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হাওড়া শহরা�েলর ���তম রামরা�াতলা �রলে�শন ��েক িমিন�
�ার��ঁা� হঁা�া�ে� �েড় ��ীতলা�ম�ল�াড়ার স�ে�াগ�ল। দি���
���� �রল�ে�র �ােশ� ও� �মােড় রেয়েছ ���র সামে�র ি���াত
িমি�র �দাকান। তার �ায় গা ��ঁে� রেয়েছ মহা�ীর ��া�া��েম��।
সামেন� রেয়েছ �� ��েরােনা �� কা�ার �কি� �লাশয়। �ন
�সিত���� �লাকাি� হাওড়া ���রসভার ��ন� ওয়াে��র �গাছা
�ানার মে�� �েড়। ��ােন রেয়েছ �ছাে�া �ছাে�া কার�ানা, িতন�
�ারি� ��তল আ�াস। মােঝ �� �লাশয়ি� িছল �ানীয় �ািস�ােদর
িনত��েয়া�েন ����ত �কি� িনভ�রে�াগ� ���র। �র �ঁা�ােনা �া�
�হন কের �েলেছ �স��� মা�ে�র �দি��। �লাশেয় ��লা করত
মােছর দল।
���� সােলর ����� আগ� ত�কালীন �াম �মানার ��ীতলা,
�ম�তলা, �ঁােয়র�াগান �লাকার �স��� ���র ভরাে�র নায়ক রি�ত
�াল ওরে� �ম�কা দল�ল িনেয় হাি�র হয় ও�ােন। ��িতনিদেনর
মে�� �ঁাশ ��ঁেত ও� �লাশয়ি�েক নত�ন ি�ন িদেয় ি�ের ��েল। �র
সাে�ক দাগ ন� হল ����, �ম��া সঁাতরাগািছ, �� �ল ন� �।
�সামাি�ক� স�ােসর ভেয় ��ন সা�ার� মা�� ��� �িত�াদ
কের ��� কের� র�ল, ত�ন িশ���েরর ��িরে�শে�মী নাগিরক����
�� �সে��র ���� �কি� িলি�ত �িভে�াগ করল ম���ম�ী মমতা
�ে��া�া��ােয়র কােছ। তার �িতিলি� �া�ােনা হল �িরে�শম�ী
�দশ�ন ��া� দি�দার সহ হাওড়ার �ময়র, ��িলশ কিমশনার, ম��
দ�েরর
আি�কািরক, ভ�িম ও ভ�িম রা�� দ�েরর আি�কািরক,
.
িশ���েরর ি��ায়ক, �� ন� ওয়াে��র ���রি�তা, �গাছা �ানার
ভার�া� আি�কািরেকর কােছ।
�িভে�াগ�� �াওয়ার সে� সে� �িরে�শম�ী �দশ�ন�া��
ত��রতার সাে� �শাসিনক ����া �নওয়ার �� আ�নশ��লা
ি�ভােগর আ�ি���ক �কি� িনেদ�শ �াির কেরন। তার �িরে�ি�েত
��লা �শাসন সের�িমন তদ� কের ���রি�র �ার�ােশ লাগােনা
ি�ন�েলা ��েল �দয়।
িক� �ম�কার �মিকেত �ক� আর ���েরর �াের �ায় না। ��স�
��েলরা ও� �লাশেয় মাছ �া� করত, তারাও স� ���া�া হেয়
�ায়। �েল �����ত �লাশয়ি� হেয় ওে� ক��ির �ানার ��ত।
�ােশর �ছা� �ি�র কেয়ক�ন ক��ির �ানা সা� করেত �গেল
তােদর �লা হয় ��� ���া িক �তােদর �াে�র ���র�� সে�
��াে� িকছ� �ড়��া�ড়। �েল ���রি�র �ঁা�ােনা �ােনর �া� ��ন
স��� �ঝা�ঝাড় আগাছায় �ির����।
�া�ন ি��সি� �গা�াল মশাে�র �ামা� ��ল হত�া সহ
�স��� ��েনর �� �িভ��� �ম�কা স��� তি�র করেছ, ����র�া
�ক� ���হার করেছ না, দ��� ছড়াে�। আমােক ভরা� করেত
�দওয়া �হাক।�
���র�ােক স�র�� করার �� ত�� স��হ করেত িগেয় আর
�কি� ভয়�র �া�ল�কর ত�� আমােদর সামেন �ে� আেস।
�দালে� ��ব� �লাশয় �েয় �ায় �র স� বা�
���� সােলর �� আগ�। �ান � হাওড়া ��লা �রি�ি� �ি�স।
�স�ােন �� �ল�েল �ল ভিত� �ী�� �লাশয়েক ��� শতক�
কাগে� কলেম �ার ��কেরা করা হয়। �িত ��কেরায় ��� �গ� ���
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�টেশা �থেক সা�েশা� ছেশা �েয় �শ� প��� প�া�েশায় র�া। প�া�েশাে�ই �রা রাি�। রাি�
না �েয় �বা��য় �পায়� িছল না। �র পািট� �নই। �টােক নািমেয় িদে� পারেল ��েকর
িদনটা �শ�। ��ু �� �রাই মথুরাপুর বা ক�ািন� �থেক �েসেছ� �া ��া নয়। দি�� ২� পরগনার
��� �থেক� �েসেছ �েনেক। �কটু �ু�িক � সা�স ম�ল�ন কের �িদেন �বশ িকছু পয়সা
�াে� �েস। �ছােটা �ছােটা দল�েলার মে�� �াই থােক ন�রব �ি�ে�ািগ�া। বি�ম�ে�র ম�ি��
মা�খােন �রেখ �পােশ বাবু�াট� �পােশ �গায়ািলয়র �াট। �মরা �গায়ািলয়র �ােট। লির�
ম�াটােডার� ��লােরর �পর সাির িদেয় �শি�ক �গ�া�ি�মা। �িড়ে� রা� �দড়টা। ম��রাে�র
�া��ি�ক িন���ার বদেল �� �খােন ��সেবর �েলািক� ��াস। �রাল� �া�িমন� ভু�া�
�া� �ালমুিড়র ছড়ােনা �ছটােনা পসরা। খ�ািক�সাদা পুিলিশ ��� ন�রদাির। �েল স�ক�
�লপুিলশ� লাই�েবােটর ��রা। �েল পড়েছ �ুল��বলপা�া �র ব�ােশর �� কা�ােমা।
�লখা�য়া �ই কা�ােমািট বেড়া ম�ল�বান। ��বেনর �াই ে��। �াই �রা সে��র পর �থেক
�েলই থােক। বয়স ��াে�া� পেনেরা িক�বা ��ােলা।
�ই �ই কের �িড়�বাইশ �েন দিড় �ব�ে� লির �থেক �ি�মা নামােলা। �রা �ি�শ�প�ি�শ�
ছাি�শ। �ারপর ব�ােশর �িট �মাটা কি�র �পর বিসেয় �া �িগেয় িনেয় �লল। মা�খােন
�রললাইন। �বার �রা গলায় রব �ুলল �ব� �াে�র �পর �ি�মা। �রললাইন িডি�েয় �ােটর
কােছ� �ারপর মািট মাখামািখ িপি�ল িস�িড় �বেয় �েলর �াে�। �পর �থেক দিড় �ের ��ন।
�েল নািমেয় িদল মৃ�য়� ম�ি��েক। �পা� �ের �ক�েপ ��ল নদ�।
ক� িনখু�� প�ি�� �মরা �দখলাম। িনরাপদ দ�র� �থেক। পুিলশ� দ�ািড়েয়� িনরাপদ
দ�রে�। �ক �ি�সারেক ি��াসা করলাম �কাথা �থেক �েস �ই মুেটরা। �ি�সার বলেলন�
মথুরাপুর�ক�ািন�� দি�� ২� পরগনার িবিভ� �া� �থেক।
ি��াসা করলাম� সরকারেক �রা �কােনা টাকা �দয়� �ি�সার বলেলন� ��মন িকছু না।
থানায় �েস নাম ি�কানা �মা �দয়। �ারপর কাে� �নেম পেড়। ম�াম� �ানালাম �িম�
ভােলাই ��া �রা�গার �য়। �ি�সার �াসেলন� �েটা িদেনর ��া ব�াপার। �ু�িক িক কম�
কা�র মাথা �াটেছ� �া� ভা�েছ� পা ম�েক �াে�। �িম ি�সাব ক�লাম� �মরা প�া�েশা
িদলাম। ��ােরা� �িড় বা বাইশ িদেয় প�া�েশােক ভাগ� �া�েল �ক��ক�েনর �াে� ...
�ারপাশটা ��াকা �েয় �েসেছ �বশ িকছুটা। পুিলেশর �াবভাব �দেখ মেন �ে� ��েকর
মে�া �খােন �ােদর ক��ব� সারা �েয় �গেছ। �মরা� ি�রিছ। �িম গািড়র িভ�ের� গািড়র
িপে� �মার পাড়ার ভাইরা�দাদারা। ক�ািন��মথুরাপুর �থেক �সা �রা� �য়ে�া �ল �থেক
�ে� �া� পােয়র কাদা �ুেয় িনে�। �রা� কা�র ভাই� কা�র দাদা। �মােদর গািড় ি���য়
�গিল �স�ুে� �ে� পড়েছ ��। িনে� �েল �াে� �মােদর শ�র। কলকা�া। শ�রটার িদেক
�মরা সবাই �ািকেয় থািক। �� শ�রটােক �কিদন �াম িদেয় ি�ের ��লার �� �দেখিছল
�ক� �ক�� ি�সােবর �রাগটা �বার �মার মাথায় ি�ের �ল। প�া�েশােক ��ােরা� �িড় বা
বাইশ িদেয় ভাগ করেল মাথািপছু ...।
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�ািলর �র ��� কমন ��ােস� সহ �ারি� ��েক �রি�ি� করা
হয়। ��� তা� নয় �ি��ি�হীন কি�ত ���িলর ি�� ��ান�িল
হাওড়া ���রসভার �িতিনি�র কাছ ��েক �তাির�ি�হীন� �া�ের
িসলেমাহর সহ ম��র করা হেয়েছ।
�ি��ি�হীন কি�ত ���িলর ��তাগ�
�। রি�ত �াল, ি�তা ��য়াত� �য়েদ� �াল, কামার�া�া,
শীতলাতলা, হাওড়া।
�। �দ��ত �া�, ি�তা ��য়াত� লালেমাহন �া�, ������র,
কালীতলা, হাওড়া।
�। র�ীন দাস, ি�তা ��য়াত� সহেদ� দাস, �ঁােয়র�াগান,
সঁাতরাগািছ, হাওড়া।
�। �েসনি�ত �ঁা, ি�তা ��য়াত� ি�নয়ভ��� �ঁা, �ািলি��রী,
�শ��াড়া, হাওড়া।
�ি��ি�হীন কি�ত ���িলর ি�ে�তাগ�
�। স��� �শ�, ি�তা ��য়াত� �মের�না� �শ�, ��ীতলা,
সঁাতরাগািছ, হাওড়া।
�। �কেদ� �শ�, ি�তা ��য়াত� �মের�না� �শ�, ��ীতলা,
সঁাতরাগািছ, হাওড়া।
আদালেত িম��া ত�� িদেয় �কি� �ক ি��া �লাশয়েক হত�া কের
�ারি� �ে� �র সহ �া� িহেসে� �দি�েয় �রি�ি� করা হেয়েছ
রাে��র ভ�িম আ�ন, ���র আ�ন ����, ���ের ম�� �া�
স�েশাি�ত আ�ন ���� সহ �া�তীয় আ�িন ����ােক ��েড়া আ��ল
�দি�েয়। �ারা �� কাে� িল�, তােদর ও�র আ�না�গ ����া
�নওয়া �ি�ত।

দািব প�র� �েল �েবই পুর�ার �নেবন শিম�লা
H@K;Bģ= ĴL9R@;= be RÒK@D •
��রম��র দাি� ��র� হেল� িতিন িনে� হােত আ�নােদর ��েক
�� ��র�ার িনেয় �াে�ন, ততিদন �� ��র�ার আ�নােদর কােছ
গি�ত �াক� ��� ক�া�েলা �লেলন �রম শিম�লার �েড়া ভা� �রম
িস�হি��। �করালার �ল�ক�িশ�ীেদর িনেয় স�গি�ত �কভলান �া�
ি�গত কেয়ক �ছর �ের মান�াি�কার ও শাি�র �� লড়া�েয়র
�ে��ে�াগ� সা���হনকারীেদর ��র�ার �দান কের আসেছন।
������ত �াে�র �� ��েক ��ন �� ��র�ার ��া��া করা
হেয়িছল, ত�ন ��েম শিম�লার মতামত �নওয়া হয়িন �েল ��স
�াে� �ানােলন কলকাতায় তঁার �িতিনি� হেয় আসা �েড়া ভা�
�রম িস�হি��। িতিন �ও �ানােলন �� �াে�র �� ��েক �ক
�িতিনি�দল ��ন শিম�লার সাে� �দ�া করেত ��েয়িছেলন, ত�ন
তঁােদর ��মিত �দয়িন মি���েরর �রা� দ�র। �মনকী িতিন �কন

