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কারখানা ধেস ফর িমকেদর গণমৃতু বাংলােদেশ, উ ারকােজ শাহবাগ জ

সংবাদম ন িতেবদন, ৩০ এি ল •
কের, গািড় ভাঙচুর কের। বগিতক দেখ সম পাশাক থেক নওয়া হে , সই সব কারখানার িনরাপ া ব ব া
ফর এক ভয়াবহ মানিবক িবপযেয়র মুেখ বাংলােদশ, কারখানা একিদেনর জ ব রােখ সরকার। ঘটনার িনেয় বাৎসিরক িরেপাট দািব কের। িক খরচ বেড়
কােরা মেত এ এক সংগিঠত গণহত া। সাভাের ২৪ চারিদেনর মাথায় ওই ভবেনর মািলকেক ভারেতর সীমা যাওয়ার অজুহাত দিখেয় তারা কারখানা িলর িনরাপ া
এি ল সকাল নটায় রাণা াজা নােম একিট নয়তলা লােগায়া পে ােপাল থেক ফতার কের পুিলশ। ৩০ সং া িরেপাট দািখল করার িবষয়িট এিড়েয় যায়। ব ত,
বািড় ধেস পেড় ায় চারেশাজন মারা গল, যারা মূলত এি ল এই িমক হত ার িতবােদ ছা ধমঘট ডেকেছ দানবাকৃিত িরেটল িল স ায় পাশাক িবি র উে ে
এই ঠুনেকা এবং িবপ নক কারখানা িল থেক পাশাক
পাশাকিশে র িমক। ২৯ এি ল রাত এগােরাটা পয িবিভ ছা সংগঠন।
বাংলােদেশ পাশাক- িমকেদর মৃতু িমিছল চলেছই। তিরেত উৎসাহ িদেয় থােক। তার মূল চাকােত হয়
সরকাির তথ অ যায়ী ৩৮৫ জেনর মরেদহ উ ার হেয়েছ,
থেকই আ ন লেগ, ভবন ধেস বাংলােদশ সহ অ া গিরব দেশর িমকেদর।
তার মেধ ২০১ জন মিহলা, ১২৯ জন পু ষ। জীিবত নেয়র দশেকর
সাভােরর মমাি ক িবপযেয়র পর উ ারকােজ
উ ার করা স ব হেয়েছ ২,৪৩৭ জনেক। এেদর মেধ ব পাশাক- িমক মারা গেছ। তেব এই রাণা াজার
ায় ৪০০ জন িবিভ হাসপাতােল সংকটজনক অব ায় মেতা বেড়া মানিবক িবপযেয়র স ুখীন বাংলােদশ হয়িন সনাবািহনীর সে হােত হাত িমিলেয় নােম বাংলােদেশর
ভিত। এখনও িনেখঁাজ শতািধক। এখন আর জীিবত কখনও। গত বছর তাজিরন ফ াশন নােম একিট পাশাক সাধারণ মা ষ, শাহবাগ চ েরর জ । কােনা
মা ষ পাওয়ার আশা নই। ভবনিটর িট িসঁিড় িছল। কারখানায় আ ন লেগ শতািধক পাশাক- িমেকর মৃতু রাজৈনিতক নতােক এই উ ারকােজর ধােরকােছ দখা
সামেনর িদেকর িসঁিড় ও িলফট িদেয় মািলক ও তারা হেয়িছল। সই পাশাক কারখানার মািলক আ ন লাগার যায়িন। সাভােরর অদূের একিট াথিমক িচিকৎসালয়
যাতায়াত করত। পছেনর িদেকর িসঁিড় িদেয় যাতায়াত পর গট ব কের িদেয়িছল, িমকেদর বেরােত দওয়া াপন কের গণজাগরণ ম । এক অভূতপূব উেদ ােগ
করত িমকরা, যােদর বিশরভাগই মিহলা। পছেনর হয়িন, পােছ িজিনসপ চুির যায়। তাজিরন অি কাে র মা েষর তালা টাকায় আটেক পড়া মা েষর জ
িদেকর িসঁিড়েত আরও িকছু মৃতেদহ িমলেত পাের বেল পরও সই মািলেকর কােনা শাি হয়িন আজও।
অি েজন িসিল ডার, কংি েটর াব কাটার জ ছােটা
উ ারকারীরা জািনেয়েছ।
বাংলােদেশর পাশাক িশ মূল র ািন িশ । দশিটর বেড়া মিশন, বেড়া আেলা, ওষুধপ আেস। উ ারকােজ
এই অিভশ ভবনিটেত িবপযেয়র -িদন আেগ ফাটল মাট র ািনর ৮০ শতাংশই এই পাশাক। বিশর
ােসবী িহেসেবও মােঠ নেম পেড় তারা। -িদেন
দখা গিছল। আপৎকালীন ব ব া িহেসেব সম িমকেক ভাগটাই র ািন হয় ইউেরােপ। ইউেরাপ আেমিরকার ায় দড় হাজার ব াগ র সং হ করা হয় আহতেদর
শাহবাগ চ েরর ফসবুক পজ এ গার আিরফ বাইের বার কের আনা হেয়িছল। িক ফর তােদর কােজ দানবাকৃিত িরেটল, যমন ওয়ালমাট ভৃিত এেদর তা। জ ।
জবিতক এর কাশনা
এই মেয়েক িচনতাম ঢুকেত বাধ করা হয়।
এই ভয়াবহ িবপযেয়র উ ারকায চািলেয় অেনেকই
তাজিরন ফ াশন -এ তির হওয়া পাশােকর তা িছল
না, আেগ দিখিন কখেনাই নাম সানিজদা নদী,
ঘটনার পরিদন তঃ ূতভােব সারা বাংলােদশ জুেড় ওয়ালমাট। তাজিরন অি কাে র পর িবিভ জায়গা থেক মানিসকভােব অ হেয় পেড়েছ।
পশায় প ারােমিডকস শাহবাগ থেক যখন িফ
পাশাকিশ িমকরা িবে াভ দখায়, সড়ক অবেরাধ আওয়াজ ওেঠ, যােত ওয়ালমােটর মাল য সব কারখানা
হসিপটােলর ি তীয় িটমটা রওনা হেয় যায়, তখন
শাহবােগ এেস উিনও সখােন যাওয়ার ই া কাশ
করেলন তখন অ কােনা গাি ি ল না, ওষুধ ও
অ া সর ােমর সে অ া িক ু
ােসবেকর
সে ওঁেকও ােক তুেল দওয়া হল
সাভাের আমাের দািয় দয়া হেয়ি ল িটম েলার সংবাদম ন িতেবদন, ২৭ এি ল •
সম য় করা তা আিম ওঁেক ংস েপ যেত দই
১ এি ল ক ীয় ম ী নারায়ণ ামী বেলিছেলন, এি ল মােসর মেধ ই কিমশিনং হেব
না, হাসপাতােলর কােজ লািগেয় রাখলাম
দান লাম কে র। িক তা হল না। অিনিদ কােলর জ িপিছেয় গল কিমশিনং।
িক রাত ১২টায় দিখ উিন হলেমট পের অ া
তেব
সই খবর দওয়ার সৗজ টু আর নারায়ণ ামী বা ক কতৃপ , এমনকী
িজিনস িনেয় একটা িটেম িভে গে ন িটম পা ােনায়
কােনা
পরমাণু কতাব ি রা দখায়িন। সকথা জানা গল দান লাম ক য দশিট
িক ু বিসক িনয়মকা ন তির করা হেয়ি ল, ৮
বানাে
, সই রািশয়ার একিট সংবাদমাধ ম থেক।
জন কের ভতের ুকেব, ভতের ুেক ২ জন কের
চিটরেটােগা
ভালভ খারাপ বেরােনার পর সই ভালভ বদলােনার কথা এি ল
ি েয় প েব ি ক দ টা পের বাইের বর হেয়
মােসর
তৃ
ত
ীয়
স
ােহ অ াটিমক এনািজ র েলটির বাড ঘাষণা কের। তেব কেবর
আসেব, এক সেক ডও দির করেব না আেরকদল
মেধ
সম
া
িমটেব,
স ব াপাের িকছু বলা হয়িন। সিঠক সম াটা য িঠক কী
বাইের রিড থাকেব, ভতেরর দল বর হওয়ার সে
তাও
বলা
হয়িন।
১৯
এি
ল এইআরিব জানায়, কেয়ক হাজার ভালেভর মেধ ৪িট
সে নতুন দল সখােন দািয় নেব যেহতু ২ জন
কের এেককটা উপদল, সানিজদা নদীেক ওই সময় ভালভ টি ং-এর সময় খারাপ বিরেয়েছ। স িল িত ািপত করার দািয়ে রেয়েছ
দেল িনেল বেজা হেয় যায় একা কাউেক কােনা এনিপিসআইএল। স িল িত ািপত হেল, ফর একবার টি ং হেব। তােত স হেল
তই কেয়ক হাজার ভালেভর মেধ চারিট
গেত ুকেত িদি লাম না আমরা আিম ওঁেক ক া তেবই িনয় ক সং া ছাড়প দেব'।
কের িনেষধ করলাম তারপরও উিন ান ান করেত ভালভ' কথাটা বলার মেধ ই রেয়েছ, এই ঘটনািটেক ছােটা কের দখােনা। সবাই
থাকেলন, আিম থেম খুব নরম ভােব, পের গরম জােন পরমাণু চুি েত ওই একিট িট য াংশ খারাপ হেলই ভয়ানক িবপযয় ঘেট যায়।
হেয় জািনেয় িদলাম য েত কেক শৃংখলা মানেত কী খারাপ হেয়েছ, স িবষেয় আেলাকপাত কেরেছন এইআরিব-র া ন চয়ারম ান
হেব, এখােন
াধীন িক ু চলেব না তারপরও গাপালাকৃ ন, ১৯ এি ল দ িনউ ইি ডয়ান এ ে স' পি কায় একিট ব িলেখ। অ া টিন কিব ন ফানাে ডার তালা ইিদনথাকারাই এর সা িতক িব রািশয়ার
ওঁর আ হ দেখ পেরর ব ােচ ভতের পাি েয় িদলাম িতিন বেলেছন, ২০১০ সােল এই ক কিমশিনং হেয় যাওয়ার কথা িছল। িক
চেনািবেলর ১৯৮৬ সােলর ভয়ংকরতম পারমাণিবক িবপযেয়র রণ িদবস পালন
বািকটা এখােন বলব না জয় ইিতমেধ ই ওঁেক এখনও তার টি ং-ই হেয় ওেঠিন। ২০১৩ সােলর জা য়াির মােস িডপাটেম ট অব হল ২৬ এি ল ইিদনথাকারাইেয়
অ াটিমক এনািজর সে টাির জানান, িতিন িনি ত, এই মােসর মেধ ই কিমশিনং হেয়
পারওম ান আখ া িদেয়ে এটাও কম হেয় যায়
.যােব। িক তা হয়িন ...'
একসােথ জুেড় রািশয়ােত টি ং করার কথা িছল, িক তা করা হয়িন সখােন।
... দান লােমর ১নং চুি র সাইট থেক যটু খবর বাইের আসেছ তােত এখােন আনার পর দখা যাে , তা িঠকঠাক কাজ করেছ না। আরও অেনক সম া
বাঝা যাে , হাইে াঅ া মুেলটর িসে ম জ ২, অথাৎ আপাতিনি য় দীঘকালীন আেছ, িক এই িলর জ ই আটেক রেয়েছ কিমশিনং। এইসব পাটস-ই সরবরাহ
কার ধায়ার বে াব (passive long-term core ﬂooding system) - কেরেছ রািশয়ার িজও- পাডল সং া (যার িডের র সরেজই েতাভ ২০১২ সােলর
ার
এর িবেশষ চক ভালভ িল, য িল রািশয়ার বানােনা, দখা গেছ খারাপ। এই শষ ফ য়াির মােস নীিত এবং িনচুমােনর মাল পরমাণু চুি িলেত সা াইেয়র জ
মুহূেত স িল বানােনার বরাত দওয়া হেয়েছ হায় াবােদর এক িবখ াত কা ািনেক। হেয়েছ রািশয়ায়)।'
একবছর আেগই দান লাম কে র কিমশিনং হওয়ার কথা িছল। রািশয়ার ওই
নয়া রািশয়ান ভালভ িলেত িচড় ধেরেছ এই াথিমক পযােয়র কিমশিনং টে র সময়ই।
একইভােব আপাতিনি য় তাপ দূরীকরণ বে াব (passive heat removal sys- সংবাদ িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ, ২০১৩ সােলর ২৪ িডেস র রািশয়ার রা নায়ক
tem) িঠকঠাক কাজ করেছ না। কারণ ড া ার-এয়ার িহট এ েচ ার- ভন িসে ম পুিতন ভারত সফের আসেছন। তার মেধ ই কিমশিনং করার মিরয়া য়াস নওয়া হেব।

