িচ�ি��ী ��মার �সন জ��তবে��
আেলাচনা ��� অবনী�নােথর ি��কলা
বলেবন িচ�সমােলাচক �ী ��া� দ�া
� �সে��র রিববার িবেকল ৩�ট
�ান �াি�পুর �র��মারী �� বািলকা িবদ�ালয়
���ার �া�র ����

চতুথ� ব��

��� � ����� � � S�������� ���� ��� � ����������������������������

• দা�ার

�� পৃ ২

• চলেত

চলেত পৃ ২

• ��ল

�দা পৃ ৩

অিবচার

• মােনসেরর

ডােয়ির পৃ ৩

প�ম সং��া

• কিবতা�দা�

পৃ ৩

� �সে��র ২��২
• যমুনাদীিঘ

িনরাপ�ার নােম িনরী�েদর
�পর পুিলে�র অত�াচার
�া�িরয়া �লক�এ

�াি��ন �া�� র��ােচ� ��াির ���� �াে�র �াচ� �াে� �া�া ��েপ
প�াে��া�েনর �া�ে�র �া��ান�ি� ��াচােনার �� ��েয় ��া ��রােয়�
��না�াি�ন�র ���ে�া�ােরর �া�েন ��াি�েয়ি��। ���ে�া�ার িপে� ি�েয়ি��
তাে�। ��িত ��রােয়ে�র এ� ��া�ত রায় ি�েয়ে�� িনে�র ��ত��র ��
�ায়� র��ােচ� িনে�। ি�চার� �ে�� �া��ন�এর ����� �র��ােচ� ��ে��
�� ��ােনা �ািয়���� ��ি�র �েতা ি�প� ��ে� িনে�ে� �িরেয় িনেত পারত।�
এর �িত�াে� �া���নি� এ�ে�ে�ন �াি�ি�য়ান �া���িন� �াে��া� �াত��। ��র
চােরর পাতায়।

জা�তাপুর পরমা�ু �কে�র িব�ে�
এবার দল�িলর ��চুদেরর �নতারা
���া���ন �িতে��ন� ���াতা�
�� ��� •
ĉ1K 9K>ND EYK &D HIL9R9
1K9M[ *LBL4 D "R;ËKR,
DK1S=L9* ;EŽLED FMGÎŪK=M[
Ï=9KDK Ĵ<K=BĮMR* ÏE+K &*L4
L/L5R9 1K 9K>ND >DBK8N Ï*ħ
@KL9RED ;KL@ 1K=KRE= &R;D
BR<Ë R0= LHL> &B ;RED
Ĵ*KF *KDK4 HM9KDKB R[/NLD
LHL> ;RED &L@ @<Î= ÏEK*
1=FL× >KL4ÎD Ĵ<K= DKBL@EKH
>KRHK[K= 1=9K ;E ÏHƣEKRDD
Ï=9K ;KL=F LE Ï9REŽ Ï;FB
>KL4ÎD =KBK =KR,śD DK(
bg ,Ũ >K5KR=K & L/L5R9
@EK IR[R0 ķKRĩD RDAK
Ï*KłKL=D /NLŌR9 L@>õ=* L*0N
L=DK>ēK1L=9 ƐL4 DR[R0 CKD
*:K @KD@KD @RER0 L@RFGøDK
HKH;DK &@ ŪK=M[ BKſG &@
& Ĵ*ŐL4D Ï*KR=K L@øK=HŇ9
L=DK>ēK >DMÙK I[L= &D ÏH?L4
L64( Ï*" 1KR= =K 9K0KYK

ŪK=M[ BKſG & Ĵ*RŐD L@RDKL<9K
*DR0 F9ÎHKR>RÙ b`a` HKRE
Ï*ħM[ >LDR@F BĮ* ÏC 0KY>ĔL4
L;R[R0 9K >LDR@RFD (>D
ĴAKR@D &*L4 ANRE ADK HBMÙKD
(>D ;KLYR[ &4K @K=KR9 +D/
*9 IR@ 9K( 1K=KRï AKDR9D
>DBK8N *9PÎ>Ù RDAKD ĴũKL@9
ĉ "RDKL>[K= ÏĴHKDK 16 LD[KÒD
@K "RDK>M[ /KL>9 /NLŌ >DMLÙ9
=[ Ï+K; ķKĩ & /NLŌD
HBKREK/=K *RDR0 L?=EËK6
&@ ķKRĩ @HR9 /EK & <DR=D
ƃL4 /NLŌ ,5R=D HB[HMBK 0KLYR[
Ï,R0 /KD@0D IR[ Ï,E &+=(
ÏH+KR= /NLŌ @HKR=KD *K1 HłO8Î
I[L= ">Dž @KYR0 +D/ 9K0KYK
Ï;=K[ L=BLõ9 IR[R0 ( RDAK
Ï*KłKL=
L/L5R9 Ï=9KDK ƣ;K=ƣEKRBD
>DBK8N /NLŌ L=R[ L*0N @RE=L=
CL;( ƣ;K=ƣEKRBD DKLF[K=
/NLŌŽLE HłR*Î( &HBũ *:K
+KR4

ি��� ���� ���াতা� ��
��� •
 &*L;= ŌKI @KĤKR*
Ï6R* @EE ĉR;+ 9N Ï9K ÏDK1 BKD
*KR0 ?NE /KH 1 BKD @K,K=4K Ï9KR*
L;EKB *9 ?NE L=L@ Ï= @KĤK @K,KR=
HKDKL;= -NDE 1KR=K L*ž Ï*KR=K ?NE D
>0Ĥ *RD "5R9 >KDE =K *KD8 H@ Ï9K
ƀĤD ÏFRG HRĦËD R, @K,KR=D BK2+KR=
;KLYR[ Ï/K+ @NR1 IK9 @KYKE IKR9 ÏC ?NE4K
Ï5*E ÏH4K L=R[ @KĤK /RE Ï,E 9KD>D
ŌKI @KĤKR* L1RøH *DE @N2RE ĉLB
Ï9K >NRDK @K,K=4K L;EKB 9NLB Ƅ<N (
?NE4K L=RE Ï*= @KĤK @EE ĉLB Ï9K
ÏDK1 &*4K ?NE Ï/R[L0 Ï9KBKD *KR0 ŌK
D H@ ?NE Ï9K ƀĤD *KD8 Ï9KBKD Ð9LD
ÏC ÏĴLB*KL4 @EE ĉIËK Ï;R+K BKR;D
1M@R=( Ï9K &B= I[ @REK *91R=D BR<Ë
Ï:R* &*1=R* Ï@R0 L@R[ *DR9 I[ ÏĴLB*
@RE ĉHRE 1KR=K Ï9K ŌKR* AKE@KHRE
BKſGR*( AKE@KHR9 I[ BKſG Ï9K ŌKD
Ð9LD @REK
,9 FL=@KD be ,Ũ HRĦËR@EK D@Mħ
HRDK@RD &D*B &*4K *R:K>*:= /EL0E
BKD >KRF @HK ÏĴLB* ÏĴLB*KD BR<Ë
D( L*0N *:K@K9ÎK ƄR= @N2R9 >KDL0EKB
(DK *YK EK R=D ÏĀ= <DR9 /K[ 44KD
L;R*D IKR9 @RYK Ï1KD D ae L* ah LBL=4
HB[ @KL* ƃ1= 0KYK0KYK @RHL0E @[H
ƃ1R=D ĤK1 5KRDK ƣLYD BR<Ë Ï/IKDK
( *:K[ åKBË 0K> DR[R0 LILĤ 0L@ ĉB= 
&D ĉ/KIK żK[ 9NBR*K ,KR=D LAL6(4K ƃ1R=
LBRE Ï;+R9 Ï;+R9 *:K @EL0E BKD Ï?K=
HK[ &*4N 9?KR9 ÏCR9 &*4K Ï1KDKREK
4R/ÎD REKD HRê &* ĘN9 9Î=KR; L?RD
Ï;L+ &*4N ;ORD L=R[ L,R[ Ï@;B BKD BKDR0
ƃL9=1= EńK Ï/IKDKD ÏEK* ÏH Ï0Kÿ
Ï/IKDKD Ï0REL4R* ÏĴLB*KL4 AR[ Ï*R; Ï*R;
we we we

Ï0REL4R* (R;D IK9 Ï:R*
0KYKR=KD Ï/ŞK *DR0 ĉ*M
IRï &4K L1RøH *DR9
>KRF ;KYKR=K &* AęREK* 1K=KRE= Ï@K<I[
L*0N *DL0E 9K >NLEF ÏD6& &RH (R;D
<RDR0 L*ž LB L*0N *DR9 Ï;L+L= (R;D
CR:Ş AęAKR@ @RHL0E &*1= AęBLIEK
@ERE= (DK (D*B CKR* >KRD 9NRE L=R[
L,R[ BKD<D *RD 4K*K +K@KD 1į ĉRD
LB Ï9K L=R1 Ï;R+L0 (DK L*0N *RDL=
@RE Ï;XRY L,R[ L1RøH *DEKB >=KDK
&AKR@ (R* BKDR0= Ï*= *M IR[R0
@ER@=
Ï0REL4 @ER9 EK,E ĉL;L; >L= Ï9K
Ï;R+R0= BDK L*0N HAË9K *DL0EKB
@EN= =K CKDK BKDL0E 9KR;D BR<Ë Ï:R*
&*1= ŪOE Ï/IKDKD ÏEK* @ERE= ĉƄſ=
BËK6KB >NLERFD *KR1 @K<K Ï;R@= =K D
Ï@LF *:K @ER9 HR@= =K ĉR*= L*0N
1K=R9 /K @ =K Ï*= LB Ĵ9ËÙ;FÎM
(DK L*0N ŚME /D8 *RDL= L=R1R;D
BR<Ë Ï*= BKDR0= 1K=R9 /K @ =K Ï*=
@ËH Ï@R< Ï,E BKD HRê 9*ÎK9L*Î &L;R*
Ï0REL4R* @,E;K@K *RD &*1= &L,R[ /RER0
 ÏBR[L4 HRê HRê *K;R9 *K;R9 CKRï
@KD@KD ÏBR[L4 @ER0 ĉBKR;D &AKR@
>BK= Ï*KRDK =K H@KD HKBR= BDK Ï9K
L*0N *LDL= @,E;K@K *DK ÏEK*L4 >NLEFL4
Ï0REL4D *KR=D *KR0 BN+ L=R[ L,R[ *M ÏC=
@EL0E ÏC Ï4R= L=R[ CKRï ÏH >NLEF*BÎMD
AKGK Ƅ=R@= @ERE= ĉ/N> *D BKL,
Ï9KD 1į & Ï0RE4K =Ş IRï HRDK@RD
ĴR@FěKRDD @K RD (R;DR* ,KLYR9 Ï9KEKD
R, Ï0REL4R* @KD BKDR9 ƄƁ *DE
BKL4R9 Ï>RD Ï?RE ÏBR[L4 /DB 9Î=K; *RD
"5E
এরপর �েয়র পাতায়

