
দবাশীষ হালদার নােম ১১ বছেরর এই ছেলিটর বািড় লপী
থানার িনি পুের। দা র বািড় জয়নগর থানার মিজলপুর থেক
িনমপীঠ যাবার রা ায় বাগেবিড়য়ায়। দা িদবাকর মার (৬০)
মাছ িবে তা িহেসেব অেনেকর পিরিচত। গত ২৩ সে র
ম লবার থেক এই ছেলিট িনেখঁাজ, তােক শষ দখা গেছ
জয়নগর শেন। পরেন িছল একিট িজনেসর হাফ প া ট ও
গােয় লাল রেঙর গি । কপােলর বঁা িদেক একটা কাটা দাগ
আেছ। বাবার নাম িনতাই হালদার (৪০-৪২), মাবাইল ন র
৮৬৪১০৬৩৩২১। এই ন ের স ান পেল জানােত অ েরাধ।

.

Vol 5 Issue 7 1 October 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com প ম বষ স ম সংখ া ১ অে াবর ২০১৩ ম লবার ২ টাকা
• মনসাে টা পৃ ২ • সংবাদ সংলাপ পৃ ২ • পুঁিজ রা পৃ ৩ • রামপাল পৃ ৩ • িমিঠ িভরিদ ৩ • পুরসভা পৃ ৪ • াধীনতা পৃ ৪ •অ আেমিরকা পৃ ৪

এবার ফু িশমার ালািন রেডর লুি ংেসর মুেখ, িহেরািশমা
বামার পেনেরা হাজার ণ িবিকরেণর সামেন ব রা

(বঁােয়) ফু িশমার চার ন র ই িনেটর িডজাইেন ট ফুেয়ল পুল বা ব ব ত ালািন লী। (ডােন) ংেসর মুেখ চার ন র ই িনট।

.

হােভ ওয়ােসরম ান, ি স ডট অগ থেক নওয়া, মূল িতেবদনিট ২৩
সে র লখা •
আর -মােসর মেধ আমরা মানবজািতর ইিতহােসর অ তম বেড়া স েটর
মুেখামুিখ হেত চেলিছ। এখনই কােজ নামা ছাড়া আর উপায় নই। ফু িশমার
৪নং চুি র ব ব ত ালািন যখােন জমা আেছ, তার িদেক আমােদর
গাটা জািতেক তার হােত থাকা সম স দ িনেয় ঝঁািপেয় পড়েত হেব।
ফু িশমার মািলক, টািকও ইেলকি ক কা ািন ( টপেকা) বেলেছ, আর
মা ৬০ িদেনর মেধ স চ া করেব ১৩০০িট ব ব ত ালািন রড সিরেয়
ফলার কাজ করেব, যা এখন খালা আকােশর িনেচ ১০০ ফুট উঁচুেত
একটা মারা কভােব িত হওয়া লুি েত রাখা আেছ। লুি িট রেয়েছ
একটা িত কাঠােমার ওপর যা বঁাকেছ, ডুবেছ এবং যিদ িনেজ থেক
না ভেঙ পেড়, তেব পেরর ভূিমকে ভেঙ পড়েব িনি ত।

ওই লুি েত রাখা ৪০০ টেনর মেতা ালািন থেক য পিরমাণ িবিকরণ
হেত পাের, তা িহেরািশমা পরমাণু বামার ১৫ হাজার ণ।

একটা ব াপাের িনি ত, এই স ট মাকািবলার জ য ব ািনক,
যুি গত অথবা অথৈনিতক স দ দরকার, তা টপেকার নই। জাপান

সরকােররও নই। আস িবপযয় মাকািবলায় েয়াজন আিব সবে
িব ানী ও কলা শলীেদর সি িলত য়াস।

কন এটা এত জ ির?
আমরা এর মেধ জেন গিছ, হাজার হাজার টন মারা ক তজি য়

জল ফু িশমা পরমাণু কে র থেক ভূ-গভ জেল িমশেছ। িবষা দীঘায়ু
আইেসােটাপ েলা চেল যাে শা মহাসাগের। ফু িশমার তজি য়তা
মাখা সামুি ক উি দ পাওয়া গেছ ক ািলেফািনয়ার উপ েল। আমরা আরও
অেনক খারাপ িকছুরই আশ া করেত পাির।

ফু িশমার িতনিট গেল যাওয়া চুি য কােনা মূেল ঠা ডা রাখার জ
টপেকা সখােন আরও আরও জল ঢেল চেলেছ। ধঁায়ার লী দেখ মেন
হে , িফশন হয়েতা এখনও চলেছ মািটর িনেচ কাথাও। িক কউ জােন
না, চুি র কার িল িঠক কাথায় রেয়েছ।

এই তজি য় জেলর বিশর ভাগই জমা করা হে চুি র আেশপােশ
তাড়া েড়া কের গেড় তালা হাজার খােনক নড়বেড় ট াে । অেনক েলাই
এরমেধ ই িলক করেত কেরেছ। পরবতী ভূিমকে সব েলা মািটেত
িমেশ যােব, শা মহাসাগের ছিড়েয় পড়েব হাজার হাজার টন ায়ী িবষ।
িনত নতুন িরেপােট দখা যাে , টপেকা সদ আরও হাজার টেনর মেতা
তজি য় তরল সাগের ফেলেছ।

কে র ঢালা জেল ফু িশমার যটু কাঠােমা এখনও িটেক রেয়েছ, তা
আরও নড়বেড় হেয় যাে , ৪নং ইউিনেটর ালািন রেডর লুি িট ু।

৪নং চুি র ৫০ িমটার দূরে সাধারণ লুি েত ৬০০০ ালািন রড রাখা
আেছ এখন। তােদর িকছুেত আেছ ুেটািনয়াম। এই লুি িটর মাথার ওপর
কােনা ঢাকনা নই। ঠা ডা রাখার ব ব া ন হেল, পােশর কাঠােমািট ভেঙ
পড়েল, আেরকিট ভূিমক হেল বা নািম হেল এবং আরও এই ধরেনর
হাজার কারেণ এই লুি িট ভেঙ পড়েত পাের।

সব িমিলেয় ১১ হাজােরর মেতা ালািন দ ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছ
ফু িশমার ক এলাকা জুেড়। মািকন পরমাণু িবভােগর া ন অিফসার
ও বীণ িবেশষ রবাট আলভােরজ-এর মেত চেনািবেল য পিরমাণ
াণঘািত িসিজয়াম ছিড়েয়িছল, তার তুলনায় ৮৫ ণ রেয়েছ এখােন।

সারা জাপান জুেড় পাওয়া যাে তজি য় হট ট। ানীয় বা ােদর
মেধ িত থাইরেয়ড দখা যাে ।

বাঝাই যাে , এ ুিন ওই ালািন দ েলা ৪নং ইউিনেটর ালািন
লুি থেক বর কের আনা দরকার।
১১ মাচ ২০১১-র ভূিমক এবং নািমেত ফু িশমার িবপযয় সংঘিটত

হওয়ার িঠক আেগ, ৪নং ইউিনেটর কারিট বর কের আনা হেয়িছল
িনয়মমািফক র া এবং ালািন পুনসংেযােগর জ । আেমিরকা ও িবে র
অ া জায়গার বশ িকছু চুি র মেতা জনােরল ইেলকি েকর গড়া এই
চুি েতও কােরর কােছই ১০০ ফুট উঁচুেত থােক ালািন লুি ।

ব ব ত ালািন য কের হাক জেলর তলায় রাখেতই হয়। এটা
জারেকািনয়ােমর সংকেরর আবরেণ থােক যা বাতােসর সং েশ আসেল
িনেজ থেকই েল ওেঠ। জারেকািনয়ােমর ব বহার অেনকিদন ধেরই
ক ােমরার াশবাে করা হয়, এর খুব উ ল িশখার কারেণ।

িতিট উ ু রড থেক এতটাই িবিকরণ হেত পাের, যা কােছ দঁাড়ােনা
কােনা মা ষেক কেয়ক িমিনেটর মেধ মের ফলেত পাের। একটা বেড়াসেড়া
আ ন েল ওঠা দেখ ওই চুি র কাছাকািছ কাজ করেত থাকা সম কমচারী
পািলেয় যেত পাের, তােত ইেলক িনক মিশন িল অেকেজা হেয় যােব।

একিট ালািন রড তিরর কা ািনেত চি শ বছেরর অিভ তাস
আরিন ডারেসেনর মেত, ৪নং ইউিনেটর কােরর কােছ থাকা ালািন
লুি িট বঁেক গেছ, িত এবং ঠুনেকা দশায় এেস পঁৗেছেছ, য
কােনা সময় ভেঙ পড়েব। ক ােমরােত দখা গেছ, ালািন লুি িটেত
ংেসর িচ ।

৪নং ইউিনটিট খািল করার াযুি ক ও ব ািনক প িত িলর বাধা িলও
অভূতপূব। িক এটা করেতই হেব, এবং ১০০ শতাংশ সিঠক ভােব।

এই য়াস ব থ হেল ালািন রড িল বাতােস উ ু হেয় যােব এবং
আ ন ধের যােব, আবহাওয়ায় িমেশ যােব ভয় র পিরমাণ তজি য়তা।
লুি িট মািটেত ভেঙ পড়েল ালািন রড িল মািটেত একসােথ এর ওর

ঘােড়র ওপর পড়েব, িফশন হেয় যেত পাের, িবে ারণও হেত পাের। য
তজি য় মঘিট এর মেধ িদেয় তির হেব, তা আমােদর সকেলর া
এবং িনরাপ া িবি ত করেব।

১৯৮৬ সােলর চেনািবেলর তজি য়তা ক ািলেফািনয়া পঁৗেছিছল দশ
িদেন। ২০১১-র ফু িশমার তজি য়তা পঁৗছেত সময় লেগিছল সাত িদেনরও
কম। ৪ নং ইউিনেটর ালািনেত আ ন লাগেল তার থেক তজি য়তা
আমােদর িবষা করেতই থাকেব কেয়ক শতা ী ধের।

া ন রা দূত িমৎ েহই মুরাতা বেলেছন, ফু িশমা থেক পূণা মা ায়
িবিকরণ হেল, তােত িবে র পিরেবশ এবং আমােদর সভ তা ংস হেয়
যেত পাের। এটা কােনা জিটল িব ান নয়, পরমাণু ক িনেয় কােনা
টতকও নয়। এটা মানব সভ তার িটেক যাওয়ার ।'
টািকও ইেলকি ক বা জাপান সরকার, কউই একা এই আস িবপযয়

মাকািবলা করেত পারেব না। এই েহর সেবা ম িব ানী ও ইি িনয়ারেদর
একিট সি িলত িটম পাঠােনার কােনা িবক নই।

আমােদর হােত মা আর -মাস রেয়েছ এই কাজ করার জ । ঘিড়
দৗড়ে । িবে র পরমাণু ই ডাি হাত িটেয় বেস রেয়েছ রাত পাহােনার
অেপ ায়।

খালা রা ার ওপর জুয়ার আসর
২১ সে র, ত দাস, বদরতলা,
মিটয়াবু জ •
যেশার রাড ধের ামবাজার থেক
দমদেমর িদেক যারা যাতায়াত কের,
একটু নজর করেলই তারা দেখ
থাকেব, লকটাউন আর যেশার
রােডর সংেযাগ েল অেটা াে ডর
স ুেখ িতিদন কাে জুয়ােখলা
চলেছ। একটা টিবেলর ওপর চাদর
িবিছেয় ক ারম বােডর িতনেট
াইকার সািজেয় জুয়া। খলাটা হল,

ওই সাজােনা িতনেট াইকােরর
একটার িনেচ একটা ছিব লাগােনা
রেয়েছ আর িতনেট াইকার একরকম
দখেত। য খলেত আসেব তােক
আ াজ করেত হেব কান াইকােরর
িনেচ ওই ছিবটা আেছ। সই অ যায়ী
ওই াইকােরর ওপর যত টাকা রাখেব,
িমেল গেল ওই টাকার ি ণ পাওয়া
যােব। খলার িনয়ম অ যায়ী কমপে
৫০ টাকা খলেত হেব।

