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বধমান জলা যতই ধান চােষ সমৃ হাক না কন, আমােদর ওখানকার
ব াপক অংেশর উপাজন খুব সামা । এরা আিদবাসী মােন সঁাওতাল, এছাড়া
আেছ েল, বাগিদ, হঁািড় ইত ািদ স দায়। ােমর ৫৫-৬০ শতাংশ মা ষ
এই তথাকিথত িনচু জােতর মেধ রেয়েছ। বািক ৪০-৪৫ শতাংেশর মেধ
যারা লখাপড়া িশেখ একটু উ ত হেয়েছ, তারা ােমর বািড়েত থােক না।
একেশা িদেনর কম ক চালু হওয়ার পর আমােদর প ােয়ত গব কের,
গেড় আমরা সােড় চৗি শ িদেনর কাজ িদেয়িছ। বা ব িচ িক পুেরাপুির
তা নয়, এটা দখােনা হয়। আমােদর ওখােন সব িতনফসিল জিম। িতনেট
িসজেন এই মা েষরা কাজ কের। তােদর িনজ জিম িকছু নই। কউ কউ
বগায় -চার ছটাক পেয়েছ। ও িদেয় পট চেল না। িতনখানা িসজেন --রায়া এবং কাটা িমেল --- দশ দশ িড়িদন কের কাজ, অব য হাড়ভাঙা
পির ম করেত পারেব তার। তাহেল বছের মাট ষাটিদন মােঠর কাজ আর
চৗি শ িদন একেশা িদেনর কে , সারা বছের মাট চুরান ই িদেনর কাজ,
সটা না হয় বািড়েয় একেশা ধরা হল। একেশা িদেনর কে রট ১৫১
টাকা, চৗি শ িদেনর জ আর বািক ছষি িদেনর মােঠর কােজ রট ১৩০
টাকা। একেশা িদেনর কােজ পিরবার িপছু একটাই জবকাড। তাহেল সারা
বছেরর আয় দঁাড়াে ১৩,৭১৪ টাকা। আমরা যখন ২০০৩ সােলর শেষর
িদেক কাজটা
কেরিছলাম, তখন ছিবটা এর থেকও খারাপ িছল। একটা
পিরবােরর সদ কমপে চারজন, বিশ হেল ছ-সাতজনও হেত পাের।
৩৬৫ িদনই খেত হেব, িহেসব মেতা দিনক আয় দঁাড়ায় ৩৭ টাকা ৫৭
পয়সা। আয়টা বা েব আর একটু বিশই হয়। কারণ এই লবার ণীর

মািন মােকেট ব বসা লােট

এমিপএস দিহজুিড়র
কৃিষফাম ও িরসট
িমকেদর ওপর কাপ
অিমত মাহাত, ঝাড় াম, ১৫ ম •
যখন গাটা রাজ জুেড় সারদা মািন মােকট িবজেনস
িনেয় যায় যায় আওয়াজ উঠেছ, তখনও বশ চলিছল
ঝাড় ােমর এমিপএস-এর কাজকম। পাশা উে
গল পূব মিদনীপুেরর মেচদায় অবি ত এমিপএস
ি নাির ডেভলপাস নােম িচটফা ড সং ার অিফেস
আমানতকারী জনতার িবে াভ ও ভাঙচুেরর ঘটনায়।
ওই ঘটনার জের এমিপএস-এর কলকাতার অিফেস
তালা পেড়। এখন অথভা াের টান পড়ায় ঝাড় ােমর
দিহজুিড়েত অবি ত এমিপএেসর কাজও বে র িদেক।
গত ৭ ম রাি েবলা এমিপএস-এর পাততািড়
গাটােনার চা ল কর ঘটনািট ঘেট। এমিপএস-এর
দিহজুিড় ফাম থেক গবািদ প রােতর অ কাের পাচার
কের দওয়া হি ল। ানীয় যারা দিহজুিড় সংল
এমিপএস-এর কমী, ওেদরই একটা অংশ বাইের িবি
কের দওয়ার জ গবািদ প বাঝাই গািড়িট আটক
কের। পেরর িদন সকােল কাজ করেত আসা হাজার
খােনক িমক ছঁাটাইেয়র খবর শােন। কাজ হারােনার
জের এমিপএস িরসট গেটর সামেন িবে াভ দখােত
কের তারা।
এমিপএস-এর এই ফােম মাট িতন ণীর িমক
কাজ কের। ক াটাগির এ, িব ও অ ায়ী িমক। এ ও
িব ক াটাগির িমেল মাট ছেশা জন এবং অ ায়ীভােব
মােঠ কাজ করা িমেকর সংখ া চার-পঁাচেশা জন।
এছাড়াও রেয়েছ িঠকাদারেদর িমক।
কবল ছঁাটাই হওয়া বা কাজ হারােনা নয়,
িমকেদর বতনও কিমেয় দিনক ষাট টাকা করা
হেয়েছ। অেনক িমক কাজ ধের রাখার জ এই
ঊ মুখী ব মূেল র বাজাের মা ষাট টাকােত কাজ
করেত রািজ হেয়েছ।
কথা বলিছলাম িবনপুেরর আঁধািরয়ায় বািড় অন
বাগরাই-এর সােথ। ছঁাটাই হেয় গেছ স। কাজ
হারােনার ক ওর চােখমুেখ
। কথার মেধ ও
কাজ হারােনার াভ। কী য হেবক বুঝেত পারিছ
লাই। এখােন তবু মািট কাইেট খাইতাম। ইবার িসটাও
গল।' অথাৎ মাথায় হাত পেড় গেছ। ঝাড় ােম বািড়
দীপািল মািঝ-র। ামীর মেতাই িনেজও সংসাের একটু
বাড়িত রাহার জ এমিপএস-এ কাজ িনেয়িছেলন।
মজুির কেম গেছ তঁার। এখন সামা মজুিরেত কীভােব
চলেব, দীঘ ােসর মেতাই এ টা বিরেয় এল তঁার
মুখ িদেয়।
এখানকার ায়ী িব ক াটাগিরর কমী িসনরাই টুডু।
ওঁর সােথ কথা বেল জানা গল, ওেদর দিনক বতন
১৬৫ টাকা হেলও এখন মািসক হাজার টাকা িহেসেব
আরও িতন মাস ধেরই এই কাজটা করেত হেব। ফেল
দনার মেধ চলেছ গাটা পিরবার। এইভােব টানা
আরও িতনমাস -- িক তারপের কী হেব তার উ র
পাওয়া গল না এমিপএস চ েরর কােনা কমীর মুেখই।
আরও জানা গল, এমিপএস-এর বিশরভাগ কাজই
ব । নতুন কন াকশেনর জ সাত জন িঠকাদােরর
মেধ এখন মা িতনজন িঠকাদার কাজ করেছ। আর
মািট কাটার কােজ ডিল লবার যারা আসত, তারা
-িদেন একিদন কাজ পাে এখন।

ঘের ামী ী জেনই খাটেত যায়। একেশা িদেনর কাজ জেন না পেলও
মােঠর কাজ পাওয়া যেত পাের। িক এই আেয় কীভােব খাওয়া চলেব?
আমরা দেখিছ, তারা সজেন পাতা স কের খায়। সঁাওতাল মা েষর
খাদ াভােস ডাল নই। ডাল যখন স া িছল, তখনও ওেদর ঘের ডাল ঢুকত
না। কখেনা-সখেনা মাছ চুির কের আনেল মাছ পড়েব পােত। অ া সবিজ
বাজার থেক কনার ই নই। বেন-বাদােড় িড়েয় বা চুির কের যটু
মেল সবিজ খাওয়া সটু ই। এইরকম অব ায় দঁািড়েয় আমার ভাইেয়র
ব ু, আমার ব ু যসব সঁাওতাল ছেলিপেল বলত, তুই টাউেন আিছস,
এখােন চেল আয়, একটা িকছু সবাই িমেল কির, মা ষজন খেত পাে
না। ঘটনাচে আমার ই ভাই মারা গেছ, ফেল আমার বাবা-মােয়র কােছ
থাকার দরকারও হেয় পেড়িছল। এরাও ডাকিছল। আিম ােম িফের গলাম।
কেয়কমাস ধের পাড়ায় পাড়ায় ােম ােম আেলাচনা কেরিছ, কী করা যায়?
তারপর একটা প তির কের িবিডও অিফেস, প ােয়েত বারবার গলাম।
আমরা বারবার চ া কেরিছ কা-অপােরিটভ আইেন আমােদর সং ােক
রিজি ভু করেত। তাহেল আমরা সরকােরর কাছ থেক িকছু কাজকম
পাব। িকছু মা েষর কমসং ান করেত পারব। িতন ধরেনর বাই-লজ কলকাতা
থেক িকেন িনেয় গিছ। আড়াই বছর ঘুের িসআই সােহব েজ ািত বাবু
বলেলন, ভাই তুিম ভুল বুেঝা না। তামরা যভােব পােরা িকছু কেরা।
িক আিম কা-অপােরিটভ রিজে শন কিরেয় িদেত পারিছ না।' িতিন চ া
কেরিছেলন। িক কারণটা িছল অ িকছু।
এরপর আমরা কা-অপােরিটভ সাসাইিট েলােত িভিজট করেত

কােটর রা ন , জনতার রা

২ টাকা

১৬ ম ২০১৩ বৃহ িতবার
•

হফাজত পৃ ৪

-স েয়র গ

কির। সকেলই ীধরপুর কা-অপােরিটভ ব া '-এর কথা জােন। এিশয়ার
মেধ থম সািরর কা-অপােরিটেভর মযাদা পেয়িছল। এখন অব তমন
াথ নই। যা অ ােসট আেছ তােত চেল যাে । আমােদর াম থেক িতন
িকেলািমটার দূের এই কা-অপােরিটভ। এসব জায়গায় িভিজট করলাম।
বধমান স াল কা-অপােরিটভ ব াে র চয়ারম ান িচ র নবাবুর কােছও
পঁৗেছিছলাম। আমরা িজ াসা করলাম, কীভােব আপনােদর এই কাঅপােরিটভ ব াে র ফেমশনটা হেয়িছল? উিন বলেলন, তখনকার িদেন
তা সলফ হ প িছল না। িক ওইধরেনর প কেরিছলাম। তারপর
যখন আইন হল, আইিন ীকৃিত পেয় গলাম।'
আমােদর িশ া িনেকতন চলিছল ২০০৪ সাল থেক। কি উটার
এডুেকশন
হল ২০০৫ সােল। তারপর কি উটার সারাই করা, বানােনা
িশখলাম। এইসব করেত করেত যখন দখলাম, সবই করিছ, িক পুঁিজ না
হেল দঁাড়ােনা স ব হে না। ব াে র য়াের য়াের িগেয় িফের এেসিছ। কাল াটারাল িসিকউিরিট ছাড়া কােনা গভনেম ট েজে ব া িফনা কেরিন।
আমরা আমেদর সম সািটিফেকট জমা রাখেত চেয়িছলাম ব াে র কােছ।
িক স েলার কােনা মূল ই ওেদর কােছ িছল না। আমােদর পির ার বেল
দওয়া হেয়িছল, ব া টাকা িদেয় টাকার ব বসা করেত বেসেছ। তামরা
সমাজেসবা কেরাগা। ততিদেন আমােদর সে যারা জেড়া হেয়িছল, অেনেক
ছেড় চেল গল।
এরপর েয়র পাতায়

