
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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মগা টু িরজম ই ডাি , অসংখ জলিব ৎ ক আর পাহােড়র িত দরেদর অভােব উ রাখ িবপয
সামনাথ চৗধুির, রামজীবন ভৗিমক, কাচিবহার, ২৯ জুন •
উ রাখে র ভ াবহ ব া েস িতর পিরমা
েমই বেড় েলে উ রাখ িহমা ল েদ ই
েযােগ সবে ে বি িতর স ুখ অিতব ে যা
িত হবার তা তা হে ইে সাে িহমাল পবতমালার

ভ ুর কিত ভিমর ার মতা কম হ া খুব
ত স েমে র সাে যু হে ে িক ু ম

স কার জলিব ৎ কে র িবপুল বি র সাে
যাগােযাগ ব ব ার জে রা ার ি মা , ুর পিরমা
পযটকেদর আক করার জে হােটল, ম ালার
সংখ ার লাগাম াড়া বি

িদি িব িবদ ালে র পিরেব িবভােগর অ াপক
মহারাজ পি েতর মেত িহমালে র বহ মতার

উপর িবে সম া ািলে সই তে র িভি েত
সই অ েলর উ ে র পিরক া করা উি ত িতি
ই সে আর বেল , িহমালে র মেতা ব গি ত

পবতে ি ক াকই াকেব, যিদ খুব বি অত া ার
া করা হ িক ত াে যাবার রা ার অপিরিমত

িব ার সাে পিরবহ ি ে র ব াি উ রাখে র
পাহাড়েক কবাের িসে িদে ে অ াপক উ রাখে
কিট েজে কাজ করার সমে ল কের ,
িমি েটর মে া িট বাস র সামে িদে

গল উ রাখে র পিরবহ দ র ই ট ার সত তা
কার কেরে তােদর দ া তে র িভি েত জা া

যা , সােল মাট ি ভু গািড়র সংখ া
ি ল , যা ত বেড় দািড়ে ে
, , তােদর মে বি রভাগই ােটাগািড় জ প,
ট াি যা পযটকেদর কাে সবে ে বি হ েযাগ
যখাে সােল ি ভু হ া ােটা গািড়র
সংখ া ি ল , সই সংখ া সােল ,
ািড়ে ে
গ া তার উ গিতেত ইি ি ারেদর ল লার জা গা

হে উে ে ক িব ৎ কতপে র সে িমিলতভােব

উ রাখ পা ার ডেভলপেম ট কতপ গ া তার
িবিভ উপ দ েক া মগা াট জলিব ৎ
উৎপাদে র উে ে খ পয িট জলিব ৎ ক
ি মা কেরে আর উ রাখে র িট উপত কা আর

িট জলিব ৎ কে খ ে র কাজ লে র
জে য িবে ার টাে া হ তােতই েসর স াব া
আর বেড় যাে ই ি মা কােজর জে দ িলর
গিতপে র পিরবত করা হেব, কা া ড়ে র মে
িদে আবার কা া জলা ােরর মে িদে দ িলেক
ি ে যা া হেব ইভােব ভাগ র দ র া
আর অলকা া দ র া িত হেব
বািকরা কই ভােব িত হেব সােল
অিসগ া য িবপয হ হড়পা বাে া জে র
া হাি তার জে অিসগ ার জলিব ৎ ক েকই

দা করা হ বা তিরর জে ি িমত কি ম
িবে ার টাে া হি ল, িবে ারে পাহাড় েক ভে
পা েরর টুকেরা জমা হি ল দ েত স েলা পির ার
া হ া দ েত জল র বাড়েত ােক রপর ভার

বি হেল হড়পা বাে র স াব া বেড় যা কে ক
বােরর িবপযে উ রাখে জা গা রা া
িট সতু ভে পেড়ে ব া ি স দ র

জাি ে ে , গত ব ের িদি েত যমু া দ র জল র
ত বাড়েত আেগ কখ দখা যা ি

াতক েরর া হির রা াত সােল
ভাট াির অ েলর বেড়া েস িত হে ি েল
িতি বেল , আমােদর পাহাড় কখে াই ত ভ ুর ি ল
া িক উ মতা যু য িল সটােক বল কের

িদে ে আমরা খ া ই ভিম েস িবপেদর মে
পিড় হির বাবুর বািড় ভিম েস হে িগে ে মল
বাজােরর িট দাকা স ি ি বং লােগা া

িট বািড় পুেরাপুির ংস হে ে উ রকা র
বািস া প া গািড় ালক রাম সাদ তামার বেল ,

পাহাড় কেট মাগত রা া বাি ে বাি ে পাহাড়েক
বল কের লা হে ে রা া বা াে ার দাি ে
যারা আে , তারা কউই ই অ েলর অি বাস ,
কােজই পাহাড়েক তারা বু েব ক ভােব বি রভাগ

ে স ে আইি জিটলতা আটেক আে
পিরেব িবদরা ই ভ াবহ িতর জে উ ে র

কে কিট বি ে র ক া উে খ কেরে তার মে
রে ে , ে াজে র েক বি খ কায, সাে
ি িমত পাহােড় কি ম িবে ার টা রা া তিরর
জে হােটল ম ালা িরসট তির করার জে পাহাড়
কেট সমতল জা গা তির ইত ািদ উ বলেত য
ার াটা আমােদর মে গে দ া হে ে য, কাে া
অ েলর উ মাে ই সই অ েলর অ িতক উ
আর তার জে যতরকমভােব স ব কিতেক া
করা হেব আর কিত সই া স কের যােব ই
প িতেত য কই সে অ িতক উ পিরেবে র
উ স ব া, সটা পির ার

ম ভা া বি র ট া েদে তু , িক ত
হবার কার পিরেবে র ি িত লতা িবি ত

হ া ম ভা া বি র মল কার হল সমি ত মে েদর
বি পাত ই অ েল খুব ত মে র সি হ খুব
সমে র ব ব াে মািট উ হে জল বা ভত হে
মে র সি কের তু কের ম সি হবার জে যতটা
সমে র ব ব া ে াজ খাে তার অবকা পা া
যা া কই সে বি পােতর পুেরা টা স
হ ার সম দ াি ত হ া , জমা মে র পিরমা
াভািবেকর েক কে ক বি াকা ম ভা া

বি র ট া টে কই সে দ িলেক ি ের লা
হে , দ উপত কা ের গিজে া হােটল ম ালা
িরসট ইত ািদর জে ব ার সমে র দ েত হ াৎ কের
বেড় যা া জল কা া িদে বর কের দ া যােব,
সই ব াপাের কাে া গ গত পিরক া ই

তেব সব ক া পিরেব সে ত মা রা বলেল
সরকােরর ে প ই উ রাখে র মুখ ম বেলে ,
আমার রােজ র লাক িত হে , কার পযট
মার খাে আমােদর পযট েক আবার আেগর জা গা
ি িরে আ েত হেব কাে া কিট পাহািড় অ েলর
পযটক ার করার কটা মতা ােক গত ব েরর
তুল া কদা াে ই পযটেকর সংখ া বি পে ে
বার ই েযােগর সমে ু কদার াে ই ি েল
ক লে র কা াকাি ত যা সরকার পযটক আক

করেত যতটা আ হ , সই পযটকেদর ি রাপ া স েক
ততটাই বেখ াল অ ই িবপুল লােভর কত
তাংে র অং দার উ রাখে র অি বাস রা তা ি ে

যে সং আে
গেড় া িরসট, ম ালা িলর বি রভােগরই

মািলক িদি , মু ই, প াব, জরাট ভিত রােজ র
বহৎ ব বসা গা ম ক ই অ েলর ি ভু
গািড় িলর মািলকা া সই ব বসা গা িল হােত
উ রাখে র অি বাস েদর গািড়র ালক, পযটক গাইড
বা ি েদ পে হােটল িলেত কাজ করার েক বি
িক ু করার ই কােজই ই অ েলর সামি ক
উ িত বলেত ভারেতর বহৎ ব বসা গা িল
অ িতকভােব কতটা লাভবা হল, তা ই বা াে া
হে ােক উ রাখে র মুখ ম সই বহৎ ব বসা
গা িলর সম ে ই সা াই িদে ে , যারা বলে
ম ভা া বি , ভিমক , স, ািম ইত ািদ ম স ,
তারা হাতই বালিখেল র মেতা ক া বলে ত ত
ব র ের েল আসা কদার াে র ইিতহােস ই রে র
ংসা ক ট ার কাে া িজর ই িহমাল অ েলর

বগিকেলািমটার অ েল িমিম বি খুব অ
সমে র মে হে ে যা কােরা পে অ মা করা
স ব ি ল া

কদারনােথর িবপযয়
হড়পা বান আর ভিমধস উ রাখে হাজার
হাজার াণ কেড় িনেয়েছ, যােদর েনেকই
পযটক। কদারনােথর জন হারােনা
হাহাকার িনেয় বঁেচ ফরা মা ষেদর মেধ
আিলগেড়র হির ওম বমা একজন। িতিন তঁার
িবেয়াগা ক েখর কথা বণনা করিছেলন
আইিবএন লাইভ িটিভেত, ২৪ জুন •
আিম আমার র িম, ই েল বং
ক মে েক ি ে ার াম যা া বিরে

পেড়ি লাম আমােদর সাে আর আটজ
িতেব ি ল রিববার জু সকাল

দ টার িদেক কদার া মি ের িগে া
ই টা ের পুেজা িদই পুেজা কের
আমরা পুর বােরাটার িদেক বিরে আিস

তখ ই আমরা ুর ভিম স আর জল বাহ
পাহােড়র গা বে েম আসেত দিখ
আমরা আর রা া বিরে িবপদ ডেক
আ েত াইি তাই কদার াে র আ া
ম ালা রাত কাটাে ার িস া ি ই
রিববার রােত আমরা বারবার া রেক

ডাকি লাম রােত তম িক ুই টল া
সামবার সকাল সাতটার িদেক মা ে র
আতি ৎকাের আমােদর ুম ভে গল
জল ল জল ল বেল ি ৎকার কের মা
েলাপা ািড় ুটি ল আমরা যখ বাইের
বর হলাম, তখ দিখ পুেরা কদার া
টাউ ব া ািবত

এরপর চােরর পাতায়

মা বাবা ছেল মেয়েদর কদারনােথর
মেতা জায়গায় ঘুরেত িনেয় যতাম না'
ইি ডয়া টুেডেত যুগল পুেরািহেতর িতেবদন,
২৬ জুন •
ম লবার জু তখ িবেকল,
আমরা আকা পে কদার া টাউ
েক দড় িকেলািমটার ি ে ামলাম

আিম ংসাবে ে র িদেক তাকাবার সাহস
করলাম ই ংসকা আমােক আমার
িটম ি ে আসেত বা কেরে গত
রাত আমরা কািটে ি আমােদর বস
ক া গািজ াবােদ সটা ি ল িহমালে র
বরে র পের ােখর সামে যা দখি লাম
সবই ংস প আর বা ার হেট হেট
উ েত করলাম ক টা হেট
আমরা কদার া টাউে প াে ার দড়
িকেলািমটার প অিত ম করলাম যখ
আমরা কদার াে প ালাম, তখ বু েত
পারলাম, আমরাই রাজ বা ক সরকােরর
প েক আসা ম উ ারকার দল যারা
খাে েস প ে ি খাে িক ু া

অি বাস আর িক ু পযটক ি ল
আমরা ত পযটকেদর ি রাপ া ি ি ত

করার ক া ভাবলাম মত আর জ িবতেদর
আলাদা করা বং জ িবত মা ে র খােজ
লেগ পড়লাম আমরা ি লাম জ আিম

েম ইে া িটেবটা বডার পুিলে কাজ
করতাম খ গত িত ব র যাবৎ া া াল
িডজা ার রসপ ােস কাজ করি
আিম িসিকেমর ভিমকে র ংসকা
দেখি াড়া অে ক ােটাখােটা িবপয
সামেলি , িক ম ব ভৎসতা আেগ কখ
দিখি

কিত য কদার াে হত ায সা
কেরে দহ িল ালা ালা কের ি েড়ে ,
মা া িল র র েক িবি হে পেড়
আে টা দেখ আমার ি রদাড়া বে
কটা কাপুি খেল গল খাে িক ু ব তল

দািড়ে ি ল আমােদর ম কাজ িতিট
ব তেলর র িল খুেজ দখা, কউ বে
আে িক া

ইসব দ আমার জ বে র িদ
পয মে াকেব আমার ার া ত
লােকর মতু মা দ িমি েটর মে হে
িগে ি ল

খাে আকাে উড়ে িক ু
আর র মতেদেহর মাংস ি েড় খাে
আমরা ক লেক িট মতেদহ কদার া
টাউে দখেত পলাম

এরপর চােরর পাতায়

এ নৗকা যা ীসহ কােনািদন ডােবিন, বেল দােমাদেরর মািঝ ফিরদা

.

