
উ রা েল ভয়াবহ িবপযেয় সাহােয র আেবদন!
উ রা েল ভয়াবহ মঘভাঙা বৃি ও াবেনর কারেণ
পযটক ও তীথে ছাড়াও সখানকার কেয়ক হাজার

াম িত । আমরা সই াম িলেত আমােদর
সীিমত সামেথ র মানিবক সহায়তা পঁৗেছ িদেত চাইিছ।

যাগােযাগ : শমীক (০৩৩-২৪১৪৭৭৩০), িজেতন
(০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬), রামজীবন (০৩৫৮২-২৫৮৩৪৬))
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িবপয াম উ রাখে র দীঘেময়াদী পুনগঠেনর ডাক

িতলক সািনর ফসবুক পজ এ পাওয়া ছিবেত উ রাখে র
ওি ােমর এক ১০০ বছর বয় া বৃ া বণনা করেছন, তঁার
জীবৎকােল এতবেড়া াবন দেখনিন।

মেনাজ পাে , িহমালয় সবা স , উ রকাশী, ১২ জুলাই
•

উ রাখে িত বছরই ভূিমধেস চুর মা ষ মারা যাে ।
অ া বছর িমকরা মারা যায়, ামবাসী মারা যায়, তাই
খবর হয় না। িক এবার চুর তীথযা ী মারা গেছ, যারা
মধ িব ও উ মধ িব স দােয়র। তাই জ চারিদেক
শারেগাল পেড় গেছ।
ােণর কােজর মেধ ই পেড় উ ারকায। সটা চলেছ।
সনাবািহনী, ােসবকবািহনী এবং ামবাসীেদর
সহায়তায় এই কাজিট চলেছ, ায় শষও হেয় এেসেছ।
এখন চলেছ আ ােণর কাজ। তােত ওষুধপ এবং মূলত
া কমী লাগেছ। তাই এখন যারা একটু দূের ( যমন

পি মবে ) াণ সং হ করেছ উ রাখে র মা ষেদর জ ,
তারা টাকা পয়সা সং হ করেত পােরন কবলমা । কারণ
এতদূর থেক অ া াণসাম ী এখােন আনা ও িবতরণ
করা খরচসােপ । তাছাড়া এখনও ব ােমই কােনা গািড়
যাে না। ফেল াণ পাঠােনাও যাে না।
আমরা িহমালয় সবা সংঘ-র তরেফ একিট বা িট ােম
দীঘেময়াদী পুনগঠেনর কাজ হােত িনেত চেলিছ। যভােব
ভূিমধস নেমেছ, তােত সই ধস পির ার করা, আবার
যােত ধস না নােম তার জ ঝাপ জাতীয় গাছ লাগােনা
(কারণ বেড়া গাছ ভূিমধস আটকােত পাের না) ভৃিত কাজ।
এছাড়া যসব বািড় ভেঙ পেড়েছ, সখােন ঐিত বাহী
যুি ব বহার কের স িলর পুনগঠন করা দরকার।

কংি েটর বািড়র কারেণ ভূিমধেসর ফেল মা েষর মৃতু ও
েভাগ বিশ হয়।
উ র-পূব ভারেতও এইরকম েযাগ হেত পাের। আিম
দািজিলং বা তার আেশপােশ দেখিছ, এই ধরেনর ঘটনা
ঘটার সমূহ স াবনা আেছ।
এছাড়া দীঘেময়াদীভােব সরকােরর নীিতগত িকছু িদেকর
িব ে ও আমরা জনমত গেড় তুলব, সটা এই পুনগঠন
ি য়ার অ । যমন, থমত নদীেত বঁাধ িনমাণ; ি তীয়ত

বেড়া বেড়া কংি েটর বািড় িনমাণ; তৃতীয়ত ধমীয় টু িরজম।
ধমীয় টু িরজেম আেস মধ িব উ মধ িব টু ির রা।
ানীয় মা েষরা তােদর িখদমৎ খােট মা । টু ির েদর থাকা

খাওয়া ভৃিত িনেয় ব বসা কের চেল যায় বাইেরর বেড়া
বেড়া ব বসায়ীরা। আর এই ধরেনর ধমীয় পযটেনর মেধ
িদেয় ধমীয় মৗলবাদীেদরও বাড়বাড় হে । এ েলাও
আমােদর চারসূিচেত থাকেব।
আপনারা যিদ আমােদর এই দীঘেময়াদী পুনগঠন কে
অংশীদার হন, তাহেল আমরা খুবই খুিশ হব।

েতামােকও লাইেন হাত পেত দঁাড়ােত হেব মেন রেখা'

.

শািকল মিহনউি ন, মিটয়া জ, ৫ জুলাই, ছিব ই টারেনট •
জীণ শরীরটায় হাড় আর মাংেসর শ তা, কােনারকেম
পিশ েতা িদেয় ট াগ করা। িঢেলঢালা চামড়া নেম যেত যায়,
তারা জানান দয় লাকটার বয়স পঁচা র থেক আিশর মেধ ।
চশমার ভতের মৃত ায় চাখ েটা আর দেখ না। িক আেগ
দখত বেল মেন হয়। কমে ে তঁার নােমর ছড়াছিড়। সততা,
িন া িছল তঁার স ল, ব বহাের অমািয়ক। কােনািদন কােরার
রাগ শােননিন, এমনকী বেড়াবাবুর পয । িদনরাত ভাবেতন
াহকেক কীভােব স রাখা যায়। আরও র পিরেষবা িদেত

কী কী করণীয় তঁার। এখন পনশেনর কেয়কটা টাকার আশা
কেরন, কােনারকেম বঁেচ থাকার এতটু আশা, কম টাকায়
চািলেয় নওয়ার ছা একটা বােজট।

এখন পনশনেভাগীেদর ল া লাইেন দঁািড়েয় রেয়েছন
মা ষিট। স স পা জািনেয় দয় --- অেনক ণ হল,
আর পারিছ না, এবার মুি িদন!' বসার জায়গা
নই। ব াে র ল া ল া চয়ার েলা কাের ট অ াকাউ ট,
রকািরং অ াকাউ টওয়ালােদর দখেল। তােদর অেনক টাটকা
, জীবনেক উপেভাগ করার রিঙন আেমজ তােত, তহিবলেক

আরও পাকােপা করার । স েয়র খাতা উপেচ পেড়,
চেল যায় পেরর পৃ ায়। এিদেক ায় চার ঘ া লাইন দওয়ার
পর শানা গল --- ইয়ার এি ডংেয়র জ পনশন এখনও
ঢােকিন'। প অ া ড অ াকাউ ট স শেন সারা বছেরর করা
আর না-করা কােজর বাঝা, সইজ ই দির। তেব িদেনর
আেলা এখনও রেয়েছ, ঢুকেলও ঢুকেত পাের, লাইন ছেড়
বেরায় না কউ। হা- তাশ, কে র গাঙািন পঁৗছায় না বেস
থাকা ভ েলােকেদর কােন। দঁািড়েয় থাকা ছাড়া উপায় নই।
পুর গিড়েয় িবেকেলর িদেক চলেত কেরেছ। ... না
আজেক আর িফরেত হেব না খািল হােত, পনশন এেস
গেছ অ াকাউে ট। টাকা পােবন --- মরা চােখ কমন একটা
ঔৎ েক র িঝিলক। মা ক-িট টাকা --- তােত মুিদখানা,
আনাজওয়ালা, ইেলকি েকর িবল, িনেজর ওষুধপ , ীর
ডা ারখানা ...

লাইেন আর মা জেনর পের, তারপেরই ... ত ায় গলা
িকেয় কাঠ, জল খাওয়া দূের থাক, টাকা পেল একমােসর

জেম থাকা ত ার িনবারণ হেব। লাইন এেস গল --- চক

বাড়ােলন --- চক ফরত এল। কঁােচর ভতর থেক আওয়াজ
আসেছ, আপনার সই িমলেছ না, িকছু করার নই।' বেলই
ডাকেলন পেররজনেক। লাকিট অ নয়-িবনয় কের বলেলন,
ইদানীং হাতটা বেড়া কঁােপ বাবা। এই বয়েস িক আর িঠকঠাক
হয়? িদেয় দাও না বাবা। আিম তা িতমােসই আিস।'

চড়া মজােজ অত িন ুরভােব ভতর থেক বলা হল,
বলিছ হেব না, আপিন সের যান। কাথা থেক আেস সব!
যান যান ম ােনজারবাবুর কােছ।'

লাকিট িন পায় হেয় ম ােনজারবাবুর কামরার িদেক পা
বাড়ােলন। িক িতিন নই। একটু আেগই বিরেয় গেছন মন
অিফেস। অসহায় লাকিট িফের এেস আবার অ েরাধ করেলন,
তুিম আমার ছেলর মেতা বাবা, এই বুেড়াটােক আর ক িদও
না।' তােতও ব া বাবু রািজ হেলন না, ার িদেয় বলেলন,
যান বিরেয় যান বলিছ। িবর করেবন না।'

লাকিট ধয হািরেয় রােগ ঠকঠক কের কঁাপেত লাগেলন,
কঁাপা গলায় বলেলন, েতামােকও একিদন লাইেন এইভােব হাত
পেত দঁাড়ােত হেব মেন রেখা। ... আিম তামায় অিভশাপ
িদি , রহাই যন না পাও।'

াহকরা ছুেট এেস বীণ লাকিটেকই ধমকােলন। কউ কউ
বলেলন, আপিন িক বাড়াবািড় করেছন, ওরা িনয়েমর অধীন।
ওেদর তা মানেতই হেব। নাহেল ওেদর চাকির িনেয় ...

লাকিটর - চাখ বেয় অ ধারা গিড়েয় পড়েত থাকল। স
জলধারা িক িনয়ম মােন না।

কৃিষ প পালন থেক
সের আসা উ রাখে র
িবপযেয়র কারণ
না, িহমাচল েদশ, ১৩ জুলাই •

আজ ১ জুলাইেয়র সংবাদম ন হােত
পলাম। বতমােনর াকৃিতক েযাগ িনেয়
যা লখা আেছ পড়লাম। মেন হল, -একটা
কথা বলার আেছ, তাই িলখিছ।

পাহাড় ভাঙা বােনর কারণ ধুই পযটন
বা বািড়ঘর বানােনা নয়, আ িলক মা েষর
ব বহািরক জীবেনও পিরবতন হেয়েছ।
প পালন আর কৃিষিভি ক জীবন থেক
সের িগেয় চটজলিদ বেড়ােলাক হেত
চাইেছ এক ণী আর আেরক দল খেট
মরেছ, সময় সময় ঘেরর েয়াজনটাও
মটােত পাের না চাষ বা প পালন কের।
ানীয় লাক জিম বেচ বা ঘের তালা

লািগেয় শহের চেল যাে । উ রাখে যত
ঘের তালা লাগােনা াম পাওয়া যায় তা
িহমাচেল নই।

ধুই িক পাহাড়, য কােনা অ েলর
চির েক ধের রাখার জে ঘেরর লাক
দরকার। িহমাচেল তা আেছ, িক
উ রাখে তা বশ কম। সরকাির
িনয়মকা ন িকছু অংেশ সাধারেণর চির
ারা িনয়ি ত হয়। িহমাচেল পযটন