�� ��র�ার িনেত �ারেছন না �স ক�া আদালেত সা��ািদকেদর
সামেন �লার ��া �কাশ করেলও �রম িস�হি����ক �স� ��মিত
�দওয়া হয়িন। িতিন �লেলন, �আমরা আ� ��ােন �েসিছ �রেমর
�িতিনি� হেয় আ�নােদর �িত আমােদর ক�ত�তা �া�ন করেত।�
িস�হি�� আরও �ানান, আমরা �রেমর �ির�ােরর �লাক�ন
�দানী� ওর সাে� �দ�া করেত �াির না। �রা� দ�েরর ��েক
��মিত িনেত হয়, �া ��েত আেগ লাগত �� িদন, ��ন তা ��েত
�ক মাসও ��িরেয় �ায়। �ক�লমা� �িত �� িদন �ােদ ওেক ��ন
আদালেত ��শ করা হয়, �ি�ন হা�ে�া�া�ল �ি� কের রা�ার
�� ত�ন� �কমা� ওর সাে� �দ�া করা স��। গত ���� সােল
আমােদর মাত�সমা মহাে�তা �দ�ী �রেমর সাে� �দ�া করার ��
মি���র িগেয়িছেলন, িক�
&D>D ƃ &D >K9K[

দি�� কলকা�ায় গ�াস পাে�ন না �েটা�ালকরা
ŘMBK= /Ø@9ÎM *E*K9K be RÒK@D •
দি�� কলকাতার �াদ���র �ানা ��েক �ি� হসি��াল �ে�র
�ে�া�ালকেদর �িতিদন �ে�ােত �ালািন িহেসে� �লি�ি�
ভরার সম�া রেয়� �গেছ। �িত�ােরর মেতা ��ছরও ��সে�র
িদন�েলােত গ�ােসর আকাল �েড়েছ। দি�� কলকাতার মে�� �ে�ার
�ালািনর �� �েয়া�নীয় ি�িল� �স��ার স��সা�েল� �মা� ছয় ��েক
সাতি� �গিড়য়া মহামায়াতলা, আেনায়ারশাহ �রা�, �ি� িসেমে�র
�ােশ তাল�াগান, হা�� �রা�, ��হালায় ���া িসেনমা ও
���রা�া, �ািলগ� মহা�ীরতলা�। �র মে�� মহা�ীরতলা �ি�কা�শ
সমেয়� �� �ােক। �ািক�েলার সামেন িগেয় ��ার �র ��া
�ে�া�ালকেদর লা�েন দঁাড়ােত হয়। তার�র আেছ ি�িভ� �লাকাল
�ে�র �ে�া�ালকেদর দাদািগির। তারা ি�না লা�েন গ�াস �নয়।
আেনায়ার শাহ �রাে�র গ�াস ি�িল� �স��াের �� �রেনর �িভ�তা
হয়।
সরাসির নাম �কােশ �িন��ক �ি���াদ���র �ানা �ে�র
�ক �ে�া�ালক �ানােলন, �ে�ােত �লি�ি� ভরার ��ে�ও
�া��িলর কারসাি� রেয়েছ। ��শ কেয়কি� ি�িল� �স��াের

গ�ােসর মে�� হাওয়াও ভরা হয়, �েল �কি� �িত মা�েল� কেম
�ায়। �মিনেত মা�েল� �াওয়া �ায় �� ��েক �� িকিম। ভােলারকম
ি�িল� ও �া�ভার ভােলা হেল �� িকিমও �াওয়া �ায়। �ত�মােন
�কি� �িত �ালািনর দাম ����� �াকা। মােঝ মে��� �লি�ি�র
দাম �াড়ােনা হয়। �ও �ক িন�শ� ি���। গত �দড় �ছের নত�ন
�কােনা গ�াস ভরার �ক� �তির হয়িন, গিড়য়ায় �� ন�র �ে�র
�াস��াে��র কােছ �কি� ি�িল� �স��ার �াল� হেত হেতও আ�েক
আেছ শিরিক ঝােমলায়।
�ছাড়া ���েরা �য়সার সম�া �তা রেয়েছ�। আেগ আমরা
�দাকােন �দাকােন ���েরা িদেয় িদতাম, িক� ��ন আমােদর �ে�
���েরা িকনেত হয় ক�েনা, �লেলন �া�� গােয়ন, ও� �ে� দী��িদেনর
�ক �ে�া�ালক। ��ন সামেন ���ন �নওয়া ��, ��া��ন ��মন
কেমেছ, �তমিন ��েড়েছ ��িলিশ হয়রািন। ��� �াি�ক নয়, �ানার
��িলশও আ�কাল দঁািড়েয় �কস িদে�। �িত মােস আমােদর
��মআ� িদেত হয় ���� �াকা কের, নত�ন �লি�ি� �ালািনর
�ে�া ���হােরর ��। স�িকছ� িমিলেয় আমােদর �দনি�ন �ভাগাি�
িদন িদন ��েড়� �েলেছ।

স���দম�ন �
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স�������য় �ম��ট
ি�ি��ন���প��ি�
�দে� িক িদন ি�� হয়

� �সে��� ���� িদি�ে� �দেশ� সম� �ক��য় ���
��িনয়েন� �ন���� িমিল� হেয় ি�� কে�ে�ন পে��
��� ���� স�েল� ����� ���য়�ি� ����� স��� �দেশ
�ম��ট প�লন ক�ে�ন� প�����য় ম�স আে� আে��লেন�
িদন ���� ক��� �� ��ি�����য়��েক সকেল� িন�� ক��
�ি��� সি��ক�ে�� �িদ �ক�েন� সম�� �িমক ����
��েট ���য়� ম��ে�� ��েক� �িদ সি��� ��� �� িক�ু
ক���য় ��েক� �ে� �ক�ন �ুি�ে� ��ম�স ��েদ িদন ি��
হয়?
��স� দ�ি� �� �ম��েট �ুেল ��� হে� ���
ম�ল���ি� দ�� ক��� ��ক��� �����েন�� িন��ম ম�ুি�
ি�� ক��� সম ক�ে� সম ���ন আদ�য়� স����ন�ন
স�ম�ি�ক িন��প��� ����� ক�� ����িদ ��� �ক�েন�
দ�ি�� ��ম�েস� �� ��েল ����� মে�� নয়� আসেল
স��ি�� আে��লেন� ন�েম � �ক ��ু� স���ি� ���
����স ��ি� কে�ে� ��ম���ন িনি��েশে� �িমকেন�����
�িদ সম�� আ�েক� হয়� �কন আম�� আ�� ���
�ম�ক�ি�ল� ক�� ন�? �কন আ�� পে� ন�ম� ন�?
�কন ি�েস�� ম�েস �ে�ল �ে��� হে� ��ল�য় ��ল�য়?
�কন পে�� ��� ���য়�ি� ম�েস শিহদ িমন�ে� সম�ে�শ
হে�? �ট� িক �মন �ক�েন� ����ন ��� �� ি�ি��
ন���পি�ক� �দে� ��িদন ি�� ক�ে� হয়?
আ�ন� ��েক িক�ু �ল�� আে� আম�� �ে��েক
িনে�� ি�ে�কেক �� কি�� আম�� স����� ম���
িক ম�ল���ি�� �ি�েক ��ম�েন�� �� িক�ু ক��� ক��
���ি�? আম�� িক মেন কি� �ক�েন� দল আম�েদ�
��ি�িনি�� িহেসে� � িনেয় িক�ু ল��� ক�ে� প�ে�?
��য় �ক�� �মন মেন কে� ন��
িক� ��� ��মন �ল ���� ���ে� ন�� দল ল��� ����
���ে� ন�� দেল� �ন���� মেন কে�� �ল���� ন� ��কেল
��� দল �ুেল িদে� হয়� ���� ��নে�ন�ক�ে�ন
�ল���� ���� ��� দেল� �ি�� ���� �� ল���েয়�
কম�স�ি� িনে� হয় দল ��� দল�য় ��� ��িনয়নেক�
ি����� �����ি�ক��ে� ����ে�� �ম��ট ��ক� হেয়
�েলে�� ����ে� ��ম��ট� ন�মক ল���েয়� প��ট�েক�
���হ�ন � হ��ক� কে� ���ল� হে��



পি�ে�শকম��� �ম����েল�
িসম আটেক পুিলিশ দমন
H@K;Bģ= ĴL9R@;= ca RÒK@D •
পিরেবশ ও অি�কার আে�ালেনর কম�ী �ণাল �হ রায় ��
জুলাই ���� সকােল সােড় ন�টা নাগাদ �দেখন, তঁার এমিটএস
�কা�ািনর �মাবাইল �ফানিট কাজ করেছ না। পের জানেত
পােরন, রাজ� পুিলেশর সদর দফতর লালবাজার সাইবার
�াইম িবভােগর হ�ে�েপ �কা�ািনিট তঁার �মাবাইল �ফােনর
িসমকা��িট �ক কের িদেয়েছ। সাইবার �াইম দফতের �খঁাজ
িনেয় িতিন জানেত পােরন, �জাড়াসঁােকা থানায় তঁার িব�ে�
�তথ���ুি� আইন ������এর ��এ �ারায় ��ংসা�ক বাত�া
�চার, িমেথ� বাত�া উে���েণািদতভােব �চার করেল িতন
বছর প��� সাজা ও জিরমানা হেত পাের� একিট মামলা �জু
করা হেয়েছ। মামলােত তঁার পিরচয় �দওয়া হেয়েছ, িতিন
�দি�িচ �মাবাইল িনউজ �লটার��এর সা�ারণ স�াদক, �া
িতিন �মােটই নন। এই মামলার ফল�িতেতই তঁার �মাবাই ল
�ফােনর িসম আটকােনার িনেদ�শ। ব�ত, আইেনর ওই �ারায়
�কােনা পুিলশ বা �শাসিনক কত�ােক কােরার িসম �ক করার
অি�কার �দওয়া হয়িন, তবুও পুিলশ এই কা�িট �িটেয়েছ।
�ণালবাবু �জাড়াসঁােকা থানায় �খঁাজখবর করেল �সখান �থেক
বলা হয়, ওপরওয়ালােদর িনেদ�েশ এই িব�েয় �কােনা তথ�
�দওয়া �ােব না। পের আইনে�র সাহাে�� িতিন জানেত
পােরন, �জাড়াসঁােকা থানায় তঁার িব�ে� � জুলাই একিট
এফআইআর দােয়র কের জৈনক ওজাইর আহেমদ। তােত
বলা হয়, িতিন শাি� িবি�তকারী বাত�া �চার কেরেছন। িক�
�ণালবাবু �� বাত�ািট এসএমএস মারফত �চার কেরিছেলন
�সিট হল, �মমতার সরকার সরকােরর পয়সায় মুসলমােনর
�ভাট িকনেছন। মুসলমান অ�েল িগেয় মুসলমান সাজেছন,
��� মুসলমােনর জ� চাকিরর �িত�িত িদে�ন। ইমাম
�মায়া�ানেদর মািসক ভাতা �দবার কথা বলেছন। এই
কাজ�েলা সংিব�ান িবেরা�ী।� এফআইআর�এ পুেরা বাত�া
িট না তুেল �থম ��িট শ� তুেল অিভে�াগ করা হেয়েছ।
�ণালবাবুর ব�ব�, এইভােব �মাবাইেলর িসম কা��
আটকােনা স��ণ� �বআইিন, তঁার সামািজক কাজকম�েক
আটেক �দওয়ার �চ�া, তঁার জীবন�ারণ ও �া�ীন মত�কােশর
সংিব�ান �ীক�ত �ম�িলক অি�কােরর পিরপ�ী। িতিন একিট
িরট িপিটশন কেরন কলকাতা হাইেকােট� �� অে�াবর, তঁার
�মাবাইেলর িসম সচল করা এবং �জাড়াসঁােকা থানার মামলা
�ত�াহার �চেয়। �� অে�াবর িবেকল �প�েন পঁাচটায় িতিন
একিট �ফান �পেয় বু�েত পােরন, িসম সচল কের �দওয়া
হেয়েছ। সরকাির উিকল আদালেত জানান, তদে�র জ�
সরকার িসমিট আটেকিছল।
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�� অে�াবর ব�হ�িতবার রাজ� �রা� দফতেরর শী��
কত�ারা �ব�ক কের ি�ক কেরেছ, উ�সেবর মর�েম
সা�দািয়কতায় উসকািন িদেত পাের এমন এসএমএস
চালাচািলর ব�াপাের কড়া ব�ব�া �নেব। এ ব�াপাের
উদাহরণ িহেসেব বলা হেয়েছ, িকছুিদন আেগ অসম
দা�ার �টনা এবং মুসিলম িবেরা�ী এক চলি��
িনেয় পি�মবে� এই �রেনর এসএমএস�এর বহর
মারা�কভােব �বেড় িগেয়িছল। �রা� সিচব �মাবাইল
সং�ার কত�ােদর িনেদ�শও নািক িদেয়েছন, জনমানেস
িহংসার বাতাবরণ �তির কের, এই �রেনর এসএমএস
চালাচািলর ব�াপাের কড়া নজরদাির চালােত। অথ�া�
সামি�কভােব আমােদর �দেশ মুসিলম �ম�াবল�ীেদর
তরেফ �কােনা সা�দািয়ক িবে�াভ ও �চার কম�স�িচ
আটকােত
�দেশর পুিলশ এবং �শাসন �েথ� ত�পর।

