.

উ রা েল ভয়াবহ িবপযেয় সাহােয র আেবদন!
উ রা েল ভয়াবহ মঘভাঙা বৃি ও াবেনর কারেণ
পযটক ও তীথে ছাড়াও সখানকার কেয়ক হাজার
াম িত । আমরা সই াম িলেত আমােদর
সীিমত সামেথ র মানিবক সহায়তা পঁৗেছ িদেত চাইিছ।
যাগােযাগ : শমীক (০৩৩-২৪১৪৭৭৩০), িজেতন
(০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬), রামজীবন (০৩৫৮২-২৫৮৩৪৬))
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২ টাকা

শাভা ঘাষ পৃ ৪

িবপয উ রাখে র মা ষ ও কৃিত

থম ছিব -- িষেকশ থেক
কের
য়াগ, দব য়াগ, ীনগর, কাশী সব বাস াে িনেখঁাজ পযটকেদর ছিব িদেয় পা ার, কােনাটা ছাপা রিঙন, কােনাটা হােত লখা সাদা কােলা। ি তীয় ছিব--ম ািকনী
নদীর ওপর ুলেছ ংস হেয় যাওয়া বাজােরর একাংশ। অগ মুিন, ২৬ জুলাই ছিব শমীক সরকার। তৃতীয় ছিব -- ল ানেকা কা ািনর জলিব ৎ কে র জ পাহাড় িচের বানােনা টােনল, ম ািকনীর ধারা িনয় ণ করার জ ।�
ফাটা, ২৭ জুলাই

েকদার ফ া ির' ব , কতিদন াম আঁকেড় থাকেব
উ রাখে র পাহািড় জলা
য়ােগর মা ষ?
শমীক সরকার, কাশী, ২৯ জুলাই •
বছর চি শ আেগ কদারধাম যাওয়ার উপায় িছল কবল
পােয় হঁেট যাওয়া। তখন ম থেক অে াবর এই
ছয়মােসর িসজেন িদেন বেড়া জার দড়েশা লাক যত
কদারধাম। তারপর গৗির অবিধ পাকা রা া তির
হয়। সখান থেক কদারধাম ১৪ িকিম পােয় হঁাটা পথ।
মােঝ রামবড়ােত হ করার জায়গায় বেড়া বাজার।
আর কদারধাম পুেরাদ র শহর। এই আজেকর কদার।
তেব, বছর কেয়ক আেগর কদার আর এখনকার
কদােরর মেধ ফারাক আেছ। বছর আেগ অবিধ
মা েটা হিলক ার যা ী িনেয় কদার যত। বছর
আেগ সংখ াটা বেড় হয় এগােরা। িবিভ কা ািনর
বদা তায়
কািশ, উিখমঠ, ফাটার ােমর পােশ
পােশ গিজেয়েছ হিলপ াড। বাড়েছ আরও। ছয়জন
যা ী িনেয় িদেনর িদন কেয়ক ঘ টার মেধ কদাের
িগেয় পুেজা িদেয় িনেয় আসেছ হিলক ার। ৭৭০০

টাকা ভাড়া মাথািপছু। এেত স ট ঘিনেয়েছ কদারেক
িঘের গিজেয় ওঠা আেশপােশর কেয়কেশা ােমর হাজার
হাজার মা েষর পশায়। তােদর কউ িসজেন পালিক
িনেয়, যা ী িপেঠ িনেয়, রা ায় অ ায়ী ধাবা খুেল
হািজর হেয় যত। তাছাড়া এলাকার হােটল ব বসা আর
কদােরর পুেরািহত-পা ারাও দেখিছল িসঁ ের মঘ।
তাই ১৪ জুন থেক ধমঘট চলিছল কদাের। চলিছল
অনশন। শাসেনর হ ে েপও জট কােটিন। ফেল িতন
িদেনর সম যা ী আর তােদর ানীয় স ীরা আটেক
পেড়িছল। কউ কদারধােম, কউ রা ায় রামবড়ায়,
গৗরী ে , শান য়ােগ। স কারেণ ১৬-১৭ জুেনর
াবেনর সময় ওই এলাকায় ায় িতনিদেনর সমান
পযটক িছল। মখ ডা ােমর লীলােদবী থেক বারা র
াথিমক ুল িশ ক, সবার এক মত --- কদাের এত
মৃতু র কারণ এটাই।
এরপর ইেয়র পাতায়

ঘাড়া-খ র খুইেয়, রাজগােরর পথ হািরেয় থমেক িগেয়েছ
কদারঘািট- কািশ-উিখমঠ-কািলমেঠর াম েলা
মুিনশ, স াদক, নাগিরক পি কা,
কািশ, ২৯
জুলাই •
�১৬-১৭ তািরেখর িবপযেয়র পর ২০ জুন আমােদর
একটা িটম িগেয়িছল উ রকািশ। ওখানকার িকছু ােম
আমােদর িটম যায়। াম েলার অব া খুব খারাপ
িছল। িকছু লাক গম কঁাচাকঁাচাই খাি ল। যারা অ
িছল, আমরা তােদর িচিকৎসাও কেরিছ। তারপর আমরা
িতনিট িটম বানাই। একটা িটম িপেথারাগড়, একটা িটম
পৗিরর িদেক আর একটা িটম এই কদারঘািটর িদেক
যায়। এই িটম িল সমী া কের িফের আসার পর
আমরা বুিঝ, য় িত সবেচেয় বিশ কদারঘািটেতই
হেয়েছ। থেম আমােদর ধারণা িছল, এখােন হাই
াফাইল টুির রা মারা গেছ, তাই িমিডয়া এবং
সরকার এই জায়গাটােক হাইলাইট করেছ বিশ। িক
তা সিত নয়।
১৩ জুলাই আমরা িমক-ছা -ডা ারেদর িবিভ
সংগঠন িমেল উ রাখ আপদা রাহাত ম ' বািনেয়
কাশী-উিখমঠ-কািলমেঠ এেস আমােদর ঘঁািট তির
কির। থেম আমােদর িটেম চারজন ডা ার, চারজন
সমাজকমী এবং একজন মিডক াল ছা িছল। আমরা
তারপর ােম ােম ঘের ঘের যেত
কির। বিশ
কের সই সব ঘর েলােত আমরা যাি লাম, য েলার
লােকরা কদারনাথ ধােম কাজ করেত িগেয়িছল। িক
আর ফেরিন। আমরা অ েদর ওষুধ িদেত
কির।
থম িদন আমরা উিখমেঠর িকছু ােম ঘুরিছলাম।
উিখমঠ
য়াগ জলার একটা তহিশল এলাকা।
তারপর আমরা কািলমঠ ঘািটর াম েলােত কাজ করা
কির। এই কািলমঠ এলাকা আমরা পুেরাটাই হঁেট
হঁেট চড়াই উতরাই ভেঙ িগেয়িছ। রাউনেলক নােম
এখােন একটা বেড়া বাজার এলাকা আেছ। সখােন
আমরা গিছ। ওই জায়গাটার সে বাইেরর পৃিথবীর
সংেযােগর মাধ ম জুগা ি জ। িক ওর পাশ িদেয়ই
গেছ এিপিস জলিব ত কা ািনর একটা টােনল।
তার জ ওই ি জটা এই াবেন ভেঙ গেছ। ওখােন
যাওয়ার রা াও ভেঙ গেছ। গািড় যাে না। ওখােন
পােয় হঁেট পঁৗছােনার পর আমরা মিডক াল ক া
বসাই। তােত ব সংখ ায় রাগী আমােদর ক াে
আেস। ওখানকার সইসব ঘর েলােত আমরা গিছ,
যসব ঘেরর ছেলরা কদারঘািটেত ওই সময় কাজ
করেত িগেয় আর ফেরিন এখেনা। ঘেরর মেয়রা পাথের

ঠস িদেয় উদাস চােখ তািকেয় বেসিছল। আমরা িকছু
তােদর িজে স করেল তারা জবাব িদি ল না। ওেদর
চােখর শূ তা এবং ভার আমরা ভাঙেত পািরিন।
ওেদর মেধ অেনেকরই শরীর খারাপ থাকা সে ও ওরা
আমােদর কােছ এেস ওষুধ চায়িন।
আমােদর মেন হেয়েছ, এই উিখমঠ তহশীেলর
াম েলার মা েষর জীবন ই িদক থেক সামেন
যাওয়ার রা া হািরেয় ফেলেছ। এক, সিত সিত ই
কদারঘািট ব হেয় যাওয়ার ফেল, ঘেরর স ম পু ষ
হািরেয় যাওয়ার ফেল, দািম খ র খায়ােনার কারেণ
বা েবই রা া ব । ই, ােমর ুেল পড়া বা া
ছেলেদর হািরেয় তােদর জীবেনর যা াও থমেক গেছ।
কািলমেঠর একটা ােম এক মিহলার সােথ আমােদর
আলাপ হয়। নাম আশা দবী। ওঁর ামী ১৬ তািরখ
কদারঘািটেত মারা যায়। ওইিদনই ওর বা া মেয়
জ ায় ঘের। কউ তােক িটেটনাস বা িবিসিজ ইে কশন
দয়িন। একিদেক কদার িনেয় উ রাখ সরকার এত
কথা বলেছ, অ িদেক এই হাল। আেরকিট ােম
একজন মিহলােক আমরা দিখ, যঁার বর ফেরিন কদার
থেক। অেনকিদন পর পয ওর আশা িছল, িফরেব।
কারণ ােমর লাক এক- জন কের বশ িকছুিদন পর
পয িফরিছল। যখন ও বুঝেত পাের, আর িফরেব
না, তখন স এতটাই ভেঙ পেড় য ওর সাত মােসর
বা া িমসক ােরজ হেয় যায়। তার পর ওর লাগাতার
ি িডং
হয়। আমােদর িটেমর ডা াররা ওেক িকছুটা
ষা করেত স ম হয়। একিট ােম এক ৭৫ বছেরর
বুিড়র সে আমােদর দখা হয়। তঁার ছেল সেমত ১১
জন আ ীয় মারা গেছ কদারঘািটেত। িতিন এমন কের
কঁাদিছেলন, আিম আমার ক ােমরাটু তঁার সামেন বর
কের ধরেত পািরিন। আটেক গিছ। একিট ােম এক
বৃ লােকর পিরবােরর ৬ জন কদারঘািট থেক আর
ফেরিন। তার কা া দখা যাি ল না।
কদারঘািটর ঃেখ ভারা া এই াম েলােত
সরকার বেল িকছু হািজর নই। কােরা ঘের ফাটল
ধেরেছ ভূিমধেস। কােরার ঘাড়া খ র মের গেছ। িক
তােদর যিদ সরকােরর কাছ থেক কােনা িতপূরণ
পেত হয়, তাহেল উিখমঠ অথবা
কািশ আসেত
হেব পােয় হঁেট। সরকােরর তরেফ তােদর ঃখ দশা
সহা ভূিতর সে শানার জ কউ নই। সরকাির
মিশনাির পুেরাপুির ব থ।

