�ভাগ ও �েভ�াগ ভাগ কের িনন �
সংবাদম�েন পািঠেয় িদন আপনার খবরিট, যা
আপিন িকছু সংেবদনশীল মা�েষর সােথ ভাগ
কের িনেত চান। সংবাদম�েনর �াহক �হান।

খবর জানােত ��ান ক�ন � ০৩৩-২৪�১৩���,
৮০১২৪৭৩৭৪৭, ০৩৩-২৪১৪৭৭৩০
চতুথ� বষ�
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• শাহবাগ

আপেডট পৃ ২

• পাঠেকর

কথা পৃ ২

শাহবােগর সংহিতেত িমিছেল
�শাসেনর বাধা

• �মািদ

পৃ ২

• জলাভূিম

পৃ ৩

• কলপ�ম

�নিবংশ সংখ�া

পৃ ৩

১ এি�ল ২০১৩

• �ষােলািব�া

পৃ ৪

• �নীলম

এক নজের �জরাত িহংসা �২০০২�
• ��

�� �াচ�� সংবা���ন �িতেব�ন •
গতকাল কলকাতায় অলাাকােডি মঅ ফফাই নআটাসে সরসাম
কপপু রআড়াইেট য়জেড় াহেয়িছ লশতািধ কমাইে ষ।এে
মেধল ডিছ লাােহতুবাদী ',ডতরিবশ লঅ',কদঅ নীক' ,াাতবু
মুখ', ল�পাপাদী র',ইদম লএন',িাদ াম ামা 'সহপ
িল��ল িলমগাাগাি জন,মানবািধ কারসংগ ঠন,নাটোস ংাো,
বাংলােদশ-পািকাাা নগণম র িওমিহ লাসংগঠে নরস
যুে তবডেিাে রা। আেগকা থেকইগা ঘাষ ণাকরাহ েয়
এখান ােথে কিমিছ লযাে বসয়স য়দআি মরআ িলএিভিনউ
অবিেত তবাংলােদ শহাইকিমশনের রদােে র।খাসখ ােনশাহ
আেরাালেন রসমথাই েনেকারকি লিপি দেয়পিাসম বোারম
পু াোথ েকসহমিমা �তাই কাপ নকরা হেব ।ািস ইম
মাচট াাডহিস েংসথা নায়ি চিঠি দেয়পু িলশসইশা সনেকজান
হেয়িছল। জমােয়ত-োে লপেপঁৗে ছইখা দখা যায় নাব শআেগা
াসসখাে নিবশা লপুিল শবািহন ীিামাতাে য়নক রাহেয়ে ছ।তা
ঢাল এবং লািঠ িনেয় াযয নযুেে য়র জরত াােে তহ
াএদখ াযা য়িমিডয়া-কমাাীেদ র,তার াওকািাে ম রাওসর ডইাম
িরতে ত।িমিছে লরডত ইি িতে সকলহল ।সকলেকগ ইশাহ
িয়জ চ�চেে েররআোইা লেনর পােশ আমরাভারত বষখা
বলাা জপিরে য়এরদও য়াহ ল।িলফে লটিবত রণচল েতথাক
ালাকাকাডাঅ-পই ফইাু নিনে য়সকেলউ পিি পত।িকলে পু
ােথে কজানােন াহল ,িমিছ লকরে তএরদও য়াহ েবন া।ই�
াককােন াকার ণইান ই,েটঅড নাারআ
জমােয়েত সামার ডিকছ ুাোরি তেকব ােবখ সকারে
মত াইনওয় াহল ।সকেল ইএকবােক সাস ায়িদে লন নিযআ
িমিছল করব। কপপু রিতনে টনাগা দসকে লসািরবংাভা
রাাাা য়ইান েমএ ল।ি কিডিমিছ েলরপথে রাধ কেরদঁা
পুিলশ বািহনী। াসসখােন ইি াল াহলগাই ষাগ ানএবং
গান লনআমা রডতিতবাে দরভা ষা... '।চও ড়াা েশয়পরা
যানবাহন আটেক াগগল ।এবা রপুিল শঢা লিদে য়সকলে
াচচে পফুটপাে তউঠে তবাধ কেকর ল।তা েতিকছু টাাটডা
হল। যারা িাে খদঁাড়াল ,তােদ রআট ককে রপুিলশভাাা
াততাল াহল ।িক ডতিবেং চাভচ লেতথা কল।াতয েহতুআেইে
িরডত িতি ছলসগট ূণডপশািট ষপূ ণকাএবংংাকাে নাভ ােব
যায়িন ায যসরকাি রলাশা সনিমি ছলকর েতাত দেব না,
সকেল হতবাক হেয় াগগল ।লাশাসে নর এইভূিম কাি
অিততাডাি শতএ বংলয়ইাজ নক। অথচজামাত-ই-ইসলা
সমথটাে নশাহবা গআোলালে নরিবে ১েডআ ১৬িটসংগ
কলকাতার বুেক ২১ াঅফয়ায়া িরিমি ছলকর েতরয়দ ওয়াহেয়

বাংলােদেশ সাজা�া� সা�দীর
সমথ�েন সভা কলকাতায়
�েলাক ��� কলকাতা� �� �াচ� •
বাংলােদেশ একারাের রযুাপাপরাধীে দর ডতযিব চারচল
তার তৃতীয় �াাইবুনাে লএলদলওয় ারাাহা েসনসাঈ দীরফঁা
সাজা হয় ২৮ াঅফয়ায়াি র।সাঈদ ীরসাজ ারিবেরািধ তাকে
শাহবাগ আেরাালনে ককটা কাক েরএ বংপিতাম বোতশা
আেরাালেন রসংহিতমূল কচাচাে ররিবেরািধ তাক েরকেয়ক
সংগঠেনর উেদলাাে গকলকাতা য়৩ ০মাচ ষকএক িটস ভাহ
শিহদ িমনােরর উে�াািদে কপপপ ুরআা েটাক নথেকআেয় াি
সভায় কেয়ক হাজার াললা কহেয়িছল ।িবিভ ায়লা জলাক
িচচু রলাল াকএেসি ছলসভা
সভায় বোার াসাঈদীে কএকজ নধমিাগ িাণমুস িলম
বণটইন াকে রজানায় ,সাঈদ ীকাকার ানঅাাবা েদ
আপয়জাডাি তকখডতািতস ডতডই ।িত িনয খনশপ থিনেয়ব
ায যিতি নকাকাে নাাই দাষকেরন িন,ি তিনিম থো াকথা
পােরন না। এছাড়া বোার াবাংলােদে শহািসন াসরকাের
তী� সসমােলাচন াকের ।শাহবা গআোলালন েকনািাএক
আেরাাল নএব ংমািকই িনমদতপ ুাল বেলঅিভ িহত কেরবা
জানায়, আেরাালনকারীর াইসলােম রনাে মঅাল ীলকথাবাত
বেলেছ। মম াোথ েকবারব ারজানাে নাহ য়,ইসল ামসআে
এই সভা ২৬ মাচট াহবা রকথ ািছল ।সডসি দনস ভাে
কেয়ক ঘরআট াআে গসভা রঅিডম িতলাতাে াহা রকে
বানচাল কের াএদ য়লাশাস ন।জানাে নাহ য়,াাদা েলরআ
িদন বেল সভা করেত াএদওয় াহে ইান া।বদ েল ৩০তাি
সভা করার অািমি তএরদও য়াহ

���য়াির ���� �জরােতর ��া�রা ���েন
সবর�ত� ��ে�েস আ�ন লাি�েয় ���য়ার
�েল �� জন �ারা �ায়� �াে�র �ে�� �ব�
িকছু �লাক �ে�া��া ��েক করেসবা কের
ি�রিছল। পরি�ন �স� ��তে�হ�িল আহে��াবা�
িনেয় ি�েয় ি�িছল করার ���িত ��য় ��াি�র
সরকার। �াসক �েলর স���েন িব� িহ� পির��
বন�� �ােক। �� �বে�হ িনেয় ি�িছল �বং
বন�� ��েক �� হয় �ায় ��াটা �জরাত জুেড়
�াসাি�ক কাল ব�াপ� িহংসা। ��াি� �কাে�
বেলন� �� িহংসা ��া�রার ঘটনার �িতি�য়া।
• �জরাত সরকােরর পিরসং��ান� �স�ানকার
��িট �জলার �ে�� ��ত ��িটেত� ���িট
�হের �বং ���িট �াে� �� সা��ািয়ক
িহংসা ঘেট।
• সরকাির �েত ��াট ��েতর সং��া �����র িকছু �বি�। �বসরকাির �েত আড়া� হাজার। তার �ে��
আড়া��� জেনর লা�টু�� পা�য়া �ায়িন। �� হাজার �া�� ��হহ�ন হয়।
• সরকাির িহেসেব ���িট �র�া� ���িট �সিজ�� ��িট �ি�র �বং �িট চাচ� �িত�� হয়।
• ��ন� প��� ��া�রার ঘটনার জ� �� জন আর তার পরবত�� িহংসার জ� ��� জন ��া�� সাব��
হেয়েছ িবি�� আ�ালেত।
• িহ���ান রা�টস �য়াচ��র ���� সােলর �� �ােসর িরেপােট� আেছ� �জরােতর রাজ� সরকাির
�ি�সাররা সরাসির �� িহংসায় জিড়ত িছল� �বং পের �স�িল �া�াচাপা ���য়ার জ� ব�াপক
কারচুিপ কের।
• ���� সােল �ি�� �কাট� িন�ু� �িবে�� ত�� কি�িট�র িরেপােট� জানায়� �� িহংসায় �ু����� নের�
��াি�র ��ি�কা িছল না� কার� িতিন �সনা না�ােনা� �া� ি�িবর ��ালা� পিরি�িত িনয়�ে� আনায়
��ি�কা িনেয়িছেলন। �� কি�িটর িরেপােট�র ত�� িবেরাি�তা কের স�াজক���রা। ��াি� সরকার ���
��েক� ত�� �লাপাট� সা��ে�র �য় ���ােনা� ��ান�ার �ি�সারে�র �াি� ���িতর �া��ে� সত�
আড়াল কেরেছ বেল জানায় তারা।
• �জরাত �া�লায় �ি�� �কােট�র িন�ু� ��াি�কাস �ির �িবে�� ত�� কি�িট�র ��াি�েক ছাড় ���য়ার
ত�� িবেরাি�তা কের। �ক আ�িপ�স �ি�সােরর হল�না�া ���ত কের বলা হয়� ��াি� ��া�রার
ঘটনার রােত পুিল� �ি�সারে�র সে� �ব�ক কের �� িহংসার �পের�া �তির কেরন ��� ��
�ি�ে�া� ��েক ��ন� িন��িত পা�য়ার �কান� কার� �ন�।