িক� একইভােব �দেশ মুসিলম �ম�াবল�ীেদর
উসকািন িদেয়, তােদর �কাণ�াসা করার মতলেব
�� �চার কম�স�িচ জাির হেয়েছ তাবড় িমি�য়ায়
িব�াপেনর �দ�লেত, �স স�েক� পুিলশ �শাসেনর
�সই ত�পরতা আেছ িক?
গত �� অে�াবর বাংলার সবেচেয় বেড়া িমি�য়া
আন�বাজার পি�কায় একিট �চারম�লক িব�াপন
�কািশত হয় এবং তা �কােনা পেণ�র িব�াপন
নয়, একিট সংগ�েনর �চারপ�। সংগ�েনর নাম
খুব �ছােটা কের �দওয়া িছল, রা�ীয় �গার�া �সনা,
এবং �গার�া �সবা সং�। বলাই বা�ল� এই সংগ�ন
�কােনা �লাকি�য় সংগ�ন নয়। এবং স�বত তা
�া�ীন �কােনা সংগ�নও নয়, ভারেতর িহ� �ম�লবাদী
শি� �রা�ীয় �য়ংেসবক স���এর �িন� �কােনা
শি�। িব�াপেনর িব�য় িছল, বকর �েদ গ�
�রবািন ব� রাখার আ�ান। এ �সে� �ি�ম �কােট�র
একিট রায়েক উে�খ করা হয়। িব�াপেন �চতুরভােব
মুসিলম �ম�াবল�ীেদর ব�ব�ত িবিভ� পদিবর িকছু
�লােকর নােমাে�খ কের, তােদর বয়ােন �গা�হত�ার
িবেরাি�তা উ�াপন করা হেয়েছ। সরাসির বলা না
হেলও, িব�াপেন নরেম গরেম �ভারতবাসী� মুসিলম
�ম�াবল�ীেদর �অ�েরা�� করা হেয়েছ, �আগামী বকর
�েদ গ� হত�া করেবন না।�
িব�াপেন �বশ িকছু কা�িনক তেথ�র অবতারণা
করা হেয়েছ, এবং িকছু অৈব�ািনক কথাও বলা
আেছ, �া িন�সে�েহ �সং�ােরর সমতুল�। ��মন,
একিট �িরসাচ� বই��এর উে�খ কের বলা হেয়েছ,
�প�েদর সামিয়ক ��� হত�ার �থেক উ�প� ব�থার
তর� এত শি�শালী হয় ��, তা �নািম, ভ�িমক�
ও অ�া� �াক�িতক িবপদ ��েক আেন।� গ�র সংখ�া
কমা, গ�র �ে�র �াটিত এবং িশ�ম�তু�েক এমনভােব

গঁাথা হেয়েছ িব�াপেন, তােত দঁািড়েয় �ায়, �েদ গ�
�রবািনর কারেণ ভারেত িশ�ম�তু� �টেছ।
�স�ত, ভারতব�� সহ ব� �দেশ মুসিলম সহ
িবিভ� �ম�াবল�ী মা�ে�র প�র মাংস খাওয়ার
�রওয়াজ রেয়েছ। অমুসিলমেদর িবিভ� উ�সেব
প�বিল প��� �দওয়া হয়। এমনকী ভারতবে��ও �গা�
মাংস খাওয়ার �রওয়াজ �কবল মুসিলম �ম�াবল�ী
মা�ে�র নয়। উ�র প�ব� ভারেতর বািস�ােদর মে�� �ম�
িনিব�েশে� গ�র মাংস খাওয়ার চল আেছ। অ�িদেক
কা�ীির মুসিলমেদর মে�� গ�র মাংস খাওয়ার চল
অেনক কম। আবার িবিভ� উ�সব উপলে� প�
এবং পািখ বিল �দওয়ার চলও রেয়েছ আিদবাসী
সমােজ, মুসিলম সমােজ, িন�বেগ�র িহ� সমােজ এবং
উ�বেগ�র িহ� সমােজ। �খাদ বকর �েদও �কবল গ�
�রবািন করা হয় না, মুরিগ, ছাগল �থেক উট �� নানা
প� পািখর �রবািন হয়। আবার ভারতবে�� গ�েক
�দবতা �ােন পুেজা করার চলও রেয়েছ। এই �বিচ��
িনেয়ই আমােদর �দশ।
িব�াপেন ���� সােলর � নেভ�র কলকাতা
হাইেকােট�র একিট আেদশনামার কথা বলা হেয়েছ,
�ােত নািক ���� সােল �ি�ম �কােট�র একিট অ��াের
গ� �রবািনর ওপর িনে��া�া �দওয়া হেয়িছল, তা
কা��কর করার কথা বলা হেয়েছ। �থমত, ����

��
সােলর নেভ�র মােস কলকাতা হাইেকােট�র ওই
িনেদ�শনামায় বলা হেয়েছ, বকর �েদ গ� �বচােকনা ও
�রবািনর জ� �কােনা সরকাির বা �শাসিনক কম�চারী
�কােনা বে�াব� করেত পারেব না। এটু�ই। ি�তীয়ত,
�ি�ম �কােট�র ���� সােলর �� রােয়র কথা বলা
হেয়েছ, তার িভি�েত তদানী�ন পি�মব� সরকার
�সানে� ��টসম�ান� পি�কায় �� এি�ল ����
সােল একিট আেবদন রােখ, তােত বলা হেয়িছল,
��ি�ম �কােট�র একিট সা�িতক রােয়র কারেণ
আইনগতভােব রাজ� সরকার ���� সােলর পি�মব�
�াণী হত�া িনয়�ণ আইন�এর �কােনা ছাড় িদেত পাের
না �কােনা ��া��বতী গাভী� বা �গাভী� বা অ� �কােনা
�াণী উ�সেগ�। এই পিরি�িতেত, পি�মব� রােজ�র
সবেচেয় বেড়া সংখ�াল�ু স�দােয়র মা�ে�র �িত
স��ণ� সহা�ভ�িতশীল �থেক সরকার আ�িরকভােব
আেবদন করেছ শাি� িবি�ত না করার জ� এবং
আইন �মেন চলার জ�।�
আমােদর �দেশর শাসন ব�ব�ায় িবচারব�ব�া
��মন একিট ��, �তমিন িনব�ািচত সরকারও একিট
��। তেব এসেবর �থেকও অেনক পুেরােনা এবং
িচরাচিরত আমােদর �দেশর মানব সমাজ। �সই
সমােজর �িত�ই হল িবিভ�, িবিচ� এবং কখেনা
কখেনা পর�রিবেরা�ী �থার সহাব�ান। �সসব
�থার সং�ার হয়, কখেনা তা পা�ােতও পাের,
িক� তা একা�ই সমােজর �ভতর �থেকই পা�ায়,
সরকাির িনদান বা িবচারব�ব�ার রায় চািপেয় কখেনাই
তা স�ব হয় না। বাইের �থেক �চারপ� িবিল
কের উপেদশ িদেয়ও না। তাই ভারেত ইসলািমক
িচ�ার একিট �ারা দা�ল উলুম �দওবে�র �কােনা
ব�ি�র ব�ব�, �বকর �েদ গ� �রবািন এিড়েয়
চলুন� এবং �সই ব�ব�েক �েগা�মাতািক জয়� ��াগান
�দওয়া �েগার�া �সনা�র �চারপে� হািজর করা
িভ� মা�াবাহী। ি�তীয় কাজিট িন�সে�েহ সা�দািয়ক
উসকািন এবং ভাগাভািগর উে�ে� �টােনা, আমােদর
�দেশ িহ� সা�দািয়কতার দী�� ইিতহােস িহ��বাদী
সংগ�ন�িলর �চােরর িব�য়ব� স�েক� একটু চচ�া
করেলই তা পির�ার হয়। আশা করা �ায়, �ায়
শতা�ী �াচীন পি�কা আন�বাজার�এর তা অজানা
নয়।
একই সােথ আরও একিট কথা বলার। ��
�কােনা �াণীহত�াই ভােলা কাজ নয়, �কবল গ�
হত�া নয়। িবেয়, পািট�, উ�সব উপলে� আমােদর
নাগিরক সমােজ �� ল� ল� ছাগল, মুরিগ হত�া
করা হয়, তাও ভােলা নয় �কােনামেতই। িক�
�াণীহত�া �বিশরভাগ মানব সমােজরই একিট চালু
�থা, আমরাও হয়েতা ব�ি�গত জীবেন তা কের
থািক, এবং �স�িল �মােটই সমথ�নে�াগ� নয়। এরই
সােথ আরও একিট কথা বলার, �াণী হত�ার �ই �রন
আেছ, একিট �ু�া িনব�ি�র জ�। আেরকিট �ভাগ
িবলাস ও আেমাদ��েমােদর জ�। নাগিরক সমােজর
�াণী হত�ার মে�� এই ি�তীয় �রেনর �াবল�। তা
আরও �বিশ িন�নীয়।
িক� �েদর কেয়কিদন আেগ, বেড়া িমি�য়ায়
�কবল গ� �রবািন িব�য়ক �চারপ� একিট মারা�ক
ইি�তবাহী। তা �� এমনকী শাি� িবি�ত করেত
পাের, তার ইি�ত পাওয়া �ায় ���� সােল পি�মব�
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উ�র�েদেশর �ফজাবাদ শহের �� অে�াবর
���� তািরেখ �গ�া �িতমার িবসজ�েনর
সময় একিট �মেয়র �ীলতাহািন কের িকছু
�ব���। এই �টনােক অজুহাত কের িকছু
মা�� কাছাকািছ এলাকায় পাথর ছুঁড়েত
�� কের। �ফজাবাদ জুেড় একিট �জব�
ও ছড়ায়, মুসিলমরা পাথর ছুঁড়েছ। একদল
মা�� মুসিলম ব�বসায়ীেদর �ায় ��িট �দাকান
পুিড়েয় �দয়। তারা �আপ িক তাকত� নােম
একিট ি�ভাি�ক �উ�� ও িহি�� কাগেজর
অিফেসও ভাঙচুর চালায়। এই কাগজিট
�ারাবািহকভােব শাি�র পে� এবং িহ��
মুসিলম �েক�র পে� কথা বলিছল। একিট
মসিজেদও ভাঙচুর চালােনা হয়।
�ানীয় সমাজকম�ী �ুগল িকেশার শা�ীর
মেত এিট প�ব� পিরকি�ত আ�মণ। কাগজিটর
স�াদক �বহিদ মনজেরর মেত, এিট শাি�র
আওয়াজেক �� কের �দওয়ার �চ�া। পুিলশ

