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�ব�ােপাল �ীমাে� ি�ে�
��� চ�েরর ��িবে�াে�
��মিম��া

� মাচ�� ি�েতন ন�ী� বন��া •
আজ আমরা সকাল দশ�া পঁাে�র বন�ঁা �লাকােল
িশয়ালদা ��েক �া�া �� কির। আমােদর ম�ন পি�কার
ব��রা ছা�া� িছেলন �সানারপ�েরর �েল�ক িশ��
�ক�ম���এর শ��না� ম�ল � ম��য় ��বত��, একক
মা�া পি�কার �স�িম�, তব� বা�লার ম�� পি�কার ��া�
দাস। এছা�া �ে�া�া�া, দমদম এব� মাে�র িবি��
��শন ��েক �� ব��রা� ��েন �েঠন। আমােদর
সকেলর ��ব� িছল বন�ঁা।

�প�র বােরা�া না�াদ আমরা বন�ঁা ��শেন �পঁ�ছা�।
��শেনর বা�ের এেস �দি� আর� �েনেক এেস জে�া
হেয়েছ। �বন�ঁা না�����া �ক���র িশ��রা �িতমেধ��
�ান �� কের িদেয়িছেলন। আমরা সকেল জে�া হি�।
�দি� সামেন এক�া �ছা� িমিছল এল। সামেন ব�ানার
�বন�ঁা জাত�য়তাবাদ� ��ব পির�দ�, �েত�েকর হােত
এক�া কের জাত�য় পতাকা। �স ক�� এরা িক তেব
রা�পিতর বা�লােদশ সফেরর জ� �ি�ন�ন জানােত
স�মাে� �াে�� না, জানা ��ল, এরা� স�মাে� �ােব
শাহবাে�র আে�ালনেক স�হিত �াপন করেত। �া�
�হাক �রা এক�া ম�া�াে�াের মা�ক িনেয় ব��তা িদেত
িদেত এি�েয় ��ল। আমরা� িকছ��ে�র মেধ�� স�মা�
�ি�ম�ে� পা বা�ালাম। �� দ�র� �া�য়ার পর� �াকদা
�মা� ��েক শাি�প�েরর র�প�ঠ না�� স��ার ব��রা এক�া
মা�া �াকা �ােক কের আমােদর সে� ��� হল।

িবশাল �কােনা িমিছল নয়। িক� আেব� �
আ�িরকতা িনেয় একদল মা�� �েলেছ �বনােপাল
স�মাে�। সামেন বন�ঁার �� িশ�� ব��রা ি��ার আর
�����ি� বািজেয় �নে� �নে� �া�েত �া�েত �েলেছ।
�েদর সে�� ��া� িদেয়েছ �আমরা� ��া��র বাবলা
আর কেয়কজন ��বক, �ারা এেসেছ ��র �� পর�নার
বন�াম ��েক। �নহাি� ��েক আ�ত �পির��� পি�কার
ব��রা হঁা�িছল। তার� িপছেন �হত�বাদ� পি�কার ব�ানার
িনেয় কেয়কজন এব� ব�ানারহ�ন �বশ িকছ� মা��। �শে�
�ােক শাি�প�েরর র�প�েঠর িশ��রা কিবতা � �ান
পিরেবশন কের �েলিছেলন। িকছ�দ�র �া�য়ার পর �ব�
�স� িশ��রা� রা�ায় �নেম� �ান �া�েত �� করেলন।

দ��� প�, আ�াজ �ায় ���� িকেলািম�ার। জনব�ল
��ল �পিরেয় �া�য়ার পর� মাে� মাে� পে�র �মাে�
জ�লা, দ�ের �ােমর �র ��েক ব�, বা�ারা �বিরেয়
এেসেছ। সকেল� ব��েত �া�েছ, কারা এরা, �কান পাি��,
�কা�া ��েক এেসেছ� ��িলত িমিছেলর সািরব� ���া
�ন�, এক�� এেলােমেলা। িনেজেদর �ােনর �ে�জনায়
িনেজরা� ম�। এ �কমন িমিছল� �বশ িকছ� ��বক
ক�ােমরা আর �মাবা�েল ছিব ত�েল �েলেছ, �ক� ি�ি��
করেছ। িবিল হে� �ফা�ার �ে�েল রাে�া এ� পিব�
রা� শাহবা� শাহবা��, �আমােদর �লাকালয়� এব�
�স�বাদম�ন� পি�কার বা�লােদশ িব�য়ক পি�কার কিপ।
��মিদেক ��ন ��া�ান �ঠল, �ত�িম �ক আিম �ক,
বা�ািল, বা�ািল�, সকেল� �ত���ত� সা�া িদল, িক�
��ন ��ঁি�েয় বলা হল, �রাজাকােরর ফঁািস �া��, এক��
সকেলর �ত�ত �াব, এক�া ��ি�। ত�ন মা�েক এ�
পদ�া�া এব� বা�লােদেশর �ছেলেমেয়েদর আে�ালেনর
সম��েনর �ে�� ব�া��া করা হল। িক� �ান�য় মা�ে�র�
রাজাকারেদর �িত দা�� ��া�� �স�া িকছ� িকছ�
ম�েব� ��েস আসিছল। আমােদর �মেয়রা এক�া �ােতর
�হাে�েল ��েত ��েকিছল, �স�ােন� সকেল সম�ের
ফঁািসর আেদশেক সম��ন জানােলা। ফঁািসর মেতা �রম
শাি�দান িনেয় পা�া ��ি� �িধকা�েশর মতদােন �ে�
��ল।

�বেশে� আমরা এেস �পঁ�ছালাম �বনােপােল।
স�মা�র��েদর ত�ত�য় ব�ািরেকে�র আে� আমােদর �ে�
�দ�য়া হল। এিদেক আমরা �নলাম, সকাল এ�ােরা�া
��েক �পােরর আে�ালনকার� ব��রা িজেরা পেয়ে��র
�ধাের এেস আমােদর জ� �েপ�া করেছ। ক�ে�িসেদর
�েদ�াে� পঁা�জেনর এক�া দল স�মা�র��েদর এিসর
সে� ক�া বলেত ��ল। আমরা �তা �পােরর �া��
�বােনেদর সে� িমলেত �া�, ক�া বলেত �া�। িক�

এ� �� �ে�� �াতা�

�বামার আ�াে� ি���� পে�া �ি�েরা� কম�ী
ি���, ��ার কের �িম �ি���� চলে�
� মাচ� ���� একি� না�ি�ক �ি�কা� �ে�ালেন�
কম�ীেদ� �ম�ে� �তি� �িতিনি�দল �ি��া� ��ািবত
�ে�া ই�াত �কে�� �াম� ���ি�ং���� ��লা�
ি�নিক�া এবং ��ািব���� �ান� ত�ােদ� ি�ে�া�� ���াে� •
� মা�� �স�ােন �বামার আ�ােত পে�া �িতেরাধ
আে�ালেনর িতন কম�� মারা �ান এব� একজন ��তর
আহত �ব�ায় ি�িকৎসাধ�ন। এ� �বামা িবে�ারে�র িকছ�
পের� নত�ন কের �ফর জিম �িধ�হে�র স��না কের �ি�শা
সরকার। � �ফ�য়াির ��েক এ প��ােয় জিম �িধ�হ� ��
হেয়িছল। �� ��েক� জিম �িধ�হে�র িবেরািধতা কের
আসা �ামবাস�েদর সাে� �শাসন এব� পে�া �কে�র
সম��কেদর স���� হি�ল। এর আে� আে�ালেনর মাধ�েম
বারবার এ� �িধ�হ� �ি�য়া ব� রা�া স�ব হেয়িছল।

� মাে��র �বামার আ�ােতর ��না ব��না কের পে�া
�িতেরাধ স��াম সিমিত এব� ম�তেদর পিরবারব��। নব�ন
ম�ল ����, নরহির সা� ����, মানস �জনা ����, �
ল�� �ামাি�ক ���� পােশর পা�ানা �ােমর পােনর বরজ
��েক �বিরেয় এেস আ�া মারিছল। �স�ােন শি�শাল�
�বামা িবে�ার� হয় এব� ��েম িতনজন মারা �ায় �
�ত��� ব�ি� মারা�ক�ােব �ােয়ল হয়। এ� ��নার কেয়ক
��ার মেধ� জ�ৎিস�হপ�েরর এসিপ সত��ত ��া� �ান�য় �
জাত�য় িমি�য়ােত ��া��া কের, এরা িনেজরা �বামা বঁাধেত
ি�েয় �ফে� মারা ��েছ। মারা�ক �ােয়ল হ�য়া ল��
�ামাি�ক হাসপাতােল জানান, তঁােদর িদেক �বামা �ছঁা�া
হেয়িছল, প�িলশ িমে�� ক�া বলেছ। ��নার �� ��া পের
প�িলশ ���েল �পঁ�ছয়। ��না�েল প�িলশ এেস �পঁ�ছােনার
আে�� � মা�� সকালেবলা ��েক জিম �িধ�হ� �ি�য়া ��
হেয় �ায়। ম�ত ��জেনর বাি�র �লােকরা জানায়, প�িলশ �
মা�� মধ�রােত তােদর বাি� এেস একি� কা�জ িদেয় বেল
স� কের িদেত। �� কা�েজ �ল�া িছল, ম�তরা িনেজরা

�বামা বঁাধেত ি�েয় মারা ��েছ। ��ন নরহির সা�র �ছেলর
ব� ��মবিত সা� � মা�� সে��েবলা �ান�য় ��য়��প�র
�ানায় এফআ�আর করেত �ান, ত�ন তঁােক িফিরেয় �দয়
�ানা, বেল ��, িনেজরা �বাম বঁাধেত ি�েয় মারা ি�েয় �শে�
িনেজরা� এফআ�আর করেত এেসেছ। এ� িব�েয় ��ম
�� এফআ�আরি� �জ� হয় ��য়��প�র �ানায়, �সি� করা
হয় � মা�� সকােল। �সি� কেরন র�ন বধ�ন এব� তা করা
হয় িতনজন ম�ত, আহত, ��য় সা�, �ের� দাস, পে�া
�িতেরাধ স��াম সিমিতর আর� পঁা�জেনর িব�ে�।

না�িরক �িতিনিধদলি�র প��েব��, � �ফ�য়াির
প�িলেশর ব�াপক লািঠ�ােজ�র মধ� িদেয় এ� প��ােয়র জিম
�িধ�হ� �ি�য়া �� হ�য়ার পর এলাকায় স���� �
িহ�সা মারা�ক�ােব �বে� ��েছ। এ� জিম �িধ�হ�
�ি�য়ায় ��ািব�প�র �ােমর ��ত ���ি� পােনর বরজ
��স করা হেয়েছ। � মা�� �ক�িবেরাধ�েদর িবে�া�
িমিছেল প�িলেশর লািঠ�ােজ� �� জন �ামবাস� আহত হেয়েছ,
�ােদর মেধ� �বিশর�া�� মিহলা। ��িমহ�ন ��তমজ�ররা
পােনর বরজ�িলর �রাজ�ােরর �পর� �বঁে� �ােক। ��
এক একর জিমর �পর �� পােনর বরজ�িল আেছ, তার
�পর িন��রশ�ল ���ি� পিরবার। এ� �িধ�হ� �ি�য়ায়
��িমহ�নেদর �িতপ�রে�র �কােনা বে�াব� �ন�।

�িতিনিধদল �বামা িবে�ারে�র ��নায় ��প��ােয়র
িব�ারিব�া��য় তদ� দািব কেরেছ। তাছা�া ��ািব�প�র
�াম ��েক প�িলশ ক�া� ত�েল �ন�য়া, ি�নিকয়া প�ােয়ত
এলাকা ��েক জিম �িধ�হ� �ি�য়া ব� করা এব� িনহত
� আহতেদর পিরবারেক �িতপ�রে�র দািব জািনেয়েছ। এ�
�িতিনিধদেল িছেলন �মেহর �ি�িনয়ার, �িমত ��বত��,
মেনার�ন মহাি�, �েমািদন� �ধান, সেরাজ মহাি�, পা��
রায় �ম��।

��র ��িবে�াে� ��াল কা�ীর, ি�ং�া
���া� কা�ী� �বে�� কা�ে�� িবি�� ি�ে�াে��� ��� �ে�
�ংবাদম�ন �িতেবদন� � মাচ� •
� মা�� ��েক িতনিদন ধের কা��েরর িব���� ��েল
�ত���ত� হরতাল � িবে�া� �লেছ। সরকাির বা
িবি��তাবাদ� �কােনা দল� এ� িবে�াে�র �াক �দয়িন।
���� সােলর ���কােলর পর �ফর িবে�াে� �কঁেপ �ঠেছ
কা��র �পত�কা। রা�ায় রা�ায় �শানা �াে� �ারত
িবেরাধ� এব� �াধ�নতার দািব িনেয় ��া�ান।

