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• ি��ার�

��াক�ান পৃ ২

• নয়া

�মা�া�� ি�ি� পৃ ২

• �ড��

পৃ ২

• মােনসর

ডােয়ির পৃ ৩

�� স���া

• অেটা

পৃ ৩

�� �সে��র ২��২
• ��ানির�া

পৃ ৩

রি��ার
• ��া�ামারা

২ টাকা
পৃ �

• �া��

�ডান��ােমর ম������ে�র �পর �াি�� ��াস� �ি�� ��� �ে�া�ন অট�ট
পুিলেশর �িলেত িনহত এক মৎ���ব�, প�ােশর �বিশ ��ফতার, �েনতােদর �ুন কের আে�ালন �শ� কের িদেত চাইেছ রা�'
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6K[KL="* 64 ,Î HOĔ Ï:R* H@K;Bģ= ĴL9R@;= কেরন, তার সােথ কথা বলার ��। িক� �লােক িদেক এি�েয় �ায়। আে�ালনকার�রা এর িব�ে�, তাই চালােত �� কের। আমরা িকছু �বা�ার আে�ই আমােদর
চাইেছ, �� প��ােয়র রা��নিতক �নত�ে�র সােথ কথা তারা পুিলেশর অ�মিত িনেয় �ই ���নেক �ের মি���ােন কঁাদােন ��ােসর �শল এেস পেড়।
i Ï:R* ac ÏHRĵńD •
িবশালসং��ক পুিলশ �ঁািপেয় পেড়েছ এবং লািঠ
একবছেরর �পর চলা অিহংস �ন�িতেরা�েক �েপ�া বলেত, �শাসিনক �লােকেদর সােথ কথা বলেত চাইেছ �ফেল এবং তােদর িনর� কের � তােদর আে�ালেনর
কের, মা�া� হাইেকাে��র �� আ�ে�র রায়েক সামেন না। �দয়�মার �ঘা��া কেরন, �আমরা সমুে�র ত�ের �ায়�ায় িফিরেয় আেন। িক� িত�েনলে�িলর পুিলশ চালাে�। এই অব�ায় পুিলেশর লািঠ এবং সমুে�র
�রে� �� �সে��র ��ান�লােমর পরমা�ু চুি�েত ��ান�লাম পরমা�ু চুি�র দ�ল িনেয়িছ। আমরা �পেরিছ �পােরর আেদেশ �ই �ই �ুবকেক ��ফতার কের মা��ােন পেড় ি�েয় �মেয়রা এবং অ�া�রা সমুে�র
�ালািন সংে�াে�র িদন ি�র কের পরমা�ু কত��প�। তার পুিলশেক এিড়েয়, �কান� �ঘ��না এিড়েয় এতদ�র চেল পুিলশ। আে�ালনকার�রা এই ��ফতােরর �িতবাদ কের। বািল তুেল িনেয় পুিলেশর িদেক ছুঁড়েত থােক তােদর
�িতবােদ � �সে��র অিহংস ��ক� দ�ল' অি��ান আসেত। আমরা সমুে�র �াের দঁািড়েয় মু��ম��েক পিরি�িত ��� হেয় �েঠ। এই সময় ����� না�াদ �ই লািঠর আঘাত �িতহত করার ��। অেনেক সমুে� �ঁাপ
কের ��ান�লােমর হা�ার হা�ার �ামবাস�। সকাল � অ�েরা� করিছ আমােদর সােথ কথা বলেত। অ��হ কের পুিলশ �পার িব�েয়� িবদাির আেদশ �দয়, দশ িমিনে�র �দয়। ক�ােমরায় �দ�া �ায়, র��াফ তােদর িদেক চি�,
�ার মে��ই আেশপােশর �াম�িল �থেক সমু�পেথ �ন�কায় এ�ােন আমােদর �দ�েত আ�ন। আপনােক আমােদর মে�� �িতবাদকার�েদর �ায়�া �ািল কের িদেত হেব, লািঠ এবং পাথর ছুঁড়েছ। পুিলশ শাসােত থােক, পােড়
এেলই �তারা মরিব। একসময় এক�ন �ুবেকর হােত
নেচত পুিলশ তােদর অ�াকশন �� করেব।
কের হা�ার পঁােচক �ামবাস� চেল আেস আে�ালেনর দরকার।'
সে��র
পর
পু
ি
লশ
কেম
�ায়।
আে�ালনকার�রা
মেন
�মেয়রা
��ান�লাম
চু
ি
�র
িদেক
�থম
ব�ািরেক�
�মাবাইল �দে� এক পুিলশকম�� িচৎকার কের �েঠ, �ই
�ক��ল ইিদনথাকারাই �ােমর �স�� লু��স চােচ�র কােছ।
�বলা এ�ােরা�ায় চােচ� �াথ�নার পর �� হল িমিছল। কের, সরকার আবার তােদর আমল িদেত চাইেছ না। লাইন �তির কের। বা�ারা এবং পু�ে�রা সমুে�র ত�র দ�া�, হােত �বামা। আেরক�ন পুিলশি�েক ি�েয় বেল,
িমিছল ��র সময় ব�ব� রাে�ন এস িপ �দয়�মার। ফেল তারা িস�া� �নয়, ��ােনই রাত কা�ােব। সমুে�র বরাবর লাইন কের দঁািড়েয় �ায়, ��ান�লাম �ক� না না, ��া �মাবাইল।
আে�ালেনর এক �নতা এবং �ান�য় কা�ি�লর সহায়
�ায় দশ হা�ার মা�� চলেত �� কের এক িকেলািম�ার �াের বািলর মে�� ��ালা আকােশর িনেচ রাত কা�ােনার �থেক ইিদনথাকারাই �াম বরাবর। িকছু�ে�র মে��ই
দ�েরর পরমা�ু চুি�র িদেক। সকাল ����� না�াদ িমিছল বে�াব� হয়। হা�ার হা�ার মিহলা, িশ�, ব��, ব��া পুিলেশর ি�আইি� রাে�শ দাস পুিলশেক আেদশ �দয়, ইিনথােক পুিলশ �াে��� কের �প�ায়। �স ��তর আহত
ি�েয় ��ান�লাম পরমা�ু চুি�র প�ব� িদেকর �দ�য়ােলর �স�ােন থােক।
ব�ািরেকে�র মা��ােন চেল ��েত, �ােত পু�� এবং হয়। �দয়�মার একি� ি�ি� সা�াৎকাের বেলন, তার
��
�সে��র
সকাল
�থেক
ই
অ��েল
�েড়া
হেয়
মিহলােদর আলাদা কের �ফলা �ায়। ি�ি�েত সরাসির িদেক ল�� কের পুিলশ �িল চািলেয়েছ, মাথা িনচু কের
�থেক কেয়কশ' ফু� দ�ের বেস পেড়। �ায় িতন হা�ার
�ায়
�ায়
চার
হা�ার
পু
ি
লশ।
সকােল
ই
সশ�
পু
ি
লশ
স�চােরর মে�� িদেয় মা�� �দ�েত পায়, �� িমিন� �ন�য়ােত িতিন �বঁেচ ��েছন। আেশপােশ �ারা িছল,
পুিলশ �ায়�া�া পাহারা িদি�ল। �বর �মেল, �পিরয়া
চেল
আেস
আে�ালনকার�েদর
নােকর
��ায়
এবং
সময়স�মা �� হেত না হেতই পুিলশ কঁাদােন ��াস ছুঁড়েত তারা এ�া সমথ�ন কের ��� �দয়�মার ��ন একি�
থালাই �াম �থেক ই িদনথাকারাই �ােম িমিছেল ��া�
সকাল
�����
না�াদ
একদফা
লািঠচা��
��
কের।
ফাইবার �বাে� �চেপ �ই �ায়�া �ছেড় চেল �াি�েলন,
�� কের। এক�ন আে�ালনকার�র বয়ান,
িদেত আসা কেয়ক হা�ার মা��েক আ�েক িদেয়েছ
িকছু
�
া
��া�ি�
হ�য়ার
পর
পু
ি
লশ
সংবর�
কের।
ত�ন তােক ল�� কের �িল চালায় পুিলশ।
���এক�ন
পু
ি
লশ
�ই�ন
�ু
ব
ক
���ােসব�েক
�া�া
পুিলশ। ফেল �স�ানকার �লােক এ�ন তুিতেকািরেনর
িক�
ব�া�ন�ার�
পু
ি
লেশর
সং��া
বাড়েত
থােক।
সামেনর
�বশ িকছু িমি�য়ার �লাক পুিলেশর হােত আহত হয়।
িদেয়েছ
এ
ই
িনেয়
একি�
��া�ি�
��
হয়।
কেয়ক�ন
পািন মায়া মা�া চােচ�র সামেন অনশেন সািমল হেয়েছ।
তুিতেকািরেনর মৎ���ব�রা ��ােন আে� �থেকই একি� সািরেত দঁািড়েয় �ায় দা�া�পুিলশ এবং ি�য়ার ��ােসর মিহলা পুিলশেক িচৎকার কের িকছু বলেত থােক এবং �াইমস না��এর এক সাংবািদকেক �াে��� কের �প�ায়
�শল িনেয় �পছেন দঁাড়ায় আর একদল।
তােদর �ক� কের অেনক আে�ালনকার� �েড়া হেয় পুিলশ।
অনশেন সািমল রেয়েছন।
এর
িকছু
পের
���ন
�ু
ব
ক
এক�া
ফাইবােরর
&D>D L9R=D >K9K[
�ায়। ত�ন �স�ােন িকছু পুিলশ ছুে� �ায় এবং লািঠ
�ািনক পের ��লাশাসক এেস �দয়�মারেক ��ঁা�
�ন�কা িনেয় সমু� িদেয় ��ান�লাম পরমা�ু �কে�র

নম��া ন��র ��াে�র ���া �া�ােনার
ি��ে� �াম�াস�রা �ে�া�েন
ম���েদেশ �ল সত�া�হ� �ােম ��� �ারা, ��ফতার ���
.
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নম�দা নদ�র �পর বঁাে�র �ল�েরর ��তা বাড়ােনার
িব�ে� �েল দঁািড়েয় �থেক �িতবাদ করেছ
ম���েদেশর িবি�� �ােমর বািস�ারা।
��রা� এবং ম���েদশ �ুেড় বেয় চলা নম�দা নদ�র
�পর অেনক �ায়�ায় বেড়া বেড়া বঁা� িদেয় �লিব��ৎ
�তির করা এবং চাে�র �িমেত �সেচর বে�াব� করা
�� হেয়েছ �া��নতার পর �থেকই। ���� সােল
�� হ�য়া এই �েদ�াে�র িবেরাি�তা কের এেসেছ
নদ�র �ই পাের থাকা মা��, কার� বঁা� িদেল �সই
বঁা� �থেক �ল ছাড়ার সময় আেশপােশর �াম ��েস
�ায়। ���� সােল �� হ�য়া সদ�ার সেরাবর �কে�র
িব�ে� আে�ালেনর �থেকই �েড় �েঠেছ নম�দা বঁাচা�

আে�ালন। �ায় ��ি� অিতকায় বঁা� িনম�া�, এবং
�িত বছর �সই বঁাে�র ��তা বাড়ােনার এই �ক�
চলেছ। বঁা� �দ�য়ার ফেল এবং দফায় দফায় বঁাে�র
��তা বাড়ােনার ফেল নদ�ত�রবত�� অ�েল �ল�র
�বেড় �া�য়ার কারে� �ে�দ হেয়েছ মা��। তােদর
পুনব�াসন �দ�য়ার কথা সরকাির �ঘা��ায় থাকা সে��
�ায় তার িকছুই পালন করা হয়িন।
স�িত এইরকমই ��ারে�র নােম একি� বঁা�, �া
���� সােল চালু হয়, তার ��তা বাড়ােনার ����
িম�ার �থেক ��� িম�ার করার� �তাড়ে�াড় চলিছল।
এর ফেল ��েস ��েত বসা দি�� ম���েদেশর
�ানেদায়া অ�েলর �াম �ঘােঘাল�ঁা��এর অি�বাস�রা
��ল�সত�া�হ'��ত সািমল হয়। �� আ�� সরকার
বঁাে�র �েলর ��তা বাড়ােত �� কের, সে� সে�
�� �ন পু�� এবং �� �ন মিহলা �ই বঁাে�র �েল
দঁািড়েয় পেড়। তােদর সে� আর� ��� �ন একি�
ম� বািনেয় �ন�ায় বেস। �েলর ��তা বাড়ােনার
সে� সে� �সে��র মােসর �থম স�ােহ �ল�
সত�া�হ�েদর বুক অবি� �পঁ�েছ �ায় �ল। সরকার
তত�ে� তত�ে� বঁাে�র �েলর ��তা ��� িম�ার
�থেক বািড়েয় ����� িম�ার কের �ফেলেছ।
এেকক�ন �ল�সত�া�হ� �েড় �� ঘ��া কের �েল
থাকিছেলন। নম�দা বঁাচা� আে�ালেনর ব���য়ান
�ন�� িচ��পা পািলত �ানান, �ামবাস�রা বঁােশর
সাহাে�� �েল দঁািড়েয় থাকিছেলন, �'�বলা �া�য়া
এবং �শ�চা�াের �া�য়ার সময়�ু� বাদ িদেয়। এই�ােব
দঁািড়েয় থাকার ফেল তােদর পােয়র তলায় ঘা হেয়
��েত �� কের।
&D>D L9R=D >K9K[

�কাকরাে�া� ��েক সের�িমেন
অ��বােরােদর পে� পিরি�িত �ুবই �য়ানক

L1R9= =ĤM Ï*K*DKR2KY ad ÏHRĵńD 0L@ L1R9=
=ĤMD Ï9KEK •
�তকাল, আিম, রাম��বন, �হলাল�ি�ন �
কাম��ামান ��াসাই�ঁা� � �ুবিড়েত কতক�েলা
িশিবর ঘুের �দে�িছ। তার আে�রিদন ��ন আমরা
�কাকরাে�াড় �পঁ�ছালাম, ত�ন �দ�লাম, ��শেন এবং
শহেরর সব �ায়�ায় �পা�ার সঁা�া আেছ। �পা�াের
�ল�া িছল, �বাংলােদশ�েদর বয়ক� কেরা, নাহেল শাি�
�দ�য়া হেব'। অথ�াৎ অ��বােরােদর পে� পিরি�িত �ুবই
�য়ানক এবং �ে���নক।
�তকাল সকােল আমরা ��রামপুর ��শন �থেক
র�না িদেয় আ�া�েদর �া�িশিবর�েলা �দ�েত
ি�েয়িছলাম। �স�ােন �দ�লাম, সরকার� �েদ�াে�, �ােদর
�িমর পা�া আেছ, তােদর �ফাে�া �তালা হে�। এর
ফেল �া�িশিবের এক�া আশ�া ছিড়েয় পেড়। কার�
�াম�েলােত অেনক অি�বাস� আেছ, �ারা কেয়কপু�ে�র

বািস�া, িক� তােদর �কান� �িমর পা�া �নই। আসেল
আসাম সরকার ���� সাল �থেকই �িমর পা�া নিথ�ু�
করা ব� কের িদেয়িছল। ফেল অেনেকই আেছ, �ারা
�িম িকেনেছ, িক� �কনা �িমর �কান� সরকাির
�রক�� �নই। সরকার বলেছ, িতন িকি�েত �া�িশিবেরর
�লােকেদর পুনব�াসেনর ব�ব�া করেব। �থম িকি�েত
�ােদর �িমর পা�া আেছ তােদরেক �ােম �ফরত
পাঠােনা হেব। িক� মুসলমান স�দােয়র মা�ে�রা,
�ারা �া�িশিবের আেছ, তারা বলেছ �� তারা একসে�ই
�ােম িফরেব।
আ�েক �অল �বােরা �ুে���স ই�িনয়ন'�এর প�
�থেক �কাকরাে�ােড় এক�া স�া �াকা হেয়েছ। �িদ�
ব�ি� হে�, তবু� �ুল�কেলে�র ছা�রা এবং অ�েলর
মা��রা অেনেকই �ািল পােয় �হঁে�, দেল দেল স�ায়
এেস ��া� িদে�।
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স�াদেকর কথা

�ক� সকাে� �ে�
��ােক এসব ��েব�

কা�� ���ে�ও �য় �া। �াে� ি�ে�ই ���ণ�
��� আর আ����া। ��� �া�াে�ই বে�া
বে�া কের এইসব ���াচার আর ি��ে�র
�বর। ই�াি�� এটাই বে�া কা���ে�ার
��র। সে� ��াও কের �েটা আর
�িব। �কা�াও �া�েরর চা�াে� ���া��াে�া
���� �কা�াও �েরর �কাণায় রে�র �া��
�কা�াও আবার ���া�াির ি���র আ�কা
��েচ ��টে�র ���িট�ািটর িব�� ব��া�।
���ে� �চাে�র �� ���� �িকেয় �ায়।
�ক� সকাে� �ে� ��ােক এসব ��েব�
�য়সা �রচ কের স�বা��� �ক�া িক �য়
�াওয়ার ��� ব�া�ারটা �াবার �ে�া।
এ�ি�ে�ই সা�ারণ �া�� �া�ারক�
�ি��য়�ার �ে�� ি�� কাটায়। �ক�
�ােব আ� কা� চে� �ােব িক�া� �ক�
�ােব আ� কা� �ােব িক�া। �ক� �ােব
কা� �ার ��া� করেব ক��ােব� �ক�
�ােব কা� �ার ��া�া� করেব ক��ােব�
�ক� �াস�া�াে�-�া�ার�া�ায় �ি�� ��ে�
�াই� ি�েয় ��াি�েয় আে� �া�ার ক�
ব�েব� �ক� ��ে�র �র�ায় বেস িচ�া
করে�� �র��ার �� �াে�া �েব ��া�
��াটা ���� ��াটা স�া� ি�রা��া����ায়
���ে� --- ব�ি��� ি�রা��া����া।
স�ি��� �চ�ারাও আে� �ার। িক� �স
বে�া আব�া। এ�� আ�� �স �াে� �া
�াে� �ি��য়�ার �াবটা িক�� কােট।
�াইে�া সবাই ��টে� ব�ি��� �র�ার
�ে�। �সটােকই িক বাি�েয় ���ে� চাইে�
বে�া বে�া �বেরর কা���ে�া� �াই িক
���ণ-���-আ����ার �বেরর এ� র�র�া�
�����ক ওই স�� �ট�া�ে�া ি��েরর
�া�ার ��ােটা �ায়�া ��েক এ�টা বে�া
কের সা�ে� ি�েয় আসা �ে� আ�াে�র
স�� ��বে� আরও �বি� আ��া �ি�েয়
��ওয়ার ��� ��বা� �া�ে�র ি��েরর
���ার �ব�ি�েক �িকেয় ি�েয় ���কা��
�বণ�ােক বাি�েয় ��া�ার আরও �কা�ও
�য়�র আেয়া�� চ�ে��
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এই �াস ��েক ��াবাই�
ও টাওয়ার িবিকরেণর
�য়া িবি� চা�� কর� �ক�
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�সে��র মাস �থেক �মাবাইল িবিকরেণর নয়া িবি�
চালু কেরেছ �ক�। এই নয়া গাইডলাইন অ�সাের
�মাবাইল িবিকরেণর িনরাপদ স�মা কমােনা হল,
আইিসএনআইআরিপ �ণ�ত এবং এতিদন �ের ভারেত
��ক�ত স�মার এক দশমাংশ করা হল। অথ�া�
এতিদন তা িছল �.� ওয়াট �িত বগ�িমটাের। এখন
তা হেব �.�� ওয়াট �িত বগ�িমটাের। �ে�খ�,
আেগর স�মািট �কবলমা� �মাবাইল িবিকরেণর তাপ�য়
ফলেক িবেবচনায় িনেয়ই করা হেয়িছল, এর অতাপ�য় �কা�গত ফলেক িবেবচনায় আনা হয়িন বেল
সমােলাচনা করিছেলন িবেশ�� এবং সমাজকম��রা।
পিরে�বা �দানকার� সং�া�িলেক িনেজেদর
�মাবাইল টাওয়ােরর িবিকরেণর শংসাপ� িদেত আেগই
বেলিছল �ক��য় সরকার। এবার �সই শংসাপ�
িবচার করার জ� দািয়� �দওয়া হেলা �েটিলকম
এনেফাস�েম�ট িরেসাস� এ�ড মিনটিরং �সল� বা
সংে�েপ িটইআরএম-�ক। �ারা অিভ�ু� সম�
টাওয়ার এবং অ�া� আরও দশ শতাংশ টাওয়ােরর
িবিকরণমা�া িনেজরা তদ� করেব এবং তা �কা�ািনর
�দওয়া �-শংসাপ�র সে� িমিলেয় �দখেব। �িদ না
�মেল তাহেল টাওয়ার �িত পঁাচ ল� টাকা জিরমানা