মেন চলব : উদ মার

ডান লাম পরমাণু কে র কিমশিনং চািলেয় যেত বলল ি ম কােটর একিট ব
.
বারাসাত-এর
. কাম িনর মৃতার মা
.
রণ
. িকছুই চাই না।আমরানতামচাকির,ীরা িকিতপূআমােদর
সংবাদম ন িতেবদন, ১৫ ম •
ডান লাম পরমাণু ক কিমশিনং-এ িগতােদশ চে
করা একিট আেবদন ৬ ম ি ম কােটর একিট ব
নাকচ কের িদে েছ। রাে আ জািতক পরমাণু এেজি র
একিট নিথ উে খ কের বলা হে েছ, ভারতবেষর
অথৈনিতক বৃি র হার চািলে যাও ার জ
চুর
পিরমাণ িব ৎ দরকার, তাই ডান লাম পরমাণু কে র
কিমশিনং ে াজন।
ব ত রাে যসব কথা বলা হে েছ, তা দীঘিদন
ধেরই ভারতবেষর পরমাণু লিব এবং সরকােরর তরেফ
বেল আসা হে । এই রাে দান লাম পরমাণু ক
স েক ক এলাকার বািস ােদর উে গ এবং অ িবধা
ও তজি দূষণেক কিমউিনিটর বৃহ র ােথর তুলনা
ছােটাখােটা ব াপার বেল উে খ করা হে েছ।
ডান লােমর পরমাণু িবেরাধী আে ালেনর মুখপ
এসিপ উদ মার এ সে িমিড ােক জািনে েছন,
আমরা পরমাণু শি িবেরাধী জন আে ালন' কােট এই
আেবদন কিরিন, কেরেছ পুভুলািগন নানবারগাল' নােম
চ াই-এর একিট পিরেবশ সংগঠন। আমরা কােটর রা
মেন চলব না, জনতার রা মেন চলব।'
এইিদনই ইিদনথাকারাইেয় পরমাণু িবেরাধী মে ল াই
জাির রাখার ব াপাের স িত জািনে েছ ামবাসীরা।
ইিদনথাকারাইেয়র বািস া, আে ালেনর ন ী
রী
জািনে েছন, আমরা গত ৬৩০ িদন ধের িতবাদ
চািলে যাি , সরকার বা কাটেক আমােদর পােশ
পাব এই আশার ওপর দঁািড়ে নই। আমরা পরমাণু
কে র িব ে আমােদর ল াই ব কের িদেত পাির
না। কাট আমােদর মা ষজেনর একটা ে রও উ র
দ িন। পরমাণু দা ব তা িবষে আমােদর সও ােলর,
বাধ তামূলক িনরাপ া মহ া স েক আমােদর ে র
জবাব দ িন আদালত। আমােদর কােছ সরকার এবং
আদালত একই -- যারা অথৈনিতক বৃি র জ পরমাণু
িব ৎ ােমাট করেত দৃ িত । আমরা িব াস কির,
পরমাণু শি আমােদর মুেছ দেব, আমােদর জীিবকা
মুেছ দেব।'
তেব ি ম কােটর এই রােয় ডান লােমর কিমশিনং
ি য়া চািলেয় যেত বলা হেলও ১৫িট িনেদশ জাির করা
হেয়েছ, স িল হল : য াংেশর ণমান সহ সম িদক
িবেবচনা কের NPCIL, DAE, AERB এর ছাড়প
না িমলেল চুি চালু করা যােব না; ক ীয় পিরেবশ
ম ক তার ছাড়পে র শত িল পালন করা হেয়েছ িক না
খিতেয় দেখ তেব চুি চালু করেত দেব; চালু হওয়ার
পরও িত িতনমােস অ ত একবার কে র িনরাপ ার
িদকিট খিতেয় দখেব ও িঠকঠাক করার বে াব করেব
AERB ও NPCIL. চুি র তজি য় পাড়া ালািন
থেক বতমান ও ভিব েতর িবিকরণজিনত য় িতর
িবষেয় পযা নজরদািরর বে াব করেত হেব; কে র
মেধ নয়, পাড়া ালািন ফলার ায়ী জায়গা িহেসেব
. ত কােনা গভীর ভূতাি ক গ র-এর (Deep Geological Reserve) বে াব করেত হেব; িবপযয়
মাকািবলায় সমেয় সমেয় জ ির মহড়ার আেয়াজন করেত
হেব ও পুিলশ- শাসন-দমকল-ডা ারেদর িশ েণর
বে াব করেত হেব; িতেরাধ আে ালেনর কমীেদর

মেয়েক িফিরেয় িদেত পারেবন? আমরা
ধু মেয়র খুিনর ফঁািস চাই

.

.
ি ম কােটর রােয়র িব ে ১৪ ম মাছ ধরা বয়কট কের কােলা
পতাকা িনেয় ব াপক গণিবে ােভ ইিদনথাকারাই, তুিতেকািরন,
াপুিল-র মৎ জীবীরা।

.
.

কিব শ

ঘাষ

য কানও েযােগর
পরই সরকার যমন িতপূরেণর কথা
ঘাষণা কের, বারাসেত মেয়িটর িনমম
পিরণিতর পর সটাই করা হেয়েছ। এর
চেয় আপি কর িকছু হেত পাের না।
বারাসেতর য িতবাদী মা েষরা তা
ত াখ ান কেরেছন, তঁােদর িত আমার
ণিত রইল।

ি ম কােটর তাতাকািহিন
• পরমাণু

িত ান িল, যথা অ াটিমক এনািজ কিমশন (AEC), এবং অ াটিমক এনািজ র েলটির
বােডর (AERB) ব ব েক শষ কথা বেল ধের িনেয়েছ ি ম কােটর দীপক িম এবং ক এস
রাধাকৃ েনর ব ।
• পরমাণু লিবর দািব, পরমাণু শি পির ার, িনরাপদ, িনভরশীল এবং স া' -- এই দািব িল
িবনা ে মেন িনেয়েছ এবং এর পে সওয়াল কেরেছ কাট।
• ই টার াশনাল অ াটিমক এনািজ এেজি , যা একিট পরমাণু িত ান এবং যা িনেজর অি ে র
খািতেরই পরমাণু শি র সানািল ভিব েতর ছিব আঁকেত দায়ব , তােদর ২০০৮ সােলর দািবর
ওপর িভি কের, ভারেতর অথ নিতক বৃি র জ ২০৫০ সােলর মেধ িতন ণ পরমাণু িব ৎ
েয়াজন' -- এর পে সওয়াল কেরেছ কাট।
• ডান লােম বাধ তামূলক িনরাপ া মহড়া না কেরই কিমশিনং করা হে , পরমাণু িত ান িলর
িনেজেদরই চালু করা এই আইন অমা করা হে ডান লােম, স িবষেয় রােয় উে খ নই।
• পরমাণু িত ান িলর িনেজেদর তির করা আইেনই আেছ, কে র দড় িকেলািমটােরর মেধ
কােনা জনবসিত থাকেত পারেব না। িক ডান লােমর ৭০০ িমটােরর মেধ রেয়েছ নািম
কেলািন -- এই বআইিন িবষয় িনেয় কােনা উে খ নই রােয়।
• এইআরিব-র সফিট কাডিট ১২ পাতা জুেড় ব াখ া কেরেছ রায়।
• রােয় ভারত যােত পরমাণু-িবি
দশ না হেয় পেড়, তার সাবধানবানী শানােনা আেছ। ব ত,
পৃিথবীর হােত গানা কেয়কিট দশ ছাড়া বািকরা পরমাণু-িবি । ফু িশমা িবপযইেয়র পর অ ত
পঁাচিট দশ সেচতনভােব এই িস া িনেয়েছ।
• কা াল র েলশন জান আইন য ভাঙা হেয়েছ ডান লােম, তার কােনা উে খ নই রােয় -বরং এই আইন ভাঙােক কােটর িসলেমাহর দওয়া হেয়েছ।
• তজি য় পাড়া ালািন ফলার ায়ী িনরাপদ জায়গা পঁাচ বছেরর মেধ খুঁেজ ফলার
এনিপিসআইএল-এর আ ােস সায় িদেয়েছ কাট। অথচ, পরমাণু শি র প েন একেশা বছেরর
ইিতহােস িবে র কােনা দশ পাড়া ালািনর ায়ী িনরাপদ িঠকানা খুঁেজ পায়িন এখনও।
ওপর থেক সম অপরাধ মামলা তুেল িনেত হেব ভৃিত।
কিমশিনং ি য়া জাির রাখার রােয়র িবেরািধতা
করেলও পরমাণু িতেরাধ আে ালনকারীরা ি ম
কােটর এই িনেদশ িলেক াগত জািনেয়েছ।
এিদেক ফর একবার ডান লাম চুি র কিমশিনং-

এর সময়সীমা িপিছেয় িদল এনিপিসআইএল। এি েল
কিমশিনং না করেত পারার পর ক ীয় ম ী নারায়ণ ামী
জািনেয়িছেলন, ম মােস কিমশিনং হেব। ১৫ ম স
িব ি েত তা পেরর মােস হেব বেল জানায় পরমাণু
কতৃপ ।
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স াদেকর কথা

মািন মােকেটর নপথ
� চনাজানা লােকেদর কাছ থেক ইনেভ ' করার
আ ান নেত হি ল বশ কেয়কবছর ধেরই।
িবেশষত, যােদরই কােনা চাকির আেছ, এমনকী
স য় করার মেতা রাজগার আেছ, তার কােছ
পেড় যত িবিভ মািন মােকট কা ািনর এেজ ট,
পিরিচতজেনরা। কউ ভাইেয়র ব ু, কউ বা আবার
সরাসির আ ীয়। বিশ লাভ করবার আশার সােথ
িমেলিমেশ িব াস, স ক --- এক জবর খলার
জ িদেয়িছল --- য খলায় সবপ ই জেত।
এরকমই সানালী িছল এতিদন, ায় দশ বােরা
বছর ধের চলা এই বাংলার মািন মােকট। াভািবক
হেয় উঠিছল অ াভািবক িরটান।
সরকােরর উ য়ন-িশ ায়েনর বঁাধা বুিলর
বা বায়েন এিগেয় এেসিছল এরা। লােকর আমানত
পুঁিজ িনেয় িরেয়ল এে ট থেক প খামার, শিপং
মল থেক আইিট, টু িরজম থেক অ াে া, িসেনমা
থেক িমিডয়া --- কী নয়। িসিবআই- ক লখা
িচিঠেত সারদা েপর কণধার তা বুক বািজেয়
বেলই িদেয়েছন, এসবই কেরিছ কােনা ব া থেক
কােনা লান না িনেয়'। এই তা উ য়েনর তিজ
ষঁােড়র কায়দা!
২০০৮ সােল িরলােয় পাওয়ােরর শয়ার
কনার িহিড়েকর কথাটা িশি ত লােক িন য়
ভুেল যায়িন। শয়ার ওেপন' হওয়ার চারিদন
আেগ থেক ি ম কােটর ধান িবচারপিতর ব
িনেদশ িদেয় রেখিছল, দেশর কােনা কাট যিদ
িগতােদশও িদেয় দয় এই শয়ার (আইিপও)
কােশর ওপর, তা া হেব না। ওেপন' হওয়ার
িদন থম িমিনেট এক ল প াশ হাজার কািট
টাকা তুেলিছল কা ািন, ছ-টা পাওয়ার া ট
বানােনার কথা িদেয়। একমাস পেরই গ টা তেতা
হেয় যায়, শয়ারিট বাজাের আেস সেতেরা শতাংশ
কম দােম। ল ল ছােটা আমানতকারী মুহূেতর
মেধ লুেট যায়। মাণ নই, িক ওয়ািকবহাল
মহেল সবাই মােন, িরলােয় জেন েনই কা টা
ঘিটেয়িছল, আেজবােজ চার কিরেয় শয়ােরর দাম
বািড়েয় কাশ কেরিছল।
এবােরও এখন আে আে বেরাে , এই
িশ ায়ন'-এর বিশর ভাগটাই ভঁাওতা। ফ জিম
িকেন, তাই দিখেয় টাকা তালার ধা া। করব
বেল ঠিকেয় রাখা। কউ কউ অব িশ ায়েনর
আ ােনরও পেরায়া কের না। তারা পেণ র ফাটকা
বাজাের আমানত খািটেয় চড়া দ িদে াহকেদর।
বিশ লাভ করা াহকরা সহ সম মা ষ ওই পেণ র
ফাটকা বাজােরর ত
ফল --- িজিনসপে র
অ াভািবক মূল বৃি ভাগ করেছ। সামািজকতােক
ব বহার কের বিশ লােভর -চ সমােজর ভতের
আসন গঁেড় বসেছ। তােত কী? অথৈনিতক
বৃি , তা স যার মাধ েমই আ ক, িশ ায়ন বা
ফাটকায়ন।
মািন মােকেটর জ কড়া আইন আনেছ রাজ ,
ক সরকার। চার পালােল বুি বেড় যাওয়ারই
কথা। িক কড়া আইন বািনেয় িক তিজ ষঁােড়র
গলায় দিড় পরােনা যায়? ওই ষঁাড়ই তা আমােদর
অথনীিতর িভি !

