বড়ঞা
ও ভরতপুর থানা এলাকায়। এবাের আলুর ভােলা ফলন
আলুচািষর জ আশীবাদ নয়, অিভশাপ িহসােব দখা িদেয়েছ।
আলুর দাম নই। সরকােরর কনার খবর ধু খবেরর কাগেজর
পাতায়।

আলু চাষ করেত চার বার া ের চাষ িদেত হয়। এেত
িবঘা িত -হাজার টাকা খরচ হয়। আমােদর এখােন ৩৩
শতেক িবঘা। বীজ লােগ পঁাচ ব া, দাম ছ-হাজার টাকা।
ব ায় প াশ কিজ। রাসায়িনক সার ১০-২৬-২৬ িতন ব া
লােগ, দাম িতনেশা টাকা। জলেসচ লােগ পঁাচ বার, খরচ
পেড়েছ পঁাচেশা টাকা। কীটনাশক লেগেছ েশা টাকার। িমক
লেগেছ ২০ জন, জন িত মজুির েশা টাকা। এইসব িমেল
মাট খরচ পেড়েছ ১৬,৩০০ টাকা। এবাের িবঘায় আলু হেয়েছ
চার হাজার কিজ। িত ই টাল আলুর দাম িছল চারেশা
টাকা অথাৎ সব আলু িবি কের পাওয়া গেছ ১৬,০০০ টাকা।
অথাৎ লােভর ভঁাড়ার শূ । আলু জিম থেক উঠেত ন ই
িদন সময় লােগ, তেব আলু পাকা হয়। তখন িহমঘের রাখা
যায়। মুিশদাবােদর িহমঘের রাখা আলু বীজ িহসােব ব বহােরর
উপেযাগী হয় না। তাই মুিশদাবােদর আলুচািষ বীেজর জ
গিল িকংবা পা ােবর ওপর িনভর কের।

কঁাটাতােরর সীমা থেক
অিসত রায়, বামনহাট, কাচিবহার, ১৩ এি ল •
মা -বছর আেগ কঁাটাতােরর মােঝ ঝুল , ১৫ বছেরর
বাংলােদেশর মেয় ফলািনর মৃতেদহ সারা িনয়ােক
তালপাড় কেরিছল। িঠক কী হেয়িছল শীেতর সই রােত?
ফলািনর বাবা ল ইসলাম বাংলােদেশর জােগ রী
উপেজলা, িড় াম জলার একিট ােম থাকেতন। চূড়া
দািরে র ফেল িতিন বাংলােদশ ছেড় আসােম িগেয় বসবাস
করেতন। আইিন বা বআইিন --- এ ধরেনর দশা র
গাটা পৃিথবীেত আকছার ঘটেছ। ল ইসলাম তঁার মেয়র
িবেয় িঠক কের ফেলিছেলন বাংলােদেশর িড় ােমর একিট
ছেলর সে । ৭ জা য়াির ২০১১ খুব ভাের কাচিবহােরর
িদনহাটা-২ েকর অ গত চৗধুিরহাট াম প ােয়েতর কােছ
কঁাটাতােরর সীমা পিরেয় িড় াম পঁৗছেবন তঁার মেয়েক
িনেয়, িবেয়র িদন িঠক হেয় গেছ। ল থেম মই
বেয় পার হেলন। ফলািন যখন পার হেত গল, তার
পাশাক আটেক গল কঁাটাতাের। আতিচৎকাের ফলািনর
গলা ছিড়েয় পড়ল িদনহাটা-২ েকর আেশপােশ (সীমা
৯৪৭, ৩ এবং ৪নং িপলােরর মাঝখােন)। পািন, পািন'
আওয়াজ েন বীরপু ব িবএসএফ জওয়ানরা িনিবচাের
িল করেত কের। মৃতু র আেগ পয স জল
চেয়িছল। ফলািনর কা ায় অেনক মা ষ সই শীেতর
ভাের জেড়া হেয়িছল। তার মেধ একজন িছল এই হাই
মা াসার াস িসে পড়া ওমর ফা ক। িবএসএফ ফলািনর
মৃতেদহ দিড় িদেয় বঁেধ বঁােশর খঁাচা বািনেয়, কঁােধ বেয়
িনেয় যায় িদনহাটায়। পরিদন ফলািনেক কবর দওয়া হয়
িড় ােম। িবেয়র ছাদনাতলার বদেল কবের, বাংলােদেশর

কাগেজ লখা হল, ফলািন ঝুলেছ না, ঝুলেছ বাংলােদশ।
িহউম ান রাইটস ওয়ােচর মেত, িত চারিদেন একজন
বাংলােদিশেক এরকম িনিবচাের হত া কের ভারেতর সীমা
হরীরা। যা বািলন াচীেরও ঘটিন।

িদনহাটা আমার জ ান। িক সীমাে কােনািদন
যাইিন, তাই ফলািন রেণ এবার িঠক করলাম
চৗধুিরহােটর সই সীমাে িগেয় িনেজ উপলি করেব
সীমাে র মা েষর ইিতবৃ । ফলািনেক িনেয় তােদর ৃিত
কী তা জানব। বুঝব হাজার িকিম জুেড় কঁাটাতােরর এপােশ
বা ওপােশ একই ভাষাভাষী মা ষ পর র িবি হেয়
িবভাষী সীমা হরীর শাসন ও টহেলর মাঝখােন কমন
আেছ? ফলািন ও তার বাবা িগেয়িছল সই িখতােবর
িঠ াম পার হেয়। মা াসার িকেশার ত দশী ওমর

ফা কেক িচনেত যাব। জানব, কঁাটাতােরর ওপাের কােনা
নাগিরক পিরেষবা ছাড়াই মা ষ কীভােব িদন জরান
করেছ? সীমা হরীেদর কেঠার বাধািনেষধ কীভােব
তােদর জীবেন িতব ক হেয়েছ? পানীয় জল, া ,
িশ া ছাড়া মা ষ সখােন িক ধু কঁাটাতার পিরেয়
একবার ভাট িদেত আসেছ? প ােয়ত, িবধানসভা বা
লাকসভায়? তােদর জীবেন এইসব রা ীয় িত ােনর
ভূিমকা কী? কৃষক কীভােব সখােন বঁেচ আেছ?

িত া- তাসায় ২৩ মাচ নামলাম িনউ কাচিবহার। সখান
থেক িতন িকিম দূের ম েনর ব ু রামজীবন ভৗিমেকর
বািড়। গলাম িরকশায়। একিদন কাচিবহাের থেক িদনহাটা
পিরেয় সীমা শন বামনহােট যাব। কাচিবহাের

াব িছল রাজবািড়, সাগরিদিঘ, িশবমি র, পুি বািড়,
মধুপুরধাম এইসব জায়গা দখার। রামজীবেনর কাছ থেক
সাইেকল িনেয় শশেবর এই িছমছাম র শহরটা ঘুরেত
বেরালাম। দড় বগ িকেলািমটার টলটেল জেলর িদিঘটা
ায় শশেবর ৃিতর মেতাই আেছ। চারপােশ সই পুেরােনা

সরকাির অিফস, লালরঙা িবি ং, ব া , মি র াচু
ইত ািদ। রাজােদর সমািধে দেখ িবেকেল লখকেদর
সােথ গ , পরিদন ৫০ িকিম দূেরর শন বামনহাট।

এরপর েয়র পাতায়

চলেত চলেত

লেগ গেছ
চে র বাতাস

অিমতাভ সন, ভবানীপুর, ৮ এি ল •
ামবাজার মে া শেন মনী চ

কেলেজর িদেক বেরােত গেটর মুেখ
পাহারাদার পুিলেশর গলা শানা গল, কী
হে ! এখােন এসব করেবন না। সের
যান।' গেটর সামেন ফুটপােথর ওপর
কেলেজর ছা রা একটা ঠা ডা পানীয়র
ক ান িনেয় ফুটবল খলেছ। গেটর সামেন
িসঁিড়র ওপর ছা ীরা বেস হাসাহািস করেছ।
এই ফুটপাথটা ওই কেলেজর এত গােয়
গােয় য ছা ছা ীরা এখােনই রাজ আ া
জমায়। পুিলেশর কথা ছা রা কােনই িনে
না। য ছেলটার সাজেগাজ দখনদারী স
ক ানটা িনেয় পােয় নাচােনার চ া করেছ
যমন কের বল নাচায়। আিম পাশ কািটেয়
বঁািদেক ঘুের ডান হােতর রা া ধরলাম ---
শচীন িম লন। এি েলর থম স ােহই
পৃিথবী এত তেত উেঠেছ য বলা সােড়
চারেটেতও রা া থেক ওঠা গরম ভােপ
গােয় যন আ েনর হলকা লাগেছ। চে র
বাতাস নড়েছ না। বঁািদেক একটা বািড়র
গােয় সাদা ফলেক লখা, শহীদ শচী নাথ
িম । দঁািড়েয় পড়লাম। ফলেক লখা আেছ,
মহা া গা ীর িশ শচী নাথ ১৯৪৭ সােল
দা ার সমেয় শাি িমিছেল নতৃ িদেত
িগেয় ছুিরকাহত হেয়িছেলন।

যাব এই গিলরই ওই মুেখ বাগবাজার
ীট। -পােশর বািড় েলা বশ পুেরােনা।

আমােক পিরেয় একটা মা িত ভ ান সামেন
িগেয় দঁাড়ােলা। ুেলর বা ায় ভিত সই
গািড়টা দঁাড়ােতই বা ারা সম ের চঁচােত
লাগল, শহের ঢউ উেঠেছ, শহের ঢউ
উেঠেছ'। অমিন ডানিদেকর গিলেত দিখ এক
বয় মিহলা আলুথালু বেশ বিরেয় এেস
বা া েলার মা-বাপ তুেল উ ম গালাগাল
করেত করল। বা ােদর এক স ী
নেম যাওয়া পয বা ােদর াগান শহের
ঢউ উেঠেছ' আর সই মিহলার গালাগািল
চলেত থাকল। গািড়র াইভার বার েয়ক
বা া েলােক হই হই কের ধমক িদেয়
হেস ফলল। একটা র ছুেট এেস
লািফেয় ঝঁািপেয় গািড়র কঁােচর জানলায় উঁিক
মের কােক যন খুঁজেছ। স কের গািড়
ছেড় িদল।
বা ােদর গলা িমিলেয় যেত যেতই