মিণপুেরর ভুেয়া সংঘেষর মুেখাশ খুেল
িদল ি ম কাট িনেয়ািজত কিমশন
সংবাদম ন িতেবদন •
মিণপুের অৈবধভােব হত া হওয়া ব ি েদর পিরবারবেগর
একিট সং া এক া জুিডিসয়াল একিজিকউশন িভি ম
ফ ািমিলজ অ ােসািসেয়শন' এবং অ া েদর ২০১২
সােলর একিট আেবদেনর িভি েত ি ম কাট ৪
জা য়াির ২০১৩ একিট কিমশন গঠন কের। এই কিমশেন
িনযু চয়ারম ান অবসর া িবচারক এন সে াষ
হগেড় এবং ই সদ য এম িলংেদা ও ডঃ অজয়
মার িসং- ক ১২ স াহ সময় দওয়া হয় স ূণ তদ
কের িরেপাট পশ করার জ । যিদও আেবদনকারীরা
ব হত াকাে র দৃ া ি ম কােট তুেল ধেরিছেলন।
িক ২০০৯-২০১০ সােলর থম ৬িট ঘটনা িনেয়
কিমশনেক তদ করার িনেদশ দওয়া হয়। কিমশন
৩০ মাচ িরেপাট পশ কের। এেত মািণত হয়, এই
৬িট ঘটনায় মৃত আজাদ খান, খা বঙমায়ুম অসনিজত,
নােমইরাকপাম গািবন মইেতই, নােমইরাকপাম নােবা

মইেতই, এলাঙবাম িকরণিজত িসং, চাঙথাম উমাকা
এবং আেকাইজাম ি য় ত কােনা সংঘেষ যু িছেলন না
এবং (িনরাপ া বািহনীর) কউ আ র ার জ তঁােদর
ওপর িল চালায়িন।
কিমশন এই পযেব েণর পাশাপািশ মাট ২২িট
পািরশ কেরেছ। ২০০৪ সােল আসাম রাইেফলেসর
জওয়ানেদর হােত থাঙজাম মেনারমার হত াকাে র
পর মিণপুর উপত কায় গণ-আে ালেনর ফেল ক ীয়
সরকার জীবন রি
কিমিটেক AFSPA �র
ফলাফেলর পযােলাচনা করেত িনেদশ দয়। সই কিমিট
নািনর পর ক ীয় সরকােরর কােছ য িরেপাট পশ
কের, তােত বলা হেয়িছল, AFSPA হল দমেনর
তীক, ঘৃণার সাম ী এবং িবেভদ ও
াচােরর
হািতয়ার'। এখনকার এই কিমশন সই িরেপাট অত
যে র সে খিতেয় দেখেছ এবং াশীলভােব তার
সে ঐকমত কাশ কেরেছ।

আইিপএল জুয়ায় লাখ লাখ টাকা ধার, িবষ খেয় মরল িচ
বীর িব াস, ছা , এিবএন শীল কেলজ,
কাচিবহার •
একটা ছােটা ঘটনা, বিশিদন আেগরও নয়, এই জুন
মােসর ১৬ তািরখ, রিববার। সব ালা য নার অবসান
হল িচ র েনর জীবন থেক। এটা এক ছেলর গ ; গ
এক নশােখােরর। য িনেজর জীবনটােক িদেয় দওয়ার
সময় একবারও ভােবিন তার সেদ াজাত পু িটর কথা
বা তার বধূ গরীিনর কথা। িচ র ন িব াস, িপতা
সা িব াস, একটা ছােটা ভাইও আেছ, নাম উদয়
িব াস। এক বােনর এখনও িবেয় হয়িন, বািক িলর
অব িবেয় হেয়েছ।
িচ র ন ছােটা থেক পড়ােশানায় ভােলাই িছল।
আমার
মেন আেছ, একিদন স-ই আমােদর পটভাতা
.
জুিনয়র হাই ুেলর ি েকেট জয় এেন িদেয়িছল।
িক তখনকার িচ আর এখনকার িচ --- রাি
আর িদেনর পাথক । IPL খলার সােথ আমরা সবাই
পিরিচত। কউবা আন পায়, কউবা আন দয়। িক
এই IPL িচ র নেক িনেয় িগেয়িছল িবেনাদেনর এক
িবপরীত জগেত --- কােলাটাকা, মিক তথা খারাপ
পৃিথবীর জগেত। যখােন একবার গেল আর িফের
আসার পথ থােক না।
২০১২ সােলর IPL -এ িচ র ন িকছু জুয়ােখার
নশািবদেদর পা ায় পেড়
কের জুয়ািড়েদর জীবন।
কটাবািড় স যত সলুেনর কােজ। সিদন িছল IPL
-এর ফাইনাল কলকাতা নাইট রাইডাস বা KKR
বনাম চ াই পার িকংস বা CSK । বািজেত হেরিছল
ল ািধক টাকা। তার মাথায় এমন নশার ম চেপিছল
য ল ল টাকা বািজ ধরেতও কােনা আপি িছল
না। িক ভাগ যতটু তার স িদেয়িছল, তার থেক
বিশটাই কেড় িনেয়িছল। ফেল অেনক ঋণ। জিম বেচ
সই ঋণ পিরেশাধ কেরিছল তার পিরবার। অেনক
ভ ৎসনাও নেত হেয়িছল পিরবােরর কাছ থেক।
আবার সই IPL ম াচ, সই বািজ। এবার িক
জায়গাটা আলাদা --- কটাবািড় না, অসম বাংলা
ভুটান সীমা --- জয়গঁা। নশােখার আর জুয়ািড়েদর
ঘঁািট। মজাজ হািরেয় িচ র ন
কেরিছল তার
জুয়ােত আ িত দওয়া। সিমফাইনােলর িদন ই ল
টাকার আ িত এবং ফাইনােল CSK -এর পে চার
ল টাকা বািজ ধেরিছল স। িক তােক আবার হারেত
হেয়িছল। ধু আইিপএেলর বািজ নয়, জয়গঁােতই
িনয়িমত ১০-১৫ হাজার টাকার লটাির কাটত িচ এই

আইিপএেলর টাকা পিরেশােধর জে । এেত চ বৃি
হাের বাড়েত থােক ঋেণর বাঝা। তােক পাওনাদােররা
চাপ িদেত থােক, িক স টাকা দেব কাথা থেক?
কােজই তােক মৃতু ভয় দখােনা
হেত থােক। স ভয়
পেয় তার বািড়েত জানায়। বািড়েত থেম তার ওপর
রাগ কের থাকেলও িকছু সাহায করেত সমথ হয়।
এরপর পাওনাদােরর কাছ থেক আরও চাপ আসেল
বািড়র লাকও তােক মরেতই বেল। িক একইসােথ
তার বাবা ছােটা ছেল উদয়েক িদেয় িকছু টাকা
পাঠাবার ব ব া কের।
১৬ জুন রিববার সকালটা িচ াভাবনা কের
িচ র ন। দাকান খােল আর দাকান যাবার আেগ
স থেম ঘুেমর ওষুধ এবং ইঁ র মারার িবষ খায়
(পরবতীেত পা মেটম িরেপােট তার পাক লীেত এই
সব িজিনেসর অি পাওয়া যায়)। দাকােন থাকেত
থাকেতই তার শারীিরক অব ার অবনিত হেল কােছ
িদিদর বািড়েত যায়, আর সখােনই ান হারায়।
তারপর ানীয় িচিকৎসক এেস দেখ তােক হাসপাতােল
িনেয় যাওয়ার পরামশ দন। িক জয়গঁােত হাসপাতাল
না থাকায়, তােক িবেকেলর িদেক গািড়েত কের
কাচিবহার আনার পেথ স হািসমারা সংল ােন মারা
যায়। তারপর পা মেটেমর জে কাচিবহাের িনেয়
যাওয়া হয়।
IPL -এর মেতা টুনােম ট দিখেয় িদেয় গল
সমােজর এেকবাের ওপর মহল থেক
কের
এেকবাের িনচুতলা পয কীভােব ছিড়েয়েছ জুয়ার বীজ।
এভােব ধু একজন িচ র েনর ঘটনা থেক আ াজ
করেত পাির আরও কত িচ র ন এখনও এভােবই
ঘারতর িবপেদর মেধ আেছ।
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তৃণমূল এবং তৃণমূল'
াম ধান ভারতবেষ সমােজর তৃণমূল েরর অিধকাংশ মা ষ থােক
ােম। তাই ামপ ােয়তেক ধের নওয়া হয় তৃণমূল েরর মা েষর
একটা াটফম। ামপ ােয়ত সদ েক মেন করা হয় সমােজর তৃণমূল
েরর একজন িতিনিধ। ামপ ােয়েতর ওপর থােক প ােয়ত
সিমিত, তার ওপের জলা পিরষদ। ধােপ ধােপ এই পথ বেয় ােমর
সে সরকােরর আঁতাত গেড় ওেঠেছ। এই পেথ রাজ ও জাতীয়
রাজনীিতর মেধ টেন আনা হেয়েছ ামেক, তৃণমূল েরর মা ষেক।
িক সমােজর তৃণমূল েরর মা ষ িক িনেজেদর ভােলাম িনেয়
স ে কথা বলেত পাের ামপ ােয়েত? িনেজেদর চােষর সম া,
জেলর সম া, িজ- রাজগােরর সম া এবং সকেল িমেলিমেশ বঁাচা
িনেয় িক এই াটফেম তারা কথা বলেত পাের?
আেগর প ােয়ত িনবাচেনর পর আিম দি ণ ২৪ পরগনার একটা
ােম আমার এক ব ুর বািড়েত বড়ােত িগেয়িছলাম। আমার ব ু
আমােক িনেয় গেলন এক মিহলা ামপ ােয়ত সদ ার বািড়েত।
ামী- ী অে র কাছ থেক জিম িনেয় চাষ কেরন, িনেজেদর জিমজমা
নই, মােঠ লবােরর কাজও কেরন। এই মিহলা পািট-ফািট তমন
বােঝন না। ামী পািট কেরন, সই বােদ তঁােক াথী করা হেয়িছল।
এমনকী ামপ ােয়েত ামসভা নােম য একটা ব াপার আেছ, যখােন
সাধারণ ামবাসী মতিবিনময় করেত পাের, সটা আেদৗ জােনন না।
ামপ ােয়ত মােন িতিন বােঝন, কার বািড়র সামেন একটা কল
বসেব, কাথায় একটা ইেলকি ক পা বসেব, কাথায় একটা রা া
হেব ইত ািদ। এককথায় এ েলােক বলা হয় উ য়ন'। এর সে যাগ
হেয়েছ িবিপএল কাড আর একেশা িদেনর কােজর িবিলব টন।
একসময় ামপ ােয়ত বলেত বাঝাত বাম ে টর মতা। মজীবী,
চািষ এবং িনপীিড়ত মা েষর িতিনিধ িছল বামপ ী দল। তােদরেকই
ামা েলর তৃণমূল েরর মা েষর কথা বলবার যাগ বেল ধের
নওয়া হত। িক িদেন িদেন টর পাওয়া গল তৃণমূল েরর মা েষর
কােনা িতিনিধ নই। ২০০৭ সােল পি মবে র ােম ােম রশনিবে ােহর সময় এটা
বাঝা িগেয়িছল। সম দলেক বাদ িদেয়
তঃ ূতভােবই ওই িবে াহ গেড় উেঠিছল।
কংে স থেক বিরেয় এেস তৃণমূল' দল গঠন হেয়িছল এই
শূ তােক পূরণ করার বাসনা থেক। তৃণমূল' নামটাও বেছ নওয়া
হেয়িছল এই তৃণমূল েরর মা েষর িতিনিধ করার বাসনা থেকই।
এবােরর প ােয়ত ভােটর ফলাফল দিখেয় িদে , তৃণমূল'-এর সই
বাসনা অেনকটাই পূরণ হেয়েছ।
িক প ােয়ত িক এতিদেনও তৃণমূল েরর মা েষর একটা াটফম
হেয় উঠেত পেরেছ? এই ে র উ র তৃণমূল েরর মা েষর কাছ
থেকই পেত হেব।