অেনক�ণ পের অ��েল �পঁ�ছায় এবং
দায়সারাভােব হ�ে�প কের। একইভােব
দমকেলর গািড়�িলও আেস চার ��টা পের,
তত�েণ �দাকান�িল স��ণ� ভ�ীভ�ত।
অে�া��ার কােছ �ফজাবাদ, শাি�র
�তীক। সা�দািয়ক শি�র �ারা মুসিলম
�দাকান�িল, মসিজদ এবং �আপ িক তাকত��
এর অিফস আ�মণ কে�ার িন�াে�াগ�।
আমরা �ানীয় এবং রােজ�র �শাসেনর কােছ
শাি� �ফরােনার জ� আেবদন করিছ এবং
�ারা িহংসার িশকার তােদর জ�ির িভি�েত
পুনব�াসেনর। ওই �দাকান�িলর মািলকেদর
এবং �আপ িক তাকত� পি�কার অিফেসর
মািলকেক অিত �ত �িতপ�রণ �দওয়া �হাক।
কত�েব� গািফলিতর জ� দমকল এবং পুিলশ
অিফসারেদর িব�ে� কড়া ব�ব�া �নওয়া
�হাক। �দা�ীেদর আইন �মেন সাজা �হাক।
���র �ি� ইি�িনয়ার, �� ��
হারেদিনয়া, রাম পুিনয়ািন, ইরফান
�ি�িনয়ার, �মাহা�দ �িরফ
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সরকােরর জাির করা �আেবদন��এ, �ার কথা একটু
আেগ বলা হেয়েছ। আসাম দা�া, মুসিলম �ম�িবেরা�ী
ব��িচ� �ভ�িতর পটভ�িমেত এ বছর বাংলার সবেচেয়
বেড়া িমি�য়া আন�বাজার পি�কায় �ায় হাফ �পজ
িব�াপেন এই �চারপ� িক একভােব সা�দািয়ক
িহংসার উসকািন নয়? িহ��বাদী একিট সংগ�েনর
�চারপ� িব�াপন িহেসেব �কাশ কের পি�কািট িক
ওই সংগ�েনর �চেয়ও �বিশ মা�ায় এই উসকািনর
দািয়� িনেয় িনে� না? তাহেল িক টাকা িদেল সবই
ছাপা �ায়? অিচরাচিরত িমি�য়া, �থা ই�টারেনট
ও �মাবাইল এসএমএস মারফত সা�দািয়কতার
�চার িব�েয় �শাসেনর কড়া মেনাভােবর পিরচয়
�তা পাওয়া �গেছ, বেড়া ি��ট িমি�য়া িক এর
আওতার বাইের? এখনও প��� �তা এই িব�েয় রাজ�
�শাসেনর �কােনা কথা �নেত পাইিন। আরও গভীর
উে�েগর িব�য়, মুসিলম স�দােয়র সা�দািয়কতা
িনেয় �শাসন �বশ ত�পর, িক� সংখ�া��র �ম�ীয়
মেনাভােবর �িতিনি�� দািব করা সংগ�েনর মুসিলম
িবেরা�ী সা�দািয়কতার উসকািন িনেয় �শাসেনর
�সই ত�পরতা �কাথায়? এই উসকািন এিড়েয় �গেল,
তা িক� ভিব�েত আরও বেড়া িহংসার জ� িদেত
পাের। �সই ইি�ত গতবছর ���� সােল বকর �েদর
�া�ােল �গার�া �সনার �নতােদর কা��কলােপ ��।
এই কা��কলােপর িববরণ পাওয়া �ায় সা�দািয়ক,
মুসিলমিবেরা�ী, িহ��বাদী সংগ�ন�িলর মুখপ� এবং
ওেয়বসাইেট। �সখান �থেকই িনেচ তা তুেল �দওয়া
হল :
�কলকাতা হাইেকােট�র আেদেশর পিরে�ি�েত রা�ীয়
�গার�া �সনার ��ান �ী আ� �মাি�য়া, আ�� বীর
দেলর পি�ত ��ােগশ শা�ী এবং আরও িকছু �গা�
ভ� কলকাতার দমদম এলাকার িকছু জায়গায় ���
নেভ�র রােত হানা �দন কলকাতায় �বআইিন গ�
পিরবহণ �রার জ�। তঁারা িকছু গ� এবং বাছুর আটক
করেলও পুিলশ তা কসাইেদর এবং পিরবহণকারীেদর
িনেয় ��েত �দয়। ���
ইএ সময় আ� �মাি�য়া এবং অ�া�
�গার�াকারীেদর সে� হাতাহািত হয় এবং তােদর
ওপর মারা�ক অ�শ� িনেয় আ�মণ কের মুসিলম
��ারা। পুিলশ তােদর উ�ার করেলও, কত�ব�রত
পুিলশরা মুসিলম পিরবহণকারীেদর গ��িলেক
কলকাতার �বআইিন বাজার�িলেত িনেয় ��েত
সাহা�� কের। ����
আইন িনেজেদর হােত তুেল িনেয় ��তই এই
ই��িটেক িনেয় দা�া বা�ােত ত�পর হেয়েছ ওই
�ম�লবাদী িহ��বাদী সংগ�ন�িল। এবছরও �িদ তারা
একই কা� �টায়, তাহেল তােদর �চারপ� িব�াপন
িহেসেব �ছেপ তােদর দা�া বা�ােত মদত �দওয়ার দায়
বেড়া িমি�য়া আন�বাজার পি�কা অ�ীকার করেত
পাের িক?
পুন� : অে�াবর মােসর �শ� স�াহ জুেড়
কলকাতার এ�টািল এলাকায়, ��খােন িহ� মুসিলম
স�দােয়র পাশাপািশ বাস, �সখােন �রবািনর �েদর
গ� রা�া িদেয় িনেয় �াওয়া এবং তােত বা�া �দানেক
�ক� কের এলাকায় সা�দািয়ক টানােপােড়ন চলেছ।

� � ম প� �� � প �

শিম�ল�

অেনক আেবদন িনেবদন সে�ও কেয়কিদন অেপ�া কের তঁােক �দখা
না কেরই িফের আসেত হেয়িছল। �স��েম িতিন আরও জানান
���� সােল বত�মান ��ানম�ী মিণপুেরর আফ�া�র অপব�বহার
স�েক� িনি�ত হেয় একিট িবচারভাগীয় কিমশন গ�ন কেরিছেলন।
তার িরেপাট� কিমশন �পশ করেলও তা �কাশ করা হয়িন। তেব
জানা �গেছ আফ�া আইন সংেশা�েনর কথা বলা হেয়েছ। িব�য়িট
এখনও ক�ািবেনট সাব�কিমিটর কােছ রেয়েছ।
িতিন আরও জানান ���� সাল �থেক এই দমনম�লক আইন ��
সম�ার �মাকািবলার জ� �েয়াগ করা �� হেয়িছল তা �মশ তার
�ভ�েগািলক সীমােক বািড়েয় চেলেছ। কা�ীর সহ অ�� এই আইেনর
�েয়াগ করা হে�। স�িত কেয়কবছর আেগ �খন ছি�শগেড়
মাওবাদী �মাকািবলার িবেশ� আইন �েয়ােগর কথা বলা হয় এবং
বায়ু �সনার ক�ার ব�বহােরর কথা ওে� তখন িবিভ� রাজৈনিতক
দল ও সাংসদেদর প� �থেক তার িবেরাি�তা করা হয় এবং বলা
হয়, আমােদর ভাই��বােনেদর �কউ �কউ িবপেথ �গেলও তােদরেক
�দশে�াহী আখ�া �দওয়া ি�ক নয়। আমার �� হল, তাহেল আমরা
মিণপুেরর মা��রা িক আপনােদর ভাই নই?
পুর�ার �দান করেত িগেয় মহাে�তা �দবী ইরম শিম�লার কথা,
তঁার লড়াইেয়র কথা �ছােটােদর মে�� �পঁ�েছ �দওয়ার আেবদন
জানান।
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বীরভূম আিদবাসী গঁাওতা সংবাদ
��শা� িম�� �বল��� �� �ে�াবর�
বীরভূেমর পাথর খাদােনর পিরেবশ ও
�া���ি�� দূ�ে�র িব�ে� ���� �ােল
�ে�ালন �ে� �ে�ি�ল �� �বীরভূম
�িদবা�ী ��াও�া� ����েনর �ন��ে� •
�া �দখ�াম
১� অে�াবর ম�ারপুর ��শন �ছেড়
চলার ��, উে�� মাসারা প�ােয়েত
অবি�ত জামকা�র শাখার অ��ান বা
জমােয়ত �যখােন বীরভূম আিদবাসী গঁাওতা
িবরাট জনসভার আেয়াজন কেরেছ। পূব�
অিভ�তায় জািন, এ এক নরক��। �াক
চলার পথ অ� গািড়র অগম�। ��শন �ছেড়
গািড় িকছু দূর এেগােতই �দখা �গল জল
িস�েনর গািড় যা আেগ �দিখিন। �নলাম
�াক িপছু (�চকেপা� কের) �জলা পিরষদ
১০০ টাকা সং�হ করেছ তাই জলগািড়র
এই িপচকািরর ব�ব�া। রা�া উ�য়েন পয়সা
স�বত খরচা হয় না, তাই ভা�ােচারা
রা�া �ছেড় সমা�রাল জ�েলর লাল মািটর
ওপর িদেয় গােছর �ঁাক গেল গেল �ছােটা
গািড় চেল। �সই পথই আমােদর সাথী।
মলুিটেক �াইেন ��েল আমরা এিগেয়
�গলাম। িপচকাির গািড় জনপেদর বাইের
আর �দখা �গল না। অিধবাসীরা বলেলন,
টাকা তুলেছ �তা, তাই নাম কা ওয়াে� এই
ব�ব�া।
আজ সারা মহ�ায় বনধ বীরভূম
আিদবাসী গঁাওতার �ােক। মাসার প�ােয়েত
জমােয়ত হেব মা�ষ, িবিভ� দািবেত।
�বানােসর দািবেত �লু�ায় রা�া অবেরাধ
চেলেছ ১২ অে�াবর �থেক চারিদন। �াক
�াইভারেদর সংগঠনও একই উে�ে�
িমিটং করেছ আজ, জানােলন �েসনিজৎ
পাউিরয়া। আিম দািব�িলর স�েক�
ওয়ািকবহাল হেত চাইেল উিন জানােলন,
�াশার মািলকরা �দওয়া �িত�িত মানেছ
না। �ািশংেয়র সময় বাতােস �য পাথর
�া� ওেড় তা বাতােস সা�ািতক দূষ� সৃি�
কের। শাওয়ার লাগােল জেলর ধারায় এই
�া� কাদায় পির�ত হয়। দূষে�র অব�াহিত
হয়, িক� মা� িতন শতাংশ মািলক এই
ব�ব�া কেরেছ। আমরা কােছর এক খাদােন
দূষ� িনয়�ক �দখলাম, যা �েয়াজেনর
তুলনায় অ�তুল। কার� �ািশংেয়র �িতিট
�ের শাওয়ােরর ব�বহার অব��াবী হওয়া
উিচত। সরকাির ভােব �বধ খাদান��াশাের
সংগঠেনর সমথ�ন আেছ। আ�াসী অৈবধ
খাদান সং�ৃিত এলাকার জীিবকা ও জন�াে��
থাবা বিসেয়েছ। তাও ি�� মুমু�েক �দখা
�গল জমােয়েত। স�র ��� ি�� �পশায়
চািষ, সামা� �-এক িব�া জিম আেছ,
�কােনারকেম জিম আঁকেড় �বঁেচ থাকা।
�য �কােনািদন জিম হা�রেদর দখেল চেল
�যেত পাের। �াি�ংেয়র সম�া আরও
ভয়ানক। গতবছর ১� নেভ�র �েসনিজেতর
ভাই মাইেকল পাউিরয়া ও �পন �সােরন
�াি�ং ক�েন �র �ভে� চাপা পেড় মারা
যান। তাই �ােম �াি�ং করেল �িতিট
�র শ�েপা� কের �বঁেধ �দওয়াও এেদর
দািবর অ�ভু��। প�ানন মুমু� জানােলন,
ম�ারপুর �থেক জামকা�র পয�� �ায় ২০০িট
খাদান��াশার আেছ। এখােন মািলকেদর
অিধকাংশই বাইের �থেক আসা। দশ �থেক
পেনেরা শতাংশ মািলক এখানকার। বেড়া
চািষ বা লিরর �াইভাির এেদর �পশা িছল।
�মাজাে�ল �শখ এমনই এক মা�ষ, যঁার
বাবা জিম িবি� কের ক�ােনেলর ধাের জিম
িকেন চেল িগেয়িছেলন চাষাবাদ করেবন
বেল। িক� পের �দখা �গল, এই জিমর িনেচ
পাথর আেছ। তখন এখােন আবার জিম
িকেন �াশার �তির করেলন। �েসনিজৎ
পাউিরয়ার কথায় বলা যায়, জিমর পর

