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ĴL9L=L<Ď *RDK =K  & RĤKE= /EK*KEM= &*L4
ÏAK4 I[ ÏH ÏAKR4 Ï;+K CK[ ÏŬR=D L9IKRH
HR@ÎKî H+Ë* ÏAK4 =Ş *DK IR[R0 @0D ƃR[*
R, -R4 CK([K  HEËKR6D RĤKER=D ſHDR8
ÏŬR=D ĉL@ÙNĜ DK źK= *RD =[K HKL@<KL=*
>LDG; /K  BKH Ï>LDR[ ÏCR9 ŮKAKL@* L=[RB ÏH
1=RĤKER= AK4K >RY L*ž RĤKER=D H,5=
ƃRFKD Ï@LF ĉHK<KD8 HAK Ï:R* CK[ @HR9 :KR*
L=[LB9
&@0D be ÏHRĵńD ÏŬR=D >KEÎKRB4 L-RD Ï?RE
IK1KD IK1KD BKſG ĉ"R5 ;KYKR=KD Bû =KRB &*L4
1BKR[9 4KDR=R4 HKBKL1* LBL6[KR9 &*L4 =[K
HKL@<KL=* ĴLØ[K ƄƁ *DKD 1į źK= DKR+ =KB
Ï;([K I[ ĉbe ÏHRĵńD HH; ;+E 
&D>D ƃ &D >K9K[

;KêK L@Ġũ HKRB
@KêKLEDK Ï*B= R0=

BNIKŇ; ÏIEKE"Lė= HKB Ï:R* L?RD bf ÏHRĵńD
Lě9M[ 0L@R9 ĔK8LFL@RD DKĨK •
�সেম জািতদা�া ভাষাদা�া ��ন �া-স�য়া ব�াপার। ����
সােলর �� �ম িশলচের মাতৃভাষার ম��াদা র�ার আে�ালেন
� জন মিহলা সহ �� জন শিহদ হেয়িছেলন। �সেমর িবিভ�
এলাকা �থেক হাজার হাজার �রছাড়া বাঙিল পি�মবে�
আ�য় িনেয়িছল। এবাের� পি�মবে�র শর�াথ�ী িশিবের
কেয়ক হাজার বাঙািল আ�য় িনেয়েছ। �সেম ভাষাদা�া বা
বাঙািল হটা� আে�ালন হেয়েছ� �শাি� িবশৃ�লা সৃি�
হেয়েছ।
�৩ �সে��র আিম� রামজীবন �ভ�িমক� িজেতন
ন�ী� কাম��ামান �কাকড়া�ােড় ি�েয়িছলাম। ��শেনর
� শহেরর সব জায়�ায় �পা�ার সঁাটা আেছ। �পা�াের
�ল�া িছল বা�লােদিশেদর বয়কট কেরা নয়েতা শাি�
�দ�য়া হেব। তােদর �কােনারকম কাজ �দ�য়া হেল �����
টাকার জিরমানা করা হেব। বাঙািলরা িবেশষ কের বাঙািল
মুসলমােনরা ভেয় িসঁিটেয় আেছ।
২� �সে��র �ফােন কথা হয় আ�ুল মােলেকর সে�।
িতিন পি�মবে�র মা�ষ� কম�স�ে� �সেমর �কাকড়া�াড়
শহের �সানার কারবার কেরন। িতিন বেলন� �পি�মবে�র
�ারা �সেম ���িশে�র কাজ করত িবিটিস এলাকায়� তারা
কাজ হািরেয় িফের আসেছ বা�লায়। �ক� �ক� আবার
�সেম িফের ��েল� �দাকান পসার �ুলেত পারেছ না।
আিম সপিরবাের বাস কির শহর �থেক িতন িকিম �ভতের।
২� জুলা� �া�িট িনেয় �কােনারকেম পি�মবে� িনেজর
বািড়েত চেল আিস। কেয়কিদন থাকার পের আবার িফের
�া�। িক� �দাকান �ুলেত পারিছ না। আমার বািড় ��িল
�জলার িস�ুর থানার িদয়াড়ায়।
&D>D ƃ &D >K9K[
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��ান�লাম িনেয়
িবেদি� চ�াে�র
�� �ঁাদেত চাইেছ
িদি�র সরকার

�িনবার এক�া �ছা� �বের �চা� আ�েক ��ল।
�চ�াই িবমানব�ের অবতরে�র পর �াপােনর
িতন না�িরকেক �দে� ��র� পা�ােনা হেয়েছ।
এঁরা ��ান�লােম �াি�েলন। তািমলনা�ুর
��ান�লােম এক দ��� এবং অিহংস �িতেরাধ
আে�ালন চলেছ। দািব এক�াই ��� প�ি�ব�র
পে� চ��া� �িতকারক পরমা�ু চুি� বসােনা
চলেব না।
এর আে�� �াপােনর পরমা�ু ����নার
�হর �ু�ি�মা ��েক এক মিহলা �ারেত
আসার অ�মিত �চেয় �ত�া��াত হন। �ত
���য়াির মােস ি�ক এই�ােবই এক �াম�ান
না�িরকেক �দে� ি�িরেয় �দ�য়া হেয়িছল।
�কন� এই িবেদি�রা িক আমােদর �দে�র
��� তঁারা িক আমােদর �কােনা �িত
করেত আসিছেলন� এরকম �কােনা অি�ে�া�
পা�য়া �ায়িন। �ারত সরকােরর ��ােয়�া
দ�েরর এক�াই ত�� ��� এঁরা পরমা�ু �ি�র
িবপে�। এঁরা প�ি�ব� নামক �হ এবং তার
পিরেব�েক িব�া� হেত িদেত চান না। এ�াই
এঁেদর অপরাধ!
অ�চ এ�া �কােনা অপরােধর িব�য় নয়।
এ িনেয় মনেমাহন িসং বা তঁার সরকােরর
িকছু িব�ান�র ি�মত �াকেত পাের। তঁারা
মেন করেতই পােরন ��� পরমা�ু �ি� এবং
তার ��পাদন��ি�য়া স���� িনরাপদ। িক�
এই মত সব�স�ত নয়। �িনবার �াপািনেদর
ি�িরেয় �দ�য়ার মা� চি�� ��া আে�ই
�দে�র সেব�া� আদালত রায় িদেয়েছ�
��ান�লাম পরমা�ু �কে�র িনরাপ�া
সে�া��নক না হেল �ক�ি� ব� কের
�দ�য়া হেত পাের।
���ােন ��াদ �ি�ম �কাে��র পরমা�ু
�ক�ি�র িনরাপ�া িনেয় �� রেয়েছ� �স�ােন
মনেমাহন িসং এবং তঁার ��ােয়�া িব�া� এত
িনি�� এবং আ�ম�া�ক �কন� �কন তঁারা
িবতিক�ত রাি�য়ান চুি��া চালু করার ��
এত মিরয়া� তঁােদর অ� ক� বাধ�বাধকতা
আেছ� �ািন না। িক� এ�া �ািন� তঁারা
পরমা�ু �ি� িনেয় �াপােনর িত� অি��তা
��েক �চা� ি�িরেয় রা�েত চান। �াপািনেদর
�সই অি��তা ��েক তািমলনা�ু� ��ান�লাম
িকংবা �ারেতর মা�� ি��ুক� এ�া তঁােদর
মনঃপুত নয়।
বে�া বাি�ি��ক িমি�য়ােক ব�বহার কের
মনেমাহন িসং অ�া�� �কা�ািন �নািক
�কা�ািন অ�া�� মনেমাহন িসং!� এক�া
িবেদি� ধুেয়া তুলেত চাইেছ� এক�া চ�াে�র
�� �ঁাদেত চাইেছ। পরমা�ু �ি�র �ােলাম�
িনেয় �দে�র মা�� �িতেয় �দ�ুক� এ�া �রা
একদমই চাইেছ না।
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�নিবেরাধ� কেপ�াের��রা�ন�িতর �িতেরােধ
নয়া রা��নিতক ব�ব�ার দািব ��ন�এ
• ��� �����া�ন� �ি��ে� �ািত� �রা
• নয়া রা�� ����া� �ন�ে�র ওপর ��ি� ��া�� �ে�য়া

িক� কারা এই ��ান রাখল এবং িঠক কীই বা
তারা চায়, �সই িবষেয় পির�ার িচ� না থাকা এবং
��তার �ভােবর কারে� ওই সাধার� সভা�িলর
মেধ� খািনকটা ভুল �বা�াবুি� �তির হয়, ব�াপক
িবতক� হয়। িকছু সাধার� সভা এটা সমথ�ন কের,
িকছু কের না। সমথ�নকারী সাধার� সভা�িলেক িনেয়
�তির হয় �েকাওিদ�েনেদারা ��এস', সাধার� সভার
মাধ�েম �তির হয় স����ভােব �িহংস �সংসদ ��রাও'
�িভযান। িঠক হয়, পাল�ােমে�টর কাজকম� ব� করা হেব
না, পাল�ােমে�ট �ুকেত �বেরােত কাউেক বাধা �দওয়া
হেব না। ব�ানার থােক, গ�ত�েক �পহর� কেরেছ
রাজ�নিতক দল, বাজার, ব�া�, ব�বসায়ী, �ইএমএফ,
িব�ব�া�, ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন ব�া�। ইে�হার িলেখ
দািব জানােনা হয়,
• �র�ার� ��া�� এ�� রাে�র �নত�ে�র �প�ার�
• নয়া ��ি��ান� ��� �া�ে�র �ি�য় ����হে� �তির
হওয়া
• ��� �ে�র �ি��� এ�� �িত��ােরর �ন�ে�র ��
এ�� ��া��ািয়� �িত�ােনর ��ে� ��া�া �রা� ����
�ন�ে�র ��ে�� �াত�য় �ায় িহে�ে� �নওয়া
• িন��া�েনর ��ন ���ার� �ােত তা �িত��ােরর
�ন�িতিনি� �া�েত ��� হয়� ��� �ে�া�� �রা