কাম ামান, বাগনান, ২৮ জুন। কি ত চ শমীক সরকার •
হা ড়া জলার বাগ া ক র েকর বাই া অ েলর পব
বাই া ােমর মে িরদা খাতু সকাল টার সম হািজর
দােমাদর দ র ম াটার ােট ি েজর া েকা ি ে সকাল
েক কিট িট ারিট লাক বং সাইেকল ি ে আেরাহ েদর
কা কের ম াটার াট েক দােমাদেরর পাের বা ালপুেরর

পাের প ে দ আবার পার েক কে কজ যা ি ে
ম াটার ােট ি ের আেস সারািদ িরদা খাতু ই কাজ
কের েল তারপর সে র সম বািড় ের কিদ , িদ

, কইভােব মাি র কাজ স কের েলে া সাত ব র তার
িবি মে িত যা বং সাইেকল িপ ু টাকা কের পা খ
ব ার জ লাক লা ল খুব বি িতিদ প ি েক
ি জ যা অ বা সাইেকল তাই িতিদে র গড় রাজগার
স র েক আি টাকা ই টাকা িরদা িদে দ তার অ
িব বা মাে র হােত তােত কাে ামেত তােদর িদ জরা হ

া ব র ব িস মে হািসখুি িরদা সেভ পয
পেড়ে া বাই া াম হাই ুেল অভােবর সংসাের আর
পড়া া করেত পােরি তেরা ব র ব স েক মাি র কাজ
কের হাল েরে সংসােরর ভরা ব ার সম ই মাস ব ােক
ই খাল তখ সংসার ালােত ক হ

িরদা তার হাত েটা দখােত দখােত বেল, কম কড়া পেড়
গে হােত িদ িদ যভােব িজি সপে র দাম বাড়ে তােত
হািপে উে ি তেব তকােল কটু বি আ হ তখ াট
েক আি জ যা পারাপার কের িক ু সা ার মা কা

কের বড়া েল রাজগার কটু বি হ কাে া উপা
ই, তাই মাি র কাজ কের েলি দ র ত বে লার
ােতর িদেক তািকে বেল িরদা
খ মি েতই ব া তার পর িডিভিস ুর জল েড়ে

তাই জেল ত কাের ট তত ে পার েক জ া িতে ক যা
ডাকে আসেব বেল িরদা কার দিড়টা খুলল আিম আমার
বা া েল েটােক ি ে কা েড় বসলাম পার পার কের
বা া দিড় ের ের িরদা কােক িগে ি ে যেত লাগল
পােরর িদেক সখাে দিড়টা িগে বা া পেড়ে কটা বেড়া

খুটা তারপর আবার কটা া খুটা বা া অ াৎ অে কটা
রাপ ে র মেতা সিত ই মা দ েত াত কা পাের
িভড়েতই জ ািতে ক লাক, কিট বা া বং কিট সাইেকল
উ ল কা ের ের কা মা দ পিরে েলে দর
বা াটা কা বেস জল ি েটাে ম সম ক যা বলল,
তামার কা তা ুেটা, জল ে তাড়াতািড় েলা, ইেল ডুেব
যােব িরদা কটু িবর বা কের তারপর বেল, কবার
ুেটা হে ি ল বেল সবসম ুেটা হ ািক

ত ে কা পাের লেগ গে ক ক কের সবাই
েম পেড়ে আমার বা ারা খুব ট ট করি ল কা খুব

সাব াে তােদর পাের তুলল িরদার ক ব ু িরদা কােক

ােট বে িদল আজেকর মেতা কাজ সে হে েসে
বািড় রার পালা খ িরদার মা েসে ােট সে
কে কজ িতেব কসে বেস গ করে িরদােক িজে স
করলাম, তিদ কা ালাে ার সমে যিদ কাে া ট া ােক
তাহেল বলার জ িরদা দর দ র িদেক ক পলক াইল
তারপর বলেত করল

া ক দড় ব র আেগ, ক িবেকেল কে কজ বা া
কা কের বড়াি ল তখ দ েত ভাটার টা লে কা

ােট লেগ িগে ে কে কজ েম গে জ া ােরক বা া সহ
কাটা হাত াড়া হে যা ত কা ভাটার টাে বইেত ােক

মা দ র িদেক বা ারা বং বা ার গােজ রা ি ৎকার করেত
ােক আমরা পার েক সবাইেক বিল কা বেস াকেত

বসেল কা উ ােব া েল কাে া িবপদ টেব া িক ুদর
যা ার পর া জেলরা তােদর কা ি ে আমার কােক
ের পাের আে তখ কবার ভ হে ি ল বা ারা যিদ িদক
িদক কের তেব কা উে যেত পারত ট া টেত পারত

িক আিম াবড়াইি ত র বরাবর দ েড় বা ােদর ক করেত
হেব বেল যাি লাম সমাে আমার দ িব াস ি ল, আমার

কা যা সহ কাে ািদ ডােবি আজ ডুবেব া বা া ি ক
পাের উে আসেব কটা ি র াস েল িরদা

এরপর িতেনর পাতায়
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স াদেকর কথা

পথ চলেত চাই
আ -স ােনর িশ া

জািন না কী ভেব আমােদর ছােটােবলায়
পড়ােনা হেয়িছল েলখাপড়া কের য, গািড়েঘাড়া
চেড় স'! গািড়র িত আমােদর মাহটা
তির করা হেয়েছ সিদন থেকই। গািড় বলেত
আমােদর উ াকা ী মেনর চােখ আঁকা হেয়েছ
একটা দৃ মাটরগািড়। আর একই সে
গেড় তালা হেয়েছ পথচারী অ সকেলর িত
অস ান। িরকশা, ঠলা, ভ ান বা সাইেকল এই
অস ািনতেদর তািলকােতই পড়েছ। কলকাতা
পুিলেশর এক বেড়া কতা বেলেছন, সাইেকল
চালােল ফাইন কন নেব, আটক কের ডাি ং
াউে ড ফেল িদেত হেব। ভাবুন েলখাপড়া'র

কী মতা আর দ !
স িত নয়ডায় জাতীয় সাইেকল- িশ েকর
মৃতু র পর া ন সাইি িশ ক চয়ন চৗধুির
িঠক এই কথাটাই বেলেছন, রা ায় সাইেকল-
আেরাহীেদর কােনা স ান নই'।
এ িনেয় িবলাপ করার কােনা মােন নই। আমরা
যারা পেথ হঁািট, সাইেকল বা অ কােনা
দূষণহীন যান চালাই, তােদর আ -স ান অজন
কের িনেত হেব। এছাড়া আর কােনা পথ নই।

নূপুর ও পলােশর
মৃতু র জ দায়ী ক?

লাল দাস, কাচিবহার, ২৯ জুন •
নূপুর দাস নািজরহাট হর মাির উ িবদ ালেয়র নবম
ণীর ছা ী। বাবা পশায় মাছ ব বসায়ী, মা গৃহকমী।
িতিদেনর মেতা ২৪ জুন িনেজর াম খুঁটামারা থেক

নািজরহােটর িদেক রওনা দয় িটউশন পড়ার জ ।
পলাশ সন। বাবা পশায় কৃষক। মা ও িদিদ বািড়েত

সলাই মিশেন দরিজর কাজ কের। পলাশ উ মাধ িমক
পরী ায় উ ীণ হেয় আর পড়া েনা কেরিন। মাবাইল
িরেপয়ািরং-এর কাজ করিছল।

সামবার সকাল ছ-টার িদেক পুর যখন খুঁটামারা
থেক নািজরহাট যাবার আেগ পলােশর বািড়র কােছ
ব লতলায় পঁৗছায়, তখন পলাশ নূপুেরর পথ আটেক
ধের। থেম পুেরর কান কেট দয়। পের পট ও
পঁাজেরর সংেযাগ েল ছুির বিসেয় দয়। সখােনই সােথ
সােথ নূপুেরর মৃতু হয়। পুেরর সােথ থাকা আরও -জন
বা বী ভেয় কাতর হেয় নূপুেরর বািড়েত খবর িদেত চেল
যায়।

পলাশ সখান থেক থেম বািড় যায়। তারপর বািড়র
পােশ নাসাির ুেলর সামেন দঁািড়েয় থােক িকছু ণ। পের
জ াঠার বািড় যায়। সখােন বিম কের। বিমেত জিমেত
ব বহােরর িবেষর গ বেরােত থােক। পুেরর পিরবার ও
িতেবশীরা পেড় থাকা নূপুেরর কােছ এেস পঁৗছায়। পলাশ

ইত ত ঘাের। তােক একিট পু েরর ধাের বেস থাকেত
দেখ ু জনতা তাড়া করেল পলাশ পাটেখেত ঢুেক
পেড়। জনতাও িপছু নয়। পলাশ দৗড় িদেয় হর মাির
ুেলর দাতলা ঘেরর ছােদ উেঠ পেড়। জনতা পাথর
ছঁােড়। পলাশ িনেজেক বঁাচাবার চ া কের। তখন সকাল
ায় সাতটা। -জন যুবক ছােদ উেঠ যায়। পলাশ তােদর
দেখ িনেচ লাফ দয়। একিট িবকট শ হয়। কেয়ক
সেকে ডর জ সম কালাহল চুপ। কাথাও কােনা
শ নই, পলােশর আতনাদ ছাড়া। সকেল িব েয়র ের
কথা বলেত থােক। িমিনট পঁােচক ওভােবই কােট। িমিনট
পেনেরা আেগ নািজরহাট প ােয়ত অিফেস য পঁাচজন
কনে বল থােক, তার -জন এেসিছল। তারা পলাশেক
পাহারা িদেত থােক।

পলাশেক িঘের অেনক মা ষ জেড়া হেয়িছল। তার
মেধ একজন বলল, হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হাক।
পুিলশ বলল, িদনহাটা থানায় ফান করা হেয়েছ। ওখান
থেক আেগ অিফসার আসেব, তারপর যা করার তারাই
করেব। সাতটা বেজ পঁিচশ িমিনেট পলাশ উেঠ বসার
চ া কের। আর িভেড়র মেধ থেক আওয়াজ উঠল,
মেরিন, মার শালােক। আর সােথ সােথই বৃি র মেতা
পাথেরর িঢল পড়েত লাগল। একজন ব ি একিট পঁাচ
কিজ ওজেনর পাথর পলােশর বুেকর ওপর ছুঁেড় িদল।
কউ কউ পলােশর অ ডেকােষ লািথ মারল। -জন পুিলশ
কােনারকেম তােদর আটকােত সমথ হল। পলােশর -
জন ব ু পলাশেক বঁাচাবার জ এিগেয় এেসিছল। তারা
জনতার মাের র া নাক মুখ িনেয় ুলঘেরর বারা ায়
বেস হাউহাউ কের কঁাদেত করল। এরপর আবার
দূর থেক পলােশর কান ল কের িঢল ছঁাড়া হল।
একজন একটা বেড়া বঁাশ এেন পলাশেক খঁাচােত
করল। পলােশর কান েটা আর চনা যাি ল না। একটা
রে র দলা। পুেরা মুখটাই রে মাখামািখ হেয় িগেয়িছল।