&

ভােটর িনংেয় অেনেকই নাম কাটােত ব
২৭ জুলাই, কশব চ দ, সে াষপুর, মেহশতলা •
ভাট করােত িগেয়িছলাম মথুরাপুর েকর ল ীনারায়ণপুর-মি রবাজার
িবধানসভার অ গত িক া ােম। েন মথুরাপুর শেন নেম ভােটর
সর াম সং হ কের যেত হেয়িছল একঘ া বােস চেপ ঘাড়াদল পিরেয়
সই িক া ােম।তার আেগ ডায়ম ডহারবাের িগেয়িছলাম ইেলকশন িনং
িনেত।
মেহশতলা থেক বােস ব েণ ডায়ম ডহারবার গিছ।িগেয় দিখ,
ডায়ম ডহারবাের িবিভ জায়গায় িবিভ পািলং পািটর িনং চলেছ।
আমােদর পেড়েছ রবী ভবেন। চুর মা ষ এেসেছ িনং িনেত। মথুরাপুর
েকর িবিডও িনেজ িনংেয় ব । তঁার অধীন রা িবিভ িডপাটেম ট থেক
আসা মা ষেদর সামলােত ব । বিশরভাগ মা ষই তােদর নাম কাটােত
ব --- সবাই অ ! তাই মিডকাল াউে ড রহাই চাই। হেল উপি ত
হেয় যখন আমােদর পািলং পািটর সে পিরিচত হলাম, দখলাম আমােদর
দেলর ি সাইিডং অিফসার অ পি ত। নলাম এর আেগ যখন ধুমা
ি সাইিডং অিফসারেদর িনং হেয়িছল, সখােনও িতিন উপি ত হনিন।
জানলাম, ভােটর িদন িরজাভ থেক আমরা নতুন একজনেক পাব। দেলর
অ া সদ েদর ফান না ার দওয়া- নওয়া কের িবদায় নওয়ার আেগ
জানলাম, য প িতেত ভাট হণ হেব তােত িতিট ভাটােরর জ অ ত
পঁাচ িমিনট সময় লাগেব। িজ াসা করলাম, য পািলং শেন যাব, সখােন
ভাটােরর সংখ া কত আর এই প িতেত ঘ ায় মা ১২ জন ভাট িদেত
পারেব। তাহেল কত ণ ভাট হণ চলেব? িনবাচন কিমশনােরর ি র কের
দওয়া অিফসাররা রভােবই আমার এই বয়ারা
এিড়েয় গেলন।

খািনকটা লভ জািতর এই পঁচািটেক কেয়কিদন আেগ শাি পুর থানার
মাড় অ েলর একিট বেড়া গােছ ুিড়র েতায় পা জিড়েয় ঝুলেত দখা
যায়। পের ানীয় যুবকরা পঁচািটেক উ ার কের। দী ণ ওইভােব ঝালার
ফেল পঁচািটর পা দা ণভােব জখম হয়, ানীয় িব ান সংগঠন শাি পুর
সােয় াব-এর মেনাজ ামািণক ও অ পম সাহা পঁচািটেক
ষা কের
বন দ েরর হােত তুেল দন বেল জানা যাে । জখম পঁচািটর ফেটা
তুেলেছন নটু ম ল।

ডানিদেক, কাশী এলাকার কদারধােমর পুেরািহত অধু িষত খাট ােম িচিকৎসািশিবর,
উ রাখ আপদা রাহাত ম '-র ব ব াপনায় অ েদর িচিকৎসায় বনারেসর িচিকৎসক
অিজত। ২৭ জুলাই। বঁািদেক ওপের, ফাটায় পযটকেদর কদার িনেয় যাওয়ার জ হিলক ার
পিরেষবার হিলপ াড। ২ জুলাই। বঁািদেক িনেচ , ল ানেকা কা ািনর জলিব ৎ কে র
টােনল গেছ বািড়র িনচ িদেয়। আর বািড়েত ধেরেছ ফাটল। খাড়াই ােমর ছিব। মখ ডা
মা া ােমও সব বািড়র একই দশা। ২ জুলাই।

উ রাখ জুেড় বেড়া জলিব ৎ ক িলই
াবেন সাধারেণর িত বািড়েয়েছ
ামবাসীেদর ওপর চলেছ কা ািনর দাদািগির
সাথ িদে
শাসন আর বেড়া দল িল
ীমান চ বতী, ২ জুলাই,
কাশী •
২৬ শ জুলাই ভাের ন এ ে স থেক
হির ােরর আেগ ায়ালাপুের নেম াি কারী
মজ র সংগঠেনর অিমত মােরর বািড়েত
িকছু সময় কািটেয় ভােরই কাশীর উে ে
রওনা িদই। সাথী হয় কােটাদেরর প জ ভাই।
পেথ যেত যেত কথা হি ল কদারনােথর
এই ভয়াবহতা স েক। এর আেগ অিমত
মার বলিছেলন জুন মােসর ওই াবেনর
পর অেনক িল জলিব ৎ ক ব হেয়
িগেয়িছল। এখন আবার বশ কেয়কিট চালু
হেয়েছ। সিদেনর সই বােন বশ কত িল
জলিব ৎ ক স ূণ ংস হেয় গেছ।
অিমত মার জানােলন উ রাখে িবিভ
ান জুেড় বেড়া বেড়া জলিব ৎ ক িলই
%
এই জল াবেন য় িতর পিরমাণ বািড়েয়েছ।
য়াগ থেক যখন অগ মুিনেত আমরা
কাের কের যাি , তখন থেকই ভােলা ভােব
আমােদর কদারনােথর বােনর ংসলীলা চােখ
পড়েত
করল।
প জ ভাইেয়র সােথ কথা বেল থেম
মেন হি ল য এখােন বেড়া বেড়া জলিব ৎ
ক িল িনেয় সাধারণ মা ষ ওয়ািকবহাল নয়।
িক
য়াগ থেক অগ মুিন যেত যেত
আমােদর সােথ বােস আলাপ হয় কদারঘািটর
ক ীয় সরকাির র ী িজ এস নািটয়ােলর
সােথ। অগ মুিন পঁৗেছ আবার গািড়েত কের
যাওয়ার রা া ব । হঁেট যেত যেত কথায়
কথায় নািটয়াল জািনেয়িছল য কদারনােথর
এই ংসলীলার বশ বেড়া একটা কারণ
জলিব েতর জ বানােনা বেড়া বেড়া টােনল,
আর পাহাড় ফাটােনার জ ব ব ত িডনামাইট
বা আরিডএ । কারণ এই া িলর ফেল
পাহাড় িল অেনক জায়গায় আলগা হেয় যাে ।
পাহােড়র মািট নরম হেয় যাে । কাশী থেক
ফাটা যাওয়ার পেথ একটা ংস হওয়া ল ানেচা
কা ািনর টােনল চােখ পড়ল। য পািত সব
ভেস গেছ, ফঁাকা ংস ূেপর মেধ একজন
বসরকারী িনরাপ া র ী ঘুের বড়াে ন।
আশপাশ জুেড় রেয়েছ বীভৎস ভূিম েয়র
চহারা। িনেচর িদেক একটা সতুও ভেঙ
পেড়েছ। িনরাপ া র ীর কথায় জানা গল
চুর মিশন বােনর জেল আর ভূিম েয়র সােথ
তিলেয় গেছ। পেথ আসেত আসেত পাহােড়র
ওপর থেক অেনক জায়গায় জলিব ৎ কে র
জ তির হওয়া বঁাধ িলর ভ অব া বশ
কেয়ক জায়গায় চােখ পড়ল।
ধানী ােমর িশব িসং পােটায়ার জানােলন য
ফাটার ওপের একটা টােনল গেছ। এই টােনলটা
ায় ৯ িকিম ল া। উিন কথায় কথায় জানােলন
য বঁাধ িলর কারেণ অেনক িত বেড়
গেছ। টােনল কাটার জ কা ািনর লােকরা
িডনামাইট ব বহার কের। চ আওয়ােজর
সােথ আেশপােশর ৪-৫ িকিম পাহােড়র বুেক
াম েলা কঁেপ ওেঠ। িশব িসং জানান,
কা ািন অেনকেক টাকা দয়, তাই কউ িকছু
বেল না। িশব িসংেয়র ছেল অিনল জানায়,
কা ািন এখানকার ছেলেদর চাকির দেব বেল
িত িত দয়। যসব ােম ওরা বঁাধ বানােনার
কাজ কের সখানকার অ কেয়কজনেক কাজ
িদেলও অিধকাংশ িকছু কাজ পায় না। পেলও
ব ে িনরাপ া র ীর কাজ। অেনকেক ওরা

