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ধিরtীর দৃি

েথেক ...

পৃিথবীর দৃি থেক দখার aভ াস আমার িছল না। পৃিথবী eকটা gহ।
তার aপর নাম ধিরtী, ধরা, বsnরা ...। eiসব নামকরেণর মেধ
রেয়েছ aেনকgেলা ধারণা বা িব াস। তােক মাতৃrেপ দখা eবং eমন
eক পিরসর িহেসেব দখা, যা আমােদর ধারণ কের রােখ। ‘আমােদর’
বলেত ধু মাnষ নয়, সমs pাণ-apােণর সমাহার।
যখন আমরা বsnরা বা ধিরtী িদবস পালন করিছ, তখন কলকাতার
পূবpােn নানাডাঙায় uে দ হoয়া মাnেষর টানােপােড়ন চলেছ। eকটা
যন লােভর িজব eিগেয় আেস! যত িকছু িমেঠ িছল gাস কেরo তৃp নয়
স, নানা ডাঙাটুko oর চাi! আেমিরকার হালিফল akপাi আেnালেন
আoয়াজ uেঠেছ, কেপােরট িgড-eর িবrেd। িকnt খয়াল করেল বশ
বুঝেত পাির, কেপােরট মােন ধু আমার শরীেরর বাiেরর কােনা সttাi
নয়, িgড বা লাভ ধু কােনা দাপুেট ব বসায়ীর নয়, e আমার pবৃিt।
কেপােরট আজ ধু িকছু িব মােপর ব বসা-সংগঠনi নয়, সরকার দল
eনিজo পাড়ার kাব সমাজেসবা সবিকছুর মেধ i কেপােরট- মজাজ।
আজ নানাডাঙায় ক কত বিশ আেnালন করেব, ক কত বিশ
বুিdজীবীেক শািমল করেব, ক কত িমিডয়ার দৃি আকষণ করেব, তা িনেয়o
যন pিতেযািগতা। pিতেযািগতা! সটাo তা eক কেপােরট gণi বেট!
সকেলরi মুেখ eক বুিল, নানাডাঙার বিsবাসীেদর পুনবাসন চাi!
পুনবাসন মােন? সরকার আর বেড়ােলােকেদর দয়া চাi। চাiিছ কrণা,
aথচ কেপােরট কায়দায়! য মাnষ (িকংবা কােনা pাণ) ei পৃিথবীেত
জn িনেয়েছ, তার বঁেচ থাকার aিধকার িক কােনা সরকার, কােনা
আiন, কােনা রাT কেড় িনেত পাের? hাঁ পাের --- গােয়র জাের,
kমতার জাের, anায়ভােব পাের। িকnt পৃিথবী তা মানেব কন? তার
ধম তা eকটাi, pাণ আর apাণেক ধারণ করা। uে দ করা তার ধম
নয়। আিম যিদ পুনবাসন িনেয় oকালিত কির, তাহেল আিম uে েদর
aিধকােরর পেk।
আেnালনকারী বnু বলেবন, আপিন aবাsব কথা বলেছন। uে দ
হেয় গেছ যারা, তােদর পুনবাসন ছাড়া আর গিত কী?
আিম বলব, বিsবাসীরা uে দ হেত চায়িন। তােদর গােয়র জাের
uে দ করা হেয়েছ। তারা সামিয়কভােব িনrপায় হেয় সরকাির
পুনবাসনেক মেনo িনেত পাের। িকnt আপিন বা আিম, eকজন
সহাnভূিতশীল বাiেরর বnু িহেসেব কান িবচাের পুনবাসেনর কেপােরট
আgাসী বুিল আoড়াব? বলুন তা, sাধীনতার পর থেক যত unয়েনর
কাজ হেয়েছ --- িডিভিস থেক r কের নমদা বাঁধ --- কাথায় মাnষ
sিsেত বাঁচার মেতা পুনবাসন পেয়েছ? কন িমেছ sাকবাক আoড়াব?
কন আমার মেতাi আর eকজন মাnষেক দয়া-কrণা করব?
আিম বাঁচেত চাi। য-আিম ei পৃিথবীেত জngহণ কেরিছ, uপযুk
বাসsান-জীিবকা-anসংsান তার pকৃিতগত aিধকার। আজ সারা পৃিথবী

