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স াদেকর কথা

টাকার দােমর লাগাম
খালার ইিতহাস
টাকার দাম ত পেড় যাওয়ায় একটা হ চ
হেয়েছ। খুব াভািবক। তবু এই সমেয় একটু
মেন কের নওয়া দরকার টাকার দাম কেব বঁাধা
িছল।
ি তীয় িব যুে র পরবতী সমেয় আ জািতক
অথভা ার বা আইএমএফ-এর মেডেল সম
দেশর মু ার দাম একটা িনিদ মােনর সানার
মূেল বঁাধা িছল। সই মূেল র এক শতাংশ ওপের
বা িনেচ িবিভ দেশর মু ার দাম ওঠা পড়া
করত। এটােক অথনীিতর ভাষায় িস থ এ েচ
রট রিজম' বলা হত। তখন কােনা দেশর
সরকারেক তার িনজ মু ার অবমূল ায়ণ করেত
হেল আইএমএফ-এর থেক আগাম অ মিত
িনেত হত।
তারপর, িভেয়তনাম যু , আরব-ইজরােয়ল
যু , আ জািতক বাজাের তেলর দাম বাড়া
ইত ািদ নানা ঘটনায় পৃিথবীর পটপিরবতন হল।
এবং স েরর দশেকর গাড়ায় এেস সবাই অবাক
িব েয় দখল, ডলােররও দাম পেড় যেত পাের।
সই হেলা সূচনা। িনয়ার িফনা ব ব া ভাঙেত
থাকল। ধীের ধীের ধান ধান দশ েলা তােদর
িনজ মু ার মূল ায়ন
করল আইএমএফএর িনয়ম ভেঙ এবং আইএমএফ স েলােকই
িবিধব করেত থাকল। এখন য মাছ-পটেলর
মেতা িবেদিশ মু া িবিনমেয়র হার পা াে ,
তার য়াত হেয়েছ তখন থেক।
ন ইেয়র দশেক াবালাইেজশেনর পর
থেক শয়ার ও অ া বািণিজ ক স েকর
ওপর সরকাির িনয় ণ উেঠ গল ও দশ েলার
মেধ সরাসির স ক এেস গল। এই
পিরে ি েতই আমােদর দেশও সবরকম সরকাির
িনয় ণ উেঠ গল।
স েরর দশেকর মাঝামািঝ বা শষ পয ,
আমােদর দেশর হােত য টাকা থাকত তা
িদেয় ইে মেতা ডলার কনা যত না। িক
সরকাির িনয় ণ তুেল িনেয় এমন অব া এল,
যখন টাকা িদেয় যত খুিশ ডলার কনা যায়।
সরকাির িনয় ণ না থাকায়, িবেদশ থেক ডলার
বিশ আসায় ডলােরর দাম পেড়েছ। এখন এেদশ
থেক ডলার বিশ সের যাওয়ায় টাকার দাম
পড়েছ। আমােদর দেশর তল কা ািন েলােক
িরজাভ ব া বেলেছ, বাজার থেক ডলার িকনেত
হেব না, আপাতত টাকার দাম পড়া ঠকােত
কা ািন েলােক িরজাভ ব া ই ডলার সরবরাহ
করেব।
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িমেকর চােখ ইটভাটা িশ