�মিটয়া�জ বড়তলায় তী� জলস�ট
�� �াচ�� �ািকল �িহন�ি�ন� হািজরতন� ��িটয়া�জ •
তী� য়জলসাআ েটনােজহ ালডআমিটয় াআতজবড় তলারব
অমলল ।জেল রসমা ষা এইঅল ইেলন তুন নয়।জল
িডিতি টগৃহ পডপিরব ারসারাব ছরধ েরহািপেত কাশক ের।
�াীেে ইরাত পােতপ ানীয় জেলরসরব রােহাত যভােব ঘাটি
িদেেী ,আগাম ীগরেম রিদনডলি লরক থাভাবে লইআতি
হেয় উঠেত হয়। এলাকায় এলাকায় ইি াাহেয় েছনা নাইী
আেলাচনা, াুাাাে ভরবিহঃালক াশ।র াতাাঅবে রাধ,িচৎ
াচচঁচােমি চিনতনইৈনিমি েআকঘ টনা হেয়দঁািড়েয় েছ।নূি
নাগিরক পিরেষবা ােথে কিডমিটয়া,তজ-বড়তলা-রাজাবা
অমােল রবািসাো রাবিে ডত। িক তমএইব াকনারা
যুিেসসত কতকা রণাে নই।ক ারণগােডাানর ীেচইর েয়
িমিলয়ন গলাাল নিতমতাস রয়াআওয় াটারআে ষা ায়াট।এ
ালারা ােটকা থেকইকলক াতার দিেতণশহ রতল ীরিপ
জায়গায় পানীয় জেলর সরবরাহ করা হয়। এমনকী দিুগ
শহরতলীর জেলর সমআ টিআমটা েতগােডোনরী েচইপুরস
তরফ ােথে ক১১ ০িমিলয় নগালালে নরওয়াট ারপাি াহংই
িনমটাােণ রপিরকইা নারয়ন ওয়াহে য়েছ বেলদ ািব করাহেয়
অথচ িএদীেপ রতলা য়অকাকাে ররমেত াইগােডোন রীচলােগ
ািমিটয়ায় তজবড়ত লাঅলে েলর কাবশকে য়কিটও য়াডটত
জলশূরে ।এ ইজনাকীণ অমঅলে েলরমাে য়েষর জেলরয়ই
ািমটােনা রকথ াভাবা ইহ য়না ।কাউিলালার রা এরদ ায়িন
চায় না। তারা জনিডিতিনি ধহেয় ওজনগেণ রিপমৗি লকসম
ািমটাে তকাযত িতউেদগাাগহ
জলসং�া হিনে য়ায় ায়তডিতি দনইপিরব ােরপিরবা
পাড়ায় পাড়ায় গয়ােগা ললালে গইআে ছ।এমন কীজে
অতবতেব াইা তান ইবেলনবিববা িহ তাএক তোণ ীতঁার
ঘর ািছে ড়বােপ রবািড়ে তচে লগাগে ছনব েলএলাক
চামললকে করখ বররেয়ে ছ।িলচুবাগা ন,বেড়াসােহে বরহা
পাকািরয়াতলা, সাতঘরা, মােঝরপাড়া, কঁাঠালেবিড়য়া,
মি�ককপাড়া ,মাে রোরা ড,থােপারপা ড়া,লালেপ
হািজরতন িংভৃি তঅালে লরজে লরাগজা গানএেকব
তলািনেত াপপঁৗেছেছ ।আবা রএলাকা য়কাকাে নাাাকা েনাটপ
সি অাতেত ারমে তাজে লর ায়যগাজ াগান আেছ,ই াসখা
াককােন াএ কভুতুে ড়কারে ণকােলারেঙ র�ইপচন পচা
কখেনা াককেরািসেন রমেত ানী লজল ,আবা রকখেন াহলু
রেঙর ােঘালাজ লআসেছ ,য াপানী য়জ লিহেসে বপা
করেল ডাইিরয়ার মেতা মারাহক কোর াগছিড় েয়পড়
পাের বেল এলাকাবাসী আতিমতত ।এ ইজ লাই ানকরা
অাপপযু তাব েলইাা নীয়িচিকৎসক েদরঅিভ মত।ক ারণ
চমটােরা গব াঅালালাি জাত হেতবা ধেপ।িডপিটউব ওেয়লথ

�সামবার

িকছুটা সমিাা রসমাধা নহত ।িক তা তাাানহ াতই
অথচ এলাকাবাসী আর পঁাচজন শহরবাসীর মেতা
পুরসভােক সলডি কে করএ বংএকইস োয়র াজকাসরক
খাজনা িদেয় চেলেছ। গত ২০১১-১২ সােল িাা য়ডতিত
বািড়েত অসরত বহাে রক র(টা�া তৃ)ব ৃিা াকরাহে য়ে
জর পপুরসভা রউধতই তনকতৃু তপ রয়বাওয়া েডিডরকাউিএে
কােছ দরবার কেরও াককােন ালা ভহয়ি নবে লঅেনেক
াুাংা ভ।া তসইবা ড়ি তকরকড়ায়-গ ডিায়িম িটেয়ি দেয়ওচ
থাকার জর সসামা য়লজলট ুােত ারাপ ােে য়না। জৈনক
াতত াবেল ইঅলফলেল ন,ততিত বা দআরঅিধ কারআদা
ভাষা জািন না বেলই আমােদর এই হাল। াতব শকেয়কজেন
সেস নআেলাচনা য়জান াগলগ ল,তা রা এইচ রমঅবোব
জর ইিপ ধুপুরসভা েকন য়,এলাকাবাসীেদ রওদা য়ীকেরে
ািাাােমাট ারিদ েয়পু ংেরভর াট,া,নতা-াএন িতীে দর
পেরাু িমদে ততনবআইিনভা েবরাে তরঅাাক াে রকলই
াইনওয়া ,িামা টরচািল েয়মাডতািত ির াআজল াইটেনী
চািব বা কলাা পছাড় াখাখালা-টপ াাপক য়থেক জেলর
িংভৃি তঘটনা রজ নহআকডেকিাী কতা,নীিতিবব িজয়
তথা ীাাথপে পরভাবনাে কওতা রা এইতটিব অতষহঅ বর
দায়ী করেছ। জেলর অপচয় এবং চুির বঅ ককরা রবাপাপা
পুরসভােক এযাবৎ উেদলাা গিনে তএখদ খাযায়ি ন।এক
িাাত াবিদেল ন,ই নকনআ মরািনেজ রাও চেতাচ ঁাদ াকের
িকেন লািগেয় াখখালাটাাাে পরজে লরঅপ চয় বোক রেতপা
নােজহাল ভুোেভাগ ীমাই াষহঠকা িরিসপ ডাায় িনেয়
অবেরাধ কের আর পঁাচটা কােজর মাাােষ রঅডতিবধ ারকা
হেয় দঁাড়ােেে ।জেল রজ তআবড়তল ারবে ড়ারা অতাঅবে
করা হেয়েছ। পুরসভা অবেরাধ চলাকালীন ািমা টচা রগাি
জল িদেয় জনগেণর াুাং াভিাশম েনরা কচোাক েরে
সামিয়ক কেয়ক গািড় জেল াতত াসমা ডািমট েবন া।সংগি
াককােন ানাগিরক-আোলালে নরকমসডস ূিচএ খনওএল াকাক
উেঠ আেসিন। রবীেইনগের রজৈন কতাব ীণবে েিগ
কিরেয় িদেলন, গােডটইনরী চনাগির কপিরষেদ রকেয়কজ
অদমল সসাহস ীমাাইে ষরআম রণঅনশে নরফে লইআজে
গােডটইনরী চহাসপাতা লগে ড়উেঠেছ ।এ রোথ েকিশ াইায়া
উিচত বেল িতিন মেন কেরন। অপর এক সমাজ-সেচতন
বলডিে ারা�ম াোা কথা,বঁ াচার মেতাবঁ াচে তহেলআেক
ভাবনা সিরেয় াঅফে লসাবয়ইজন ীনম কালকাম নায়িনে
উ�পু কেকর েতহে ব।স েইাি নেত হেবপাড়া-াতিত ে
�াাবডলিলে ক,সকে লরআেলই ালন গেড়তু লেলজলসে
মেতা কিা সহসমে সারসমা ধানস

পৃ ৩

২ টাকা
• ি�শতবষ�

পৃ ৪

চলেত চলেত
ĉBDR@ C+= BKR;D
Ï/KR+D HKBR= BƁ*
�ি�তা� �সন� কলকাতা� �� �াচ� •
�িস�ার, ২� ন�র �বেডর �িগ মািটেত
পেড় �গেছ।� �েন িস�ার হ�দ� হেয় ছুেট
এেস �জন �া�েক �ডেক �িগেক �বেড
�তালােলা। �মে�েত কেয়ক ���াটা র�।
�িগর কপাল �কেটেছ। আেগ যত �চ�চাি�ল,
এখন তা আেরা �বেড়েছ।
আিম িগেয়িছলাম ২� ন�র �বেডর
�িগেক �দখেত। �িগ কােটায়ার এক ব�ু।
জি�ডেসর জ� ভি�� হেয়েছ। আেগ যাদবপুের
�কিপিস হাসপাতােল ভিত� হেয়িছল। ওখােন
�চুর খরচ, তাই �থেম িপিজ হাসপাতাল
এবং �সখােন িসট না পাওয়ার পের এখােন
এেস এই শ�ুনাথ পি�ডত হাসপাতােল।
�ব� �েরর মেধ� জায়গা হয়িন, কিরেডাের
�বড পাতা আেছ লাইন িদেয় ২�, ২�,
���। ব�ু বলল, হাসপাতােলর খাবার �খেত
পারেছ না িঠক। আলুেস�টা �খেয়িছল, মাছ
�খেয় বিম হেয়েছ। রে�র একটা �ট� করেত
িদেয়েছ বাইের --- কাল তার িরেপাট� পাওয়া
যােব। তারপর ডা�ার বলেব কী করেত হেব।
আিম �দখিছলাম একটা �ছােটাখােটা
�চহারার বউ এেস ২� ন�র �িগর জামা
পালেট িদে�। িভিজিটং আওয়ােস�র পের
হাসপাতােলর �গেট �সই বউটার সে� চােয়র
�দাকােন আলাপ হল। বলেলন, �িগ ত�ার
�ামী, নাম �বল দাস। ��খ কী িজে�স
করায় বলেলন, মদ �খেয় িলভার খারাপ
হেয়েছ, আেগ �পেট জল জেমিছল, সব
�ুেল যাি�ল। তখন রামিরক হাসপাতােল
িতন মাস ভিত� িছল, �সেরও �গছল। এবার
ডা�ার বেলেছ, িলভার খারাপ, সে� িটিব।
িটিবর সাত আট রকম কড়া কড়া ওষুধ
িদেল ওরকম �ব�েক যায়, তখন ঠা�ডা ঠা�ডা
িজিনস না খাওয়ােল হয়? �দখেল �তা
পাজামা পা�ােত আমার কী ক� হি�ল,
একা আিম পাির একটা পু�ষ মা�ষেক
সামলােত। পেড় িগেয় মাথা �কেট �গল,
আিম তখন থাকব কী কের। সবসময় থাকেত
পাির? সাত বািড় কাজ কের সংসার
চালাই। �লাকটা �তা �কােনা কাজ করত না,
মাে� মাে� �জাগােড়র কাজ করত আর সব
মেদর �পছেন �ালেতা। বয়স �বিশ হয়িন।
�ছেলর বয়স ২১ বছর, তাহেল বয়স কত
�বাে�া। আমার �থেক �-বছেরর বেড়া হেব।
আেরকটা �মেয় আেছ, তার িবেয় িদেয়
িদেয়িছ, এখন বািড়েত �ডেক এেনিছ, একটু
রা�াবা�ায় সাহায� করেত। বািড় �বিশ দূের
নয়, কালী�ােটর �াম িডেপার �পছেন মসিজদ
আেছ না --- সােহববাগান বেল। আমােক
সাতবািড়র কাজ সামেল হাসপাতােল আসেত
হয়। সকাল ১১টায় এেস খাইেয় িদেয় যাই।
�ছেলটা প�ািরেসর কাজ কের। �স কাজ �সের
রাত সােড় আটটায় এেস বাপেক জামাকাপড় পাে� খাইেয় িদেয় যায়। আবার
�ভাের উেঠ িতনেট হ�ািড় �ধায়, তারপর
প�ািরেসর কােজ চেল যায়। �স আসেব কী
কের। হাসপাতােলর �লাক বলেছ, বািড়র
�লাকেক থাকেত। আমার �তা আর �লাক
�নই। এপে�ও বাবা-মা �নই, ওপে�ও �কউ
�নই। কেয়কিদন আয়া �রেখিছলাম। ৮০ টাকা
কের �রাজ। এই প�াচ রিববার হেয় �গল
�লাকটা ভিত� আেছ। �রাজ আয়া রাখার �ত
টাকা পাব �কাথায়? �লাকটা পেড় িগেয় �চাট
�পল। আেগর কিদন ভােলা িছল। �বড �থেক
�নেম এিদক ওিদক চেল �যত। মাথাটাও িঠক
�নই। একটু পাগেলর মেতা করেলও খারাপ
িছল না। এিদক ওিদক চেল �যত বেল �ব�েধ
�রেখিছল। কাল ভাবিছ ডা�ারেক বেল বািড়
িনেয় যাব --- মরেব যখন ম�ক, আমােদর
�চােখর সামেনই ম�ক।
এত কথা বেল ��লেলন �বল দােসর
বউ। আিম �ধু বেলিছলাম, �িগ পেড়
যাওয়ায় নাস�েক ডাকেত িগেয়িছলাম
আিম, তখন ওরা বািড়র �লােকর �খ�াজ
করিছল। সে��র ��কার তখন গা� হে�।
তার �চেয়ও গা� য��ার ��কার �বল
দােসর বউ-এর মুেখ --- উিন যখন পেড়
িগেয়িছেলন তখন িনেজ উপি�ত িছেলন
না বেল। আর �স জ�ই �বাধহয় �ায়
�পিরিচত আমােক এত�েলা কথা বেল
একটু ক� ভাগ কের িনেলন।
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আি েমটাম শষ, বাংলােদেশ আমরণ অনশেন
গণজাগরেণর সািথ মী ায়াড