কােজ িনেয় বিসেয় রােখ কােনা কাজ না িদেয়,
আবার অেনকেক কেয়ক মাস পের ছািড়েয় দয়।
নাগিরক পি কার স াদক মুিনশ আমােদর
জানান, কেয়ক িদন আেগ সীতাপুেরর কােছ
িব
বঁাধ সেরজিমেন দেখন। ওপেরর িদক
থেক নদীর জল েরর অেনক ওপের রেয়েছ
টােনেলর মুখ, যখান িদেয় জল যােব গিতেত
িব ৎ তিরর জ । মুিনশ এরপর নদীর
উে ািদেক িনেচর িদেক দেখন নদীর জল র
বাড়ােনার জ তলা থেক কংি েটর কেয়ক
িমটার ল া ও চওড়া গঁাথিন তালা হেয়েছ।
এর ফেল নদীর ওই মুখিট স হেয় গেছ।
কদারনােথর বােনর সােথ জেলর চাপ এইখােন
চ বেড় যায় এবং ভূিম য় বািড়েয় চ
মা ায় ংসলীলা চালায়। মুিনশ জানান,
িবষয়টা বুঝেত িতিন ল ানেকা কা ািনর
িজএম-এর সােথ দখা কেরন। িতিন িবেশষ
িকছু বলেত না চাইেলও একথা জানান
এখানকার সম জলিব ৎ কে র উৎপাদন
হেল ৮৮ শতাংশ িব ৎ কা ািন িল
িনেজরা িবি করেত পারেব, আর ১২ শতাংশ
তারা সরকারেক দেব। মুিনশ জানােলন এই
ক িলর থেক উৎপািদত িব ৎ অ
িবি র জ করা হে । আর ংস করা হে
এখানকার পাহােড়র পিরেবশ, নদীর াভািবক
গিতপথ। িবপ হেয় পড়েছ পাহােড়র জনজীবন।
িতিন এখােন ছােটা ছােটা মগাওয়ােটর িব ৎ
কে র কথা জানােলন। িতিন জানােলন
ব জায়গায় বঁােধর কারেণ ভূিম য় যমন
বেড়েছ, তার সােথ বেড়েছ মা েষর য় িত।
কা ািন িল িনেজেদর মুনাফা বাড়ােনার জ
পাথর কাটার মিশন ব বহার কের না। খরচ
কমােনার জ ওরা বেড়া বেড়া িবে ারণ
ঘটায়, যােত ড় পথ খাদাইেয়র সময় কমােনা
যায়। ধািন ােমর যুবক অিনলও ওই একই
কথা বলিছল। ফাটার খারাই ােমর এেকবাের
ওপেরর িদেকর বািস া িদওয়ান িসং রানা তঁার
ছা মেয়েক কােল িনেয় কথা বলেত বলেত
জানােলন তঁার বািড়র ঘর ও উঠােনর তলা িদেয়
টােনল গেছ। এর আেগ ল ানেকা কা ািনর
টােনল বানােনার সময় িবে ারণ ঘটােল তঁার
নতুন বানােনা ঘেরর দওয়াল ও ছােদর ঢালাইেয়
িচড় ধের। জানলা দরজা আলগা হেয় যায়।
িতিন জানােলন কা ািনর কমরত কমচারীেদর
িকছু বলেত গেল তারা বেল, সরকার অ মিত
িদেয়েছ, আমরা িকছু জািন না। অেনকবার
এরকম ঝােমলা হওয়ায় ওরা কম তী তার
িবে ারণ ঘটায়। তেব তাও সামিয়ক।
ফাটার কােছ মাখ ডা মা া ােমর লীলােদবী,
লাি লাল, বৃজ লাল মুখরা জানান,
জলিব ৎ কে র জ য ৯ িকিম দীঘ
টােনল তির হেয়েছ তার সূ পাত হেয়েছ তােদর
ােমর ওপেরর পাহাড় থেক। গত জুেনর
জল াবেন ব জায়গায় ধেসর কারেণ টােনেলর
অংশ ন হেয়েছ। তঁােদর কথায় াবেনর পর
কা ািনর লাকজন সবিকছু ছেড় চেল যায়,
এিদেক ােমর তলা িদেয় য টােনল গেছ তার
মধ িদেয় এখন আর কােনা জল সরবরাহ
হে না। ােমর ছেল ছাকরারাও আমােদর
িনেয় দখায় য কীভােব টােনল বানােনার
জ পাহােড়র িনেচর অংেশর মািট-পাথর কেট
ফলায় ওপেরর অংশ কমেজার হেয় পেড় এবং
বৃি র জল পেড় ওপেরর পাহাড় নরম হেয় িগেয়

ব জায়গা ধেস পেড়েছ। ভূিম েয়র মা াও
বািড়েয় দয়। ামবাসীরা আরও জানায় য
টােনেলর খুঁেড় বর হওয়া মািট পাথর তারা
আেশ পােশই জিমেয় রােখ পাহােড়র কােনা
কােল, য মািট বষার জল পেয় িনেজর ওজন
বািড়েয় জেলর ধারার সােথ ভারী আকাের িনেচ
নােম। উ রাখে র ব ােন এইভােব য় া
মািট পাথর জেলর ােতর সােথ নদীর মেধ
পেড় নদীর গভীরতা কিমেয় দয়। একসােথ
মঘভা া বৃি র জল, গা ী সেরাবেরর জল,
নদীর ভূিম েয়র িবশাল পিরমাণ মািটর সংেযােগ
জল বােহর র যমন বাড়ায় তমিন তার ঘন
বৃি র ফেল িব ীণ এলাকা জুেড় ম ািকনী,
অলকান া, কালীগ া ংস য চালােত পাের।
মাখা ডা ােমর বািস ারা জানায়, থেম
ল ানেকা কা ািনর তরেফ নানা িত িত
দওয়া হেয়িছল ামবাসীেদর --- কি উটার
স টার, হাসপাতাল, ছেলেদর চাকির সহ
নানািকছু। মা কেয়কজন ছেলর চাকির ছাড়া
আর িকছুই তারা দয়িন। আমরা জানেত
চাই, এই িবে ারেণর ফেল য িত হল তা
আপনারা সরকােরর ওপেরর মহেল জানানিন?
ওরা জানায়, কা ািনর লাকরা ওেদর
লােকেদর িদেয় সমী া কিরেয় িতপূরেণর
পিরমাণ ধায কের। এর কােনা িনয়ম নই।
ােমর েত েকর ঘর ভাঙার জ কউ হাজার, কউ চারহাজার, কউ পঁাচহাজার,
কউ সাতহাজার টাকা কের পেয়েছ। তােদর
মেত এই টাকা কবলই মুখ ব রাখার জ ।
ছ-মাস আেগ এই িনেয় চক িবিল হেয়েছ।
এসিডএম জানায় এই সব িকছু তা হে
আপনােদর ভােলার জ । ােম সমী া করার
পর সরকােরর তরেফ কা ািনর লােকেদর
িনেয় কে র আেগ একটা জন নািন হয়
িঠকই িক সটা ামবাসীেদর ভয় দখােনার
জ । িবশাল মা ায় আে য়া সহ পুিলশ আেস
ােম। এত পুিলশ দেখ ােমর অেনেকই
ভয় পেয় আর িকছু বলেত পাের না। কউ
কউ িবেরািধতা করেলও রােকশ রাই নােম
কা ািনর একজন কমচারী িপ ল দিখেয় িল
করার মিক দয়। কখেনা কখেনা কা ািনর
তরেফ অযথা পুিলিশ হন া আর
ােরর
ভয়ও দখায়। মাখা ডার ামবাসীরা জানায়
কা ািন আমােদরেক িবপেদর মুেখ ফেল িদেয়
এখন চেল গেছ। সারা ােমর মধ িদেয়
টােনেলর ড় চেল গেছ, এখন ওটা ফঁাকা,
এই বষায় ভূিম েয় য কােনা সময় ভেঙ
পড়েত পাের, আমরা সকেলই আশ ায় িদন
কাটাি ।
ফরার পেথ গািড়েত কথায় কথায় বারা
ােমর াথিমক িশ েকর কথা েন বুঝলাম,
এখানকার সকেলই জলিব ৎ কে র সােথ
বানােনা বেড়া বেড়া বঁােধর িবপদ বা িডনামাইট
ব বহােরর িত স েক ওয়ািকবহাল। িক
সবিকছু িনেয়ই চেল রাজনীিত। হােবভােব বাঝা
যাে উ রাখে র সাধারণ মা ষ এই সবিকছুই
ভােগ র হােত ছেড় িদেয়েছ। তেব িশব িসং
জািনেয়িছেলন, একজন িসিপএম নতা এেস
ােম এই বঁাধ বানােনার িব ে বেলিছেলন।
িক তখন তঁার কথা কউ শােনিন। আজ িতিন
স কথা মেন কের আফেশাস করেছন।
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শত ব তার মােঝও ৩০৮ জন মিহলা
ভাটােরর মেধ ৩০০ জন ভাট িদল
জলাই
শািকল মিহন ি ন
হািজরতন
মিটয়াব জ •
িব ুপুর থানার অ গত এনােয়তনগর মা রা এলাকায়
ভাটকমী িহেসেব কাজ করেত িগেয় আিম এক দা ণ
অিভ তায় সমৃ হলাম। এবােরর প ােয়ত িনবাচেন
সংঘষ, ভীিত দশন, বুথদখল, খুন-জখম ভৃিত ঘটনায়
পূেবর মেতাই কলি ত, কািলমািল । সখােন িতন ধান
িত ী দেলর ামপ ােয়েতর াথী একসে বেস চা
খাে ন, গ করেছন, েকােনা ঝােমলা হেত দব না' বেল
শপথ করেছন, চলিত অি রতার বাজাের িক ভাবা যায়?
তাই-ই কের দখােলন মা রা এনােয়তনগেরর াথী,
সমথক ও বািস ারা। এ এক অন নিজর। আ েযর
কথা, ওই ােম আিম কােনা মাত রও দখলাম না।
যিদও আিম ভােটর আেগর িদন এবং ভােটর িদন বলা
িতনেটর পর পুেরা পাড়াটা চেষ বিড়েয়িছ। মা ষজেনর
একটাই কথা, যােক সকেল িমেল বেছ নেব, সই জয়ী
হেব। অব ই স পাড়ার জ িকছু কাজ করেব --- এই
তােদর আশা।
আমার ভাটেক িটর নাম িছল দা স সালাম ি
াইমাির ুল। ভাটেক িট িট বুেথ ভাগ করা হেয়িছল
৬৪/১ এবং ৬৪/২, মাট ভাটােরর সংখ া ১৩০০। মাট
১১৫০ ভাট পাল হেয়েছ। যােদর ভাট দওয়া হয়িন,
তােদর মেধ অ ত ১০০ জন যুবক জীবন ও জীিবকার
তািগেদ দেশর বাইের আরবেদেশ রেয়েছ। স ূণ মুসিলম
অধু িষত এলাকা। কােনা ঝােমলা নই, নই রষােরিষ।
নামকরা খবেরর কাগেজর পাতায় িতিদন ল ল কের --