পৃ ৪

�িনবার
• ��ান

২ টাকা
পৃ ৪

• অ�পা�

ĉ>=KDK EK R=
ÏĀR=D HKBR=
@RH >YN=
�ি�ত �চা��� �াি�প�র� �� ��� •
�িতিদন� সকাল দ�টা প�ােচর �াি�পুর
ি�য়ালদা �লাকাল �দিরেত ছাড়ায় কেয়ক
�াজার যা�ী অ�িবধায় পড়েছ। �ত জা�য়াির
মােসর পর �থেক� এ� সম�ার �ু�ে�া�ী
�লাকােলর িনত�যা�ীরা। ��ন �লট ��য়ােত
যা�ীরা িবর� �েয় ��েছ, কম��েল �প��ছেত
তােদর �দির �ে�।
�ত এি�ল মােস এ� অ�িবধার জ�
�ায় একঘ�া �রল অবেরাধ কের িনত�যা�ীরা।
কেয়কিদন ��ন ি�ক�াক চলেল� আবার �লট
করেত �� কের।
একািধকবার ���ন আিধকািরেকর সে�
যা�ীরা �দ�া কের এবং তােদর অ�িবধার
কথা �বাঝােত �চ�া কের। িতিন িব�য়িট
বুঝেল� এব�াপাের ত�ার অপার�তার কথা
জানান এবং বেলন, �ধ�তনেক জানাব। �ত
২� আ�� কািলনারায়�পুর জং�ন ���েন
একিট পেয়�ট বেস যা�য়ায় ��নিট �ুকেত
�দির কের। অপরিদেক ডা�ন ি�য়ালদা ��নিট
ছাড়েত �দির কের। �পি�ত যা�ীেদর অেনেক�
�ুল ি��ক এবং ছা�ছা�ী। যিদ� তােদর
অেনেক� িক� ব�াপারিট িনিব�কাের স� করেছ।
�পি�ত যা�ীেদর �ক� �ক� ���ন মা�ােরর
কােছ ি�েয় বলােত িতিন ত�ার অ�মতার
কথা জানান। এবং বেলন, অবেরাধ ছাড়া
এর �কােনা �িতকার �ন�। আপনারা লা�েন
��েনর সামেন বেস পড়ুন। অথ�া� পেরা��ােব
িতিন ��ন অবেরাধ করেত বেলন। �স�মেতা
িকছু যা�ী ��নিট অবেরাধ কের। অসং�ি�ত
যা�ীেদর ��িদেনর অবেরাধ পেনেরা িমিনট
চেল। তারপর আরিপএফ বুিঝেয় সমাধােনর
�চ�া চালােনা �েব বলেল অবেরাধ �ে�।
�বাঝা যাে�, সাধার� আেবদন িনেবদেন
�কােনা সম�া আর িমটেব না। িডের�
অ�াক�ন� একমা� রা�া। অ�ত �সিদেনর
কত�ব�রত ���ন আিধকািরেকর ম�েব�
�সরকম� �ি�ত িমলল।

?R4K Ĵ;FÎ=MR9 ůPL9RHX< @K/KR=KD 6K*
ত�া� ���ি��� ��ান�প�র� �� ��� •
@PĤK@R=D ?R4K @K REK*L/Ĕ Ĵ;FÎ=M IRï
A@K=M>NRD HƁ ,LED ÏA9RD &*4K Ï0Kÿ
Ï;K*KR= Ï;K*KR=D =KB ĉ$9N  ,LED =KB
/ħ=K: /ËK4K1ÎM ŴM4 !R;D L;= HRĦËR@EK
>KYK[ -NDR9 -NDR9 4N* *RD 7NR* >YEKB
Ï;K*KL= DK1K @ËK, L@LØ *RD >KIKRY /YKD
9K@N LŵL> @ËK, ( įKį HK1HDýKB AKYK
Ï;[ D ?R4K Ï9KRE @ř ?R4K Ï9KEKD

*K[;K*Kſ=( ÏF+K[ & Ï;K*KR= @RH +N@
AKREK ?R4KåK?KD DK1K AKREK =KB LABſË
;ē &@KRDD & @PĤK@= L=R[ Ĵ;FÎ=M &D
R, ĉ,ËKEKLD Ï,Kŏ & Ï;+KR=K IR[R0
R=* 0L@ H@ & Ï0KR4K Ï;K*K=-RD
HK1KR=K CK[L= 9@N ÏCŽREK 4KêKR=K IR[R0
/BW*KD
এরপর �েয়র পাতায়

�েজেলর মেধ� পুিলে�র ব�ব�াপনা থাকেল� �কৃত অেথ� �জল চালায় কেয়িদরা��
�� ��ন ���� �নানা�া�ার �ি� �ে�ে�র ি��ে�
���ত�ায় �িত�াে� �াি�� �ে�া�ন�ার�ে�র ��ে�
���ার� পের প�ি�� ���া�ত � ��� ���া�েত �া�ার
��েয় ��ে�র �ত�� �ি��তার ি�ি�েত ��ে�র ���া
��ে�� �ািনেয়ে�ন র�ন। এ�ার ি�ত�য় ি�ি� •
EKE@K1KD E*R> L;R= ƃ@KD +K@KD Ï;([K I9
H*KRE HKRY 44KD HB[ D DKR9 HKRY 44K[
&D BKR2 @KRDK -ąK Ï*KR=K +K@KD Ï;([K I[ =K
Ï1RE H*KRE ƃR4K L@ŦN4 D /K Ï;([K I9 D
HRĦËR@EK ƃR4K L@ŦN4 D /K Ï;([K I9 Ï*" Ï*"
DKR9 AKR9D @;RE ƁL4 L=RE 9KD Ï:R* ƁL4 ÏDR+
L;9 H*KRED 1į Ĵ:B *R[*L;= &AKR@ /EKD >D
BDK H*RE LBRE ;KL@;K([K *DRE H*KRE ƃR4KD
@;RE BKR;D 04K L@ŦN4 Ï;([K IE &+KR= I5KW
*MAKR@ L@ŦNR4D @DKė @KYKR=K IE 9K BKR;D 1K=K
L0E =K D įKį *R[;MR;D 1į( ÏH @DKė
Ï@RYL0E L*=K 9K( BKR;D >RÙ 1K=K HŅ@ I[L=
E*R> L=[LB9 *R[L;R;D ŮKŪË >DMÙKD @Ë@ŪK
DR[R0 9R@ 9K =KRB BKĔ  6K×KDR;D H*ER* Ï;R+
MBBS >KF *DK @RE BR= I[L= Ï1RED Ï*" I5KW
ƀŪ IRE 9KD 1į (GN<>RĔD L@RFG Ï*KR=K @Ë@ŪK
Ï=  & @ËK>KRD 6K×KDR;D *KR0 1K=R9 /K RE 9KDK
@RE= 9KR;D L*0N *DKD Ï= 

লালবাজাের �জরার িদন�িল
<BÎ9EK Ï:R* <DK Ï=K=K6K.KD "Rï; L@RDK<M
RĤKE=*KDMR;DR* Ï1DK *D9 STF &D L?HKDDK
Ï1DKD <D=4K L0E &B= ÏC= 9KDK AKD9DKRŢD
L@ƁRĜ GYCĮ *DR0 &@ @ř 9K BK(@K;M B;R9
RĤKE=*KDMDK DKŢRęKLI9KD *K1 *DR0 HK<KD8
BKſRGD L<*KD L=R[ ĴL9@K; RĤKE=R* HD*KD
DKRŢD L@ƁRĜ CNĜ LIHKR@ Ï;+R0 :/ EKE@K1KRD
>NLEF*BÎMR;D BR<Ë Ï:R* *R[*1=R* @ER9 ÏFK=K
Ï,R0 ,8RĤKER=D *BÎMR;D & AKR@ ;M-ÎL;= 4R*
DK+KD Ï*KR=K =L1D R, L0E =K
Ï1DKD HBR[ ĴRŖD <D= L0E  BK(@K;M =KRB
>LDL/9 *R[*1=R* BDK L/L= L*=K 9KDK
Ï*K:K Ï:R* RH BDK 9KR;D L/=EKB *M *RD
BK(@K;MR;D BR<Ë *KDK RH & @RE *R[*1R=D
?R4K Ï;L+R[ BKR;D *KR0 1K=R9 /K([K I[ BDK
9KR;D L/L= L*=K @LũR9 @H@KH*KDMR;DR* @KD@KD
1@D;+E*KDM ƂR> ĴL9şK *DKD Ï/ŞK *DK I[ :ÎKW
@9ÎBK= HD*KD FID åKRBD ,RY (5KD L9IKHR*
ŮM*KD *DR0 åKB Ï:R* FIRD *KL[* ŘRBD *KR1
L;=B1ND BKſG IE FIRDD "W>K9 & *:K4K ÏC=
L@LAĨAKR@ >NLERFD Ï1DKD IKR@AKR@ "R5 HL0E
Ï1DKD HB[ 1K=R9 /K([K IR[L0E & ÏC &+KR=

*B= DKĨK-D DR[R0 ĴL9L;= 9KD ĴR[K1=M[ DH;
Ï*K:K Ï:R* HR0 Ï*KR=K L@R;LF 9IL@E &D
L>0R= R0 L*=K & HB[ H*RED LHD&H
LØLB=KE ÏD*6Î ÏD*6Î *DK I[ Ï1DKD HB[ *B
@[LHR;DR* ĴK[F A[ Ï;+KR=K I9 9KR;D (>D
BK=LH* /K> @KLYR[ 9KR;DR* AM9 HĮũ *DKD
Ï/ŞK /E9 =@D9 EKE@K1KRDD :K*K*KEM= >NLEF
ÏBK4KBNL4AKR@ BKR;D HKR: AKREK @Ë@IKD *RDL0E
9KDK( @N2R9 >KDL0E =K & AKR@ BKR;D 4R*
DK+KD L>0R= *M CNL× :K*R9 >KRD
�কােট�র লকআেপ সারািদন
;KER9 ÏCL;= BKR;D 6K* >Y9 ÏHL;= HKDKL;=
@ËKèFKE Ï*KR4ÎD E*R> BKR;D :K*R9 I9
ÏHL;=4K H*E *R[L;R;D 1į L0E A[èD L;=
Ï*KR4ÎD E*R>D 1K[,KL4 L0E 9ËĢ ŮKŪË*D
Ï+KEK @K:ƁB 9KD >KRF E*> -4KD >D -4K
ÏH+KR= *R[L;R;D ;KY *LDR[ DK+K I9 HK<KD89
@KLYD ÏEK*1=R* ÏH+KR= 7N*R9 Ï;([K @K Ï*KR=K
@K RDD +K@KD ;K@KD ÏH+KR= L;R9 Ï;([K I9 =K 9R@
@RYK @RYK +NL= HKBMR;D 1į L=[RBD @;E IR9
Ï;+K CK[ >NLERFD HKR: 9KR;D į Ï@K2K>YK :K*K[
9KDK H@D*B ƀL@<K Ï>9 Ï*KR4Î HKDKL;= :K*K*KEM=
1E Ï9ŞK Ï>RE @K:ƁB EKR,K[K &*L4 4ËK> *E

Ï;L+R[ Ï;([K I9 ÏH4K R;X +K@KD 1RED *E
L*=K Ï;R+ HRĤI I9
;KER9 c` 1N= BKR;D Ï1E ÏI?K1R9D L=R;ÎF
Ï;([K I[ CL;( BKR;D L@ƁRĜ =K ű 1RYK
*DK @K >NLERFD (>D IKBEK *DKD Ï*KR=K LARCK,
ĴBKL89 I[L= &D HKR: L@=K >DKR< ƀ=ME ƣBKD
ŽİKD( &* HK1K I[ RĤKE=*KDMR;D HKR:
9KR*( HBK=AKR@ @LĤ 1M@= *K4KR9 I[ ĴR9Ë*@KD
9KD 1į EK;K *RD "L*E ;KYKRE( 9KD *:KD
Ï*KR=K ŽƁĎ Ï;([K I[ =K &@ >NLERFD 9DR?(
9KD Ï*KR=K @Ë@ŪK Ï=([K I[ =K D HD*KRDD
"L*E L@/KD*R;D Ï9K Ï*KR=K ïK Ï= Ĵ*P9
9:Ë 1K=R9 /K([KD =K IRE &D R, Ï=K=K6K.K[
ĴL9@K;M @Lũ@KHMR;D ÏåİKD I([KD >D ƃ@KD >NLEF
*KŨL6 Ï;([KD >D( >NLEF Ï*KR=K ĴBK8 =K L;R9
>KDK HRĒ( >NLERFD LB:ËK LARCKR,D LALēR9 4*
& L;=B1ND @Lũ@KHMR;D L@/KD* e``` 4K*K L:Î*
1LDBK=KD LALēR9 1KLBR=D L=R;ÎF Ï;= @Lũ@K;MR;D
>RÙ H([KE *DR9 (5K "L*E @KD@KD ſRDK< *DK
HRĒ( &B=*M H/RÙ 9KR;D Ï/IKDK Ï;R+ 9KR;D
@ŪK @NR2 & 1LDBK=K BƣR@D *:K @ERE( L@/KD*
9KR9 *8Î>K9 *RD=L=
এরপর িতেনর পাতায়
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আসােমর জনেগা�� সংঘেষ�র সেরজিমন তদ�

কী�ােব দা�া �� হল
�দ�রা� ���
অেটার না িমিডয়ার
এক মােয়র �কাল ��েক বা�া পেড়
�াওয়ার পর অেটাচালেকর অেটা সে� সে�
না �ামােনােক ই� কের বেড়া িমিডয়ার
�েদ�রা�� �� হল। �অেটার �দ�রা��
তােদর একটা িবষয় হেয় উঠল! বেড়া
িমিডয়া �মতাবান। িব�াপেনর �মাটা টাকার
�জার, িটি�র চ�ােনেলর �রিট� বা খবেরর
কাগেজর সা��েল�ন আর িপছেন কেপ�ােরট
দাদােদর মাত�ির ��� তােদর �মতার উ�স।
এই �মতার �জাের তারা বুি�জীবী আর
রাজ�নিতক �নতােদর জুিটেয় �নয় সে�।
তারপর টােগ�ট কের কখেনা অেটাচালকেদর,
কখেনা ঠ�ালা�িরক�াওয়ালােদর, কখেনা
সাইেকলচালকেদর, কখেনা হকারেদর, কখেনা
বি�বাসীেদর। িকছু �দাষ�িট �ােকই।
িক� �সটােক �েয়াজন মেতা বেড়া কের
�ফিনেয় �তালা হয়। আবার �েয়াজন মেতা
জলজ�া� �টনােক �দেখও না �দখার �ান
করা হয়। �কা�াও �জারােলা আেলা �ফলা,
�কা�াও অ�কার কােয়ম রাখা ��� এইসব
িনত��নিমি�ক কা�েক ি�ের
ই িমিডয়ার
পিলিট� ��� �মতার রাজনীিত।
পি�মবে�, িবে�ষত কলকাতার মেতা
�হের ��েম সরকাির পিরবহ� ব�ব�ােক
ই�াক�ত�ােব ��ে� �ফলা হেয়েছ। তারপর
�হেরর রা�ায় সাইেকল, ��ান, িরক�া
চালােনা িনিষ� করা হেয়েছ। �ানবাহেনর �সই
অ�াব প�র� কের �বসরকাির বাস আর অেটা।
�হেরর �কােনা �কােনা এলাকায় এব� মফ�েল
অেটা ছাড়া িনত� �াতায়ােতর ক�া �াবাই �ায়
না। অেটার জ� �িতিদন ল�া লাইন িদেত হয়
িবি�� কােজর মা�ষেক। এতরকম �ট, এত
হাজার হাজার অেটা ��� �সখােন নানারকম
সম�া, িব���লা �লেগই �ােক। িক� �সই
সম�া�িলেক সামািজক দ�ি� ��েক ���
�দওয়ার বদেল অেটাচালকেদর ি�েলন বা খুিন
িহেসেব িচি�ত করা অত�� অমানিবক এব�
অসামািজকও বেট। একজন িনত� অেটা�া�ী
বেলেছন, আসেল এইসব �েদ�রা�� ইত�ািদ
ম�ব� �ারা কের, তারা িনেজরা �াইে�ট
কাের �চেপ �ুের �বড়ায়। ��েন বােস অেটােত
সাইেকেল বা পােয় �হ�েট তােদর চলেত হয়
না। তারা মেন কের, কী আেছ! অেটা
�িদ ব� হেয় �ায়, ট�াি� ধের �নওয়া �ােব
িক�বা একটা �াইে�ট কার িকেন িনেলই হয়!
এধরেনর িচ�ার �দ�রা� ব� হওয়া দরকার।



b Ï:R* f ,Ũ aa 1= ,KĦM@K;M *BÎM H@Î ÏH@K
HR-D HAKR=ĔM DK<K AK4 ( HłK;* /Ĥ= >KE
FKLĢ HK<=K ŘRBD HłK;* ÏIBAK HI L/DK (
Ï*K*DK2KY Ï1EKD ;KêKL@Ġũ ûRE LIHKD *KD8
ſHĦK= &@ 1M@= ( HłLēD Ù[ÙL9D >LDBK8
L=8Î[ *DR9 HRD1LB= 9;RĢ CK= h ,Ũ ÏĴLD9
9KR;D LDR>KR4ÎD F &+KR= @KEK[ ſ@K; *DK
IE FKLĢ ( ŮKAKL@* 1M@=CKĔK Ï?DKR9 & ;EL4
L*0N Ƅ ( ;M-ÎRB[KL; >;RÙR>D ĴũK@ *RDR0 •
আ�া করা হেয়িছল �য �বাে�া জি�রা ২০০� সােলর
চুি�র পর তােদর �� সমপ�ন করেব। িক� তা হয়িন।
�ে�র সরবরাহ ব� হয়িন। সরকারও রাজ�নিতক
কারেণ �বাে�া জি�েদর িনর��করণ চায়িন। �বাে�া
�া�নাল ��ট �াসক �জােটর �িরক এবং সরকার
�বাে�ােদর চটােত চায় না। আ�ুিনক �� �বাে�
িবিভ� জনেগা��র জি�েদর হােত যাে�।
গত কেয়ক বছর যাব� �েবাে�া �টিরেটািরয়াল
�েটানমাস ি�ি��স' িবিটএি� এলাকা�িলেত নবাগত
মুসলমান বািস�া এবং �বাে�ােদর মে�� উে�জনা
বা�েত থােক। জিমর দখল এবং হারােনার আ��া
�থেকই এই উে�জনা। চ�ি�লা ওয়াই� লাই�
�াঙচুয়ািরর মে��ই রেয়েছ �বাে�ােদর �বদলংমাির
�াম। �াঙচুয়াির এলাকায় হাজার হাজার নতুন

� � ম পা তা র প র িনরাপ�ার নােম পুিলে�র অত�াচার
�চােখর আ�ােজ জনা প�াে�ক �লাক জেম �গেছ।
িভ� �ম� বা�েছ। �ছেলিটর আ�মরা �ব�া।
�িতবােদর জ� আিম তখন একা নই। �েনেকই
গলা তুেলেছন। �আপনারা ওভােব মারেছন �কন
�ছেলটােক�' �কই সামেনর িদেক �তা আেসন
না� �যখােন �েনেক দ�ি�কটুভােব বেস থােক�'
�যােদর িনেয় ��েদর ��ি� হয় তােদরেক �তা
কখেনা �তােলন না�' �ক� �াইম �াইম করেছন�
একিদন �র� কের ি�উিট �দখােত এেস �কান �াইম
আটকােবন আপনারা�'�পুিল� বেল িক মাথা িকেন
িনেয়েছন যা খুি� তাই করেবন�' ইত�ািদ। �েনেকই
�কাে� �সা�ার হওয়ার সাহস পাি�েলন না�
সে�র ব�ুর বা বা�ব�র �াসেন। �ি�উিটেত আসা'
পুিল�কম��েদর �ভ� আচরণ সা�ারেণর �িত এবং
তােদর �েবি� কথা বলেল� �নতািগির �দখােল �তােকও
তুেল িনেয় যাব' ভি� আমােদর �চনা টিলউি� ���া
চির�েক মেন কিরেয় িদি�ল।
���া দমন �াখা �থেক আসা পিরচয়�াপক ব�ি�
বারবার �সই �মেয়িটেক বলিছল� �তুই �মাণ কর
আেগ তুই ওর �ব�� তারপর ওেক ছা�ব।'
আমার ��� আমােদর ভারতবেষ� �াম� ��র
�কাে� ��াল�ন আচরণ �ব�তা পায়�
��াি�ট �াইম �ি�সারেদর একজন বেলিছেলন �য
�আমরা চেল যাবার পর একটা কাপল ��� বসেত
পারেব না দ� িমিনট। আপিন িনেজ ঘুের �দেখ �নেবন।
সব িছনতাই হেয় যােব। সব তুেল �নেব। --- এই
আপনার হােতর �মাবাইলটাও থাকেব না।' আরও
বলেলন� �এই আমরা যিদ না আসতাম� িহজেররা
আপনার কােছ �ে�া টাকা চাইেল �ে�াই িদেত হত।
িসিকউিরিটর কােছ িজে�স কের �নেবন। আমরা আিস
তাই আপনারা এখনও বসেত পারেছন।'
একথা ি�ক� �ায়�ই এমনটা ঘটেত �দখা �গেছ।
িদেনর আেলা িনেভ আসার আেগই �কােনা �ে�াভন�য়
আচরণ িসিকউিরিটর দ�ি� আকষ�ণ করােল তারা িবনা

বাক�ব�েয় তা এি�েয় �গেছ। সেরাবেরর �ভতেরর চা
চানাচুর িবে�তােদর সে� কথা বেল �জেনিছ� এই

চলেত চলেত

িবরল �জািতর ম�ত এই গ�গ�ল-িট পে� থাকেত
�দখা যায় �াি�পুর কা�পপা�া ��েল। �েনেকর
কােছ জানা �গল� মাে� মাে�ই িবি�� ��েল এমনিক
�ােমও এই ভােবই ম�তু� হয় িবরল �জািতর এই সম�
�াণ�র। পথ চলিত মা�ষ ম�ত বা�া এই গ�গ�লিটেক
�দেখ যথার�িত উদাস�ন থাকেলন। ছিব তুেলেছন �ান�য়
��ােটা�া�ার �ামল চ�বত��।

মুসলমান বসিত �াপন করেত �� কের। �সখােন
স�িত ��দগাহ' �লখা একটা সাইনেবা�� লাগােনা
হেয়িছল। তারা জানেত পাের �য �ের� �ি�সােররা
�া�ন �বাে�া জি�েদর ওই সাইনেবা�� খুেল ��লেত
বেল। এর �িতবােদ ��ল আসাম মাইনিরিট �ুে��টস
ইউিনয়ন' আম� �কাকরা�া� �জলায় বন� �ােক।
ইিতমে�� ��ল �বাে�াল�া�� মাইনিরিট �ুে��টস
ইউিনয়ন' এিবএমিসইউ-এর সভাপিত এবং তঁার
স��েক ��াত পিরচয় ���িত �িল কের। তােদর
পােয় �িল লােগ� িক� তঁারা �বঁেচ যান। মুসলমান
স�দােয়র মা�েষরা সে�হ কেরন� �বাে�ােদর �কউ
এই �িল চািলেয়েছ। পিরি�িত আরও খারাপ হয়
যখন আঁিথরপা�ায় �ই এিবএমিসইউ সদ�েক ��াত
পিরচয় ���িতরা �িল কের হত�া কের। ��র
�� জুলাই মা�রমািরেত আরও �জন এিবএমিসইউ
�নতােক �িল কের হত�া করা হয়। সে�হ করা
হয় �বাে�া িলবাের�ন টাইগােরর �া�ন জি�রাই
এই ঘটনা ঘিটেয়েছ। ২০ জুলইা রােত বাঙািল
মুসলমানেদর এক জনতা �বাে�া িলবাের�ন টাইগােরর
চার আ�সমপ�নকার� জি�েক হত�া কের। এই ঘটনার
পর দা�া ছি�েয় পে�। ২� জুলাই িচরাং �জলােত
এবং পের �ুবি�েতও িহংসার আ�ন ছি�েয় পে�।