মার হাড় রায়, কলকাতা, ৩ আগ •
-- য়হা ক সড়ক নিহ ায়, িসফ পাগদি
ায়,
রাজমরা িজে িগ ক িলেয় আপনা সর-সামান, আনাজ,
কাপড়া, লা া যা িভ ছ, ক চীজ কা জ রত হাগা
তা আপেকা ইেয় পাগদি েম উতাও-চড়াও করেক বাজার
যানা পেড়গা। বাজার নিহ হাট ায়, িযেস মা ী কহা
যােয়। ও িভ প হা রাজ ম একবার, মািহনােম দাবার।
এক নাগােড় কথা িল বেল সরজু সাদ থামেলা,
আমার মুেখর িদেক চাখ মেল িদেয়, অপলক দৃি েত
অেনক ণ দখার পর কােনা িতি য়া জানেত না পের
আবার সরজু সাদ বলল, -- ক ায়া ক , গিরিব,
লাচাির, মজবুিরেম পাপী পট ক িলেয় এিহ কাম করেন
পড়তা, বা ুয়া মজ র লাম িক তরহা, এেকলা নিহ
না, বালবা া পিরবার ায়। ইনসব কা পট পালানা,
িখলানা, িপলানা ায় -- বেল এক দীঘ াস ছেড় আবার
মুেখর িদেক তািকেয় িক যন ভাবেত
করেলা। সরজুর
সােথ িশবলাল -হােত থেল, মালপ র িনেয় সরজুর কথা
শষ হেতই বলল, -- বাজার বিলেয় চােহ হাট বিলেয়,
কম দূর নিহ ায়। িতন চার িকেলািমটার দূরীেপ ায়।
ও িভ পয়দল চলেক যানা পড়তা, িফর ওয়াপস পয়দল িহ
আনা পড়তা। রাজানা নিহ, প হা িদনেক িলেয় আপেকা
সবিজ-মছিল, চাওল-আটা যা চীজ কা জ রত ায়
আপেকা মালনা পেড়গা। প হা িদনেম ফুরসত িমলেত
ায়, হাটেম যাকর আনাজ-উনাজ সরসামান খিরদেনকা।
রাজানা কমেস কম বারহ ঘ টা স ষালা ঘ টাতক কাজ
করেন পড়তা হাম লােগােকা। আপনা পিরবার বালবা াকা
আপনা গাও ম রহেত ায় কয়া। নিহ সবেকা নিহ।
হামেলােগান য াসা ভরাই আউর িনকািশ কা করেণবালা
মজ র কী পিরবার, আপনা মেহরা , বালবা া ক
লকর ইটভা া ম কাম করেত ায়। ক ায়া ক হালত
িক মজবুির। িবিব, বালবাে া কা িভ ইটভা া ম মজ ির
করেন পড়তা।
আপনােদর বা ােদর লখা পড়া শখােবন না?
-- ব ত উমীদ িথ, লিকন ক ায়া ক । িফর ওিহ বাত,
হালত িক মজবুির, -- িশবলাল, সরজু একসােথ কথা িল
উ ারণ করল। আবার সরজু বলেত
করল, -িদনভর কাম করেন স শ' িপয়া মজ ির, ও িভ ছ
মািহনা ক িলেয়। িদনেম বারাহ ষালাহ ঘ টা কাম, মহনত
করেন থক যােত । রাত ম িনন ম আরাম করেণ কা যা
ফুরসত িমলেত ায়, উতিন িহ ব াস। সাল ভরেক িলেয়
িদনভর বারাহ ষালাহ ঘ টা কাম, ছ মািহনা ইধার তা
ছ মািহনা সরা কঁাহী আউর মহনত মজ ির কা কাম
িমেল তা রািট রািজ, খােন িপেন কা জরা হাগা।
নিহেতা আপন গঁাও ওয়াপস যা কর ঘর ম বঠা রেহনা
পেড় গা।
হতাশায় ভরা িশবলােলর ক ণ মুখ, অসহায় ভাব তার
চােখ ফুেট উঠেলা। ঃখঝরা গলায় স বলল,
-- আপনা বাে ােকা যারা পড়ািলখা িশখা পাতা তা বা া
সমঝদার ঁিশয়ার বন যাতা থা। মগর কয়া ক গিরিব
অউর লাচাির চলেত কর নিহ পায়া। হাম লােগাকা ভাগ
ম এিহ িলখা য়া।
কথা িল থেম থেম বেলই িচ ার মেধ ডুব িদল।
আপন মেন িকছু ণ িচ াি ত হেয় থাকার পর বলেলা,
চেল, দর হা গ ায়া। এরা উ র েদেশর কািশপুেরর
িমক।
আমােদর দেশর সরকােরর িশ ও ম দ েরর
দৃি েত য িশ , িশ িহেসেব গণ হয়না, তা হল
ইটভাটা। এক একিট ইটভাটায় খুব কম কের েশা থেক
আড়াইেশা জন িমক কাজ কের। শানা যায়, বছের
কেয়ক কািট টাকার ব বসা কের এই িশে র মািলকরা।
মািলকেদর অ ােসািসেয়শন আেছ, িক িমকেদর ইউিনয়ন
নই। সরজু-িশবলােলর সে কথা বেল পি মবে র
পি মিদেকর জলা িলর ইটভাটা িলর স েক বশ িকছু
তথ জানা গল। কােজর কৃিত ও বিশ অ সাের ছয়
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কার ম িবভাজেন ইটভাটা িমকেদর কাজ করেত হয়
: ১) পথাই ২) ভরাই ৩) বলদার ৪) িনকািশ ৫) জলাই
৬) রািবশ।
কােজর ধরন ও ম িবভাগ অ সাের পৃথক পৃথক
ভােব গেড় ওেঠ, গেড় তালা হয় এেদর বসিত। ছয়
থেক সাত ফুট উঁচু এ াসেবসটেসর চাল দওয়া ঘের,
ইটভাটার মজুররা একা বা তােদর পিরবার িনেয় থােকন।
একই ইটভাটােত কাজ করা সে ও ম িবভােগর দ ন,
পর েরর সােথ বা এক িবভােগর িমেকর সােথ অ
িবভােগর িমেকর কানও স ক থােক না। রাখেত পাের
না।
ইটেক আ েন পুিড়েয় পাকা করা হয়। ভািটেত, আ েন
কাজ কের যারা, সই িমকেদর ী কােল গরেম ভয়ংকর
ক হয়। যারা এই কাজ কের, তা ধু তারাই বােঝ।
িতিদন ৬ ঘ টা কের িট িশফেট ১২ ঘ টা কাজ করেত
হয়।
ইটভাটা িলর এক একিট িবভােগর িমকরা, এক
একিট অ ল বা িজলা'র মা ষ। সকেল একই অ ল
বা জলার নয়। যারা আ েন ইট পুিড়েয় পাকা কের
তারা উ র েদেশর তাপগড় জলার সেরােজর দিলত
স দােয়র মা ষ। যারা রািবেশ কাজ কের, তারা উ র
েদেশর ফেতহপুর জলার জাপিত জািতর মা ষ। পথাই
(ইট তির) কাজ যারা কেরন, তােদর অিধকাংশই হল
পি মবে র কাচিবহার জলার, উ র েদেশর িমরাট,
বাগপত, শালিম জলার মুসলমান স দােয়র মা ষ।
১০ থেক ৭০ বছর বয়েসর মা ষ এই ইটভাটা িলেত
দিনক ১২ থেক ১৬ ঘ টা এক নাগােড় কাজ করার পর
রােত পঁাচ থেক ছ-ঘ টা েয় ঘুমাবার জ িব াম পায়।
িনকািশ ও ভরাইেয়র কাজ যারা কের, তারা ী-পু -ক া
িনেয় ইটভাটােত থােকন ধু। অ া িবভােগর িমকরা
নন। িনকািশ ও ভরাই িমকেদর ী-পু -ক ারা এই
কােজ িনেজেদর যু কের মজুর িহেসেব। - বলা মুেঠা খেয় পের বঁাচার তািগেদ। হাজার ইট মাথায় কের
বেয় এেন সাজাবার জ দিনক আিশ থেক একশ' টাকা
মজুির পায় এরা। িনকািশ িমকরা ধু দিহক মই দয়
না, িনকািশ কােজর জ তােদর পুঁিজ িবিনেয়াগ করেত
হয়। আিশ হাজার থেক এক ল টাকায় ঘাড়া িকনেত
হয় তােদর িনকািশর কাজ করার জ । সারা ভারেত
ছােটা বেড়া িমিলেয় ায় এক ল চি শ হাজােরর মেতা
ইটভাটা আেছ। চি শ থেক ায় পঁয়তাি শ ল িমক
এই ইটভাটা িলেত কাজ কের।
যখােনই ইটভাটা গেড় ওেঠ, তার আেশ পােশর জিম
আর কৃিষর উপেযাগী থােক না। ইটভাটার জ কৃিষজিম
কৃিষর অেযাগ হেয় যাওয়ার পিরে ি েত ২০১২ সােলর
ফ য়ািরেত ি ম কাট আেদশ জাির কের, ইটভাটার
জিমর ভূ- র পঁাচফুট পয কাটার জ রাজ সরকারেক
প ীকরেণর মাধ েম অ মিত িদেত হেব। তেব বানােনা
যােব ইটভাটা। প ীকরেণর মাধ েম অ মিত পাবার জ
ইটভাটার মািলকেদর অেনক চড়া দােম জিম িকনেত হেব,
যা বতমান ইটভাটা মািলকেদর পে স ব নয়। তােদর
পুঁিজর জার অত বিশ নয়। ফেল পা াব, হিরয়ানা,
জরাট ও উ র েদেশর পি েমর ইটভাটা িল ব
হবার উপ ম। িমকরা কাজ হািরেয় িনমাণ িশ , বািড়আবাসন িনমােণর কােজ চেল আসেছ। এর ফেল মািলকিঠকাদাররা লাভবান হে । তারা িমকেদর কম মজুিরেত
তােদর ম বচেত বাধ করাে । ইেটর দামও বেড়েছ
পঁাচ থেক ছয় ণ হাের।
সারা ভারেত ইট তির িশে বছের চার হাজার কািট
টাকার মেতা ব বসা হয়, সই কারেণ বেড়া পুঁিজরও এই
িশে র িদেক নজর আেছ। ি ম কােটর এই আেদেশ
িবেদিশ যুি িনভর, পুঁিজ-িনিবড় ইটিশে র কারবাির
বেড়া পুঁিজর িবধা হওয়ার কথা।