�র ��ে�র ����া �ািত� �রা

• ��� র�ে�র ���েয়াে� �ে�� �ািত� �রা
• �হন�য়তার ওপর ��াি�েয়� �ান�তার ��য়েনর ি�ে�

তাি�েয় নয়া �া�ির �তির�
পাল�ােম�ট ভবেনর বাইের মা�েষর শাি�প��� জমােয়েত
�� �সে��র পুিলশ ব�াপক �ত�াচার চালায়। এমনকী
রাবার বুেলটও ব�বহার করা হয়। ব� �িতবাদকারী
�হত হয়। এেত দেম না িগেয় �ফর �� �সে��র
জমােয়ত হয় মা�ষ, পাল�ােমে�টর বাইের �নপচুেনা
��ায়াের জমােয়ত হয়। �� �সে��র পাল�ােমে�ট একিট
�ক��সাধন'�এর বােজট �পশ হয়। �ফর বাইের জমােয়ত
হয় মা�ষ। পুিলশ জানায় জমােয়েতর সংখ�া সােড় চার
হাজার, সংগঠকেদর মেত তা ব��� �বিশ। সারািদন
জমােয়েতর পর মা�রােত ব�াপক িপিটেয় জমােয়ত
ভাে� পুিলশ। িক� ওই একইিদন, �থ�া� �� �সে��র
দি�� ইউেরােপর ��া� �দশ ��� পতু�গাল, �ীস এবং
ইতািলেতও বাজার�সরকােরর জনিবেরাধী নীিত�িলর
িব�ে� িনজ িনজ �দেশর সংসদ ��রাও �িভযান হয়।
হল�া�� এবং �বলিজয়ােমর মা�ষ ��েনর মা�েষর

সমথ�েন �� �ে�াবর রা�ায় নােম।
পতু�গাল এবং �ীেসর বাজার �থ�নীিতরও �বহাল
দশা। �ীেস গত বছর ত�তীয় দফার জনিবেরাধী
�ক��সাধন' �ক� �নার পর ব�াপক জনিবে�ােভ
সরকার পদত�াগ কেরিছল, �ভাট হেয়িছল। এবছর মাস
কেয়ক �েগ �সই ��দফার �ভােট ক��সাধেনর পে�
থাকা একিট দল �কােনা�েম জয়ী হয়। যাই �হাক,
�ীেসর ব�াপক জন �ে�ালন চলিছলই। পতু�গােলও
গত কেয়কবছর ধেরই চলেছ জন �ে�ালন। তেব
��েনর �ে�ালেনর �থেক িকছুটা �লাদা এই �ীস ও
পতু�গােলর �ে�ালন, এখনও �সখানকার �ে�ালেনর
ম�ল সংগঠন�িল হল িকছু রাজ�নিতক দল এবং বেড়া
বেড়া ��� ইউিনয়ন। সরাসির �সাধার� সভা'র মাধ�েম
িস�া� �হে�র বে�াব� �সখােন �নই।
�শষ খবর, ক��সাধেনর িব�ে� িবিভ� ���
ইউিনয়ন�িল ইউেরাপ জুেড় �িতবােদর বে�াব�
কেরেছ। �া�, ��ট ি�েটন, জাম�ািন �ভ�িত �দেশ।
��পাই �ে�ালেনর সংগঠন ���া�বা�ার' পি�কা
�১ �ে�াবর �েমিরকায় সংসদ ভবন ক�ািপটল িহেলর
সামেন ��ােলাউইন পািট�'র �াক িদেয়েছ।

বা�ার�রা�ন�িতর ��স � দল চেল কেপ�ােরে�র চঁাদায়
���া���ন �িতে��ন� ���াতা� �� ��ে��র •
স�িত ��ােসািসেয়সন ফর ��েমাে�িটক িরফম���
তথ� �িধকার �ইন মারফত িনব�াচন কিমশেনর কাছ
�থেক িবিভ� রাজ�নিতক দেলর �য় ও স�েদর
পিরমা� ও উ�স জানেত �পেরেছ। �স�িল তারা �কাশ
কেরেছ ১০ �সে��র। তার তথ� পাওয়া যােব এখােন,

িবেজিপ �ব� এই লুেকাছাপা কেরিন। তারা জািনেয়েছ,
তােদর �েয়র �১ শতাংশই এেসেছ ��ােনশন �থেক।
িবএসিপ, এসিপ, িসিপ�ই, িসিপএম দল�িলর �েয়র
কমেবিশ �েধ�ক ��ােনশন �থেক। এ�ইএি�এমেক,
ি�এমেক, �জি�ইউ, �রেজি�, ত��ম�ল, িশবেসনা,
�লাকজনশি� দল�িলর �েধ�েকর �েনক �বিশ ��ােনশন
�থেক �য়। তেব কেপ�ােরট ��ােনশন পাওয়ার ব�াপাের
�ই বেড়া পািট�, কংে�স এবং িবেজিপ �েনক এিগেয়।
�ব�ই, িবেজিপর �থেকও �েনক এিগেয় কংে�স।
এই ��ােনশন দাতােদর মেধ� �েছ, �িদত� িবড়লা
�গা�ীর �জনােরল ইেলে�ারাল �া�, �টাের�ট পাওয়ার
�গা�ী �১��৭ সােল �েমদাবােদর িব��� িনগেম �জরাট
সরকােরর �০ শতাংেশর মেতা �শয়ােরর পুেরাটা বািগেয়
িনেয়ই এই নয়া কেপ�ােরেটর উ�ান ��। খাতায়
কলেম �দিশ এই কেপ�ােরেটর �াথিমক পুঁিজর �ায়
পুেরাটাই মািক�ন �দেশর এক লি�সং�া, ইনেভ�েম�ট
কেপ�ােরশেনর�, ভারতী�র ইেলে�ারাল �া� �এেদর
সােথ গঁাটছড়া �বঁেধ ওয়ালমাট� �েনকিদন ধেরই ভারেতর
�হালেসিলং বাজাের �ুেক পেড়েছ�, টাটা �গা�ী, িম�াল

��������r�����.or��s�tes��e��ult��les�Re��
ort �o���o�s.��� দল�িলর �েয়র উ�স কী, তা

খিতেয় �দখার �েযাগ �নই। তাই তারা যা জািনেয়েছ
কিমশনেক এবং �য ইনকাম ট�া� িরটান� জমা িদেয়েছ
কিমশেন, তার িভি�েতই এসব জানা যাে�।
কংে�স সবেচেয় বেড়ােলাক দল, �০১০�১১ সােল
তােদর �য় �০৭ �কািট টাকা। িনকটতম �িত��ী
িবেজিপর �য় �ায় এর �েধ�ক �১�� �কািট�, তারপর
�েছ িবএসিপ �১১� �কািট�। যাই �হাক, কংে�েসর
দািব, এই �েয়র �� শতাংশই এেসেছ �পন িবি�
কের। একইরকম দািব এনিসিপ দেলরও। �থ�া� �ক
ভােলােবেস ক�টা �পন িকনল, তা জানােনার দায়
তােদর �নই। বািক �চা� শতাংশ ��ােনশেনর �য়।
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�গা�ীর ইেলে�ারাল �া�, �বদা���ারলাইট �গা�ী
��িদবাসী ভ�িমেত ব�াইট মাইেনর কারে� �খ�াত�,
�ইিটিস, �দািন �গা�ী, িজ�াল ি�ল, িভি�ওকন,
এিশয়ােনট িটিভ, ��ুজা িসেম�ট, মািহ�া, এসই�বলু,
লারেসন টুবেরা, ভারত �ফাজ�, �রাহন ��ােমাটার,
�কএসেক এনািজ�, িহ��ান কন�াকশন, ��টন
ি�ভস, ��ে�া, সালগাওকর, ইউনাইেট� ফসফরাস,
বালািজ �েটা, কল�া�ী �প, এসার, ি�সম�ান
ফাম�ািস, ইনিফনা ফাইনা�, মু�া �পাট� �সজ, ব�ারপুর
ই��াি�জ, শ' ওয়ােলশ, ক�াি�লা, ভারত �হােটল,
�াই ��া�ােয়�, বাজাজ �েটা, িন�ন, �জিপ �ভ�ার,
�কাটাক মাহী�া �ভ�িত। এর মেধ� �বিশরভাগই একািধক
পািট�েক ��ােনশন �দয়। �বা�াই যায়, সরকাির�িবেরাধী
রাজনীিতেক িনেজেদর ব�বসািয়ক কােজ লাগােনার জ�ই
এত �তাড়েজাড়।
এই তথ� �িধকার �ইেন �রও িকছু তথ� পাওয়ার
জ� দল�িলেক গত স�ােহ �নািনেত ��েকিছল �ক�ীয়
তথ� কিমশন। এনিসিপ এবং িসিপ�ই ছাড়া �কউ তােত
হািজর হয়িন।

দা�া�িব�� বে�া��িমেত

�মরা যখন িফরিছ, ওই চােয়র �দাকােনই একজন যুবক
এেস ওই গ� �কনার জ� �মাটরবাইক �েরাহীর সে� দর
কষাকিষ করিছেলন। এগােরা হাজার �থেক নামেত নামেত
পঁাচ হাজার �েশা পয�� নামেলন গ�র মািলক। �মরা
�� �লােপ ব��। ইিতমেধ� �দখলাম, �মাটরবাইক �াট�
িদেয় �লাকিট চেল �গেলন। যুবকিটেক িজ�াসা করলাম,
�কী হল, রফা হল না�' িতিন বলেলন, �পঁাচ হাজার
একেশা টাকা িদি�লাম, উিন রািজ হেলন না। �সেল
একজেনর বািড়েত িবেয় �েছ, গ�টা লাগত।' এর �েগ
ল�� করলাম, �দাকানদার মিজদ �মােদর সামেন গ�র
এই দরাদির পছ� করিছেলন না। �সটা �কাশ করােত
গ�র মািলক �বশ �রেগ িগেয়িছেলন।
মিজদ এবং �দাকােনর �� খে�ররা বলিছেলন, এবার
মােঠ শািলধােনর ফলন ভােলা হেয়েছ। শািলধান মােন
�মােদর �চনা ধান �মন। এখােনও �িধক ফলনশীল
বীজ, রাসায়িনক সার �র ওষুেধর ব�বহার একইরকম
রেয়েছ। মিজদ �িধক ফলনশীল রি�ত বীেজর পাশাপািশ
�দিশ বীজও �� লািগেয়েছ। তােত ফলন কম। তঁার �শা,
রি�ত বীেজ িব�া�িত দশ�বােরা ম� ধান হেব। এখােন
চায়না বীজ নােম একটা িবেদিশ ভ�ারাইিট �েছ। মিজদ
বেলন, �িঠক মেতা করেত পারেল ওর ফলন িবশ ম�।'
ব� চােষর জিম ফঁাকাও পেড় রেয়েছ। চাষ হয়িন। মজুর
খাটার �লাক পাওয়া যায় না। মােঠ ১�০ টাকা মজুির,
�সখােন টাউেন খাটেত �গেল �০০ টাকা পাওয়া যায়।