কা��েরর বারাম��া �জলার �ানেপারা �সত�র কােছ
কেয়কজন �িতবাদ� ��বক আফজল ��র ফঁািসর �িতবাদ
করিছল � মা�� ম�লবার। �স� সময় �ারত�য় �সনাবািহন�র
�াক �াি�ল পাশ িদেয়। �স� �ােক �ে�জনার বেশ �ে�া
পা�র �ছঁা�া হেয়িছল �স� �িতবাদ িবে�া� ��েক। সে�
সে� �াক ��েক �নেম ��া�া এলাকায় �ত�া�ার ��
কের �ারত�য় �সনাবািহন�। �িতবােদ আবার িবে�া� হেল
�সনাবািহন� পরপর �িল �ালায় �� �িতবাদ� সমােবশেক
�ে�� কের। ল�ি�েয় পে� �বশ কেয়কজন িকেশার ��বক।
�ি�শ বছর বয়িস তািহর আহেমদ সিফর মা�ায় �িল
লাে�। মারা �ায় �স। হত�াকা� �ালােনার পর ��া�া �ােম
�ত�া�ার �ালায় �সনাবািহন�।

এ� নারক�য় হত�া�ে�র �িতবােদ �ত���ত��ােব
�িতবােদ �ফে� পে� ��া�া কা��র �পত�কা। �কােনা
দল, স��ঠন ��� �ক�� হরতাল বা বনধ �ােকিন, িক�

�ত���ত��ােব বনধ �লেত �ােক। বারাম��া শহের হাজার
হাজার মা�� রা�ায় �নেম এেস �জলাশাসেকর �িফেসর
সামেন িবে�াে� �ফে� পে� দািব জানায়, �িবলে� �ারা
�িল �ািলেয়েছ তােদর শাি� িদেত হেব। ম�লবার রাত
��েক সারা কা��র �পত�কার িবি�� �ানা এলাকায়
কাফ�� জাির হয়। ��ন�র শহের রা�না�য়াির, �নাহা�া,
এসআর��, সারাফ কাদাল, জািদবল, মা��মা, �াল��দ
�ানা এলাকায় কাফ�� জাির হয়। বারাম��া, �সােপার,
প�ল�য়ামা এব� �ল�া� শহের� কাফ�� জাির হয়। এ�
সম� জায়�ায় � মা�� ব�ধবার কাফ�� ��ে� মান�� �িতবাদ
িবে�াে� রা�ায় নােম। আিল কাদােল জমােয়েতর �পর
প�িলশ � িসআরিপএফ কঁাদােন ��াস �ছঁাে�, �বত �ালায়।
মা�� রা�ায় �বিরেয় িবে�া� �দ�ায় �ািনয়ার, লালবাজার,
কািনতার, হা�য়াল, কর� ন�র, �া�রা, �ানাপ�রা এব�
বারজ�লােত। কাফ�� ��া� কের �া�াবাল এলাকায় �লােক
রা�ায় নােম এব� িনরাপ�া বািহন�র িদেক পা�র �ছঁাে�।
��া�া ��ন�র, ব�দ�ঁা� শহের স���� হরতাল �েল।
�প�য়ারা, বারাম��া, হা��য়ারা, ���াম, বাি�েপারােত
হরতাল � প�িলেশর সে� স���� �লেত �ােক।

দি�� কা��েরর প�ল�য়ামা � �ল�া� �জলায় কাফ��
��া� কের িবে�া� হয়। কাকােপারায় �ের �ের ��েক
আ�ম� �ালায় িনরাপ�াবািহন�।

বাংলােদেশর িচিঠ

��� দী��েম�াদী আে�াল� আর কখে�া ��ি� �া�ী� বাংলা��
�লা� �চ���ি�� �� মাচ� •
জয় ��, দাদা। বা�লােদেশর বত�মান সামািজক
রাজ�নিতক পিরি�িত িনেয় আপনােদর কা���ম,
আমােদর মেন কিরেয় িদে� আমরা এক মােয়র স�ান।
��� ���া��, এক� ছােদর িনে� ��েক� আমােদর
�েনেক আজ িব�ি�র প� �বেছ িনেয়েছ। পিরি�িতর
কারে� আমার ��া�াে�া� রা�া�া �িনয়িমত হে�।
আপনার �ে�র ধারাবািহকতায় আমরা ব�ব� �প�াপন
করিছ।

আিম রাজ�নিতক �বা�া ন�। িক� িশ�� িহেসেব
আমার সামািজক দায়েবাধ আমায় তাি�ত কের। �দেশর
�ধ� নয়, সম� িব� জ�ে� �� �ি�রতা, ��নিতকতার
আ�ালন ��� ধেম�র নােম �মতার ল�া� �� প�ঁিজর
���া�ার ��� শাসেনর নােম �শা�� ���� সবিকছ��
সে�তন মা��েক �াবায়, �স�া� �তা �া�ািবক। িক�
প�ঁিজর �তির করা ি�ঁেক �াকার ল�া� মা��েক আজ
ব� একা কের িদেয়েছ। িবে� ��� �কাি� মা��, সবা�
একা।

আজেকর এ আে�ালন �পেরিছল এ� একািক�

��ি�েয় এক �াত�ে�র ব�ন �তির করেত। �ার
�ােন আিম� �নেমিছ পে�। �মতাস�নেদর মধ��তায়
�বেদিশক �শা�ে� জজ�িরত আমরা। আর এ না�পাশ
িছঁে� �ফলার �ে� িবে�ার একা হেয় প�া মা���েলা
পাশাপািশ হােত হাত কঁােধ কঁাধ িমিলেয়, হঠাৎ এক
আশার �ে��াদেয়র হাতছািনেত �নেম পে� রাজপে�।
���� সােলর �� ি�েস�র ব�ি�জ�ব� হত�াকাে� আমরা
ত�� সমাজ �ি��াবক শ�� �বে� �েঠিছ। এর �ে�া�
িনেয়েছ আমােদর রাজ�নিতক �নতারা। আর িব�ায়েনর
�সম দ�ি� শহর আর �ামেক কেরেছ িব�ািজত।
এ�সকল িকছ�র িব�ে� শাহবাে� ত��েদর এ জা�র�
বেল আিম মেন কির। তা রাজাকােরর ফঁািসর দািবর
মেতা সাব�জন�ন এক �ের স��পাত হেয়েছ।

এত দ���েময়াদ� আে�ালন আর ক�েনা হয়িন
�াধ�ন বা�লায়। তা� �া��াে��� রাজ�নিতক দেলরা
আজ আতি�ত। তা� এ ত�� সমােজর স�ি�ত করা
আে�ালনেক ক�া কের তারা তােদর ি�রায়ত ��াে�র
রাজন�িতেত এেক ব�বহােরর পঁায়তারা �� কের।
আে�ালনেক কল�িকত করবার ���া �� হে�েছ আজ।

�পরিদেক ধম� ব�বসায়�রা সরল ধম��া� বা�ািলেক
ি�ধািব�� কের �ফেলেছ। জামায়ােত �সলাম, �ারা
জ� িনেয়িছল ধম�েক ব�বহার কের পািক�ােনর �শা��
ি�ঁিকেয় রা�ার �ে�ে�, তারা কােল কােল সকল
সমেয়র �মতাস�ন দল�েলােক ব�বহার কের এব�
বা�লােদেশর সরল ম�সিলমেদর িব�া� কের আজ
ব�াপক শি� �জ�ন কেরেছ। এর সাে� �বেদিশক ��ন
�তা আেছ�। আজ �ােমর সরল মা�� ��েক শহেরর
নানান জি�লতা ি�� ত�াকি�ত িশি�ত ��রেলাক
সকেল িব�া�, বাম �ান �ক� বাদ নয়। মা�াসা
এব� মসিজদেক �পব�বহার কের �দেশর �িতি� �াে�
জামায়ােত �সলাম শি�শাল� �ন��য়াক� �তির কেরেছ।
আে�ালনেক িনেয় নানা �প��ার��জব ছ�াে�
তারা। �ঁােদ সা�দ�েক �দ�া িক�বা আে�ালনকার�রা
সব নাি�ক ��� ��িদেদর মদত ��� মসিজদ ��ে�
�ফলেছ �ত�ািদ। এর িব�ে� ক�া বলেল প�ি�েয়
প��� মারেছ। �পরিদেক জামায়ােত �সলাম িবেরাধ�
�সলািমক রাজ�নিতক �জা�েক� �পছন ��েক মদত
িদে� তারা। ব��প� এক �ব�ান তােদর।

ফ��িশমার ি�ত�য় বে��
��ান�লােম �বেরাধ

�� মাচ� ��ান�লােম কে�ক �া�া� ম���ীবী
��মা�� চ�ি�� কাে� �ম�ে� ���ি� �বাে�
কােলা �তাকা লাি�ে� �তীিক �বে�াে�
�ািমল ��� �িবলে� িব��নক � �ি�����
এই ��মা�� �ক� বানচাল কে� তা� �া��া�
একি� নবীক��ে�া�� �ি�� �াক� �তি��
��ান �ানা� �ে�ালনকা�ী�া�

এিদেক কলকাতা বইেমলা চলাকালীন এবং
�ে� �� ����াি� ���� ���� �� �ন
ব�ি� � �ি� �ং�া� কা� ��েক �মা�
��������� ��েনে�া �া�া� �াকা� ���
�ং�� ক�া �ে�ে� ��ান�লাম িবে�া�ী
�ং�ােম ����া�া�� ি�ে�েব� এ� মে�� ��ম
দ�া� ���� �াকা �া�ােনা �ে�ে�� �ে� ��
মাচ� বািক ������ �াকা �া�ােনা �ে�ে��
��া�া িদে�ে�ন� ত�ােদ� নাম � ব�নীেত
��দােন� �ি�মা� িনেচ �দ��া �ল �

এ� �ত���ত� িবে�াে�র পরপর� িনরাপ�া
বািহন�র রােত হানা, তােদর �িলেত
�ফর ��বকেদর ম�ত�� �� হয় ��� মা��,
জ�িনমার�, �� হয় িনরাপ�া বািহন�র �পর
আ��াত� হানা ��� মা��, �বিমনা�, স��িঠত
িবি��তাকাম� শি��িলর �া�ক, সরকােরর
কাফ��।

একজন বািস�া বেলন, িনরাপ�া বািহন�
�া �� কেরেছ তােত ���� সােল ���কােল
পরপর িনরাপ�া বািহন�র হােত কা��ির
��বেকর ম�ত��, পা�া িবে�া�, �স�ােন
�িল�ালনা � �ফর ম�ত��র �� ��, তার
প�নরাব�ি� হেত পাের এবার�।
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স�াদেকর কথা

��হত�ার নায়কেক �দেশর
��ান��� পদ�া��� করা �ায়�

��রােতর নের� ��ািদেক ��ান��� করার ��
উে� পে� �লে�ে� �দেশর কেপ�ােরট িশ�পিতরা।
�দেশর ���ন�িতেত ��া দশা। বা�ার ��া�
িবি� �ন�� তা� এেকর পর বে�া বে�া �ক�
�পায়ে� �ি��িস চলে�। �টা কের ��চেরা ব�বসায়
িবেদিশ িবিনেয়াে�র সরকাির িস�াে�র পর �াস
িতেনক �কেট ��েল� �কউ িবিনেয়া� করেত
উ�সাহ �দ�ায়িন। তার �পর কেপ�ােরট �ি�
দ�ল� পিরেবশ �ংেসর িব�ে� �দেশর শত শত
�ায়�ায় ল�ে� �া� শহেরর �া�� ��� এ�
এক বা�া� এ� শত �িত�লতায় ��াটা �দেশ
কেপ�ােরট প��ি� ��ন আপাতত ���ি�েয় হ�াটে��
��রােত িক� তা �দ��ে�। এেকর পর এক
�ক� হে� ��� �স�রিব��� ��েক টাটা �ােনা।
�লােকর ��র আপি� দাবি�েয় িদেয়� ��িদন বােদ
�স�েলা স�াে�র কাে� লা�েব িকনা না ��েব�
��ািদর সরকার এেকর পর এক কেপ�ােরট �ক�
�পায়ে� পয়সা আর প�িলশ িনেয় িশ�পিতেদর
পােশ দ�াি�েয় ��ে�। এটার� ি�িডয়ার �দ�য়া না��
���রােতর আ���� ব�ি�র ��'। �ব�া �দে�
�ারপরনা� আ�ািদত এক কেপ�ােরট বস িক��িদন
আে� �তা বেল� ��েলে�ন� �ে�ািদ ��রােতর
�া��েক ক� ���� �া�েয়ে�ন �ক �ােন� সবার
�ে�� উেদ�া�পিত হ�য়ার বাসনা ��ন ট�ব� কের
��টে��' বলা� বা�ল�� এ ��রােতর আসল �িব
নয়। পিরসং��ান িনেয় কারবার �ারা কের� তারা�
বলে�� ��রােত �ন� �িরেবর �ারাক �দেশর �ে��
সবেচেয় �বিশ। �পট প�ের ��েত পায় না� এ�ন
�া�ে�র সং��া� ��া� রাে��র ত�লনায় �বিশ।
িক� তােত কেপ�ােরটেদর িক�� আেস �ায় িক�

এ� ��া িননােদর আ�ােল ��ািদর আেরকিট
�প চাপা পে� �াে�। নের� ��ািদ ����
সােলর ��রাত ��হত�ার ��ত� নায়ক। �স�
��হত�ায় �ারা ি�েয়ি�ল কেয়ক হা�ার �া��।
রা�� ��ে� সং�ি�ত হেয়ি�ল ����� স�ি�হািন�
�র �পা�ােনা ��� আর� �েনক �ানবতািবেরা��
�পরা�। �স� �ি�ে�া��িল ��েক ��ি� �পেত
সরকাির নি� �লাপাট করা হেয়ে�� ��ল �ািটেয়
�য় �দি�েয় চ�প কিরেয় �দ�য়া হেয়ে� আ�লা
বা প�িলশ �ি�সারেদর ��� ��রাত ��হত�ার
সািব�ক তদ� বা িবচার� �কােনাটা� এ�ন� হয়িন।
�িতেবশ� বাংলােদেশ আ� �� ব�র ব�র পের
��হত�াকার�েদর আ���ািতক �া�ব�নােল িবচার
হে�� সেব�া� সা�া পাে� �ারা� তােদর �কউ �কউ
�দেশর ��� প��� হেয়ি�ল কেয়ক ব�র আে�।

কাি�র িবচাের �দাি� সাব�� এ�ন� না হেল��
�দশ ত�া িবে�র �া�� �ােন� ��ািদ ��হত�ার
নায়ক। এক�ন ��হত�াকার�� তা �স �� পািট�র�
�হাক� �দেশর ��ান��� পদ�া��� িহেসেব ��েন
�ন�য়া �ায়�

��� পাতার পর স��াে� সংহিত
সীমাে�র বা�া টপকােত পারিছ না। তবু ফা�ক, �ভ,
দীপ�র এরকম কেয়কজন িঠক পাশ কািটেয় িজেরা
পেয়ে�টর �গট �বি� চেল �গল। আিমও ওেদর িপছু িপছু
�গলাম। আমার হােত ম�ন পি�কার িকছু কিপ �দেখ
ওপােরর একজন ভাই ইশারায় চাইেলন। আিম িদেত
�যেতই সাদা �পাশােকর পুিলশ আমােক আটকােলা। তা
সে�ও ম�ােনজ কের কাগজ�েলা ওেদর হােত পাশ কের
�দওয়া হল।

ইিতমে�� আমােদর িমিছেলর জমােয়তটা ��ীর হেয়
ত�তীয় ব�ািরেক� পার হেয় �েনকটা সামেন চেল এল।
আর ওই �িতিনি�রা িফের এেস জানােলা আমােদর
ব�ব� এবং কাগজপ� িনেয় ওেদর সে� �দখা করেত
যােব প�াচজন। �জািন না ওরা কােদর �িতিনি��
এই �িতিনি� ব�াপারটা সবসময়ই �বশ �গালেমেল��
র�পীেঠর এক মিহলা িশ�ী এেস �সাজা�িজ বলেলন,
িতিনও বাংলােদেশর ব�ুেদর সে� �দখা করেত �যেত
চান। িক� ত�ােক িনর� করা হল। তােত কী�
আমরা আবার এিদক-�সিদক কের �গেট �প��েছ �গলাম।
আে�ালনকারীেদর সে� মত ও কাগজপ� িবিনময় হল।
সকেল হাত বািড়েয় িদল �মলােনার জ�। একটা কাগজ
�পলাম, �দখলাম তােত �লখা রেয়েছ আি�েমটাম �-
�, িনেচ �গ�জাগর� ম�, �জ� চ�র, যেশার�।
বু�লাম যেশােরর আে�ালনকারীরা এখােন এেসেছ,
সে� শাহবােগর কেয়কজনও আেছ। �সই কাগজটায়
�লখা িছল �
আ��ে��া� � � �াত��েনর �ে�� �া�ােয়ত����বেরর হােত
��হ�ে�র হত�া�ার�ে�র ���তার �রেত হেব।
আ��ে��া� � � �া��ে� �াে��র ��েব� �া�ােয়ত����বরে�
�ন��ে�র আই�ন ���য়া �� �রেত হেব �ব� ���া�রা��
����ন �হে�েব �ব�ােরর আওতায় আনার ���য়া �� �রেত
হেব।
আ��ে��া� � � �া�ােয়ত����বেরর ����র� ��ত�ানে�
����ত �রা আইেনর আওতায় আনার �� ��ব�ে� �া��ন
ত�� ����ন ��ন �রেত হেব।
আ��ে��া� � � �াইব�না�ে� �ায়� �� ��েত হেব ��ব�ে�।
আ��ে��া� � � ��ব�ে� �া�ােয়ত����বরে� �ন��য় �রার
�� �বে�� ����ান ��র�া�না �রেত হেব।
আ��ে��া� � � ���া�রা�� �ে�র ���া����ে�াে�
আইেনর আওতায় আনেত হেব।

বাংলােদশ আপেডট

��বিবে�াহ �াির� �া�ােতর ব�াপক িহংসা� পা�া
িহংসা প�িলেশর� নাি�কেদর ক��েরা� সরকােরর

��বা���ন ��তেব�ন� �� �া�� •
� মাচ� িবেদশ �থেক িফের ��ান িবেরা�ী দল িবএনিপর �ন�ী
খােলদা িজয়া িলিখত িবব�িতেত শাহবােগর আে�ালেনর
িবেরাি�তা কেরন, জামাত-ই-ইসলািমর কম�ীেদর পুিলেশর
�িলেত িনহত হওয়ার তী� িন�া কেরন এবং সরকারেক
��িশয়াির �দন, যু�াপরা�ীেদর িবচার �ি�য়া িনেয় সংশয়
�কাশ কেরন। � ও � তািরখ জামাত-ই-ইসলািমর
হরতােলর পরিদন, ৫ তািরখ �ফর হরতাল �ােকন
িতিন। যিদও জামাত-িশিবেরর িহংসার �কােনা িন�া িতিন
কেরনিন। গ�জাগর� ম� জানায়, খােলদার ব�েব� তারা
হতাশ।

� মাচ� রাজ�ানীর নয়াপ�ন, শাি�নগর ও মািলবাগ
এলাকায় আজ শিনবার িবেকল সােড় চারটার িদেক
পুিলেশর সে� িবএনিপর �নতা-কম�ীেদর সং�েষ�র �টনা
�েট। �গার আহেমদ রাজীব হায়দার হত�ার �িভেযােগ
���ার প�াচজেনর পড়া�না �িগত রাখল �বসরকাির নথ�
সাউথ িব�িবদ�ালয়।

শাহবােগর �জ� চ�েরর আ�ােন রংপুর কারমাইেকল
কেলিজেয়ট �ুল ও কেলেজর িশ�াথ�ীরা িবে�াভ কের।
সব সরকাির, �বসরকাির ও আবািসক ভবেন এবং গািড়েত
জাতীয় পতাকা উিড়েয় শাহবােগর আে�ালেনর �িত আজ
শিনবার একা�তা �কাশ করা হয়।

রাজ�ানীর �তাপখানা �রাে�র শিহদ আসাদ িমলনায়তেন
জামাত-িশিবেরর স�াস, আত� ও �নরাজ� স�ি�র ����
ত�পরতার িব�ে� সব�া�ক রাজ�নিতক ও সামািজক
�িতেরা� গেড় �তালার আ�ান ��িট বাম �গিতশীল
সংগঠেনর। এিদন নীলফামারী শহেরর জলঢাকা উপেজলার
রাজারহাট এলাকায় জামাত-িশিবেরর সশ� িমিছল,
িবিজিবর �িলেত িনহত একজন।

� মাচ� শাহবােগর �জ� চ�র �থেক হরতালিবেরা�ী
িমিছল। �বায়ােনর আ�ায়ক ইমরান এইচ সরকােরর এক
িবব�িতেত সব �ম��া� মা�ষেদর একসে� জামাত-িশিবেরর
স�ািস দা�াবাজেদর �িতেরাে�র �াক িদেয়েছ শাহবােগর
গ�জাগর� ম�। িবেশষ কের িহ� �ম�াবল�ীেদর বািড়�র ও
উপাসনালয় পাহারা �দওয়ার আ�ান জািনেয় ম� �নত�ব��
বেলেছন, �বাংলার িহ�, বাংলার �ব��, বাংলার ি��ান,
বাংলার মুসলমান, আপনারা এক হেয় এই জামাত-িশিবেরর
স�ািস বািহনী কত��ক স�� দা�া পিরি�িত �মাকািবলায়
�িতেরা� গেড় তুলুন।�

এিদেক হরতাল সফল করেত মােঠ নােম জামাত।
চ��ােমর ব�াশখািল উপেজলার চা�ল ইউিনয়েন আজ
শিনবার িবেকেল ব��ার গা�� বাংলােদেশর �িবিজিব�
সদ�েদর ওপর �িল চািলেয়েছ জামাত-িশিবেরর কম�ীরা।
রাজশাহী �জলার �গাদাগািড় উপেজলায় সড়েকর ওপর
গােছর ��িড় �ফেল �বেরা�। ব�ড়ার ন�ী�াম উপেজলা
�শাসন চ�ের আ�ন। রাজশাহী �জলার �গাদাগািড়
উপেজলার মিহষালবািড় এলাকায় জামাত-িশিবেরর
কম�ীেদর সে� পুিলেশর সং�ষ�, নয় বছেরর িশ�
রিফ�ল ইসলাম িনহত। ঢাকা-ময়মনিসংহ মহাসড়েক �ীপুর
উপেজলার �জনাবাজার এলাকায় গােছর ��িড় �ফেল রা�ায়
�বেরা�, �ােকর িনেচ চাপা পেড় এক িশিবর কম�ীর ম�তু�।

জয়পুরহাট-ব�ড়া সড়েকর সদর উপেজলার িহচমী
এলাকায় কেয়ক হাজার জামাত সমথ�ক একদল পুিলশেক
ি�ের �ফেল। তােদর উ�ার করেত িগেয় পুিলশ-িবিজিব
�য�থভােব �িল ও ক�াদােন গ�ােসর �শল ছু�ড়েল িনহত হয়
ছয়জন --- এেদর �েত�েকর বয়স �� �থেক ��-এর মে��।
এছাড়া �িলিব� হয় আরও �ায় �৫ জন।

�পরিদেক, প�াচিবিব উপেজলার িবিভ� �াম �থেক
জামায়াত-িশিবেরর �-�� হাজার �নতা-কম�ী িমিছল কের
প�াচিবিব উপেজলা মুি�েযা�া সংসদ কায�ালয় ও থানার
�ভতের �িট ককেটেলর িবে�ার� ও �ি� সংেযাগ
কের। ি�নাইদেহ হির�া��ুেত জামাত-পুিলশ সং�েষ� এক
পুিলশ কনে�বল িনহত, দশ পুিলশ আহত। সাত�ীরার
রইচপুর এলাকায় িবিজিবর �িট টহলযােন জামােতর হামলা,
িবিজিবর সদ�েদর �িলেত একজন িনহত ও িতনজন
আহত। এই ��েল �ভার �থেকই জামাত-িশিবেরর কম�ীরা
খুলনা, আশা�িন, কালীগ�, যেশার, �বকাির ও ছনকা
সড়েক গােছর ��িড় �ফেল �বেরা� স�ি� কের।

রিববার হরতােলর কারে� �রল, সড়ক �যাগােযাগ �চল
হয় ঢাকায়। িমরপুর-�� ন�েরর িস-�েক সকাল আটটার
িদেক িতনিট ককেটল িবে�ারে�র �টনা �েট।

সবেচেয় বেড়া �টনা �েট ব�ড়ায়। গতকাল শিনবার
রাত �থেকই �জলায় �জব রেট, একা�েরর মানবতািবেরা�ী
�পরাে�র দােয় ফ�ািসর দ�ােদশ পাওয়া জামােতর �নতা
�দলাওয়ার �হাসাইন সা�দীর �চহারা চ�ােদ �দখা যােব।
রাত িতনটার িদেক �জলা শহেরর িবিভ� মসিজদ �থেক
মাইিকং কের সবাইেক �বর হেয় তা �দখার জ� আ�ান
জানােনা হয়। এভােব জেড়া হেয় জামাত-িশিবেরর কম�ীরা
�ভার �থেকই িমিছল �� কের শহেরর িবিভ� এলাকায়
ভাঙচুর চালােত থােক। সকাল সাতটার িদেক জামাত-
িশিবেরর কম�ীরা শাজাহানপুর থানায় হামলা কের। বা�া
িদেত �গেল পুিলেশর সে� তােদর সে� দফায় দফায় সং�ষ�
হয়। তােদর ছ�ভ� করেত পুিলশ একপয�ােয় �িল �ছােড়।
এই �িলচালনায় �বশ কেয়কজন মিহলা সহ �মাট �তেরাজন
মারা যায়। এইিদনই মারা যায় ৫ জন।

ব�ড়া সদেরর ইয়া�িবয়া �ুেলর �মােড় �ই পে�র মে��
দফায় দফায় সং�েষ� িতনজন িনহত হন। ন�ী�াম উপেজলায়
আজ সকাল সােড় আটটার িদেক জামাত-িশিবেরর �নতা-
কম�ীরা হামলা চািলেয় সরকাির িবিভ� কায�ালেয় �ি�সংেযাগ
ও লুটপাট কের। এছাড়া, �রললাইন উপেড় �ফলা হেয়েছ।
�পচ�ািচয়ায় থানা ��রাও কের জামাত-িশিবর। িশবগে�র
�মাকামতলায় �জন িনহত।