আটটা পঁয়ি শ িমিনেট অ া ুেল এল। জনতা িবে াভ
দিখেয় ভািগেয় িদল। আবার মারেধার হল। এরইমেধ
রাল উঠল, র াফ আসেছ। িমিনট পঁােচেকর মেধ

ছা ীর ীলতাহািন ে িকং িনউজ', গণেধালাই লাইভ'
তর সামািজক সম া রাহার বদেল িহংসার িদেক এেগাে
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একজন মা ষেক একদল লাক পটাে । মিহলারাও
মারেছ। মা ষিট িশ ক, চারিদেক লােকরা িভড়
কের আেছ। সামেনর সািরেত িটিভ ক ােমরা। টানটান
উে জনা। িশ ক ছা ীর ীলতাহািন কেরেছ। দশম
ণীর ছা ী। মিহলারা উে িজত। তিব ত লাকিটর

ঠঁােটর কানা বেয় র গড়াে । সামেন ক ােমরা তাক
কের িমিডয়াদ ' উঁিচেয় সাংবািদেকর , আপিন িক
িববািহত? হঁ া। ছেলেমেয় আেছ? হঁ া, িট ছােটা
ছােটা ছেলেমেয় আেছ। তেব এমন কাজ করেলন
কন?' অ ছা ীেদর িজ াসা ক ন, আিম এমন কিরিন
...

মুহূেত ব ুেদর ফান, িটিভেত দ ােখা, অেশাকনগের
এক িশ কেক ীলতাহািনর দােয় ধালাই িদে । দ ােখা
... পািটর ওপরতলার ফান কমীর কােছ, দ ােখা, তামার
এলাকায় কী চলেছ!

জনগেণর তা ব চলেছ। সবিকছুই িমিডয়াব ী। ঘটনার
কাছাকািছ কািচং স টাের িশ েকর বৃ া মা থােকন,
সখােন ভাঙচুর হে । ইিতমেধ পুিলশ অিভযু েক িনেয়
গল। ঘটনার আপাত সমাি । িক িদনভর িটিভ চ ােনেল
জ া ' (লাইভ) থাকল ছা ীর ীলতাহািনর অিভেযােগ
িশ েকর ধালাই পব। ধালাই চলল গণমেনর। িশ ক
রইেলন জেল। ছা ীিট িব , ঘটনার -িদন বােদও স
কঁাদেছ, িঠকমেতা কথা বলেত পারেছ না। মিহলােদর কােছ
একাে জানাল তার অবমাননার কথা। থানায় জানােনা
হেয়েছ, আ মািনক একমাস হল আিম কঁচুয়ার মােড়
হলতা কািচং স টাের মাধ িমক িতর জ ভিত হই।

অ া িদেনর মেতা আজও পুের সখােন পড়েত যাই।
সখানকার ধান অধ পিরেতাষ িব াস মহাশয় আমােক
আলাদা কে িনেয় বসান। লখাপড়ার মােঝ িতিন আমার
শরীের িবিভ জায়গায় হাত িদেত থােকন, আিম ভ ভােব
িশ া পিরেতাষবাবুেক এই ধরেনর আচরণ করেত মানা
করা সে ও িতিন আমায় জিড়েয় ধের আমার ন ও
িন াে হাত দন। ভেয় ল ায় আড় হেয় িনেজেক
বঁািচেয় কােনারকেম বািড় িফের আিস। এর আেগও িতিন
-িতনবার একাজ কেরেছন।'

বািড়র লাক জানত না, এফআইআর কিপ তুলেত
হয়। পের থানা থেক তঁারা কিপ তুেলেছন। উ র চি শ
পরগনা জলা বারাসত সাবিডিভশন, অেশাকনগর থানা,
এফআইআর না ার ৩৩৯/১৩, তাং ১৮/০৬/১৩। আইিপিস
সকশন ৩৫৪এ/৩৫৪িব। মেয়িটর মা জানােলা, আিমও
ওনার কােছ কািচংেয় পেড়িছ, িক ওনার এমন ভােবর
কথা জানতাম না। ওইিদন যখন ওনার বািড়েত যাওয়া
হেয়িছল, তখন ওনার মুখ থেক মেদর গ আসিছল।'

কািচং স টার এলাকার বািস া বীণা ক না সরকার
বশ জােরর সােথ বলেলন, আজ িবশ বছর হল
পিরেতাষেক আিম জািন। ও কখনও মদ খায় না। এমনকী
িবিড় িসগােরটও খায় না। ওরা বেল িকনা পিরেতাষ মদ
খেয়েছ। ওেক মারার সময় ওরা পিরেতােষর মুেখ মদ ঢেল
িদেয়েছ।' কািচং স টােরর আেশপােশর আরও অেনেকই
মা ারমশাই য মদ পান কেরন না একথা জানােলা।

কািচং স টােরর কােছই থােক িজৎ সরকার (এইচ এস)
ও মৗ মী সরকার (িব এ)। ই ভাইেবান। ওরা বলল,
ওনার স ে একথা িব াস করেত পাির না। মৗ মী
বলল, আিম ওনার কােছ িবএ- ত ইিতহাস পেড়িছ। ওনার
কত েলা িডিসি ন আেছ। য নাটটা দেবন, সটার পড়া
ওনার কােছ িদেত হেব, তেব আবার নতুন নাট দেবন।
আর ওই মেয়িট যখন কািচং স টার থেক বিরেয়েছ,
তখন ওর সােথ আরও িতনজন ছা ী িছল। ও সাইেকেল
গেছ, এখােন কাউেক িকছু বেলিন।'
কেয়কিদন পের পিরেতাষ জল থেক িফের এেসেছন,

কািচং স টাের আবার পড়ােনা কেরেছন। তঁার
শতািধক ছা ছা ী আবার আসেত কেরেছ। তঁার সােথ
দখা করেত গেল উিন বলেলন, আিম অিভযু , আমার
কথা আপনারা িব াসই করেত যােবন কন। বরং ওই
ছা ীেদর িজ াসা করেলই জানেত পারেবন। আিম এখােন
আজ পঁিচশ বছর িটউশন পড়াই। ওই মেয়িট একমাসও
হয়িন আমার কােছ পড়েত এেসিছল।' এরপর িবষাদ
কে বলেলন, েদিখ মেয়িট কীভােব কােট দঁািড়েয় আমার
স ে এইসব কথা বেল!'
তথ সহায়তা তাজাে ল হক।

েতারা তা জািনস ও কমন। তবু যিদ
ওেক মের ফলেত চাস, তেব মের ফল'
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একিট রাগা পটকা ছেলেক মারেত মারেত রা া িদেয়
িনেয় চেলেছ কেয়কজন লাক। পেথর ধাের মা ষ বলেছ,
এভােব মারেবন না, ও য মেরই যােব। তবুও বাইগাছী
থেক মারেত মারেত তােক অেশাকনগর থানায় িনেয়
চেলেছ। ায় আধা ঘ টার পথ। অসহায় ভােব মার খাে
িচঁেড়-চ াপটা ছেলটা। রািজবুল মাড়ল। বেয়স পেনেরা
ষােলা বেল মেন হেলও িবশ বছর হেব। এমন িনমমভােব
পটােনা হে কারণ, পােশর বািড়র মিহলা ান কের
যখন কাপড় ছাড়িছেলন, স লুিকেয় দেখিছল। ও মােঝ
মােঝই এমনই কের। উঁিক মের মিহলােদর বাথ েম অথবা
ান করার সময় লুিকেয় দখার চ া কের। এরজ থম

ধরা পেড় বছর আেগ। চুর মারেধার খায়। এরপরও
কেয়কবার ধরা পেড়। বধড়ক ধালাই খায়। তবুও বদলায়
না তার এই অভ াস। এরপর এলাকার সমাজকমী দীপক
চ বতী ও তাজাে ল হেকর উেদ ােগ বছর ই আেগ
মানিসক রােগর ডা ােরর কােছ িনেয় যাওয়া হেয়িছল।

ওর মা জািমলা িবিব বেলন, যাওয়া আসার খরচ বােদও
মােস ওষুেধর জ ায় সােড় পঁাচশ টাকা লেগিছল। আর
রািজবুল বেল, ওষুধ খেয় িঠকমেতা সলাইেয়র কাজ
করেত পারিছলাম না, কমন ঘুমঘুম পত। ফেল িচিকৎসা

েতই ব হেয় গেছ। রািজবুল এমিনেতও কােনা
একটা কােজ লেগ থাকেত পাের না। কখনও সলাই
কখনও মােঠ কখনও বা লিরর খালািসর কাজও কেরেছ।
ওর মা বেল, ছেল যখন এমন কের তা ভাবলাম, িবেয়
িদেয় দিখ তা যিদ িঠক হেয় যায়। িবেয় িদেয়েছনও।
সেতেরা বছেরর পু বধূ ময়রম িবিব ী ও বুি মতী,
স ম ণী পয পেড়েছও। স বােঝ সবিকছুই। ওেদর
বছর েয়েকর একটা িশ ক া আেছ। আর ামী- ীর
বশ স ক। আজ ামীেক িনেয় সালেত বােপর বািড়
যাে ।

রািজবুল বেল, অ সময় কােনা ব াপার না, িঠকই
থািক। িক মােঝ মােঝ এমন হয়, য কােনা িকছু
ভাবেত পাির না। গা গরম হেয় যায়। মাথা কমন কের।
লুিকেয় মিহলােদর ন অব ায় দখার চ া কির। কখনও
কাউেক ছুঁই না বা ধিরও না। ই াও হয় না। ী পােশ
কাপড় ছাড়েল িফেরও তাকাই না। ইে কের না। ব ুেদর
মাবাইেল কত ন ছিব, িক আমার দখেতও ইে কের

না। কত ক কের ঝুঁিক িনেয় বাথ েমর ছাদ থেক উঁিক
দওয়ার চ া কির। যখন ধরা পিড়, চ মার খাই। যন
তখন িকছু বুঝেত পাির না। এমনও হেয়েছ, আমায় তুেল
আছাড় মেরেছ। তবুও বঁেচ আিছ। কী য হয়!