আিম সামেন থেক অেটা ধরার
যা ী সেজ দখিছ ধু হােতর
কারসািজ। লাভী মন একবার চাইেবই
১০০ টাকা ি ণ কের বািড় িফের
যেত। বািড় িফের আেয়শ কের

িগি েক ১০০ টাকা অিতির আেয়র
কথা বীরে র সে বলা যােব! িক
ওখােনই ধঁাকা।

থম ১০০ টাকায় যই ি ণ
ফরত পাওয়া যােব, ওরা আপনােক
অ েরাধ করেব াইকােরর ওপর
৫০০ টাকা ধরেত। তখন আপিন
ধঁাকা খােবন। ব পথচলিত মা ষ
িতিদন এইভােব ঠকেছ। এমনকী

যখন আপনার পেকেটর টাকা শষ,
ওরা আপনােক বলেব, মাবাইল,
হােতর আংিট িকংবা গলার চনটা
বািজ ধ ন, দখুন কীভােব আপনার
লাকসান হওয়া টাকা কেয়ক িমিনেটর
মেধ িফের আেস।

এই ধরেনর জুয়া াম
মলা েলােত সচরাচর চােখ পেড়।
তা বেল খাদ কলকাতার বুেক কা
িদবােলােক আেগ এরকম কখনও
চােখ পেড়িন। তেব হঁ া, হাওড়ার
িমিনবাস াে ড এই খলা মােঝমেধ
চােখ পেড়। এই ধরেনর জুয়ার ফেল
লকটাউেনর মেতা জমজমাট চ ের
সাধারণ মা ষ তা তািরত হে ই,
ুল-কেলেজর ছা রাও এর খ ের

পড়েছ। শাসন িক জেগ ঘুেমাে ?

সেদ াজাত বড়ালটা
র া পল
২৬ সে র, িজেতন ন ী •
সে াষপুর শেনর ২নং াটফেম দঁািড়েয়
আিছ। মােঝ রললাইন। দূের রল িসংেয়র
িদক থেক বজবেজর ন আসেছ। ওপােশর
১নং াটফেমর ওপর ছুেট এেলন এক মিহলা।
রললাইন টপকাি েলন একজন। তঁােক উে
কের ওই মিহলা চঁিচেয় উঠেলন, লাইেনর ওপর
একটা বড়াল বা া, ওটােক িশি গর াটফেমর

ওপর তুেল িদন।' লাকটা আবার িপছন িফের
এেস বড়াল বা াটার ঘঁিট ধের ২নং াটফেম
তুেল িদেলন। তারপর িনেজ ১নং াটফেম উেঠ
গেলন। নটা এেস শেন থামল।
এতটু একটা সেদ াজাত বড়াল, একটা

হােতর তালুেত এঁেট যায়। সেব কদমগােছর
সামেন ডালা িবিছেয় বেসেছন িনমিকওয়ালা।
ধু িনমিকই নয়, ডালায় রেয়েছ বাদােমর

পাটািল, চাল মেড়ার মার া আর বসেনর
গািঠভাজা। হােত কতক েলা িনমিক ভেঙ িনেয়
িতিন বড়ালটার মুেখর সামেন ছিড়েয় িদেলন।
বড়ালটা মুখ বািড়েয় খেত গল বেট, তেব
এখনও িনমিক খাওয়ার মেতা জার তার হয়িন।

ইিতমেধ একজন মিহলা কােন মাবাইল
ঠাসেত ঠাসেত উধমুখী হেয় বড়ালটার ওপর
চিট ু পা-টা ায় চািপেয় িদেয়েছন আর িক।
চারিদক থেক সম ের আওয়াজ উঠল, ই -স-
স। মিহলা পা-টা সিরেয় িনেয় গটমট কের বিরেয়
গেলন। এক িনত যা ী িনমিকওয়ালােক উে
কের বেল উঠেলন, কীরকম বুি তামার,
রা ার মােঝ খাওয়া ওেক?' িনমিকওয়ালা
বড়ালটার ঘঁিট ধের িপছেনর পান-িসগােরেটর
মিটর িনেচ ওেক ঢুিকেয় িদেলন। আরও

িকছুটা িনমিক ঁেড়া কের ওর সামেন ছিড়েয়
িদেলন। এত েণ সবার িনি ি । বড়াল বা াটা
এযা ায় বাধহয় বঁেচ গল।

বালুিচ ােনর ভূিমক
পীিড়তেদর সাহায চাই
শাি ও গণতে র জ পািক ান ভারত
জনম , পি মব শাখা র স িব ি , ৩০
সে র •
গত ১৭ ও ২১ সে র মা চারিদেনর ব বধােন
পািক ােনর বালুিচ ান েদেশর ইরােনর সীমানা
সংল আউরান শহেরর ৯৪ িকিম উ ের ই
িদেনর ভয় র ভূিমকে ওই এলাকার জনজীবন
স ূণ িব হেয়েছ, ভূিমকে র ই কে র
মেধ ব বধান মা ৩০ িকিম। িনহেতর সংখ া
৩৭৫। বসরকাির িহেসেব, সংখ াটা আরও

অেনক বিশ, ায় ি ণ। আহেতর সংখ া
চার শতািধক। একািধক জলা জুেড় ায় এক
ল অ ািশ হাজার মা ষ িত । সহায়
স ল হািরেয় তারা স ূণ িনরা য়। খাদ
পানীয় জল অিমল। অবণনীয় দশার িশকার
ানীয় মা ষজন। িরিলেফর সাম ী দূর ত

এলাকায় িঠকমেতা পাঠােনা যাে না। পািক ান
সরকােরর িব ে বালুচ িবি তাবাদীেদর
আে ালন, িতি য়ায় সরকাির অত াচার নানা

হত া আর তার িব ে মা েষর িতবাদ
িরিলফ সরবরােহ সম া তির করেছ।

শাি ও গণতে র জ পািক ান ভারত
জনম , পি মব শাখা'র প থেক আমরা
বালুিচ ােনর দশা মা েষর ঃখ বদনায়
সমব থী, সহমমী। যারা পিরবােরর মা ষজনেক

হািরেয়েছন, তােদর িত আমােদর আ িরক
সমেবদনা জানাই। তােদর এই দশায় স বপর
সহায়তা দান করেত আমরা উৎ ক ও
িত াব ।
আমরা অবাক হেয় ল করলাম,

বালুিচ ােনর এই িনদা ণ ভূিমকে র ব াপাের
ভারেতর গণমাধ ম, চারমাধ ম, ব িতন
মাধ ম এক িনিলি র ভূিমকা িনেয়েছ। তােদর
চােরর মুখ িবষয় ভূিমকে র ফেল আরব

সাগেরর তীের হঠাৎ কের জেগ ওঠা ীপ।
বালুিচ ােনর ভূিমক পীিড়ত মা েষর ঃসহ
অব া িনেয় ভারেতর মা ষেক অবগত করেত
তারা ায় কােনা ভূিমকাই রাখেছ না। তােদর
এই ভূিমকার আমরা তী িন া কির।
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স াদেকর কথা

হঠাৎ গ
িনেয় কন?

ায় িতবছর বকিরেদর আেগ িকছু পা ার দখা
যায় িবেশষ কেয়কিট অ েল। স িত বজবজ
লাকােলর কামরায় দখা গল এরকম চারেট
পা ার। গ আমােদর মা, গ হত া রা ীয়
অপরাধ', গ েক জাতীয় প ঘাষণা করেত
হেব' ইত ািদ। হঠাৎ গ হত া কন? য কােনা
হত াই তা অপরাধ। আর যিদ সাফ সাফ বকিরেদ
গ র কারবািন িনেয় কথা বলা হয়, তাহেল
বলেত হয়, গ , ছাগল বা মুরিগ, য েলা
আমরা মা েষরা খাই, কােনাটাই তা নৃশংসতার
িবচাের কম নয়। তখন আসেব গ আমােদর মা'
--- মােক হত ার । মা নয় এরকম কাউেক
হত া করা কী কম অপরাধ? আসেল এইসমেয়
এইসব স তালার মেধ এক ধরেনর িবে ষেক
খুঁিচেয় তালার উে রেয়েছ। কােনা নিতক
িবচার-িবেবচনার এেত নই।

নিতক িবচােরর অব ই রেয়েছ। সটা
হওয়া েয়াজন। আমােদর পড়িশ বলেত

যিদ আমরা আমেদর চারপােশর কৃিত জগৎ মেন
কির, তখন গাছপালা, পােয়র িনেচর েবাঘাস,
পাকামাকড়, পািখ, জীবজ এবং মা ষ সকেলই
আমােদর পড়িশ। এটা অ র িদেয় অ ভব করেত
পারেল আমােদর িভতেরর িহং ভাবটা একটু
শিমত হেত পাের। সবসময় িনেজেক বা িনেজর

জাত-ধমেক ভাবার রাগটা য় পায় না।
একটা ষমণ খঁাড়া কের নওয়ার অভ াসটাও

য় পায় না। সব ছেড় গ ' িনেয় তেড়
যাওয়ার মনটার পােল বাতাস যতই দওয়া হাক,
িনেজেক একটু সংযত করার চ া করা যায়।

গ েক জাতীয় প ঘাষণা করেত হেব'
পা ারটা দেখ একজন িনত যা ী দীঘ াস ফেল
বেলই ফলেলন, মা ষ থাকেত গ কন?

মাে র পুঁিজ' িনেয় -িদন
ব াপী আেলাচনা
অিমত রায়েচৗধুির, কলকাতা, ০ সে র •
িতিদন পুঁিজ আরও বলভােব আ জািতক হেয়

উঠেছ, এটা যমন িবিভ বা ব ঘটনাবলী থেক আমরা
অ ভব কির, তমিন পুঁিজিবেরাধী শি ও মা ায়
আ জািতকভােব সংগিঠত হওয়ার কথা ভাবেছ বা ভাবেত
বাধ হে । এটা িকছু িকছু ঘটনার মেধ সামেন আেস।
এইরকম একটা ঘটনা --- একজন জামান অধ াপেকর
কলকাতায় এেস ায় -িদন িকছু বামপ ী কমী ও
বুি জীবীর সামেন মাে র ক ািপটাল িনেয় আেলাচনা
করা। ব ল পিরিচত বামপ ী বুি জীবী মাইেকল হাইনবাগ
কলকাতায় িরপন ীেটর াি স অিডেটািরয়ােম গত
১৫-১৬ সে র সারািদন ধের (সকাল ১০টা থেক
সে সােড় ৬টা), মাে র পুঁিজ ে র মূল িবষয় িল
ব াখ া করেলন। তার সে বতমান িবে এই িবষয় িলর
াসি কতা এবং তার পাশাপািশ িকছু সীমাব তার কথাও

উে খ কেরন। আেলাচনার েত উিন িট তাৎপযপূণ
িবষয় বেলন -- থমত, জামান ভাষায় লখার অথ
ইংেরিজ অ বােদ সবসময় সিঠক ভােব কািশত হয়িন;
ি তীয়ত, মা এে লেসর নাম একসে উ ািরত হয়
বেট, তেব পুঁিজর িবে ষেণ একিট িনিদ গভীরতার পের
তঁােদর মেতর িভ তা িছল, এটা মাে র মূল খসড়া িল
দখেল বাঝা যায়।

থম িদন উিন ক ািপটােলর মূল তাি ক িবষয় িল
পযােলাচনা কেরন। ি তীয় িদেন বেড়া অংশ জুেড় বতমান
িবে র অথৈনিতক স েটর িবে ষেণ মাে র লখার
াসি কতা িব ৃতভােব বণনা কেরন। ায় পঁয়ষি জন
াতা বল আ হ িনেয় এই আেলাচনা সভায় উপি ত