জিম চেল যাে�, অথচ �ােম মা�েষর
অথ�ৈনিতক উ�য়ন �টেছ না। পেনেরা িবশ
বছর আেগ মা�েষর দূষ�জিনত �রাগ অ�ত
িছল না। পূজার থানও বাদ যাে� না,
সঁাওতালেদর পিব� পূজার জােহর থানও
আ�াসেনর কবেল। সরকার পাে�ও �কােনা
লাভ হয়িন। আমলাতে�র �প একই রেয়
�গেছ।
এখন �পুর �দড়টা। ��জ ��ত, হঠাৎই
�দখা �গল, গঁাওতা সভ� বাবুলাল মুমু�
�ুমুর দলেক ��ত হেত বলেছন। �বা�া
�গল, �নতারা আসেছন, তঁােদর বর� করেত
হেব। সঁাওতািল �থা �মেন নাচগান ব�নায়
�নতারা ��েজ আসন �হ� করেলন, রিবন
�সােরন, �নীল �সােরন, আরও অেনেক।
বেয়ােজ�� ি�� মুমু� বয়েসর কারে� �ান
�পেলন ��েজ। রিথন �সােরেনর গােন
জেম উঠল জনসভা। িবিভ� ব�েব�র
িমেঠকড়া িমেশেল চাজ�� হল জনগ�।
আিদবাসী গঁাওতার আে�ালেনর ইিতহাস
িববৃত হল, কীভােব চরকা িদেয় অৈবধ
খাদােনর িব�াের বাধা হেয় দঁািড়েয়েছ
গঁাওতা। কীভােব চি�শ হাজার মা�ষ
সরকাির অি�স ��রাও কেরেছ, তার কথা।
িক� �নতৃে�র অেনেকই আ� সম�া িহেসেব
উৎ�ন� সংগঠেনর অপ�চারেক �দখােত
চাইেলন। উৎ�ন� �নতৃ� কীভােব অতীেতর
লড়াই ভুেল িগেয় বৃহৎ পুঁিজর (পড়ুন
�নউিটয়া নামক পুঁিজপিত) �ােথ� গঁাওতা
আে�ালেন চরকা িদেত চাইেছন তার কথা
উেঠ এল। কাদরা িক�ু বলেলন, রিবন
�সােরনেক ধরেত �চেয় ওরা গােছ উঠেত
িগেয় হড়েক পেড় �গেছ। ওেদর িমিটংেয় �কন
�লাক হয় না, কার� জনমত ওেদর সে�
�নই। আমােদর িমিটংেয় আমজনতা এেসেছ
�হঁেট, সাইেকেল চেড়। এই জনেজায়ার
গ�িভি� ছাড়া স�ব নয়। এ শহেরর �কােনা
রাজৈনিতক িমিটং নয় �য লির বােসর �পছেন
খরচা কের �লাক আনা হেয়েছ। শালবন
গমগম কের উঠেছ মুখিরত জনেজায়াের।
এর আেগ বীরভূম খাদান অ�েল কারও
�রশন কা�� িছল না। গঁাওতার আে�ালেনই
তা হেয়েছ। আিদবাসী সমােজ আেগ সমাজ,
পের রাজনীিত। এখােন �কােনা আপস �নই।
বাবুলাল মুমু� বলেলন, রবীন �তা উৎ�ন�-র
কম�ী িছেলন। ওেদর �ন�ীিতর জ�ই সংগঠন
�ছেড়েছন। উিনই �কৃত জনগে�র সে� থাকা
জনেনতা। উৎ�ন�-র শ�ের বাবুরা সঁাওতাল
সমাজেক ভা�ার �খলায় �মেতেছন। ওঁরা
ভারত জাকাত মাি� মােরায়া, যার �কােনা
জনিভি� �নই, তার সে� গঁাটছড়া �বঁেধ
আিদবাসী সমাজেক ি�খি�ত কের বৃহৎ
পুঁিজর �িবধা করেত চাইেছন।
আমার ভাবনা
আিদবাসী জনতার মে� িমনােরল ওয়াটার
�দেখ খটকা লােগ কার� বৃহৎ পুঁিজর
িব�ে� লড়াইেয় বৃহৎ পুঁিজর আ�াসন
�রােধ িমনােরল ওয়াটার সািথ না হওয়া
আ� কত�ব�। �নতৃ�েক মািটর কাছাকািছ
থাকেত হেব এবং রাজৈনিতক ব�ব�েক
�� করেত হেব। তঁারা িক �বধ �ছােটা
পুঁিজর পে� লড়েত চান মা�ষেক সােথ
িনেয় মা�েষর জ�� আে�ালেনর সােথ
সােথ তঁােদর গঠনমূলক ভাবনা কী কী
আেছ� কা�েপাড়ায় ��১০ িকিম দূের
�া�ার পাওয়া যায়, ম�ারপুের বােরা �াস
পড়েত �যেত হয়, �াইমাির �ুেলর সংখ�া
কম, কী কী িবক� ভাবনা সংগঠেনর আেছ�
সংগঠন যিদ িঠক পেথ থােক গঠনমূলক পথ
চলাই তার হেয় জবাব �দেব। মে� হেব
�ধু িবকােশর কথা, সং�েষ�র কথা, �য�থ
আলাপচািরতা।

সমৃ� অ�ন' পি�কার স�াদক �ষীেকশ
পাল, ম�ন সামিয়কী পি�কার স�াদক
িজেতন ন�ী এবং কিব িব�িজৎ রায়। িচ�ন
পি�কার পে� স�াদক অ�ন পাল পি�কা
�কাশ করেত িগেয় তঁােদর �য লড়াই এবং
�শষ পয�� �সই লড়াইেত জয়ী হেয় পি�কা
�কাশ করার কথা বেলন। স�প��ীর পে�
স�াদক ��ত মজুমদােরর ব�েব� �ুেট
ওেঠ লাইে�িরর কম��ি�য়া, তার িদশা এবং
স�প��ীর মাধ�েম তােদর সািহত� আে�ালেন
শািমল হওয়ার �স�। এরপর পি�কা�িট
�কাশ কেরন িনিখলর�ন �জায়ারদার।
�মাড়ক খুেল তা তুেল �দন কিব িব�িজৎ
রােয়র হােত। অ��ােন স�াননা জানােনা
হয় �বী� নাট�ব�ি�� সদান� পাল এবং
িবিশ� মৃৎিশ�ী বা�েদব কম�কারেক। বা�েদব
কম�কার ব�ি�গত কােজ ব�� থাকার জ�
অ��ােন উপি�ত থাকেত পােরনিন। সদান�
পােলর হােত মানপ�, শাল এবং িম�া�

সংবাদম�ন

�

স�মীর �পুের �িবদ�া�রী� পি�কার পাতা �থেক
�ছাে�া পি�কা জ� িন� িবে�াহী �িমেকর �� �প ���
�ীমান চ�ব��ী� িবদ�া�রপ�র� �� �ে�াবর •
গত স�মীর �পুের িবদ�া�রপুর ���ন সং�� কারখানা দখ� �বং ম�ােনজারেক পুিড়েয় মারা
�কি� িনম�ীয়মান বািড়র �দাতা�ায় �িবদ�া�রী�
পি�কার আ��ািনক উে�া�ন হ�। সভার ��েত মা�িত �জুিক মােনসর �ােয়ির (�)
�াগত ভা�� �দন ম��য় ��বত�ী। �িবদ�া�রী�
পি�কার �� সংখ�ার স�াদক �ী ��ুনাথ ম��
বে�ন� আজেকর িদেন আমরা �িতিদন �বঁে�
থাকার জ� �� �ম�ি�ক সম�ার স�ুখীন হি� তার
উৎসমুখ �থেক আমােদর দ�ি�েক �ুিরেয় িদেত �ক
ন� সং��িত ছিড়েয় �দওয়া হে�। �ার সরাসির
িবেরাি�তা করা আজেকর িদেন �ম�� কি�ন
হেয় পড়েছ। আমােদর ���া িনেজেদর সং��িতর
���ার নানা িদক�ি�েক �িগেয় িনেয় �াওয়া।
আমােদর সািহত��সং��িত� তার �িত���ী হেয়
উ�েত পাের। �� ��িত সংখ�াি� �কাে� দি��
�� পরগনার িবিভ� �ছাে�া পি�কার স�াদকগ�
সহে�াগীতা কেরেছন। আপাতত সংখ�াি� ি�মািসক
করার কথা ভাবা হেয়েছ।
�াগত ভা�ে�র পর �ছা� �মেয় পােয়� ন�র
�আমার আনি�নী উমা �� আেসিন তার মােয়র
কােছ� গান �গেয় ���ােন �ক নতুন মা�া ��াগ
কর�। �র পর পি�কার আ��ািনক উে�া�ন কেরন
��রবন ��ে�র িবি�� সাং��িতক�ন�তাি�ক
গেব�ক �ী স�য় ��া� মহা�য়। ���ােন উপি�ত
িছে�ন িবি�� ি�� সািহিত�ক ও সমাে�া�ক
�ী �েখ� মা�িত। তঁার কথায় �ামী� ��াকায়ত
সং��িতর নােম পি�কার িবিভ� িবভােগর নামকর�
�ব�� �িতবা�ক ভাবনা। �ছাে�ােদর ��খা�
আঁকা� গ�� কিবতা� না�ক� �া�াপা�াসহ িবিভ�
উপাদােন সম�� হেয়েছ পি�কাি�। পা�াপাি�
িতিন ��খা িনব�া�েনর ��ে� স�াদকেক সতক�
কেরেছন। �ী �ে��� ব� �ছাে�ােদর স�জনী �ি�র
ব�ি�র জ� ��রেনর পি�কার �েয়াজনীয়তার কথা
�ীকার কেরন। �ী ম��য় ��বত�ী বে�ন পি�কাি�
��খক�ি��ী ও স�াদকেদর মে�� ��াগাে�ােগর
�কি� ��া��ম� হেয় উ�েত পাের। �ী �াজাহান
গাজী বে�ন কিব� সািহিত�করা সমােজর গভীের
�পঁ�েছ ��েত পােরন �বং �সখান �থেক� তঁারা
আে�ার স�ান �দন। �াসেকর দ� আ�গেব� ��
সমাজেক �ংেসর মুেখ ��ে� িদেত �া�েছ �ছাে�া
পি�কা তার িব�ে�� গেজ� ওে�। আ���হ�ার�
সংকী��তা ��ন আমােদর �াস করেত না পাের �স�
জ�� �ছাে�া পি�কার �েয়াজন।
���ােন �রি�ত �ি� কিবতা পা� কেরন
িবপদতার� ন�র। িতিন �িবদ�া�রী� নােমর তাৎপ��
জানেত �ান। �বং সােথ সােথ �� ��ে� মেজ
�াওয়া িবদ�া�রী নদীর গিতপথ ও তার ওপর
বসবাস করেত থাকা মা���পী জিমরা�সেদর
স�েক� আমােদর �বিহত কেরন। ���ােন
উপি�ত িছে�ন �ে�তনা� �পা�র� আে�ার
�দীপ পি�কার স�াদকগ�ও। �ী �মাের� ন�র
�দ�জ ��াকসং��িতর উপর ��� আেরােপর কথা
বে�ন। স�মীর �পুের �ছাে�া বেড়া িমি�েয় �ায়
�� জন উৎসাহী সািহত�ে�মী মা�ে�র উপি�িত
�ক �� বাত�া বহন কের।

�শর ি�� ��ািদ� মাি�� পি��া
��িরদাবাদ ম��র �মাচার� �থে� •
আজ �থেক একবছর আেগ � অে�াবর
২০১১, আইএমিট-মােনসের এগােরািট
কারখানা �িমেকরা দখল কের িনেয়িছল।
এটা �েটিছল �ধুমা� মা�িত-�জুিকর
মােনসর ইউিনেট নয়, ই��াি�য়াল মে�ল
টাউন (আইএমিট) মােনসর জুেড় �মাট
এগােরািট কারখানায়। এটা িছল �িমকেদর
িদক �থেক এক �অবা�ব' পদে�প।
একবছেরর মেধ� �-�বার �টল �িমকেদর
এই কারখানা দখল (তার আেগ ২০১১
.সােলর � জুন �থমবার ১� িদন যাবৎ
মা�িত-�জুিকর এই মােনসর ইউিনটটা
দখল কের িনেয়িছল।)। �বা�ব' জগেত
ি�ের এেস �িমেকরা পরিদন � তািরখ
সাতিট কারখানার ওপর িনেজেদর িনয়��
তুেল �নয়। �স�িলেত �কা�ািনেদর দখল
ি�ের আেস। �সিদন �থেক �জুিক �গা�ীর
বািক চারিট কারখানায় �িমকেদর দখল
চলেত থােক। এক �িমেকর ভাষায় � �
�থেক ১� অে�াবর (২০১১) মা�িত-�জুিক
কারখানার িভতর এক দা�� সময় িছল।
না িছল �কােনা কােজর �টনশন, না িছল
আসা-যাওয়ার হয়রািন। বাস ধরবার িচ�া
িছল না। খাবার �তিরর �টনশন িছল না।
এমনকী খাবার খাওয়ার িচ�াও িছল না
�য �টা বা �টায় �খেয় িনেত হেব। এ
িনেয় �কােনা �টনশন িছল না �য আজ কী
বার, কত তািরখ। িনেজেদর মেধ� কত
কথা তখন হত। পর�র এত কাছাকািছ
আর কখেনা আসা হয়িন, যা এই সাতিদেন
হেয়িছল।
�কা�ািন আর সরকােরর বা�বতা এই
সাতিদেনর জ� িপছেন চেল িগেয়িছল।
কােয়ম হেয়িছল �িমকেদর অবা�বতা�
১� অে�াবর ২০১১ তৃতীয় চুি� হল।
িঠেকদােরর অধীন� সম� �িমকেক কােজ
ি�িরেয় �নওয়া হল। ি�র হল, আেগর ��
�সেকে�� একিট গািড় �তিরর (অ�ােস�িল
করা) বদেল এখন ১ িমিনেট হেব।
�কা�ািন �চিলত বা�বতার নতুন
��রােটাপ �তিরেত �লেগ �গল। অে�াবেরর
িদন�েলােত �জুিক পাওয়ারে�ন কারখানার
িতনজন �িমক মা�িত-�জুিকর �িমকেদর
সে� স�ক� �তিরর কােজ িবেশষ
আ�য়ান ভূিমকা িনেয়িছেলন। �যেহতু এই
িতনজন একটা দৃ� অব�ান িনেয়িছেলন
এবং ১� অে�াবর চুি�র িবেরািধতা
কেরিছেলন, তাই এেদর বাদ িদেয় ২১
অে�াবর চুি� �সের �নওয়া হল। যারা