আেছ, জিমও অে র হােত যাে ; িক
কৃিষ-প পালন িটেক থাকার ফেল জিম
আ াসেনর মা া কম। আজও বিশরভােগর
ধান আয় াধীন কািয়ক ম, কৃিষ ও

প পালন।
আমার মেন হয়, আমােদর মেতা

নদীমাতৃক দেশ কৃিষ ও প পালন থেক
সের আসা াকৃিতক তথা সামািজক
িবপযেয়র অ তম কারণ।

ভােলা থেকা সবাই।

আমৃতু পরমাণু িবেরাধী
লড়াইেয়র শপথ
ইিদনথাকারাইেয়

অ াটিমক এনািজ িনয় ক সং া, ক ীয় পিরেবশ
ম ক, তািমলনাড়ু দূষণ িনয় ণ পষদ এবং ভারেতর
পরমাণু কেপােরশনেক ৬ ম ি ম কাট বেলিছল,
ডান লাম পরমাণু কে র িনরাপ া খিতেয় দেখ

িরেপাট িদেত ি ম কাটেক। ধু তািমলনাড়ু দূষণ
িনয় ণ পষদ িদেয়েছ, বািকরা দয়িন। তা না িদেয়ই
চুি চালু করার ছাড়প িদেয় িদেয়েছ অ াটিমক
এনািজ িনয় ক সং া। শানা যাে , চুি চালুও হেয়
গেছ। তারই িতবােদ ইিদনথাকারাই-এর মৎ জীবী
পিরবার িল ইিদনদথাকারাই ােম াকার রা ায় েয়
পেড় আমৃতু পরমাণু দেত র িব ে লড়াই করার
শপথ িনল ১৫ জুলাই। সে র ছিব অ া টিন কিব ন
ফানাে ডার তালা।

িশবপুের গদাধর িমি লেন
দশ কাঠার পু র বাজােনা ায় শষ

পু র বুিজেয় তির হওয়া বািড় সহ পু েরর ছিব শা চ বতীর। তঁার কথায়, পু রিটর বিশরভাগ অংশই
বুিজেয় তার ওপর বািড় বানােনা হেয় গেছ। এক িচলেত অংশ পেড় আেছ, সটু ও সবুেজ ভিত। জল ায়
চােখই পেড় না। কবল পড়িশেদর সে কথায় বাঝা যয়, ক-িদন আেগই এখােন িছল এক িবশাল পু র।

কৃে ম ল, িশবপুর, হাওড়া, ৩০ জুন •
িশবপুর হাওড়ার গদাধর িম ী সেক ড বাই লেনর
বািস া অেলাক ব ানািজ। িতিন িনেজ পশায়
মাছ িবে তা। তার িনেজর কথায়, ডুমুরজলা

িডয়ােমর িনেচ মাছ িবি করতাম। লাক
ঠকােনা ভিড়র মাছ নয়, পু েরর মাছ। আজ
ছ-মাস হল আে ালন করেত িগেয় বকার,
বািড়ছাড়া।'

ওর এলাকােতই পঁাচ ন র গদাধর িমি
সেক ড বাই লন, থানা িশবপুর, হাওড়া ৭১১১০৪,
ওয়াড নং ৪২ এ িছল একিট দশ এগােরা কাটা
পু র। ১৯৯৪ সাল থেক বআইিনভােব পু র
বাজােনা হেল, ৯/২/১৯৯৫ তািরেখ থম
উিন এলাকার বািস ােদর িনেয় গণ িপিটশন কেরন
হাওড়া কেপােরশেন। এরপর িবিভ সরকাির

দ েরর দৃি আকষণ কেরন। ওেদর আেবদেনর
িভি েত িডএলআরও-র িনেদেশ বার চােরক কাজ
ব হয়, ফর হয়। বতমােন ২০১২ থেক
পু েরর ওপের চারতলা একিট বািড় িনমাণ চলেছ।
ীন বে র িবচারপিত এেস দেখ গেছন। িক
কােনা িগতােদশ দওয়ার আেগই কন াকশন
কা ািনর প থেক একিট বাড লািগেয় দওয়া
হেয়েছ, িনমাণ চলেছ।

অেলাকবাবু চ েবিড়য়া জেল সিমিতর ষাট
স র জন জেল এবং পাইকারেদর িনেয় আে ালন
করেত সেচ । খুব শী ই ওরা আেলাচনায় বেস
িস া নেবন। পিরেশেষ ওনার , এইভােবই
িক হাওড়া িশবপুর অ েলর সম পু র বুিজেয়
বািড় উঠেব? তাহেল পু েরর ওপের িনভরশীল
জেল পাইকারেদর জীিবকা কী হেব?
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স াদেকর কথা

উ রাখে র াণ ও
পুনগঠন কান পেথ

ভয়াবহ িবপয উ রাখে র জ িবিভ উেদ ােগ াণ
সং হ চলেছ। শত শত াম এবং ােমর মা ষ িবপ ,
গৃহহীন। এছাড়া পযটক ও তীথযা ীরাও িবপেদর মেধ
পেড়িছল। ব মা ষ াণ হািরেয়েছ। িবপ তার মেধ
যারা বঁেচ রেয়েছ, তােদরও জ ির িভি েত খাদ ,
িচিকৎসা, ব ও আ েয়র বে াব করা এই াণ
সং েহর আ ল হওয়া উিচত।
িক এত বেড়া এক িবপযেয় দীঘেময়ািদ াণ এবং

পুনগঠেনর দািয় ও একই সে এেস পেড়েছ আমােদর
ওপর। সিদক থেক কেয়কটা িবষয় খয়ােল রাখা
আমােদর দরকার। এক, আ াণ সং েহর উদ ম
অেনক সময়ই অ সমেয়র মেধ ফুিরেয় যায়। আরও
নানান সম া সামেন এেস পেড়। তখন উ রাখে র
িবষয়টা গৗণ হেয় যােব। যমনটা হেয়িছল রবেনর
আয়লা ঝেড়র সময়। এটা আমােদর খয়ােল রাখা
েয়াজন।
ই, পুনগঠন মােন কী? আমরা কান পুনগঠন

চাই? উ রাখে র িবপযেয় আবার সই
সামেন এেসেছ। রা ম ী িচদা রম বেলেছন,
আমরা উ রাখ পুনগঠন করব'। ইিতমেধ িব ব া ,
এিশয়ান ডভলপেম ট ব া ইত ািদ অিতকায় সব
সং ার সাহায নওয়ার কথা ঘািষত হেয়েছ। ক ীয়
সরকারও িবপুল অথ ও শাসন িনেয় মােঠ নামার
িত িত িদেয়েছ। িক এইসব বেড়া বেড়া দাি ক
ঘাষণা দেখই ভয় হয়। কারণ উ য়ন'-এর নশায়
বুঁদ এইসব উেদ া ারা গঠন' বলেত বােঝ বেড়া
বেড়া রা া, ইমারত, জলাধার, ড াম আর পাকা বািড়
িনমাণ। সই কা ানহীন উ য়েনর পেথই পাহাড়ময়
উ রাখে র াকৃিতক িবপযয় আরও ভয়াবহ প
িনেয়েছ। ইিতমেধ ই িজওলিজকাল সােভ অব ইি ডয়ার
অ াি ং িডের র এস ক ি পািঠ বেলেছন, ১৫ জুেনর
িবপযয় আবার ঘটেত পাের। িহমবােহর কঁাচা বরফ
ভেঙ ঘটনাটা ঘেটেছ এবং িবপেদর পিরি িত এখনও
কেট যায়িন।' িব ানীেদর মেত, কদারনােথর মি র
সরােত হেত পাের। যিদ তা নাও স ব হয়, তেব
মি েরর চারপােশ ঘনবসিত সরােত হেব। এখনকার
মি েরর দড় িকেলািমটার িনেচ ম ািকনী নদীর
বামিদেক ০.৭৫ িকিম ল া ও ২০০ িমটার শ
একটা জায়গা মি েরর পে িনরাপদ। একথা বেলেছন
ীি পািঠ। অতএব, উ রাখে র াকৃিতক বিশ েক

নজের না রেখ বপেরায়াভােব উ য়েনর য মেডল
চালােনা হেয়েছ, সখান থেক সের আসেত হেব।
িতন, অেনেকই উ রাখে র াকৃিতক বিচ ও

জনসমাজেক ভুেল পযটন ও তীথ ান িহেসেবই ওই
অ লেক দখেত চায়। জরােতর মুখ ম ী তা
িবপয অ ল পিরদশেন িগেয়ই থেম কদারনাথ
মি র পুনগঠেন হাত লাগােনার ই া কাশ কেরন।
এেত উ রাখে র মুখ ম ী এবং িদি র কংে িস
নতােদর আঁেত ঘা লােগ। তঁারা জািনেয় দন, মি র
তঁারাই গড়েবন। তিড়ঘিড় আিকওলিজকাল সােভর
লােকেদর িতর বহর জিরপ করেত কদারনােথ
পাঠান িদি র নতারা। খারাপ আবহাওয়ার দ ন সই
িতিনিধরা িফের চেল যান। এসব থেক বাঝা যায়,

উ রাখে র িবপযেয়র সে লাক ঠকােনা মি েরর
রাজনীিতেক জিড়েয় িনেত চাইেছ রাজৈনিতক নতারা।
এেত িবেশষ াকৃিতক বিশ স উ রাখে র
কৃত পুনগঠন ব াহতই হেব।
আমােদর াণ সং হ কমসূিচ িলেক এইসব আপদ

থেক মু হেত হেব।

পাঠেকর িচিঠ

িনিবচাের গাছ কাটা ব করার আেবদন
আগরপাড়া শেন দখলাম অেনক েলা মু হীন গােছর
ধড় তােদর চারিদেক বঁাধান বদীর মেধ দঁািড়েয় আেছ।
মাথার উপর একটানা রল কা ািনর িটেনর শড। কান
কান গাছ আবার বাড়েত বাড়েত িটেনর শেড ধা া খেয়
ঘাড় বঁািকেয় মাথা ঝুঁিকেয় বঁাচার চ া করেছ। শেনর
চােয়র দাকানীর কােছ িজে স কের জানলাম -- গাছ েলা
আেগ থেকই িছল; হােল িটেনর শড লাগােনা হেয়েছ।
মােঝমােঝ রলেকা ািনর লাক এেস ও েলার মাথা ছঁেট
দয়। কন য এমন ধারাবািহক নৃশংস কাে র ব ব া জািন
না। আজ পুর ১২টা নাগাদ আগরপাড়া থেক ন ধের
িশয়ালদায় আসার জ যখন াটফেম অেপ া করিছলাম,
তখন একটা ওরকম মাথা কাটা গােছর গা থেক গজােনা
একটা ডােল কেয়কটা নতুন পাতা আমােক অ েরাধ কের
তােদর মাথার উপর থেক িটেনর শড সিরেয় নওয়ার
জ রলেকা ািনেক বলেত। আমারও মেন হয় গাছ েলার
মাথার উপর খািনক জায়গা ফঁাকা রেখ িটেনর শড লাগােল
কােরারই কােনা অ িবধা হয় না। তাই এ ব পাের দৃি
আকষেণর জ আপনােদর কাগেজ এই িচিঠ পাঠালাম।

আমলামহেল জব যুি েত কেপােরট
াথ র ার জ অিলিখত িনেদশ আেছ'

খসড়া জব যুি নীিত (পি মব )

• এ রােজ র িবেশষ জব-স দ িচি তকরণ,
সংর ণ ও সহনশীল ব বহার

• জন াে জব যুি র ব বহার কের লেভ
রাগিনণয় ও িতেরাধ

• জব যুি ব বহার কের দূষণ িতেরাধ
• জব যুি স েক জনসেচতনতা বাড়ােনা
• জব যুি র ােনর িভি েত কৃিষ-
বা তাি ক চচােক মদত দওয়া

• ২০০ সােলর রাজ কৃিষ িবষয়ক কিমশেনর
পরামশ মেন অবাি ত িজন-খাদ ও িজন-
শে র বদেল িবকে র স ান

• জব-সার, জব-কীটনাশক সহ কৃিষ সহায়ক
বে াব

• দূষণহীন, পিরেবশ সহায়ক সবুজ রসায়েন
সাহায

.