জুেড়i ei আoয়াজ uঠেছ।
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েনানাডাঙায় বিs uে েদর িবrেd আেnালনেক েকnd কের দফায় দফায় েgpািরর ঘটনা ঘেট। েবশ িকছু মাnষেক বিn কেরo রাখা হয়। ei বিnেদর
মুিkর জn েদশ-িবেদেশর বুিdজীবী o নাগিরকেদর sাkিরত আেবদন পাঠােনা হয় সংি িবিভn সরকাির পদািধকারীেদর কােছ। eমনi eকিট আেবদন
পাঠােনা হেয়িছল pধানমntী মনেমাহন িসংেয়র কােছ। বেড়া িমিডয়া েনানাডাঙার uে দ হoয়া মাnেষর dেভর্াগ eবং তােদর pিতেরােধর সংবাদেক grt না
িদেলo ‘ভারেতর pধানমntীর কােছ ড. পাথর্সারথী রােয়র মুিkর জn েনায়াম চমিsর আেবদন’-েক েযাগ সংবাদ িহেসেব grt েদয়! িকnt ei আেবদেনর
রাজৈনিতক ভি মা pসে সংি sাkরকারী o সহাnভূিতশীল মাnেষর সে আমরা িকছু কথা বলেত চাi। আমরা কথা r কেরিছ i টারেনট
েযাগােযােগর মাধ েম। ei পিtকার পাঠকসমােজর মাধ েমo েসi কথাবাতর্া চািলেয় যাoয়ার i া pকাশ করিছ। ২৫ eিpল েথেক r হoয়া সংলােপ েয
িচিঠপt eেসেছ, sানাভােব েশেষর িদেকর েবশ কেয়কিট সিরেয় রাখেত হল। eজn আমরা dঃিখত। ব াnবাদ : িজেতন নnী
েনায়াম চমিs সমীেপষু
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ড. পাথসারথী রায় eবং anাnেদর gpাির িনেয় ভারেতর
pধানমntীর কােছ আপিন eবং an িবjানী, িবdjন o
সমাজকমীরা sাkর কের য িচিঠ পািঠেয়েছন, সi িবষেয় আমরা
আপনার কােছ িলখিছ। িবনায়ক সেনর ঘটনার পের ভারেতর
িবষেয় eবং নnীgােমর ঘটনার পের পি মবে র িবষেয় আপনার
ক ঠsর আজ আবার আমরা নেত পলাম। eটা আমােদর কােছ
খুবi uৎসাহব ক।
বতমান uেdেগর িবষয় হল নানাডাঙার বিs uে দ। eটা
কােনা িবি n ঘটনা নয়। জিম থেক, aরণ থেক, বাসsান থেক
ধারাবািহকভােব uে দ চলেছ ছিtশগড়, uিড় া, মহারাT,
ঝাড়খN, িদিl eবং ভারেতর সমs রােজ i। পি মবে o aতীেতর
বামপnী জমানায় বা বতমান a-বাম জমানায় eর কােনা ব িতkম
দখা যায়িন।
রােTর মদেত uে দ ছাড়াo, কnd o রােজ র eেকর পর eক
সরকােরর কেপােরট-পnী নীিতসমূেহর তাড়নায় মাnষেক uে দ করা
হেয়েছ। সটা বশ ব াপক আকােরর। ভারেতর কৃষকেদর oপর eক
জাতীয় কিমশন (nাশনাল কিমশন aন ফামাস) সmpিত িরেপাট
কেরেছ, eেদেশর ৪০% কৃষক চােষর কাজ ছেড় িদেত চায়। চােষর
খরেচর utেরাtর বৃিd eবং পিরেবশগত aবনমেনর ফেল তারা
eতটাi ভেঙ পেড়েছ। ei asাভািবক লkেণর পিরণাম হল,
পিরেবশগত o আিথক কারেণ udাst হoয়া পঁিচশ কািট মাnেষর
sাত শহেরর বিsেত pেবশ করেছ।
যারা uে েদর ei কেঠার িনমমতার িশকার, তারা pিতেরাধ
করেছ। তােদর পােশ দাঁড়াে বh সহাnভূিতশীল মাnষ eবং সংগঠন।
বh kেt সরকাির kমতায় না-থাকা িবেরাধী দলgিল তােদর নীিতিনরেপkভােব ei pিতেরাধ আেnালেন সামাn মদত কের।
iদানীংকােল কলকাতার পূবভােগ কলকাতা মেTাপিলটান
ডেভলপেম ট aথিরিট কমপেk eক হাজার হকারেদর দাকান eবং
eকিট বিs ভেঙ িদেয়েছ। বসিত ঝুপিড়gেলা বুলেডাজার িদেয়
gঁিড়েয় আgন jািলেয় তছনছ করা হেয়েছ, লুঠপাট চালােনা
হেয়েছ। eক হাজােরর বিশ গিরব মাnষ তােদর সামাn সmল
হািরেয়েছ। িশ , pসূিত মিহলা eবং বৃdবৃdা সহ eকেশার বিশ
মাnষ গৃহহীন হেয়েছ। uভয় kেti আkাn মাnষ pিতেরাধ করার
চ া কেরেছ। হকাররা তােদর হারােনা দাকােনর জn িকছু ব িk

o হকার সংগঠেনর কাছ থেক সাহায পেয়েছ। গৃহহীন মাnেষরা
সাহায পেয়েছ িকছু বামপnী সংগঠন (মজdর kািn পিরষদ,
িসিপআieমeল-িলবােরশন, মাতি নী মিহলা সিমিত iত ািদ),
িল ল ম াগািজন o ব িkেদর কাছ থেক। uে দ হoয়া
বিsবাসীেদর pিতেরােধর oপর বেড়া ধরেনর পুিলিশ aত াচার নেম
eেসেছ। ৮ eিpল ৬৯ জনেক gpার করা হয়। পের পুিলশ ৬২
জনেক ছেড় িদেয় ৭ জনেক আটক কের রােখ। eর পের নানাডাঙা
uে দকাN eবং gpািরর pিতবােদ বশ িকছু িমিছল পুিলশ
আটেক দয়।
আমরা মেন কির, রােTর তরেফ ei a াকশন িছল পূবপিরকিlত। eর সে যুk রেয়েছ কেপােরট বেড়া িমিডয়ার
পিরকlনা। িমিডয়া (আনnবাজার পিtকা, দ s সম ান, sার
আনn িটিভ চ ােনল iত ািদ) ei ৭ জনেক মাoবাদী বেল িচিtত
কের eবং ei pিতেরাধেক মাoবাদী কাযকলাপ বেল pাপাগা ডা
কের, যােত সাধারণ মজীবী মাnষ ei আেnালন থেক দূের
থােক। কেপােরট আgাসেনর িবrেd জনpিতেরাধেক মাoবাদী
কাযকলাপ বেল তকমা লাগােনা ভারেতর কেপােরট-বাnব
সরকারgিলর বশ পুেরােনা কৗশল। aথচ সরকার eবং িমিডয়া
ভােলাভােবi জােন, eঁেদর aেনেকরi রাজৈনিতক aবsান বামপnী
হেলo তাঁরা মাoবাদী দেলর সদs বা সমথক নন।
১৮ eিpল ২০১২ ei ৭ জেনর eকজন, পাথসারথী রায়েক
আিলপুেরর জলা আদালত জািমেন মুিk দয়। সরকাির uিকল
কােট দাঁিড়েয় বেলন, পাথসারথী রােয়র জািমেন তাঁেদর আপিt
নi। বািক ৬ জনেক আটক রাখা হয়। আমরা মেন কির, রাT তথা
পি মব সরকােরর পk থেক ei পদেkপo aব i sিচিnত o
পিরকিlত। ei পদেkপ জাতীয় sেরর বেড়া কেপােরট িমিডয়ার
সে eকsেরi শানা গেছ। তারা an বিnেদর থেক আলাদা
কের, eমনকী কখেনা কখেনা uে েদর পুেরা িবষয় থেক
িবি nভােব ‘িবিশ িবjানী’ পাথসারথী রােয়র gpাির িনেয় হiচi
জুেড় িদেয়েছ। কখেনা কখেনা পাথসারথী রােয়র gpাির eবং আর
eক aধ াপেকর an eকিট িবষয়েক eকসে i িমিডয়া u ারণ
করেছ। eর মধ িদেয় তারা সরকােরর aগণতািntক মেনাভাবেক
িবষয় কের তুলেত চেয়েছ eবং নানাডাঙার uে দকাNেক চাপা
িদেত চেয়েছ।