হেব �কা�ািনর।
এছাড়া �মাবাইল �া�ডেসেটর িবিকরেণর িবি�র
ব�াপােরও িকছু পিরবত�ন আনা হেয়েছ। ��মন �
�মাবাইল �া�ডেসেটর এসএআর � ওয়াট��কিজ �দশ
�াম মানব শর�েরর �কা� িবেবচনায় এেন� িছল।
তা কিমেয় করা হেয়েছ �.� ওয়াট��কিজ �এক �াম
মানব শর�েরর �কা� িবেবচনায় এেন�। চালু �মাবাইল
�সট�িলর ব�বহার করা �ােব আগাম� একবছর। িক�
নতুন �তির করা �সট�িলর এসএআর নতুন স�মায়
রাখেত হেব। এই এসএআর স�মা �া�ডেসট-এ �লখা
থাকেত হেব এবং িবি�র সময় ��তােক জানােত হেব।
�ে�খ�, এর ফেল �া�ডেসেটর িবিকরণমা�ার স�মা
মািক�ন �ু�রাে�র সে� সমান করা হল। এছাড়া আরও
বলা হেয়েছ, �া�ডেসেটর সে� �দওয়া পুি�কােত
�া�ডেসট স�িক�ত সতক��করণ �লখা থাকেত হেব।
সম� �া�ডেসেটর সে� কােন �মাবাইল না লািগেয়
কথা বলার জ� �েয়াজন�য় ইয়ারেফােনর বে�াব�
থাকেত হেব।
এই নয়া িবি�র সে� স�িত �রেখ সরকার �মাবাইল
িবিকরেণর মা�া পর��া করার প�িতরও পিরবত�ন
কেরেছ।

স�ে�েক ����র আ��
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কলকাতার অ�তম �পিরকি�ত �পনগর� স�েলক।
��ল ম��িব� ও ��িবে�র বাস। সাজােনা বািড়।
পাক�। তবু �ড�ুর �েকাপ �সখােনই �বিশ। এই �রােগ
সবেচেয় �বিশ আ�া� এখানকার মা��। ���িট �ের
�ড�ুর লাভ�া। আগে�র �� �থেকই �ের �ের �র।
র�পর��ার �De��u NS1 A���e�� �াথিমক
প��ােয়ই �� শতাংশ �লােকর �দেহ �রা পড়েত লাগল
�ড�ুর �পি�িত। প�াথলিজক�াল ল�াব�িলেত �রাগ�র
িভড়। ��ু র� িদেতই বেস থাকেত হে� এক �থেক
�দড় ��টা। তারপর �সই িরেপাট� আনেতও একই
অব�া। �বিশ �ের, ি�িনেকর কম��রা, সকাল �থেক
সে�� �রাগ�র বািড় বািড় র� সং�েহর জ� এল। িক�
এ সবই সেচতন মা�ে�র �বসরকাির �েদ�ােগর সাহা��
�নওয়া। স�েলক লােগায়া গর�ব �ন-জনবসিতর জ�
িকছু �নই। সরকাির �া�� দ�েরর �কানও সাড়া িছল
না।
ডা�ােরর পরামেশ� অেনেকই শরণাপ� হল
কাছাকািছ �বসরকাির হাসপাতােল। �থম িদেক �রাগ�র
ভিত� ও িচিক�সার �বে�াব� থাকেলও পের �রাগ�র
সংখ�া বাড়েল তােদর িফিরেয় িদল হাসপাতাল�িল।
জায়গা �নই বেল। �মশ র� ���াপ� হেত লাগল �া
অিনবা��, কারণ, �ড�ু �রাগ�র রে� ��টেলট কা��ট
বা অ�চি�কার সংখ�া কেম �গেল র� লােগ।
িব�াননগের জনবাস�র �চােখ আত�। �দিনক
পি�কা�িলেত তার �িতফলন। এবার �প�রসভার
সাড়া পড়ল। �মাগত �ড�ুর �েকােপর তথ� অ��কার
কের �াবার পর িকছুটা সেচ� হেত �দখা �গল
�প�রসভােক। সেচতনতা বাড়ােত বািড়েত বািড়েত
র��ািপড �ফাস� পা�ান, মশা মারার �তল, ��ঁায়া,
এবং ি�িচং পা�ডার ছড়ােনার ব�ব�া �� হল।
এসিডও মলয় মুেখাপা��ায় জানান, র��ািপড
�ফাস� সােভ� কের ���িট বািড়েত �ড�ুর লাভ�া খুঁেজ

�বর কেরেছ। আেগই িন��ারণ করা হেয়িছল, �ড�ুর
লাভ�া ��সব বািড়েত পাওয়া �ােব, তােদর বািড়
পির�ার করার �নািটশ �দওয়া হেব। �সই অ�সােরই

�পেরা� বািড়�িলেত �নািটশ �দওয়া হয়। এেদর
�নািটশ �দওয়ার পরও �িদ লাভ�া পির�ার না করা
হয়, তাহেল হাজার টাকা ফাইন করা হেব বেল জানান
এসিডও। তারপেরও �িদ �কানও বািড় সেচতন না হয়,
তেব তােদর িদন �িত আেরা �� টাকা কের ফাইন
করা হেব।
সােভ� কের �দখা �গেছ, িসিপড�ুিড �কায়াট�াের
���-র �বিশ কে�টনাের মশার লাভ�া, এফিড
��সখােনই �প�রসভার অিফস�, ইিড �ক�িলেত
একশ�রও �বিশ কে�টনাের মশার লাভ�া এবং প�ােশর
�বিশ কে�টনাের লাভ�া পাওয়া �গেছ এএল, িজিড,
ইিস, িসেক, এফই, িসিজ, িবিজ, িবএফ �ক�িলেত।
মশার এই �েকােপ জনগণেক আতি�ত না হেয়
সেচতন হেত বেলেছন �প�র��ান।
িক� স�েলেকর পিরত�� জিমর জ�ােলর �েপ
ও জমা জেল মশার �েখর সংসার। িব�াননগের
বািড় বািড় র��ািপড �ফাস� পাি�েয় মশার লাভ�া
�খঁাজা হে�। অপরিদেক সকেলর নজর এিড়েয়
�াে� ভ�ােকট �ট। এখনও স�েলেক অেনক �ট
রেয়েছ �া পিরত��। �কাথাও অে��ক কন�াকশেনর
কাজ হেয় পেড় আেছ, �কাথাও আগাছার জ�ল
ব��ায় আরও �িনেয় �ে�েছ। স�েলক আ�ুিনক হেয়
��েলও জ�াল �ফলা িনেয় এখনও সেচতন হেয়
��েত পােরিন। তাই পিরত�� জিম�িলেত জ�াল
�ফেল �সখােন এক অে�াি�ত ডা�িবন গেড় ওে�।
�বিশরভাগ ভ�ােকট �ট তাই জ�ােলর �েপর �ত
িনেয় িদন কাটায়। জ�ােল ডােবর �খালার রাজ�।
এিদেক �প�র�চাের ডােবর �খালার জমা জেল মশার
বংশব�ি� িনেয় সেচতনতার বাত�া ছিড়েয় �দওয়া
হেয়েছ। তবু �� হাল �সই হালই রেয় �াে�। মশার
��পাত �� কত ভয়�র হেত পাের তা এবােরর �ড�ু
�েকাপ �মাণ করল।
এিডস মশা ��ভােব এই ব��ায় অ�িতেরা�� হেয়
��ল তােত জ�াল �ফলা িনেয়ও সেচতন হওয়া
�েয়াজন।
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�ায় �-বছর �ের ভাবিছ ওঁর সে� একটু কথা বলব।
িক� ওঁর ফুরসত �কাথায়� িশয়ালদা ��শেন বজবজ
�লাকাল ��ােক। আমরা �ড়মুড় কের কামরায় �ে�
বসার জায়গা ম�ােনজ কির। �ারা িনত��া�� এবং
তাস �খলার ��য়ার, তারা পাট�নারেদর জ� জায়গা
বুক কের �নয়। ইিতমে�� �ুেক পেড় চা ... এ-ই-চা
..., কঁািচ হােত চানাচুর-কটকিট-ডালমুট-ঝুিড়ভাজা,
শণপাপিড় িকংবা িচপস। আিম আর িকছু খাই না
খাই, চা খাবই। �লবু চা --- আেগ িছল এক টাকা,
এখন একটু বেড়া সাইেজর �াি�েকর �ােস �-টাকা,
সে� এক টাকাও চলেছ। �-চারবার কথা বলেত �গিছ
বেট। িক� চা িবে�তার সময় এেকবাের মাপা। কারণ
�লাকাল ��ন ছাড়ার সামা� আেগই ��শেন আেস।
মােঝর সময়টু�েতই তঁােক সবকটা বিগ কভার করেত
হয়।
িশয়ালদা ��শেনর িভতর চােয়র হকািরর
অেনক�েলা ��ণ�ভাগ এবং �পভাগ আেছ। একদল
��শেনর ��াটফেম� িনিদ�� জায়গায় চা িবি� কের�
একদল ��ন ��াটফেম� ��াকার পর বিগেত �ে� িবি�
কের� একদল ��ন ছাড়ার পর বিগেত বিগেত িবি�
কের এবং একটা িনিদ�� স�মা-��শন প��� চেল

�ায় ও িফের আেস। �লাকাল এবং দ�রপা�ার ভাগ
রেয়েছ। এছাড়া রেয়েছ নথ� সা�থ ভাগ, নথ� সা�েথর
মে�� আবার িবিভ� লাইন ��মন বনগা বারাসাত
ডান�িন ক�ািনং ল��কা�পুর বজবজ ইত�ািদ ভাগ।
তার ওপের আেছ �লবু চা এবং �� চােয়র ভাগ।
আমার পিরিচত চাওয়ালা �লাকাল ��ন ��াটফেম�
��াকার পর বিগেত �ে� িবি� কেরন। তেব সব
�লাকােল নয়, িনিদ�� িকছু �লাকােল এবং িনিদ��
সমেয়।
গতকাল আিম আটটা পয়ঁি�েশর �লাকাল �রব
বেল এেগাি�। �দিখ একটা বেড়া �পিটর ওপর িতিন
বেস রেয়েছন। পরেন �সই ন�ল রে�র ই�িনফম�
�গােছর জামাপ�া�ট। ক� ব�াপার� আিম কখেনা ওঁেক
বেস থাকেত �দিখিন। সবসময়ই একটা িনিদ�� ছে�
ছুেট চলেত �দেখিছ। আজ ক� হল�
���য় �াইি�র ক�া
আমার বািড় হাওড়া �জলার �ামপুর থানার
কমলপুের। কােজর জ� বা�ইপুর লাইেন মি�কপুের
থািক। হ�া হ�া বািড় �াই। �ছেলেমেয়-ব� �দেশ
থােক। মা-বাবা �জেনই মারা �গেছ। ি�শ বছর
আেগ িশয়ালদায় এেসিছলাম। আিম তখন এতটু�
বা�া, ��শেনর ওপাের একজন মহােমডােনর িমি�র