িছেলন। ে া েরর মাধ েম অত াণব পিরেবেশর
মেধ ওই আেলাচনািট সংগিঠত হয়। জামািনর রাজা
লুে মবাগ ফাউে ডশন নামক একিট সং া এই অধ াপেকর
যাতায়াত ইত ািদর খরচ বহন করার দািয় নয়।
স টার ফর মাি ািডজ এই ব াপাের সাহায কের।
এনিটইউআই নামক একিট সংগঠন এই আেলাচনা সভা
সংগঠেন উেদ াগ িনেয়িছল এখােন।

-িদন আেলাচনার শেষ উেদ া ারা এবং
উপি ত াতারা ভিব েত এরকম গঠনমূলক উেদ াগ
আরও বিশ বিশ কের হওয়ার েয়াজনীয়তার
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মনসাে টার িনয়াদাির
২১ সে র, িজেতন ন ী, কলকাতা •
আজ পুের িডআরিসএসিস নামক এক সং ার আেয়াজেন
একটা তথ িচ দখলাম। বশ ল া একটা ধারািববরণ,
কীভােব আেমিরকা যু রা থেক কের পৃিথবীময়
একটা ংসয কের চলল একটা কা ািন ---
মনসাে টা। ২০০৮ সােল মির মিনক রিবন এই ছিবটা
তির কেরিছেলন। টানা িতনবছর দেশ দেশ ঘুের
িতিন মনসাে টার িনয়াদাির ত কেরন। আমােদর
ভারেতও এেসিছেলন। এরপর িতিন দ ওয়া অ াকিডং
টু মনসাে টা' নােম একিট বই ও একিট তথিচ কাশ
কেরন। থেম এর ভাষা িছল ফরািস, পের অ া ভাষায়
তা অ বাদ করা হয়।

মনসাে টার িনয়াদাির হেয়িছল আেমিরকায় ১৯০১
সােল। আজ পৃিথবীর ৪৮টা দেশ তার উপি িত। আমােদর
িচরাচিরত চাষআবাদ, প পালন এবং খাদ াভ ােসর ওপর
মনসাে টার চ ভাব িনেয় গাটা পৃিথবী আজ শি ত।
সয়ািবেনর ওপর গেজ উঠল ব ক
রাউ ডআপ রিড সয়ািবন হল এমন এক াে ডর
সয়ািবন যার জাম াজেমর মেধ মনসাে টার িব ানীরা
িজন-ব েকর সাহােয নানা জেনিটক উপাদান ঢুিকেয়
িদেয়িছেলন। ১৯৯৪ সােল মািকন যু রাে বািণিজ কভােব
এই সয়ািবন িবি র অ েমাদন পায়, ১৯৯৭ সােল উ েয়,
১৯৯৮ সােল মি েকা ও ািজেল এবং ২০০১ সােল
আি কার বাজাের তা বধতা পায়। এই সয়ািবন খাওয়া
মােটই িনরাপদ নয়।
িসেনমাটা দখেত দখেত জােগ, জািন না, ভারেত

আমরা য িনউি লা, িনউি -নােগট ইত ািদ সয়ািবেনর বিড়
খাই িকংবা সয়ািবেনর তল িদেয় রা া কির, তা ওই
জােতর সয়ািবন িকনা।
দূিষত পিলে ািরেনেটড বাইিফনাইল (িপিসিব)
মনসাে টার তির ও িবি করা ব িজিনস এখন পৃিথবীর
ব দেশ িনিষ । মািকন যু রাে র িশ জগেত যত িপিসিব
ব বহার হত, তার ৯৯% সরবরাহ করত মনসাে টা।
১৯৭৭ সােল তার উৎপাদন ব হেয় যায়। এই ভয় র
জব দূষণকারী ব টা মা ষ সহ য কােনা াণীর
শরীের ক ানসার রােগর জ দয়। অতীেত ই ডাি য়াল
া ফমার ও ক াপািসটর তিরর জ , ইেলি ক তােরর
িপিভিস কািটংেয়র জ এই িপিসিবর ব ল ব বহার িছল।
িক তা খুবই িবষা একটা িজিনস। ১৯৭৯ সােল মািকন
কংে স এবং ২০০১ সােল কেহাম কনেভনশন অন
পািসে ট অগািনক পিলউটা টস িপিসিব উৎপাদন িনিষ
কের।
গ র েধর উৎপাদন বাড়ােত rBST ইে কশন েয়াগ
বাভাইন সমােটা িপন (সংে েপ BST) অথবা বাভাইন
াথ হরেমান (সংে েপ BGH) হল এক ধরেনর

পপটাইড হরেমান, গ র িপটুইটাির াে ড থােক। ১৯৭০-
এর দশেক িজেননেটক নােম এক বােয়ােটক কা ািন এর
িজন আিব ার কের এবং তার পেট ট নয়। এর ফেল
কৃি ম উপােয় rBST অথবা rBGH তির করা স ব
হয়। মনসাে টা সেমত চারেট ফামািসউিটকাল কা ািন
বািণিজ কভােব rBST াডা তির কের মািকন ফুড
অ া ড াগ অ াডিমিনে শেনর কােছ অ েমাদন চায়।
মনসাে টা থেম এর অ েমাদন পায়। পের মি েকা,
ািজল, ভারত, রািশয়া এবং আরও দশিট দশ এর

বািণিজ ক অ েমাদন পায়। িক কানাডা, অে িলয়া,
িনউিজল া ড, জাপান, ইসরােয়ল এবং সম ইউেরািপয়ান
ইউিনয়েনর দশ েলার বাজাের এটা ঢুকেত পােরিন।
আেমিরকায় জনমেতর চােপ িকছু ব বসায়ী সং া েধর
িবি র সময় rBST -ি লেবল লাগােত বাধ হয়।

িসেনমার পদায় এসব দেখ ভয় পাই, আমােদর
ছেলেমেয়রা য চেকােলট-ক াডেবির ইত ািদ খেত পছ
কের, তার মেধ ও তা ধ থােক। সই ধ িক rBST
-মু ?
িকছু িদ পাল চির
িসেনমায় উেঠ এল িকছু িদ পাল মা েষর ছিব ও কথা।

ড ান ি কম ান নােম এক মািকন ব বসায়ী এবং
রাজনীিতিবদ ১৯৯৫ থেক ২০০১ সােল মািকন যু রাে র
সে টাির অফ এি কালচার িহেসেব কাজ কেরন।
খাদ শ ও ওষুেধর িজনগত পিরবতন ঘটােনার ে
আেলাকপাত কেরন জ স মািরয়ানি । িতিন িছেলন ফুড

অ া ড াগ অ াডিমিনে টস স টার ফর ফুড সফিট
অ া ড অ া ােয়ড িনউি শন-এর বােয়ােটকেনালিজ কা-
অিডেনটর। ১৯৭৭ সােল িতিন এই কাজ কেরন।
বােয়ােটকেনালিজ সং া নীিতসমূহ েতর ে িতিন
িবেশষ সংেযাগকারীর ভূিমকা নন।

মাইেকল টলর হেলন মািকন যু রাে র ফুড অ া ড
াগ অ াডিমিনে শন-এর ডপুিট কিমশনার ফর ফু স।

১৯৯৬ থেক ২০০০ সােলর মেধ িতিন মনসাে টার পাবিলক
পিলিস িবভােগর ভাইস িসেড ট পেদ কাজ কেরন।
মািকন যু রাে র খাদ -রাজনীিতর মুখ ভূিমকায় িছেলন
এই মা ষ েলা।

ড. ামুেয়ল এস এপ াইন একজন িচিকৎসক।
ক ানসার রােগর যসব কারণ রাধ করা যায়, তা িনেয়
িতিন অমূল কাজ কেরেছন। েধ rBST -র মেতা াথ
হরেমােনর ভাব িনেয় তঁার লখা মািকন ফুড অ া ড
াগ অ াডিমিনে শেনর সমােলাচনার মুেখ পেড়। কােনা

খাবার বাজাের িবি করেল তার গােয় লেবল সঁাটার
স মনসাে টার মেতা সং ােক অ ি েত ফেল।
রবাট িব ািপেরা নােম এক মািকন ধনী ব বসায়ী ১৯৯০

থেক ২০০০ সাল পয মনসাে টার পিরচালন-কেম িনযু
িছেলন।
ঘূণায়মান দরজার করামিত
মনসাে টার যাবতীয় কীিতর সাফাই দওয়ার কাজ কেরেছ
আেমিরকার ফুড অ া ড াগ অ াডিমিনে শেনর মেতা
সরকাির িবভাগ। সই কীিত যখন নানাভােব কাশ
হেয় পড়ল, তখন একটা রিসকতা শানা যায়, সরকােরর
সে মনসাে টার িরভি ভং ডার', য ঘূণায়মান দরজার
একিদক িদেয় ঢুেক আর একিদক িদেয় বিরেয় যাওয়া যায়।
যখনই মনসাে টার জেনিটকািল মিডফােয়ড ধ ইত ািদ
িনেয় ওেঠ, সরকার সািটিফেকট িদেয় দয় আর িমিডয়া
চার কের, সই ধ িনরাপদ।
িক তা সে ও মনসাে টার অপরাধ ঢেক রাখা যাে

না। ি েভন এম ুকার নােম একজন আইন জনসমে
মাণ কের দন, িজন পিরবিতত খাদ ( জেনিটকািল

ইি িনয়াড ফুড) স িকত মািকন ফুড অ া ড াগ
অ াডিমিনে শেনর নীিত িব ান ও মািকন আইনেক ল ন
কের চেলেছ।

দখা গেছ, এরকম ব ব ি , যঁারা মািকন পিরেবশ
দ র, ফুড অ া ড াগ অ াডিমিনে শন এবং ি ম
কােটর মেতা রা ীয় কেম পূণ ভূিমকা পালন
কেরেছন, তঁারা মনসাে টােতও কােনাসময় উ পেদ কাজ
কেরেছন।
িজএম ফুড ব াপারটা কী?
মনসাে টা এবং বােয়ােটকেনালিজ ই ডাি বাঝােনার চ া
কের জেনিটক ইি িনয়ািরং হল এক ধরেনর মামুিল জনন
করার প িত। িবিভ দেশর সরকার এইভােব ত খাদ
(িজএম ফুড) কতখািন িনরাপদ, তা খিতেয় দখেত চায়
না। িক িচরাচিরত জনেনর প িত থেক এটা স ূণ
আলাদা। জেনিটকািল ইি িনয়াড উি দ ও াণী স ূণ
কৃি মভােব সৃি করা হয়। এর মেধ িদেয় িজেনর াকৃিতক
ব ব াপনা ন হেয় যায় এবং তা কােনাভােবই িনরাপদ
নয়।

আপাড পু তজাই িজএম আলু িনেয় গেবষণা কের
দখেত পান, পরী াগাের ইঁ েরর দেহ তা েয়াগ কের
খারাপ ফল পাওয়া যাে । তঁােক তঁার সং া, টল াে ডর
রােয়ট ই িটিটউট সাসেপ ড কের এবং তঁার সই ফলাফল
জনসমে কাশ করার ওপর িনেষধা া আেরাপ কের।
এই কেম িমিডয়া হাত মলায়। িক এটা জানেত পের
ইউেরাপ ও আেমিরকার ২১ জন িব ানী ১৯৯৯ সােল তঁার
সমথেন এিগেয় আেসন।

১৯৯০-এর দশেকর শষ এবং ২০০০-এর গাড়ার িদেক
যখন ভারেত ঋণ তুলাচািষেদর আ হত া সকেলর
নজের এল, দখা গল কাঠগড়ায় রেয়েছ মনসাে টার
িজএম তুলা বীজ। অিধক ফলেনর আশায় বুক বঁেধ চািষরা
সব া হেয়েছ।