�র� করেত আসা পুিল�েদর দ��ন �মেল বছেরর
িবে�ষ িবে�ষ সময়�েলােতই� মাে� মাে�। �কােনা
উ�সেবর আে�পাে�র িদন�িলেত। সবসময় নয়।
িতনিদন বােদ সেরাবের সে�� সাতটা পেনেরােত
একজন িহজেরেক যখন আেগর িদেনর ঘটনার সময়
পুিলে�র বেল যাওয়া ম�ব�টা ��ানালাম� উিন
বলেলন� �েদিখ �তা আমােদর গােয় �ক হাত �দয়।
যা থানায় িগেয় িচি� িলেখ আয়। আমরা �িত মােস
পেনেরা �ষােলা হাজার টাকা িদি� িক এমিন এমিন।
আমােদর একজনেক �রেল িদি� �থেক দ� হাজার
জন চেল আসেব।'
রব�� সেরাবেরর পিরেব�েক �পরা�মু� করেত
আসা জনা সােতেকর দলিটর আচরেণ আরও একিট
িবষয় �� হল� �� আক�া-সে�াষপুেরর �মেয়রা
�মেয়েছেল� মািগ� আর �হেরর �মেয়রা �মেয়�
ম�া�াম। ২� ওঁরা যিদ এত িকছুই জােনন� কখন
�কান ঘটনা এখােন ঘেট বা ঘটেত পাের� কারা ক�
কের থােক এবং ��া�� তেব ��ুমা� সে�� সাতটার
সময় এেস �কান �পরা�টা িনম��ল করেবন� �� যিদ
িদেনর আেলা থাকেত �কাে� �কােনা �মেয়র হাত
�ের �কউ টােন বা �কােনা িছনতাই হয়� তেব সে��
সাতটায় এেস িক �সটা আটকােনা স�ব� এ�রেনর
জনসমাগেমর �ােন �কােনা �জারােলা িসিকউিরিটর
ব�ব�া �নই �কন� ��ুমা� �ম��য় উ�সব-���ােনর
িদন�েলােতই িক �পরা� ও �পরা� দমেনর �েচ�া
চলেব� বছেরর ��া� িদন�েলা িনরাপদ�
�সই �িভযু�-িনেদ�াষ-ভ�ত-�পমািনত ��িমক
��িমকােক �লক থানায় িনেয় যাওয়া হয়। পেরর
িদন ২� আগ� রিববার �লক থানার ওিস �� িপ
এস মুখািজ�র সে� কথা বেল জানেত পাির� ওেদর
�জনেক ষাট স�র টাকা জিরমানা কের �ছে� �দওয়া
হেয়েছ ঘটনার িদনই। �িভযু� ��িমক-��িমকা নাম
ি�কানা জানােত থানা ���কার কের।
সংেযাজন� � এই �রেনর পিরি�িতর সমা�ান িক আিম
জািন না। পা�কেদর যােদর এই �রেনর �িভ�তা
হেয়েছ তােদর সােথ এই িবষেয় আেলাচনা চাই --ি���।

�খলা চলেছ �খলা
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�হের �ডি� আর ম�ােলিরয়ার সে� সে� �বেড়েছ
�বেড়েছ খু�িটপুেজার �জুগ। পুেজার িতন চার মাস
আেগ ��েকই বেড়া খু�িটর আে�পাে� জেড়া হেয়েছ
�পািল পদ�ার নায়ক নািয়কা। তারই নকেল �ছােটা
গিলেত ��া�া ব�াে� �ুিলেয় �দওয়া হেয়েছ র� �বরে�র
কাপেড়র টুকেরা। ��ন আকা� ��েক ���াড়া িপটেছ।
এই �া� মােস ��এক প�লা ব�ি�, আষা� �াব�
জল হল না �তা। জেলর জ� ধান �ইেত পারেছ
না বেল কপাল চাপড়াে� �ারা, তারা আর এ �হের
আসেছ �কা�ায়। বেড়া �জার হাসপাতােল। বেড়া রা�ায়
টা�ােনা ব�ানার তােদর �খল �দখােব পুেজায় এেন।
ব�ানাের �লখা আেছ, এবার প�েজায় ���, অ�দ�ত উদয়
স��, স�াপিত মাননীয় সা�সদ মদন িম�। টাকার
পুেজা। �ত �বি� টাকা, তত বেড়া পুেজা। তার
জলুষ �দখেব তখন। এখন হাসপাতােল মাইেকর গলা
��ে� �গল ম�তু��য় বেল �ডেক �ডেক। সকাল প�াচটা
��েক লাইন িদেয়ও অ�� বাবােক �বে� �ইেয় �রেখ
এগােরাটায় তার �খন ডাক পড়ল, �স �ছেল তখন জল
�খেত িগেয়েছ। গলা �কেনা, মুখ �কেনা, িনেজেকই
তখন তার �রাগী মেন হি�ল। ডা�ােরর �েরর সামেন
উপেচ পড়া �গীেদর সে� �গীেদর আ�ীয়�জেনর
�ায় একই হাল। তােদর একজন ম�ব� করল, তােক
এখন �কা�ায় পােব। �স এখন ম�ান নাচ �দখেত
�গেছ। ম�ান নাচ িঠক ম�ার নাচ নয়, ম�া িনেয় নাচ।
নাচ গান নাটেক ম�ােলিরয়া �ঠকােনার জ� জনেচতনা
বাড়ােনার �চ�া করেছ সরকােরর ত�� স���িত িব�ােগর

আিধকািরেকরা। হাসপাতাল জুেড় তারা মাইক লািগেয়
�চার করেছ, কী কের ম�া �ঠকােবন। অতএব
ম�তু��য় ম�েলর বদেল ডাক পড়ল রতন আদেকর।
বাদ মােন আবার �সামবার আসেত হেব। তা �হাক।
ম�তু��য় ম�েলর বদেল রতন আদক �তা আজ জায়গা
�পল। জামাই তার ��রেক হাসপাতােল �িত� কের
�ের িফরেব। টাকা জমা িদেয় �রাগীেক �িত� করেত
�বেজ �গল িবেকল চারেট। সব জায়গায় মারা�ক
লাইন। হেবই �তা। িপিজ হাসপাতাল সবেচেয় বেড়া
হাসপাতাল। কােছর গিলেত এক �দাকােন �ুেক সকাল
��েক �ধু চা আর িব�ুট খাওয়া, মুখ �চাখ �িকেয়
�াদবপুর �ানার �মােড় �প��ছেত সে�� �লেগ �গল।
�সখােন �ানার �মােড় অেটাওয়ালােদর িবে�া� চলেছ।
অেটা ব�। জামাইেয়র ক�ােধ �মাটা ব�াগ। গিড়য়া প���
অেটা �পেল �ােলা হয়। ফ�াকা ফ�াকা অেটা চেল
�াে�, �কউ �ােব না। ��চারজনেক অ�েরাধ করার
পর জামাই একটু �রেগ িগেয়িছল। তার সে� একজন
বয়� ��েলাক ও ��মিহলাও অেটা খু�জিছেলন।
ত�ারাও িবর�। বয়� ��েলাক এক অেটা �াই�ারেক
�ডেক বলেলন, �াই, ম�ী �তা বেলেছন �া�ীেদর
সাহস কের অেটাওয়ালােদর চাপ িদেত হেব। এখন
আিম �িদ �তামার না�ারটা িনেয় মদন িম�েক পািঠেয়
িদই। জামাই ��েবিছল, অেটাওয়ালা খুব �রেগ িগেয়
��েলাকেক �া তা বলেব। ওমা, �স বেল িকনা, �খলা
চলেছ �খলা। খুব ঠা�া গলায় ক�াটা বেল একরা�
�ধ�ায়া �ছেড় অেটা সের পড়ল।
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আজ িবেকল সােড় প�াচটায় ইউিবআই �হড অিফেসর সামেন
এক িবে�া� সমােবে� �ািমল হয় ব�াে�র িবি�� �াখা
��েক আসা �ায় একে�াজন কম�চারী। ইউিবআই এম�িয়জ
ইউিনয়েনর ডাকা এই কম�স�িচেত খুব অ� সমেয়র �নািটে�
��াগ �দয় কম�চারীেদর আর একিট ইউিনয়ন, ইউিবআউ �িমক
কম�চারী সিমিত। �ই স�গঠেনর প� ��েক ��জন ব�ব�
রােখন। তা ��েক জানা �ায় �
দী��িদন �াব� ব�াে�র িবি�� �াখার কম�চারীর স�খ�া �ম�
কমেছ। কেয়কবছর ধের �িত মােস অেনক কম�চারী অবসর
�হ� করেছ। ���পেদর তুলনায় নতুন কম�চারীর িনেয়াগ হে�
নামমা�। অ�চ এই অব�ােতই �ব� িকছু নতুন �াখা �খালা
হেয়েছ এব� হে�। ফলত �াহক পিরেষবা �ীষ��ােব ব�াহত
হে�। কম�চারীেদর কােজর �বা�া �ম� বাড়েছ, অেনক
সমেয়ই কম�চারীেদর �িবনা পাির�িমেক� অিতির� সময় কাজ
করেত বাধ� করা হে�। �ব� িকছু �াখায় বাইেরর �লাক
িদেয়ও নানারকম কাজ করােনা হে� ��� িনয়ম বিহ�ু�ত
�ােব। �াখা�িলেত ��ু�ােব �াহক পিরেষবা িদেত হেল �ত
স�খ�ক কম�চারীর �েয়াজন �সই �ম�ানপাওয়ার অ�ােসসেম�ট�
�মােটই বা�েবািচত নয় এব� তার �কােনা �িনিদ�� নীিত মানা
হে� না, ওপর ��েক চািপেয় �দওয়া হে�। ব�া� কত��পে�র
এই অদ�রদি��তায় �াখা�িলেত সম�ায় পড়েছ �াহেকরা এব�
কম�চারীরা। �াহকেদর িবে�াে�র আ�চ �িতিনয়ত তােদরই
ওপর িগেয় পেড়।
ইউিবআই�এর �নতািজ ��াষ �রাড �াখায় স�িত এমনই
একিট িবে�াে�র বিহ��কা� �েট। উ� �াখার জ� �হড
অিফস কত��প� �ােক�র স�খ�া কিমেয় �� জন কেরেছ এব�
গত কেয়কমােস অবসর�হে�র কারে� স�খ�াটা কেম � জন
হেয়েছ। ফেল �াহক পিরেষবা িদেনর পর িদন ব�াহত হেয়েছ।
�ায় আড়াই বছর আেগ ওই �াখার প�ব�তন িবি��েয়র ছাদ
��ে� �ায়। কম�চারীরা আে�পাে�র িবি�� �াখায় ছিড়েয়
িগেয় নানা অ�িবধার মেধ� কাজ করেছ। বত�মােন �াখািট
��খােন �ানা�িরত হেয়েছ তা ব�াে�র �স��াল ���নাির
�গাডাউেনর একিট অ��, অ�া��কর পিরেব�। সাউ� িরিজয়ন
ম�ােনজার �িসআরএম� ওই �াখায় �গেল �াহেকরা তােদর
অ�িবধার ক�া জানায়। িতিন অিবলে� সম�ার সমাধান
করেবন বেল �িত�িত �দন। িক� অব�া উ�েরা�র খারাপ
হেত �ােক। গত �� আগ� তািরেখ ব�াে�র উধ�তন কত��প�
�একিজিকউিট� িডের�র এব� �ডপুিট �জনােরল ম�ােনজার�
ওই িচফ িরিজওনাল ম�ােনজাররা �িসআরএম� সহ �নতািজ
��াষ �রাড �াখা পিরদ��েন িগেয়িছেলন। তখন �াখায়
উপি�ত �াহেকরা ত�ােদর ি�ের ধের ব�াে�র পিরেষবা ও
কম�চারী�অিফসারেদর স�েক� ��া� �কা� করেত �ােক।
এই অ�ি�কর অব�া এড়ােনার জ� িনেজেদর ব���তােক
আড়াল করেত ত�ারা তিড়�িড় একিট �াি�ম�লক ব�ব�া �হ�
কেরন। ওইিদনই �জন �াক� ও িতনজন অিফসারেক এব�
চারিদন পের অবি�� চারজন �াক�েক অ�� বদিলর িনেদ��
�দন। এই ব�ব�া �হে�র আেগ ত�ারা কম�চারীেদর সে� বা
তােদর �কােনা ইউিনয়েনর সে� �কােনা আেলাচনা কেরনিন।
ম�ল সম�া�িলর সমাধান না কের, �ধুমা� কম�চারীেদর �দাষী
সাব�� কেরই ব�া� কত��প� �াহকেদর আ�া অজ�েনর অলীক
�েচ�া করেছন।
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��িতেস�ধ ব�াচােনার ডাক
�থেমই কপােল নােক িতলক কাটা গলায় তুলিসর মালা
পরা এক বুি�েক �দেখ চমেক �গলাম� �িবকল আমার
�া�মা� আমার িদেকই তািকেয় আেছন। এমন জ�ব� -- ২০ বছর আেগ মারা �গেছন মেনই হয় না। তঁার চারপাে�
কত মি�র। রাজা বুি�েয় িদি�ল� এ�েলা �ষা��-স�দ�
�তা��েত স�াট আকবেরর আ��েল� �তির� এটার নাম
�গাপ�নাথ� এটা মদনেমাহন� এটা যুগলিকে�ার-লাল পাথের
�তির� �যরকম লাল পাথের �েতহপুর-িসকিরর �াপত�ও গে�
�তালা হেয়েছ। পা�াপাি� �িন� �তেক ি�িট�রােজর সময়
�তির মি�র�েলায় ইউেরাপ�য় ও দি�ণ ভারত�য় �াপেত�র
�ছঁায়া। আর ব��াবেনর রা�াঘাট� পুেরােনা সব বাি�� �যখােন
সা�ারণ মা�ষ বাস করত �স�েলার কা�কাজ �দখেলও �চাখ
��রােনা যায় না। সবই �ভেঙ �ভেঙ প�েছ। রাজা ��খ
করিছল� এ�েলা সবই �িত��াল� �থচ �কােনা সং�ার
�নই� �দখভাল করার �কউ �নই। ওই �দখুন আকা� �ছঁায়া
�� মািটেত গ�াগি� খাে�।
সে� আেছ ভ� �ব�বেদর ছিব� ব��তাবাজ পা�া
পুণ�াথ��েদর �বা�াে� �কাথা �থেক কতটা পয়সায় কতটা পুণ�
িকেন িনেত হেব। আর আেছ ছাগল� গ�� বঁাদর। হািতেত�
�দালায় �ানযা�ায় ম�িত� িনেয় যাওয়ার ছিব। উ�সব� আেলা�
চা-�দাকািন� পেথর িভখাির� ভা�া বাি�র �দওয়ােল টা�ােনা
�ছঁ�া ক�ােল��ােরর �থেক রা�া-ক�� সবার িদেক তািকেয়
আেছ। সেব�াপির যমুনার বঁাক� জেলর িব�াের চেরর ছায়া
এমন ঘিনেয় আেছ মেন হয় গান ��ানা যাে�� �ব��াবন
িবলািসন� রাই আমােদর'। আমার একমা� স��-দ��ক �তা
বেলই ��লল� �ইস� ব��াবন যাওয়া হয়িন। না� এবার
ব��াবনই যাব।'
রাজা বলিছল� এইসব �িত�বাহ� �স���েলা সংর�েণর
দািবেত আমরা উ�র�েদে�র মুখ�ম��র কােছ একটা
আেবদনপ� পা�াি�� আপনারা যিদ একটু সই কের যান
তােত। আিম বললাম �ব�ই। এই �তা সিত�কােরর
�েটা�া�ার যার ক�ােমরার ��াকাস �চাখ �থেক মেন �পঁ�েছ
যায়� �চতনা �প��েক না�া িদেয় বেল� িকছু কেরা� �চােখ
যা �দখছ তার জ� িকছু কেরা।
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��ল �দার বািড় িছল বড়তলার কানখুিল
�রাে�। সকেল ওঁেদর গাই� ��েসস নােম
�চেন। আমােদর �চেয় অেনক কম বয়েস
হাট� অ�াটাক হেয় মারা �গেলন িতিন।
এেকবাের �চারিবমুখ এই মা�ষিট খুব
�গাপেন নীরেব এত মা�েষর উপকার
কেরেছন, তা বলার নয়। সবেচেয় বেড়া
কথা, বড়তলা গাল�স �ুল এবং বড়তলা
মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �িত�া এবং উ�য়ন
এবং আরও অেনক ব�াপাের অ��
অথ��নিতক সহেযািগতা কেরেছন। ওঁেদর
আ�ীয়�জনরা অেনেকই �িতি�ত, �যমন
পতাকা �গা�ীর �মা�াক আহেমেদর সে�
ওঁর �মেজােমেয়র ��রবািড়র তরেফ
আ�ীয়তা। বেড়ােমেয়র জামাই �া�ার
করীম সে�াষপুের জনি�য় িচিক�সক। আিম
ওই বেড়ােমেয়েক পড়াতাম।
�কােনা রাজনীিতওয়ালারা ওঁর কােছ
পা�া পায়িন, কাউেক ��য় �দনিন। আমায়
বলত, �আখতারদা কাউেক িকছু বলার
দরকার �নই, আমার কর�ীয় আিম করিছ।'
১৯৬৮ সাল, বড়তলা গাল�স �ুল �তির হেব,
একটা �লাক বেলিছল র� িমি� সব �দেব।
হঠা� �স �বঁেক বসল, আেগ টাকা িদেত
হেব। আমােদর �তা মাথায় হাত� ���ীন,
ওঁর খালােতা ভাই, ওঁেক বলল, ���ল
পয়সা �দ দাও।' ��ল বলেলন, �হেয়
যােব'। আমরা ভাবিছ, চঁাদা-টঁাদা তুলব।
তার আেগ �িদেনই চঁাদা আদায় হেয় �গল।
আর একবার আমােদর �ুেল ৬০টা পাখা
িদেয়িছেলন।
ওঁর বাবার িব�াস িছল, �লখাপড়া কের
িকছু হেব না। তঁার বেড়া আর �মেজােছেল
�লখাপড়া কের খুব �িবধা করেত পারল
না। �সেজােছেল ��ল �লখাপড়ার িদেক না
িগেয় দা�� ফুেলর �এম�য়�াির� কািরগর
হেলন। �সইসময় িঠক কের �ফলেলন,
ব�বসা করেবন। ওঁেক পছ� কের �ফলল
মােরায়ািড়রা, এেক ব�াক করা যাক। এক
বছেরর মেধ� বািড়েত �চুর খে�র আসা