&

িতি ত হল
দি ণব সং হশালা'
অমৃতলাল পাড়ুই, ২ ম •
পরম িনভরতায় গভীর িব াস, সাং ৃিতক ঐিতে র
ক ানভাস, ে র রঙ আর ই া-তুিলর টান স িলত
সৃি কেমর উপাদান সং হ কের জনসমে
িতিব িনত
করার উে ে স িত ডায়ম ডহারবার শহের দি ণব
সং হশালা'র ােরা ঘাটন করা হল। চারিট বেড়া কামরায়
ও ল া বারা ায় াথিমকভােব সংগৃিহত ও দিশত হে
িচ , পট, পুঁিথ, দা িশ , মূিত, ও সং ৃিত আেলািচত
পু ক।
আ ািনকভােব েবশ ার উে াচন কেরন
সদয়
সং হশালার ত াবধায়ক ড. িবজন মার ম ল। ধান
অিতিথ িছেলন কািলদাস দ সং হশালয়ার ত াবধায়ক
তীপ ভ াচায। অ ােন সভাপিত কেরন িচ িশ ী ও
াবি ক অমেরশ মুেখাপাধ ায়। ডায়ম ডহারবােরর বািস া
সদ য়াত িদলীপ চ বতী মহাশয়

থ ম পা তা র প র

ব রা পিরবার, অ

এবার আমরা আমােদর সদ েদর মেধ আেলাচনা
কের িডেপািজট রাখেত
করলাম। িনেজরাই স য়
করা
কের ফা ড তির কেরিছ। সই টাকা
খািটেয় কি উটার ব বসাটােক বািড়েয়িছ। কি উটার
এডুেকশেন কি উটােরর সংখ া বািড়েয়িছ, যােত
ুেড ট িপছু একটা কের কি উটার িদেত পাির।
এইবার লােক বেলেছ, তামরা এই ক-টা লােকর
মেধ টাকা িন , আমােদর স য় করার েযাগ দেব
না কন? এইভােব সদ সংখ া বাড়েত বাড়েত আজেক
তা সাত হাজােরর ওপের চেল গেছ।
স য়কারী ১ টাকা কের দিনক জমা রাখেল ৩৬৫
িদেন ৩৬৫ টাকার ওপর ৯.০২% েদর িহেসেব পােব
৩৮০ টাকা, ১০ টাকা কের জমা রাখেল ৩৮৮০ টাকা।
তার বািড়েত েত কিদন একজন কমী সাইেকেল কের
িগেয় সং হ কের িনেয় আসেব। থেম আমােদর িছল
৯.০২%, যখন তথাকিথত িচট ফাে ডর রমরমা
হল, আমােদর ১% বাড়ােত হল। য কমী বািড় বািড়
িগেয় সং হ িনেয় আেস, তােক আমরা বিল স য়সািথ। তােক িদেত হয় ৩%। আমােদর কােলকশন কম,
তাই আমােদর গড় অিফস-সং া খরচ বিশ। িবি ং
ভাড়া, ইেলকি িসিট, অিফস- াফেদর বতন সব িনেয়
৫%। ১৬-১৮% আমােদর মাট খরচ। এই খরচ কেরও
আমরা মা ষেক িরটান িদেত পারিছ, িক ব বসা যখন
খারাপ থােক, তখন দম বিড়েয় যায়। আমরা কাউেক
ঘুষ িদই না। রাজৈনিতক চঁাদা মােন প াশ টাকা, যই
আ ক।
২০০৮ সােল আমােদর রািনং িডেপািজটর ৩০০০
িছল। ২০০৯ সােল ৪০০০ হেয় িগেয়িছল। দড় বছর
আেগ আমােদর িডেপািজটেরর সংখ া কেম হেয়েছ
ছেশা। এটা এমিন এমিন হয়িন। আমােদর ২২ জন
এেজ টেক আমরা তাড়ােত বাধ হেয়িছ। তারা আমােদর
সাতগািছয়া বাজােরর মেধ ১৫টা িবিভ কা ািনর
অিফস িনেজেদর উেদ ােগ খুিলেয়েছ। আমােদর কােছ
আয় ওেদর ৫-৭ হাজার টাকা আর ওইসব কা ািনেত
আয় করেত পারেব ৩৩-৩৫ হাজার টাকা। আপিন

পঁাচ বছর আেগ
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একজন সদ , আপনােক ওরা বাঝাে , ব রা কী
িদে ? ৯.০২%। আমরা দব ২৫%, ৩০%। তুিম
চেলা, তামার টাকার ির আমার। িডেপািজটেরর
সংখ া মারা ক কেম যাওয়া হেয়েছ ওই েলাভেনর
ফেল। আমরা তােদর ধের রাখেত পািরিন। একমা য
মা ষ েলা আিশর দশেক ছঁ াক খেয়েছ, ঘরেপাড়া গ ,
তারা বিশ ই টােরে র লােভ যায়িন।
সাতগািছয়া বাজারেক ক কের ৪-৫ িকিমর মেধ
আমােদর িডেপািজটর রেয়েছ। ৩৬৫ িদনই যােত স য়সািথ তার কােছ সাইেকেল পঁৗছােত পাের। এটা স ব না
হেল আমরা দরখা টা ম ুর কির না। বতমােন আমরা
িদন িত কােলকশন পাই ১৩,৫০০ টাকা। িতিদন ১০০
টাকা জমা দওয়ার লাক ৩০-৪০ জন আেছ। এর থেক
বিশ জমা পেড় না। ১-২-৫-১০ টাকার কােলকশনই
বিশ। আমােদর িডেপািজটরেদর ছ-মাস পর ৭৫-৯০%
লােনর ব ব া আেছ। েদর হার মািসক ১টাকা ১০
পয়সা। বছেরর মাঝখােন টাকা ফরত দওয়া হয় না।
আমরা কি উটােরর কােনা ক রািখ না। একটা
শা- ম সাজােত য ক-টা মিশন লােগ, স কটা সাজােনা আেছ। সটা বিরেয় গেল আমার সে
সে কলকাতায় অডার হেব। পরিদনই া েপােট মাল
নািমেয় দেব আমার কােছ। আমােক অডার িদেলই
আিম মাল তুলব। বধমান, নিদয়া, গিল, এই িতন
জলায় বিশরভাগ প ােয়ত, প ােয়ত সিমিত, িবিডও
অিফস, া দ ের যত কি উটার সা াই এবং সািভস
আমরা কির। এ েলা ট ডার িদেয় পেত হয়। সব
ে পাইও না। সব জায়গায় িনয়ম মেন ট ডার হয়
না। আমােদর চ া থােক, কম িফট কের আমরা
ট ডারটােক ধরব। টাটােলর ওপর সলটা বিশ হেল
পুিষেয় যায়। সািভসটাও আমরা ভােলাভােব কির। এই
কােজ আমােদর ুেড টেদর আমরা ৪০০০ টাকা মাইেন
িদেয় পেয় যাই। একটা ছেল সারা িদেন ১৫০-২০০ িকিম
মাটরসাইেকেল রান কের। িপছেন বঁাধা থােক ডাই করা
কি উটার, সর াম ইত ািদর বাঝা। ঘুষ িদই না বেল,
আমােদর চক ই াকৃত আটেক রাখা হেয়েছ।

কেরন দিনক -টাকা িদেয়'

আজ সামবার কলকাতার কেলজ ি েট বাংলার মুখ
পি কার আ ার িবষয় িছল িচট ফা ড। উপি ত িছেলন
পরব, জনপথ, ম ন, একক মা া পি কার ব ুরাও।
আেলাচনা উপ াপন কেরন অিন ভ াচায। পের
অেনেকই তােত অংশ নন। তেব মমািরর সাতগািছয়া
বাজােরর ব রা পিরবার' থেক আসা যুবক ত
পা ােরর অিভ তার আেলাচনা িছল উৎসাহব ক।
কন িচট ফাে ড ােমর সাধারণ মা েষরা িনেজেদর
তািগেদ জিড়েয় থােক, তার একিট িচ িতিন তুেল
ধেরন এই আ ায়। সখােনই িতিন শানােলন রণু
বাগ-এর কথা। •
৪৫-৫০ বছর বয়েসর রণু বাগ। ভারেবলা মােছর
বাজাের িগেয় থম রণুিদেক দেখিছ। ছ-সাত বছর
আেগর কথা। রণুিদ যখন মাছ ধরেত যাে ন, তখন
বেড়া বেড়া মােছর আড়তদােররা তঁােক িখি িদেয় মাছ
ধরেত বাধা িদে । ভার চারেট িক সােড় চারেট তখন।
আেগ সােড় িতন হাজার িদেয় যা, তারপর মাছ তুলিব'।
সােড় িতন হাজার টাকা ধার িছল রণুিদর। সম িখি
উেপ া কের িতিন বহায়ার মেতা ওেদর কাছ থেক
আরও পঁাচ কিজ মাছ িভ া চেয় িনেলন। বলেলন,
আজেকরটা আজেকই িমিটেয় দব'।

২০০৭ সােল যখন আমরা আমােদর সং া বাইেরর
লােকর িডেপািজেটর জ খুেল িদলাম, রণুিদ পাসবই
করােলন। তখন ওঁর -টাকার পাসবই িছল। দিনক ২
টাকা তঁার জমা। পেরর বছর রণুিদ পঁাচটাকার পাসবই
কেরেছন। তারপর নানান কােজ আর ল কিরিন। িতন মাস আেগ একিদন দিখ রণুিদ িনেচর ঘের চয়াের
বেস আেছন। আিম িজে স করলাম, েরণুিদ ভােলা
আেছা?'
--- হঁ া। এই তা একটা ম াচুিয়িরিট িনেত এেসিছ।
--- এই সাত হাজার কত টাকার।
--- বেলা কী! সাত হাজার!
--- নতুন বই হেয়েছ?
--- হঁ া, িড় টাকার একটা বই কের িদেয়িছ।
--- িদিদ, একটা কথা জানেত ইে করেছ? সব সময়
তা তামার সে দখা হয় না। এখনও িক ভারেবলা
িখি খেত হয়?
রণুিদ ল ায় পেড় হাসেত লাগেলন।
--- না-না। সসব -িতন বছর আেগই িমিটেয় িদেয়িছ।
আজ আিম এক টাকাও ধার কির না। যা মাছ িকিন
নগেদ।