খুলনার ফুলতলা থানার ওিসসহ িতন পুিলশেক �িপেয়

��তর আহত করা হেয়েছ। িদনাজপুের সদর উপেজলার
রািনগ� উ�র মেহশপুের ��িট �ােম সংখ�াল�ু স�দােয়র
বািড় ও খেড়র গাদা আ�ন িদেয় পুিড়েয় �দওয়া হেয়েছ।
নােটাের শিহদ িমনার ভাঙচুর ও লালপুর উপেজলার একিট
�াথিমক িবদ�ালেয়র শিহদ িমনার �ভেঙ �ফেল জামাত-
িশিবেরর কম�ীরা।

� মাচ� কমলাপুর ��শেন একিট ��েন আ�ন
�দয় জামাত-িশিবর। ঢাকায় গাবতলীর মাজার �রাে�
ও িমরপুের �িট বােস আ�ন �িরেয় �দয় হরতােলর
সমথ�েকরা। রাজ�ানীর রামপুরায় বাংলােদশ �টিলিভশন
ভবেনর �িবিটিভ� ফটেক হামলা চালায় হরতাল সমথ�েকরা।

িমরপুর, ফিকরাপুল, িবজয়নগর, মািলবাগ ও প�ন
এলাকা �থেক ককেটেলর িবে�ারে�র খবর পাওয়া যায়।
�গাপালগে�র �কাটালীপাড়া উপেজলার �শলা ইউিনয়েনর
লািকরপাড় �ােমর সংখ�াল�ুেদর এক �ম�ীয় �ােন আ�ন
লাগােনা হয়। উ�াপাড়া উপেজলায় এিদন সকােল পুিলেশর
সে� জামাত-িশিবেরর কম�ীেদর সং�েষ� এক নবম ���ীর
ছা� িনহত হেয়েছ। সাত�ীরায় কলােরায়া-সরসকািট সড়েক
গাছ �ফেল জামায়াত-িশিবর কম�ীরা �বেরা� কের। সকাল
সােড় ��টার িদেক সড়ক �থেক গাছ সরােত �গেল জামাত-
িশিবেরর কম�ীরা সরসকািট পুিলশ ফ�ািড়র সদ�েদর ওপর
হামলা চালায়। পের পুিলশ ও িবিজিবর সদ�রা আবার ওই
এলাকায় �গেল ওফাপুর �ােমর জামাত-িশিবেরর কম�ীরা
তােদর চারিদক �থেক ��রাও কের ইটপাটেকল িনে�প
করেত থােক। একপয�ােয় িবিজিবর সদ�রা �িল চালােল
িতনজন িনহত ও চারজন আহত হয়।

জামােতর �াকা হরতাল �িতহত করেত শাহবােগর
গ�জাগর� মে� িমিছল।

� মাচ� িবএনিপ এনং জামােতর �য�থ হরতাল
িঢেলঢালাভােব চলেত থােক। ঢাকার প�বীেত সািনউর
রহমান ���� নােমর এক �গার ছুিরকাহত হেয়েছন।
ঢাকার �সাহরাওয়াদ�ী উদ�ােন আজ গ�জাগর� সমােবশ
��ি�ত হেয়েছ। ���� সােলর এই িদেন ব�ব�ু �শখ
মুিজবুর রহমান ত�কালীন �রসেকাস� ময়দােনর জনসমুে�
�িতহািসক ভাষ� িদেয়িছেলন। �সই ভাষ�ই িছল ম�লত
বাংলােদেশর �া�ীনতার ��াষ�া।

রাজ�নিতক দল িহেসেব জামাত-ই-ইসলািমর িনব�েনর
�ব�তা চ�ােল� কের ���� সােল করা িরট আেবদন
�নািনর জ� হাইেকােট�র একিট �বে�র কায�তািলকায়
এেসেছ আজ।

� মাচ� শাহবােগ নারী জাগর�ী সমােবশ, আ�জ�ািতক
নারী িদবস উপলে��। সমােবশ চলাকালীন মে�র
কােছ কেয়কিট হাতেবামা এেস পেড়। গ�জাগর� মে�র
���ােসবকেদর একিট দল এইসময় সমােবশেক ি�ের লািঠ
হােত বারবার �দি�� করেত থােক।

নারায়�গে� গ�জাগর� মে�র উেদ�া�া রিফউর রাি�র
বেড়া �ছেল, �িদন �ের িনেখ�াজ তানভীর �ত�িকর লাশ
পাওয়া যায়। রাি� জানান, আমার �ছেলর �কােনা শ�
�নই। আমার শ�রাই আমার �ছেলেক �মেরেছ। পরিদন
নারায়�গে� হরতােলর �াক �দয় সাং��িতক �জাট।

��িটরও �বিশ �দেশর �টনীিতকরা চলমান িহংসার
�বসােন শাি�প��� সমা�ােনর উেদ�াগ �নওয়ার জ�
সরকারেক আেবদন জানায়। ি�েটন সহ �কােনা �কােনা
�দশ �সনা �মাতােয়েনর �স� �তােল।

�� মাচ� জামাত-ই-ইসলািমর িনিষ�কর� িনেয় িরট-এর
�নািনর জ� �ি�ম �কােট�র ��ান িবচারপিত ব�হ�র �ব�
গঠন কেরেছন।

বাংলােদেশর �নাম�� সংগীতব�ি�� আহেমদ
ইমিতয়াজ বুলবুেলর ভাই িমরাজ উি�ন আহেমেদর লাশ
উ�ার। �গালাম আযেমর িব�ে� করা মামলায় বুলবুল
সা�ী িছেলন। রাজশাহীেত পুিলশেক আ�ম� কের ��
লুঠ জামােতর।

�গ, �ফসবুক, ই�টারেনট, ি��ট ও ইেলক�িনক মা��েম
মহানবী হজরত মুহা�দ �সা�� ও ইসলাম স�েক�
কট�ি�কারীেদরেক শনা� করেত তদ� কিমিট গঠেনর
িস�া� �নয় সরকার। জামােতর সমা�রাল �ম�িভি�ক
রাজ�নিতক �জাট �েহফাজেত ইসলাম� �ইসলামিবে�ষী
�গারেদর �পত�পরতা ব� এবং তােদর ���ার কের
িবচােরর আওতায় আনার� দািব জািনেয়েছ। যু�াপরা�ীেদর
িবচাের সা���হ� চলেছ।

�� মাচ� নয়াপ�েন িবএনিপর সমােবেশ িহংসা, পরিদন
হরতােলর �াক। পের িবএনিপর কায�ালেয় ঢুেক পুিলেশর
�� উ�ার ও শতাি�ক িবএনিপ �নতােক ���ার। চ��ােম
আগামী �� মাচ� গ�জাগর� মে�র মহাসমােবশ বািতল
করার দািবেত �সইিদনই চ��াম জুেড় হরতােলর �াক
�হফাজেত ইসলােমর। ��� �ারা জাির কের �কােনারকম
সভা সমােবশ বে�র �শাসিনক ফরমান চ��ােম।
রাজ�ানীেত িবিজিব নামল সে��র পর।

�৫ মাচ� আ�িলয়ায় ব� �িমক ��ু�িষত ��েল
গ�জাগর� মে�র িবশাল সমােবশ। সমােবশ ��র
আেগ সমােবশ�েলর কােছ ককেটল িবে�ার�। সমােবেশ
গােম��টস কারখানার নারী �িমকেদর িবষেয় ইমরান বেলন,
এই িশে�র �িমকেদর �� ভাগই নারী। এ �দেশর নারীরা
যখনই রাজপেথ নামেত �� কেরেছ, তখনই জামাত-িশিবর
�িত�ল পিরেবশ স�ি� করেত �চেয়েছ, যােত নারীরা কাজ
কের �দশেক সামেন এিগেয় িনেত না পাের। �হফাজেত
ইসলােমর পা�া সমােবেশর �াক সফল হয়িন।

খােলদার ��াষ�া, শাহবাগ �নাি�ক চ�র�। আ�িলয়ার
গ�জাগর� সমােবেশ এক ছা�েনতার ব�ব�, ��ম�ে�ম
িদেয় আমরা �দশে�ম িশেখিছ। আমরা সবাই বাংলােদিশ,
জ�স�ে�ই পাওয়া �ম� পালন কের থািক।�

পি�কা পয�ােলাচনা �
তবু বাংলার মুখ

ত�া� ������� ���াতা� �� �া�� •
�তব� বাংলার ���'�এর �াদশবে�� �কািশত
�ব�ে�লা সং��া � ����' হােত এেসে�। ��
টাকা দাে�র �� পাতার এ� িলটল ��া�াি�ন
সব�েতা�ােব� �বে�র এবং এর ��ল িব�য়
� বাংলা � বা�ািল। �েদশ�াে�র িবিন��া�'
�বে� �িসত রায় �দশ�াে�র আে�র �িতহাস
প��ােলাচনা কের �দি�েয়ে�ন �� �েদশ�াে�র ��
ি��ার ি��ািত ত�� নয়� �া����নহ��প�ােটেলর
ক�ািবেনট�ি�শন ��াব �ত�া��ান� দায়� এবং
��তােলা��� ��রত��� ব��বাদ� িদি�র শাসকরা�
�দশ�া� কেরি�ল একটা শ� �ক� � �ব�ল �েদশ
�ে� �ারত সা�া���রাে�র আদশ�ি�ি� �িত�ার
উে�ে�। এর �েল ��ারেতর ��রাে�� �ািত
পিরচয়হ�ন � �কািট বা�ািল প�ি�ব�র ব��� �ািতর
�ংশ হ�য়া সে�� ���ত� �ািতর �চেয়� ক��
�ব�ায়' আে�। ��িদেক বাংলােদেশর �া��
�ব��ািতক পািক�ান রাে�র একেকি�কতােক
চ�ােল� �ািনেয়� ���র আ�ত�াে�র �ে��
িদেয়� এক �িতহািসক িব�য় ���ন কেরে� ���।
���িনরেপ� শি�র উ�ান সারা িবে�র বা�ািলেক
সা�দািয়কতার িবপে� এক নত�ন �িতহােসর প�
�দ�াে�। ��ার ক�া হল� �িসত রােয়র এ�
�ল�া ��ন রিচত হেয়ে�� ত�ন� বাংলােদেশর
শাহবাে�র আে�ালন �� হয়িন। ��চ �শে�র
ক�াটা �ক�ন সা�িতক এ� �টনার সে� ি�েল
��ল। ��ন �িত�িন আে� আর �িনিট পের
�শানা �াে�। আসেল তা নয়। �� ��িতহািসক
িব�য় ���ন'�এর ক�া �িসত রায় বলে�ন তা
�����এর বাংলােদেশর ��ি���� স�েক�। �স�
�ি��ত িব�য় রি�ত �ােকিন এবং তার ল�া�
এ�ন� চলে�� এটা� �টনা। শাহবাে�র আে�ালন
সারা বাংলােদেশ �ি�েয় পে� এটা� �দ�াে�।

��ারেত �া��নতা� ��ত� � ���রা�' িনবে�
�লয় ব� �ারেত �া��নতা� ��ত� � ���রা��য়
কা�াে�ার �সারতা ত�েল �ের �শে� �ািনকটা আশার
আেলা �দি�েয়ে�ন �� পিরি�িত পা�াে�। িব�ত
এক দশক �ের আ�রা �দ�ি�� এ� পিরবত�েনর
ল��। একিদেক �া��নতা আর ��তে�র ব�িল�
��িদেক ত�াকি�ত সংসদ�য় ব�ব�ার �িত �া�ে�র
��াহ কাটেত �� কেরে�। শাসক িবেরা�� িনিব�েশে�
স�� রা��নিতক �াত�রেদর িব�ে� ব�াপক
���ানেস �ে�ে� ���া আর হতাশা।' এর� িচ�
�লয় ব� ���ে� �পেয়ে�ন �কা��র বা �ি�প�েরর
�েতা �াি�ক �া�ে�র �াত�য়তাবাদ� আে�ালেন'�
�আিদবাস�েদর �েতা স�াে�র িন�ত� �াি�ক
�া��রা হােত �� ত�েল �ন�য়ায়' আর �িস��র
ন���াে�র �েতা ক��ক সং�া�� ��িক বা�প��েদর
কবর রচনা করায়'। এরপের িতিন উপসংহার
�টেনে�ন এ� বেল� �এ�তাব�ায় আ� িবেশ�
�েয়া�ন একিট শি�শাল� না�িরক স�া�। এটা�
�িতহােসর িশ�া।' �শি�শাল� না�িরক স�া� �ােন
ক�� �কান �িতহােসর এ� িশ�া� তা িক� ি�ক �বা�া
��ল না।