িমশেরর খবর িবষেয় স াদক জানান, আরব বস 'এর অ তম দশ িমশেরর খবর ফেলা করার কারণ
রাজৈনিতক। াদার ড সমথকেদর ওপর িমিলটািরর ভয়াবহ
গণহত ার আেগ িমিলটাির ধােনর ডােক সাড়া িদেয়
ল ল লাক রা ায় নেমিছল াদার ড িনধেন স িত
জানােত। এ এক ািসকাল ফ ািসবাদ। স াদক আরও
জানান, দেশর ে ও এমন হয়। যমন গাখাল া ড িনেয়
খবর। আজ এই আে ালন িনেয় কানও খবর না ছাপােনাটা
পি কার পে া কর নয়। অথচ, গাখাল া ড আে ালন
একিট রা ীয় আে ালন, াি ক মা েষর খবর নয়।
রাজৈনিতক িদক িদেয়
পূণ খবর এবং াি ক মা েষর
খবর-এর মেধ জায়গা ভাগাভািগর ে স াদেকর মেধ
কাজ কের। এই ব াপাের পাঠকরা ভাবেত সাহায
করেল ভােলা হয়।
পি কার ভাষা ও বানান িনেয়ও বশ িকছু ণ আেলাচনা
হয়। শষ িতনেট সংখ ায় ভুেলর পিরমাণ বিশ। কানও
কানও ে বাক গঠেনও ভুল থেক গেছ। এর জ
সামিয়ক সাংগঠিনক সম া িকছুটা দায়ী। এই িবষেয় িজেতন
ন ী িব ািরতভােব জানান, কী প িতেত পি কা কে াজ,
ুফ দখা ও ছাপােনা হয়। িতিন একটাই বানান িবিধ সকল
কে াজারেক অ সরণ করেত বেলন। িকছু উদাহরণও
দন। তাছাড়া একই লখায় একই শে র -রকম বানান
-- এই ধরেনর নানারকম ভুেলরও উে খ কেরন।
পি কায় কী ধরেনর খবর থাকা উিচত তা িনেয় নানা
মতামত উেঠ আেস। যমন, ামীন অথনীিতর খারাপ
অব ার খবর, - া , িবক িচিকৎসা, ওষুেধর ায
মূেল র দাকান, জেনিরক ওষুধ, জলার হাসপাতােলর
অব ব া, রবেনর পিরেবেশ াশার, পিরেবশ ংস

করার িব ে লাকায়ত ের ব িদন ধের চেল আসা
িবিধিনেষেধর খবর, িশি ত বকারেদর কিরয়ার িচ া ও
তােদর জ পাতা ফঁাদ, ফুটপাথবাসীেদর অব া (আমােদর
ঘেরর বাইের য িশ
ুধা মটাে নশা কের, তার
খবর উ রাখে র িবপযেয়র চেয় কম
পূণ নয় -একজেনর মত) -- এসব িনেয় খবর কাশ করা দরকার।
পি কায় াি ক মা ষেদর খবর কম আসার বা তােদর
ভাষায় খবর কম আসার একটা সমােলাচনা আেস।
ানীয় খবর িহেসেব মিটয়াবু েজর খবর বিশ আসার
পে ও িবপে কথা হয়। যখানকার খবর, সখােন
ছাপােনা কাগজটা পঁৗছেনার ে র কথা উেঠ আেস।
এভােবই মিটয়াবু েজর খবর বেড়েছ।
িবিভ জায়গা থেক ানীয় কাগজ এেস জেড়া হয়
িজেতন ন ীর িঠকানায়। পঁাচটা ছােটা কাগজ িনেয়ও একটা
সংসার হেত পাের। ওই কাগজ েলা থেক ধারাবািহক
একিট কলম থাকা দরকার। দািয় নন গৗতম গা ুলী।
পাঠক সভা বা পযােলাচনা সভা ঘুের ঘুের হওয়ার
ব াপাের একমত হন সবাই। সংবাদম ন ওেয়বসাইেট
িনয়িমত ( িতিদন) খবর পা করা হয়। এই িনিবড়
কাজিট পঁাচ হােত করেল ভােলা হয়, তাই সংবাদম েনর
িনয়িমত পাঠক ও সংবাদ
রকেদর মেধ থেক
ওেয়বসাইেটর জ একিট স াদকম লী গঠন করার
াব দওয়া হয় স াদেকর তরেফ। ওই স াদকরা
াধীনভােব িনয়িমত ওেয়বসাইেট খবর পা করেবন।
িজেতন ন ী জানান, থম থেকই কাগেজর বা ব
স াদনার কাজিট করেছ শমীক সরকার। স াদকীয়
ঘুিরেয় িফিরেয় লখার পথিট খালাই রেয়েছ। িজেতন বা
শমীক বিশরভাগ স াদকীয় িলখেলও হলালউ ীন এবং