পি মবে র জব যুি কাউি েলর গভিনং বিডর
সদ িব ানী তুষার চ বতীর সা াৎকার, ০
জুন। পি মবে র নয়া জব যুি নীিতর খসড়া :
http://biotechbengal.gov.in/
Biotechnology-Policy-Revised.pdf •

সরকাির জব যুি নীিত

আমােদর কােনা জব যুি ম ক নই। এিট
একিট মাি িডিসি নাির িবষয়। ক ীয় সরকােরর
মানবস দ উ য়ন ম েকর অধীন িব ান ও যুি
দ র (িডএসিট) থম এই ব াপাের নজর দয়।
িব ান এবং যুি র িবষয় িলর মেধ এমন অেনক
িছল, যা রােজ র অধীন, যমন কৃিষ, া , িশ
ভৃিত। কােজই ধু জাতীয় নীিত িদেয় এটা হেব না।

রাজ েরও একই রকম িব ান ও যুি দ র থাকা
দরকার।

িব ান ও যুি এমন িজিনস, যা একিট ম েকর
মেধ স ূণ রাজৈনিতক িনয় েণ থাকেত পাের না।
এখােন অেনকটাই নাগিরকেদর িনয় ণ জ ির। নাহেল
তার াধীন িবকাশ হয় না। তাই এই বিড িলর
ফা ড বা কান খােত কত টাকা খরচ করা হেব,
তা যিদ সরাসির সরকার থেক িঠক হয়, তাহেল তা
িবকৃিত আনেত বাধ । একটা াধীন চলার বে াব
তার থাকা দরকার। তাই িডএসিট বা পের জব যুি
দ র (িডিবিট) এর ফাে ডর িবষয়িট ছেড় দওয়া হল
অরাজৈনিতক িবেশষ েদর ওপর। ফা ড দওয়ার য
িমিটং েলা হয়, সখােন সরকােরর মেনানীত সদ িট
বা ম েকর মেনানীত সদ িট থাকেত পাের না ---
এই হল ািত ািনক বে াব । ক ীয় ের এবং
রাজ ের এটাই বে াব । রাজ ের সব জায়গায়
িডএসিট নই। এখনও পঁাচ ছ-িট রােজ িডএসিট নই।

আমােদর রােজ িডএসিট আেছ, তাছাড়াও আেছ
ট কাউি ল অব সােয় অ া ড টকেনালিজ। এই
ট কাউি েল কােনা রাজৈনিতক লাক থােক না।

এখােন যারা থােক তারা িত ােনর িতিনিধ, বা
কােনা ব ি তার িনজ কৃিতে সখােন আসেত
পাের। কান গেবষণা কত ফা ড পােব, তার িবচার
বে াব এেদর মাধ েমই হওয়া িনয়ম। আমােদর
রােজ িব ান ও যুি ম ক আেছ, তার অধীেন

ট কাউি ল আেছ এবং তােদর আলাদা বােজট
আেছ। জব যুি দ র বা িডিবিট-ও এই প াটােনই
আেছ জাতীয় ের। রাজ ের নই।

িডএসিট থেক কউ যখন কােনা েজ বা ক
পায়, সটার ব ািনক দর কতটা, তার িনরী া হয়
অেনকখািন। িক িডিবিট- ত এভােব হয় না। ওখােন
রাজৈনিতক খববরদাির অেনকটা কাজ কের। ওখােন
ব বসািয়ক (ই ডাি য়াল) াথ বিশ পিরমােণ কাজ
কের।

আমােদর রােজ জব যুি দ র নই বেট, িক
একটা সূচনা হেয়েছ বলা যায়, এবং সটা হেয়েছ
টকিনক াল এডুেকশন বা যুি িশ ণ িবভােগর
মেধ িদেয়। এখােন যুি িশ া ম েকর তৎপরতায়
একিট িব ান ও যুি ট কাউি েলর মেতা একটা
জব যুি ট কাউি লও হেয়েছ। তারই গভিনং
বিডর সদ হওয়ার বােদই আমরা রাজ ের একটা
জব যুি নীিতর খসড়া বানােত পেরিছ।
তেব এরােজ এখনও জব যুি র পূণ ম ক নই।

পূণা বােজট নই। অতএব এখনও অবিধ এটা একটা
অব ােতই আেছ বলা যায়।

পি মবে জব যুি নীিতমালা তিরর ইিতহাস

২০০২ সােল এরােজ একিট জব যুি ম ক
বানােনার ি য়া হেয়িছল। তখনই এখােন একটা
জব যুি নীিত বানােনা হেয়িছল। তখন যটা করা
হেয়িছল, সটা য খুব ভােলা একটা নীিত িছল, তা
বলা যায় না। সেকেল টাইেপর িছল ওটা। তা ২০০৮
সােল ওটােক পাে একটা নতুন জব যুি নীিত
বানােনার তাড়েজাড় কেরিছল বাম ট সরকার।

এই ব াপার েলা আমার জানা িছল না আেগ।
কারণ কখনও এই ব াপার েলা পাবিলেকর কােছ
আনাও হয়িন, এবং আেলাচনাও করা হয়িন।
আমরা সংবাদপে দেখ ২০১১ সােলর থম িদেক
চুঁচুড়ায় িগেয় িবে াভ দিখেয়িছলাম। ওখােন খালা
জায়গায় িজন-ধােনর িফ ায়াল' বা মাঠ-
পরী া করা হি ল। আমরা ওখােন যমন িবে াভ
দিখেয়িছলাম, তমনই কলকাতা িব িবদ ালেয়র নােম
যেহতু হেয়িছল, তাই আমরা কলকাতা িব িবদ ালেয়র
উপাচােযর সে ও দখা কির। তখন কলকাতা
িব িবদ ালেয়র উপাচায ওটা থেক িনেজেক িবযু
করেত স ম হেয়িছেলন। িক তখনও আমরা জানেত
পািরিন য একটা জব যুি নীিত নতুন কের বানােনা
হে ।

তারপর সরকার বদল হওয়ার পর নয়া জব যুি
নীিত বানােনার িবষয়টা আমরা জানেত পাির। আিম
ওটােত সািমল হই এই কারেণই, যােত এই য খালা
মােঠ য িজন-শে র পরী া বা ায়াল দওয়া হে ,
স িলর িবষেয় নতুন নীিতিট একটা িচি ত ব ব া
িনেত পাের। তখন আমরা দখেত পলাম, ২০০৮
সােল একটা জব যুি নীিতর খসড়া বানােনা হেয়েছ,
যিট ভীষণভােব িবেরাধী। দখেত পলাম, বাম ট
সরকার খালা জায়গায় িফ ায়াল এবং অ া
িজন-শে র িবপ নক িদক েলােক ওই নীিতর মেধ
জায়গাও িদেয়িছল। মুেখ যিদও ওরা তা কখনও ীকার

কেরিন। এবং এ েলা িসিপএেমর এক , অ া
বাম পািট েলার সে আেলাচনাও কেরিন। মা া
কথায় ওই নীিতেত িজন-শ েক সবুজ সে ত দওয়া
হেয়িছল।

ওই বাম সরকােরর আমেলই একটু আেগ (২০০৯)
রথীনবাবুেক িদেয় একটা কৃিষ কিমশন করা হেয়িছল।
উিন আ জািতক মােনর িবিভ নিথপ ঘঁেট একটা
িবশাল িরেপাট বািনেয়িছেলন। ায় ছেশা পাতার। ওটা
বই িহেসেব বরও হেয়িছল। িক সরকার ওটা িনেয়
কী করেব তা কখনওই কেরিন। লােকও ওটা
জানেত পােরিন। ম েকর মেধ ও ওটা িনেয় আেলাচনা
কেরিন। বকলেম যটা হয়, ওটার জ রিথনবাবু
অত িধ ৃত হেত থােকন। যেহতু উিন িজন-শ র
িব ে তথ িদেয় দঁািড়েয়িছেলন ওই িরেপােট, তাই
ওনােক বলা হয়, উিন িব ান িবেরাধী। আিম এই
ি য়ােত ঢুেক ব াপার েলা জানেত পারলাম।
আমরা সা েল চারিদন সময় পেয়িছলাম নতুন

একিট নীিতর খসড়া বানােনার জ । আমরা িঠক
কেরিছলাম, নীিতটা খুব ছােটা রাখব, তােত মৗিলক
নীিত েলা থাকেব। আেগর নীিতিট িছল বশ বেড়া।
তােত আমােদর য িব ান িত ান েলা রেয়েছ,
স েলার অিধকতােদর একটু খুিশ করার চ া িছল।
উে িছল, একটা লিব তির করা। যারা ই ডাি র
সে কাজ করেব। লিবর একটা ভূিমকা থাকেতই
পাের। িক নীিতমালাটাই যিদ হেয় যায় লিবমালা
তাহেল মুশিকল। এমনকী জাতীয় নীিতেতও এ চ া
িছল না।
কেপােরট ও লিবর াথ

আসেল আইএএস এবং আমলা ের জব যুি েত
কেপােরট াথ র ার জ একটা পুেরা অিলিখত
িনেদশ আেছ। যটা িডএসিট-র ে সাধারণত ঘেট
না। িক িডিবিট-র মেধ ঘেট। ওটার মেধ কেপােরট
এবং লিবর াথর ার চ া চুর। যমন আমার
ধারণা, আইিসএআর (ভারতীয় কৃিষ গেবষণা পষদ)-
ও পুেরা মাথা ইেয় িদেয়েছ এখন। আইিসএমআর
(ভারতীয় মিডক াল গেবষণা পষদ) ও ায় তাই।
িসএসআইআর-ও সিদেকই যেত বেসেছ। তাও আিম
বলব, িডএসিট বা পিরেবশ ম ক এখনও একটু
ছােটা ছােটা বেল এর মেধ আমলারাও এখনও
িকছুটা াধীনভােব কাজ করেত পাের। অ া সব
বিড িলেত এমন ধরেনর লাকেক ডেক ডেক বসােনা
হে , যারা এেকবাের লিবর লাক। সটা আমরা
এই রােজ র জব যুি নীিত তির করেত িগেয়ও
বুঝলাম। কারণ যখন আমরা এটা করলাম, সটােক
অেনক দির কিরেয় দওয়া হল ( ায় ন ই িদন,
কােনা কারণ ছাড়াই)। এই দির করােনার কারণ
িহেসেব আমার মেন হয়, কউ কউ চাইিছল, এরই
মেধ যিদ িকছু ক ীয় নীিত কাযকর হেয় যায়।
যাই হাক, আমােদর ম ী িযিন, তার একটা সিদ া
থাকায় এবং বা ববুি থাকায় িকছুটা সাহায হেয়েছ।
উিন খসড়া নীিতটােক ওেয়বসাইেট িদেয় দওয়ার কথা
বেলন। যােত অ া রাজ িলও জানেত পাের,
আমরা কী করিছ। আেগর পিলিস েলা যখন তির
করা হেয়িছল, তখন এ েলা করা হয়িন।
াই িবল