�িট �ব� আে� বা�ািলেদর িন���ে� পরবাস�
হেয় �া�য়া িনেয় ��� �িন���ে� ি�ট�হেলর
�না�িরক বািস�া' �পি��ব� িপ�উিসএল� এবং
��ারেতর না�িরক আ�ন � বা�ািল' ����দর�ন
িব�াস�। �ংেরি� � িহি�র দাপেট বাংলা�া�ার
সংকট িনেয় িলে�ে�ন ন�িতশ িব�াস � �পন
����দার। পা�� ব� � �ক��� বে��াপা��ায় �� ���
র �া�া আে�ালন � �� ���য়ািরর আ���ািতক
�াত��া�া িদবেস বাংলােদশ ��ে�র �ি��তা িনেয়
িলে�ে�ন। িলটল ��া�াি�ন আে�ালেনর �িত�ক�িত
স�েক� ��া� দাস� সং��াল�� সংর�� স�েক�
এ�দা�ল হক িলে�ে�ন। �ন��ল �াউে�ডশন �
���তার �কাি�ক �য়াস' িব�েয় িলে�ে�ন ��িশ�দ
এ এ�। র�েলােকর পরশপা�র নাট�স�ােলাচনা
কেরে�ন ��প শ�র ���। রব���ন��ল স��ার
ব��নায় ��ালা� ��ত�া�া িলে�ে�ন� �েদশেক �া�
করা হেয়ে�� িক� �া� হনিন রব��না��ন��ল'।
আবার� রব��না� সহ ি�ে��লাল� শর�চ� সেত�ন
দ�েক এেকবাের �ের �ের স�ােলাচনায় িব��
কের �ন��লেক� বা�ািল �ািতর �বতারা বানােনার
একিট ��াবনা' �পশ কেরে�ন িব��য় �চ���ির �া
�হ�ে�া�� হেয় �ে�িন। �িতিদন পি�কায় স�ে�
নবন�তা �দবেসেনর �ল�া ��া�ল�িদর চালিচ�'
এবং ���ত� �চ���িরর স�ে� �রহাদ �া�হােরর
�ল�া �বাংলােদেশর সািহেত� ��ত� আরিব ��েক
��ে��' পি�কােক �� কেরে�। িবেশ�ত �শে�া�
�বে� বা�� ব�র বা�� ��া িশেরানাে�� আে��
স�েক� �ল�েকর এ� ব�া��া �েন রা�ার �েতা �
�� �েশ�াবি� এ� ��� সা�েকালি�কাল নয় �
�� এ�নক� তার �কাশ �েনক স�য় সা�দািয়ক
��সল�ােনর �া�লা� নয়� বরং ব�� � ����র �া�লা।
��� স�াে�র িনেচর তলার �া���েলার �া�া ��ন
��� বাংলা সািহেত� �ায়�া কের িনেত চা�ে� ���
ত�ন� এ� ��� �রা প�েত �� কেরে�।'

হালকা সব�� কা�ে� ��া�া এ� পি�কার ��েদ
��রান �হােসন িপপল�র �িব ��ব ��র �ািনেয়ে�।
�শ� ��েদ �িচ�� ��ার �সন��র কিবতা �প�ব�
পি��'�। তেব বাংলা �া�া �� পি�কায় এতটা
���প��� �ায়�া কের িনেয়ে� তােদর বানােনর ��ল
বা ������ােদর এত আি�ক� ��েন �ন�য়া �ায় না।
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����� নদ�� দ��� ��াে� �া�েকাে��� �ায়
কা��ক� কে��ন �া�� দ��� �নয়�ক ���দ

�ায় মাস খােনক �ের চ���� নদ�র জল নদ�মার জেলর
মেতা িমস িমেস কােলা থাকার পর আবার �াভািবক
�চহারায় ি�রেছ। আর তােতই িকছু িকছু মা�ে�র
মে�� আবার উে�গ �দখা িদেয়েছ �য িকছুিদেনর মে��ই
আবারও �না�রা �তলা� বজ�� পদােথ� চ����র জল কােলা
ও দ�ি�ত হেয় পড়েব। নদ�েক িচর�ায়� দ���মু� করার
�েচ�া �য �ারাবািহকভােব চািলেয় যাওয়া দরকার
সা�ার� মান�� তা উপলি� কেরেছ।

বা�লােদে�র �কিট িচিনকেলর �না�রা জল ও বজ��
ব�িদন �েরই মাথাভা�া নদ�েত পড়েছ। মাথাভা�া
নদ� নিদয়ার মাজিদয়ােত �েস চ���� নদ�েত িম�েছ,
আবার চ���� নদ� পায়রাডা�ােত িগেয় গ�ার সে�
িমেলেছ। �তরা� ওই �না�রা বজ�� সরাসির িতনিট
নদ�েক দ�ি�ত ও কলুি�ত করেছ। অথচ �কেহাম
��া��ােক ��ক�িত িদেয়ই দ��� স��া� আইন রচনার
বা�ব িভি� �তির হয় আমােদর �দে�। জল দ���েরাে�র
জ� আইন ���� ও পিরেব� দ��� �র�া আইন
�����ও �তির করা হয়। জল দ���েরাে�র জ� ি��
�িত�ান �থেক িনগ�ত �না�রা জল �িতকর তরল
বজ�� ��লা �থেক িবরত করেত �িতিট ি�� কারখানা

�িত�ানেক পিরে�া�নাগার বা ি�টেম�ট ��া�ট বসােত
িনেদ�� �দয় দ��� িনয়�� প��দ। সরকারেক �দখেত হেব
�সই িনেদ�� �িতিট ি�� �িত�ান�িল কায�কর করেছ
িকনা। পিরে�া�নাগার বা ি�টেম�ট ��া�ট�িল িঠকমেতা
চালােনা হে� িকনা তা িনয়িমত নজরদািরর ব�ব�া না
থাকায় ��� পয�� জল দ���েরাে� কায�ত িকছুই হয়িন।
�বি�রভাগ ি��কারখানায় পিরে�া�নাগার �নই, নালা
নদ�মার জল সরাসির নদ�েত ও জলা�য়�িলেত পড়েছ।
িচিনকেলর বজ�� �� িকিম ব�াপ� চ���� নদ�েত পড়েছ।
�খন �দখা যাে� বছের িতন �থেক চারবার �ই বজ��
নদ�িটেক দ�ি�ত করেছ। �েল দ��� �ই নদ�িটর জলজ
�া�� ও মাছ মের �ভেস উঠেছ। মারা�ক �গ�� নদ�র
জেলর মে�� �থেক আসায় আে�পাে�র মা�� অিত� হেয়
উঠেছ। জানা �গেছ রানা�ােটর �কিট ���ােসব� স�গঠন
জন�াথ� মামলা দােয়র কেরেছ কলকাতা হাইেকােট�। গত
২০�২ সােলর জা�য়াির মােস কলকাতা হাইেকাট� �ক
রােয় চ���� নদ�র �� িকিম পথ দ���মু� করেত রাজ� দ���
িনয়�ক প��দেক িনেদ�� �দয়। অথচ রাজ� দ���িনয়�ক
প��দ � ব�াপাের �কােনা কায�কর ব�ব�া �নয়িন। স�িত
বা�লােদে�র �কিট সা���িতক �িতিনি�দলেক িব�য়িট
অবিহত কের চ���� নদ�েক দ���মু� করার আ�ান জানােনা
হেয়েছ।

স�ায় বা��মা� �া�� �া� �ন�া��া� �ে�ায়া �ন�
�ে�া�া�া� ��াল��ল �ভে� ��ল•

টািলগ� �থেক
�ঁদ�াট �মে�ার �য লাইনটা �গেছ, �সই জায়গাটাও
কাে�র মেতা বঁাকা। তাই �সখান িদেয় আসেত কখেনা
কখেনা অ�ি� হয়, ভয় লােগ। �কােনা �কটা সময় �য
�সখানকার �কটা চা�র �ভে� পড়েব �সটা ভাবা যায়
না। আিম �দিখ, ওই সময় ��ন আে� কের �দওয়া হয়,
হয়েতা ভারসাম� বজায় রাখার জ�ই।

খবের �কা�, উে�াডা�ার �ভে� পড়া উড়ালপুেলর
চা�রিট িনেয় কথা বলেত িগেয় �কজন ইি�িনয়ার
বেলেছন, িডজাইনিট আেরকটু ভােলা হওয়া উিচত িছল,
�কটা অিতির� ক�াি�টিলভার �দওয়া �গেল ভােলা হত
���। িক� িব�য়িট ম�লত অথ��নিতক।

আেগকার িদেন যখন িডজাইন করা হত, তখন বলা
হত ���া�র অ� ইগেনাের��, �যটােক পের বলা হয়,
��া�র অ� �স�িট বা িনরাপ�ার কারে� িকছুটা বাড়িত
গঠন করা। মােন দঁাড়ায়, যিদ ওই উড়ালপুলিট ২০ টন
ভার বহন করেত স�ম বেল বলা হয়, আসেল �সিট
২০�র িকছু �বি� পিরমা� ভার বহেন স�ম িহেসেব
িডজাইন করা হয়। তােত কঁাচামাল �বি� খরচ হয়,
গঠেনর জ� আ��ি�ক খরচও িকছুটা �বি� �রেত হয়।
�খন �কা�ািন িডজাইনারেক বেল �দয়, যথাস�ব কম
��া�র অ� �স�িট রাখেত, যােত �কা�ািনর লাভটা
�বি� হয়।

তাছাড়া �কজন িডজাইনােরর কাজ তখনই স����
হয়, যখন তার িডজাইনিট �মেন কাজটা স����
হয় �ব� িজিনসিটর কিম�িন� হয়। বা�েব �দখা
যায়, �কজন িডজাইনার �যরকম ভাবেছ বা বেল
িদে�, কায�ে�ে� তা মানা হে� না। �ারাক হেয়
যাে�। �ছাড়া �দখা যায়, অেনক �কা�ািনরই
িডজাইেনর িডপাট�েম�টিট হল িনজ� িডপাট�েম�ট। িক�
িনম�া�কােয� তােদর িনজ� �কােনা �লাক থােক না।

স�ায় যােত কাজটা
হয়, তার জ�
িনম�াে�র ভার

�দওয়া হয় �কােনা ক��া�রেক, তারপর আবার তা
�কােনা সাব ক��া�রেক িদেয় �দয় ক��া�র। �সই সাব
ক��া�র ��র সাব ক��াে� িদেত পাের। ��িল সবই
করা হয় �িতিট �ের সেব�া� লাভ কামােনার জ�।
িক� �টা করেত িগেয় �চুর অদ� �িমকরা িনম�া�কােয�
�ুেক পেড় �ব� িনম�াে� �য ��মান বজায় রাখা দরকার,
তা অেনকসময়ই বজায় থােক না।

আেগ যখন �সব করা হত, তখন ��মান বজায়
�রেখ ��ের ��ের কাজটা করা হত। িক� �খন খুব কম
সমেয়র মে�� কাজিট কের ��লার পিরক�না থােক। �টা
করেত িগেয় অেনক ���প��� ��মােনর িদক বজায় রাখা
যায় না।

আেরকটা ব�াপারও আেছ। অেনক সময় �দখা যায়,
িডজাইনাররা খাতা�কলেম �য িনরাপদ িডজাইনিট কের,
তা বা�েব িনরাপদ না�ও হেত পাের। তাই িডজাইনও
�সরকম হওয়া দরকার, যা বা�ব�ম�� হয়।

আর িব�িবদ�ালেয়র িবে���েদর িদেয় সবটা করা
স�ব হয় না। নক�া ও িনম�াে� অিভ� �প�াদারেদর
িদেয় �ই কাজ করােনা দরকার। িনম�াে�র সময় িনম�া�
কােজ যু� �িমক �থেক �� কের ইি�িনয়ার, তােদর
কাছ �থেক িডজাইেনর �িত মুহ�েত� মতামত �নওয়া
ও �সই অ�যায়� নক�ায় দরকার মেতা পিরবত�ন করা
জ�ির।

�কটা �ক� হােত �নওয়া হেল কত কম খরেচ করা
স�ব তা ভাবা হয়, তখন দ� িক অদ�, ক� �রেনর
�িমক িনেয়াগ করা হে� তা িনেয় মাথাব�থা থােক না,
�েত ভুেলর স�াবনা �বেড় যায়।

আর �কটা উড়ালপুল �তির হেয় �গেল, তার
র��ােব�ে�র িনর�র �কিট বে�াব� থাকা দরকার।
�খােন �ই র��ােব�ে�র �কােনা ব�ব�া িছল না।

�ম�াে�� �� �নে� �মােদ� ক���য়
•

�ই বছর িবে�� কের আমােদর �াি�পুের আমবাগােন
খুব ভােলা মু�ল �েসেছ। �বােরর আবহাওয়া
আমগােছর পে� ভােলা। মু�ল আসার আেগ অথ�া�
�প�� মােসর �থেম �িত িলটার জেল ��২ িমিল �থেক �
িমিল আল�ােমি�ন �০� ইিস �েয়াগ কের আমগাছিটেক
ভাল কের ��ায়ােত হেব। �চ� ঠা�ডার জ� মু�ল �দির
কের �বিরেয়েছ। �খনও মু�ল �বেরাে�। �কিট গােছ
চার রকেমর মু�ল �দখা যাে�, িক� আ�িড় �আেগর�
মু�েল দানা অথ�া� আেমর �িট কম, মা�াির ও নািক
মু�েল আেমর �িট �ব� ভােলা। িক� িদেন গরম রােত
ঠা�ডা হেলই িবে��ত �বা�াই আেমর দানা ন� হবার
স�াবনা। দানা �কটু বেড়া হেল অথ�া� মটেরর মেতা
হেল ডাইেথন �ম �� �িত িলটার জেল �ক �থেক �দড়
�াম কের �েয়াগ করেল ভােলা হয়। �ছাড়া িভটািমন

�েয়াগ করেল আম বােড় তাড়াতািড়। মু�ল বািহর হেল
২� িদন পরপর ��� করেত হেব। ��া পচা লাগেল
ডাইেথন �ম �� ব�বহার করেত হেব।