ওর মা বলল, রিববার ২৩ জুন যখন ও পােশর বািড়
উঁিক িদেয়িছল, তারপর আমার মেজা ছেল ওেক মের
ঘের ব কের রাখল। পের কখন ও লুিকেয় পেড়িছল।
িক পােশর বািড়র লাক ওেক খুঁেজ না পেয় আমােক,
আমার ছেল ও ামীেক ধের মারল। কী করব বলুন?
আিম ওেদর বললাম, তারা তা জািনস ও কমন। তবু
যিদ ওেক মের ফলেত চাস, তেব মের ফল। এরপর
ওেক খুঁেজ বার কের পােশর বািড়র লাক ই ছেল ই
মেয় বাবা মা সবাই িমেল পটােলা। মারেত মারেত থানায়
িনেয় গল।

এরপরও জািমলা িবিব থানায় িগেয় পুিলশেক সব
কথা বেল। পুিলশ তার কথা েন রািজবুেলর সােথ কথা
বেল রােতর বলা ওেক ছেড় িদেয় তাড়াতািড় তােক
ডা ােরর কােছ িনেয় যেত বেল। মাঝখান থেক থানায়
কােনা একজন জািমেনর জ তােদর কাছ থেক িতনেশা
টাকা িনেয় নয়। ২৩ তািরখ এমন ঘটনা ঘেটেছ, আজ ২৭
তািরখ পয রািজবুলেক ডা ার দখােনা হয়িন। আজ
রািজবুল তােদর অ কার খুপিড় সঁ াতেসঁেত ঘেরর মেধ
মািটেত েয় পেড়িছল। শরীের মেন িব রািজবুল।

দশকাম বা ভয়ািরজম সাধারণত িনেজর সে
স িকত নয়, এমন (মূলত) িবপরীত িলে র কােনা
মা েষর ন দহ বা যৗন কাযকলাপ লুিকেয় দখার
অভ াসেক বেল দশকাম বা ভয়ািরজম। সমী ায় দখা
যায়, অ ত ৫০ শতাংশ পু ষ দশকামী। মেনািব ান
মেত এিট একধরেনর যৗন িবকার। কােরার বাড়াবািড়
থাকেল বািতক বা অবেসিসভ কমপালিসভ িডসঅডার
(OCD) এর মেনা ব ািনক িচিকৎসার মাধ েম এটা
অেনক কিমেয় আনা যায়। সাধারণ আইেন দশকাম
অপরাধ নয়, তেব িকছু দশ দশকাম- ক অপরাধ
িহেসেব ীকৃিত িদেয়েছ। সা িতকতম সংেযাজন
ভারত।

পুেরা মাঠ ফঁাকা। িকছু ণ পের যখন র াফ এল
না, জনতা আবার মােঠ িভড় করল। আবার মারেধার।
সাংবািদেকর গািড় আসায় জনতা অ া ুেল ভেব িবে াভ
দখােত কের। পের সাংবািদক বুেঝ ক ােমরায় যুতসই
ছিব নওয়ার িবেধ কের দয়। ন'টা প া নাগাদ
র াফ এল। মাঠ ফঁাকা হল। একটা িনঃ মােঠ িন ুপ
হেয় ছেলটা েয় রইল। াণ িছল িকনা ঠাওর করা
যায়িন। পুিলশ একিট কােলা পিলিথেন জিড়েয় পলাশেক
গািড়েত তুেল িনেয় চেল গল। সংবাদমাধ েম খবর হল,
পলােশর হাসপাতােল মৃতু হেয়েছ।

পলােশর মা বাবা বান বািড় থেক পািলেয়িছল। িকছু
লাক পলােশর বািড় আ ন িদেত আেস। পড়িশেদর
িতেরােধ আ ন না িদেয় ভাঙচুর কের। বাদ যায় না

সংসােরর মিহলােদর উপাজন করার সলাই মিশন িটও।

কেয়কিদন পছেন যাই
পলাশ মেয়িটেক উত করত বেল খবের কাশ।
মেয়িটর পলাশেক পছ িছল িকনা জানা নই। পলাশ
মেয়িটেক উত করত এই অিভেযােগর িভি েত মেয়িটর
বািড়েত পলােশর সািলিশ সভা ডাকা হয়। পলােশর
পিরবারও উপি ত িছল। সখােন পলাশেক মারেধার করা
হয়। পলােশর বাবাও পলাশেক মােরন বেল শানা যায়।
এটাও শানা যায় য, নূপুরেক িদেয় পলাশেক জুেতােপটা
করােনা হেয়িছল। কউ কউ বেল, -িতনিদন আেগ নূপুর
রা ায় পলাশেক জুেতা মেরিছল। আবার অেনেক বেল,
খুব ব ি গতভােব সািলিশ ডাকা হেয়িছল। অেনক পের
সািলিশর খবর জানাজািন হয়।
একিট সািলিশ স
িলওনােদা জুিনেনর দ ফা ফার িমিনট' বইেয় আেছ,

চলেত চলেত
রাজ িক আর এেদর খবর
রাখা যায়?
অিমতাভ সন, কলকাতা, ১ জুন •
বষা িক আেগ এেস পড়েছ? জ ে র মাঝামািঝ
ভা মােসর মেতা আকােশ মঘ, প াচপ ােচ গরম।
রাদ উঠল না। এেস পড়ল িন চাপ। পাড়ার ব ুর
বািড়েত গিছলাম আেরক ব ুর ছেলেক ইস েল
ভিত করার টাকা ধার করেত। আমােদর ঘের টাকা
বাড় । দেখ এলাম ওেদর পিরবােরর আেরকজন
ের পেড়েছ। ভাইরাল িফভার। আমােদর ঘেরও

চলেছ। কলকাতায় এ সমেয় এই েরর ভাইরাস
ঋতুচে র মেতাই িফের িফের আেস। েন এলাম
ব ুর র বািড় থেক খবর এেসেছ - ওখােন খুব
ঝড়বৃি । ওরা ভয় পাে । ওেদর রবেনর কােছ
বািড়- নদীর ধােরই।

খািনক আেগ চুল কাটেত িগেয়িছলাম ইটািলয়ান
সলুেন - মােন ফুটপােথ ইট পাতা নািপেতর
দাকােন। অব এখন সখােন জা লগােছর িনেচ
ইেটর বদেল ছােটা টুল পাতা। সখােন েরশ
ঠা েরর কােছ চুলদািড় ছঁাটা এখেনা ২০ টাকায়
হেয় যায়। টুেল বসেত েরশদা গােয় একটা সাদা
কাপড় জিড়েয় দন, য কাপড়টা কলেপর ফঁাটা
পেড় পেড় কােলা হেয় গেছ। আিম যখন গলাম,
তখন েরশদা ফতুয়া খুেল খািল গােয় নারেকল
তল মাখিছেলন। আমােক দেখ বলেলন, তল
মাখেল গা- ালা একটু কেম। সারা গােয় তঁার
লাল লাল ঘামািচ।

েরশদা দািড়েত হাত িদেতই পােনর দাকােনর
গািব দাকান ব কের পােশ এেস বসল। বলল,
েরশদা তুই মুসলমােনর দািড় কাটিছস? দঁাড়া

তার এখােন বসা বার করিছ'। েরশদা বলেলন,
আমার কােছ িহ -মুসলমান কই আেছ, চুলদািড়
কাটা আমার কাজ, স যই হাক কাটেত হেব'।
গািব র মুেখ িফেচল হািস। আিম গািব েক
বললাম, তুই বকবক না কের দখ আমার দািড়টা
িঠক কের কাটা হে িকনা।' ও বলল, শালা কত
টাকা িদেয়িছস?' বললাম, ২০ টাকা'। উ ের
গািব বলল, ম, এই তারা নািক গিরবেক
ভালবািসস?' আিম বললাম, তুই িক এই বলা
১২টােতই এক পা চিড়েয়িছস?' ও বলল, হঁ া
র ইংিলশ খাি , ইি , খািব নািক এক পগ?'
আিম বললাম, পাগল, এই গরেম!' গািব
বলল, আের িবেষ িবষ য়।' আিম থাক' বলায়
ও উেঠ চেল গল।

েরশদা হাসেছ, েখেলই বকবক করেব।'
েরশদাও অব খেয়েছ। সকাল সাতটা থেক

এগােরাটা চুলদািড় কাটার পর েরশদা খেত যায়
না া, কচুির েটা আর গঁাজাপােক প ু সা'র ঠক
থেক দশ টাকায় এক গলাস বাংলা। তারপর আবার
কােজ লেগ যায়। মুেখ একটু গ ছাড়া িকছু বাঝা
যায় না। হাত কঁােপ না। চশমা ছাড়া িদিব কঁািচ
চালায় -- এই এত বয়েসও।

বয়স কত িজে স কের আিম একটু খঁাচা িদই।
েরশদা বলেত থােকন, েসই সাতচি শ সােল

জে িছ। এই য ডানহােতর গটরায় দাগ দখেছন
- সাতমুখ ফঁাড়া হেয়িছল, িকছুেতই সারিছল
না। দেশর বািড় থেক বাবা, বেড়াবাবার সে
চেল আসলাম কলকাতায়, তখন আমার বয়স ১৩
বছর।' েরশদার দশ িবহােরর মুে ের। ১৯৬০
সােল কলকাতায় এেস বাবার সে কাজ িশেখেছন।
বাবাও নািপত িছেলন। িতিন ঘুের ঘুের কাজ
করেতন। েরশদা ১৯৬৫ সাল থেক নািপেতর
কাজ কেরন। আেগ বসেতন গিলর ওধাের
ব ল গােছর তলায়। স গাছটা ঝেড় পেড় যাওয়ায়
এখন এখােন। আমােক ঃখ কের বেলন, েছােটা
ছেলটা বেস বেস খায়। কত বিল কাজ িশখেত।
িশখেব না। বেড়া ছেলও নািপেতর কাজ শেখিন,
স গািড় চালায়। মেয় েটার িবেয় িদেয়িছ।
দেশ বউ আেছ। তােক মােস মােস টাকা পাঠােত
হয়। একেফঁাটা জিম নই আমার। কী করব?
আমােক খেট খেত হেব। কাজ করব, খাব।
আিম রাজনীিত-ফাজনীিত কির না। লালু পরসাদ
আেগ গিরব আদিম িছল, ম ী হল আিমর হেয়
গল। নীিতশ মারও তাই। আিম ওসব না। এখােন
অেনেক বেলেছ। আিম বেলিছ, না। দখলাম
তা কত। নকশাল আমল - মারিপট, পুিলেশর
দৗড়ােদৗিড়। এই লালঝা ার সরকার এল, আেগ
কাথাও িছল না, তারপর আবার চেল গল। এখন
নতুন সরকার। আিম কী করব? খাটব, খাব।

এরপর িতেনর পাতায়

আি কার কে া ও জাি য়া এলাকায় বােব া
নােম এক উপজািতেত কােনা মা ষ যিদ কােনা
অপরাধ বা অ ায় কের, তাহেল তােক ােমর
একদম মাঝখােন দঁাড় করােনা হয়, একা। তােক
িঘের গাল হেয় দঁাড়ায় গাটা াম, সব কাজ
ফেল। তারা এেক এেক জার গলায় শানােত
থােক, ওই মাঝখােনর মা ষিট সারা জীবেন
কী কী ভােলা কাজ কেরেছ, কত উপকার
কেরেছ অ েদর, কত িকছুেত কৃিত দিখেয়েছ।
এই অ ান ততিদন চেল যতিদন না ােমর
িতিট মা েষর বলা শষ হয়। শেষ সবাই

মাঝখােন থাকা অপরাধীেক ফর কােছ টেন নয়।
বােব ােদর ােম এই অ ান হয় ৪-৫ বছের
একবার। ওেদর মেধ অপরােধর হার এইরকমই।

... পলাশ ও নূপুেরর মৃতু র জ িক ণয়
স দায়ী? নািক আমােদর িবচারব ব া? যিদ
ওইিদন সািলিশ থেক পলাশ অপমািনত না হেয়
অ ত হেয় িফরত, তাহেল হয়েতা ছেলেমেয় েটা
জীবেনর মােন খুঁেজ পেতও পারত।
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কা ীির মুসিলমেদর আিতেথ ীর-ভবাণী' পুেজা
সারল হাজার হাজার বা চু ত কা ীির পি ত

.