সংবাদম েনর ষা ািসক পযােলাচনা সভার িরেপাট
তমাল ভ িমক, ২৫ আগ •
সংবাদম েনর ষা ািসক পযােলাচনা সভা হ'ল ১৮ আগ
২০১৩, কেলজ ীেটর ঘাষেকিবেনর দাতলার ঘের। পুর
১টা থেক িবেকল ৫টা পয এই সভায় ২৫ জন উপি ত
িছল। সভায় ধান ধান য কথা েলা উেঠ আেস,
স েলা িনেচ দওয়া হল।
য খবর েলা পাঠকেদর ভােলা লেগেছ, তার মেধ
আেছ, আি কার উপজািতেদর িবচার ব ব া, কাচিবহার
থেক দি ণ ভারেত িমকেদর যা া, সিবর কােলা
তািলকাভু
কা ািনর তািলকা, পিজিটভ খবর - যমন, ব রা পিরবার নামক িচটফাে ডর খবর,
ডান লাম িনেয় ি ম কােটর তাতাকািহনী, পুর ও
পলােশর মৃতু , রশন ব ব া িনেয় খবর, চলেত চলেত
...।
পছ না হওয়া খবর েলার মেধ আেছ, ােমর
সাং ৃিতক উৎসব িনেয় িরেপাট, যার মেধ সং ােরর
কথা আেছ। এই সে একিট মত িছল, ওইসব খবেরর
সে স াদকীয় টীকা দওয়া যেত পাের। অ একিট
মত িছল, স াদকীয় টীকা িদেত গেল িতেবদেকর
সে কথা বেল দওয়া দরকার, কারণ িতেবদক সবেচেয়
ভােলা জােনন বা বটা, যা স াদকীয় িবে ষেণর ে ও
সবেচেয় বিশ
পূণ। িক স াদকীয় টীকা িদেত গেল
সংবােদর জায়গা িক কম হেয় যােব না? শেষ িঠক হয়,
স াদকীয় টীকার বদেল িবিভ পাঠেকর মতামত কাশ
করা হেব। এই ব াপাের একিট িনয়িমত কলাম হেব। এিটর
দািয় নন বি ম।
অপছে র তািলকায় থাকা খবেরর মেধ রেয়েছ মািকন
নজরদািরর খবর, িকছু মণকািহনী, িমশর িনেয় খবর।
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চলেত চলেত