আমােদর �াি�পুের আ�া��প �লন পাওয়া যােব
বেল আিম মেন কির। �চ� মােসর �থম স�ােহ যিদ
ব�ি� হয়, তেব আরও ভােলা �লন পাওয়া যােব। িবিভ�
জােতর আম আমােদর �াি�পুের পাওয়া যায়। �িট
�আঁিট� আেমর �লন �তা হেবই। �ছাড়া িহমসাগর,
ল�া�ড়া, �বা�াই, �গালাপখাস, চ�াটাজ��, িকসানেভাগ,
�জিল, কপাট ভা�া, �গাপালেভাগ, আ�পািল, মি�কা
ও িবে�� কের �ােদ �াি�পুর িহমসাগেরর িবক�
�নই। তেব �াি�পুের আম স�র�ে�র ব�ব�া �নই।
আমচাি�েদর প� �থেক সরকােরর কােছ আেবদন করা
হে�। আম স�র�� করা �গেল আমচাি�রা উপক�ত
হেব।

.
ব��মান বা�লােদে� ����য় ম������ �লে�। বা�লােদ� ��া ভা�ে��� �� ��ল �কসময়।

��ন বা�লােদ� �ব�েদ ��ন ���মব� ��� থাকেব �কন� �� � মা�� �ব� �ল ���মব� ও বা�লােদে�� ���
�ম��ল ���দেক� ব��াে�� কাে�� ��া�াকা�েদ� ��া�স� ���� �া�া ���� সােল �ায় �� লে�� �ব�� বা�লা�
মা�� �মে�ে�। �থ� ক�ন� বা �বে�াল �ভা��� �থেক� �� ক�ন �বে�াল �ােদ�ও ��েক �দল ভা���য়
স�মা�����া ব��া� �থেক �ায় ��� �ম�া� �ে�। ��ম�ন �া�াও ��া��া ��ােদ� মে�� বেস �ে���ল �া�ায়�
ও�া� বা�লা� মা��েদ� সে� �দ�া ক�েব বেল।
��া�া ��কম কা� কে�ে� �ক�দন �ােদ� �া�ে� �েব� � বা�লা� মা�ে�� কাে� �ােদ� �মা �া�ে� �েব�।
�ম�া ��মন ������� ম�����ে� সােথ ��লাম ��ম�ন ����য় ��ে�ও থাকব। ����দন� �ক ��লাম� ����
থাকব। নাম বদলােলও ভােলাবাসা বদলায় না।

উ�াল �াহবােগর ��উ � বা�লার �াি�পুের
•

�েম�� �দা�া� �দেয় �ম���া���া মানব�ম�েক ���ন
কে�ে�� �নে�� �ম�েক কল���� কে�ে� বা�লােদে�।
�� �ােদ� �ব�ে� �া�বাে�� �ে�ালেন� কথা �ব�
��েনে�। সমথ�নও ক�ে� ন��ন ��ে�� �� ���
দা�বেক। �ওয়া� ��ে�� �ম���া���া �ন�া� �াক।
�� �ব�য় �নেয় � মা�� সে�� ��ায় �া����ে��
কা���া�ায় ব��সভা �েল �ক ���ােন� �েয়া�ন
কে���ল �া����� �����।
���ােন� �� �লাদা ম� �য়�ন। বা�লােদে��
��ে�� �া�ক����� �ক�� ���ক��� �া�া
�েয়��ল ব�া� ���ন�দেক। ��া��� ম�ল ব�া
��েলন বা�লােদে�� না��কম�� ��ন ��। �লভ���
��া�া� বসা� �সন �া��েয় দ�া��েয় �নে� �েনেক।
��ে��� না��দেল� �েয়া��� ���ান� �ান ক�ব�ায়
�ম�মা�। �ব���� �ব�াস স��� ��াল বা�লােদ�
��ে� �েসে�ন স���বাে�। ��া� �া��� ��ভ��া�

কথা বলেলন� �া ���ােন� ম��ব� ��েসেব কা�
ক�ল। ম�ল ব�া ��ন �� �ে�ালেন� ���া���
�বে�� ����ক���� সা���ক �া��ন��ক �������
�ব� �া�বা� �ে�ালেন� �ব�ে� �ব�ন�� ও নানা
�ম��য় স���েন� �ব�ভ� কা��কলাে�� কথা বলেলন।
�কা�ে�� ��ে� �ম���া��েদ� �ক����� কথাও
বলেলন। �ে�ালেন� ������ ���া�� ��ও
���ভােব ������ �েয় ��ল ��ন �দ�ায় �থ������
�দ�ােনা �� �ল। �েনেক ���ে� ��েলন� ��ােক
ক� ম�����ম��ল বলব� সা� �ব�ে� �ে� �ে�� �েল
ভাসে� মা�ে�� ম��েদ�।
��� সা���মা� স� �েব��া�ভ��ক �থ������ ����
কে�ে�ন ��� ��দল ��া। সা���া �ক� ���েদ�
বাবা� �ক� মা� কাে�া� ভা� �বান ���য়��ন
���েব��। �ােদ� ��াে�� �ল �েস �ভ��েয় �দে�
দ��েক� �দয়। ���নেয় �দে� �ব�াস�া�কেদ� ����
�েম�� ��া�া�� ��েলাল���ােক।

�কাচিবহাের �ুলছা�েদর উেদ�ােগ আেলাচনায় �াহবাগ
•

�কা��ব�াে�� বাব���াে�� ���ামক�� বেয়� ��েল
� মা�� �কাদ� ও �াদ� ����� �া�েদ� �েদ�াে�
বা�লােদে�� ��� ��ে�� �ে�ালেন� স����ে�
�ক�� সভা �য়। ��েল� �া� ����য়ে�� ��
��ান���েক� সভা���ে� ��মা� �সানা� বা�লা�
�ান�� �দেয় �� �য় সভা। ��ে� ভা�া���দ �ব�
�া�বা� �ে�ালেন� ���দেদ� ��ে� �দ�� �া�লেয়

�া��� �� �য় �েলা�না। সভাে� �া� �ব�
���ক�া �েলা�না কে�� �া�াকা� ব�া�া��া ক��
বা�লােদে�� ম������ �ব� �া� �সমা� ���ায়�
�া�বা� ��ে�� ����াস�� ক� �কম ��� �সব
�ব�য় �নেয় কথা �য়। ব��মান �া�বা� �ে�ালন
�নেয়ও �েলা�না �য়। ���ান ��� �য় ��ন��মন
���নায়ক� �ান ��েয়।

গিড়য়ায় �াহবাগ আে�ালেনর সমথ�েন সা���িতক সভা
•

�� ���য়া ���েন� �নক� ��ন� বাস��াে�� কাে�
�েল�ক ���� �ক� ম�� ও ����া�� �েদ�াে�
বা�লােদে�� �া�বা� �ে�ালেন� সমথ�েন �ক��
সা�����ক সভা ����� �য়। �� মা�� ন���াম
�দবসেক সামেন ��ে� ��া�বা�লা� সম� �����াকা��
�া�কেদ� �ব�াে�� দা�ব ওে� সভা �থেক। ক�ব�া
�া�� �ান� �ব��� ও ব�ব� ���া�দ� মে�� �দেয়
�ম�লবাদ �বে�া�� মেনাভাব �কা� �ায় ও ম��ব����
��ে� ��া� �দওয়া �য়। �� সভায় ��া��� ���া�
বা�লা� ম��� স��ম� �াে��� মা�লস� �ম�ব�� �ভ���

���কা ও স��া ��া� �দয়। ��া�াও ��স�������
�ব��নাথ বে��া�া��ায়� �লয় �দবনাথ� ��াকা�
���সকব�ে�া� �মা�া�দ ��ল ম�ল �ব� ��া�
ব���ব�� �ােদ� �ন� �ন� ���া�না� মা��েম সভােক
সম�� কে�ন। �� ��ল �া�বাে�� �ে�ালেন�
��া�া� �দ��ন�। �া�বাে�� সমথ�েন ��া� ব� ক�া
�ব� �����াকা�� �া�াকা�েদ� ম���� দা�বে� ��াম�
�� মা�� কলকা�া� ময়দােন �ম�লবাদ�েদ� �ােক ��
সভা� �েয়া�ন ক�া �েয়ে�� �স� সভা� �ব�ে�
�ক�� ���া�� ��ভ�ান �ালােনা �য়।

ব��লা �মাসেলম লা�ে��� ম�ম���� �ব�ায়

�ম��য়া��•
দিজ�সমােজর �া�েক� বড়তলার বয়স
আ�মািনক �দড়ে�া বছর। �র িকছুকাল পের �িত�ান
িহেসেব জ� িনল বড়তলা �মাসেলম লাইে�ির। �তা���
�াচ�ন �ই পাঠাগারিট তখনকার িদেনর কেয়কজন
সেচতন মা�ে�র ভাবনা ও কেম�র �ল। ��ের ��ের
নবগিঠত পাঠাগােরর সে� সা�ার� মা�ে�র �ক আি�ক
�যাগােযাগ গেড় উঠল। নতুন ভাবনার ��র�া�ে�� �ই
পাঠাগার জনপেদর ি��া ও সমাজেচতনােক িবকি�ত
কেরেছ। �বলাত আিল মা�ার ও রহমান মা�ার
�র �িত�াতা। �কদা পাঠাগােরর কঁাচা বািড়িট িছল
বত�মান হাি�জুি�ন িবি��েয়র জায়গাটায়। ওখান �থেকই
পাঠাগােরর �রাজকার কাজকম� চলত। মা�ারম�াইরা
�িটকেয়ক পাঠেকর বািড় বািড় বই �পঁ�েছ িদেতন।
�ভােবই গেড় উেঠিছল পাঠকমহল। আ�ুিনক ি��ার
�ই স��পাত র����ল মা��েদর পছ� হল না। তারা
�েগল �গল� রব তুেল পাঠাগারিট �ভে� �ঁিড়েয় �দয়।
পাঠাগােরর সাইনেবাড� পু�ের ��েল �দওয়া হয়। �বল
িবেরাি�তা সে�ও মা�ারম�াইরা তঁােদর স�ে� অটল
রইেলন। �িগেয় �েলন িরয়া�ি�ন হাজ�, �মাজা��ার
�হােসন মাল�, �ম�লা মু��, ��ল হক মাল�, কাে�ম
থা�ার, উন�রেদ�লার মেতা স��ারমু� উদার�দেয়র
মা��। �ঁেদর সহেযািগতায় মা�ারম�াইরা তঁােদর
অ�েরর ই�ােক �প িদেলন, গেড় উঠল বড়তলা
�মাসেলম লাইে�িরর বত�মান ভবন।

পরবত��কােল �ই পাঠাগার জনপেদর আ�া�আকা�া
ও িচ�াভাবনােক বা�ব �প িদেত সদা ত�পর িছল।

�রই আ��ব�াদ�� হেয় আখতার �হােসন,
�গালাম র�ল, �মা� তােহর, �মা� আিমন,
ন�রনব� উিকল, বরজাহান মাল� �মুখ

ি��া�রাগ� ব�ি� �ান�য় মা��েক জ�বনেক নতুনভােব
�চনাবার ��দািয়� কঁাে� িনেয়িছেলন। �ঁেদরই িনত�
আ�ায় রিচত হয় �লাকার ি��ার মানিচ�।

�কদা �ই লাইে�ির িছল �া�ব�, মা�ে�র
আনােগানায় সরগরম। িক� আজ তা অেনকটাই
ি�য়মান। পাঠেকর অভােব ম�ত�ায় �ই পাঠাগারিট
�লাকায় উেপি�ত। বইেয়র স�খ�া �ম�াসমান। নতুন
বই �কনা �ায় হয় না। ব� ���াপ� বই র��ােব�ে�র
অভােব িবন���ায়। সব�� �চােখ পেড় তদারিকর অভাব।
িনয়েমর ি�েল�ালা ভাব �খােন ��। দ���িদন �ই
পাঠাগােরর �কােনা ��াগািরক �নই। মা� �কজন
করি�েকর �চ�া লাইে�িরর কাজকম� িটমিটম কের চলেছ।
পিরচালন সিমিতর �কােনা �হলেদাল �নই। সদ�রা
বা�সিরক চঁাদা িমিটেয়ই তঁােদর দািয়� ��� কেরন।
লাইে�িরর উ�িতর ব�াপাের তঁােদর ইিতবাচক মতামত
রেয়েছ বেট, িক� �কােনা উেদ�াগ �চােখ পেড় না।
�িটকেয়ক পাঠক খবেরর কাগজ, প�পি�কা নাড়াচাড়া
কের পাঠাগােরর �রাজকার কাজকম� সমা� কেরন।

�ই �াচ�ন পাঠাগােরর বািড়খানা �সই পুেরােনািদেনর।
ইি�িনয়ােরর অ�মিত ছাড়াই পুেরােনা িভেতর ওপর নতুন
িনম�া�কায� হেয়েছ। �েল পাঠাগােরর ি�তল ব�বহাের
�াে�র �ুঁিক �থেকই যাে�। পাঠাগােরর িনজ� ���চাগার
�নই। ��ানা যায়, অদ�েরই পাঠাগােরর িনজ� জিম িছল।
িক� কত��পে�র উদাস�নতায় তা �বদখল হেয়েছ।
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��ান�লাম ��েক ি�ের ��শষ �ব��
•

