.

এক অ-ফ ািসবাদী জীবেনর পথিনেদশ
কািশত হেত চেলেছ। বাংলায় অ িদত, অ াি ট
ওেয়িদপাউস' ে র িমেশল ফুেকার ভূিমকা এবং িজল
দেলউেজর িনয়ি ত সমােজর উপসংহােরর পেরর কথা'।
স াব মূল দশ টাকা।
ম ন সামিয়কী পি কার ব ুেদর সে যাগােযাগ ক ন।
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• সাইেকল

িতবাদ পৃ ২

•উ

জরাতবাসীেদর জ ির আেবদন

দশ জুেড় িমিঠ
িভরিদ পরমাণু শি
কে র িব ে
আওয়াজ তুলুন
ভাবনগর জলা াম বঁাচাও সিমিত, জরাত
অণু-উজা মুি আে ালন ও পযাবরণ র া
সিমিতর িচিঠ, ১৪ সে র •
জরােতর
ািবত ৬০০০ মগাওয়াট িমিঠ
িভরিদ পরমাণু শি
কে র ারা যারা
িত হেব, তারা আপনােদর সাহায চাইেছ।
আপনারা ২৩ সে র িকংবা তার আেগ
আপনােদর শহের বা িনেজেদর গা ীর মেধ
একটা সভার আেয়াজন ক ন। সই সভায়
এই ক িবেরাধী আে ালেনর সপে একটা
াব হণ ক ন। সই সময় ভারেতর
ধানম ীর সে মািকন কতৃপে র এক বঠেক
এই ক চূড়া করা হেব। যিদ আপিন
আেমিরকায় থােকন, তাহেল িনউ ইয়ক শহের
ওই সময়টােতই একটা িতবাদ সংগিঠত ক ন।
জরাত সরকােরর সে িনউি য়ার পাওয়ার
কেপােরশন অব ইি ডয়ার এক চুি র মাধ েম
জরােতর ভাবনগর জলার িমিঠ িভরিদ ামেক
পরমাণু কে র জ বেছ নওয়া হেয়েছ।
জাসপারা, িমিঠ িভরিদ, মা ডয়া, খাদারপার
ও সািসয়া --- এই পঁাচিট ােমর ৭৭৭
হ র উবর চােষর জিম এই কে র জ
ন হেয় যােব। জাসপারা, িমিঠ িভরিদ ও
সািসয়া উপ লবতী াম। এই জিমেত বাদাম,
গম, বাজরা, তুেলা, নারেকল, িচ এবং দা ণ
া আেমর ফলন হয়। এই এলাকায় পঁয়াজ,
ব ন, টমােটা, লাউেয়র মেতা সবিজ চাষ
হয়। এছাড়া এখানকার মািটেত কাজু বাদামও
হয়। এইসব ােমর মা ষ জানত না য তােদর
খেতর ওপর পরমাণু িব ৎ ক হেত চেলেছ।
পযাবরণ র া সিমিতর কাছ থেক সবনােশর
খবর পেয় ২০০৭ সােল এইসব ােমর মা ষ
ভাবনগর জলা াম বঁাচাও সিমিত এবং অণু
উজা অভ াস জুথ, জরাত অণু-উজা মুি
আে ালন ও পযাবরণ র া সিমিতর উেদ ােগ
পরমাণু কে র িবপদ স েক অবিহত হয়।
তখন থেক তারা আওয়াজ তােল, পরমাণু
ক িমিঠ িভরিদ- ত নয়, পৃিথবীর কাথাও
নয়'।
২০১১ সােল জাপােনর ফু িশমার ভয়াবহ
পরমাণু চুি র ঘটনার পেরও ভারত
সরকার িজদ ধের তািমনাড়ুর ডান লাম,
মহারাে র জইতাপুর, অ েদেশর কাভাডা,
হিরয়ানার গারখপুর, মধ েদেশর চুটকা এবং
পি মবে র হিরপুের পরমাণু ক তিরর
চ া চািলেয় যাে । ইিতমেধ তারাপুর,
রাওয়াতভাটা, কলপ ম, কাইগা, কাকরাপার
ও হায় াবােদ মা ষ তজি য়তা ছিড়েয়
পড়া ও তার িবষম ভাব িনেয় িতবাদ
কেরেছ। ইউেরিনয়াম মাইিনং িনেয়ও ঝাড়খ ,
অ েদশ ও মঘালেয় িতবাদ হেয়েছ।
সরকার ও পরমাণু কতৃপ কােনা কথায় কান
িদে না।
২০ থেক ২৮ সে র ধানম ী মনেমাহন
িসং আেমিরকা সফর করেবন। স বত ওই
সমেয়ই পরমাণু িব ৎ কা ািন ওেয়ি ংহাউস
ও িনউি য়ার পাওয়ার কেপােরশন অব ইি ডয়ার
মেধ িমিঠ িভরিদ পরমাণু শি
কে র
চুি চূড়া করা হেব। এর িতবােদ ানীয়
িত মা ষ ২৩ সে র িমিঠ িভরিদ থেক
ভাবনগর ৪০ িকেলািমটার পথ পােয় হঁেট
যােব। আপনারাও ওইিদন ওেদর িতবােদর
পােশ দঁাড়ান। আপনার িনেজর জায়গায় িনেজর
মেতা কের সংহিত াপন ক ন।

টীকাকরণ কতটা েয়াজন?
এই িবষেয় বলেবন িবিনতা মনসাটা।
আথেকয়ার বুকস, ১০ িমডলটন ি ট কলকাতা
৭০০০৭১, ২ সে র, িবেকল পঁাচটায়।
সে থাকেছ ে া র। আেয়াজেন তাল লয়
ছ --- একিট -িনরাময় ক । সকেল
াগত।
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নব মহাকরেণর দেশ পিরবতেনর হাওয়া
কৃে ম ল, মি রতলা, সে র •
িবদ া া র তুর াল া পিরেয়
ড়ালপুেলর ক া রা া নেমে িশবপুর
মি রতলায় মি রতলা জমজমা জায় া
াবােরর দাকান িমি র দাকান ও ুে র
দাকান বা প ব িমিলেয় ক া
জ শন পেয় বা
েক নেম বািদেক
ুকেত ঠা রদালান ল মাঠ
ােন
াপুেজা য় ুব জাক কের
কু
ে ােল বািদেক ড়ালপুেলর িনে
া েকল
া
মা রবা ক
া
াে পেড় মা জন ােন বা
েক
নেম া েকল বা মা রবা ক িনেয়
কদমতলা রামক পুর ব জায় ায় িনজ
বা ােনর ে ে রওয়ানা য়
আ েল
র ি কা ু র েয়াজন
কারেণ আমরা িদ ড়ালপুেলর
িনে র রা া া ের িক ু া ি েয় বািদেক
ুের ব াতা তলার িদেক ে া
ামেন
পড়েব নব ম াকরণ তলা িবশাল াদা
বািড় না ভুল বললাম
ন নল
াদা ক বেল ােলা তলা ভিমতেলর
িনে নািক আরও তলা আে
ওয়ার
ক া ি ল ােম পাক
েয় ল
নতুন রা া িবি
া েকল া
মা রবা ক া
নও আে
ব
দাকানপা ি ল া াবারদাবার তার
েনক েলার াপ পেড় ে আরও
ে া নব ম াকরণ ত কাে আে
া পেড় ড়াল পুেলর িনে ক ময়
েড় ওঠা নবপি নবপি নাম া ভুল
বললাম িক র িদেক তকাল া নতুন
আজ তা পুেরােনা আবার আজ া নতুন
আ াম কাল তা পুেরােনা িতমে দরমা
রা ািলর র ভে ুের ত ন
কােঠর িকর ক াের ুেল াকা
মশািরর ে লপে
াকা লাল মা
ক ব া কমলা া
বয় কত
ল
ঠা
মা
কেশা
পি
শ
কেশা
.
িতিরশ েব পােশ বে াকা ক মি লা
বেলন কেশার ওপের বয়
ােন
কেব ে ি েলন
তা বাবা ি জ
ওয়া েক আি
তলায় েড় কের
ি লাম
ন পাড়ার াব র ল
ােন
েঠ আ েত ল াকেত িদেল না
আর কা ায় াব
ােন েক েল
েত া
ক ুবক বু ম ল ির া
ালান আে কা ায় ি েলন
ি জ
ওয়ার আে মােক িনেয় ক বািড়েত
ি লাম মা তােদর বািড়র কাজকম করত
ি জ েল ন বা েক কায়া ার িদল
ুমুরজলায় আমােদর েঠ আ েত ল
ােন ি েজর তলায় কা জপ তা িক ু
ি ল না ভাড়াে ও ন তা
ক া
ল া না পি েতর ে লােকর বািড়
কাজ কেরন াম ন ি াে া েল
বলেলন দি দের কা ায় ঠা পা
েদর ে ক া বলেত বলেত েঠ দাড়ান
ম িম ম ল শর ের আ মাতে র
াবনা বলেলন আমার
ব ায়
া কা ায় বলুন তা আমার াম ু
রািমর কাজ কের বু ম ল বেলন
ােন আমরা প াশ া জন ি লাম
আর ব িমিলেয় ি েজর িদক ােত তা
শ দেড়ক তা েব বিশ তা কম না
েল আ েত াব ঠা া পেড়
কমলা ঠা মার িঠক ে ািদেক িকর
ওপর আ েশায়া ব ায় আেরক ঠা মার
িদেক পােশ বে
াকা ক া বা া
আ লাে ন নাম িজ া া করেত বেলন
িবমলা ম ে ািদেক কমলা ঠা মােক
দি েয় বেলন ও া আমার িদিদ আমরা
বান ােন ে
িদেক
ার
পেতি লাম
ােন েক েলেমেয়েদর
বেড়া কেরি
র ি ল ামপুর বাে র
াের পনারায়ণ নদ বত নদ র পাড়
ভা েত িদেক ে
েম
তলায়
েড় কের ি লাম তারপর েক
ােন
ত নও ি জ
য়িন বনজ ল া
কের দরমা িদেয় র কেরি লাম আিম