বেড়ােদর পাড়ায় মুসলমানেদর এখন যাতায়াত �নই।

� � ম পা তা র প র

জুলাই মােস দা�ার পর �থেক এই �ব�া চলেছ। এখনও
নািক বেড়ােদর পাড়ায় মুসলমান �লবারেদর কাজ �দওয়া
হে� না। মুসলমান মােনই এখন �বাংলােদিশ'। চতুিদ�েক
�পা�ার পেড়েছ, �বাংলােদিশেদর কাজ িদেল দশ হাজার
টাকা ফাইন'।
মিজদ বলিছেলন, বেড়ােদর খাওয়ার �কােনা িবচার �নই।
ওরা রা�স, সব খায়। �পাকামাকড়, এমনকী দঁাড়াস সাপ
পয�� খায়। ওেদর মেধ� �েনেকই চােষর কাজ জােন না।
হালবলদ করেত চায় না। ধান যিদও বা লাগায়, সবিজ চাষ
একদম জােন না। ��ায় ��রাও �যাগ �দয়। জানা যায়,
বেড়ারা মারা �গেল মুখাি� কের নদীর তীরবত�ী জায়গায়
পুঁেত �দওয়া হয়। মুসলমােনরা �গার�ােন মািট খুঁেড় �র
�তির কের কবর �দয়। বেড়া ি��ানরাও কবর �দয়।
�কাচ রাজবংশীরা �পাড়ায়। রাভারা মািটেত পুঁেত �দয়।
সঁাওতালেদর রীিত এরা জােন না।
�কাকরা�ােড় �ই�েমাই �হােটেল �মরা �দেখিছ, খািস
মুরিগ �র �েয়ােরর মাংস পাওয়া যায়। তেব ি�ম পাওয়া
যায় না। যাই �হাক, খাদ�াভােসর এসব ফারাক �তা জািতেত
জািতেত বরাবরই িছল। িক� এমন তী� সং�াত িছল না।
এখন মিজদেদর �চােখ বেড়ােদর �েনক িকছুই খারাপ।
বেড়া বা মুসলমান সকেলর মেনই দা�ার �া এখনও
দগদেগ। পাশাপািশ বাস করা �ই জনেগা�ীর মেধ� এখন
একটা �� ফাটল। �থচ তঁারা এটাও বলেলন, জুলাই
মােসর �েগ তঁােদর মেধ� একসে� ওঠাবসা খাওয়াদাওয়া
সবই িছল।

আসােম বাঙািলরা
�কমন আেছ
�মােদর �ােমর �র �হােসন �কাকড়া�াড়
শহের িসিট জুেয়লােস� পািলেশর কাজ করত।
�স এখনও �কাকড়া�ােড় িফরেত পােরিন।
একই �ব�া �গিল �জলার চ�ীতলা থানার
ম�লপাড়ার �সিলেমর। �স �সানা পািলেশর
কাজ করত ভ� জুেয়লােস�।
�সেম
পি�মবে�র
�িলপুর�য়াের
�কাচিবহােরর ব� মা�ষ বাস করত। তারা
সব পািলেয় িগেয়েছ। �সেমর ধুবিড় �জলার
ব� বা�ািল নানান কাজকারবার করত
�কাকড়া�ােড়। তারা �থ�া� িবেশষ কের বা�ািল
মুসলমােনরা পািলেয় িগেয় �া� িশিবের ��য়
িনেয়েছ। �মােসরও �বিশ সময় ধের তারা
�া� িশিবেরই রেয়েছ, িফরেত পারেছ না।
বেড়ােদর কােছ এখন বাংলাভাষী মুসলমান
মােনই বাংলােদিশ। তারা িক িফরেত পারেব
কােজর জায়গায়� �ক �দেব তােদর িনরাপ�া�
�িম �কােনা কাজ পাি� না। �দাকান খুলেত
পারিছ না। সংসােরর �ব�া ক��। এমন কের
�র কতিদন চলেব� শহর �থেক দ�ের �ােমর
িদেক থািক। এখন ভেয় �তে� িসঁিটেয় �িছ।'

�লতা �স��এ ম�ুির ব�ি�র িকসসা
���া���ন �িতে��ন� ��তা� �� ��ে��র •
ফলতা ��শাল ইকনিমক �জােনর �লবারেদর িমিনমাম
১৭০ টাকা িদেত হেব এরকম একটা কথা বাজাের চাউর
হেত থােক এই বছেরর �থম িদক �থেকই। একই
সে� বাইেরর সম� কাগেজও একথা �চার হেয় যায়।
িক� ���মল �র সীমল এই �িট �কা�ািনেত নানা
�ুট�ােমলা কের �লবাররা। তাই এই �কা�ািন�েলা
নতুন �রট িদেত �� করেলও ��া� �কা�ািন�িল তা
�দয়িন।
এই বিধ�ত মজুির না �দওয়া িনেয় �াভািবকভােবই
�স�ি� িছল। িক� �কউ সরাসির তা �কাশ কেরিন। ১�
�গ� সকােল LTS �কা�ািনর �লবাররা ��া� িদেনর
মেতাই কােজ ��াকার পর সকেল একেজাট হেয় িস�া�
�নয়, �জ �র �কউ কাজ করেব না। সবাই কারখানা

�গেটর বাইের চেল �েস। �ব�ান করেত থােক। তারপর
সবাই িমেল িস�া� কের DC �িফেস যায়। �সখােন
�লবারেদর �িতিনিধ িহসােব �েলাক এবং ��া� িকছু
�লবার কথা বলেত যায়। �সিদন কথাবাত�া �তমন একটা
এেগায়িন, �লবাররা িবেকেল �য�যার মেতা �ের চেল
যায়। ১� তািরেখ �সই একই �ব�া চলেত থােক। এর
মেধ� মািলেকর �লাকজন এই কথা ছড়ােত থােক �য,
এখন এই সব িনেয় ভাবেল চলেব না, কারখানার �ভতর
��াকা মুশিকল হেব, তাড়াতািড় কােজ �ুেক যাওয়া ভাল।
এইভােব ১� তািরখ �কেট যায়। িক� �ায় �০০ জন
কােজ �যাগ �দয়িন। যিদও যারা গিরব �এখানকার �ানীয়
�লাক �েনেকই এখােন কাজ করত� তােদর �েনেকরই
বািড়েত এমন �ব�া �য, এখােন টাকা না �পেল সংসার
চলেব না। তাই এরা চাইিছল, যত তাড়াতািড় স�ব এই

সম�াটা িমেট যায়। ��িদেক �লবাররা সবাই িমেল ১�
�গ� �াধীনতা িদবস পালন কের কারখানার সামেন।
এরপর ১� তািরেখ �দখা যায়, একটা কে�টনার ভিত�
করার দরকার হেয় পের, �কা�ািনও �লবারেদর ওপর
কাজ �� করার জ� চাপ বাড়ায়। িকছু �লবার কােজ
�যাগ �দয়। �বার কেয়কজন বেল খাবার �িনিন,
কাল �থেক কাজ �� করব। পরিদন িগেয় তারা �শােন
তােদর �র কােজ দরকার �নই, িসিকউিরিট বেল িভতের
��ালাও �নই। কার� জানেত চাইেল বেল, তা বলেত
পারব না।
এইরকম জনাছেয়ক �লবার �েছ, যারা �লবারেদর
ওই কয়িদেনর �ে�ালেন ভ�িমকা িনেয়িছল। �বার
এটাও িঠক �য ওরা �য ��ার ি�পাট�েমে�ট িছল তার
িঠকাদার �চ� হেয়েছ, নতুন িঠকাদার তার �লাক িদেয়