স াদেকর কথা

ব রার ভাবনায়
গরম বাড়েছ, আর তা আমরা হােড় হােড় টর
পাি । পা া িদেয় বাড়েছ জলক । শহের পাইপ
লাইেন আসা জেলর ধারা স হে । ােম
পু েরর জল র নামেছ, িটউবওেয়ল থাকেল ভয়,
এই বুিঝ বািল ওেঠ। তােপ গা পুড়েছ, কােরার
মেন হে এিস ছাড়া টকা মুশিকল। আেশপােশ
গােছর ছায়া খুঁজেত িগেয় দিখ, বেড়া গাছই নই।
িব েতর িবল বাড়েছ িব েতর দােমর চেয়ও
তগিতেত। আমরা টর পেত চেলিছ, আর পারা
যাে না। এই ধরাধাম যন বসবােসর অেযাগ
হেয় উঠেছ। মেনর কােণ উঁিকও িদেয় যাে , এর
বােরা আনা দায় বাধহয় সি িলতভােব আমােদরই
--- মা েষর।
িত বছর ীে ল ল পািখ ও প
মারা যায় ফ ত ায়, জল না পেয়। াকৃিতক
জেলর ভঁাড়ার আমােদর নাগিরক সভ তার চােপ
কেমই চেলেছ। আমােদর ত া আর কে র মুহূেত
আমরা তােদর দশার কথা মেন করব না?
জাড়া ল গােছর একিটেক কেট িনেল
আেরকিটর ঃখ হয় --- একথা ভাবা মােন
িক কিব ? এর মেধ কােনা বা বতা নই?
ঘাটিশলার িড় িড়েয় এেন আমার ঘেরর মেধ
রেখ িদেল িড়টার ক হয় --- সটা িক কবল
ক না? গাটা জগেতর মা ষ ছাড়া বাদবািক
সম িকছুেক মা েষর কী কােজ লােগ, তা
িদেয় বাঝাটাই িক িঠক? এেত আমােদর বা ব
ানিটই িক আংিশক বা অসত হেয় যায় না।
সই আধাখঁ াচড়া ান িনেয় িনেজেদর সব ভেব
ফলাটা িক কােনা কােজর কথা?
এই সব মেনাভাব িনেয় কথা বলেল তা কমন
িহংসার আবহাওয়ার জ দয়, তা তা চি শ
ঘ টা িমিডয়ােত আমরা দখিছ। গাটা জগেতর
ভােলা-ম স েক আমরা মা ষ সব জািন, গাটা
িনয়ার িকেস ভােলা তা আমরা ভারতীয় বা
বাঙািল বা িহ বা মুসলমান সবই জািন --এই ধরেনর সবজা াপনার িঠক িবপরীেত আেস
সহাব ােনর িচ া।
ি ক পুরােণর ধির ী দবী গাইয়ার নাম
অ সাের গাইয়া-ক নায় বলা হয়, পৃিথবীর সম
জব স া তােদর পিরম েলর সম অৈজব ব র
সে িমেল এক সংহত, পর েরর সে গঁাটছড়া
বঁাধা ও িনয়ি ত একিট জিটল ত িহেসেব
রেয়েছ। ত িটর আচার আচরণ বুঝেত হেব সই
দৃি েকাণ থেক। এই িনয়ি ত ি য়ার পিরণিত
িহেসেবই আমােদর এই েহর ওপর ােণর শত
বজায় থােক।
এইভােব ভাবেত িগেয়ই গত শতা ীর শেষর
িদক থেক সারা পৃিথবীেতই কাথাও কাথাও
এি েলর ১৬ থেক ২২ তািরখ পয পািলত হয়
ব রা স াহ, তার শষ িদনটা (২২ এি ল)
িচি ত হয় ব রা িদবস িহেসেব। এই ব রার
বুেক কউ সাইেকল চািলেয়, কউ শি ব বহাের
সংযম দিখেয়, কউ আেলা িনিভেয় রেখ পালন
কের এই িদন িল। আমরা আমােদর িনেজর
িনেজর পিরম েল িক এেত শািমল হেত পাির?

&

পি মবে র কােছ আমােদর
আশা িছল অেনক বিশ'
শাহবাগ সংহিত, পি মব -র ফসবুক পাতা, ২১
মাচ •
পি মবে র কাছ থেক আমােদর আশা িছল অেনক
বিশ' --- উি িট কেরন কলকাতার বাংলােদশ
ডপুিট হাই কিমশনার অিফেস বাংলােদেশর উপরা দূত
অিবদা পারিভেনর
শাল অ াটােশ। পূবিনধািরত
অ াপেয় টেম ট অ যায়ী শাহবাগ সংহিত, পি মবে র
প থেক ারকিলিপ দান করা হয়। তখন সময়
িবেকল ৫.৩০। ট াি থেক ডপুিট হাই কিমশনার
অিফেসর সামেন নামেতই কলকাতা পুিলেশর শাল
াে র আিধকািরকরা তঁােদর িঘের ধের। েত েকর
নাম ধাম জানেত চাওয়া হয়। তঁােদর জানােনা হয়
ইিতপূেব অ াপেয় টেম ট নওয়া আেছ। এরপর ডপুিট
হাই কিমশেনর অিফস থেক িতিনিধেদর ডেক পাঠােনা
হয়। িপছন িপছন উিদধাির পুিলশ আেলাচনা ঘের েবশ
কের। পুিলশ ারকিলিপর ত িয়ত প চায়, তঁােদর
তা দওয়া হয়।
এরপর, স ািনত উপরা দূেতর িতিনিধ ারকিলিপ
হণ কেরন। িতিন জানান এই ারকিলিপর বাতা তঁার
দেশর সরকার ও জনগেণর কােছ িতিন পঁৗেছ দেবন।
জ চ েরর ভাই বােনরা আপনােদর সংহিত াপেণ
উৎসাহ পােব। পুিলিশ বাধায় িমিছল কের দূতাবােস
আসেত না পারার খবের িতিন িবি ত হন। িতিন আরও
বেলন, কলকাতা তথা পি মব থেক আমরা আরও
সমথন আশা কেরিছেলন। তঁার সােথ কথা বলার সমেয়ও
পুিলশ সখােন উপি ত থােক।

সংবাদম ন িতেবদন, ২ মাচ •
শাহবাগ আে ালেনর গণজাগরণ মে র দওয়া ২৬ মােচর
আি েমটাম পার হেয় যাওয়া সে ও সরকার শাহবােগর
দািব িলেত মােটই কণপাত কেরিন। এই সে গণজাগরণ
মে র ইমরান বেলন, ২৬ মােচর আেগই সংেশািধত
আইেনর অধীেন যু াপরাধ ও গণহত ায় নতৃ দানকারী
স াসী শি জামােত ইসলািম িব ে অিভেযাগ গঠন
কের জামায়াত-িশিবেরর রাজনীিত িনিষ করার লে
আইিন ি য়া র দািব জািনেয়িছল গণজাগরণ ম ।
িক ঃখজনক হেলও সত , আি েমটােমর সময় পিরেয়
গেলও সরকােরর টনক নেড়িন।'
তঁার আরও অিভেযাগ, জামাতেক িনিষ করা ও এর
িত ান েলার িব ে ১৯৭৪ সােলর িবেশষ মতা আইন
ও ১৯৯৯ সােলর স াসিবেরাধী আইেন পদে প নওয়ার
েযাগ থাকেলও সরকার কােনা ব ব াই নয়িন। স িত
জামােতর িনব ন বািতল সে হাইেকােটর একিট িরট
সে িতিন বেলন, এই িরেটর মাধ েম জামায়ােতর
িনব ন যিদ বািতলও হয়, তবুও এই দশিবেরাধী দলিট
রাজৈনিতক দল িহসােব অপকম চািলেয় যােব।' আমার
দশ' পি কার স াদক মাহমু র রহমানেক
ােরর
দািব না মানা সে ইমরান বেলন, যু াপরাধীেদর একিট
গণমাধ েমর ধমীয় উ ািনদাতা স াদকেক
ােরর জ
রা ম ণালয় বরাবর ারকিলিপ দওয়া হেলও সরকার
কােনা েয়াজনীয় ব ব া নয়িন।
এ সে ু পিরসেরর িমিডয়া গ এবং দানবাকৃিতর
বেড়া িমিডয়া িলর তুলনা টেন ইমরান বেলন, েগর
ু গি থেক অবমাননাকর িবষয় েলা য গণমাধ ম
হীন উে ে ছড়ােলা সই গণমাধ েমর িবষেয় সরকার
িন ুপ। অথচ আমরা দখলাম বাংলা গ েলা িনয় েণর

জ সরকার
াপণ জাির কেরেছ।'
সরকােরর িত িবেষাদগার করেলও গণজাগরণ ম
মামুিল িকছু কমসূিচর বিশ িনেত পােরিন। িক ওই িদনই
রাত সােড় দশটা থেক যা ঘেরর সামেন জামাত-িশিবর
িনিষে র দািবেত আমরণ অনশেনর কমসূিচ নয় শাহবাগ
আে ালেনর একিট অংশ, শিহদ মী ায়াড'। এই
কমসূিচর সে সংহিত জানায় শিহদ জননী জাহানারা ইমাম
ায়াড', ঢাকা িব িবদ ালয় িশ া অিধকার ম ' এবং
সাং ৃিতক সংগঠন েবাধন'।
তােদর সাতজন ত ণ এই অনশন
কের এবং
পরিদন আরও -জন এই অনশেন যাগ দয়। গণজাগরণ
মে র িত স ূণ া জািনেয় এই সংগঠনিট জানায়,
আি েমটাম না মানায় পরবতী সমেয়র জ গণজাগরণ
মে র তরফ থেক য সকল কমসূিচর ঘাষণা দওয়া
হেয়েছ, তার িত পূণ
া এবং সমথন দলিটর
আেছ। বরাবেরর মেতাই িতিট কমসূিচেত ায়ােডর
িতিনিধেদর অংশ হণ থাকেব সি য়ভােবই। গণজাগরণ
ম ও এই অনশেনর িবেরািধতা কেরিন।
২৯ মাচ অনশনকারী মািনক সূ ধর-এর শরীর খারাপ
হেয় যাওয়ায় তােক বারেডম হাসপাতােল ভিত করা হেয়েছ।
এই অনশনেক সংহিত জািনেয় ায় শ-খােনক মা ষ তীিক
অনশেন সািমল হেয়েছ। তােদর মেধ আেছ বশ িকছু
গার, যারা সামেহায়ারইন েগ লেখ। িবেকেল গণজাগরণ
মে র আ ায়ক ইমরান এইচ সরকার অনশন েল যান ও
সংহিত জানান। ৩১ মাচ শাহবােগর গণজাগরণ মে র ছয়
দফা দািবর পে এক কািট সাত ল মা েষর সই করা
কাগজ সংসেদ জমা িদেয় আসা হয় িমিছল কের।