আমরা বকার ... ডাকািত আমরা করবই'
রামজীবন ভ িমক, কাচিবহার, ২ ম •
পয়লা বশােখই গৃহ েবশ হেব। হােত টাকা নই তাই
তামােদর খাওয়ােত পারব না। ধু একটু িনয়মর ার
পুেজা কেরই ঘের ঢুেক যাব। দখা হেলই শ িজৎদা
বলত আমােদর। ঘর বলেত আট লাখ টাকার হাউস
িবি ং লান িনেয় -কাটা জিমর ওপর েটা ম
আর ি ল ছাড়া জানালা। শ েপা লক ছাড়া, ডাসা
%
ছাড়া ধু িছটকািন দওয়া দরজা। া ার হয়িন
িঠকমেতা। রঙ, রািনং ওয়াটার, ইলাি ক ওয়ািরং এসব
টাকার অভােব করা যায়িন। ডাকািতর ভয় ক নােতও
আেসিন শ িজৎ-এর। ডাকাতরা নািক হাম-ওয়াক
কেরই ডাকািত কের। কাথায় ডাকািত করেল মালকিড়
ভােলা পাওয়া যােব, সটা িনি ত না হেয় প ম
করেত ডাকাত আসেব না। ব ােক বারবার বুিঝেয়েছ
শ িজৎ। কাচিবহার বাবুরহাট, রােজন চৗপিথ সব
জায়গায় রাত পাহারা আেছ। রােজন চৗপিথ থেক
দীপ আেটর দি ণ গিল ধের ৫০০ িমটার গেলই
শ িজৎ-ব ােদর নতুন বািড় আর পেনেরা বছর ভাড়া
বািড়েত কািটেয় আসা পুেরােনা সংসার। চারিদেক অেনক
দূর অবিধ ফঁাকা, বািড়ঘর নই। তবুও ডাকােতর ভয়
কখেনা হয়িন। আর কী আেছ য নেব?
কখন য ব া-শ িজৎ আর তােদর -বছেরর মেয়
গভীর ঘুম থেক জেগ উেঠ বেসেছ িবছানায় --- মেন
করেত পারেছ না। অ কার ঘের িকছু ভাজািল আর
টেচর আেলা মশািরর ওপর ঘুরেছ। দওয়াল ঘিড়েত
তঁার িপতার ৃিতেত রাখা রাম সাদ চ বতী
ৃিতভবন' এই সং হশালার জ দান কের গেছন।
এই উে াধন অ ােন িশ ী সািহিত ক সং াহক সংগঠক
ব ণী মা ষ উেদ া ােদর পােশ থেক ভিব ৎ
াসি কতার উেদ াগ গেড় তালার রণা িদেয়েছন।
উেদ াগ িনেয়েছন িশ ী সমাজ'-এর প থেক গাপাল

রাত দড়টা। এখান থেক ৃিত । -জন িজিনসপ
ল ভ করেছ, িকছুই িমলেছ না। লকার ভাঙেছ।
সখােনও িকছু পাে না। এভােব ায় পঁিচশ িমিনট
ধের পুেরা ঘর ওলট পালট। একবার ব ার মেয় একটু
কঁেদ উঠল। ব াও ভেয় িট িট। ডাকাতরা ধমেক
মেয়েক চুপ করােত বেল। সােথ ব ােক বেল, তুিম
িনি ত থােকা তামার িকছু করব না। আমােদরও বান
আেছ। িক কী করব? আমরা বকার, চাকির বাকির
নাই। ডাকািত আমরা করবই।
শ িজৎ আর ায়ুর জার ধের রাখেত পারল না। যিদ
িকছু না পেয় ছােটা স ােনর গােয় ভাজািল চািলেয়
দয়? এসব ভাবেতই মেন হল, বেল দওয়াই ভােলা।
ি েজর ভতের লান-এর একটা ইন লেম ট-এর বােরা
হাজার টাকা আেছ। শ িজৎ জানত না, ওেদর সামা
সানার গয়নাও ওখােনই রেখেছ ব া। টাকা গয়না িনেয়
ওেদর ডাকাতরা থ া ইউ বেল।
পরিদন ৮ ম সকােল বািড়র সামেন গেল একটা
জটলা দখেত পলাম। এএসিপ এেসেছ ইনেকায়ািরেত।
জটলায় সবাই বলেছ, চারিদেক ঘনঘন ছােটাখােটা
ডাকািত ঘেট চেলেছ। কউ বলেছ, এটা
বলা যায়।
এখন ডাকািত িছনতাই বাইক চুির এসব চলেতই থাকেব।
সারদা কা সহ অ সব িচট ফা সং া উেঠ যাওয়ায়
য বকার সম া, অথৈনিতক নিতবাচক শূ তা তির
হেয়েছ সটা এভােবই সমাজ জুেড় ফুেট বেরােব।
িমদ া, িবধান দব, শ র সরকার,
তারকনাথ হালদার ভৃিত খ ািতমান
শিনবার ও রিববার িবেকল ৩ ট থেক
সবসাধারেণর জ এই সং হশালা উ ু
মেধ িশ ও সং ৃিত তথা আ িলক
আেলাচনাসভার ব ব া করা হেব।

ই িজৎ কাি ,
িশ ীগণ। িত
রাি ৮টা পয
থাকেব। মােঝ
ইিতহাস িবষেয়

গরম ও হাওয়া
তমাল ভ িমক, ভবানীপুর, ৮ ম •
নতািজ ভবন মে া শেনর ন ধরব বেল দঁািড়েয়
আিছ। ন ঢাকার মুেখ একটা মেয় -হাত তুেল
লাফােত আর করল, এয়ার কি ডশনড এয়ার
কি ডশনড'। তার স ী ছেলটা হাসেছ। এিস ন
আসেছ। এেদরেক দেখ মেন হয় মিণপুির। না হেলও
উ র-পূবা েলর কােনা রােজ র তা বেটই। ফরসা
মুখ আর ল াপােপঁাছা নাক- চাখ দেখ যােদরেক
আমরা সাধারণত েনপািল' বেল থািক সরকম জন।

এিসর ফল
• িকছু

িকছু জীবা র
বাড়বৃি ঘেট এিস- ত।
• জেলর অভাব, চামড়ার
িত।
• মু অি েজেনর
অভােব শরীের
রাগ িতেরাধক মতার
হািন
• মু অি েজেনর
অভােব াড শার
ও ৎ ন বৃি
• সেরােটািনন বা খ
হরেমান'-এর রণ
কেম যাওয়া
• এিস বা ায়েনর
মাধ েম ঘর ঠা ডা
কের, ফেল নাক মুখ
িকেয় যায়
• এিসর রি জাের ট িল
বায়ুম েলর ওজন
েরর িত কের
এরা না হয় পাহািড় এলাকার মা ষ - সমতেলর
বশাখী রােদর খর তােপ নােজহাল। িক
এখানকার মা ষরাও তা দখিছ পটাপট এিস বা
এয়ারকি ডশিনং মিশন লািগেয় ফলেছ। ামবাজাের
আমােদর ছা ীরা থােক ভাড়া বািড়েত। জ াঠা-ঠা মার
সে ভাগাভািগ কের তােদর সা েল একখানাই
ঘর। ওই ঘেরই িতনজেনর খাওয়া শায়া পড়া না
িটিভ দখা - সব। সই ঘের একটা এিস লািগেয়
ফেলেছ। গিড়য়ােত আমার এক ব ু একখানা আর
এক আ ীয় ঘের খানা এিস লািগেয়েছ। এরা
সকেলই িক মধ িব -- ুল কেলজ অিফেস চাকির
কের। আেগকার মধ িব েদর ফ ােনর জায়গা িনেয়
ফলেছ আজেকর এিস। জায়গা িনেয় ফলেছ ঘেরর
মেধ যত না, মেনর মেধ আরও বিশ। আমার এক
ছা ীর কােছ একটা ঘটনা েন সরকমই মেন হল।
ছা ী পেড় দি েণর এক ঐিত বাহী িমশনাির
ুেল। সখােন সব াস েম এিস লাগােনা আেছ।
ছা ীর ােস একজন িটচার এক
ু-ছা ী' ক
িপছেনর ব থেক সামেন আসেত বলায় স জানায়
য তার র হেয়েছ, সামেনর িদেক এিস লাগােনা
আেছ বেল সিদেক বিশ ঠা ডা, তাই স সামেন
বসেত চায় না। িটচার তােক সামেনর বে জার
কের বসােল ছা ীিট এিস ব কের দওয়ার অ েরাধ
কের। তােত িশি কা জানান য তঁার খুব গরম লাগেছ
এবং ওই একিট ছা ীর জ িতিন এিস ব করেত
পারেবন না। ফলত, এিস চালু থােক এবং এর ফেল
ওই ছা ীিটর িকছু না হেলও আমার ছা ীিটর ঠা ডা
লেগ গেছ।
এই গরেম এিসর ঠা ডা কন ফ ােনর হাওয়া
লাগারও যার চা নই তমন একজেনর কথা নলাম
আমার এক মা ারমশাইেয়র কােছ। মা ারমশাই
ির ায় চেপিছেলন পুরেবলায় আর চ রা ুর
দেখ সাইেকলিরকশা চালকেক বেলিছেলন, আমার
ছাতাটা একটু মাথায় দেবন নািক?' সখানও থেক
কািহনীর । িরকশাওয়ালা বেলন য িতিন ছাতা বা
টুিপ মাথায় িদেয় ির া চালান না, অেভ স খারাপ
হওয়ার ভেয়। ধু িত খপ ির া টানার পের
গােছর িনেচ দঁািড়েয় একটু ঘাম িকেয় নন এবং
তােতই বশ থােকন। িতিন আরও বেলন য জয়নগেরর
থেক শহরতিলেত এেস যখােন তঁার ডরা সখােন
ইেলকি ক ফ ানও তঁার নই। থম রােত গরেম ঘুেমর
একটু ক হয়, িকছুটা হাতপাখা নেড় সময় কাটােনার
পের বাইের থেক একটা হাওয়া আেস, তােতই ঘােম
ভজা গা তঁােদর শীতল হয়, তখন তঁারা ঘুিমেয়
পেড়ন।
েন আিম মা ারমশাইেক বললাম, ায় একই
রকেমর বণনা আমােদর কােজর মেয়র থেক েনিছ।
ওরা থােক আরও দি েণ। রাজ িব ৎ পষদ, মােন
এসইিব-র এলাকায়। সখােন ইেলকি ক থেকও থােক
না। ফেল তার ঘের ভাড়া করা ফ ান ায় িতরােত
অেনক ণ ব থােক। ঘের হাওয়া ঢােক না, েমাট।
তখন বাইের বারা ায় িগেয় েয় হাওয়া পেত হয়।
পেত হয় মােন পেতই হয়। না হেল ভাররােত উেঠ
আবার কাজও করেত ছুটেব কী কের?
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কেল ািরর িচট ফাে ডর সে ভুেয়া িশ ায়ন আর পেণ র ফাটকা বাজােরর সরাসির স ক
আকাশ মজুমদার, জলপাই িড়, ১ ম
আমরা ছােটােবলা থেক পিরিচত লাকজনেক টাকা
রাখেত দেখিছ পা অিফস, ব া , ইন েরে ।
তার বাইের িকছু িকছু িত ােনর কথা নতাম --িপয়ারেলস, সাহারা। কউ কউ শয়াের টাকা রাখত।
িমউচুয়াল ফাে ডও টাকা রাখত। িক স েলা কম।
আিমও ছােটােবলায় মািস কা েদর দওয়া উপহােরর
টাকা রেখিছ পা অিফেস। হয়েতা হাজার টাকার
িকষান িবকাশ প কনা হেয়েছ, সটা হয়েতা ৬-৭
বছর পের ২০০০ টাকা হেয়েছ। াস সেভন এইেট মা
সে কের িনেয় িগেয় পা অিফেস একটা অ াকাউ ট
খুেল িদেয়িছল।
২০০০ সােলর পর থেক আে আে দখেত পলাম,
িবিভ নােম িকছু িকছু সং া উেঠ আসেছ। থমিদেক
িবিভ চ ােনেল িব াপন দখেত পাই। আে আে দিখ
আমােদর শহের একটা একটা কের া অিফস খুলেছ।
যমন রাজভ ািল, য়াগ, আইেকার, অ ালেকিম ।
একটা কৗতুহল িছল। এরা কারা? তেব েত েকই
এলআইিস-র একটা লােগা ব বহার করত। অথাৎ
এলআইিসর সে এেদর একটা অ াটাচেম ট আেছ বুিঝেয়
তারা িব াসেযাগ তা অজন করত। ওেদর িসে মটা
যেহতু নটওয়ািকং িসে ম, এক থেক পেনেরা অবিধ
র া থােক এেজ টেদর, ক কার িনেচ কত লাক
জাগাড় করেত পাের, তাই পিরিচত ধেরই আমানত
তালা হত। েত েকই কােছর লাকেক অ াে াচ করত।
আিমও কেরিছ িকছু রকািরং বা ওই ধরেনর আমানত।
ছােটা ছােটা। পিরিচতরা আসত এেজ ট িহেসেব।
ফেল অ ীকার করা কিঠন হেয় যত। ধীের ধীের ওরা
সমােজর খুব ভতের ঢুেক গল, যা ব া - পা অিফসইন ের পােরিন। এেজ টেদর জাল থেক ওপেরর
িদেকর িলডাররা বুেঝ যত, কার কােছ টাকা আেছ।
যেহতু স েকর িব াসেযাগ তার ওপর দঁািড়েয়, তাই
কা ািনর বদেল ব ি েক ভরসা করার ব াপার িছল।
কা ািনর কাগজপ িনেয় কউ মাথা ঘামাত না।
একটা কৗতুহল তবু থেক যায়। তাই আিম কাগজপ
দখেত চাইলাম। দখলাম, িকছু ভারত সরকােরর িসল
দওয়া কাগেজর জর । েত েকই জর ব বহার
কের। সবার মাটামুিট একই ধরেনর কাগজপ । েত ক
কা ািনই বলত, আমার কা ািনর কাগজপ িঠক।
বািকেদর কাগজ ভুলভাল। ও েলােত টাকা রাখা ঝুঁিক।
মূলত িতন ধরেনর আমানত ি ম -- রকািরং িডেপািজট,
এক বা ই বা িতন বছেরর; িফ ড িডেপািজট, িতন পঁাচ
সাত বছেরর। আেরকটা ি ম িছল এেদর, এমআইএস
বা মািসক েদর ি ম। এমআইএস-এ য কউ িতিরশ
হাজার টাকা িতন বা পঁাচ বছেরর জ জমা রাখেল িত

