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এ� স�াে� ব�ি� না �েল
আমন চা� ��� �েয় যােব
ি�ি���ার বাজার ��েক �ল�িবিব �াওয়ার �ে� �ল�ার ন��ু�িরয়া ��েল �া�া�ার ��াে�র �জা�ুের রা�ার �ােরর জি� িবি� হেয় ি�েয়
রা�ার �ান ি�েক �� �াব� ��ালা� ব�জ�লা �া�েন ��ালা �াে� �ে� �ুেরাটাই �া� হ�� খােলর ও�র ি�েয় কাল�াট� হেয়েছ� �ারা
করা ��� জেলর ��ােব �ইে� �ারেছন না, এ বছর িকছুটা হাল হেয়েছ, বািকটা এখনও একলে� �েনকটা জি�র �ািলক, �ারা �র
এখােন রা�ার কােজর জ� �ািট �কেট খালা হয়িন ��� �াব��� এখােন �া�� ির�া টানা, �া� কের না, ��েক ি�েয় �া� করায়� িবিন�েয়
করা ��ে� �ে�র ি�েনর ব�ি�ে� জল জ�েল ww
টাকা �নয়� এবাের �ােনর বাজার�র ক�, �লােক
��ািরর ব�ব�া করেলও �াে�র, িবে��� �ানww
�লার �ািট এ� �� �� �টেন �ুলে� ��েল �াে�র ও�র ����ের �র�া কের �ােক, ��� টাকা ি�ে� �ারেব ��ই �র�া করা �াে� না,
িছ�ে� �াে�� �ায়��� হারবার �রাে�র কােছ এই ��ল নয়া �বুজ িব�েবর �ক��য় �রকাির �াই �া� �ােলা ��েল �কা�ািনর কােছ জি�
িবি� কের ি�ে��
এই �াে�র �বি�র �া� জি� িবি� হেয় ��েছ� �ক� িবিজ�রই�ই�এর �ও�ায় �ে�িন�
�ল�া �েকর ��ন �ান �াে�র ছিব �ুেলেছন �া�� কয়াল� �রও ছিব ও িরে�াট� ি�েনর �া�ায়�

�ব�র হাল�ার, ��ুরা�ুর, �ি�� �� �র�না, �� জুলাই •
আমােদর প�াচ িব�া মেতা জায়গা আেছ। আ�া� মােসর � তািরখ পয��
�ে��র ব�জ�ানটা ��লা �েয়েছ। ব�জতলা আমরা িনেজরা� কির। ��
তািরেখর মে�� ব�জতলাটা বে�া �য়। �সটােক মােঠ �া�র বা গ�র �াল
িদেয় �বানা �য়। এবছর যা �ব�া, �াব� মােসর �� তািরখ �েয় �গল,
�য পিরমা� জেলর �েয়াজন এখনও পয�� তার এক িসিক পয�� জল
�ন�। চার ক�া মেতা �জিমর ওপর এক �ি�� জল িছল জিমেত, তােত
ব�জতলাটা �বানা �গেছ। ব�ি� �ে� না। জলটা �চ� গরেমর জ� কেমও
যাে�। গাছ�েলা লাল �েয় যাে�। এর �কােনা ও�ুে�ও কাজ �েব না,
সার িদেলও ব�াচেব না। একমা� এর �েয়াজন জল।
আগাম� এক স�াে�র মে�� যিদ জল �য়, তা�েল ��িরয়া, ��লা
আর ি�এিপ িদেয় গাছটােক �� করা যােব। এর মে�� যিদ ব�ি� না �য়,
তা�েল এেকবাের ��� �েয় যােব। এখন �লােকর ��� টাকা মজুির।
এর�র �েয়র �া�ায়

�সােম �য়াবহ জািত�া�া, ��া� কেয়ক ল� মা��, িনহত �ব� �হত �ত �ত

�বােড়া বনাম ���বােড়া
ব�না �থেক স��ে��

এ� কা�ি�েলর এলাকার মে�� কতক�েলা �াম
�া�� �া�, ���হািট, ��া�, �� জুলাই •
���� সােল �বাে�া �া�ার দািবেত একটা বে�া �ুেকেছ, কতক�েলা ��ােকিন। �বাে�া ��ু�ি�ত ��েল
আে�ালন �য়। দািব িছল �বাে�া �া�ােক মাত��া�া ���� সােল �দখা যাে�, �কাকরা�া� বাকাসা
ি�েসেব ��ক�িত িদেত �েব। পুিল� িনিব�চাের �িল িচরা� ও �দাল�ি� �মাট চারিট �জলায় ��
চািলেয় �বাে�া যুবকেদর �ত�া কের। �ে���স �া�বাল লে�র িকছু �বি�। ���� সােল িছল এর ���।
কা�ি�ল �ব আসাম� নােম একিট জনজািত স�গঠন এ� �বাে�া ��ু�ি�ত ��েলর �����এর �বি�
গে� �েঠিছল আসােম, তােদর �নত�ে�� আে�ালনটা �ােমর মে�� ��টা �ােম ���� বা তারও কম
�বাে�া জনজািতর �লাক আেছ। এ�সব �ােম �বাে�া
�েয়িছল। পরবত��কােল এ� আে�ালনেক �� কের বনাম ���বাে�া �� �তির �য়। এ� ���বাে�া
�দওয়া �য়। �িতমে�� ���� �থেক ���� আসাম স�দােয়র মে�� আিদবাস� স�াওতাল�মু�া আেছ,
আে�ালন �ল। তখন �বাে�া বা জনজািতরা আসাম
রা�া আেছ,
�কাচ�
আে�ালনেক� সমথ�ন কেরিছল।
রাজব��� আেছ, মুসলমান
িক� ��ল আসাম
আেছ, �������� বছর
�ুে����স ��িনয়ন� �থেক
�কসময় �বােড়ারা সরল সা�ািসে�
আেগ আসা বা�লােদে�র
��সম গ� পির�দ� �েয়
িছল। �কােনা �বােড়া গঁা�ব�ড়ােক
মা��ও আেছ।
যখন সরকার গঠন করল,
এিদেক �বাে�ারা আরও
িগেয়
��
�গা��র
মা��
যি�
বলত,
তখন এরা জনজািত বা
িকছু
�াম তােদর ��েলর
�িম ��েত পাি� না, তােক বলা
�া�বেদর ����েলােক ���
মে��
চা�িছল। আিদবাস�
হত, যা পঁাচ িবঘা জিম িনেয়
িদল না। ���� সাল �থেক
বনাম
জনজািত একটা
�বাে�ারা প�থক �বাে�া
�াক। �ক� বলল, গ� না�, তােক
স��াত আেগ �থেক� িছল।
রােজ�র দািব করল। ��ল
�কেজাড়া হালবল� ি�েয় ���য়া
��ল আসাম মা�নিরিট
�বাে�া �ুে����স ��িনয়ন�
হল। িক� পের ����নিতক স�ট
�ুে����স
��িনয়ন�
বা আব��র �নত�ে� একটা
বা আম��র �নত�ে�
বাড়ল। জিমর চািহ�া �বেড় �গল।
আে�ালন গে� �ঠল। পুিল�
মুসলমানরাও
িনেজেদর
ও সামিরক ��াসন �ােমর �জ বলা হে�, �তামরা চেল যা�।
ব�না িনেয় ��া� �কা�
পর �াম �িল চািলেয় ��াকা কের �দয়। �য়�র করিছল। �েল �বাে�া বনাম ���বাে�া স��াত
�ত�াচার নােম। ���� সােল একটা স���� �য়, বা�িছল। �বাে�ারা প�থক �বাে�াল�াে��র দািব
�বাে�া বনাম স�াওতাল। কার� ও� সময় একটা
চুি� �েয়িছল সরকােরর সে�, তােত িনিদ�� �কােনা করিছল।
�গাখ�াল�া�� আে�ালেন �যমন আরও �াম, আরও
এলাকা বা �টিরটির �াগ িছল না। তখন �ায় ��লাখ
এলাকার
দািব এেসেছ, এক� িজিনস �বাে�াল�া��
স�াওতাল, মু�া, আিদবাস�রা চি��টা সরকাির ি�িবের
আে�ালেনও �দখা �গেছ। তেব �গাখ�াল�াে��র ��ে�
িছল। ও� চুি� িট�কল না। পরবত��কােল আব�র �যমন ���গাখ�ার িবপর�েত বা�ািল, এখােন ���বাে�া
জায়গায় এল �বাে�া িলবাের�ন টা�গার বা িবএলিট। সমােজর �ক�ম�েলােক �াগ করা যায় না। রা�ারাও
এেদর �নত�ে� একটা বে�া আে�ালন �েয়িছল। ���� আলাদা �টিরটিরর দািব কেরেছ। �সখােন রেয়েছ রা�া
সােলর � ি�েস�র িবএলিট �� নািমেয় �নয় এব� বনাম ��রা�া ��। িক� ���বাে�া িক�বা ��
�াি�র পে� রায় �দয়। ���� সােল �� ���য়াির রা�া �গা���েলােক িনিদ���ােব আলাদা করা যায় না।
সরকােরর সে� চুি� �ল। �েবাে�াল�া�� �টিরটিরয়াল একসময় �েয়িছল �বাে�া বনাম স�াওতাল স����। এখন
এিরয়াজ ি�ি��� �তির �ল। ��ািসত �েবাে�াল�া�� �দখা যাে� �বাে�া বনাম মুসলমান ��।
�টিরটিরয়াল কা�ি�ল� িকছু �মতা �পল।
এর�র �েয়র �া�ায়

��

আসােম জািতদা�া
বে�র দািবেত
কলকাতায় িমিছল
�ুহা�� �হলাল�ি�ন, কলকা�া, ��
জুলাই •
�সােম জািত�া�া বে�র �ািবেত িমিছল।
গত কেয়ক স�াহ �ের �সাম রােজ�র
�কাকরা�াড়, িচরা�, ��বিড়, ব�া�গঁা� সহ
কেয়কিট �জলায় �বােড়া ��প��রা �ত�া��িনক
�ে�র মা��েম �বপেরায়া �িল চািলেয় �ব�
�ােমর পর �াম �ািলেয় ি�েয় চেলেছ।
কেয়ক ল� মা�� �াম �ছেড় পািলেয়েছ,
িনহেতর স���া সরকাির িহেসেব প�াে�র
মেতা, �র �বসরকাির মেত কেয়ক��। ��
বব�েরািচত জািত িনম��ল�কর� স�চক ��মে�র
িব�ে� �ব� িবতািড়ত, ���াত হ�য়া �ব�
�িত�� মা��ে�র িনরাপ�া, �া�, �িতপ�র�,
�ব� প�নব�াসেনর �ািবেত পি�মবে�র িবি��
রাজ�নিতক � সামািজক স�গ�েনর সম�েয়
গি�ত �ে�ারাম �র িপস ��ড হারেমািন��র
�ে��ােগ ২� জ�ল�া ��বার �প�র ২টায়
কলকাতার �িলয়া মা�াসা (হািজ মহ��
মহিসন ) �র সামেন ��েক �ম�তলা পয�� �ক
�ম�ন িমিছেলর �েয়াজন করা হয়। �ম�তলার
�য়া� �িস��� িমিছল �পঁ�ছেনার পর প�স�া
��ি�ত হয়। স�ায় ��ারােমর ��ায়ক
��নজ�িব �িন�র রহমান সহ �িতিট
স�গ�েনর �িতিনি�রা ব�ব� রাে�ন। �রপর
�ক �িতিনি��ল পি�মবে�র রাজ�পােলর
কােছ �ারকিলিপ জমা ��য়। �িতিনি��েল
িছেলন ��ারােমর ��ায়ক �িন�র রহমান,
�সা�াল �ডেমাে�িটক পািট� �ব �ি�ডয়া�র
রাজ� স�াপিত তােহ�ল �সমাল, �নয়া
জমানা�র �ব�র রি�� �মা�া �ম��, পপ�লার
��ট �ব �ি�ডয়া, ক�াস ��ট �ব �ি�ডয়া,
বা�লার ম�ি�ম�, ম�সিলম স�র�� �মাচ�া।
ব��ম�ি� কিমিটর �ছাটন �াস, সারা বা�লা
স���ালঘ� কা�ি�েলর ম�হা�� কাম��ামান,
সারা বা�লা ম�সিলম ি��ক ট�াে�র �াহ �লম
�ম�� িমিছেল পা �মলান।
এর�র �েয়র �া�ায়