সামনাথ চৗধুির, কাচিবহার, ১ জুন, ছিব এবং
তেথ র সূ িডএনএ িনউজ •

ইদািনংকােল এক িবরল দৃে র সা ী হেয় রইল
কা ীর উপত কা। সামবার ১৭ জুন গাে রবাল
জলার তুলমু া শহের কা ীির পি তেদর বাৎসিরক
িমলনেমলা ীর-ভবাণী' উৎসব িছল। এই উৎসব
িনিবে স করার জে এিগেয় এল ওই অ েলর
মুসিলম স দায়, কা ীিরয়ৎ'-এর এক অন নিজর
সৃি কের। এই জ া অ মী িতিথর উৎসেব যাগদান
করার জ জ ু এবং দেশর অ া অ ল থেক
ায় ৩৫০০০ কা ীির পি েতর (যােদর মেধ অেনেকই

কা ীর ছেড় পািলেয়িছল আেগ) আগমন ঘেট।
উপি ত সকল পি তেদর উ অভ থনা করার জে
মি েরর বাইের মুসিলম স দােয়র ায় কেয়কেশা
মা ষ দঁািড়েয়িছল। ধু পুেজােত সাহায করাই নয়,
পুরাতন দ তা ও পুেরােনা স কেক নতুন ভােব
িত া করার চ াও িছল এর মেধ । পুেজার উপকরণ

িবি র জ েয়াজনীয় দাকান, দীপ-ফুল- ধ
ইত ািদর পসরা সািজেয়িছল কা ীির মুসিলমরাই।

এই অ ানেক সাধুবাদ জািনেয় অল পািট
মাইে টস কা-অিডেনশন কিমিট' বা APMCC
সভাপিত ী িবেনাদ পি ত বেলন, ই স দােয়র
মেধ পার িরক িব াস অজেনর কৃত মাপকািঠ

এটা'। জলা উ য়ন অিধকতা শারমাদ হািফেজর
কথা থেক জানা যায়, বাইের থেক আসা পি েতরা
ওই অ েলর অিধবাসী কা ীির মুসিলমেদর বািড়েতই
আিতথ হণ কের। অ ােন অ বয়িসেদর মেধ
উৎসাহ িছল চােখ পড়ার মেতা। তারা ােসবক দল
গঠন কের তীথযা ীেদর জল ও ফেলর রস সরবরাহ
কের।

মূখ ম ী ওমর আ ু া সকােল ীরভবাণী'
পিরদশন কেরন। যিদও শরণাথী কেলািনেত িব েতর
সম া িনেয় তঁােক িবে ােভর মুেখ পরেত হয়।

র দােনর িবিনমেয় দািম উপহােরর রওয়ােজ
র দান আে ালেনরই িত

মার হাড় রায়, কলকাতা, ২ জুন
১৪ জুন আ জািতক র দান িদবেস িমিলত হল
র দান িশিবেরর আেয়াজক িবিভ াব, ব বসায়ী
সিমিত, ােসবী-সমাজেসবী সং া। মতিবিনময় হল
র দান ও র দান িশিবেরর আেয়াজেনর িবিভ
িদক িনেয়। আেয়াজক লাইফ কয়ার', কলকাতার
বীেরশ হ সরিণ (িদলখুশা ীট)- ত অবি ত ইি ডয়ান
কংে স অ ােসািসেয়শেনর সভাগৃেহ। আেলাচনা সভা

হল রবী স ীত িদেয়। তারপর র দান ও
তার েয়াজনীয়তা িনেয় াগান তির কের লখার
িতেযািগতা এবং একিট র দান িশিবেরর আেয়াজন।

ারি ক ভাষেণ িড আশীষ ও সভাপিতর ভাষেণ
ডাঃ িবকাশ ভৗিমক বেলন, কেয়কবছর ধের বশ
িকছু র দান িশিবেরর আেয়াজক ও র দাতােদর মেধ
অ ভ বণতা দখা যাে । র দান আে ালনেক
পণ ায়ন করা হে । অেনক জায়গায় র দান িশিবেরর
আেয়াজকরা র দান করার জ দািম হাতঘিড়,

শার কার, টিবল ফ ান, কাথাও কাথাও
মিহলােদর কােনর সানার ল অবিধ উপহার িদে ।
এর দ ন যসব াব সং ার সই রকম আিথক সামথ
নই, তারা র দান িশিবর আেয়াজন করেত পারেছ
না। এেকই র দান িশিবেরর সংখ া কেম গেছ। তার
ওপর এই কা গােদর ওপর িবষেফঁাড়ার মেতা।
পি মবে যত রে র েয়াজন, তার চে ৫২
শতাংশ র কম সং হ হে । এরপর যিদ আরও
র দান িশিবর ব হেয় যায়, তাহেল রে র গভীর

স ট দখা দেব রােজ । অেনক িশিবেরই র দাতােদর
সং ামক রাগ ( যমন এইডস) আেছ িক না পরী া
করা হয় না। িক র দান িশিবের এই পরী ার ব ব া
থাকা আব ক।

িবপরীেত আেলাচনাসভায় র দান িশিবেরর
আেয়াজকরা বেলন, র দান িশিবের র পরী া
কের তারপর র নওয়া স ব নয়। ভােলা উপহার
না িদেল র দাতােদর র দােন উৎসািহত করা যােব
না, এমনও বেলন তঁারা।

ডাঃ দীপ িম ধান অিতিথর ভাষেণ বেলন,
বতমান জে র ডা ারেদর মেধ খুব কমই দির ,
ঃ মা ষেদর সবা করার মানিসকতা ও মেনাভাব
িনেয় কাজ কের। ডা ারেদর উিচত র দাতােদর
সংগৃহীত র যন কােনারকমভােব অপচয় ও ভুল
ব বহার না হয়, তার জ সেচ ও সতক থাকা।
একজন রাগীর জ যতটু রে র েয়াজন সই
পিরমাণ র দওয়ার জ ই ব ব াপে (ির ইিজশেন)
লখা উিচত, তার বিশ নয়। একজন র দাতার
র িতন-চার জন মা েষর কােজ লােগ ও েয়াজন
মটায়। র িদেল দেহর র কেম যায় না। শরীেরর
অি ম া থেক সই র আবার তির হেয় যায়।

অ ােন লাক সমাগম ভােলাই হেয়িছল, একটু
বলার িদেক উপেচ পড়িছল িভড়। সই তুলনায়
ইি ডয়ান সােয় কংে স অ ােসািসেয়শন া েণ
র দান িশিবের ায় র দােন তমন উৎসাহ দখা
যায়িন।

ক ানসার জয় করা মা ষেদর িমিছল
মার হাড় রায়, কলকাতা, ১ জুন

গত ২ জুন ক ানসার থেক বঁেচ ফরা (ক ানসার
সারভাইভার) িদবস উ যাপন উপলে কলকাতার ১৬-
এ পাক লন থেক দীঘ িতন িকেলািমটার পথ পির মা
কের কলকাতা স ােব এেস পঁৗছায় একিট
পদযা া। এই পদযা ায় ছােটা ছােটা ছেল- মেয়েদর
সােথ সােথ ক ানসাের আ া রাগীর পিরবােরর
সদ রা, ক ানসাের আ া িশ েদর বাবা-মােয়রাও
অংশ নয়। াড ক ানসাের আ া ও িচিকৎসাধীন
রাগীরাও এই পদযা ায় পা মলায়। কােরা হােত িছল
ল মামবািত, কােরা হােত িছল াকাড, আমরা

করব জয়'।

সারা িবে ক ানসাের আ া েদর ১০ ভাগ
আমােদর দেশর মা ষ। ভারেত মিহলােদর ক ানসাের
আ া হওয়ার হার পু ষেদর তুলনায় বিশ।
েনতাজী ভাষ চ বাস ক ানসার িরসাচ
ইনি িটউট'-এর িডের র ডাঃ আশীষ মুখাজী জানান,
সেচতনতা বৃি , জীবন শলীর পিরবতন ঘটােল িবিভ
ধরেনর ক ানসার উপলে র িতেরাধ ও িনরাময় লাভ
করা যায়। িতিন বেলন, ক ানসার মশ মৃত ব ািধেত
পিরণত হে । এখন পয আমােদর িচিকৎসাধীেন
এক-তৃতীয়াংশ রাগীেক িনরাময় কের তুলেত সফল
হেয়িছ বেল দািব কেরন িতিন।

থ ম পা তা র প র দােমাদেরর মািঝ ফিরদা
ফিরদার মা আন রা বগম বেলন, এই ঘাটটা আমরা
পঁয়ষি বছর ধের চালাি । ষােলা বছর আেগ ছা
ছা চারিট বা া মেয় রেখ ফিরদার বাবা মারা যায়।
তারপর কী করব ভেব উঠেত পািরিন। তাই বাধ হেয়
সংসার চালােনার জ ই আমার মেয়রা নৗকার মািঝ
হেয়েছ। আমার মেয় নািজমা, সািফয়া, শািকলা-
রা এইভােবই নৗকা চািলেয় সংসার চািলেয় এেসেছ।
ষােলা বছর ধের। এখন নৗকা চালাে ফিরদা। যা
জিমজমা িছল, িবি কের পরপর িতন মেয়র িবেয়
িদেয় িদেয়িছ। এখন অসহায় অব ায় আিছ। আমার
িতেবশীরা আমােক সাহায সহেযািগতা কের। তােত
কানওমেত সংসার চেল যায়। তেব নৗকা ফুেটা বা
খারাপ হেল সারােনার টাকা থােক না। কখনও কানও
কারেণ নৗকা যিদ রাে ডুেব যায়, তখন িতেবিশ
শফািল সাউ গা রায় পা বাগ বাস ী হালদার
িবিথকা সাউ-রা িমেল নৗকা তুেল দয়।'

আন রা বগম ােভর সে বেলন, েষােলা

বছর ধের কে আিছ আমরা। অথচ বাইনান অ ল
থেক আমার এখনও কােনা িবিপএল কাড হয়িন।
কত অ নয় িবনয় কেরিছ প ােয়েত তবু িবধবা ভাতা
পাইিন। কােনা িজআর (প ােয়ত থেক এককালীন
চাল-গম সাহায ) এবং ি পল পয পাইিন। আেগ
অ ল িসিপআইএম চালাত। এখন কংে স চালায়।
কউ িক আমােদর দেখিন। আমার মেয়রা কত
ক কের ষােলা বছর ধের সংসার চালাে । আমার
শরীের অেনক অ খ আেছ। সব জেনও আমােদর জ
িকছু কেরিন াম প ােয়ত এবং ধানরা। তাই এইবার
আিম প ােয়ত ভােট ভাট দব না।' তখনও দােমাদর
নদীর ােতর িদেক আনমেন চেয় ফিরদা। সূয পি েম
ডুবেছ। আবছা অ কার াস কেরেছ চািরিদক। ত
বেয় যাওয়া নদীর জেল চঁােদর আেলা িছ িভ হে ।
হয়েতা ফিরদােদর জীবেনর িবষােদর পার ভাঙার শ
হািরেয় যাে র জেলর ােতর তােড়।

অ াি েড ট হেয়েছ, তবু সাইেকল চালােতই হেব,
গািড়ভাড়া িদেত গেল পট চলেব না'

ই িজ দাস, িললুয়া, ২ জুন •
রিববার স ার সময় বািড় িফরিছলাম। প পু র জেলর
ট া হেয় আিম কানা এ ে সওেয়েত উিঠ। অ কাের
একটা গািড় আমােক িপছন থেক ধা া মাের। আিম বঁািদেক
পেড় যাই। -হঁাটু আর -হােত চাট লােগ। রা ায়
ধূেলাবািল িছল, চামড়া িছেল যায়, পাথের চাট লােগ
মুেখ। আিম ওই অব ায় সাইেকলটা তুেল িনেয় ১৫-২০
িমিনট সাইেকল চািলেয় দাশনগর হেয় িললুয়ায় পঁৗছাই।
িললুয়া চকপাড়ায় আমার বািড়। রাত দশটা নাগাদ ঘের
পঁৗছাই। পরিদন ওখােন ডা ার দখাই। িতিন হােত আর
হঁাটুেত ব াে ডজ কের দন।