দলিচ হীন দশে েমর পিব আেবগ
আরও একবার বাংলােদশ দখাল তার তঃ ূততার
আেবগ। দলিচ হীন দশে েমর পিব সই আেবগ িনেয়
পেথ বিরেয় পেড়েছ ল ল
ছেলেমেয়, দশটা
বাংলােদশ হেয় উঠবার পের যােদর জ । ...'
এরকম সামা কেয়ক লাইেন িনেজর কথা পাঠ কের
কিব শ ঘাষ উে াধন করেলন সমুদ ত শাহবাগ' নােম
পুলক চে র তালা ছিবর দশনী, কলকাতার কেলজ
ি েটর বই-িচে (১৫ বি ম চ াটািজ ি ট, কিফ হাউেসর
িতনতলায়)। কলকাতায় বাস কেরও শাহবাগ আে ালেনর
গিত- কৃিত কীভােব বুঝেছন, বলেলন অ ণ সন। িতিন
বেলন, আজ ২৬ মাচ, িবয়াি শ বছর আেগ অথাৎ ১৯৭১এর আজেকর এই িদনিটেত পািক ািন সনার ংসা ক
আ মেণর মুেখামুিখ পূববে র বাঙািলর াধীনতার যু
হেয়িছল। সই াধীনতা অিজতও হেয়িছল। িক
অিচের নানা িবপথগািমতার মেধ তা বারবার িবড়ি ত,

ায় চূণ। আজও তার জর চলেছ। তারপর হঠাৎই
বাঙািলর য স া ধমিনরেপ তা ও গণত েক হািতয়ার
কের িতি ত হেত চেয়েছ, পেদ পেদ বাধা হেয়ও
ইিতহােসর সই অিভযােনর সদ প যন িফের এল ২০১৩র ফ য়ািরেত। আেগও মােঝ মােঝ এই িতবাদ হয়েতা
উ ািরত হেয়েছ। িক শষপয তা টঁেকিন। পাশাপািশ
আমরা দখিছ, এবছর ৫ ফ য়াির থেক সািরত
শাহবােগর আে ালন নানা িদক থেকই সকেলর মেন য
নতুন ত াশা জাগাল তার িঠক তুলনা নই। শাহবাগ যন
এক িব ৎ শ, একা েরর মূল েবােধর পুন ীবন ...।'
ায় ি শ িমিনেটর বিশ অ ণ সেনর এই ব ৃতায় িছল
শাহবােগর যুব-িবে ােহর িত সহমিমতা।
সমুদ ত শাহবাগ' দশনীিট চলেব রিববার ও ছুিটর িদন
বােদ িতিদন িবেকল িতনেট থেক স া সােড় সাতটা ১৩
এি ল শিনবার পয । িরেপাট িজেতন ন ীর।

শাহবােগর পােশ

.

we

%

বাংলােদেশর শাহবাগ আে ালেনর সমথেন কলকাতায়
কেলজ ীেট িচ িশ ীরা ছিব আঁকেলন ২৬ মাচ, ছিব
শমীক সরকার।

গণহত ার নায়ক নের

২৯ মাচ
বার িবেকেল উ র চি শ পরগনা
জলার অেশাকনগের বাংলােদেশর চলমান
আে ালনেক সমথন জািনেয় একটা িমিছল ও
সভা হল। কল াণগড়, মা ও আেশপােশর জনা
প ােশক মা েষর ছা িমিছল শহেরর পেথ পেথ
ঘুরল। পথচারী ও শহরবাসীর হােত আে ালন
স ে তথ সমৃ একিট িলফেলট দওয়া হল।
িমিছল শেষ অেশাকনগর চৗর ী মােড় একিট
সা সভা হল। সখােন সমাজিবদ ার ছা ী িপি
রাহা, িশি কা িশউিল গােয়ন মম শী ব ব
রাখেলন। গান গাইেলন নািজনা খাতুন। এছাড়া
িবিশ ব ি রা ব ব রাখেলন।
৩০ মাচ শিনবার উ র চি শ পরগনা জলার
হাবড়ায় বাণীপুর জনতা হেল িবেকলেবলা শাহবাগ
আে ালেনর সমথেন এক মেনা সভা হয়। এেতও
ব িবিশ মা ষ ব ব রােখন। িরেপাট বি েমর।

মািদেক সামািজকভােব বয়কট ক ন'
একিট আেবদন

আমরা সকেলই জানেত পারিছ য এি ল িশ পিতেদর
একিট সং ার সে যু মিহলােদর এক গা ী নের
মািদেক কলকাতায় আম ণ জািনেয়েছ। এটা অিছলা মা ।
এইসব িশ পিত এবং িমিডয়া গা ী িল নের মািদেক
দেশর আগামী ধানম ী িহেসেব দখেত চাইেছ। অথচ
আমরা কউই নের মািদর আসল পিরচয় ভুেল যাইিন।
২ ২ সােলর নৃশংস জরাত গণহত ার অ তম নায়ক
নের মািদ। দশবছর আেগর সই িদন েলার কথা আমরা
কীভােব ভুেল যাব? মেন নই, সই েযাগময় শাকস
সমেয় আমরা সকেল অথসং হ কের পািঠেয়িছলাম
জরােতর আ া মা েষর কােছ। সিদন মিটয়া জমেহশতলার দিজসমাজ নতুন জামাকাপড় একি ত কের
পািঠেয়িছল জরােতর গত িশ েদর জ ।
না, সই গণহত ার ঘটনাবলীেক এত সহেজ আমরা
ভুেল যেত পাির না। আজও সই হত া ও ংসযে র
নায়কেদর চরমতম অ ােয়র িবচার হয়িন। আমরা আজও
ায়িবচােরর অেপ ায় রেয়িছ। তাই নের মািদর িবচার
আমরা চাই। আমরা চাই অ ত কলকাতায় যন সই
হত াকাে র নায়ক অিভনি ত না হন।

তািকেয় দখুন বাংলােদেশর িদেক। ১ ১ সােলর
গণহত ার নায়কেদর িবচােরর দািবেত আজ সা ার
সেদেশর নতুন জে র ছেলেমেয়রা। সখােনও িনবাচনী
ফায়দা লুঠেত গণহত ার নায়কেদর সে জাটব হেয়িছল
কখেনা আওয়ািম িলগ, কখেনা িবএনিপ ইত ািদ দেলরা।
যু াপরাধীেক ম ী পয করা হেয়িছল বাংলােদেশ। িক
সই িনল আেপােসর জবাব িদেয়েছ চার দশক পের
াকার শাহবাগ ায়ােরর গণজমােয়ত।
শাহবােগর নব জে র সেচতনতা আমােদর িশি ত
ক ক আ ন, মানবতার আেবদন উ ারণ কির নের
মািদর িবচার চাই। তঁােক শতসহ কে িধ ার জানাই।
তঁােক সামািজকভােব বয়কট কির।
আেবদনকারী : কৃ া সন, দীেপন সন , কাম ল হা না ,
সাম ি ন পুরকাইত, অিজতবরণ িসংহ রায়, খায় ন নসা, অিমতা
ন ী, মহ ত হােসন, ফা ক উল ইসলাম, সািদক হােসন, শরিদ
সাহা, কৃি কা সাহা, কানাইলাল িব াস, িফেরাজ আহেমদ, সত ত
চ াটািজ, শখ শাহনাওয়াজ, মহঃ দাউদ, কািজ ফয়জল নােসর,
িনজামউি ন আহেমদ, মিন ল ইসলাম, শািকল মিহনউি ন, মহঃ
আিমন, মাঃ আসরাফ আিল গাজী, মহঃ গালাম র ল, নীত পাল,
অিনল তপাদার ও িজেতন ন ী।

পাঠেকর কথা

ব নেহিড়য়ায় কিব
ভাষ মুেখাপাধ ায়
িকছু তথ সংেশাধন
গত ১৬ ফ য়ািরর সংবাদম েন সােলমােনর মার ােম পদািতক কিব' শীষক সংবােদর তেথ
-একটা ভুল আেছ। একটু েখর মুখ দখেব
বেল/আমােদর মুেখর িদেক/চুল সাদা কের/তািকেয়
আেছ আহ েদর মা।' --- এই লাইন েলা
যতদূেরই যাই' কাব ে র পােয় পােয়' কিবতার।
এখােন সােলমােনর মা-র উে খ নই। আর
সােলমােনর মা বতমােন বঁেচ নই। ১২ ফ য়ািরর
অ ােন স র উ ীণ সােলমান উপি ত িছেলন।
সােলমােনর মা িছেলন না।
কারাবােসর পর কিব ভাষ মুেখাপাধ ায়েক
বজবেজ সামনাথ লািহড়ী িনেয় আেসনিন। ওঁরা
ায় এেসিছেলন। ৭৩ ফিকর মহ দ খান রাড,
ব নেহিড়য়া, বজবেজর এই িঠকানায় ১৪।৫।১৯৫২
তািরেখর িচিঠেত কিব ভাষেক সামনাথ লািহড়ী
িলেখিছেলন, ভাষ, পিরচেয় এেস তামার দখা
পলাম না। নলাম তুিম িনিরিবিলেত সািহত সাধনা
করার জ বনবাস িনেয়ছ, আবার িপ.িস. অিফেস
নলাম য তুিম ম াস ক ট া কের উপ াস লখার
জে বজবজ গছ।' এই িচিঠর সূে জানা যায়
সামনাথ লািহড়ী কিবেক বজবেজ আেননিন।
েভ া সহ
সনৎ কমকার
বজবজ, কলকাতা ১৩৭
পুন : ১২।২।২০১৩-র অ ােনর মূল আকষণ
িছল ভাষ মুেখাপাধ ােয়র িরেপাটাজ েলা িনেয়
অধ ািপকা া রােয়র আেলাচনা।

কিবতা এবং কিবতা-র
৪৩তম সংখ া কাশ
২ মাচ, রীণা কিবরাজ, বরাজপুর •
বীরভূম জলার বরাজপুর থেক িনয়িমত কািশত
হয় কিবতা এবং কিবতা' পি কা। স াদক
ফজলুল হক এবং কাযিনবাহী স াদক ফা ুনী দ।
গত ৩ ফ য়াির কলকাতার বাংলা একােডিমেত
এই পি কার ৪৩তম সংখ া কাশ কেরন সািহিত ক
মহাে তা দবী, সংগীতিশ ী কল াণী কাজী এবং
গ কার নিলনী বরা। এঁরা েত েকই মেনা
ব ৃতা কেরন। এই সভায় ফজলুল হেকর রচনা
সং হ', ফা ুনী দ-র কাব
েতার লািগ আমার
ভীমরিত' এবং বাই শবনেমর উপ াস আিম'
কািশত হয়। সভার সূচনা হয় নূপুর কাজীর েদিশ
গান িদেয়। এছাড়া িছল ব কিবর কিবতাপাঠ। সম
অ ানিট রভােব স ালনা কেরন অ ণাভ ঘাষ
এবং অিদিত গা ুিল।