দান লাম পরমাণু ক িবশ বঁাও জেল

দােনর জ কানও পূেণ র আশাও কির না। এিতমখানার
মেতা যসব জায়গায় গিরব বা ারা থেক পড়া না কের,
সখােনও দান করা যায়।
আমার অব তমন টাকাপয়সা নই। আিম একটা সং ায়
িসিকউিরট গােডর কাজ করতাম। গত কয় মাস হল সই
কাজটা করিছ না। চাষবাসও আেছ িকছুটা। আিম, তা ধ ন
িগেয় বছর িতিরশ হল এমন একটা বাধ িনেয় চলিছ। আমার
বয়স প ােশর কােছ হল। বািক জীবনটাও এমন কের চেল
যােব, িক বলুন। মাস িতেনক হল, বেড়া মেয়র িবেয়
িদেয়িছ। স এমএ পাশ কের চাকির-বাকিরর চ া করিছল।
.. তার ব াে কােনা অ াকাউ টও িছল না'। আ ার মেয়র িবেয়েত পণ বা যৗতুক দইিন। যৗতুক চাইেল সখােন
স ে এমন সব কথা বলিছেলন ফয়জুর রহমান। আমার মেয় িবেয়ও করত না। স ভােলােবেস িবেয় কেরেছ।
আিম তা কাট ম ােরজ কেরিছ। কেলজ লাইেফর ম,
অস গরেম ঘেরর মেধ িটকেত না পের বশাখীর
ী
া ণ পিরবােরর মেয়, ৃিতকণা ভৗিমক। তার বাবার
সে য় ছােদ বেস আমরা গ করিছলাম। সামেন
বািড়র
সােথ স ক নই সই থেকই। আমার ছােটা মেয়
বেড়া পু র ধাের িনমগাছ। দি েণ বঁাশবাগােনর মাথায়
জু
ঁ
ই
বাটািন
অনাস িনেয় িবএসিস পড়েছ। স তা ছেলেবলা
চঁাদ উিঠ উিঠ করেছ। চারধাের বাক ত র সাির'।
থেকই
প
া
ট
শাট পেড়। ধেম তা কাথাও বাধা নই। অেনেক
বাতােস কািমনী ফুেলর াণ।
ধমটা িবকৃত কের ব াখ া কের। আিম ধম াণ। লাভ দমন
িতিন বলেলন, আ া তা কৃিষকােজর সােথ
করেত হেব বুঝেলন। টাকার লােভ আিম কখনও িচটফাে ড
জিড়ত িছেলন। আমরা পু ষা েম এখােন এই টাকা রাখব না। দখুন পৃিথবী িনেয় আমার বেড়া ভাবনা
বািড়েত চারশ বছর বাস করিছ। িবড়া এলাকােত। তা
দখুন, আমরা ছয় ভাই। তােদর মেধ আমরা িতনজন হয়। অপচয় সইেত পাির না। জীবেন এতটু অপচয় কির
টাকা ব াে রেখ দ খাওয়ার কথা ভািব না। বািক না। নাইট িডউিট কের ফরার পেথ রা ায় আেলা েল
ই ভাইেয়র অব অ রকম িবচার। দ হল হারাম, থাকেত দেখ স েলা ব করেত লেগ যতাম। রা ার কল
বুঝেলন তা। আিম তা সারদায় টাকা রাখার কথা ব করেত করেত রা ায় চিল। লােক পাগল ভােব। বলুন
ভাবেতও পাির না। তবু ব াে টাকা রাখেল য দ পৃিথবীটা বেড়া িবপ । আমােদর ভাবা দরকার।'
নেলন বি ম, িব া, উ র চি শ পরগনা, ২৯ এি ল
হয়, তা আিম দান কের দই। তােকও বিল, এই

১৬ এি ল স ায় ব তলা মাধ িমক িবদ ালয় া েণ
এলাকার িশ া আে ালেনর বাদ তীম ব ি
আখতার হােসেনর রণসভা হয় িরেপাট কাজী
ফয়জল নােসর, কানখুিল, মেহশতলা

িতিন দ নওয়ার কথা
ভাবেতও পারেতন না'

পি মবে ৭৩িট সং া
বআইিন অথ িবিনেয়াগ
ি ম চালায় বেল অিভেযাগ
সংবাদম ন িতেবদন, ২৮ এি ল •
কে র কেপােরট িবষয়ক রা ম ী ী রােজশ পাইলট
একিট তািলকা পশ কেরেছন সংসেদ, ১৪ মাচ
২০১৩ তািরেখ। তােত পি মবে র িন িলিখত ৭৩িট
কা ািন িলর িব ে বআইিন অথ িবিনেয়াগ ি ম
চালােনার অিভেযাগ আেছ।
িভবিজওর অ ালােয়ড ইন া, িভবিজওর
অ ালােয়ড ই ডাি জ, রাজভ ািল িরেয়ল এে ট,
রাজভ ািল ই ডাি , িসলভারভ ািল কিমউিনেকশন,
রাজভ ািল ফুড বভােরজ, রাজভ ািল মােকিটং,
রাজভ ািল ইনেফােটক, রাজভ ািল হােটল ও
এ টারেটনেম ট, রাজভ ািল েজ , রাজভ ািল
পি কা, রাজভ ািল িফ স, রাজভ ািল ােভলস,
রাজভ ািল হাউিসং
ডেভলপেম ট িফনা ,
রাজভ ািল এয়ারলাইনস, রাজভ ািল ফ াশনস,
রাজভ ািল িরেয়লকম, মডান ইনেভ েম ট, া ড
ভ ালু কিমউিনেকশন, পসী বাংলা েজ , পসী
বাংলা িমিডয়া ও এ টারেটনেম ট, সারদা িরেয়লিট,
সারদা ি ি টং ও পাবিলেকশন, সারদা অ াে া

ডেভলপেম ট, সারদা বােয়াগ াস ডাকশন, সারদা
টুর ও ােভলস, সারদা অেটােমাবাইলস, সারদা
কন াকশন, সারদা শিপং মল, সারদা এডুেকশন,
সারদা এ েপাট, আরিটিস পািটজ, আরিটিস
িরেয়ল ড, যেশাদা িরেয়ল এে ট, গা মাইন
অ াে া, গা মাইন ফুড ডা , টাওয়ার ইনেফােটক,
চ ইন া াকচার, গা িফ অ াে া, গাে ন
লাইফ অ াে া, গাে ন পিরবার হাি ং, ােলা
ইি ডয়া এ ে স সলস, ািপ লাইফ িরেয়লিট,
আইেকার ই সািভস, এমিপএস অ ােকায়া মিরন
ডা স, এমিপএস ি নাির, এমিপএস ই ডাি জ
এ ড অ াে া িরসাচ, এমিপএস িরসট ও হােটল,
য়াগ অ াে ােটক, য়াগ ইনেফােটক হাইরাইজ,
য়াগ ইন া, য়াগ মাইে াফাইনা , রা ল হাইটস,
রা ল হাইরাইজ, রােমল ই ডাি জ, সাইন ইি ডয়া
অ াে া ই ডাি জ, িসিলকন েজ স, সানসাইন
অ াে া-ইন া, সানসাইন ইি ডয়া ল া ড ডেভলপাস,
ইউআরও অ াে া, ইউআরও অেটােটক, ইউআরও
হােটলস ও িরসটস, ইউআরও হাইেজিনক ডস,
ইউআরও ইনেফােটক, ইউআরও ইন া, ইউআরও
লাইফ কয়ার, ইউআরও ি ম, ইউআরও ওয়াকাস,
ব রা িরেয়লকন, িব ািম কনসালেটি , িব ািম
মাি ডেভলপাস, ওয়ািরস হলথেকয়ার, ওয়ািরস
টিলকম
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িচরাচিরত এবং ব বসািয়ক িচট --- তফাত কী?

স াদেকর কথা

এমন এক রাজৈনিতক
কাঠােমা দরকার ...
�পািক ােনর লােহােরর কাট লাখপত জেল
তইশ বছর ধের বি , মৃতু দ া ভারতীয়
নাগিরক সবিজত িসং। িতিন এখন মৃতু র সে
পা া কষেছন লােহােরর একিট হাসপাতােল।
জেলর মেধ তঁার ওপর াণঘাতী হামলা হেয়েছ।
ভারত থেক তঁােক দেখ িফের এেস তঁার
পিরবােরর সদ রা িমিডয়ার কােছ অিভেযাগ
কেরেছ, পিরকি তভােব তঁার ওপর হামলা
হেয়েছ, জল কতৃপ ই আ মণকারীেক জেল
ঢুকেত িদেয়েছ।
সবিজেতর িদিদ দলবীর কৗর িমিডয়ার সামেন মুখ
খুেলেছন, আিম মেন কির এটা ভারত ও পািক ান
সরকােরর িমিলত ষড়য । আমরা কাসভ আর
আফজল
েক ফঁািস িদেয়িছ, ওরা সবিজতেক
মারেব।' সবিজেতর িচিকৎসা ও দেশ িফিরেয়
আনার দািব তুেল িতিন বেলেছন, ভাইেক দেশ
িফিরেয় আনার িনিদ বে াব যত ণ না সরকার
করেছ, তত ণ িতিন িকছু খােবন না। দেশর
নাগিরকেক বঁাচােত ব থ ধানম ীর পদত াগ করা
উিচত, দািব কেরেছন দলবীর।
রা নীিত আর টনীিতর কােছ বি র মা-িদিদর
মানিবক আেবদেনর মূল কতটু ? মূল য
নই, তার মাণ, বডার পিরেয় আসা মা
িবএসএফ সবিজেতর পিরবারেক হফাজেত িনেয়
নয় িজ াসাবােদর জ । রাজনীিতর অমানিবক
উল চহারািট আেরকবার
হেয় যায়।
এরই িত িন শানা যায়, পুব িদেকর সীমা
পিরেয়, বাংলােদেশর সাভাের চারেশা িমেকর
কারখানা ধেস িতেল িতেল মৃতু ত করা
ত ণ জে র গলায়, েয রাজৈনিতক কাঠােমাটা
আমােদর সামেন দঁািড়েয় আেছ, সই কাঠােমার
কাথাও মানিবকতার কােনা ান নই। এটা একটা
খলা মা , আমরা ফ িট। এই কাঠােমা যতিদন
থাকেব আমােদর এইসব নিতক মানিবক দািব
দাওয়ার কােনা ান নই।
সারা পৃিথবী জুেড়ই রাজনীিত-কাঠােমা আজ
ভীষণ অমানিবক। কেপােরট াকচার আর ওয়ার
ইকনিমকেসর জিটল িটল চােল মা েষর কােনা
জায়গা নই।
এই কথাটাই ভাবিছ, এমন একটা রাজৈনিতক
কাঠােমা দরকার, িচ া দরকার, শি দরকার যার
িভি হেব মানিবকতা। মা ষেক ভােলাবাসার শি র
ওপর গেড় উঠেব একটা সমাজ। দেশর ধানম ী
রা পিতেদর গলা িদেয় ভাত নামেব না যখন
শাহীনারা অধমৃত অব ায় আটেক থাকেব ...।'