মা�িত �িমেকর িহ�সা
�� জুলাই কাি�লা �টক��এ ��ে�হা �া�েবর িরে�াট�
��েক �নওয়া •
�� জুন বু�বার স��ায় মা�িত গাি� �কা�ািনর মােনসর
��াে�ট এক ি��সা�ক �টনা �েট। �সিদন সকােল ��াকি�র
��ােস�িল ��াের কম�রত িজয়া লাল নােম একজন �ায়�
�িমকেক কাজ �থেক সাসেপ�� করা �য়। যতদ�র জানা
�গেছ, সকাল সাে� আটটা নাগাদ যখন িজয়া লাল এব�
আরও কেয়কজন চােয়র িবরিতর পর কােজর জায়গায়
ি�রিছেলন, রাম িকে�ার মািজ নােম একজন �পার�া�জার
ত�ােদর দ�া� কিরেয় বেলন, ি���ট ��র আেগর িমিট�েয়
ত�ােদর �থেক �যেত �েব। ও�েদর মে�� তক� �য়। তখন �স�
�পার�া�জার িজয়া লালেক �চ�িচেয় জাত তুেল গালাগািল
�দন এব� তােত িকছুটা কথা কাটাকািট �য়। িজয়া লাল
একজন দিলত স�দােয়র মা��। ত�ােক সাসেপ�� করেলও

�পার�া�জারেক ত�ার ব�ব�ােরর জ� �কােনা �াি� না িদেয়
কেয়কিদেনর জ� ছুিটেত পািঠেয় �দওয়া �য়। �িমেকরা
িজয়া লােলর সাসেপন�ন তুেল �নওয়ার দািব কের।
কেয়কিদন �থেক� �িমকেদর মে�� �সে�া� িছল। গত
এি�ল মােস ��িনয়েনর নতুন �নত�� আসার পর �থেক
ম�ােনজেম�ট তােদর িবে�� পা�া িদি�ল না। ��িনয়ন �য
দািবসনদ িদেয়িছল, তার ওপর মাচ� মাস �থেক ��িনয়েনর
�নতােদর সে� আেলাচনা চলিছল। ম�ােনজেমে�টর �বতন
স��া� ��া��ার পর �সামবার আেলাচনা �থেম যায়।
মা�িত ��া�ট�িলেত �েত�ক ি��ট ��র আেগ ��
িমিনেটর একটা স�া �য়, �সখােন �িমক এব� বাবুরা সকেল
িকছু ব�ায়ামও কের। আেগর িদন �থ�া� �� জুন ম�লবার
�িমেকরা সকােল ও� িমিট�েয় ��� িনেত ���কার কের।
এর�র �েয়র �া�ায়

জলপা��িড় �জলায় ��া�
�র�া��� ি�িবর ��েক
�ােহ�ল ই�লা�, ��াি�ন�ুর, জল�াই�ি�, �� জুলাই •
�সা�াল ��েমাে�িটক পািট� �ব �ি��য়ার প� �থেক আমরা
চারজেনর একিট �িতিনি�দল আজ �� জুলা� জলপা��ি� �জলার
আিলপুর�য়ার �� ন�র �েকর �মািমনপুর আ�য়ি�িবর পিরদ��ন
করলাম। এ� আ�য়ি�িবর গে� �েঠেছ �মািমনপুর মসিজদ এব�
আকবর ি�� িবকা� ��াকাে�িমেত, �মাট এক �াজার �নস�র জন
�লাক এখােন বসবাস করেছ। এরা সবা� আসােমর �কাক�া�া�
�জলার �লাক। এর মে�� রেয়েছ ি�� ব�� ব��া যুবক যুবত� সবা�।
আমরা যখন �পুর বােরাটার সময় ওখােন �প��ছলাম, �দখলাম প�য়�ি�
বছেরর একজন ব��, িতিন আমােদর জানােলন, িতিন সকালেবলায় চা
আর একটা িব�ুট �খেয়েছন। এখন পয�� আর িকছু খাবার পানিন।
আর একজন �তব�� পার �ওয়া ব��েক িজে�স করলাম, িতিন
বলেলন, আিম �রাজা �রেখিছ। আিম িজে�স করলাম, আপিন িক
�খেয় �রাজা �রেখেছন� �িন বলেলন, একখানা িব�ুট আর পািন
�খেয় �রাজা �রেখিছ। আ�য়ি�িবের �পি�ত �ছেলেমেয়রা �ক� �ক�
বলল, সকাল �থেক িকছু খায়িন, �ক� বলল, চা িব�ুট �খেয়েছ।
আমরা ওখােন থাকাকাল�ন� �নলাম, ক�ে�েসর িব�ায়ক �ম�সম
�বনিজর ন�র আসেবন। এখােন �স� �পলে� �েনক �নতা
এেসিছেলন। ��� পয�� �িন এেলন না। �েটার সময় খাবার �দওয়া
�� �েত� িবরাট লা�ন পের �গল। বা�া বা�া �ছেলেমেয়�েলার
পােত খাবার প�ল। �চেয় �দখলাম, �াত আর �াল। কারও কারও
পােত সয়ািবন। আমরা িজে�স করেত সবা� বলল, আমরা সাতিদন
�ের এ� খাবার� খাি� ��ু। কখনও কখনও িটি�ন পাওয়া যাে�।
�পুর �েটা নাগাদ �াত, �কানওিদন �াল থাকেছ, �কানওিদন তরকাির
থাকেছ।
আ�য়ি�িবেরর �লাকজন জানাল, সরকােরর তরে� �েনক
�িত�িত �দওয়া �েলও আ�য়ি�িবেরর �াল �ব� খারাপ। রাজ�নিতক
দেলর �নতারা আসেছন যাে�ন, িক� তারা ম�লত �লাক �দখােত�
ব��। আমােদর জ� িকছু করেছন না। এ� মু�েত� এক �াজােরর
ওপের মা��, মা� িতনখানা �ের বসবাস করিছ। পু��রা �বি�র�াগ�
রাে� গাছতলায় থাকেছ। আরও ��ত ��িতনেট �র না �েল সম�া।
আর আমােদর খাবােরর ���� �েয়াজন। িকছু মা�� আমরা �রাজা
রাখেত চা�িছ, িক� ��ার রােত বা সে��র সময় খাবার পাি� না।
আর আমােদর �পা�ােকরও দরকার। আমরা এক কাপে� এেসিছ।
�কানও �পা�াক িনেয় আসেত পািরিন।
আপনারা িক আপনােদর �ের ি�ের �যেত চা�েছন� ��� এ
�ে�র জবােব তারা জানােলন, আমরা ি�ের �যেত চা�, িক� ি�ের
যাওয়ার মেতা �কানও পিরি�িত �দখিছ না। আমরা খুব �েয় আিছ।
এর�র �েয়র �া�ায়

��ে��র �ে� �েলা!

�� এব� �� জুলাই �ারা ��ে�র �ে��েকর
�বি� জায়�ায় �ব� িকছু�ে�র জ�
িব��� িছল না� �রললাইন ��েক ��ে�া,
আমােদর ��রাখে�র বা�া� এক�া ��াে�া ব�নে�া��
এ�নক� হা��া�ােলর জ�ির �িরে�বাও
���রেকা� আে�। ���া এক�া ব�া�ািরেক �াজ� কের�
�� হেয় �ায় িবি�� �হের� জা��য়
আবার তা ��েক �রা�ির িব���� �া��া �া�। িদেনর
িব��� ি�ে�র ��ার কােছর �কােনা একিট
�বলা�� আকাে� �ম� �াকেল� আিম ব�া�াির�া �াজ�
��ে� িব���েয়র কারে�, এব� �ার�র
কের িনেত �াির� আর ��ান ল�া��� �ত�ািদ �ালােত
��িলক িব��� �াটি� এ�াে� এেকর
�াির। ���� ��বেল ��� ব�া�ািরেত �া� ��েজ িদ�। িক� �র এক �হর ��া রােজ�র �বি� িব���
আিম ��� কির ��ে��র �ে� �লেত। রােত ���� ��েব
টানার ���া ��� �ব ি�িলেয় ��ে�র
��েল এক�� আ�েনর �াে� ��াল �ে� বে� আে��াে�র ব�হ�� িব��� িব���য় এিট� ই�টারেনেটর
মা��েদর �াে� �� করা ��� িনেজর �াে� �� করা ���। �া�ািজক �ির�ের এই ���া� িব�েয়
তার�র �াি�র ��ম ���। আিম জািন ��েরর জীবন �ব� কে�া�ক�েনর ��য় �ে�িরকা �বা��
��রাখে�র ��েয় �ইক�া �ির ি�েল�া�র
আলাদা। এখােন আমার আেমিরকার জীবেনর মেতা।
িক� ���� ��েক আমরা ����� �া�� ����� �ি�� ��েতা ি���িবহ�ন, �াবল�� ���র �ি� ব�বহােরর
ব�ি��� �ি���ার ক�া�
আমােদর দরকার!
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�েতামরা আে�া এক হােত ব�ক আর অ� হােত �� িনেয়, বা����
সরকাির সাহা�� �ত�া��ান করল সারেক�ড়ার �ামবাসীরা