�� হেয় �গল। �সইসময় �থেক আমার
সে� পিরচয় হয়। এখােন �থম ফ�াশন
��েসর �বত�ন এঁরাই কেরন। িতিন িনেজ
িছেলন দ� কািরগর। ফ�াশন �টকেনালিজেত
ও�াদ, এককভােব অ� জায়গায় �পঁ�েছ
িগেয়িছেলন। তখন ওই লাইেন অ� �কউ
�নই।
আমার িনেজর ঘর যখন করলাম, আমার
এক পয়সা িছল না। আমার পােশ এেস
দঁাড়াল �জা, ইউ�স, আলতাফ আর এই
��ল �দা। ১৯৯৮ সােল �সই ঘের এলাম।
��ল �দা মারা �গেছন �েদর আেগর
ম�লবার, ১� আগ�। একজন আমােক
বলিছেলন, �আখতার �ার আপিন িক
জােনন, �েদর সময় ব� �লােকর কা�াকািট
হেব।' আিম বললাম, �কীেসর জ�?' -- ���ল �দা �য চেল �গেলন�' এই �য
আমােদর তথাকিথত জাকাত �দওয়া, �ফতরা
ইত�ািদ পালন হয় �বশ ঘটা কের। না, ও
করত এেকবাের নীরেব। এই সময় কেয়ক
ল� টাকা খরচ হেয় �যত ব� মা�েষর জ�।
আমােক �ুেলর ব�াপাের বলেতন, নামটাম
�দেবন না আখতারদা।
আিম বা �গালাম র�ল, আমরা জািন ওর
অবদান। িক� আমরা �তা চেল যাব। যারা
জােন না, তােদর কােছ ওর কথা জানােনা
দরকার। ওর জানাজায় �চুর মােরায়ািড়
এেসেছ, কবেরও মািট িদেয়েছ অেনেক।
আিম যখন ওর বেড়ােমেয়েক পড়াতাম,
একিদন এেস বলল, �েদখুন �তা, এটা
আপনার গােয় হয় িকনা?' একটা হালকা
ওজেনর দািম �সােয়টার িনেয় এেস বেল,
�েচােখ পড়ল বেল িকেন িনেয় এলাম।
এখান �থেক পের যান।' তারপর একিদন
লাইে�িরেত বেস আিছ, একটা টুিপ িনেয়
এেস বলল, �েদখুন �তা এটা পছ� হয়
িকনা?' আমােদর বঁািচেয় রাখার একটা
উে�� িছল ওর মেন। বলত, �আপনারা
না থাকেল এই �ুল হত না।' আিম মেন
মেন বলতাম, �েতারা না থাকেল িক এই
�ুল হত?' ��ল �দা িছল দিজ�সমােজর
আপনজন।
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মেহশতলা পুরসভার �নং ওয়াে��র সবেচেয়
দির�জেনর এলাকা নয়াবি�। আকড়া
ফটেকর কােছ এই বি�র �ছেল �শখ �লতান
�া� হারাল িকছু ��ৃিতকারীর হােত। ১৫১৬ বছেরর �ছেলিট রাজিমি�র �জাগােড়র
কাজ করত। ৬ আগ� �সামবার িবেকল
৫টা নাগাদ ২১নং ইটভাটার পঁািচেল বেস
গ� করিছল �স তার ব�ুেদর সে�। হঠা�
তার নজের আেস ব�ু �শখ িজয়া�লেক
মারেধার করেছ কেয়কজন �লাক। �দেখই
�স ছুেট যায় িজয়া�লেক বঁাচােত। ইিতমেধ�
িজয়া�েলর টাকাপয়সা �কেড় িনেয়েছ
�সই ��ৃিতকারীরা। �লতান তােদর বাধা
িদেতই তারা িজয়া�লেক �ছেড় �ঁািপেয়
পেড় �লতােনর ওপর। �বধড়ক মােরর
�চােট �লতান �ান হারায়। ওরা পািলেয়
যায়। �লতােনর �িতেবশী �ত��দশ�ী
�মহবুব আনসাির এবং আরও কেয়কজন
এেস �লতানেক িনেয় যায় গাে��নরীচ
��ট �জনােরল হাসপাতােল। �সখানকাররা
িচিক�সেকরা �দেখ বেলন, �লতান মারা
�গেছ। তঁারা ওর ��থ সািট�িফেকট �দন
এবং �পা�মেট�ম করােনার িনেদ�শ �দন।
এই ঘটনা জানেত �পের নয়াবি�র হাজার

খােনক মা�ষ রবী�নগর থানা �ঘরাও কের।
িবে�ােভর চােপ ��ৃিত �শখ জালাল ও �শখ
রােজশেক ���ার কের পুিলশ। িক� আর
এক দািগ আসামী ভা�াির পলাতক। �ানীয়
�লােকরা বলেছ, ভা�ািরর সে� রাজ�নিতক
দল আর পুিলেশর সে� ওঠাবসা।
৮ আগ� এিপি�আর-এর মেহশতলা�মিটয়া�জ শাখার কম�ীরা ঘটনার তদ�
কের এসিপ �দি�� ২� পরগনা�-র সে�
�দখা কেরন এবং ম�ল আসামীেদর ���ােরর
দািব জানান। িতিন সব �েন আইিস
�রবী�নগর�-�ক �দাষীেদর ���ার কের
এলাকায় শাি� িফিরেয় আনার জ� িনেদ�শ
�দন।
�স�ত, ইটভাটা সংল� এলাকায় জুয়ার
আ�া এবং িছনতাইেয়র অিভেযাগ রেয়েছ।
�সইসেবর সে�ই জিড়েয় থােক নানা
��ৃিতকারীরা। তারই বিল হল তরতাজা
�ছেল �শখ �লতান। ওর বাবা আেগ
ভ�ান চালােতন। এখন বয়েসর ভাের �সটাও
পােরন না। তাই �লতানই িছল সংসােরর
�রাজগােরর ভরসা। �লতান চেল যাওয়ার
সে� সে� এই হতদির� পিরবারিটও �ঘার
অিন�য়তার মেধ� পেড় �গল।