&

সংবাদম ন িতেবদন, ২৯ এি ল •
১৯৭১ সােল ভারেতর ব াি ং কিমশেনর িনযু একিট
ািড প নন-ব াি ং ফাইনাি য়াল ই টারিমিডয়ািরস
িনেয় এক িরেপাট তির কের। সখােন িচট ফা ড িনেয়
বলা আেছ --িচট ফা ড হয়ত বা ভারতবেষর সবেচেয় পুেরােনা
িনজ আিথক িত ান। দি ণ ভারেতর াম িলেত
শতািধক বছর আেগ িচি , ির বা িচট ফাে ডর খঁাজ
পাওয়া যায়। সমেয় সমেয় একিট িনিদ পিরমাণ ফসল
একজন িব
লােকর হােত জমা রাখত লােক।
তারপর যখন অেনকটা শ এভােব জমা হেয় গেছ
তখন তা ফরত নওয়া হত। যার দরকার স লটািরর
মাধ েম অেনকটা শ ধার িহেসেব পত। িচট কথাটার
মেধ ই এই ব ব ার সূ লুিকেয় আেছ। িচট মােন হল
একিট িলিখত নাট। িচেটর িবেজতা যেহতু লটািরর
মাধ েম িঠক হত, তাই তা করার জ আলাদা আলাদা
কাগেজ সব সদে র নাম লখা হত, যমন লখা
হয় লটািরেত। এই ব ব ািট তাই িচট ফা ড িহেসেব
খ ািত পায়। মালয়ালম ভাষায় এই িচেটর সমাথক শ
ির ু, তার থেক এেসেছ ির। িব ব ি -- যার
কােছ জমা রাখা হে ফসলািদ, তার সততার ওপর
ভর কের আরও বিশ বিশ লাক তার কােছই জমা
রাখত। থম িদেক যখন আধুিনক ব াি ং মা েষর কােছ

পঁৗছায়িন, িচট ফা ড তখন খুব ত সার লাভ কের
এবং তঃ ূতভােবই। সমবািয়ক উেদ ােগ সি ত অথ
ধােপ ধােপ জমা করা এবং সই সি ত অথ থেক
যার েয়াজন তােক ধার দওয়া এবং সই ধার ধােপ
ধােপ ফরত নওয়া --- ােম উ ব হওয়া এই ব ব া
সমেয়র সােথ সােথ, বািণজ এবং িশে র িব ােরর
সে এবং শহেরর জনসংখ া বৃি র সে তাল িমিলেয়
নাগিরক জীবেনও চেল আেস।'
ওই একই িরেপােট ব বসািয়ক িচট বা াইজ িচেটর
কথাও পাওয়া যায় --এই ে একজন ােমাটার, যােক ফারম ান
বেল ডাকা হয়, স বশ িকছু াহকেক নিথভু কের
এবং তােদর সে চুি েত আব হয়। িতিট াহকেক
িনয়িমত ইন লেমে ট তার েদয় টাকা িদেয় িদেত
হয় ফারম ানেক। ফারম ান তার এই কােজর জ
কিমশন নয়, িকছু রােজ এই কিমশেনর পিরমাণ আইন
কের িঠক কের দওয়া আেছ। সই ফারম ােনর আরও
অিধকার থােক, থম বা ি তীয় ইন লেমে টর টাকা
পুেরাটাই াইজ িহেসেব িনেজ িনেয় নওয়ার। যারা
াইজ পল না, তােদর মেধ বঁােটায়ারা কের দওয়ার
জ অেনক সময় একটা পিরমাণ টাকা সিরেয় রাখার
কথাও চুি েত বলা থােক। এসব বাদ যাবার পর বািকটা
িনলােম তালা হয় (একদম শষ ইন লেম টটা বাদ

িদেয়)। য সই টাকা ধার িহেসেব িনেয়, তার ওপর
সবেচেয় বিশ দ িদেয় শাধ দেব বেল িনলােম ডাক
দয়, তােক সই টাকা পুর ার িহেসেব িদেয় দওয়া
হয়। এই বাড়িত টাকা বা দিট, হয় সম সদে র
মেধ বঁােটায়ারা কের দওয়া হয়, অথবা যারা াইজ
পায়িন, তােদর মেধ ভাগ কের দওয়া হয় িডিভেড ড
িহেসেব। িকছু িকছু রােজ এই েদর সেবা সীমা
বেল দওয়া আেছ আইন কের। িকছু িকছু ে যিদ
একািধক লাক সম পিরমাণ দ িদেত চায়, বা কােনা
দর হঁাকার লাক না পাওয়া যায়, সে ে লটািরর
মাধ েম এই পুর ারিট তখনকার মেতা ক পােব তা
িঠক করা হয়। একটা িচেট যতজন াহক, তত িলর
ইন লেম ট, যােত েত েক একবার কের পুর ােরর
অথ িজেত নওয়ার েযাগ পায়। িকছু িকছু ে ধু
িনলাম হয়, িকছু িকছু ে িনলাম ও লটাির েটাই
হয়। পুর ার িবেজতা সই পুর ােরর টাকা তখনই
পােব, যখন স একটা পিরমাণ টাকা ফারম ােনর
কােছ জমা রােখ, িনরাপ ার খািতের। যিদ কােনা
পুর ার পাওয়া সদ িনিদ িদেন ইন লেমে টর
টাকা শাধ না িদেত পাের, সে ে তার শাি হয়
িবিভ ভােব, তার িডিভেড ড িল বােজয়া কের বা
আিথক জিরমানার মাধ েম। এ িল একিট িবজেনস
িচেটর আব ক বিশ । িক এর িবিভ ধরন আেছ।'

১৯৭৮ সােলর ক ীয় আইেন াইজ িচট ও অথ স ালনা ি ম িনিষ ,
এ িলর িব াপন- চারকারী িমিডয়া বােজয়া হওয়ার কথা
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ক ীয় সরকােরর িচট ফা ড িনেয় িট আইন আেছ।
একিট হল ১৯৭৮ সােলর াইজ িচট ও অথ স ালনা
ি ম িনিষ করণ আইন, অপরিট হল িচট আইন
১৯৮২। এর মেধ ১৯৭৮ সােলর আইেন সরকাির
ছাড়া অ া
াইজ িচট িনিষ , একথা সরাসির
বলা আেছ। এমনকী এই আইেন াইজ িচট বা অথ
স ালনা ি েমর িব াপন যিদ কােনা কাশনা বা
িমিডয়া ছােপ, তেব সই কাশনা বা সংবাদপ েক
বােজয়া করার মতা দওয়া আেছ রাজ সরকারেক।
পি মবে আন বাজার, বতমান থেক
কের ায়
সবকিট বেড়া দিনক ি ট িমিডয়া এবং এিবিপ / ার
আন থেক
কের সম ায় সম িটিভ চ ােনল
একািধকবার বআইিন বেল অিভযু ৭৩ িট অথ ল ী
সং া িলর মেধ একািধক সং ার িব াপন ছেপেছ।
১৯৭৮ সােলর আইন অ যায়ী রাজ সরকার চাইেল
স িলেকও বােজয়া করেত পাের।
১৯৭৮ সােলর আইেন াইজ িচট এবং মািন
সা েলশন ি ম থেক িচরাচিরত িচট- ক আলাদা করা
হেয়েছ। িচরাচিরত িচট-এ কেয়কজন িমেল টাকা জিমেয়
িনেজেদর মেধ সই টাকা বিশ-কম ভাগ-বঁােটায়ারা
করা যায়, ওই ভাগ বঁােটায়ারা পিরচালনা করার জ
িকছু কিমশন া লাকও থাকেত পাের। আর াইজ
িচেট কােনা তৃতীয় ব ি
ােমাটার বা দালাল িহেসেব
আেস, ওই িচরাচিরত িচেটর িবধার কথা বেল াহক
বািনেয় তােদর কাছ থেক টাকা তােল, এবং িনিদ
সময় পের িকছু াহকেক দ বা াইজ দয়, আর
অ একিট অংেশর াহকেক কবল তার আসল জমাটা
ফরত দয়, কােনা দ বা াইজ দয় না। সাজা
কথায় িচেটর নােম স িনেজর অ াভািবক রাজগােরর
ফি কের। ১৯৭৮ সােলর আইেন িচরাচিরত িচট িনেয়
িকছু না বলা হেলও, াইজ িচট এবং অথ স ালনা
ি ম স ূণ িনিষ করার কথা বলা হেয়েছ।
আপাতত এই আইেন কী কী আেছ তা একবার
দখা যাক। মেন রাখা দরকার, স িত ২০১২ সােলর
িডেস র মােস িরজাভ ব াে র গভনর িড
ারাও
কাে
বেলেছন,
১৯৭৮
সােলর
িচট
আইেন
অথ
%
স ালনা ি ম িনিষ । যিদ রাজ সরকার িল চায়
এেদর িব ে ব ব া িনেত তেব রাজ সরকােরর এই
আইেনর বেল পূণ মতা আেছ।'
ক ীয় সরকােরর দ াইজ িচট অ া ড মািন

সা েলশন ি মস (ব ািনং) অ া , ১৯৭৮' নামক
আইেনর ২ নং ধারায় িচট-এর সং া দওয়া আেছ
: কনেভনশনাল িচট' বা িচরাচিরত িচট, যােক িচট,
িচট ফা ড, ির বা অ কােনা নােম ডাকা হয়,
তােত একজন অ িকছু লােকর সে িমেল একটা
বাঝাপড়ায় আেস, যােত েত েক একটা পিরমাণ টাকা
দেব (বা দানাশ দেব) ইন লেমে ট, একটা িনিদ
সময় পয । িবিনমেয় এই েত ক াহক ট ডার বা
িনলাম বা লটাির অথবা অ কােনা ব ব ার মাধ েম
েযাগ পােব মাট জমার মেধ থেক একটা পিরমাণ
পুর ার অথ ( াইজ অ ামাউ ট) পাবার এবং ওই অথ
তার েদয় ইন লেম ট থেক িবেয়াগ হেব।
মািন সা লশন ি ম' (অথ স ালনা ি ম) মােন
হল কােনা ি ম, তা স য নােমরই হাক না কন,
তােত সহেজ অথ আমদািনর কথা বলা আেছ। অথবা
কােনা অথ বা মূল বান িজিনসপ ািদ রেখ সদ হেয়,
তারপর আরও িকছু সদ তির করেত পারেল অেনক
বিশ অথ আমদািনর িত িত দওয়া হে , তা স
অথ ওই নতুন হওয়া সদ েদর অ ভুি র টাকা বা
ইন লেম ট থেক আ ক বা না আ ক।
াইজ িচট' মােন হল, কােনা একজন ােমাটার,
ফারম ান বা এেজ ট বা যাই হাক, স কােনা
বে াবে র মাধ েম অ েদর কাছ থেক একলে
অেনকটা টাকা বা ইন লেমে ট টাকা তুেল তার পুেরাটা
বা একটা অংশ িবিনেয়াগ করেব, লটাির বা অ
কােনা ব ব ার মাধ েম তা অ িকছু াহেকর মেধ
াইজ িহেসেব ব টন করেব, বা িনিদ সময় শেষ
িকছু বানাস বা ি িময়াম বা ই টাের দেব। আর
যারা এই াইজ পল না, সইসব াহকেদর কােনা
দ বা াইজ িকছুই দেব না, ধু আসল বা তার
িকছু ইন লেম ট ফরত দেব।
আইেনর ৩ নং এবং ৪ নং ধারায় বলা আেছ,
এই াইজ িচট বা মািন সা েলশন ি ম-এ সদ বা
অংশ হণকারী িহেসেব ঢাকা িনিষ । কউ াইজ িচট
বা মািন সা েলশন ি েমর চার করেত পারেব না।
অ থায় তার, িতন বছর পয জল বা/এবং পঁাচ
হাজার টাকা অবিধ জিরমানা হেত পাের। এই সাজা
কখেনাই একবছেরর কম বা এক হাজার টাকার কম
হেব না।
আইেনর ৫ নং ধারায় বলা আেছ, কউ এই াইজ