কাজ করােব।
এেদর ছ�জনেক কাজ �থেক বাদ �দবার পর �বার
পের এেদর মেধ� ��জনেক �লবার ক��া�র ��েক পাঠায়।
�য �য কাজ করেত ��হী, তা িলেখ তােদরেক একটা
��াি�েকশন িদেত বেল। ওেদর মেধ� �জন �সইভােব
��াি�েকশন �দয়। বািকরা �দয়িন। �থেম তারা বেল
তারা এটার খবর পায়িন। একজন পের বেল, ওই
কারখানায় ��িল ১� ��টা ি�উিট, �বার মােস ��টা
ি�উিট না হেল এখন বািক িদন�িলর জ� �েত�ক িদেনর
মজুির �০ টাকা কম �দয়। তার মেধ� �বার কােজর
একটু এিদক ওিদক হেলই �পারভাইজাররা বাপ মা তুেল
কথা বেল। তাই �র কাজ করেত ���া এেস �গেছ।
ওই �কা�ািনেত তারা �র কাজ করেব না।
এরপর িতেনর পাতায়
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��ান�লাম পরমাণু �ক�
বািতেলর দািবেত ম��জীবীেদর
তুিতেকািরন ব�র দখল
��বা���ন �িতেব�ন, �িব � ত�����
��াকর কাি��ল���র ���ব�ক �পজ, ��
��ে��র •
�ায় হাজারখােনক �ন�কােত কেয়ক
হাজার ম��জীবী িবিভ� িদক �থেক
এেস ত�িতেকািরেনর িচদা�রম ব�েরর
�েবশপথ িকছ��েণর জ� দখল িনেয়
�নয় শিনবার �� �সে��র। এই �তীকী
�িতবােদ শািমল হেয়িছল িত�েনলেভিল,
ত�িতেকািরন এবং ক�া�মাির �জলা�িলর
ম��জীবীরা। উে�খ�,
��ান�লাম
িত�েনলেভিল �জলারই অংশ, ত�িতেকািরন
ব�র ��ান�লাম �থেক ৬০ মাইল দ�ের।
ম��জীবীেদর এই �িতবােদর সময়ই ব�াপক
�ন�বািহনী এবং রাজ� প�িলশ জায়গািট ি�ের
িছল, আকাশপেথ চ�র িদি�ল �ন�বািহনীর
িবমান। এই �িতবাদ কম�স�িচ �দিখেয়
�দয়, ��ান�লােমর একিট চ�ি�েত �ালািন
সংে�াগ করা হেলও তােত ম��জীবীেদর
�িতবাদ িব�মা� দেমিন।
তািমলনাড়�র ম��জীবী স�দােয়র
�িতবােদ ���ি�কতা আেছ। কারণ,
��ান�লাম পরমাণ� �কে� �কােনা ���টনা
হেল তার �েল শহরিনবাসী ম�ী, পরমাণ�
কত�া বা আমলােদর বা�বত িকছ� হেব না,
�িত�� হেব ল� ল� ম��জীবী। আর
�িদ �কােনা ���টনা নাও �েট তব�ও পরমাণ�
চ�ি�িটর �থেক সম�ে�র জেল �মশা দ�িষত
জেলর �ভােব সম�ে�র তাপমা�া �বেড়
�ােব। মাছ পািলেয় �ােব গভীর সম�ে�। মাছ

�ের �ারা িদন �জরান কের তােদর জীিবকা
থাকেব না। কাজ হািরেয় অিচেরই উজাড়
হেয় �ােব শত শত বছর �ের সম��তীের
থাকা হাজার হাজার �জেলপাড়া�িল।
এই আে�ালেনর সংগঠক �িবে�াভ
কিমিট�-র ম�খপা� �ভাষ �ান�াে��া
বেলেছন, �একবার �ক� চাল� হেল, এর
িবিকরেণর �ভােব থাকা মাছ আমদািন করা
ব� কের �দেব ইউেরাপীয় বাজার। �িদও
�ালািন সংে�াগ হেয়েছ, তব�ও এটােক ব�
করার সময় �পিরেয় �ায়িন।�
উে�খ�, িকছ�িদন আেগই আে�ালেনর
�ক��ল ��ান�লােমর ইিদনথাকারাই �াম
�থেক জানােনা হেয়িছল, এবার ব�াপক
�িতবাদ সংগিঠত হেব তািমলনাড়�র িব�ীণ�
উপ�ল এলাকার ম��জীবীেদর িনেয়।
এিদেনর আে�ালনকারীরা ইিদনথাকারাই
�াম �থেক প�িলশ সিরেয় আনা,
আে�ালনকারীেদর ওপর �থেক মামলা ত�েল
�নওয়া এবং িব�ীণ� এলাকা জ�েড় �৪৪ �ারা
বািতেলর দািব �তােল।
গত কেয়কমাস জ�েড় ইউেরােপর িবিভ�
�দশ ভারত, চীন, িভেয়তনাম �ভ�িত �দশ
�থেক মাছ আমদািনর ওপর নজরদাির কড়া
কেরেছ। িবিভ� ওষ�� �দওয়ার কারেণ িনিষ�
হেয়েছ এসব �দশ �থেক িচংিড় আমদািন।
এছাড়া ব� �দশ ���িশমা পরমাণ� িবপ��েয়র
পর জাপান �থেক �সাম�ি�ক খাবার� আমদািন
িনিষ� কের িদেয়েছ।

স�বাদম�ন

�

এ��ি��আই-এর িব�ে�
পি�কার পাতা ��েক
�িতবাদ কলকাতার
� �ে�াবর ���� � �ইএমিটিবিভ� �া� �থেক
আসা হকারেদর
মােনসের এগােরািট কারখানা
���ান চ�বত��, কলকাতা, �� ��ে��র •
�জ িবেকল প�া�টা ��েক মধ� কলকাতার
�েয়িল�টন ��ায়াের �হেরর িবি�� �া� ��েক
�সা হকাররা �ারত সরকােরর খু�েরা ব�বসায়
একে�া �তা�� িবেদি� িবিনেয়ােগ ছা�প� �দবার
িব�ে� �িতবাদ জানায়। �ায় হাজার খােনেকর�
�বি� হকার �েয়িল�টন ��েক িমিছল কের
কেলজ ��ায়ােরর িবদ�াসাগেরর ম�িত� প��� �েস।
িমিছেলর মধ� ��েক ত�ারা ��াগান িদেত �ােক
��য়ালমাট� �গা ব�াক�� �এ��ি���ই �গা ব�াক�।
হকার স��াম কিমিটর প� ��েক মুরাদ �হােসন
জানান� �ক�ীয় সরকােরর এই িস�াে�র �েল
সরাসির �ায় প�া� �কািট পিরবার এর �ারা
�িত�� হেব এব� ব�াহত হেব �ায় �� �কািট
মা�ে�র জীবন-জীিবকা। ত�ার মেত ��পাদন ��েক
িবপনন প��� �দ�ীয় �� পিরকা�ােমা রেয়েছ তার
মেধ� রেয়েছ এক ধরেনর �িন��রতা। সামিয়ক
সমেয়র জ� �া�িমক িকছু �ে�ােগর �লা�
�দিখেয় তারা �াি�� ক��ক� �ু� ব�বসায়ী� �ছােটা
িবপিণেদর হিটেয় ব�হ� িবেদি� ব�বসায়ীরা হােত
সম� বাজারটােক �ছে� িদেত �াইেছ বেল িতিন
�ি�ে�াগ কেরন। �িবলে� �ক�ীয় সরকার এই
নীিত ি�িরেয় না িনেল তারা পুেজার পর ��েক
�দ� জুে� ব�হ�র �ে�ালেন নামার �মিক �দন।
�েয়াজেন ত�ারা জি� �ে�ালেন নামেত িপছপা
হেবন না। হকারেদর এই িমিছেল মিহলা হকারেদর
�পি�িত িছল ��ােখ প�ার মেতা। সে��েবলা
�েয়িল�টন ��েক কেলজ ��ায়ার প��� এই
িমিছেলর কারেণ �ব� িকছু সমেয়র জ� এই
��েল �ানজেটর স�ি� হয়।

�ংেসর �জা�ারীরা �াগত,
মানবতার বাত�াবাহেকরা িনিষ�!
িতন পরমাণু িবেরাধী জাপািন নাগিরকেক
�দে� �ুকেত িদল না �ারত সরকার�
িজে�স করেত লাগল
�� ��ে��র �চ�া�
পরমাণু-মু� �িব�� --- �ওয়াতািরদার
��ারেপা��
��েক
িতন জাপািন নাগিরক �মােদর সাধারণ �� মশাইেয়র �পশা কী�
উিন �তা কািমেনােসিক
নাকা� ি�ন�েক ����,
�নে�া� �ে�ােকা ����, ��াতাির�া পরমাণ�-িবেরা�ী আে�ালেনর সে� ���,
��া�লা��ক ���� �জরা কের ��রত তাই না����� ওরা আমােদর কাজকম� িনেয়
পাি�ে� ��� ��াে�র ��ে�র �রকাির ভােলাই গেবষণা কেরেছ।
কত��প�� ত�ারা �� ��ে��র �কি� িচি�
�থম �থম ওরা ব���প�ণ�ভােবই িজ�াসা
�লে�ন �ারত�� �হনাগিরকে�র �ে�ে�� করিছল। ওরা বেলিছল, আমরা ভারেত
�া�ািন�ক �� �গ� ��েক তার ��াি�ত ��কেত পাির, �িদ আমরা ��ান�লাম
বা�লা ��ােন ����া হল •
আে�ালন স�েক� �কােনা তথ� তােদর িদই।
আমরা �খন ��ন �থেক নামলাম এবং িক� আে� আে� ওরা িবর� হি�ল, তারা
ইিমে�শন কাউ�টােরর িদেক এেগালাম, চাইিছল �ত �ত স�ব আমােদর িবদায়
একজন আমােদর িদেক �হেস এিগেয় এল। কের িদেত। �� ��েন আমরা �য়ালালামপ�র
আমরা তােক িজে�স করলাম, �কাথায় �থেক এখােন এেসিছ, �সটা আবার ��রত
আমরা িভসার কাগজ �পেত পাির। �স �ােব। আমরা এক��টার �বিশ অি�েস।
আমােদর পাসেপাট� �দেখ ইিমে�শন অি�েস �শেষ ওরা বলল, �আর পঁাচ িমিনট সময়
িনেয় এল। �সখােন পঁাচজন আমােদর িদি�, উ�র িদন, অথবা আপনােদর ��রত
িজ�াসাবাদ �� করল।
পািঠেয় �দওয়া হেব।� আমরা �-একটা
আমােক অ� একটা �ের িনেয় এেস কথা বললাম, িক� তােত তারা স��
িজ�াসা করেত লাগল িতনজন, �থেমই হল না, আমােদর িনেয় চলল ককিপেটর
��, আিম জাপােনর �েনা িনউক এিশয়া িদেক। আমােদর মে�� একজন নাকাই,
��ারাম�-এর সদ� িকনা। আিম অবাক বাথ�েম ��েত চাইল। ওরা ��েত িদল না।
হলাম, তারা সংগঠেনর নাম িঠকঠাক আমার মেন হয় ওরা চাইিছল না, আমরা
বেল �দওয়ায়। �ত�িম ��ান�লাম িনেয় �কােনাভােব আমােদর ভারতীয় ব��েদর সে�
একটা আ�জ�ািতক �া�র অিভ�ােন সই ��াগাে�াগ কির। আমরাও কিরিন, তােত
কেরছ, না��
--- িজে�স করল ওেদর িবপদ বাড়ত।
�শষ দরজার সামেন ওয়াতািরদা
তারা। িঠক তাই, আমরা এবছর �ম মােস
আমরা িতনজেনই একিট িপিটশেন সই একজনেক ��েক জানেত চাইেলন, �কন
কেরিছ। আেরকজন িজে�স করল, আমরা তােদর ��রত পাঠােনা হে�। �স বলল,
��ান�লাম িগেয় কী করব� আমরা ভারত সরকার এমনই িনেদ�শ িদেয়েছ, নইেল
আবার অবাক হলাম, এরা কী কের তােদর �জেল পাঠােনা হেব।
আমরা ভারেত এেসিছলাম, শাি�র জ�।
জানেলা �� আমরা ��ান�লাম �াব�
িক� �লাকটা আমােক একটা আভ��রীণ পরমাণ�র িবপদ স�েক� আমােদর িশ�া
িবমান সং�ার িটিকট �দখােলা, �া আিমই ভাগ কের �নবার জ�। জাপািন িহেসেব
এখনও �চােখ �দিখিন। �আমরা এর মে��ই আমরা জািন, সামিরক এবং শাি�প�ণ� -�জেন �গিছ, �তামরা ��ান�লাম-এর িটিকট - উভয়িদেকই পরমাণ� শি� ব�বহােরর কী
�কেটছ। �তামরা �সখােন �া�� �ক সম�া। ���আমরা এও জািন, �তামােদর
�তামােদর ��েকেছ� �ক �সখােন �তামােদর �দশ পরমাণ� �বিনয়ােদর সে� িমিটং কের,
জ� অেপ�া করেব� �ক ত�িতেকািরন �সখােন পরমাণ� �বচেত �ারা চায়, তারা
এয়ারেপােট� দঁািড়েয় থাকেব� তােদর নাম রা�ীয় অিতিথর ম��াদা িনেয় আেস। ���
আর �টিলে�ান না�ার দাও।� তারা এরকম �তামােদর সরকার আমােদর ��কেত িদল
অেনক �� িজে�স করল এবং অবাক না, কারণ আমরা পরমাণ� স�েক� �� মত
করার মেতা ব�াপার, তারা আমােদর সব �পাষণ কির, তা �তামােদর সরকােরর �চেয়
ভারতীয় ব��র নাম জােন! আমরা ভয় আলাদা, �া �তামােদর �দেশর গণতাি�ক
�পলাম এবং �িদ তােদর �কােনা িবপদ �েট, আদশ� এবং ম�� আলােপর অি�কােরর সে�
তাই আমরা তােদর �ে�র উ�র �দওয়া �বমানান। ���
ব� করলাম। তারা আরও অেনক ��
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��ান�লাে�র �ে�ালেনর ��হিতেত জাপােন
ি�ি�ল, �� ��ে��র