জাতীয় ের জব যুি নীিত করা হেলও, যেহতু এর
মেধ কৃিষ, া ভৃিত রােজ র এি য়ারভু িবষয়
আেছ, তাই রাজ িল এ িবষেয় তােদর ভূিমকা বজায়
রাখেব। আজেক যখন কে র াই িবল (ভারেতর
জব যুি িনয় ক সং া িবল) িনেয় কথা উঠেছ,
তখনও আমরা এই কথা িল বেলিছ। রাজ িলর
অিতির মতা থাকেব জব যুি িনয় ণ করার,
নীিত ণয়ন করার। যিদ িতিট রাজ ই এটা বেল,
তাহেল াই িবল যভােব পাস করােত চাইেছ ক ,
তা হেব না। তেব অ া রাজ িল সটা ক ক বা না
ক ক, াই িবল আইনগতভােবই অস িতপূণ। িক
শষ িবচাের িতবাদ না করেল কােনািকছুই তা
সভােব কাজ কের না। আইনটাও কাজ করেব না।

উ রাখে র জ াণ সং হ
মিটয়াবু জ-মেহশতলায়

িজেতন ন ী, ১ জুলাই, ছিব িতেবদেকর তালা •
৭ জুলাই মিটয়া জ-মেহশতলার সমেবত িল ল
ম াগািজন ম মািটর ক া' উ রাখে র ভয়াবহ
াকৃিতক িবপযেয় িবপয মা েষর ােণর জ অথ

সং েহর কমসূিচ নয়। সকাল ন-টায় আকড়া ফটেক
জেড়া হেয় অথ সং হ অিভযান হয়। এেত
মািটর ক ার সে যাগ দয় সেত নাথ ব সােয়
সােকল', বীণ নাগিরক সং া', েনতািজ ভাষ
িরি েয়শন াব' এবং জগ া ী িমলনী সংঘ'-এর
ানীয় ব ুরা। রবী নগর পির মা কের পুর বােরাটায়
ঘাষপাড়ায় িগেয় ওইিদেনর কমসূিচ সমা হয়।
এরপেরও আকড়া ফটেকর অেটাচালেকরা এবং এলাকার
মা ষ সাহায করেত তঃ ূতভােবই এিগেয় আেস।
এছাড়া মিটয়াবু জ বড়তলা মাধ িমক িবদ ালেয়র
িশ ক ও ছা ছা ীরাও অথ সং হ করেছ বেল জানা
গেছ। আকড়া ও সে াষপুেরও এই কমসূিচ নওয়া
হেব।

েমঘ ভেঙ নয়, সকােল
লক ভেঙ ংস কদার'

ধনবীর পামার স টার ফর িসয়ার ািডজ-এর
গেবষণাকমী। উিন ১৭ জুন কদারনােথর শহেররও
অেনকটা উঁচুেত গা ী সেরাবেরর ১০০-১৫০ িমটার
দূের ক া কের িছেলন গেবষণার জ । গা ী সেরাবর
ভেঙ পেড়িছল তার সামেনই। িনেচ তার সােথ িতলক
সািনর কেথাপকথন, জুলাই। •

িতলক : ওইিদন কী হেয়িছল?
পামার : সিদন আিম ওখােনই িছলাম। সকাল ছ'টা
চি শ িমিনেট ওই সেরাবরিট ফেট যায়।
িতলক : কউ বলেছ মঘ ভেঙিছল। কউ বলেছ
সেরাবরিট ভেঙ পেড়িছল। িঠক কী হেয়িছল সিদন
ওখােন?
পামার : মঘ ভেঙিছল আেগরিদন সে েবলা পঁাচটা
নাগাদ। িক ১৭ তািরখ সকােল পৗেন সাতটার
সময় লক ভেঙ িগেয়িছল। ... ওই সময় বৃি
হি ল। আমােদর বিরেয় মাপেজাক নওয়ার জ
িডসচাজ পেয়ে ট যাওয়ার কথা িছল। িক বৃি র জ
আমরা যেত পািরিন। তাই তঁাবুেতই আমরা -জন
েয় িছলাম। এমন সময় মািট কঁাপেত করল।

আিম ব ুেক বললাম, দঁািড়েয় পেড়া। ব ু যই তঁাবুর
িজপারিট খুেলেছ, দখল তঁাবুর পােশই জল। আমরা
তখন বিরেয় এলাম। তার কেয়ক সেকে ডর মেধ ই
সেরাবরিট ভেঙ পেড়। সে সে িবশাল ঢউ উেঠ
যায়, নািমর মেতা। তারপর আর িনেচ িকছু দখা
যায়িন। অ কার হেয় যায়। ধঁায়াশায় ভের যায়। দশ
িমিনট বােদ যখন একটু পির ার হল, তখন িনেচ
তািকেয় দখলাম, কদার মি েরর ওখােন িকছুই নই।
িতলক : আপনারা বঁাচেলন কীভােব?
পামার : আমরা তা এই কাজ কির, তাই আমােদর
িশ ণ আেছ। আমরা সে সে ওখান থেক িনেচ
নেম আসেত থািক সাবধােন। বা িকতােলর রা া
িদেয়।
িতলক : সেরাবর ভেঙ জল িক িগেয় ম ািকনী নদীেত
িগেয় মেশ?
পামার : থেম িগেয় সর তীেত মেশ, তারপর
ম ািকনী- ত।
িতলক : মি রটা বঁাচল কীভােব?
পামার : মি রটা তা বঁাচার কথাই নয়। বেড়া বেড়া
িবি ং ভেঙ পড়ল, আর মি রটা বঁেচ গল। সব
ভােলবাবার ই া। স হয়ত চেয়িছল, মি রটা বঁাচুক,
আর বািক সব চুেলায় যাক। (হািস)
িতলক : আপিন তা িহমবােহর গলেনর গেবষণা
কেরন। মঘ ভাঙার সে িহমবােহর গলেনর কােনা
স ক আেছ?
পামার : না নই। আসেল এত উঁচুেত মঘ ভাঙার
কথাই নয়। কারণ অত উঁচুেত এত জাের বৃি ই হয়
না।
িতলক : আপিন িনেচ কদারনাথ শহের এেস কী
দখেলন?
পামার : বা িকতােলর রা া ধের িনেচ পাওয়ার হাউেস
পুর ২ টা নাগাদ পঁৗছেনার পের দখলাম, পঁাচ ছয় জন
বঁেচ আেছ, বািক আর কউ নই। ওই পাওয়ার হাউেস
আমরা জামাকাপড় বদলালাম, চা বািনেয় খলাম।
িবেকল পঁাচটা নাগাদ আবহাওয়া িকছুটা পির ার হেল
একটা হিলক ার এল। িক এখােন ল াি ডং না কের
আবার িফের এল। সে েবলা আরও িকছুটা পির ার
হেল বশ িকছু মা ষ ম ািকনী নদী পিরেয় িনরাপদ
জায়গায় যাওয়ার চ া করিছল। তখন নদীেত চুর
মা ষ ভেস যায়।
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যা ী পিরেষবা িশেকয়,
এক রলকমী সমাধান বলেলন :
ম ােনজারেদর গণেধালাই
শিমত, শাি পুর, দশটা পঁােচর িনত যা ী,
২০ জুন •

ায় বছর খােনক ধের সকাল দশটা
পঁােচর ডাউন কৃ নগর-িশয়ালদহ (ভায়া
শাি পুর) লাকাল নিটর ছাড়ার িনিদ
সময় নই। ৫-১০ িমিনট দিরেত ায়
রাজই ছাড়েছ, কােনা কােনা িদন ৪০
িমিনট ১ ঘ টা দিরেত ছাড়েত দখা যাে
নিটেক। যথারীিত যা ীেদর অ িবধা ায়
দিনক একটা িবষয়। এজ যা ীেদর
উ া, িবরি , াভ, সহনশীলতা সবই
ল করা যায়।

গত ১৮ জুন যথারীিত নিট ায় ৪৫
িমিনট দিরেত ছাড়েত দখা গল। দিনক
যা ীরা কউ কউ শন মা ােরর
কােছ গেলন। তঁারা জানােলন, কমে ে
তঁােদর দির হেয় যাওয়ার অ িবধার
কথা। শনমা ার তঁার অপরাগতার কথা
যা ীেদর জানােলন।

এখােন জানােনা দরকার, নিট
দিরেত ছাড়ার অ তম যুি -- আপ
িশয়ালদহ-শাি পুর লাকাল নিট না
ঢুকেল এই ডাউন নিট ছাড়া যােব
না, কারণ শাি পুের গাড-বা পিরবতন
করেত হয়। াইভারও পিরবতন করেত
হয়। স কারেণ যত ণ না আপ- নিট
ঢােক িশয়ালদাগামী ডাউন নিট ছাড়েত
পাের না। যিদও আপ ন সকাল ১০-৪০
িমিনেট ছেড় রানাঘাট পয িগেয় যা া
সমা কের। ায়ই িদনই এ ঘটনা ঘটায়
যা ীরা এক কার অভ হেয় গেছ বলা
যায়।

ওইিদনও যখন নছাড়ার দিরেত

যা ীেদর ভতর াভ-িবে াভ কথা-
বাতা চলেছ। এর িবিহত কী কের করা
যেত পাের তা িনেয়ই মূলত কথাবাতা,
যুি এসেবর মেধ ডাউন নিটর জৈনক
াইভার তার িতি য়ায় জানােলন ---
কত ন বেড়েছ বলুন তা? রেলর
কমী সংখ া িক বেড়েছ? সই কেব
থেক ির ুটেম ট ব রেয়েছ রল-এ।
আমােদর ৩৬৫ িদেন ৩৫০ িদন কাজ
করেত হে । রেলর াক িক বেড়েছ?
যা ী পিরেষবার উ িত হেব কীভােব?
একটা নেক একািধক বার রান করাবার
পরও িঠকমেতা মনেটেন করা যাে না।
এসেবর ফেলই ভুগেত হে যা ীেদর।'

তঁার এই কথার মেধ িদেয় রলদ ের
রাজৈনিতক িনয় েণর কথাই উেঠ এল।
এ সম ব াপাের কােনা রলকমী যিদ
অিত সি য়তা দখায়, তাহেল তােদর
ওপর শাি র খঁাড়াও নামেত পাের।
িতিন জানােলন তঁার অিভ তার কথা।
িকছুিদন আেগ কােনা একিট েন াইভার
িহসােব থাকাকালীন িতিন দীঘ ণ নিট

শেন দঁাড় কিরেয় রাখার কারণ জানেত
চাওয়ােত তঁােক িবভাগীয় তদে র জােল
পড়েত হেয়েছ। এ সম খালােমলা
কথাবাতা যা ীেদর সে চলিছল। শষেমষ
যা ীরা জানেত চাইেলন, তাহেল করণীয়
কী ? -- িতিন িনি ধায় বলেলন,
গণেধালাই'। রলওেয় পিরচালনকারীেদর
একধারেস গণেধালাই। সটাই একমা
পথ।