য মািকন চািষসমাজ মনসাে টার উৎপািদত ব
ব াপকভােব চােষ ব বহার কেরেছ, শষপয তারাই
মনসাে টার িব ে তুলল।

রা -িনভর অিধকার থেক বিরেয় অ একটা
ধারণা গেড় তালা যায় িক না ভাবেত হেব'

শিমত, কলকাতা, ২০ সে র •
আিম রা অ গত হেল অিধকার পাব। রাে র িত
অ গত না থাকেল অিধকার খব হেব আমার। অিধকােরর
ধারণা বদলাে ।' শহীদ শচীন সন রেণ এক ব ৃতায়
এমন ধারণার কথা উেঠ এল গণ আে ালেনর অ নী কমী
েভ দাশ ে র ব েব । শাসেকর অিধকার, শািসেতর

অিধকার একিট িবেরােধর স ান -- এই িবষেয় বলেত
িগেয় েভ বাবু জানান, রা নাগিরেকর অিধকার ীকার
করেছ, রাজনীিতর অিধকার, মত কােশর অিধকার ীকার
কেরেছ, আবার মানেছ না। রা -নাগিরক স ক বদলাে
এখন পুঁিজ-নাগিরক স ক গেড় উঠেছ। নাগিরক অিধকার
খব কের নতুন নতুন আইন পাশ হে -- ইউ.এ.িপ.এ,
আফ া। নাগিরেকর অথৈনিতক দািয় রা আর িনেজর
কঁােধ রাখেত চাইেছ না। এ েলা এখন দেব পুঁিজ। রা
ও পুঁিজর যৗথ উেদ াগ বদলাে , এখন ধুই পুঁিজর
উেদ াগ। রাে র আইেন বলা িছল, আিদবাসীেদর জিম রা
দখল করেত পারেব না। বীজ আইন' কৃষেকর বীেজর
অিধকার খব করল। নদী, পবত, পানীয় জল, িশ া,
া --- এসব নাগিরক অিধকার এখন পুঁিজ দখল করল।

আিদবাসীেদর জিম দখল করেত নামল। রা পুঁিজ'র
অিধকার াপন কের িদল। রাজৈনিতক ধারণা যটা িছল,

তা অথৈনিতক ধারণায় বদিলেয় গল। এখন খাদ র া
আইন', া র া আইন' --- নাগিরেকর অিধকার
আর নয়। তা আইেন পযবিসত হল। অিধকােরর ধারণাটা
রা িনভরতা ছেড় পুঁিজ িনভরতায় পাে গল। রা িনভর
নাগিরক অিধকার থেক বিরেয় অ একটা ধারণা গেড়
তালা যায় িক না, তা ভাবার অবকাশ আেছ।
ব ৃতার আেগ শিহদ শচীন সেনর ৃিতচারণ কেরন

বাম আে ালেনর কমী সে াষ রাণা, কৗিশক ও শচীন
সেনর বেড়া ছেল িমিহর সন। কিবতাপাঠ কেরন সৃজন
সন ও িকেশার চ বতী। সম অ ানিট পিরচালনা
কেরন গৗতম সন। শচীন সেনর পিরবােরর প থেক
শিহদ শচীন সন রেণ' একিট পুি কা কািশত হয়
এিদন। স াদনা কেরেছন গৗতম সন। পুি কািট সকেলর
মেধ িবতিরত হয়। ১৯৭২ সােলর ১৭ জুলাই কলকাতা
পুিলশ শচীন সনেক ফতার কের। তঁার অপরাধ িছল
নকশাল আে ালেনর সমথক হওয়া।

১৯৭২ সােলর ২ অে াবর শচীন সন এনআরএস
হাসপাতােল শিহদ হন। নকশাল রাজনীিতর ব গাপন
তথ তঁার জানা থাকেলও পুিলিশ অত াচাের তা কািশত
হেয় পেড়িন তঁার কাছ থেক। এবছরটা শহীদ শচীন সেনর
শতবষ।

সংবাদ সংলাপ
মা েষরা কত িন ুর না?
২০০৮ সােলর আগে সংবাদম েনর চলার

হেয়িছল। েত এমন একটা ভাবনা
উেঠ এেসিছল য, একটা রাজকার সংলাপ,
একটা যথাথ সংেযাগ গেড় তালা হেব।
একিদেক সংবাদম ন -- সাংবািদক স াদক,
অপরিদেক পাঠক পািঠকা --- এমনতেরা
িবভাজেনর পারাপাের দঁািড়েয় িতেবদন আর
পাঠ িতি য়া নয়, বরং আমােদর চারপােশর
জীবনজগৎ ক য নাড়াঘঁাটা, য তালপাড়,
য ম ন আমােদর রাজকার জীবেনর অ ,
তাই বলা-কওয়া- লখা-পড়ার আওতায় আনা।
এভােবই চলেত িফরেত পেথ ঘােট পাড়ায় য
িবিভ অ র কথাবাতা, তার সােথ যাগ হেত
পাের, আরও অেনেকর বলা, না বলা কথা।
এরই খািনকটা কাশ হেব, সংবাদম েনর ি তীয়
পাতায়, এই সংবাদ সংলাপ অংেশ। আর আমরা
যিদ িনয়িমত বলা-কওয়া- লখাটা চািলেয় যাই,
তেবই এটা িনয়িমত হেব।

১ সে র আেহিলর আমার ডুয়াস মণ'
লখাটা পেড় উ রবে র কাচিবহােরর সামনাথ
পরবতীেত তােক ব া থেক চার িকিম পােয় হঁাটা
পেথ লপচাখা যেত বেলেছ।

আর নিদয়ার মদনপুেরর স াট সরকার
িলেখেছ, আিমও এই বছর শীেতর শেষ
িচলাপাতা গিছলাম। য গাছটার কথা িলেখছ
তার নাম রাম ণ' যত দূর মেন প েছ। িক
তামােদর সামেন কউ গাছটার গাে কাপ
মেরেছ েন খুব খারাপ লাগল। গাছটা এখন
টাচ' করা পয মানা। পযটেকরা খুঁিচে খুঁিচে
েটা গাছেক মের ফেলেছ। আর নতুন চারা
কউ তিরও করেত পারেছ না। আমরা মা েষরা
কত িন ুর না? িচলাপাতার জ ল এখনও বশ
ঘন। জলদাপাড়া বা গ মারার তুলনা । কতিদন
থাকেব জািন না। তুিম পািখ দখেত ভােলাবাসেল
িচলাপাতার মেতা জা গা হ না।'

১৬ আগ , র েনর েবলঘিরয়ার
সমাজকমীেদর ওপর চলেছ নজরদাির আর
পুিলিশ হন া' খবেরর ি েত র েনর
সােথ এই িনেয় কথাবাতা হেয়েছ অেনেকরই।
নজের এেসেছ, খবের ছাপা হেয়িছল, ...
সমাজকমীেদর মাওবাদী আখ া িদেয় জেল
হন া কেরেছ'। বা েব ঘটনাটা হল --
বলঘিরয়ােত সমাজকমী িকংবা গণ আে ালেন
যু এমন কারও হাজতবাস হয়িন। তেব
িজ াসার ছুেতা কের থানায় এেন িতনঘ টা
আটেক অপমান কের গেছ পুিলশ। এই খবরিট
এিডট কের পি কায় কাশ করা হেয়িছল। মূল
িতেবদনিট অেনক বেড়া, তার বাদ দওয়া

অংশিটর একাংশ পাঠেকর জ িনেচ দওয়া
হল, পূণা লখািট সংবাদম ন ওেয়বসাইেট
এিডেটড লখািটর পিরবেত রেখ দওয়া হে ,
িঠকানা http://bit.ly/1bnK2Z6
মাওবাদী' তকমায় ডা ার িবনায়ক সনেকও

রা জল খািটেয়েছ। গত ায় িতনদশেকর
কাছাকািছ সময় ধের এ দেশর ক ীয় বা
িবিভ রাজ সরকার েলা সামািজক িকংবা
সরাসির রাজৈনিতক আে ালন বা িতবােদ
উেদ াগী-উদ মী ব মা ষেকই একইরকম কা ন
ও কৗশেল দমন করার একটার পর একটা নিজর
গেড়ই চেলেছ। তা সসব মা েষর গােয় দলীয়
রাজনীিতর ছাপ থাক িকংবা নাই থাক।

... িজ াসাবাদ চলাকালীন ভার া আইিস
ওেদর সামেনই বেল বসেলন, আপনােদর
তা িচিন' ...। পুিলশ শাসনই বা কন?
বলঘিরয়ার ব বািস া, শন এলাকায় যােদর
িকছুটা িনয়িমত যাতায়াত, ছা -যুব-বয় - বকার,
যারা গ শ কের, নানা পশা-ব বসা কের,
বিশরভাগই চেন মৃণাল-িহমা ীেক। গত ায়
-দশেকর বিশ সময় ধের সমােজর নানা ের
-পীিড়ত স েট নানাভােব পােশ দঁাড়ােনা --

নাটক, গান, সািহেত র চচা -- িনয়িমত র দান
িশিবর চালােনা থেক িস ুর ন ী ােমর সং াম,
কারখানা ব , ছঁাটাই, ভাড়া ও দাম বাড়ার
িতবাদ থেক নানাডাঙার বি উে দ, িদি বা

কাম িনর িতবােদ কখনও এলাকােতই, কখনও
আবার লড়া মা েষর পােশ দঁািড়েয় যেত ক
না দেখেছ ওেদর?

... এেকবােরই হােল চাপটা তির হওয়া
-- রােজ র পিরবহণম ীর সা িতক িকছু

উি থেকই --- আর সই চাপটা িহমা ী বা
মৃণােলর মেতা মা ষেদর ওপেরই নয়, এেস
পেড়েছ সবরকম বলঘিরয়াবাসীর ওপেরই -- তা
িতিন িতবাদী হান আর না-ই হান। মেসর
বািস া -- ছা যুব, শন চ ের সা আ ায়,
চা- দাকািন --- একটা ভয় উঁিক মারেত করল
সবার মেধ ই। যেহতু ম ী মুখ খুেলেছন, আর তা
এইভােব, বলঘিরয়ােত মাওবাদীরা ঢুেক পেড়েছ,
ঘঁািট গেড়েছ ... মস েলােত কারা থােক? কী
তােদর পিরচয়? শন চ ের চা- দাকান েলােত
মাওবাদীরা আেস-যায়- যাগােযাগ কের। া ন
নকশালেদর মদেতই এসব বেড় উঠেছ ইত ািদ
...। ...'