�কােনা �শাবার ব�ব�া িছল না, কার� একটা
ঘের িছল �ায় �দড়েশা জন। এর পর আমরা
জানেত পাির আমােদর জ� �সিদন রােত
�কােনা খাবার ব�ব�াও িছল না। কার�
�কােট�র িনেদ�শ আসেত �দির হওয়ায় রােতর
খাবােরর ব�ব�া করা হয়িন। আমাদািন ঘেরর
কেয়িদেদর সদ�ার �মেহরবান যােক �জেলর
ভাষায় �ম� বলা হয় �স আমােদর জ� রােত
িকছু �িটর ব�ব�া কেরিছল। পের �জলার
এেস আমােদর জ� িকছু িচঁেড় ও �ড় িদেয়
যান।
�জেলর �থম রােত আমদািন ঘের সবেচেয়
সম�া িছল খাবার জেলর। শ'�দেড়ক বি�র
জ� কেয়কটা �ােম জল ভিত� কের রাখা
হত। এই জলই �ান ও খাবােরর জ�
ব�ব�ত হত। �শ�চালেয়র সংখ�া চার হেলও
তার সব�িলেত জেলর ব�ব�া িছল না।
এখােন বি� থাকা নাইেজিরয়ান বি�েদর
জ� আলাদা �িট বাথ�ম িছল, তােদর
আলাদাভােব খাওয়ার ব�ব�া হত। এেদর
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�০ জুন �ায় িবেকল ৫টা নাগাদ আমােদর
��িসে�ি� �জেল িনেয় যাওয়া হয়।
সারািদেনর �াি� ও অবসােদর পর �সখােন
�প�েছ জানেত পাির আমােদর জ� �কােনা
কেয়দখানার ব�ব�া হয়িন, কার� �কােট�র
িনেদ�শ �জল কতৃ�প� কােছ অেনক পের
এেসেছ। আমােদর �সিদন তাই �জেলর
আমদািন ঘের রাখা হয়। লালবাজার লকআপ
�থেক এর �ি�য়া স���� আলাদা। �জেলর
মেধ� পুিলেশর ব�ব�াপনা থাকেলও �কৃত
অেথ� �জল চালায় কেয়িদরা। যারা ম�লত
যাব�ীবন সাজা�া� আসামী তােদর হােতই
থােক �জেলর �মতা। সাধার�ত এেদর
ভাষার ব�বহার অত�� খারাপ। �গাটা �জেলর
মেধ�ই ভাষার ব�বহার িবেশষভােব নজের
পেড়। �তুই' শ�িট �জেলর মেধ� সবেচেয়
�বিশ চেল। তুিম বা আপিন সে�াধন এখােন
চেল না। �জেলর আমদািন ঘের �থম রােত
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কােছ বি�ে�র কার� জানেত চাইেল এরা
বেল পাসেপােট�র কারে�। সিঠক কার� আিম
বলেত পারব না। �জম�� বেল একজেনর
সােথ আলাপ হয় �য আমােদর আে�ালেনর
কথা �জেন সহা�ভ�িত জািনেয়িছল। ওরা
�ায় �দড় বছর ধের এখােন রেয়েছ। ওরা
খুব ফুটবল �খলেত ভালবােস এবং সবাইেক
ফুটবল �খলেত উ�সাহ �দয়। চলেব
সংেশাধনী � গত সংখ�ায় �কািশত অংেশ
ম�ীর সে� ধম�তলায় অব�ানকারীেদর
আেলাচনার কথায় একটু ভুল �বা�াবুি�র
অবকাশ রেয়েছ। ধম�তলায় ধরনার িদন �থেম
পুর ও নগেরা�য়ন ম�ী িফরাদ হািকম উে�দ
�িতেরাধ কিমিটর �িতিনিধেদর সে� ২৬
জুন সা�ােতর িলিখত �িত�িত �দন। পের
িতিন �সই তািরখ বদেল � জুলাই করার
কথা বেলন। িক� িতিন িলিখত আকাের �সই
সা�ােতর সময় িদেত অ�ীকার কেরন। --র�ন।

;+RED
ĴL9RFK< L=E Ï*KłKL=
মা�িত �জুিক মােনসর �ােয়ির ���
��� �স� স�া�দ� �া�স� ����া
����দাবাদ ���� স�াচা�� ��ে� •
টানা �তেরা িদন কারখানা �িমকেদর দখেল
থাকার পর ১৮ জুন ২০১১ কারখানা খুলল
বেট, িক� �কা�ািন নতুন মতলব আঁটেত
থাকল। িঠকা �িমকেদর ওপর কােজর
�বা�া এমিনেতই �বিশ থােক। বাড়িত
কােজর জ� ২� জুলাই িঠকা �িমেকরা িকছু
অিতির� �িমক চাইল �পারভাইজেরর
কােছ। জবােব �পারভাইজর তঁার পুেরােনা
অভ�ােস গািলগালাজ িদেলন। িক� �ায়ী
�িমেকরা িঠকা �িমকেদর পােশ দঁািড়েয়
�যেতই �পারভাইজর তথা িশফট ইনচাজ�
�মা �চেয় িনেলন।
২৮ জুলাই কারখানার িভতর পুিলশ
�ুেক শপ �থেক �জন �িমকেক ধের িনেয়
�গল। �গাটা ফ�াকি�র �িমেকরা একি�ত
হেয় কাজ ব� কের িদল। ম�ােনজাররা
�সই � জনেক িনেয় এেস সম� �িমকেদর
আ�� করেলন �য তঁােদর ���ার করা
হয়িন। আবার উ�পাদন �� হেয় �গল।
িক� �কা�ািন িব-িশফেটর �িমকেদর
িনেয় আসার বাস ব� কের িদল। িবিশফেটর �িমকেদর মেধ� যারা আেশপােশ
থােক, তারা �হঁেট চেল এল �গেট� দ�েরর
�িমেকরাও �কােনা না �কােনা ব�ব�া কের
চেল এল। �কা�ািন তােদর ��াে�ট �ুকেত
িদল না। এ-িশফেটর �িমেকরা কারখানার
বাইের �বরল না। এক ঘ�া �কেট যাওয়ার
পর িব-িশফেটর �িমকেদর �গেট �ুকেত
�দওয়া হল। পের �কা�ািন চুিপচুিপ �সই

� জনেক সাসেপ�� করল।
�িমকরা �সই খবরটা জানেত �পেরই
�কা�ািনেক সাসেপনশন রদ করেত বলল।
ম�ােনজেম�ট জানাল, আেগ পিরি�িত
�াভািবক �হাক, তারপর �দখা যােব। ৮
আগ� �িমেকরা কারখানার পিরি�িত এবং
উ�পাদন �াভািবক করল। িক� �কা�ািন
তােদর �িত�িত র�া করল না। ১�
আগ� তারা জানাল, সাসেপনশন �তালা
হেব না। �িমেকরা বলল, িঠক আেছ,
আমরা �৮ ঘ�া সময় িদি�, আপনারা
আর একবার �ভেব �দখুন। িক� �কা�ািন
তখন বদ মতলব এঁেট �ফেলেছ। কানপুর,
�রওয়া ইত�ািদ জায়গা �থেক নতুন �িমক
এেন ভিত� করা হেয়েছ। সােহবেদর মুেখ
আবার পুেরােনা বুিল ফুেট উঠল, তুই�তাকাির �� হেয় �গল।
�িমেকরা উ�পাদন কিমেয় িদল। ২�
আগ� �জন �ায়ী �িমকেক সাসেপ�� করা
হল। ২� আগ� আরও �জনেক। �িমেকরা
ম�ােনজেমে�টর সে� কথাবাত�ার মাধ�েম
মীমাংসার �চ�া করল। ২৫ আগ� �থেক
উ�পাদন বাড়ােনা �� হল। িক� �কা�ািন
তখন অ� ফি� এঁেট �ফেলেছ। কারখানার
�গেটর িভতর পাক� বা �য �খালা জায়গায়
�িমেকরা একি�ত হত, �সই জায়গাটা
�কা�ািন �লাহার �াচীর িদেয় িঘের িদল।
২� �থেক ২৬ আগে�র মেধ� িঠেকদাররা
যথা�েম �, �, ১৬ আর ১০ জনেক কাজ
�থেক বিসেয় িদল। চলেব
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২৬ আগ� রিববার স��ায় এক ঘেরায়া
অ��ােনর মধ� িদেয় �র� করা হল
এখানকার একজন মা�ষেক যঁার নাম
�ী অমেল� দাশ। �র�ুন �থেক এেদেশ
এেস কম�জীবেন দি��-প�ব� �রেলর পদ�
�াফটসম�ান িহসােব কাজ করেলও িতিন
সারা জীবন একিন� ভােব সংগীত সাধনা
কের �গেছন। �ধু �য িনেজ িন�াভের
�রওয়াজ কেরেছন এবং তঁার �ী ও �ই
ক�ােক তােত শািমল কেরেছন তাই নয়,
যখন �যখােন �থেকেছন আ�ীয়-অনা�ীয়�িতেবশী িনিব�েশেষ সব�� �ছােটা �ছােটা
�ছেলেমেয়েদর গান এবং �শষ কেয়কবছর
কিবতা আবৃি� িশিখেয় �গেছন স����
���া-�েম, পরম আনে�। �বশ িকছু ছড়া
ও কিবতায় িতিন �রও িদেয়িছেলন।
কম�ে�� �থেক অবসর �হে�র পর
অেনেক যখন িবষাদ�� হেয় পেড়ন িকংবা
ধম�কেম� মন �দন, অমেল�বাবু গানবাজনার জ� অেনকটা সময় পােবন �ভেব

খুিশেত উে�ল হেয় ওেঠন। কেয়কবছর
আেগ ওঁর পােয়র ��কামেরর� হাড় �ভে�
যাওয়া ও অপােরশেনর পর �থেক একটা
�াচ ছাড়া হঁাটেত পারেতন না। সে� �ায়ই
ওঁর �ী, পেরর িদেক পাড়ার নািতনাতিনরা
থাকত পু�রপাের হঁাটার সময়। �সই
বা�ােদর সে� আলাপ জিমেয় অ�ুত
ভােলাবাসায় আকৃ� কের িতিন আবৃি�
�শখােত �� কেরন আর হেয় ওেঠন ওেদর
কিবতা-দা�। আবৃি�-গান �শখার ফঁােক
িদিদমার হােত �তির �মায়া-নাড়ু আর দা�র
সে� হেরকরকম গ� আর ব�াগাে�িল �খলা
িছল ওেদর িবেশষ আকষ��।
�সই সব িশ�রা আজ অেনেক িকেশারিকেশারী। তারা আর তােদর মা-বাবা এবং
আরও িকছু �িতেবশী-পিরজন তঁার মৃতু�র
�২ আগ� ২০১১� একবছর পের ��র
এক �খালােমলা আ�িরক আলাপচািরতায়
��া-ভােলাবাসা জানােলা সবার ি�য় এই
সদাহা�ময়, উদার-�দয় অন�-সাধার�
মা�ষিটর �ৃিতর �িত।
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আজ গাে��নরীচ মুিদয়ািল হাই �ুেলর
িতনতলার ঘের স��া ৬টায় �লাকসংগীত
িশ�ী �হমা� িব�াস এবং গ�কিবয়াল
��দাস পােলর জ�শতবষ� উপলে� একিট
সভা হয়। এই সভায় �থেম উদেবাধন
সংগীত পিরেবশন কেরন ��য়াস'-এর
িশ�ীরা। �হমা� িব�ােসর ছা� িশ�ী
অিসত রায় �হমা� িব�াস স�েক�
�ৃিতচার�া কেরন। ব�েব�র �শেষ িতিন
�হমা� িব�ােসর গাওয়া িতনিট সংগীত
পিরেবশন কেরন। এরপর আেয়াজক
�গাে��নরীচ �য়াস'-এর প� �থেক
ব�ব� রােখন আলপনা দ�। তারপর
�মিটয়া�জ বদরতলার �লাককিব ��দাস