সিদন নিট ছাড়ল -- দশটা সাতা
িমিনেট।

ট াে র কাগজ এেসেছ, বদরতলাও
নািক কলকাতা মগািসিটর আওতায়!
ত দাস, বদরতলা, মিটয়াবু জ, ১৩

জুলাই •
কলকাতা কেপােরশেনর ১৫নং বেরা-র
১৪১নং ওয়ােডর বািস া আমরা। স িত
আমােদর বেরার বািড়র ট া অ ােসসেম ট
িডপাটেম ট থেক আমার কােছ িচিঠ
এেসিছল, তােত উে খ িছল য আমােদর
বািড়র নতুন কের ট া িনধািরত হেব।
আিম িনেজর তািগেদ ওই িডপাটেমে টর
ভার া অিফসােরর সে দখা কের
এর কারণ িজ াসা কির? িতিন
বেলন, ঃিখত, কলকাতা কেপােরশন
মগািসিট কে র অ গত। অিতির
ট া আপনােক িদেতই হেব।' আিম এক
এক কের ওঁর কােছ কলকাতার াি ক
ওয়াড ১৪১ ন েরর চালিচ তুেল ধির।

১। আমােদর বদরতলা থেক দড়-
ই িকিম পােয় হঁেট যাওয়ার পর পাই
পাবিলক বাস। কােনা সরকাির বাস নই,
বদরতলা (রাজাবাগান বাস া ড) থেক
ছােড় িতনেট বাস। িশয়ালদহগামী ১২নং
বােস বসেল িশয়ালদহ পঁৗছােত সময়
লােগ কমপে িতন থেক সােড় িতন
ঘ া। ওই সমেয় ধমতলা থেক বােস
১৮৫ িকিম দূের দীঘা পঁৗেছ যাওয়া যায়!
বদরতলা থেক ছেড় রামনগর হেয় সাজা
তারাতলা, তারপর আবার টঁাকশােলর
আেগ বঁাক িনেয় িপছেন হাইড রাড,
আরও িপছেন এেস িসগােরট কেলর িসং
থেক পুেরা িবএনআর ঘুের নজ ল সতুর
মুেখ বিরেয় িশয়ালদহ যা া, সময় তা
লাগেবই! অ ভােব ন বা ট াি ধরেল
িশয়ালদহ পঁৗছােত চি শ িমিনট থেক এক
ঘ া সময় লােগ। আর একটা বাস ১২এ,
বদরতলা া ড থেক হাওড়া যেত লেগ
যায় আড়াই ঘ া। এটাও িনয়া ঘুরেত
ঘুরেত হাওড়া পঁৗছায়! আদেত এটাও
গািড়েত ি শ থেক চি শ িমিনেটর পথ।
বদরতলার লােক িশয়ালদহ বা হাওড়া
যেত এই বাস েটােত সাধারণত ওেঠ
না। একমা বদরতলা থেক ধমতলাগামী
১২ শা ল বাসটােত সাধারণ যা ীরা ওেঠ।
এই বাস ধররমতলা পঁৗেছ দয় প াশ
িমিনেট। তেব বতমােন কােনা বাসই সময়
মেতা চলেত পারেছ না। কারণ গােডনরীচ
িশপিব ােসর রাজাবাগান ৪৪নং গেটর
সামেন তানিসয়া েপর ভূগভ েনজ
লাইেনর কাজ চলার দ ন দীঘকাল ধের
এক িবসহ পিরি িত চলেছ। -চাকা যান
িকংবা ির া চলাও র। অেনক পথ ঘুের
ঘুের িনত িদন সাধারণ মা ষ, াইেভট
গািড়, অ া ুেল , এমনকী অেটা যাতায়াত

করেছ। রামনগর থেক আমােদর বদরতলা
মা াপাড়া পয একটা অেটা চেল। সে র
পর সই অেটা আর আমােদর বদরতলায়
ঢােক না, বাস াে ড যা ী নািমেয় দয়।
তখন দীঘ পথ ির া নয় পােয় হঁেট
বদরতলায় যেত হয়।

২। বদরতলায় কােনা নািসং হাম নই।
সরকার পিরচািলত হাসপাতাল আেছ।
তেব সখােন ডােয়িরয়া ছাড়া অ কােনা
রােগর িচিকৎসা হয় বেল আমার জানা
নই। কােনা এ - রর ব ব াটু ও নই।
সামা সম া িনেয় গেল বেল িপিজ-
মিডকােল চেল যান। রাতিবেরেত িবপদ
ঘটেল কায়াক বা হাতুেড় ডা ারেদর
শরণাপ হেত হয়।

৩। পুেরা ১৪১নং ওয়ােড কােনা
আ ডার াউ ড েনজ লাইন নই। সারা
কলকাতা জুেড় নতুন কের মািটর তলায়
েনজ লাইন করা হল। ১৪১নং ওয়াড

বাদ পড়ল। বষার সময় নরক য ণা ভাগ
করেত হয়।

৪। এতদ েল টাইম কল দূরবীন িদেয়
খুঁজেত হয়। য েলা আেছ, এক বালিত
জল ভরেত সময় লােগ কমপে দশ
িমিনট। ইদানীং সকােলর িদেক একটা
কেপােরশেনর জেলর গািড় আেস মােঝ
মােঝ।

৫। আমােদর িনকটবতী রলে শন
সে াষপুর। ওই শেন যাওয়ার কােনা
বাস বা অেটা নই। িনজ সাইেকল আর
নয়েতা ির া ভরসা। আর েটা জলপথ
রেয়েছ রাজাবাগান ঘাট থেক পাদড়া এবং
িবচািলঘাট থেক নািজরগ । এই েটা ঘাট
থেক যিদ হাওড়া বা আেমিনয়ান ঘাট পয
লে যাওয়া যত, তাহেল সড়কপেথর
ঝােমলা এিড়েয় মা েষর উপকার হত।

৬। এর ওপর রেয়েছ গ ার পােরর
ভাঙন। িরভারসাইড রাড, কা নতলা
ভৃিত এলাকায় গ ার ভাঙন ব াপক হাের

বৃি পেয়েছ। আমার িনেজর চােখর
সামেন একটা বেড়া খলার মাঠ পুেরা
নদীগেভ চেল গেছ।

এসব শানার পরও িক আপিন বলেবন
আমরা মগািসিট কে র আওতায়
এেসিছ? অিফসার এসব কথার কােনা
স র িদেত পারেলন না। আিম ট াে র
অিতির বাঝা মাথায় চািপেয় বেরা-
অিফস থেক বিরেয় এলাম, চুিপসােড়ই।
কারণ এরপরও িকছু বলেত গেল মাওবাদী
আখ া পাই আর িক!

রাজাবাগান ও নািদয়াল থানা
এলাকায় নতুন বাস- ট চাই
১১ জুন, ডা নােসর আহ াদ, মিটয়া জ •
কলকাতা কেপােরশেনর বৃহ ম ১৫নং বেরা-র
শষ াে জনব ল ১৩৮, ১৩৯, ১৪০ এবং
১৪১নং ওয়ােড বািস ােদর জ পিরবহেনর
তমন কােনা িবধা নই। গােডনরীেচর অধীেন
রাজাবাগান ও নািদয়াল থানার অিধবাসীগণ
যাতায়ােতর খুবই অ িবধা ভাগ কের।
াধীনতার পূেব য ১২, ১২এ ও ১২িব বাস

িছল, তা থেক িগেয়েছ। তা ছাড়া দীঘ ৬৫
বছের কােনা নতুন বাস- ট সংেযাজন হয়িন।
তা ছাড়া ১২, ১২এ বাস সময় মেতা পাওয়া
যায় না। ুেলর ছা ছা ী ও অিফসযা ীরা
সময়মেতা কম েল যেত পাের না। এমতাব ায়
জনগেণর আেবদন হল, নািদয়াল থানার াে
পুেরােনা রললাইেনর ওপর য নতুন রা া
হেয়েছ, ওই রা া িদেয় িট ট চালু হাক।
একিট তারাতলা িদেয় ধমতলার িদেক এবং
আেরকিট ডায়ম ডহারবার রাড, বহালা হেয়
আমতলা পয যেত পাের। অিবলে এই
ব ব া হওয়া একা েয়াজন।

ছা েদর রাজনীিত করা িনেয়
ুেল িবতক সভা

আিন র রহমান, নবম ণী, ২ জুন •
গতকাল শাি পুর মুসিলম উ িবদ ালেয় বলা
৩ টয় একিট িবতক িতেযািগতার আেয়াজন
করা হয়। িবষয় িছল, সভার মেত ছা েদর
রাজনীিত করা উিচত নয়।' অংশ হণকারী ছা রা
সকেলই সাবলীলভােব তােদর ব ব পশ কের।
যুি , পা া যুি র মেধ িদেয় সভার পিরেবশ
জীব হেয় ওেঠ। অবেশেষ িবচারকেদর রােয়
থম ান অিধকার কের স ম ণীর ছা

িদেব ম ল ও ি তীয় ােন থােক নবম ণীর
কৃে অিধকারী। করতািল িদেয় আমরাও
তােদর উৎসািহত কির। অ ােনর শষ লে
উপি ত িবচারকম লী এই ধরেনর বা বধমী
অ ােনর েয়াজনীয়তার কথা তুেল ধেরন।
সকেলর ব ব েন মেন হেয়েছ, আমরা
ছা রাই পাির সমাজ ও রা গঠেন সদথক ভূিমকা
হণ করেত। আমােদর িবদ ালেয় এই জাতীয়

অ ান আরও হাক, এটা আমােদর ই া।

চােষ লাভ নই' -- আেলাচনা
চাকদহ িব ান সং ার উেদ ােগ
শমীক সরকার, চাকদহ, ১৪ জুলাই •
নদীয়া জলার চাকদা-র তঁাতরা ১ নং এর বািস া
যুবক ি য় িসংহ রায় ায় কিকেয় উেঠ বলেলন,
এবার আমােদর এলাকায় কত য রাউ ড আপ'
ব বহার হেয়েছ ঘাস মারার জ , তার িঠক নই।
রাউ ড আপ একটা মারা ক কীটনাশক। িনড়ািনর
জ লাক না লািগেয়, িনেজরাও িনড়ািন না
িদেয় চািষরা এই কীটনাশকিট িদেয় এক লহমায়
ঘাস মের ফলেছ। অথচ এই ওষুধিটর জিম,
ফসল এসবিকছুর ওপর ভাবই দূর সারী।
ি য় আরও জানােলন, তােদর ােম মাট

িতিরশ িবেঘ জিমেত এবার জব প িতেত দিশ
ধােনর চাষ হেয়েছ। িতিন িনেজ দশ িবেঘ
জিমেত লািগেয়েছন কােলামুিনয়া, চাউলমিন,
রাধািতলক। যারা চায় জব প িতেত চষা দিশ
ধােনর চাল খেত, তারা সরাসির সখান থেক
িকনেত পাের। দাম একটু বিশ, ৬০ টাকা কিজ।