আিম পপার িবি কির। ভার পৗেন চারেটয় ঘর থেক
বিরেয় ধমতলায় এেজে টর কােছ খবেরর কাগজ আনেত
যাই। সামবার আর যেত পািরিন। অ েদর খবর িদই।
সামবার আমার লাইেন অেনেক পপার পায়িন। আমার
পপােরর লাইন হল বঁাধাবটতলা হেয় মিটয়াবু েজর ওপর
িদেয় হািজরতন, ঘাষপাড়া আর রবী নগের। আমার
মামাবািড় মিটয়াবু জ বঁাধাবটতলায়। ওখােন বিশরভাগ
িদন িদদার কােছ পুের খেয় িনই। কােনা কােনা িদন
ওখােন থেকও যাই। িক বিশরভাগ িদন বািড় িফরেতই
হয়। ঘের মা আেছ, ঠা মা অ , বাবা বাইের থােক।

ফরার সময় আিম িবচািলঘাট থেক ল পার হেয়
ব লতলায় আিস। ওখান থেক প পু র জেলর ট া হেয়
কানা এ ে সওেয় ধের িললুয়ায় যাই।

পপারওয়ালােদর ায়ই অ াি েড ট হে । এই তা
স াহ েয়ক আেগ িখিদরপুের জন পপারওয়ালার
অ াি েড ট হেয়েছ। িখিদরপুর মাজােরর আেগ ট াি পািকং
কের রেখ দয়। ওরা যখন তখন গট খুেল দয়, দেখ
না িপছেন কী আেছ।

বছর খােনক আেগ সকাল সাতটার সময় ফেতপুের
( মিটয়াবু জ) আমায় ট াি েত ধা া মেরিছল। একটা
লাক ট াি ধায়, স গািড় িনেয় বিরেয় পেড়িছল।
ট াি ওয়ালারা আমায় হ কেরিছল, আিম রামনগর মােড়
পুিলেশর কােছ ডােয়ির কেরিছলাম। ট াি ওয়ালা আমােক
পপার আর সাইেকেলর িতপূরণ িদেয়িছল সাতেশা টাকার
মেতা।

আমােদর তা উপায় নই। সাইেকল চালােতই হেব।
গািড়ভাড়া িদেত গেল পট চলেব না। কলকাতায়
পপারওয়ালা আর মাছওয়ালােদর পুিলশ িকছুটা ছাড় দয়।
ক-িদন বেরােত পারিছ না। দিখ, -শিনবার নাগাদ
আবার বেরােত হেব।

এ ে সওেয়েত গািড়র ধা ায় খুন' জাতীয় সাইেকল িশ ক মা
শমীক সরকার, কলকাতা, ২০ জুন •
নামকরা সাইি এবং বতমান জাতীয় কাচ মা
চ াটািজ (৫১) গত ১৮ জুন নয়ডার এ ে সওেয়েত ২৫
জন সাইি েক িনং দওয়ার সময় একিট তগিতর
গািড়র ধা ায় িনহত হেয়েছন। ঘটনার ত দশী এবং
সাইি ং ফডােরশন অফ ইি ডয়ার কাচ ভীম িসং দািহয়া
জািনেয়েছন, মা একিট মাটরবাইেক কের সাইেকল
আেরাহীেদর িনং িদি েলন, কীভােব সাইেকেল প ােডল
করেত হয়, কীভােব সাইেকেলর গিত িনয় ণ করেত হয়
ভৃিত। এই সময় ম াস ট াি সািভেসর একিট
ইফট িডজায়ার' গািড় ত গিতেত এেস মার বাইেক

ধা া মের উধাও হেয় যায়। বাইকিট ায় ৫০ িমটার
দূের িছটেক চেল যায়। মা বাইক থেক িছটেক আকােশ
উেঠ িগেয় গািড়িটর কঁােচ পেড়ন, তারপর মািটেত। আর

নেড়নিন িতিন। পের একিট বসরকাির হাসপাতােল িনেয়
গেল তঁােক সখােন মৃত বেল ঘাষণা করা হয়। মার বৃ া
মা এবং পঁাচ বান রেয়েছ বািড়েত। দািহয়া জািনেয়েছন,
এই িনংিট ওইখােন স ােহ িতনিদন হয়, ায় ৭০
িকিম জায়গা িনেয়। ভারেবলায় এই িনং চেল রা ার
একদম বঁািদক িদেয়, জািনেয়েছন সাইেকল ফডােরশন অব
ইি ডয়ার সহকাির স াদক িভ এন িসং।

পুিলশ এখনও ইফট িডজায়ার গািড়র চালকেক খুঁেজ
পায়িন। রিজে শন না ার অ যায়ী গািড়িটর মািলক
খাতাপ মেত পূব িদি র না নগরীর িবজয় িসং নােম
এক ব ি । যিদও িবজয় িসং পুিলশেক জািনেয়েছ, ওই
না ােরর একিট ইি ডকা আেছ তার, ইফট িডজায়ার
নই।

িতভার খঁােজ --- চা েচতনা' ( শষ পব)
িম া চ াটািজ, স েলক, কলকাতা, ৫ ম •
ছােটারা বেড়া হল। ুল পিরেয় কেলজ। আিথক অনটন।
পড়ার সােথ সােথ জীিবকার স ান। মেয়েদর িবেয় হল।
আইন অমা কের অিত অ বয়েস। সবেচেয় আ য
তােদর কউ কউ িতবাদ কের আবার িফের এল। থাকেত
চাইল চা েচতনার সােথ যু হেয়। যারা ঘরক া করেত
গল, ভুেল গল না চা েচতনােক। তােদর স ানরা একটু
বেড়া হেতই িনেয় এল চা েচতনায়, সখােন একিদন তারা
তােদর কে র শশেবর মেধ ও রেক দেখিছল।

ছেলরা যারা বেড়া হেয়ও চা েচতনা ছেড় গল না,
তারাই নতুনেদর িশ ক হেয় থেক গল। ছােটােদর
নতুনেদর হােত ধের শখােনা করল। জলরঙ,
কালাজ, পাড়া মািটর কাজ।
নানা কারেণ কসবা মডান গালস ুল থেক চা েচতনা

ানা িরত হল কসবােতই সরলা পুণ া েম। এখােন ঘেরর
সােথ পাওয়া গল একটা খালা বাগান। উপির পাওনা। যা
ছােটা ঘের স ব হত না, তাই তির করার ভাবনা এল
মেন। ছেলেমেয়েদর িনেয় পাড়ামািটর াপেত র কাজ-
এর িচ া করা হল তখন। মােঠ শীেতর পুের টানা
পেনেরা িদন চলল কাজ। গ া মািট আনা, তােক ছানা,
িমেশল করা, তারপেরই স উপযু হল মূিত গড়ার।
আপন আনে তােদর মািট িনেয় খলা চলল। নেব
সন তােদর ত াবধায়ক। মািট তঁারও সাথী। খলার
ছেল বিরেয় এল নানা অিভব ি , মা েষর মুেখ, পুতুেলর
মুেখ, পািখর চােখ। রােদ কােনা হল। তারপর ভািটেত
পাড়ােনা। অ ুত আন রেস ভরপুর িছল ছেলেমেয়রা।
অধীর আ েহ পুিড়েয় আসার অেপ ায় থাকল। িনেজেদর
সৃি েত িনেজরাই অবাক। র িজিনস েলা িদেয় ২০১১
ত অ াকােডিমেত দশনী হল। ধু পাড়ামািটর কাজ
নয়, ছিব, সলাই তাও থাকল। ইিতমেধ নেব তােদর
আপনজন হেয় উঠেলন, তঁার নতুন নতুন ভাবনা
পিরক নায় ওেদর অবসর সময়টু ভিরেয় রাখেলন।

২০১১ সােলর আগে যাদবপুর িব িবদ ালেয়র ি ণা
সন াগৃেহ চা েচতনার বািষক আন সে লেন
চা েচতনার ছেলেমেয়রা আর একটা চমক আনল। মূক-
অিভনয় কের। শা দাস, মাইম িশ ীর িনেদশনায় পাক'
নােম শহেরর আজেকর পাক িলর অব ান, অব য়

ও ভিব ৎ ক ভাবনায় রেখ মূক-অিভনয় কের দখাল।
করতািলর পর করতািলেত ুেদ িশ ীেদর অিভন ন
জািনেয়েছ উপি ত দশেকরা। সারা বছর ধের য নাচ
গােনর তািলম তারা নয়, কালমৃগয়া' নৃত নাট কের
দশেকর মন ভিরেয় িদল। অ া বাের, অ সমেয় আরও
অেনক নাটক তারা ম কেরেছ। মার রােয়র অবাক
জলপান' থেক হ-য-ব-র-ল' এমনিক পী বাঘা'-ও।
হািস কা া মান অিভমান সব িনেয়ই এই পিরবার।

উৎসাহ বেড়ই চেল। এবার তারা আঁকেত বসল বেড়া
বেড়া কােচর ওপর িরভাস পইনিটং। হঠাৎ যন ওরা
বেড়া হেয় গল। রখা তুিলর টােন সাজা সরল রখার
জায়গায় ধরা পড়ল অ াব াকশন। রঙ িনেয় খলা, প
িনেয় খলা। আঁকেত আঁকেত কত ছিব পাে পাে গল।
পল নতুন কাশ।

ছেলেমেয়েদর িনেয় সবেচেয় কিন সদ সেহিল
কাপেড় 'বঁাধনী'র কৗশল শখাল। ই টারেনট ঘঁেট দূর
ােচ র নানািবধ কৗশল িনেজ আয় কের তারপর
শখাল ছেলেমেয়েদর। তা িদেয় তির হল বাহারী শন
কভার, খাবার টিবেলর ঢাকা, িডভােবর ঢাকা, ব াগ,
হেরক িকছু। দশনীেত তারও জায়গা হেলা। মন কাড়ল
দশকেদর। িতভার ুরণ। কাথায় হািরেয় যাি ল
এরা। আ িব ােসর ওপর দঁািড়েয় আরও িকছু কের
দখােত চায়। কত অজানার স ানী হেয়েছ তারা। স িত

কেরেছ এনােমল পইি টং। শূর এনােমল কা ািন
ী ণববাবু উদার আ ােন সবাই িমেল িগেয়িছল ছিব

আঁকেত, এনােমল করা ছােটা বেড়া িটেনর ট-এ। ছিব
আঁকল অ াইড পই ট িদেয়। সিঠক তাপমা ায় ফােনেস
পুিড়েয় অসাধারণ ছিব দঁাড়াল। জগেতর রঙ প যন
ছিড়েয় পেড়েছ এই িশ েদর সামেন, ধু বািক তােক
আয়ে এেন ছিব কের তালা।

সংকীণ পথ থেক িব ীণ পেথ পােয় পােয় এরা পঁৗছাল।
ধু সেচতন কের দওয়া এবং লাভ-লালসার রিঙন

হাতছািন থেক বঁািচেয় রাখার েয়াজনটু হােত িনেয়েছ
চা েচতনার সভ বৃ রা। ভ কমপেথ তারা যন িনভেয়র
গান গাইেত গাইেত চেল যেত পাের। ভ হাক ওেদর
পথ চলা, আমরা সকেল িমেল যন ভােলা থািক।

ি তী য় পা তা র প র

চলেত চলেত
ওসব কন করব? আপিন দেখেছন না, আিম এখােনই
রােত েয় থািক, এই ফুটপাথই আমার ঘর বলুন, দাকান
বলুন সব।'

ব স, আমার চুলদািড় কাটা শষ। রােত সিত ই েরশদা
এইসব িচ িন-কঁািচর বা আর েটা পাথর িদেয় একটা
উঁচু মতন শায়ার জায়গা বািনেয় রাজ তার ওপের েয়
অেঘাের ঘুমায়। ঘুমােনার আেগ অব আবার এক পাইট
বাংলা খেয় আেস। আিম যখন বািড় িফির তখন দিখ
েরশদা নাক ডাকাে --- স রাত ৮টাই হাক আর