ঢােকর আওয়াজ। ঢাক িঠক নয়, -হােত ই
কািঠ িনেয় চড়বিড় বাজােত বাজােত আসেছ
ফতুয়া পড়া গলায় গামছা দওয়া এক বৃ ।
সে একটা রাগা কােলা বউ লাল হলুদ
চককাটা শািড় পের মািটর সরা হােত হঁাকেছ,
বাবা তারকনােথর চরেণর সবা লােগ ---
মহােদব।' দাতলার ঝুলবারা া থেক এক
ভ মিহলা একটা কেয়ন ছুঁেড় িদেলন। মািটর
সরায় পেড় পয়সাটা গিড়েয় গল ঢািকর খািল
পােয়র মােঝ লুিঙর ছায়ার িদেক। চািষ বউ
ঝুঁেক সটা িড়েয় িনল।

আ া, এরা চািষ তা? চহারায়
পাষােক সরকমই লাগেছ। সময়টাও চ
মাস। গাজেনর স াসীরা তা বরাবর ােমরই
বকার কৃষক। হয়েতা আজই এেসেছ উ র
চি শ পরগনার কােনা াম থেক। অথবা গঁা
ছেড় দমদেমর কােনা বি েত এেস উেঠেছ
আরও আেগ।

যাই হাক, সরায় একটা টাকা িদেত
িগেয় দখলাম, একদানাও চাল নই। আেগ
আমােদর মা-মািসরা দখতাম ধু টাকা িদত
না, সে এক কৗেটা চাল িদত। কউ
কউ আলুটা-কলাটা িদত। দখেত দখেত
বাগবাজার ীেট পড়লাম। সামেনর পুেরােনা
বািড়েত একতলার অ কার ঘুপিচউ ঘের শষ
িবেকেলর অ আেলায় ত েপােষর পের
এক দা তার নািতেক পড়াে , তাহেল
কানটা বেড়া? বেলা বেলা ...' দা র
গজন নািতর নীরবতা ... আিম তােদর
পাশ কািটেয় কােণর িসঁিড়র িদেক চেলিছ।
আমার গ ব দাতলায়। সখােন আমার ছা ী
অেপ া করেছ। িক কী পড়ােবা ভাবিছ।
কােনা িশ ােতই িক িকছু িশিখেয় তালা
যােব? চে র বাতাস য নড়েছ না।
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পয়লা বশােখর
ঃসংবাদ

আমরা পয়লা বশােখর িদন বিল ভ নববষ। িক এক-
একটা ঘটনা িদনটােক ঃেখর কের তােল। এমনই এক
ক ণ ঘটনা ঘটল জয়পুেরর নবিনিমত ঘাট িক িন টােনেল
পুর আড়াইটা নাগাদ। ভ নববষ'-এর িদন আমরা
স ায় িটিভেত নলাম সই ঘটনার িববরণ, ছিবেত
দখলাম তার িনমম দৃ ।
চারজেনর একিট পিরবার যাি ল ুটাের চেপ।

িবপরীত িদক থেক ছুেট আসা একটা ােকর ধা ায় িপেষ
গল ুটার-চালেকর ী এবং ছা মেয়। আঘাত পেলন
সই চালক এবং তার বা া ছেল। বউ আর মেয়র িনথর
দেহর সামেন রা ার ওপর বেস রইেলন িতিন ছেলটােক
িনেয়। পাশ িদেয় এেকর পর এক গািড় চেল গল। কউ
থামল না। কউ সাহােয র হাত বািড়েয় িদল না। এক ঘ া
পের একজন মাটরবাইক আেরাহী বাইক থািমেয় তােদর
সাহায করেত এিগেয় এেলন। খবর পেয় টাল- গেটর
পুিলশ এেস তােদর হাসপাতােল িনেয় গল বেট, িক
মিহলা এবং ছ-মােসর মেয়টা বঁাচল না।
এই ঘটনার সম িববরণ ওই টােনেলর িসিসিটিভেত

ধরা পেড়িছল। িসিসিটিভর কে াল ম থেক ঘটনাটা
দেখও কউ এিগেয় আেসিন, পুিলশেক খবরও দয়িন।
হাসপাতােল ওেদর িনেয় যেত এক ঘ া সময় ন
হেয়িছল। যিদ সময় মেতা ওেদর উ ার করা হত, অ ত
ওই মিহলার জীবন র া পত। িক একটা জীবেনর মূল
আজেকর নগর সভ তায় কতটু ?

িব নাট িদবেস
রাতেভার নাট েকাজাগরী

স ম দব, শাি পুর, ২ মাচ। ছিব উজান চে াপাধ ােয়র
তালা •
ক জােগ? নীলকমেলর আেগ লালকমল জােগ। আর জােগ
... দপদপ কের িঘেয়র দীপ জােগ। ওরা জেগ থাকেত
চাইেছ। জাগােত চাইেছ আর সকলেক। ওরা মােন শাি পুর
সাং ৃিতক-এর নটধারা। ২৭ মাচ িব নাট িদবস উপলে
বাণীিবেনাদ িনমেল লািহড়ী র মে (শাি পুর পাবিলক
লাইে ির হল) একযুগ ধের রাত জাগেছ ওরা। এ বেড়া েখর
সময় নয়। তাই জেগ থাকাও একটা ধম --- ওরা জােন ওরা
মােন। আর এই নাট কাজাগরীর এক রােতর জাগা কমন
হেব, এটা ভাবেত ভাবেত ওেদর যাগােযাগ চলেত থােক।
পি মবে র িবিভ মে অিভনয় করেত করেত ওেদর িত
চলেত থােক। ধুমা নামী অনামী নাট দেলর কমীই নয়,
ওেদর এই যাগােযাগ েলােত থােক কিব িচ কর স ীতিশ ী
আবৃি কার লাকনৃেত র দল বাদ য ী থেক কের িশে র
আিঙনায় ায় সম ে র মা ষ। এটাই নাট েকাজাগরীর
ঐিত । আর এর ঐিতে ছিড়েয় থােক কলকাতার িতি ত
িশ ী থেক কের শাি পুেরর ঘামটা দওয়া গৃহবধূ। মাচ
মাস পড়েতই অেপ া কের ব মা ষ সাং ৃিতেকর পরম আদের
হােত লখা সই িনম ণপ িটর জ ।

অবেশেষ ২৭ মাচ িব নাট িদবেসর রেণ নাচ গান ও আবৃি
সহেযােগ িবিভ নাট দেলর িমিলত ভাতেফির। ি তীয় পেবর মূল
অ ান হয় িঠক রাত আটটায়। পাবিলক লাইে ির চ র
এবার সেজ উেঠেছ অিভেন ী িবেনািদনীর িবিভ ছিব ও তেথ র
ভা াের --- সহায়তায় পি মব নাট একােদিম। াগৃেহর
বাইেরর বারা ার দখল িনেয়েছ নাট পি কা, িলটল ম াগািজন,
িসিড ও সাং ৃিতেকর িবগত িদেনর নানা আেলাকিচ । শয়েন
পেন যা সাং ৃিতক, দেলর াণেভামরা কৗিশক চে াপাধ ায়

এেক এেক মে ডেক িনেলন নাট সমােলাচকেদর --- নৃেপ
সাহা, সংলাপ-কলকাতা নাট দেলর পিরচালক ী মুেখাপাধ ায়,
শাি পুেরর িবধায়ক ী অজয় দ, পাবিলক লাইে িরর াগািরক
ী সামনাথ কর এবং আরও অেনকেক। িব নাট িদবস ২০১৩

উপলে নাট কার দািরও ফা-র বাণীিট পাঠ কেরন নৃেপ
সাহা মহাশয়। সাং ৃিতেকর প থেক এবার স াননা দান
করা হল খ াত আেলাকিচ ী মাননীয় দীপক মুেখাপাধ ায়,
নামধ া অিভেন ী ীমিত মি রা সাম এবং নাট সংগঠক
ী সিচদান মহাশয়েক। পলাশ আবীেরর রেঙ, ফুেলর গােছর

চারায়, িম াে , উ রীয় শািড়েত এবােরর নাট েকাজাগরীর মূল
ভাবনা িবেনািদনীর সাধ শতবষ রেণ ারেক মানপে সংবিধত
হেলন িবিশ রা। ভাবনায় থােক বাধহয় মেন রাখার আেবদন আর
িথেয়টােরর সামি কতা। অ ানমে সাং ৃিতক কতৃক কািশত
দীপক মুেখাপাধ ােয়র আেলা' কাশনািটর আ ািনক উে াধন
ঘেট লখেকর হে । এরপেরর অ ান িল ঘিড়র কঁাটার সােথ
দৗড়েত থােক।...

আমােদর জীবনযাপেন, রাজনীিতেত সব
একটা হঠকাির উে জনা চেল এেসেছ ...'

চূণী ভ িমক, কলকাতা, এি ল •
বীণািপিস আমােদর বািড়েত কাজ কেরন। যখন
িতিন অেনকিদেনর জ আেসন না, তখন
তঁার হেয় কাজ কের িদেয় যান তঁার িদিদ
িকংবা জা িকংবা অ কােনা আ ীয়-ব ু। সই
সূে ই ঝণামািসও এেসিছেলন বীণািপিসর হেয়
কাজ করেত। ৫-৭ িদন ঝণামািস বীণািপিসর
জায়গায় কাজ কেরিছেলন। তারপর ঝণামািসর
কথা ায় ভুলেতই বেসিছলাম। হঠাৎ সিদন
খবর পলাম ঝণামািসর মেয় হাসপাতােল
ভিত। অ াি েড ট হেয়েছ। িঠক কী য হেয়েছ
বাঝা যাে না, িক অব া খারাপ। বর
মেরেছ িকনা তাও জানা যাে না। িক
বীণািপিসর সরকমটাই আশ া। িবেশর কাঠায়
বয়স মেয়িটর, একটা বা াও রেয়েছ। এর -
িতন িদন বােদই তার মৃতু সংবাদ পাই আমরা।
গােয় আ ন লািগেয়িছল। লাকজন িজে স
করায় বারবার বেলেছ বেরর কােনা দাষ নই,

ায় গােয় আ ন লািগেয়িছল স। কন তার
এরকম ইে হল?