... পরবতর্ী aংশ ২৬ পৃ ায়

যিদ ভােলাবােসা পৃিথবীেক

আমােদর ei পৃিথবী নামক gহিটর পিরেবশগত িবপদgিল িনেয় eবং তােক েমাকািবলা করার পদেkপgিল িনেয় ১৯৯২ সােল েহেলন ক ালিডকট If you
love this planet : A plan to save the earth বiিট েলেখন$ ২০০৯ সােল েসi বiেয়র সmূণর্ সংেশািধত o হালনাগাদ সংsরেণ িতিন েয ভূিমকা েলেখন,
েসিট eখােন বাংলায় তজর্মা কের pকাশ করা হল$ anবাদক : িজেতন নnী$

আিম pথম মািকন যুkরােT আিস ১৯৬৬ সােল$ তখন আিম eক
রkণশীল তrণী মা, আমার িতনেট বা া$ সেব আিম eকটা নতুন
মিডকাল িডিg পেয়িছ$ হাভাড মিডকাল sুেলর িশ িচিকৎসা
িবভােগ িসিsক ফাiেbািসস িkিনেক আিম eকটা চাকির িনলাম$
িনেজর বা ােদর দখেত হত, তাi আিম পাট-টাiম কাজ করতাম$
ছােটােবলায় aেsTিলয়ােত আেমিরকান িফl আর টিলিভশন দেখ
বেড়া হেয়িছ$ সবসময় মেন হত যন কােনা dবৃt pিতিট
ল াmেপােsর আড়ােল oত পেত রেয়েছ; ভাবতাম আেমিরকার সমs
রাsােতi বুিঝ িনoন লাiট আর ফাs ফুেডর দাকােনর ছড়াছিড়$
তার বদেল পলাম িনu iংল াে ডর সাজােনা গাছােনা snর
gামgেলা$ সgেলা যমন শাn আর সংরিkত, তমনi সখানকার
ডাuন is আর বাsেনর লােকেদর গভীর যtশীল ব বহার$
১৯৬৬-৬৯ ক’টা বছর িছল রাজৈনিতক ডামােডাল আর
িহংসাtক ঘটনায় পিরপূণ$ আিম দখলাম িভেয়তনােমর যুd িবেরাধী
আেnালন, রিডoেত নলাম pিতবােদর গান, টিলিভশেন দখেত
পলাম ফুেলর মেতা ছেলেমেয়েদর$ ১৯৬৯ সােল ম াসাচুেস স
inিটটু ট aব টকেনালিজেত যুdিবেরাধী sিগতােদেশর িদন জজ
oয়াl eক aিব াs শিkশালী বkৃতা দন$ সi বkৃতা েন
আিম eতখািন নাড়া খেয়িছলাম, বািড়েত িফের িনভৃেত
কঁেদিছলাম$
১৯৬৮-র মােচর eক রােত রিডoেত আিম নেত পলাম লুiস
িলoঁ dদাn kােধ ফুসঁ েত ফুসঁ েত মািটন লুথার িকং-জুিনয়েরর
হত াকাN বণনা করেলন$ িতিন আমােদর সকলেক রাsায় নেম ei
aিবচােরর pিতবাদ করেত বলেলন$ মাt কেয়ক মাস পের gীে র
eক gেমাট সকােল টিলিভশন খুেল আিম দখেত পলাম বিব
কেনিড লস eে lেসর eক হােটেলর মেঝয় লুিটেয় পেড়
রেয়েছন, তাঁর মাথা থেক রk ঝরেছ$ আমার মুখ থেক বিরেয়
eল eক তীk আতনাদ, ‘আর নয়’! কেয়কিদন পর আিম গািড়
চািলেয় বাকশায়াের িগেয় স ট প ািTক ক ািথDাল থেক কেনিডর
aেn ি িkয়ার বতার ঘাষণা নেত পলাম$ হাে ডল-eর
‘ মিসয়া ’ থেক ‘হােললুজা কারাস’ গাiিছল সn ািসনীরা, আিম
কঁেদ ফললাম$
স-বছর শরৎকােল eক মহা আতে র মেধ আিম দখলাম
িরচাড িনkন pিসেড ট িনবািচত হেলন$ utেরাtর মরীয়াভাব
থেক আিম তাঁেক ঠা ডা যুd আর a াি ট ব ািলিsক kপণাst
(a াি ট ব ািলিsক িমসাiল বা eিবeম) চুিk িনেয় িলখলাম$ আিম
িনি ত য িতিন তাঁর uেdাধনী বkৃতায় আমার িচিঠর িকছু aংশ
uেlখ কেরিছেলন$ eমনকী সেনটর eডoয়াড কেনিডর কােছo
পরমাণু যুd আর আসn eিবeম চুিkর grt সmেক আিম
িলেখিছলাম$ িতিন যেথ ভেবিচেn eকটা জবাব িদেলন$ eেত
আমার মেতা eক সাদািসেধ নবীন িচিকৎসক িভতর থেক uেtিজত
মnন সামিয়কী