িচট বা মািন সা েলশন ি েমর সে জিড়ত থেক
িটিকট, পন বা অ া তথ ািদ ছাপােল, িব ািপত
করেল বা করার চ া করেল বা অ কাউেক িদেয়
এসব করােল বা সহায়তা করেল ২ বছর পয জল
বা/এবং ২ হাজার টাকা জিরমানা হেত পাের।
আইেনর ৬ নং ধারায় বলা আেছ, কােনা কা ািন
যিদ এই অপরাধ কের, তাহেল সই কা ািনর যারা
এই অপরােধর সে জিড়ত তােদর এবং কা ািনিটর
িব ে ব ব া নওয়া যেত পাের। কা ািনর
কতাব ি েদর িব ে ও আইনা গ ব ব া নওয়া যােব।
আইেনর ৭ নং ধারায় বলা আেছ, এই অপরােধর
পিরে ি েত ত ািশ চালােনা এবং বােজয়া করার
মতা রেয়েছ থানার ওিসর বা রাজ সরকােরর িনযু
অিফসােরর, েয়াজেন বল েয়াগ কের। াির এবং
তথ ািদ বােজয়া করেতও পাের।
আইেনর ৮ নং ধারায় বলা আেছ, াইজ িচট
বা মািন সা েলশন ি েমর কাশনা বা সংবাদপ
বােজয়া করা হেব। যিদ কােনা সংবাদ বা অ া
কাশনা এই াইজ িচট বা মািন সা েলশন ি মেক
ােমাট কের কােনা িকছু ছােপ, িব াপন ছােপ -তেব রাজ সরকার অিফিসয়াল গেজেট িব াপন িদেয়
সই সংবাদপ িটেক বােজয়া করেত পাের।
আইেনর ৯ নং ধারায় বলা আেছ, িচফ মে াপিলটন
ম ািজে ট বা িচফ জুিডিশয়াল ম ািজে ট কােট এই
অপরােধর িবচার হেব।
আইেনর ১১ নং ধারায় বলা আেছ, িকছু াইজ িচট
বা মািন সা েলশন ি েমর জ এই আইন েযাজ
নয় : রাজ সরকার, রাজ সরকােরর কােনা দফতর,
রাজ সরকােরর স ূণ মািলকানাধীন কােনা কা ািন
যারা কবল িচেটর ব বসাই কের, িরজাভ ব াে র
ীকৃত কােনা রা ায় ব া বা ামীণ ব া , রাজ
সরকার এবং িরজাভ ব া ীকৃত কােনা দাতব সং া
বা িশ ামূলক সং া।
আইেনর ১২ নং ধারায় বলা আেছ, এই আইন
চালুর সময় কউ যিদ কােনা িচট চালায়, তাহেল
রাজ সরকার তােক িটেয় ফলার জ সেবা বছর সময় িদেত পাের।
আইেনর ১৩ নং ধারায় বলা আেছ, রাজ সরকার
েয়াজেন এই আইন লা করার জ িনয়ম তির
করেত পাের।

মািন মােকেটর ওপর কড়া নজরদাির হাক
আকাশ মজুমদার, জলপাই িড়, ২৯ এি ল •
অবেশেষ যা ঘটার তাই ঘটল। সারদা গা ীর ারা
িন িব মধ িব মা ষ একরােত সব া হল। আর তা
ছাড়া নািক উপায়ও নই। কারণ কােরার িকছু করবার
নই। নািক কউ িকছু করেত চায় না?
বাবা-মার কােছ েনিছ, তঁােদর সময় থেক এই লুঠ
চলেছ। এর আেগও বশ িকছু কা ািন, ওভারল া ড,
স িয়তা এরকমভােব মােকট থেক চুর টাকা তুেল
পািলেয়েছ। তারপেরও ু আমানতকারীেদর রি ত
করার কােনা ব ব া হল না। কারণটা কী? িবগত যত
বছর ধের এই লুঠ চলেছ, তােত ক ীয় সরকােরর
কােছ চুর সময় িছল ু আমানতকারীেদর আমানত
রি ত করার, িকছু করার। িক কােনা অ াত কারেণ
িকছুই হয়িন। আসেল চূড়া উদাসীনতা। এই গিরব ু
আমানতকারীেদর টাকা রি ত থাকল িকনা, তােত
ক ীয় বা রাজ সরকােরর, না কােনা রাজৈনিতক
দেলর, না কােনা কেপােরট িমিডয়ার কােরার কােনা
মাথা ব থা নই। যিদ থাকত, তেব এতিদন ধের এই লুঠ
চলত না। বর এরা িবিভ ভােব এই িচটফা ড িলর
টাকায় পু । তাই জ ই এেদর এত বাড়বাড় ।
কেয়কজন উঁচু র াে র এেজে টর সে কথা বেল
জানেত পেরিছ, িনয়িমত ঘুষ দওয়ার মাধ েম বা উঁচু

পদ িদেয় িকছু রাজৈনিতক দাদােদর হােত রাখা হয়।
একইভােব শাসেনর িনিদ জায়গায় ঘুষ দওয়া হয়
এবং ছােটা বেড়া কেপােরট িমিডয়ােত র লার িব াপন
িদেয় তােদর হােত রাখা হয়। তেব তামার িচটফা ড
কা ািন িনি ে চলেব। কউ তামার পছেন লাগেব
না। যিদ কােনা অ িবধা হয়, এরাই তা দেখ নেব।
বািক আমানতকারীর টাকা দওয়া িনেয় অত িচ া না
করেলও চলেব। এভােব মােকট থেক িবশাল পিরমাণ
টাকা উেঠ গেল, হঠাৎ একিদন ঝঁাপ ফেল দওয়া।
এই মািন মােকেট পি মবে শেয় শেয় কা ািন
আেছ। েত েকর এেজ ট অ কা ািনর নােম বেল,
স ভঁাওতাবাজ। আর সাধারণ মা েষর িব াসেযাগ তা
আনার জ এরা এেজ টেদর ফাইেলর মেধ দরকাের
কমাস ােসর বইেয়র পাতা পয
ঁেজ দয়। কউ
বেল, আমােদর সরকােরর কােছ টাকা জমা রাখা
আেছ, য েলার পাশািক নাম িসিকওরড িডেব ার
বা ফােরি য়াল িডেব ার, অতএব টাকা মার যাবার
কােনা ভয় নই। িক হয়েতা সরকােরর কােছ য
টাকা রেখেছ, তার কেয়ক ণ তুলল। কউ দখার নই।
কা ািন েলার ভতেরর খেটামেটা কথা বাঝার সাধ
এমনকী বাঘা বাঘা এেজ টেদরও থােক না। সাধারণ
আমানতকারী তা দূর ান। সাধারণ ু আমানতকারী
এেজ ট চেন, কা ািন চেন না।

সবাই বেল, আমােদর কা ািন অ ােসট িভি ক।
জিম, িশ সব আেছ। টাকা মার যােব না। িক
ক তা নজরদাির করেব? আমােক একবার একটা
কা ািন িনেয় গিছল জলপাই িড় থেক কাচিবহাের,
তােদর েজ দখােত। যােত আিম তােদর িব াস কির।
কাচিবহােরর নাককাটা িবেল আট িকেলািমটার জুেড়
আমােক দখাল িফশাির েজ । এবার ওই িফশাির কত
বছেরর জ িলজ নওয়া, কী কী শেত িলজ নওয়া, তা
ক জানেব? কউ কউ রা ার পােশ জিম দখায়, শিপং
মল দখায়, নািসং হাম দখায়। একটা িবশাল জিমেত
াকাড লাগােনা। িক এ েলার তথ কী? কাথায়
গেল তার তথ পাওয়া যােব? সরকােরর উিচত এইসব
নজরদািরর বে াব করা।
অেনেক আবার বকলেম এনিজও-র নােম িচটফা ড
চালায়, টাকা িনেজ তােল না। যমন আিম অ ালেকিম
নােম একটা সং ার কথা জািন, যারা িনেজরা টাকা
তােল না আমােদর এখােন।
আর তাছাড়া সরকাির নতা, আমলা, পুিলশকতােদর
দিখেয় সাধারণ মা েষর মেধ িব াস অজন করা তা
আেছই। এখন সব িমিডয়ায় িব াপন িদে িবিভ
কা ািন। িমিডয়ায় বারবার িব াপন িদেল তার ভাব
িক মা েষর ওপর পড়েবই। লােক স েলােক সত
বেল ভােব। অেনক বেড়া বেড়া এেজে টর সে কথা

বেলও আিম এই মািন মােকট কা ািন িলর িহেসেবর
তল পাইিন।
লােক ব া , পা অিফেস না িগেয় এই সব মািন
মােকট কা ািনেত টাকা রােখ। একটা বেড়া কারণ
তা, এই সব মািন মােকট কা ািনেত ব া বা পা
অিফেসর মেতা অ াকাউ ট খালা এসেবর াপা নই।
এেজ টরা বািড় বেয় এেস টাকা িদেয় যায়, িনেয় যায়।
আর একটা বেড়া কারণ েদর হার। অেনেকই মেন কের,
সরকার যা দ দয় তা কম। একথার যেথ যুি আেছ।
পা অিফস, ব া , এলআইিস যা দ দয়, তা এমনকী
বাৎসিরক ব মূল বৃি র হােরর চেয়ও কম। অথাৎ,
আিম যিদ টাকা জমাই, তাহেল সই আসলিটই কেম যায়
আসেল। অথাৎ আমার আমানেতর লাভিট ভাগ কের
ব া বা ওইসব িত ান েলা। সখােন মািন মােকট
অেনক বিশ দ দয়। অেনেকর মেত, আমানেতর সিঠক
ফরত পাওয়া যায় কবল মািন মােকেট টাকা রাখেল।
আমার মেন হয়, মািন মােকট ব কের দওয়া উিচত
নয়। আমানেতর ওপর ায আেয়র অিধকার ছােটা
বেড়া সবার আেছ। িক যােত আমানতকারীরা িত
না হয়, তার জ সম িবষেয় কড়া সরকাির নজরদািরর
ব ব া জ ির।
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জনাকীণ বড়তলায় একটাও জনেশৗচাগার নই
২৫ এি ল, শািকল মিহনউি ন, হািজরতন
মিটয়া েজর বড়তলা
মবিধ ু এক
ব বসােক । অজ কাপেড়র দাকান, জাগাড়,
মাছ-মাংস-সবিজর দাকান,
শনাির-বইেয়র
দাকান, কনেফকশনাির আইেটম
ভৃিত
হেরকরকম দাকানপসাের বড়তলা িনত
জমজমাট। হাজার হাজার
তা-িবে তার
আগমেন, রকমাির িজিনেসর আদান দােন,
লােক লাকারেণ িদেনরেবলায় অিত ব
বেড়াবাজােরর ু সং রেণ পিরণত হয়। এর
ওপর রেয়েছ ুেলর ছা ছা ীেদর চাপ। ফেল
কালাহেল, মা েষর সরগরেম বড়তলা অ েল
(বুধবার, বৃহ িতবার, শিনবার, রিববার ও
সামবার) িতলধারেণর জায়গাটু থােক না।
এইরকম একিট অ েল লভ শৗচাগার নই,
একথা এই যুেগ বেস িক ভাবা যায়? একদা
বড়তলার আগাম অ গিতর কথা অ ধাবন কের
ব পূেব রা ার সং ােরর কােজ হাত দওয়া
হেয়িছল, সিরেয় দওয়া হেয়িছল রা ার ধােরর
দাকানঘর িলেক, জনগণেক এই বেল আ াস
দওয়া হেয়িছল, বড়তলায় আধুিনক েযাগিবধা স
পার মােকট, সবিজ-মাছ-মাংেসর
দাকান, ব া পিরেষবা গেড় তালার জ
াথিমক কাজ িহেসেব রা ার সং ার করা হে ।
িক কাথায় সই পার মােকট, ব া পিরেষবা?
দাকানদারেদর পুনবাসন িহেসেব ছােটা ছােটা
দাকানঘর দওয়া হল। িক তােদর াতঃকৃেত র