�দাকােন কাজ করতাম। তারপর আে� আে� এখােন
লাইন �রলাম। িবেয়-থা করলাম। চােয়র হকার �রকেমর --- রািনং আর ��শেনর। আমরা �ায়
���-��� জন ��শেন ��েন �ে� চা িবি� কির।
�ডিল পঁাচ-ছেশা কাপ চা িবি� হয়। এক টাকা আর
�-টাকা িমেল। �-টাকার িহেসেব �রেল গেড় িতনেশা
কাপ। চা িনেজই বানাই। �কােল মােক�ট �থেক �লবু
িকনিছ এখন িতনেশা টাকা শ�। ভােলা �লবু। আর
চা পাতা িচিন �তা আেছই।
�েত�কিদন িশয়ালদায় এেস �ভার চারেট
পয়ঁতাি�েশর বজবজ �লাকাল �থেক �াট� কির।
সকাল আটটা অবি� কের বািড় চেল �াই। �ফর �পুর
িতনেট �থেক রাত ন-টা প���। আজ আমার চা �শ�
হেয় �গেছ সাতটা নাগাদ। কম কের বািনেয়িছলাম।
গরেমর িদন। আজ আর বানাব না।
আমােদর লাইেন ফা�ড আেছ। ফা�ড �থেক পুেজার
সময় �বানাস �দওয়া হয়। আমােক �ডিল পঁাচ টাকা
কের িদেত হয়। �েত�েকর আলাদা কাড� আেছ। কােড�
নাম, ি�কানা, ছিব, �ফান না�ার সব আেছ। ফা�ড
আেগ িছল িসিপএেমর, এখন ত�ণম�েলর। আবার ��
আসেব, তার হেব। ওটা িকছু না।
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���রেব�া� ���া� �ার �ে� চে�ে�। বা����া�া বা�ােরর
��াকা� সব ব� �েয় আসে�। �া�ওয়া�া-সবি�ওয়া�ারা �এক�� এ��ও বেস আে�। িবি�র আ�াে�। বা�ার����
�ে�রে�র আসা �ে�ক�ণ আে�ই ব� �েয় ��ে�। রা�ায়
�া�ে�র আ�াে�া�া� চ�াচ� কে� আসে�। একট� �েরই ��াকা
�েয় �ােব� �সই স�েয় �-এক�� �া��েক �া�ায়া� করে�
���া �ােব। ��ে��ে� চাকার ক��াচর-ক��াচর �ে� বেয়� �াি�
ি�েয়� ি��ির�া� বা����া�া বা�ােরর ��রি�েকর রা�া �ের
�বে��াটার কয়�া ি�ে�ায় ি�ে�র ��রায় �����াবার �ে�ই
��ে� ��ে� �া�টা কাে� ি�েয়� ব�া �াে�র �া�� ি�েয় বা�
কা�টা আ�ে�া�ােব ��েক �ব�েরা ��ায় �া� �াইে� ��
কের ি��। �কা�ও �া�া ��ই চাব�ক ��ের বেয়� ��ািকেয়
��রায় ��রার� ���ে� ��ে� �াি�র চাকা ক��াচর ক��াচর
�� কের এে�াে�। বে�া ক��� ���ে��� ���িক ���াি�
�া�। ��� ব�েকর ���র ��েক ���-�ব��া �ের ��ে�। �া
চা�া �ােক সারাি�� কা� আর ব���ায়।
রা� �ে�� �বি� রাে�� ��� �া�ে�র বাি�র বাইের
বার �ওয়া� রা�ায় ��ায়া�� চ�াচ� কে� আেস। ��াকা
রা�া ���া ��ে� ি�েয় ি�ে�ে�র আ�া�ায় ��রার �ে�
কা��াইয়া�া�� রা���া�-রা ���া ���ে� ���ে� ��ি�ে��
আ�ে� �াইে� �� কর� �চি�� �া�য়া� বা কা�র��
��রব�। বা রা�া� ��ট�াে� �ািটয়া ��ে�� একি�েক ��ে�
�রকাির চাি�েয়� আটা ��ে� ��ে� �িট ��িরর ব�ব�া
করে�� আেরকি�েক ��া� ি�েয় �ািটয়াে� ��া� �েয় বেস
��রব�� কা�র�� িবর�া �াইে� �� কেরে�। রা�ায় ��ে�আসে�� আে��াে�র বাস বা ��াি�েয় �াকা �ক� ওে�র এই
��া���র�ে� �াওয়া �া� �ে� ��চিক ��েস� একট� �চ�িচেয়
ব��� বা�ে�া� ব�� বি�য়া �া�া� বা� ি�ও ��ের ইয়ার।
�াবেণর িব�ােয়� �রা �া�ের� ��� স�া� �ার কের�
�� আ�� ���রাে�� �া�া �া��� রায় সরিণ� �া এ�ি��
�রা� �াে� �িরিচ�� �স�াে� �ব�াি�েকর ��াকা �াস���
�ি�ে� �া�া িব�াে�া �চয়াের বেস আি�। �ব�াি�েকর ���া বাি�টার �েব� �ে�� বারা�ায় ��রি�� চা�র িবি�েয়
��া�� �ব�া� ব�াি�র সাে�� ���া� স��াে� �বি�� িব�ােরর
সা�ারসা ���া ��েক আ�� �ি��-��া�ি�� �িরবােরর
��াক��ি� ি��� সে�া� ���া��� ব�ের�ার ��ার� কা�া�া
�সা�� ই�রি�� �া�বে�র �াওয়া িব�ােরর ��াক��ি�
��রব�� কা�র�� �া�য়া� �চি� ��ে� ��ে� ��ি�র সরিণ
�বেয় ����ে� ���া� �সই ি���ি�ে�। �ােব িব�� �েয়
��ি�র ��ে� ��ব ি��া�। �ি��-��া�ি�� �িরবােরর এই
��াক��ি� ি���ে�র �াওয়া �া� ��ে� ��ে� �ে� ���
বে�া �াে�া ি��া� ���ব-�কে�াের� বে�া �াে�া ি��া�
ব��-বা�ব� স��সাি�� �া�া-�ি�েব��ে�র সাে�। ি�ে�ি�ে��
�ে�-��ে�� আ�ে�-িব�ে�� �-�চাে� �� ি�� বে�া �বার�
�া�ে�র �� �া�� �বার।
��ি�ব�ে� কিব�ার �� ��� ��েক �য় �ি�� �া�ে�
স��ে�র �� �েয়ে� �� ��েক। �াে�� ��ে� কা�
করে� করে�� �ির�ে�র ক� �া�ব করে�� কাে� ��সা�
বা�াে�ই স�ি� �েয়ি�� স��ে�র। ���ি�ি�ক ক�ি�কা��
�া��ণ ��ব�েক �ক� কের �া��� �া�ে�র ��বে�র ���
���� ব�া�া� �ব��া� চাওয়া-�াওয়া� আ��� ���� িবর�
ি��� ি�েয় ���া ও �রােরাি�� এই ��াক��� ��ে� ��ে�
এই ���ি� �ে�া। ��বে�র ����ি� ��� ��েয়র ����
��েক ��সাির� �েয়� �াে�র ক�ায় �িরণ� �েয়ে�� ��
�াে�র ক�া ও �ের আে� �ািটর �� ও �সে�র �াণ। আে�
���� �ব��া� �াি��ব ব��ার �া�াকার। এই আরা�� ��া��
িব�াস� �ে�র ��ব� �ি�� বাি�� ��� স�ি�� বাবা� �াই�
�বা�� ��� ���-ক�া সব ��ে� চে� ��ে� �েব একি��। ��েক
�ােব ��� ��ে�র ��াচায় ব�� আে� �� আ�া। �� �কা�ও
�র�ের �েব� করার ��। স�ি�য়া ��ব� ও ����ে�র
ও�র ি�ি� কের ���া কব�েরর �াে� ওে�র ��াক��ে�র
আসর ��� �� ি���ণ ��� ��ে�ই �ে� �েব� �ার��য়
�া��য় স��ে�র রা�� ��য়া�� ���-�া�ার স�ি� �েয়ে� এই
��াকস��� ��েক। �ের �া �াি��� �েয় ��া� স��� �ে�
�া� ��েয়ে� রা�া� ��ারা�া� �বাব-বা��া�-��র �রবাের।
��া���র�ে� �াওয়া কব�েরর এই ি���ণ ����ি�। কব�র
ি�ে�ও �� ��া���র� �া�� ি�ে��। ��ারই �া� ��া�া �াি��
--�কি� �া�কর কয়�া �েয়া� কয়�া �া�কর রা� (�াই) �েয়া।
ক�র (�া�র) চ�� চ�� কর� ��� বা�ায়া� ��া� কে� ইেয়
��� ��রা� ইেয় ��� �া ��রা� �া ��রা� িচি�য়া রে�� কা
বসরা (বাসা)।'
�ার�র রা�া ক�ে�র ��� িবর� ি��� ি�েয় �া�া কা�র��
��রব�� ��াি� ি�েয় �া�য়া� �চি� ই��াি� ��েয় ��া�া�
সে�া� ���াি�� কা�া�া �সা�� ব�ের�ার ��ার� ই�রি��
�া�বরা। ই�রি�� �া�বই এে�র �ে�� �াে� একট� ��চ�
আি�র (��ায়া�া) স��ােয়র। বা�বািক সকে� ��া�ি�� বা
�ি����। ���ে�র এই �ে� �-এক�� বাে� সক� �ায়ক -- বা�ক-ও। �াইে�ও �াে�� ��া� কর�া� ��া� �ব�া ব�াি�
�ারে�াি�য়া� ই��াি� বা�াে�ও �াে�। বয়েস সকে� ��ণ।
��িচ� ��েক ি�িরে�র �ে��। বে�াে�র সাে� �কা�ও আ��ায়�
কারও বাি�র �াওয়ায়� �ে�াে� বেস বা ���� আকাে�র ি�েচ
�া�র� ��রি� িবি�েয় এে�র �া� ���া� �াে�র চচ�া ��।
�স�া� ��েক �া��� ����ে�� �াে�-�ে� �া� ��েয় ��া�াে�
��া�াে� এ�� এরা ি�ে�ে�র ���ার বাইের �� রা��ে�
�া� ��া�াে� �ায়। এ�� িব�াের ��া���র��া�� এইরক�
�� �া�ার ��াকস��� ি��� ��ির �েয়ে�। িব�ার সরকার
ও বা��া �াটক �ট কে�র �ে�া স��ার �ে��াে� ও �েচ�ায়।
এে�র �ে�� �ি��া ি��� �াইেয়রা আে�। �ি�ও �ি��ারা
����ে�র সাে� একসাে� �কা�ও �ে� বা আসের বেস �া�
�ায় �া। এই �া� ��েয় ��া�াে�া এ�� �াে�র ���া �েয়ে�।
��� ��া��ে�র ��ায় �েয় ��াি�েয়ে�। ��া���র� �া�া এরা
��ি���ে� ি��ার� �া�েরর ���া িক�� ��রব�-কা�র� ��েয়
��া�া�� �া রা�াক�ে�র �া����� রস� ��� িবর� ি��� ি�েয়
���া ��াক���।
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��ানি��া �া�����
�া�া��া �ানা ���া�
�ব�� �����ল� �ব��ল�� �� ��ে��� •
�� আগ� �বস�ীেজর সবিজ বাজার �হম�
ব� মােক�েটর ভ�ানির�া চালকরা তারাতলা
থানা ��রাও কের। গত জুন মাস �থেক
�িতিদন ভ�ান ির�া চালকরা তারাতলা
থানার পুিলশ �ারা অত�াচািরত হেয়েছ।
�হম� ব� মােক�েট �� বছর ধের ভ�ানির�া
চালকেদর ���প��� ভ�িমকা আেছ। পুিলেশর
অত�াচােরর মা�া যখন চরেম ওে�, প�াশিট
ির�াভ�ান আটক কের পুিলশ ন� কের
�দয়, তখন ভ�ানির�া চালকরা এলাকার
িবিশ� সমাজেসবীেদর �নত�ে� তারাতলা
থানার সামেন িবে�াভ �দখায়। �ী সেহাদর
��া�, �ী িবমল দাস, �ী তপন ম�ল,
ও িশ�ক �ী সে�া� ও�া এই িবে�াভ
সমােবেশ ব�ব� রােখন এবং পির�ার
জানান, ভ�ানির�া চালােনা ব� করা যােব