হেয় uঠল$
আমার কােছ সময়টা িছল uেtজনাময়$ আমূল পিরবতেনর
রাজনীিতেত udুd হেয় আিম anভব করলাম য গণতnt eক
কাযকর ভাবনা$ কারণ রাজৈনিতক ডামােডাল যন eক পিরবতেনর
sুিল হেয় দখা িদল$ আিম ভাবলাম, য কােনা িকছুi কের
ফলা সmব$
১৯৬৯ সােল আিম aেsTিলয়ায় িফের eলাম$ d’বছর বােদ আিম
সফলভােব ফরািস সরকােরর oপর চড়াo হলাম$ তারা সi সময়
pশাn মহাসাগেরর eক দূরবতী dীেপ বায়ুমNেল পরমাণু ast
পরীkা করিছল$ ফরািস পরীkা ‘পািশয়াল টs ব ান িTিট’ ভ
করল$ তার তজিskয়তা ছিড়েয় পড়ল দিkণ aেsTিলয়ায় aবিsত
আমার ছাT শহর a ািডেলেড$ মােয়েদর dেধ sTনিশয়াম-৯০ eবং
তজিskয় আেয়ািডেনর uপিsিতর sাs গত িবপদ িনেয় টানা ন’মাস
জনিশkা pচারািভযান চািলেয় যাoয়ার পর আমার aেsTলীয়
সহনাগিরকেদর ৭০ শতাংশ uেঠ দাঁড়াল$ তারা দািব করল,
আমােদর সরকার oi পরীkা বn করার জn uেদ াগ িনক$
সরকার তা মেন িনল$ সরকাির uেদ াগ gহেণর ফেল ফরািসরা
পরমাণু ast পরীkা মািটর িনেচ করেত বাধ হল$ আিম মািকন
যুkরােT eক সমাজকমীেত rপাnিরত হলাম$ eরপর আমার জীবন
আর কখনi পুেরােনা িদনgিলেত িফের যায়িন$
uেtজনা, পিরবতন আর নানা sেযােগর দশ িহেসেব
আেমিরকােক আিম গভীরভােব dা কির$ e eক দশ যখােন
পৃিথবীর ভাগ িনধািরত হেব$ কন আিম eমন adুত মnব করিছ?
কারণ মািকন যুkরাT হল িবে র সবেচেয় ধনী eবং সামিরক
kমতায় বলীয়ান দশ; কারণ eেদেশর শিkশালী সংবাদমাধ ম
িবে র pিতিট কােণ pেবশ কেরেছ eবং eেদশ eমন সব মেডল
pিত া কেরেছ যা বিশরভাগ মাnষ করায়t করেত চায়$ বিলহাির
eর pভাব! কািট কািট চীনা, আি কান, ভারতীয় আর লািতন
আেমিরকােনর anেরর কামনা আজ গািড়, ি জ, কােকর গলােস
আiস িকuব আর রঙচেঙ মাড়ক$
যেহতু আেমিরকার জনসংখ া হল পৃিথবীর মাt ৪% eবং তার
শিk-ব বহার ২৩%, ei জীবনযাপন িকnt aপর শতেকািট মাnেষর
uপযুk মেডল হেত পাের না$ ei aসংযমী জীবনযাtাi হল
oেজান hাস, িব u ায়ন, বাতাস-জল-মািটর িবষময় দূষণ eবং
পরমাণু সmpসারেণর pধান কারণ$ pেত ক আেমিরকান য কােনা
তৃতীয় িবে র মাnেষর তুলনায় kিড় থেক eকেশা gণ বিশ দূষণ
ঘটায়$ আেমিরকার ধনী িশ রা বাংলােদশ বা পািকsােনর িশ েদর
তুলনায় eক হাজার gণ বিশ দূষণ ঘটােব$ সmদশালী পি িম
unত দশgিলর aিধকাংশ নাগিরকেদর মেতাi কানাডার নাগিরেকরা
তােদর দিkণী pিতেবশীেদর aিমতব য়ী জীবনযাtােক anকরণ
কের$ বh unয়নশীল দশo, eমনকী ভেঙ পড়া সািভেয়ত
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যােব না$ যখন আমরা সi িনদানতttেক s করেত পাির, তখন
আমরা যথাযথ িচিকৎসার sপািরশ করেত পাির$
dভাগ জনকভােব, আমােদর gহ বh িবিচt asেখ জজিরত$
সূk খুঁিটনািটেত পরীkা করেল দখা যায়, সgিলর িনদানতtt
জিটল eবং সgিলর মাকািবলা করাo কিঠন$ গাড়ােত পুিঁ জবাদ
eবং কেপােরট মুk বািণেজ র চমৎকার যসব pিতrিত দoয়া
হেয়িছল, পৃিথবীর pাকৃিতক সmদ o তার uৎসgিলর যtশীল o
দািয়tপূণ পিরচালেনর িদেক সgিল সবসময় যায়িন$ কমু িনজেমর
a ভ ফলাফলgিলo বh kেt িবপযয়কারী দূষণ eবং pকৃিতর
u ৃ ল aবেহলার িদেক গেছ$ ...
নাপা ভ ািলেত eকিট কেলেজর ছাtরা সmpিত আমােক িজjাসা
কেরিছল, ‘আপিন আেমিরকানেদর সmেক কী মেন কেরন?’
pকাে eরকম pে র মুেখ আিম কখেনা পিড়িন$ তাi আিম eকটা
সৎ o দািয়tপূণ utর খুজ
ঁ েত লাগলাম$ আিম বেলিছলাম,
আেমিরকানরা পৃিথবীর সবেচেয় সhদয় eবং যtবান মাnষ$ তারা
মরীয়াভােব সিঠক কাজটা করেত চায়$ িকnt তারা জােনi না
সিঠকটা কী$ সিঠক কাজ িক পারs uপসাগের যুd করা, জজ
বুশেক সমথন করা আর িনেজেদর দশেpিমক িহেসেব মেন করা?
aথবা সটা িক গৃহহীনেদর pিত যtবান হoয়া eবং দেশর
িভতরকার বণিবেdষ o aথৈনিতক aসাম েক মাকািবলা করা?
aথবা ei gহেক বাঁচােনা?
eiসব pে র কােনা সহজ utর নi$ িকnt সgিলেক আিম
খাঁজার চ া কেরিছ$ আমােদর িনেজর সমাজেক িবচােরর দৃি েত
দখার kেt ভয় পেল চলেব না$ কারণ আমরা eক যtশীল o
কেঠার িবে ষেণর মধ িদেয় আমােদর মরণাপn পৃিথবীেক ss কের
তুলেত চাi$
যিদ তুিম তামার দেশর asখgিল সািরেয় তালার জn তােক
যেথ ভােলাবােসা, তুিম ei gহেক ভােলাবাসেত পারেব, তােকo
সািরেয় তুলেত পারেব$ ...