মােস য দ পাওয়া যায় তা পা অিফস বা ব াে র
থেক অেনক বিশ। সই জ লােক এেত টাকা রাখত।
মশ পেরর িদেক দখা গল, এরকম ভুির ভুির
কা ািন বেরাে । সবাই বলত, তােদর িবিভ ক
আেছ -- িরেয়ল এে ট, কা ি ং , িমনােরল
ওয়াটার, ফুড, অ াে া ই ডাি --- এরা সখান থেকই
িরটান দয়। এবং এেদর যা লাভ সইসব কে , তা
আমানতকারীেদর েদয় েদর থেক অেনক বিশ। তাই
কােনা সম া নই। ফেল জমা রাখা টাকা মার যাওয়ার
ভয় নই। েত েকই বলত, তারা অ ােসট িভি ক
কা ািন। আর বািকরা অ ােসট িভি ক কা ািন
নয়। এেদর ছাপােনা ািশওের এবং ওেয়বসাইেট এেদর
িবিভ েজ স েক ফলাও কের লখা থাকত। িক
তার বা ব িঠক ভুল িবচার করা ানীয় আমানতকারীর
পে স ব িছল না। পের েনিছ, এেদর এক - টা
ক চেল, বািক েলা ভঁাওতা।
এসব বাম ে টর আমল থেকই চালু হেয়েছ,
মাটামুিট ২০০০ সাল থেক। যত িদন গেছ, এরা বুক
ফুিলেয় কাজ করেত লেগেছ।
এর পের দখলাম, আেরক ধরেনর কা ািন বাজাের
এল --- আমার ভাষায়, হাই ির িচট ফা ড। এেদর
আইিডয়াটা রাজ ভ ািল বা আইেকার থেক একদম
আলাদা। থম এই ধরেনর কা ািন যার নাম নলাম,
রয়াল। এেদর হড অিফস কাচিবহাের। পের এরা
মাটামুিট উ রবে র িবিভ জায়গায় অিফস তির কের।
এেদর মূলত একটাই ি ম িছল, এমআইএস। কােরা
কােরা িফ ড ান িছল। এমআইএস ানটা এরকম
--- কউ যিদ আঠােরা মােসর জ এক লাখ টাকা
রােখ, স তাহেল মােস আট হাজার টাকা কের িরটান
পােব আঠােরা মাস ধের। এবং আঠােরা মাস পের মূল
টাকাটা ফরত পােব। য এেজে টর মাধ েম এই টাকাটা
উঠেব, স পঁাচ পােস ট কের েত ক মােস পােব। অথাৎ
কউ যিদ এেজ ট হেয় টাকা রােখ, তাহেল স িনেজই
৮+৫ অথাৎ তেরা পােস ট কের পােব িত মােস।
আবার আঠােরা মাস পের স মূলটা ফরত পােব। তেরা
পারেস ট কের পেল সাত মােসর মেধ মূল টাকাটা উেঠ
আসেছ। অথাৎ সাত মােসর ঝুঁিক। বািক যা পােব তা
উপির। আমার থেমই মেন হেয়িছল, এটা িশগিগির
ব হেব। কী কের এটা স ব? িক কাথায় কী,
দখলাম মা ষ িদি আমানত রেখ দ পাে । এবং
যারা তা পাে , তােদর মাধ েম এটা ছড়াে িবিভ
লােকর মেধ । থেম এেদর কােনা িব াপন থাকত না।
পের উ রব সংবােদ িব াপন দখলাম। এরা িবিভ
জায়গায় া খুেল ফলল।
এরপর এেদর পদা অ সরণ কের আরও কা ািন

সােপ কাটা িগ ফরােলা চার হাসপাতাল, মৃতু
শমীক সরকার, কলকাতা, ১২ ম
গত বুধবার নিদয়া জলার মদনপুর-এর শাি নগেরর
সিবতা নাগ (৫০) নােম এক মিহলােক তঁার ঘেরর
বাইের চ েবাড়া সােপ কামড়ায়। সময় রাত সােড়
দশটা। মিহলা ানীয় অ নঅয়ািড় কমী। তঁার ামীর
শেনর ওপর চােয়র দাকান। ই মেয়। এক মেয়র
িবেয় হেয়েছ। অ মেয় িটউশন কেরন।
বািড়েত িট বঁাধন িদেয় সিবতার আ ীয়রা
তঁােক িনেয় থেমই যায় কল ানী জওহরলাল নহ
হাসপাতােল। সখােন ডা ার বেল বঁাধন খুেল িদেত।
তারপর সিবতােক একটা ইনেজকশন িদেয় বেল,
ি িটক াল কস, গা ীেত িনেয় যান। গা ী হল
কল ানীর আেরকিট সরকাির হাসপাতাল। সখান থেক
তােক বেল কলকাতার িপিজ হাসপাতাল িনেয় যেত।
মাঝখােন কল ানীর মিডিভউ নািসং হােম িনেয় গেল
তারা বেল দয়, সােপ কাটা রাগী তারা নয় না।

িপিজ হাসপাতােল তােক বেল নীলরতন সরকার
হাসপাতােল িনেয় যেত। রাত একটার সময় নীলরতন
সরকার হাসপাতােল ভিত হন সিবতা। নীলরতন
সরকার হাসপাতােল সিবতার িচিকৎসা
হয়।
িচিকৎসা
হেত না হেতই সিবতা একা একাই
শৗচাগাের যান। সখান থেক িফের এেস পা এবং
মাথায় য ণা িনেয় অ ান হেয় যান। ডা াররা অেনক
রকম ওষুধ িদেয় িচিকৎসা করার চ া করেলও স
ান আর ফের িন। শিনবার রাত ৯ টায় সিবতা
মারা যান।
ঘটনাচে সিবতা আমার মােয়র পিরিচত। তাই
জানেত পারলাম।
আধুিনক জীবন িনেয় আমরা অেনক কথা বেল
থািক। িক ােমর একজন সাধারণ ঘেরর মিহলােক
যিদ রােত সােপ কামড়ায়, তাহেল তার িচিকৎসার এই
হাল আমােদর উ য়েনর বড়াইেক িক ব কের না?

পে া িতেরাধ আে ালেনর ওপর
চড়াও পুিলশ, অভয় সা ফর আটক
িপিপএসএস-এর স িব ি থেক, ১১ ম •
ওিড়শার জগৎিসংহপুর জলার দখল দি ণ কািরয়ান
কেপােরট পে ার হােত চেল গেছ। জলাশাসক এবং
জলার পুিলশ পার এমন ব বহার করেছ, যন তারা
ওই কা ািন এবং তােদর কন া রেদর িত দায়ব
-- এমনই ভাষায় অিভেযাগ কেরেছ পে া িতেরাধ
সং াম সিমিত। তারা একিট আেবদেন জািনেয়েছ,
গত ৬ ম থেক জগৎিসংহপুর জলার গািব পুর
াম থেক
কের
ািবত পে া ক পয
একিট গ র খঁাড়া
কেরেছ পুিলশ শাসন এবং
সটাও করা হে লুিকেয় চুিরেয়। এই িনেয় পে া
িতেরােধর াম িলেত নতুন কের িহংসা ক পিরেবশ
তির হেয়েছ।
৯ ম ায় ৮০০ পুিলেশর উপি িতেত ঢাকেঢাল
িপিটেয়ই পে া কে র পঁািচল িনমােণর কাজ
হেয়েছ গািব পুর ােম। শেয় শেয় গাছ কাটা হয়
এর জ । আজ ১১ ম সকালেবলা পে া িতেরাধ
সং াম সিমিতর নতা অভয় সা েক
ার কেরেছ
পুিলশ। িতেরাধ আে ালেন নতৃ দওয়ার দােয়
তঁার িব ে অ ত ৫০িট মামলা িদেয়েছ শাসন।
তঁােক জগৎিসংহপুেরর জ জল-এ রাখা হেয়েছ।
এর আেগ ২০০৮ সােলও অভয় সা েক জেল পারা
হেয়িছল ১৪ মােসর জ । তারপর ২০১১ সােলর শেষর
িদেক ৪ মােসর জ ফর ব ী করা হয় তঁােক।

গত আট বছর ধের চলা পে া িতেরাধ
আে ালেনর ওপর পুিলিশ িনযাতন, পে ার ভাড়ােট
ােদর পীড়ন এবং বামা মের আে ালনকারীেদর
মের ফলা -- সবই হেয়েছ। এখনও পয ায় ২০০
মামলা জু করা হেয়েছ িতেরাধ আে ালনকারীেদর
ওপর।
াির পেরায়ানা জাির হেয়েছ অ ত ১৫০০
ামবাসীর িব ে , যােদর মেধ ৩৪০ জন মিহলা।
ার হওয়ার ভেয় ামবাসীরা ােমর বাইের
হাসপাতােল িচিকৎসা করােত পয যেত পাের না।
ামবাসীেদর শাি পূণ িতেরাধেক আমল না িদেয়
িবশাল পুিলশ বািহনীর মদেত কেপােরট আ াসন
উৎসাহ পেয়েছ ি ম কােটর একিট রােয়। ওিড়শার
িনয়ামিগিরেত ব াইট মাইিনং হেব িক না, তা
িঠক করার জ ামসভােক দািয় িদেলও পা বতী
খা াধার পাবত এলাকায় মাইিনং-এর অ মিত পেয়েছ
পে া। রগড় জলার এই পাবত এলাকায় লাহা
আকিরেকর খনেনর ওপর ওিড়শা হাইেকাট িগতােদশ
িদেয়িছল। সই িগতােদশ খািরজ কের িদেয় ি ম
কােট িবচারপিত লাধা-র ব ১০ ম একিট রােয়
জািনেয়েছ, ক সম িবেরািধতা খিতেয় দেখ এই
ব াপাের িস া িনক। পে া কা ািন এই অডারেক
াগত জািনেয়েছ। পে া ও পে াপ ীেদর পােল হাওয়া
িদেয়েছ এই রায় -- এমনই মত পে া িতেরাধ
আে ালেনর কমীেদর।