না। থানার সে� সমাজেসবীেদর একিট
আেলাচনা হয়। থানা জানায়, সরকােরর
িনয়মমেতা এখােন ভ�ানির�া চালােনা যােব
না এবং থানা �থেক একটা সময় িনিদ�� কের
�দওয়া হেয়েছ। সকাল �টা �থেক ��টা এবং
িবেকল �টা �থেক �টা পয�� ভ�ান চালােনা
িনি�� করা হেয়েছ। িক� এই সময়টা
বাজােরর পুেরা ব�বসািয়ক পিরবহ� সময়।
তাই ওই চারজন সমাজেসবীই জানান,
�হম� ব� মােক�েটর পিরবহ� ব�ব�ার
�� ভাগ ভ�ানির�ার ওপর িনভ�রশীল।
ভ�ানির�া ব� কের িদেল এই মােক�েটর
অথ��নিতক অব�া �ভে� পড়েব। তাই
ভ�ানির�া চালােনা ব� করা যােব না।
�শ� পয�� তারাতলা থানা সহা�ভ�িতর
সে� বেল, আপনারা ভ�ানির�া চালান,
আমরা কী ব�ব�া করেত পাির �দখিছ।

���� ��া� �া�া�� ি�নি��া�া�া��
��া�ান �া�া� ি�ি�� ��ি�
����� ���� �ে���ল�� � ��ে��� •
��স�ীেজর কােছ িজনিজরাবাজাের �য
অংশ বজবজ �রােডর ব�ািদেক িছল,
�সখানকার �দাকািনরা মেহশতলার পুরসভার
�চয়ারম�ােনর �মৗিখক িনেদ�েশ রা�ার
উে�ািদেক অ� একিট কারখানার
িলজ �নওয়া জিমেত �গট �ভে� �ুেক
পেড় বছরখােনক আেগ। বজবজ �রাড
স�সারে�র জ� নািক এটা দরকার িছল,
অথ�া� সরকাির জিম দখলমু� করেত
িগেয় �বসরকাির জিম দখল করা হল।
�য �কা�ািন ওই জিম িলজ িনেয়িছল
পেনেরা বছেরর জ�, তারা সংি�� থানায়
এফআইআর কের।
পুরসভার �চয়ারম�ান ওই বাজােরর
ব�বসায়ীেদর �মৗিখক ভােব আ�াস
িদেয়িছেলন, �য তােদর উিন �দখেবন।
�বিশরভাগ �দাকািন পুেরােনা জায়গা �ছেড়
�গেলও মুি�েময় চার-প�াচিট �দাকােনর
ব�বসায়ীরা জায়গা ছােড়নিন। ত�ারা উপযু�
িলিখত �নািটশ �দখেত �চেয়িছেলন।
এবং সি�ক ও আইিন পুনব�াসেনর দািব
কেরিছেলন। এতিদন তােদর ওপর নানাভােব
চাপ স�ি� করা ও �মিক �দওয়া চলিছল।
তারা বজবজ �রাড �িজনিজরা-আিছপুর�

ব�বসায়ী উে�দ �িতেরাধ কিমিটর �নত�ে�
হাইেকােট� মামলা কেরন এবছর �ফ�য়াির
মােস। গত জুলাই মাস �থেক হাইেকােট�
�নািন আর� হয়।
হাইেকােট� িচফ জাি�স সরকারপে�র
কােছ সম� ড�েম�ট �দখেত চান।
এতিদেনও তারা �কানও সাড়া �দনিন।
উপর� মামলা চলাকালীন স�িত হ�া�
একিট �নািটশ জাির কের মেহশতলা
পুরসভার প� �থেক ওই চারিট �দাকােন
আ�া িদেয় ওই �নািটশ লািগেয় �দওয়া
হয় �ছিব ��ব��। ইিতমেধ� হাইেকােট�
আবার একিট �নািনর িদন িছল। �সিদনও
িচফ জাি�স আবার পেনেরা িদেনর সময়
�দন ��প�েকই িনেজেদর ড�েম�ট �পশ
করার জ�। ব�বসায়ীেদর বেলেছন, তােদর
��ড লাইেস� ইত�ািদ �দখােত। আর
বেলেছন, মেহশতলা বা অ� �কানও
পুরসভার এি�য়ার �নই এমন �কানও
�নািটশ ��ালােনার। �থমত এিট একিট
িবচারাধীন িব�য়। ি�তীয়ত, সরকাির জিম
�থেক এিভকশন বা উে�েদর অিধকার
পুরসভার �চয়ারম�ােনর �নই। তা করেত
পাের িপড�ুিড বা িবএলএল এলআরও,
বেলেছন ব�বসায়ী পে�র উিকল।

� � � পা �া � প �

নম�দা নদীর তীের
আে�ালন

�া�না� ��া�া�য়� �� িপপ�� ������� ��ি�
��� ি��ি��� �ানায়� ���� �া��� �� �া��
�ি�� ��া�� ��ি� �ায় ি��য় ���� �ি�� ����
�ি� ি��� ��� ��া��� �া��� ���� ��য়া
�াি��া���� ��� �ি�� ন��ন�� পি��া� ��� �
���। ি�� ����� পা� ��য় ����� ����
�ি��া�া পি��া� ি��� পায়িন। ��� ����
পি��া�� �া��� �� ����� �া�া ���� �ায়�া�
পায়িন।
�� ������ �� ি�ন �� ���া�� ��া� প�
������� ���া� ��া��া ���� ��া���� ��া���
���� ��� ি��া� ���� �� �া�া�না ��� না।
��� ���� ��য়া �া����� ��ি�� ���� �ি��
ন�ি��� প�ন��া�ন ���য়া ���। ��া��� �� �া���
�া��� ��ন ���া������ না� ��ি� �প����
����। ���া��� �� ��া��া� প� ��া��া���া��
�� ������া�� ���া�া� ��া �য়।
ি�� ���������� ����ি� ��� ���া�
�� �ি��া �া�� ��া��� ���া ��� ি��া�
���� �াি��য় ��� ি��া� ��া� ি���� ���
���া�� ��ন� ���� �া��। � ������ �ি��া
�া�� ��া��� ������া�� �� �য় �া��ানা�
�া��াি�য়া ��� �া���া� �া� �া��। ��য়���
�া�� �াি�� �য় �� ���া���। �� ������
������� ���া� �� ��� �া�� ��� �া�া �াি�
���। �ায় ���� প�ি�� পাি��য় ��া� ��� ���
���া�� ���� ���য়া �য়। ��� �ন�� ����া�
��া �য় ���া��� ��� �ন�য়া� �া���।
����� ���� �া��� ন���া ন��� �প�
��া��� ������ ���া �া�া�না� ি����
�����া�� ���ি�� ��য়ি�� ���������
�ন�াি�� ��নাপািন ��� ��নপ��া �া��।

কের। চােচ�র সামেন গেড় �তালা ম�ারাপ �টেন
নামায় এবং লাইট ভা�চুর কের। জেলর পা�
�ভে� �ফেল। �ডান�লােমর সরকাির জল
সরবরাহ পা�িটও �ভে� �ফলা হয় বেল খবর।
�যসব মিহলারা �েরর আড়াল �থেক
�টনাটা �দখিছল, তারা জানায়, িকছু অেচনা
পু��, ধুিত পরা, তারা পুিলেশর গািড়েত ি�ল
ছু�ড়িছল এবং পুিলেশর �লাক তার িভিডও
করিছল।
সংবােদ
�দখােনা
হেত
থােক,
�ডান�লােমর সরকাির মেদর �দাকান এবং
প�ােয়ত অিফস আ�ন লাগােনা হেয়েছ।
কেরেছ �ামবাসীরা। �ামবাসীরা জানায়,
�মােটই আ�ন �দওয়া হয়িন। মেদর �দাকােনর
অ�াসেবসটেসর িকছু অংশ ভা�চুর করা
হেয়েছ, একথা ি�ক। িক� �কাথাও আ�ন
লাগােনা হয়িন। পের সে��েবলা �ডান�লাম
�থেক �ায় �� জনেক ��ফতার কের পুিলশ।
তার আেগ �পুরেবলা �সখােন �র�র ত�াসী
চালােনা হয়। সে��েবলায় ইিদনথাকারাই-এর
�নািম কেলািন-�ত �ুেক পুিলশ �র �র
ত�াসী চালায় এবং িকছু ভা�চুরও চালায়
বেল অিভেযাগ। রােত অ�ত প�াচিট �ােম
িব��� সংেযাগ �কেট �দওয়া হেয়েছ বেল
অিভেযাগ। তার সােথ সবার �মাবাইল �ফােন
আিড় পাতা হে�, উদয়�মার �কাথায় লুিকেয়
আেছ তা জানার জ�।
এই পুিলিশ দমেনর খবর ছিড়েয় পড়েতই
আ�েনর মেতা �িতবাদও ছিড়েয় পেড়
�গাটা দি�� তািমলনাড়ুর উপ�ল অ�েলর
ম��জীবী �াম�িলেত। থুথু�িড়র মানাপাড়
�ােমর ম��জীবী অ�া�িন �ািম ���� �িলেত
মারা যায়। �চুর মা�� থুথু�িড় ��শেন �রল
অবেরাধ কের, যার �জের মাইেশার এ�ে�স
����টা আটেক পেড়।
তািমলনাড়ুেত অ��জ অংেশর �িতবাদেক
িহং�ভােব দমন করার �িত� রেয়েছ।
���� সােল �� জন দিলত চা �িমকেক
তাড়া কের নদীেত �ফেল িদেয়িছল
পুিলশ, িত�েনলেভিলেত। এক বছর
আেগ পালামা�িড়েত দিলতরা তােদর �নতা
ইমা�েয়ল �শকর�েক স�ান �দান অ��ােন
�যাগ িদেত �গেল, পুিলশ তােদর তাড়া কের
এবং �িল চািলেয় � জনেক �মের �ফেল
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�

পি��া� পা�া ����

��া�ািন �া��ানা �����
���� পি��� ���
মা�িত �জুিক মােনসর ডােয়ির ���
��� ��� ������ ����� �����
������ব�� ���� ���চ��� ��ে� •
�� আগ� ���� িছল রিববার, কারখানার
ছুিটর িদন। ছুটছাট িকছু কােজর জ�
�কা�ািন �দড়-�েশা �িমকেক কারখানায়
িডউিট িদত ছুিটর িদেন। এটা ওভারটাইম,
অথচ খাতায়-কলেম �দখােনা হত না।
এইিদন �পুেরর পর �ােফরা আসেত
�� করল। রাত আটটার সময় ক�া�
খাটােনার সম� সর�াম িনেয় চার-প�াচেশা
পুিলশ ফ�াকি�র িভতের �ুকল। রাত সােড়
আটটার সময় �পারভাইজররা কাজ �থেক
ওই �দড়-�েশা �িমকেক তুেল িনেয় বািড়
পাি�েয় িদল। পরিদন �� আগ� এিশফেটর �িমেকরা �গেটর কােছ �প�ৗেছ
�দখল, �কা�ািন কারখানার �গটেক �েগ�
পির�ত কেরেছ। সাধার�ত �গেট �প�ফার গােড�রা থােক। এিদন তােদর সে�
�গেটর বাইের �তির িছল ��-�� জন
পুিলশ। ফ�াকি�র িভতের �টপ �রকড�ার
বাজিছল � ��ায়ী �িমক এবং ��িনরা
�ড ক�ডা� বে�ড সই কের িভতের
যাও। ি�েকদােরর আ�ডাের যারা আেছা,
িনেজর িনেজর ি�েকদােরর সে� �দখা
কেরা। অ�াে�ি�টসেদর িতনিদেনর ছুিট
�দওয়া হেয়েছ ���� �গেটর বাইের �নািটশ
লটকােনা িছল --- তােত িছল বরখা� প�াচ
�ায়ী �িমেকর নাম, ��িনং সমা� অথ�া�
বরখা� � ��িনর নাম, সাসেপ�ড �� �ায়ী
�িমেকর নাম। সম� �িমক �গেটর বাইেরই
থাকল। িব ও িস িশফেটও একই পিরি�িত
বহাল থাকল।

এিদেক �� তািরখ আশপােশর �ােম
�যসব ি�েকদার থােক, তারা ি�কা
�িমকেদর শাসােত লাগল, ধা�াধাি�
কের �মিক িদল, �খবরদার মা�িত-�জুিক
ফ�াকি�র �গেট যািব না�। িক� �ায়ী
�িমেকরাও �ােম িগেয় িনেজেদর মেধ�
কথাবাত�া চালােত থাকল।
�� আগ� ফ�াকি�েত �টপ বাজেত
থাকল। নতুন কের �� জন ��িনেক ছ�াটাই
করা হল। আরও �� জন �ায়ী �িমকেক
সাসেপ�ড করা হল।
�� আগ� �গেটর কাছাকািছ �িমেকরা
জেড়া হল। �নতারা ব��তা িদেত থাকল।
গান-টানও চলল। �িমেকরা �� ��া
কের বদিল হািজরা িদেয় িদনরাত অব�ান
চালােত �� করল। � �সে��র এই
অব�ােন এল ব� সংগ�েনর �নতা --মা�িত-�জুিক �রগ�াও ফ�াকি�, �জুিক
পাওয়ারটন, �নিপেনা অেটা, িরেকা,
ওেম�, লুেম�, িহেরা হ�ডা, �সানা
ি�য়ািরং ইত�ািদ কারখানার সাধার�
�িমকেদর পাশাপািশ �জএনইউ, জািময়া
িমিলয়া, িদি� িব�িবদ�ালেয়র ছা� সেমত
প�াচ হাজার মা�� জমােয়ত হল। এবার
প�পি�কার �লােকরাও আসেত �� করল।
ফ�াকি�র �টপ �রকড�াের নতুন �র �শানা
�গল � � �সে��র �থেক অ�াে�ি�টসরা
কােজ �যাগ দাও।
� �সে��র ফ�াকি� �থেক �াশনাল
হাইওেয়-� পয�� �িমকেদর দশ�নীয় িমিছল
হল। চলেব

িনয়��া�ন ���ন �া��প� ����
��া��� �াি� �াি��য়� ��� �াি�

� � � পা �া � প � ��ান��া�� �া��য় ��া�� ���া�ন ����
এিদেক সমুে�র ধাের একদল পুিলশ যখন
এই �টনা �টাি�ল, তখন আেরক দল
আে�ালনকারীরা �যসব গািড়েত কের
এেসিছল, �স�েলা ভা�েত থােক। �সটা
িভিডওেত তুলিছল টাইমস নাউ পি�কার এক
সাংবািদক। পুিলশ তােক �বধরক মাের, তার
��র ওপের চারেট �সলাই িদেত হেয়েছ।
তার ক�ােমরা �কেড় িনেয় �ভে� �ফলা হয় ও
সমুে� �ফেল �দওয়া হয়, এবং িভিডও �টপিট
ন� কের �ফলা হয় বেল জানা �গেছ। �শানা
যাে�, িমিডয়ার �লােকর ব�বহার করা িতনেট
�মাটরসাইেকল পুিলিশ আ�মে� �িত��
হয়। িদনাকর� পি�কার এক সাংবািদকেক
ধা�া �দওয়া হয়, এবং মা�াল িটিভর এক
সাংবািদকেক ��ােপ �ফেল �দওয়া হয়।
আে�ালনকারীেদর �পটােনার সােথ সােথ
পুিলশ সমুে�র তীের দ�াড় করােনা �বাট�িলর
দামী �মিশন�িল �ভে� �ফলেত থােক। একজন
কনে�বল আে�ালনকারীেদর ম�ারােপ আ�ন
িদেত যায়। িক� একজন ক�ােমরাধারী �সটা
তুলেছ �দেখ িপিছেয় আেস। ওই ক�ােমরাধারী
তখন পুিথয়া থালাইমুরাই-এর সাংবািদক
রামা�জন-�ক �টনাটা বেল। ওই কনে�বল
আেরকবার �চ�া কের আ�ন �দওয়ার, িক�
িবফল হেয় ক�ােমরাধারীেক বেল যায়, �স
তার কােজ বাধা িদে�। ম�ারাপিট �ভে� �ফলা
হয়। লাইট এবং মাইে�ােফান �ভে� �ফলা
হয়। আে�ালনকারীেদর �পুেরর খাবােরর
জ� �তির করা রা�াবা�ায় বািল �দওয়া হয়।
সমুে�র ধাের যখন একদল পুিলশ এই
তা�ব চালাে�, তখন আেরকদল পুিলশ,
সংখ�ায় �ায় চারশ�, ইিদনথাকারাই �ােম
��ােক। িমিডয়া তখন সমুে�র ধাের ব��,
তারা পুিলেশর সােথ ওই �ােম যায়িন। পুিলশ
�ােম �ের �ের �ুেক �ছেলেদর �খ�াজ করেত
�� কের। �ােমর �শ��াে� �প�ৗেছ তারা
�দেখ, �ায় �দড়শ-�েশা যুবেকর জটলা।
পুিলশ �দেখ ওই যুবেকরা সমুে� ��াপ �দয়।
পুিলশ তােদর ল�� কের �িল �ছ�ােড় এবং
শাসােত থােক, পােড় এেল তােদর অব�া
খারাপ হেব।
পুিলশ এরপর চােচ� ��ােক, লুর� মাথা
�দবতার ম�িত� ভাে�। পুিলেশর �লােকরা চােচ�
থুতু �ফলেত থােক এবং �প�াপ করেত ��
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এবং �� জেনরও �বিশ আহত হয়।
�� �সে��র �শানা যায়, ওই িদন
�নতােদর �খ�ােজ ইিদনথাকারাই �াম আ�ম�
হেব। ইিদনথাকারাই �ামেক ব�াচােনার জ�
উদয়�মার সহ অ�া� �নতারা পুিলেশর
কােছ আ�সমপ�ন করেত �চেয়িছেলন। িক�
�ামবাসীরা রািজ হয়িন। এক আেবগপ���,
দী��কালব�াপী চলা সভায় ইিদনথাকারাই-এর
মা�� িস�া� িনেয়েছ, তারা আেগ সবাই
��ফতার হেব, তারপর তােদর �নতারা
��ফতার হেব।
�� �সে��র ইিদনথাকারাই ও
�ডান�লােমর কেয়ক হাজার �ামবাসী
�কে�র সামেন সমুে�র জেল �নেম সারািদন
দ�ািড়েয় �থেক জল সত�া�হ পালন কের। এই
সত�া�হ চলার সময় এলাকার মাথার ওপর
িদেয় চ�র িদেত থােক ভারতীয় সামিরক
বািহনীর ক�ার।
�� �সে��েরর পর �থেকই সারা �দশজুেড়
�ডান�লােমর আে�ালেনর সমথ�েন িবে�াভ
�� হয়। �� �সে��র কলকাতায় কেলজ
�ীট কিফ হাউেসর সামেন �পা�ার, ��াগান
সহ িবে�াভ সংগি�ত হয় িবেকল চারেট
�থেক সে�� সাতটা পয��। িবে�াভ হয়
িদ�ী, ি�ভা�াম, পুেন সহ �বশ িকছু শহের।
�� �সে��র সারা �দেশর অেনক�িল শহের
একসােথ িবে�াভ হয় সে��েবলা। কলকাতায়
একশ�র �বিশ মা�� �মামবািত িনেয় িমিছল
সংগি�ত কের। িনেচ �ডান�লােমর ছিব।

���ল ���� �ব������ �ে���ল�� �
��ে��� •
আিম এক স�াহ আেগ একিট িচি� পাই
লালবাজার �থেক। িচি�টােত �লখা িছল,
আিম নািক িকর� শ�র রায় �রােড সকাল
ন-টা নাগাদ �েনা রাইট টান�� মািনিন
এবং এর জ� আমার একটা ফাইন হয়
একেশা টাকার। আমার গািড়র ন�র ড�ু�
িব ��এফ ����। আমার মেন হে�,
�য এলাকায় ও�রা �কস িদেয়েছন, �সই
এলাকায় আেদৗ অেটা চেল িকনা আমার
জানা �নই। আিম ওখােন জীবেন �কােনািদন
যাইিন, যাওয়ার �েয়াজন হয়িন। আিম যিদ
লালবাজাের �যতাম, প�াচ-ছিদন আমােক
�দৗড়ােদৗিড় করেত হত। �সটা আমার পে�
.স�ব হত না। বাধ� হেয় ইউিবআই-এর
�মিটয়া�জ শাখায় িগেয় আমােক একেশা
টাকা জমা িদেত হেয়েছ। এই ধরেনর �কস
আমােদর �েট আরও িতন-চারেট হেয়েছ।
সবেচেয় মজার কথা হে�, একিট গািড়
চুির হেয় �গেছ আজ �থেক ন-মাস আেগ।
তা সে�ও �সই অেটার চালক �শখর দাস
�গািড়র ন�র ড�ু� িব ��এফ ����� এক
মাস আেগ িচি� পায়, �স একিট জায়গায়
িসগনাল মােনিন। তার জ� �স একিট �কস
খায়। অথচ তার গািড় চুির হেয় �গেছ
ন-মাস আেগ। এই ধরেনর �কস কীভােব
হে�, আমার মাথায় আসেছ না। এইভােব
কতিদন আমরা �শাসেনর চাপ স� করব�
এছাড়া আমােদর �েটর অেনেক গািড়র
পারিমেটর জ� টাকাপয়সা জমা িদেয়েছ
জা�য়াির মােস। এখনও সরকার আমােদর
পারিমট িদে� না। কেব �দেব তাও ি�ক
�নই। িদেনর পর িদন আমরা পারিমেটর
জ� �মাটর �ভিহেকলেস িগেয় হে� হেয়
িফের আসিছ। �চয়ারম�ান িম� বাগচীর
সে� কথা বেলিছ। িতিন বেলেছন, কেব