আমার দাদা পকলােকে র া ন ছা ।
আমােদর বািড়েত এেস থােক মােঝসােঝ।
একিদন রােতর বলায় এেস বেল য ওই
িত ােনর এক ছা ী তুঁেত খেয় িনেয়েছ।

হাসপাতােল ভিত। স বত বািড়র সােথ দীঘ
ঝােমলার িভি েতই এই িস া নয় স।
এই মেয়িটও মারা যায় -একিদেনর মেধ ই।
আন বাজার পি কার পাতায় খবর বর

হয়। পকলােকে র কতৃপ র িব ে মামলা
দােয়র করেছ তার বািড়র লাকজন। িবপয
আ ীয়স জন ব ুবা ব পাড়া- িতেবশীেদর
কথা খািনক পিড় খবেরর কাগেজর পাতায়,
খািনক দিখ দাদার মুেখ আর খািনক মেন মেন
আপনা থেকই ভেস ওেঠ।

একই িদেন এই েটা খবরই পাই। আর
সই িদনই সে েবলা আমার এক সহপাঠীর
ফান আেস। আমার সই সহপাঠীিট এসএফআই
কের। দী র মারা যাওয়ার ঘটনাটা িবশেদ
বলেত কের ও। িনেজর চােখ দেখেছ
--- গালমাল ধা াধাি র মেধ ও কীভােব
ল া েপাে ধা া খেয় মাথায় চাট পায় দী
আর এরপরও কীভােব পুিলশ ওর ওপেরও
লািঠ চালায়। িববরণীর শেষ আমায় িমিছেল
যাগ িদেত ডােক। আমার মাথা তত েণ িলেয়
গেছ, তা সে ও মেন হয় ও িক আমায় এভােব
দেল টানবার চ া করেছ? সংশয় হয় নানািবধ,
িক সমাধান হয় না কােনা।

কাথাও কােনা একটা বেড়াসেড়া গালমাল
হে , হেয়ই চেলেছ, যার আঁচ আমরা েত েক
নানা ভােব নানা িদক িদেয় পাি । আমােদর
জীবনযাপেন, রাজনীিতেত সব একটা বেড়া
গড়িমল, না মলা িহেসব, না- নওয়া িস া ,
হঠকাির উে জনা রেয়েছ। তার মাকািবলা করা
েয়াজন খুব িশগিগির। আর কতজন ব ুেক

আমরা এইভােব চেল যেত দব?

২৯ ম কানখুিল রােড পি কাসভা
২৯ ম ২০১৩ বুধবার ড ু ৭৭ কানখুিল রােড পুর িতনেট
থেক একিব ' ও নতুন শতা ীর আেলা' পি কার ১২ বছর
পূিত উপলে কেয়কজন পি কা-স াদক ও লখকেক স ধনা
জানােনা হেব এবং তার সে থাকেব সািহত সভা, ইজ ও
আেলাচনা ইসলােমর দৃি েত সািহেত র ভাষা'। এিদন একিট
ফা ার কাশ করা হেব। সকলেক এই অ ােন আম ণ
জানােনা হে । যাগােযাগ ৮০১৩৩৪৯৭৪৭।

ব রা পে সাইেকল যা া
২১ এি ল ব রা স ােহ'র শেষর আেগরিদন মেহশতলা
থানার বাটা মাড় থেক বজবজ চিড়য়াল িচলে পাক অবিধ
সাইেকল যা া হেব। সাইেকল যা া হেব সকাল সাতটা
িতিরশ িমিনেট। এরপর ওই পােকর জয়চ ীপুর কিমউিনিট
স টাের একিট সভা হেব। যাগােযাগ : অমর ন র, সভাপিত,
বজবজ স াব (৯৩৩৯৭৬৯২৩০)

থ ম পা তা র প র ডান লাম
ডান লােমর চুি িটও সরবরাহ কেরেছ রাসােটাম। গত

কেয়কমাস ধের ব াপক চ া করা সে ও ডান লাম চুি চালু
করেত পারেছ না কতৃপ । শানা যাে , হট রান' দওয়া
যাে না সখােন।

গাপালকৃ ন বেলন, আমরা চাই, রািশয়ান পরমাণু শি
িনয় ক সং া িনেজ এখােন এেস তদ কের চুি র িতিট
অংশ স েক িনরাপ ার গ ারাি ট িদেয় যাক। া ন রা পিত
এিপেজ কালােমর ডান লাম স েক আ ােসরও সমােলাচনা
কের িতিন বেলন, কালামেক িনরাপ া সং া িববৃিত দওয়ার
জ ক দািয় িদেয়েছ? িতিন একজন পণা ইি িনয়ার।
িতিন পরমাণু শি স েক িক জােনন না।'

থ ম পা তা র প র কঁাটাতােরর সীমা থেক
িটেনর বািড় আর কৃিত বেড়াই মায়াময়। বামনহাট
থেক িগেয় পঁৗছলাম িদনহাটা-২ েকর চৗধুিরহাট
াম প ােয়েত রামকৃ আ ম অিতিথ িনবাস।

একদম িজেরা পেয়ে ট আ মিট। ৪৭ জন ছা
থােক। পেড় পােশ লােগায়া হাই ুেল। আসােমর
গঁাসাইগঁাও, ধুবিড়, িশিল িড়, খিড়বািড়, সাউডা ার
যমন আেছ, কাচিবহার, মাদািরহাট ও লাকাল
ছেলও আেছ।
লালাগ নােম শীণ নদী বেয় যাে িব ৃত

চায়না ধান খেতর পাশ িদেয়। অথাৎ বােরা ধান।
আেশপােশর াম িলর প ােয়ত বাম ে টর দখেল।
তেব এবার কী হেব বলা যায় না। িহ বিশ
সািদয়ােলর িঠেত। িখতােবর িঠ, যখােন িনহত
ফলািনর ফহ কঁাটাতাের ঝুলিছল তার জনসংখ া সব
মুসলমান। জায়গীর বলাবািড়েত িহ ও মুসলমান
উভয়ই আেছ। িবমল মাদক, বেয়স চি শ হল,
দীঘেদহী, সদাহা ময়, পির মী, আ ম রঁাধুিন। মেয়
রামু টেন পেড়। ছেল মাধ িমক িদেয়েছ। ী ভাতী
আ েমর রা ার কােজ সাহায কের। চােষর জিম
আড়াই িবেঘ। পু র ১ িবেঘ। পু ের মাছ চাষ
করা হয় বৃি হেল। আষাঢ়, াবণ, ভা । তার
াম সািদয়ােলর িঠ িবরাট এলাকা। ২০০০ ঘর।

তার মেধ ৮০০/৯০০ মুসলমান। ময়মনিসং থেক
আগত মাদকরা বিশ। বমনরা কম, তারা রাজবংশী।
সািদয়ােলর িঠেত মসিজদ নই। একটা মা াসা
আেছ। সখােনই লােকরা নামাজ পেড়। মসিজদ
আেছ িখতােবর িঠেত, িজেরা পেয়ে ট। চাষবাস
েটা হয়। আমন ও আউস। বােরা িসজেন পাটও
হয়। তেব পােট বিশ আয় নই। লবার পাওয়া
যায় না। িদিল, হিরয়ানা, বা ােলার করালায় ানীয়
মা ষরা লবােরর কােজ ৩০০/৪০০ টাকা মজুিরেত
চেল যাে । অ ণাচেল ২৫০। এখােন মজুির ১৫০।
বছের কমিদনই কাজ পাওয়া যায়।

আষাঢ় থেক ভা আমন ধান রায়া, পাট কেট
পচােত হয়। িবেল তখন ফঁােক ফঁােক বােরা ধান
কাটা। বািক ৭ মাস টুিকটািক কাজ, বািড় মরামত,
জ ল সাফাই। ২০০৮ সােল শষ প ােয়ত িনবাচেনর
পর ১০০ িদেনর কাজ পেয়েছ মা ৬িদন। প ােয়েতর
কাজ ায় নই বলেলই চেল। িবমেলর ভাষায় যা
আেছ, তা-ও খেয় ফলায়'। ১৭টা মৗজায় ১৭ জন
সদ । তার মেধ হয়ত ৭/৮ জেনর টাকা এেসেছ।
৫০ হাজার টাকা কের ভাগ কের িনল, ফেল িকছুই
হল না। কােনা সামািজক স দ তির হল না।
এখােন ভতের জিমর দাম িবেঘ িত ২ লাখ টাকা।
আমন ধান রায়া, সার, গাড়া, কাটা, বীজতলা,
কীটনাশক সব িমিলেয় িবঘা িত খরচ চার হাজার
েশা আর ফসল থেক আয় সাত হাজার। অথাৎ -
হাজার আটেশা টাকা িনট আয়। বােরা খরচ িহেসব
কের দখা গল সাত হাজার (২০ মণ িবেঘ িত),
আর আয় আট হাজার পঁাচশ। অথাৎ িবঘা িত িনট
আয় মা দড় হাজার টাকা। এবার চােষর িহসাবটা
দখা যাক। সার, লবার, কাটা, ধায়া িমিলেয় ছয়
হাজার খরচ হেল আয় হে আট থেক দশ হাজার
টাকা। তামােক হাল সার, জব সার, লবার, কাটা,
বীজ সব িমিলেয় খরচ পঁাচ হাজার চারেশা আর লাভ
মা এক হাজার টাকা। আলুেতও লাভ বিশ নয়। ধু
দখা যাে , ভু ােত এর ি ণ বা িতন ণ লাভ হেত
পাের। অথাৎ চাষবােসর খরচ দােমর তুলনায় এত
বিশ য চািষেক হােত অ া খরেচর টাকা থাকেছ
না। উপায় ধু বাসী স ােনর িদনমজুির থেক
স েয়র টাকা ােম পাওয়া। তােদর টাকা রগঁাও
ব া ােলার থেক এেল িটেনর গট বা ছাউিন হয়।

িখতােবর িঠ ামিট কঁাটাতােরর িজেরা পেয়ে ট,
অথাৎ িবএসএেফর টহল ােমর পােশই। াইমাির
ুল কঁাটাতােরর পােশ। িবএসএফ ক া হাই ুেলর