পােলর �াতু�ু� অ�ন �মার পালেক
�ৃিতচার� করার জ� আ�ান করা হয়।
িতিন তঁার ব�েব�র �শেষ ��দাস পাল
রিচত যা�াপালা �পেথর আেলা' স�েক�
িকছু বেলন এবং ওই যা�াপালার গান
�ভা� �র ভা� ওই ব� �ার' পিরেবশন
কেরন। এরপর িতিন ১৯৬২ সােলর তৃতীয়
�লাকসভা ও িবধানসভা িনব�াচন উপলে�
রিচত একিট ব�া�া�ক গান �বাবাের
�কানিদেক বা যাই' পিরেবশন কেরন। �শেষ
��য়াস'-এর িশ�ীরা আরও িতনিট গান
পিরেবশন কেরন। এর মেধ� িছল ��দাস
পােলর িবখ�াত গান, �থািকেল ��াবাখানা,
হেব কচুিরপানা'। আেয়াজকেদর প� �থেক
িনমাই �চ�ধুির সকলেক ধ�বাদ জািনেয়
অ��ােনর সমাি� �ঘাষ�া কেরন।
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আজ �পুর একটা �থেক িতনেট পয��
কলকাতায় �ািফক পুিলেশর হােত িনপীিড়ত
সাইেকল চালকরা একিট িবে�াভ পথসভা
করল হাজরা �মােড়। সভািটর আেয়াজক
িছল কলকাতা সাইেকল আেরাহী অিধকার
ও জীিবকা র�া কিমিট। সভায় িবিভ�
ব�া কলকাতায় সাইেকল চালকেদর
পুিলিশ হয়রািন, সাইেকল িনেষেধর
�বআইিন আেদশিট �ত�াহার এবং িবিভ�

রা�ায় সাইেকল �লন �তিরর দািব
জানান। ব�ােদর মেধ� িছেলন সংগঠেনর
কায�িনব�াহী সদ� রঘুনাথ ভ�াচায�, �শা�
পুরকায়�। জ�বাজােরর ব�বসায়ীেদর
তরেফ বেলন লালন যাদব, এছাড়া
গিড়য়াহাট বাজােরর ব�বসায়ীেদর একজন
�িতিনিধও ব�ব� রােখন। সভায় উ�র
কলকাতার পুেরািহত স�দােয়র �িতিনিধ
এবং সাইেকল সমােজর পে� শমীক
সরকার ব�ব� রােখন।
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মানকেরর যমুনা িদিঘ
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ব��মান �জলার মানকর ��শেনর কােছ অবি�ত �যমুনা িদিঘ�
পি�মবে�র �াক�িতক �বি�ে��র �ক অনবদ� জায়�া। হা�ড়া
��শন ��েক ৬��৫ িমিনে�র ��াক ডায়ম�ড �ের মানকর
��শেন নামেত হেব। �স�ান ��েক �সকরা�াম� বােস ��েপ
� িকিম দ�ের �ই �যমুনা িদিঘ�। িমিন� ২� �ই বােসর রা�া
িদেয় �সার সময়ই �পনার ��াে� পড়েব �পােশর �ােনর
��ত� িশির�� �ম� কঁা�াল � িশ� �ােছর সাির। মেন
হেব �ক�িত �যন ��ােন িনেজেক সািজেয় �রে�েছ �মােদর
অ����না করেত।
যমুনা িদিঘ �ায় ২৫ �হ�র জায়�া জুেড় �েড় �ে�েছ।
��ােন রেয়েছ �ায় ৩�ি� জলাশয়� যার �ক��কি�র �য়তন
��মািনক ২২ িবঘা। �েত�কি� জলাশেয়ই �ই� কাতলা�
ম�. ে�ল মােছর �া� হয়। পি�মবে�র ম�� দ�েরর �েদ�াে�
��ােন মােছর �ারা ছাড়া হয় �ব� তা বেড়া হেল িবি�
করা হয়। জলাশয়�িলর �াের �াের �েছ রেয়েছ �ম�
�লেমাহর� কাজুর �াছ। সািরব��ােব লা�ােনা হেয়েছ। �র
পােশই রেয়েছ �কি� ল�া ক�ােনল� যার ��াের সািরব�
�াছ লা�ােনা রেয়েছ। ক�ােনেলর �ার িদেয় রেয়েছ হঁা�া প�।
ক�ােনেলর মে�� �বাি����র ব�ব�া� রেয়েছ।
সকােলর িদেক যমুনা িদিঘর পিরেবশ অিত মেনারম। সাির
সাির পিরযায়� পাি�র ��ােন �নাে�ানা �ােক। শামুক ��াল�
�হর�সহ ব� �জািতর পাি�েদর িব�র� ��� �ই িদিঘ।
প��ে�িমকেদর �ি� �কি� �দশ� জায়�া। সকােলর িদেক
�জেলেদর মাছ �রেত� �দ�া যায়।

খ ব �র

� িন য়া

আ��ািন�ােন �ােটা �সনার �পর আ��ান �সনার হামলা

যমুনা িদিঘর পােশই �কি� কাল� মি�র রেয়েছ।
জলাশয়�িলর �াের �ােছর তলায় রেয়েছ িসেমে��র বঁা�ােনা
বসার জায়�া। �ািরিদেক ��ু জলাশয় �র অর��। পাি�েদর
��ােন মু� �কােশ সািরব��ােব �ড়েত �দ�া যায়। �
দ�� ��ন কলকাতার মা�� �র �দ�েত পায় না। শহেরর
�কালাহল ��েক দ�ের িনিরিবিল িনজ�েন �ক�িতর বুেক বেস
ক��ােব সময় �কে� যায় তার হিদশ �মেল না।
যমুনা িদিঘেত রাত কা�ােনার জ� �কি� লজ� তার
নাম ���পািল �ু�ির� লজ�। স�েলেকর িবকাশ �বেনর
ত�ত�য় তল ��েক �র বুিক� করা যায় ��৩৩�২৩৩�৬����
২৩৫৮৬৮৩২)।

সরকার িদন � রােত �ব� �িত�ল �বহা�য়ােত নজরদাির
�ালােনার জ� ��া� িবমান ��ম�২ বানাে�। �র �ে�
২��৬�� সাল ��েকই �েরক �রেনর ��া� ল���� বানােনা
�� কেরেছ �ারত সরকার� যার িতিরশি� বািনেয় �রই
মে�� �সনাবািহন�েক িদেয়� �দ�য়া হেয়েছ। �েককি� ল���
� বানােত �র� হেয়েছ সােড় �ার �কাি� �াকা। �িতর�া
�িতম�� �ম �ম পা�াম রাজু �বছেরর �ম মােস �লাকস�ায়
�ইসব ত�� জািনেয়েছন। �র �ে� ���� সাল ��েক �২ি�
িনশা� নােমর ��া� ব�বহার কেরিছল �ারত সরকার� িক�
�স�িল িছল অিতকায়।
�ত ২� ��� �িতর�াম�ক স�ে� জানা ��েছ� কা��েরর
��মপুর �িম� �বস��র জ� ২�ি� �েছাে�া ��া�� �কনা হে��
�য�িলর �েককি�র �জন হেব দশ �কিজর কম।
�স�ত �েমিরকা তার িনেজর �দেশ অেনকিদন �েরই
��া� ব�বহার কের ��াপন নজরদাির �ালাে�। �ই ত�� �ঁাস
হয় য�ন মািক�ন ত�� অি�কার স��া �ইেলক�িনক �ি��য়ার
�া�ে�ডশন���র �কি� মামলার জবােব �বছর জা�য়াির
মােস মািক�ন সরকার জানায়� ২��৫ সাল ��েক িবি��
সরকাির স��া �ই ��া� নজরদাির �ালাে� �েমিরকা জুেড়।
স�িত �েমিরকা �ক �রেনর ��ু� ��া�� ব�বহার করেছ�
যা রােতর অ�কাের �মনক� বািড়র জানলার বাইের �েড়
�েল� ঘেরর ��তেরর �ক� জানেত পারেব না। �ই ��া�
�মনক� মা�ে�র মু� ি�নেত পাের� হােতর ছােপর ছিব তুলেত
পাের �ব� অব�ই �িল �ালােত পাের।
�বছেরর ���য়াির মােস শতাি�ক মািক�ন স��া ��া�
নজরদাির িনেয় �ইন করার দািব তুেলেছ� কার� ��া�
ব�বহার মা�ে�র ব�ি��ত ��াপন�য়তা �� করেছ।

বুলে�াজােরর সামেন দ�াি�েয়িছল �য �মেয়িট
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�মােদর সামেন রেয়েছ �ই �েমিরকার �ই িবপর�ত ছিব।
�ক �েমিরকা �তেলর �লাে� �সনা পাি�েয় ইরাক দ�ল কের।
�র �ক �েমিরকা ইরাক যুে�র িব�ে� বেড়া বেড়া শহের
লাে�া লাে�া মা�ে�র িমিছেল ��য়াজ �তােল� �ইরাক যু�
ব� কেরা�। র��াে�ল �কাির �ই ি�ত�য় �েমিরকার �মেয়।
প�ােল�াইেনর জন�ে�র িনেজেদর রা� ��েনর দািবেত
ইজরােয়েলর সরকােরর িব�ে� ��িনয়�ে�র অি�কােরর
লড়াই দ�ঘ�িদেনর। তেব পি�িম সা�াজ�বাদ� শি��িলর
মদতপু� ইজরােয়ল সরকােরর তােত িকছু �েস যায় না।
তারা সামিরক শি�র বেল প�ােল�াইেনর মা�ে�র িনেজেদর
�া��ন রা� ��েনর লড়াইেক দিমেয় �রে�েছ। �তইশ
.বছেরর �েমিরকান ছা�� র��াে�ল �কাির ছুে� ি�েয়িছেলন
প�ােল�াইেনর �াজা ��েপ �স�ানকার জন�ে�র লড়াইেয়র
পােশ। র��াে�ল হােত অ� তুেল �ননিন। িতিন িন��েয় অ�ল
পাহােড়র মেতা দঁািড়েয় িছেলন ইজরােয়িল বুলেডাজােরর
সামেন।
�স�া িছল ২��৩ সােলর মা�� মােসর ঘ�না।
প�ােল�াইনবাস�র ি�ত�য় �ইি��াদা� ত�ন �ক
শ���িব�েত �পঁ�েছেছ। ইজরােয়েলর শাসকেদর িব�ে�
প�ােল�াইনবাস�েদর শাি�প��� �ে�ালেনর নাম ইি��াদা।
�ই �ে�ালন দমেনর �ে�ে� ইজরােয়িল সরকার �াজা
��েপ প�ােল�াইনবাস�েদর বািড়�িল �েকর পর �ক ��ে�
িদি�ল �ক �িতেশা�ম�লক মানিসকতা িনেয়। িব� মানবতা
র�ার �ক ব�হ�র তাি�েদ রাে�ল বুক �রা সাহস িনেয়
�সই বুলেডাজােরর সামেন দঁাড়ােলন। তঁার পরেন িছল কমলা
রে�র �পাশাক। বুলেডাজার িপে� িদল তঁার শর�র। রি�ত