উদার আকােশর অ ান
২ মাচ, িনজামউি ন আহেমদ, কানখুিল,
মিটয়া জ •
২৩ মােচর
র িবেকেল কলকাতা স ােব
উদার আকাশ' কাশনার তরেফ মীরাতুন নাহার
এবং সাংবািদক মাসারাফ হােসেনর েটা বই এবং
ফা খ আহেমেদর স াদনায় একিট পাি ক পি কা
কাশ হল।
মূল অ ান িছল একিট আেলাচনা সভা, িবষয়
িছল, গভীর স েট বা াধীনতা'। আেলাচনায়
অংশ িনেয় কবীর মন বেলন, বতমােন বা
াধীনতা সিত ই স েট ... বা
াধীনতার
নােম মা েষর ধমীয় ভাবােবগেক আঘাত করাটাও
তসিলমা নাসিরন বা সলমন শিদর কােছ কাম
নয়। আবার রাজৈনিতক দল িল বা াধীনতােক
িনেজেদর মেতা কের স ীণ ােথ ব বহার করেছ।
...
সমাজকমী এবং তালপু র আড়া হাই-মা াসার
ধান িশ ক কাজী মা ম আখতার জ লমহেলর
িশলািদত , ষােলািবঘার তাপ ন র এবং
যাদবপুেরর অধ াপক অি েকশ মহাপাে র দৃ া
উে খ কের বেলন, পি মবে বা
াধীনতা
এখন ভয়ানক স েট। এ সে িতিন পুিলশকতা
নজ ল ইসলােমর লখা মুসলমানেদর করণীয়'
বইিটর উে খ কের বেলন, সরকার মুসলমানেদর
উ িতর কথা বেল বেট, িক নজ ল ইসলােমর
ওই বইেত মুসলমান ছাড়াও তফিশিল জািত ও
উপজািতেদর িপিছেয় পড়া অব ার িচ টা ফুেট
উেঠেছ। সরকার ওই বইেয়র কােনা যুি খ ন
না কের লখেকর নােম ৎসা ছড়াে । ... কউ
যখন মুসলমান বা িপিছেয় পড়া সকল মা েষর
উ িতর িদশা দখােত চাইেছ, তখন তার ক েরাধ
করা হে ।
এছাড়া, এিদেনর আেলাচনায় অংশ নন
অধ ািপকা মীরাতুন নাহার, গায়ক অসীম িগির এবং
িচ -পিরচালক শত পা সা াল।
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রশচপইাই- এরকলপ ক-মপরম াণুে- কেপ�র(
অরপাটিম কপাওয়া রতরদহ শন)চারিদ েকর টএবশ
শপােম রকেয় কহাজা রমাষ াষরকিত বা দু-ুব
ওই পরমাণু াএকে- সরসপ-সার েণরকপি তবাদজাি
তারা চায় না, নতুন কের আর রএকােন াপরমাণ
চুিি াওখাে নবসােন াকপহা ক।এক িট৫ ০০গপমগাওয়া
ফাত টিাপড ারিরয়ডুা- এের রকাজ চলেছুদ সখ
যুগ ধের। শপামবাসীর াদাি বজািনেয়েছ ,ও ইচুি
বািতল করেত হেব। তাছা�প াও ইএলাকােত ইপরমাণ
বজচর রফরপফল ারওকপি তবাদক েরেছত ার া।ওইপর
চুিিহুরে লাুএ থে ককিযি বরট- কৎ, রতি রহয়
অিধকার আেশপােশর শপােম রমাুষে ষরসব ারআে
জািনেয়েছ াটিতবাদকারীরা ।তার ািদে ন১ ০ঘাপ টাক
ররলাডেশিডং- এীপভাে গ, আর ১০িকেলািমট ারদূ

কলপলপ মটাউনিশে পযার াথাে কতার া২ ৪ঘাপ টািবি
পায়।
এইসমা াদাি বিনে য়আ জ২ ৮মাচ অাঅ বাতছ
জায়গায় অনশন ও অবেরােধ হাজােরর রকবি শপপামবা
শািমল হয়। পুিলশ অবেরাধ তুেল িনেত বলেল অার
সােড় ছ-ররশ াজ নশিপ- ক-া রবরণ কের।সাধ
এইসব রকুএ েএবিকছু- পেণরম েধটরই পুিলশ এ-প
ররলােকেদ রবুছ েড়ওি দয়। িককুএ েটরেপা রযিতবা
পরমাণু চুিি- রিবুরে রপ, তা ইজটরপ ুি লশওই
ছ-ররশ াজ ন(যা রমেধ অাঅ াটত ২০ ০জনমিহলা)
হাীপভানেচি র,িসুকােপ এুমলক েয়ল,রুচা ইা
িতনিট শহের িবেয়র জা রয কযহলর কিলবপ- বহা
হয় রসসখাে নিনে য়যায় ।এ রমেধ কমপুি লশুপ থেমব
২৭ জন রদনতাে কতার া(রজলহাজ েতরাখে ব।প
সেুরুকেব লাপুিলে শরপ- পারম(ুািজে টকটেকিবেয়
হলহটিলে তিনে য়এে সপটম িকিদ েতথাে ক,সবাই
র(জে লপুে রাুদে
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�টিবচাে রআমা রযাবসকী বনপএ হা কআরফঁা িসইএ,
রএকােন াবপকাপ ারন া।টাসিদ েনরআেুদ াল েন-ক
িনরপরাধ কৃষকরা পুিলেশর হটিলে তমার াগটগি
এবং আহত হেয়িছল, তােদর জা টিবচা রা
রকহাক। 'এ ইকথা ইআদালে তবেলিছেল নদসনীল
গত ২৩ মাচচ ীভগ ৎিসং-এ রফঁািস রিদে নতঁা
বরকবুএ েকর এরণ কেররপ নীলমকলক াত ায়ইুিলা
হেল গণ আেরপালেন রকমসুীে দরসা েথএকা েআপত
কথাবাতচপ াবলিছেলন ।িতি নবলেলন ,পধাধীনত ার
রাদেশ রপও ায়চুরা িশহাজ ারিনর ীহমাুএ ষেকহ
কেরেছ সরকাির বািহনী। এর িবচার বা রকপএহ া
িবষেয় রাদশেজাড় াএ কআেপরা লন কাওপ হওয়াদর
এক সময় রামমেনাহর ররলািহয় াতা রমসসীস ভাুএ
পদতরপা গকেরিছেল নপুিলেশ রটরিল েত দপইনাগির
হতরপা রটরিতবাে দ।িত িনবলিছেল ন,পুি ল শওসরকা
বািহনীর হটি লকরা রঅিধকারট ািনেয় ইা রমরতু
হেব।
িতিন জানােলন, একটা কথা পির�পা র(ুজ েনাওন
দরকার, তঁােক রয যঅিভেযাে গযাবসকী বনর রজলওপ
হেয়েছ তার একিটও রএকােট াপপটমা িণতহয় িন।ত
এমন এক অ�মু তরা য়আমােদ রাুদে শরিবচ ারববপব
ন� মকুপ েকপর কাশকের েছ।আদা লেতি তি
বরকব র-ুওরেখিছে লন, তারিভি রআেত তঁা রওপরআ
অবমাননার অিভেযাগও আনা হয়।
শদনীলেম রঅিভেযাগ ,সরকা রএভােব ইিমেথ
মামলায় রাদেশ রিবিভ গরগণআেরদ ালনকমাফঁাসায়। এই িনেয় রাদশবপকা পীএক টাসমি
াওয়া সা এ-ুক রেতচেল েছনরপ ন ীলমও
সহেযাগীরা (এই িবষেয় রযযাগােযা গকরা রইেম

sunilam_swp@yahoo.com) তঁার

কথায়,
অেনক মানবািধকার সংগঠন িববৃিত িদেে কবেট
িক। কবাুক েবআদাল েতরটিতিদন কারলড়া ইটা
কিঠন এবং রসসখাে নসাহায সকসহেযািগত ারএাপা
তত ারশ দওন য়।অে নকটাক ারবকপাপ
িতিন একেশা আঠােরা িদন র(জে লকািটেয়েছন
পরাধীন রাদেশ ওঅেন কারদশেপএ িমকম া(র
বরকবপ- ারসংু-া েরর কথা বেলবদগ েছন ।িকবাাক বঅিভরপত া,র আজল আজওভয় াবহন রক।ি
র(জেল রঅিভরপ তািন েয়ুরজ েলরডাে য়িরর একাশ
চেলেছন। র(জে লথাকাকালী নিবিভ কুবকপুবাপ রবরাত
রযযস বব ইপ- টরিদেয়িছেল ন,তা -ওতঁ ারিব
সমাজিচাপাে কাৃদ ৃঢ়কেরে ছ।এ বংুর জেলত ঁারঅ
আেরপালেন রমেত াবণপও ময়অিভপ- তারক থাওি
জানােলন।
মধরাুােদে শরিবধানসভ ায়একািধকব ারিনবটশা
হওয়া াসসে শদসরন ীলমবলিছে লন,ত ঁারএলা কারম
র(জা রকের ইতঁাে কীপভা েটদঁ াড়কর ায়এ বংপা ভাটি
তঁােক িবধানসভায় পাঠায়। িতিন খুব সামাা কপয়সা
খরচ করেত রকপেরিছেল নীপভাে টরজ ক-।পরবতর
তঁােক রীভাে টহারােনা রজ াই ওইুক কেও সপুা
িতন রএকাি টটাক াখর চকেরিছ লিবেরাধ ীপাাথি রী।ত
মত, রীভা টএখ নটাক াআ রচপগপাগাি দকষর িবষ
রগগেছ ।কেথাপকথ নপেব ইএ একযু বকব ইর ুএতঅতপসে�া ওতঁা রসদাহাপও ময়উপির- িতরক ারণজা
চাইেল িতিন �ৃ করবলেল ন,এ টাদৃিিসভ টকীরি
আমরা িবকে সসমাজবকবব শপা চাইি কনা তার
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৩১ তািরখ াপাইমাি রিশুএে করপরীি সা।স ারারা
নািক ৪৫ লক কপরীপাাথি রী।দ রযুে নযুয
মােঝরহােট িশয়ালদার িদেকর আপ রীদ রনুড়
িদেয়েছ, াশচ টীিভ ড়।টাল িডসকচুাটঘাে মেুরটও
উেঠ পেড়েছ। �পাটফেম -ুর েয়ুব গেছ আরওঅে ন
-- তােদর তার,ুে রিচৎকার ।ীদ শরনচ লে তুথামল। আবার িকছু ররলা কউঠল
বজবজ যািেি ।সহযাস িীা অিটঅসস বয়সী
িজেভস সকরল ,বুড়ু লযা বক ীকের ?আি মজবা
রাদওয়া রআেগ ইআের কবয় ররপএ লাকলাি ফেয়ঝঁাি
বলেলন, আিমও যাব। আিম �ইএসি ড৩ ০বা সযােব
বলার আেগই বয়স ররপলাক িটবলেল ন,অে টাক
তারপর রীএপক ারধ েরুর যেতহ েব,না হেল- কদির
রবছেলুরে লাএেস েছডায় মপ-হার বারএি থেক।
পরীকপ াাুদে
এসিড ৩০ বােস উেঠ রাদি খপপামী-, কী,প
আেরকজনেক িজেভস সকরেছ ,এপকাথ ায়যােব
পােশর ভ�ুেলা কবারবা রিজেস এসকরেছ ন,আলমপ
চালকল যাব নািমেয় রাদেব ।পপা মীা রীওপুস খােনয
সেি সসে াা, ি(ু,- ইজে নরএকইজ ায়গা য়িসট
উি- র :হঁপি া।কপ ালভােল া। তাআপনাে দর
পরীকপাথস রীপাটাট াল ?৪৫ল াখ?হঁ রাা।দ িদখুন
যােেদ নযান ।কা রভােগ টরিশ েকআুছঁ েড়।মিহল
িজেভস সকরেল নএকজন ,কে বপাশ ?২০০৬শরপ(াজুেয় ট।এ খনম েনআ েছিকছ ু? ওই যাম
আেছ --- রকহে সফরফলে লনমিহল া।পএলা কিটবলে
রতরদশনা িরপএদা কানচাল াই।কাে ড-শরির চাজি ইকির
বই িকেনিছ। ওই তােত যা হবার হেব।
পােশর জন বলেলন, এই রয যসবা ইএকসে
পরীকপ ািদেি য।যা রাসপসচস াস ার ,ব- যদশ