সহযা ী িমকরা
অিমতাভ সন, কলকাতা, ২২ আগ •
-- এটা িক ওভার ীজ ? না; ওই তা েনর
লাইন দখিছ, এই লাইনটা কাথায় গেছ?
আমার পছেনর সীেট বসা যা ীর
েন
বললাম, -- এটা দি েণর লাইন -- সানারপুর
হেয় ক ািনং, ডায়ম ডহারবার -- ওইসবিদেক
গেছ। এসিড ১৬ বাস তখন কা সতুেত
উঠেছ। আমার পােশর িসেটর যা ী বলেলন,
-- আমরা এিদেক রাসিবহারীর মােড়র বিশ
আিসিন আেগ।
-- আপনারা কাে েক আসেছন?
-- আমতলা, ডায়ম ডহারবার লাইেন, ওিদেক
বাস রা া আেছ। েনর লাইন আেছ েনিছ,
দিখিন। এটা কান শন?
-- যাদবপুর। এিদেক কাথায় এসিছেলন?
-- হাসপাতােল। িপয়ারেলস হাসপাতাল।
-- এতদূর আসেত হল?
-- ইএসআই এখােন পািঠেয়েছ। ছেলর গলায়
অপােরশন। দড় বছেরর ছেল। তােক খাবার
খাওয়ােল নাক িদেয় বইের যাি ল। জে র পর
থেকই ওরকম। ডা ার বলল, ছেল বাবা-মা
ডাকার আেগই আনেল ভােলা; আবার বলল,
দশ িকেলা ওজন না হেল অপােরশন করা যােব
না। বােঝা কী করব? আজ অপােরশন হেয়েছ।
ছেলর মা রেয়েছ ছেলর সােথ। ডা ার বলল,
ভােলাই আেছ। অি েজন দওয়া আেছ।
আমার আর পােশর যা ীর কথাবাতার
মেধ ই পছেনর যা ীর গলা, ওই দ াখ ওটা
কানও পাক মেন হয়। পছেনর যা ীর হােতর
আঙুল জানলার বাইের। যাদবপুর ইউিনভািসিটর
উে ে বাড়ােনা। আিম বললাম, না ওটা
িব িবদ ালয়, যাদবপুর িব িবদ ালয়। পছেনর
যা ী একটু বিশ সরল। অেনক কথা বেলন,
-- জােনা, আমরা একটা িব িবদ ালয়
দেখিছলাম। বড়ােত গছলাম। নাল া না কী
নাম বলল। এেকবাের জ েলর মেধ ফেল
রেখেছ। কানও উ য়ন নই। -- বললাম,
-- ওটা অেনক পুেরােনা সমেয় িছল। তা হেব।
খািল পাথর। স য কী বেড়া বেড়া। এখন
খািল জ ল। তাই দখেতই পঁাচটাকা কের
িটিকট িনেয় িনল।
পােশর যা ীর সে গ কের জানলাম,
ওরা থােক আমতলা থেক একটু ভতের। কাজ
কের স ুির াইউড কারখানায়। কারখানা
ঠা রপু র থেক একটু দূের। ওরা সাইেকল
চািলেয় আেস বািড় থেক। -িশফেট কাজ হয়।
সকাল ৬টা থেক সে ৬টা। আবার সে
৬টা থেক সকাল ৬টা। ছ-হাজার লাক কাজ
কের। ওেদর মজুির ৩৫০ টাকা রাজ। স ােহ
একিদন ছুিট, রিববাের। তা বােদ বছের ১৪
িদন ছুিট। আর অ খ করেল ডা ারেক িলিখেয়
ছুিট পাওয়া যায়। পােশর সহযা ীর ভাষায়,
-- শরীর খারাপ থাকেল ছুিট তা িদেতই হেব?
কাজ করব কী কের অ খ িনেয়। খাটিন আেছ
না?
-- হঁ া, ১২ ঘ টা কের কাজ তা, বেল আিম
সায় িদই। িমকিট হােসন,
-- ১২ ঘ টা িক খাতায় কলেম ৮ ঘ টা।
অেনক -ন ির ধা া আেছ কারবাের।
-- মািলক িক বাঙািল?
-- নাঃ, কী জািন না। তেব অবাঙািল।
-- ইউিনয়ন আেছ? হঁ া হঁ া, সব পািটর
ইউিনয়ন আেছ। অত লাক কাজ কের, কউ
ছােড়! ওই পািটর লাক েলাই বিশ খ র।
বরং মািলক ভােলা। ম ােনজারও ভােলা।
আিম অবাক হেয় িন। একটু আেগ
মািলেকর -ন ির ধা ার কথা বলল। তারপর
ভািব, পািটর ইউিনয়ন েলা বাধহয় আেরা
বিশ, িতন ন ির ধা া িকছু কের ওখােন।
পছেনর সহযা ীর গলা নেত পাই, দাকান
জামাকাপেড়র -- মলাই -- সই তখন থেকই
চলেছ।
বাসটা গিড়য়াহাট পিরেয় লকমােকেটর কােছ
চেল এেসেছ, সখােন আমায় নামেত হেব।
আমায় উঠেত দেখ সহযা ী িমকরা বেল,
আপিন এখােন থােকন? --- নাঃ আেরকটু
এিগেয়, বেল আিম বােসর দরজার িদেক
এেগাই। পছেন তািকেয় দিখ ওরা িনিব মেন
ঝলমেল আেলা লাগােনা দাকান েলার িদেক
তািকেয় বেস আেছ।
বি ম ও তমাল একিট কের স াদকীয়
িলেখেছন। তেব কাগজ বা ওেয়বসাইেটর
সামি ক স াদনার সবেচেয়
পূণ জায়গা
কেলজ ীেটর সা ািহক বঠক। িত ম লবার
বলা ২-৬টা কেলজ ীেট বাকচচার ঘের
বেস সম খবরাখবর িবষেয় চুলেচরা িবে ষণ,
মতামত, ভুল-িঠেকর আেলাচনা হেব।
সভায় স াদক ২০১২ সােলর িহেসব দন :
জমা ১৮৪১৮ টাকা ( পা াল াহক -- ৬১৪৪
টাকা, িডি িবউটর -- ১১১৯৪ টাকা, বেকয়া
-- ১০৮০ টাকা)। খরচ ২০১৯৫ টাকা (কাগজ
- ৯১২৫ টাকা, ি ট -- ৬৭২০ টাকা, িসং
পপার -- ৫৪০ টাকা, া -- ১৬৫০ টাকা,
িরয়ার -- ২৮৮০ টাকা)। গত বছের কাগেজর
গড় িবি ৬৫০।
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আমার ডুয়াস মণ
আেহলী তপাদার, রবী নগর, সে াষপুর, ১৩ আগ •
আিম আেগ জানতামই না য আমরা ডুয়াস যাি । মা-বাবা
আমােক হঠাৎ চমেক িদল, আমরা ডুয়াস যাি । আমরা মােন
আিম, মা আর আমােদর সােথ মািস, মেসা আর আমার
মাসতুেতা দাদাও যােব। আমরা সবাই িমেল থেম গলাম
গিলর চুঁচুড়ায়, সখােন আমার মািসর বািড়। সিদনই ব াে ডল
জংশন থেক আমরা িত া- তাসা এ ে েস উঠলাম। আমােদর
িনিদ জায়গায় িগেয় বসলাম।
এইখােন বেল রািখ, আমার মাসতুেতা দাদার নাম সম য়
হ। স াস ইেলেভেন পেড়। আমার চেয় চার বছেরর বেড়া।
বেড়া দাদা িহেসেব আমার ওপর সবসময় শাসন করেত চ া
কের। যখন পাের না তখন মারিপট
কের দয়। যাই হাক
আিম ওেক বিশ না ঘঁািটেয় েন খেয়েদেয় একসময় ঘুিমেয়
পড়লাম।
সকােল উেঠ মােয়র িনেদশ মেতা েনই পির
হেয়
িনলাম। যথাসমেয় ন িনউ আিলপুর জংশেন এেস থামল।
আমরা সবাই নেম পড়লাম। তারপর শেনর বাইের এেস
িরকশা কের আমােদর হােটেলর উে ে রওনা িদলাম।
হােটেলর ম আেগই বুক করা িছল। তাই হােটেল পঁৗেছ
আমরা সাজা লােগজ িনেয় েম চেল গলাম। আমােদর
হােটেলর নাম েহােটল িশব '। হােটলটা বশ পির ার।
আমােদর ঘেরর মেধ একটা িবশাল জানলা রেয়েছ। জানলার
পােশই বাথ ম আর বিসন। তারপর সাফা, খাট আর টিবেলর
ওপর একটা িটিভ। জানলা িদেয় তািকেয় দখলাম, বাইের তমন
িকছু দখেত পাওয়া যাে না, ধু একজেনর বািড়।
থমিদন আমরা গলাম িচলাপাতা জ েল। ডুয়ােসর
াকৃিতক দৃ খুব
র। সকালেবলােতও চারিদেক িঝঁিঝঁ
পাকার আওয়াজ শানা যায়। ছায়ােঘরা জ লটােক দেখ আমার


খুব ভােলা লাগল। একটা টেখালা িজপ ভাড়া করা হেয়িছল।
সটােত চেপ আমরা থেমই গলাম ওয়াচ টাওয়াের। টাওয়ার
থেক েটা গ ডার, একটা ময়ূর আর দূের একটা হািত দখেত
পলাম। হািতটা এত দূের িছল য দূরবীন িদেয় দখেত হল।
ওখান থেক আমরা গলাম নলরাজার গেড়। এটা একটা
াচীন গড়, নলরাজার তির। গেড়র উে ািদেক একটা গাছ
িছল। তার গােয় কাপ মারেতই রে র মেতা কষ বিরেয় এল।
এই িচলাপাতা জ েল নািক ২৮টা এরকম গাছ িছল। িক মা ষ
ওই রে র মেতা তরল পদাথ দখবার ঝঁােক েটা গাছ মের
ফেলেছ। এখন সংখ াটা দঁািড়েয়েছ ২৬। সে হেয় আসিছল।
তাই আমরা হােটেল িফের এলাম। পরিদন আমরা যাব জয় ী।
জয় ী একটা নদীর নাম। সই নদী পিরেয় দখেত পলাম
মহাকাল মি র। এই জায়গাটা পাহাড় িদেয় ঘরা বেল আমার
চােখ এর সৗ য যন আরও বেড় গল। নদীর পােশ একটা
জায়গায় অেনক বেড়া বেড়া ঘাস আেছ, আ াজ চার ফুট উঁচু।
অেনক গ এই ঘাস খেত আেস। তাই বাঘও বিশ আেস
এখােন। মহাকাল মি েরর ভতের একটা পাথেরর মহােদেবর
মূিত আেছ।
পরিদন আমরা িগেয়িছলাম ব ার জ েল। জ েল ঢুেক
আমরা একটা িচতা বােঘর টাটকা পােয়র ছাপ দখেত পলাম।
ওর গােয়র গ ও পাি লাম। িক িচতা বাঘটােক না দখেত
পেয় ঃখ হল। িক আমােদর ঃখ ঘুেচ গল, দিখ পরপর
পঁাচটা হািত। েটা বেড়া হািতর সে চেলেছ িতনেট বা া।
একটু পেরই ওরা চেল গল। ই ওরা যিদ আর একটু থাকত
আমােদর সামেন।
এবার ফরার পালা। সিদন িবেকেলই ন। তাড়াতািড় চানখাওয়া সের িনেত হল। ডুয়াস ছেড় িফরেত ইে করিছল
না।