পােশ। াইমাির ুেলর সামেন ঈদগা। কঁাটাতােরর
মােঝ গেটর সংখ া িতন। কঁাটাতার দওয়া হেয়েছ
সীমাে র ১৫০ গজ সামেন অথাৎ িতন হাজার িকিমেক
১৫০ গজ িদেয় ণ করেল যত জিম হয়, সখােন চাষ
আবাদ িকছুই নই ায়। ১৫ বছর আেগ কঁাটাতার
দওয়ার সময় ওপাের যত লাক িছল তার আিশ
শতাংশ এিদেক চেল এেসেছ। ওপাের বি র মেতা
পেড় আেছ িড় শতাংশ। থমত, যােদর বিশ জিম
তােদর বিশর ভাগ চেল এেসেছ কঁাটাতােরর এিদেক
আর ি তীয়ত, যারা অত গিরব তারা রেয় গেছ
বি জীবেন। িতনেট গট সকােল এক ঘ টা, সােড়
বােরাটায় এক ঘ টা আর িবেকেল এক ঘ টার জ
খােল। অ ল ধান জােবদা িবিবর বািড়েত বেস
দখা হল ওপাের থাকা নজ ল ইসলাম নােম এক
যুবেকর সে । স অিভেযাগ িনেয় এেসেছ তার র
শা িড়িটেক অেনক ণ কঁাটাতার পেরােত দওয়া
হে না। ক াে গেলও কম া ডােরর সা াৎ পাওয়া
যাে না। তার অিতিথেদর সে ভাটার কাড থাকা
সে ও ১৮১ ব ােটিলয়ন তােদর পঁাচ ঘ টা বিসেয়
রেখেছ। হয়রািন করেছ ি তীয় ণীর নাগিরেক
মেতা। শষেমশ জােবদা িবিবর হ ে েপর ফেল
আমার সামেনই পাস পাওয়া গল। জােবদা িবিবর
ছয় ছেল ছয় মেয়। ছেল এরশাদউ ার সােথ কথা
হল। আেগ িদি হিরয়ানােত অেনক লাক কাজ
করেত যত। এখন ব া ােলার করালােত যাে ।
ওখােন কােজর অভাব নই। এখােন িখতােবর িঠেত
কমসং ান নই। জিমেত সচ নই। ফসল ভােলা হয়
না। দাম পাওয়া যায় না। মজুির সামা । কােনা
িশ নই। এরশাদ জয়পুের কাজ করত। ১৮০ টাকা
মজুির। ওর সােথ কথা বলার সময় একিট উ ল
ছেল িসরাজুেলর সে দখা হল। ২০-২১ বছর
বয়স। িনরাপ ার কারেণ নাম বদেল িলখলাম। স
তার মাবাইেল কঁাটাতাের ফলািনর ঝুল মৃতেদহ
দখােলা। সংসাের দা ণ অভাব। সাত বছর বয়স
থেক স -ন র ব বসা কের, যা িকনা আেয়র
একমা উপায় সখােন। তার পিরবার ল া ড লুজার।
ফেল চাকিরেত অ ািধকার পােব। দওয়ানহাট কেলেজ
ি তীয় বেষ পেড়। িদনহাটায় স পেড় না, কারণ
রাজনীিতর মারামাির সখােন ায়ই লেগ আেছ।
ানীয় ভাষায়, ডা াডাি িনত েনিমি ক ঘটনা। তাই
স ভােলা পড়া েনার জ দওয়ানহােট পরী া
িদেয়েছ। রিববার াথিমক ুেলর িশ ক িনেয়ােগর
পরী া িদল। জনা পঁিচশ সহকমী িনেয় তার একমা
উপাজেনর রা া িজের, গালমিরচ, মশলাপািত,
াি ক ব াগ বাংলােদেশ পাচার করা, যখােন চািহদা

ও দাম উভয়ই ভারত থেক বিশ। এটা অথৈনিতক
িনয়েম খুবই াভািবক ঘটনা। গ পাচার এখন
কঁাটাতােরর ফেল কেম গেছ। ওখান থেক আেস
কাজ করার মা ষ। কাজ সের তারা িফের যায়।
িজিনসপ এিদেক আেস না। িনভেয় ও অকপেট স
এসব কথা বেল গল। এরপর আমার রঁাধুনী ব ু
িবমেলর সে সাইেকল কের জায়গীর বলাবািড়র
িজেরা পেয় ট আসাম থেক আগত িবএসএফ কমীর
সােথ কথা বললাম। ওরা বাংলা বােঝ। িকছু িকছু
বলারও চ া কের।

িখতােবর িঠর য অংেশ কঁাটাতার, সখান থেক
লােগায়া াইমাির ুেল পড়েত আেস াস ফােরর
আিশদা, কসানা, িজনা, ফিরদা, মনতাজ। ফিরদা
ছাড়া আর সবাই আেস এক নং গট িদেয়। অ িবেধ
িফের যাবার সময়। মা ারমশাইরা অত স দয়।
শিনবার গেটর সামেন অ ত -ঘ টা বেস থাকেত
হয় কখন খুলেব। িতনেটয় ুল ছুিট হেল ২-১ ঘ টা
বেস থাকেত হয়। ইেলি ক নই। িটউবওেয়ল িনজ
বািড়েত না থাকেল পািন নই। িচিকৎসা নই। চােষর
মজুর নই। তবুও বশ িকছু ছেলেমেয় াইমাির এবং
হাই ুেল পেড়। এেদর দখা েনার জ , সাহােয র

জ ানীয় সংগঠেনর েয়াজন অ ভব করলাম।
আ েমর ছেলেদর সে বিরেয় পড়লাম

মুি িভ ার জ । িবশাল এক বটগােছর িনেচ,
কাশীপুের কেয়কটা ছেল বেস গ করিছল। তােদর
ব ুেদর মেধ কঁাটাতােরর পূব থেক আেস ছিব,
কামাল, রা ল, রা । ওেদর ওখােন দাকানপাট নই।
ল র আেলায় পেড়। গ করলাম রজাউল, িলটন,
হা ণ রিশেদর সে । হাই ুেল িস সেভন এইেট
পেড়। ওিদেক তারা যেত চায় না কারণ কঁাটাতােরর
াম থেক এখােন তারা খালা আকােশর িনেচ
াভািবকভােব চলােফরা করেত পাের। ানীয় উৎসব
গােমলা, দােলর মলা, িখতােবর িঠেত তারাও
অংশ নয়। বামনহােট িবশ হাত কালীেমলা। সখােন
নাগরেদালা, িমি র দাকান, সাকাস। রা ায় রশন
িনেয় আসিছল বছর প ােশর অগি মাদক। জিম
মা এক িবঘা। কঁাটাতােরর ভতের সব মুসলমান।
যখন এিদেক গ , ছাগল, উট, খািস কাটা হয় বেড়া
ঈেদ, তখন কঁাটাতােরর ভতের থাকা মা েষর কােছ
ঈদ িনরান ময়। দখা হল উ ল, িচ াদী ১১/১২
বছেরর ওমর ফা েকর সে । পাির কারখানায় কাজ
করত। দশ িদন হল কারখানা ব । ফা ক স ম
ণীেত পেড়। সািদয়ােলর িঠ মা াসায়। িব ান

ি য় িবষয়। আর সবার সে ফলািনর মৃতেদহ সও
দখেত িগেয়িছল। পড়া না চািলেয় যেত ব পিরকর।
কারখানায় কাজ কের িনেজর বইখাতার খরচ স
িনেজই জাগায়। ১৯ বছেরর ইনজামামা নাইেন উেঠ
ভােলা লাগিছল না বেল পড়া ছেড় িদল। হিরয়ানায়
াইঊড কারখানায় থম কাজ। তারপর বা ােলার।
রাজ আয় ৩৩০ টাকা। এি ল শেষ বামনহােটর
কালীর মলা পয ঘুের বিড়েয় সখােন আবার
কােজ যাগ দেব। ১৮ বছেরর সিফ ল ফলািনর
মৃতু দেখেছ সিদন িটউশন থেক িফের। িখতােবর
িঠর কঁাটাতাের একজন মেয় িবএসএফ-এর িল
খেয় ঝুেল আেছ। ব ুেদর সে দখেত িগেয়িছল।
তার ব ব আড়কািঠরা টাকা িনেয় তােদর সে
িব াসঘাতকতা কেরেছ। িদনহাটা থেক পা মেটম
িরেপাট থেক নািক জানা গেছ, ফলািনেক হত ার
আেগ ধষণও করা হেয়িছল।

সামেন প ােয়ত িনবাচন। এই অ েল তমন
কােনা উে জনা দখলাম না। তেব িবমল আমােক
বলল, লােকরা পিরবতন চাইেছ। িবশাল কঁাটাতােরর
এই সীমাে এেস মেন হল িদনহাটায় এেস যখন
থাকতাম, তখন বুঝেত পারতাম না, জীবন কত
িন ুর, কত িনরাপ াহীন। অথচ জীবন বাহ এখােন
কত গিতময়, ােণা ল এবং হয়েতা মাগত
অ ােয়র িতেশাধ নবার জ ভতের ভতের
ফুঁসেছ। মা েষর জীবনধারেনর তািগেদই সীমা
পারাপার হেত হয়। ধরা পড়েল কারাবাস বা মৃতু ।
িতিট কােজ তােদর হন া হেত হয়। কােনা অ
লাকেক িচিকৎসার জ এপাের আনেত হেল বড়ার
ফঁাক গিলেয় আনেত হয়। আে ালন সংগিঠত হেয়
কলকাতা বা িদি পয ছড়ােল জুলুম ও অত াচার
িকছুটা কমেত পাের। প ােয়েতর কাজকম পিরদশন
করার জ ানীয় সংগঠন িলেক সি য় হবার কথাও
উেঠ এল এই থাকার িদন িলেত। চলাচেলর ওপর
িবিধিনেষধ তালার আে ালন খুব জ ির। কৃিষপেণ র
বচােকনার জ খালােমলা পিরেবশ েয়াজন। িফের
আসার সময় হঠাৎ মেন হল িকছুিদেনর জ ওপাের
কঁাটাতােরর বি জীবন কাটােল কমন হয়?

অথবা, তা যিদ না পাির, তাহেল চ াংড়াবা া িদেয়
বধ সীমা পার হেয়, পাসেপাট হােত িনেয়, িড় াম
িগেয় ফলািনর বাবার কােছ সংহিতর আ াস িদেয়
আিস। ধু হাত েটা জিড়েয় ধের ক াহারা িপতার
কােছ িনবাক সা না িদেয় বিল, সম ফলািনর পােশ
আিছ আমরা।
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ষােলািবঘার পাড়া বি েত পানীয় জল এল
অবেশেষ পািলও খাওয়ােনার ক কাযকর হল

.