এ সে বলা দরকার, অেনক সময়
ানাভােব সংবাদ স াদনা করার দরকার হয়,
সে ে অস ািদত পূণা খবরিট থােক
ওেয়বসাইেট।

সংবাদম েন কািশত য কােনা িকছু স েক
িতি য়া জানান িনেচর িঠকানায় :

বি ম
কল াণগড়, অেশাকনগর, উ র চি শ পরগনা।
ফান : 03216-238742,
ইেমল: manthansamayiki@gmail.com
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রবেনর ধাের রামপাল তাপিব ৎ ক ;
বাংলােদেশ লং মাচ, পি মবে সই সং হ
ই নীল সাহা, কলকাতা, ২ সে র •

রবন ই বাংলা জুেড় িব ৃত। ায়
৬০% বাংলােদেশ আর ৪০% পি মবে ।
াভািবকভােবই এপাের যসব মাছ আেস

তার অেনকাংেশরই জ হয় বাংলােদেশর
রবেন। গত ২০০ বছের সভ তার

অ গিতর কাপ িগেয় পেড়েছ রবেনর
উপের। ায় ৬৬% বনভূিম আজ লু ।
এই আ া বনভূিমর উপর আজ নতুন
আ মণ, বাংলােদেশর িদেক ঘািষত
বনভূিমর মা ১৪ িকিম দূের ভারত
বাংলােদশ যৗথ উেদ ােগ তির হেত চেলেছ
১৩২০ মগাওয়াট মতা স এক িবশাল
তাপিব ৎ ক ।

পুেরা পিরক না অ সাের অিধগৃহীত
১৮৩৭ একর জিমেত ই ধােপ তির
হেব মাট ২৬৪০ মগাওয়াট উৎপাদন মতা
স তাপিব ৎ ক । থম ধােপ তির
হেব ৬৬০ মগাওয়াট মতার িট ইউিনট।
সময় ধায করা হেয়েছ সােড় চার বছর।
পুেরা কাজিট হেব ভারেতর এনিটিপিস এবং
বাংলােদেশর িবিপিডিব-র যৗথ উেদ ােগ।
২০১৩ সােলর ২০ এি ল এই মেম চুি
া র করা হেয়েছ ঢাকােত। সরকাির

আইন অ যায়ী, এই ধরেনর কে র জ
য কােনারকম কাজ হবার আেগই
পিরেবশগত সমী া (ইআইএ) ও তার
ছাড়প পাওয়া আবি ক। এে ে িক
কে র ান চূড়া করণ ও জিম অিধ হণ
থেক কের িব ৎ ক িনমােণর চুি
া র ইত ািদ যাবতীয় কাজ শষ হওয়ার

পর কয়লা িব ৎ কে র পিরেবশগত
ভাব িন পণ (ইআইএ) করা ও তার

জ জনসাধারেণর কােছ মতামত চাওয়া
হয়! এই তামাশার অব াবী ফলাফল
যা হবার তাই হেয়েছ। অথাৎ, অেনক
অ ি কর িলেক হয় স ূণ এিড়েয়
যাওয়া হেয়েছ নয়েতা িব াি কর উ র
দওয়া হেয়েছ।
৫ লাখ মা েষর িট িজ, ১০

থেক ১৫ বছেরর মেধ নড়া বনভূিম,
৬৩,৬৩৮ টন ধান, ৫৭৮৭ মি ক টন
মাছ এবং নগদ বািষক ৫০০০ কািট টাকার
স েদর িবিনমেয় পাওয়া যােব িব ৎ।

এই কে র িতবােদ জাতীয় কিমিটর
নতৃে ঢাকা থেক রবন এক িবশাল লং
মােচ অংশ হণ করেছ বাংলােদেশর সাধারণ
মা ষ। উে খ , লং-মাচ কের ক আটেক
দওয়ার অিভ তা বাংলােদেশর মা েষর
রেয়েছ ফুলবািড়েত।

এিদেক এপার বাংলােতও গেড় উঠেছ
িতবাদ। ই টারেনেট একিট িপিটশন করা

হেয়েছ। সই সং হ করা হে ই টারেনেটর
বাইেরও। অনলাইন ও সংগৃহীত সই সহ
স ূণ িপিটশনিট দওয়া হেব এনিটিপিসর
কলকাতা অিফেস ২৭ সে র। উেদ াগ
িবিভ িলটল ম াগািজন ও প পি কার।
একটাই কথা ই দেশর সরকারেক সবাই
বলেত চাইেছন, িব ৎ উৎপাদেনর ব
িবক আেছ, রবেণর কােনা িবক
নাই'।
পেরর কথা : ২৭ তািরখ কলকাতায়
এনিটিপিস-র অিফেস কেয়ক হাজার
মা েষর সই করা িপিটশনিট জমা িদেত
গেল, সখানকার কমচারীরা জানায়,
দািয় পূণ কউ এখন অিফেস নই, তাই
িপিটশনিট হণ করা হেব না। পের
া রকারীেদর িতিনিধরা িপিটশনিট

িরেসপশেন িদেত গেল এনিটিপিস সখােনও
তা জমা িনেত অ ীকার কের এবং
বল েয়াগ কের আেবদনকারীেদর সিরেয়
দওয়া হয়।
আর বাংলােদেশর লং-মাচ ২৪ সে র

সকােল ঢাকা স াব থেক রওনা
হেয় সাভার, রানা াজা, জাহাি রনগর
িব িবদ ালয়, মািনকগ , গায়াল ,
মা রা, িঝনাইদহ, কািলগ , যেশার,
নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৗলতপুর, খুলনা,
বােগরহাট, গৗর া বাজার, চুলকািঠ হেয়
পঁাচ িদেন চারেশা িকেলািমটার অিত ম
কের ২৮ সে র িবকােল বৃহ র

রবেনর িদগরােজ উপি ত হয়। রবন
র াসহ সাত দফা দািব আদােয়র এই লং
মাচ চলাকালীন ব ল মা ষ রামপাল
িব ৎ কে র িব ে একা তা কাশ
কের। লং মােচ অংশ নয় বাংলােদেশর
সকল ণী ও পশার িতিনিধ কারী
মা ষ।

ধষেণর িশকার মাড়াঘাট চা বাগােনর
মেয়িট আজ একমাস পেরও িনবাক

দীপন, িশিল িড়, ২৯ সে র •
মাড়াঘাট চা বাগান হল বানারহাট েক।
২৭ আগ ওখােন একিট ধষেণর ঘটনা
ঘেট। একিট মেয় বাজার কের িফরিছল,
বৃি পড়িছল। স একিট লাকেক বেল,
বািড় অবিধ ছেড় িদেয় আসেত। লাকিট
ওই এলাকায় ছাতা মরামত করত। স
বেল, একটু জামা পিরবতন কের আসেছ।
সই সময় ওই রা ায় মাটর সাইেকল
িনেয় কেয়কজন আেস এবং তারা মেয়িটেক
িলফট িদেত চায়। তারপর তারা যখােন
নতুন িহি কেলজ হে , সখােন এক
িনজন জায়গায় িনেয় িগেয় মেয়িটেক ধষণ
কের।

অ েল িগেয় জানা গল, বাগােনর
অিধবাসী ও চা িমকেদর ড ইউিনয়েনর
লােকরা বলেছ, ছাতা মরামতকারী
লাকিট িনেদাষ। সই পুিলশ ও বাগােনর
িমকেদর খবর িদেয়িছল। িক তােকই

পুিলশ ফতার কেরেছ। অব কােরার
মেত ওই ছাতা সারাইকারীর গােয় কাদার
দাগ পাওয়া গেছ, স জামা পের িফের
এেস মেয়িটেক না দেখ বািড় িফের গল
না কন?

ওখানকার বাগােনর লােকরা বলেছ,
ছাতা সারাইওয়ালা দাষী নয়। আসল
অপরাধীেদর ধরার জ মিহলারা থানা
ঘরাও কেরিছল। ডপুেটশেনর বয়ােন িছল,
কৃত দাষীেদর পুিলশ আড়াল করেছ।
মেয়িট একমাস পের এখনও স টজনক

অব ায় হাসপাতােল ভিত। স নথ ব ল
মিডক াল কেলেজর ি িটক াল কয়ার
ইউিনেট রেয়েছ। আজ ওর বাবা বলল,
স এখনও কথা বলেছ না। মারাঘাট
চা বাগােনর লােকেদর দািব, িনয়িমত
মিডক াল বুেলিটন িদেয় মেয়িটর শারীিরক
অব ার বণনা করা হাক, যমন িদি র
ধষেণর ঘটনায় করা হেয়িছল। লােক
জা ক, মেয় কমন আেছ। আর অ
যারা এই ঘটনায় যু , তােদর ফতার
করা হাক। পুিলশ এখনও চাজিশট দয়িন।
পুিলেশর ব ব , মেয়িট যেহতু কথা
বলেত পারেছ না, তাই চাজিশট দওয়া
যাে না।

ােম যখন শাসন থেক টাকা ও চাল
দওয়ার জ এেসিছল, তখন কাম িনর
উদাহরণ টেন ানীয়রা বলেছ, িতপূরেণর
দরকার নই, িবচার চাই।

নয়া ওষুধ অ েমাদেন কা ািন, িনয় ক
সং া ও িবেশষ েদর চ কাজ করেছ

ড সায় ন ব ানািজ ও ড জিয়তা ভৗিমক,
মৗলানা আজাদ মিডকাল কেলজ •
পাশািক নাম াগ ায়াল', এর মাধ েম
নতুন ওষুধ বাজারজাত করার ছাড় মেল।
যােদর শরীের এই পরী া করা হেয় থােক,
তারা এ স ে অ । ডা ারবাবুর িত
রাগীর িব াসেক কােজ লািগেয়, তার
শরীরটােক াগ ায়ােল ব বহার করা হয়।

২০১২ সােলর ম মােস পালােমে টর
ই কে া ও পিরবার কল াণ
িবষয়ক পালােম টাির াি ডং কিমিটর
তির েস াল াগস া ডাড কে াল
অগানাইেজশন'-এর কাযধারার ওপর
িরেপাট পশ করা হেয়িছল। এই িরেপােট
বলা হেয়েছ, েস াল াগস া ডাড
কে াল অগানাইেজশন'-এর ঘািষত ল

হল, ফামািসউিটকাল ই ডাি র আকা া,
দািব ও চািহদা পূরণ করা'। নতুন াগ বা
ওষুধ সরকাির অ েমাদেনর ে এই
িরেপােট অস িতর কথা উেঠ এেসেছ। এই
অ েমাদন দন াগ কে ালার জনােরল
অফ ইি ডয়া' বা িডিসিজআই। দখা যাে ,
বিশরভাগ নতুন ওষুেধর জ িবেশষে র
পািরশ তমন কােনা ব ািনক মাণ

বা তথ ছাড়াই এেসেছ। দেশর িবিভ
ােনর িবেশষে র পািরেশর বয়ান ব

এক, টুেক দওয়া। পালােমে টর াি ডং
কিমিট এই িরেপােট ম ব কেরেছ, এই
পািরশ িলর িপছেন ওষুধ তকারী

সং া ও িবেশষ েদর কােনা অদৃ হাত'
রেয়েছ। এ ধরেনর অৈনিতক কাজকম
শাি েযাগ অপরাধ।

েকােনা াথীই আমার
পছে র নয়' -- ভাট
মিশেন বাতাম রাখেত
বলল ি ম কাট

সংবাদম ন িতেবদন, ২৯ সে র •
এতিদন আইেন িছল, একজন ভাটার যিদ
কােনা াথীেকই যাগ িহেসেব না মেন কের,
স বুেথ িগেয় ি সাইিডং অিফসােরর কাছ থেক
একিট ফম চেয় তা পূরণ কের সকথা জানােব।
িক এেত িনবাচেকর িনবাচেনর গাপনীয়তা র া
হয় না। তাই এর বদেল ইেলক িনক ভািটং
মিশেন না- ভােটর একিট বাতাম রাখেল (বা
ব ালট পপাের এই মেম একিট সাির রাখেল)
িনবাচেকর গাপনীয়তা র া পায়। এই মেম
একিট িপিটশন ি ম কােট জমা পেড়িছল
িপপলস ইউিনয়ন অব িসিভল িলবািটজ-এর
(িপইউিসএল) তরেফ। সরকােরর প থেক এর
িবেরািধতা কের বলা হেয়িছল, ভাট দওয়া
তা আমােদর সংিবধান অ যায়ী মা েষর মৗিলক
অিধকার নয়, সাংিবধািনক অিধকার। তাই এর
েয়াজন নই। িক ি ম কাট স িত (২৭
সে র) রায় িদেয়েছ, ইেলকশন কিমশন
ব ালট পপাের বা ইেলক িনক ভািটং মিশেন
একদম িনেচর সািরেত একিট না- ভাট (ওপেরর
কউ নয়) বাতাম রাখুক। ি ম কােটর আশা,
এেত মা েষর ভাট িদেত আসার হার বাড়েব,
ভাট চুির কমেব এবং রাজৈনিতক দল িলও
জনগেণর িবরি র আঁচ পেয় যাগ াথী দেব।