ওপের বঁােয় অশীিতপর বৃ া কমলা ঘা ই, উে দ হেয় ি েজর তলােতই। ওপের ডােন
মি রতলার নব মহাকরণ। িনেচ বঁােয় ি েজর তলায় উে েদর মুেখ দঁািড়েয় ঠা রেগালা। িনেচ
ডােন তির হে নব মহাকরেণর পািকং লট। ছিব িল তুেলেছন শমীক সরকার। সে র।
কােরার া া
াড়া লািঠ ােত েঠ
দাড়ােত পাির না বাবা পেড় ি েয় কামেরর
বল ভা ল
বািড়েত কাজ করতাম
বািড়র ক মেয় ভােলা াকির কের
মি েকেল ভিত কের পােরশন
কের আনল
র াজার াকা লে ে
আমার িক ু ি ল বািক া
িদেয়ে
আিম ান েড় ব মােদর কাে াব
না
ােন ািক
বািড় েলােত
কাজ করতাম তােদর কাে কােনাভােব
েত পারেল িক ু দয় আমার াওয়া
জুে ায়
ােন েক মের েল বাি
া েক জল িড়েয় পেড় ারাপ লাে
দািড়েয় াকেত শম কেক বিল েলা
িদেক া
ের আি মেন পেড়
কােনা পুেরােনা িদেনর বা লা ি েনমার
লাপ
কাঠ পা েরর বািড় নয়
র বািনেয়ি ল মা
াজার াজার ব র
লে ি ল মা ে র
র বানােত
ি েয় া নব ম াকরেণর িদেক
বািদেক া পেড় ািড়র ােরজ িজেয়
েঠি ল বিশরভা
ন
ুরেত
নব ম াকরেণর ে ািদেক
া আর
াবারদাবার িবি র দাকান ি ল
জায় া েলাও াকা তার প েন জায় া
ি ের তির ে ম াকরণ ল পািক
ল আরও ে া মা ােন আ ল াে
িবদ া া র মিত আর বা ােদর লার
পাক া আে িক ে ািদেক কনার কের
ােমর ােয় কি মেয়র দাকান ি ল
ুিক ািক িজিনে র
ােন ন ু
দওয়াল
াল া
েক ওয়া শপ র
রা া া নামে তার ানিদেক পুিলশ
ািড়র ােয় নতুন র পেড়ে
পুেরােনা বািড়র ক াল েলা পেড়ি ল
েলা াওয়া পােশর বেড়া বেড়া
া েলা মু িরেয় কা া েয় ে
বাপােশ ি ল
র া াল
ন তা
শ য়ার ামা িক ু শাক বিজ া
করত কা েনা মা
তা আর ন
জায় ায় পােশ জলভরা পির া

ি

ি র কাজ ে ি েজর ার ের
ের ে া ব াতা তলার িদেক ি েজর
তলায় তদর া ায় াকা জায় া
বিরেয় পেড়ে বুলে াজার ন া ার
িম ার
ব মিশন ে ে লাল
রিক পড়ে রা া েব েব বা া
দি ণপাড়ায় া ম েপর ে ািদেক
ুেলর বা ান েয়ি ল ব ািজেয় তা
আর ন মু ম র িব াও কিদেক
েল কােনা েম দািড়েয়
ােনও ািড়
াকত েনক আর ি ল
েদ াে েড়
ওঠা েমার ুিল
ুর ঠা র তির ত বা
ােত বেড়া মেদর দাকান কাম বার তার
ে ািদেক
িক ু ঠা র াি ক াপা
দওয়া েমার ুিল ন রেত রেত
ব াতা তলা মন াতলার কাে ে ে
ুর ঠা র জেড়া করা দ েত পা
মন াতলার ে ািদেক ি েজর তলায়
ুেক পিড় কজন মা বয় মা মা ায়
াক কেকােণ কতাল মাি িদেয় মা
ার
েরর ােয় লা াে ন নাম
কািতক
দ িজ া া কির কেব
েক
ােন
বেলন ি জ
র
পর েক ােন ঠা র ড়ি ঠা র
ড়া জািত ত পশা নয় বাবা াকির
করেতন রেল পা ভা
ক া িক ু
তা করেত েব
কাজ িশ েত
করলাম বেড়া েত েনক জায় ায় ি
িশল
ি লাম েনক ব র মািলক
ােন ি িরেয় আনল কািলবাবুর বাজাের
ি লাম তারপর ােন
ঠা র েড়
িতন মেয়র িবেয় িদেয়ি ভােলা ের
কােজ িতনেশা াকা রাজ
কান
কােজ েব বলুন
ে দািড়েয় িমঠুন ম ল ও িশ
নয় তেব ােন ঠা র ড়ার ব ব া
বেল
ােন েনক িব া ি ল দাদা
পাড়া াও ভােলা ি েজর তলায় কােনা
া িনর দরকার য় না পুিলেশর লাকজন
ে ি ল নও ের েত বেলিন পুেজা
প
তা আি তারপর কা ায় াব

জািন না না িরক ভ া েক া ােত
ািড় না বিল িমঠুন লােক বেল
ার
ার ঠা েরর আড়ােল েনেক নশাভা
কের মদ াজার ঠক তির েয়ে ক া
শ করেত পাির না িমঠুন বেল
ব
কা ায় ন দাদা ও
া বািড় েলা
দ ে ন ও ানকার লাকজন ায় না
বেড়া লােকরা েল বেল ি করে
িরব েল বেল মাতাল কত লাক আে
ঠা র িনেত বায়না করেত তারা কপােশ
ের ি েয় িদ ায় তা আিম িক না
করব তা াড়া
লা েন া ুিনও ুব
ায় ত াে তােদরেক ক ু আ ু
েতও য় া ায় প েমা া েণশ
মিতর িদেক ত কালার ুল ালািপ া
মা ায় লায় ানা রে র মু
য়না
দে া জুিড়েয় ায় মন াতলার মুে ও
দি ক িবশাল েণশ মিত র ে
িদেক িব কমা া ব ঠা র ে
ি েজর তলায় কােঠর ালা েয়ি ল
েনক েলা
ক কােল মািন িপি
আমােদর বািড় ে
ািজর তার
েলেদর কােঠর ালা তুেল িদে িতিন
িজিন প রা েত ে ে ন ব াতা তলায়
ক া বেড়া ালা নও
ত দ া
য় ুকা ও া ুর ে ি জ
েক ওেদর ালা আে না
নও
েঠ েত বেলিন কিদন আে বািড়েত
পুেরােনা
রে িদেয় ে িকেশার
ভ ান ালক িকেশার ওর শ েপা
ারার মেতা ভ ান ােক শ েপা কের
রে ে
দও ের বািড়
ােন াকত
ি েজর তলায়
ন পুেজার পের কা ায়
ায় ওর ক ায় ঠা র িদেক িনেয়
ােব ওর মেতা েনক ে াওয়া
মা
াকত ি েজর তলায় পুিলশ নািক
কেয়কজনেক আ েশা ি শ াকা কের
া ন কেরে তারা পািলেয়ে দেশ
রা েয় আে ঠা র িদেক িনেয়
ােব
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শমীক সরকার ও অেলাক দ , কলকাতা, ১২ সে

স িত িদনহাটা ও কাচিবহাের কেয়কিট
সভায় উ রাখে র পাহােড় ব া ও ধস
িনেয় িকছু আেলাচনা হয়। একিট আেলাচনায়
াতারা আেলাচেকর সে িনেজেদর ত
অিভ তা িলেক িবিনময় কেরন। উ রাখে র
পাহােড় বেড়া জলিব ৎ কে র জ িডনামাইট
াি ং কের দীঘ ড় তির করা হেয়েছ, নদীর
াভািবক গিতপথেক ন কের দওয়া হেয়েছ।
আজ যখন িবপযয় এল, তখন কৃিত যন সই
অত াচােরর িতেশাধ িনল! নদী আবার তার
াভািবক বােহ িফের এল। ম ািকনী নদীর
ে কদারঘািটেত এটাই ঘেটেছ। এই িববরণ
নেত নেত একজন মিহলা তঃ বৃ হেয়
বেল ওেঠন, জয় ী পাহােড় িডনামাইট াি ং
হেল কাচিবহার শহরটা কঁেপ ওেঠ'।
জয় ী পাহাড় কাচিবহার শহর থেক প াশ
িকেলািমটােরর বিশ দূের। ভাবেতও িশউের উিঠ।
ওই ম ব েন আর একজন াতা গেতাি
কেরন, আসেল আমরা তমন গা কির না।
একটা বেড়া াক রা ার ওপর িদেয় গেলও
তা চারপাশ কঁােপ। কখন কী জ ক ন হয়,
ক অত খবর রােখ!' িক এই েত কটা
কঁাপন অেগাচের আমােদর িভেট-মািট, পথঘাট
সবিকছুেকই নড়বেড় কের দয়। উ রাখে র
মখ া ােমর ঘের ঘের দওয়ােল ফাটল ধের।
তবু মা ষ সাবধান হয় না। আরও বেড়া িবপযেয়র
জ স যন অেপ া কের বেস থােক।
আেলাচনায় ম হেয় েত েকর মেন নানান
জেগ ওেঠ। তােদর সামেন ভেস ওেঠ
উ রবে র িত া নদীর ছিব। সই নদীর বুেক
বঁাধ আর জলিব ৎ কে র তা েবর ছিব!
একিদেক আস িবপ তার ছিব, অ িদেক িব ৎ
ও ালািন (বা এনািজ) িনভর আধুিনক জীবেনর
হাতছািন। কানটােক স উেপ া কের? সভায়
কেলেজর ছা যারা এেসিছল, তারা তা সই
আধুিনক জীবেনর পাওনাগ া বুেঝ নওয়ার
জ ই লড়াইেয় তির হে ! স তা ছােটােবলা
থেক িশেখ এেসেছ, েলখাপড়া কের য,
গািড়েঘাড়া চেড় স'। ফেল পাহাড়, জলিব ৎ
থেক সের আেলাচনাটা চেল যায় িব েতর
েয়াজন কতখািন সই ে । এেস যায় মা েষর
েয়াজন ও অপচেয়র ; েয়াজন ও লােভর
।
জয় ী পাহােড় িডনামাইট াি ং হেল
কাচিবহার শহরটা কঁেপ ওেঠ। সই ক েনর
অ রণন যন সভার মেধ ও স ািরত হয়।
সকেলই যন বুঝেত পাির, পােয়র িনেচ শ
মািটটা কত েয়াজনীয়।

&

উ রাখে র িবপযেয়র
ক ণ কািহনী েন ুল
ছাে র , ওখােন িক
সরকার গঠন হয়িন?