তােত �া�র করল, তােদর কতৃ��
রাখেত িতনবছেরর চুি� করা হল
এবং �িতবাদী িতনজনেক সাসেপ��
করা হল। �কা�ািন িনেজেদর িনয়��
মজবুত করার জ� পেরর বছর অথ�াৎ
২০১২ সােলর ১� এি�ল ওই িতনজনেক
বরখা� করল। চুি�কারী ম�ােনজেম�ট এবং
�িমকেনতারা িশে� শাি� বজায় রাখেলন।
�জুিক পাওয়ারে�ন আর মা�িত-�জুিকর
সােহবরা �ই �কা�ািনেক সংযু� কের
িমিলতভােব িবে�াহী �িমকেদর িচি�ত
করল। �সে��র মােস �� হল িব��া�ট। নতুন ইউিনয়নেক �রিজে�শন িদল
সরকার। ম�ােনজেম�টও এই ইউিনয়নেক
�ীকৃিত িদল। �ল��প, �ায়ী �িমক এবং
অ� �িমকেদর আলাদা কের ��লার
পাকােপা� ব�ব�া কের ��লা হল। অথচ
গতবছর এগােরাটা কারখানা দখেলর
সময় িঠকা �িমকেদর কােজর দািবেত
�ায়ী, িঠকা, ��িন আর অ�াে�ি�টসরা
সকেল একি�ত হেয়িছল, বা�েব যা িছল
নিজরিবহীন।
এরকম এক পিরি�িত �মশ ��ারােলা
হেত থাকল। �িমকরা িবে�ােহর
িদন�েলােত আদায় কের �নওয়া স�ান
হারােত থাকল। আবার �� হল
গািলগালাজ, ইউিনয়নেক �িমকেদর কােছ
অপদ� করা। �িমকেদর সংগিঠতভােব
�েরািচত করা এবং �িমকেদর মেধ�
িবে�ার� �টেল তােক দমন করার ব�ব�াও
��র কােয়ম করল �কা�ািন।
�িমকেদর মেধ� ��র পুেরােনা
ি�তাব�া ি�ের এল। এখন তােদর কােছ
ি�তাব�ার �ই �তীক --- কারখানা ও
ম�ােনজেম�ট --- টােগ�ট হল। এইরকম
পিরি�িতেতই �েট �গল ১� জুলাই ২০১২র �টনা। �িমকেদর হােত িনগৃহীত হল
ম�ােনজােররা, একজনেক পুিড়েয় মারা
হল। চলেব

উৎসেবর সময় িতিন িনেজ কখেনা
নতুন জামাকাপড় পরেতন না

�কা� �প� �ারদ ি��ন ও স�প��ী
��বাদম�ন �ি�েবদন� �মি��া��� ��
�ে�াবর •
�গিল নদীর তীর ��ঁেষ শহর কলকাতার
এক �াি�ক অংশ বদরতলা। িহ�-মুসলমান
�ই স�দােয়র �য�থ বাসভূিম বদরতলা
�থেক দী�� উনি�শ বছর ধের �কািশত
হেয় আসেছ �িচ�ন' সািহত�পি�কা। সরকার
�পািষত বদরতলা পাবিলক লাইে�িরও দী��
পেনেরা বছর যাবৎ �কাশ কের চেলেছ
আর এক সািহত�প� �স�প��ী'। �িট
পি�কার শারদ সংকলন �কাশ �পল গত
২০ অে�াবর শিনবার বদরতলা পাবিলক
লাইে�িরর পাঠকে�। িনধ�ািরত সময় �থেক
�বশ িকছুটা �দিরেত �� হেলও �ছা�
পাঠক�িট িছল কানায় কানায় পূ��। অ��ােনর
��েত সংগীত পিরেবশন কেরন গীতা পাল।
মে� উপি�ত িছেলন বষ�ীয়ান সাং�ৃিতকসংগঠক িনিখলর�ন �জায়ারদার, �বাংলার
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তুেল �দন তপন রায়। এই স�াননায় আ�ুত
সদান� পাল অ� কথায় বেলন তঁার নাট�চচ�ার
কথা, বদরতলা লাইে�িরর কথা।
মে� উপি�ত অিতিথরা তঁােদর ব�েব�
িচ�ন, স�প��ী তথা িল��ল ম�াগািজন
এবং মেহশতলা-�মিটয়া�েজর সািহত� ও
সাং�ৃিতক চচ�া িনেয় তঁােদর অিভ�তার কথা
ও ভাবনা �কাশ কেরন।
অ��ােন কিবতা পাঠ কেরন কিব �শা�
দাস ও কিব �পন �মার �সন। আবৃি�
পিরেবশন কেরন সনৎ মাি� ও স�ীিত
সঁাপুই। এছাড়া িবিভ� সািহত� ব�ি�ে�র
জ�শতবষ� ও সাধ�শতবষ� উ��যাপন িনেয়ও
িকছু আেলাচনা হয়। বদরতলার স�ান
গ�-কিবয়াল ��দাস পােলর জ�শতবেষ�র
�স�ও আেলাচনায় অ�ািধকার পায়। সম�
অ��ানিট পিরচালনা কেরন কথাকার শা��
ভ�াচায�।

ি�ে�ন ন�ী� রবী�ন�র� মে�শ�লা� ��
�ে�াবর •
দল বলেত আমরা অভ�াসবেশ তাকাই
�েনতা' অথবা তার �মহান িশ�ক'�দর
িদেক। �নতােদর বাহা�িরেত চমৎকৃত হই
িকংবা তােদর গ�ািরেত �ু� হই। িক�
�িতিট দেলর মেধ�ই অগি�তেদর িভেড়
থােক এমন সব মা�ষ, যােদর কাছ �থেক
জীবেনর পেথ চলার িকছু িশেখ �নওয়া
যায়। এমনই একজন মা�ষ �য়াত পীযূষ
কাি� সরকার। তঁার বািষ�ক �র�সভা হল
তঁারই বািড়েত আজ ২� অে�াবর।
গতবছর কালীপুেজার পরিদন পীযূষ
কাি� সরকার শ�বািজর �েকােপ অ��
হেয় অিভেযাগ জানােত থানায় িগেয়িছেলন।
থানার কত�ব�রত কম�চারীেদর �কােনা সাড়া
না �পেয় বািড় ��রার পেথ �দেরােগ
আ�া� হেয় িতিন মারা যান। তঁার
এই অকালমৃতু�েত �ত�ূত� �িতবাদ কের
�ানীয় মা�ষ। আবার আসেত চেলেছ
কালীপুেজা। তঁার মৃতু�র একবছর পর তঁার
পিরবার, আ�ীয়�জন এবং �িতেবশীব�ুরা আজ িমিলত হেয়িছেলন তঁার
বািড়েত।
�ৃিতচার� করেত িগেয় তঁার �ী বেলন,
�িতিন সহজ সরল জীবনযাপন পছ�
করেতন। এই উৎসেবর সময় (�গ�াপূজা)
িতিন িনেজ কখেনা নতুন জামাকাপড়
পরেতন না। িতিন বলেতন, অেনক মা�ষ
আেছ যােদর নতুন জামাকাপড় �জােট না।
সবসময় অ�েদর কথাটা ভাবেতন। উৎসব
বলেত তঁার মেন পেড় �যত �ছােটােবলার
�াম রাজশাহীর নওগঁার উৎসেবর কথা।

উিন চাইেতন, তঁার মৃতু� �যন তঁার
জ�ভূিমেতই হয়। িক� �সটা স�ব িছল
না। উিন আমােক সবসময় বলেতন, জীবেন
কী পাওিন আর কী �পেয়েছা িহেসব
�মলােত �যও না। সমােজর িদেক তািকও
...'
ওঁেদর বেড়া �ছেল প�ব বেলন, �বাবা
বলেতন, িভতর �থেক ভােলা হওয়ার �চ�া
�কােরা।'।
�ছােটা �ছেল �বু� বেলন, �বাবা
আমােদর কখেনা উপেদশ িদেয় বা শাসন
কের িকছু �শখােতন না। িতিন তঁার
আচরে�র মেধ� িদেয় আমােদর িশিখেয়
িদেতন। বাবা কথায় আর কােজ এক
িছেলন।'
তঁার দী��িদেনর ব�ু বষ�ীয়ান অিনল
তপাদার বেলন, �বামপ�ীেদর মেধ� কথা
আর কােজর অিমল তঁােক ��খ িদত।
কতৃ�পে�র সে� ইউিনয়েনর আেলাচনায়
িগেয় �নতােদর ি�চািরতা িতিন স� করেত
পারেতন না।' অথচ িনেজ িছেলন একজন
�িমক। �মিটয়া�জ-তারাতলা অ�েলর
িবখ�াত কারখানা িজইিস-�ত িতিন িছেলন
বামপ�ী ইউিনয়েনর সি�য় সদ�।
�িতেবশীরা তঁােক সকেলই �িতবাদী
িহেসেব িচনেতন। অেনেকই �ৃিতচার�
করেত িগেয় বেলন, এই জায়গাটা িছল
একটা ধানজলা। এটােক বাসেযাগ� করার
জ� িতিন কেঠার পির�ম কেরিছেলন।
বরাবর পাড়ায় সকেলর �খঁাজখবর িনেতন।
উ��ের কথা বলেতন না। িক� হাসেতন
�হা �হা কের উ��ের। এরকম �িতেবশী
আর পাওয়া যােব না।
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ত��য়ার মতন আমার িবটা িছেল --- �-�টা ���
�ব�েচ �াক� �ব�েচ �াক ���
বেল আমার হাতটা এমন কের �চেপ ধরেলন ব��া� �চাখ �ঘালােট�
চলেত পােরন না িঠক মেতা� �কােনামেত লািঠ ভর িদেয় হ�াটেছন।
ধীের ধীের এি�েয় এেলন জেলর ধারার কােছ। পাহািড় এক �ী�
জেলর ধারা� এক জায়�ায় পাথুের মািট �ভদ কের ভুরভুর কের
জল �বেরাে�� নাম তার ভুরভুির ---- �স �দ��তা আেছ। হােতর
লািঠ �ফেল িদেয় �ইেয় পেড় ব��া অ�িল ভের জল িনেয় মাথায়
�ঠিকেয় ��াম কের জেল নামেলন। বারবার অ�িল ভের জল
তুলেছন আর িবড়িবড় কের কথা বলেছন। আর জেলর ধারােতই
��স�� করেছন। এরপর জল �থেক �েঠ লািঠটা �খ�াজার �চ�া
করেত লািঠটা এি�েয় ধরেতই ফ�ালফ�াল কের তািকেয় বেল
�ঠেলন --- তু�য়ার মতন আমার িবটা িছেল --- �-�টা ���
�ব�েচ থাক� �ব�েচ থাক ���
আমার সংসাের সবই আেছ। ওধারেক থািক বেটক। কথা বলেত
বলেত শ� কের আমার হাতটা �চেপ ধরেলন। আমার মুখ ফুেট
একবার �বিরেয়িছল� কী হেয়িছল আপনার �ছেলেদর� ব��ার
ভুরভুর কের �বিরেয় আসা কথা আর �চােখর জেল আমার সম�
স�ানী �� �ভেস ��ল ��� �কবল কােন বাজেত থাকল� �ব�েচ
থাক� �ব�েচ থাক। আিম চুপ কের অেনক�� ত�ার চেল �াওয়ার
িদেক তািকেয় থাকলাম।
এধাের ভুরভুির িনেয় শ�ের �রিজেতর অ�স�ান কা�� চলেছ -- চলেছ ভুরভুিরেত কািঠ �দওয়া। �রিজ� বেল ওেঠ� ভুরভুিরেত
নামেত পারিব� অপরিদক �থেক হা�ন ��র কের� �এত মা�ষ
�ােক �দবতা বেল িব�াস কের� দ�াখ পাথেরর ধাের ধুপ িদেয়
প�জা িদে�� তােত আিম পা িদেত �াব �কন� পাকািম করার
কী আেছ� ���� আমােদর তক�টা সের �ায় একটা জলাশয় �ঘরা
লাল শালুেকর �স��ে���র মাে�। �িট�িট পােয় আমরা কেয়কজন
অে�াধ�া পাহাড় সংল� �খতখামার পার কের এক বটতলার ছায়ায়
দ�াড়াই। সামেন মািটর �দওয়াল� �সই সকাল �থেক �লেপ �াে�
�মেয়রা। �বলা �ায় দশটা। দ�র �থেক লাল মািট �জা�াড় কের
মাথায় কের বেয় এেন �দওয়াল �লপার কাজ কের। এরপর �সই
�দওয়ােল ছিব আ�কা হেব।
শ�ের টু�িরে�র আনাে�ানা �� হেয়েছ অে�াধ�া পাহােড়। �-