আধার কাড বাধ তামূলক
নয়, ি ক --

জািনেয় িদল ি ম
কাট, ক ীয় সরকার

সংবাদম ন িতেবদন, ২৭ সে র •
এই কাডেক আইনস ত করার জ একিট
িবল সই ২০১০ সাল থেক আটেক আেছ
পালােমে ট। ওই ' াশনাল আইেডি টিফেকশন
অথিরিট অব ইি ডয়া িবল ২০১০' ত াখ াত
হেয়েছ পালােমে টর িফনা িবষয়ক াি ডং
কিমিটেত। তার ওপর, এই কােড য চােখর
মিনর ছাপ, হােতর আঙুেলর ছাপ নওয়া হে ,
তা সংিবধােন গাপনীয়তার ীকৃত অিধকােরর
পিরপ ী। তাই এেক লা করেত গেল সংসেদর
অ েমাদন পেত হয়, শাসিনক ভােব এেক
লা করা যায় না। এছাড়াও, আধার কাড
ঢালাওভােব িবিল করার মাধ েম, যারা অ
দশ থেক বআইিনভােব এেদেশ এেস রেয়েছ,
তারাও এই কাডধারী হেয় উঠেছ, যা ১৯৫১
সােলর নাগিরক আইেনর পিরপ ী --- এইসব
কথা বেলই ি ম কােট একিট জন াথ
মামলা দােয়র কেরন একজন অবসর া িবচারক
পু া ামী।

এই জন াথ মামলার ওপর ি ম কােটর
িবএস চৗহান ও এসএ বাদেব ২৩ সে র
রায় দন, ক ীয় ও রাজ সরকার িল
সরকাির পিরেষবা পাওয়ার জ আধার কাডেক
বাধ তামূলক করেত পারেব না কােনাভােবই।
পের ভারত সরকার এই রায় সমথন কের।

উে খ , এই কাড করােনার জ এখনও
অবিধ ৫০ হাজার কািট টাকা খরচ হেয়েছ বেল
ক ীয় সরকার জািনেয়েছ।

সাইেকল সমােজর
িতবাদী া র সং হ

কলকাতায় ১৭ িট রা ায় সাইেকল িনেষেধর
িতবােদ এবং এই আইন তুেল নওয়ার

দািবেত কা া র সং হ অিভযান
হেলা উে াডাঙা সংল বাগমাির বাজাের,
২২ সে র। িতেবদক শমীক সরকার,
কলকাতা, ২২ সে র •

জরােত িমিঠ িভরিদ পরমাণু কে র
জ ভারত-মািকন সমেঝাতা, িতবাদ

ভাবনগের জলাশাসেকর দ েরর কােছ িতবাদ সমােবশ, ২৩ সে র

সংবাদম ন িতেবদন, ২৯ সে র •
জরােটর ভাবনগের িমিঠ িভরিদ পরমাণু
কে র জ এখনও জিম অিধ হণটু

হয়িন, িক ধানম ী মনেমাহন িসং-এর
আেমিরকা সফেরর সময় এনিপিসআইএল
(ভারেতর পরমাণু কতৃপ ) এবং মািকন
পরমাণু চুি কেপােরট ওেয়ি ংহাউেসর
মেধ াথিমক চুি া িরত হেয় গল
২৭ সে র। এই অ ায় চুি ব
ও বািতেলর দািবেত ভাবনগর জলার
িমিঠ িভরিদ এলাকার হাজার হাজার
ামবাসী িতবাদ জানাল কাে , ২৩
সে র। ভাবনগর জলাশাসেকর কােছ
কা সভা কের ডপুেটশন িদল িমিঠ

িভরিদ, জাসপাড়া, খাদারপাড়, মা ডবা,
পািনয়ািল, সিসয়া, কানতালা, ভৃিত
ােমর মা ষরা। ডপুেটশেনর সােথই

২৮১িট এিফেটিভটও জমা দওয়া হয়।
এই এিফেটিভট িলেত চােষর জিমর
মািলকরা জানায়, এই পরমাণু চুি র
পিরে ি েত তােদর জিম অিধ হেণর য
চ া করেছ এনিপিসআইএল, তারা এর

চূড়া িবেরািধতা করেছ। এনিপিসআইএল
বা সরকার য দামই িদক না কন, তারা
তােদর জিম বচেত রািজ নয়।

এই ডপুেটশেন সই কের সাতিট ােমর
সরপ ।

এই চুি ব ও বািতেলর দািবেত
এবং কাথাও-ই পরমাণু ক না করার
আেবদন কের পি মব ও আেমিরকার
৩৩ জন ২২ সে র ধানম ী মনেমাহন
িসং- ক একিট িচিঠ পাঠায়। পের ২৭
সে র চুি া েরর িদন পুর ১২টা
থেক সে অবিধ কেলজ ায়াের
একিট গণ অব ােনর মাধ েম আরও
৮০িট া র সং হ কের পাঠােনা হয়
ধানম ীর কােছ। া রকারীেদর মেধ

উে খেযাগ , মেনাজ মার পাল, জয়
ব , শা চ বতী, িমিহর চ বতী,
ি েফন মাইকেসল, আন িল তান মুখ।
কেলজ ায়াের অব ানিট সংগিঠত হয়
পােরিজয়া, ম ন, আিক ন, না ীমুখ
ভৃিত িলটল ম াগািজেনর উেদ ােগ।

পুরসভার মািসক অিধেবশন জেম উঠল
িবেরাধী ও পিরচালকেদর সওয়াল জবােব
মার হাড় রায়, কলকাতা, ২৭

সে র •
িতমােসর শষ স ােহ, শেষর িদেক,
যিদনই কলকাতা পুরসভার মািসক
অিধেবশন হয়, িবেরাধীরা িটএমিস
পিরচািলত কলকাতা পুরসভার িব ে
এেকর পর এক অিভেযাগ এেন আ মণ
শানায়। এ মােসও তার ব িত ম হল না।

আধঘ টার বিশ বৃি হেল মু ারাম
বাবু বা ঠনঠিনয়া নয়, মহা া গা ী
রােডও জল জেম থােক, িবেরাধী
কাউি লরেদর অিভেযােগর উ ের ময়র
শাভন চে াপাধ ায় বেলন, ানাভােব নতুন
পা বসােত না পারায় জমা জল ত
সরােত অ িবধা হে । তেব মহা া গা ী
রােড জমা জল কন বেরায় না, িতিন
খঁাজ নেবন।
আেরকিট ে র উ ের ময়র জানান,

কলকাতা পুরসভার অধীন পাক িলেত
বৃ েরাপন করার কােনা েযাগ না
থাকেলও তঁারা উি দ িবশারদেদর সমী ার
জ িনেয়াগ কেরেছন। তঁারাই পরামশ
দেবন, কী ধরেনর গাছ লাগােনা যায়।
িবেরাধীরা অিভেযাগ কের, পুরসভার

অধীন অেনক পােক মািল নই, নই কােনা
হরী, নই কােনা র ণােব েণর ব ব া।

কাউি লার রাজীব িব ােসর অিভেযাগ,
৩০ ও ৩৪ ন র ওয়ােড পুরসভার
অেনক িল পাক হ া িরত হেয় বািড়
ইত ািদ িনমাণ হে , কলকাতা পুরসভা
িনিবকার। কলকাতার রা ার ও পােকর
গাছ কাটা রােধ আইন থাকা সে ও,
শহর জুেড় রা ার ধাের হািডং-ব ানার
লাগাবার জ গােছর ডাল কাটা হেয়েছ।
২৭ ন র নািরেকলডাঙা মন রােড ১০০
বছেরর পুেরােনা বটগাছিট কেট িনমূল
কের দওয়া হেয়েছ। অিভেযােগর তু ের
ময়র পািরষদ দবািশষ মার বেলন, এই
ব াপারিট ( হরী, মািল) আমার জানা
িছল না। খঁাজ খবর িনেয় যা ব ব া
নবার নব। পােক ও রা ার ধাের অবি ত
এই গাছ িলর ডাল পুরসভার প থেক
কাটা হয়িন, পুেজা কিমিট েলা ও ানীয়
লােকরা এই কাজ কেরেছ। ৩০ ও
৩৪ ন র ওয়ােডর য পাক ও খলার
মাঠ িল এতিদন মা ষ ব বহার কেরেছ,
সই জিম িল িছল ব ি গত মািলকানাধীন,
জিমর মািলকরা তােদর মািলকানা ে র
ারা বািড় ইত ািদ িনমাণ করেছ।
৬৭ ন র ওয়ােডর কাউি লার ীমিত

দীপু দাস অিভেযাগ কেরন, িপকিনক

গােডেনর ১ ন র বিদয়াডাঙা মসিজদ বািড়
লেন ঘরা সরকাির জিমেত ঘর তির
কের লােক বসবাস করেছ। উ ের ময়র
জানান, ওই জিমিট কলকাতা পুরসভা বা
সরকােরর নয়। দীপু দাস িতবাদ কের
বেলন, আমার কােছ দিলল ও েয়াজনীয়
নিথপ আেছ, জিমিট সরকােরর।

২৫ সে র মািসক অিধেবশেনর
েত পুরসভার চয়ারম ান সি দান

বে াপাধ ায় কলকাতা পুরসভায় যারা
১০০ িদেনর কাজ কের, তােদর মাথা িপছু
দড় হাজার টাকা বানাস দওয়ার ঘাষণা
কেরন। িবেরাধীরা বল িতবাদ জািনেয়
বেল, বানাস না অ দান, কানটা দওয়া
হেব িনিদ কের জানােনা হাক। কারণ,
উৎপাদনশীল েমর কাজ ছাড়া বানাস
দওয়া যায় না। ময়র বেলন, এরা সবাই
, দির মা ষ, আপনারা বানাস বা

অ দান যাই বলুন আমরা গতবছর এক
হাজার টাকা িদেয়িছ, এ বছর দড় হাজার
টাকা দব।

কলকাতার রা া িল মরামত স েক
ময়র পািরষদ অতীন ঘাষ আ কের
বেলন, পুেজার আেগই কলকাতার সব রা া
অ াসফলটাম িদেয় র কের মরামত করা
হেব, তার জ টাকার অভাব হেব না।
এতিদন বৃি র জ করা স ব হয়িন।

কাউি লার কাশ উপাধ ায় বেলন, এক
লির িনকািশ মািটর পিরবেত আট লিরর
টােকন িনেয়েছ। এই ধরেনর ৪৫৭৭িট ভুেয়া
টােকন িদেয় টাকা িনেত িগেয় ধরা পেড়
গেছ। ময়র বেলন, এই নীিতর সে
জিড়ত ই িঠকাদারেক কােলা তািলকাভু
করা হেয়েছ, তােদর টাকা দওয়া হয়িন।
শাি ও দওয়া হেব।

িবেরাধীরা অিভেযাগ কের, আজ পয
পুরসভা কলকাতায় বসবাসকারীেদর মেধ
কারা দাির সীমার িনেচ, তার তািলকা
তির করেত পারল না। পুরসভা এই
কােজর দািয় কন কাউি লারেদর িদে
না? ময়র জানান, ক ীয় সরকােরর
িনেদিশকা মেন এই তািলকা তির করেত
হয়, খুব শী তির হেয় যােব।

িবেরাধীরা আরও অিভেযাগ কের, মঘা,
আন ধারা ইত ািদ ৮িট সমবায় সং া
কেয়ক বছর ধের গািড় রাখার জ পািকং
িফ আদায় কের কলকাতা পুরসভােক াপ
টাকা দয়িন। ম র জবাব দন, এই কেয়ক
কািট টাকা অনাদায়ী রেয় গেছ, কারণ এই
আটিট সমবায় সং ার নাম, িঠকানা সবিকছু
ভুেয়া, তােদর স ান পাওয়া যায়িন।
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ছায়ার ঘামটা মুেখ টািন
আেছ আমােদর পাড়াখািন

.