iuিনয়ন, ভারত o চীন uৎসােহর সে পুিঁ জবােদর ei ‘মজা’য়
জিড়েয় পড়েছ$ কারণ তােদর দেশর মাnষ ei pাচুেযর
জীবনযাtােক চাiেছ$ িকnt ৬.৭২ িবিলয়ন (= ৬৭২ কািট) মাnষ
সmবত ৩০ কািট আেমিরকােনর জীবনযাtার সমকk হেয় uঠেত
পাের না eবং আশা করেত পাের না য তার পেরo পৃিথবী নামক
gহটা িটেক থাকেব$ uপরnt, আগামী শতাbীর মেধ পৃিথবীর
জনসংখ া ১৪০০ কািট হেয় uঠেত পাের$
কেয়কজন িবিশ িবjানী anমান করেছন, যিদ আমরা পৃিথবীর
দূষণ, pজািতgিলর িবেলাপ, aিতজনসংখ া eবং আগামী পরমাণু
শিkর িবপেদর পুি ভূত ফলাফলেক িবপরীতমুখী করার uেদ াগ
eখনi না িনi --- সmবত আমরা আর দশ বছরo সময় পাব না
--- ei gেহর বিশরভাগ pজািত, eমনকী হয়েতা হােমা
sািপেয়েnরo, দীঘsায়ীভােব বঁেচ থাকা aসmব হেয় uঠেব$
আমার পশা হল মাnষেক ss কের তালা eবং eকজন
িচিকৎসক িহেসেব আিম মরণাপn ei gহেক eকজন মরণাপn
রাগীর মেতাi পরীkা কির$ মানবেদেহর মেতাi পৃিথবীর িনজs
দেহর eক pাকৃিতক পরsর সংযুk আভ nরীণ সাম রkার
বেnাবs রেয়েছ$ যিদ eকটা ব বsা, যমন oেজান sর, ass হেয়
পেড়, তখন an ব বsাgিলর িkয়াকলােপo asাভািবকt দখা দয়
---শs িকেয় যােব, সমুd o নদীর জেল ভাসমান pাণী o
uিdদসমূহ kিতgs হেব eবং gেহর সমs pাণীর চােখর asখ
হেব eবং তােদর দৃি শিk dবল হেয় পড়েব$
নানান asেখর pিkয়ায় যntণািবd আমােদর বাসsান ei gহ$
সi asখgিলেক পরীkা কের দখার মেতা aনমনীয়তা আর সাহস
আমােদর aব i থাকা দরকার$ িকnt িনখুত
ঁ আর aিত সতক
িবে ষণi যেথ নয়$ আমরা ধু রাগীেদর রাগ ঘাষণা কের
িদেয়i তােদর ss কের তুলেত পাির না$ ধু বেল িদেলi হয় না
য তামরা মিনnেজাককাল মিননজাiিটস aথবা খাদ নালীর
ক ানসাের ভুগছ$ যতkণ না আমরা সi asেখর pিkয়াগত কারণ
বা িনদানতেttর িদেক মেনােযাগ িদেত pstত, রাগীেক ss করা