জাতীয় খাদ�
অি�কার �া�া
��� িব�ি� ��েক, �� ��ে��র •
� ��েক �� �ে�াবর জাতীয় খাদ� �িধকার
�া�ায় �ািমল হে� পি�মব�� িবহার� �া�খ��
ছি��গ�� �ি��ার িবি�� �-সরকাির স�গ�ন
�এনিজ��। তারা জািনেয়েছ� �দে�র �� �তা��
ি�� �পুি�র ি�কার� �� �তা�� মিহলা
র�া�তায় ��ােগ� �দে�র িবি�� �ােন এখন�
�নাহাের ম�তু�র িমিছল। �মােদর পি�মব��
এর বাইের �নই। িদি�র সরকার খাদ� িনরাপ�া
�ইন �ণয়ন করেত �াইেছ। িক� ��ািবত িবেল
খাদ� িনরাপ�ার ��ে� �ম�িলক িব�য়� �দে�র ক�ি�
সম�া সমাধােনর �কােনা �ে�খ �নই। এমতাব�ায়
তারা কেয়কিট দািব তুেলেছ --�। মজুত করা খাদ��� ��ু� মা�ে�র মেধ�
ব�টন করেত হেব।
�। �র�ন ব�ব�ায় �ুির ব� করেত হেব।
�। জনমুখী খাদ� িনরাপ�া �ইন করেত হেব।
�। �াি�র কাছ ��েক সহায়ক ম�েল� খাদ��� স��হ
কের তা মজুত � স�র�ণ করেত হেব।

ি� তী য় পা তা র প র

�লতা �সজ-এ
মজ�ির ব�ি�

মজার ব�াপার হল এেদর মেধ�ই একজন �বার
তার দাদার ��ােনল ব�বহার কের �� �কা�ািনেত
কােজ �ুেকেছ। তেব ��খােন এই �টনার �েগ
�কা�ািন পার ��� না ��� টাকার �বি� িদত�
না �সখােন ��টা ি��িটেত ��� িদে�। �র
��টার কম ি��িটেত ��� কের িদে�। �ারা বাদ
�গেছ� তােদর মেত� �য়াক�াররা �িদ একতা হেয়
কারখানায় কােজ না �ুকত� তাহেল� �কা�ািন
বাধ� হত ���-এর ��েয় �বি� িদেত। এইসব
ক�া �খন হি�ল� তখন �� কারখানার একজন
�লবার বলেলন� �নতা ধরেত হয়। িক� তােত এ�রা
বলেলন --- �নতা ধের িকছু হেব না।

�িমকেদর দখেল

মা�িত �জ�িক মােনসর �ােয়ির �৫�
��র ি�� ��াি�ত �াি�ক পি�কা
��ির�াবা� �জ�র ��াচার� ��েক •
�০�� সােলর আগ�-�সে��র মাস
িছল মা�িত-�জ�িকর মােনসর ��াে�ট
মািলক �িমক উভয়পে�র ��িতপব�।
�িমেকরা �ােত �ক�ব�ভােব �তমন িকছ�
না করেত পাের, ম�ােনজেম�ট তার ব�ব�া
পাকা করিছল। �িমকেদর ওপর ছঁাটাইসাসেপনশেনর আ�মণ �তা িছলই। তার
ওপর প�িলশ-ক�া� বসােনা হেয়িছল।
৬০০ একর জায়গার ওপর এই মােনসর
��াকি� এতিদন িনচ� �দওয়াল আর
তারজাল িদেয় ��রা িছল। অে�াবর মােসর
�গাড়ায় চারপােশ উঁচ� �দওয়াল �তালা হল।
কারখানা এবার �েগ�র �চহারা িনল।
িক� �িমকেদর মে�� অ� এক
�ি�য়া গেড় উঠল। �রগঁাও �থেক ��
িকিম দ�ের মােনসেরর ই��াি�য়াল মে�ল
টাউনিশপ �আইএমিট�। �� �সে��র
মা�িত �জ�িকেত �িমক-িবে�ােভর ��উ
�পঁ�ছাল এখানকার �স�র-�-এর ম��াল
�শায়া ��াকি�েত। �ায়ী কােজ অ�ায়ী
�িমক িনেয়ােগর �িতবােদ �িমেকরা কাজ
ব� কের �দয়। ম��াল �শায়ার �রগঁাও এবং
হির�ার ��াকি�েতও কাজ ব� হেয় �ায়।
পেরর িদন ম�লবার রাত আটটার সময়
�৫৫ জন �িমকেক �কা�ািন �ায়ীকরণ
কের।
�৪ �সে��র আইএমিট-মােনসের
িবেকল চারেটর সময় �জ�িক পাওয়ারটন
কাি�ং ��াকি�, �জ�িক পাওয়ারটন
�া�িমশন অ�া�� ইি�ন ��াকি� এবং
�জ�িক �মাটরসাইেকল ��াকি�র �ই
িশ�েটর �িমেকরা কাজ ব� কের ��াকি�র
িভতেরই িবে�াভ �� কের। �িমেকরা
��াগান িদেয় বেল � মা�িত �জ�িক
মােনসর ��াকি�র সম� �িমকেক কােজ
ি�িরেয় িনেত হেব� �� ক��া� ব��
হটােত হেব।
�৫ �সে��র ওই িতন ��াকি�র
িবে�াভ চলেত থােক। মা�িত �জ�িকর
�গেটও �িমকেদর মে�� উ�াস �দখা �ায়।
তারা ��াগান �দয়, ব��তা কের, গান
গায় আর �চারপ� িবিল কের। নানারকম
আলাপ-আেলাচনা �� হয়। �সল অ�া��
��সপ�াচ-এর �াইভাররা িস-িশ�েট কাজ
ব� কের �দয়। িঠেকদােরর অ�ীন� �৫০
জন �াইভার এ এবং িব-িশ�েট �সল
অ�া�� ��সপ�াচ �গেটর বাইের জমা হয়,
ব�ি� উেপ�া কের �খালা মােঠ তারা ঠায়
দঁািড়েয় থােক।
�৬ �সে��র �জ�িক পাওয়ারটন কাি�ং
��াকি�, �জ�িক পাওয়ারটন �া�িমশন
অ�া�� ইি�ন ��াকি� এবং �জ�িক
�মাটরসাইেকল ��াকি�র ম�ােনজেম�ট
�িমকেদর আেলাচনায় �ােক। �িমেকরা
ম�ােনজেমে�টর অ�েরাে� কাজ �� কের।
�� �সে��র রােত �ম দ�ের মা�িত
�জ�িকর ম�ােনজেম�ট এবং �িমকেদর মে��
আেলাচনা �ভে� �ায়। �সখান �থেকই