কােনা শৗচাগার গেড় তালা হল না, হাজার
হাজার পথচলিত মা ষ, তা-িবে তা বাথ ম
করার জ কখেনা ছুেট যায় ুেল, আবার
কখেনা কাপেড়র মােকট িলেত। ুল কতৃপ
ও মােকটওয়ালােদর আপি েত তারা অসহায়
হেয় পেড়। অথচ বড়তলার বতমান বাজােরর
মািলকেদর সে রফা কের পুরসভা আধুিনক
া স ত পার মােকট, উ তমােনর লভ
শৗচাগার গেড় তুলেতই পাের। িক সই চ া
আজ পয দখা যাে না। আসেল তােদর
সিদ া নই।
একটু দূের আকড়া ফটেক - িট লভ
শৗচাগার গেড় তালা হেয়েছ মেহশতলা
পুরসভা ও কলকাতা কেপােরশেনর ত াবধােন।
তাহেল বড়তলার বলায় এত ব না কন?
এই
এখন মা েষর মুেখ মুেখ। পিরেবশ
দূষণ, া সেচতনতা িনেয় বেড়া বেড়া বুিল
আউড়ােনা হয়। অথচ এই জনাকীণ বাজাের
একটা লভ শৗচাগার নই। এ থেকই কলকাতা
কেপােরশেনর উে
পির ার বেল পথচলিত
মা েষর ধারণা। ানীয় কাউি লার, িবধায়ক এবং
এলাকার নতা- ন ীরা এ ব াপাের এেকবােরই
নীরব। জৈনক পথচারী বলেলন, এেদর ভােট
জতােনায় আমােদর কাজ, অথচ আমােদর
ব াপাের মাথা ঘামােনার সময় তােদর নই।
তাই বড়তলা অ েলর মা েষর কপােল জুেটেছ
ব না, ব না আর ধুই ব না।

এইডস আ া েদর সমােবশ
কলকাতায়, আট দফা দািব
সামনাথ হাড় রায়, কলকাতা ২ এি ল •
দূর দূরা থেক ওরা এেসেছ হােত াকাড,
ফ ুন, ব ানার িনেয় িমিছল কের ৮ দফা দািব
িনেয়। ২০ থেক ৪০ বছেরর এক হাজােরর
বিশ পু ষ মিহলা, সে িকছু বা াও আেছ,
যােদর বয়স দশ থেক বােরা। এরা সকেল
এইচআইিভ এইডস আ া । এইডস িনেয় তারা
বঁেচ আেছ িচিকৎসার অবেহলায়। এই রাগ
স েক মা েষর মেন য ভীিত ও আত আেছ,
তার জের এেদর অব া করা, এেদর সং ব
এিড়েয় চলার মানিসক য ণা িনেয়,
রাগীেদর
মেতা অিভশ জীবন িনেয়, অ ৃ হেয় এরা
বঁেচ থােক। এরা িচিকৎসার জ হাসপাতােল
গেল ডা ার, া কমীরা এেদর িচিকৎসা করেত
চায় না। কােনা কারণ, অজুহাত দিখেয় এেদর
উেপ া করা হয়। অথচ সং ামক রাগ বলেত
যা বাঝায়, এইচআইিভ এইডস সরকম কােনা
সং ামক রাগ নয়।
এইডস রাগী যারা এেসিছল, তােদর দখেল
বাঝার উপায়ই নই য তারা আ া ।
বশভূষা, পাশাক পির দ, ী- সৗ ব অ া
সব াভািবক মা েষর মেতা। ওরা এেসেছ
পূব ও পি ম মিদনীপুর সহ দি ণবে র
অ া জলা এবং উ রবে র কাচিবহার,
উ র ও দি ণ িদনাজপুর থেক দল বঁেধ,
িমিছল কের, বশােখর িনদাঘ িদেন। সিদন
২০ এি ল রােদর তজ একটু কম িছল,
তাপমা া িছল অ া িদেনর তুলনায় কম। ওরা
জেড়া হেয়িছল কলকাতার ধমতলার এস ােনড
ইে র াম টািমনােস --- রািন রাসমিণ রাড
থেক সমােবেশর ান পিরবিতত হওয়ায়। সকাল

দশটা থেক ওরা এেস উপি ত হেত
কের। থম থেকই পঁাচিট দািব িছল : ১)
সংসেদ এইচআইিভ িবল পশ করেত হেব ২)
িতব ীেদর মেতা িচিকৎসার জ
েন, ােম,
বােস িবনামূেল যাতায়ােতর জ পাসবই িদেত
হেব। ৩) িতিট সরকাির হাসপাতােল এই
এইডস আ া েদর প াথলিজকাল পরী া সহ
অ া িচিকৎসার ব ব া কের, িবনামূেল ওষুধ
িদেত হেব। ৪) িতিট এইচআইিভ আ া
মা ষেক িবিপএল তািলকাভূ করেত হেব। ৫)
এইচআইিভ আ া অনাথ িশ েদর িশ া ও
র ণােব েণর ব ব া সরকাির হােম করেত
হেব। এই পঁাচিট দািবর সােথ নতুন িতনিট
দািব যাগ হেয়েছ, ৬) সরকাির সং া িলেত
এেদর সংর ণ িদেত হেব। ৭) অ া বকারেদর
মেতা এইচআইিভ আ া েদর বকার ভাতা িদেত
হেব। ৮) এইচআইিভ আ া িশ মিহলা পু ষ
সবাইেক িবনামূেল রশন িদেত হেব।
২০০৪ সােল ওেদর এই সংগঠন েব ল
নটওয়াক অফ িপপলস িলিভং উইথ এইচআইিভ
এইডস' গেড় ওেঠ। তারপর থেক ২০১৩ সাল
পয এই দািব িনেয় ওরা চারবার সমেবত হল।
ওেদর সমােবেশ অেনকেক ব ব রাখার জ
আম ণ জানােনা হেয়িছল। িক কউ আেসিন
বা আসেত পােরিন, এই রােজ র এসইউিসআই
সাংসদ ত ণ ম ল ছাড়া। ত ণ ম ল তঁার
সাংসদ কাটায় পাওয়া টাকা থেক ওেদর জ
দি ণ ২৪ পরগনার জয়নগের হাম-আবাসন
তির কের িদে ন। ওেদর জ সংসেদর ভতের
ও বাইের লড়াইও করেছন বেল জানােলন।

শাহবাগ আে ালেনর িবষেয়
মিদনীপুেরর মা ষ ায় জােনই না
কাম ামান খান, মেচদা, ৩ এি ল •
আিম মিদনীপুেরর মেচদা, তমলুক ও পঁাশ ড়ার
িবিভ ধরেনর ৬০-৭০ জন মা েষর সে কথা
বেলিছ, বিশরভাগই মুসিলম। দেখিছ, তােদর
মেধ ৮০ শতাংশ মা ষ শাহবাগ িনেয় িকছু
জােনই না। আর িড় শতাংশ মা ষ শাহবাগ
আে ালনটা জােন। তার মেধ দশ শতাংশ
মা ষ মেন কের, ওটা বাংলােদেশর ব াপার। িতন শতাংশ মা ষ আে ালন িনেয় িকছু বলেত
চায়িন। এক শতাংশ মা ষ মেন কের, ওটা
বাঙালেদর আে ালন। িতন শতাংশ মা ষ বেল
য, এটা একটা আে ালন যা একটা জািত,
একটা দশ এবং িব েক ভািবত কের আর
অেনকিকছুর পিরবতেনর মতা রােখ। আর চার
শতাংশ মুসিলম মেন কের, শাহবােগর পে য
বাঙািলয়ানার ড় িড় িদেয় িমিটং িমিছল হে ,
তা মুসিলম িবেরাধী এবং বাঙািল িবেরাধীও বেট।
এই অংেশর এরকম মেন করার িবিভ ব াখ া
রেয়েছ। সটােক এক জায়গায় করেল যা দঁাড়ায়
: পৃিথবীেত আেমিরকার বুশ শাসন থেক
কের ওবামা পয কত গণত এবং
মানবতািবেরাধী কাজ কের চেলেছ। কত িনরীহ
মা ষেক হত া করা হে , িবনা দােষ। তারা
গাটা পৃিথবীেক লুঠ কের িনে তােদর ােথর
জ । যুে র দামামা বাজেছ িতিনয়ত। তােদর

জ তা কউ আে ালন কেরিন। বুশ ও ওবামার
তা আেগ িবচার হওয়া উিচত। এেদর ফঁািস চেয়
তা আেগ আে ালন করা উিচত। এরা াচীন
সভ তার উৎস ইরাকেক ংস কেরেছ এবং ল
ল মা ষেক খুন কেরেছ। আজেকর পৃিথবীর
িবিভ াে ান হামলা কের, িতিনয়ত কত
সাধারণ মা ষেক হত া কের চেলেছ তারা। তার
িতবাদ কই? বাঙািল জািতস া, ভাষাগত
আ গত , আমরা গিবত বাঙািল, এসব মিক
কথা। িকছুিদন আেগ ভারেতর আসাম রােজ র
বােড়াল াে ড বােড়ােদর ারা য বাঙািল খদাও
অিভযান হল, কত বাঙািল মা েষর াণ গল।
কত বাঙািল মা ষ গৃহহারা হল। তার আেগ ও
পের মায়ানমাের এেকর পর এক বাঙািলেদর
ওপর অত াচার
কের সখানকার বৗ
ধমাবল ী িকছু মা ষ। কত বাঙািলর াণ িনল।
ল ল টাকার ধনস দ লুঠ কের ল ল
বাঙািলেদর দশছাড়া করল। তােদর জ কই
বাংলার রাজপেথ কােনা আে ালন হয়িন তা!
তার বলায়? তারা ধু গিরব ও িনরীহ বাঙািল
মুসলমান বেল? যারা শাহবাগ িনেয় এত মাথা
ঘামাে কলকাতায়, তারা গাটা বাঙািলর নয়,
তারা কােনা এক ণীর হেয় িমিটং িমিছল
করেছ। তােদর পুেরা বাঙািল জািতর অিভভাবক
হওয়ার মেতা িনরেপ তার সাহস নই ...।
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সওয়ােলর জায়গা নই, গােয় আ ন লািগেয়
িতবাদ জানাে
জরােতর মা ষ
সৗম ব , ২ এি ল, তথ সূ িবিভ দিনক পি কা •
গত ৪ এি ল জরােতর রাজেকােট এক নপািল পিরবােরর ৫
সদ রাজেকাট পুরসভার সামেন িনেজেদর গােয় আ ন দয়।
পিরবােরর িতনজন িগরীশ (২৮), আশা (৩৫) এবং ভারত
সরকাির হাসপাতােল মারা যায় ঘটনার িদনই। আর -জন
ব মতী এবং রখা মারা যায় -িদন পের। রাজেকাট পুরসভা
মৃতেদর আ ীয়েক মৃত িত পঁাচ ল টাকা কের িতপূরণ
দওয়ার কথা ঘাষণা কের। িতনজনেক ফতারও করা হয়
আ হত ায় েরাচনা দওয়ার জ । িক িগরীশ মরবার আেগ
রাজাভা জালা এবং কমেলশ িমরািন নােম শাসক দল িবেজিপর
ই কাউি লেরর নাম কের যান, যারা তােদর ভয় দিখেয়
উৎখাত করার পা া, তােদর ফতার করা হয়িন। এই
চা ল কর ঘটনার পর শহর জুেড় িকছু অশাি র সৃি হয়,
একিট সরকাির বাস পাড়ােনার খবর পাওয়া গেছ। কংে স
এই ঘটনার িন া কের শহর জুেড় বে র ডাক িদেয়েছ।
ওই নপািল পিরবারিট ছ ুনগর হাউিসং সাসাইিটর
জিমেত গত ৩৫ বছর ধের বআইিন ভােব বসবাস করিছল,
এমনকী তারা সই জিমেত পাকা বািড় গেড় তুেলিছল।
পুরসভার নজর অেনকিদন ধের ওই পিরবারিটর ওপর িছল।
জানা গেছ ওই হাউিসং সাসাইিট রাজেকাট পুরসভার কােছ
তােদর জিম ফরেতর জ আেবদন করােত পুরসভা ওই