���� �ােলর ��� ি�ন �� ি�ে��র �ারা ি�নরাত �ের ইি�ন�াকারাই
�াম �রগরম। �কাল �কাল ঘ�ম ��েক �ে� �ান ��ের �তির �েয়
�বাই �েড়া �লাম িগ��ার �ামেন �ভা�া�ে�। ��খান ��েক এক িব�াল
ব��া�� প��া�া �� �ল। ��ে�র নানা �া� ��েক আ�া িবিভ� বয়ে�র
নারী�প���, �ায় আ� ��েক আি�র �কা�ায় ��� �করালা��াড়খ��
�িরপ�র�ভ�পাল�ি�ি���চ�াই��গায়া�কন�া�েকর �াি�রা �বাই �ািমল ��ই
পির�মায়। এে�র মে�� �প�লবত�ী � ম���ীবী �মাে�র অ�����
�ে�খে�াগ�। কার� কার� �ােত ব�ানার। �করালার ব��ে�র অ�����ই
�বে�েক �বি� �চােখ পড়ার মেতা। �াক���ােলর মেতা বা�না বাি�েয়
তঁারা গান গাইেত গাইেত চেলেছন। একবার তািমেল, একবার মালয়ালম
ভা�ায়, একবার ি�ি�েত কী অপ�ব� ��ই �মেবত গান ���
�া�য়া চ�� �াগর ভী চ�� এক বা�ল �ল আেয়,
আ� �া�ােন ই���� �কা ঘন বা�ল �ল আেয় ���
মাে�মাে�ই পাড়ার িবিভ� �মােড় �ঁািড়েয় ��াগান�গান আর তার তােল
তােল নাচ �ি�ল, বা�া �ছেল��মেয় এব� বয়�রা� অেনেক নাচিছল
পর�েরর �াত �ের, �মেয়ে�র অ����� � ���া� িছল ন�রকাড়া। �ায়
এক���ড় ঘ�া �ের �গা�া �াম পির�মা ��ে� আবার �খন িগ��ার �ামেন
�াি�র �লাম, ��খােন নারেকল পাতার ছা�িনর িনেচ তখন আ�পাে�র
িবিভ� �াম ��েক মা�� এে� �েড়া �ে�। �মেয়রা অেনেক �খােন
বািলর �পর বে� িবিড় বঁা�েছ। �প�র � রােতর খা�য়ার �ময়��� বা�
ি�েয় �ারাি�ন �েরই অ��ান চলল। ���ােবলায় িছল ম�লত �া���িতক
অ��ান ��� নাচ�গান�ম�কািভনয় �ভ�িত।
��ান�লাম �রমা�� �ক� িবেরা�ী �ে�ালন এব� ইি�ন�াকারাই
�� ��িতনি�ন �খােন িছলাম নানা �লােকর �ে� আলাপ কের �বা�ার
�চ�া করিছলাম কীভােব এক�া �গা�া �াম এই আে�ালেন এমনভােব
�ািমল �েয় �গল, আর আমাে�র এখােন বেড়া িমি�য়ায় �� �চার �ব�
��ার�ার িছল �� �বাইেরর �াকায় �িবে�ি� ম�েত� এই লড়াই চলেছ'
���াই বা কত�া �িত�� আমরা �াে�র ঘের িছলাম, ��ই ��ী এব�
তার মামার কােছ� অেনক�া �ানা �গেছ।

পরমা�� �ি�র িবপ� িনেয় এই �ােমর �লাক�ন অেনকি�ন প��� �ব�
িনিল�����া�ীন িছল। ���� �ােল �খন এই �ক� িনেয় �তাড়ে�াড়
�� �য় �ানীয় মা��েক চাকির�বাকির আর অেনক �লাভ ��খােনা
�েয়িছল। ��েম এই �ে�� ��য়ার ক�া িছল �করালায়। িক� ��খানকার
�ন�া�ার� এব� �ম� রা��নিতক �েলর তােত �বল িবেরাি�তা িছল।
আর তািমলনাড়�র মা�� পরমা����ে� ি��ািবভ� িছল। তাই �করালা
��েক �ের এে� ��াে��র �ান িনব�াচন করা �ল তািমলনাড়�র �ম��
�প�লবত�ী �াম ��ান�লােম। �� �ময় �রভাের�� �য়াই ��িভে�র
�নত�ে� িকছ��া �িতবা� �� �েয়িছল। ���� �ােলর � �ম ক�া�মািরেত
ম���ীবীে�র প��া�ার �পর �িল চেল, ছয়�ন ম���ীবী আ�ত �য়।

�াপােনর ফ��ি�মা িবপ��েয়র পর �ম� �ােমর �চাখ খ�েল �গল।
মা�� ি�িভেত ��খল পরমা�� চ�ি�র ভয়াব�তা। তারপর ���� �ােলর
আগ� মাে� ��ান�লাম কত��প� �খন �মক ি�ল' �িনরাপ�া ম�ড়া�
করল, �গা�া �াম ভয় �পেয় �গল। ��ীকলা ��মন বলিছল, ���া�� ��েক
�াইেরন বাি�েয় ���য়া �ল। চািরি�ক কঁাপেত �� করল। ��� ��ইি�নই
�� �ন �মেয়র গভ�পাত �য়। ���'

এবার �� �ল গ�আে�ালন। �� আগ� িগ��ার ঘ�া বাি�েয় �া�ার
�া�ার �ামবা�ী �েড়া �ল িগ��ার �ামেন। ��য়�মার, প��রায়ন এব�
িপপ��� ম�ভেম�� এেগন� িন�ি�য়ার এনাি��র �নতা�কম�ীে�র �াক পড়ল
��খােন। ��ি�ন ��েক ইি�ন�াকারাইেয়র ম���ীবী �মা�, িবে��ত
ঘেরর �মেয়রা, �েয় ��ল এই আে�ালেনর �ি�য় কম�ী এব� �নতা।
বাইেরর ব�ি��ীবী কম�ীরা তাে�র ��ে�াগী।

��ীর কােছ �ানলাম, এই আে�ালেনর ত�িবেল �েত�ক পিরবার
��াে� ��� �াকা কের �মা ��য়। �ারা �ােমর বাইের বা িবে�ে�
��েক �রা�গার কের তারা িতনমা� অ�র এক�া �মা�া �াকা পা�ায়।
��� ি�ন অন�ন � অব�ান চলাকালীন �িতি�ন কমপে� ���া পিরবার
��খােন �াি�র �ােক। ��ী �ায় �েত�ক ��বার। আর ��িভয়ার আ�া,
�মলিরে�র মেতা �ব� িকছ� কম�ী �তা �চাে�ামা� �াব� ি�নরাত ��খােন
পেড় রেয়েছন।
৩১ ি�েস�েরর সভা
�কােল �াম পির�মার পর �ভামে� �ে� ��েমই �বে�েক ��ারােলা
ব��তা ��ন ম���ীবী পিরবােরর মি�লা �মির িপ�ার। অত�� িনরী� �া�
�রাগা �চ�ারা, িক� গলায় আর ব�েব� কী ��ার� বলেলন, প���ে�র
�ি� বাইের কাে� ��েত �য় তারা �াক, মি�লারাই এই �িতেরা� চািলেয়
�ােব। �চ� �াততািল ি�েয় �মেবত �নতা তঁােক �ম��ন �ানােলা, �ার
মে�� অি�কা��ই মি�লা। এেক এেক মে� �ে� কখেনা গান �গেয়, কখেনা
ব��তা ি�েয় িবিভ� অ�ল ��েক আ�া ��গ�ন�কম�ী � ব�ি�বগ� তঁাে�র
িনে�র িনে�র আে�ালেনর ক�া এব� ��ান�লাম আে�ালেনর �িত

��মম�ীতার ক�া �ানােলন। ��মন, �াড়খে� আি�বা�ীে�র ��েলর
অি�কার িনেয় �ারা লড়াই করেছ ��ই �ে�া�ার' ��গ�ন, ভ�পাল
গ�া� পীিড়তে�র ��গ�ন, ম���ে�ে�র ইি�রা �াগর ��ােমর িব�ে�
���ামরত �াি�রা, এনএিপএম কন�া�ক �াখার �িতিনি�, ব�ব�ায়ী
�িমিতর �িতিনি�, ম���ীবীে�র �ব�ভারতীয় ��গ�ন ��া�নাল িফ�
�য়াক�া�� �ফারাম'�এর �নতা, এমন অেনেক। �ভা চলাকালীন �করালা
��েক আর� িকছ� মা�� ��াগান ি�েত ি�েত এে� ��াগ ি�েলন। তার মে��
এক�ন ��� ��ল ��েক ছাড়া �পেয়ই �াি�র �েয়েছন। িকছ� আইন�ীবী
এব� অ� ব�ি��ীবীরা� ব�ব� রাখেলন। তঁাে�র �ব ক�া এই পির�ের
�ানােনা �ােব না, তেব নানা ি�ক ��েক �� মা�� লড়াই চািলেয় �াে�
�তমন অেনক িকছ� ��েন �ম�� �লাম। �ারা �� ভা�ায় ব�ব� রাখিছেলন
�ে� �ে� ��ি�েক ই�েরি��ি�ি� বা �ানীয় ভা�ায় তর�মা কের ���য়া
�ি�ল। আর এই �ভা পিরচালনার কাে� আে�ালেনর �নতা প��রায়ন
বা ��য়�মারেক মে� ��েত ��খলাম না, ��ই কা� অত�� ��ভােব
চালাি�ল ভাগ�বী এব� তার মেতাই ত�� ��ে�র কেয়ক�ন িমেল।
অ� রা�� ��েক বাবা�মােয়র �ে� আ�া �ি� বা�া �মেয় �গেয় ��ল,
��াম ��াে� কািময়াব একি�ন'।

�প�েরর িবরিতেত খা�য়ার �েল িগেয় আর� অেনেকর �ে� আলাপ
�ল। ��রকম এক�ন ি��ার ��ািরেবল, িত�েনলেভিল ��লার ই�বাির
�াম ��েক এে�েছন। িতিন এক�ন �া��কম�ী। আমাে�র বলেলন,
�আপনারা এখােন �ম�ে�র �েলর র� ��েখেছন� কীরকম �ঘালাে� লাল
�ল� এখােন আ�পাে� �ব� কেয়ক�া �কা�ািন �ীঘ�ি�ন �ের বািল
��েক এক�া আকিরক িন�া�েনর কা� চালাে�। ক�া�মাির ��েক ��
কের �ানা �ম��ত� ��েড় এই কা� চলেছ। ��ই আকিরক ফ�াকি�েত
��া�ন করা �ে� আর �ম� ��ি�ত �ল িগেয় িম�েছ �ম�ে�। ব���
বািল �খন এেন �ফলা �য় �ম��তে�, তার �ার� �মতা ন� �েয় �গেছ।
এখানকার পিরেবে�র পে� এ�া ভয়ানক �িতকর। �ােনন, মানাবালা�িচ�
নােম এক�া �াম ক�ান�ার আ�া� মা�ে� ভিত�। ���' �িত�ই আমাে�র
আ��িনক �ীবন �ম�ে�র �ল, বািল, মাি� �কােনা িকছ�েকই �র�াই ি�ে�
না।
স��ােবলার ���ান
���ােবলায় অ��ান মে�র �ামেন তখন �েয় �েয় �লাক। ��েমই �ানীয়
বা�াে�র �মেবত নাচ, গান ��� বা�নার তােল তােল। মা� �ি�েনর
ির�া��ােল বা�ারা এত ��র অ��ান করল �� ম�� �েয় �গলাম। তারপর
িবিভ� �ে�ে�র নাচ�গান, �গায়ার �মেয় আি�য়া আর ��িফর ����
�কাির��াফ এব� �বেচেয় �পেভাগ� িছল আমাে�র কলকাতার �ছেল
��া� �াে�র ম�কািভনয়। একি� মােছর �চাখ ি�েয় ��ান�লাম পরমা��
�ক�, ��খানকার আে�ালন, িনপীড়ন, রা�নীিত এব� ��ি�� িবিভ�
চির�েক ফ�ি�েয় �তালা �েয়িছল ��ই না�েক। ম���ীবী পিরবােরর বা�া�
ব�েড়া�মি�লা �কেলই ি�িব� ব��েত পারল ��ই না�ক। �চ�র �াততািল
�পল ��া�।