কংে স-িসিপএেমর হা াহাি
জলাই মহা াদ হলাল ি ন ড় াম মিশদাবাদ •
২২ জুলাই নিদয়া, বীরভূম, মুিশদাবাদ, মালদহ চার জলায়
ভাট হেয়েছ। মুিশদাবাদ বরাবরই শকাতর এলাকা,
ভােট মৃতু ও হয় বিশ। িক তা হয় মূলত গ ার পূব
পােড়, পি েম তমন িকছু হয় না। এবােরও হয়িন। কাি
মহ মায় িবি ঘটনা ঘটেলও মৃতু র কােনা খবর নই।
খড় াম থানার এেড়ায়ািল াম প ােয়ত উে জনা বণ।
সখানকার একিট বুেথ একজন কংে স কমীেক ধারােলা
অ িদেয় আঘাত করেল তঁার পােয় চ আঘাত লােগ।
তঁােক খড় াম হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়। পাবতীপুেরর
বুেথ লাইেন দঁাড়ােনােক ক কের পে র বচসা
হেল ক ীয় সনা তােদর বধড়ক িপিটেয় থানায় িনেয়

- মুসিলম ধান এলাকায় খুন-জখম-রাজৈনিতক হানাহািনর
খবর। স িসেম ট বঁাধােনা রা া, পােশ গেড় ওঠা
ছােটা-বেড়া বািড়ঘর, পু র, মাঠ, চাষজিমেত মাড়া
ামিটর াকৃিতক দৃ বেড়াই মেনারম। তার চেয়ও
মেনারম ামবাসীেদর ব বহার। ভােটর আবহ থেক স ূণ
টনশনমু এলাকা। অথচ বুেথর লাইট, পাখা, বাথ ম
িতনদেলর কমী-সমথেকরা কঁােধ কঁাধ িমিলেয় ব ব া কের
িদেলন। আমােদর রােতর খাবােরর ব ব া করেলন এক
ছা চা- দাকােনর মািলক জািকরদা। পরিদন পুেরও
খাওয়া হল তঁার কােছ। এেকবাের আ ীেয়র মেতা ব বহার
তঁার।
ভােটর িদন সকাল থেকই ল া লাইন। িবেশষ
কের মিহলা ভাটারেদর িভড় চােখ পড়ার মেতা। এর
একটা কারণও আেছ। রমজান চলেছ, েত েকই রাজা
রেখেছ। মিহলােদর অেনক কাজ। সংসার সামলােনা,
স ায় ইফতােরর ব ব া করা ইত ািদ। এত ব তার মােঝই
আমার বুেথ ৩০৮ জন মিহলা ভাটােরর মেধ ৩০০ জন
ভাট িদল। খবর িনেয় জানলাম নবিতপর কেয়কজন মিহলা
অ তার জ ভাট িদেত পােরিন। ওখানকার মিহলারা
যন পু ষেদর যাগ সি নী। বারখা পরার চলন নই।
ওখােন মুসিলম হেলও ওেদর কােনা আড় তা, ি ধা নই।
অ বয়িস যুবতীরা পড়া নায় রত। দা ণভােব িমশল ওরা,
রিসকতার পা া রসেবাধ পাওয়া গল ওেদর কাছ থেক।
শহেরর ভােলা ণ িল হণ করেলও শহেরর কৃি মতার
ছঁায়া এখনও ওেদর শ কেরিন। সহজ, সরল, াম
সজীবতায় ওরা বশ চনমেন।

লড়াই মারামািরেত পিরণত হয়িন
যায়। থানা থেক পেরর িদন কােট চালান দয়, সখান
থেক জািমেন ছাড়া পায়। য ছ-জন
ার হেয়িছল,
তােদর জন িসিপএেমর, চারজন কংে েসর।
শ রপুের কংে িসরা বুথ দখল কের ছা া ভাট মাের
বেল িসিপএেমর অিভেযাগ। নাম কােশ অিন ুক এক
ভাটকমী বেলন, েভাট শাি েত হেয়েছ। িক স শাি
শােনর।' সনাবািহনী যখন এেড়ায়ািল থানায় পঁৗছায়,
তখন এক দফা িকল-চাপেড়র পব শষ হেয়েছ। ি তীয়
দফায় ভাট
হওয়ার সময় আর পুিলিশ তৎপরতা
দখা যায়িন। তেব খড় াম িবধানসভা এলাকায় তৃণমূল
কােনা ফ া র নয়। কংে স-িসিপএেমর হা াহাি লড়াই।
এলাকায় উে জনা থাকেলও তা মারামািরেত পিরণত
হয়িন।

ঈেদর কনাকাটার জ ফা ড
জলাই িজেতন ন ী সে া পর মেহশতলা •
রমজান মাস চলেছ। ঘের ঘের চলেছ রাজা বা উপবাস।
সামেন ঈেদর পরব। সে র মুেখ সে াষপুর শেনর ২নং
াটফেমর ওপর শহী েলর দাকান ফঁাকা। পােশর চ েলর
দাকান এখনই িটেয় িদে । শহী ল িফবছর বষায় ছাতা
িবি কের। এবছর দাকােনর ওপেরর তাের িটকেয়ক
কােলা ছাতা ঝুলেছ। িনেচর ত ার ওপর আর িপছেনর
রেলর রিলং জুেড় বা ােদর রিঙন নতুন নতুন জামা
প া ট ক। হঠাৎ হঠাৎ ঝঁািপেয় বৃি আসেছ। মেঘর
তমন তজন-গজন নই, িনঃশে নেম আসেছ জলধারা।
আবার থেম যাে , িনেমেষ কেনা। বৃি এেলই াি ক
িদেয় ঢেক িদেত হয় মালপ , না হেল িভেজ সব একসা
হেব।
শহী ল বেল, এখন তমন িবি বাটা নই। পেনেরা
রাজার পর বাজার জমেব।'
--- কন?
--- যারা ফাে ড পয়সা রােখ, পেনেরা রাজার পর পয়সাটা
হােত আেস। তখন সব কনাকাটা করেব।
--- ফাে ড পয়সা রাখেল িকছু দ পাওয়া যায় িন য়?
--- দ-টুদ দয় না। একটা লটাির হয়। জমােনা টাকার

সে একটা িগ ট দয়। কাউেক বালিত, কাউেক গামলা,
যার ভােগ যমন ওেঠ। একটা িজিনস দয়, এ া পয়সা
দয় না।
--- আ য! টাকা জমােল ই টাের দেব না? ব াে পা ািপেস তা দয়।
--- স জািন না। অ টাকা, হােত রাখেল সংসাের খরচ
হেয় যায়। তাই লােক ফাে ড জমা রােখ। কউ স ােহ
জমা দয়, কউ মােস --- সামা টাকা। মাটা টাকা
রাখেল হয়েতা দ-টুদ পাওয়া যত। আমার জানা নই।
ওই তা সামেন রলেগেটর আেগ য দাকানটা, লাভিল
াস, ওেদর ফা ড আেছ। ওরা টাকা জমা রােখ। পেনেরা
রাজার পর টাকাটা একা া কের ফরত দয়। ঈেদর পর
আবার জমােনা
হেব।
আর একটা ফা ড আেছ, ওটােক বেল ঈেদর ফা ড। এই
ধ ন। দশজেন িমেল মােস মােস একেশা টাকা কের জমা
রাখা হল। িত মােস লটাির হেব, তােত যার নাম উঠেব,
তােক ধ ন পঁাচহাজার টাকা দওয়া হল। আবার পেরর
মােসর লটািরেত আর একজন পােব। িক সবাইেকই িত
মােস একেশা টাকা কের িদেয় যেত হেব।

বারাসােতর আ িলক পি কা মফ লী'
মিণদীপা ভ িমক জলাই কলকাতা •
বারাসাত কা াল হিরনাথ িলটল ম াগািজন লাইে িরর
সদ েদর উেদ ােগ মফ লী' বেল একটা চার পাতার
পি কা বেরাে । তার ৪ ট সংখ া পড়লাম। পি কােত
বারাসাত এবং তার লােগায়া বা , ি য়া, নল ঁেড়া
ইত ািদ জায়গার জনপদ সৃি র ইিতহাস বেরাে
ধারাবািহক ভােব। ছাট জা িলয়ার ইিতবৃ েত জায়গাটার
নামকরেণর িপছেন য কারণ েলা স াব বেল লখা
হেয়েছ স েলা বশ মজার। যমন মনসােদবীর পূজা য
অ া ণ পি েতরা কেরন তােদর বলা হয় আউিলয়া বা
আউেল। একিদন ওইরকম এক বুেড়া আউিলয়া এবং একটা
গাখেরা সাপেক মনসাতলায় মৃত অব ায় একসােথ দখেত
পাওয়া যায়। তখন ওই আউিলয়ার ভ ল আিদবাসী
সমাজ কা ায় ভে পেড় বারবার বলেত থােক জােগা
আউিলয়া'। সই থেকই ওই ােমর নাম হয় জা িলয়া।
পি কািটেত সহেজ দশন বাঝার জ একটা লখা
বরে যটা খুব জ ির বেল মেন হয়। সখােন ামিশ এবং
অেনক উ রাধুিনক দাশিনকেদর িনেয় আেলাচনা আেছ।
এছাড়া করাচীর পারিভন রহমােনর কাথা জানা গল
িযিন ১৩ মাচ করাচী শহের খুন হেয়েছন। পারিভন কান
রাজৈনিতক দেলর নন, িতিন মৗলবাদী রাে র অভ েরই
একটা আলাদা পিরসর গড়েত চেয়িছেলন যখােন মেয়েদর
সামািজক মযাদা থাকেব।
এই পি কা থেক আরও িবেশষ ভােব জানেত পারই
য আম বট অ
মহিগিন এইসব গাছ লাগােল দূিষত