পাশ কেরেছ আর রয যপঁা চবাপ- ার মাসব াইিদে
পােব রএক ?াসপসসা সপপ।আম ােদরও াবলায় টিায়ার
িরবমুটেমো িট ৫৮ল াখপরী টাািদেয়ি ছল।আপনা
৩৫ হাজার রদনেব ,পরীপ টািদ েি র৪৫ল াখ।তা
রএকাট রএস আকসআ েছ ।সবিমি লেয় হয় ত২০হা জারকি
রএকােন াপােসদুনেট েজআে স?পসামী -পসীহ াসল।
ররত াকে রযুয েতহে ব। তািঠ
পরীকপাথসুীে দরি সটিন েয়আে রকদ ফামশকর
বরপারাকপুের রপরীপাাথ, এী,কিরদ িট শনক মহে
দিকর ণচির কশপরগন ারঘাস- রটারুবচ েয়ে ছ,িসট
সেররশখািল ।আ জআের ক(ক জবরপনল াম,
িফলাপ কেরিন, রএকব লবপুা েপএট াকা জমািদেয়
তারও পরীকপা রসঘসপ- টার চেলএেস
পয়লা তািরখ সকােল বদনলা মপইাইেভ েটক াজক
িা-জেন রকেথাপকথন ।একজ নআেরকজনে কবলেছ
িক কাল রএকম নপরীপ টািদে ল?আেরক জনিন-ি
পরীকপ াভােল াহল ?উ-, র,দা-রি -ণ।তা রপ
এটা িনেয় রএকােন াকথ াদইন
একইরকম বাকরপালা পআের কজায়গায় ।পইাইেভ
কাজ কের। কাল পরীকপ ািদে তকটবিরেয়িছে ল?
রকবেরাইিন ।একিদ নছুিট ।আ রযুয েতই ে-র করল
গতকাল পরীকপ াএুক েুদঅ েনকরুছে লেকই
রগগল ,ওএমআ রনাপ- ারি ঠকক েরিলখ েতপার েছন
অিভভরত াদইন ই।ভ ুলওএম আরন টররি লেখস াদাক
িদেয় মুছেছ। গাডচ-র ািকছ ুবলে ছনা ,কার ণগাডুাে
িনেদচর শাাদও য়াআ েছএবকপাপ ােরসাহ ায এ-নাক
ষাট িমিনেটর মেধর ইএকেশ ান- ারউ এ-রক রেতহ
াাথ মপেনের াটড় িড়িমি নটধ েরন াম আর সই
জায়গায় (৬ জায়গায়) করেত হেে রয পযমা থাখার
হওয়ার র(জাগাড়
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1EKF[ HDÙ8 RĤKER= =9N= Ĵ1ĥ * 
ŘMBK= /Ø@9ÎM *E*K9K ca BK/Î 0L@ ÏE+R*D
Ï9KEK •
���া�া �����া� ��� ন� ��া���� �������� ���া�
� �� ন� ��া���� ���� ���ানা� �া��া�ন �া� �া�
���া� ���া ���� ��া�� �া ��� �����। �ান���া��
��া���� ��া��� �� ����ন�� � �����া����
�া�� �����। ��া���� ������ন ������ ���া�
��� �া�া� ��ন�া�� ����� ���া ����না ���া
����� ��� ��� ���� ���� ���� ��ন�া��
������� �� ��া�া� ��া�া� ���� �� ���া �া� না।
�� ���া� ������ �� ���া ��া������ �া���
�া��� ���� ��া� ��া� ���া �া�া�� ���� ��া��
.���া�া�� �া�া� �� নানা ���ন� ������া। �� ��া��
��া�া�া���� ���� �� ��া���� �া��ান ���� ����
�া�া ���� ��� �����া���� ��া��� � ����ন����
��� ��� ��া। �া��� �� ��া�� ������ ���
���� �ান�� ���� নানা ���� ��া��। ��� ��া����
�����া�� � ����ন��� ���� ���� �া���� ����া�
��া�া�া� �া�া���� ��� ����া� �া�া ��� ��া������।
����� ��� ���� ���� ��� ���� �� �া�া�ন।
��� ��া�না����� ��� ��� ������ ��া�� �া���ন।
����া�� � �ন����া�� ����� ��া��� �া�� ����।
��ননা ����� ������ ��া ��া�� ��া�া ��������ন
��া�� ��া�া�না� ����� ���া�� �����। ���
��� �����ন ��� ��া��� ��������� �� না ����
���া ��� ������ন ��া��� �া�� ���া� ����। ��
���া ��ন ���া�� ��া� �� ��া����� �����
��া�� �া���া�� ��ন ����� ���া� �����ন ����
�া��� ��া��া������ন� ��� ��া�া� �����। ���া
�া����� ��া��� �া��� �া�� ���� ��া��� ��
����ন ��� ��� ��ন �����া ����� ��া� ��� ��
�� ������� ����া ����� �����ন �ন����� �া���
��া�� ��া�া��� ��� ��� ����� ন��ন�া ��������
�া��া�� ��া� ��া���� ��� ����� ��া��ন।
������� �� ����� �������� ����� ���া
�ানা� ���� ���ন� ��া���� �������া � ��ন�
��া���� �����া�া� ��ন� ���া ���া���ান� ���া�া
����া����ন� ���� �ন �া������ �া�� ��া��
��া�া�না� ����� �����া� �ানা�না �� ���
���������� ������ ��া� ���া��ন� �������ন�
��া��� �া���া ���� ��া�� ��ান ���ন। ���
��া� ���ন� ��া���� �������া� ��ন� ��া����
�����া�া � ��ন� ���া� ���া���ান ����� ����
��া����� ���া� � ����� ������� ����া ����ন

��� ������� ��ন। ��ন�� ��া�� ���া� �ন��া
�� �� ��া���� �া����� ��া��া �া�া ���� ��া
��� ��� ��া� ����া ��া ��� �া�� ����� ���
� ����া ��া�ন ��া�����া� ��� ���া��া�া�� ���
���� �া��। �� ন� ��া���� �����া�া� ����া�� ���
���ন� ������� �া�া��� ��া���� ���� ����� ����না
����া� ��া ��। ��� ��� ন� ��া���� �������া�
�া� ���� ����� ��া�না ���� ����া���া �া��া �া�
না।
��া���������া�� � ����ন���� না���������
����া�� ���� ����� ���� ��� �া��� ���� ����া��
������ ��া��� ����� ���া���� �ানা�না ��।
������ না�� ���া����� �� ��া���� �����
��� �া�া ���� ������া� ���� নানান ����� �
��া��ন� �া� ����� �া�� ������ ���া��� �া�
��ন� ��া ��� ন� ��� �ানা�না �����। ��� ����
��া���� ����া��� ���� �া���া �����া� ��� ��
�া��� ���া�� �া����� ��� ���� ��� ���� ����
��া�� ������ �া�া ���� ���� �া���। ������ �ন��
����� না������ �া��� �া������ ���� �ানন��া
�������� �া��� �া�ন����। ��� �া��� ��ন ����
�����া� ���� ��া�না ���� ����া���া �����ন।
��� ����� না������� ����া�� ���� �ন��� ��
��া������ �া�����া�� ����া� ���� ��� �����।
�� �া��� �� �����া� ���� �না �������ন�
�া���� ������ ��ন� ��া���� �����া�া� �����া�।
����া�ন ��া���� ����া� ��া� �া� ������া���া��
��া� ����া� ����। ���া� ����া� ���� �����
����া� ����� ��ন����� �া�� �া�� �ন�� �া�� �া��
���� �া���া��� ��া��া�া�� ��া�� �া�া���� ���
���� ����� ���� ��া � ������না� �া� �া����
�া��� ��� ������� ����� �ন����।

�����া�� ���� ���া�� ���ন
@LèB RFK*=,D ca BK/Î •
�টিমিলটাি রিপিস !ভাবেত ওপাি রনা ।আমা রএ তখারা
লাগেছ রয যাওদখে তওযাইি ন।ুষ শেষএইভাে ব।'এভা
কথা বলিছল রপমেয়টা ।তা রিমিলটাি রিপিস রনই কইব
বয়স। অেশাকনগর ২নং �এক ,উ- শরচি ক-শপর গনাপি
বয়েসর তুলনায় িতিন িছেলন শরসসমথি র।র শবশ টাটি
রকহঁে টচে লকড়বড়ােত ন।ুর ছে লবউন ািতনা তিনস েমত
রশচা(দ জনমাুএ ষেকি নেয়ত ঁারব াস।নািতপুিত েদরবকাব

করেতন। খুব দাপট িছল একসময়। বেয়সকােল সংসােরর
জা এক ীন াকেরেছন ।তঁা রসদ াসজা গদৃি টবি ছলসংসাে
আনােচ কানােচ। চার রবছেল ইবেড় াহেয়েছ ।এক ইবািড়
মেধর রতার াআপ নআপ নপিরবা রিনেয় ।ম ামােঝমােঝ
তােদর বলেতন, ররতােদ রয এয কীহে ব!পুদা েলরপ
িদন সেুরুকেব লাতখ নওশহে ররদালাে নরখঁা েজচঁ াদউঁ
রাদয়িন ,এে কএে কস ববুছেলে দরঘরর রিল-ুপ িরেয়বাি
ররশ ষপুা েুড়পেড়িছ েলননবি তপরবৃ

��া��া �া��� ���� ন�� �া�� ��ন ��া����
��� ���� ��� ��া��� �া� ���� ����
ca BK/Î 9K>H ;KH Ï,XIKL4 •
সরাসির রাপাাড াপ(বাজ াের চেলআস
বওয়ালটশি চরতঁািতে দরট- তিরএ কটা
২৯-৩০ মাচচ আআসােম রকামক কপ(পসাম �া���
রপমাগ াকাপেড় রদা মযওযখা েনকম-াএস
র(জলা রওপয়ালশ কিচব-সনগ রীেতও রানীয়তঁা
মেধর ইএ ককপুীা েভরিবের ০ারণ ঘেট। তারাুসহাল ে
রাদাকানদারেদ রনক লকদবনার সীশা িড়রা- াার ওপরজ
কের পুিড়েয় রাদয় ।এ ইগণিবেপী াভদ মনকর েত ওইঅর
রসসনাবািহন ীপপমাতাে য়নহ য়,জা ির হয়কাফ ু ন২ও ১৪৪ধা
আসােমর ঐিত�কবাহ ীওপয়ালশ টিচ িস-প যারাউৎ
কের, রসস ইতঁািতর াঅসংগিঠত ,িবিভ পপমািলে করঅধী
কাজ কের। এখােন ২০০৪ সাল অবিধ িসিপিক (তঁািত)
িছল ১৭,০০০। ২০১১-রর তসাস টাুপ নেমএে সেছ৭,০
এ। ১০,০০০ কেম যাওয়ার কারণ কী? কারণ হেে
শুেতা রদাম ,পপমা গা টসকা পড় আরসা দাপ াটকাপ
িুেটা ইখু বদািম ।এ ইুরে তাুএ থেক অসধুঅ সিময়প
নয়, দািম শািড়ও হয়। ২০১১ সােল রপমাগ াকাপেড়
াটি তিকেলাে তদা মিছ ল১৬০ ০টাকা ।২০১ ২সাে
রসস ইদা মকুব েড়হেয় েছ৪২০০-৪৩ ০০টাক া। আরপ
শুেতা রদা মিছ লিকেল াটর িত১৪ ০০টাক া,াপ সটাহে
৩৭০০-৩৮০০ টাকা। এই রপমাগ াট সুরে তা বাপ াটরপ
সবটাই আসাম রাপাাড াও, নয়,এপ আেল াআেসকন,
মাইেসার, বরপাপুােল ারইতটা ািদজা য়গাএি থে ক।আ
শুেতা ,য াআস লপপমা গা বাপ াটন য়,ট- তি রহয়হিরয়
মা�পা জইতপটা িদঅরি েল। নকলপ ইেতাএ খাে নআে

we

১৬,০০০ টাকা, রসসখাে নওর ািদে ৩ট৩০০০-৩৫ ০০টাকা
,পাভািবকভাে বযার াআস লুরেত ারপাপএাড াকশনক
তারা মার খােেি ।য পযমািলে করআপুড ােরতঁাত ীরা
করেছ, তার িবিব কহে দপন া।ফ েল াওসওয়াকুাা রেদরঘা
িদেত পারেছ না। ২০০৪-১১ পযচপাে য়ওয়াকপ- ারক েমুব
৭০০০। সবই মিহলা �টিমক ।এে তমািল ক ওতঁাত ীসবার
রকপীা ভ।তাে দরবর, বরপ,-প তামরা বাইে রএর থেকন
এেন বওয়ালটশ িচব েলিব িু- কেরআমা েদর ভাতিদের ?রাজ স-সরকাে ররভরতু িকিহেস েবএকে শাপটক
টাকা এেসিছল, তার এক টাকাও বওয়ালটশিচ েতযায়ি
বওয়ালটশ িচি সসপআস ােমঅ তকওরপিব খ- কাত।এরহাই
মিহলা তঁািতেদর িসিপিন বলা হয়। তােদর সা�পািত কখারা
অববপ াএখন ।এ ইঅবপও ায়এক টাপুী- ােভরিবে ০াারণ
বওয়ালটশ িচপড রপা- দএর মেরন কলকাপড় বাজা েরিব
নকল রসস ইকদবনারি সর �পকরুা িলেয়প কদওয়াহ েয়
বরকবসায়ীেদ ররপ এাকর েতপুি লশএ েসীপযভ ােবঅতপকেরেছ রসসট াঅভাবনীয় ।পুিলেশ রটরিল েতআ হতদশজন
হাসপাতােল ভিতচ একর াহেয়েছ ,আপ( াজক রাযা য়,এ
সবাই মারা যােব।
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Ž= EK,KD >D