৪ এি ল, খায় ন নসা, ষােলািবঘা, মেহশতলা।
৩ এ মাচ তালা িজেতন ন ীর ছিবেত পাড়া বি র
পুনগঠন।
বুধবাের য চ ঝড় হেয়িছল, তােত একটা বা া,
দালনায় িছল, আছাড় খেয় যখােন েজে র কাজ
হি ল, সখােন িগেয় পেড়। য ঘর েলা আ ন লেগ
িত হেয়িছল, তােদরই একটা পিরবােরর -মােসর

িশ । পেড় িগেয় বা াটার বুেক চাট লােগ। খুবই তর
অব া ওর। লাকাল ডা ারেক থেম দখােনা হয়।
পরিদন সকােল ওেক হাসপাতােল ভরিত করা হয়। আজ
পয আর কােনা খবর পাইিন। ঝেড় অেনেকর িত
হেয়েছ। বা াটা য পিরবােরর তােদরও িকছু য় িত
হেয়েছ।

পুেড় যাওয়া ঘেরর বািস ােদর জ নতুন ঘেরর
াকচার পুেরা তির হয়িন। নতুন য ঘর েলা তির

হেয়েছ, মাথায় িটন লাগােনা হেয়িছল। স েলা উেড়
েজে র কােছ িগেয় পেড়। স েলা ফর এেন লাগােনার

ব ব া করা হয়।
বাের ষােলািবঘায় িগেয় জানেত পাির, সাংসদ

দীপা দাসমু ীর মারফত য েটা িডপ িটউবওেয়েলর
অ েমাদন হেয়িছল, তার মিটিরয়াল এেস গেছ। ওই
একই িদেন মেহশতলা পুরসভা থেক আরও একটা িডপ
িটউবওেয়েলর মিটিরয়াল এেসেছ। ইিতমেধ রাইট াক
থেক উেদ াগ িনেয় য িডপ িটবওেয়ল করা হেয়েছ,
সটাও আমােদর স টােরর পােশ চালু হেয়েছ। খুব িমি

জল ওটার। পুরসভা থেক েটা টাইমকেলর ব ব া করা
হেয়েছ, তার লাইন এেস গেছ। এ েলা িঠকঠাক হেল
ষােলািবঘার জেলর সম া িমটেব আশা করা যায়।
এবাের পািলও রাউ ডটা ভােলা হেয়েছ। বি র লােক

পািলও খাওয়ােত িদেয়েছ। এর আেগ ওরা বেলিছল,
পানীয় জল না িদেল আমরা আমােদর বা ােদর পািলও
খাওয়ােত দব না। বি র রাইট াক স টাের চুর বা া
পািলও খেয়েছ। হাম িভিজেটও িকছু বা ােক পািলও
খাওয়ােনা হেয়েছ। বৃহ িতবার একটা হ থ ক া
হেয়িছল, ১২০-৩০ জেনর িচিকৎসা করা হেয়েছ ওষুধ
িদেয়। এেদর মেধ িছল চুর বা া। আমরা ষােলািবঘায়
একটা পিরবতন দখেত পাি । বি র লােকর রাগটা কেম
গেছ। ওরা বশ সহেযািগতা করেছ।

মমািরেত আলুচােষর খবরাখবর
তাপস মার ঘাষ, বিন াম, মমাির ২নং •
আমার এখন পঁাচ িবঘায় চাষ। সােড় িতন িবেঘেত আলু
চাষ কেরিছ আর দশ কাঠায় সেষ িদেয়িছ। বােরা চাষ
কির না, িঠেক-ভােগ িদই এক িবেঘ। বষার চাষ আমনটা
কির। আমার বঁাধা লবার আেছ, তােদর পয়সা িদেয়
সারা বছর রাখেত হয়। এরা ােমর লাক। মজুির ১৩০
টাকা অথবা - কিজ চাল আর ৯০ টাকা। কাজ ম াি মাম
ছ-ঘ া। আটটা থেক কােজ লােগ, সােড় বােরাটা পয ,
তারপর খেত যায়। রায়ার সময় ছ-গ ডা বীজ ভেঙ
পুঁেত দেব, একটা লবােরর মজুির হেয় গল। স কাজটা
করেত ঘ া িতেনক সময় লােগ।

অ াণ মােসর দশ তািরখ থেক চারিদেন লািগেয়িছ।
এবাের একটু লট হেয় গল। বৃি হেয় গল। মািটটা
হালকা কের িদেয় চাপান-টাপান িদেয় হাত-লাঙেল টানা
িদেয় িদে । ফা ুন মােসর ২০-২২ তািরেখর পর থেক
আলু তালা হেয়েছ। কঁাচা আলু আমােদর হয় না।
আমােদর হয় জ ািত, চ মুখী। কঁাচা আলু হয় এস-
ওয়ান, পাখরাজ বীেজ, অ সমেয়র মেধ হয়। ও েলা

াের রাখা যায় না, পেচ যােব। ওটা আেছ িকছু িকছু
মুি ডাঙা, আসাদপুর, ীধরপুর, শ রপুের। মমািরেত
জ ািতটাই বিশ, চ মুখী লােক একটু-আধটু খাওয়ার
মেতা লাগায়।

বাইের থেক লবার আেগ আসত, এখন কম আেস।
এখন একেশা িদেনর কাজ আেছ। তখন ফা ুন মােস কাজ
থাকত না। পু িলয়া, নিদয়া, মালদা, মুিশদাবাদ থেক
ওরা িনেজরাই চেল এেস বাজাের বেস থাকত, সখান
থেক লােক সব িনেয় যত। যখন দাদা আর আিম
একসে চাষ করতাম, আমােদর বািড়েত ওরা আসত।
একবছর হয়েতা এল, পেরর বছর থেক আসেতই থাকত।
আসার জ বলেত হত না, ওরা িঠক সময় মেতা চেল
আসত। এেদর মেধ আিদবাসী আেছ, পূবব ীয় আেছ,
মুসিলমও আেছ। মিহলাও থাকত। বঁাশ-খড় িদেত হয়।

ওরা ঘর বািনেয় নয়। এখন আর খুব একটা আেস না।
রট একই। ালনটা িদেত হত। ােমর দাকান থেক
মশলাপািত- তল- ন িকেন ওরা রা াবা া কের িনত।
আলু তালা শষ হেয় গল। চেল যত। আবার বােরা
ধান কাটার সময় আসত। ধান কেট তুেল ঝেড় িদেয়
চেল যত। এখন ােমর লবারেদর িদেয়ই আলু তালা
হে । আমার হেয় গল, তারপর আর একজেনর কাটল,
এইভােব চেল। যখন মােঠর কাজটা চেল তখন একেশা
িদেনর কাজ ব থােক। প ােয়ত থেক ািনং হে ,
একেশা িদেনর কাজ তখনই করােনা হেব, যখন চািষর
কাজ নই।

আলু ওঠার পর বাজার াট হল ২৫০ টাকা/ব া
থেক। তখন খে র নই খে র নই রব। তখন তা
িবি বাটা হয়িন। এবাের বাজার কেট কেট ২০০ টাকায়
এল। িতিদন ১০ টাকা ২০ টাকা কের রট নািমেয়
িদেয়েছ। এবাের িবি হল। এইভােব ১৬৫ টাকা
পয বাজার নািমেয় িদেয়েছ। সরকার কনার কথা ঘাষণা
করার পর ওই ১৬৫ থেক আবার ১৯০-২০০ টাকায় রটটা
উঠল। তােত আলুটা িবি কের লস আটকােনা গল।
তেব মমািরেত সরকােরর কােছ আলু কউ িবি করেত
পেরেছ বেল জানা নই।
যােদর অথৈনিতক অব া ভােলা, ক াশ পয়সা আেছ,

তার আলুটা রাখার মতা আেছ। স কা াের
যায়। তােত তার কােনা কােনা বছর লাভ হয়, আবার
কােনা কােনা বছর লাকসানও হয়। আিম ২০০৪ সােল
লা াের আলু রেখিছলাম। তার আেগ দাদা করত,
আিমও চাে া বছর দাদার সে ব বসা কেরিছ। লাইন-
টাইন সবই জানা িছল। িক ২০০৪ সােল আমার িবরাট
লাকসান হল। ৭ টাকা ব া আলু িবি করেত হল।
মালটা াক হেয় িগেয়িছল। তারপর থেক আর াের
আলু রািখ না।

মু ইেয় বআইিন বি উে দ, পুনবাসন ঠুনেকা ােট
কেপােরেটর িবধা কের দওয়া পুনবাসন নীিতর িব ে ফর অনশন

সংবাদম ন িতেবদন, এি ল, এনএিপএম-এর স
িব ি অ সাের, ছিবেত এি ল মু ইেয়র থােনেত
একিট িবি ং ভেঙ পড়ার ঘটনায় আ যজনকভােব
বঁেচ যাওয়া এবং পের উ ার হওয়া একিট িশ ।
ছিবস রয়টার •
�মহারাে দানবাকৃিত িব ার-কন া র কা ািন এবং
সরকােরর মেধ দালািল-আঁতাত এক অস জায়গায়
পঁৗেছেছ। এই নীিতর চহারাটা কাশ পেয়েছ খুব
ক ণ ভােব, যখন দখা গল মু ইেয়র থােনেত ২-৩
মােসর মেধ তির হওয়া একিট আটতলা িবি ং ভেঙ
পেড় মারা গল ৭০ জন। আর এই সেবর মূেল আেছ
সরকাির াম ির ািবিলেটশন অথিরিট বা বি পুনবাসন

কতৃপ (SRA). সারা দেশই বি উ য়েনর নােম যটা
চলেছ তা হল বি র জায়গায় উঁচু উঁচু িবি ং বািনেয়
তােত বি বাসীেদর ঢুিকেয় িদেয় বািক খািল হেয় যাওয়া
জিম িবশাল দােম বেচবুেচ দবার কারবার। আর এটা
সরকাির সং া করেছ না বলাই বা ল । এসআরএ
এই কােজর জ বরাত িদেয় িদে িবিভ াইেভট
িব ারেদর।