প�িলশ িতনজন �িমকেক ���ার কের।
�িমেকরা উে�িজত না হেয় তােদর
জািমেনর জ� �চ�া কের। �০ তািরখ
তারা ছাড়া পায়।
ওিদেক ��িনেদর ��ান কের জানােনা
হেয়িছল, �� �সে��ের মে�� কােজ
না এেল বরখা� কের �দওয়া হেব। �০
তািরখ �থেক �টিলে�ােন �কা�ািনর �র
পা�ােত থাকল। �থেম, �ি�য়ার এম�িয়
����, তারপর �মা�িত পিরবােরর ি�য়
সািথ�, তারপর �ি�য় সহকম�ী� সে�া�ন
চলেত থাকল। এমনকী �িমকেদর �ােমর
বািড়েতও �পঁ�েছ �গল ম�ােনজােররা।
বািড়র �লাকেক �িমেকরা বলল, �িকছ�
িজে�স না কের ঠা��া এেন সােহবেক
খাইেয় দাও আর আদর কের িবেদয়
কেরা।� আশপােশর িকছ� প�ােয়তসরপ�েক �কা�ািন �িমকেদর িব�ে�
একি�ত করল। তােদর িদেয় �িমকেদর
বলােনা হল, ��াকি�র িভতের ��ােকা,
নাহেল এখান �থেক ভােগা। রােত তােদর
মদ খাইেয় গািড় কের এলাকায় ��ারােনা
হল। �ােম �িমকেদর �েরর ভাড়া বাড়ােনা
হল। িক� এসেব �কােনা �ল হল না।
�� �সে��র ইউিনয়েনর �নতারা
িতনেট বােস কের �িমকেদর িনেয় মােনসর
��াকি�র �গেট এল। �জ�িকর অ�
��াকি� �থেকও �নতারা এল। ব��তা আর
কথাবাত�া হল। ম�ােনজেমে�টর সে� কথা
চালােনার জ� �রগঁাও ��াকি�র �নতােদর
দািয়� �দওয়া হল। �০ �সে��র গভীর
রােত একটা িলিখত চ�ি� হল।
চ�ি� অ��ায়ী � অে�াবর �ায়ী
�িমেকরা কারখানায় �েবশ করল। িক�
��০০ িঠকা �িমকেক কােজ �নওয়া হল না।
৪ ও ৫ তািরখ একইভােব চলল। দেশরার
পর � তািরখ িঠকা �িমেকরা কারখানার
�গেট জমা হল। তােদর �মকােনার
জ� �সখােন উপি�ত হল �কা�ািনর
ভাড়ােট বাউ�ােররা। একজন সাসেপ��
�ায়ী �িমেকর সে� �সই পােলায়ানেদর
বচসা হল। �ত আইএমিট-মােনসেরর
তামাম ��াকি�র �িমকেদর সে� �মাবাইেল
��াগাে�াগ করা হল। �প�র একটার সময়
মা�িত �জ�িকর �গেট সকেল একি�ত হল।
িঠক হল, িবেকল চারেটর সময় এ এবং
িব-িশ�েটর �িমেকরা িমেল কারখানা দখল
কের �নেব।
�িমেকরা কারখানা দখল করল।
মা�িত �জ�িকর সে� �জ�িক ইি�ন,
�জ�িক কাি�ং, �জ�িক �মাটরসাইেকল,
সত�ম অেটা, বাজাজ �মাটর, ইি��ওের�
হাইেল�, ল�েম�, ল�েম� ি� �ক ি��ািনয়ার �িমেকরা কাজ ব� কের িনেজর িনেজর
কারখানা দখল করল। দািব করা হল,
মা�িত �জ�িকর ��০০ িঠকা �িমকেক
কারখানায় কােজ িনেত হেব। � অে�াবর
িবেকল চারেট �থেক আইএমিট-মােনসেরর
��িট ��াকি� দখল কের �ম��ট �� হল।
চলেব

�বসরকাির হাসপাতােলর �-ি�িক�সা
িবজন কাহািল,
িজনিজরাবাজার,
কলকাতা, �� ��ে��র •
দি�ণ কলকাতার �কাঠাির হাসপাতাল
িচিক�সার নােম �পসেমকার �মিশেনর
িব�য়েকে� পিরণত হেয়েছ বেল অিভে�াগ
উঠেছ।
�০�� সােলর নেভ�র মােস আমার
পিরিচত �ী রবী�নাথ সাউ ভিত� হন
এখােন। ওঁেক আইিসইউ-�ত রাখা হয়।
তারপর তঁার িচিক�সার জ� হলটার
মিনটিরং �মিশন লাগােনা হয়। তারপর
িরেপাট� �দেখ বলা হয়, �পসেমকার এিশন
লাগােতই হেব। অ�ত এবার না লাগােলও
আবার �িদ একই অ��তা হয়, তাহেল
লাগােতই হেব। উিন বািড় চেল আেসন।
�০�� সােলর �০ জ�লইা ��র উিন
�কাঠািরেত ভিত� হন, �থারীিত চালান করা
হয় আইিসইউ-�ত। এবারও িবিভ� �ট�
করার পর জািনেয় �দওয়া হয় �পসেমকার

লাগােতই হেব। এক লাখ টাকার প�ােকজ
আেছ। ওঁরা বেলন, আমরা আেলাচনা কের
�দিখ কী করা �ায়। ওঁর বেড়া �ছেল বেলন,
আমরা এখন লাগাব না, সময় চাইিছ -- বেল ছ�িট িনেয় আেসন। � আগ�
তািরেখ রবী�নাথেক আেরকিট �বসরকাির
হাসপাতােল িনেয় �াওয়া হয়। �সখােনও
আইিসইউ-�ত ��াকােনা হয়। ওঁর পরী�া
হয়, বলা হয়, ওঁর �কােনা �পসেমকার
দরকার �নই, কারণ ওঁর �কােনা হােট�র
অ�খই হয়িন! নােভ�র অ�খ। নােভ�র
ওষ�� িদেয় �সখান �থেক তােক � আগ�
ছ�িট িদেয় �দওয়া হয়। আপাতত রবী�নাথ
ভােলাই আেছন।
সবেচেয় অবাক কা�, �কাঠাির
হাসপাতাল একিট গেবষণা �ক� বেল
িনেজেক দািব কের, তা কী কের একিট
�পসেমকার িবি�র জ� তি�র করেত
পাের!

খ ব র িদ ন খ ব র িন ন

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদম�ন � KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 7 1 October 2012 Rs 2

�পুর --- �বালপুেরর কােছ
একিট হািরেয় যাওয়া �াম
�ীপ��র সর�ার, �াল�ু, �� �সে��র�
�পুেরর �জা�া মি�েরর ছিব �ল�ে�র
��ালা •
এটা খ�বই ��তােপর িব�য় ��, আমরা
�েনেকই শাি�িনকতন �াই মাে�মেধ�ই
রবী�না� �া�েরর সােধর আ�ম �দখেত,
�খায়াইেয়র �াক�িতক রহ� ��ঘাটেন।
িক� �বালপ�েরর আেশপােশ হািরেয়
�াওয়া মি�র �াপত��িলর �খ�াজ আমরা
ক-জনই বা রািখ। এমনই হািরেয়
�াওয়া �ােমর নাম �প�র ও লাভপ�র।
��তাি�কেদর কােছ �ান �িটর নাম
পিরিচত হেলও সাধারেণর কােছ আজও
এই �াম�িল �েচনাই ��েক �গেছ। কি�ত
.আেছ �প�র ও লাভপ�েরর কােছ �দবী ���রার মি�র হল সতীর
একা� পীে�র একপী�। �েত�ক বছর মািঘ প�িণ�মায় এখােন বেড়া
�মলা বেস।
�ভােরর �-��-এর গণেদবতা ধের �বালপ�র ��শন, �সখান
��েক চ�ি�ব� ির�ায় �চেপ রওনা হলাম। �বালপ�র ��শন ��েক
কিব জয়েদব �রা� ধের �ায় �� িক�িম� �ভতের �জয় নদীর
তীের �প�র �াম। ির�ায় ��েত ��েতই ��চ� িনচ� লাল �রিক
িবছােনা মািটর রা�ার �ধাের �ােমর দ�� সকেলরই �চাখ টােন।
মাে� মাে� �চােখ পেড় রা�ার পােশ �দাতলা িতনতলা মািটর
�দওয়ােলর বািড় তার পােশ চের �বড়াে� গ�, �মা�, ছাগল।
শা�, সমািহত িন�র� এই �ােমর মেধ�ই একদা গত আে�েরা
শতেক ঘ�ািট �গেড়িছল �রািস বিণকরা।
�প�েরর �ধান আক��ণ এখানকার �জাড়া মি�র। মি�েরর
চারপােশর �দওয়ােল �টরােকাটার নকশা বাংলার �িতপিরিচত
িশ�স�ােক মেন করায়। মি�েরর সামেনর িদেক �দবী �গ�া তার
পিরবার সহ িবরাজমান। আিক�ওলিজকাল সােভ� �� ইি��য়ার
ত�াবধােনই মি�রিট সংরি�ত। তেব মি�েরর ব� �ংেশই ভ�
দশা �চােখ পড়ার মেতা।
ির�া চালক আমােক �জাড় মি�েরর সামেন এেন দ�াড়

করােলন। আিম এক ঘ�টার মেধ� ঘ�ের আসার �িত�িত িদেয়
মি�র চ�েরর িভতের ��কলাম। মি�েরর চারপাশ �দখার পর
আিম �ােমর িভতের লাল �রকীর প� ধরলাম। ছিবও �তালা
হল। এখােন একট� এিগেয় ব�ািদেক �চােখ পড়ল �ােমর সবে�েক
�াচীন �রােট�র িশব মি�র। ম�ল মি�েরর �ংশ �নই বলেলই
চেল। তেব িকছ� ভা�া �� ও িব�হ আেশ পােশ ছিড়েয় রেয়েছ।
�ােমর আরও িভতের ��েত ��েত ক�াচা রা�ার �-পােশ �চােখ
পড়ল �বশ কেয়কিট ভা�া মি�র। ছিব ত�েল রাখলাম মি�র
�েলার এই �ভেব �� আগামী িদেন হয়েতা এ�িলও হািরেয়
�ােব। বাংলার �াপত� �শলীর এই িনদশ�ন�িল �� �মশ �ংেসর
ম�েখ এিগেয় চেলেছ তা ভাবেত ভাবেতই ি�ের এলাম ির�া
চালেকর গািড়র সামেন।
বাংলার আনােচকানােচ এভােবই ছিড়েয়িছিটেয় রেয়েছ
ব� �াচীন ও মধ���েগর �াপত�-ভা�ে��র িনদশ�ন। ���িলর
�িধকাংশই রেয়েছ �লাকচ��র আড়ােল এবং �েপি�ত। আমার
�খ�াজ এই �েপি�ত পিরত�� বাংলার হািরেয় �াওয়া �াম,
হািরেয় �াওয়া িশ�, আড়ােল �াকা �ক�িতেক িঘেরই। িব�াদ��
মেন ির�ায় �বালপ�র ��শেন ি�ের বামেদব �লাকােল বধ�মান।
�সখান ��েক হাওড়া ি�রলাম।