একিট খাবার �হােটেল দা�� িভড়। চকচেক চামড়ার টু�ির�রা
এতিদন টু�ির� না আসােত এই আিদবাসীেদর কী অব�া িছল
তাই িনেয় কটকেট িবে�ষে� ব��। �হােটেলর �া�ব� িকেশার
�ছেলিট হািসমুেখ ওেদর চা িদেয় �ায়। হঠা� �িট বলেদর িশে�
িশ� �ঠিকেয় লড়াই �দেখ টু�ির�রা ��িসত হেয় পেড়। �মাবাইল
ক�ােমরা �কমিকেয় ওেঠ। অবাক �চােখ তািকেয় থােক �ছেলিট।
িধি� �মেয় �� কের� �মাি� মাি� ��র �মল িফেমল হয়��
মাি� বলেত �� কেরন� ���র িরে�া�াকশন হেব কী কের�
��র �ফিমিনন �জ��ার হল ��। আর �মল হল ষ�াড়। ওেদর �মল
িফেমল �থেক িরে�া�াকশন হয়� বু�িল না�। �হােটেলর িকেশার
�ছেলিট ফ�ালফ�াল কের ওেদর িদেক �চেয় থােক� হােত খাবােরর
থালাটা।
মািলক ভাড়া িনেয় বেস আেছ� �াইভার �ছা�ু �সই সকােল
�পেশ�ট িনেয় িশকরাবাদ ��েছ। িফের আসেতই মািলক তােক
�বেরােত বলেছ টু�ির� িনেয়। সকাল �থেক তার খাওয়া হয়িন।
�াি�েক িকছু মুিড় িনেয় �ছা�ু আমােদর িনেয় �বিরেয় পড়ল।
�স �ািড় চালােত িশেখেছ �ছেলেবলায়। তার বাবা মা মারা ��েছ
�ছেলেবলােতই। �স সব কাজই করেত পাের। �স িকছু চাষ আবাদও
কের। এখােন চাষ করা খুব কিঠন --- একবার ফসল হয়। এক
টুকেরা জিম �তির করেত প�াচ সাল �লে� �ায়। পাহােড়র ওপর
�থেক জিম �দেখ �� �চাখ জুিড়েয় �ায়। �স জানায়� ��ে�ােলর
সময় �খন টু�ির� আসত না� তখনও �ািড়র ভাড়া িছল। কার��
এই অে�াধ�া পাহাড় এলাকা িবরাট। �সই তুলনায় �ািড়র সংখ�া
খুবই কম। পাহােড়র ভা�ােচারা এবেরা �খবেরা পাথর িবছােনা পেথ
�ািড় চালােত চালােত �ছা�ু �ব�ভের বেল আপনােদর কলকাতার
�াইভাররা এই রা�ায় �ািড় চালােত পারেবক লাই। টাকাপয়সা
�বিশ িমলেব� �স িক কলকাতায় �ােব� িজে�স করায় �ছা�ু
সাফ জানায়� ইখান �ছেড় �াবক লাই। পিরবার �ছেড় �াবক লাই।
বা�া আেছ।
�ম�
���ি�য়ার �েযা��া �াহাে� ২��২��২� �ে�াবর ��ের �েস
বি�ম, �েরর স���ায় বািক ���

ইছামত�র ধাের টাক�েত ���ষা���

�িমতা� �সন, ক�কাতা, ২� �সে��র •
পেথ �দেখিছ �ায় ��� বছেরর পুেরােনা ন��লােলর মি�র।
মি�েরর সামেন �খালা মােঠর ঘােস নীল তারার মেতা �ছােটা
ফুল� িবরাট পু�েরর ওপর �েড় �াওয়া বক। ��ালপাতার জ�ল
বা িমিন-��রবন আমােদর ম�ল ��ব�� �সটা বাংলােদশ সীমাে�র
ধাের। ইটপাতা পথ �সখােন িসেমে�ট ব�াধাই হেয় �াসম�লওয়ালা
�ােছর জ�ল �বেয় চেল ��েছ এক ব�াধােনা চ�ের। ��চু �সই
পাকা পেথর িনেচ ইছামতীর মরা �স�াতায় জল �নই। থকথেক
কাদায় িচিত ক�াকড়া আর অ� জেল �েল মাছ �দখা �ায় িনেচ।
এত�� �� বসত এলাকার মেধ� িদেয় এলাম তা এখােন এেস �শষ
হেয়েছ। ��ায়ােলর ধাের রাংিচতা বা �েয়ার পােড় কালকা�ি�র
��ােপর ক�াচা সবুজ এখােন এেস �নানা �ােছর কালেচ সবুেজ
পির�ত হেয়েছ। জায়�াটা �বশ িনজ�ন --- তেব িমিন-��রবন
নামটা �বাধহয় টুির�েদর আকষ�� করেতই। �ারা ��রবন �দেখেছ
তােদর অমনটাই মেন হেব।
এই �া �দখার। তাছাড়াও �দখলাম ওখানকার মা�ষজন।
িবেকেলর িটিফন িকনেত ি�েয় �দখলাম �দাকােন �লখা আেছ
�ইছামতী লি� খান এখােন পাওয়া �ায়�। �স �দাকান তখন
ব� িছল। �ে�ািদেকর �দাকােন িস�াড়া �কনার সময় একজন
খে�েরর সে� �দাকািনর কেথাপকথন �শানা ��ল। এসই�িস-র
�চারক তখন সাইেকল িরকশায় চেড় মাইেক �ম�ল�ব�ি�র িব�ে�
আ�ামী ���শ �সে��র ব� সফল ক�ন� বলেত বলেত চেলেছ।
খে�রিট �জ�জ করিছল� �কী হেব ব� কের� িজিনেসর দাম
কমেব� ���া� চার��া কের �রাজ �বেড় চেলেছ।� �চহারাটা
তার �খেট খাওয়া মা�েষর মেতা। �দাকানদার তােক খুচেরা �ফরত
িদেত িদেতই বলল� �একটা ��ােট� �তা হেব।� খে�র অস�িতর
মাথা নাড়েত নাড়েত চেল ��ল।
পেরর িদন সকােল আলাপ হল পুরসভার িনিম�ত �লভকমে�ে�র �শ�চা�াের �� �ছেলটা বেস তার সে�। একটাকা
িদেয় বাথ�ম �সের �ফরার সময় কথা হল। নাম বলল িনত�ান�
ম�ল। আ�ুল তুেল বািড় �দখােলা একটু দ�ের। বাইশ-চি�শ
বছেরর �ছাকরা। সকাল �টা �থেক রাত �টা অবিধ ি��িট �দয়
ওখােন। মেধ� আধঘ�টা �ান-খাওয়ার ছুিট। মাইেন িকছু িনিদ�� করা
�নই। �শ�চা�ার ব�বহারকারীরা �� পয়সা �দয় �সটাই তার মাইেন।
অফ িসজেন ��-�� টাকা হয়। িসজেন ���-��� টাকা। বাথ�ম
পির�ার করার দািয়� িনেজর খরচায়। তােত িক� �ছেলটার হািসর

কমিত �নই। কথা বলেত বলেত �স মাে� মাে� হাসিছল।
আর আলাপ হল িতলক দাস ও ত�ার �ীর সে�। ও�রা �জেন
�দাকান চালান নদীর ধাের। �েতামার িহংসা আমার জয় ভ�ারাইিট
��াস�� ও�েদর �দাকােনর নাম। ওখান �থেকই পান-িস�ােরট-চাসাবান িকনতাম আমরা। �ফরার িদন �পুেরর খাওয়া ওখােনই
�খলাম। �াল-ভাত-আলুর �চাখা- কিচ পটল িদেয় জ�া� �পানার
��াল। সিত� কী অপ�ব� �খেত� �� টাকার এই ি�শ ��� হা�েসর
���-��� টাকার দািম মােছর ি�শেক হািরেয় িদল �ধু রা�ার
�ে�। মু�-মু�ির �মশােনা �াল আমরা ভােত �মেখ �খলাম� চুমুক
িদেয় �খলাম� তবু রেয় ��ল। ভাতটা একটু �মাটা চােলর হেলও
�াদটা �বশ িমি�� তাও সব �খেত পারলাম না।
এমন সময় লােদন এল। �দবদাস ওর জ� অেপ�া করিছল
আর �দাকােনর কােজ িতলকদা ও �ব�িদেক সাহা�� করিছল। ওরা
আজ আমােদর ��শেন িনেয় �ােব আে�ই বেল �রেখিছল। আমরা
িফের �াি� কলকাতা। কােন এল �দাকানদার-�ব�িদ বলেছন� এই
লােদন ভাতটা �াল িদেয় �খেয় �ন না। লােদেনরও তখন িখেদ
�পেয়েছ। সকােল �স ভ�ান িনেয় ��শেন ি�েয়িছল। �স হাত ধুেয়
�ফলল। িতলকদা বলেলন� ওইটু� ভােত ওর খাওয়া হেব নািক�
�দবদাস বলল� আকােশর �মঘ �দখিছস� �চেপ ব�ি� নামেব� আে�
বাবুেদর �ছেড় িদেয় আিস চল� িফের এেস খাস। �ব�িদ বলল� িঠক
আেছ� �তার ভাত ঘের রাখা থাকেব। ঘাড় একিদেক কাত কের
লােদন ভ�ানচালেকর িসেট ি�েয় বসল। �দবদাস তার সামেনর
ভ�ােনর িসেট। আমরা ব�া�-ট�া� িনেয় �ঠেত �ঠেত �নলাম
িতলকদা আর �ব�িদ বলেছন� �আবার আসেবন। আমােদর �েটা
থাকার ঘরও আেছ। থাকেত পােরন। িবজয়া দশমীর িদন খুব িভড়
হয়। আে� �থেক খবর িদেল ঘর পােবন। ওইিদন এেল খুব মজা
হয়� ওপার-এপার করেত �কােনা বাধা থােক না।�
আমরা ভাবেত ভাবেত িফরলাম� বাধা থাকেলই বা কী� র�ী
িদেয় সীমানা সিত� কতটা ব�াধা �ায়� িতলকদা-�ব�িদ-�দবদাসলােদন সবাইেক �তা একই পিরবােরর মেন হয়। তাছাড়া� ইছামতীর
জল িক সিত�ই ভা� করা �ায়� ওপােরর জল এপােরর সােথ
িমেশ �াে� না� একা ভ�ে�ােলর িবভাজনেকই �ঠকােনা �ায় না
তার সে� �িদ তার �দাসর িহেসেব ইিতহাস এেস �জােট� ভাবেত
ভাবেত ব�ি� এল� িশ�-সািহেত� িবে�েদর দ�ে� ��মনটা হয়� িঠক
�তমনটা� এই �াওয়ার সময় সিত�� িভেজ �ু�ুস হেয় ��শেন
এেস ��ন ধরলাম ��টা �-এর।