ী রামকৃ বেয়জ ুেল াইড শা দখেছ
ছা ছা ীরা। ছিব ীমান চ বতীর তালা।

চলেত চলেত

এবার কলকাতায় সাইেকল িনেষেধর িভেড় ঠাসা বাস,
িতবাদ লীন সমােজর মেধ থেকও জ ােম ঠাসা রা া

স াদেকর কথা

জয় ী পাহােড়
িডনামাইট াি ং
হেল কাচিবহার
শহরটা কঁেপ ওেঠ
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সাইেকল ধীের চেল, এই অজুহােত কলকাতার আটি শটা
রা ায় সাইেকল চালােনা, এমনকী দঁাড় কিরেয় রাখা
আইনত িনিষ হেয়েছ (সকাল ৯টা থেক সে
৭টা) ২০০৮ সােলর আগ মাস থেক। সে সে ই
কলকাতায় যারা সাইেকল চালায়, তােদর মেধ থেক
িতবাদ
হেয় গেছ। ভবানীপুেরর য বাবুর বাজােরর
সাইেকলজীবীেদর সংগঠেনর তরেফ িনেষধা ার িব ে
া র সং হ, বািলগ থেক সাইেকল িমিছল (যা পুিলশ
আটেক দয় গিড়য়াহােট), হাজরায় পথসভা সংগিঠত
করা হেয়েছ। সাইেকল সমাজ নােম একিট সংগঠেনর
ব ানাের কলকাতায় ছ-িট জায়গায় গণ- া র সং হ,
পিরেবশ িদবেস সারািদন অব ান, পা ার িনেয় সাইেকল
যা া এবং চারপ ও পুি কা িবি র উেদ াগ নওয়া
হেয়েছ। সংবাদম ন পি কায় ২০০৯ সােলর ফ য়াির
মাস থেকই ধারাবািহকভােব কলকাতায় সাইেকলচালকেদর
ওপর পুিলিশ জুলুেমর সংবাদ বিরেয়েছ। এই কাগেজর
এক িতেবদক কলকাতা পুিলেশর সাইেকল িনেষধা া
বআইিনভােব বলবৎ করার সময় অ েলই তার িব ে
জনগণেক সংগিঠত করেত গেল -বার পুিলশ তঁােক
ফতার কের থানায় িনেয় গেছ, গিড়য়াহােট এবং
ামবাজাের। ঢা িরয়ােত লক থানার সে যাগসাজেশ
কলকাতা সাউথ ািফক গাডেদর ারা পথচারীর সাইেকল
আটেক বআইিনভােব ১০০ টাকা জিরমানা নওয়ার ঘটনা
ক ােমরাব ী কের পি কায় ছািপেয় তা লালবাজার এবং
লক থানােক দওয়াও হেয়েছ। এছাড়াও ব ি গতভােব
সাইেকল ধরার সময় সরাসির ািফক পুিলশেক চ ােল
জানােনার মেতা ঘটনা ঘেটেছ আকছার। বেড়া বেড়া
িমিডয়ায় সাইেকল িনেষেধর আইেনর কথা খুব একটা
আেসিন আেগ। বরং আন বাজার পি কা কেয়কবছর
আেগ তার একিট সাি েম টাির পাতায় মুিদয়ািলেত সাইেকল
িনেষেধর আইন থাকা সে ও কন পুিলশ তা কেঠারভােব
পালন করেছ না, সই িনেয় ছিব িদেয় িবশাল এক
িতেবদন কাশ কেরিছল। িতেবদক িছেলন দী া
ভুঁইয়া।
অবেশেষ সাধারণ মা েষর সাইেকল িনেষেধর িতবাদ
িত িনত হে এিলট সমােজর মেধ ও, তার জের
এমনকী আন বাজােরর মেতা বেড়া িমিডয়াও সাইেকল
িনেষেধর িব ে উ র-স াদকীয় ব িলখেছ। ঘটনার
সূ পাত মাসখােনক আেগ, ডাউন-টু-আথ নােম একিট
সবভারতীয় ইংেরিজ সামিয়কীেত সায় ন বরা-র একিট
বেড়া এবং িলিখত বে র হাত ধের। কেয়কিদেনর
মেধ ই ওই ব িট পুনমুি ত হয় ইংেরিজ দিনক দ
টসম ােনর রিববাসরীয় পাতায়। তার কেয়কিদেনর
মেধ ই ওই বে র সূ ধের (এবং ওই বে র কথা
উে খ না কের) ীনিপসএ নােম একিট এনিজও সংগঠন
ই টারেনেট কলকাতায় সাইেকল িনেষেধর িতবােদ
ই টারেনেট া র সং হ
কের। উে খ , কলকাতায়
যারা সাইেকল চালায়, তােদর ায় িসংহভাগই মজীবী
সাধারণ মা ষ, ই টারেনট তা দূর ান, তােদর কােরার
কােরার মাবাইলও নই। যাই হাক, এরপর রাইট টু ি দ
নােম একিট সংগঠেনর কেয়কজন একিট সাইেকল র ািল
কের, যার খবর বেরায় টাইমস অব ইি ডয়া পি কায়।
তারপর গত ৮ সে র সকােল কলকাতায় চৗর ীর
িভে ািরয়া হাউস থেক স ােবর বাইেরর অংশ পয
শতািধক সাইেকল ও মা ষ হঁেট যায়। পরিদন িবিভ
বেড়া িমিডয়ােত এর িরেপাট বেরায়।
৮ সে েরর অ ােন উপি ত িছেলন বানী ঘাষ,
িযিন া ন সাইি
এবং পি মব এবং ভারেতর
িবিভ সাইেকল সংগঠেনর পদািধকারী। এছাড়া ওইিদেনর
সভায় উপি ত িছল রাইট-টু-ি দ সংগঠেনর মা ষরা।
বি ট ি েটর একিট সাইেকল দাকান ১৬-১৭িট সাইেকল
ও িকছু লাক িদেয় এই অ ােন সহেযািগতা কের। িছল
িট সাইেকল কা ািনর দওয়া সাইেকলে মী গি । িছল
বশ িকছু পা ার। তেব এই অ ােন কােনা াগান
বা ব ব িছল না। িমিডয়ার লােকেদর কােছ অব
%
ব ব রাখা হয় স ােবর বাইের। একবার কেয়কিট
সাইেকল মাথার ওপের তুেল ধের িহপ িহপ রের িন

রামজীবন ভৗিমক, কাচিবহার, ১৩ সে র •
গত ১২ সে র বৃহ িতবার সে ছ-টায়, খুেদ
পাি ক পি কা খবেরর কাগজ সংবাদম েনর কাচিবহােরর
পাঠকবগ আেয়ািজত উ রাখে র িবপযয় ও আমরা
শীষক আেলাচনা সভা অ ি ত হয় কাচিবহার ইি ডয়ান
রড স সাসাইিট হেল। িডিজটাল াইড দশনী ও
শমীক সরকােরর ব ৃতা িদেয় আেলাচনা
হয়।
এরপর িজেতন ন ী অ ণাচল েদেশর তাওয়াঙ মেণর
অিভ তা াইড শােয়র মাধ েম আমােদর সােথ ভাগ
কের নন। কাচিবহার মাউে টিনয়ািরং ােবর প
থেকও উ রাখে র িবপযেয়র পর াণকােয অংশ হণকারী
সদে র িবিভ মুহূেতর িচ দখােনা হয়। াস েপর
পে ী অ প হ কাচিবহােরর হাইরাইজ িল স েক
বলেত িগেয় জানান, এই শহর ভূিমকে র চতুথ মা ার
িবপেদর এলাকার মেধ । কাচিবহাের দাতলার বিশ পাকা
বািড় বানােনা বাকািমর কাজ হেব। বতমােন ছ-তলা সাততলা বািড় েলা আমােদর একিদন গভীর শাকাহত করেব।
এছাড়াও ১১ সে র বুধবার িদনহাটা ওকরাবািড়
আলাবকস উ িবদ ালেয় এবং ১২ সে র কাচিবহার
ী রামকৃ বেয়জ হাই ুেল িবেকল েটার সময় একাদশ
ও াদশ ণীর ছা ছা ীেদর িনেয় উ রাখ িবপযয়
স েক আেলাচনা ও াইড শা দশনী হয়। ছা ছা ীরা

দওয়া হয়। উে খ , চৗর ী থেক স ােবর এই
রা ািট কেঠারভােব সাইেকল িনেষেধর আওতায়, এবং এই
রা াটায় সাইেকল চািলেয় যাওয়া মা ষ খুব কম যাতায়াত
কের। এই অ ােনর পর এনএিপএম-এর প থেক মধা
পােটকর সাইেকেলর ওপর িনেষধা া তুেল নবার জ
পি মবে র মুখ ম ীর কােছ িচিঠ দন।
বছর ই আেগ যাদবপুর গিড়য়া থেক
কের
মিটয়া জ অবিধ িব ীণ এলাকা পি মব পুিলেশর
আওতা থেক কলকাতা পুিলেশর আওতায় আসার সে
সে এখানকার িবিভ রা ায় কলকাতা পুিলেশর হািডং
দখা যাি ল, ধীর গিতর যানবাহন িনেষধ'। এবছর
জুন মােস পিরেবশ িদবেসর া ােল সরাসির সাইেকল
িনেষেধর হািডং ঝুিলেয় দওয়া হয় যাদবপুর, গিড়য়া,
আেনায়ার শাহ রাড ভৃিত এই সংযু অ েল। এই সব
হািডং-এ অব কান সময় থেক কান সময় সাইেকল
িনিষ , সকথা বলা িছল না। এই নতুন হািডং িনেয়
ডাউন-টু-আেথর িতেবদক সায় ন বরার ে র উ ের
লালবাজােরর ািফক পুিলেশর বেড়াকতা জানান, এ েলা
যিদ অডাের না থেক থােক, তাহেল শী ই নতুন অডার
বািনেয় দওয়া হেব। তারপর নতুন অডাের অ ভু
হবার পর দখা যায়, ৩৮িট রা া থেক বেড় ১৭৪িট
রা ায় সাইেকল চলাচল িনিষ হেয়েছ। অথাৎ ায় পুেরা
কলকাতােতই।
উে খ , য আইনবেল এই অডার িল িদেত পাের
কলকাতা পুিলশ, সই ১৯৬৫ সােলর ািফক আইেন বলা
আেছ, এইরকম অডার বেড়ােজার -মােসর জ িদেত
পাের কলকাতা পুিলশ। তার বিশ সময় জুেড় এইরকম
অডার রাখেত গেল রাজ সরকােরর রা দফতেরর
অ মিত িনেত হেব।