রাত �ােড় এগােরা�া ��েক ��ড়�া প��� িবরিত। ��ই �মেয় িগ��ার
অ��ান ��� ম��রাি�র �া��না (midnight mass) চলল, �ােমর িবিভ�
বািড় ��েক �া�া �পা�ােক এে� অেনেকই িগ��ার ��ই �া��নায় ��াগ ি�ল।
আর বাইেরর ছা�িনর িনেচ �বাই তখন ছিড়েয় িছি�েয় বে�, বা�ারা
অেনেকই ��িখ িকছ��া ঘ�িমেয় িনল। তারই মে�� কেয়ক�ন �ত�ির�
�চ�ারার ব���ব��ােক ��খলাম বািলর �পের বে� ��ই �া��না��গীেত
গলা �মলােলন, �া��না করেলন। এক�া অ��ত ভাবগ�ীর পিরেব�।
রাত ��ড়�ার �ময় আবার �বাই ��াগ �েয় ��ল, এক�ায়গায় �েড়া
�েয় �গল। বা�ারা আমাে�র �বার �ােত এক�া কের কাগে�র কাপ
আর �মামবািত �িরেয় ি�ল। ��েম ভাবলাম, ব�ি� কােপ এবার চা বা
কিফ ��েব। তারপর ��িখ �বাই �মামবািত �ািলেয় ��ই কােপর মে��
ফ�ে�া কের এমনভােব �রেছ �ােত �া�য়ায় বািত�া িনেভ না �ায়। �ক�
�ক� ম�াল �ািলেয় িনল। এবার �ম� �ােমর মা�� এব� বাইেরর
অিতি�রা �মামবািত আর ম�াল �ােত নানারকম ��াগান ি�েত ি�েত
এক�ে� �াম পির�মা কের �পি�ত �ল �ম�ে�র তীের। �� এক অ��ত
�রামা�কর অিভ�তা। গভীর রােত �ম�ে�র ���েয়র গ��ন আর তােক
ছািপেয় �মেবত �নতার �কতান। ��েম তািমেল তারপর ি�ি�েত নত�ন
বছেরর �� �প� �ন�য়া �ল � আমাে�র �বঁেচ �াকার �প�, �ির�ীেক
বঁািচেয় রাখার �প�। ��ে�র এক এক �াে� আমাে�র িভ� িভ� �ম�া,
িভ� িভ� আে�ালন ��� ��ান�লােম পরমা��, �গায়ায় মাইিন�, �াড়খে�
আি�বা�ী �ীবন, ভ�পােল গ�া�পীিড়ত মা�ে�র লড়াই, ম���ে�ে� বেড়া
বঁা� ��� �ব ��ন এক��ে� গঁা�া, �ম��েপ মাত���পা ব��রা আ�
িবপ�, আমরা �কেলই ��ই িবপ� ��েক ম�ি�র �ত�া�ী।

গভীর রােত আমরা অেনেক ঘের িফের এলাম, আবার অেনেকই
�ম�ে�র �াের ��েক �গল, নত�ন বছেরর ��ে��া�য়েক �াগত �ানােত।

�ভাজ��রী রামলীলায় ���
•

�ছাে�লাল মে�র �ামেন এে� �পঁ�েছ চারি�ক একবার ভােলা কের
��েখ িনল। �ানকী��া�েক ��খেত না �পেয় �পােয়র �গাড়ািল �ি�
�ঁচ� কের খ�ঁে� ��খেত �� করেতই, �আের �ছাে�লাল �াম ��েন
বা, ��েন আ�' ��� �ানকী��া� �াত �নেড় চী�কার কের �াকেতই,
��খেত �পেয় �ছাে�লাল িভেড়র মে�� ি�েয় রা�া কের িনেয় এিগেয় এে�
�ানকী��াে�র কােছ এে� বে� পেড় বলল, ��াম বেল, ক�া �ােন ��
��া �ইলবািন। �ামরা প�চেন ��র ভইল। এেগা ��য়াির প�চােক, মািলক
�কা ির�া আ�র �িপয়া �মা করেক ���ড়েত ���ড়েত আগইলবািন।'
�ছাে�লাল ভােলা কের গামছা ি�েয় ম�খ � ��ােতর ঘাম ম�েছ িনেয় ব�েতই
�ানকী��া� ি��া�া করল, ��ছ খােক আইেলবা�।' �ছাে�লাল বলল,
�েনইেয়, �ময় কঁা�া িমলেলবােরা। আব রািতয়া খাইেবাকির, �ফা�চার
ঘনতা কা বাতবা িফল�াল রামলীলা ��খেলবািন। �ােত �য়া� কা�ীিভ
�ছ ��াে�ল�য়াবা, �ি� ��াে�ল�য়ােম িকি� ��াে�লেম �বি� �রাি� �ি�
�নি�েত। �রাি� খা �লেলবািন।' ��� �েছাড় �� ��ব, আ� ত� �ামার
��েন খা �লেনবািন। �াম �তাের খািতর �া�া �বি�, �রাি� বানােক
রাখেলবািন।'

�ানকী��া� ই�িনয়ন ���িমেলর �ােরায়ান। ���িমল�অ�া�ফা�ম
কারখানার �ামেন, কলকাতা প�র�ভার �াপায় �রল�েয় লাইেনর মা�খােন
এক�� ল�া ল�া ঘা��ীন মাে�র মেতা �িমেত এই রামলীলা �ে�। এই
ঘা��ীন �িমেত বঁা�, ি�পল ি�েয় িঘের ম� �তির করা �েয়েছ। মে�র
�ামেন �ািময়ানা �া�ােনা প�র�ভার �রল�েয় লাইেনর �াের ি�ে�র �ামেন

কলকাতা প�র�ভার আেলাক�ে�র �ােলাে�ন, মাক�ািরর আেলা। ���িমল
� অ�া�ফ�ম কারখানার �াচীেরর �পর ি�েক কঁা�াতােরর �বড়ায় �ে�া
অ�াে�ল রে�র �ভতের �াচীেরর �াের ল�া� �পাে�র আেলােত এই
ঘা��ীন ফঁাকা �িম�া আেলায় আেলািকত �েয় �ােক। ��ই আেলা খ�ব
তী� না �েল� রােত ���কে�র ��খেত �কােনা অ�িব�া �য় না। �ে��র পর
কলকাতা প�র�ভার �রল কাে�র বিগেত ��াল িনেয় �াপায় �া�য়া ব�
�ােক । ��� ি�ে�র �পর মা�ে�র �াতায়াত � �ানবা�ন চলাচল ছাড়া
প�েরা এলাকা�া একরকম �া� িন�� �েয় �ায়। এই রামলীলা চলাকালীন
���করা অেপ�া করেত করেত ����� �ািরেয় অি�র �েয় ��ার মেতা
�য়। অি�র �েয় ��েছ, এমন �ময় ��ানা �গল, ��� ��ভ� রাম�ী কা
�ে�� �লকর �ানকী পা� চেল ম�াবীর ��মান।' ��ি�ক ��েক �াত
ি�েয় ��েন মে�র প��া �িরেয় ���য়া �ল। মে� ��াল, �াের�ী, বঁাি�,
মি�রা, খ�নী, �গ�� িনেয় বে� বাি�েয়র �ল গােনর �াে� বা��
��ত কের। মে�র �ানি�ক ��েক গ�া কঁাে� িনেয় ��মান �েব� করল।
মে�র �ান � বামি�েক কাে�র বা�াম ি�েয় �তির করা ��েম �মিরন ��
কাপড় লািগেয়, মে�র �ান � বাম �ি�েক িতনি� কের কাে�র বা�ােমর
�তির ��ম �ঁাড় কিরেয় ছ�ি� �ই�� �তির করা �েয়েছ। �া�ঘেরর �ামেন
�ান�বঁাি�েকর �ই�� �ে�া মে� �েব� � ��ােনর ��। বািক �ি�েক
�ে�া �ই�ে�র �াের বাি�েয়রা বে� আেছ। িচ��� ��েক ��মান অে�াক
কানেন এে� �পঁ�ছল। অে�াক কানেন �পঁ�েছ চারি�েক �ঁিক �মের ভােলা
কের ��েখ িনেয় �ি� �ি� পােয় রাবে�র ��রীে�র �তক� ��ি� এিড়েয়,
তাে�র �চােখ ��েলা ি�েয় বি�নী �ীতার কােছ �াবার �� এেগােত ��
করল। এই ��� ি�েয় আ�েকর রামলীলার পালা �� �ল। পালা চলেত
চলেত রাত �বেড় �ায়, অেনক রােত ��� �য় পালা �িতি�ন। �ীে�র
রােত ম�� আকাে�র িনেচ, ম�� �া�ের এভােব রামলীলা চেল।

� � ব �র � িন য়া

মায়ানমাের চীনা খিনর পে� �কালিত
কের �নিবে�ােভর ম�েখ � িক

•
মায়ানমাের �িনজ �েব�র দ�লদাির
ভাগ-বঁােটায়ারােত সািমল হেয়েছ
চীন� ভারত� দি�� �কািরয়া� এব�
�েমিরকা। �দশিটর ��র �ি�ম
িদেক মিনয়া শহেরর কােছ চীনা
কে��ােরেটর �� হাজার �কািট টাকার
তামার �িনর িব�ে� �িতেরা�
গে� ত�েলেছ �ানীয় মা�ষ। �ব��ক
��া�ািন� ��েয়েছ ��িলেশর হােত।

এই �লট�াট� তা��িনর ���ি�কতা
� ��িলিশ �ত�াচার িনেয় স�িত

একিট তদ� কিমশন বেসিছল�
�ার �নত�ে� িছেলন মায়ানমােরর
গ�ত�কামী �ন�ী �� সান � িক।
িতিন �� িরে�াট� িদেয়েছন� তােত বলা
হেয়েছ� িবেদেশর কােছ �দেশর মান
বঁাচােত একট� ত�াগ �ীকার কের�
তা��িন �ক�িট হ�য়া দরকার। �সই
িরে�াট� িনেয় �ামবাসীেদর সে� ক�া
বলেত �গেল ব�া�ক িবে�ােভর ম�ে�
�ে�ন � িক। সে�র এি�-র ছিবেত
১৩ মাচ� �ামবাসীেদর িবে�াভ।

মি�লা লাইে�ির �খল কের
মি�লা ি�ব� ����াপন

•
১� মাচ� ��জ�ািতক মিহলা িদবেস
স�র জন মিহলা চ�ি�চ�ি� জে�া
হেয় �বলা �দ�টার সময় ল��েনর
��ন� �� ক�ােসল ি�েট �ইেমনস
লাইে�িরর দ�ল িনল। িমিনট �ােনেকর
মে��ই �র� ব� �িতবাদী মা�ষ
�স�ােন জে�া হেয় �গল। ি�েটেনর
সরকার তােদর কাটছঁােটর কম�স�িচেত
এই লাইে�ির ব� কের �দ�য়ার িস�া�
িনেয়েছ। এরই িব�ে� �সিদেনর
জমােয়ত। গতবছর সরকার এই
কাটছঁােটর কম�স�িচ ���ায়ী �ায়
ি�শ হাজার মিহলােক �ানাভােব
��য়িশিবর ��েক তাি�েয় িদেয়েছ।

�ইেমনস লাইে�ির হল �মেয়েদর

ইিতহাস স��া� ��ি�বী িব��াত
স��েহর �ক�। �মেয়েদর সমানাি�কার
িনেয় এ�ােন একটা স��হশালা
রেয়েছ। �ানীয় এক মা �জন সামাস�
বেলন� ��ব�ল ���ীর মা�েষর ��র
সরকােরর ��ােত সবেচেয় �িত��
হে� �মেয়রা। �মােদর সমােজর ব�েক
������� �িরেষবা�েলা এই কাটছঁােট
��া� হেয়েছ। �ব�েরায়াভােব
�মেয়েদর ��য়িশিবর এব� �ািরবািরক
িহ�সার ��ে� �িরেষবা ব� কের এরা
�মােদর জীবন িব�� কের ত�েলেছ।
��� ইিতহােসর এমন এক ম�হ�েত�
�ইেমনস লাইে�ির দ�ল কের �মরা
�বা�ােত চাই �ক�ার �চেয় কাজ করা�
এ�ন জ�ির।�

ব�তলায় ���া�চার িচিক�সা চলেছ

•
মানবতাবা�, �া�া��বা� িবেরাি�তা
� আ���ািতকতাবাে�র আ���েক
��ী কের �া� �ারকানা� �কাে�িন�
��িতর�া কিমি� গত �� বছর �ের
কা� কের চেলেছ। ��িত ��গ�েনর
বড়তলা �াখার ��তম বাি��ক
�ে�লন অ�ি�ত �ল �মি�য়া��
��বা ��েন। এই ��গ�ন ��ানত
আ�পা�চার িচিক��ার মা��েম
মা�ে�র পাে� �ঁাড়ােল� �ামাি�ক �
�া���িতকভােব� কা� কের চেলেছ।
�ি�� বড়তলা �াখায় কম�ীর অভােব
���মা� আ�পা�চার িচিক��া�াই করা
�য়। ��া�ক ি�ে�েব আিম বাি��ক

খ�ড়া িরেপা�� �প� করেল ���রা
তা িনেয় আেলাচনা কেরন এব� ��ি�
গ��ীত �য়। এই �াখা ���� �াল ��েক
���� �াল প��� ����� �ন �রাগীর
আ�পা�চার িচিক��া কেরেছ। এর
মে�� �বি�রভাগই িন�িব� পিরবােরর
মা��।

�ে�লন ��েক আগামী বছেরর
প�াি�কারীে�র �বেছ �ন�য়া �য়,
��া�েম, �ভাপিত �ত��ত চ�া�াি��,
�� �ভাপিত ��খ �া�না�য়া�,
��া�ক িন�াম�ি�ন আ�েম�,
�� ��া�ক ম�� �মারতা�া
�মা�া, ��� �া� �া�� আন�াির,
ফির��ি�ন �মা�া � �িফ�ি�ন
�মা�া।

ম�লবার ���র ৩�ট ��েক সে�� �টার মে�� সরাসির ��াগাে�ােগর �ক�
বাকচচ�া� �� সীতারাম ��াষ �ীট�
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বছের �৪িট স���ার �াহক চঁাদা ৪� টাকা। বছেরর �� �কােনা
সময় �াহক হ�য়া �ায়। �াকে�ােগ �ি�কা �া�ােনা হয়।
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