�

পািক�ােন মািক�ন ��া� হামলা বাড়েছ

�মানিবক ��ােণর
ব�াপক ব�বহার �� �ারেত�
FBM* HD*KD c` ,Ũ *E*K9K •
িদেন�পুের �দেশর মাি�েত ��া� িবমান� অ��া� ম��িবহ�ন
�কাশযান �ই�েরিজেত �নম�ানড �িরয়াল ��িহকল বা
ই��ি�) ব�বহার করা �� কেরেছ �ারত সরকার। �পাতত
তা ব�বহার করা হে� নজরদািরর জ�। �ত �৫ ���
কা��েরর রাজ�ান� ��ন�ের বি� ��িডয়ােম �স�ানকার
মু��ম��র �া��নতা িদবস পালন অ��ােন �ই ��া� িদেয়
�কাশপে� নজরদাির �ালােনা হয় �ব� তার ছিব ত��
কে��াল �েম পদ�ায় �দ�ােনা হয়।
�ে���� �কবছর �ে� ��ন�র ��েক �কািশত �কি�
কা��ির �দিনক দািব কেরিছল� কা��র স�মাে�র �লাইন
অ� কে��াল� বরাবর ��া� িদেয় নজরদাির �� হেয়েছ।
�িত সে��েবলা মানসবাল �িম� �বস ��েক ��া� �কােশ
�েড় �ব� বাি�েপারা � �প�য়ারার স�মা� বরাবর তা
জ�ব� �কােনা িকছুর �লাে�রা হে� িক না তা নজর কের
বেল পি�কাি�েক জািনেয়িছল �ক �িম� �ি�কািরক। পের
সা�বািদকেদর কােছ �ই তে��র সত�তা ��কার কেরিছেলন
�ারত�য় �সনাবািহন�র �ক অি�সার �জ �স �ার।
ম�� �ারেতর নকশাল �প�ত বেল ি�ি�ত অ�েল
নজরদািরর জ� ��া� ব�বহার করার সরকাির পিরক�না
অেনকিদেনর। �ক বছর �ে� ২��� সােলর ৩� ���
�লাকস�ােত �কি� �ে�র ��ের �রা� �িতম�� িজেত�
িস� জািনেয়িছেলন� নকশাল �প�ত অ�েল ��া� ব�বহার
কের নজরদািরর পিরক�না �েছ� িক� কেব ��েক তা ��
হেব বলা যাে� না।
�ারত সরকার ��া� বানােনা� �� কের িদেয়েছ।
স�াসবাদ� �ব� নকশাল দমেনর কােজ ব�বহােরর জ� �ারত
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হল প�ােল�াইন �ে�ালেনর �ক ��জ�ািতক ইিতহাস।
র��াে�লেক িনেয় �ল�া না�ক িবে�র দশি� �দেশ অি�ন�ত
হেয়েছ� বই �ল�া হেয়েছ� ত��ি�� �তির হেয়েছ। প�ােল�াইন
�ে�ালেনর সাহায�কার� �কি� জাহােজর নাম রা�া হেয়েছ
�র��াে�ল�। তঁার পিরবােরর প� ��েক ইজরােয়েলর
�দালেত ইজরােয়িল সরকােরর িব�ে� �কি� হত�ার মামলা
দােয়র করা হেয়িছল। দ�ঘ� নয় বছর মামলা �লার পর
�ত ২৮ ��� ২��২ িব�ারক �ত�ািশত�ােবই রায়
িদেয়েছন� র��াে�েলর ম�তু�র জ� ইজরােয়িল সরকার
�কােনা�ােবই দায়� নয়। ি�েড় �াসা �দালতকে� দ�ঘ�
রােয় িব�ারক র��াে�েলর ম�তু�েক �ক�া �ঘ��না বেল
�ে�� কেরেছন। �সিদেনর রায় �ঘা��ার পর �ক সা�বািদক
সে�লেন র��াে�েলর পিরবােরর �ইনজ�ব� �েসন �বু
�েসন �েব�দ�� কে� বেলন� �সারা িবে�র মানবাি�কার
�ে�ালেনর কম��েদর কােছ �জেকর িদন�া �ক�া কােলা
িদন িহসােব ি�ি�ত �াকেব।�
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�দ��ল�ি�তর এর সময় পািক�ােন ��াণ
হামলা বাি�েয়েছ আেমিরকা। প�ব� �য়ািজির�ােনর
শা�য়াল �পত�কার �েবদার�এ �� আ�� �দ
�পলে�� স��ি�ত হ�য়া একিট ���ােন ��াণ
��েক ��পণা� ছু�ে� � জনেক হত�া কের �� হয়
এই হামলা। পরিদন এই �পত�কারই মানা ��েল
প�া�িট ��াণ ��পণা� হানা হয় একিট �াি�েত�
যােত মারা যায় সাতজন। পের ��ারকার� দলেক
ল�� কের� ��াণ হামলা �ালােনা হয় এব� আর�
��জন মারা যায় তােত। এর ি�ক �িদন পের
�ই ��েলই আবার ��াণ হামলা �ালােনা হয়�
যােত বদ�ি�ন হা�ািন নােম এক স�াস� �নতা
মারা যায় বেল জানায় আ��ািন�ােনর িনরাপ�া
বািহন�। �� আ�� এই �পত�কার তা�ার ��েল
এসমেয়র সবে�েয় বে�া হামলায় ছিট ��পণা�
�ছ�া�া হয় এব� তােত �� জন মারা যায়। মািক�ন
িনরাপ�া বািহন�র মেত� ম�তেদর মেধ� আেছ প�ব�
তুিক��ান আে�ালেনর �নতা এেমিত ইয়া��। এই

হামলািটর আে�র িদনই পািক�ান আেমিরকার
দ�তাবােস �দেশর মািটেত সাব�ে��মে�র �তায়া�া
না কের এই ধরেনর িবমান হামলার �িতবাদ
জািনেয়িছল। তােত কণ�পাত কেরিন আেমিরকা।
��িদেক আ��ািন�ােন �ােটা �সনাবািহন�র
�পর আ��ান �সনাবািহন�র আ�মণ বা�েছ। �ত
���� সাল ��েক �� হেয় �িত বছর এই ধরেনর
আ�মেণর ঘটনা আে�র বছেরর ��েক ি��ণ
হেয়েছ বেল জািনেয়েছ �ল� �য়ার জান�াল� বেল
একিট �েয়বসাইট। এবছর এখন� পয�� আ�মণ
হেয়েছ ��িট� তােত মারা ��েছ �� জন �ােটা
�সনা আর আহত হেয়েছ �� জন। আ�� মােসর
�শে�র িদেকই ��ত িতনজন িন�িজল�াে��র
�সনা � িতনজন �ে�িলয়ান �সনা মারা ��েছ
আ��ান �সনাবািহন�র আ�মেণ। �ে�খ� ����
সােলর মেধ� আ��ান �সনাবািহন�েক িশিখেয়
পি�েয় �ােটা বািহন�র আ��ািন�ান ��েক িবদায়
�ন�য়ার ক�া।

�েমিরকায় ��িসেড�� পদ�া��� িনব�া�ন
সমােবেশর বাইের �অ�পাই� িবে�া�

ƣFE @ƀ *E*K9K ca ,Ũ 0L@ ( 9:ËHOĔ আেমিরকার যু� এব� যু� ��িতর িব�ে� িবে�া�
�দখােনা হল।
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�� আ�� �সবার ��েম ব��রা� �িদ আ��
আেমিরকার সবে�েয় বে�া িনব�া�ন ��িসে��ট
িনব�া�ন। �সখােন �ই বে�া দল িরপাবিলকান এব� �া���� নামক একিট ��া��র আটজন সদ��
��েমাে�িটক পািট� তােদর জাত�য় কনে�নশন কের যােদর সবার বয়স িবেশর �কা�ায়� িনেজেদর
িকছু �িতিনিধেক জে�া কের তােদর মেধ� ��েক শ��েল �ব�েধ ��েল �সখানকার �টেকা িব� �ব��
রা�পিত এব� �পরা�পিত পদ�া��� ি�র কের। তাপিব��� �কে�র ��েটর কােছ রা�ায় �েয় পে�
আস� ��িসে��ট িনব�া�েন িরপাবিলকান পািট� �ান �াইেত �� কের। তাপিব��� �কে� পণ�
তােদর পদ�া���েদর ি�র করল আেমিরকার টা�া সরবরাহকার� �াক আটেক যায়। �বেরাধকার�েদর
শহের� ��হাজার �েশা িছয়ািশ জন �িতিনিধ সে� িছল �পা�ার� �একিট ম�ত ধির��েত �কােনা
িনেয়� �� ��েক �� আ��।
কম�স��ান �ােক না� ��না জবস �ন এ ���
এই রাজৈনিতক নাটেক আেমিরকার সাধারণ ��ােনট�। সে� সে� একরাশ পুিলশ জায়�াটা িঘের
মা�ে�র �খ ��েখর ক�া আেলা�নায় আেস না। ��েল। ��াস কাটার ব�বহার কের �ারঘ�টা কসর�
তাই �ই কনে�নশনেক সাধারণ মা�ে�র �া�য়া কের �সই মানবশ��ল �কেট তাপিব��� �কে�র
পা�য়ার ক�া মেন কিরেয় িদেত টা�া শহের রা�ািট �বেরাধমু� কের পুিলশ।
��পাই �য়াল ��ট আে�ালেনর কম��রা �ই
�ত একবছর ধের �লা ��পাই আে�ালেন
�ারিদন ধের �িহ�স িবে�া� সমােবশ করল। এই আেমিরকার িবি�� শহের �ে� ��া শতািধক
িবে�া� সামাল িদেত আ�াইেশা �কািট টাকা খর� ক�াে�র �েনক�িলই �জার কের তুেল িদেয়েছ
কেরেছ টা�া শহর কত��প�। ক�াটাতার িদেয় িঘের মািক�ন পুিলশ। �বধ�ক �পটােনা হেয়েছ
িদেয় সমােবশ করেত হেয়েছ তােদর। বাইের একিট আে�ালনকার�েদর� �ত একবছর জুে�ই। ��পাই
�িতবােদর জায়�া� ি�ক কের �দ�য়া হেয়িছল। আে�ালেনর ম�ল মুখপ� �দ� ��পােয়� �য়াল
��ম িদেনর িবে�াে�র িব�য়ব� িছল ��ট জান�াল��এর �� স�খ�া ��েক জানা যাে��
সাধারেণর ����ৈনিতক �িধকার�� ি�ত�য় িদন ���� সােলর �সে��র মাস ��েক ���� সােলর
িছল �মানবািধকার িদবস�� ত�ত�য় িদন িছল এি�ল মাস �বিধ ���� জন িবে�া�কার�েক
�যু�িবেরাধ� শাি� িদবস� এব� �তু�� িদন িছল ���তার করা হেয়েছ। এই িরপাবিলকান পািট�র
কনে�নশন �পলে�� �য িবে�া�� �সখােন �ব�
�পিরেবশ িদবস�।
িবি�� �ছােটা �ছােটা স���ন � কেয়ক হাজার কা�েক ���তার করা হয়িন। বর� প�ব� পিরক�না
মা�� এই �ারিদন ধের িমিছল করল সবার জ� ��সাের িবে�া�কার�েদর জল� �শ��ালয় এব�
�াকির� ঘর� এব� �া�� পিরে�বার দািবদা�য়া খাবার িদেয়েছ পুিলশ।
িনেয়। স�াস� ��াণ হামলার িব�ে�� �দেশ �দেশ

��র �াবা শহের �ই িত�ত�র ��হনন
ƣFE @ƀ *E*K9K ca ,Ũ HOĔ �bet- সে� যু�। একজেনর নাম �লাবসা� কালসা� ����
এব� ��জন তার আ��য় দামে�া ����। এেদর
�� আ�� িত�েতর �াবা শহের আবার �ই মেধ� দামে�া�র িদিদ �তনিজন ��ােয়�ন এবছেরর
িত�ত� িকেশার িনেজেদর �ােয় আ�ন �ািলেয় ���য়াির মােস �ােয় আ�ন িদেয় আ�া�িত
আ�া�িত িদেয়েছ। ��জেনই িকরিত মনা�ািরর িদেয়িছেলন।

network.org/ •

ম�লবার �পুর ��ট ��েক সে�� �টার মেধ� সরাসির �যা�ােযাে�র �ক�

বাক���া� �� স�তারাম �ঘা� ��ট� কলকাতা �� �ল�া� � ����������
স�বাদ� ি�ি�� টাকা� মািন ���ার� �াহক ��াদা পা�ােনার ি�কানা

িজেতন ন��� িব ���� রব��ন�র� �পা� ব�তলা� কলকাতা ������
দ�র�া� � ������������� ই��মল � manthansamayiki@gmail.com
বছের ��িট স�খ�ার �াহক ��াদা �� টাকা। বছেরর �য �কােনা
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