এল, যমন ইউিনক ার, িশবশংকর, অ াি স িরেটল
ইি ডয়া ভৃিত। এেদর মেধ রয়াল আর ইউিনক ার
অেনক বেড়া পিরমােণ কাজ কেরেছ। এেদর অিফেস
আিম িনেজ গিছ, কথা বেলিছ। এেদর ব ব , এেদর
কােনা ক নই। এরা পুেরা টাকাটাই শয়াের খাটায়।
মাট তেরা পােস ট দ দয় মােস। িক এরা এর থেক
অেনক বিশ টাকা শয়াের খািটেয় লাভ কের। এরা খাটায়
কেমািডিট িডং বা পেণ র শয়ার বাজাের। সানা,
ািটনাম, ুড অেয়ল ভৃিত মােকেট। ওরা বেলিছল,
ওই মােকটটা অ য মূল শয়ার বাজার, তার থেক
অেনক বিশ সময় ধের চেল। সকাল ন-টা থেক রাত
ন-টা। ফেল সারািদেন অেনকটা সময় থােক, সারািদেন
বারবার টাকাটা খাটােনা স ব হয়। স ত, সাধারণ
শয়ার বাজার চেল সকাল ন-টা থেক বলা িতনেট
পয । যাই হাক, ওেদর দািব িছল, কেমািডিট িডংএর ফেল ওেদর িতিদন ৮-১০ শতাংশ লাভ থােক
আসেলর ওপর। সারা মােস ওরা অেনকটা লাভ পায়।
তার খুব অ অংশই তারা আমানতকারী বা এেজ টেদর
দয়। ওরা ডাইের
ািকং হাউস বা শয়ারবাজােরর
সরাসির দালাল। সই লাইেস ওেদর আেছ। ফেল
ওেদর পে এতটা দ দওয়া কােনা সম া নয়।
িক আিম দেখিছ, এেদরও নিথপ শি শালী নয়।
এরা কবল একটা ছাপােনা সািটিফেকট এবং একটা
টাকার রিসদ দয়। পের আিম রয়াল- ক দেখিছ,
অ াি স ব াে র একটা িজেরা ব ােলে র অ াকাউ ট খুেল
িদে আমানতকারীেদর। এবং অ াি স ব াে র এিটএম
কাড-ও িদেয় িদে । ফেল আমানতকারী মািসক দ ওই
এিটএম িদেয় সরাসির তুেল িনেত পারেছ।
পেরর িদেক ি ম েলা বদলােত থােক, বা আরও
আ াসী হেত থােক। একটা কা ািন অ াি স িরেটল
ইি ডয়া, এেদর ান িছল, দশ মােস পুেরা টাকাটা
িফিরেয় িদত, অথাৎ মািসক িহেসেব ধরেল দশ শতাংশ,
এর সােথ আট শতাংশ কের মািসক দ। তার সে
এেজ ট-এর কিমশন পঁাচ শতাংশ। অথাৎ মাট ২৩-২৪
শতাংশ কের মােস িদত। অথাৎ চার-পঁাচ মােসই মূল
টাকাটা উেঠ আেস।
কেয়ক মাস আেগ এেদর যখন রমরমা ব বসা,
উ রবে এরা বেড়া বেড়া সাং ৃিতক অ ান ফাি ডং
করা
কের। জলপাই িড় িফ ফি ভ াল নসর
কের ইউিনক ার। বাইের থেক আিট এেন সাং ৃিতক
া ামটােত ইউিনক ার নািক িতিরশ লাখ টাকা
িদেয়িছল। একািধক ব ানার, িবশাল িবশাল গট ...
কাচিবহােরর এবােরর রাসেমলা এই ধরেনর কা ািনর
বেড়া বেড়া গেট ভিত হেয় গিছল।
সারদা কাে র পের, হঠাৎ কের এেদর েত েকর

অিফস িকছুিদেনর জ ব হয়। এেদর ব ব , সারদা
কাে র ফেল য অি রতা তির হেয়েছ, তা কেট গেলই
আবার এরা কাজ
করেব। এেদর িকছু উঁচুতলার
এেজ টেদর সে কথা বেল জানা গল, এবাের তারা
পুেরােনা সব ি ম েলা ব কের দেব, কারণ স েলা
অৈবধ িছল, বদেল
করেব কম েদর িকছু ান,
য েলা নািক বধ।
এই ধরেনর কা ািন িল আসার আেগ আেরক
ধরেনর কা ািন এেসিছল। কেয়ক মােসর জ িকছু
অনলাইন কা ািন তির হেয়িছল। যমন --- ইাবাল, ওেয় টু লাইফ, আয প ভৃিত। এেদর
েত েকর এক একটা র ওেয়বসাইট থাকত। হঠাৎ
কেরই এেদর অনলাইন কাযকলাপ ব হেয় যায় এবং
আর এেদর খঁাজ পাওয়া যায়িন। এরা িতিদন ১২ শতাংশ কের দ িদত। এেদর িনয়ম িছল : একটা
আইিসআইিসআই, বা অ াি স ব া বা এসিবআই ব াে
অ াকাউ ট করেত হত আমানতকারীেদর। সখােন টাকা
িডেপািজট করেত হত। তারপর ওরা অনলাইেন একটা
আইিড জনােরট করত। সই মেতা অ াকাউে ট দ চেল
আসত িতিদন। িদেন এক শতাংশ হেল মােস িতিরশ
শতাংশ!
স সময় দখা যত, কােনা কােনািদন ব াে এত
টাকা জমা পড়েছ য, ব া িল মােঝ মােঝ টাকা জমা
িনেত অ ীকার করেত বাধ হত। তেব এত টাকা জমা
পড়া সে ও সরকার বা শাসন ের কােনা তদ
হেয়েছ বেল িনিন। আমার পিরিচত একজনই সাত
লাখ টাকা িডেপািজট কেরিছল। তার িতনিদেনর মেধ ওই
কা ািনর ওেয়বসাইট ব হেয় যায়। ওই সাত লাখ
টাকা পুেরা হাওয়া হেয় যায়। কারণ দািব করার কােনা
জায়গা িছল না। ধু অনলাইন। কােনা কাগজপ িছল
না, কােনা মাণ িছল না। আজ সারদা িনেয় অেনক
কথা হে । তখন এই িনেয় শাসন, সরকার, িমিডয়া
কউ িকছু বেলিন। আিম েনিছ, এটা হেয়েছ সারা
ভারত জুেড়। কািট কািট টাকা মার গেছ। এেজ টরা
ব িদন এলাকা ছাড়া িছল।
কেয়ক মাস আেগ শানা গল, এই ধরেনর
কা ািন িল ত
ােম হানা িদেয়েছ। তারা সাত
িদেন ডবল বা পেনেরা িদেন ডবল িদে । িদনহাটা বা
আিলপুর য়ার --- এইসব িদেক এ েলা দখা গিছল।
সই কা ািন েলােক পুিলশ যখন ব করেত যায়,
তখন ানীয় আমানতকারীরাই পুিলশেক আ মণ কের,
পুিলেশর িজপ পুিড়েয় দয়। তেব তােদর এখন কী অব া,
তা জািন না।

এত অমানিবকতার সে যুেঝও বঁাচােত পািরিন তঁােক
৯ ম, কাজী ফ জল নােসর, কানখুিল, মেহশতলা •
সামবার ২৯ এি ল কলকাতা শহের সরকাির
আইনকা েনর জােল অমানিবকতার এক অ ূত প
দখেত পলাম। অিফস ফরত মােঝরহাট শেনর
াটফেম এক ষােটাধ বৃ েক মুমূষু অব া পে থাকেত
দেখ আিম ও আমার সহযা ী ই ব ু, ট ব াে র
সামনাথ পাল আর ব া অব বেরাদার সা ক ন ী,
ফ মানিবকতার খািতের কলকাতা পুিলেসর হ লাইন
১০৭৩-এ ফান কির। সখান থেক বলা হ যেহতু
িবষ িট রলওে র এলাকাভু তাই শন মা ােরর
সােথ যাগােযাগ কের আরিপএফ-এর সাহায িনে তঁার
িচিকৎসার ব ব া করেত। আমরা শন মা ােরর সােথ
যাগােযাগ করেল িতিন িনিবকার িচে বেল িদেলন য
তঁােদর িকছু করার নই, অ াকিসেড ট হেল বা মারা
গেল তারা বিড' তুলেত পােরন, নেচৎ ন ।
এরপর
আমােদর অিবরাম চ া মৃত া
লাকটার জে িকছু করার। অথচ শন ভিত মা েষর
কােরা কােনা হলেদাল নই। সাে পঁাচটা থেক সাে
সাতটা পয যতভােব স ব চ া করার পর িনউজ
টাইম চ ােনেলর 'জন সাংবািদক ঘটনা েল আেসন।
তােদর ক ােমরার সামেন পে অবেশেষ শন মা ার
বািলগ িজআরিপ- ত খবর দন। আরিপএফ পঁৗছা
া আটটার সম । তারপর আমরা তঁােক িবদ াসাগর
হাসপাতােল িনে িগে সম সইসাবুদ িমিটে ভিত
করলাম রাত সাে নটা । ইিতমেধ ঘটনাচে পে
গিছ আমার ফসবুক ব ু তথা রাইটােসই আমার
সহকমী ই নীলেক। সও আমােদর যেথ সহেযািগতা
কেরিছল। আর িনউজ টাইম-এর শৗিভক সরকার, শষ

পয দঁাি ে থেক সম িবষ তদারিক কের তেব
িবদা নন। হাসপাতােলর কতব রত ডা ারবাবু যেথ
দাি শীলতার পিরচ দন। িক কতব রত িস ার জন এতই খারাপ ব বহার কেরন আমােদর সােথ য শষ
পয আমােদরও ধয চু িত ঘেট ও অ তকাতিকও হ ।
হাসপাতােলর ডা ারবাবুর কােছ ওই ব ি
কােনারকেম জানান য তঁার নাম শেলন সরকার এবং
বাি বঁা ার রাঙামািট অ েল। পেরর িদন হাসপাতাল
থেক বহালা থানা খবর পাঠােনা হ এবং বহালা
থানা থেক বঁা ার আ িলক থানা যাগােযাগ কের
শেলনবাবুর বাি র লাকজনেক খবর দও া হ ।
িক এতিকছুর পেরও আমােদর ভাগ য িতনিদন
হাসপাতােল মৃতু র সােথ ল াই করার পর ২ ম,
বৃহ িতবার িবেকেল অবেশেষ িতিন হার মােনন।
বার তঁার বাি র লােকর হােত শেলনবাবুর মরেদহ
তুেল দও া হ ।
এই ঘটনা আমােদর চােখ আঙুল িদে দিখে
িদে েছ য সমােজ মানিবকতা আজ লু া হেত
চেলেছ। তারই মােঝ আমােদর সােথ যারা যারা এিগে
এেস সাহােয র হাত বাি ে িদে িছল তােদর সকলেক
আমার অসংখ ধ বাদ। আর িধ ার জানাই মােঝরহাট
শেনর শনমা ার, িবদ াসাগর হাসপাতােলর নাস
সহ তােদরেক, যােদর অসহেযািগতা আর দাি এি ে
যাও ার বণতার জ সই বৃে র িচিকৎসা অ ত
-ঘ টা দির হ । আশা করব ভিব েত আর কােনা
মা েষর যন শেলনবাবুর মেতা অসহা অব া পড়েত
না হ । তাই আমােদর বাধহ আরও একটু মানিবক
হও ার জ শপথ হেণর সম হে েছ।