বাতাস বিশ পির ার হয় কারণ এরা কাবন-ডাই-অ াইড
ছাড়াও সালফার ডাই অ াইড ও নাই াস অ াইেডর মত
িতকর গ াস িনেজেদর শরীের েষ নয়। আরও জানা
যায় জল স ে অত
পূণ তথ যমন কীভােব জল
অপচয় হয় এবং কীভােব জেলর দূষেণর ভােব সারা িবে
িতবছের ১।৮িমিলয়ান মা ষ মারা যায় পেতর অ েখ
যার মেধ ৯০ শতাংশর বয়স ৫ বছেরর নীেচ।
ি েকট খলা য ধু আর িনছক খলা নই, সটা
য এখন গণ জুয়ায় পিরণত হেয়েছ এটাও জানা যায় এই
পি কা থেক। এই ি েকট জুয়ায় আ া এখন গরীব
করািন থেক খেট খাওয়া িমক, িরকশাওয়ালা সবাই।
ফেল তারা সব া হে , ঘেরর েয়াজেনর টাকা হারাে
জুয়া খেল। কান সামািজক সংগঠন এই অব েয়র িব ে
এিগেয় আসেছ না । ফেল এটা এখন রমরিমেয় চলেছ এই
অ ল েলােত।
এইভােব বারাসােত িনজ অ েলর মু ম ,
অ াথেলিটকস কািচং স টার, সং ৃিত জগেত সরকম
খ ািত পানিন অথচ খুবই
পূণ এরকম িকছু মা ষ
যমন গাপাল উেড় এবং হ ঠা েরর কাথা থেক
কের শাহবাগ আে ালন, উেগা সােভজ ভৃিত িবিভ
দশীয় ও আ জািতক খবর এই পি কার মাধ েম পাওয়া
যাে । এই পি কা পড়েত বশীরভাগ পি কা পড়ুয়ারই
ভােলা লাগার কাথা। এই পি কার মত িবিভ জায়গা
থেক আ িলক পি কা বেরােল বশ ভােলা হেব বেল
মেন হয়।
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আকড়া ফটক নয়াবি েত জল নই
জলাই িজেতন ন ী রবী ন র মেহশতলা •
মেহশতলা পৗর এলাকার ৭নং ওয়ােডর লােগায়া
আকড়া ফটেকর গ ার ধাের রেয়েছ অেনক িল
ইটভাটা। ইটভাটার আেশপােশ বশ কিট বি রেয়েছ।
এ েলা সরকািরভােব ীকৃত নয়। িক আমােদর পুর
বা নাগিরক জীবেনর সে নানান স েক এ িল যু ।
এই বষায় যখন আকাশ ফুেটা হেয় জল ঝের চেলেছ,
তখন এখানকার নয়াবি র মা ষ জলকে ভুগেছ।
আিম যখন ওখােন পঁৗছালাম, বৃি পড়েছ। একটা
নতুন চাপাকল বসােনা হেয়েছ বেট। িক জল উঠেছ
না। তার হাতলটা সিরেয় রাখা হেয়েছ। বািস ােদর
সে কথা বলার জ রাইট ােকর ুলঘরটা খুেল
.
দওয়া হল। আলাপ হল বািস া লীলােদবী, হােসনারা
বগম, ৭নং ওয়ােডর ওয়াড কিমিটর িতিনিধ চি জ
আর রাইট ােকর কমী আশা সামে র সে ।
লীলােদবী নয়াবি েত ২৫-৩০ বছর আেছন।
হােসনারা বগম িবেয় হেয় এখােন এেসিছেলন ২০
বছর আেগ। ওঁর বােপর বািড় বজবেজ। জেনই
বাঙািল মেয়, ামীরা িবহাির। চি জ ছােটােবলা
থেক এখােন আেছন, আেগ লালেপােল থাকেতন।
বলেলন, একখানা ঘর িছল। আমরা িতনচার ভাই,
কী করব? এখােন এেস ঘর করলাম।'
ওঁেদর সে কথা বেল জানা গল, চারমাস আেগ
মাচ নাগাদ এই কলটা পুরসভা থেক বসােনা হেয়েছ।
কলটা বসােনার পর যখন পা করা হল, জল
উঠল না। তখন পুরসভায় িরেপাট করা হল। ওরা
বলল, যা হেব (প ােয়ত) িনবাচেনর পর। রাইট াক
থেক পুরসভােক িচিঠ িলেখ জানােনা হেয়িছল। পুরসভা
একইিদেন একটা ষােলািবঘায় আর একটা নয়াবি েত
বিসেয়েছ। জল যখন উঠল না, তখন িমি েক ফান
করা হেয়িছল। িমি এেসিছল, স বলল, এই পাইপ
তুেল নতুন লাইন বসােত হেব। সামেন একটা টাইমকল
আেছ, সটা ভাঙা, জল ওেঠ না। নয়াবি েত কােনা
কলই নই। লােক গ ার জল খায় আর নয়েতা
ইটভাটা থেক জল আনেত হয়। ইটভাটা েলােত
চাপাকল আেছ।
হােসনারা বগম বলেলন, পািনর জ আমরা
অিভেযাগ জািনেয়িছলাম। জেলর জ আমােদর
ভীষণ ক হে । অেনক যু কের কলটা আমরা
বসালাম। রা াঘাট আমােদর চলার মেতা নয়। এই
েটাই আমােদর সবেথেক বেড়া ক । কানখােন
গেল আমােদর হক আমরা পাব বুঝেত পারিছলাম
না। রাইট াক থেক আমােদর দিখেয়েছ, এইভােব
এইভােব করেল তামরা হক পােব।'
আট-দশটা পায়খানার জ রাইট াক থেক ব ব া

করা হেয়িছল। িকছু লাক এখােন আপি কের।
ি কেবাড জায়গা দয়িন। এটা ি কেবােডর জায়গা।
তাই পায়খানা হল না। তৃণমূল আসার পর অব
বছরখােনক হল েটা পায়খানা হেয়েছ। যখােন ওরা
আেগ করেত দয়িন, সখােনই হেয়েছ এই েটা। ভাটামািলেকরা তৃণমূেলর সােপাটার।
চি জ বেলন, নয়াবি েত চারেশা ঘর। একটা
পায়খানা করেব বেল িদেয় ওরা চেল যাি ল। আিম
বললাম, আমােদর এখােন পায়খানা লাগেব না। আপিন
এক কাজ ক ন, ওই পায়খানা অ জায়গায় বিসেয়
িদন। আমােদর মেয়েদর জ েল যাওয়া অেভ স আেছ।
আমরা এখােন রাজনীিত করেত এেসিছ, মা- বােনেদর
িখি খেত আিসিন। তাও তা জেলর জ কথা নেত
হে । তারপর েটা পায়খানা তির হল।'
চি জ আরও বেলন, িতন ইি পাইপ, িতনেশা
িমটার জুেড় চ করেত হেব, তেব জল আসেব।
খাটােলর মুখ পয কমি ট পাইপ এেস গেছ। ১নং
আর ৫নং বি বািক আেছ। ধানেখিতর ভতের ১৭নং
বি , নতুন বি আর ১নং বি েত জেলর সম া।
বািক কােনা জায়গায় জেলর সম া নই।'
আকড়া ফটেকর সেবাদয় ুেলও বা ােদর জেলর
ক । এটা িহি ুল। এখােন নয়াবি র বা ারা পেড়।
এখােন জল িদে না। বা ারা পড়েছ। িদিদমিণরা
বলেছ, আমরা কী করব? আমােদর জল নই। ওরা
পািট অিফেস জািনেয়েছ, এমএলএ- কও জািনেয়েছ।
ুেলর বাইের একটা টাইমকল আেছ। ওখােন িদেন
বার টাইেম জল আেস। চাপাকল নই। ুেল একটা
বাথ ম আেছ, সখােন িটচারেদর জ জল তুেল
রােখ। সরকার থেকও কােনা ব ব া নই।
বাঙািল ছেলেমেয়রা পেড় নবর ুেল। চাপাকল
আেছ ওই ুেল। াস ফার পয বা ারা এইসব
বি থেক এই েটা ুেল যায়।

থ ম পা তা র প র
এসব িকছুই আমরা নিছলাম কদােরর রা ায়
কাশী-উিখমঠ এলাকায় কেয়কিট ােম িচিকৎসা
িশিবের যাগ িদেয়। সংবাদম ন পি কার তরেফ আিম
আর ীমান ২৪ জুলাই ায় কােনা
িত ছাড়াই
রওনা িদেয়িছলাম কলকাতা থেক কাশীর উে ে ।
হির ার- িষেকশ এলাকায় িকছু বামপ ী সংগঠেনর
তির করা এই িচিকৎসা িশিবর িলর হােত আমরা
দশ হাজার টাকা তুেল িদই। তার মেধ িছল আমােদর
পি কার তরেফ তালা সােড় ছ-হাজার টাকা, আর
আে ালেনর সংলাপ' পি কা কমীেদর তালা সােড়
িতন হাজার টাকা। আমরা -িদন এই িশিবর িলেত
অংশ িনই। ২৭ জুলাই ফাটা-র কােছ খাট, ধানীগঁাও
এবং ২৮ জুলাই খাড়াই এবং মখ া ােম। ২৭
জুলাই রাতটা আমরা কাটাই ধানী গঁাও-এর িশবিসংেয়র
পিরবােরর আিতেথ ।
আমরা যসব পাহািড় ােম গেছ, সব ােমই ১
থেক ৫৫ জন যুবক কদারনােথর িবপযেয়র পর আর
ফেরিন। ঘাড়া খ র য কত মারা গেছ তার িহেসব
নই। ম-জুন মােস ুেল ছুিট পেড়। তাই একমাস
রাজগােরর ধা ায় এইসব াম েলা থেক হাজার
হাজার ুলপড়ুয়া কদাের চেল িগেয়িছল। কউ আবার
এমিনই গিছল কদার, ছুিটেত। একিট িহেসব পাওয়া
গল এরকম, উিখমঠ এলাকারই ৫৮৬ জন হািরেয়
গেছ বা মারা গেছ। এর মেধ দড়েশার বয়স ১৬-র
িনেচ। ১৬ জুন সে য় এবং ১৭ তািরখ ভারেবলায় য
বান আেস ম ািকনী উপেচ িগেয়, তার ধা ায় ছ ভ
কদার শহর থেক পািলেয় আেশপােশর পাহাড় েলােত
ছুেট িগেয়িছল এই পাহািড় ােমর যুবকরা। অেনেকই
তাই বঁেচ িফেরেছ। আবার অেনেকই পােরিন, িফের
আসার পেথ নদী পার হেত িগেয় তিলেয় িগেয়েছ।
তেব এলাকার যত মা ষ মারা গেছ, সই তুলনায়
নপাল থেক
কের উ র েদশ, এমনকী জ ু
থেক আসা পযটনিশে র সােথ বা রা া সারাই ও
অ া ই ডাি র সােথ যু
িমক ও পযটেকর
মৃতু অেনক বিশ। কারণ, পাহািড় অব া স েক
তােদর অনিভ তা। দিনক জাগরণ পি কায় ২৪ জুলাই
কািশত উ রাখ সরকােরর বয়ান অ যায়ী, নপাল
সহ ভারেতর উিনশিট রােজ র থেক িনেখঁাজ মাট
৫৪৬৬ জন। তার মেধ উ রাখে র ৯৩৪ জন। তার
মেধ এই
য়াগ জলা ( যখােন কদারঘািট) থেকই
৬৫৩ জন। এটা ধু িনেখঁােজর িহেসব। মৃতেদহ যােদর
পাওয়া গেছ, সই িহেসব আলাদা। ানীয়েদর মত,
মাট মৃত িড় হাজােরর মেতা।
উ রাখ সরকার মৃত ও িনেখঁাজেদর জ পঁাচ লাখ
টাকা কের িতপূরণ ঘাষণা কেরেছ। কউ বলেছ,
ডথ সািটিফেকট িদেল তেবই িমলেব এই টাকা, অথাৎ
ধু মৃতেদর িতপূরণ. কােরা ব ব , িনেখঁাজেদরও