খবর িদন

খবর িনন

খবেরর কাগজ সংবাদমnন
সারা বছেরর জn চিlশ টাকা ডাকেযােগ পািঠেয় পািkক ei সংবাদপt সংgহ কrন।
েযাগােযাগ
িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, i-েমল : manthansamayiki@gmail.com
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ei eকটাi পৃিথবী আমােদর
eখেনা পযn যতদূর জানা আেছ ei bhােN আমরা eকলা$
আমােদর বািড় ঘরেদার বলেতo আর িকছু নi$ ei eকটাi বািড়
আমােদর$ চাঁেদর বািড়র কথা মােঝ মােঝ eকটু-আধটু শানা যায়
বেট, তেব aদূর ভিব েত তার কােনা লkণ দখা যায় না$ আর
সখােন ঘরবািড় হেলo বা কতদূর কী eেগােব$ চাঁদ তা আমােদর
ei পৃিথবীর সে i গাঁটছড়ায় বাঁধা$ ei বাঁধনটাi বা কতটা
জারােলা তা ক জােন$ আর যাi হাক চাঁদ তা পৃিথবীর চেয়
aেনক ছােটা$ তা পৃিথবীটােকi যিদ আমরা ন কের ফলেত
পাির, তাহেল চাঁদ ন করেতi বা আর কত িদন লাগেব$ তেব hাঁ,
কেয়কটা িদন আেরা সময় পাoয়া যােব তা বেটi$
পৃিথবীেত আমরা eকলা$ আমরা মােন সবাi$ ei আমরা, যারা
আমােদর মেতা, যােদর বলা হয় মাnষ, যারা আমােদর মেতা নয়,
যমন প পািখ, গাছপালা, eমনকী পাহাড় নদী সমুd পবত, eর
সবাi oi আমােদর মেধ anভুk$ আমরা যারা eকসে আিছ,
থািক$ যতদূর জানা আেছ bhােN ei সব িনেয়i আিম eকলা$
bhােNর আর কাথাo তালগাছ eক পােয় সব গাছ ছািড়েয় দাঁিড়েয়
থােক না, আর কাথাo লাল ঠাঁট িটয়াপািখ বট ফেল িকংবা পাকা
পয়ারায় ঠাকর দয় না$ eখেনা পযn সnােন আর কাথাo pােণর
িচh পাoয়া যায়িন$ না জীবজnt, না গাছপালা$ eমনকী জড়
পদােথo িঠক আমােদর সে আর কােরা িমল হবার নয়$ সূেযর
তাপ o হাoয়া o জড় sেরর anাn শত যা আমােদর eখােন
pােণর aিst o তার িবকােশর সে যতটা সংগিতপূণ তা
তমনভােব ei bhােNর আর কাথাo eখনo সnান পাoয়া
যায়িন$ pােণর মেতা eত বেড়া eকটা dলভ ব াপার িনেয় আমরা
তমন সেচতন থািক কi$ aথচ ei যা িকছু সব িনেয় ei
পৃিথবীেত আমরা বাঁিচ, বাঁচার তািগেদi তার সব িকছুর সে
আমােদর সবার যাগ রেয়েছ স কথাটা আমরা তমন কের খয়াল
কির না$ কির না বেল আমােদর আচরেণ দখা দয় aসংযম o
aিবমৃ কািরতা$ তা ছাড়া মাnষেক িনেয় আরo eকটা বেড়া িবপদ
আেছ$ কীভােব যন মাnেষর ধারণা হেয়েছ ei সব িকছুর মেধ
মাnষi
pাণী$ মাnষi নািক সবেচেয় বুিdমান$ তাi সবার
সে , সব িকছুর সে িমেলিমেশ থাকার বদেল মাnষ িনেজর
t
জািহেরর পেথ গল$ ফেল স সব িকছুেক িনেজর কােজ লাগােত
গল$ পৃিথবী, ভূpকৃিত, িনসগ, eেদর pেত েকর িদেক মাnষ
তাকােলা pেয়াজেনর দৃি েত,ব বহািরক দৃি েত, লােভর দৃি েত,
eবং শষ পযn িনতাn লােভর দৃি েত$
পৃিথবী আমােদর eকটাi$ আর সখােন সবাiেয়র সে
িমিলতভােব আমরা eকলা$ eমিনভােব ei পৃিথবীেত চেড় আমােদর
bhাN যাtা$ কlনাটা eেকবাের জাহােজর জলযাtার মেতা$ ei
eকিট জাহােজ আমরা চেলিছ সবাi$ ei জাহাজটাi আমােদর
বsnরা, সi আমােদর ামল বsমতী$ ei সব শেbর মেধ আেছ
সমৃিdর কথা, ীর কথা, ধু স েয়র কথা নয়, ধু িবেtর কথা
নয়$ ধু িবtবান হoয়া নয়, ীময় হেত শখা$ ei জায়গাটায়
মাnষ তার আচাের আচরেণ বাধহয় িকছু গালমাল কের ফেলেছ$
মnন সামিয়কী
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তাi তার ী ন হেয়েছ, ন হেয়েছ আমােদর ei জাহােজর
ভারসাম $ তেব সmবত oi বাধ বুিd o চতেnর জােরi মাnষ
বুঝেত পেরেছ ভারসােম র aভােব তার িবপেদর কথা$ তাi স
আলাদাভােব ভাবেত চেয়েছ বsnরার কথা$ আমােদর আবহাoয়া
মNল, ভূপেৃ র oপর pবািহত বায়ুেsাত, আমােদর জীবমNল,
সমুdপৃে র তাপমাtা, মহাসাগেরর লবণাkতা iত ািদ সব জিড়েয়
আমােদর জীবনবৃtাn$ পারsিরক িনভরতা কতটা sদূরpসারী তার
পুেরাটা আমােদর হয়েতা eখেনা জানা হয়িন$ িকnt নানািদেক
আমােদর নজর িদেত হে $ আমােদর pাকৃিতক সmদ য aফুরান
নয় স বাধ ধাkা িদেয়েছ আমােদর চতেn$ িবে র তাপমাtার
মাtা ছাড়া বৃিdেত আমােদর য-িবপদ তা িনেয় আজ আমােদর
সজাগ হেত হেয়েছ$ oেজান sেরর ফুেটাফাটা আজ বেড়া িবপেদর
মেতা হািজর আমােদর সামেন$ আমােদর সামিgক কাবন িনঃসরণ
আজ সকেলর মাথাব থার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ$ eসব pস আজ
আnজািতক সেmলন মহাসেmলেনর িবষয়$ oi sের পৗঁেছ গেল
kমতার dnd aিনবায$ সi ফাঁেদ পেড় ei পৃিথবীর aিsti আজ
িবপn$ তবু eকটা an মেনর pসার সmাবনার কথা ভেব আমরা
পালন কির বsnরা িদবস, বsnরা সpাহ বা বsnরা pহর$ eিpল
মােসর ২ তািরেখ পািলত হল বsnরা pহর$ সকেলর কােছ
anেরাধ িছল সn ােবলায় eকটা িনিদ সমেয় eক ঘ টা আেলা
িনিভেয় রাখা$ ei s া িন pদীপ aবsা বরণ কের নoয়ার
তাৎপয িন য়i pতীকী$ শিk ব বহাের সংযম দখােনা$ ei
pতীকী আচরেণরo িকছু মূল আেছ বi িক$ ei eিpেলর ১৬
থেক ২২ তািরখ পযn পািলত হেব বsnরা সpাহ, তার শষ িদনটা
(২২ eিpল) িচিhত হেয়েছ বsnরা িদবস িহেসেব$
ei pসে ধারণাগত d-eকটা কথা খয়াল করা যাক$ ei য
পৃিথবী নােম আমােদর eক শূেn ভাসমান জাহাজ, eর আবতন,
পিরkমণ, স রণ সেমত e eক নানা তেntর চলমান সমাহার$
মাnষ সেমত সমs জীবমNল, জব-aৈজব নানা তnt, ভূপেৃ র
জলতnt, আবহাoয়া মNল, বায়ুেsাত iত ািদ িনেয় আমােদর ei
gহ আিhক গিতেত আবিতত হে , বািষক গিতেত স সূযেক
পিরkমণ কের আর ei সমs pিkয়ার মধ িদেয় স eিগেয়
চেলেছ সmবত bhােNর pসােরর পেথ$ আর সi sের কােনা
eক রকেমর সmেক আমােদর পৃিথবী িন য়i জিড়েয় যাে
anাn বstপুে র সে $ ei য পারsিরক সmেক জিড়েয় থাকা
eকািধক তnt, ei িনেয় য সমgতার বাধ, আমােদর বsnরা
ভাবনায় সi বােধর পিরচয় kেম ফুেট uঠেছ নানা ভােব$ গাiয়া
তtt ei সমgতা বােধর eক বেড়া পিরচয়$
গাiয়া তেttর pবতক জms লাভল নােমর eক রসায়নিব $
গত শতাbীর ষাট-সtর দশক জুেড় ei তtt pচািরত o িবকিশত
হয়$ জms লাভলেকর মূল ধারণা aণুজীবিবjানী লীন মারgিলসeর হােত আরo িবsার লাভ কের$ তttিটর নামকরেণ সহায়তা
কেরন iংেরজ লখক uiিলয়াম গাlিডং$ লাভলেকর ধারণা েন
গাlিডং তাঁেক পরামশ দন িgক পুরােণর ধিরtী দবী গাiয়া
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(Gaia)-র নােম ei তেttর নামকরণ করেত$ শbিট eকটু-আধটু
an বানােনo পাoয়া যায়$ িজেয়ািফিজk, িজেয়াgািফ, িজেয়ালিজ
iত ািদ শেbর িজেয়া (geo) ei ধিরtী দবীর দ াতক$ গাiয়া
তttেক aেনক সময় গাiয়া হাiেপািথিসস বেলo বলা হয়$ ei
হাiেপািথিসেসর যা বkব তা বjািনক িবচাের পুেরাপুির তেttর
সমতুল িকনা তা িনেয় িবjানীেদর মেধ িdধা সংশয় আেছ$ গাiয়াকlনায় বলা হয় য পৃিথবীর সমs জব সtা তােদর পিরমNেলর
সমs aৈজব বstর সে িমেল eক সংহত পরsর aিnত o
sিনয়িntত eকিট জিটল তnt িহেসেব িবদ মান$ তntিটর আচার
আচরণ anধাবন করেত হেব সi দৃি েকাণ থেক$ ei sিনয়িntত
pিkয়ার পিরণিত িহেসেবi আমােদর ei gেহর oপর pােণর শত
বজায় থােক$ পৃিথবীেত an যত রকেমর তnt িkয়াশীল তারা
সকেলi ei সািবক বৃহৎ তেntর aণুতnt$ ei সমs তnt িমিলেয় য
পরsর িনভরতা eবং তােদর মেধ কার য anলীন ভারসাম তার
oপের দৃি আকষণ করাi গাiয়া তেttর লk $ ei পৃিথবীর
তntসমূহ িমিলতভােব য ভারসােম িsত থােক তােক বjািনক
পিরভাষায় বলা হয় হািমos ািসস$ ei হািমos ািসস aবsার
ভারসাম কােনা কারেণ ন হেল তা জীবতেntর পেk িবপjনক$