এই নীিতেত সবেচেয় বেড়া মদত জুিগেয়েছ বি
পুনবাসন আইেনর কেয়কিট ধারা, যখােন বলা আেছ,
অ ত ১৯৯৫ সাল থেক যারা বি েত আেছ, তােদর
কবল পুনবাসন দওয়া হেব; একিট বি র ৭০ শতাংশ
ঘর যিদ পুনবাসেন রািজ হেয় যায়, তাহেল বািকেদর
স িত না থাকেলও বি পুনবাসেন হাত দওয়া যােব।
এই িট ধারার ফঁাক িদেয় িব াররা া লািগেয়
জার করা থেক কের নিথ জাল করা --- সবই
কের চেলেছ। এই িনেয় িনেজেদর মেধ িতেযািগতাও
চলেছ িবিভ িব ার- ােমাটার দানবেদর। যেহতু
ফঁাকা জিমর বাজারদর আকাশেছঁায়া, তাই বি বাসীেদর
লু করা হে কখেনা কখেনা িবশাল অে র টাকা ঘুষ

িদেয়। অথাৎ এসআরএ কেপােরটেদর একিট ি য়পাে
পিরণত হেয়েছ।

যিদও মু ইেয়র ৬০ শতাংশ অিধবাসীই বি বাসী। টক
পাক থেক হাইওেয় --- িবিভ বেড়া কে র কারেণ
িনয়ত উে দ হেয় এইসব বি েত আ য় িনে মা ষ।

তাই ১৯৯৫ সােলর সীমািটই বআইিন।
২০০৪ সাল থেকই মু ইেয় বি উে দ

হয় জারকদেম, তখন মুখ ম ী িছেলন িবলাস রাও
দশমুখ। কেল ািরও হয় তখন থেকই। আদশ
হাউিসং কেল াির, িহরানা ািনেদর জিম দখল এসেবরই
মাণ। খার গািলবােরও এরকম ১৪০ একর জিমেত

৪৬িট সাসাইিটর ২৬ হাজার পিরবারেক উে েদর (বা
পুনবাসেনর) ি য়া হয়। এসআরএ-এর আইেনর
একিট াল ধারা (৩ ক) ব বহার কের এই পুেরা
ক িটই একিট কেপােরেটর হােত িদেয় দওয়া হয়,

যার নাম িশবািলক ভনচার। ফেল ট ডার ডাকার আর
েয়াজন হয়িন, বািস ােদর ক কতটা িবধা িদেত

পারেব এই পুনবাসেনর সময় --- তার িতেযািগতায়
বািস ােদর য িতপূরেণ িবধা হয় তাও মেলিন
এে ে ।

গািলবার সাসাইিটর বািস ােদর ডােক ২০১১ সােলর
ম মােস ৯িদেনর অনশেন বেসিছল মধা পােটকর-
এর নতৃে মহারাে র ঘর বানাও আে ালন'। সই
অনশেনর মেধ িদেয় তির হেয়িছল িট সরকাির কিমিট,
একিট বি র নিথভু করণ ি য়ািট দখভাল করার
জ , আেরকিট এসআরএ-এর নীিত দখভাল করার
জ । িক িটর কােনািটই বা বািয়ত হয়িন।

২০১৩ সােলর েতই আজাদ ময়দােন একিট গণ
অব ােনর মেধ িদেয় আরও একিট তদ কিমিট

তির হয়। িবিভ বি র বািস ারা এক হেয় িমিছলও
সংগিঠত কের। মুখ ম ীর িনেদেশ ৬িট এসআরএ ক
পুনিবেবচনার ব ব া হয়। ৭-৮ ফ য়াির এসআরএ
অিফেস ওই ক িল িনেয় নািন হয়। মুখ ম ীর
অিফস থেক িনেদশ দওয়া হয়, নািন চলাকালীন
কােনা বি ভাঙচুর হেব না। িক সই িনেদশেক
বুেড়া আঙুল দিখেয় ২-৩ এি ল গািলবােরর গেণশ
ুপা হাউিসং সাসাইিটেত ভাঙচুর কের িশবািলক

িব াস। এমনকী ক ীয় আবাসন ম ী িচিঠ িলেখ এই
ভাঙা ব করার কথা বলেলও কউ কণপাত কেরিন।
ফেল ৪ তািরখ থেক ফর অনশেন বেসন মধা পাটকর
এবং মাধুরী িশবকর।

৮ িদন অনশন চলার পর ১২ এি ল বি বাসীেদর
একিট িমিছল মুখ ম ীর বাংলার সামেন িমিচল কের
িগেয় তঁার কােছ দািবসনদ পশ কের আেস। মুখ ম ী
িন িলিখত িবষেয় স িত াপন কেরন : গেণশ ুপা
সাসাইিটেত বািস ােদর স িত ছাড়া সখােন ভাঙচুর
করা যােব না। শত িনেয় শী িমিটং হেব। পুনবাসন
করা হেয়েছ সামিরক বািহনীর জিমেত, ফেল সামিরক
বািহনী যিদ আদালেত িজেত ওই জিমর দখল িনেয় নয়,
তাহেলও কউ ঘরছাড়া হেব না। ৬িট এসআরএ কে র
স ূণ তদ না হওয়া পয (১৫ ম-র মেধ তদ
স ূণ করার কথা বলা হেয়েছ) কােনা বি েত ভাঙচুর
হেব না ইত ািদ। ১৩ এি ল অনশন ত াহার করা হয়।

লােক না জানেলও আিম আমার
আে ালন চািলেয় যতাম -- শিমলা

.

িজ িনউেজ মাচ কািশত ইরম শিমলার একিট
সা া কােরর বাংলা অ বাদ কেরেছন সৗম ব ,
এি ল •
আজ তেরা বছর হল আপনার িতবাদ। এখন পছন
িফের দখেল কী মেন হয়
এিট জনআে ালন । আিম জািন না কাল কী হেব,
আিম বা েব িব াসী। আমােদর এই আে ালন িকছুটা
সাফল পেয়েছ ২০০৪ সােল। ভারতীয় সনা থাকত
কাঙলা েগ, যা আমােদর কােছ এক পিব ান।
সনাবািহনীর ব ক সই পিব ান অপিব কের
তুেলিছল। তাই যখন আসাম রাইেফলস ২০০৪-এর
নেভ ের কাঙলা গ ছাড়ল সই িদনিট আমােদর
কােছ বেড়া সাফেল র িদন িছল।
িকছুটা হেলও এটা আপনার একারই লড়াই। যাবতীয়
উ সগ আপনারই। যখন শােনন সারা পৃিথবীর লাক
আপনার সমথেন এিগেয় এেসেছ, তখন িক আপনার
ভােলা লােগ না
আমার আে ালেনর কথা যিদ লােক নাও জানেত
পারেতা, তবুও আিম এই আে ালন চািলেয় যতাম।
িক আিম খুিশ য মা ষ জাগেছ। ক ীয় সরকার
আমােক অেনক বাধা দওয়ার চ া কেরেছ, তােদর
মেত আিম আ হত ার চ া করিছ। িক তা কখনই
নয়, আিম ধু মা অিহংসার ারা আমার লে
পঁৗেছােত চাইিছ।
আপিন ২ বছর আেগ আফ া-র িব ে আে ালন

কেরেছন। সরকার িক এখনও তার অব ান
বদল কেরিন। আপিন িক হতাশ হন না তােত
আিম সবসময় আমার িবেবেকর কথা েন চিল।
িবেবক আমার দহ ও মেনর মেধ ভারসাম বজায়
রােখ। আিম কখনই কােনা পিরি িত খুব কিঠন
বা খুব সাজা এভােব িবচার কির না। আমার
িবেবক বেল দয় কানটা িঠক কানটা ভুল। এটা
জনআে ালন। তােদর এটা বাঝা দরকার। এটা
সিত কােরর আে ালেনর য়াত। সরকার যতই
এই আে ালেনর িত উদাসীন থাক তবুও আিম
আশাহত হব না। মা ষ জেগ উেঠ এই আে ালেন
যাগ িদেলই আমার আে ালেনর সাফল ।

আবার চািরিদেক আে ালেনর কথা শানা যাে ,
অেনেকই িহংসা ক আে ালেনর কথা বলেছ।
সখােন আপনার লড়াই একক, এটাই িক আপনার
বাতার জার
গা ীিজ ি িটশেদর িব ে তঁার অিহংস আে ালেন
সফল হেয়িছেলন, আিম তঁারই পথ অ সরণ করিছ।
সরকার আমার িত ােক বল করার চ া করেছ।
আিম কখনই কাউেক বিল না, স কান পেথ চলেব।
িহংসার পথ না অিহংসার পথ। আিম ধু আমার
িবেবেকর কথা েন চিল। যখন মা ষ মেয়েদর
িব ে িহংসার িবপে আে ালেন নামেছ, তখন
আপিন তােদর অ ে রণা হেত পােরন।
আিম তােদর বলেত চাই য পৃিথবীর অেধক নারী।
তারা সবলতর িল । আমােদর উিচত নারী পু ষ এক
সােথ িমেল কাজ করা, ক বেড়া বা ছােটা তা কখনই
িবচার করা উিচত নয়। আমােদর কৃিত থেক শখা
উিচত। পািখরা যখন বাসা বানায়, তখন তারা ক
বেড়া ক ছােটা িবচার কের না। মা ষ হল সবেচেয়
উ ত াণী, আমরা িনেজেদর জীবন িনয় ণ করেত
পাির। তাই আমােদর েত কেক সমান চােখ দখা
দরকার।
আপনার ল পরণ যখন হেব, তখন তা আপিন
অনশন ভ করেবন। তখন আপিন কী কী করেবন
কী হেত চেলেছ তা িনেয় আিম ভািব না। আিম
ভগবােনর কােছ িনেজেক সঁেপ িদই। আমার ভিব ত
আিম জািন না। বতমােন বঁেচ থেকই খুিশ।

মেহশতলা থানার পুিলশকমীেদর অত াচােরর িব ে
গণতাি ক অিধকার র া সিমিতর কােছ অিভেযাগ
৪ এি ল, সংবাদম ন িতেবদন •
একিট পািরবািরক িবেরাধেক ক কের পুিলশ
শাসেনর অৈবধ হ ে প চলিছল কেয়ক বছর ধের।