৯টাই হাক। কােনা কােনা িদন েরশদার পা বা মাথার
অেনকখািন উঁচু সই কিঠন িবছানা থেক অেনকটা ঝুেল
িনেচ পেড় থােক। তােত িক ঘুেমর কােনা ব াঘাত হয়
না। থাক বাবা এমন ভােবই। ফুেট না যায়। এই তা
কিদন আেগ আমােদর পাড়ার মুিচ য েরশদার ঠক
থেক িতনেট দাকান পের রাল-চাউিমেনর চাকা গািড়র
ওপর রােত ঘুমাত, স হঠাৎ ঘুেমর মেধ কেব মের গল
ভােলা কের জানেত পারলাম না। তারও তা রাজকার
িটন েরশদার মেতাই েবলা বাংলা মেদ ভজা, সও
তা অমন নাক ডািকেয় ঘুমাত। আর, একিদন সকােল িগেয়
দখলাম তার জায়গায় তার ছােটা ছেলটা বেস জুেতা
সারাে । িজে স কের জানলাম কিদন আেগই তার বাবা
মারা গেছ। রাজ িক আর এেদর খবর রাখা যায়?
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িক করন যাইেবা?
মাছ-ই তা নাই'
দীপ র দ সরকার, কাচিবহার, ২৯ জুন •
স িত কাচিবহার জলায় মােছর আকাল চেলেছ। বছেরর এই
সময়টা এমনিট হবার কথা িছল না। কাচিবহার শহেরর পঁাচিট
বাজােরর খঁাজখবর করেত িগেয় জানা গল এমন আকাল
আরও বশ িকছুিদন চলেব। কন এমনটা হল? িজগেগস
করেতই উ র এল আবদার আিলর কাছ থেক। আিম বাজাের
এেলই আবদার চাচার কাছ থেক মাছ িকিন। আবদার চাচা গত
চি শ বছর ধের মােছর কারবার করেছন কাচিবহার শহেরর
রাসেমলা ময়দােনর পােশর দশব ু বাজাের। াক বষার বৃি
সে ও এমন মৎ স ট সিত িবরল। গতকাল দশব ু মােছর
বাজাের মাছ িনেয় আসা িবে তােদর কােছ খুব সামা ই ানীয়
মাছ দখেত পলাম, এরপর বাজার ঘুের শষপয আিম
আবদার চাচার কােছ িগেয় বললাম,
-- চাচা, মােছ তা হাতই দওয়া যাে না, ট াংরা-পাবদা ৬০০
টাকা। িশি মা র ৭০০ টাকা, দারকা পুঁিট ৩০০ টাকা, এমনকী
৫০ াম ওজেনর বাটা পয ৩০০ টাকা কিজ দের কের
িবি হে ।
-- িকছু করেনর নাই। িনেত হইেল ওই দেরই িনেত হইেব।
আমরা সবাই অেনক দর িদয়াই িকনা আনিছ।
-- তাই বেল এত বিশ দাম?
-- িক করন যাইব? মাছ-ই তা নাই।
-- কন এই সমেয় মাছ তা থাকার কথা, িক কন নাই?
-- তা বলেত পা ম না, িক লােক কয় ভূটান পাহােরর

ডেলামাইট বৃি র জেল ধুইয়া আইসা মােছর বােরাটা
বাজাইেতেছ।
-- স না হয় নদীেত মাছ কেমেছ, বরালী মাছ আর আেগর
মেতা পাওয়া যায় না, তা বেল িক পু েরর চােষর মাছও থাকেব
না?
-- িক কইরা থাকব? জিমেত য িবষ লান ঢালা হয়, তার
অ াকশন নাই? মাছ যা পু ের ছাড়া হয় তার িসিকভাগও টেক
না।
-- িক আরও অেনক মাছ আেছ যা -িতন বছর আেগও যেথ
পিরমােণ পাওয়া যত, যমন ধেরা পুঁিট, মৗরলা, কািকলা,
চািপলা, ট াংরা, কলাগািছ, খিলশা, ভ াদা, সঁািট, ক, মিন।
এরা গল কাথায়?
-- কী কই? এই মাছ লান িডম পাড়েনরই েযাগ পায় না, তা
মাছ হইব ক ামেন? িডম লান সব মােছর সে পাবিলেকর
প ােট যায়। তাছাড়া চাইরিদক এমন হইেছ িডম পাইরেলও সব
মেন হয় বঁােচ না।
-- আ া চাচা এই লা ব কইরা আবার ানীয় মােছ বাজার
ভরন যায় না?
-- ক াড়া ব করব?
-- কন? সরকার?
আবদার চাচা েন একটু ান হািস হাসেলন। আিম স হািসর
মেধ আর যাই হাক, আশার কান পািল রখা অ ত দখেত
পলাম না।

বধমােনর জামালপুের বুেড়ারাজ
িশেবর পুেজা ( শষ পব)

২৮ ম, ত দাস, বদরতলা, মিটয়া জ •
আমরা িনমাইবাবুেক িজ াসা কির, িশবপুেজায় তা বিলর
চলন নই, তবু এখােন তা হয় কন? িতিন বেলন, িশেবর

সে এখােন একে রেয়েছ মা চ ী। বিল হয় মা চ ীেক উৎসগ
কের। এখােন িতনিদন ধের মলা চেল। সারাবছের বশাখী
পূিণমা, জ পূিণমা, মািঘ পূিণমা এবং বু পূিণমােত এখােন
ভ সমাগম হয়। তেব বু পূিণমােতই সবেচেয় বিশ িভড় হয়।
যারা এখােন হােত বেতর লািঠ, গলায় গামছা আর পরেন হঁাটু
অবিধ ধুিত পের এেসেছ, এরা স াসী। বাবার নােম পঁাচিদন
এরা স াস হণ কেরেছ।

এরপর ওেঠ অ ধারীেদর স । ওই সবাইত বেলন, এটা
অ দশন নয়। দূর-দূরা থেক মা ষজন আসেছ। নিদয়া,
মুিশদাবাদ, উ র ২৪ পরগনা, মালদা থেক মা ষ আসেছ।
আেগকার িদেন এখােন বিল দওয়ার পর বাইেরর মা ষ যখন
মাংস িনেয় িফরত, তখন ানীয় গিরব মা ষ সই মাংস ও
পুেজার ফলমূল কেড় িনত। সই সূে িনেজেদর মােলর র ােথ
অ িনেয় আসত লােক। তাছাড়া, এক ােমর সে অপর এক
ােমর ব িদেনর িববােদর কারেণও পুেজা িদেত আসার সময়

িনেজেদর র ােথ ােমর লােক অ শ িনেয় আেস। শাসন
এ িনেয় িকছু করেত পােরিন।

আমরা মলা ও মি র চ র থেক ফরার পের আমােদর
আ েয় িফের আিস। নলাম, ভারেবলা মি র চ ের ব মা ষ
বিল িদেত আসেব। আমরা রােত েয় পিড়। িক বাজনার চ
আওয়ােজ ভার পঁাচটা নাগাদ ঘুম ভেঙ যায়। বিরেয় এেস দিখ
মি র চ ের বিলকােঠর সামেন শ-িতেনক ভড়া-ছাগল জেড়া
করা হেয়েছ। উৎসাহী মা েষরা বিশ ণ অেপ া করেত পারিছল
না। য যখােন দঁািড়েয় সখােনই চার-পঁাচজন মা ষ প টােক
ধের িনেজেদর সে আনা ধারােলা অ িদেয়ই বিল সা করিছল
আর বাবা বুেড়ারােজর জয় িন িদি ল। এরপর এল বঁােশর
সি ত মইেত নেবদ সািজেয় ঘাষবািড়র লােকরা, খািনক

পের এল েটা পালিকেত নেবদ সািজেয় বে াপাধ ায়বািড়র
লােকরা। পুেজাপব িমটেতই দিখ, পােশর একটা মােঠ িগেয়
লােক জটলা করেছ। সখােন মািটর গামলায় ভাত আর বিলর
মাংস রা া হে । এক চড়ুইভািতর মেতা পিরেবশ। কউ এেসেছ
রানাঘাট থেক, কউ পলািশ, সালার বা মুরারই থেক। সদ
আলােপ আমােদর পুের খাওয়ার আম ণ জানাল ওরা। অ
জায়গায় দখলাম, অেনেক বিলর মাংস ভাগ কের হলুদ মািখেয়
াি েকর প ােকেট কের িনেয় সাইেকেল রওনা িদে । আমরাও
লভবাবুর বািড়েত খাওয়াদাওয়া সের ঘের ফরার জ ত
হলাম।

থ ম পা তা র প র

কদারনােথর িবপযয়
আমরা ত ধমশালার একতলা থেক দাতলায়
উেঠ গলাম। িক িকছু েণর মেধ জল দাতলায়
ঢুেক পড়ল। খুব তাড়াতািড় আমরা িতনতলায়
উেঠ এলাম। িবি ংিট িতনতলাই িছল। আমােদর
আর ওপের উেঠ বঁেচ থাকার স াবনা রইল
না। মৃতু আমােদর শরীের জিড়েয় িগেয়িছল।
আমরা বাবা ভােলনাথেক ডাকেত থাকলাম। হায়
এখােনও জেল থইথই। হঠাৎ আমােদর পােয়র
তলা থেক একটা িবকট আওয়াজ নেত পলাম।
মুহূেতর মেধ িতনতলা বািড়টা তােসর ঘেরর মেতা
ভেঙ পড়ল। িনেমেষ আমার পিরবােরর সদ রা
বািড়টার তেল চাপা পেড় গল। আমার ী রশিম,
বেড়া ছেল আমন, ছােটা ছেল কৃ এবং
মেয় মঘনা এেকবাের ংস ূেপ হািরেয় গল।
আমার িতেবশীেদরও দখেত পাি লাম না। আিম
আংিশকভােব একটা বেড়া িপলােরর িনেচ পড়লাম।
হঠাৎ দিখ আমার ভাগনা ভম আমােক িপলােরর
িনচ থেক টেন বর করল। বিরেয় আমার ছেল
আমনেক ংস েপর মেধ িকছুটা ওপের খুঁেজ
পলাম। আিম আর ভম আমনেক টেন বর
করলাম। আমন জীিবত। িক আশ াজনকভােব।
আমার হােতর ওপর ওর শরীরটােক এিলেয় ধরলাম।
িক খুব অসহায়ভােব। িতনঘ টা ওেক আিম আমার
আেবগ িদেয় বঁািচেয় রাখার চ া করলাম। হায়।
আমার হােতর ওপরই ও মারা গল।

যারা বঁেচ িছল, তারা মৃত ি য়জনেদর অেনক
কে ফেল রেখ িনরাপদ জায়গায় যাি ল। আিম
আমেনর দহটােক লেপ মুিড়েয় একিট ধমশালায়
রেখ এলাম। ভাবলাম পিরি িত একটু াভািবক হেল
িফের ওর দেহর সৎকার করব।

কদারনােথর চারিদেক ধু থঁতলােনা মৃতেদহ।
কউ তর আহত অব ায় অসহােয়র মেতা
কাতরাে । কউ ি য়জনেক কঁেদ কঁেদ খুঁেজ
যাে । কউ ি য়জেনর ব থায় অ ান হেয় যাে ।
কউ লাপ বেক বেক কঁাদেছ।

থ ম পা তা র প র

ছেলেমেয় িনেয়
কদাের যতাম না

মৃতেদেহর মাংস িল বশ পেচ উেঠেছ। গণিচতা ালােনা ছাড়া উপায়
নই। আজেকর মেতা আমােদর দেলর িডউিট থেক অব াহিত পলাম।
আমােদর সািথ দল নেম পড়ল মৃতেদহ িলেক শনা করেত।