চােষ লাভ নই' শীষক একিট আেলাচনায়
ছা ছা ী, িব ানকমী এবং চাষীেদর সােথ
কেথাপকথেনর ঢেঙ আেলাচনা হি ল সার
িবষ িদেয় করা বািণিজ ক চাষ কের ডুবেত
বসা চািষসমাজেক িনেয়। আেলাচনা করিছেলন
কৃিষিব ানী অ পম পাল। ১৪ জুলাই িবেকেল
চাকদহ িব ান ও সাং ৃিতক সংগঠেনর
আেয়াজেন চাকদা-র পুরাতন বাজাের ঘুিগয়া
ভুবনেমািহনী উ িবদ ালেয় এই আেলাচনায়
উেঠ এল াম বাংলার মা েষর িনেজেদর াম,
িনেজেদর বীজ বিচ , িনেজেদর মািটর িত
অবেহলার কথা। অ পমবাবু বারবার এখনকার
িশ াব ব ােক ে র মুেখ ফলেলন, যা
আমােদর িনেজেদর ঐিত েক ভুিলেয় িদেয়
কবল বাইেরর িদেক তািকেয় থাকেত শখায়।
িতিন িনেজেদর বীজ- বিচ েক র া করার
ডাক িদেলন। আর যারা চািষ নয়, তারাও
িনেজেদর বািড়েত একটু খালা জায়গায় সি
ফলােত পাের। উপহার িদেত পাের গাছ।
চােষর স টেমাচেন যথাস ব ানীয় খাবার
খাওয়ার কথাও উেঠ এল। কথায় কথায় উঠল
িকউবার খাদ িনভরতার কথা। চািষরা তা
েরাজেগের। উঠল, েরাজগােরর বদেল

চাকিরর িদেক ঝঁাক িক িবেবচেকর কাজ?
সভায় উপি ত এক িকেশার চািষ করল,

দশজ ধান করালা রী চাষ করেত িগেয় যিদ
মাজরা পাকা হয়, তাহেল আিম িক করব?
উ ের অ পমবাবু বলেলন, ২-৩ বছর সময়
লাগেব। রাসায়িনক সার িবষ দওয়া কিমেয় জব
সার িবষ বািড়েয় বািড়েয় যেত হেব। আে
আে মািটর জব স া িফের এেল তারপর
আর পাকা লাগেব না। ধেযর েয়াজন।

আমােদর লাইেন ায়ই অ াি েড ট ঘেট
পপারওয়ালােদর খঁাজ কউ রােখ!

মাটরগািড়র ধা ায় আহত ই িজৎ দাস
আবার কােজ িফের এেসেছ। ওর হাত,
ক ই আর িপেঠর ঘা এখেনা েকায়িন।
তবু জীিবকার তািগেদ ওেক আবার
সাইেকল িনেয় পেথ নামেত হেয়েছ। ছিব
িজেতন ন ী, ৮ জুলাই।

.

৮ জুলাই, ই িজৎ দাস, রবী নগর,
মেহশতলা •
আিম যখন টিবহারী বেয়জ ুেল পড়তাম,
বঁাধাবটতলায় মামাবািড়েত থাকতাম।
মাধ িমক দওয়ার পর পাশ করেত না পের
আিম পড়া না ছেড় িদই। কাজক তা
সরকম পাওয়া যায় না, আে আে
এই পপার লাইেন ঢুকলাম। আমােদর
মামাবািড়র পাড়ায় পপার িদত দীপ।
২০০৪ সােল ওর থেক লাইনটা িকনলাম,
যত পপার তার ওপর পপার িত একেশা
টাকা িদেয় লাইন িকনেত হয়। রবী নগেরর
একেশাটা পপােরর লাইন িকেনিছলাম।
তখন থেক ধমতলায় িগেয় পপার িকেন
এখােন এেস িডি িবউট কির। তারপর
ঠা মার প ারালাইিসস হেয় অ হেয়
পড়েলন। বাবা বাইের থােকন। িতিন পুনায়
ছােটাখােটা একটা কাজ কেরন। তখন
ঘের একজন ছেল থাকা দরকার। বােনর
িবেয় হেয় গেছ। তাই আিম রাজ এখান
থেক ল ঘাট পার হেয় কানা এ ে সওেয়
হেয় বািড় চেল যতাম। আবার ভারেবলা
চারেটর সময় সাইেকল িনেয় বিরেয় পিড়।
হাওড়া ি েজর ওপর থেক এস ােনেড
িগেয় কাগজ কােলকশন কির। আকড়া
ফটেক যখন এেস পঁৗছাই, তখন আটটা
বােজ। রাত িতনেট থাকেত ঘুম থেক উেঠ
পিড়। দঁাত মেজ বাথ ম সের িট-টুিট
খেয় তেব বেরাই। তারপর সব কাজ
সারেত সারেত পুর একটা বেজ যায়।
বঁাধাবটতলায় মামাবািড়েত খেয় িনেয় ঘের
িফির িললুয়ায়। ফরার সময় দড়ঘ টা লােগ।
সকাল থেক খাটার পর সে েবলায় আিম
বেসই কাটাই। বািড়র বাজারহাট সব মা
সামলান।

এতিদন কাজ করার পর আমার লাইন
বেড়েছ। কমা-বাড়া ধের এখন আমার
দড়েশা পপােরর লাইন আেছ। গত বছের
অ াি েড ট হেয়িছল, তারপর এবার হল।
আমােদর এই টটায় পুিলেশর ারাসেম ট
নই, চুর পপারওয়ালা থােক, তেব অ
েট হয়। আমােদর মেধ কউ রড রাড

ধের, কউ বাবুঘাট ধের। আমােদর এই
মিটয়াবু জ েট কম কের খান-িতিরেশক

পপারওয়ালা আেছ। সবাই ধমতলায় যায়
না। কউ কউ িখিদরপুর থেক নয়।
এর আেগ একজন চ া কেরিছেলন যােত
পপার েলা রামনগের চেল আেস। ধমতলায়
য াকাররা আেছ তােদর পেট লািথ পড়েব
বেল তখনকার সরকার সটা করেত দয়িন।
কা ািন থেক াকাররা কাগজ তুেল িনল,
তােদর থেক আমরা িনেয় আিস। তারা
আমােদর কাছ থেক পপার িপছু দশ পয়সা
কের কিমশন পায়। আমরা আবার চ া
করিছ যােত পপার রামনগের আেস। এটা
হেল কা ািন ধমতলায় না পািঠেয় এখােন
পপার পাঠােব। তােত আমােদর পির ম
অেনকটাই কেম যােব, রা ার ির টাও কেম
যােব। আমােদর লাইেন ায়ই অ াি েড ট
ঘেট। এমন অেনেক আেছ, যারা কে টনােরর
ধা ায় মারা গেছ। পপারওয়ালােদর খঁাজ
কউ রােখ! এখােন চুর পপার আেস।
আমােদর মিডে ম করা আেছ। আমরা
িকছুই পাই না। সব ওপের খাওয়াখাওিয় হেয়
যায়। পপাের িলফেলট ভের িদেল আমােদর
জ একটা কিমশন আেস। এছাড়া, নতুন
কাগজ চালু হওয়ার সময়ই আমােদর জ
িকছু আেস। আমােদর হােত িকছুই আেস
না। সব ইউিনয়েনর লােকরা খেয় নয়।

মােছেদর িনয়ায় মা বা ােক
আগেল রােখ আর বাবা

বাইেরর শ েক ধাওয়া কের
জুলাই, দীপ জানা, আলমপুর,

মিটয়াবু জ •
শাল মােছর মেতা দখেত শাল মাছ।
তার আকারটা বেড়া হয় এবং তার গােয়
মাথার পর থেক চ -চ কােলা দাগ
আেছ। আমােদর পােশর বািড়েত একটা
পু র আেছ। সই পু ের দেখিছ শাল মাছ
এেসেছ। শাল মাছ য পু ের থােক সখােন
চারা পানা- টানা থাকেল িক সবনাশ কের
দয়। খেয় নয়। শাল মাছ িক সবাই
খায় না। এখন অব শাল মাছ খুব উঁচুদের
িবি হে , িতনেশা টাকা কিজ, হােটেলর
িফশ াইেত চেল যাে । ভটিক মােছর দাম
আরও বিশ।

এমিন বেস থািক, কাজকম তা এখন
নই। আ া আর কত ণ মারা যায়।
ঘুরেত ঘুরেত িগেয় দিখ পু ের শাল মাছটা
ভাসেছ। কটািদন দিখ ও ঘুরেছ ঘুরেছ।
হঠাৎ ভােলা কের ল কের দিখ য
ও বা া িদেয়েছ। শাল মাছ য িডম েলা
ছােড়, েতার মেতা ল া একটা পাইপ,
তার মাঝখােন সূ সূ িডেমর কীট থােক।
মাছটা যখন সব কের, তখন। তারপের
ওই পাইপটা ফেট যায়, বা া েলা বেরায়।
বেরােনার পের ওইখােন একটা মাকড়সার
জােলর মেতা অংেশ জেলর ওপর বা া েলা
ভেস থােক। এরকম শাল মাছ, ল াটা মাছ,
িশিঙ মাছেক আিম ফেলা কের দেখিছ।
যত ণ পয িডম েলা পূণা হেয় বা া
না বেরাে , এেকবাের সূ , যন সই
জেলর পাকার মেতা, খািল চােখ দখাই
যায় না। দশ-পেনেরা িদন পের বা া েলা
বেড়া হেল ওেদর িনেয় মােছরা খেল। শাল,
শাল, ল াটা সবই একই ি য়ায় বা ােদর
বেড়া কের। ক মাছ একটু দূের থােক।
বা ােদর মাঝখােন রােখ, ওেদর িঘের মেয়
আর ছেল থােক। মা কােনা কারেণ মারা
গল িকংবা কউ ধের িনেয়েছ, নাহেল মেয়
আর ছেল মােন বাবা-মা জনই থােক। মা
বা ােক পাহারা দয় আর বাবা শ প

আসেছ দখেল তােদর ধাওয়া কের। মা
সবসময় ছােটা, বাবা আকৃিতেত বেড়া।
শাল, ল াটা এরা পরপর বার িডম পােড়।
এেদর শরীেরর িভতর েটা িডেমর ছিড়
থােক। বেড়া লাইনটা আেগ ডিলভাির হয়,
এক- দড়মাস পর ছােটাটা ডিলভাির হয়।
বছের বার িডম দয়।

মাছ ধরেত ধরেত এ েলা বাঝা যায়।
শাল মাছটােক যখনই আিম অ াটাক করেত
যাই, মা-টা গােল কের বা ােক িনেয় অ
জায়গায় চেল যায়, সখােন িনেয় ছেড়
দয়। ক-িদন ফেলা কের কের ভাবলাম, না!
ছেড় িদই, বা া আেছ। মের িদেল বা ারা
অসহায়! যিদ বাবা-মােক িছপ িদেয় তুেল
িনই বা মের িদই, এই বা া েলা বঁাচেব
না। ওেদর য শ প , ক ল াটা চ াঙ মাছ,
বা া েলােক খেয় নেব। অেনক বািড়েত
পু ের ল াটা বা শাল মােছর বা া থাকেল
তারা মাছেক মাের না। য িজিনসেক মারেল
ভ ণ করা যায়, তােত পাপ হয় না। িবনা
কারেণ মের ফেল দওয়া সবেচেয় খারাপ।
আিম এসব ভািব। তেব সব যিদ মায়া কের
ছেড় িদই, আিম খাব কী? আিম একজন
িশকারী, িশকার করেত গিছ। হােতর সামেন
জেল মাছ ঘারাঘুির করেছ, হােত কঁাচ
বা য আেছ, না মের ঘের চেল যাব,
এমনটাও নয়।

অেনক সময় পু ের বা া আেছ জািন
না। অজাে বেড়া মাছ মের িদেয়িছ।
তলািপয়া, নাইলন-িটকা মােছর যখন ছা
বা া থােক, জেল ভাসেছ, দখেত পল
কােনা আঘাত আসেছ, একটা সাপ আসেছ,
টুক কের মুেখ িনেয় অ িগেয় ছেড়
দয়। কারণ ছেড় না িদেল তারা বাইেরর
অি েজন পােব না। আমার কথাটা হল,
মাছই ধু নয়, িতটা াণী কীভােব িনেজর
বা ােদর লালন-পালন কের। মা বা ােক
আগেল রােখ আর বাবা বাইেরর শ েক
ধাওয়া কের। তেব একটা ল াটা মাছ তা
আর শাল মাছেক তাড়া করেত পাের না।
তাহেল স ওর পেটই চেল যােব!