পাঠেকর িতি য়া
ি য় স াদক, কলকাতায় সাইেকল বআইিন করার
সংবােদ অবাক লাগেছ। িঠক যমন কলকাতায় াম উিঠেয়
দওয়ার চ া অবাক কেরিছল। াম একিট দূষণহীন যান,
যা এখন সবজন ীকৃত। ইউেরােপর ায় সব বেড়া বেড়া
শহের াম চেল এবং সাইেকেলর জ আলাদা ভাগ থােক
বেড়া রা ায়। আম ারডাম শন চ ের স বত পৃিথবীর
সবচাইেত বেড়া সাইেকল া ড রেয়েছ। আম ারডােমর
জনব ল রা ায়ও সাইি েদর জ আলাদা ব ব া
দেখিছ। সই রা া বুিঝ ায় আমােদর িচৎপুর রােডর
মেতা িঘি । নদারল াে ড ায় সব বািড়েতই একটা
সাইেকল আেছ। গািড় থাকেলও লােক সাইেকলই ব বহার
কের বিশ। ওখােন গািড় চালােত বশ খরচ, কননা রাড
ট া এবং ইনিসওর খরচ খুব বিশ। এমনকী পে ােলর
দামও আেমিরকার চাইেত বিশ। ইজারল াে ডও আিম
সাইেকেলর আলাদা রা া দেখিছ। প ািরস এবং জামািনর
অেনক শহেরই লােক সাইেকল ব বহার কের। প ািরেসর
লু িমউিজয়ােমর চ ের সাইেকেল পুিলশ ঘুের বড়ায়
দেখিছ। সারা ইউেরােপ, সাইেকল একটা ব ল ব ব ত
যান। পিরেবশ দূষণ রাধ এবং ালািনর সা েয়র জ
গািড় থাকা সে ও ব মা ষ সাইেকল ব বহার কের এবং
সরকার এেত উৎসাহ দয়। তেব বিশরভাগ ে ই
সাইেকেলর জ আলাদা ব ব া রেয়েছ মইন রােড।
ইউেরােপ াম ায় সব বেড়া রা ায় চেল। আমােদর
সরকােরর মাথারা িক পৃিথবী কান িদেক চলেছ তার
কােনা খবর রােখন না? কলকাতায় তা ফুটপাথ িল
পয এমন দশায় য হঁাটা যায় না, ধান রা ায় নেম
পড়েত হয়। এমনকী পুরসভাও বদখল কেরেছ ফুটপাথ,
বাস া ড বািনেয়েছ ফুটপােথ। এরা িক কােনা খবরই
রােখ না?
পরেমশ আচায , কলকাতা, ১ সে র
পেরর সংখ া থেক সংবাদম েন কািশত য কােনা
সংবাদ ও স াদকীয় স েক পাঠেকর িতি য়া িনেয়
একিট িনয়িমত কলাম কািশত হেব। িতি য়া জানান
িনেচর িঠকানায় :
বি ম
কল াণগড়, অেশাকনগর, উ র চি শ পরগনা।
ফান : ০৩২১৬-২৩৮৭৪২,
ইেমল : manthansamayiki@gmail.com

কৗতুহল সহ বাঝার চ া কের। ওকরাবািড় আলাবকস
হাই ুেলর একিট ছা জানেত চান, উ রাখে র পাহািড়
গম াম িলেত মা েষর এত িদেশহারা অব া কন?
ওখােন িক সরকার গঠন হয়িন?

উ রকাশীর ২ িকেলািমটার আেগ নালুপািনেত
িবপযেয়র দড় মাস পের রা ার ওপর ধেসর িচ িতলক
সািনর ক ােমরায়, ২১ আগ ।

অিমতাভ সন, কলকাতা, ১৪ সে র •
ভাে র পচা গরম। বােসর িভতের সবার গলদঘম
অব া। িভড় ঠাসা বাস। আর বােস-গািড়েত
সবকটা রা া ঠাসা। বাস যত ণ চলেছ তার
ি ণ সময় থেম থাকেছ। চলেছও িঢিকেয়
িঢিকেয় --- কলকাতার সবকটা রা া জ াম।
পুেজার বাজার কের হঁাসফঁাস করেত করেত
ই হােত কঁািড়কঁািড় ব াগ িনেয় উেঠেছ একদল
মিহলা। গিড়য়াহাট মাড় থেক। তােদর কলর
বলর িপছেনর িসট থেক কম শানা যাে ।
কারণ িপছেনর িসেটর ওপের বােসর মাইেক
এফএম রিডওেত জার গান চািলেয় িদেয়েছ
াইভার। গান হে , আজেক তামার জ িদেন
কী িদই উপহার / বাংলায় নাও ভােলাবাসা
িহি েত নাও পয়ার।' -- এরকম আরও কীসব
হািবজািব পেদর গান, তার সে জগঝ
বাজনা, কােন তালা লেগ যাে । কউ িকছু
বলেছ না। ওরকম ভয়ানক িভেড় গানটােক
অত াচার মেন হে আমার। ওমা! ওপােশ
সামেনর িসেট জানলার ধাের বসা বীণ ভ েলাক
বােসর গােয় হাত িদেয় গােনর তােল তাল
ঠুকেছন।
পােশ বসা যুবেকর হােত িবরাট সাইেজর
মাবাইেল বারবার খবর আসেছ -- স বত
তার বা বী -- একটা িরনিরেন মেয়র গলা;
যুবকিট বারবার েবাধ িদে -- এই তা আর
একটুখািন, এই তা িতনেট প, কী করব
জ ােম পেড় গিছ, আর একটু দঁাড়াও, এেস
যাি , এ ুিন এেস যাি । িপছেনর মাবাইেল
বয় লােকর নাটকীয় িচৎকার -- আিম বলিছ
মামিনর ফােন পন হাত দয় না তা, বলিছ
পন ওর ফােন হাত দয় না তা, তুিম ছােড়া,
আিম দখিছ। তারপর একটু নীরবতার পর সই
ভ েলােকর গলা েন বাঝা গল িতিন তঁার
মামিনেক ফান কেরেছন -- কী ব াপার বলেতা?
কাল সারািদন তােক ফান করলাম, একবারও
ধরিল না, অথবা এনেগ ড, সারািদেন একটা
ফান করেত পারিল না, কী ব াপার বলেতা,
তারা িক আমায় মের ফলিব? এই পয
উে িজত ের বেল ভ েলাক হঠাৎ সতক হেয়
চাপা গলায় বলেলন, িঠক আেছ বুেঝিছ বুেঝিছ,
বলেতা, না ারটা বলেতা, হঁ া, নাইন এইট ....
ক জােন মামিনর কী হেয়েছ। তার কথা
ভাবার অবকাশ কই? সামেনর িসেট বসা
লাকটা খািল জানলা িদেয় মুখ বািড়েয় বারবার
পান পরােগর িপক ফলেছ। বাস থামেলই
ফলেছ, তবুও আমায় সবসময় নজর রাখেত
হে -- যিদ গােয় এেস লােগ। একবার বারণ
কেরিছ -- নেছ না। এিদেক এক আধুিনক
দ িত তােদর বা া ছেলেক িনেয় িভড় ঠেল
বােসর িপছেনর িদেক চেল এেসেছ। তােদর
ট াি না পাওয়ার সশ আপেশােশর সে িমেশ
যাে িভড় বােস ওঠার ক ও বসার জায়গা না
পাওয়ার িবরি । একদম িপছেনর টানা িসেটর
একজন যা ী ওেদর জায়গা দওয়ায় মা ছেলেক
কােল িনেয় বসল। িজন -টপ পড়া মা, ছেলর
হােতর ল া বলুন সামলাে , ছেলেক বলেছ,
িঠক কের ধেরা, লােকর গােয় না লােগ। ছেল
বলেছ বাস কন চলেছ না। মা বলেছ, সামেন
সব গািড় দঁািড়েয় আেছ না -- বাস, কার;
তারপর ছেলেক ভালাে , তামার আজ কত
িজিনস হল -- বলুন, ঘিড় -- া ডওয়াচ।
সামেন দঁািড়েয় থাকা বাবা সংেশাধন কের িদল -া ডওয়াচ না ির ওয়াচ। তারপর স মাবাইেল
ফান কের বলেত
করল, ােলা, খাল ধাের
ঝু দার াট থেক বলিছ, সামেদব রায়, হঁ া
একটা ম াকেডােয়ল, একটা ন, ঘ টা খােনক
বােদ িদেলই হেব।
এই য়ার কা বা া, একদম ঢুিকেয় দব,
যখােন বলিব সখােন ঢুিকেয় দেবা -- পােশর
গািড়র াইভার আমােদর গািড়র াইভারেক
িখি করেছ -- আমােদর গািড়টা ওেক
ওভারেটক কের একটু তরছা হেয় দঁািড়েয়েছ।
আমােদর াইভারও চঁচাে --যা ব যা, তােক
ভয় পাি না। ািফক িসগ াল উেঠ যেতই
আমােদর বাসটা বশ জার চািলেয় চেল এল।
এই শষ মুহূেত এেস রা া একটু ফঁাকা হেয়েছ।
বাস থেক নেম নতুন পাড়ায় ঢুেক দখলাম জায়গায় ঘটা কের গেণশ পুেজা হে । তার ের
মাইক বাজেছ। অবাক লাগেছ না। যােদর পয়সা
আেছ বা পয়সা তালার মতা আেছ তারা এমন
অেনক পুেজার জঁাক করেব। আর যােদর তা
নই তােদর একটা অংশ পুেজার সােদর ভাগও
পােব। এই তা সামেনর মােড় বঁাক িনেয় িটর
দাকােনর বৗিদর কােছ দশটা িট অডার িদেয়
বেস আিছ। দখলাম কেলািনর থেক িতনেট
বা া ছেল একটা সাইেকেল চেপ এেস মােড়র
মাথায় বেস থাকা িটর দাকােনর দাদােক
িজে স করেছ, গেণশ পুেজা কাথায় হে ?
দাদা হেস বলেলন, সাদ খািব, যা, ওই তা
বঁািদেক আেরকটু এিগেয়। ছেল েলা খুিশ হেয়
চেল গল। বৗিদ তখন িট সঁকেত সঁকেত
গজগজ করেছ -- এই লাকটােক দখেলই গা
ালা কের, একা হােত আিম কত সামলােবা,
খািল বিরেয় যায়, একটা কাজ করেত বলেলই
বেল শরীর খারাপ, কই বার বার বেরােত তা
শরীর খারাপ হয় না?
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পণ ীর বর করা জেল ডুবল মেহশতলা, কৃ নগর থেক কিরমপুর
বাসরা া বহাল
বহাল িনকািশ, রা া অবেরাধ
যতীন বাগচী, কলকাতা, ১০ সে র •
২১ আগ ২০১৩ তািরেখ বৃি র পর
কলকাতা পুরসভা ১৩১ নং ওয়াড জলমু
কের, সই জল ফলা হয় পা বতী
এলাকায় যা মেহশতলা পুরসভার ১২নং
ওয়ােডর অ গত। উে খ , ওই ১৩১নং
ওয়াড কলকাতা পুরসভার ময়েরর িনেজর
এলাকা। মেহশতলা পুরসভার ওই অ েলর
সম রা ায় ও ঘেরর মেধ জল ঢুেক
যায় হঠাৎ, বািস ারা চরম েভােগর মেধ
পেড় এবং হকচিকেয় যায়। িকছু েণর
মেধ ই িটিভেত ময়েরর ভাষেণ কলকাতার
জলমু হওয়ার কািহিন েন বািস ারা
বুঝেত পাের, ব াপারটা এই। পণ ী ময়েরর
িনেজর এলাকা -- যা জলমু করার
জ পা কের সই জল ফলা হেয়েছ
মেহশতলায়। িতবােদ িবে াভ হয় এবং
শষ পয পা ব করেত বাধ হয়
কলকাতা পুরসভা কতৃপ ।
িক মজার িবষয় -- ধু পণ ীর
ছাড়া জেল নয়, -বছর কােনা িনকািশ
খাল পির ার না হওয়ার জ এতকাল
জল জেমেছ মেহশতলায়। ২৮ আগ
মা চার ঘ ার বৃি েত আবার এলাকা