তntসমূেহর পরsর িনভরতার kেto তখন নানারকম সাম চু ত
আচরণ লk করা যেত পাের$ ei য আজ িব u ায়ন িনেয়
eত কথা, eত আলাপ আেলাচনা, eত আnজািতক সেmলন oi
সাম াবsার িব সmাবনা তার কারণ$ আমােদর মহাসাগেরর
লবণাkতার পিরমাণ, িবjানীরা িহেসব কের দেখেছন, eক দীঘ
সময় ধের ৩.৪ শতাংেশ মাটামুিট িsর হেয় আেছ$ ei পিরমাণ যিদ
কােনািদন লkণীয় ভােব বদলােত থােক তাহেল সটা হেব oi
হািমos ািসস-eর িবচু িত$
মাটামুিট ei আমােদর গাiয়া তtt$ ২০০১ সােল iuেরাপীয়
ভূপদাথিবদ া সংsার eক হাজার িবjানী আমsারডাম সেmলন
থেক eক যৗথ িববৃিত pচার কেরন$ ei আমsারডাম ঘাষণার
rেতi বলা হেয়িছল --- “The Earth system behaves as a
single, self-regulating system with physical, chemical,
biological, and human components.” ধিরtী তেntর ei য

eকক িমিলত পরsরিনভরশীল sিনয়িntত চিরt, eটাi হেত পাের
বsnরা সpােহ, বsnরা িদবেস আমােদর ধ ােনর বাতা$ িবি nতার
বদেল eক িনিবড় লgতা, ei হাক আমােদর বsnরা দৃি $

িবপn িব pকৃিত
মাnষ kেমi লাভী হেয় পড়েছ$ aেl সnt হoয়ার য িশkা
মনীষীরা িদেয় eেসেছন, eখন তা ভুেল িগেয় মাnষ ভােগi বিশ
আসk হে $ জনসংখ া বেড় চেলেছ$ জীবনধারেণর জn যা িকছু
pেয়াজন তার চািহদা sাভািবক ভােবi বাড়েছ$ িনত নতুন ভােগর
uপকরণ বাড়েছ$ আেগ যটুk হেল চেল যত, eখন আর তােত
চেল না$ িবিভn রকম ভােগর সামgীর িবjাপেন ব বসায়ীরা কৃিtম
চািহদােক uৎসািহত কের তােদর লােভর a েক বািড়েয় চেলেছ$
ধিরtী মােয়র uৎপাদন kমতা য সীিমত, ei সহজ সত টা
asীকার কের udাম ভােগর য পব চলেছ তােত ভাবী pজn য
িনি তi কিঠন সমsায় পড়েব eবং স সmেক uদাসীন থাকাটা
য aৈনিতক তা কui মেন রাখেছন না বা রাখেত পারেছন না$
তােত সমsাটা eখন eমন পযােয় eেসেছ য আ pিতকােরর
ব বsা নoয়াটা aত n জrির হেয় uেঠেছ$
ei পৃিথবীর uিdদজগৎ pাণীজগৎ থেকi মাnষ তার জীবেনর
মূল uপকরণ সংgহ কের$ pকৃিত uদারভােবi eতিদন সব িকছু
জুিগেয় eেসেছ$ iদানীং সi জাগােন টান ধরেছ$ মাnেষর
kমবধমান চািহদা পৃিথবীর মাট uৎপাদন kমতােক ছািপেয় গেছ$
িবjানীরা e সmেক যাবতীয় তথ ািদ সংgহ কের িবে ষণ কের
দখেছন য eখন ei সামিgক চািহদা মটােত eকিট পৃিথবীi যেথ
নয় --- uৎপাদন আরo ৩০ শতাংশ বাড়ােনা দরকার$ আর d’চার
দশেকর মেধ i, যিদ মাnষ তার ভাগিলpা না কমায়, চািহদা
মটােত dিট পৃিথবীর দরকার হেব$ কী কের তা সmব হেব?
মানবসমাজ d’ভােগ িবভk হেব --- eক aংেশর চািহদা িমটেব,
aপর aংেশর িমটেব না$ পৃিথবীর জনসংখ ার eক বৃহৎ aংেশর