BOOK POST/REGISTERED JOURNAL Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
সংবাদম ন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 5 Issue 2 16 July 2013 Rs 2 Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

িনম ােম শেব বরাত

শেব বরােতর বাজার, ছিব ই টারেনট থেক

.

িজেতন ন ী, মিটয়াবু জ, ৫ জুলাই •
শেব বরাত মুসলমানেদর একিট ধমীয় অ ান। িহজির সােলর শাবান
মােসর প দশ রােত এ অ ান পািলত হয়। শব অথ রাত আর বরাত
হে সৗভাগ । অথাৎ শেব বরাত মােন সৗভােগ র রজনী। লােক ওইিদন
হালুয়া- িট তির কের িতেবশী ও গিরবেদর মেধ িবতরণ কের। আিরফ
শখ, ওর ছােটাআ া িফেরাজ শখ আর চাচােতা ভাই জানা ল শখ
কলকাতায় মিটয়াবু জ অ েল রাজিমি আর জাগােড়র কাজ কের।
ওেদর বািড় মুিশদাবাদ জলার নব াম থানায়। শেব বরােতর সময় ওরা
এক স াহ বািড়েত কািটেয় এল। আিরফ শেখর মুেখ নলাম ওেদর
ােম শেব বরােতর পরেবর িববরণ।
শেব বরােতর আেগর িদন রাত সােড় দশটার সময় আমরা হাওড়া
শন থেক কিব এ ে স ধির। রাত িতনেটর সময় সাগরিদিঘ
শেন নেম মাটর-ভ ান ধের পঁৗছালাম নব ােম। সখান থেক হঁেট

আমােদর িনম ােম ঢুকলাম, তখন ভার চারেট। ঘের শেব বরােতর রা া
হয় িবেকল চারেট নাগাদ। হালুয়া তির হয় অেনকরকম। বাদােমর

হালুয়া, িডেমর হালুয়া, পা র হালুয়া, পঁেপর হালুয়া, ছালার হালুয়া,
েড়র হালুয়া, িজর হালুয়া আর চােলর িট। রা া খাবার থেম

ফিকরেদর মেধ িবতরণ কের খয়রাত করা হয়। ফিকররা আেস অ াম
থেক। আিদবাসীরাও আেস। িনম ােমর গিরবেদর ঘের আমরা খাবার
িনেয় যাই। সে েবলা আমরা যাই মাজাের বািত ালােত। আমােদর ােম
েটা মাজার, বেড়াপীেরর মাজার আর রহমািনপীেরর মাজার। আমরা

েটােতই যাই। এরপের যাই কবের। আমরা দা আর মেজাআ ার
কবের িগেয় িজয়ারত কেরিছ। এরপর আমরা ঘের এেস হালুয়া- িট খাই।
মিটয়াবু েজ যমন বািজ-পটকা ফাটােনা হয়, ােম সরকম হয় না। তেব
বা ারা ছররা-কািঠ ালায়। কউ কউ রাত জেগ আ ার কােছ ইবাদত
কের। ক-িদন বািড়েত কািটেয় আমরা ফর মিটয়াবু েজ কােজ িফেরিছ।

ব ঐিতহািসক ঘটনার সা ী
শাি পুেরর চােয়র আসর ব হেয় গল

ব চােয়র আসেরর ছিব িতেবদেকর তালা

.

অিমতাভ িম , শাি পুর, নিদয়া, ২০ জুন •
চােয়র আসর ব হে খবরটা অেনকিদন ধেরই নিছলাম। আজকাল
তু ষদা আর ৎদার শরীরটাও তমন ভাল যাি ল না। জনার

কােরারই একার পে একটানা চালােনা স ব হি ল না। িক আচমকা
য সিদনই ব হেয় যােব ভািবিন। িবেশষ একটা কােজ কলকাতায়
িছলাম, িবেকেল পাথবুেড়ার ফান -- চােয়র আসর ব হেয় গল। আজ
শষবােরর মেতা সকেল চা খেয় গল।' বেলই আমােক কােনা িকছু
বলার েযাগ না িদেয় ক কের ফানটা কেট িদল। পাথ বুেড়া মােন
আমার পাথদা এমনই। কােনা িকছুেত ব থা পেল বা আেবগেক আঘাত
করেল পাথদা সটা িনেয় অেনক ণ ভােব। মেন পড়ল কেয়ক মাস আেগ
িবেকেলর কথাটােক। তখন শাি পুর িনেয় তথ িচে র কাজটা খুব মন িদেয়
করার চ া করিছ, পাথদার সােথ মিতগে দখা। বলল, আমার একটা
কােজ হাত িদিব, শাি পুেরর চােয়র আসর িনেয় একটা কাজ করিব?'

তাৎ িণকভােব পাথদােক স িতও িদেয়িছলাম। ধু তাই নয় এ ব াপাের
িবিভ জনার সে দখাও করেত কেরিছলাম। িক কাজটা আর
এেগায়িন। চােয়র আসর' িনেয় কাজ করা বশ সময়সােপ ব াপার বেল
মেন হেয়েছ, তার কারণ শাি পুেরর চােয়র আসর' ধুমা একটা চােয়র
দাকানই নয়, একটা িত ান। ১৯৪৭ সােলর ১৫ আগ াধীনতা াি র
পেরই য দাকানটার জ দীঘ এত বছর পর ২০১৩-র জুন মােস তার
ব হেয় যাওয়া; এর ইিতহাস, এর ন ালিজয়া, এর আেবগঘন মুহূত
ৃিতচারেণ তুেল আনা বেড়াই কিঠন কাজ।
১৯৪৭ সােল কালী মুখািজ মােঠর সামেন িত চ বতীর হাত িদেয়

চােয়র আসর'-এর যা া । তখন েড়র িটেনর চারচালা িছল।
দওয়ালটাও িটেনর িছল। ইঁেটর দওয়াল গঁাথা হেয়িছল ১৯৬৪-৬৫ সােল।
এখন যটা হরদার অ রাজ' বা তার পােশর রায় মিডেকল' তখন
ওখােন িনতাইদার ব ী' কিবন িছল। ব ী কিবন হেয়িছল
িবে র মুখা ীর হাত ধের। আবার তার পােশই িছল তাজ রতেনর
র ুের ট। অেনক পের সই র ুের ট-এর নামকরণ হেয়িছল আমােদর
দাকান'। এসব দাকান েলােতও িক চা, পঁাউ িট, মাংস, ঘুগিন সবই
পাওয়া যত। আবার ী িসেনমার পােশ এখন যটা পাল ডকেরটাস',
তখন সটা কাশীনাথ ভ াচােযর চােয়র দাকান িছল, এসব দাকান েলায়
মা ষ এেস অডার িদত, খেয় চেলও যত। িক চােয়র আসর'-এ এেস
চােয়র কােপই তুফান তুলত। তাই চােয়র আসর' অন ই িছল। সই
চােয়র আসর'-এ তু ষ এবং ৎবাবুর দাদা গািব বাবু কমী িছেলন,
তার কেয়কবছর বােদ সই গািব িব ােসর হােত চােয়র আসর'-এর
মািলকানা।

এসবই আমার তু ষদার মুখ থেক শানা। তার কারণ চােয়র আসর'-
এর যখন জ হেয়েছ তার ায় ৩০ বছর পের আমার জ । আমার
ছেলেবলায় আমার বাবােক, মােঝ মােঝ দখতাম চােয়র আসর'-এ
দাবা খলেত, একটা চৗেকা পারা ঘর, তােত সার িদেয় কেয়কটা চয়ার
টিবল, অেনক লাক বেস চঁিচেয় চঁিচেয় গ করেছ, কউ চা-খাে ,
কউ িসগােরট খাে , কউ বা দাবা খলেছ। বাবার কােছ েনিছলাম
ওরা নািক বুি জীবী।

তা যাই হাক, ছেলেবলায় চােয়র আসর' আমােক বুি জীবীেদর ভয়
দখােলও কেলজ পড়ুয়ারা আমােক িক সাদের টেন িনেয়িছল। কেলেজর
সামেন রতনদার চােয়র দাকান পুের যমন টানত, িবেকেল চােয়র

আসর'-ও সমানভােবই আমােক টানত, একটু আধটু কেলজ-রাজনীিত
করতাম, কেরািসন িকংবা বাস া ড িদেয় আে ালন টাে ালনও একটু-
আধটু কেরিছ। আেলাচনার জায়গাটাই িছল চােয়র আসর'-এ। অেনক
িবখ াত লাকও নািক এখােন মােঝ মােঝ আসেতন। িবেবক িসেডি েত
পড়ত, খুব বড়াই কের কিফ হাউেসর কথা বলত। বলত পাগিড় পরা
মা েষরা নািক কিফ দয়, আিম তাল ঠুেক বলতাম --- রাখ তা তার
কিফ হাউস, তুই তা এখন চােয়র আসেরই বেস আিছস।' কলকাতার
কিফ হাউস থাকেত পাের, আিমিনয়া থাকেত পাের, আরও অেনক িকছু
থাকেত পাের, িক শাি পুেররও একটা চােয়র আসর' আেছ, মফ েল
তুই এমন একটা দাকান দখা তা সখােন ছা িশ ক একসােথ বেস চা
খাে । আমরা যারা ব ু মহেল িনেজেদর মেধ একটু আিদরসা ক কথা
আেলাচনা করতাম সই আমরাই চােয়র আসর'-এ িগেয় বসেল বেড়ােদর
অত সমীহ করতাম, তখন চােয়র আসর'-এ িডম, মাংস, ঘুগিন, সবই
পাওয়া যত।

মেন পড়েছ আমােদর ছয় ব ুর সই ঘটনাটা -- ছ-জেন িমেল একটা
িডেমর মামেলেটর অডার িদেয়িছলাম, আবার তু ষদােক সটা ছ-ভাগ
করেত বেলিছলাম, য তু ষদা এখন আমােক বুেক জিড়েয় হ কেরন,
িতিনই সিদন আমােক ঘুগিন মাখা হাতা িনেয় তাড়া কেরিছেলন। আরও
একটা ঘটনা মেন পেড় -- গ করিছ ব ুরা, সামেন রাখা গরম চা,
গে মশ ল হেয় চা খাি , হঠাৎ তািকেয় দিখ চােয় িপঁপেড় বাঝাই।
তু ষদােক বলেতই তু ষদা বলল -- ও েলা চােয়র পাতা, খেয় ন।'