�ষােলািবঘা বি�র মা�ষ িক না�িরক �ি�কার �পেত চেলে��
�েহশতলার ��ােলািব�া বি�েত বারবার আ�ন লাগেছ। গতবছর ����
সােলর �� নেভ�েরর পর আবার এবছর �� �া�� আ�ন �লেগ ব�
�র প�ে� �ায়। সকেল� িবি�ত� ক�ভােব বারবার আ�ন লাগেছ�
বি�বাস�েদর �েনেক� আ��ল ত�েলেছ �েহশতলা প�রসভার ��য়ার��ান
�লাল দােসর িদেক। িতিন �াভািবকভােব� এ� �িভে�াগ ���কার
কেরেছন। িক� এবার আ�ন লাগার পর কেয়ক�া ��না �বশ ��াে�
প�ার �েতা। আেগর বা� সরকােরর আ�ল ��েক বত��ান সরকার� �ক��
এ� বি�েক �ব� বেল ��ক�িত �দয়িন। এ�ােন জল বা �েলকি�েকর আ�িন
�কােনা ব�ব�া িছল না। এ�ানকার ি�কানায় �রশন কা��� আ��কা�� বা
�কােনা ��ক�িতপ� �দওয়া হত না। ��ােলািব�ার বা�ােদর বা�েরর ��েলও
ব�িদন প��� �নওয়া হত না। পের �ব� তা �� হেয়িছল। �� নেভ�র
আ�ন লাগার পর �েহশতলা �ানায় �কােনা �ােয়ির বা এ�আ�আর
প��� �নওয়া হয়িন। ��রাজ গােয়ন নাে� �� বা�াি� ত�ন প�ে� �ারা
িগেয়িছল� তার ��তেদহ বি�েত আনেত �দওয়া হয়িন� �শাসেনর ক�া
ত�াব�ােন বাস�� �ানার �ি��া�ান �াে� ওেদর �দেশ িনেয় িগেয় তােক
স�াি�� করা হেয়িছল। বা� সরকােরর আ�ল ��েক আজ প��� ছ�বার
আ�ন লাগল। এর আেগ এ�ােন ক�েনা প�নব�াসন বা বি� গে� �দওয়ার
�কােনা �েদ�াগ সরকার ��েক �নওয়া হয়িন। এবার� ��ন ��না িকছ��া
�� �ােত এেগাে� বেল �েন হে�। �িত�ে�� রা�� ��ােকর �েদ�ােগ
�ক��য় সরকােরর কাছ ��েক �ে�া জেলর কল �ি�প ি��বওেয়ল� পাওয়া
�গেছ। এক�া বেসেছ আক�া ��েকর নয়াবি�েত� আেরক�ার �ালপ�
��লা হেয়েছ ��ােলািব�ায়। ��� স�াদক •
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রেমিা েরআম রাচ াপিাাে রেি াাামুিম েিসিুাা েরমা চিচ রাধু ি
িিরর ামসাে ারিপিন েপরে েশমিরমনোম েকিা েলাির রমমা েমিেে কমরত
তােপা ররেতেআ েরআরর েনে তরামআ েগিামরা েিগ াোসেনরিাস
েপাারর িন� �ি কমাাে োত াির খমাসিারিাস াপসািের
িপাি েিরিেলে েশনিরমাোাে লা িরচামা রস সমাম েনপম াাশলের
েচপপাের লম তামরমিা নাািের কের েরচামন রস সমামন পরচাশল
পাাসা েরআম রাপারর িনি ামল ালরির াতিত নোরচি েে শিম িনেেে
আমােপা র�োস াা ি�পিার ািািীর েরাত োেেমেপ োেআ মর াের
ো কির রল নাাারমি রিা ামিকে রতা েপের নামল লমাম চুরেিােততা
পাার োত আসােমা াা েগাা ািের রেতির আর েেি কর খখখ ােনিা
পুুিের রমেধ রমমাচাে নর াির কেরি করলম ারে লিরা কমমাম েেলরর
তাািে লপুাসর িাাস ারা চমকেরপ ািা িলিপক েরতা েলার াির েপাাম
েমার েমাম োরামা ারিািো রিনে েরেে রতিতার াামলেিররস াাারা েখ
সম াকে রা রর রমকলা েমেনর রােরুস েচারনম ুা েস োর ান াাআ
তার মাে� রচা রুস ুার গিলর ামাাের াকেমর েকিা সখা নরমিা েকতর
রােমা িািেে েেসম কমািস েস াুসা কেসম আিাা চুিসি চামন রুিাা
মাকমা েস আুস আমুেম েমািল গােে ামিে তমকের তকেত ােতারামরম
কমাকের োতিমসে াা াাের আমার রম েমাম চুুাি ননা লমারা পুসম
োকামা াপিের
আমােপা রকর পমমে াাি াালপর পমিে াত ীপা�াা িমির চল�ম ীকৃি
ািের েমিপা ােনর রমির শন কািি েরআ লমকাা াাািা নপিত ােেে
েমাো েরআ েমিতা েমারমা াাািা ারকি রেের আনেতর েেপ েমিাম
ামামা ারমা কমিাে রােকম রমমকেশ ামার ােিি রত ারশন কাের েমআি
সািসিারিাস েকমির তখােনা েেনে করআে াাামতা েতিম েকা নাানলখা
েশমিােলািমে িাািি ��রিা
রারপ ররেিে েমরপা নীরা ারেলর সম আা ারাম পরাি ালআমরা
আেনমাল নকেরির রেমির খােনপ াচমারস েেপা িলিাম াখেতর আর
মামিো ররমর ধানিাে িন সমাম রলমশ াামাম ামর েরাম েিােচন

আেগ আর লিরে নিা পেরারপ ািলামখারর োাে োনিরম াসামাি াকােন
রাসিি ামিসা েির ােিােলিগেে চিরেেলনিরপ ুনিক ামাস েনরস াে�চ
আর েিেম াাি াসপিিিার েপিাো ালমর রেরি চোর কর�া ো
িিচ পিিেিিার োেিালরর পপাে কিনরুাা ীপা েিাসমুিরে েশেসরমেলিমা
আা োআ িমচার ের েকলম ারাােক েরিে োমম ুেখর েরা ািক রেল
িলগােল আসেত ািের চমাপাচুাা েপ ুেরআরকা লীনগর মােে ররকা
কের নল�চ পআেে রের েরখনা আল ােক োলআে নকিসখ
রাকম রাতরাাা মাি রেমুল তাখােনাসিম িাাোর রেিলম েরকারা
পারকা রাসক াোকমর রা রানআ রনমকে রাসম শানা ো রকসম
মসিআপর
রেমিা েরআ রমনলাগাে না রমিপা রমাে োরন ােমিা িমররা
ররেতআা াআরকের েমাম াতারা সকেল েররিমা করিমা েরারি
রিরাক েমা াারস েিোেআে গরেমার খমররিা িপিাম ািলেেরর ি
রলতির চনপািল েেরি ররলে েলানি িাগ তকালধর াপো রেিা েরমােরম
িোি াতািেুিা াারুাা েেরিসম েকরাার াােমরাশা ােিে াতাসাুিা
রিরা করমমাা চারপ র�া চনে লরা রী েরতারমার িম ািমন াে াখসর
আেেে িাত ারমা কিাােিার ো েচনম ােস রেমির োপশা িুিল রিখা
োোমর সার তিন েেমম চুিশ েেিেে োপুে রম� চগেনির েিাস
পুুিের রকাে িা চমরপ াকা িার েমাািনমরা িেিররে োলািল িেলন
িপিেতন ারিনে কমািলরা কেতন রমািন ারচারেে রপি রমাারা াচারিা
োরেখেরর নাসম চকাোপির চাােরর পাে াচাাামা রামআেরক েিারপমা
েখসম াাা াররী পিনােনসমে শতিিিে শা োোম ােরর িা েকর
োোম েসাগমখাপে ামামা িিপত ারপর েমেমিরমর াকাখ াা�াে নাাআ
াতািিুিাে ুরমাররমা েমািম নারিাা নেলমর র িমতেকর শালাাপ েিপা
েরলমিাে ররক ািাক
রিরা কাািরিমর নালরমাপিল াের েেশ িিরলের েলমিে নিরাাপর
রিেসেে রের রিখনমেমা শতলারম াািসিে াি ামেসেস িস েিকা
িনতাত ামরালা াারিেুিি েিলাুর েকিা োেতি েিনর রপখেকমআিা
োোমে সারিরি ািেকর সে আমােমািরম াোা ািগাে ােলাি ারিমতক
সাধন রারার োাগ িরমিমা ামে েকরক াামরখামেকপনখাচনাসাতা সমাশ
িনো চপািখচমসি পাা েমমকের রুিসা াাারিে ুোেরিিরে সোা ািািেগ
িনতাত েআে গির েলাালিসি রেে েিে েোখনআেমার
আেের েলমিম াতাােুিাি িমারুর েমেু েরমাকন ামর িাা েুো
মেধা চপাাম েমাে রাে াানাখারিমতকাা িনতা রত েেিরকম িাাখেিার
িনতাত েলাতি েআনর ােরে ল িােলল েিাারি ারেতআ েসিন চমিনতা
পর ি রিােসির েলমা আরলার িনতািা পািলে েমেু গেমিমি চমারিু
েেগের
েমাসপে ীিনসেমাশখ ািলামেমগ াসাচে ামাররলিপােমাা াামারিে
আপীরলনতল ারমিসম াো রর র� পরেরমা াপাসপর গনার োেিি েোন
আেের েমাম ারামা সাাা রমমশি রমাম ািে ািা েমাা রািিাখ কেরখ
েমাস নরিম েমা খা াোিা িিরি ার�র কেমিরিলোমা েমিাােলািম ামআার
মামশ রত ািরমসেুা াকিপ ুরাসামেক ােমিা রমিা াোসিা েিার রাম
িোিা ামিকা েমমরম ামআারাচর া�ািমিে চামরাািমিচে ামপমতািরসি
েমািনমাািররািম িমলুিপাত ারেচে ারিমিিািরি ারাচে ািআেতরেলরিমি
পািিে াোািোিিমা েরমাে াধারখুলাকরে কাগনমরমরাে িািনরমিরক
রািেন শররমা লারাে লাকস ামািা েকাা োরা রল াকা সামেক �মতিকের
িরকশা আর িামরানচা লকিমিনম ামপর োচা ামলেকস াতেশ াত ােরিা
েরলা কাপ িির চেলে োমা রিআ মা রমেনিরাপগ াোমা ানর ীচিেে
মামশ ামকাে েররা চলাক পাে েমনাাামস ারর ারা োিের রচলির
েমািিামরম োল াআেমআমা রিলমা েপারম েতাা াােু েেশর রেুেক িকা
খােেে রাার রকমমিাি োে ািাা আেআমকে েরকম রাত াাররত
পুনেিমাা সনপা কমামিা েিা েরাম িেলআ মরাে রের

নেভ�েরর মেতা �কিমকাল �ি�েয়� নািক ��ন লা�ােনা হেয়ে� �ষােলািবঘায়
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�ি রমমা চিমা ামিা রসােস রচারে েশনাগাাোম েকাে লাির ািা ামরমা
রাকরে নপাি োি েরআে েনিেল েগর তগো ািা আিমমরর তাকিাে
সকলেক আমািনে োআ িমমিখ ােনাাু েকিম চআমিরর াপা োেচে প�েেসে
পুেরা রনশা নিা েেিের গেরি োত খনিেআ রমনমা লেিেি রিা
আার নআিে েরিআ নেতপাে রিনতখ নমল ালরাত িতনেপ েনা
েরলেগে ো আরামা ালারি রিেগে েিমে সেমরসম রমারপর রাচামা
েরলাকরত নো খপিরিের েিপির পলসমেরেরিামসশা রািা োগ ােরা