মা�িত কারখানায়
দলব� �িমেকর িহ��া
�র��া�েয়র মােন�ের মা�িত �মাটর�াি� কারখানার
ম�ােনজােররা দলব� �িমেকর �ত���ত� ��াে�র
ি�কার হেয়ে�ন। একজন ম�ােনজারেক পুি�েয় মারা
হেয়ে�। এ� ঘটনা ��খজনক এব� িন�ন�য়� বেট।
িক� �কন এমন ঘটল� এর পু�া�পু� ত��প���
��র আজ� পা�য়া �ায়িন। দলব� �িমেকর এরকম
মারমুখ� �চহারা অব� পি�মবে�� কখেনা কখেনা
�দখা ��ে�। �া�ার� �ােপা�া �মজ�ব� মা�ে�র
দপ কের �েল ��া আ�েনর মেতা িহ�� �চহারা
আমােদর এেকবাের অপিরিচত নয়।
মা�িত��জুিক �ারেতর �বেচেয় বে�া
�মাটর�াি� �কা�ািন। এর মািলকানার ম�ল িনয়��
জাপািন �জুিক �কা�ািনর হােত। এ� �কা�ািনর
��া�ট�েলােত িক�ুটা অি�নব হেল� অত��
���ি�ত � আ�ুিনক কায়দায় �িমকেদর কম পয়�ায়
�বি� ��পাদন কিরেয় �ন�য়া হয়। �ত ি�� ব�ের
�কা�ািনর এ� �ম� কম�কাে�র মে�� একটা
���ি�ত ��তল িহ��া রেয়ে�। তার বিহ��কা�
�ামা��। �িমকেদর তু���তাকাির��ািল�ালাজ আর
কলার �চেপ �রা �তা রেয়ে��। ি�কা �িমকেদর
�ামা� �েবআদিব� �দখেল িন��ে� কাজ ��েক
বি�েয় �দ�য়া হয়।
এ� ����ি�ত � লা�াতার দমেনর �ামেন
দ�ঘ�কাল �িমেকরা ি�ল অ�হায়। ���� �াল ��েক
ম�ােনজেমে�টর �পা�া একটা ��িনয়ন �িমকেদর
মা�ার �পর �চেপ বে�ি�ল। এ�ােরা ব�র ���
��িনয়েনর �কােনা িনব�াচন হয়িন। �িমেকরা
িনেজেদর �েদ�াে� একটা �া��ন ��িনয়ন করেত
চা�ল। িক� �রকার �রিজে��েনর আেবদন নাকচ
কের িদল। এ� অব�ায় �ত ব�র জুন মাে�
�� িদন �ায়� � ি�কা �িমক এব� ��িন�কম��রা
একে� মােন�র কারখানা দখল কের রােখ। এরপর
�কা�ািন একটা �� ক��া� বে�� �িমকেদর
�জার কের �� কিরেয় িনেত চায়। �িমেকরা তা
�ত�াখ�ান কের। ি�কা �িমকেদর কােজ �ুকেত না
িদেল অে�াবর মাে� আবার কারখানা দখল কের
�িমেকরা। এবার এ� কারখানা�দখল আে�ালেন
��া� �দয় আ�পাে�র আর� দ�িট কারখানার
�িমক। এবার �কা�ািন নতুন চাল �দয়। তারা
��াপেন নব�ি�ত �া��ন ��িনয়েনর �নতােদর হাত
কের ��েল। হ�া� �িমক��নতারা চাকির ��েক
���া িদেয় চেল �ায়। �িমেকরা অ�ত�া তি�ঘি�
নতুন �নতা ি�র কের।
িক� আ�ন��ত�ােব �ামা� ���ি�ত হেত না
�দ�য়ার ঘটনা �িমকেদর ��া� বাি�েয় �তােল।
�ামা� ��� ��িনয়ন করার অি�কারটু�� না
�দ�য়ার এ� �র�য়াজ �র��া� ি��া�েল রেয়ে�।
এব�র মাচ� মাে� এখানকার �িরেয়�ট �া�ট
কারখানায় ��ারেতর �বেচেয় বে�া �পা�াক �তিরর
���া� একজন �লবার ক��া�র একজন �িমকেক ক�ািচ
িনেয় আ�ম� কের। ��� ঘটনায় কারখানার িব�
হাজার �িমক �য়ানক ��� হেয় �ে�। আর একিট
ঘটনায় একজন িনম�া���িমক কাজ করেত করেত
�াততলা ��েক পে� �ায়। আ�পাে�র িবি�� �া�ট
��েক এক হাজােরর �বি� িনম�া���িমক জে�া হয়
এব� িনম�া� �কা�ািনর অি�ে� চ�া� হয়।
অতএব মা�িতর ঘটনা িবি�� িক�ু নয়।
�মতাহ�ন মা�ে�র �ামা� �িতবাদ করার
�ে�া�টু�� �িদ �কে� �ন�য়া হয়, �িদ িদেনর পর
িদন ���ি�ত �মতার �মিক আর দমেনর পিরেবে�
তােক মুখ বুেজ কাজ করেত হয়, তাহেল তার
��ে��র ব�া� কখেনা কখেনা ��ে� প�েত পাের।
তখন ঘটেত� পাের �মতাহ�নেদর দলব� িহ��ার
ঘটনা।
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�বাে�া বনাম অ��বাে�া
এক�া অন�ীকা��, �বােড়া জনজািত নানান�ােব
বি�ত হেয়েছ। �া�ার ব�না �তা রেয়েছই। এক�া
ল�া আে�ালেনর মধ� িদেয় ���� সােল �বােড়া
�া�া সরকাির �ীক�িত �পেয়িছল। এ�া এক�া িদক।
অ�িদেক আজ ওরা অ�েদর ব�নার িবিনমেয় িকছু
অিধকার চাইেছ। এক�া সময় আইন িছল, �াইবেদর
এলাকায় অ-�াইবরা �াকেত পারেব না। পের �স�া
সংেশাধন হল, অ-�াইবরা �াইবাল এলাকায় জিম
িকনেত পারেব। একসময় �বােড়ারা সরল সাদািসেধ
িছল। �কােনা �বােড়া �ঁাওবুড়ােক ি�েয় অ� ��া�ীর
মা�� �িদ বলত, আিম ��েত পাি� না, তােক বলা
হত, �া পঁাচ িব�া জিম িনেয় �াক। �কউ বলল, ��
নাই, তােক একেজাড়া হালবলদ িদেয় �দওয়া হল।
িক� পের অ���নিতক স�� বাড়ল। জিমর চািহদা
�বেড় ��ল। আজ বলা হে�, �তামরা চেল �াও।
এবারকার সং�ে�� একক�ােব �বােড়ােদর দায়ী
করা �ায় না। মুসলমান স�দায়ও সমান�ােব
দায়ী। ওরাও হত�া কম কেরিন। �ক কত�া আ�ািস,
�স�া ি�� ��। �বােড়ােদর হােত আ��স� আেছ।
মুসলমানেদর হােত আ��স� নাই, তােদর হােত ছুির,
দা, কা�াির। তারা সশ� লড়াই কেরিন। �বােড়ারা
কেরেছ। ফেল এরা বেড়া ধরেনর তা�ব চািলেয়েছ।
আবার ধুবিড় �জলায় ���ােন �বােড়ারা সং��াল�ু,
�স�ােন মুসলমানরা �াম পুিড়েয় ছার�ার কেরেছ।
অতএব দা�াহা�ামা একতরফা হয়িন। িশিবের অসহায়
অব�ায় রেয়েছ চি�শ হাজার �বােড়া। আর অ-�বােড়া
িশিবের রেয়েছ �ায় �-ল� মা��। �কন এই দা�া
হল? নানান ধরেনর �� মা�ে�র মেন আসেছ।
নানান ধরেনর �া�� এ�ােন উসকািনর কাজ কেরেছ।
তেব �ারা সংবাদ িনেত �ায়, তারা �কউই সং�ােতর
�ক��েলােত �ায় না। �ত�ািন �া বঁািচেয় িরেপা��
কের।



আমােদর সেতেরা জন �ামবাসীেক �মের, সব
�র�েলােক �ািলেয় িদেয় এ�ন �রশন-পািন-ি�ম
িদেত এেসছ? আমরা িক �� বাছুর? আমােদর
�ছেলেমেয়�েলা িক এই জ� মেরেছ? আমরা িক
তােদর জান িবি� কেরিছ? আমােদর িক �ের �াবার
�নই? আমােদর িক পরার কাপড় �নই?
ওরা জানত না �� আমরা নকশাল নই? �াও
নকশালেদর ি�েয় দাও এইসব। �কা�া�ড়ার �লােকরা
জােন না �� আমরা নকশাল নই? আপনারা িক ��েব
এেনেছন এসব? নকশালেদর �দেবন বেল? ওই
সেতেরা জন �ােদর �মেরছ, তারা �তা সব আসল
নকশাল িছল! ওরা মা�� নয়! ওরা পড়া�েনা করা
বা�া নয়! ওই বা�া �মেয়�া �া�� িদি�ল ম�েপ
উেঠ, তাই �তা ওেকই ��েম মারা হল! ওই �তা আসল
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দা�া বে� িমি�ল
রাজ�পালেক �ারকিলিপেত দািব জানােনা
হয়,
১� �ু�কালীন পিরি�িত িবেবচনা কের
�ক�ীয় সরকােরর আরও �বিশ হ�ে�প এবং
আরও �বিশ �সনা �মাতােয়ন, �� উ��াত
ও িবতািড়ত হওয়া মা��েদর সকেলর প���
িনরাপ�া ও প��া� �া�, �� স�াস স�ি�কারী
�বােড়ােদর িচি�তকর� ও �ত দ��া�ম�লক
শাি� �দওয়া, �� স�াসী �বােড়ােদর আ�মে�
িনহতেদর পিরবারিপছু এককালীন দশ ল�
�াকা ও ��তর আহতেদর �ই ল� �াকা
এবং অ� আহতেদর প�াশ হাজার �াকা
�িতপ�র�, �� ��হহারা পিরবারেক ��া�ােন
�ত শী� স�ব পুনব�াসন।
�� জুলাই িমি� ইে�হার জামািত
ইসলািম ও তার ছা� সং�ঠন এসআইও
আসােম অিবলে� জািতদা�া বে�র দািবেত
�েদশ কংে�স অিফস ও আসাম �বেন
িবে�া� �দ�ায়। িবে�া�কারীরা �েদশ
কংে�স স�াপিতেক একি� �ারকিলিপ
�দয়। ওই �ারকিলিপেত দািব করা হেয়েছ,
অিবলে� আসােম দা�া ব� করেত হেব
এবং দা�া বে�র জ� �ধানম�ী মনেমাহন
িসং এবং কংে�স �ন�ী �সািনয়া �া�ীেক
হ�ে�প করেত হেব। �েদশ স�াপিত
িবে�া�কারীেদর বেলন, আপনােদর
দািব ��া�ােন �পঁ�েছ �দওয়া হেব।
িবে�া�কারীেদর িমিছল আসাম �বন
এবং রাজ�বন �ায় এবং �ারকিলিপ �দয়।

নকশাল! ওর বয়স বােরাও হয়িন। ওরা সবাই নকশাল!
নকশালেদর �কউ �রশন-পািন �দয়? নকশালেদর �তা
মারেত হয়!
আপনােদর �কােনা মদত আমরা চাই না। �রশনপািন চাই না। আমােদর সবাই �চেন। আমরা বাসা�ড়ার
�লাক, সারেক�ড়ার �লাক, �কা�া�ড়ার �লাক।
চািরিদেক সব নকশািল। �মের দাও তাহেল আমােদর!
�ািলেয় দাও! �ািড় �ােকা! আমােদর লাশ�েলা
তুেল িনেয় �াও! �সিদন রােত ��মন কের �ািড়েত
ঠাসাঠািস কের �রিছেল লাশ�েলা। �ারা �বঁেচ িছল
ত�নও, তারাও মের ��েছ ওই ঠাসাঠািসেত।
�তামরা একহােত ব�ক আর অ� হােত �ড় িনেয়
আেসা! বা�� �র বা��।