এরকম অেনক টুকেরা টুকেরা ঘটনা মালার মেতা গঁাথা হেয় আেছ।
ী' িসেনমা হল আেগই ব হেয়েছ, র ী'টাও ক-িদন আেগ ব

হল, এখন চােয়র আসর'টাও ব হেয় গল। শাি পুেরর মা েষর মেন
হয় আর িকছুই থাকল না। নট িনয়ার জিটলতার আবেত য মা ষ েলা
গােয় গা ঠিকেয় গ িনেয় বঁাচেত চায়, উেড়া িচিঠর হাতছািনেত না ভুেল
এেক অে র স কেক িব াস কের তারা বাধহয় ৃিত আঁকেড়ই বািতল
হেয় গল।

তচারী আে ালন িনেয় তথ িচ দখােনা হল সদয় দে র জ িদেন
মার হাড় রায়, কলকাতা, ১ জুলাই •

আগা ডাম বাগা ডাম ঘাড়া ডাম সােজ। বীরভূেম রাঢ়ভূিমর া ের রণ
পােয় ডাকািত করেত যাওয়ার আেগ ডাকাতরা মহড়া করত রায় বেশ'
নােচর মাধ েম। এই লু ায় রায় বেশ নৃত েক সদয় দ বীরভূেমর
জলাশাসক হেয় পুন ার কেরন। ১৯২০ সােল ী সেরাজনিলনী ও পু
বীের সদয়েক িনেয় জাপােন িগেয় দেখন, জাপািন মিহলারা তােদর
লাকনৃত , লাকসং ৃিত িনেয় চচা ও অ শীলেন মেত থােক সবদা।
পেরর বছর দেশ িফের িতিন বঁা ড়ার জলাশাসক হন। সই সময়
সেরাজনিলনী ঃ মিহলােদর িনেয় গেড় তােলন নারীম ল ক '।
উে িছল, লখাপড়া- া রতার সােথ সােথ শরীরচচা, হ িশ িশ ার
ারা মেয়েদর িনভর কের তালা।

সদয় ১৯২১ থেক ১৯৩১ সাল পয বাংলার িবিভ জলায়
জলাশাসেকর দািয় পালেনর সে সে ানীয় সং ৃিতেক পুন ার
করা, তাই িনেয় লখােলিখ, লাকস ীেতর ের গান লখা --- এসব
কাজ কের চেলিছেলন। সমােজর অ া বেগর মা ষেদর পাশাপািশ
িন বেগর মা ষেদর একসােথ িনেয় বৃ রাপন, বনসৃজন, সমবায়িভি ক

কৃিষ, আগাছা উপড়ােনা, আবজনা পির ার কের পিরেবশেক দূষণমু ও
পির ার রাখা, খলাধূেলা, শরীরচচা, হােতর কাজ, িশ ও কািরগির
িশ া ইত ািদ ১৬িট িশ ার ারা েদিশ চতনায় পিরপূণ মা ষ গেড়
তালার কােজ তী িছেলন সদয়। ১৯৩১ সােল িতিন রাল হিরেটজ
িরভাইভ াল সাসাইিট অব ব ল-এর িত া কেরন। ১৯৩২ সােল ঘাষণা
কেরন তচারী আে ালন গেড় তালার কথা। এর বছর পর সাসাইিটর
নাম বদেল রাখেলন তচারী সিমিত। ১৯৪১ সােল ক ানসাের আ া হেয়
মারা যান সদয়।

তচারী আে ালন এবং তার িত াতােক িনেয় এক তথ িচ
বািনেয়েছন মেনািজত অিধকারী। ১২ বছর সময় লেগেছ তঁার এিট বানােত।
২৫ জুন সদয় দে র জ িদন উপলে কলকাতার ন েনর ৩ নং

াগৃেহ তথ িচ তচারী' দখােনা হেলা। উপি ত িছেলন পি মব
তচারী সিমিতর ধান সিচব কমেলশ চে াপাধ ায়, সিমিতর া ন ধান

নায়ক িদলীপ সবািধকারী, বীরভূম থেক আসা পু ষা েম রায় বেশ
নৃত িশ ী িশবরাম ামািণক মুখ। তচারী িশ ােক ই বাংলােতই
িবদ ালয় িশ ার অ ভু করা হেয়েছ।

� খ ব র িন য়া
ইিতহােসর বৃহ ম জনিবে ােভর পর
সনার হােত ফর জমানা পতন িমশের

শল ব , কলকাতা, ১১ জুলাই •
িব ব িফের এল িমশেরর রা ায়।

মুবারক জমানা পরবতী িমশেরর
নয়া িসেড ট, ইসলামপ ী মুসিলম
াদার েডর রাজৈনিতক সংগঠেনর
মাহা দ মারিস িসেডে টর িব ে
িবেরাধী প িলর িবে াভ
হেয়িছল ২২ নেভ র ২০১২ থেকই।
মুবারক জমানায় মা েষর ওপর
উৎপীড়নকারী পুিলশ অিফসারেদর
মেধ অেনেকই খালাস পেয় িগেয়িছল,
তােদর পুনিবচার এবং শাি িনেয়
উ বাচ কেরনিন মারিস। ফেল
সাধারণ মা েষর মেধ ও াভ বাড়েত
থােক।

জা য়াির মােস িব েবর বষপূিত
উপলে িবেরাধীরা িবিভ শহের
জমােয়ত কের। মারিসর বািড়র সামেন
চুর মা ষ জেড়া হয় তার উৎখাত
চেয়। জা য়াির মােসর শেষর িদেক
একিট ফুটবল দা ার িবচারেক ক
কের পাট সইদ শহের জনিবে াহ
হয়। চলেত থােক পুিলেশর অত াচার।
কায়েরা, পাট সইদ, আেলকজাি য়া
থেক কের অ া ছােটা
বেড়া শহের িবে াভ হেত থােক।
মারিসর পািট মুসিলম াদার ড
এবং িবেরাধীেদর সংঘেষ এবং পুিলিশ
িনপীড়েন জা য়াির মােস ায় প াশ
জেনর মৃতু হয়। সারা িমশর
জুেড় পুিলিশ স াস বাড়েত থােক।
রাজধানী শহর কায়েরােত মিহলােদর
ওপর শাসকদল মুসিলম াদার েডর
ক াডারেদর হামলা, এবং তাহিরর
ায়াের জমােয়ত হওয়া িতবাদী

মিহলােদর ীলতাহািনর ঘটনা বাড়েত
থােক। ৬ ফ য়াির তাহিরর ায়াের
মিহলােদর ওপর যৗনিহংসার িতবােদ
িবে াভ িমিছল হয়। িবে াভকারীেদর
ওপর পুিলিশ িনপীড়েনর ছিব দেশর
ধান বসরকাির িমিডয়া চার

করেল িবেরাধীেদর িবে ােভর আ ন
জনমানেসও ছিড়েয় পড়েত থােক।
মুবারক জমানার পুিলিশ অত াচােরর
ৃিত িফের আেস।
মাচ মােস ব র শহর পাট

সইেদ ফর জনিবে াহ হয়। ৩ মাচ
কেয়িদেদর ছাড়ােত আসা জনতার
সে পুিলেশর সংঘেষ িতনজন পুিলশ
এবং -জন িবে াভকারী িনহত হয়।
পের আেরকিট ঘটনায় রাজধানী
কায়েরার তাহিরর ায়ােরর কােছ
িতনজন িবে াভকারীেক িল কের
মাের পুিলশ। ম মােস প ােল াইেনর
িনকটবতী িসনাই েদেশ সশ হামলা

হয়। িমশের মারিসর শাসন
বল হেত থােক, িক িবেরাধীেদর
আে ালনও জিম পাি ল না। রা ায়
নেম চুর িতবাদ হওয়া সে ও তা
জনিব েবর আকার িনি ল না।

এি ল মােসর শেষর িদেক

পঁাচজন আে ালনকারী তামা দ'
(আরিব ভাষায় এই শে র বাংলা
মােন িবে াহ) নােম একিট চার

কের। এেদর মেধ অ তম
একজন মাহমুদ বদর, িযিন মুবারক
জমানার িব ে আে ালেনর অ তম
নতৃ দায়ী েকফায়া আে ালন'-এর
একজন সংগঠক, একিট ইেলক িনক
িমিডয়ার েযাজক এবং সাংবািদক)।
তামা দ একিট সাধারণ সই সং হ
অিভযান, মারিসর উৎখাত এবং নয়া
িসেডি য়াল ভাট চেয়। এক পাতার

এই সই-সং েহর বয়ানিট সে র ছিবেত
দওয়া হল।
এই চাের া রকারীেদর ১৪

সংখ ার জাতীয় পিরচয়পে র না ারও
িদেয় িদেত বলা হেয়িছল। এই চার
িকছু িব বী কমী করেলও অিচেরই
িবেরাধী রাজৈনিতক দল িল এই
চাের জুেড় যায়। এই সই-সং হ

অিভযান ব াপক সাড়া পায়। ৩০ জুেনর
মেধ দড় কািট সই সং েহর ল মা া
িছল, ওেঠ ২ কািটর ওপের সই।
মারিসর মুসিলম াদার ড পা া সই
সং হ কের, এবং দািব কের,
তারা এক কািটর ওপের সই সং হ
কেরেছ।

২৬ জুন সরকাির িমিডয়ােত মারিস
আড়াই ঘ টা ধের ভাষণ দন। িক
সই ভাষেণ িবেরাধী দল িলেক মিক
দওয়া ছাড়া কাযত িকছু না থাকায়
িবেরাধীরা একেজােট ৩০ জুন মারিসর
িসংহাসেনর আেরাহেনর এক বছর
পূিতর িদেনই জনিবে ােভর ডাক দয়।

৩০ জুন কায়েরা সহ ১৮িট শহের
িবে াভ হয়। ায় সম িবেরাধী
শি এই িবে ােভ যাগ দয়। কারও
মেত, কায়েরা, আেলকজাি য়া, আল
মাহা া ভৃিত শহের মাট দড় কািট
মা ষ ওইিদন রা ায় নেমিছল। যিদ
তা সত হয়, তাহেল এিট িছল
িমশেরর ইিতহােসর সবেচেয় বেড়া
জনিবে াভ। মুসিলম াদার েডর
অিফস ভাঙচুর হেত থােক। জুলাই
মােসর েত মারিস-সমথকেদর
ওপর ব ক হামলা হয়। ৩
জুলাই িমশেরর সনাবািহনী মারিসেক
মতাচু ত কের। নয়া সংিবধান বািতল
ঘাষণা কের এবং ধান িবচারপিত
আিদল মন রেক অ ায়ী রা পিত
ঘাষণা কের। মুসিলম াদার েডর
সমথক ও নতােদর ার কের
সনাবািহনী। বশ িকছু মারিস সমথক
িনহত হয়। াদার েডর িটিভ চ ােনল
ব হেয় যায়। আ জািতক িটিভ আল
জািজরার স চারও ব কের দওয়া
হয়।

আেমিরকা ও ইউেরােপর বেড়া
বেড়া দশ িল িমশেরর পিরি িত িনেয়
উে গ কাশ কেরেছ। কউই মারিসর
উৎখােত খুিশ হয়িন।

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।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.