দওয়া হেব। পের িফের এেল ফরত িদেত হেব। নইেল
শাি । একটা খ র িকনেত লােগ এক লাখ টাকা, িক
খ েরর িতপূরণ ২০ হাজার। তমিন পালিক িপছুও
িকছু িতপূরণ ধরা হেয়েছ। িক কত তা নলাম না।,
কদার এলাকায় িতিদন কত পালিক, খ র, িমক,
পযটক, ধাবা, পুেরািহত, পূজাির আেস যায় --- তার
সরকাির িহেসব থােক। থােক িসজনাল রিজে শন।
তার জ এমনকী যারা কঁােধ কের যা ীেদর িনেয়
যায়, সই িপঠুবালী' দরও মাথা িপছু ৭০০ টাকা কের
িদেত হয় শাসনেক। তেব দিলত অধু িষত মখ ডা
ােমর দশিট পালিকর মািলক লাি জানায়, যিদ আিশ
শতাংশ িলিখত হয়, িড় শতাংশ অিলিখত বা বআইিন
সবিকছুর মেধ ই আেছ। তােদর িহেসব ক রােখ?
কদারঘািট যাওয়ার রা ার আশপােশর এই
াম েলােত অ া পাহািড় ােমর তুলনায় অেনক
বিশ
লতা আেছ, তা কদারেক িঘের এই ছমােসর ব বসার কারেণ। লাি লােলর কথায় েকদার
ফ া ির'। এটা েন যারা কদার-ব বসায় জিড়ত নয়,
তারা অেনেকই চেট গল। বাড়া ােমর াথিমক
ুল িশ ক যমন বলেলন, কদাের এত লােকর
সমাগম ভােলা নয়। এখােন আজকাল অিনল আ ািন
এেস পুেজা দয়। এেত তা কারাপশন বাড়েবই, না?
এেককজন পা া পুেরািহত কািট কািট টাকার মািলক
হেয় গেছ। এই য সব ংস হেয় গেছ, ফর িক
কদার যা া
হেব? তঁার কথায়, সরকার বা
কা ািন েলা কদার যা া
কেরিন। কেরিছল
জনসমাজ, সাধু-স রা। ফর কদােরর পথ খুঁেজ নেব
ওই জনসমাজই। উ র ভারেতর জনসমাজ।
তেব আমােদর িচিকৎসা িশিবেরর মাধ েম আমরা
য িচ দেখিছ, তােত এতটা আশাবাদী হেত পািরিন।
িচিকৎসা িশিবেরর সংগঠক মুিনশ ভাই বলিছেলন,
২০০১ এবং ২০১১-র জনগণনা পযােলাচনা কের
দখা যাে , উ রাখে র অ ত িট পাহািড় জলা,
আলেমাড়া এবং পৗিরেত জনসংখ া কেম গেছ, বাড়ার
বদেল। িদি েত ল ল উ রাখ ী চেল গেছ।
চাষবােসর হাল এখােন ভােলা নয়, কারণ নতুন রাজ
উ রাখে র পথ চলাই
হেয়িছল চােষর বদেল
পযটনেক উ য়েনর মূল অ ধের িনেয়। একটা মাণ,
আেগ এখােন গািড় চলেত পাের এমন রা া িছল ৮
িকিম। গত ১০ বছের উ রাখে র আমেল তির হেয়েছ
১৫ িকিম রা া। িক জলিব ৎ ক এবং পযটেনর
কারেণ ও রা া তিরর কােরােণ মু মু াি ং-এর
ফেল নেড় গেছ পাহাড়। একটু মঘভাঙা বৃি েতই
ভূিম েস মারা যায় চুর মা ষ।
গত বছর উিখমেঠ এক মঘভাঙা বৃি েত ভূিমধেস
ায় একেশা মা ষ মারা িগেয়িছল। এবার ংস
হল কদারঘািট পাহাড় থেক পািলেয় যাওয়ার কথা
ভাবেতই হেত পাের
য়াগ জলািটেকও।
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আন পাঠশালার অরণ স াহ উ যাপন
২৬ জুলাই, র ন •
৫ জুন পিরেবশ িদবেস তবু িকছু সরকাির বাদ বাজনা বেজিছল। ১৪-২১
জুলাই অরণ স ােহ তােদর সাড়াশ িমলল না।
উৎসােহর ঘাটিত অব িছল না একটুও, কামারহািট পুরসভার িপছেন
িনকািশ খাল বরাবর ছিড়েয় থাকা রবী নগর কেলািনর ছােটা ছােটা
ছেলেমেয়েদর। ৫ জুেনর পর আবার ২১ জুলাই অরণ স ােহর শষিদেন
গাছ লাগােনা হেব েন ওেদর মেধ সাড়া পেড় িগেয়িছল। গতবার যারা
গাছ পায়িন, এবার তােদর িদেতই হেব, এমন দািবও উঠল।
এিদেক ওেদর পাড়ায় চওড়া গভীর নালা তিরর কাজ ায় শষ,
অতএব িপছু িপছু এেস গল বেল ১৬ ফুেটর পাকা রা া বানােনার
সে শও! আর তার মােনটাও কিচকঁাচারা সবাই এতিদেন জেন গেছ।
অেনকরকম গােছর ছায়ায় ঘরা এই পি র সব গাছ কাটা পড়েব। এই
খবরটা চাউর বেলই িক এবার বািড়েতই গাছ লাগােনার উৎসােহ আরও
টগবগ করেছ তারা।
বয় রা যিদও িনিবকারই বিশরভাগ --- হতাশা ঢােকনিন এই বেল
য সব গাছই কাটা পেড় যােব --- বঁাচােনা অস ব। অমন পিরম েলও
তবু িবনা বাধায় গাছ কাটেত দব না --- এমনও বেলই ফলেলন এক
মিহলা --- জার গলায় াভ ঢেল িদেয়ই।
এভােব এত সব গাছ কেট দেব, এটা আটকােনা যায় না? গাছ
কাটেল তা গাছ লাগােনারই কথা, লাগায় কই? ১৬ ফুট চওড়া রা াই
বা কী হেব আমােদর এখােন? কথা েলা বলিছল সামনাথ। ার,
কদমগাছটা কাটেত দব না', ভর গলায় উে জনা।
.
িতনিদন আেগ থেক ওরা ায় ১৫-২০ জন িমেল অরণ স াহ পালেনর
ঘাষণা ছাপােনার ছােটাখােটা পা ার সঁািটেয় পুেরা পাড়াটােক ভের
িদেয়িছল।২০ জুলাই মনা, মমতা, ল ীরা বােস চেপ ঘ া দেড়েকর
পথ পিরেয় িগেয়িছল স েলেকর স াল পােক। অেনক পির ম কের
চুর গাছ ভরিত ব াগ িনেয় িফের এল।
২১ জুলাই িবেকল পঁাচটার পের পাড়ার এেকবাের শষ াে র
িঝলপােড় গােছর পােয় ব ানার লাগােনা হল। বঁাচেত হেল বঁাচব গাছ
লািগেয়ই। গাছ বাদ কের? বঁাচেত নারাজ, বঁাচব না'।
হােত হােত গাছ িনেয় সার সার দঁাড়ােতই ছিব তুলেলন সামনাথদা,
রােজশ মািটেত চালাল শাবল, বেজ উঠল শঁাখ। কিচ হাত েলা পরম
যে মািটেত গাছ বিসেয়, মািট চেপ িদেয়, জল িদল। আর এইভােবই
চলল এেকর পর এক বািড়েত কা ন, টেকামা, বস দূত, বঁাদরলািঠ,
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ছিব ই টারেনট থেক
ফলসা, িরঠা, পঁেপ, ব ল গাছ পঁাতা। এবার আর বািস ারা, িবেশষত
মিহলারা পারল না ঘের ঢুেক থাকেত। তারা গাছ চাইল, বলেত লাগল,
কানটা কাথায় বসােত হেব। রােজশ, সামনাথ, ভ শাবল চালাে
আর মামিপ , িপয়ািল, পূজা, বাবাই, দীপকেদর দলবেলর উৎসােহ টগবগ
করেছ পি । রা া বানােনার কারেণ গাছ কাটা পড়ার আশ ায় বেড়া িনম
বা কৃ চূড়া- বল লাগােনাই গল না রা ার ধাের।
ায় ৩০টা গাছ পঁাতার পর াবঘেরর সামেন দঁািড়েয়
হল গান
আর কিবতা আবৃি । এরপর ছােটাবেড়া ায় প াশজন িমেল
হল
পদযা া। পেথর পােশ িবিল করা হল িলফেলট। তােত িছল সড়ক বানােত
িগেয় গাছ না-কাটার আেবদন। পুরসভার গেট পঁৗেছ শষ হল অরণ
স ােহর কমসূিচ।

শল ব •
২০ জুলাই িত েতর িসচুয়ান
অেটানমাস ি েফকচােরর গাবা-র
জায়েগ মেঠর মা ১৮ বছর বয়িস
স ািস কনচক সানাম তঁার মেঠর
বাইের এেস গােয় আ ন লািগেয়
মৃতু বরণ কেরন। িত েতর এই
এলাকায় চীনা সরকােরর অত াচার
সবেচেয় বিশ। সানাম িছেলন
পড়া নায় অসাধারণ। িতিন ব ুেদর
বেলন য চীনা শাসেনর অধীেন
এখােন অস অত াচার। এই ঘটনার
পর ওই মেঠর এলাকায় এবং

আরও কেয়কিট শহের অিতির
সনাবািহনী মাতােয়ন করা হয়।
েরিডও ি এিশয়া' জানায়, শত
শত িত তী ঘটনা েল জমােয়ত হেয়
চীনা শাসনেক সানােমর মৃতেদহ
সিরেয় িনেয় যেত বাধা দয়। স ত,
২৭ ফ য়াির ২০০৯ থেক এপয
চীন ও চীন অিধকৃত অ েল মাট
১২১ জন িত তী াধীনতার দািবেত
আ া িত িদেলন।
সূ : ই টার াশনাল ক াে ন ফর
িটেবট।

মা েষর দখলদািরেত উ রাখ
ও িহমালয় অ েলর নদী িল ু হেয়েছ'

িহমালেয়র ব ায় নপােলর িবপযয়

জ ৭ জা য়াির ১৯২৫; মৃতু ২৩ জুলাই ২০১৩
িমিনট সময়। পরেনর িসে থিটক শািড়েত আ ন লেগ গেছ বাঝার পর
এতটু চঁচােমিচ হইচই না কের ানঘের িগেয় শাওয়ার খুেল আ ন
নভান, ঘের এক িঢেলঢালা পাশাক পের িনেজই াথিমক িচিকৎসা
কেরন। তত েণ শরীেরর ৬০-৭০ ভাগ অি দ । ইিতমেধ ওই পিরচািরকা
এবং ওঁর হধ এক ব ি এেস পেড়ন। িনেজই ফান কের কাউেক
কাউেক খবর দন এবং ওঁেক িচিকৎসার জ কােনা নািসং হােম িনেয়
যেত বেলন। পুর একটায় ঘটনািট ঘেট, স া ৬টার পর িতিন ান
হারান। তার আেগ িনেজই পুিলশেক বয়ান দন এবং ওই বীভৎস দহন ালা
স কেরন, এতটু কাতেরাি শানা যায়িন। পরিদন পুর একটায় শষ
হয় তঁার লড়াই।
তঁার জীবন থেক অেনক িকছু শখার আেছ আর তঁার মরেণর সমেয়ও
িতিন আমােদর িশিখেয় গেলন কীভােব সে পিরি িতর মাকািবলা করেত
হয়।