জেল ডুেব যায়। এবার এলাকার সম
বািস ারা একি ত হেয় িবে ােভ ফেট
পেড়, বজবজ ট া রাড অবেরাধ কের
এবং কাউি লােরর বািড় যায়। কাউি লার
ীমতী রাণীবালা ম ল তঁার অসহায় অব া
বুিঝেয় বেলন। বািস ারা বেল, আমােদর
সােথ মেহশতলা পুরসভার চয়ারম ান ী
লাল দােসর বািড়েত যেত হেব। ীমতী
ম ল তােত রািজ হন। এিদেক ানীয় পুিলশ
শাসন থেক রা া অবেরাধ তুেল নওয়ার
অ েরাধ এেল অবেরাধ তুেল নওয়া হয়
এবং চয়াররম ােনর বািড় যাওয়া হয়।
সখােন এক ব ি িকছু অশালীন কথা
বলায় সবাই িবর হয় এবং চয়ারম ােনর
দহর ী তােক জার কের বর কের দয়।
শষ পয চয়ারম ান সব েন ব ব া
নওয়ার িত িত দন। িক অ ায়ভােব
এক এলাকা জলমু করেত অ অ
এলাকা ডুিবেয় দওয়ার িতকাের কােনা
ব ব া হণ কেরনিন মেহশতলা পুরসভার
চয়ারম ান।
উে খ ,
মেহশতলা
পুরসভার
চয়ারম ান ী লাল দাস মহাশয় হেলন
কলকাতা পুরসভার ময়র ী শাভন
চে াপাধ ােয়র রমশাই।

পড়া নার সােথ খলাধূলা, সাং ৃিতক কমকাে
উ ল কলকাতার এক মফ লী ুেলর কথা
যতীন বাগচী, কলকাতা, ৯ সে র •
কলকাতা পুরসভার ১৩১নং ওয়ােডর
শাি পি এলাকার অ গত শাি সংঘ
িশ ামি র গাল হাই ুল' -- এতদ েলর
সরকাির অ দান া
ুল িলর মেধ
অ তম। এই িবদ ালেয় পড়েত আসা
অিধকাংশই দাির সীমার িনেচর তািলকার
অ ভু পিরবােরর মেয়। ুল পড়ুয়ােদর
পিরবােরর বিশরভাগ বাবা-মা লখাপড়া
জােন না, অথাৎ পড়ুয়ােদর অিধকাংশই
থম ুল-িশি ত জ । তা সে ও
িবদ াল থেক মাধ িমক পরী ায় পােশর
হার একেশা শতাংশ। এই িবদ ালেয় িবিভ
ছা -ছা ী বৃি দওয়ার ব ব া আেছ। ধু
লখাপড়াই নয়, এই িবদ ালেয়র ছা ীেদর
সাং ৃিতক অ ান িলেত যাগদান ও
পিরেবশনা িবেশষ শংসার দািব রােখ।
িবিভ সাং ৃিতক িতেযািগতা থেক
ছা ীরা পুর ারও িনেয় আেস।
এই িবদ ালেয়র আর একিট বিশ
িশ সংসদ'। সংসেদর সদ -ছা ীরা
িবদ ালেয় নানা কমসূিচ পালন কের।
যমন, িবদ ালয় ভবন পির ার রাখা,
বাথ ম পির ার-পির
রাখার ব াপাের
য বান হওয়া, খাবার জল ন না করা।
আবার খাবার আেগ-পের সাবান িদেয়
হাত ধাওয়া, িমড- ড িমেলর খাবারদাবার পির ারভােব তির করা, ঢাকা

িদেয় রাখা, সব ছা ীেদর খাওয়া-দাওয়ার
ব াপাের নজর দওয়ার দািয় ও িশ
সংসেদর। িবদ ালেয়র নানা সাং ৃিতক
অ ান পিরচালনা করার কাজও অত
দািয় পূণভােব পালন কের িশ সংসদ।
উে খ , এই িবদ ালেয়র বাথ ম এবং
পিরেশািধত পানীয় জেলর ব ব া কেরেছ
CLPOA এবং GOAL নােম িট অসরকাির
সং া।
ওয়ান থাউেস ড হিক িলগ'এর পিরচালনায় আ ঃিবদ ালয় হিক
িতেযািগতায় এই িবদ ালয় চ াি য়ান
হেয়েছ। ২০১১ িশ াবেষ কলকাতা পুরসভা
ও িডআই অিফেসর যৗথ য়ােস যুব
সংসদ পিরচালনা' িতেযািগতা অ ি ত
হয়। এলাকার বশ কেয়কিট ওয়ােডর
মেধ এই িবদ ালয় থম ান অিধকার
কের। এই মক পালােম ট' িতেযািগতায়
এই িবদ ালয় থেকই
ি কার,
িবধায়ক ও
িবেরাধী দলেন ীর পুর ার
পেয়েছ ছা ীরা।
সাধারণভােব আিথক িদক থেক িপিছেয়
পড়া পিরবার থেক আসা ছা ীরা পড়ার
সােথ সােথ খলাধুলা, সাং ৃিতক চচায়
িনয়িমত নিজর রেখ চেলেছ। িবদ ালেয়র
এই সািবক সাফল িশ ক-িশি কা
ও ছা ীেদর যৗথ েচ ার ফল িত,
জািনেয়েছন িবদ ালয়িটর ধান িশি কা।

কাচিবহাের ম শাহ আ ুল কিরেমর
জীবন িনেয় নাটক মহাজেনর নাও'
রামজীবন ভৗিমক, কাচিবহার, ২৮ আগ
•

২৩ থেক ২৬ আগ অনীক আেয়ািজত
গ া যমুনা নােট াৎসব ২০১৩ অ ি ত হল
কাচিবহার রবী ভবেন। সংগঠক আইিপএ
ও অি নাট সং া, কাচিবহার। শষিদন
িছল বাংলােদেশর বচন নাট সং ার নাটক
মহাজেনর নাও'। নাট কার শা র মিজদ,
পিরচালক দীপ চ বতী।
নাটেক বাউলস াট শাহ আ ুল কিরেমর
জীবন সং ােমর িবিভ িদকেক িচি ত
করা হেয়েছ। নাটেকর
র িদেক দখা
যায়, আ ুলেক াম-পিরবার ছেড় যেত
বাধ কের মুস ীেদর অত াচার। মুস ীরা
মসিজেদ নামােজর পর কিরেমর বশিরয়িত কাজ কারবার ব করবার ফরমান
জাির কের। কিরম সাির ােকই জীবেনর
আর শষ ান কের াম ছােড়।
নাটেকর এেকবাের শষ দৃে আ ুল কিরম
মারা যান। চুর জনসমাগম হয়। ওই একই
মসিজেদর মুস ীরা জানাজার ব ব া কের।
একবাের বসবার ান স ুলান না হওয়ায়
-বার জানাজা পড়া হয়। এই মসিজেদই
আ ুেলর ী সরলার মৃতু র পর আ ুেলর
কাতর াথনা সে ও, এই মুস ীরাই
জানাজা পড়েত অ ীকার কেরিছল।
নাটেক উেঠ এল, কিরেমর গান
বাংলােদেশর িববাহ ম িবরহ থেক সব
আন উৎসেবর অিবে
অংশ। জনেসবা
থেক সরকাির অ ান, সেবেতই কিরেমর
গান। ব ব ু থেক মৗলানা ভাসানী -

- সকেলর উপি িতেতই সকলেক ছািপেয়
আ ুল কিরম জনগেণর দেয়র মা ষ।
নাটেক আমরা কিরমেক সাধারণ মা েষর
ঃখ দশায় কঁাদেত দিখ, িতবাদ করেত
দিখ গােনর কিল িদেয়ই। রাজৈনিতক
নতােদর রাষ আর েলাভনেক সহেজই
পাশ কািটেয়, মা েষর ওপের অত াচােরর
আর শাষেণর িবচার চাইেত দিখ। িহ
মুসলমান হানাহািনেত ব িথত কিরম গান -ােমর নওেজায়ান িহ মুসলমান/ িমিলয়া
বাওলা গান আর মুিশিদ গাইতাম'।
মা ১ ঘ টা ৪০ িমিনেট ায় ৮৫ বছেরর
যািপত জীবনকািহনী। েরলা কে ঠর
কমবয়সী অিভেনতা-অিভেন ীরা ম ভাগ
কের নয় িনখুঁত বাঝাপড়ায়। ম স া
অসামা । ৪ থেক ৫িট ছােটা ছােটা
বা , একিট ময়ূেরর মুেখাশ, বঁােশর খঁাচায়
ব াটাির চািলত াজাক, কেয়কিট কােঠর
শ েপা বঠা আর েটা সাদা কাপড়
িদেয় পুেরা মে র সাজ। সােথ সামা
লাইট। সাদা পদার ওপর গালাপী আেলার
আভা আর পদার মাঝখােন বৃ াকার দড়
ফুট ফঁাকা জায়গার মেধ সরলা-কিরেমর
আিল ন দৃ েক অেনকিদন ভুলেত পারেব
না কাচিবহােরর দশক।
অ ােন আইিপএ-এর বাইে াডা এবং
অি নাট সং ার অমািনশা (নাট কার
ও পিরচালক যথা েম পূবাচল দাশ
ও অণব মুেখাপাধ ায়) এবং অনীক-এর
িট নাটক, অ াডেভ ার এবং তপতী
(পিরচালক মলয় িব াস) অ ি ত হয়।

শিমত আচায, নািজরপুর, ৮ সে র •
নদীয়া জলার কৃ নগর থেক কিরমপুর যাওয়ার
ধান সড়কপথিট ভেঙচুের বহাল। হাজার
হাজার মা েষর িতিদেনর চলাচেলর একমা
সড়ক পথিটর এই বহাল অব ার কারেণ ায়শই
ঘটেছ ঘটনা। তহ , বেড়া আ িলয়া, বতাই,
নািজরপুর, কিরমপুর পয সম রা ািটেতই
গত বা রা ার ওপেরর চাকলা উেঠ গেছ।
এই সড়কপেথ বাস িলেত যেত যা ীেদর
নাকাল হেত হে । খানা-খ পাশ কাটােত
িগেয় সাইেকল আেরাহীরাও ঘটনায় পড়েছ।
এত
পূণ রা ািটর বহাল অব া সে ও
শাসেনর কােনা হলেদাল নই।