আমরা জািন, আমােদর দেলর কাজ শেষ রােত আমরা চারিদেক িকছু
মৃতেদেহর ব নীেত ঘুমােত যাি । আর সািথরা তােদর িনেয় নাড়াঘঁাটা
করেছ। এছাড়া আমােদর িকছু করার নই। এটা একটা অ ুত অ ভূিত।
বিশরভাগ িদনই আমরা িব ুট খেয় কািটেয় িদেয়িছ। আজ িকছুটা পুির-
সবিজ হিলকপটার কের িদেয় িগেয়িছল বেট, িক সসব গ ছড়াি ল।
তাই পুির েলােক ফেল িদেত হল। ভাগ েম আমরা একটা িত
খাদ ভা ার খুঁেজ পাই। তােত চুর ডলস এর প ােকট িছল। এখন
আিম িফের এেসিছ। িক আমার িখেদ তৃ ার অ ভূিত িল যন উধাও।

আিম জািন এটা একটা াকৃিতক েযাগ। তবুও আিম রেগ যাি ।
কারণ বশ িকছুিদন ধেরই টানা বৃি হি ল, তবুও কন রাজ সরকার বা
মি র কতৃপ কউই কােনা িতি য়া দখাল না? আিম িসিকউিরিট
ফােস কাজ কির, মূলত পাহাড়ই আমার কম ল। তাই এটা আমার
সাধারণ ান য যখন পরপর কেয়কিদন টানা বৃি হেত থােক, তখন এই
ঘটনার একটা ভয়াবহ পিরণিত অব ই থােক। াভািবকভােবই সরকার
এবং মি র কতৃপে র অব ই পযটক েবশ ব কের দওয়া উিচত
িছল ক'িদেনর জ । িক িকছুই হয়িন। িকছুই না।

কদারনােথ শিনবার ১৫ জুন রাজ সরকােরর পে একজন ডপুিট
পািরে টে ডট আর তার একটা ছােটা দল পঁৗছায়। িক েযাগ
মাকািবলায় তােদর কােনা ভাবনা িছল না। তারা যন অেপ া করিছল
জল লয় হওয়ার জ ।

আমার মা বাবা চারধাম যা ায় ঘুিরেয় িনেয় আসার জ আমােক মােঝ
মােঝই খুব জার করত। িক আিম তােদর িবরত কেরিছ সবসময়। কারণ
কী জােনন? ইে া িটেবটান বডার পুিলেশর কমচারী িহেসেব দেখিছ,
তীথ ান িলর ক ণ অব া। দেখ আমার সবসময় ঘটনার আশ া হত।
যেকােনা সময় একটা বেড়া েযাগ নেম আসেত পাের। যা হল, তােত
আমার সে হই সিত হল।

আিম আমার মা বাবা ছেল মেয়েদর কখনও কদারনােথর মেতা
জায়গায় ঘুরেত িনেয় যতাম না।

� খ ব র িন য়া
বাস, েনর ভাড়াবৃি র িব ে

জনিবে াভ ািজেল, সরকােরর নিত ীকার

.

শল ব , কলকাতা, ২৯ জুন, তথ সূ
উইিকিপিডয়া। ছিবেত িনখরচায় গণপিরবহণ'
পা ার •
বাস, ন, মে ার মেতা গণপিরবহেণর
ভাড়াবৃি র িব ে জনিবে ােভর সা ী রইল
দি ণ আেমিরকার দশ ািজল। সাও পাওেলা
শহেরর ময়র অেনকিদন আেগই ঘাষণা
কেরিছেলন, ১ জুন থেক বাড়েত চেলেছ
বােসর ভাড়া। িক সই ঘাষণা ভােলাভােব
নয়িন বাসভাড়া বৃি র িব ে আে ালনরত
মুভিমনেতা পােস িল ' সংগঠন, যারা িনখরচায়
গণপিরবহেণর দািব কের আসেছ অেনকিদন
ধের।

িক ১ জুন থেক বাসভাড়া বেড় যাওয়ার (৬
শতাংেশর মেতা) পর থেকই জনিবে াভ
হয় সাও পাওেলা সহ ািজেলর বশ কেয়কিট
শহের। থম বেড়া িতবাদ হয় ৬ জুন পিল া
অ ােভিনউেত। ১৩ জুন পুিলশ ওই িবে ােভর
ওপর রাবার বুেলট িনেয় চড়াও হেতই আে ালন
ছিড়েয় পের ািজেলর অ া শহের। সবেচেয়
বেড়া িবে াভ হয় ১৭-১৮ জুন। িরও িড
জেনইেরােত সবেচেয় বেড়া িবে ােভ এক ল
মা ষ শিরক হয়। ানীয় শাসন ওই িবে ােভর
ওপর চড়াও হেত অ ীকার কের। ২১ থেক ২৩
জুেনর মেধ ািজেল গত এক দশেকর মেধ
সবেচেয় বেড়া জমােয়ত দখা যায়। বাসসহ সম
গণপিরবহেণর ভাড়াবৃি বািতল করা ছাড়াও
িবে াভকারীেদর দািবর মেধ উেঠ আেস নীিতর
তদ থেক রাজনীিতকেদর ছাড় িদেত চাওয়া
একিট ািবত আইেনর িবেলাপ, ালািন তল
র ািন কের য আয় হয় তার বিশরভাগ
িশ া ও া খােত ব য় করা এবং সামি ক
রাজৈনিতক ব ব ার সং ার। িবে ােভ িশি ত
সাদা চামড়ার যুবকেদর অংশ হণ িছল চােখ

পড়ার মেতা।
জুন মােসর শেষর িদেক সরকার

িবে াভকারীেদর এেকর পর এক দািব মেন
িনেত বাধ হয়। বাস ন মে া ভাড়াবৃি
ত াহােরর ঘাষণা কের িবিভ শহেরর ম র।

ভাড়ার ওপর সরকাির কর স ূণ ম ব করা
হয়। ালািন তল বেচ হওয়া আেয়র িতেনর
চার ভাগ িশ া ও বািকটা া খােত খরেচর
ঘাষণা করা হয়। রাজৈনিতক নতােদর নীিত
তদে র ছাড় িদেত চাওয়ার ািবত আইনিট
বািতল করা হয়। রাজৈনিতক ব ব ার স ূণ
সং ার না হেলও সাংিবধািনক সং ার গণেভােট
ফলার কথা ঘাষণা কের সরকার।

ািজেলর এই জনিবে াভ যখন চলেছ,
তখন ািজেল চলেছ ফুটবেলর এক মহায ,
কনেফডােরশন কাপ। িক ফুটবেল না মেত
ািজলবাসীরা মেতেছ িবে ােভ। এবােরর
কনেফডােরশন কাপ, পেরর বছেরর ফুটবল
িব কাপ এবং তার -বছর পের অিলি েকর
আসর বসেত চেলেছ ািজেল এবং এসেবর জ
খরচ হে ব অথ। িবে াভকারীরা আওয়াজ
তােল, দেশর কােছ পূণ এইসব খলার
মহায , নািক িশ া, া , পিরবহণ?

গােডনরীচ হাসপাতাল দখলদার মু হাক
২ জুন, অ ম ল, মিটয়াবু জ •
গােডনরীচ ট জনােরল হাসপাতাল
িটকতক িচিকৎসক, নাস আর সাফাইকমী

িনেয় মৃতু র সে পা া লড়েছ। বতমান সরকার
এিটেক পার শািলিট হাসপাতাল করেব
বেলেছ। িক কাথায় িক? িবগত জমানায় এই
হাসপাতােলর একাংশ দখল কেরিছল নািদয়াল
থানা। আর বতমান জমানায় আরও বেড়া অংশ
দখল কেরেছ কলকাতা ািফক পুিলেশ।

গােডনরীচ- মিটয়াবু েজর িসংহভাগ মা ষ
সংখ ালঘু এবং দিজিশে র সে যু ।
দিজিশে র অব াও ভীষণ খারাপ। তাই
ন ই শতাংশ মা ষ িদন-আনা-িদন-খাওয়া

হেয় পেড়েছ। তােদর পে পয়সা খরচ
কের া পিরেষবা কনা ঃসাধ । সরকাির
হাসপাতাল কাযত না থাকায় অিলেত গিলেত
ব ােঙর ছাতার মেতা গিজেয় উেঠেছ হাতুেড়
ডা ারেদর চ ার। তােদর সাইনেবােড
জািল িডি । এমনকী এই হাতুেড়রাই নািসং
হাম পয চালাে । এইসব হাতুেড়েদর
চ ােরই পাওয়া যাে ভজাল ও িনিষ
জীবনদায়ী' ওষুধ, লােক না জেন তাই
খাে । এমতাব ায় এলাকাবাসী চায়, সরকার
গােডনরীচ হাসপাতালিটেক দখলদার মু ক ক
এবং পূণা ট জনােরল হাসপাতােলর
পিরকাঠােমার বে াব ক ক।

ামলীিদর জ িদেন তঁােক রণ

.

২৩ জুন, বিশ ি ন ও িজেতন ন ী •
২৩ জুন িবেকল চারেট থেক ছটা পয ামলী
খা গীেরর জ িদেন সভা হল পলাশবািড়েত।
গান কেরন জ ািতময় গা ামী, পাঠভবেনর
অ মে ণীর ছা ী বলাকা সেরন এবং আ িমক
ামল চ ।
কলকাতা থেক আগত িনর ন হালদার
ামলীিদর স তুেল বেলন, শাি িনেকতেন
কিব কার র ািল'র সামেন েয় পেড়
িতবাদ কেরিছেলন ামলী। শাি িনেকতেনর
াচীর দওয়া হল যখন, আরিটআই কের

িঠকাদারেদর নাম সং হ কেরিছেলন এবং
পূবপি র ফঁাকা মােঠ সামনাথ চ াটািজর

ােমাটািরর িব ে েখ দঁািড়েয়িছেলন, লািথ
মের উে াধনী ফলক ভেঙ ফলা হয়।

ৃিতচারণ কেরন িভ ু াল ার, অহনা
িব াস, িমনিত সন। িমনিত সেনর ব েব
উেঠ আেস পূবপি েত াট তিরর িব ে
আে ালেনর কথা। সম সভার উেদ াগ
িনেয়িছেলন মনীষা বে াপাধ ায়।

এইিদনই ামলীিদর জ িদেন সকােল
আেরকিট রণ অ ান হয় নব ােম দবািশস

সন আর পরেমশ গা ামীর নতুন বািড়েত।
ামলীিদ ২০১১ সােলই ওখােন িগেয়িছেলন।

জ ািতময় গা ামী িবনা ভূিমকায় তঁার উদা
কে গান ধেরন। দবািশস বেস গেলন
হারেমািনয়ােম। বাবলা িগেয়িছল িগটার িনেয়,
সবাইেক গােনর ের মািতেয় িদল। অেলাক দ
রিচত কিবতা পাঠ করেলন র ভি েত।
রিচত কিবতা পাঠ করল মমািরর ত
পা ারও। িঠক হল, ামলীিদর পলাশবািড়েত
আগামী কােনািদন আমরা চাষ িনেয় কথাবাতার
আেয়াজন করব। দীপ দ , যাগীনদা,
অিসতদাও ামলীিদর ভাবনার াপেট িকছু
ভাব িবিনময় করেলন।

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে ৭টার মেধ সরাসির যাগােযােগর ক
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বছের ২৪িট সংখ ার াহক চঁাদা ৪০ টাকা। বছেরর য কােনা
সময় াহক হওয়া যায়। ডাকেযােগ পি কা পাঠােনা হয়।
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