িম া চেটাপাধ ায়, স লক, ৩১ আগ •
লাবিন ুল' -- স েলেকর সবেচেয় পুেরােনা আবাসন লাবিন
এে '-এর অ গত। সরকাির পিরকাঠােমা অ সাের নতুন
উপনগরী স েলেকর বািস ােদর কথা ভেবই আবাসেনর সােথ
এই ুল তির হয় সই স র দশেক ছােটা িশ েদর জ ।

সই লাবিন ুেল উ যািপত হল ভারতবেষর ৬৭তম
াধীনতা িদবস। অংশ হণকারীরা িছল ভারেতর সবেচেয় খুেদ

নাগিরক, নতুন জে র কিচকঁাচারা। লাবিন ুল তির হেয়িছল
উপনগরীর মধ িব বািস ােদর েয়াজেন িক এই উপনগরী
আর মধ িবে র রইল না, উ িবে র হল। উ িব পিরবােরর
িশ েদর েয়াজন হল ইংরািজ মাধ েমর সি ত ুল। তােদর
েয়াজন মটােত তির হল অেনক উ েবতেনর ইংরািজ ুল।
উপনগরীর উপকে র গিরব বসিতর বািস া, যারা পয়সার

িবিনমেয় সবা কের থােক উপনগরীর মা ষেদর, সই সব
কােঠর িমি , কেলর িমি , ইেলকি েকর িমি , াইভার,
ির াচালকেদর ছেলেমেয়েদর একটা বেড়া অংশ িভড় জমাল
লাবিন ুেল। সাধুবাদ জানােত হয় লাবিন আবািসক সিমিতর
সভ েদর যারা েযাগ কের িদল ওই িশ েদর পিরেবেশ
িশ াদােনর। কােছ টেন িনেলন ওই িশ েদর। তরাং াধীনতা
িদবস উ যাপেনর অংশ ণকারীরা কবল িশ ই নয় -- ভারেতর
অিত ক -সিহ ু িশ এরা। দশেক তারা চেন তােদর আপন
চ ু িদেয়, িনেজর লড়াইেয়র জায়গা থেক।

তবু ুেল এেস তােদর পিরচয় ঘেট তােদর দেশর সােথ
অ ভােব, বইেয়র পাতা থেক বা তার ভালবাসার আি টেদর'
( ণী িশি কা) কােছ থেক। ধু বতমান িদেয় নয়, অতীেতর
গ থেকও। দেশর মহান মা ষেদর গ েন, কিবেদর
কিবতায় বা গােন। ভােলাবাসার বীজ বপেনর অ ীকার িনেয়
ণী িশি কারা িশ মেন ভাব ফেল।
এই ৬৭তম াধীনতা িদবেস তারা শপথ নয় গােন -- পতাকা

অিভবাদন কের।
চেলা যাই, চেলা যাই, চেলা যাই --
চেলা পেদ পেদ সেত র ছে
চেলা জয় ােণর আনে
... ... ... ...
বেলা জয় বেলা, জয় বেলা, জয় --
মুি র জয় বেলা ভাই।

সারাবছর ধের য সশরীর চচা চেল তার নমুনা দশন কের।
জাতীয় পতাকার িতন রেঙর গৗরব ধের রাখেব সই িতন রঙা
কাপেড় বুেক বঁেধ ি ল ড া কের অপূব ভি মায়। ছে তােল
তারা িনখুঁত। সব শেষ িছল ভারেত মূল র ঐকতান' ক
ফুিটেয় তুলেত নাচ গােনর মলব ন। িমেল র মরা তুমহারা
/ তা র বেন হামারা ...'। সবেচেয় ছােটা িশ রা ভারেতর
িবিভ েদেশর পাশােক সেজ পতাকা হােত দঁািড়েয় িছল সই
ঐকতােনর' অ ভবেক আরও গাঢ় এবং দৃঢ় করেত। গােনর
র, সং ৃিতর র, ার র, রাজনীিতর র সব িমেল িত

পদে েপ তির কের নতুন নতুন ভারত, জেগ ওেঠ ভারত।
না, চলা থােম না, ধু পিরবতন হয়। ভারতবষ য কােনা
একটা র নয়, ভারত েরর ঐকতান, ার ঐকতান, সই
ভারতেক তারা ণাম জানায়।

দনি ন জীবেনর দখা থেক, এ দখা িভ , িশ মন কতটা
বােঝ বা বােঝ না সটা বেড়া কথা নয়, এই ৃিত জীবেনর,

ভাবনার।

সাং ৃিতক অ ােনর পেরই িছল আরও একিট আেয়াজন
-- এক দশনী। তােদর মাতৃসম িশি কারা কমন কের নানা
রকম আেয়াজেনর সাহােয তােদর পড়ান বা শখান তার নানা
নমুনা। সহজ পােঠ তারা পেড় ছায়ার ঘামটা মুেখ টািন আেছ
আমােদর পাড়াখািন / িদিঘ তার মাঝখানিটেত, তালবন তাির
চাির িভেত'। সই কিবতার সােথ িমল রেখ এক র ােমর
মেডল তির হেয়েছ। তােত সাজান রেয়েছ গ র গািড়, খেড়র
চােলর ঘর, গায়াল ঘর আর প পািখ। সবই রেয়েছ তােদর
পাঠ পু েক।

বণমালা' বািনেয়েছ আেদর আি ট', অকারা শে রেয়েছ
বই', মই' --- তােদর পােশ সিত ছােটা বই, মই।
ওরা পেড় সাত সাগেরর পাের, -- পািরজাত বেন ...'

আর আি টরা ছােটা ছােটা িশ েদর মুেখর ছিব বিসেয় তােদরই
আঙুেলর ছােপ ফুল বািনেয় তির হেয়েছ পািরজাত বন। িবিভ
রেঙ চুিবেয় তােদরই ছােটা ছােটা হােতর ছাপ িনেয় তােদর
রঙ চনােনার খলা। চৗেকা গাল, ি েকাণ, আয়তে সব
কাগেজ কেট তির হেয়েছ িনঃসেগর ছিব, পাহাড়, ঘর, নৗকা,
নদী কত কী!

িচিড়য়াখানা তির হেয়েছ। ব জ আর গৃহপািলত জ
পেড়েছ তারা বইেত। ােমর মেধ িছল গৃহপািলত জ আর
িচিড়য়াখানায় ব জ ।

িছল মি র, মসিজদ, িগজা। িছল অ শখার খলা।
পুেরােনা িজিনস িদেয় হােত তির পনিসল ব , িনম ণ কাড,
ওয়াল াঙিগং, িকছুই য ফলা যায় না, এও তা শখার।
সারা বছেরর ওেদর হােত কলেম সি য় হবার ােসর কত
কাজও সাজােনা িছল। বাবা মােয়রা দেখ খুিশেত আ ুত। কত
না পাওয়ার মেধ এটু তােদর পাওয়া, তােদর ছেলেমেয়রা এ
ুেল ভােলা আেছ। ভরসা ভােলা থাকেব।
এেদর তির কের আনে থােকন িশি কারা। েযাগ পেল

সব িশ রই ত য় দৃঢ় হয়, িতভা খুঁেজ পাওয়া যায় আজ
তা িব াস করেত তঁােদর ি ধা নই বরং তঁারা তা কের দিখেয়
দন।
ভােলা থা ক িশ রা, ভােলা থা ন তােদর িশি কারা।

চলেত চলেত

এই ভারী বষায় আমােদর
বািড়টা ধেস পড়ল, আর ...
অিমতাভ সন, কলকাতা, ২৭ সে র •
সদ -ছাড়া পুেরােনা পাড়ার গিলর মুখটা এখন বঁােশর খঁাচায়
বি । পুেজার একমাস আেগ থেকই এমন থােক। গত ৬-৭
বছর ধের আরও বেড়েছ পুেজার জঁাকজমক। এই পুেজায় ধুেনা
দওয়ার দািয় এখন ানীয় বাঙািলেদর হাত থেক চেল গেছ
নতুন আসা পয়সাওয়ালা অবাঙািল বািস ােদর হােত। ছা
জায়গায় এত বেড়া কের পুেজা দেখ ছােটােবলায় পকথায়
পড়া বােরা হাত কঁা েড়র তেরা হাত িবিচর কথা মেন পেড় যায়
--- এমনটা বেলিছল ওপােরর য বাবুর বাজােরর এক রিসক
সবিজওয়ালা।

পাড়ার িভতের ঢুকেল মনটা বশ ঠা ডা হেয় যায়। স
গিলর মেধ এক িচলেত হাওয়া; তবু একা বছেরর পিরিচত
বাতাস। ান হওয়া থেক বেড়া হেয় ওঠার সম সময়টা
এখােনই িছলাম। এই রা াটার িতটা খায়া, িতটা বািড়র
েত ক দওয়াল, এমনকী নতুন বািড় েলা উেঠেছ য পুেরােনা

বািড় েলা ভেঙ তার িত বগ ইি আিম িচিন। মা ষ েলা
পালেট-পালেট গেছ। ধু নতুন মা ষই আেসিন, পুেরােনারাও
পালেট গেছ। না পালটােনা এক পুেরােনা ব ুর বািড় এেসিছ
তার ছেল ও ছেলর এক ব ুেক পড়ােত। পড়ােত পড়ােতই
ছাে র মাবাইেল ফান। মেয় টুপাই ইউিনভািসিট থেক এ
পাড়ােতই পড়ােত আসিছল, হঠাৎ অ হেয় পেড়েছ। রা ায়
মাথা ঘুের বেস পেড়েছ ব ভারতী িসেনমার পােশ এক পােনর
দাকােন। সখান থেক স তার মাবাইেল ফান কের জানাল

--- একদম উেঠ দঁাড়ােত পারেছ না। তােক ওখােন বসেত বেল
আিম আর ই ছা নব আর অ ণাভ ছুেট বেরালাম।

আিম িঠক ছুটেত পারিছ না। বািড় পালটােনার সময় মাল
টানাটািন কের কামের ব থা হেয়েছ। ছা জন আবার টুপাইেয়র
কােছও পেড়। ওরা বলল, 'আপিন আে আে আ ন। আমরা
িগেয় িদিদেক দখিছ।' আিম িতন প হঁেট যখন পঁৗছালাম দিখ
ওরা টুপাইেক িনেয় ট াি কের পুেরােনা পাড়ার িদেকই রওনা

িদেয়েছ। আেরকজন আমার জ অেপ া করেছ।
পুেরােনা পাড়ার আেরক ব ুর বািড়েত মেয়েক ইেয় রেখ,

খািনক কের তারপর তােক তার িটউশিন বািড়েত পঁৗেছ
িদেয়, আমার আেরকটা িটউশািন সের যখন িফরলাম তখন
টুপাই মােটই সের ওেঠিন। বিম কেরেছ, মাথা ঘুরেছ। আমার
হাত ধের ধের বাস াে ড এল। সখােন রাত ৮-৩০টায় কােনা
বাস নই। িব কমা পুেজার আেগর িদন, তেলর দাম বাড়ায়
বাস কম চালােনা ইত ািদ কারেণ বাস খুব কম। একটা ট াি ও
নই। জন বােসর জ অেপ মান যা ী ািফক পুিলেশর
সাহায িনেত বলল। িক খািল ট াি না থাকেল পুিলশ কী
করেব? শেষ একটা গিড়য়া শন হাওড়া শেনর িমিনবােস
উেঠ মেয়টা অ বলায় ক ডাকটর াইভােরর পােশ মাটেরর
ঢাকনার ওপর বিসেয় িদল তােক। ভয়ানক গরম। কী কের মেয়
বেস থাকেব জািন না। য জন যা ী মেয় অ েন আমার
িদেক তািকেয়িছল তােদর িসেটর সামেন আিম িগেয় দঁাড়ােতই
তারা জানলার িদক িদেয় বাইের চেয় রইল। আিম মেন মেন
সই রা ার পানওয়ালার কথা ভাবিছলাম --- টুপাইেক অ
দেখ য চােখমুেখ দওয়ার জ জল এিগেয় িদেয়িছল, িনেজর
দাকােনর পােশ টুল পেত বসেত িদেয়িছল।
খািনকবােদ এিদেক ভােলা িসট ফঁাকা পাওয়ায় মেয়েক ডেক