�র�া��� ি�িবর ��েক
আমরা মেন করিছ, িফের ��েল আবার আ�ম� করা
হেব। এবার ��েল হয়ত আমােদর �াে� �মের �ফলা হেব।
তাই আমরা িফরেত চাইিছ না।
এই রােজ�র সরকার �িদ আপনােদর �াকার ব�ব�া
কের, তাহেল আপনারা িক �াকেবন এ�ােন? --- �ে�র
উ�ের তারা জানাল, �স ব�াপাের তারা একা িকছু বলেত
পারেব না। সবাই িমেল আলাপ আেলাচনা কের তেব এ
�ে�র উ�র �দওয়া স�ব।
�িতিনিধদেলর অি��তা, আসাম সরকার বা পি�মব�
সরকার, �কউই এই শর�া��ীেদর ���ােব �� �নওয়ার
ক�া, �স�ােব �� িনে� না। �ছা� এক�া মসিজেদ
হাজােরর ওপের মা�� �াদা�ািদ কের বসবাস করেছ।
অিবলে� �িদ তােদর �� না �নওয়া হয়, তাহেল ��
�কােনা �ছঁায়ােচ অ�� বা �াইিরয়া ছড়ােত পাের।
আপনােদরেক মারেছ কারা, আর মরেছ কারা? --এ �ে�র উ�ের শর�া��ীরা জানাল, ও�ােন �ারা �বােড়া,
তারা বাদ িদেয় আর সবাইেক মারেছ। �বােড়ােদর ব�ব�,
এ�ােন �বােড়াল�াে�� �ারা অ-�বােড়া, �স মুসিলম �হাক,
িহ� �হাক, বা আর িকছু �হাক --- কাউেক ওরা �াকেত
িদেত চাইেছ না।
একজন িবএ পাশ �ুবক শর�া��ী জানােলন, এর আে�
১��� সােল সঁাওতালেদর তাড়ােনা হেয়িছল। �সই সময়
সঁাওতালরা এইসব এলাকােতই আ�য় িনেয়িছল। এই
আ�য়িশিবের �ারা এেসেছ, তারা �� �াম ��েক এেসেছ
�স�িল স���� মুসিলম �াম। তাই এই আ�য়িশিবের �কবল
মুসিলমরাই আেছ। �বােড়ােদর আ�মে�র িশকার সবাই
--- মুসিলম, িহ�, সঁাওতাল সবাই। এক�া এক�া কের
�াে��� করেছ। িছয়ান�ই সােল সঁাওতালেদর �মেরেছ।
তারপর অমুসিলম বাঙািলেদর তািড়েয়েছ। তারপর অসিময়
িহ�েদর তািড়েয়েছ। এরপর �াে��� মুসলমানরা।

��াি�ত �বাে�া��িমেত অ��বাে�ােদর ব�নার প� �ের জািতদা�া
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�বােড়া��িমেত সবেচেয় বেড়া সম�া আপাতত িশিবের
আি�তেদর পুনব�াসন। �রবািড় �েলেছ, �ােমর পর
�ােমর অি��ই �নই। সরকাির িহেসব বলেছ, ���ি�
িশিবের আ�য় িনেয়েছ ���� ল� মান��। এত িবশাল
সং��াক মা�ে�র পুনব�াসন িক স�ব? �কাকরা�াড়ব�াই�ঁাওেয়র �ায় �-দশক আে�র শর�া��ী সম�া
আজও সমাধান কের উঠেত পােরিন সরকার। ১৮ বছর
আে� জািতদা�ার িশকার ১���ি� পিরবার এ�নও
পুনব�াসেনর জ� আে�ালন চািলেয় �াে�। ১���,
১��� ও ১��৮ সােল অিব�� �কাকরা�াড় �জলা ও
ব�াই�ঁাওেয় জািতদা�ায় �িত�� হয় �মা� ১১,���ি�
পিরবার। �ধানম�ী ইিতমেধ� দা�াকবিলত জায়�া�িল
�ুের ��েছন এবং �িত�িত িদেয়েছন আি��ক সহায়তার।
িক� দা�ার ম�ল কার� কী তা �দ�েবন না �ধানম�ী?
এর আে�ও দা�া হেয়েছ। �কে�র তরফ ��েক �িত�িত
�দওয়া হেয়েছ। এরপরও �ে� ��ল এবােরর দা�া।
এ�নও �িদ দা�ার সিঠক কার� �বর না কের �ধু আি��ক
সহায়তার ক�া বেল �ক�ীয় সরকার এই অধ�ায়েক ব�
কের �দন, তাহেল �িব�েত আরও দা�া ��েব, �স
িব�েয় িব�মা� সে�হ �নই।
এই ��া�ী�ত �ে�র �পছেন আদেত রেয়েছ আ��সামািজক অ��য়ন ও ব�নার ��া�। �বােড়া ��ির�ির

ত�া িন� আসােমর �জলা�িলেত িবেশ� কের �ামা�েল
পা িদেল �দ�া �ায় চারিদেক �ধু হাহাকার। প��া�-�ুল�া��েক�-িব���-কলকার�ানা-িহম�র ইত�ািদ িকছুই
�নই। অিধকাংশ মা�� অপুি�র িশকার। �ত ছয় দশেক
তােদর সািব�ক উ�য়েনর জ� �কােনা ব�ব�াই �নওয়া
হয়িন। অেনেকই �পে�র তাি�েদ িনেজেদর ি�ে�মাি�
�ছেড় ���হাি�র রাজপে� ির�া-�ঠলা চালায়, সি� �ফির
কের, �াঙা �লাহা-ল�ড় ��া�াড় করার মেতা কাজ
করেছ। অ�চ এই িন� আসাম ��েক �িতিনিধ� কের
মু��ম�ীর আসেন বেসিছেলন �য়াত শর�চ� িসংহ।
মি�স�ায়ও �িতিনিধ� কেরেছন অেনেক।
আিশর দশেক অ��া� আ�-র িবেদিশ ��দা আে�ালন
�চা� �ুেল �দয় �বােড়ােদর। তাই আ�-র আে�ালেনর
পের পেরই �ে�া�ীয় �লােকেদর একি�ত কের
সাংিবধািনক অিধকার আে�ালেন �নেম পেড় �বােড়া
স�দােয়র অ��ী ��-সং�ঠন�িল। এ�া িক� অন�সর
এলাকার উ�য়েনর জ� নয়। এ�া িছল �বােড়ােদর
�ািধকােরর আে�ালন। ১�৮� সাল ��েক িনি�ল
�বােড়া ছা� সং�া ও সহে�া�ী �বােড়া জ�ীেদর
িহংসা�ক আে�ালন �� হয়। ১��� সােল ি�পাি�ক
চুি�র মাধ�েম �ঠন করা হয় �বােড়া অে�ানমাস
কাউি�ল। িকছুিদেনর মেধ�ই �মাি�ত হল এই �শাসন
অেকেজা। �ফর �� হল জি� আে�ালন। চলল ����

সাল প���। আবার ি�পাি�ক চুি�। সংিবধােনর ��
তফিশেলর আওতায় �িঠত অিধক �মতার �শাসন।
কেয়ক বছেরর মেধ�ই আওয়াজ ওেঠ, এি� অবেহিলত
�বােড়ােদর সামেনর সািরেত তুেল আনেত স�ম নয়।
তাই প��ক �বােড়া রাজ� চাই।
মেন রা�েত হেব, এই এত�া বছের �অ��া� �অিধক
�মতার �শাসন� �াকা সে�ও� িবেশ� আি��ক প�ােকজ
লা� করার পরও অন�সর এলাকার �কােনা উ�িত
হয়িন। মুসিলম, রাজবংশী, সঁাওতাল, বাঙািল সহ
অ�া� অ-�বােড়ােদর অব�া ��মন িছল �তমনই
রেয় ��েছ। কার�, �শািসত �বােড়া��িমেত �বােড়ারা
�ত�া �িবধা ��া� কেরেছ, অ-�বােড়ারা তার এক
আনাও পায়িন। রাজ�নিতক �মতা একেচি�য়া�ােব
িছল �বােড়ােদর হােত। এক�া �ছাে�া উদাহর� িদই।
বা��ঁাও পুরস�ার চার ওয়াে��র বািস�া-��া�ােরর
�� শতাংশই অ-�বােড়া স�দােয়র। একই অব�া
�কাকরা�াড় পুরিন�েমর। অ�চ এই �ই পুর �িত�ােনর
�চয়ারম�ােনর পদ তফিশিল উপজািতেদর ��বােড়ােদর�
জ� সংরি�ত করা হেয়েছ ইদািনং। এর ফেল সামা�
�িবেধ ��মন, িবিপএল কা��, িবধবা �াতা ইত�ািদ
সরকাির �িবধা অ-�বােড়ােদর জ� হেলও তারা ��া�
করেত পাের না। �ােম �ােম �েড় �তালা হেয়েছ
ি�িসি�িস বা �ামীন উ�য়ন পির�দ। এ�ােনও �শাসেনর

�মতাসীনেদর দাপ� ও একেচি�য়া আিধপত�। ��বােরর
িনব�ািচত অ-�বােড়া �িতিনিধরা �ান পায় না ম�ীস�ায়।
অ�চ �বােড়ােদর অিহংস আে�ালেন সহায়তা কেরেছ
�েত�ক অ-�বােড়া জনে�া�ীর �লােকরা।
কেয়কবছর ধের �দ�া �াে�, জনসং��ার মা� এক
শতাংশ �বােড়া বািস�া রেয়েছ, এরকম এলাকােকও
অত�� �ক�শেল �বােড়া ��ির�িরর �িবি�এি�� মেধ�
��াকােনা হেয়েছ। পাঠশালা, বরমা, বা��ঁাও,
ফিকরা�াম, সাপ�া�াম, ��াসাই�ঁাও ইত�ািদেত শ��
��েক পঁাচ-দশ শতাংশ �বােড়া রেয়েছ। অ�চ এ�িল
িবি�এি�র অ���ত। এইসব আ��-সামািজক িবে�দ
�ব�েম�র কারে�ই অ-�বােড়ােদর মেধ� �দ�া িদেয়েছ
��া�। ধম�ীয় সং��াল�ুেদর একি� বেড়া অংশ আম�
�িনি�ল আসাম সং��াল�ু ছা� ইউিনয়ন� এবং
�বােড়াল�া�� আম�-র ব�ানাের স�িত মু�র হেয়
ওেঠ। এ�াই স� হয়িন �মতার বেল বলীয়ানেদর।
��াসাই�ঁাও-এ �ই িনরপরাধ মুসিলম �ুবকেক হত�া,
�শরফাং�িড়েত মুসিলম িদনমজুর হত�ার পর �ত ১৮
জুলাই �কাকরা�ােড় �ই �া�ন আম� �নতার ওপর
হামলা এবং এর �জের ১� জুলাই রােত মুসিলম অধু�ি�ত
�ােম চার ব�কবাজ �া�ন �বােড়া িলবােরশন �াই�ার
সদে�র হত�াকা� �ুিলে�র কাজ কের িদল।
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শাি�পুর �প�র ��েল ��ত দশিট পু�র ও জলাভ�িম
��েসর সে� সরাসির জিড়েয় রেয়েছ শাি�পুর পুরসভা।
জলাভ�িম র�া ১��৪ ��া� এব� স�েশািধত ইনল�া��
িফশাির ১��৩, ১৭�এ ধারার �কােনা �কার ���
না িদেয়ই �প�র ��েলর মেধ�ই পু�র ও জলাভ�িম
বুিজেয় চেলেছ পুরসভা। জলাভ�িম�িল �বাজােনা হে�
শাি�পুর পুরসভার আবজ�না বহনকারী গািড়র সাহােয�ই।
পুরসভার আবজ�না বহনকারী গািড় িদেয়ই মািট ও
আবজ�না �ফলা হে�। ��ােমাটাির �কােনা ��চ� এর
িপছেন মদত িদে�।
�য �য পু�র�িল ভরােটর �িভেযাগ এেসেছ তােদর
একিট হল পুরসভার ভবেনর কেয়ক গেজর মেধ�ই।
তার নাম �েপা�ার পু�র�। ��া� জলাভ�িম�িল হল
দ�পাড়ার �রায় পু�র�, সব�ানদী পাড়ার �সাহা পু�র�,
কিব ক�ণািনধান �ীেট �চ�াটাজ�ী পু�র�, �েবাকা পু�র�,
���ত সড়েক �েচ�ধুরী পু�র�, �কালাচঁাদ পু�র�,
�ন� ওয়াে�� �েসন পু�র�, বেড়া �গা�ামী পাড়ার
�গা�ামীেদর একিট পু�র। এছাড়াও শাি�পুর খালপাড়
��েলর �েনক�িল জলাশেয়র �ায় ৫০� ওপর মািট
ও জ�াল �ফেল বুিজেয় �দওয়ার ধীর �চ�া চলেছ।
এ�িলর �কােনা জায়গােতই শাি�পুর পুরসভার প�

�থেক �কােনা আইননা�গ ব�ব�া �নওয়া হয়িন। উপর�
পুরসভা ��ােমাটারেদর �ােথ�ই কাজ কের চেলেছ বেল
�ানীয় বািস�ােদর �িভেযাগ।
শাি�পুর বন ও পিরেবশ স�র�ণ সিমিত শাি�পুেরর
জলাভ�িম ��সকারীেদর িব�ে� শাি�পুর থানায়
এফআইআর দােয়র কের ��কস ন� ৩�৩�২�� ৩৪৩,
৩২৩ ও ২০� ধারা �মাতােবক ১��০��২০১২ তািরেখ এই
�িভেযাগ জানােনা হেলও এখন পয�� �কােনা আইনা�গ
ব�ব�া �নওয়া হয়িন। পু�র ও জলাভ�িম �বাজােনার
পাশাপািশ শাি�পুর �প�রসভার মেধ� িবিভ� �ােন
�বােধ গাছ কাটাও চলেছ। ব�বার পুরসভােক জািনেয়ও
পুরসভার তরেফ িনি�য়তাই �চােখ পড়েছ। WBLP ��া�
�সকশন ৪ি� ��যায়ী এেদর �জল ও জিরমানা হওয়ার
কথা। িক� পুরসভার তরেফ ��ােমাটাির মািফয়ােদর
িব�ে� �কােনা ব�ব�াই �নওয়া হে� না। �থচ �িত
বছর শাি�পুর পুরসভার প� �থেক িব� পিরেবশ িদবস
উপলে� পদযা�ার আেয়াজন কের জলাভ�িম ও জলাশয়
র�ার কথা ফলাও কের �চার করা হয়। পিরেবশ
িদবেস পুরসভার তরেফ �তালা ওই ��াগান�িল �য
কতটা ভঁাওতা তা শাি�পুর পুরসভার কাজকম� �দেখ
সহেজই ��েময়।
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আিম কােঠর কাজ কির। িঠকাদাির আর িক। এই
িঠকাদািরর �বােদই দীঘার কােছ একটা জায়গায় যাওয়ার
কথা হেয়িছল। কথা হওয়ার দশিদন পের আজেক
িগেয়িছলাম। িযিন �ফান কেরিছেলন, িতিন বেলিছেলন,
আপিন �যিদন আসেবন, �সিদন গ�ব� বেল �দব। দীঘা
যাওয়ার বাস �েট বাজােবিরয়ায় নামেত হল। �সখােন
আমােদর জ� একটা �মাটরসাইেকল �েপ�া করিছল
আমােদর িনেয় যাওয়ার জ�। িতন চার িকিম �ভতের
�ােমর মেধ�। মােঠর মেধ� একটা �দাতলা ঘের িনেয়
�গল। �সখােন কােজর কথা যখন পারিছ, তােত �তমন
আ�হ �দখিছ না। আিম কাজ করব, ক�াটালগ �দখাি�,
িক� �তমন �কােনা আ�হ �দখিছ না। আমােক আেগভােগ
�তা বলাও হয়িন। এই পিরি�িতেত আিম বললাম, আিম
�তা না �খেয় এেসিছ। আিম �খেয় আিস, তারপর কােজর
বরাত িনেয় যাব। তখন আেরকজন আমার মেতা �লাকেক
��েক আনার জ� িনেদ�শ �দওয়া হল �মাটর সাইেকল
আেরাহীেক। আমােক চা �খেত �দওয়া হল।
আেরকজন ব�ি�, যােক আমার মেতাই িনেয় আসা
হল, িতিন একটু বয়�, ধুিত পা�াবী পরা। আমার
মেতাই তােকও িকছু�ণ পের চা �দওয়া হল। তারপর
বািড়র মািলকই হেবন স�বত, িতিন �বিরেয় এেস ওই
বয়� �লােকর �থেক ��লাখ টাকা িনেলন। পঁাচেশা
টাকার চারেট বাি��ল। তারপর একটা �টিবেলর পাশ
�থেক একটা বা� খুেল �সখান �থেক একটা প�ােকট
�বর করেলন। তার �থেক �ই বাই এক ফুট �াি�েকর
�মাড়েকর মেধ� িসল করা কেয়কিট দশ টাকা এব�
একেশা টাকার বাি��ল �বর করেলন। এব� আমােদর
কােছ �কােনা �গাপন না কের ওই ধুিত পা�াবী পরা
ভ�েলাকেক �দওয়া হল। ��লাখ টাকা িদেয় পঁাচ লাখ
টাকা িনেয় �গেলন ভ�েলাক। আমরা �দখলাম। ভ�েলাক
চেল �গেলন। তখন আমােক একিট একেশা টাকার
�নাট এব� একিট দশ টাকার �নাট িদেয় বািড়র �লাকিট
বলেলন, �দখুন �তা। আিম িজে�স করলাম, আপিন িক
আমােক জাল �নাট িদেয় পরী�া করেছন� ভ�েলাক
ম�� হাসেছন। ঘাড় �নেড় সায় িদেলন। বলেলন, আপিন
�কন, �কউ বুঝেত পারেব না। এটা আমরা বািনেয়িছ।
পেনেরা বছর ধের এই কারবার করিছ। �মাটামুিট হাফ
পয়সায় পাওয়া যায়। প�াশ টাকা িদেল একেশা টাকা
পাওয়া যায়। আর এই কাগজ�েলা একদম �িরিজনােলর
মেতা। আমরা �য ন�র ব�বহার কির, �সটা িরজাভ� ব�া�
�থেক �পেয় যাই। �তরা� আমােদর �নাটেক জাল বলার
�মতা কােরা �নই। আিম একটু থতমত �খেয় �গলাম,
কারণ এ ধরেনর িজিনস �দখব বেল ভািবিন। ভ�েলাক
আমােদর �ফার করেলন, আপিন �তা সাই� িবজেনস
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একটা জিমেত বীজ বুনেত �গেল � জন �লােকর িপছেন
১২০০ টাকা লােগ। এক িবঘা জিমেত �া�ের হাল িদেত
৩৫০ টাকা পেড়। �সই িহসােব একটা খরচ হেয় �গেছ।
পঁাচ িবঘা জিমেত ৪২০০ টাকা মেতা খরচ। এরপর যিদ
�চ� ব�ি� হয়, গােছর �গাড়ায় ঘাস জ�ােব। ও�েলা