ঐিত েক স ল কের সামািজক আে ালন গড়েত গ া উৎসব
শিমত আচায, শাি পুর, ২৩ জুলাই •
গ া নদী স েক সেচতনতা বৃি র লে গ া উৎসব পািলত হল
শাি পুের। গ া পূজার িদন ভাগীরথী গ ার তীের গান আ েম শাি পুর
বন ও পিরেবশ সংর ণ সিমিত'র উেদ ােগ গ া উৎসব' পািলত হল।
সারািদন ধের এই উৎসেব ানীয় কৃিষজীবী মা ষ, ধীবর, ছা -ছা ী সহ
ব মা ষ যাগ দয়। অ ােনর েত শ রাচায রিচত গ া া ' এবং
মহামুিন বা ীিক রিচত গ া কম' উদা কে পাঠ করা হয়। এরপর
ি েজ লাল রায় রিচত পিতেতা ািরণী গে ' গান সহ গ া মাহা
বণনাকারী িবিভ গান গেয় শানান ীষ ী দ । গ া' স িকত িবিভ
কিবতা পাঠ কেরন রিজৎ সাহা, পূরবী মজুমদার, ও সিফউল আনসাির।
গ া উৎসব কন --- এই মেম উপ ািপত ব েব শাি পুর বন ও
পিরেবশ সংর ণ সিমিতর স াদক ডঃ গৗতম মার পাল বেলন, গ া
ভারতবেষর সং ৃিত, ইিতহাস, অথনীিত তথা জীবেনর সবে ে র জীবন
রখা ( Life line)� সমী ায় কািশত হেয়েছ ৪০ কািট মা ষ গ ার
ওপর ত ভােব িনভরশীল। এছাড়া আরও নানাভােব পানীয় জল,
কৃিষ, জলবায়ু, মাছ উৎপাদন, পণ পিরবহন, জলপথ সহ সািহত -দশনসং ৃিতচচা িবিভ
েক গ া সমৃ শালী কেরেছ।
িতবছর গ ার খাত ধের ৫২৫ ঘন িকিম জল আর ৭৩ কািট টন
পিল ভেস আেস। গ া নদীর এই কাযকািরতা জানা সে ও গ ার
ধাের গেড় ওঠা শহর ও কলকারখানার বজ পদাথ এবং রাসায়িনক
সার িমি ত জল নদীেত ফেল গ া দূষণ ঘটােনা হে । এই দূষেণর

খ ব র

ফর িত তী যুবেকর আ া িত

সমাজকমী িচিকৎসক শাভা ঘােষর দীঘ কমময় জীবেনর অবসান
অিমতা ন ী, সে াষপুর, ২৪ জুলাই •
কলকাতার এক র ণশীল পিরবাের ডাঃ শাভা ঘােষর জ । সারা
জীবনটাই একটার পর একটা চ ােল । মেয় হেয় জ ােনাটাই থম
চ ােল । ... বাবার মেত, মেয়েদর কবল িহেসব-িনেকশ আর িচিঠ
লখার িবেদ টু থাকেলই যেথ আর অ বয়েস িবেয়। সখােন লখাপড়া
করা, চািলেয় যাওয়া, মিডকাল কেলেজ পড়েত যাওয়া --- িতিট
মুহূেত যন ঢউ ঠেল ঠেল এেগােনা।' কলকাতা মিডকাল কেলজ থেক
ডা াির পাশ করার কেয়কবছর পের ১৯৫৪ সােল উ িশ ার জ িতিন
িবেলেত যান। দশ-এগােরা বছর ইংল াে ড থেক দ ী- রাগ িবেশষ
এবং ক ানসারিবদ িহেসেব িনেজেক গেড় তােলন। দেশ িফের িচ র ন
ক ানসার হাসপাতাল থেক
কের ব হাসপাতাল ও নািসং হােমর
কােজ জিড়েয় থেকেছন দীঘিদন ধের। পাশাপািশ পি মবে র ত
ামা েল মেয়েদর এবং িশ েদর পুি খাদ া এবং রাগ িতেরােধর
ব িবধ কায েম যু থেকেছন। িনেজর পশার পাশাপািশ সমােজর ঃ অনাথ মেয়েদর াবল ী কের তালার কােজ ব াপৃত থেকেছন সারা
জীবন।
িতিন ধু একজন িচিকৎসকই িছেলন না, একজন অত সমাজ-মন
িচ
াশীল মা ষ িছেলন। িবিভ িবষেয় তঁার আ হ ও পড়ােশানা। জাপােনর
.
ফু িশমায় পরমাণু চুি র ঘটনায় অত আেলািড়ত হন, পরমাণু িব েতর
িব ে তঁার
মত িছল। ম ন সামিয়কী এবং সংবাদম ন পি কার
িতিন িনয়িমত উৎসাহী পাঠক িছেলন। তঁার বশ িকছু লখাও এই ই
পি কায় কািশত হয়, মূলত সত বতী' ছ নােম। তঁার অত ি য়
চড়াই পািখরা কাথায় কন হািরেয় গল তা জানার জ একসময় িতিন
খুব উৎ ক হেয় আমােদর বেলিছেলন আসানেসাল থেক কািশত একিট
পি কার ওই িবেশষ সংখ ািট জাগাড় কের িদেত। পি কািটর সব কিপ
শষ হেয় যাওয়ায় তার জর -কিপ হােত পেয় িশ র মেতা আন ।
ক বেল িতিন বৃ া'? তঁার শরীেরর বয়স হেয়িছল, মেনর নয়। মৃতু র
পূবমুহূত পয সই লড়া মেনরই পিরচয় িতিন িদেয় গেলন।
মৃতু র উপল একটা ঘটনা। বািড়েত পুেজার সময় মাড়ায় বেস
িতিন যখন ধুেনা ালিছেলন, সামেন পুেরািহতমশাই তখন পুেজায় ব ।
পিরচািরকােক পািঠেয়িছেলন তঁার অ মােক খাওয়ােনার জ । মা দশ
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জ দায়ী িবিভ িশ (২৫ শতাংশ) আর িবিভ শহেরর বজ পদাথ
(৭৫ শতাংশ)। এর মেধ ফুল বলপাতা, হাসপাতাল-নািসং হােম ব ব ত
বজ , মৃতেদহ দাহ করা পিরত বজ ও ফলা হে
িতিনয়ত। ক ীয়
সরকার কতৃক গ া অ াকশন ান নওয়া হয়। িক সাধারণ মা ষ,
ছা -ছা ীসহ সব ের সইভােব গ া দূষণ স েক সেচতনতা গেড়
তুলেত ব থ হওয়ায় পিরক নািট সই অেথ কাযকরী হেত পােরিন। তাই
গ া নদীর ঐিত কাযকািরতা স েক মা ষেক সেচতন করার লে
শাি পুর বন ও পিরেবশ সংর ণ সিমিত গ া উৎসব' বতন করল
এই বছর এবং গৗতম পাল আশা কাশ কেরন এই উৎসেবর মাধ েম
মা ষেক এত েল আরও সেচতন করা স ব হেব। ঐিত েক স ল
কেরই সামািজক আে ালন শি শালী করা স ব বেল গ া পূজার িদনেক
গ া উৎসব পালন করার িদন িহেসেব বেছ নওয়া হেয়েছ।
অ ােন উপি ত কলকাতার সবুজ মে র িতিনিধ ীমতী পােমলা
মুেখাপাধ ায় বেলন গ া নদীেত ান করার সময় আমরা যন কউ মলমূ ত াগ না কির এবং অ েদরও স স েক সেচতন কির। অ ােন
িবেশষ অিতিথ েপ উপি ত িছেলন ী ণাল ঠা র। িতিন শাি পুর বন
ও পিরেবশ সংর ণ সিমিতর আে ালনেক সবেতাভােব সহায়তার আ াস
দন। স ায় অসংখ দীপ নদীেত ভািসেয় এই উৎসেবর পিরসমাি
ঘেট। এর পর স ায় ানীয় রায় কািচং স টার -এর ছা -ছা ীরা
মার রােয়র নাটক অবাক জলপান' ম কের।

সংবাদম ন িতেবদন •
গ া-মহাকালী অববািহকায় িবপযয়
িনেয় গত ২২ জুলাই নপােলর
কাঠমা ুেত একিট আেলাচনাসভা
হয়। িপপ স অ ােসািসেয়শন ফর
িহমালয়া এিরয়া িরসাচ' সংে েপ
পাহাড়-এর িত াতা শখর পাঠক
বেলন, গত একেশা বছর যাবৎ
মা েষর দখলদািরেত উ রাখ ও
িহমালয় অ েলর নদী িল ু
হেয়েছ। ঘটনার য িরেপাট িমিডয়া
কেরেছ, তার চেয়ও ভয়াবহ ঘটনা
ঘেটেছ এবং তা উ রাখে র মেধ
সীমাব নয়। পূব িহমাচল েদশ
এবং পি ম নপােলও তা ছিড়েয়েছ।
আশ া করা যাে , তীথযা ীেদর
বেয় িনেয় যায় য দশ থেক পেনেরা
হাজার লবার, তারা শষ হেয়
গেছ। এেদর অেনেকই আেস পি ম
নপাল থেক। ী পাঠক আরও

বেলন, উ রাখে র সম জলিব ৎ
ক ংস হেয়েছ এবং ায় ২৪িট
বঁাধ (ড াম) ব ায় ভেস গেছ।
িব ুগ া নদীর ওপর জ িপ পাওয়ার
েজ কৃিতেক ংস কের চেলেছ।
এরা ড় ও রা া তিরর জ
হাজার হাজার টন িডনামাইট ব বহার
কের িবে ারণ ঘটাে ।
নপাল-ভারত সীমাে ভারেতর
ধারচুলা শহর িত হয়িন। িক
নপােলর দারচুলা শহর মহাকালী
নদীর তা েব ভেঙচুের গেছ। েরড
স'-এর পিরসংখ ান থেক জানা
যাে , মহাকালী ও কনালী নদীর
ব ায় নপােলর ৫৯ জন মারা গেছ,
২৯ জন আহত হেয়েছ এবং ২০৭৯িট
পিরবার গৃহহীন হেয়েছ। সা িতক
ব ায় নপােলর সামি ক য় িতর
পিরমাণ িক কােনািদনও জানা যােব?

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে ৭টার
মেধ সরাসির যাগােযােগর ক
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