বীণেদর চ ায় বঁাচল ব া েটর িঝল
ীমান চ বতী, ব া ট, হালতু, ২ ম •
অবেশেষ হালতু এলাকার ব া ট- ইট ল া ড-শিহদ
নগর মধ বতী দীঘিদেনর অবেহিলত িঝলিট ানী বীণ
নাগিরকেদর অ া পির েম র া পল। জিম হা র,
ােমাটার, দালাল, রাজৈনিতক িকছু চ ীেদর াস
থেক বঁািচে , এলাকার মধ ব ও বীণ নাগিরকরা
পুরসভােক িদেয় িঝলিটর সং ােরর কাজ
করােত
স ম হে েছ। এই কােজর জ
বীনরা ধ বাদ
জািনে েছ অসরকাির সং া েনচার ম স'-এর কমীেদর,
৯২ নং ও ােড ও ১০ নং বেরার ১০০ িদেনর কমীেদর,
এম.এম.আই.িস. (পিরেবশ) সি তা ম ল, ৯২ নং
ও ােডর পৗরমাতা ীমতী মধুছ া দব ও ১০ নং বেরার
চ ারম ান তপন দাশ মহাশ েক। ধ বাদ জানােনা
হেয়েছ িব মগড় জলাশ আে ালেনর পুেরাধা ী দীপক

ভ াচায মহাশ েক, িযিন এখানকার আে ালেনর সংগঠন
জন া , জলাশয় সংর ণ - সং ার ম ' ক জলাশ
আে ালেনর িদক িনেদশ কেরেছন।
মে র প থেক আেবদন রাখা হে েছ, যারা এই িঝল
বা জলাশে র মেধ তােদর ট আেছ বেল দািব করেছন
তারা তােদর মাণপ সহ ক.এম.িস.-এর াইবুনােলর
কােছ আেবদন ক ন। সে ে ক.এম.িস. তােদর িত
িবচার করেবন বেল সরকািরভােব জানােনা হেয়েছ।
অ থা তারা জিম দালাল, জিম হাঙরেদর খ ের পেড়
িবপথগামী হেব।
সং ার মে র তরেফ দািব জানােনা হে েছ, আগামী
িদেন িঝলিটর চারপাশ শালব া িদে বঁািধে , তার পাড়
ধের ছােটা বেড়া গাছ লাগােনা হাক।
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মিজলপুের ধ ির কালীর বেশর মলা
স য় ঘাষ, মিজলপুর, ১৫ ম, এবােরর কালী বেশর ছিব িতেবদেকর
তালা •
অ াদশ শতা ীর থম ভােগ হির ার থেক গ াসাগরগামী আিদ গ ার
ধারা বতমান মিজলপুর ােমর ওপর িদেয় বািহত হত। সই সময়
ভরবান নােম এক তাি ক সাধক ওই গ ার ধারার মােঝ, বতমােন
যখােন মিজলপুেরর ধ রী কালী মি র, সখােন একিট চরার ওপর
সাধনা করেতন। একিদন িতিন ােদশ পান পােশর প া পু ের আিম
আিছ, আমােক উ ার কের পুেজা কর। ম ল হেব। িতিন পু ের স ান
কের এক কান থেক একিট আট ইি বাই ছয় ইি কােলা পাথেরর
কালী মূিত পান এবং একিট খেড়র চালার িটের ত ােদশ মেতা ওই
মূিত পূজা করেত থােকন।
ডায়ম ডহারবার থানাভু
াতরা ােমর রােজ চ বতীেক িতিন
মিজলপুের িনেয় এেস তঁােক এই কালী মূিত পূজার দািয় িদেয় িতিন
সাধনার উে ে অ চেল যান। রােজ চ বতীর সাধনায় স হেয়
মা কালী তঁােক একিট বােতর ওষুধ দন, যা পােনর মেধ িদেয় খেল বাত
সের যায়। ধ িরর মেতা ওই ওষুধ কাজ িদত বেল সই থেক কালী
িব হিট ধ ির নােম পিরিচত হয়। িনত পূজা ছাড়াও িত অমাব া
ও পূিণমােত িবেশষ পূজা হয়। শত শত ভ মােয়র পু ের ান কের
রাগমুি র জ ওষুধ খায় ও পূজা দয়। েম ায় দড় শতা ী আেগ
পাকা মি র গেড় ওেঠ। আরও পের সামেন একিট চাদিন আগত ভ েদর
বসার জ তির হয়। এবং মেঠর মেতা মি েরর একিট চূড়া িনিমত হয়।
ায় শতািধক বছর ওই আিদ পাথেরর মূিতর অ করেণ একিট কােঠর
মূিত িনমাণ কের পূজা করা হে । িত বশাখ মােসর া িতপদ
থেক পূিণমা পয ওই কা মূিতেত ১৬িট িবিভ মাতৃেদবীর মূিতর
পদান করা হয়। এই পদানেকই ানীয়ভােব বশ বলা হয় আর এই
উপলে য িবরাট মলা হয় তােক বেশর মলা বলা হয়। দূর দূরা
.থেক হাজার হাজার মা ষ এই বশ ও মলা দখেত িভড় জমায়।
িবপ ািরণী ইত ািদ। সব শেষর অথাৎ ষাড়শ পিট িতনিদন থােক। সই
বাংলা ১৪২০ সেনর ২৬ বশাখ থেক দশ জ (ইংরািজ ১০ ম সে মলার িভড়ও েম সাংঘািতক আকার নয়। এর পেরও ভাঙা মলা
থেক ২৫ ম) পয ষােলািট িবিভ বশ-এ কালীেক সি ত করা হেব। আরও িকছুিদন চলেত থােক।
যমন থম িদন মারী, তারপরিদন মাতৃসাধনা, গেণশজননী, ভূবেন রী,

শাি পুের রিব পুেজা

ঢাক বািজেয়, বা ােদর করা কিবতা ও গােনর মে । সকাল থেক
হেয় রাত দশটা অবিধ চেল এই পুেজা। ুেলর বা ােদর িনেয় আসা
হয় ম েপ। তারা সকােল আঁেক। তারপর
হয় একািধক মে িবিভ
সাং ৃিতক অ ান। কাথাও নাটক, কাথাও মূকািভনয়।
িব িজৎ, শাি পুর, ১৫ ম •
িক পুেজা কন? উেদ া ার রিসক উ র, সব ঠা েরর পুেজা হয়,
শাি পুের গত চার বছর ধের রবীন পােলর উেদ ােগ অিভনবভােব পািলত
তেব রিবঠা েরর নয় কন?
হে রবী জয় ী, রিবঠা েরর পুেজার মাধ েম। রীিতমেতা মূিত বিসেয়,

চার মেয়র নব ীপ-মায়াপুর ঘুের আসা (পব এক)
কাজরী রায়েচ ধুির, কলকাতা, ২৮ ফ য়াির •
কলকাতার নরম শীেতর আেমজেক স ী কের আমরা চার বা বী সে র
ভাগীরথী এ ে েস চেড় বসলাম। িদনটা িছল ১৪ িডেস র। গ ব
কৃ নগর হেয় মায়াপুর। আমােদর আসন সংরি তই িছল। ফেল আ া
এবং আ ডার সহবেত টা ভােলাই হল। ধু সামেন া িনত যা ীেদর
দঁািড়েয় থাকাটা খািনক পীড়া িদি ল।
রাত ৮টা ২৫ িমিনেট কৃ নগের নামলাম। সিদন িছল ঘার অমাব া।
শেনর বাইের এক ব ু গািড় িনেয় অেপ ায় িছল। ঘ টা দেড়ক পথ
আমরা ায় িব ৎবািতহীন অমািনশায় ধূ ধূ া েরর মাঝখান িদেয় ছুেট
চললাম। স ল ধু গািড়র য়াশা ধূসর ি িমত আেলা। চািরিদেক একটা
গা ছমছেম অিতেলৗিকক মায়ার রাজ যন। চেলিছ তা মায়াপুেরই। থাকব
পূব-িনিদ ইসকেনর অিতিথশালায়।
রাত সােড় দশটারও িকছু পের বাইেরর অ পূণা হােটেল খাওয়া সের
ঢুকলাম আেলািকত অিতসি ত ইসকেনর দীঘ পঁািচল ঘরা মায়াপুের।
ডািলয়া, চ মি কা আর নানারেঙর গঁাদাফুেলর য েশািভত সমােরাহ
সই রাত-বািতর আেলায় আমােদর সিত ই মাহা
কের িদেয়িছল।
এই ফঁােক বেল রািখ, িদেন ব তা থাকায় আমরা সকােলর কােনা
েন যেত পািরিন। আর তাই মায়াপুেরর সােথ আমােদর থম দৃি পাত
অমাব া মাখা শীতকাতর ঘুমজড়ােনা রােত।
পরিদন সকাল ৯টায় চার সখী রওনা িদলাম নব ীেপর িদেক। ইসকেনর
ভতের তখন কীেসর যন তুমুল ব তা। সােহব- মমরা বাঙািল পাশাক
পের হােত জেপর থিল িনেয় কৃ নাম করেত করেত হঁেট চেলেছ মি েরর
িদেক। ভাত আরিতেত। কােরা সােথ মুেখামুিখ হেতই িমি হেস বেল
উঠেছন, হেরকৃ । থেম মেন হল ািপ ড' নলাম। অিচেরই ভুল
ভাঙল। মৃ অ ুট থেক তী হেরকৃ ' িনেত ইসকেনর বাতাস
বশ সরগরম। ছােটা ছােটা সােহব স ােনরা ধুিত-পা ািব এবং াড়া
মাথায় বেড়া একখানা িটিক সেমত সাইেকল চািলেয় ঘুের বড়াে ।
মায়াপুেরর গট িদেয় বিরেয় হঁাটা পেথই নদী। মাথা িপছু দড়টাকা
পারািন। বশ ল া চওড়া বাট। নৗকার একপােশ আমরা, অথাৎ
মা ষজন। মােঝ সাইেকেলর সাির, অ পাশটায় অিত িনরীহ কেয়কিট
মাষ। সবাই যােব নব ীপ। ষাড়শ শতা ীেত ই বাংলােক জাতপােতর
বড়া িডিঙেয় ভি -আে ালেনর জায়াের ািবত কেরিছেলন িযিন, সই
চত েদেবর জ ান, বেড়া হওয়া, স াস ও গৃহত ােগর ৃিত িবজিড়ত
নব ীপ।
নেম আমরা েটা িরকশা িনলাম। িত িরকশা ২০০ টাকা ি র হল।
দখােব রাধারানীর মি র, সানার গৗরা , সমাজবািড়, রাধােগািবে র
মি র, বৃ াবন, পাড়ামাতলা। আমােদর উে
ভি র ঘনঘটার
আড়ােল লুিকেয় থাকা ইিতহাসেক একটু চা ুষ করা, িক ায় সবই
এত চাকিচক ময় য সই সমেয়র াণ পাওয়া মুশিকল। তারই মেধ
পরবতীকােল তির রাধারানীর মি র সংল একিট ছােটা ছােটা পাড়া
ইঁেট গঁাথা ঘেরর ভ াব া চােখ পড়ল। নলাম সই ঘের চত েদব
ী িব ুি য়ােক িনেয় বােরা বছর সংসার কেরিছেলন। আর সই ছা
এক চালা ঘর থেকই তঁার গৃহত াগ ও স াস হণ। ঘরটা অযে রি ত,
আগাছা এবং আবজনায় ভরা। অথচ -ফুট দূরে ই চক বঁাধােনা িবশাল
মি ের অ হর আরাধনা চলেছ। সাদ পাওয়ার আশায় তখন হতভাগ