নপািল পিরবারেক জিম ছেড় দওয়ার জ নািটস পাঠায়।
িক ওই নপািল পিরবার বাস ান ছাড়েত নারাজ হয় এবং
তােদর ঘর বঁাচােত তারা কােট আেবদন জানায়। িক রায়
বেরায় তােদর িবপে ।
ঘটনার িদন িকছু বি বাসী রাজেকাট পুরসভার সামেন
িবে াভ দখাি ল রায়া ধার এলাকার িকছু বি উে দর
িব ে । সই সময় ওই নপািল পিরবােরর পঁাচ সদ
সইখােন যায় এবং িভেড়র মেধ কেরািসন ঢেল িনেজেদর
গায় আ ন লাগায়। পুরসভার কিমশনার অজয় ভা বেলেছন
য, ওই পিরবােরর আিথক অব া দেখ তােদর বলা হেয়িছল
তারা যন তােদর বািড় ভেঙ ফেল। িতিন এও বেলেছন
য ওই পিরবার যিদ তােদর ার হত, তাহেল হয়েতা
এই মমাি ক ঘটনা এড়ােনা যত। িক জানা গেছ য ওই
পিরবারিট একািধক বার পুরসভার ার হওয়া সে ও কােনা
ফল হয়িন।
এই ঘটনার িকছুিদন পর ২২ এি ল হিরশ রামািন (৬২)
নােম এক ব ি একই ভােব গােয় আ ন লািগেয় আ হত া
করার চ া কেরন। িক যথাসমেয় িচিকৎসা হওয়ােত িতিন
ােণ বঁেচ যান। পুিলশ সূে জানা গেছ য, ৫ বছর আেগ
হিরশ রামািনর িতনখানা দাকান রাজেকাট পুরসভা ভেঙ
দয় কােনা িবক ছাড়াই, সই কথা ইসাইড নােট উে খ
কেরেছন হিরশ।

শাহবাগ সংহিতর ডােক কলকাতায় সাধারণ সভা
তমাল ভৗিমক, কলকাতা, ২ এি ল •
১২ এি ল কলকাতার িশয়ালদহ
শেনর কােছ ই
লাইে িরেত শাহবাগ সংহিত, পি মব -র ডােক একিট সাধারণ
সভা অ ি ত হয়। সভািট পিরচালনা কেরন ই নীল সাহা।
সভায় িবিভ জলা থেক আগত অংশ হণকারীরা িনিদ সমেয়র
মেধ তঁােদর ব ব জানান। গাটা ব ব িট রকড করা হয়, তা
পাওয়া যােব শাহবাগ সংহিত, পি মব -র ফসবুক পাতায়।
উ র চি শ পরগনার মছল পুেরর ভাষ মি ক বেলন,
এই আে ালন িবষেয় িনরেপ থাকা মুশিকল। আে ালেনর
সমথেন এখােন বিশ মা ষ আসেছ না। বাংলােদেশ যারা
নাি কতা ও মানিবকতােবাধ স
তারা আে ালেনর পােশ
আেছ। ােমর িদেক মৗলবাদীরা িহ েদর ওপর আ মণ করেছ।
যারা পািলেয় আসেছ, তােদর শরণাথী েপ দখা হাক।
জ িস পাে বেলন, বাংলােদেশ গিছলাম, শাহবােগ একিদন
কািটেয়িছ। ব ড়া, বিরশাল ইত ািদ জায়গায় সংখ ালঘুেদর ওপর
আ মণ হে । জামােত ইসলােমর িব ে এখােন জারদার
আে ালন গেড় তালা দরকার।
অেশাকনগেরর প জ রায় বেলন, এখােন ও অ া দেশ
মৗলবাদ তাষণ খুব চলেছ। মুসিলম দেশ মৗলবাদ িবেরাধী
আে ালন করা কিঠন। যিদও ওরা, িবেশষত ছা রা তা করেছ।
হল, আমােদর দেশ িক মৗলবাদ িবেরাধী আে ালন স ব?
কলকাতার সে াষপুর থেক আগত শা হালদার বেলন,
ওখােন কার কী শাি হেব, তা ওেদেশর রা ও জনগণ
িঠক করেব। ওখােন মূল সি টেম ট, াধীনভােব থাকব, কােরা
ফেতায়া মানব না। এটাই নতুন জে র ভাবনা। লড়াইটা ধু
মৗলবাদিবেরাধী বলেল ছােটা করা হয়। আমােদর দেশ এই
আে ালন িনেয় আলাপ-আেলাচনা, চার হওয়া দরকার।
উ র চি শ পরগনার পন গা ামী বেলন, ভাষার আেবগ
থেক াধীনতা অজনকারী দশ বাংলােদশ ছাড়া আর একিটও
নই। ল ল লাক াণ িদেয়েছ, অসংখ ধষণ হেয়েছ।
এই িবরাট মূেল াধীনতা অজেনর ইিতহাস আেছ ওখােন।
শাহবােগর য আে ালন তােক সলাম জানােত হয়। কারণ
ওেদেশ িব শি খুব বল। আমােদর এখােন যসব িহ রা
দশভােগর সময় এেসিছল, তােদর সমথন করা উিচত িছল।
এখানকার ছা -যুবেদর চতনা বাড়ােত পাের, এমন কমসূিচ
নওয়া দরকার।
বাঘা যতীেনর ধীরাজ বাস বেলন, আমরা আমােদর এলাকায়
একটা শাহবাগ সংহিত বািনেয়িছ। শাহবাগ আে ালেনর মৗিলক
িনযােসর সে আমরা একমত, যিদও ফঁািসর দািব অেনেক
সমথন কের না। অপরাধীেদর িবচার হাক এবং ধমিনরেপ
দশ হাক --- এই ই কথা আমােদর দেশর ে ও েযাজ ।
রা কােনা ধেমর পে থাকেব না, ধম হে ব ি গত িবষয়'
--- এই দািব এখােনও তালা দরকার।
পূব যাদবপুেরর প সায়েরর অমেল বেলন, শাহবােগর
আে ালন মূলত িছল রাজাকারেদর লঘু শাি র িবপে ।
পরবতীকােল তার সে জামাতেক িনিষ করার দািব যু
হয়। এর সে মূল কে থােক ফঁািসর দািব। ওই আে ালেন
রাে র
মদত িছল, হয়েতা ভােটর িদেক তািকেয়।
পরবতীকােল রাজীেবর মৃতু এবং আে ালনেক ইসলামিবেরাধী
তকমা দওয়ার ভাব পেড়েছ আে ালেনর ওপর। আে ালন
তার ধমিনরেপ তা বজায় রাখেত পােরিন, নামােজর সময়
মাইক ব রাখা ইত ািদ পদে প িনেয়েছ। আমােদর দেশও
ধমিনরেপ তা দখা যায় না।
হাওড়ার ডামজুেড়র সানালী বেলন, শাহবাগ আে ালন
বাংলােদেশর ি তীয় াধীনতা সং াম। ধেমর িভি থাকেলও
ভাষার ে ধমীয় িবভাজন থােক না। নজ ল জাতীয় কিব
হেলও, বাংলােদেশর জাতীয় স ীত একিট রবী স ীত। ধেমর
িত সরল িব াস থাকেত পাের। িক ভাষার ব াপারটা আরও
অেনক বেড়া। আমােদর দরকার ছা -যুবেদর মেধ বাঙািল
আেবগটােক বাড়ােনা।
মধ কলকাতার ামা ন শূর বেলন, এখােন সবাই
বাঙািল আেবেগ এিগেয় এেসেছ, যমন ১৯০৫ সােলর ব ভ
আে ালেনর সময় হেয়িছল -- এটাই আমােক নাড়া িদেয়েছ।
ভাষা িনেয়
হেলও শাহবাগ আে ালনেক এখন আওয়ািম
িলগ কােজ লাগাে । আমােদর দেশ মা ষ সহেজ জাগেত চায়
না। আমার মেন হয়, শাহবাগ আে ালন িনেয় একিট লখা
িনেয় মা েষর দাের দাের যাওয়া দরকার।
জয়নগেরর স য় ঘাষ বেলন, শাহবাগ আে ালেনর
মূল েরর সে আিম একমত। িক আে ালেনর একটা