নাগিরক নাট দল' সত েক
বলেত ভয় পায় না
২২ আগ , শািকল মিহনউি ন, মিটয়া জ •
অযথা নাটেকর ভান না কের কৃত নাটেকর
মধ িদেয় জীবনদশনেক তুেল ধ ন। অিভনয়
পেথঘােট হেত পাের, মে ও হেত পাের।
জীবনসত েক এমনভােব পিরেবশন ক ন যােত
সমেয়র ােত, জিটল জীবেনর আবেত, চাওয়াপাওয়ার অস ব তাড়নায় িব ৃত হওয়া সত
মা েষর ঢেক যাওয়া চােখর পদা খুেল
দয়। নাড়া দয় তার ব ক দওয়া িবেবকেক।
খুঁেজ পাক স তার ক ািজত জীবেনর অথ।
আপিন ধু এিগেয় আ ন, অিভনয় কৗশল
শখােনার দািয় নাগিরক নাট দল'-এর। তারা
সত েক বলেত ভয় পায় না। লখাপড়া,
খলাধূলা, সংসার, চাকির-বাকির চলুক না, তার
সে স ােহ একিদন চলুক অিভনয় শখার
কৗশল। তািগদ আপনার ব ি গত। আ ান
কানখুিল ঘাষপাড়ার পািরবািরক সাং ৃিতক
সংগঠন নাগিরক নাট দল'-এর।
নাচ, গান, কিবতা আবৃি , ছড়া বলা,
সেবাপির অিভনয় িশিখেয় িবিভ অ ােন
অংশ নওয়াই তােদর ল । সংগঠেনর বীণ
নাট কমী ও িত াতা সদ অিজত দাস
বশ ভিণতা কেরই বলেলন, সিত কথা
বলেত ভয়/ সিত বলা বেড়াই দায়। িবগত
১৯৯২-এ সা রতার নাটক অিভনয় িদেয় এই
সং ার পথচলা
হেয়িছল। িথতযশা
নাট া রাগীেদর িনেয় সং ার কময আজও
অব াহত। িত রিববার পুর েটা থেক
িবেকল পঁাচটা পয নাট কমশালা চেল। য
কােনািদন যাগােযাগ করা যেত পাের, িঠকানা,
কানখুিল পূবপাড়া হিরসভা, কলকাতা ৬৬,
দূরভাষ ৯১৪৩৬১৫৬৫৩। ১৪২০ ব াে র নতুন
েযাজনা মহারািণ'। আসর ও মে আমি ত
শা ও কল শা-র জ যাগােযাগ ক ন
পূবপাড়া যুবক সংঘ'-এর াবঘের। মহারািণর
াগান --- ধমপেথ কম বাড়ান/মা ষমারা
রাজনীিত দশ থেক দূর হটান।'

কাচিবহার মিহলা আবােস
িথেয়টার ওয়াকশপ
রামজীবন, কাচিবহার, ১৫ সে র •
কাচিবহার শিহদ ব না ৃিত মিহলা আবােস
িথেয়টার ইন এডুেকশন ওয়াকশপ (২৮ আগ
থেক ১৩ সে র) হেয় গল। পিরচালনায়
কাচিবহার ক াস নাট েগা ী, সহেযািগতায়
পি মব সরকােরর নারী ও িশ কল াণ দ র।
ওয়াকশেপ অংশ হণ কেরিছল দশ থেক ষােলা
বছেরর আি ত মেয়রা। শষ িদেন ছা ীরা
তােদর অিজত দ তার কাশ ঘটােলা মিহলা
আবােসর হলঘের আেয়ািজত সাং ৃিতক স ায়।
মেয়েদর সমেবত রে প, শরীর স ালন, ও
শেষ
মার রােয়র নাটক উিকেলর বুি '
অ ি ত হল।
নাটেক অংশ হণকারী মেয়রা এবং দশক
মেয়রা েত েকই সমােজ
ও অসহায়
পিরবার থেক আসা। েত েকর জীবেনই আেছ
ঃসহ য ণার ক ণ কািহনী। যমন এেদরই
একজন বছর বােরার শাহজািদ। বাংলােদেশর
একিট ফুটফুেট ছা মেয়। কােজর খঁােজ
আসেত িগেয় বডাের িবএসএফ-এর হােত মা ও
ছােটা ভাই সহ ধরা পেড়। এখন শাহজািদ ঠঁাই
পেয়েছ শহীদ ব না ৃিত মিহলা আবােস, আর
ওর মা ভাই কাচিবহােরর জেল। শাহজািদেকও
দখা গল আ িব াস িনেয় িনেজর ছা অিভনয়
সাবলীলভােব কের যেত।
ক াস নাট সং ার সদ রা অসীম ধয,
অ া পির ম আর অকৃি ম অপত হ িদেয়
আবািসক মেয়েদর এেলােমেলা আেবগ ও
জীবেন পেনেরা িদেনর সেতজতা ঢেল দয়।
ফল িতেত িনপুণ সজীব নাটক উপহার পল
আি ত মেয়রা। িন য় আগামী জীবেন পথ
চলেত এই উপহার ওেদর িকছুটা ভরসা আর
ি জাগােব।

সংবাদম ন

৩

িশিল িড়েত মজীবীেদর বসবােসর
ওয়াড িল ড ুর েকােপ
দীপন, িশিল িড়, ১৪ আগ •
িশিল িড় শহের ড ু ছিড়েয় পেড়েছ,
এখনও পয এই রােগ আ া হেয় জন মা েষর মৃতু র খবর পাওয়া গেছ।
একজন যুবক, নাম সা াম েসন (২০),
অপরজন একিট বা া মেয়, নাম রশিম
(১০)। ড ু সং মণ বিশ হে িশিল িড়
পুরসভার সংযু ওয়াড েলােত, যমন
৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৬ ন র ওয়াড। এই
ওয়াড িলেত আেছ িল ু বি , যখােন
মূলত নপািল স দােয়র মা েষর বাস;
আশরফ নগর, যখােন মুসিলম স দায়
বিশ; রািজব নগর, যখােন নপািল,
িবহাির মুসিলম এবং বাঙািল িহ ও মুসিলম
স দােয়র মা েষর বি রেয়েছ।
শাসেনর প থেক মশানাশক

করা হেয়েছ, িক যেথাপযু পদে প
নওয়া হয়িন বেলই বািস ােদর অিভেযাগ।
িবেশষত মশার উৎস দূর করার জ িবেশষ
উেদ ােগর অভাব রেয়েছ।
ােসবী
সংগঠন িলও ড ু িচি তকরেণর জ
ক া করা
কেরেছ। ৮ সে র
রািজব নগের ক া কেরেছ িশিল িড়
ওেয়লেফয়ার অ ােসািসেয়শন। সই ক াে
ডা ারবাবুরা র পরী া কেরেছন। ১৫
সে র ক া হওয়ার কথা মািটগাড়ায়,
যা িশিল িড় শহেরর এক াে ।
ড ু েত ক বছরই হয়। িক এবােরই
থম ড ুেত মা ষ মারা যাওয়ার খবর
িমেলেছ। ২০০২ সােল অজানা ের
িশিল িড়েত মৃতু র ঘটনা ঘেটিছল।

নিদয়ার নিতডাঙা মাড় থেক বাহালমািরর
রা া কেয়ক দশক ধেরই অগম

বহাল রা ার ছিব তুেলেছন িতেবদক, ৮ সে

র।

ীমান চ বতী, নিতডাঙা, ৮ সে

র িনেয়, আর রা া সারাইেয়র কথা বেল
যান। অথচ ভাট ফুেরােলই সবিকছু শষ।
নিদয়া জলার মুিশদাবাদ সীমা এলাকা তখন নতারা টাকার ভাগ িনেত আেসন
এবং একইসােথ বাংলােদশ সীমাে র রােতর অ কাের।
সম রা ািটেত পেদ পেদ এক থেক
থেক ২০-২৫ িকিম দূেরর এলাকা
নািজরপুর। এখানকার থানারপাড়া অ েলর দড় ফুেটর গত এবং স িল ল া বা
অ গত নিতডা া-১ াম প ােয়ত চওড়ায় ৫-৬ ফুট থেক ১০-১২ ফুটও
এলাকার হসিপটাল মাড় থেক পাড়িদয়াড় আেছ। আিম িনেজ এই স ূণ রা ািট
বাহালমাির পয ২ িকিম রা ার অব া বাইেকর িপছেন বেস যেত িগেয় দেখিছ,
গত ায় িতন দশক থেকই বহাল। ায় াণ হােত িনেয়ই চলেত হয়। বয়
রা ািট এই অ ল থেক মুিশদাবাদ জলার বৃ -বৃ া, ছােটা ছােটা ছেলেমেয়েদর
সােথ সড়কপেথ সংেযাগ রাখার একমা অেনেকই এই পথ িদেয়ই ুেল যাতায়াত
পথ। গত -বার ধের এই াম প ােয়ত করেছ াণ হােত িনেয়। এলাকার িবিভ
কংে স দলিটর দখেল। তার আেগ এটা ুেলর মা ারমশাইরা স িত বশ
িছল িসিপএম-এর দখেল। স সময় াম কেয়কবার প ােয়ত, িবিডও, এসিডওপ ােয়েতর তরেফ িকছু উেদ াগ নওয়া র কােছ আেবদন জািনেয়েছ, কােনা লাভ
হেলও, গত দড় দশেক কােনা ব ব া হয়িন। নবগিঠত জলা পিরষেদর প থেক
নওয়া হয়িন। এলাকাবাসীর অিভেযাগ, পুেজার আেগ রা ািট সেরজিমেন দখেত
কেয়ক বছর আেগ রা ার জ ৫ ল
আসার আ াস দওয়া হেয়েছ।
টাকা ইট ফলার জ এেলও, তা আর
নিদয়া জলার কৃ নগর থেক কিরমপুর
রা ায় পেড়িন। তা গেছ ধােনর কােছ। যাওয়ার ধান সড়কপথিটও (এই রা ােতই
আর নরম িকছু ইেটর টুকেরা ফলা হেয়েছ নািজরপুর) ভেঙচুের বহাল। হাজার
রা ায়, যা কােনা কােজই দয়িন। বতমােন হাজার মা েষর িতিদেনর চলাচেলর
এই অ েলর িবধায়ক ী সমের নাথ ঘাষ একমা সড়ক পথিটর এই বহাল অব ার
(বাম ট) এবং সাংসদ ী মা ান হােসন কারেণ ায়শই ঘটেছ ঘটনা। তহ , বেড়া
(কংে স) -এর কােছ দরবার কেরও িকছু আ িলয়া, বতাই, নািজরপুর, কিরমপুর
রাহা মেলিন। এলাকাবাসীেদর দীঘিদেনর পয সম রা ািটেতই গত বা রা ার
ভাগাি
মশই বেড় চেলেছ। সাইেকল, ওপেরর চাকলা উেঠ গেছ। এই সড়কপেথ
ভ ান, পােয় হঁাটা বা ছােটা মাটরগািড় বাস িলেত যেত যা ীেদর নাকাল হেত
--- কােনা িকছু িনেয়ই এই রা া িদেয় হে । সাইেকল আেরাহীরাও ঘটনায়
চলােফরা করা যায় না। এলাকাবাসীর পড়েছ খানা-খ পাশ কাটােত। এত
আরও অিভেযাগ, েত কবার ভােটর
পূণ রা ািটর বহাল অব া সে ও
আেগ নতারা আেসন িত িতর ফুলঝুির শাসেনর কােনা হলেদাল নই।
•