ইছামতীর ধাের টাকীেত
�িম�া� �সন, �ল�া�া, �� �সে��র •
�বড়ােত �গিছলাম টাকীেত। ইছামতীর ধাের এই প�েরােনা শহরটা
�বশ ��র। হাসনাবােদর ��েন �চেপ টাকী �রা� ��শেন �নেমই
মন ভােলা হেয় �গল। কলকাতার হইচই ��ট�� ��েনর ইি�েনর
আওয়াজ বেয় এেনিছল, ��ন চেল ��েতই তার সব �শ�।
িছমছাম ��শনটা এত চ�পচাপ �� লাইেনর ওপাের ধানেখেতর
পােশ �খজ�রগােছর �ােল পািখ নড়ার সরসর শ� এপােরর
��াট�ম� ��েক �শানা �াে�। ওই �দেখা পািখ, ওটা কী পািখ -আমােদর �চ�চােমিচেত হল�দ �েটা �ানা �মেল �েড় �গল পািখটা
--- হল�দ বস�।
��শন ��েক ভ�ােন কের নদীর ধােরর �গ� হা�েস ��েত
হেব শহেরর �� �াে�। ��েত ��েত �দখলাম টাকী শহেরর
��ল-কেলজ, রা�া-ঘাট, ঘর-বািড় সবই �বশ পির��। ভাে�র
ভরাপ��ের শাল�ক ��েট রেয়েছ �চ�মা�ার �মােড় -- �কােনা
ম�ীসা�ীর িনেদ�েশ নয়, শরেতর িনেদ�েশ। এলা রে�র একতলা
বািড়র পাশ িদেয় ব�াক �নওয়ার সমেয় নােক এল িমি� ��েলর
গ�। সাদা �ছােটা ��ল এক �লেক �দ�� হওয়ার সাে� সাে�
�া�ীেদর মেধ� িবতক� ত�েল িদল -- জ��ই না হাস�হানা� ম��ল
শহের �াম ও নগর �ই-ই পাশাপািশ পা�া িদেয় চেলেছ।
প�ািচেলর গােয় একটানা িব�াপেন �লখা আেছ -- �কা�ায়
ভােলা �ািন�চার পাওয়া �ােব, হিনম�েনর জ� �কা�ায় �াওয়া
ভােলা, মাত�সদেনর ি�কানা আর ইংিলশ িমি�য়াম ��েলর হিদশ।
এমনভােব পরপর সাজােনা --- �দেখ �বশ মজা লাগল, মেন
হল, মধ�িব� জীবেনর �বাহেক একটা ধারাবািহকতায় ত�েল
ধরেতই ��ন এইসব �লখা।
ইছামতী নদীর ধাের সরকাির-�বসরকাির �েনক�েলা �গ�
হা�স আেছ। �সখােন �কা�ায় ��কেল �প�রেবলায় �বজায় খারাপ
রা�াও �াদ মারেত পাের না এমন দা�ণ ইিলশ পাওয়া �ায় এবং
সারািদন ঘের বেস নদীর ওপাের বাংলােদেশর আবছা গাছপালা
আর এপাের ইি��য়ার ��াগ �তালা �জেল �ন�কার �ঘারাে�রা
�দেখ রােত তাজা িচংিড়র লাল রসা খাওয়া �ায়, তার ি�কানা
না িদেলও �পেয় �ােবন। কারণ ও জায়গাটাই �মিন, �িবি�
�িদ পেকট ভাির �ােক --- তখন �সসব, ওখােন �� সারা�ণ
নদীর ���েয়র ছলা�ছল আর সারা�ণ �ড়ািল-িবড়ািল বাও
�তমনই �াভািবক, ��মন �াভািবক সীমা� এলাকা বেল বগেল
ব�ক ��িচেয় ব��ার িসিক�িরিট ��ােস�র আনােগানা, নদীর ধার
বরাবর িকছ�টা ��র ওয়াচ টাওয়ার আর �ক�েক �ী�েবােটর
ধারােলা �হ�লাইট।
টাকীেত ঘ�ের �দখার িজিনস কী কী আেছ �প��েছােত না
�প��েছােতই �জেন �ােবন - ভ�ানওয়ালারাই বলেব �বাব�, ঘ�রেত
হেল বলেবন, রাজবািড়, ন��লাল মি�র, �গালপাতার জ�ল
িমিন��রবন সব �দিখেয় �দব ভােলা কের।' তারপর মালপ�
নািমেয় ঘােটর ধাের দ�ািড়েয় চা �খেত �গেলই মাি�র �ছেলর
িচকন গলা �শানা �ােব �ভ�টভ�িটেত �ােবন --- রাজবািড়,
িপকিনক �ট, িবএসএ� ক�া�, মাছরা�া �ীপ �দখেব'। ি�ক
�সই সময় চার-প�াচজন গামছাওয়ালা এেস নানা সাইেজর গামছা
�মেল ধের বিসরহােটর গামছা বেল বাজােরর ত�লনায় �বশ কম
দাম চাইেব। আপনারাও �ক� �ক� �-একটা িকেন ��লেবন�ধ� স�া বেল নয়, �ানীয় হ�িশ�েক ব�াচােনার তািগেদও।
আমরা আটজেনর দল ওইসব �ভেবই চারেট গামছা িকেন
��েলিছলাম। তারপর �� �িদন িছলাম তার মেধ� আরও

বার চােরক রা�াঘােট আরও হা��জন গামছাওয়ালা �েনক
পীড়াপীিড় কেরিছল। আমরা তােদর �বা�ালাম, গামছা �কনা
হেয় �গেছ, এবং �ধ� গামছা পরেলই আমােদর চলেব না। সাে�
সাে� ব��লাম এখানকার এই �িধবাসীরা ট��ির�েদর ওপর কতটা
িনভ�রশীল।
ঘ�ের �দখার �� জায়গা�েলার ক�া বললাম, �স�েলা আমরা
�দেখিছ একিদন িবেকেল ভ�টভ�িট �ন�কায় �চেপ চি�শ িমিনেটর
�ন�কা �মেণ। ��াল ���েয়র মেধ� বেস দ�ের তীেরর িদেক
আ��ল ত�েল ত�েল মাি�র �ছেল সবই �দখােলা �া �স বেলিছল।
আমরা তা �দখলাম আর তার �চেয়ও ভােলা �দখলাম �ছেলটার
গাই� হওয়ার স�াবনা। �মাটেরর �চ� আওয়ােজর মেধ�ই
�স �চ�িচেয় জানােলা তার নাম বা�া ম�ল। �কান �ােস পেড়
িজে�স করায় এক হােতর প�াচ আ��ল আেরক হােতর তজ�নী
ত�েল জানােলা ছয় �াস। ছ�িটর িদেন এইভােব দশ-িবশ টাকা
�স �পেয় �ায় ট��ির�বাব�েদর কাছ ��েক। নদীর �পেটর মেধ�
�ন�কার �খােলর �ভতের বেস বাইের ক�ােধর ��তায় জেলর
��াত বেয় ��েত �দেখ গা ছমছম কের। পাশ িদেয় �ভেস �াওয়া
মরা গ�র �পটে�ালা লাশ, পােরর ব�ােধর ভা�া �ংেশ জেলর
খলখলািন গা িশরিশর ভাবটা আরও বািড়েয় �দয়। �েনকটা ��চ�
পােরর ওপর �কয়ার ��াপ আর ই�টভ�াটার িচমিন আমােদরেক
ঘােটর প� �দিখেয় �দয়। সে��র ���ােক ঘােট �নেম িকছ��ণ
কােরা ম�েখ ক�া সের না। িবেকেলর �ান আেলা ি�িরি�ির
ব�ি�েত �কমন একটা িব�ােদর আবহ �তির কের।
পরিদন সকােল �গিছলাম িমিন ��রবন। িনেয় �গল �দবদাস
আর লােদন। �দবদাস মােন �দবদাস ম�ল -- �দবদাস বেল
ওরা রাজবংশী �জেল। আর লােদেনর আসল নাম শািহন।
ওেক �দবদাস লােদন বেল �ােক। ��-�� বছেরর বা�া �ছেল
শািহনেক ভ�ানওয়ালা ��েক ওখানকার �দাকানদােররা সকেলই
লােদন বেল �ােক, ও তােতই হািসম�েখ সাড়া �দয়। কােলা
পা�েরর মেতা শ� �চহারার ��বক �দবদাস লােদনেক ��হ
কের। ওেক ��েক �নয় আমােদর �েটা গািড় লাগেব বেল। গািড়
চালােত চালােতই �স জানায়, �জােনন, লােদেনর চার চারেট
দাদা িবেয় কের আলাদা হেয় �গেছ। তারপের ও, ওর িনেচ
আর এক ভাই, আর িবধবা মা। মা বাইেরর কাজ করেত পাের
না। ও তাই পড়া�না �ছেড় িদেয় ভ�ান িরকশা চালাে�। ওর
পয়সােতই ওেদর সংসারটা চলেছ।'
আর �তামার সংসার� �দবদাস বেল, �আমার ব�, �েটা
বা�া। বেড়া �মেয় ি�েত পেড় টাকী গাল�স ��েল। �ছােটা �ছেল
ওয়ােন। িনেজেদর প�াচ িবেঘ জিম িছল। ধািন জিম। �বােনর
িবেয় িদেত িগেয় বাবােক �স জিম �বেচ িদেত হল। বাবার
�দা� িছল না। আিম �তা ি�ক �িবেধর িছলাম না। কম বয়েস
খািল �েড় �বড়াতাম। বাবা-মা �াকেলও ঘের ��তাম না। এখন
��কা�ার িভেট বািড় এই কােছই। �ছােটা ভাইটা এম�য়�ািরর
কাজ কের, ওর �রাজগারপািত খারাপ না। আিম �তা এই ভ�ান
চালাি�। মা�া িপছ� �� টাকা কের আপনােদর এই � জন
সওয়ািরর ��েক ��� টাকা, আরও �-একটা ��শেন �াওয়ার
ভাড়া �পেল ������� টাকা হেব। �� িসজেন এর �বিশ হয় না।
প�েজার ��েক িসজন �� হেব। চলেব শীতকাল প���। তখন
এরকম ট��ির� ি�প পাওয়া �ায় �েনক --- িক� িতন-চারেটর
�বিশ টানা �ায় না। �দখেছন �তা কতটা রা�া।' �দখলাম সিত�ই
খ�ব খাটিনর কাজ। �াতায়ােত �ায় �প�েন � ঘ�টা ভ�ানগািড়
চেলেছ। চলেব
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�ত �ত স�ব পরমাণ� িব���ম�� হেব �দশ, জানােলা জাপান
শমী� সর�ার, �ল�া�া, �� �সে��র, ��
�� জুলা� � ল� মা�ে�র �� �ি��ািস�
পরমাণু িবেরাধী জনসমােবেশর ছিব, রয়টার •
���� সােলর �� মাচ� �ু�িশমা িবপয�েয়র
পর �দশেজাড়া আে�ালেনর �জের �ায় সম�
পরমা�ু চুি� ব� রাখা হেয়েছ। িক� শি�শালী
পরমা�ু লিব চাপ িদেয় চেলেছ, �স�িল চালু
করার জ�। �সই চােপর কারে�ই � �সে��র
জাপােনর শাসক দল �গ�তাি�ক পািট�� িস�া�
িনেয়ও ��া��া করেত পােরিন পরমা�ু িব��েতর
পথ �থেক পাকাপািকভােব সের আসার িস�া�।
শাসক দেলর িস�া� িছল, ����� এর দশেকর
মেধ�ই পরমা�ু-শ�� জাপান �তিরর জ� সম�
ধরেনর নীিত ��য়ন এবং স�েদর ব�বহার�।
অবেশে� ��বার জািনেয় িদল সরকার,
যত �ত স�ব পরমা�ু-শ�� করা হেব জাপান।
তেব কেয়কিট চুি� তার পেরও �ািলেয় রাখা
হেত পাের, �কবল �পরমা�ু �ালািন চ���ক
সচল রাখার জ�। �স�ত, পরমা�ু �ালািন
চ�েক সচল রাখার দরকার পের পরমা�ু �বামার
মালমশলা এবং পরমা�ু িচিক�সার জ�। যিদও
জাপান পরমা�ু �বামা বানায় না। এই �দশটা
প�িথবীর একমা� পরমা�ু �বামা িবে�ারে�
�ংেসর �দারেগাড়ায় দঁািড়েয় িগেয়িছল ি�তীয়
িব�যু
. ে�। তারপর যারা তােদর ওপর �বামা
��েলিছল, �সই মািক�ন যু�রাে�র সাহােয�ই
তারা পরমা�ু িব��েত বলীয়ান হেয় ওেঠ, �দেশর
িতিরশ শতাংশ িব��েতর চািহদা প�র� করিছল
পরমা�ু িব���। িক� গত বছেরর মাচ� মােসর
পরমা�ু িবপয�য় ��র �দশটােক �ংেসর মুেখ দঁাড়
কিরেয় �দয়। ত�কালীন �ধানম�ী নাওেতা কান
পের বেলিছেলন, একসময় তঁার মেন হেয়িছল,
�হয়েতা জাপােনরই আর অি�� থাকেব না।�
এবার পরমা�ু িব��েতর পথ �থেক সের আসার
কথা ��া��া করার িঠক আেগ �দেশর �ভাবশালী
িশ�েগা�ী�িল এবং পরমা�ু লিব ছাড়াও মািক�ন