হেব বলেত পারিছ না, এটা ম�ীমশাইেয়র
ব�াপার। আমরা চাই, এই পারিমট আর
�কেসর ব�াপাের একটা সমাধান �হাক।
আমােদর এই �েট অেটায় পুিলশ আমােদর
চারজন কের িনেত বলেছ। িক� আমােদর
এখােন এখনও অেনক �প�ল গািড়, কাটা
�তেলর গািড় এবং িডেজল গািড় �কােনা
পারিমট বা কাগজ ছাড়াই অনবরত চলেছ
পুিলেশর নােকর ডগা িদেয়। এমনকী দশপেনেরাজন যা�ী িনেয়। অথচ আমরা সম�
িনয়মকা�ন �মেন কাগজপ� �রেখ গ�ােসর
গািড় চািলেয়ও �কস খাি�। এর আমরা
সমাধান চাই।
আমােদর িতনেট ভােগ ইউিনয়ন
আেছ -- িসটু, আইএনিটিটইউিস এবং
ওনার অ�ােসািসেয়শন। িতনেট সংগ�েনর
ওপরমহেল আমরা জািনেয়িছ। তারা
বলেছ, এখন িকছুই করা যােব না।
�নতােদর সে� আমরা এই িনেয় অেনক
আেলাচনাও কেরিছ। তারা এ িনেয় মুখ
খুলেত নারাজ।
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তিলেয় �াে�
��াড়ামারা ��প

�

আ�া কা�� িপছু। �েনেক �� চাল খায় না� আমরা খা�।
�বা� �তা ওপাের ��খােন কাক��প� জায়গা�জিম িকেন চেল
যাে�� আপনারা যােবন না? না জায়গা�জিমর �চুর দাম
�গ�া�াগেরর বা� ��াে��র কােছ জ�বনতলা কেলান� গে�
ও�া �� ��া�ামারা আর প�ব�তন �লাহাচরা ��প�যা িনি��
হেয় �গেছ���� �ব মা�ষেদর পুনব�া�ন িদেয়েছ�।
�লাের কের যখন ল� ন� � �থেক ��া�ামারায় আ�িছ
তখন আলাপ হল িদেব�� �ামাি�েকর �ােথ। কােছ�
�র�মি�রতলার কােছ। �দ� �গ�াে�র �রখা �বিরেয়েছ।
িতনবছর আেগ �া� ি�ে� প�া �শষ কের কােজর ��ােন
�থেম �চ�া� যায় ওর িকছু ব�ুেদর �ােথ। ��খােন �শ�াির��
�র কােজ �জাগাে� িহে�েব কাজ �� কের। ক��া�েরর �ােথ
কথা হয় কাজ িশেখ �গেল �রাজ ��� �াকা �থেক �বে� ���
�াকা হেব। িক� িতনমা� পর �দখা �গল� িদি� �দব কেরও
আর ও� �াকা িদে� না। তখন ওরা কাজ �ছে� �দয়। �র পর
�থেক �জরাে� জাহাজ �মে���াে�র কারখানায় �যাগ �দয়।
ওখােন �িদেকর আেরা �ছেল আেছ। নামখানা�কাক��েপর
�ছেলরাও কাজ কের। ৩�� �াকা �রাজ। �� আি�ন মাে�র
৩ তািরেখ যােব। চলেব

জ�লমহেলর �বিলয়া �ােম
িশ�ক ি�বস পালন
�েল�� ��� �ব�ল��� ������� � ��ে��� •
���� �ােল �য়াত হেয়েছন �� ��েলর ত�কাল�ন আদশ�
িশ�ক মািনক চ� পাল। ত�ার �ক�া ছিবও �েদ�া�ারা
�জাগা� করেত পােরনিন� হাজার �চ�া কেরও। তবু ত�ােক
�র� কের� �া��াম শহর �থেক কমেবিশ বােরা িকিম
দ�ের জ�লমহেলর �বিলয়া �ােমর মা�ষজেনরা িশ�কিদব�
আজ পালন করেলন �বিলয়া �াথিমক িবদ�ালেয়র �া�ে�।
আ�িরকতার ও ��ার িবন�তায়� আর জ�াকজমেকর
��তুলতায়।
�িত �া�ার� ম�। শতরি�� �চয়ার ও �ব��িতক আেলার
যেথ� �জাগা� �ন�। �� �ম� বা�া �েপ�া কের �বিলয়া
�ােমর ও �ি�িহত ��েলর মা�ষজন গােছর তলার �বিদ�
��ে�র প�াজা আর �ুল �া�ে�র মে�� চলাচেলর জ� �য
�ক�ু� ��চু রা�া আেছ� ��� �ব জায়গায় বে� দ�াি�েয়
�কাল �থেক �� কের রাত �াে� দশ�া��গােরা�া পয��
�পে�াগ করেলন� �ি�য় �যাগদান কের কানায় কানায় �িরেয়
তুলেলন �� ���ানি�েক।
যা যা ��ি�ত হেয়েছ �

� ব �র

� িন য়া

িমি�য়ায় মু�িলম িবেরা�� ব�� ি�েনমা�
�দেশ �দেশ মািক�ন দ�তাবাে� িবে�া�

���ে�� �� ব�� ��ে�� ��ব�� ���� �� �������� ���� ���� �� ��� ��ে� �� �� ��ে�������� � �����
��� �ব���ে���� ��ে� ������ ���েচ� ��������� ��ে�� ���ে�� ������ ��ব� ���� ��েল� ��� ��ে� ��
��ে�� ব�ে�� ��চ ��ে� ��ল ��� ব���� �� �� ����ে�� ��ে� ��ল ���� �������� ��ল �� ��েল��� ����ে�
�����ে� �ে�� ����ে�� ��ে�� ��� ��ে� ����� ��েল� ��� ��ে�� ���� �� �বে���ে��� ��ব ���� ���ল�
���� ���ল� ���������� �� ��� •
�কালকাতা �থেক নামখানার ��ন �ের কাক��প হেয় ল� ন�
� হেয় ��া�ামারা যাওয়ার �লার �রেল �ব��া�েল� ���া
প�ােচক �ময় লােগ। ������র আগে� ওখােন িগেয় �য
জায়গায় �লার �থেক �নেমিছলাম �খন ���া নদ� �া�েন
তিলেয় িগেয়েছ। ��খােন �কি� চা��দাকান� যা �িত বছর নদ�
�া�েনর �ােথ �ােথ ��া� বদলায়। �দাকান�র জায়গা জিমও
চেল �গেছ নদ� গে��। �িতবার নদ� �ক�ু �ক�ু কের �াে�
আর তার �ােথ তাল �মলােনার �চ�া কের িদশাহারা মা�ষ।
�ক�ময় �� ��েপর আয়তন িছল ৩���� �কর। �খন
�রেল �ব��া�েল� ���� িব�াও হেব না�বলেলন �খােনর�
�কবাি��া। �ক�ু �বাক হেয়� যা� �িতবার যখন �দিখ
�া�েনর �য় িনেয় �রা �র ���ার চালায় ক� কের। রহ��া
ক�? যার চা��দাকান তার ��ান �খলিছল �ামেন। ওনার
�াম� মাে�� পান বরেজ কাজ কেরন। আপনার চেল ক� কের?
জিম আগাম িনেয় আমন চাষ কেরনিন? মিলন মুেখ বলেলন
�� না� আমােদর িব িপ �ল কাে��র চালগম �পেয় আর
িকছু িকেন চেল। কত�া চাল�গম পান? �াে� িতন �কিজ
��ােহ। আপনারা িতনজেন ক�া কা��? �ে�া। তার মােন
�াত �কিজ মাল পান। না� �ক �কিজ চাল আর �ক প�ােক�
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• র�দান কেরেছন �কা� জন। ��তদ ��েলর �খনও পয��

�বেথেক �বিশ ��খ�ক র�দাতা�

• িশ�রা ও ��নওয়ািরর আবালব��বিনতা �পুেরর প�ি�

��াজেন বে� �ানে� জিমেয় গরম গরম িখচুি� �খেয়েছন।
• �য়াত মাি�ক চ� পােলর �ম�ামিয়ক ও পরবত��কােলর
িশ�কগ�� ত�ার ছা����মু�রা �� আদশ� িশ�েকর পা�দান
প�িত� ছা�েদর �িত দািয়�েবা�� আ�িরকতা ও ত�ার
জ�বনযা�ার �রল ও পেরাপকার� িদক�িল আেলাচনা কের।
• পা�ক�ন�ত��� �� কাল�পদ কািল�� ও �ম�ন� পি�কার
��াদক �� িজেতন ন��েক ��ব��না �দওয়া হেয়েছ।
• কলকাতা �থেক আ�া িশ��েদর পাশাপািশ আ�িলক কিব�
িশ��রাও গান ও আব�ি� কেরেছন। � ��েলর �য �ম�
গ�িতকার ও িশ�� রেয়েছ� তােদর ��� গান িবেশষ ���
িদেয় পিরেবিশত হেয়েছ।
• �া��াম শহেরর আন�ম না��দল তােদর ��র�����বাদ�
না�কি� �প�াপনা কেরেছ।
�লাকগান িশ�� �� হারা�ন জােলর �েযাগ� �নত�ে� �বিলয়া
�াম িতিরশ বছর পের �ত ��র ���ান �পে�াগ করল।

ম�লবার �প�র ��ট ��েক সে�� �টার মে�� সরাসির ��া�াে�াে�র �ক�

বাক���া, �� স�তারাম ��া� ��ট, কলকাতা �� �ল�া� � ����������
সংবা�, ি�ি�, টাকা, মািন ���ার, �াহক ��া�া পা�ােনার ি�কানা