সরকার িনভরতা আেছ, আর সরকার তা জনিবেরাধী, এটা
আে ালেনর খারাপ িদক। আে ালেনর নতারা অপিরণত ও
অদূরদশী। ফঁািসর দািব িনেয়
আেছ। মৗলবাদ বেল যটােক
বলা হে , সটা ওখােন কন শি শালী তা িনেয় ভাবা
দরকার। অথৈনিতক িদকিট
হারাে । বাংলােদেশর ওপর
সা াজ বােদর য হ ে প, তােকও িবেবচনায় আনা দরকার।
মিদনীপুেরর মেচদার কাম ান বেলন, আমােদর এলাকায়
আিম একটা সমী া কের দেখিছ, বিশরভাগ মা ষ শাহবাগ
আে ালন িনেয় জােন না। যারা জােন তােদর মেধ একটা
অংশ মুসলমান মেন কের, এটা িবেদিশেদর টাকায় চলা একটা
আে ালন। আমরা ধম বাদ িদেয় ভাষার িভি েত িক কােনা
আে ালন করেত পাির? রাজনীিত ও অথনীিত সাধারণ মা ষেক
িকছু করেত িদে না বেল আমার মেন হয়।
ভ তীম বেলন, আমােদর এখােনও ধমিনরেপ
মলা িলেত িহ ও মুসিলম সা দািয়ক শি সংগিঠতভােব
আ মণ কেরেছ। তাই আমােদর িনজ সামািজক পিরসের
মৗলবাদ িবেরািধতার কথা বলা ও কমসূিচ নওয়া দরকার।
নদীয়ার হঁাসখািলর তাপস িব াস বেলন, কােনা বাংলােতই
ধম বাদ িদেয় কােনা আে ালন সফল হেত পারেব না। বাংলার
ইসলাম আর আরেবর ইসলােম তফাত আেছ। এখােন তরবািরর
সাহােয ইসলাম ধম িতি ত হয়িন। তাই কানটা ধম আর
কানটা ধম নয়, তা িনেয় কথা বলা দরকার। মৗলবাদী বেল
যােদর মেন হে তােদর সে ও কথা বলা দরকার, তােদর
স েদর কত শতাংশ তারা জাকাত িদেয়েছ? ই ধেমর
মৗলবাদী শি ধমেক কােজ লাগাে
মতায় আসার জ ।
ধমেক মানবতাবােদর পে কােজ লাগােত হেব।
হািলশহেরর স য় িব াস বেলন, ভারতীয় সং ৃিতেক িহ
ও মুসলমান এই ই ধমই ংস কেরেছ। শাহবােগর আে ালন
আমােদরেক ভারতবাসী িহেসেব ভাবেত িশিখেয়েছ। এখােন
িবেদিশ িশ ায় িশি তরা অমানিবকতা িশেখেছ।
অেশাকনগেরর তুিহন বেলন, শাহবােগর আে ালন িনেয়
বলার মেতা স ান আমােদর নই। ফঁািসর দািব' সিঠক।
ওরা ব েকর নেলর সামেন লড়েছ। আমরা িনরাপেদ চুপচাপ।
দওয়ােল িপঠ না ঠকেল কােনা িশি ত লাক নেড় না। আর
িশি ত লাক না নড়েল, সাধারণ লাক নড়েলও চােখ পেড়
না। িনেজেদর আ সমােলাচনা দরকার।
অিসত রায় বেলন, বাঙািল স ােবাধেক জা ত করার মেধ
িদেয়ই আমরা শাহবাগ আে ালেনর পােশ দঁাড়ােত পাির।
রিবউল বেলন, ধেমর মুেখামুিখ না দঁািড়েয় মানবতাবােদর
ওপর দঁািড়েয় আমােদর কমসূিচ নওয়া দরকার।
বারাসােতর েজ নাথ রায় বেলন, শাহবােগর চেয়ও
পি মব িনেয় িচ া করা দরকার। এখােন মৗলবােদর সে
লড়াই না কের, ধু শাহবাগেক সাবাস জািনেয় কােনা লাভ
নই। ক ািনংেয় েশা বািড় পুিড়েয় িদল মৗলবাদীরা আর আমরা
শাহবাগ িনেয় কঁাদিছ।
যাদবপুেরর শমীক সরকার বেলন, বাংলােদেশর যুব জে র
িনজ ভাষািভি ক কমকা রেয়েছ। রেয়েছ আড়াই লে র
ওপর গার। ই টারেনট যুি েত বাংলার ব বহাের ওরা
পিথকৃত। এভােব রাজনীিতর পিরসেরর বাইের াধীনভােব
বাংলােদেশর িশি ত সমাজ দঁাড়ােত পেরেছ বেলই আমরা এই
শাহবােগর আে ালন দখিছ। আমােদর এপার বাংলায় িশি ত
সমােজর াধীনভােব এখনও দঁাড়ায়িন।
উে াডাঙার অ পম দাস অিধকারী, িযিন এই শাহবাগ
সংহিত, পি মবে র আ ায়ক, িতিন বেলন, কলকাতায়
শাহবাগ িনেয় অেনক েলা উেদ াগ হেয়েছ। সবাই এক জায়গায়
নই। এ িলর িনেজেদর মেধ সংহিত না থাকেল মুশিকল।
শষ ব া িজেতন ন ী শাহবাগ আে ালেনর সমথনেক একিট
রাজৈনিতক পদে প বেল অিভিহত কের বেলন, রাজনীিত
যভােব পেচ গেছ এবং বািতল ও ধা াবাজ লাকজেনর কাজ
বেল পিরগিণত হেয়েছ, সখােন কমবয়সীেদর য কােনা সৃি শীল
কেম উেঠ দঁাড়ােনার িদেক আমােদর ভােলাভােব তািকেয় দখা
দরকার। দেলর বাইের বিরেয় এেস অিহংস উপােয় শাহবােগর
এই জমােয়তেক কােনা কৗশল নয়, একিট সেচতন রাজৈনিতক
পদে প বেল িতিন বণনা কেরন। শাহবাগ কী ও কন' নােম
একিট পুি কা তির করা দরকার বেল িতিন বেলন। এছাড়া
িতিন রাজৈনিতক ইসলাম'-এর িবেরািধতার েয়াজনীয়তার
কথা বেলন, কারণ তা আমােদর দেশ রাজৈনিতক িহ '- কই
পু করেব।
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আমােদর ামটােক একটা ছােটাখােটা পািখরালয় বলা যেতই পাের'
স াট সরকার, মদনপুর, ২৩ এি ল •
কাজটা
কেরিছলাম গত বছর বষার শেষ। আমার ব ু অ েণর
সে । পািখ িনেয় কৗতুহল খুব বেড় গিছল। আমার পুে র জ একটা
পািখর বই কনার পর থেক। তারপর ভাবলাম, মা ষ তা সারা িনয়া
জুেড় পািখ িনেয় পেড় থােক, দিখ না আমােদর ামটায় কতরকেমর
পািখ আেছ! অিফেসর ফঁােক ফঁােক ছুিটর িদেন ক ােমরা িনেয় বিরেয়
পড়তাম আমােদর বয়সার িবেলর মেধ । থেম সবাই হাসাহািস করত।
আিম ায় েত কবার আমার পু েক িনেয় যতাম। তারপর থম থম
যা হয় আর কী। চনা পািখ েলােক ট' করা
করলাম। খুব ভেয়
ভেয় ফেটা তুলতাম। যিদ উেড় যায়। দূর থেক যা দখা যায় তাই সই।
পের আে আে সাহস বাড়ল। বলা যায় একটা জায়গায় বিড়েয়
আসার পর। সই জায়গাটা হল ভরতপুেরর কওলােদও ঘানা জাতীয়
উদ ান। ওখানকার এক ির াওয়ালা আমােক পািখ দখা, চনা, ছিব
তালা অেনকটা িশিখেয় িদেয়েছ। িশিখেয়েছ কীভােব ধয ধের অেপ া
করেত হয় িঠক সমেয়র জ । ওখােন িগেয় আমার একটা নশা ধের
.গিছল পািখ দখার। িফের এেস অ ণেক সব বললাম। আমােদর াম
ঘারার ভুত মাথায় জারােলা ভােব চেপ বসল। কখেনা ছেলর জলখাবার
কামের বঁেধ পািখ দখেত বিড়েয়িছ। অেনকবার িবেলর কাদায় আিম,
আমার ী, অ ণ আর আমার পু এেকবাের মাখামািখ হেয় বািড়
িফেরিছ। বািড়র স াই বকাবিক কেরেছ। িবেল সবসময় সােপর ভয়।
এভােব আে আে একটু খঁাজাখুঁিজর পর আমরা িনেজরাই বুঝেত
পািরিন কখন পািখর সংখ াটা ৮০ ছািড়েয় গেছ। আমােদর ােমর অেনেক
অেনক ভােব সাহায কেরেছ আর এখনও কের। অেনেক কােনা পািখর
ানীয় নাম বেল িদেয়েছ। একজন ভাইেয়র কথা বলব, আমােক ফান
কের বেলেছ দাদা িবেল এখনই এেসা, একটা বেড়া ময়ূেরর মেতা পািখ
দেখিছ। সে সে িগেয় দিখ Black Ibis -এর একটা জাড়া ঘুের
বড়াে । কােনািদন ভারেবলা বিরেয়িছ, একজন বলল নলা গােছর
িদেক নীল রেঙর ডা ক আেছ। িগেয় দিখ purple swamphen ।
এখন আর আমােদর এেলাপাথাির ােমর মােঠঘােট, িবেলর কাদায় সময়-
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ইউেরাপ জুেড় কৃ সাধেনর িব ে
িবে ােভ সমােবেশ ম িদবস পালন

অসমেয় ঘুের বড়ােত দখেল কউ অবাক হয় না। উপর সাহায কের
কাথাও কােনা পািখ দখেল। তেব এখােনও এয়ারগান িদেয় শামুকেখাল
মারার লাক আেছ। আমরা বুিঝেয় চ া কির এসব না করার। তবু মেন
হয় সেচতনতা অেনক বাড়ােত হেব।
আমােদর কঁাচা হােত একবছর চ া করার পর একটা গ খুেলিছ,
যেহতু আমােদর িবলটার নাম বয়সা, আমােদর কাজটার মূল ায়েনর জ
www.boisabirds.wordpress.com ।
আমরা তা সেব আট মাস হল পািখ ট করা
কেরিছ। অেনক
পািখ ছিব তুেল িচি ত কেরিছ। আরও অেনক পািখ দেখিছ তেব ছিব
তুলেত পািরিন। ভােলা ক ােমরার অভাব আর ছিব তালার হাত কঁাচা
হওয়ার জ । িবেলর অেনক জায়গায় আমরা এখনও জল থাকা অব ায়
যেত পািরিন। আশা কির সমেয়র সােথ স েলা কেট যােব। তখন িক
আমােদর ামটােক একটা ছােটাখােটা পািখরালয় বলা যেতই পাের!