এই সূে মমতা ন র ১ এি ল গণতাি ক অিধকার
র া সিমিতর কােছ একিট অিভেযাগপ পশ কেরন।
তােত িতিন লেখন --- ২৬ মাচ রাি েটা নাগাদ
রা ার সম আেলা িনিভেয় িদেয় িচরি ত িব াস সহ
আরও পঁাচ-ছজন পুিলশ সাদা পাশােক ( জেনর উিদ
িছল ও একজন মিহলা পুিলশ িছল, সকলেক দখেল
িচনেত পারব) আমার বািড়েত চড়াও হয় এবং দরজা
ভেঙ আমােদর শাবার ঘেরর আলমাির থেক ১০ ভির
ওজেনর সানার গহনা ও নগদ ২০,০০০ টাকা ডাকািত
কের। আমার ামীেক উল কের গামছা িদেয় আমােদর
হাত-পা বঁােধ এবং আমার নাইিট িছঁেড় আমােক িবব
করার চ া কের। আমার িশ ক ার আতনােদ ওরা
আমায় ছেড় িদেয় আমার ামীেক টানেত টানেত িনেয়
পালায়। তত েণ একতলার ঘর থেক আমার র,
া িড়, ভা া, দওর ও জা এেস পেড়। পুিলশ

তােদরেক তেড় আেস এবং লািঠ চালােত চালােত
বিরেয় যায়। আমার বৃ ও অ র এবং া িড়েক
লািঠ িদেয় মাের। থানায় িনেয় যাওয়ার পর অ কার
একটা জায়গায় আমার ামীেক িনেয় িগেয় মারেধার
কের (আমার ামী বেলেছ)। পুিলশ পারেক সম
ঘটনা িলিখতভােব জানাই ওইিদনই।'

১ এি ল গণতাি ক অিধকার র া সিমিতর
মিটয়া জ-মেহশতলা শাখার প থেক কলকাতার
ভবানী ভবেন রাজ মানবািধকার কিমশেনর কােছ
দরখা করা হয়। কিমশন দি ণ ২৪ পরগনার এসিপ-
ক িতন স ােহর মেধ এই িবষেয় িরেপাট দওয়ার
জ িনেদশ দয়। এরপর এই সিমিতর প থেক ৫
এি ল মেহশতলা থানার ওিসর কােছ একিট িচিঠ িদেয়
এই ঘটনার পূণা তদ দািব করা হয় এবং দাষী
ব ি েদর িব ে আইিন পদে প নওয়ার আেবদন
জানােনা হয়। এখনও এই িবষেয় কােনা অ গিতর
খবর পাওয়া যায়িন।
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আজমীর শিরফ মণ

.

সাম ি ন পুরকােয়ত, হািজরতন, ১৪ এি ল •
এটা আমার থম আজমীর তথা রাজ ান যা া নয়। আেগ ব বার
আজমীর এেসিছ, িঠক কতবার বলেত পারব না। মেন হয় দশ-বােরা
বার হেত পাের। থম সই ১৯৮৩- ত, তারপর ি শ বছের কতবার হল
সিঠক িহেসব নই।

এই যা ার আেগ গত ফ য়ািরেত কনফাম িটিকট বািতল করেত
হল পািরবািরক অ িবধার কারেণ। আমার জীবনসি নী যেত পারিছল
না পািরবািরক ঝােমলায়, আর আিম যেত ভীষণই আ হী িছলাম। তাই
মেন মেন স ী খুঁজিছলাম। ছেল হঠাৎ একিদন বলল বাবু কাকা (আমার
মেজাকাকার ছােটা ছেল) তামার সে যেত পাের, আমায় িজে স
করিছল, তুিম আজমীের যােব?' আিম তা এক কথায় রািজ। পরিদনই
িটিকট িরজাভ করেত গলাম। বাবু বলল েমজদা আরও একজন সােথ
যােব। তার বউ না তা?' --- আিম িজে স করলাম। ফ ািমিল
িনেয় কাথাও যেত একটু ঝােমলা হয়, আিম চাইিছলাম -িতনজন
পু ষ হেল ঝাড়া হাত-পা িব াস ঘারা যােব। আমােক বাবু আ
কের জানাল য, আমােদর পােশর বািড়র একটা ছেল আমােদর সােথ
যেত ই ুক। আসেল সাধারণ ভােব আজমীের সবাই ফ ািমিল িনেয়ই
যেত চায়। ওটা ভারেত মুসলমানেদর সবেচেয় বেড়া তীথ ান বেল
গণ করা হয়, তাই পূণ অজেন একসে যাওয়া অেনেক য় বেল
মেন কের। স যাই হাক, িতনজেনর যাওয়ার িটিকট কনফামড হল।
িক িরটান িটিকট হল ওেয়িটং িল , একেশার ওপর। ভাবলাম ওটা
িঠক হেয় যােব। আেগরবারও এমনটাই হেয়িছল। নটওয়াক সব সময়
িঠক না থাকেল বুিকং ওেয়িটং িলে চেল যায়। ক জানেতা ওই ওেয়িটং
িল টাই আমােদর ভাগােব। দাল- হািল- ড াইেড িমিলেয় িতনিদেনর
ছুিট, সে শিনবার আর রাববার িমিলেয় হল পঁাচিদন। ওই ফঁােকই ঘুের
আসেত হেব। িদন চােরক পর বাবুর মজদা আর আমার দাদাও আমােদর
সােথ যােব বেল জািনেয় িদল। আবার যেত হল িরজােভশন করােত।
আিম গলাম দাদার িটিকট আনেত আর বাবু পাঠােলা আর একজনেক।
ভাগ েম বাবুর মজদার িসট আমােদর কামরায় আমােদর পেরর বােথই
হল, িক দাদার িসট পড়ল একটা কামরা বাদ িদেয় পেরর কামরায়।

িক শষ পয দাদার আর যাওয়া হেয় ওেঠিন। িদন দেশক আেগ
বেড়া বউিদর শরীর খারাপ হল। সােনা ােফ জানা গল পাথর আেছ।
আর কী, দাদার যা া বািতল। শেষ চারজনই যার যার ব াগ িছেয়
চললাম আজমীেরর উে ে ।

ম লবার রাত সােড় এগােরাটার আজমীর এ ে েসর িটিকট িছল।
রাত ন-টা চি েশ সে াষপুর থেক িশয়ালদা লাকােল চেপ বসলাম।
সােড় দশটায় শয়ালদা পঁৗেছ িন আজমীর এ ে স আজ রাত সােড়
এগােরাটার পিরবেত রাত দড়টায় ছাড়েব। অথচ আসার আেগ স ায়
নট সাচ কের জেনিছ গািড় আজ সিঠক সমেয়ই ছাড়েব। হারামজাদারা
আেগ এটা ঘাষণা করেল রােতর খাবারটা বািড়েত আরাম কের খেয়
পেরর েন আসতাম। আিম তবু েটা হাত- িট একটু মুরিগর মাংস
ঝাল িদেয় খেয় এেসিছ, বািকরা ওই স ার চা জলখাবারটাই খেয়
এেসেছ। কী আর করা যােব। শেন চাদর পেত বেস পড়লাম খাজা
বাবা িক মেহরবািন' বেল। মশ

কশেব র মি র ও ধ রী কালী মি র

.

দীপ র সরকার, া িরয়া ই রাড, কলকাতা ৭৮, ১৮ মাচ। সে র
ছিব লখেকর তালা। •
কলকাতা থেক ৭০ িকিম দূরে ল ীকা পুর, দি ণ চি শ পরগনা। ২
িডেস র ২০১২ রিববার ভারেবলা ঢা িরয়া থেক নামখানা লাকােল উেঠ
বসলাম ৫টা ১৭ িমিনেট, জয়নগর মিজলপুের নেম ধ রী কালীমি র
যাওয়ার জ । অত শীেতর সকােলও ভােলাই িভড় িছল।

ল ীকা পুর শেন নেম, িকছুদূর হঁেট অেটা াে ডর িদেক
গলাম। মি রবাজােরর অেটােত উঠলাম। জায়গাটা িবজয়গ । সখােন
বাজােরর পােশই কশেব েরর (িশব) মি র। বাংলা ১১৫৫ সেন ািপত
হয় পাড়দাহ িনবাসী কশবচ রায়েচৗধুরী ারা। জনগেণর সাহােয ও
তারাপদ রায়, ধীের নাথ পুরকাইতেদর সহেযািগতায় ১৩৫৬ সােল সং ার
হয় এিট। সং ার সিমিতর অথ সহেযািগতায়। উেদ া া মদন হালদার,
খিবলাস ম ল। অেটা াে ডর পােশই কশেব েরর মি র। মি েরর

ভূগভ অংশ অেনকটা বেস িগেয়েছ। িসঁিড় িদেয় অেনকটা উঁচুেত উঠেত
হয়। িতনিদক খালা মি র। চারচালা মি র। কা কায করা। ওপের
চূড়া আেছ। মি েরর সামেন বাজার বেস। মি েরর পাশ িদেয় রা া
ল ীকা পুর শন পয গেছ। একটু ঘুের ঘুের দেখ শেন গলাম।

িকছু ণ পর জয়নগর শেন নামলাম। শন থেক বিরেয় দখলাম
-ধাের সব জয়নগেরর মায়ার দাকােনর সাির। সসব পিরেয় পথচারীেক
িজ াসা করলাম, ধ রী কালীমি ের কীভােব যাব? ানীয়রা বলল,
সাইেকল ভ ােন চেপ যান। সাইেকল ভ ােন চেপ বসলাম। িমিনট পঁােচর
পের একটা রা ার মােড় নামলাম। সখান থেক বঁািদেক ৭ নং ধ রী
রাড, মিজলপুর পঁৗছলাম। পঁৗেছ দখলাম ডানিদেক সবুজ রেঙর
দাচালা িটেনর ছাউিন যু শ া ণ। সখােন ভ রা আেস পূজার
সময়। মূল মি র িটেনর ছাউিনর পছেন। সবিদক িদেয়ই মূল মি ের
েবশ করা যায়। িতনিট েকা আেছ। ধ রী কালীমূিত মাঝখােন।
ছা চারহাত কাপড় পরােনা ামা মূিত। চতুভুজা ামা পী, পটলেচরা