চােরর পাতার পর আলাদা থাকা ভােলা
অপর একিট িবতেকর িবষয় িছল, ু
রাজ জনকল াণ সাধন কের না', যা
িকনা এই সময় যেথ তাৎপযময় ও
াসি ক। সইমেতাই িবতেক উেঠ আেস
তেল ানা, গাখাল া ড, ছি শগড় রাজ
সমূেহর কথা। পে যুি িদেত িগেয় অখ
ভারতবেষর কথা বলা হয়। রাজ চাইেলই
রাজ হওয়া যায় না, তার জ
েয়াজন
অথৈনিতক,
শাসিনক ি িতশীলতা।
আবার এই ব েব র পিরে ি েত িবপে
অংশ হণকারী এক ছা বেল, বেড়া রােজ
সম া হে বেলই ছােটা রােজ র দািব
আজ হে , যার উ র আর পে থাকা
ছা িটর পে দওয়া স ব হয়িন।
িবপে র একিট ছা বেল, একসােথ
জ র মেতা থাকার চেয় আলাদা মা েষর
মেতা থাকা ভােলা'। যিদও এই ম েব
পে থাকা ায় েত েকই বেল আমরা
ভারতবাসী, এক জািত, এক দশ, যিদও

তারা আিদবাসীেদর িত ব না অ ীকার
করেত পােরিন। আরও তক িবতেকর মেধ
িদেয়ও উেঠ এল, রােজ র আয়তেনর
ওপর তার সমৃি িনভর কের না, কারণ
ছােটা রাজ িহেসেব যমন িসিকম সফল,
তমিন বেড়া রাজ িহেসেব তািমলনাড়ু
সফল। শষপয িশ কেদর ব ব িছল,
য ভারতবষ িনেয় আমরা গব করিছ,
তা ি িটশেদর ব েকর জাের অিধকৃত
ভারতবষ। ভারতবষ একিট যু রা । তাই
সে ে আমরা যিদ িবিভ
েদেশ
বসবােসর ও িবিভ জনজািতর উ য়েনর
কথা ভেব ছােটা রাজ কির তােত িত
কী? আমরা এমন রা চাই, যখােন মা ষ
ভােব বসবাস করেব। নািক এমন রা
চাই, যটা একটা ম াপ, যখােন ধু ািঘমা
আর অ াংেশর িডি থাকেব, িক মা ষ
েখ থাকেব না?
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ময়দা কালীবািড়, বহ
দীপ র সরকার, হালতু, ৩১ আগ •
কলকাতা থেক ৫০ িকিম দূরে , িশয়ালদহ থেক ল ীকা পুর
লাকােল বহ
শেনেত নেম বঁািদেক (পূবিদেক) উ রপাড়া
হেয় ৩ িকিম গেলই ময়দা াম। দি ণ ২৪ পরগনার তারদহ ও
মিদনীপুেরর গঁওমািলর একসময় পতুগীজেদর জিমদারী িছল।
তারদহ থেক তার এক অংশ ময়দা অ েল চেল আেস। সই
সময় এই অ ল িদেয় গ া বািহত িছল। পের তা অ
সের যায়। ময়দায় এেস পতুগীজরা বািণজ ক ািপত কের।
পতুগীজ মািদয়া শ থেক ময়দা নােমর উৎপি । িশবনাথ শা ীর
আ চিরত-এ আেছ বহ র িনকটবতী আিদ গ ার পূব তীরবতী
ময়দা িছল একিট
পূণ শহর। কারণ ইহা একিট রেভিনউ
পরগনার ক ীয় দফতর িছল এবং পতুগীজেদর একিট ব র
িছল। কিব কৃ রাম দােশর াবলীর রায়ম ল কােব র ১৮৬
পৃ ায় ময়দা ােমর উে খ পাওয়া যায়। ময়দা ােমর পূবিদেক
উ র থেক দি ণ বরাবর সািরত একদা একিট রা া িছল
ািরর জা াল। রা ািট বতমােন লু । আিদ গ াতীর বরাবর
কালীঘাট থেক ছ েভাগ পয এই পথ িছল। এই ময়দা ােম
পতুগীজেদর কীিতর কােনা িনদশন না পাওয়া গেলও ী ী
দি ণাকালী মাতার পাতালেভিদ মি েরর জ এই াম িবখ াত।
এই ােমর অিত াচীন মি র হল এই পাতালেভদী ী ী
দি ণাকালীবািড়। ৭৩ শতক জায়গা জুেড় এই মি র চ র।
পি েম মােয়র পু র ১ িবঘা জিম িনেয়। মােয়র মি েরর পূবদি েণ িশবমি র। ডাইেন ভাগ ঘর। পছেন পি েম উ ের
সাধক ভবানী পাঠেকর প মুি র আসন। ময়দা ােমর এই
.পাতালেভদী ী ী দি ণাকালী মােয়র স ে নানা িকংবদ ী
চিলত।
কালীপুেজার সময় রাজা পাবণ রায়েচৗধুরীেদর নােম সংক
কের একই সে জাড়া পঁাঠা বিল দওয়া হয়। ভা মােস তাল
নবমীেত উৎসব । কালীপুেজার পর মােয়র বাৎসিরক মহা
অ েভাগ হয়। িত শিন ও ম লবার ১২টার পর থেক পুর
৩টা পয িনঃস ান জননী ও রাগীেদর মােয়র কবচ দওয়া হয়।
গ া ান উপলে মােয়র মি েরর চ র থেক উ ের চৗধুরী
পাড়া থেক দি েণ ঘাষপাড়া অবিধ িব ৃত এলাকা জুেড় িবরাট
মলা বেস।
ময়দা কালীবািড়র উ য়ন সিমিত কতৃক নাটমি র ১৩৯০

িসেনমা পযােলাচনা

তােসর দশ
সািহনী রায়, কলকাতা, ১০ সে র •
আমরা যখন ি য়া িসেনমা হেল পঁৗেছালাম, তখন বােজ চারেট
িত া । ঢুেক দখলাম, িসেনমা
হেয় িগেয়েছ। রাজপু আর
সওদাগর পু জেল চান করেছ। িকছু েণর মেধ ই প েলখার
আগমন হল।
হল, েগাপন কথািট রেব না গাপেন'।
বুঝলাম, িসেনমাটার িবেশষ িকছু আমরা বাদ িদইিন। িসেনমা
শষ হল ছ-টা পঁিচশ নাগাদ। গাটা সময়টা একটা স ূণ
অ রকম অিভ তা হল।
পাশাপািশ েটা গ চলেত থােক িসেনমা জুেড়। গ েটা
খািনকটা সমা রাল হেয়ও পুেরাটা নয়। শেষ িগেয় েটা গ
একিট িনিদ ব েব িমেশ যায়। একিট গ তােসর দশ
িসেনমায় য তােসর দশ' িসেনমািটর িনেদশক (জয়রাজ),
তােক িঘের। অ িট রবী নােথর তােসর দশ নৃত নাট িনেয়,
যিট জয়রাজ ক না কেরেছন। একিট আমােদর ওপর চেপ
বসা পুেরােনা, পচনশীল সাং ৃিতক অ শাসেনর গ , অ িট
রা ীয় অ শাসেনর গ । একিটেত জয়রাজ য য অিভ তার
মেধ িদেয় যাে ন, সিট দখােনা হে । অ িটেত তােসর দশ
িহেসেব দখােনা হে রাে র িমিলটাির, যু া , কড়া িনয়েমর
ব ন ইত ািদেক।
তােসর দশ'-এর অংশিটেত রবী নােথর মূল সংলাপ
ব ব বহার করা হেয়েছ। তােসর দেশর িচ ায়ণ আমার
অত ভােলা লেগেছ। রবী নােথর সংলাপ খুবই মানানসই,
িবেশষ কের তােসেদর মুেখ। এেককিট তােসর উ ারণ ভ ী
এেককরকম। সবাই বাংলা বলেলও, পুেরাপুির বাংলা টােন কথা
বেল না। তেব িকছু সংলাপ, মূলত রাজপু আর সওদাগর
পুে র মুেখ, গাটা দৃে র মেধ দখেত খািনক বমানান। জেনই
খািল গােয় সবুজ আর কমলা রেঙর বারমুডা পের রবী নােথর
ভাষায় কথা বলেছ, এটা দখেত বশ অ িবধা হয়। য দশক
এই ধরেনর দৃে িদল চাহতা ায়' জাতীয় গান ও সংলাপ
েন অভ , তােদরেক িচ পিরচালক স বত এই অ িবধােতই
ফলেত চেয়েছন।