পু িলয়া আিদবাসী লাকসং ৃিত ক 'র সৃজনেমলা :
িশে র মশািমিশ, জীবেনর মহাসংগম
ত সরকার, কলকাতা, ২১ মাচ •
পু িলয়ার লালমািট, েপ- েণ পািরমািট ... মে তখন কােনা এক
ঝুমুরিশ ী বেড়া দরদ িদে গাইেছন এ গান। এ কিল েন আপনার
বুকটা আনচান করেবই। দয় যিদ খুব খা- খা, টুটা-ফুটা হয়, সথা
একটা ছলাৎ ছল, ছলাৎ ছল ঢউ উঠেবই। সৃজন ভূিমেত তখন য
দামামা বেজেছ। কাড়া-আকড়া বািজে , ধামসা-মাদল দ দমাদম আর
ভঁপুেত পঁা তুেল ঘাষণা হে ,
হল সৃজন উৎসব'। িতনিদেনর
এক মহতী উেদ াগ। মা ষ মা েষ িমলেনর এক মহাসংগম। অপ প এক
নসিগক পিরেবেশ কৃিতর উদার উ ু এক আিঙনা এ এক যথাথ
ভারতী তার উৎসব -- সৃজন উৎসব!
িতিথ ধের িতবছর িতনিদেনর এই উৎসব
হ রাসপূিণমা
( কাজাগির ল ীপূিণমার িঠক পেরর পূিণমা )। এই মলা ১৮ বছর
পার কের এবছর রাসপূিণমা (১৭-১৯ নেভ র, ২০১৩) উিনেশ পা
ফলেব। পু িলয়া আিদবাসী লাকসং ৃিত ক 'র উেদ ােগ িতবছর
এই আে াজন করা হ । বাংলার এই বৃহ ম পাবত েমলা সৃজন উৎসব।
এ মলার াণপু ষ তথা উৎসব স াদক সকত রি ত।
সৃজনেমলা মূলত লাকসং ৃিতর মলা। লাকসং ৃিতর চার ও সার
এর অ তম উে । পু িলয়ার ছৗ, ঝুমুর, ভা , করম থেক
কের
আমােদর দশজ- ামীণ লাকসং ৃিতর বাউল-ফিকর, পদাবলী কীতন,
মনসা ম েলর পালাগান, ভাওয়াইয়া-চটকা-জািরসাির গান, মারফিতর
গান, হাসন রাজার গান, লালেনর গান, জীবন-উ ীবেনর গান,
আিদবাসীেদর নাচ-গান-যা াপালা এবং িতেবশী িভ রাজ (আসাম,
ি পুরা, মিণপুর, নাগাল া ড, জরাত, রাজ ান) থেক আসা হেরকরকম
চাখ ঝলসােনা লাকসং ৃিতর অ ান তা আেছই। তাই পু িলয়া শহের
তখন পা ফলেলই আপনার চােখ পড়েব মলার তারণ। মলার পা ার।
সখােন ঝলমল করেছ এমন সব কথার িঝিকিমিক, আিসল সূ িহি ড়
িগিদং বািজেছ মাদল! ঝমর ঝমর বােজ করতাল িকংবা কাথাও উঁিক
মারেছ, পাহাে পাহাে
িভ, দে তার িত িন! সৃজন উৎসব
মােনই শৃ িবজ !'
এসব দেখ-পে মন তা পুলিকত হেব। উ ু উ ু হেব। তা এবার
আপিন ঝপাং কের বাস া ড থেক মানবাজারগামী একটা বােস লাফ
মের উেঠ প ুন দিখ। ওমা! সখােনও ন ন করেছ এক রিসক,
বধুঁ, তুমার সেঙ সৃজন মলা রিঙলা লাচ লািচব! টুঙুল টুঙুল বাজনা
বািজেবক! টুঙুল টুঙুল বাজনা বািজেবক। ...' বােস লাফ মের তা
উঠেলন। িছট' িক পেলন? জানলার ধাের যিদ বসেত পেলন তা
জ
গা! অই শানঅ ক আবার ন ন কের, বাস তা ছাি েলা,
কনডাকটার উিঠেলা / চেলা এবার সৃজন মলা যাই, তুিম-আিম এক
সােথেত গাই ...'
মাঠ-ঘাট-পথ- া র, লালমািটর ধুেলা উি ে বাস তা ছটেছ। পেথর
-পােশ কত না নয়ানজুিল। ছা ডবা। গভীর দীিঘ। সখােন লাল
শালুেকর ফুল। জল ফি ং-এর ওড়াওি । আর অ ােণর পাকা ফসেল
খত ভের আেছ। এসব দখেত দখেত এ যা া আপনার চাখ জুে ােব।
আপিন তা মলার মা ষ। এই ফঁােক টু স কের নেম প ুন দিখ। এ
গাি যােব না, আিম অ গাি নব, হই রাখও' ... মেন পে েছ
এক নাগিরক কিবয়ােলর এই গান। পড়েছ না? আের সিলল কিবয়াল
গা! তুমােদর সিলল চৗধুরী। আমা
কের নীল বতারা, আর
কতকাল আিম রব িদশাহারা ...' না, না রিসক, হথা তুমা কউ
করার নই, থা হােত আিসেছা? কন আিসেছা? নও মতলব
আেছা নািক গা? এখােন সবাই াগত। মা ওে লকাম! এেসা হ,
বেসা হ। পান- পাির খাও হ। েটা নাচ-গান দেখা হ ... এ হামােদর
সৃজনেমলা গা। ব ু, তামােকও চাই! ওই দ াখঅ আবার কানা বাউল
কমুন গাইেছ, হািম নাই জািন নাই জািন সিখ, কথা বৃ াবন গা /
যথা দিখ বাগালেছালা সথা ঘুের মন / হামার এই ত বৃ াবন গা!'
তা বাপু, এবার তা এক অ গাি েত চড়েত হেব। চেলা হ পিথক,
আেগ চেলা। ওই নঅ আবার, বাতােস গান ভাসেছ, চেলা মন মেণ,
কৃ অ রাগীর বাগােন।' এবার তুিম বাে ায়ানগামী। কােনা একটা বােস
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উেঠ পড়। কঁােধর ঝালা-ঝুিল সামেল হ েতা একটু টাপুিট কের উঠিত
হিত পাের। মা েষ-মা েষ গা ঘষাঘিষ হেব। চােখ- চােখ চাউিন হেব।
িঝিলক হেব! তা এ ু হউক। তামরা জানাই য মলার মা ষ। ধুেলা
মাখেত বিরে েছা।
বাস তা ছুটেছ। াম, নদী, জ ল, া র পিরে ছুটেছ। রা ার
-পােশ সব াম। রাঙােনা উেঠান। ঘেরর দওয়ােল কত িচ কলা।
আিদবাসী াম গা সব। -পােশর কৃিতও বেড়া
র। পলােশর
জ ল। উদার মাঠ। ধূ ধূ া র। আকাশটাও যন বেড়া বিশ নীল।
একদম পিলউশন ি ! ওই নঅ আবারও গান, পাগেলর সে যাব,
পাগল হব সৃজন মলা ...'
বাস তা এেস থামল ঘি য়ারা- মারী াম। নােমা। নােমা িশি গর।
এই তা মােদর সৃজনভূিম। িটলা-ডুংির-মাঠ-জ ল িদে ঘরা আমােদর
মলা সৃজনেমলা। ওই তা পাতা িদে বানােনা তারণ দখা যাে , ব ু,
এেসা হ, আিসল সৃজন! িহি ড় িগিদং বািজেছ মাদল ...'
লাজুক লাজুক পাে আেগ ঢুেল তা পড়অ মলা । এবার চাখ
জাড়া দাও ছি ে চারপােশ। ওই দেখা, িটলার চূড়া চূড়া ম !
ওই আমােদর শৃ িবজ ! আহা, কী সব নাম এক একটা মে র। সবার
ওপের ওই দখা যা একদম চঁােদর কাছাকািছ য মূল ম তার নাম
িকি া িশ পীঠ'। একদম িনেচ, িটলার পাদেদেশ ধুেলামাখা ভূিমেত
মু ম িচ ট িশ পীঠ'। তুিম দেখা না কত দখেব মলা। এ মলা
এক সব পে িছর মলা। িতন মে িতনরকম অ ান একই সে হে ।
তুিম যিদ ছুটেত পােরা, দৗে দৗে িটলা উঠেত পােরা, বুেক হঁাপ
না ধের, দেম যিদ ঘাটিত না থােক, ছাটও, দ াখঅ, দ জুড়া । চাখ
সাথক হেব। িদল িদওয়ানা হেব! িনেজেকই িনেজ ণ ণ কের বলেব,
এমন মানব জনম আর িক হেব? মন যা কর রা কর এই ভেব! ...'
িতনরাি র এই মলা া িতনল ািধক লােকর িমলনেমলা হে
ওেঠ এই সৃজনভূিম। আ য এক অিভ তা হেব আপনার। চাখেক িব াস
করােত হেল আপনােক একবার আসেতই হেব। এ মলা িদেন নশান,
রােত হাজােরা গান। সারারাত ধের চেলেছ উৎসব। আসেছ মা ষ। আসেছ
গাি । মলার একমা পাহারাদার মাথার ওপেরর ম বেড়া ওই চঁাদটা।
রাসপূিণমার চঁাদ। চঁাদ তা ন যন এক পঁাচেকিজ িচিনর গালবাতাসা।
তার জাছনা কী িমি কী িমি !! হামা ি িদে যন িপঁপে র মেতা
হঁেট যা কত কত মা েষর ঢল স চঁােদর িদেক। চঁােদর আেলা ধুে
যা সারা সৃজনভূিম। আেলা যেত যা মা ষজেনরা। আেলা আমার
আেলা ওেগা আেলা ভুবন ভরা ...', এ হল সই আেলা!
াম- ামা র, মাঠ-ঘাট- া র পিরে মা ষ খত-খােমের ধান ফেল
রেখ ঘের আসা টুমেকও সে িনে আেস িতনিদন ধের। কত কত
িশ ী। কত িবিচ নাচ-গান-বাদ বাজনা। হথা রিবঠা রও থােকন!
তঁার কীতনাে র গান মািহত কের দ হটী- মেঠা মা ষ েলােকও!
শবর নৃত , রণপা নৃত , পুরাতনী গান, বাই নাচ, ডঁাইড় নাচ, পঁাতা
নাচ, নাচনীনােচর আসর, ভাওয়াইয়া, চটকা, পদাবলী সংগীত এমন সব
মন জুড়ােনা নাচ-গান অেপ া কের থােক রিসকজেনেদর জ । এছাড়াও,
জরােতর িসি দামাল, মিণপুেরর মাশাল আট, িড গে র িমিশং ডা ।
তুিম যিদ রিসক হও, জন হও, মন উ ু উ ু মা ষ হও --- একবার
অ ত এেসা এই সৃজনেমলা । এ এক অপ প তীথভূিম। এই তীথভূিমেত
ান কর। এ জীবন তামার ধ কর। পূণ কর। পুণ কর! ....
কীভােব যােবন? পু িলয়া বাস া ড থেক মানবাজার। -আড়াই
ঘ টার পথ। তারপর বাস বদল কের বাে ায়ানগামী বােস ঘুি য়ারামারী াম। এই ই রা ােতই বাস যাগােযাগ যেথ ।
কাথা থাকেবন? মলার মােঠই মািটেত ি পেলর ওপর ঢালাও
খড়িবচািলর ল া িবছানা। চারপাশ ঘরা কাপে র প াে ডেল। একটু
ধুেলােমেখ গি ে িনেত হেব। যিদ িনজ ট ট িনে যান, থাকেত
পারেবন িটলার মাথা িকংবা পলােশর জ েল। আর নদীর জেল চান,
মলার মােঠ খান। মা দশ টাকার িমল পেন মলা কিমিটর হঁেশেল
সিত ই স এক মেনারম ভুিরেভাজ।
লখেকর টিলেফান ০৩৩-২৪১০-০৭৫৮

ন, ীস, ােভিনয়া, তুর --- ই েরােপর দেশ দেশ সরকার িল
পুঁিজবােদর স ট ঠেল িদেয়েছ মজীবীর ঘােড়। কমী সংেকাচন, পনশনর া ন , বতন াস, কর চাপােনা চলেছ। তার িব ে এবার ম িদবেস
ই েরাপ জুেড় িবে াভ দিখেয়েছ িমকরা। েনর বািসেলানায় এমনই এক
িমিছেলর ছিব এএফিপ-র স জে ।

দূষণিবেরাধী সাইেকল র ািলেত
মাটরবাইক! িতবাদ
২১ এি ল,
িজেতন ন ী,
মেহশতলা •
ব রা স াহ (১৬-২২ এি ল)
চলেছ। আজ ভারেবলা ঘুম থেক
উেঠ আমরা ক-জন সাইেকেল রওনা
হলাম রবী নগর থেক বাটা মাড়।
পাড়ার িভতর িদেয় আকড়া পুেরােনা
বাজার হেয় সাজা গ ার ধার
বরাবর চললাম বাটা কেলািনর িদেক।
কেলািনর িভতর িদেয় বাটা মােড়
পঁৗছালাম, তখন সকাল সােড় সাতটা
বেজ গেছ। অেনেকই সখােন জেড়া
হেয়েছ সাইেকল িনেয়।
সাইেকল িমিছল
হেব। একটা
ম াটােডাের ট াবেলা সাজােনা হেয়েছ,
তার গােয় বেড়া ব ানাের লখা আেছ,
দূষণিবেরাধী সাইেকল িমিছল'।
ইিতমেধ এেস জেড়া হল িকছু
মাটরবাইক। আেগ থেকই ঘাষণা
করা হেয়েছ, সাইেকল িমিছল শষ
হেব বজবজ চিড়য়াল িচলে পােক।
আমােদর সে ই িছল সে াষপুর
েফসর সেত নাথ ব সােয়
সােকল'-এর ভািশষ ভ াচায (সবু)।
সবু আমােক বলল, েমাটরবাইক এই
িমিছেল গেল আিম িক যাব না।'
আিম উেদ া ােদর স কথা বলেত

ওঁরা বলেলন, আেগ থেকই িস া
হেয় আেছ, এখন িকছু করা যােব
না।' আমরা সম ের বললাম, েস
কী কথা! দূষণ িবেরাধী সাইেকল
িমিছেল বাইক যােব কন?' সবু
বলল, েমাটরবাইক চেড়ই যিদ
সাইেকল িমিছল হয়, তাহেল তা
আমরা সােয় সােকেলর িতনজন
বাইেক চেপই দশ িমিনেট এখােন
পঁৗেছ যতাম। সাইেকল িনেয় এলাম
কন?' আিম উেদ া ােদর অ েরাধ
করলাম, যারা বাইক িনেয় এেসেছ,
তােদর আমােদর কােছ পািঠেয় িদন,
ওেদর ভুলটা বুিঝেয় িদি ।' ইিতমেধ
মেহশতলা উপ- পৗর ধান শা
ম ল মাটরগািড়েত চেপ িমিছেল
এেলন এবং তঁার গািড়টাও িমিছেলর
আেগ আেগ চলল।
ওরা আমােদর কথায় কণপাত না
কের িমিছল িনেয় এিগেয় চলল।
আেগই িমিছেলর সকলেক নসর
করা গি আর টুিপ দওয়া হেয়েছ।
আিম, সােয়
সােকল' এবং
সাইেকল সমাজ'-এর ব ুরা ব রা
স াহ পালেনর নােম এই হা কর
িমিছল থেক িবরত হলাম।

জাপুের ব রা িদবস' পালন

পাথ কয়াল, ফলতা, ৩০ এি ল •
গত ২২ এি ল ২০১৩ ফলতা েকর
জাপুের, জাপুর মৎ জীবী সিমিতর
ঘের উদযাপন হল ৪৩তম িব
ব রা িদবস'। এই উপলে
আেয়ািজত
দশনীেত িছল :
জাপুেরর একিট অংেশর মা ষ
কীভােব পু েরর জেলর ব বহার
করেছ তা িনেয় একিট ম াপ,
াি েকর ব বহার কীভােব হে তা

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে

বাঝােত চাট ও মেডল, মাবাইল
টাওয়ােরর দূষণ সং া
চাট,
ই াি য়াল পিলউশন সং া চাট,
িব উ ায়ন স িকত মেডল ও
চাট, পরমাণু িব েতর ফল ও
সৗরিব েতর ব বহার স িকত
চাট, ানীয় হািরেয় যাওয়া প পািখর
তািলকা ও একিট গােছর বা তে র
মেডল।

৭টার মেধ সরাসির যাগােযােগর ক

বাকচচা, ৫০ সীতারাম ঘাষ ীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, িচিঠ, টাকা, মািন অডার, াহক চঁাদা পাঠােনার িঠকানা

িজেতন ন ী, িব ২৩/২ রবী নগর,
পা বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই- মল
: manthansamayiki@gmail.com
বছের ২৪িট সংখ ার াহক চঁাদা ৪০ টাকা। বছেরর য কােনা
সময় াহক হওয়া যায়। ডাকেযােগ পি কা পাঠােনা হয়।

ািধকারী িজেতন ন ী কতৃক িব ২৩/২ রবী নগর, পা অিফস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইেত কািশত এবং তৎকতৃক ি ি টং আট, ৩২এ পটুয়ােটালা লন, কলকাতা ৯ হইেত মুি ত।
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