অনািথনীর িভড়।
রাধােগািব িজউর মি রও তপাথের তির পরবতীকােল ািপত,
মাথার ওপর কা কায খিচত ঝাড়বািত। চত েদেবর অিতসাধারণ জীণ
খড়েমর সামেন এক জাড়া েপার পা কার ওপর ফুেলর ভার, তার
পােশর দওয়ােল খাদাই করা ভাগবেতর বাণী, যার মূল কথা, সই
মই কৃত ম যখােন কাম গ নািহ তায়'। িক চত েদব যভােব
চ ডীদাস- গািব দােসর পদ আ াদন করেতন, যভােব কৃ ে েম িবেভার
িছেলন এবং মধুর রসেকই
মেন করেতন, তার সােথ এ বাণী খাপ
খায় না।
সমাজবািড়ও তপাথেরর তির িবশাল নাটমি র। ায় আট ফুট উঁচু
ও সই অ পােত চওড়া একটা জালা রাখা আেছ। গােয় ল ােট অেনক
িছ । ওটা ণামীর । িত স ায় নামগােনর জ বেড়া চাতাল
বাগানও উঁচু পঁািচল িদেয় ঘরা। নাটমি েরও তখন সােদর ল া লাইন।
ব বয় অনাথ-অনািথনীর জীবেনর শষ আ য় এই মঠ মি র েলা।
পঁািচেলর বাইের বশ কত েলা দাকােন পুেজার উপাচার িবি হে ।
তার মেধ নানা মােপর তুলিস দানার মালা অথাৎ ক ঠী ঝুলেছ। হ িশে র
নমুনা ও নব ীেপর ৃিত। িকেন ফললাম চারখানা। চার ব ু গলায়
পরেতই অেমাঘ িনিট বিরেয় এল -- হেরকৃ । এর পেরর গ ব পাড়া
মা তলা। িরকশার পথ সংকীণ। নব ীপেক ক না কেরিছলাম ামবাংলার
শষ রশটু র মেধ ই, অথচ ইত ত পিরক নাহীন গিজেয় ওঠা দাকান,
বাজার, াটবািড় মনটােক দিমেয় িদি ল। মাবাইেলর দাকান, তার
পােশ কি উটােরর পাটস িবি , বাইক সারােনার গ ােরজ। িরকশা থামল
টিলেফান বুথ ও লভ শৗচালেয়র গা ঘঁেষ একটা বাজােরর সামেন।
িবি হে পুেজার ফুল মালা শঁাখা পলা িসঁ র আলতা বাতাসা কদমা এবং
খলনাপ । ায় গাটা প ােশক ঝুপিড় দাকান পাড়ামাতলার া ণেক
ঢেক ব বসা করেছ। একটা বুেড়া বেড়া গাছ, বয়স হেব পঁাচেশা বা তারও
বিশ। তার ঝুির থেক আবার কা গিজেয় দশফুেটর মেধ ই আরও শাখাশাখা মেল দঁািড়েয় আেছ শাখাবট। আকােশর িদেক তাকােল িবরাট
একটা া র জুেড় ধু বটপাতার জাফির চােখ পেড়। সই গাছ িটর
ধান কাে র কাটর ছােটাখােটা মি েরর গভগৃেহর মেতাই শ ।
ভতের কালীমূিত। কাটেরর মুেখ ি েলর গট লাগােনা। পছেন একিট
ব পুেরােনা মি েরর ংস প। আর শাখা বটিটর কা আ েন পুেড়
কােলা মূিতর আকার ধারণ কেরেছ। সখােনই পুেজার বিশ ধুম। ভ েদর
কনাকাটা- েড়া িড়, পুেরািহেতর হঁাকডাক, িভখািরেদর কা িতেত অমন
াকৃিতক এবং ঐিত বাহী জায়গাটা কাযত নরেক পিরণত হেয়েছ। উ য়ন
ও ভ েলর যৗথ আ াসন অতীেতর মািটর গ েক মুেছ িদেত উেঠ
পেড় লেগেছ যন। মনটা খারাপ হেয় গল।
এবার িফের চললাম নব ীপ নদীর ঘােটর িদেক। িক চত েদেবর
জ িভেট তা দখা হল না! আবছা ৃিতেত িছল িনমগাছ, পু রঘাট
আর ঁেড়ঘর --- বইেয় পড়া। চালকেদর বলেতই তারা বলল য ওটা
াচীন নব ীপ। ওখােন দখার িকছুই নই। কউ যায় না। সবাই একটাই
দেখ, পুেজা দয়। আমরা জদ ধরলাম, ওখােনই যাব। এই চালকরা
সই পি ম াে ' যেত রািজ হল না। তাই আমরা নদীর ঘােট নেম
অ েটা িরকশা ধরলাম। পুর ১টা থেক ৩ ট মি র ব থাকেব। তেব
িভেট দখা যােব। তাই সই। আমরা আবার নতুন উদ েম িভেটর টােন
িরকশায় চেড় বসলাম। মশ
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ঢাকা অবেরাধ কমসূিচেত
হফাজেত ইসলােমর তা ব

শল ব , কলকাতা, ১১ ম। বাংলােদেশর অনলাইন কমীেদর নটওয়েকর
স জে পাওয়া ছিবেত, রােত িনরাপ া বািহনীর তাড়া খেয় শাপলা চ র
থেক চেল যাে হফাজেতর কমীরা, অথাৎ িবিভ কওিম মা াসার ছা ।
অেনেকই ওই গরেম সমােবেশ যাগ িদেত এেস অ হেয় পেড় •
সাভাের সহ ািধক পাশাক িমকেদর গণমৃতু তােদর থমকােত পােরিন
একেফঁাটাও। বাংলােদেশ ধমীয় শাসেনর ব ােদর নয়া িকিসেমর সংগঠন
হফাজেত ইসলােমর ঢাকা অবেরাধ কমসূিচেক িঘের আবার অশা হল গাটা
বাংলােদশ। এর আেগ এই সংগঠনিট এি ল মােসর থম স ােহ ঢাকা পয
লং মাচ' কমসূিচ িনেয়িছল। তােত সারা দেশর িবিভ মা াসা থেক ছা েদর
ওপর িনেদশ জাির কের ও উসিকেয় ঢাকা িনেয় আসার চ া করা হেয়িছল।
সরকার থেক দূরপা ার সম যাগােযাগ ব কের দওয়া হেলও কেয়ক ল
লাক জাগাড় কের ঢাকার রা া দখল কেরিছল হফাজত, সরকােরর কােছ
িদেয়িছল ১৩ দফা দািবসনদ। সই ১৩ দফা দািবসনদ বাংলােদেশর ইসলািম
শাসন কােয়ম থেক
কের কাে ছেল- মেয়র অবাধ মলােমশা িনিষ
করা, ঢাকা শহেরর ভা য াপন না করা, নারী নীিত বািতল করা, ব ি
ও বাক াধীনতায় লাগাম, বাধ তামূলক ধম িশ া, ইসলাম অবমাননার দােয়
মৃতু দ ভৃিত দািব জানােনা হয়।
এই ১৩ দফা দািব িনেয় ঢাকা অবেরাধ কমসূিচ িছল ৫ ম। জামােত ইসলািম
ও িবএনিপ খালাখুিল হফাজেতর পে দঁািড়েয় যায়। এমনকী িবএনিপ-র প
থেক সরকার পতেনর জ ৪৮ ঘ টার আলিটেমটাম দওয়া হয়।
যাই হাক, হফাজেতর কমসূিচ
হয় সকােল ফজেরর নামাজ শষ হেত
না হেতই। গািড়র ওপর মাইক খািটেয় সমােবশ
হেয় যায় আব াপুর,
যা াবািড়, বাবুবাজার পা েগালা, নারায়ণগ এবং সাভােরর আিমনবাজার
এলাকায়। যা াবািড় এবং ডমরা- ত িপেকিটং কের চ াম এবং িসেলটেক ঢাকা
থেক আলাদা কের দয় তারা। মাইেক বারবার ১৩ দফা দািব বলা হয়।
গাটা ঢাকােক আেশপােশর এলাকা থেক িবি কের দওয়ার পর পুিলেশর
সে খ যু চালােত
কের হফাজত কমীরা। নয়াবাজার এবং আিমনবাজার
এলাকায় পুিলশ হফাজেতর অবেরাধেক িকছুটা িতেরাধ করিছল। ঢাকার জাতীয়
মসিজদ বায়তুল মাকারােমর মেধ িট মাটর সাইেকেল আ ন দয় হফাজেতর
কমীরা, আেশপােশর বইেয়র দাকান িল পাড়ায়, জুেয়লাির ও ইেলক িনে র
দাকান িল লুঠ হয়। সকাল এগােরাটার সময় হফাজেতর কমীেদর মিতিঝেলর
শাপলা চ ের সভা করার অ মিত দয় সরকার। উে খ , আওয়ািম িলেগর
পিরচালনাধীন সরকার হফাজেতর িত বশ নরম। এর আেগ হফাজেত ১৩
দফা দািবসনদ িদেয় লং মাচ করার পরপরই হফাজেতর দািব মেন কেয়কজন
গারেক জেল পাের হািসনা সরকার। গত
বার শখ হািসনা হফাজেতর
নতাকমীেদর বাতা দন, তােদর সম দািব মেন নওয়া হেয়েছ বা হে ।
তারা যন সমােবশ ত াহার কের নয়। িক হফাজেত তােত িব মা না দেম
িগেয় ঢাকা অবেরােধর কমসূিচ বহাল রােখ। যিদও হফাজেতর ধান আ ামা
শিফ িনরাপ ার কারণ দিখেয় অবেরােধ যাগ দনিন।
সারািদন গাটা ঢাকা জুেড় তা ব চািলেয়, গািড় ািলেয়, বািড় পুিড়েয়,
ভাঙচুর কের, পুিলেশর িদেক ককেটল আর বামা ছুেড়, দাকানপাট লুটপাট
কের সে েবলা মিতিঝেল সমােবশ
করার পর হফাজত ঘাষণা কের,
দািব পূরণ না হওয়া পয তারা শাপলা চ র থেক নড়েব না। রাত আড়াইেট
নাগাদ দশ িমিনেটর অিভযান চািলেয় পুিলশ ও র ােবর িমিলত বািহনী হফাজেত
কমীেদর ঢাকা থেক বাইের বর কের দয়। এই অিভযান চলাকালীন কঁাদােন
গ াস বা লািঠ ছাড়াও িলও চালায় িনরাপ া বািহনী। উপি ত সাংবািদকেদর
িহেসব অ যায়ী, রােত সাতজেনর মৃতেদহ উ ার হয় শাপলা চ র থেক। সারা
িদন হফাজেতর তা েবর সময় িতনজন মৃতু র খবর আেস, তার মেধ একজন
পুিলেশর সাব ই েপ র।
ভার পঁাচটায় শাহবােগর গণজাগরণ ম ও ভেঙ দয় পুিলশ, যিদও সখােন
কানও িহংসার িচ িছল না। ম থেক িতেরাধ করার চ া করা হয়িন।
পরিদন রাত বােরাটা পয ঢাকায় সভা সিমিত িনিষ ঘাষণা কের সরকার। এই
িনেষধা া মেন নয় গণজাগরণ ম ।
৯ ম একা েরর যু াপরােধর দােয় জামােয়ত নতা কাম ামােনর ফঁািসর
রায় দয় আ জািতক াইবুনাল। তার আেগর িদন থেক ফর শাহবাগ চ ের
িফের এেস ধণায় বেস শাহবাগীরা। আটক পঁাচ গােরর মেধ িতনজন জািমন
পেয়েছ।

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে
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