চাখ, দবীর পদতেল িশব। কাপড় খুব র কের পরােনা। অপূব খুব
ছা ামামূিত, এককথায় নয়ন সাথক। মিজলপুর িনবাসী য েগাপাল
বে াপাধ ােয়র মাতাঠা রানী অ পূণা দবী ১৩৪৫ সােল এিট াপন
কেরিছেলন। িনয়িমত এখােন পূজািররা পূজা কেরন। ধান পূজাির পূজা
করার সময় আিম চতুভুজা ামা পীর ছিব তুললাম। মাথার পছেন ছিব
তালার সামা শে , পূজাির একটু ঘাড় ঘুিরেয় িবর হেলন। একজন
সহকারী সাধক এেস বলেলন এই মি েরর মহাশি মা িলর সবেরাগহরা
ও সব কাযিস দান' ণা েণর িববরণ। এই মা িল ধারণ কিরেল
ও কেঠার িনয়মাবলী মািনেল বােতর ব থার উপশম হয়'। এক একটা
প ােকট িতনটাকা। মি েরর পােশর ঘর থেক পাওয়া যায়। আিম িট
প ােকট িকনলাম। প ােকেটর সােথ িনয়ম মািনয়া চলার িনেদশ' আেছ।
মি েরর সামেন রা ার উে ািদেক একিট িসঁিড় ঘাট বঁাধােনা, চািরিদেক
গাছপালা সমৃ পু র।

দি ণ ২৪ পরগনায় এরকম আরও অেনক মি র আেছ। য িল এখনও
অজানা ও অেচনা রেয়েছ স িলর দশেনর আশায় রইলাম।

শাি র ন ব র কলেম ডুেয়ল স
রিবন পাল, ৩০ মাচ,২০১৩ •
আইনজীবী শাি র ন ব িলেখ ফেলেছন একটা নয় েটা বই, ডুেয়ল
িনেয়! িনত নতুন সে ব াপৃত হওয়া আমােক িবি ত কের চেল। ডুেয়ল
এক াচীন পা াত ঐিত , িত ি তায় অপমান এর উৎস, যু া
তেলায়ার থেক আধুিনক কােল িপ ল। এখন অব ডুেয়ল কেঠারভােব
বআইিন। শাি র েনর মেতা আমরাও দেখ অবাক হই য ব রাজা,
লখক, িশ ী, কিব, সমােলাচক, ডা ার, উিকল ডুেয়ল লেড়েছন।
আসেল িত ি তা যমন সত , অপমান তমন অিনবায, তাই ডুেয়ল
ঘেটেছ বাের বাের। ডুেয়েলর নানা িনয়ম িছল। যমন, যােক চ ােল করা
হত তারই িছল ান, সময়, যু া িনধারেণর অিধকার। একিট বইেত িতিন
হািজর কেরেছন মাদাম রীেক িনেয় ডুেয়ল, রা ী ও মােনর ডুেয়ল,
মাে র ডুেয়ল, মািটনভ ও শরমনতেভর ডুেয়ল, ভলেতয়ােরর ডুেয়ল,
টুিপ িনেয় ডুেয়ল ভৃিত। বিণত এ শিট ডুেয়েলর িত ীরা সবাই
অব আজেকর পাঠেকর পিরিচত নন, তেব তঁারা সমকােল িছেলন িনজ
িনজ ে যেথ খ াত। আর একটা কথা, এইসব ডুেয়েল নারী অেনক

ে াসি ক হেলও অেনক ে নয়। তু অহং বােধ ধা াও
অেনক ে এই াণঘাতী যুে র কারণ হেয়েছ। শাি র নবাবুর
কৃিত নানািবধ। ক) িতিন যথাস ব নাটকীয় কািহনী িনমাণ কের িতিট
অধ ায়েক রচনা করেত সেচ হেয়েছন। খ) সংলাপ, বণনা, উপ াপনা
সাবলীল --- যােত সাধারণজন লখা িল হােত তুেল িনেত পাের। গ)

িতিট অধ ােয়র শেষ আেছ বিণত ডুেয়ল তেথ র উৎস। এই এ শিট
ডুেয়ল কািহনী রচনার জ তঁােক য অসংখ বই ঘঁাটেত হেয়েছ।

ি তীয় বইিট হল --- িডেরািজও-র াস'। আপাতদৃি েত বইিট ডুেয়ল
সে কন তা িনেয় ধ তির হেত পাের। আসেল ১৮২৯ সােল ৫ ও

৬ জুন িডেরািজও িহ কেলেজ াস িনেয়িছেলন। িদনই ােসর িবষয়
িছল ডুেয়েলর সাথকতা'। এক ফরািস গেবষক লখক িভ র জাকমঁ তঁার
রাজনামচায় লেখন য িতিন এই ডুেয়ল িবষয়ক ব ৃতায় হািজর িছেলন।
িডেরািজও তঁার ব ৃতায় ৫২িট ডুেয়েলর উে খ কেরিছেলন, য তািলকািট
বইেয়র ১০০-১০১ পৃ ায় দওয়া আেছ। আমার েটা িবষেয় কৗতূহল ---
িডেরািজও হঠাৎ এমন একিট িবষয় িনেয় িদন ব ৃতা িদেলন কন? স
িক কােরা অ েরােধ? এই ব ৃতার িববরণ বা িলিখত ব কাথায়
পাওয়া যােব? বইিটর শেষ অব িট বাংলা বই সেমত ২৬িট বইেয়র
উে খ আেছ। যিদও রমা সাদ দ স ািদত িডেরািজও িবষয়ক ব
সংকলনিট এবং শি সাধন মুেখাপাধ ায় সংকিলত বই িটর উে খ নই।
এ বইেয়রও শংসনীয় ণ --- অতীব আকষণীয় উপ াপন এবং তেথ র
িত মেনােযাগ। বীণ এই লখক গেবষেকর বই িট পাঠকেক আকৃ

ক ক এই কামনা কির।
ডুেয়ল, একিট িনিষ পা াত িত , শাি র ন ব , নি তা, ১০০
টাকা; িডেরািজওর াস, শাি র ন ব , বা লার মুখ, ১৪০ টাকা।

� খ ব র িন য়া

মুরিগ , তবু সই পালি
থেকই চীেন মানবেদেহ

ছড়াে নতুন বাড ু ভাইরাস

শল ব , কলকাতা, ১৫ এি ল,
তথ সূ চায়না ডিল। ছিবেত দি ণ
পি ম িচেনর চ িকং িব িবদ ালেয়
একিট খলার অ ােন নয়া বাড
ু ভাইরাসেক তাড়া করেছ একিট

ক াপ ল। ছিবর সূ িচনা িনউজ
সািভস। •
ফর বাড ু হেয়েছ চীেন।
এবাের িচরাচিরত এইচ ফাইভ এন
ওয়ান ভাইরাস নয়। সই ভাইরাস প
পিরবতন কের এইচ সেভন এন নাইন
( H7N9) প িনেয়েছ। এই ভাইরাস
পািখর গােয় থাকেলও পািখর র ালা
িকছুই হে না। দেখ বাঝাই যাে
না িকছু। িক মা ষ অ হেয়
পড়েছ। এখনও পয চীেনর উ র ও
দি েণর িবিভ েদেশ এই ভাইরােস
আ া হেয়েছ ায় ৬০ জন মা ষ

এবং তার মেধ ১৩ জন মারা গেছ।
স িত অেপ াকৃত ঠা ডা এলাকা মধ
এবং উ র চীেনও (যথা েম হনান
েদশ এবং বিজংেয়) এই ভাইরােসর

সং মেণর খবর পাওয়া গেছ।
এিদেক চীেনর পালি িশ

মারা কভােব িত হেত চেলেছ
এই সং মেণর জ । লােক পালি র
িজিনস খাওয়া ব কের িদে ,
যিদও সরকািরভােব তা খাওয়া না
খাওয়ার ব াপাের িকছু জানােনা
হয়িন। তেব সাংহাইেয়র য়াসান
হাসপাতােলর সং মণ রাগ িবভােগর
ধান জানাে ন, আ া েদর মেধ

অ ত অেধক কােনা না কােনাভােব
পালি ব বসার সােথ যু । বািকরা
ানীয় বাজার থেক পালি াডা

িকেনিছল।

কাটিনস ৃিতর া কিমিটর
৩৮তম রাজ সে লন

৯ এি ল, িনজামউি ন আহেমদ,
মিটয়া জ •
ডাঃ ারকানাথ কাটিনস ৃিতর া
কিমিটর ৩৮তম রাজ সে লন
অ ি ত হল ৬-৭ এি ল নিদয়ার
পলাশীেত। ছড়াকার সৃজন সেনর
ছড়াপাঠ ও সাং ৃিতক অ ােনর
পর িছল িট আেলাচনা। গণতাি ক
অিধকার র া সিমিতর সহ সভাপিত
তাপস চ বতী মানবািধকার ও
সামািজক দায়ব তা' িনেয় এবং

অথনীিতবদ রতন খাসনবীশ পুঁিজবাদ
িনভর উ য়ন এবং দির ভারত'
িবষেয় বেলন। িতিনিধ সে লেন
সারা রাজ থেক শতািধক মা ষ
অংশ হণ কের। সভাপিত অমেল
দ অ তার জ আসেত না পারায়
তঁার িলিখত ব ব পাঠ করা হয়।
সে লন থেক আগামী বছেরর জ
১২ জেনর স াদকম লী মেনানীত
হয়। এছাড়া আরও ১৯ জনেক িনেয়
মাট ৩১ জেনর কাযিনবাহী সিমিত
গিঠত হয়।

.
মিহরামপুর িশ িনেকতন ুেল ানীয় পািখ পিরচেয়র িশ া িদে ন মন
সরকার। ছিব তুেলেছন পাথ কয়াল, ফলতা, ১২ এি ল।

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে ৭টার মেধ সরাসির যাগােযােগর ক
বাকচচা, ৫০ সীতারাম ঘাষ ীট,

কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, িচিঠ, টাকা, মািন অডার, াহক চঁাদা পাঠােনার িঠকানা

িজেতন ন ী, িব ২৩/২ রবী নগর,
পা বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই- মল
: manthansamayiki@gmail.com

বছের ২৪িট সংখ ার াহক চঁাদা ৪০ টাকা। বছেরর য কােনা
সময় াহক হওয়া যায়। ডাকেযােগ পি কা পাঠােনা হয়।

ািধকারী িজেতন ন ী কতৃক িব ২৩/২ রবী নগর, পা অিফস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইেত কািশত এবং তৎকতৃক ি ি টং আট, ৩২এ পটুয়ােটালা লন, কলকাতা ৯ হইেত মুি ত।
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