িহেসেব এটা করেত পােরন।
আমরা খুব �বাক হলাম। একটা �ােমর মেধ�,
চািরিদেক মােঠর মেধ� একটা ঝঁা চকচেক বািড়, �দেখই
মেন হেব এটা পয়সাওয়ালা �লােকর বািড়, �সখােন
বেস ইিন এই কারবার পেনেরা বছর ধের করেছন।
আ�য� লাগল। িরজাভ� ব�া� �থেক কাটা ফাটা �নােটর
ন�র �পেয় যান ইিন, ফেল এই ধরেনর �নাটেক জাল
বলা যােব না। ভ�েলাক আরও �ণগান করিছেলন তঁার
এই �নােটর। বলিছেলন, পািক�ান �থেক �য জাল �নাট
আেস, �স�িল নখ িদেয় খুঁটেলই আরিবআই�এর িসল
উেঠ যায়, িক� এই �নােট ওেঠ না, �াবল �পপার থােক
��� এইসব। এই ধরেনর ব�বসা আমােদর �ফার করায়
আরও আ�য� লাগল। ম�ল কােজর কথা আর হল না
�তমন কের। আগামী িদেন কী করব না করব, ক�াটালগ
িনেয় আবার যাব িক না, ফািন�চােরর কাজ কী হেব
না হেব, �স �স� �যন আউট হেয় �গল কথা �থেক।
আমােদর �না�হ �দেখ তাড়াতািড় ইিন �মাটর সাইেকল
আেরাহীেক �ফান কের িদেলন �য এনারা যাে�ন, এঁেদর
�পঁ�েছ িদেয় আয়।
এটা খবই সে�হজনক িবষয়। আিম কােঠর কাজ
কির, আমােদর বাগনান এলাকার িকছু �ছেল কাজ কের,
তােদর �থেক হয়ত ন�র �পেয় আমােক �ফান কেরিছল।
�ফােন বেলিছল, �েনক টাকার কােঠর কােজর ক��া�।
িক� আমােক এসব িকছুই িজ�াসা করা হল না। কােজর
�থেকও এই জাল �নােটর কারবাের আমার ��শ �নওয়ার
�বণতা �নই, এটা তােদর খুব আে�েপর িবষয় হল।
আমার সে� �য �ছেলিট িগেয়িছল, �স �সিদেনর
কাগেজর শ�স�ান ছক প�রণ করেব বেল একটা �পন
িকনেত একটা �দাকােন িগেয়িছল বাজােবিরয়ায়। �সই
�দাকােন �কউ নািক তােক বেলিছল, আপনারা �দখেবন,
এ�ুিন একটা �মাটর সাইেকল আসেব, আপনােদর িনেয়
যােব। ওই জায়গাটা ভােলা নয়, এরকমও সব ম�ব�
কেরিছল। আর বেলিছল, আপনারা যঁার কােছ যাে�ন,
তঁার সােথ সাবধােন কথাবাত�া বলেবন। আমার স�ী
ি�য়র�ন আমােক পের জানাল। �স একটু সাবধান হেয়
িগেয়িছল। �ােমর মেধ� এরকম একিট জাল ব�বসা যেথ�
উে�েগর।
��ে���� � একিদন বােদ আিম বাগনােনর িকছু
�ছােটা কারবারীেদর কােছ িজে�স কের জানেত পাির,
ওটা জাল �নােটর কারবার নয়, জাল �নােটর কারবােরর
�লাভ �দিখেয় মা�েষর কাছ �থেক টাকা হািতেয় �নওয়ার
কারবার। এেত �েনেকই ঠেকেছ, িক� ঠেক যাওয়ার পর
বাইের �কাশ কের না। পের �খঁাজ িনেয় �জেনিছ, ওই
�ামিটর নাম �লতানপুর, বাজােবিরয়ার পি�ম িদেক।
পির�ােরর জ� �লাক লাগেব। �সই িহেসেব এবছর
�ব�া খারাপ। ব�ি� হেল গােছর �গাড়াটা �মাটা হেব,
একটা �থেক দশটা হেব।
গত বছর িবেঘেত � ব�া ��০ �কিজর ব�া�
মেতা ধান হেয়িছল। এবছর �বােরাটাও ভােলা হেয়িছল।
িবেঘেত � ব�া ধান হেয়িছল। ওর খরচও একটু �বিশ,
ফসলটাও ভােলা পাওয়া যায়। আমােদর িনেজেদর ঘেরর
�েয়াজেনর ধানটা রাখেত হয়, এক�া �যটা হয় িবি�
কির। কারণ চােষর খরচটা তুলেত হয়। ফলেনর ওপর
িনভ�র কের। আমােদর জিমটা িনচু, এঁেটল মািট। সবিজর
�চেয় ধানটাই ভােলা হয়।
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স�য় গা�ীর �ছােটা গািড়র �ক� না চলায় মা�িত
�কা�ািনর সরকািরকরণ করা হয়। ১��৩ সােলর
ি�েস�র মােস এই �কা�ািনর �রগঁাও কারখানা �থেক
�থম গািড় �তির হয়। �সই সময় ভারত সরকােরর
�শয়ার িছল ৭�� এব� জাপােনর �জুিক �কা�ািনর
২৪�। �মশ �জুিকর �শয়ার বাড়েত থােক। ১��৭
সােল তােদর ৪০�, ১��২��ত আধাআিধ এব� ১����
�ত ৫৪� হওয়ার সে� সে� মা�িত �কা�ািনর প�ণ�
িনয়�ণ �জুিকর হােত চেল যায়।
১��৩ সােল দ� �ায়ী �িমকেদর িনেয় উ�পাদন
�� হেয়িছল। ১��২ সােল এখােন ৪৫০০ �ায়ী �িমক
এব� ২২০০ ��া� কম�চারী কাজ করত। ১��৭ সাল
�থেক িঠেকদারেদর মাধ�েম িঠকা �িমক �নওয়া �� হয়।
২০০০ সােল যখন �থম ধম�ঘট হল, িঠকা �িমকেদর
িদেয় কাজ চালু রাখা হল। ইউিনয়নেক হাত কের ধম�ঘট
করােনা হেয়িছল, যােত �িমকেদর �ব�ল কের �ফলা যায়।
২০০১ সােল ১২৫০ জন �ায়ী �িমকেক ছঁাটাই করা হল।
২০০৩ সােল আবার ১২৫০ জন ছঁাটাই হল। ২০০৭ সােল
এেস মা�িত �জুিকর এই �রগঁাও ফ�াকি�েত ১�০০
�ায়ী এব� ৪০০০ িঠকা �িমক কাজ করত। তখন �ায়ী
�িমকেদর মাইেন িছল ২৫০০০ টাকা, িঠকা �িমকরা
�পত ৩৫০০�৫০০০ টাকা। এছাড়া ফিরদাবাদ, �রগঁাও,
ওখলা এব� নয়�া িশ�া�েল হাজােরা জায়গায় মা�িত
গািড়র �বিশরভাগ কাজ কিরেয় �নওয়া হত। �০০ �থেক
১২০০ টাকা মাইেন িদেয় মা�িত গািড় �তিরর িবিভ�
কাজ করােনা হেয় এেসেছ।
২০১১ সােল ৩০০ একর জায়গার ওপর পুেরােনা
�রগঁাও ফ�াকি�র িতনেট ��াে�টর উ�পাদন �মতা িছল
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�পুর িতনেটয় িব�িশে��টর �িমেকরা যখন কারখানার
�গেট �পঁ�ছাল, ইউিনয়েনর �নতারা এ�িশে��টর
�িমকেদর কারখানার িভতর থাকেত বলল। �পুর সােড়
িতনেটয় �নতারা ম�ােনজেমে�টর সে� িজয়া লােলর
সাসেপনশন �ত�াহার িনেয় কথা বলেত যায়। শপ
��াের গািড় �তিরর কাজ চলেত থােক। িবেকল পঁাচটায়
�িমেকরা জানেত পাের, িজয়া লালেক কােজ িফিরেয়
�নওয়া হেব না এব� এ ব�াপাের ম�ােনজেম�ট আর

বছের ৭ ল� গািড়। �০০ একর জিমর ওপর মােনসেরর
ি�তীয় ফ�াকি�েত ২০০৭ সােল উ�পাদন �� হয়।
এখানকার ��ােস�িল ��াে�টর উ�পাদন �মতা বছের
৩ ল� গািড়। ২০১২ সােলর মাচ� মাস �থেক প�ম
��ােস�িল ��াে�ট আরও আড়াই ল� গািড় �তির ��
হয়। ২০১১ সােল এখােন �ায়ী �িমেকরা সব িমিলেয়
হােত �পত মােস ১৭০০০ �থেক ১�০০০ টাকা। িক�
িবেয় বা পািরবািরক �কােনা সম�ার জ� চারিদন কােজ
��পি�ত থাকেল ��০০ টাকা �কেট �নওয়া হত। একিদন
না এেল ২২৫০ টাকা �কেট �নওয়া হত। িঠকা �িমকেদর
মেধ� যারা আইিটআই পাশ, তারা মাইেন পায় �কেট�েট
৭২০০ টাকা আর ��রা �২০০ টাকা। িক� একিদন
কাজ কামাই করেল ২০০০ টাকা �কেট �নওয়া হত।
�কােনা �িতবাদ করেলই িঠেকদার কাজ �থেক বিসেয়
িদত। কথায় কথায় �পারভাইজর আর ম�ােনজােররা
�ায়ী �িমকেদর গািলগালাজ করত, কলার �চেপ ধরত।
�বয়াদব �িমকেক এক লাইন �থেক �� লাইেন সিরেয়
�দওয়া হত। একজন �িমক বেলন, �চােয়র জ� সাত
িমিনট বরা� সমেয় ৪০ গজ �হঁেট িগেয় এক হােত কাপ
আর মুেখ ��� পেকাড়া �ঁেজ িনেত হত। প�াে�টর �চন
খুেল �প�াপ করার জ� ��িমিনট �হঁেট িগেয় লাইন
লাগাও ��� কােজর এমন চাপ �য চুল�িন থাকেলও
চুলকােনার সময় �নই ��� �কা�ািন এক �কািট গািড়
বানােনার পর �মাবাইল �ফান উপহার িদেয়েছ, িক� কথা
বলার ফুরসত �তা �দয়িন ��� ১৭০০০ টাকা মাইেন বেল
হােত ১২০০০ �দয়। হােত �পেয় বউ সে�হ কের ����
এমন �ব�া �থেক �রহাই পাওয়ার জ� �ায়ী
�িমেকরা ��হাজার কের টাকা চঁাদা িদেয় নতুন ইউিনয়ন
বানােনার �তাড়েজাড় �� করল।
চলেব

কথাও বলেব না। মােনসর ��াে�টর কত�ারা জািনেয়
�দয়, িবষয়টা তঁােদর হােত �নই, ওপরতলার কত�ারাই
যা িকছু করেব।
�পুের যখন �নতারা ম�ােনজেমে�টর সে� কথা বলেত
যায়, তখন �থেকই শ�খােনক পুিলশ জেড়া হয় �মন
�গেটর সামেন। িক� �িমকেদর িবে�াভ বাড়েত থােক
এব� স��া সােড় সাতটা নাগাদ তা িহ�সা�ক �প
�নয়। �িমকেদর হােত চি�শ জন ম�ােনজার ��তরভােব
আহত হয়। �লাহার র� এব� গািড়র ��ার িবম িনেয়
�িমেকরা ম�ােনজারেদর আ�মণ কের। িহউম�ান িরেসাস�
ম�ােনজােরর পা �ভে� �দওয়া হয় এব� িতিন পুেড় মারা
যান। এরপরই �িমেকরা পালােত �� কের। পুিলশ
পা��বত�ী �াম�েলা �থেক �০ জনেক ���ার কের।
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�ব��ে�� ������ �ল�� ��� ���ে� ব�� ������ ব��� �েল �� ��ে� চ��� �বে���� �ে�ে��
�ব�� ���� ���� ��ে�� ��� ���ে�� �� ��� ����� ��ে�� ��েল� ��ে�� ���ে�
�েল� চ�� ��েল� ��ে�� �� �� ব��� ���� ��ে�� ��� ��� ��ে� ��েচ� �� ������
��ল �ে�� ���ে�� �� ��ব� �ব�� ����� ���ে� ���ে� ��ল �ে�� ���ে�� ��� ������
��� ��ে�� �������� ��� ল�ল ��� ���� ��ে�� ���ে�� ���� ল�ল ��� ��� ��ে� চ��
�ে�ে�� ������ ��ে�� ব�ব��� ল� ������ ��ব�� চ�ে� ��ে�ে��� ��� ���� ��ে��

�ব��ে�� ল�ল ��� ��ে�� �ে�ে� �ল�� ����ে� ব���ল�� ��� �ে� �� ����� �� ��� �ব�������
��ে� ���� ��ে�� ����ে� ������ �ল�� ������ে�� ���ে�� ����ে� ������ে�� �ে� ������ ��ে��
��ে� ��েব� ���� �� ��ব�� ���ে�� ���� ���ে��� ��� চ�� �ে�ে��� �� ���� �� ����� ���
�ে�ে��� ��� ���েল ��ে� ��� ��ে�� �� ���ে� ��������ে�� �������� ��ে� ����ে�� ���
��ে� �ে� ����� ��ে��� ��� ��� � ����� �� ���� ����� ������ �������� ������ ��ে� �বে����
হেব না, �দনা �শাধ করা �তা দ�েরর কথা।
���� ���ল� �ল��� �� ��ল�� •
আজ �াবণ মােসর ১৫ তািরখ, �গাটা ফলতা �েকর
চালু একটা ��াক আেছ িহ� চািষেদর মেধ� ���
�বিশরভাগ জিমেতই �রায়া বািক। মােঠ জল জেমিন। কী জািন কী পঁািজ পুঁিথ, আষাঢ় মােসর সােড় সাত
মােঝ একটা �কাটােল �আষাঢ় মােসর �শষ �কাটােল� িদেন ��ুবািচ। আর এই ��ুবািচর আশপােশর মেধ�ই
জল উঠেলও সব জিম �স জল পায়িন। তার ফেল বীজতলা �তির �শষ কের �ফলার কথা। ওই সময় �থেক
যারা চােষর ওপর একা� িনভ�রশীল তারা �েনেক প�িথবীর দি�ণ �গালােধ� তাপমান কমেত �� কের।
বুেঝ উঠেত পােরিন কী করেব। এবাের গরম পেড়িছল এবারও সেববরােতর পর ২১ আষাঢ় �থম ফলতা �েক
�চ�। �বশাখ মােসর িদেক যখন �খােরার ধান ওঠার ভারী ব�ি� হল। তারপর মােঠ হালকা রস িছল, িক�
সময়, তখন ��স� বা কখেনা ব�ি�র সােথ ঝড়। তােত তা হাল করার মেতা নয়। এই �াবণ মােসর ৪�৫ তািরখ
সাত তাড়াতািড় কের ধান তুেলেছ �লােক। তারও আেগ �থেক ব�ি� নামল, ভােলা কের তােত জল জমল। তাও
ফা�ুেনর �শেষ আর �চ� মােসর িদেক িশলাব�ি� হেত সম� মােঠ নয়, ফলতা �দাি�পুর �রাে�র ওপর ৪ ন��
সেব �থাড় আসা ধােনর �িত হেয়িছল খুব। সার, িবষ, এ �নেম িনত�ান�পুর বা িদিঘরপার ন�রপুর �রাে�।
হাল সব �দনা�িন কের, জিমও আগাম টাকায়, গতর ভাতােরর �পােলর কােছ সহলা�কঁাটাফুিল�হিরশপুর এই
খািটেয় আড়াই িবেঘ জিম চাষ কের চার ব�া ধান
�পেয়েছন। তাও �েনক ধান িচেট হেয়েছ, �খারািকটাও সম� মাঠ খালা �ক�িতর, আর তাই জেলর চাপটাও
সম� সময় �বিশ থােক।
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��েসর পে�
বালী �দ�য়ানগে�র প�মি�র
দীপংকর সরকার, হালতু, ৩০
জুলাই •
আপন ��য়ােল� গত ১৫
জুল�া �বিড়েয় পেড়িছলাম
বালী �দওয়ানগে�র �ে�ে�।
জায়গাি� �গিল �জলার
আরামবাগ ��েক �গা�া�
�ানার ��গ�ত বালী �াম
প�ােয়ত ১� িকিম �র�।
কলকাতা ��েক ১১� িকিম
হাওড়া ��েক ��৩২ িমঃ ��েন
তারেক�র ৮��৫ িমঃ �প�েছ
বাস ��াে�� �প�ছান যায় ।
.�য�ান ��েক সরাসির বালী �দওয়ানগ� বাস ��৩� িমঃ যায়।
���ায় ৮�৩� িমঃ আরামবােগর বাস ছােড়। আরামবাগ
বাস��া�� ��েক বালী �দওয়ানগ� যাওয়ার বাস পাওয়া যায়
সকাল ��৫� নাগাদ। আরামবাগ ��েক দােমাদরপুর যাওয়ার
বােসও যাওয়া যায়। আরামবাগ ��েক বালী �দওয়ানগ� �যেত
লােগ ৩৫ িমঃ।
আরামবাগ ��েক িকছুদ�র এিগেয় বঁািদেক �ােমর স� �ঁচু
িনচু �সমান রা�া �গেছ। একফািল স� রা�া, �িদেক চাে�র
জিম। �ধাের আলু ও পা� ��ত। রা�ার ধাের ছাড়ােনা পা�
জিমেয় ��প করা আেছ। বাস ��েক নামেত হেব হালদারপাড়া
বাস�প। �নেম বািদেক �ুকেত হেব রা�তপাড়ার লালমাি�র
প� ধের। এ�ান ��েক �হঁে� �যেত হেব দশ িমিন�। বেড়া
রা�া ��েক ি�তের যত �ুকেবন তত� �বাক হওয়ার পালা।
�ামী� লালমাি�র �মে�া রা�া এঁেক �বঁেক �গেছ। রা�ার
ধাের বালী �াম প�ােয়ত ফলক লাগােনা আেছ। রা�ার ধাের
িবি�� গােছর সাির। �কা�াও �িকেয় যাওয়া গােছর �ালপালা
জেড়া করা আেছ। �� িতনজনেক িজ�াসা করলাম প�মি�র
�কা�ায়। �লাক �দি�েয় িদল। িকছুদ�র পর গ�ব��েল �পঁ�েছ
�দি� পঁাচ যায়গায় �বি�ত প�মি�র। ��েম রা�ার বঁািদেক
ম�লচ�ী মি�র। সামেন ি�েন একচালা �শ� �দওয়া। ৫��
ব�সেরর �প�রাি�ক লাল �ে�র মি�র। এক মিহলা ি�তের
�ুেক পুেজা িদি�েলন। িজ�াসা করলাম �িতিদন পুেজা হয়�
িতিন বলেলন �িতিদন হয়। পােশ� একি� ফলক ��েক জানেত
পারলাম ১৪২৪ সােল এি� �তির করান �ের� রা�ত মহাশয়।
মি�েরর �ব�া ��েসর িদেক। এক�ু এিগেয় সামেনর িদেক
একি� ��ালা যায়গায় পাশাপািশ �ি� মি�র। একি� �গ�া ও
��ি� নারায়�। এ� �ি�র �ব�াও �শাচনীয় ���া� �বলুি�র
পে�। িকছু বা�া �ছেল মি�েরর সামেন বারা�ায় বেস ক�ারাম

�

খ ব �র

� িন য়া

��পােলর গ�াস িবপয�েয়র নায়ক কেপ�াের�
�া� �কিমক�াল ল��ন �িলি�েকর �নসর

ভ�পাল গ�াস �গ�তেদর
িবক� �অিলি�ক�
��লিছল।
ম�লচ�ী মি�ের ১৩ি� চ�ড়া িছল। িক� সমেয়র সাে�
সাে� এ�িল ��স হেয় িগেয়েছ। এক�ু �ঁচু যায়গায় �� �ি�
মি�র লাল �ে�র �তির, �ায় �বলুি�র পে�। �কােনামেত
দঁািড়েয় আেছ। �জাড়া মি�েরর ��গ�া ও নারায়�� সামেন
একি� িশবমি�র �েনক পের �তির হেয়েছ। এি�র �কান
�াপত��শলী �ন�।
এ� �জানা �েচনা বা�লার মি�র �শলী �াপত� �নাদের
আজ ��েসর পে�। িকছু িকছু মি�র আিক�ওলিজক�াল সাে��
�ব �ি��য়া �ারা স�রি�ত। �য�িল ��েসর পে� �স�িলেক
সকেলর নজের আনেত হেব।
�ফরার পে� িকছুদ�র একি� িশব�ি�র �দ�েত �পেয়
দঁাড়ালাম িকছু�ে�র জ�। �দে� মেন হল �সি�ও �বশ
পুেরােনা িদেনর। ছিব তুেল িফের আসিছ, এমন সময়
িপছন ��েক সা�েকেল �চেপ একজন ��েলাক এেস দঁািড়েয়
িনেজর পিরচয় িদেয় �রামক�� �গাল� বলেলন, এ� প�মি�র
৫�� বছেরর পুেরােনা। জানেত চা�েলন, আিম �কা�া ��েক
এেসিছ। আিম বললাম, কলকাতা ��েক। আর বললাম,
আপনােদর এ� মি�েরর ছিব িনেয় �গলাম। আমােদর ও�ােনর
একি� পাি�ক পি�কায় এ িব�য় িল�ব।
বাস��াে�� এেস িকছু�� একি� চােয়র �দাকােন বসলাম।
�দাকািন বলেলন এ�ােন আরও �েনেক গািড় িনেয় আেস
এ� প�মি�র �দ�েত। িকছু�� পর আরামবাগ যাওয়ার
বােস ��লাম। �স�ান ��েক তারেক�র। এরপর ২�১� িমঃ
হাওড়া �লাকােল বািড় িফরলাম। বা�লার হািরেয় যাওয়া মি�র
�াপেত�র দশ�েন িবেমািহত হলাম আর মেন মেন �াবলাম
কী�ােব রি�ত হেব আমােদর �িতহােসর স���িত�

িবি�� লালন গেবি�কা ত�ি� �� িন��ে�
আমােদর �ছেড় চেল �গেলন
স�� ��া�, জ���র, ৩০ জুলাই •
লালন গেবি�কা ত�ি� �� িনঃশে� আমােদর �ছেড় চেল
�গেলন। গত ২৫ জুলা� কলকাতার �বেল�া�ার কিব �কা�
সরি�র ��ায়ী আবােস িকছুিদন ��� �াকার পর িতিন মারা
যান। িপতা �শেল�না� �� এব� মা কমলা ���র পঁাচ �মেয়
িতন �ছেলর মেধ� বেড়া �মেয় ত�ি�র জ� ১�৩� সােলর �
জুলা�, দি�� চি�শ পরগনার দি�� বারাসােতর একি�
�ােম। �সসময় দি�� বারাসাত ��েল �� ���ী পয�� �ুল
�াকায় িতিন ১২ বছর বয়স ��েক জয়নগর বািলকা িবদ�ালয়
��েক পড়া�না কেরন। ১�৫৫ সােল িতিন �ুল ফা�নাল পাশ
কেরন। পের বািলগে� মুরিলধর গাল�স কেলজ ��েক �াতক
হন। জীবেনর ব� চড়া� ��ড়া� �পিড়েয় পেড় চা�িররত
�ব�ায় কলকাতা িব�িবদ�ালয় ��েক �া�ে�ে� িবএ এমএ
পাশ কেরন এব� িবনা গা�ে� কলকাতা িব�িবদ�ালয় ��েক
বা�লার �ল�িকক ধম� স�গীত িনেয় িপএ�চি� লা� কেরন।
চা�ির জীবেন ২� বছর িতিন পি�মব� সরকােরর �সচ
িব�ােগ কাজ কেরন। এর আেগ িতিন বঁা�ড়ায় � বছর
�ুেল পিড়েয়েছন। পরবত�ীকােল িতিন দি�� বারাসাত কেলেজ
�ায় � বছর �িতি� �ধ�াপক িহসােব িশ�াদান কেরন।
ম�লত লালন ও �লাকস���িতর ওপের গেব��া করেলও
আব�ি�, কিবতা, �ব� রচনা, �ছাে�া গ�, কিবতা, রম�
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রচনা, ছড়া এসব িব�েয় তঁার �নায়াস দ�তা িছল। সব
িমিলেয় তঁার িলি�ত এব� স�ািদত পু�েকর স���া �ায়
৫৪ি�। এর মেধ� �ে��েযাগ� হল �েলাকজীবেন বা�লার
�ল�িকক ধম� স�গীত ও ধম�ীয় �মলা�। এ� ব�ি�েত িতিন
িপএ�চি� লা� কেরন। এছাড়া �ে��েযাগ� �বা�লার �সলািম
স���িত�, ��মর এ�েশ�, �বা�লােদেশর স���িত �িত�
এব� মহ�দ ম��ি�ন�। ছয় �ে� লালন পির�মা� তঁার
জীবেনর একি� �ে��েযাগ� কাজ। এছাড়া �লালন না�ক�,
�মরমী ব�ি�� লালন ফিকর�, তঁার স�ািদত �ব� স�কলন
�ে��েযাগ�। তঁার �ল�া ��েরিজ ���িলর মেধ� �ে��েযাগ�
হল Lalan, his Melodies, The Faith of Love, তঁার
িলি�ত আেরকি� �� হল, ��ারতীয় সািহত� স���িতেত
নে��র িব�েবর ��াব�।
বা�লােদেশর ব� স�ান িতিন �পেয়েছন এব� �ায় ৪��৪৫
বার িতিন বা�লােদেশ �গেছন লালন ও �লাকস���িত স�িক�ত
গেব��ার �েয়াজেন এব� িবি�� স��ার ��েক �পেয়েছন ব�
স�ান। �ি�য়ার �শহিরয়ার �য লালন ��াকাে�িম িছল, িতিন
তার আজীবন সদ�া িছেলন। তেব িনজ ��িম পি�মবে� তঁার
কাজ িবেশ� �কােনা সমাদর পায়িন বেল তঁার মেন ��া�
িছল।