িজেতন ন��, িব ���� রব��ন�র, �পা� বড়তলা, কলকাতা ������
��র�া� � ������������, ই��মল � manthansamayiki@gmail.com
বছের ��িট সং��ার �াহক ��া�া �� টাকা। বছেরর �� �কােনা
সময় �াহক হওয়া �ায়। �াকে�াে� পি�কা পা�ােনা হয়।

��ল ব�� �ল����� �� ��ে���� ������
� ���ল� ��বে� ���ে��� ������ ����ব�ে�
�বে��� •
পয়��র মহ����ক িনেয় ��র একিট মািক�ন
ব�� �লি�ে�র কারেণ �রব �িনয়ায় মািক�ন
��তাবাস�িলেত িবে�া� �� হেয়েছ। িমশর,
িলিবয়া বা ইেয়েমেনর মেতা ��শ�িলেত এই
িবে�া�কার�রা সং��ায় ��ব �বিশ না হেলও তাে�র
মারম��� �মজাজ এবং মািক�ন ��তাবােস হামলার
কারেণ তা ��শ�িবে�েশর িমি�য়ার ম�ল �বের
পিরণত হেয়েছ।
���� সােল ক�ািলে�ািন�য়ার হিলউে� বানােনা
�লি�� �ইেনােস� �� ম�সিলমস� এবছর জ�ন
মােস �কাশ �পেলও তা ��ব একটা �েলিন।
জ�লাই মােস ই�টারেনেটর ি�ি�ও ��ার করার
ওেয়বসাইট ইউিটউেব ওই িসেনমািটর একিট
��লার বা সংি�� �ংশ ত�েল ��ন এক ব�ি�,
িনেজেক �াম বািসল, এবং মািক�ন�ইজরােয়িল
বেল পির�য় ি�েয় ��ি�ও এই নােম �কানও ব�ি�
�নই বেল জািনেয়েছ মািক�ন এবং ইজরােয়িল
কম�কত�ারা�। � �সে��র ওই একই ব�ি� ��লারিট
�রিব �া�ায় ��াব� কিরেয় ইউিটউেব ত�েল
��ন। িমশের এই �রিব ��বা�িট বেড়া িমি�য়ার
নজের �েস এবং তাে�র মে�� ���াড়া ম�সিলম
িবে��� সা��ািয়ক ��ােনল এবং ���ান�েলা এই
ি�ি�ওিট স��ার করেত �� কের। ��মন �ােল�
�ব�া�া বেল একজন � �সে��র এিট স��ার
কের একিট ��ােনেল। পের জানা �ায়, ম�সিলম
িবে��� মািক�ন না�িরকরাও, ��মন �টির �জানস
�ি�িন ��াির�ােত ম�সিলমে�র পিব� �ম��� �কারান
�কাে� প�িড়েয়িছেলন এবং �ার �িতি�য়ায় িবে�
িবি�� জায়�ায় �া�া হেয়িছল ���� সােল�,
এই ি�ি�ওিট �েমিরকায় ���ােনার পিরক�না
কেরিছল এবছর �� �সে��র। উে���, ����
সােল �� �সে��র মািক�ন ম�ল�েক এতাব� কােলর
সবে�েয় বেড়া স�াস� হামলা �েটিছল। �ার
�জ�হােত মািক�ন ���রা� এবং তার িম� ��শ�িল
এ�নও সামিরক ��াসন �ালাে� ���ািন�ান
এবং ইরােক।

এই িসেনমািটর �িতবাে� এবং িসেনমািটর
স��ার ব� করার �ািব িনেয় �� �সে��র
িমশেরর রাজ�ান� কায়েরার মািক�ন ��তাবােস ��ম
িবে�া� ���ায় �ায় ���� িমশর�য়। তাে�র
মে�� �কউ �কউ ��তাবােসর ��ওয়ােল উে� মািক�ন
পতাকািট �টেন নািমেয় একিট কােলা পতাকা ত�েল
��য় �স�ােন। িমশর�য় প�িলশ �কানও বল�েয়া�
না কের এই িবে�া�কার�ে�র ��তাবােসর বাইের
�বর কের ি�েত স�ম হয়।
িক� ওই �� �সে��রই িলিবয়ােত মািক�ন
��তাবােসর িহংসা�ক �টনা �েট। এমিনেতই ����
সােল িলিবয়ায় ��াি� জমানার �শ� হওয়ার
পর ��েকই িলিবয়া জ�েড় িহংসা�ক �টনা �েট
�েলেছ। ��াি�েক �মের �মতায় �সা বত�মান
মািক�ন ম�তপ�� সরকােরর িব�ে� �����ােনর
���া �ালাে� িকছ� ��া��। �� �সে��র রােত �বশ
িকছ� ব�ক�ার� ব�ি� িলিবয়ার �বন�ািজ শহেরর
মািক�ন ��তাবােস ��েক পেড় এবং ��মণ �ালায়।
��তাবােসর �র�াকার� িলিবয়ান এবং মািক�ন �সনা
ও ��মণকার�ে�র মে�� সং�ে�� ��ত �শজন
��মণকার� এবং �ারজন মািক�ন ��তাবাস কম��
��াে�র মে�� �েছন মািক�ন রা���ত ি�ে�া�ার
ি�ে�ন� মারা �ায়। িলিবয়া সরকােরর এক ম��
�� �সে��র জানান, এই ��মেণর সে� ওই
িসেনমার �কানও স�ক� �নই। এিট প�ব�পিরকি�ত।
উে���, এবছেরর জ�ন মােসও িলিবয়ােত এক
ি�িটশ রা���েতর ওপর রেকট হামলা হেয়িছল,
�ি�ও �কানও �াণহািন হয়িন।
�� �সে��র ইেয়েমেনর রাজ�ান� সানা�
�ত মািক�ন ��তাবােস িহংসা�ক িবে�া� হয়।
িবে�া�কার�ে�র সে� িনরাপ�া র��ে�র সং�ে��
��ত �ারজন মারা �ায়। উে���, ইেয়েমেন
সরকার িবেরা�� িবে�া� এবং সং��� �লেছ এক
বছেররও �বিশ সময় �ের।
এছাড়াও ইরান, ইজরােয়ল, ইরাক, িতউিনিশয়া
���িত ��েশ িকছ� �ছােটা �ছােটা িবে�া� এবং
মািক�ন পতাকা �পাড়ােনার �টনা �েট িসেনমািট
স��ার ব� এবং এর সে� জিড়ত ব�ি�ে�র
শাি�র �ািব ত�েল।

�ারেত �া�� ব�ব�ার
�ি�ম�� শ���ক �েলা�না
����� চ�ব���� �ল����� �� ��ে��� •
�ে���� �� ��েমাে�ি��র প� �থেক গত
�৩ ��ে��র� ব�হ�িতবার� �কালকাতার কেলজ
��ায়াের মহােবা�� ��া�া�ি�র হেল বত�মান
�ারেতর �া�� ব�ব�ার �ি�মুখ িনেয় �ক
আেলাচনা ��ার আেয়াজন করা হয়। িবে�র
�শ�ি� �দেশর মে�� �কাদশতম ব�হ�ম �থ��নিতক
শি�র �দশ �ারেত �িত বছর �পে�র ��েখ�
�কবল মারা যায় � ল� িশ�। �দেশর ���িত
মােয়েদর মে�� ��� �ব� িতন বছর পয��
��� িশ� �পুি� ও র�া�তার িশকার। বছের
িশ� ম�তু�র ��খ�া �ায় �� ল� যা �মা�
প�িথব�র �ায় চার �ােগর �ক �াগ। আমােদর
�দেশর িচিক��ায় খরচ �ম�ােত �ায় ���
�াকা� �রাগ� িনেজর পেক� �থেক বহন কের।
�রকার �মশ �া�� পিরেষবা �থেক হাত �ি�েয়
িনে�� ��িদেক �া�� পিরেষবা ি�ি�ক ব�ব�ােক
���ািহত কের চেলেছ। জন�া�� ব�ব�ােক
ক��ােব ��ের ��ের ব�ব�ািয়কেদর হােত তুেল
িদে�� �� িবষেয়� িবি�� িদক �থেক আেলাচনা
করেলন �া� হ�রালাল �কানার� �া� পু���ত ���
�া� ���ব ��ন�� ও �� �����ষ� ��াচায�
�মুখ। ���ােনর ��াপিত� কেরন �া� ���ব
মুেখাপা��ায়।
ব�ােদর মে�� �থেম� হ�রালাল �কানার
বেলন� �ারেত পা�াত� ি�ি�ক �া�� ব�ব�া
�েনক ��ে�� আমােদর �দেশর �ম�া ���াবেন

ব�থ� হেয়েছ। �য �ম� �রােগ আমােদর �দেশর
িবি�� ��েল ব�বা�কার� মা�ষ আ�া� হয়�
তার �ি�কা�শ িনেয়� আমােদর �দেশ �কান
�িনিদ�� পিরক�না বা ব�ব�া �নওয়া হয় না।
কার� আমােদর �দেশর ����� িচিক��া প�িত
ও ব�ব�াপনা পা�ােত�র ���প। তা� �য �য
িবষয়�িল ওেদেশ চিচ�ত হয় ���িলেক ি�ি�
কের� আমােদর ম�ল িচিক��া ব�ব�া গে�
�ে�েছ। তা� ���ু বা ম�ােলিরয়া� �া�িরয়া�
িশ�েদর �পুি� জিনত �রােগর মেতা িবষয়�িলেত
ব� ��ে�� পিরক�নার ��াব রেয়েছ। �যমন
বছের �কি� িনিদ�� �মেয় �� �রােগর �া���াব
যখন �বিশ হয় তখন িবেশষ কত�িল ব�ব�া
�হ��হ িকছু �ািনক �ম�া িনর�েন প�া
�বল�েনর �েয়াজন রেয়েছ। মাত���� িশ�েদর
�পুি� ও �িব�� �রাগ �িতেরাে�র ��ান
�িতেষ�ক� �� তথ� �রকার �চািরত গ�মা��ম
�িলেত� �েপি�ত। �রকাির �ব�রকাির ি�ি�
চ�ােনেলর িব�াপেন নািম �কা�ািনর �বিব �ুে�র
��চােরর মে�� িদেয় আমরা� িনেজেদরেক
��েল িদি� ��কােরর িদেক। ���ােন �াগ
�কা�ািন�িলর �ােথ িচিক��কেদর �কা�েশর
��নিতক �যাগােযােগর �মােলাচনা করা হয়। �
িবষেয় �ছাে�া �ছাে�া �ামািজক �েদ�াগ গে� �া��
�েচতনতা িশিবর� হািরেয় �যেত ব�া দাতব�
িচিক��ােক��িলেক আেরা �বিশ কের ি�িরেয়
আনার কথাও বলা হয়।

��াি�কার� িজেতন ন�� কত��ক িব ���� রব��ন�র, �পা� �ি�স বড়তলা, কলকাতা �� হইেত �কািশত এবং ত�কত��ক ি�ি�টং �ট�, ��এ পট�য়ােটালা �লন, কলকাতা � হইেত ম�ি�ত।
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