�

খ ব র

ওয়ারশ- ত

িন য়া

হেয়েছ ব াপক িমেকর িবে াভ

ধানম ীর মূিত িঘের িমক িবে াভ ওয়ারশ- ত, ১৪ সে

ময়দা কালীবািড়র ছিব তুেলেছন িতেবদক।
সােল তির হয়। এই উ য়ন সিমিতর িত াতা ী নীল
সরকার ও সভাপিত াম সাদ ব ানািজ (৯৪৩২৮৯৭১৬২)।
মি র চ েরর আনােচ কানােচ পুেরা ঘুের দেখ কেয়কিট ছিব
তুললাম। মি েরর েবশ ােররও ছিব িনেত িনেত মেন হল,
তমন কােনা িবেশষ াপত ৈশলী নই। তেব মি রিটেক িনেয়
িব াসী ভ জেনর মেধ যেথ আ া আেছ। ব দূরদূরা থেক
ভ জেনরা আেস তােদর িনজ িনজ মেনাবাসনা িনেয়। আিম
এেসিছলাম ঘেরর কােছ মি রময় একিট ােমর ইিতবৃ জানেত।
আমার ভবঘুের মেন নতুন িকছু দখার একরাশ অ ভূিত িনেয়
িফের এলাম েন কের। বািড় িফরেত িফরেত স া পিরেয়
গল।
তােসেদর পাশাক, পির দ, ব বহার, চলােফরা, থাকার
জায়গা (তঁাবু) অত উপেভাগ । িবেশষ কের যখন রাজপু সওদাগর পু েক িঘের ধের, রাইেফল বািগেয় এেকর পর
এক বােণ চেপ ধরেছ, তখন মেন হয় সিত দমটা ব
হেয় আসেছ। তােসর দশ-এ একিট গ ও একিট লসিবয়ান
স েকর উ াপন পিরচালেকর িনজ অবদান। মেন হয়, কােনা
একটা ব েব উপনীত হেত চাইেছন বেল এই সমকামী স েকর
আমদািন জ ির িছল। প েলখার চির িটেক আলাদা
িদেয় অ রকম ভােব দখােনা হেয়েছ --- সটা ভােলাই লােগ।
িক প েলখার চির িটেক এত িবিচ ভােব, মােন তার মুখ ী,
পাশাক-আশাক, কােন সফিটিপন ইত ািদ িনেয়, এক কথায় যত
উ টভােব উপ ািপত করা হেয়েছ, এতটা না করেলও চলত।
িসেনমািটর িকছু িকছু দৃ ায় িব াপেনর মেতা, মােটই ভােলা
লােগ না।
ছিবটার একিট জারােলা িদক হল গান। গাটা ছিব জুেড়
গােনর ব বহার অসাধারণ। তােসর দেশর ব ত সবকিট
গানেক দৃ পেটর সােথ িমিশেয় ায় একিট অ মা ায় িনেয়
িগেয়েছ ছিবিট। এে ে এেলম নতুন দেশ', তােসর দেশর
জাতীয় স ীত --- িবেশষভােব উে খ করার মেতা। শষ গান,
মােন, বঁাধ ভেঙ দাও'-ও ভাির ভােলা লােগ। িবেশষ কের
যখন ইে ইে ইে ' গানিটর সােথ িমিলেয় ব বহার করা
হয়। বঁাধ ভেঙ দাও শষ হওয়ার সােথ সােথ বেড়াই ম কের
শষ হেয় যায় িসেনমািট। একিট পিরপূণ িসেনমার চহারা নয়
না যন, মেন হয় কােনা রাজৈনিতক ব েব র চারমূলক ছিব।
অ য গ িট চলেত থােক জয়রাজেক িঘের, সিট একিট
আদ তথাকিথত আট িফ বেল পিরিচত িসেনমার মেতা।
ন, রল লাইন, শন, আবছায়া, ভাঙা পুরেনা জিমদার
বািড়, আেলা-আঁধাির, িবধবা মেয়, ঝালা ব াগ, ছঁড়া বই,
রল লাইন ধের হঁেট যাওয়া, িবষ ণ স া ইত ািদ স িলত
ঋি ক ঘটক মাকা িচ ায়ণ। জড় গব, াচীন সং ৃিত বলেত
ভাঙা বািড়, ব পী, আর সই সং ৃিতর অ শাসেন শািষত
বলেত বা ময়, ব থাতুর চাখওয়ালা সাদা শািড় শািভত ঃখী
িবধবা, আর তােক উ ার করেত আসা ঝালা ব াগ কঁােধ
আঁেতল িচ পিরচালক ইত ািদর িচ ায়ণ ভারী ি েশ।
িসেনমািটেত সাবটাইেটেলর ব বহার অিভনব এবং চমৎকার।
েটা গ ই শষ হে রা ীয় অ শাসন, সাং ৃিতক অ শাসন
থেক উ ীণ, যৗনভােব াধীন একিট জগেতর িদশায়।

একসােথ জ র মেতা থাকার চেয়
আলাদা মা েষর মেতা থাকা ভােলা'
দব ত ম ল, পূব যাদবপুর, ৫ সে র •
ড. সবপ ী রাধাকৃ েণর ১২৫তম জ শতবািষকী এবার।
অজয়নগেরর এক অনামী লািনং কািচং স টার' িত বছেরর
মেতা এবছরও পালন করল িশ ক িদবস। অ ােন মূলত
কিবতা, গান, ছড়া, আর মূল আকষণ িহেসেব িট িবতক
আেলাচনা আেয়ািজত হেয়িছল। ছােটা ছা আবৃি কেরিছল,
আকাশ আমায় িশ া িদল উদার হেত ভাইের'। িশ ক আবৃি
কেরিছেলন েবাধ সরকােরর শািড়' কিবতািট।
ছােটা ছা ছা ীেদর িবতেকর িবষয় িছল দূরদশন আমােদর
নানাভােব িশ া দয়'। এই িবষেয় িট পে জনা পেনেরা কের
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ছা ছা ী িছল। তারা েকৗশেল তােদর যুি র মাধ েম িবতেকর
এক র পিরেবশ তির কের। পে , একজেনর যুি িছল
য, িশ ামূলক সম তথ ই আমরা িটিভ থেক পেত পাির,
িডসকভাির চ ােনল, িনক নামক চ ােনল, যখান থেক হােত
কলেম িশ ামূলক অ ান চার করার মাধ েম িশ াদান করা
হেয় থােক। অপরিদেক িবপে র যুি িছল, অ ােনর মােঝই
চািরত হওয়া অসংল িব াপন িনেয়। এছাড়াও অিতির িটিভ
দখার ফেল চােখর ও মানিসক চােপর কথাও িবতেকর মাধ েম
উেঠ এেসিছল। শষপয এক িশ েকর ম ব , সারেসর মেতা
ধটা খেয় িচিনটা রেখ িদেত হেব'।
এরপর িতেনর পাতায়

শল ব , কলকাতা, ১৫ সে র, সূ িদ
িহ ' পি কা •
পাল াে ডর রাজধানী ওয়ারশ- ত গত বুধবার
(১১ সে র) থেক িমকেদর ধরনা চলেছ।
দেশর িবিভ কাণ থেক িবিভ পশায়
িনযু
মজীবীরা এেস িবে াভ দখাে
পালাে ডর ধানম ী ডানা টা পিরচািলত
সরকােরর বাজারমুখী নয়া অথনীিতর িব ে ।
এই নয়ানীিতর ফেল িমক-কমচারীেদর কােজর
িনরাপ া ও াে র র া িবি ত হে -িমকেদর দিনক ও সা ািহক কােজর সময়
বািড়েয় দওয়া হেয়েছ এবং অবসেরর বয়স
বািড়েয় মিহলােদর ে ৬০ থেক ৬৭ ও
পু ষেদর ে ৬০ থেক ৬৫ বছর করা
হেয়েছ। অ িদেক পাল াে ড িমকেদর গড়
মজুির হেয় দঁািড়েয়েছ িত মােস ১১৫০ ডলার,
যা ইউেরােপর য কােনা দেশর তুলনায় কম।
যেহতু ওখােন বকােরর সংখ া মােটর ওপর
১৩% তাই তার েযাগ িনেয় কা ািন েলা
ময়াদী চুি েত িমকেদর কাজ করেত বাধ
করেছ এবং যখন তখন ছঁাটাই করেছ। ইিতমেধ
অথৈনিতক উ য়েনর হারও ২০১১ ত ৪.৫%

র, িডিপএ।

থেক নেম বতমােন ১.৯%-এ দঁািড়েয়েছ।
সব িমিলেয় দেশর যা হাল তােত টা
পিরচািলত পাল াে ডর সরকার ত জনি য়তা
হারাে । উে খ , ১৯৮৯ সােল কিমউিনজেমর
পতেনর পর থেক পাল াে ড সবেচেয় বিশ
সময় ধানম ী িহসােব মতায় থেকেছন এই
ডানা টা (এই িনেয় ছয় বছর)।
গত শিনবার ১৪ সে র ওয়ারশ-র রা ায়
১ লে রও বিশ িমক-কমচারী িবে াভ
দিখেয়েছ। তােদর হােত াকােড পা ার
লখা িছল, টা সরকার দূর হেটা'। কউ
িলেখ এেনিছল, আিম টাে র ীতদাস'।
িবে াভকারীরা, সরকারী নীিত না পা ােল,
সাধারণ ধমঘেটর ডাক দেব বেল ঁিশয়াির
জািনেয়েছ। তারা বঁািশ বািজেয়, ভঁপু বািজেয়,
ধঁায়ার বামা ফািটেয় িবে াভ দিখেয়েছ এবং
বেলেছ, আমরা এমন কােনা নীিত মানেত পাির
না যা আমােদর দািরে র িদেক ঠেল দেব।'
িবে াভকারীেদর নতা জান
জািনেয়েছন,
দরকাের আমরা গাটা দেশ অবেরাধ করব,
সম রা াঘাট ব কের দব।'

আফগািন ােন কয়লা খিনেত ধস, মৃত খিন িমকরা
শল ব , কলকাতা, ১৫ সে র •
আফগািন ােনর সামানগান েদেশ ই িদউ
আব জলায় একিট কয়লা খিনর দয়াল ধেস
পেড় ২৪ জন খিন িমক মারা গেছ। ২০০১
সাল থেক মািকন আ াসেনর মেধ থাকা
আফগািন ােনর মািটর িনেচ লুিকেয় থাকা
খিনজ ভা ােরর হিদশ পেয়িছল আেমিরকা
২০০৬ সােল। য পিরমাণ খিনজ স দ রেয়েছ
সখােন, তা এক ি িলয়ন ডলােরর মেতা
বেল জািনেয়িছল তারা। এই খিনজ স েদর
মেধ রেয়েছ লাহা এবং কয়লা। িক িব ীণ
সই খিনেজর বিশর ভাগটাই এখনও মািটর

িনেচ রেয় গেছ। আফগািন ােনর বিশরভাগ
জায়গােতই তািলবান এবং মািকন ফৗেজর মেধ
যু চলেছ, খনন চালােনা অস ব। সামানগান
েদেশ যু তমন িব ৃত না হওয়ায় এখােন
জার কদেম খনন
হেয়িছল।
খিনর দওয়াল ভেঙ পড়ার সােথ সােথ
আেশপােশর াম থেক কেয়কশ' মা ষ ছুেট
যায় চাপা পড়া িমকেদর বঁাচােত। িক খিন
থেক িনগত হওয়া মারণ গ ােস তােদর মেধ
অেনেকই অ হেয় পেড়। আটেক পড়া ২৭
জেনর মেধ ২৪ জেনরই মৃতু হয়।

এবার পাট হেয়েছ ভােলাই। নদীয়া ও মুিশদাবােদর সীমা এলাকা কািলরঘােট
পাট কেট পচােত িদে চািষরা। ছিব ীমান চ বতী, ৮ সে র।

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে

৭টার মেধ সরাসির যাগােযােগর ক
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