���� সা�ল ম����দ��র ��পা�ল ই�ি���
কা��াই��র সার � কী��া�ক কার�া�া� ি�প����
পঁিচ� হাজার মা�� মারা �া�� ���� �সই ি���
��া� �া� পঁাচ ল� মা��� �িতপ�র�, দা�
�ীকার, �াি� �তা দ��র �াক, �ই ি���কার�া�ার
ি��া� �������লা ��ি� সির�� ��লার
���া�� কর�ত পা�রি� সরকার �া �সিদ��র
ই�ি����র কা��াই��র ���কার মািলক �া�

চলেত চলেত

মািনকদার
চােয়র �দাকান

�িমতা� �স�, ��া�ীপুর, ৩০ জুলাই •
মািনকদার চােয়র �দাকােনর সামেন দ�াড়ােল �বা�া
�ায় ��কিচেত ��ু চােয়র জল �ফােট না। �বা�া
�ায় রা�ার নাম �দেব� �ঘা� �রা� �কন। এখােন
এই �ছাট �দাকানঘের এেস সা��ক।
খুব িভেড়র সময় এলাকার �ঠিত ম�ান বাইক
��েক �আমারটা� বেল ��াক মারেল একবার� �চাখ
না তুেল �সময় �েলই পােব� বেল �মাটরগািড়
কারখানার বুেড়া িফটার িমি�র �ােত গরমজেল
��ায়া ভ�াড়�েলা �ীের �ীের �িছেয় �দন। তারপর
চােয়র �কটিলর সাে� �ফর� খুচেরা িদেয় তােক
ি�েসব বুি�েয় �দন।
রাত িঠক ৯টার সময় বেনিদ ঘেরর বাবু খানদািন
গলাটােক একটু িমি� কের �মািনক একটু চা
�েব ভাই�� বলেল মািনকদা অিবচিলত �ের
�েদাকান ব� �েয় �গেছ� �ঘা��া কের ম��দ
রিফর আ�গা�য়া গানটার সাে� সাে� �দাকান ��ায়া
�মাছার কাজ ��� করেত �ােকন।
�� �লাকটা ক�ায় ক�ায় িখি� �দয়� মািনকদার
ভাই একবার �দাকােন বেস তােক ��েক বাজার
��েক িকেন আনা তার �ােতর ম�েলার দর িজে�স
করায় �স একটা খারাপ ক�া ��ার� কেরিছল।
�লাকিট চেল �া�য়ার পর ভাইেয়র ম��াদােবা�
িনেয় �� তুেল মািনকদা ত�ার ভাইেক �চ�
বেকিছেলন� �েকান মা�ে�র সাে� কী ক�া বলেত
�য় ি�িখসিন� �তােক �দাকােন বসেত �েব না।�
খুব �� কের চা কেরন মািনকদা। �িতটা ভ�াড়

�কিমক�াল� ��া�রর ল��� �িলি��কর ��া�
ি��াপ�দাতা �ই ���াত ক�প�া�র�� �িলি��ক
�া�ত �ই �কা�াি�ি�র ��সরি�প �া �া�ক
তার জ� দাি� তু�লি��ল� ��পাল ��াস ���তরা�
িক� �স দাি� �ক� ��া��ি�� ল��� �িলি�ক
��িদ� �� হল, �সই ২� জুলাই ��পা�ল ���ত
মা��রা �ং� ি��ল� �ক �ি��� ��িলি�ক��
�� �ি� ���িপ�র �তালা�
একবার ঠা��া জল একবার গরমজেল �ুেয়। চােয়
িচিন িদেয় �� িদেয় বার বার চামেচেত তুেল
আেরকটা ভ�ােড় ��েল �ট� কেরন। তারপর �াত
�ুেয় মুেছ তেব খে�েরর জ� চা �ােলন। �কানবার
এর অ��া �য় না। �ত িভেড়র চাপ� খে�রেদর
��খু� মািনকদার এই �গাটা �ি�য়ােক একটু�
�ভািবত কের না।
গত �� বছর �ের মািনকদার অকি�ত �র
একবার ��ু অনরকম �েনিছ। �মা�নবাগােনর
�বল সম��ক মািনকদােক ই�েব�েলর � �গাল
�দ�য়ার িদন সবাই �খন �খ�াচাি�ল তখন চােয়র
�দাকােনর খ�াচার মে�� ��েক আ�ত িস�ে�র গজ�ন
��ানা িগেয়িছল� �ই�েব�ল � �গাল �দ�য়ার
মেতা ভােলা �খেল িজেতেছ �তা� ব�স। আিম
�ার �মেন িনেয়িছ। আর �কান ক�া আেছ িক��
স�িত আেরকবার �পুর ��টা নাগাদ �দাকান
ব� করার সমেয় �আপিন এেবলার ��� খে�র�
বেল িতিন আমােক চা এিগেয় িদেয় একটু ��খ
�কা� কেরিছেলন� �আমার বাবার সমেয় সে��
�টায় �দাকান ব� �েয় ��ত। তােতই একটা
ঘের আমােদর ���জেনর ���ভাত �েয় ��ত।
এখন কী িদন পেড়েছ। একটা ঘের একজনেক
িনেয়� চেল না। গিড়য়ার িদেক বািড় িনেয়� �ছেড়
িদেয়িছ। কা�েক িচিন না। এখােন রা�ায় �বেরােল
সবাই �চেন� �ােস। �খােন ব�রা পাে�র বািড়র
�লােকর সে� ক�া বলেব িক� সবাই ভেয় অি�র�
অেচনা জায়গা। আবার ভবানীপুেরই িফের এেসিছ।
খরচ খুব। খািল ভািব আর আ�ঘ�টা �দাকান
চালােল আেরকটু িকছু �েব। আেগ ��ম�মােরর
বই লাগেলই �দাকান ব� কের িসেনমা �েল
ছুটতাম।� বেল �ান �াসেলন� তারপর ম�� কে�ঠ
বলেলন� �িসেনমা�ল�েলাই ব� �েয় �গল সব।
�ছেলেমেয়�েলা ঘের এখন িটিভ �দেখ� বু�লই না
কীসব িদন চেল �গল।�
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• �ু টু� �বি� করেল �াত ক�ােপ �কন�
we we • �মাবাইেলর অপব�ব�ার আটকােনার জ� �কােনা আইিন পদে�প ��� করা �েয়েছ িক�
we we • �মাবাইেলর িবিকর� �� �দে�র ি�এনএ�র �পর খারাপ �িতি�য়া কের� তার ফেল
ি�এনএ �িত�� �েল িক িবকলা� বা মানিসক িবক�িতর �কােনা স�াবনা আেছ�
��� মু�ািজ�, রি�ত দ�, �সাম�া� দাস, �স�র� দ�
৩৫ি� �াম �াস করেব।
�পেরর স���ায় এ� ���িলর ��র �দেবন ��ািশস মুে�াপাধ�ায়।�
নাগির �ােম পঁািচল �তির �� হেল কেপ�াের� িম�লেদর
জিম �িধ�হ� িবেরাধী সফল লড়া�েয়র �ন�ী দয়ামি� বাড়লা
এব� িনদ�ল িবধায়ক ব�ু িতরিক নাগিরেত �ব�ােন বেস
যান। সরকার পঁািচল তুলেত পুিলশ ও আধাসামিরক বািহনী
ম�লবার �পুর ��ট ��েক সে�� �টার মে�� সরাসির ��াগাে�ােগর �ক�
নামায়। িক� �ব�ান�ল িবি�� মা�� ও রাজ�নিতক দেলর
বাকচচ�া� �� সীতারাম �ঘা� �ীট� কলকাতা ৯� চলভা� � ৯���৯�����
�পি�িতেত �ের ওে�। এমনকী শাসক দেলর �নতা িশবু
স�বাদ� িচিঠ� টাকা� মািন অ��ার� �া�ক চ�াদা পাঠােনার িঠকানা
�সােরন, শাসক দেলর সহেযাগী িবেজিপও �ব�ানেক স�হিত
জানায়।
িজেতন ন�ী� িব ���� রবী�নগর� �পা� বড়তলা� কলকাতা ������
একিদন মা�� পঁািচেলর একা�শ ��ে� �দয়। িকছু �লাক
দ�রভা� � ������৯������ ই��মল � manthansamayiki@gmail.com
���ার হয়। ২৫ জুলা� ধম��� হয় �াড়�� জুেড়, যার ব�াপক
বছের ��িট স�খ�ার �া�ক চ�াদা �� টাকা। বছেরর �� �কােনা
সাড়া পেড় রঁািচেত।
সময় �া�ক ��য়া �ায়। �াকে�ােগ পি�কা পাঠােনা �য়।

জিম অি���ে�র িব�ে� লড়াইেয়
র�ািচর নাগির �াম
সীতারাম, রঁািচ, ২৭ জুলাই •
�াড়�ে�র রাজধানী রঁািচ শহেরর লােগায়া �াম নাগির এ�ন
�স� রােজ�র �বেরর িশেরানােম। সরকার �স�ােন ২২� একর
জিমেত আ�আ�ি�, আ�আ�এম ���িত করেব বেল পঁািচল
তুলেছ। সরকােরর যুি�, এ� জিম ১�৫� সােল �িধ�হ� করা
হেয়িছল রােজ� ক�ি� িবদ�ালয়, পের িবরসা ক�ি� িব�িবদ�ালয়
গড়ার জ�। িক� জিমর রায়তেদর ব�ব�, জিম �িধ�হ�
ত�ন স���� করা হয়িন। ২৫ জন �িতপ�র� িনেয়িছল, আর
বািক ১২৮ জন িবেরািধতা কেরিছল। পের আরও ১৪ জন
�িতপ�র� িনেয়েছ।
এ� ��নার সাে� সাে�� রঁািচ শহর জুেড় �শারেগাল
�ে�েছ, সরকার রঁািচ শহরেক বাড়ােনার জ� আেশপােশর

��াি�কারী িজেতন ন�ী কত��ক িব ���� রবী�নগর� �পা� অিফস বড়তলা� কলকাতা �� �ইেত �কাি�ত এব� ত�কত��ক ি�ি�ট� আট�� ��এ পটুয়ােটালা �লন� কলকাতা ৯ �ইেত মুি�ত।
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