��সেবর মেধ� িকে�ােরর ম�ত�� ি�ের চা�ল�
ম�হা�� �হ�া�উি�ন, ��ব�ি�য়া, ২৪ �ে�াবর •
ক��ন�র �থেক আট িকিম দ�ের ধুবুিলয়া থানার আশা�া�ায় ��
বছেরর �ুল ছা� ��ল আিমন �শেখর �িপতা সই�ল �শখ� মাথা
ও �দহ আলাদা �দেখ এলাকায় চা�ল� ছিড়েয় পেড়। �� অে�াবর
পুেজা �দখেত �বিরেয়িছল ��ল� রাত �পিরেয় সকােল িফের
না আসায় �খ�াজাখু�িজ �� হয়। রাি�েত িনেখ�াজ �� অে�াবর
সকালেবলায় �লাকাটা �দহ ��ার হয় আমবা�ােন।
�� অে�াবর এআইই�ি�এফ-এর িসি���া �চ�ধুির� রবী�নাথ
�দবনাথ� িপপলস ��ট ফর জাি�স-এর মিতয়ার রহমান �মুখ
ঘটনা�েল �ান। স�ী িছেলন এই �িতেবদক। ��েলর িদিদমা
জ�ন িবিব �ুকের �ুকের �ক�েদ �েঠ বেলন� আমার নািতেক বিল
�দওয়া হেয়েছ। এসিপ বেলন� পািরবািরক িববােদ ��ল আিমন
খুন হেয়েছ বেল সে�হ করা হে�। ধুবুিলয়া থানার ওিস বেলন�
��ল আিমন এমন িকছু �দেখ �ফেলিছল� তােক খুন হেত হেয়েছ।
পের �িতিনিধদলিট �জলাশাসক ও পুিলশ �পােরর সে� �দখা

কের িবচারিবভা�ীয় তদ�� �দাষীেদর ��ফতার� দ��া�ম�লক শাি�র
দািব জানায়।
িকে�ারেক িপিটেয় �ত�া ম�ি��দাবােদ
িবজয়া দশমীর িভেড় ধা�াধাি�র পর �রিজন�র থানার িধকরা
�ােমর িকেশার শাহ�খ �শখ ����-�ক নওদা থানার সরব�পুর
�ােম পুেজা কিমিটর �লাকজন �নতািজ স� নােম একিট �ােব ধের
িনেয় ি�েয় �বদম মারধর কের। পুিলশ তােক ��ার কের বহরমপুর
�মি�েকল কেলজ হাসপাতােল ভিত� কের। ওই রাে�ই িকেশারিট
মারা �ায়। এেত নিদয়া মুিশ�দাবাদ �জলার নওদা-�রিজন�র থানার
পা��বত�ী �াম�িলেত �ে�জনা ছিড়েয় পেড়। �� জন ��ফতার
হয়� র��াফ নামােনা হয়।
��সেবর মর�েম পি�মবে� সংখ�ালঘু স�দােয়র �ই
িকেশােরর ন�শংস হত�ার তী� িন�া কেরেছ এআইই�ি�এফ�
জিময়েত �েলমা িহ�� এসি�িপআই� িপপলস ��ট ফর জাি�স
�ভ�িত সং�ঠন�িল।
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ঘ�ি���ড় �াি��র দাপেট
ল�ভ� ক�ািরিবয়ান� আেমিরকা
��� ব�, ক�কাতা, �১ �ে�াবর, ত��স��
উইিকি�িডয়া, হাি��টন ��া� •
�ে�াবেরর ��ষ স�াে� আটলাি�টেকর
মধ�ভাগ� ক�ািরিবয়ান ��পপ�� এব� ��রপ�ব� আেমিরকার িব��ণ� ��ল ভািসেয় িনেয়
�গল �ািরেকন �াি�� �একিট িবষ�ব ��েলর
সাইে�ান�। �ে�াবর মােসর ��ম িদেক
আি�কার পি�ম �প�েল একিট িবষ�ব ��
ি�েসেব �� �েয় তারপর প�কাল ধের চলার
পর ��িট আটলাি�টক ম�াসাগেরর কােছ
ক�ািরিবয়ান সাগের গরম জেলর স��ে��
এেস ভয়�কর সাইে�ােনর �প �নয় ২২
�ে�াবর।
২৪ �ে�াবর �াি�� ক�ািরিবয়ান ��পপ�ে�র
জামাইকার রাজধান� িক��েনর ওপর আছে�
পে� ১৩০ িকিম �িত ��া �বেগ। �ে����
২০০৯ সােল ��রবেন সাইে�ান আয়লা
আছে� পে�িছল সেব�া� ১১০ িকিম �িত
��া �বেগ। িক�বার ওপর িদেয় যাওয়ার
সময় �াি�� ��িণ���িটর �বগ িছল ��ায়
২১৬ িকিম। পের এিট ��র আেমিরকার
�দারেগা�ায় �ািজর �য় িকছ�টা �ব�ল �েয়।
��িণ��� �াি�� জামাইকা� �াইিত� িক�বা�
বা�ামা� আেমিরকা এব� বা�ামার িব��ণ�
এলাকা িব�� কের �দয়। িকছ� মা�ষেক সব
জায়গােতই আেগই িনরাপদ এলাকায় সিরেয়
িনেয় যাওয়া �েয়িছল� িক� তা সে�ও িবপ�ল
.মা�ষ গ����ন �য়� মারা যায় �মাট ১২৩ জন�
ব� �েয় যায় �েনক িবমানব�র� �রল-স�ক�মে�া প�। িব��� চেল যায় িব��ণ� এলাকায়।
এই ভয়�কর ��িণ��ে�র ���াপেট �ফর
িব� ��ায়েনর ক�া চেল এেসেছ। এবছর
আটলাি�টেক এর মেধ�ই ১৯িট বে�া ধরেনর
সাইে�ান এেসেছ� এ�নও বছর ��ষ �েত
এক মাস বািক। সাধারণত বছের ১০-১২িটর
�বি� বে�া সাইে�ান আেস না। সম�ে�র
�পিরভােগর তাপমা�া ব�ি�েত সাইে�ােনর
ভয়�রতা �বে� যায়� কারণ গরম সম�� �েনক

এক নজের
• মৃত

হাইিতেত ৫৪, আেমিরকায়
৫১, িকউবােত ১১, বাহামায় ২,
কানাডায় ২, �ডািমিনকান �জাতে�
২, জামাইকােত ১।
• �ৃহহ�ন হাইিতেত ২ ��, িকউবােত
৫৫ হাজারেক সিরেয় িনেয় যাওয়া
হয় �ব� ১ �� �২ হাজার বাি�র
�িত হয়, �ডািমিনকান �জাতে� ��
হাজার মা��েক সিরেয় িনেয় যাওয়া
হয়।
• আেমিরকায় িতনিট �রমা�� �ক�
ব� হেয় যায়, �কিটেত ��য়সটার
ি�ক� ��ি�র ��া�ার মে�� সাে� �য়
��ট জ� উে� যায়, �স�ােন সতক�তা
জাির করা হয়।
• �িত আেমিরকার �ক �� �কািট
টাকা, আর িকউবা, বাহামা, কানাডা
ও জামাইকার িমি�ত �িতর �িরমা�
�ই হাজার �কািট টাকার মেতা।
হাইিত �ব� �ডািমিনকান �জাতে�র
�িতর �িরমা� �জানা।
�বি� বা� �সই সাইে�ােন য�� কের �দয়।
আর এই সম�ে�র তাপমা�া ব�ি�েত মা�েষর
�াত আেছ। সম�ে�র গভ�র ��েক রাি� রাি�
গত� ���ে� �তল �তালার বে�াব� ��েক ��
কের িবিভ� �কে�র �তাপিব��� বা পরমাণ�
িব���� �কিমকাল� ধাত� �ভ�িত� িনগ�ত গরম
জল সম�ে� িমে� যাওয়া --- আমােদর �তির
িবিভ� কারেণই সম�ে�র তাপমা�া বা�েছ।
একইসাে� বা�েছ সম�ে�র জলতলও� বরফ
গেল যাওয়ার ফেল।

মায়ানমাের �ফর �রািহ�া
মুসিলমেদর ওপর হামলা� �ে�দ
��� ব�, ক�কাতা, �১ �ে�াবর •
�ে�াবর মােসর ত�ত�য় এব� চত��� স�াে� �ফর
মায়ানমাের বা�লাভাষ� �রাি��া ম�সিলমেদর
ওপর আ�মণ �� �েয়েছ। ২� �ে�াবর
একিট মািক�ন মানবািধকার এনিজও �ি��ম�ান
রাইটস ওয়াচ� িকছ� �প�� ছিব �দি�েয় দািব
কের� এই সমেয় মায়ানমােরর পি�ম িদেক
রাি�ন রােজ� িকয়া�কিপ� �জলায় ৮০০ বাি�
এব� �া�সেবাট �ািলেয় �দওয়া �েয়েছ। ৯
�ে�াবেরর �প�� ছিবেত �য সম� বাি��র
�দ�া যাি�ল� ২� �ে�াবেরর �প�� ছিবেত
�স�িলর িকছ�ই �দ�া যাে� না। সম�� ত�রবত��
এই এলাকার �বি�রভাগ মা�ষই পািলেয় �গেছ
বেল ওই এনিজওর দািব। এই িচ� �কাে�র
�ব�বি�ত পেরই মায়ানমােরর আধা-সামিরক
সরকার জানায়� একে�ার �বি� মা�ষ মারা
�গেছ ওই আ�মেণ� পের �ব� তারা
জানায় স���াটা �েনক কম� ৬�-র মেতা।
�রাি��ােদর একিট স�গ�ন �আরাকান �রাি��া
�া�নাল �গ�ানাইেজ�ন� দািব কের� ম�ত
�ায় সাে� িতনে�া এব� সাে� িতন �াজার
�রবাি� ��স �েয়েছ। তােদর আরও দািব�
�রাি��া ম�সিলমেদর �ােমর ওপর আ�মণ
চালাে� রাি�ন �স�াসবাদ��রা। িমিলটাির
এেদর কাছ ��েক ����� য�া আে�য়া��
ছ�ির� ত�র ধ�ক এব� �ন�কার �ালািন আটক
করেছ� িক� মা�ষ�েলােক ��ফতার করেছ
না। �রাি��ােদর স�গ�নিটর আরও �িভেযাগ�
�াম�ণ �ব�� ম��েলা এই রাি�নেদর আ�য়
িদে�।
এিদেক িকয়া�কিপ� �জলায় সম�� ত�রবত��

�রাি��া �াম�িলেত আ�মণ ধম��য় বা
জািতগত� নািক তার �পছেন �ি���-এর জ�
গিরব মা�ষেক �ে�েদর �েচ�া রেয়েছ�
তা িনেয়ও �� �জেগেছ। এই িকয়া�কিপ�
�জলা� যা িকনা বে�াপসাগেরর একদম
ত�ের �বি�ত� �স�ান ��েক গ�াস এব�
�ালািন �তল �তালা �ে� এব� চ�েনর িব���
�ক��িলেত তা ল�া ল�া পাইপলাইন কের
পা�ােনাও �ে�। দি�ণ �কািরয়ান �কা�ািন
দাইয়� ই�টার�া�নাল এই িকয়া�কিপ�েত
কেয়ক ল� �কািট টাকা িবিনেয়াগ কেরেছ�
সম�� ��েক গ�াস ত�েল চ�েন পা�ােনার জ�।
এই দাইয়� ই�টার�া�নাল পে�া �কা�ািনর
একিট �া�া। এই �কে� দাইয়� ছা�াও
িবিনেয়াগ কেরেছ ভারত�য় িকছ� �কা�ািন
এব� মায়ানমােরর িকছ� �কা�ািন। এই গ�াস
চ�েন পা�ােনার জ� মায়ানমােরর মা� বরাবর
�িট পাইপলাইন বানােনােত এই িকয়া�কিপ��ত িবিনেয়াগ কেরেছ চাইনা �া�নাল
�পে�ািলয়াম �কা�ািন। বে�াপসাগর জ�ে�
আরও িকছ� গ�াস �ে�ালন �ক� �তির করার
জ� �ে�িলয়ান �কা�ািন ��সাই� দাইয়�র সে� �াত িমিলেয়েছ। � িচ-�ক ম�ি�
�দওয়ার পর এব� মায়ানমাের িনব�াচনিট
�ওয়ার পর আেমিরকা ই�েরােপর িবিভ�
তােলবর �দে�র জাির করা মায়ানমারাের
ওপর ����নিতক �বেরাধ ��েত চেলেছ।
�সই তােল �কািরয়ান� চ�না এব� ভারত�য়
�কা�ািন�িলর সে� পা�া িদেয় মায়ানমার
জ�ে� �তল গ�ােসর ব�বসা �� করেত মিরয়া
পি�িম �িনয়াও।
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