যু�রাে�র তর� �থেকও চাপ আসেত থােক,
এমনই জািনেয়েছ জাপািন �দিনক �মাইনিচ�।
�স�ত, জাপােনর পরমা�ু িবেরাধী
আে�ালন এক অিভনব পয�ােয়র মেধ� িদেয়
যাে�। একিদেক �দেশ চলেছ িব��� সংর��
অিভযান। �দেশর সরকার �সই অিভযােন মদত
িদে�। বানােনা হে� �স�র িব��� ও বায়ু
িব��েতর পিরকাঠােমা। অ�িদেক, �ধানম�ীর
বািড়র সামেন সা�ািহক ধরনায় শািমল হে�
হাজার হাজার জাপানবাসী। এই স�ােহর ধরনায়
�সখােন ��ান�লােমর ম��জীবীেদর �িত
সংহিত জানােনা হেয়েছ।

প� কেরা ব�াধাই-ম��
কংি�ট তুেল ��েল মািট ি�িরেয় আনার �াক
��� চ�াটািজ�, ��মি�জ, �� �সে��র •
এই �িনয়ায় �চনা ছিব �দখেত �দখেত �স��েয�র
ধ�ানধার�া বদেল যায়। বদেল যায় বেলই,
মািটেত গােছর �থেকও টেব গােছর একটা
আলাদা না�িনকতা �দখেত িশিখ, �সই টব
মািটর �হাক বা �াি�েকর �হাক। আে� আে�
বু�েত িশিখ মািটর রা�া মােনই এঁেদা, পাকা
�ুটপাথ হল �গিত, বঁাধাই করা জিম, �যখােন
কংি�ট �দখা যােব, মািট থাকেব না, �সটার
একটা �স��য� অেনেকর মেতাই আিম িশেখিছ।
�স��য�েবােধর ব�াপারটা িক� ভয়ানক, কার�
আিম যােক ��র মেন কির, তা যিদ আদেত
�িতকারক হয়, তাহেল �িত জানেলও, আচর�
বদলােনা শ� হয়। �যমন আি�কায় কােলা
মা�ে�র �ম লুেঠর মাধ�েম �ে�ালন করা িহের।
আমরা অেনেকই জািন �সটা, কত �দশ �জাড়
করা এর মুনা�া আেস িকছু মা�ে�র কােছ,
িক� তার �েল মানিসকতা বদলায় না। হীেরর
জা�ল�, তা �দেখ চিকত হওয়া বদলায় না।
এ এমন এক বি�দশা, �যখােন আমরা ��ছায়
বি�, এটা �জেন�েন �য, এই বি�দশায় আমার
�িত, িক� কারাগােরর �ভতরটার �িত এমন
অেমা� টান �তির হেয়েছ, �য �বেরােতও পাির
না। এটা ভাববার িব�য়। ি�ের আিস কংি�ট ও
�ুটপাথ �সে�।
�য �কমি�জ শহেরর সমবােয় থািক �সখােন
কেয়ক বছর আেগ �ানীয় একজন মা�� এেস
এক ���প��� আেলাচনা কেরিছেলন। িতিন ভ�গভ�� জেলর �র িনেয় িচি�ত এবং তাই িনেয়
সেচতনতা বাড়ােনা ও জনমত সংগিঠত কেরন।
তখনই আে� আে� �জেনিছলাম �য, ��র
�দখেত িসেমে�ট বঁাধােনা �য রা�া, �ুটপাথ,
ইত�ািদ িদেয় �াক�িতক মািট ��েক �দওয়া হয়,

তার �েল ব�ি�র জল মািটর িনেচ �পঁ�েছােত
পাের না, বেয় যায়, ন� হেয় যায়। এর
�েল মািটর তলায় জেলর �য �র তা নামেত
থােক, �য ভা�ার তা আে� আে� িন�েশি�ত
হয়। ভারতবে��র মেতা �দশ, �যখােন জল এত
অ�তুল এবং �জল ধেরা, জল ভেরা� ধরেনর
গালভরা ��াগান �দওয়া হয়, �সখােনও একই
ব�াপার।
মািক�ন �দশ �াক�িতক িদক �থেক �বশ
ধনী। িক� �সখােনও এই �কমি�জ শহেরর
এক বািস�ার �থেক এক ই-�মল �পলাম।
�সই ই-�মল এল এক �লক িনম�ল বাতােসর
মেতা। এই ব�ি� ‘depave the way' বা
�পথ কেরা বঁাধাই-মু�� নােমর আে�ালেনর
অংশ। এরা বঁাধাই করা নানা জায়গােক বঁাধাইমু� করেত চান। িবেশ�ত এমন সব জায়গা,
�য�িল বঁাধাই করার �তমন �কােনা �িবেধ
�নই। যথা, বািড়র আশপাশ, গ�ারাজ �থেক
িপচ রা�া অবিধ গািড়পথ। এই ধরেনর িজিনস
সমাজ, িবক�, ভিব��, পিরেবশ, �স��য�
স�ে� আমােদর নানা ধার�ােক একদম �লেট
�দয়। এই বঁাধাই মু� করার এক অ��ােন
তারা আমায় ��েকেছ। একজেনর বািড়র িকছু
অংশ বঁাধাই মু� করা হেব, বািড়র মািলকেদর
সহেযািগতায়। করেব কারা? যঁারা ওখােন
�পঁ�ছােবন, সকেল। তঁারা হাত লাগােবন,
সবাই একটু �রঁেধ আনেবন, �পুর ��টা �থেক
িবেকল ��ট খাটেবন, গ�-আন� করেবন, নতুন
ব�ু বানােবন। সমমেনাভাবাপ� মা�ে�র সােথ
িমলেবন। িদেনর �শে� ম�াপল অ�ািভিন�-এর
এই অংশিট হেব অ�াস�� মু�। এই িনম��
আমােক ভািবেয় তুলল, তাই পাঠকেদর সােথ
ভাগ কের িনলাম।

ম�লবার �পুর ��ট �থেক সে�� �টার মেধ� সরাসির �যাগােযােগর �ক�
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বছের ��িট সংখ�ার �াহক চঁাদা �� টাকা। বছেরর �য �কােনা
সময় �াহক হওয়া যায়। �াকেযােগ পি�কা পাঠােনা হয়।
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