আািে েিআে সমাানািস াে ারাসিেক রাািি েরমিপা �সিতস োআমাে
রা রমাধির েমিপা েআারি াািন সিকররু িাােলন েরমিসা েেলাআমা েমের
াার ালরিত নমিনম ােমির ােক ােলিমআলস েনরর োরমাতি শমলিনআ
ািের রসম াািকত েুির আ�পেনল ািা ীমার সতলেে চাাোাাারা
ামাে তিচিাোা েপিাম াার ররমামা ামমশ চামরআলাক ারমািনা াপিল
তুেল েপার রত চামরআর পারাচা েনরির রেকরআা তীিিেমমা িােত ররাা
েুুি ািক েরআ রমনলািগের রে রিি�িাা রনেম োােররম েতািাক
নািক আার নলাগােন ািােেরি
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গত রে রমমা চুিেমু ধামা রসকা লমারচাা েশাি েরপু রিাাআে কআম
ি াসপলীতিশ েেীািা চিরেেরপে রপিামল ামনােীার ারাা রমাসখািলর
েমােম রিমেের েরমিপআ মাো ারমেধ িেিা পেলন পপরেীর াাাসাে
তাপস সাামা িিেন েমাশমামে ােতা রমামিলাস মাের ােতা াা
আরি তিরেনে করমআমা েমেরা িামে ারর রেমনম েিরমলমপ নাি
সরকােরর আম াািলেশত িপেমচরর তিরিাাপ নমরম েেন েকরমরাপ
শাি াাসরক ারর েক াা লাাি কতারার পিরচ েের েমরানািপগ লম
িোমিাে ররপপিিমিলে তিােতআ �র�� ারািা রে রমরির লাসা েলর�িাাম াচপাম
েআরমল ারমােমাস খািল তিেক রমরধীনমাম েমিার াানামােমম েিিরা
পাানশালা া�কৃো ন গররাকিলকা তািমোিা াপিমাগ আা েককী াা
আ�নশশ ারিনে আপররপীাি নীশি োিম রেমপ ািসাোরর মারমকেরি
রিাল ির তধনসা তিিারাা িধকা িরির েমরার ীিুেলাে ানিনিাে
আরনিললতল লেতত োারালা িাপকতরা াকম িমক ারকিাা আআমরমর
াে�চাপপ লকা রত েত ালার �রাস িমশমি তিনপনিপ িেিররা িমালপপ
আমাতী ািকো োলসমা িতলাারমা িতকাগার িনমা িােরাত াো রেিমািমক
আচােিা লিআারেক েিননাচমিাো াাকা পাধ ামা�রকিা াতমআে িমরা
সিম াম তারিিমর তামিানাািাাে সািস েিাশনর রত িররমে �রিির লার
িিোমিমাপা ােিা রমেধর াি�াে লনরারমক েিনামেরিানাে েরনেরমার
েিে ানেিশক ননাপ রশা েমীমরাপ নাি াামাচর াাশােমাস রকা রাপামা
মামশ াািমিস াে লকা েরমতপািাআ মাোার েকার িশশমিরতকে রতরে�
রপারে ানপািরা রালসাল ামেম িতমমাে পরাারা সি�াল ারপামিান কমিা
িপিে েমরমামা চরিরমিািনল ােআমেশরনা তালা গরেম চরেশরিত

সমকােল সামািন তিােেিিরর
আমরা আমানে তপারলা মমরামাচ রাাতরপক ালীনকিলক াতাকল
িরপর ীমমিকাে রকর ের�মার মকম ামাািল তরর ারসারতীসমি চাামিে
িনেুু ািাােিরির ােলনমলক িলকাতািমরিাি রকর াািাল েপে রেি
িেকােিামরিাা ালে ামরা েতর মিাাচা রআচ ানমাধলি াপকােেপসর
ররম নাআক রমনমাা ােম তরকামাাা িত��াে সরিা েমা ৃিত রলুর
রআিমে ামরক াোসিে পপিািের রিামেম েেরমনমা নাা াাামা াম
িানশতশি ি�নেমচর াারাসা পনক িম ি েেরলর তাপচমাপা ামগ
োািিেির রগ রমরি লামা মাচলেতি আারির িশতিস েরামি িচািল
িেরলা মমামেমাার োনরর ােমকল ােপির াতিিা েলন িকিি োম
মামশ খখ া�করকৃে েনগরে রুানিলােমমু িশারচুা রো াারাশাি েকপু
আসা কিেখামসািলািত ানকপে িশসা ীা েি শপপকসর তমসমর রে
াা েিমা চাারপমা াচ ামাে োমরে োাকনে ামরমা লমপর ি েপািশিেসান
গােনর মাধািেম লমতার পররমামাচর োলর�ািতক ৃিতেতমালা চা লােনর
নামািিল তিপামরিাা লেসার িশসপকেমস াা েি ীমিমাা রমসশ রেি
আমরা তিেনে কেমগা তাাাসা চলিাারপমা পি রররমার াপামামলাা
তমসমির ােনআেলা চ নালাি ািতক ামসক াারস ােপিস ােপ েচস রের
রপপচ ীপরর াা লনসিা িরিিমি�া কমসপ কাে াতর সারিীমাের ার
িোিা রমর েকাা োম রমেকআ সামািরা চাাারমা� াা েনরপি রসম
ি াসপলীতামিরা ােনর মেধার িমিে�ালা সাসমির ৃিতকিত রমর তােন
কেরন শািরচপুের রিশপ িীেন েমাশমাম ি ােতা নমিশ ামীশা লেরম
সেলত ারস মমসমরাস চাানিররপ িরচা লনাকে রনিাগাপত
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�শল ব�� কলকাতা� �� �া���
ত��স�� এিপ�র িরেপা�� �িদিদ তাং��
ছিব এিপ •
িত�েতর রা��ানী লাসা �থেক ��
িকিম প�েব� �কিট �সানার খিনেত
িব�াল �স �নেম খিনেত কম�রত
৮৩ �ন �িমক চাপা পে�ে� �৯
মাচ�। �েক �েক তােদর ম�তেদহ
��ার হে�। �ারা চাপা পে�ে�
তােদর মে�� মা� �� �ন িত�িত।
বািকরা হান চীনা। খিনিটর মািলক
চীনা �া�নাল ��া� �প কেপ�াের�ন,
�কিট সরকাির স��া। �ায় �� ল�
ঘন িমটােরর কাদা, মািট, পাথেরর
চা�র �েস পে� চার ব�� িকেলািমটার
�ায়�া ��েয় িনেয় ��ে�। স�বােদ
�কা�, �স নামার সময় �িমকরা কা�

��ষ কের িব�াম িনি�ল।
িত�িতেদর �িতবাদ �েপ�া কের
�ব� কেয়ক ব�র �ের� চীনা কত��প�
িত�েতর িবিভ� পাব�ত� �ায়�ায় খিনর
কা� �� কেরি�ল। সম��তল �থেক
�ায় সাে� চার হা�ার িমটার ��চ� ��
��েল �� �রেনর �সেক �াক�িতক
িবপ��য় বেল �ািনেয়ে� চীনা সরকার।
িক� িনব�ািসত িত�িত সরকার ��
িবপ��য়েক �মা�েষর �তির� বেল ব��না
কের বেলে�, চীেনর �লােভর �ল ��
িবপ��য়।
��ারকা�� �খন� চলে�। িক�
���ম �ায়�া �ব� �বহা�য়ার
�িত�লতার কারে� ��ারকা� ব�াহত
হে�।

�াহবা� �ে�ালেনর পে� িবপে�র
মতিবিনময় সভা
��েল� সরকার� প�সায়র� প�ব�
�াদবপ�র� �� �া�� •
পরমত সিাকুলুত ারসা াতী
িশামালমা ারেুলরম ুতলাপা েকাসর
ত� রমলালাের েি রর রআরি
আ�মা নিরে লমাশাে েিনাগআ
িনো েেমখালাম েনমতা মতিররিন
আ�মাা েকিরািপল াোল শমাারতপ
িপপলস েরমাারা মত ািমিল
শাােমে াগআেরিাল েনরািালমে
তার তািতমরা চকালনিতা রাচকম
িনো তিরেন েকমতা মতমন কাশকে
েমারমলাে েকশা েেল েকআগতিস
তাসলা মরি নামোা খিাা কে
আেনমালেন রতাচেপর রিা াালপে
মুিিেু� ুির তােলাল িিাি ালতকে
আমামােত রমাামািরা েচেির ররুপ
িেিোন িশকিে েআমেরর ারিাগ ানিন
িিেে রগমন কাশক েরনিত
িচপিল �তমরমাামা তাআেতর
িানাখরা েরলম রুানতা মুািামর
মারল তত েিনআেিরা লেনরিালম
িনোত র� েলমিররত ােলন েিিতি
�া নমশামিো ােগ রপের ামিামম
মতামত কমাকে তপাে রলরতম

রা রিেি�ি েমিাম কােরা
কমাকেত চমপাে রসমত েপলাা�গলমত
সরকােরর িািচ তিে�েমপপিপা রাী
সারনশীলত াপেমিখাে নার েমিরমচপন
সরকার তােপা রচা পরিনপী
চালােের রা েরআিআালা েমতািতকির
নাে েমিরািপলাে ােেশরিােচারলত
রাআমাকারো ারিমা চারম িারল
িেরল �া তারমর রসলা মােক িরিপ
ািে গতাে ককলিল াতক রাািের
ররমনক ীআাল ররতমুিপা রােস ারচ
কের ািে গম োেম লখািে েম তোর
তামাা রিা োমেকম রকাে নামে
েরনাম েমা রমা
োক োি রকমাম েলাক াআিে
আেনমাল নকরাে কসমির ািনকেরন
রত তিিনা রেশ রমেতসরক াের
কোমা রিাম িারা ােিচ তিাপলা
রত েিআেররাল নেকনািা েেকরআে
েিে লে লারত কমাাম ািেে লমাা
োক োি শকে� েরিল েরিািেলে
সিমা রারি চিমপ েিামআআ
সিেগিরে নরপ েমামা িনকসমাা
আরি েিােরমামা েপরার েেরকমরিখ
মত িোিনমো েরআের োিনিেরে

কলকাতায় িবিভ�
জায়গায় �দােলর
কেয়কিদন আেগ
��েক িকছ� �পা�ার
পে� �িহ� জাগর�
����র নাে�। তােত
বাংলােদশ ও ভারেত
িহ� ���াবল��েদর
ওপর আ��ে�র িন�ার
পাশাপািশ শাহবাগ
আে�ালেনর �িত
সংহিতও জানােনা হয়।

we

ম�লবার �প�র ৩�ট �থেক সে�� �টার মে�� সরাসির ��া�াে�াে�র �ক�

বাকচচ�া, �� সীতারাম �ঘাষ �ীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
স�বাদ, িচি�, টাকা, মািন ���ার, �াহক চ�াদা পা�ােনার ি�কানা

ি�েতন ন�ী, িব �৩�� রবী�ন�র,
�পা� ব�তলা, কলকাতা ����১৮

দ�রভাষ : �৩৩��৪৯১৩৬৬৬, ���মল : manthansamayiki@gmail.com
ব�ের �৪িট স�খ�ার �াহক চ�াদা ৪� টাকা। ব�েরর �� �কােনা
সময় �াহক হ�য়া �ায়। �াকে�াে� পি�কা পা�ােনা হয়।

��াি�কারী ি�েতন ন�ী কত��ক িব �৩�� রবী�ন�র, �পা� �ি�স ব�তলা, কলকাতা ১৮ হ�েত �কাি�ত �ব� ত�কত��ক ি�ি�ট� �ট�, ৩�� পট�য়ােটালা �লন, কলকাতা ৯ হ�েত ম�ি�ত।
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