এেন বসালাম। বাস জ ােম নড়েছ না। মেয় বেসও থাকেত
পারেছ না। ব কে বাস াে ড নেম একটা িরকশায় মেয়টােক
তুেল বািড় িনেয় এলাম। চ রাগ হি ল পুেরােনা পাড়ার
পুেরােনা বািড়র বািড়ওয়ালােদর ওপর, যারা বারবার বলা
সে ও দীঘিদন বািড়টা না সািরেয় ফেল রেখ এমন অব া
করল, যার ফেল এই ভারী বষায় আমােদর বািড়টা ধেস পড়ল,
আর আমােদর বাধ হেয় উেঠ আসেত হল। এখন মুশিকল
হে , বারবার ছুেট যেত হে পুেরােনা পাড়ায় --- ওখােনই
আমােদর সব িটউশািন। ফেল শরেতর মাহন প যাতায়ােতর
ধকল ভালােত পারেছ না। আর নতুন পাড়া হালতুর এক
কেলািনেত এেস মেন পেড় যাে একসময় আমােদর মা-বাবােদর
ওপার বাংলা থেক উ া হেয় চেল আসার সময় কতটা ক
পেত হেয়িছল। চলেত চলেত এখােন এেস থেমিছ। চলার পথ
থােমিন, সটা মেনর মেধ বঁাক খেয় ঢুেক যাে যখােন ফঁাকা
ঘের রিডওেত শারদীয় গান বাজেছ --- জািন গা আজ হা হা
রেব তামার পূজা সারা হেব িনিখল অ সাগর েল ...।

� খ ব র িন য়া
আমার ী এবং আিম আশাবাদী, আমার ওপর
যা হেয়েছ, আমার ছেলর ওপর তা হেব না'

.

২১ সে র ২০১৩ আেমিরকার ম ানহাটন-
এর হারেলম-এ এক িশখ অধ াপক ও ডা ার
আ া হন, িকছু িকেশার তঁােক মুসলমান
ভেব ওসামা, স াসবাদী' বেল গাল িদেত
িদেত আ মণ কের। ২৪ সে র িতিন এই
ব িট লেখন ডইিল িনউজ কাগেজ। •
লােক আমােক িজে স কের চেলেছ, ঘৃণার পা
হেয় মার খেয় কমন লাগল? এর একটাই
উ র আমার আেছ, আিম কৃত । কন আিম
কৃত , তার কত েলা কারণ আেছ। তারা যিদ
আরও িহং হত, তাহেল হয়েতা আিম িনেজর
মুেখ তার বণনা িদেতই পারতাম না। যিদ তারা
আর এক ঘ টা আেগ আমায় আ মণ করত,
তাহেল হয়ত আমার ী আর এক বছেরর
স ানও আ া হত। এবং একটা জনব ল
জায়গায় বদেল তারা কােনা জনশূ জায়গায়
আমায় মারেত এেল আমায় বঁাচােনার মেতা
কাউেক আেশপােশ পতাম না।

আমার মেন পড়েছ, যারা আমােক মারিছল,
তারা ওসামা', স াসবাদী' বেল গাল পাড়েত
পাড়েত আমার দািড় খামেচ ধেরিছল। িক যখন
ওরা আমায় মারেত মারেত মািটেত ফেল িদল,
সই সমেয়র ৃিতটাই সবেচেয় ভয়ানক। আিম
অেপ া করিছলাম, কখন ওেদর লািথ আর ঘুিষ
থামেব।

িঠকই, আমায় যারা মারল, তারা আমার
একটা চায়াল ভেঙেছ, কেয়ক পািট দঁাত
ভেঙেছ, গাল িদেয়েছ। তবু আিম মেন কির,
আরও খারাপ িকছু হেত পারত। আিম ম ানহাটন-
এর ই হারেলম-এ থেক ডা াির কির। আিম
জািন, ঘৃণার বেশ মা ষ আরও ভয় র িকছু
করেত পাের। তাই আিম িনেজেক ভাগ বান
বেলই মেন কির।

লােক আমায় িজে স করেছ, আিম িক পাড়া
থেক চেল যাব? আমার বউ আর আমার
মােটই ইে নই পাড়া ছেড় চেল যাওয়ার।
এই জমজমাট ব ুবৎসল পাড়াটায় আমরা কেয়ক
বছর যাবৎ মজা কের থাকিছ। আমােদর
মােটর ওপর ভােলাই অিভ তা। আমােদর
এই পাড়াটােত কাজ করেত ভােলাবািস। আমরা
আমােদর পশার জীবনিট সইভােবই সািজেয়িছ,
যােত এই পাড়াটােত, আমােদর পড়িশেদর া
পিরেষবা দওয়া যায়। আমার ী সদ িসিট
হলথ ওয়াকস বেল একটা অলাভজনক সং া
তির কেরেছ, যােত এই হারেলম পাড়ািটেত
অভাবীেদর া পিরেষবা িদেত পাের। এই
পাড়ার একজন ডা ার িহেসেব এবং কলাি য়া
িব িবদ ালেয়র এক েফসর িহেসেব আমার
াথিমক ল , অভাবীেদর জ া পিরেষবা
তির করা।
আমায় যারা মেরেছ, তােদর ধরার চেয়

তােদর শখােনার দায় আমার বিশ। আমার
ঐিত আমােক িশিখেয়েছ, ায তা এবং
দায়ব তােক মূল িদেত। আরও িশিখেয়েছ,

ভােলাবাসেত, সহমমী হেত, সমঝদার হেত।
এটা কিঠন পিরি িত। আিম আমার পড়িশেদর
ভােলাবািস। আিম চাই, আমার বা াটার জ
এই রা া েলা িনরাপদ হাক। িক একই
সােথ, আিম চাই না, আমার পাড়ার আরও
আরও িকেশার আটক হাক। এই ঘটনা, যিদও
ভাগ জনক, িক তা আমােক সাহায করেব
এই পাড়ােত পার িরক বাঝাপড়া বাড়ােনার
লে একটা কেথাপকথন তির করেত।

আমার ী এবং আিম চাই, আমােদর বা া
এই হারেলম পাড়ােতই বেড়া হাক। য বা ারা
আমায় আ মণ কেরেছ, তােদর আিম আমার
বা ার থেক আলাদা কির না। একটা অসিহ ু
সমােজ আমার বা াটাও িক ওেদর মেতা কাজ
করেব? সও িক এতটাই ঘৃণা করেব?

আমার আশা, না করেত পাের না। আমার
আশা, আমার পিরবার এই পাড়ারই একটা অংশ
হেয় থাকেব, পােক যােব, মােঠ যােব, স ক
তির করেব কােজর মাধ েম। আিম িব াস
কির, আমােদর বিচে র মেধ ই এইসবই আরও
ঐক ব করেব। একিদন আমার ছেল বেড়া
হেয় িশখ িব াস চচা করার িস া িনেতই
পাের। আমার আশা, আমার পাড়া এবং গাটা
আেমিরকার সম পাড়া তােক সহায়তা করেব,
যিদও তােদর পথ িভ হেতই পাের।

তাই আমার উ র হল, আিম কৃত ।
কালেকও আিম বলব, আিম কৃত । আিম কৃত
ওই নাসেদর িত, ওই বয় আেমিরকানেদর
িত যারা আমােক বঁািচেয়েছ। আিম কৃত

হারেলম পাড়ািটর িত, কলি য়া কৗেমর িত,
িশখ কৗেমর িত। আিম কৃত একজন ামী
িহেসেব, বাবা িহেসেব, ডা ার, আেমিরকান,
িশ ক, অ াডেভােকট, এবং পড়িশ িহেসেব।

এই কৃত তা থেকই আমার ী এবং আিম
আশাবাদী, আমার ওপর যা হেয়েছ, আমার
ছেলর ওপর তা হেব না।

বতন বাড়াও! বাংলােদশ পাশাক িশে িবে াভ চলেছ
শল ব , কলকাতা, ২৭ সে র •

২০১০ সােল শষবােরর মেতা বতন বেড়িছল
বাংলােদেশর পাশাক িশে । িক তারপর থেক
িজিনসপে র দাম বেড়েছ কের। পেরর
পর িমক ইউিনয়ন, মািলক ও বাংলােদশ
সরকােরর বঠক হেয়েছ, িক বতন আর
বােড়িন। ফেল ঠা ডা ঘেরর িমিটংেয় ভরসা না
কের ২০ সে র সাভার এবং নারায়ণগে র
হাজার হাজার পাশাক িশে র িমক রা ায়
নেম এেসিছল বতন বৃি র দািবেত। পুিলশ
কঁাদােন গ াস, লািঠ চািলেয়ও অব া আয়ে
আনেত পােরিন। পরপর পঁাচিদন ধের িবে ােভ
উ াল হয় এই িট িশ া ল। শেষ ২৫
সে র সরকার িত িত িদেত বাধ হয়,
বতন বাড়ােনা হেব। তেব কতটা বাড়ােনা হেব
স স েক িন য়তা মেলিন। মেলিন কােনা
সরকাির িশলেমাহর। িমকেদর দািব, ায়
আড়াই ণ বাড়ােত হেব বতন। াথিমক ভােব
মািলকপ ২০ শতাংশ বৃি র কথা বেল।

২৬ সে র সরকাির ঘাষণার পিরে ি েত
িমক িবে ােভ িকছুটা ভঁাটা পড়েলও সাভার

ও নারায়ণগে িকছু িমক িবে াভ চািলেয়

যেত থােক। িতবাদী িমক ও পুিলেশর
খ যুে ায় ৫০ জন আহত হয় ওইিদন।
খ যু , অি সংেযাগ এবং ভাঙচুেরর মেধ
িদেয় িমক িবে াভ এখনও চলেছ। সরকার
ব াপক হাের িনরাপ া র ী মাতােয়ন কেরেছ।
গাজীপুর জলার িবিভ শকাতর এলাকায়
ইউিনফমধারী আইন-শৃ লা বািহনীর পাশাপািশ
ছ েবশী গােয় া সদ েদর মাতােয়ন করা
হেয়েছ। সাইনেবাড, বাড বাজার, ভাগড়া,
কািশমপুর, ট ী, নতুনবাজার ও ছয়দানা
এলাকাসহ ১৫িট পেয় ট ঝুঁিকপূণ িহেসেব িচি ত
কেরেছ পুিলশ।

িমকেদর সংগঠন গােম ট িমক ড
ইউিনয়ন কে র সাভার-আ িলয়া জােনর
সাধারণ স াদক খায় ল মামুন িম টু বেলন,
আমরা মজুির বােডর কােছ িমকেদর নূ নতম
মজুির ৮,১৪৪ টাকা চেয়িছ। কারখানা মািলকরা
৩,৬০০ টাকা াব কেরেছ। নেভ েরর মেধ
সরকার িমকেদর নূ নতম মজুির ঘাষণা করেব।
িতিন বেলন, আমােদর দািব অ যায়ী ৮,১৪৪
টাকা দওয়া না হেল িমক ধমঘট, িবে াভসহ
কেঠার কমসূিচ নওয়া হেব।

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে ৭টার মেধ সরাসির যাগােযােগর ক
বাকচচা, ৫০ সীতারাম ঘাষ ীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১

সংবাদ, িচিঠ, টাকা, মািন অডার, াহক চঁাদা পাঠােনার িঠকানা
িজেতন ন ী, িব ২৩/২ রবী নগর, পা বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
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বছের ২৪িট সংখ ার াহক চঁাদা ৪০ টাকা। বছেরর য কােনা
সময় াহক হওয়া যায়। ডাকেযােগ পি কা পাঠােনা হয়।

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