উ ারণ অ যায়ী বানােনর ব া
মহা া ামাচরণ শ সরকােরর ি শত বষ উ যাপন
১৯ আগ , দীনব ু িব াস, শাি পুর •
১১ আগ ২০১৩ রিববার িবকােল েগারাগাঙিন' সািহত
পি কার শাি পুর শাখার উেদ ােগ মহা া ামাচরণ শ
সরকােরর ি শত বষ সাড় ের উ যাপন হল শাি পুর পাবিলক
লাইে িরর িনমেল লািহড়ী মে । অ ােনর থম পেব
ামাচরণ শ সরকােরর িত া াপক িট গান পিরেবিশত
হল। সই েরর দালায় েশা বছেরর অতীত ামাচরণ
যন নতুন কের জেগ ওেঠন। াগত ভাষণ দান কেরন ী
অমের নাথ িব াস। এরপেরই মহা া ামাচরেণর রেণ
ারক প ' কাশ কেরন ড. বািরদবরণ ঘাষ। িতিন
একইসে উিনশ শতেকর নবজাগরেণ ামাচরেণর ভূিমকা'
শীষক ব ৃতা দান কেরন। অজানা ত ও তেথ র আেবেশ
িব ল উপি ত িতনশত দশক।
নিদয়ার মামেজায়ান থেক কলকাতা, কলকাতা থেক িদি ,
ামাচরেণর নবজা ত চতনা ও পাি ত কীভােব ছিড়েয় পড়ল,
বােক র আলপনােত তা রভােব আঁকেলন ড. ঘাষ মহাশয়।
এই মু তার ঘার কাটেত না কাটেতই ড. িনমল দােসর
আেলাচনা িছল বাংলা ব াকরেণর মিবকাশ ও ামাচরণ
শ সরকার'। রামেমাহেনর গৗড়ীয় ব াকরেণর (১৮৩৩) পেরই
ামাচরেণর বা ালা ব াকরণ' (১৮৫২) কািশত হয়। ড. দাস
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আমােদর জানােলন, এর মােঝ আর কােনা বাংলা ব াকরণ
সভােব রিচত হয়িন। ামাচরণ িছেলন বাংলা ব াকরণ চচায়
তুলনামূলক ব াকরণ চচার জনক। িতিনই থম উ ারণ অ যায়ী
বানান লখার কথা ঘাষণা কেরন। এগােরািট ভাষা অনগল
বলেত ও িলখেত পারেতন ামাচরণ।
ধু একতরফা আেলাচনাই হয়িন, ব ৃতার ফঁােক ে া েরর
েযাগও িছল। নিদয়ার বাদ া ামাচরণ শ সরকার ি শত
কেরন,
বষ উ যাপন শাখা কিমিটর প থেক একজন
এত পাি ত ও কৃিত থাকা সে ও ামাচরণ শ সরকােরর
নাম কন আজও বাঙািলর কােছ অজানা?' এর উ ের অধ াপক
দাস বেলেছন, বাঙািলর িব ৃিত। আমরা ভুলেত ভােলাবািস।
ক কের মেন রািখ না। ...'
চা পােনর িবরিতর পর ি তীয় পেবর অ ান
হয় স া
সাতটায়। থেম হল ামাচরণ িবষয়ক েটা নাটক -- সমর
ভ াচায িলিখত ও িনেদিশত িতনাটক িফের পাওয়া' এবং
বীর দাস পিরচািলত ম নাটক অে ষণ'। এই নাটেকর ৬ জন
শীলেবর বয়স ১৫ বছেরর িনেচ। কী পির েম েশা বছেরর
অব ার ধুেলাবািল ঝেড় ামাচরণেক বার কের িনেয় এেলন
কেয়কজন যুবক-যুবতী! অেনকিদন পর শাি পুরবাসী এমন এক
িশ ণীয় অ ান উপহার পল।

খ ব র

িন য়া

ফু িশমার নয়া িবপযয়, িদেন দশ টন কের
তজি য় জল িমেশেছ ভূ-গভ জেলর উৎ স
শমীক সরকার, কলকাতা, ২২ জুলাই, তথ সূ
াশনাল িজও ািফক •
িবপয ফু িশমা পরমাণু চুি থেক তজি য়
জল িগেয় িমশেছ ভূ-গভ জেলর উৎ সও।
২০১১ সােলর িবপযেয়র সময় থেকই াে টর
ফুেটা িদেয় িগেয় ভূগভ জেলর উৎ স তজি য়
জল িমশিছল। এতিদন সকথা ীকার কেরিন
ক িটর মািলক শি -কেপােরট টপেকা। তারা
বেল আসিছল, ভূ-গভ জেল নয়, শা
মহাসাগের িগেয় িমশিছল। িক ১১ জুলাই খাদ
জাপান সরকার ীকার কের, শা মহাসাগেরর
সােথ সােথ ভূ-গভ জেলর উৎ সও িমশিছল
কে র তজি য় জল। ২২ জুলাই টপেকাও
সকথা ীকার কের।
কন এই ীকােরাি ?
চুি িলর
আেশপােশর ভূ-গভ জেল তজি য়তার মা া
পিরমাপক িকছু যে ৯ জুলাই অ াভািবক বিশ
মা ার িসিজয়াম পাওয়া যায়। এমনিক ৬ জুলাই
য পিরমাণ িসিজয়াম পাওয়া যায়, তার তুলনায়
৯০ ণ বিশ পাওয়া ৯ জুলাই ( িত িলটার
জেল ৯০০০ বকােরল িসিজয়াম-১৩৪ এবং
১৮,০০০ বকােরল িসিজয়াম-১৩৭)। ম মাস
থেক ফু িশমার পেরর য ব র সখানকার
সমুে র জেলও ি িটয়াম পাওয়া যাি ল। ৩
জুলাই সখােন পাওয়া যায় এক িলটার জেল
২৩০০ বকােরল ি িটয়াম।
পরমাণু ি য়া, অথাৎ তজি য় ালািনর
পূণা
লন (গলন বা ম ডাউন) একবার
হেয় গেল তােক থামােনা যায় না।
তখন ঠা ডা কের রাখেত হয় তােক। নািমেত
লন িনয় েণর বে াব
ংস হেয় যাওয়ার
পর ফু িশমার একািধক চুি েত ম ডাউন
হেয় যায়। তােক ঠা া করার জ জল

করা ছাড়া উপায় থােক না। িক ওই
করা জল তা কে র তজি য়তা এবং
ালািনর সং েশ এেস িনেজও ভয়ানকভােব
তজি য়। তার কী হেব? থেম ওই জল
সমুে ই ফলিছল কা ািন, িক সমুে র
মাধ েম এই আিব দূষেণ ভাবশালী দশ িল
পয উে গ কাশ কের। তখন পিরি িত
সামাল দওয়ার জ গাটা ক এলাকা
জুেড় ১০০০ তজি য় জল জমােনার ট া
বানায় টপেকা কা ািন। এই ট া েলার মেধ
রেয়েছ মারা ক তজি য় জল। টপেকা জানায়,
এই তজি য় জল জমােনার ট া েলার বিশর
ভাগই ি ল ওেয়ি ং কের বানােনা, িলক করার
ভয় নই। িক পেরর িদেক তাড়া েড়া কের
বানােনা ৩৫০িট ট া ি েলর সে াি েকর
জাড় িদেয় বানােনা হেয়িছল। স েলা থেকই
অ ত চারবার িলক কেরেছ তজি য় জল।
িক সে সে ধরা পেড় যাওয়ায় বেড়া কানও
িবপযয় হয়িন। িক এবাের ায় মাসািধক কাল
জুেড় িলক হেলও কউ টর পায়িন। ফেল এই
এক মাস ধের িদেন অ ত ১০ টন ভয় র
তজি য় জল ভূ-গভ জেলর সে িমেশেছ,
এবং সােথ সােথ কােছই যেহতু সমু , তাই
সমুে র জেল িগেয়ও পেড়েছ।
জাপান তথা সারা িব জুেড় আেলাড়ন পেড়
যায় এই ীকােরাি েত। জাপান সরকার এই
নয়া িবপযয়েক িতন মা ার পরমাণু িবপযয়
বেল িচি ত কের। উে খ , ২০১১ সােলর মাচ
মােস নািমেত ফু িশমা চুি িলর ংস হেয়
যাওয়ােক সাত বা সেবা মা ার পরমাণু িবপযয়
বেল িচি ত করা হেয়িছল।
এখনও ফুেটা কাথায় হেয়েছ, তা খুঁেজ
পায়িন টপেকা, িক ফুেটা হওয়া ট া িট
িচি ত করা গেছ। সিট খািল করা হেয়েছ।

েবামা ফেল, ান মের, খুন কের নয় শাি
আেস ভতেরর সহমিমতা ও মা থেক'

িশবু, তুই চিল গিল!
মানস বে াপাধ ায়, শিহদনগর কেলািন, হালতু, ৩১ আগ •
আমার ৃিতেত অটুট মাহময় সই কেশােরর িদন িল।
অ ণদার গড়া ( ী অ ণ চ বতী, বতমােন জামানীেত)
িকেশার বািহনী' পরবতীেত শিহদ ৃিত সব পেয়িছর
আসের'। িতিদেন ভাের শরীরচচা, চকাওয়াজ আর িবেকেল
সদ েদর খলাধূলা িনেয় মেত থাকা। মনীষীেদর জ িদেন
আেলাচনা সভা, ২৫ বশােখ রবী জে াৎসব পালন -- নববেষ
পি মবাংলার িবিভ াে র সব পেয়িছর আসেরর ক ীয়
জমােয়েত কলকাতার বেড়া পােক চকাওয়াজ, তচারী, যাগ
ব ায়াম দশনীেত আমরা িবপুল উৎসােহ অংশ হণ করতাম,
আর সবেশেষ বড় াি রাংতা মাড়া খাবােরর প ােকট।
িত রাববার অ ণদার নতৃে আমরা শিহদনগর কেলািন
অ েল িবিভ সমাজেসবামূলক কােজ -- যমন রা াঘােটর
সং ার, িঝেলর কচুিরপানা পির ার কাজ িল করতাম হ হ
কের। মেন পের েত কিদন সকালেবলা িবনামূেল কানাডাঅে িলয়া থেক পাওয়া ঁেড়া ধ জেল েল িবতরণ হত
কেলািনবাসীর মেধ । িতবছর শীেত বািহনীর সভ েদর িনেয়
সানারপুর, বা ইপুর, ডায়ম ডহারবার, বারাসাত যতাম
বনেভাজন করেত। যাওয়া আসার মােঝ সকেল িমেল গাইতাম
ের ব ের অসংখ গান। মন অধীের আ েহ তী া কের
থাকেতা -- কেব পুেজা আসেব। এ সমেয় কিচ-কঁাচােদর হােত
আঁকা ছিব তির করা মেডল, ছিবেত মানব সভ তার ও মা েষর
মিববতন, নানা িব ান িবষয়ক ত
েয়ােগর মেডল
দিশত হত ুেদ িকেশােরর মলা'য়। ছিব িল তা আঁকা
হত অ ণদা আর শি পদ চ বতীর। সদ েদর লখা থেক
িনবািচত গ , ব , কিবতা িনেয় হােত লখা শারদ পি কা
উদেয়র পেথ' কািশত হত। িবজয়া দশমীর পেরর িদন িলেত
আমরা দল বঁেধ যতাম েভ া িবিনমেয়। সই বােদ পতাম
নারেকল নাড়ু, ঘুগিন আর কেনা িমি । িশবু তােদর বািড়েত
তার মােয়র কােছ িগেয় আবদার কের িবেশষ িবেশষ খাবারও
পতাম। মেন আেছ, তার ুল ফাইনাল পরী ার ফম ভিতর
সময় আদশ িশ ায়তেন সহকারী ধান িশ ক আমার বাবা
গীয় িজেত লাল বে াপাধ ায় তার বয়স িহেসব কের বিসেয়
িদেয়িছল। ুল পিরেয় ের নাথ কেলেজ িব ান িবয়েয় ভিত

হেয় বাম ছা সংগঠেনর নতৃে িদিল সফলভােব।
আমরা িভ িভ কেলেজ ভিত হওয়ায় আমােদর
যাগােযােগর সতু হেয় উঠল শিহদ ৃিত সংেঘর সি য়
সদ েপ। ১৯৬০ থেক ১৯৬৭ আ মািনক সমেয় শিহদ ৃিত
সংেঘর সাধারণ স াদক িছেলন ী মাখন সন , আর িশবু
তুই িছিল সং ৃিত স াদক। গীয় শা দাশ ে র পরামশ
েম রবী জ শতবািষকী, িবেবকান শতবািষকী আেয়াজন,
এছাড়া সংেঘর পিরচালনায় িনয়িমত নাটক, গীিতনাট , ঋতুর ,
বষাম ল গান খলাধুলার মাধ েম আমরা এক সাং ৃিতক
পিরেবশ গেড় তুলেত চেয়িছলাম। গেড় তুেলিছলাম াগার।
পাঠেকর সংখ া বাড়ােনার আ হ িছল বিশ। িশবু, এই সম
কমকাে ড আমােদর িটেমর ি িরট িহসােব সবদাই তুই সি য়
িছিল। কমজীবেন েবশ কের তুই িটটাগড় িমেল কাজ পিল,
টকিনক াল িডিভশেন। কারখানা ব হেল িনজ যাগ তা ও
অিভ তােক কােজ লািগেয় িনজ উেদ ােগই জীিবকা িনবাহ
করিল।
সাংগঠিনক কােজ তুই বরাবরই িছিল দ এবং উেদ াগী।
নানা ের িছল তার যাগােযাগ। শিহদ নগর, ন রপাড়া,
ঢা িরয়া অ েলর ব মা েষর ভােলাবাসা তুই পেয়িছস। চাকির
সূে বাইের থাকায় মােঝর িকছু িদন তার সে িবি তা
থাকেলও, তার সি য়তা থেকই িগেয়িছল। বশ কেয়কবছর
ধের তুই সৃজনীর িত াতা কৃ া বে াপাধ ায় সহ আরও
অেনেকর উেদ ােগ
হওয়া াম মান রবী জে াৎসব
কিমিট'-র সােথ যু হেয় আবার নতুন কের এলাকায় সাং ৃিতক
ঐিত িফিরেয় আনিল। রবী জে াৎসব কিমিটর ২৫ বছর
উপলে তুই এবার সারা বছর ধের রবী নাথেক িনেয় িবিভ
অ ান করার কথা বলিল। কেয়ক বছর আেগ জন াথ র া
ম '-র উেদ ােগ জলাশয় র া ও পিরেবশ সেচতনতার কােজও
যু হেয় পড়িল। তার জীবেনর নানা পািরবািরক িবপযেয়ও
তুই তার সামািজক দায়ব তা থেক সের যাসিন। িক ছাড়েত
পারিল না তার িসগােরেটর অভ াস। আর সটাই আমার আপি
িছল। িক তুই িনস িন। তার হঠাৎ কের চেল যাওয়ায়
আমরা সকেলই ি ত। কঁােচর েম বি হওয়া তার ছিব
দেখ চােখর জল আর আটকােত পারলাম না।

এক িসিরয়ান মিহলার টুইটার অ াকাউে ট পাওয়া এই ছিবিট -- আপাতদৃি েত কানও
এক মািকন নিভ অিফসার পা ার ধের রেয়েছন, িসিরয়ার গৃহযুে আল কায়দার
হেয় লড়ার জ আিম মািকন ন বািহনীেত যাগ িদইিন'। িসিরয়ানেদর অেনেকই
মেন কের, সশ িসিরয়ান িবে াহীরা, বা ি িসিরয়ান আিম' আসেল স াসবাদী
গা ী আল কায়দার সংগঠন। এেদর িব ে ই গত স ােহ রাসায়িনক অ েয়ােগর
অিভেযাগ উেঠেছ রাচাির আসাদ সরকােরর িব ে ।
আেমিরকার িসিরয়ার িব ে যু
িত সে
অ পাই ওয়াল ীেটর আ ান, ৩১ আগ •
আেমিরকান জনতার ই ার তায়া া না কের
আবার একিট যুে যাওয়ার মািকন সরকাির
িস াে র তী িন া করেছ েনা ওয়র উইথ
িসিরয়া' (িসিরয়ার সে যু নয়) আে ালন।
এই আে ালন কখেনাই িসিরয়ার আসাদ জমানার
কাযকলাপেক সমথন করেছ না, িক আমরা
মেন করিছ, মািকন হ ে েপ িসিরয়ােত িহংসা
এবং েভাগ বাড়েব আরও। মািকন যু রা
অথৈনিতক ম া এবং অ হীন যুে
িত
হেয়ই আেছ, তার মেধ ফর িসিরয়ােত মেজ
গেল যমন মধ ােচ অি রতা বাড়েব, তমিন

ম লবার পুর ৩ ট থেক সে

মািকন যু রাে র জনগেণর ভঁাড়ার আরও খািল
হেব। েনা ওয়র উইথ িসিরয়া' আে ালন জােন,
আেমিরকান জনতাই কবল পাের মধ ােচ
মািকন আ াসন ঠকােত, যমন মধ ােচ র
মা ষই পাের তােদর িনেজেদর আভ রীণ কলহ
থামােত।
আমরা সবাইেক আ ান করিছ, আমােদর
সে গলা িমিলেয় আবার একিট মািকন
আ াসেনর িবেরািধতা করেত। আমরা জািন য
বামা ফেল, ান মের, খুন কের শাি আনা
যায় না; শাি আেস সহমিমতা ও মা থেক,
যা ভতর থেকই আসেত হেব। ...
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