মnন সামিয়কী

sজয় বs

জীবনধারেণর uপেযাগী নূ নতম pেয়াজন িমটেব না --- aধাহাের
aনাহােরi তােদর জীবন কাটােত হেব$ ei aমানিবক পিরিsিত
িন য়i আজেকর তথাকিথত সভ সমােজর কাম নয়$
ei স ীন aবsা িবেশষjরা মেন করেছন, আরo গভীর
হoয়ার সmাবনা রেয়েছ$ মাnষ তার ভােগর u ােস pকৃিতেত
aবাি ত পিরবতন আনেছ$ শিk ব বহােরর kেt সটা সবেচেয়
pকট হেয় দখা িদে $ জীবা jালািনর aিনয়িntত ব বহাের
বায়ুমNেল কাবন ডাiakাiেডর পিরমাণ eতটা বেড়েছ য পৃিথবী
kেমi u হে $ ei u ায়েনর ফলrিতেত জল-বায়ুর পিরবতন
হে $ pাকৃিতক dেযাগ আরo pবল হেব বেলi িবjানীেদর
anমান$ মr a েলর বরফ গেল িগেয় সমুেdর জলতলেক oপের
তুলেব$ িনচু dীপgিল সমুেd তিলেয় যােব, িনচু তটভূিম pািবত
হেব$ aসংখ মাnষ গৃহহীন ভূিমহীন হেব$ আরo আশংকা, dিনয়া
জুেড়i খাদ uৎপাদন ব াহত হেব$ eমন সংকট মাnেষর দীঘ
iিতহােস iিতপূেব দখা যায়িন$
বতমােনর ei গmীর পিরিsিত য মাnেষরi তির e সmেক
িdমত নi$ গত শতাbীেতi eর সূচনা$ িশl িবpব eল$
িশlপিতরা তােদর uৎপাদেন নানা বিচt িনেয় eল$ ঢালাo
িবjাপেন kতােদর আকৃ না করেত পারেল আশাnrপ মুনাফা হয়
না$ pেয়াজনীয় apেয়াজনীয়, eমনকী kিতকর পণ o, িবjাপেনর
মাহােt aবােধ িবিk হেত লাগল$ eটাi pগিত বেল pিত া
করার চ াo aব াহত থাকল িবিশ জনেদর সমথেন$ ভাগবাদi
নতুন যুেগর কৃি eবং aথৈনিতক unিতর সাপান, ei তtt সাধারণ
মাnেষর কােছ িবিভn মাড়েক পিরেবশন করা হল$ সরল
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জীবনযাপেনর আদশেক aথহীন eবং বতমােনর anপেযাগী ছাপ
িদেয় তা বজন কের ভাগবাদেকi আধুিনকতার িনদশন বেল তুেল
ধরা হল$
pযুিkর unয়েন uৎপাদন বাড়ােত asিবধা হল না$ পেণ র
বাজার আরo িবsৃত করা দরকার$ মাnষেক ভােগর জগেত টেন
আনেত হেব$ ঢালাo pচার চলল --- ভাগi জীবেনর লk ,
জীবনযাtার সিঠক পথ$ ভােগi আtার সntি o সিঠক ব িkেtর
pকাশ, pিতি তজেনরা e কথা জনসাধারণেক বুিঝেয় ছাড়ল$
জীবনযাtার ধরেন পিরবতন eল$ বেড়া বািড়, গািড়, দািম পাশাক
o খাদ eবং aপচেয়i আিভজাত aিজত হয়, ei ধারণায়
pভািবতরাi সমােজ সংখ াগির হল$
eসেবর জn যা িকছু uপাদান তার জn pেয়াজন হল
pাকৃিতক সmেদর$ িনিবচাের তার ব বহার চলেছ$ ১৯৫০ থেক
২০০৫ ei প াn বৎসের পৃিথবীেত ধাতুর uৎপাদন বেড়েছ ৬ gণ,
খিনজ তেলর uৎপাদন ৮ gণ eবং pাকৃিতক গ াস ১৪ gণ$ সব
িমিলেয় pাকৃিতক খিনজ সmদ সংgেহর পিরমাণ eখন বৎসের
৬০০০ কািট টন, িtশ বৎসর আেগ যা হত তার দড়gণ$ ei
হাের uেtালেন খিনজ তেলর uৎপাদন চূড়াn সীমায় পৗঁছেব
আগামী পেনেরা বৎসের$ ei িহসাব আnজািতক তলভূতttিবদেদর$
সিত i eমনটা হেল ei শতাbীর মাঝামািঝ aথাৎ আগামী ৪০
বৎসেরi খিনজ তেলর আকাল দখা দেব, ei আশ া আেদৗ
িভিtহীন নয়$ pেয়াজেনর aিতিরk ব বহার ei ভাগবাদী কৃি র
কল ােণ কাথায় পৗঁেছেছ তার eকটা uদাহরণ --- ২০০৮ সােল
পৃিথবীেত গািড় িবিk হেয়েছ ৭ কািট, রি জােরটর ৮.৫ কািট,
কিmuটার ৩০ কািট eবং মাবাiল ফান ১২০ কািট! পৃিথবীর
জনসংখ া তখন িছল ৬৪০ কািট$
আসেল ei dলভ মানবজীবেনর uেd য eকটা সৎ ss
জীবনযাপেনর তা থেক িবচু ত হেয় মাnষ আজ িদেশহারা$ িচরকাল
aথেকi aনেথর মূল বেল eেসেছন pাjজেনরা$ কu মেনেছ,
কu মােনিন$ না মেন খুব sেখ থােকিন সকথা বলা যায়$
ভাগবাদী কৃি ei সনাতন িশkােক বজন কেরেছ --- সাmpিতক
কােলi ei pবণতা বেড়েছ, আেমিরকায় pথম বেষর
কেলজছাtেদর কােছ িশkার uেd কী তা জানেত চেয় eক
সমীkা করা হে গত কেয়ক দশক ধের$ ১৯৭০ সােল eক সৎ
aথপূণ জীবেনর পেk িছল pায় ৮০ শতাংশ ছাtছাtী eবং আিথক
s লতার পেk িছল ৪০ শতাংেশরo কম$ ২০০৫ সােল aবsাটা
তার িবপরীেত দাঁিড়েয়েছ, eখন ৮০ শতাংশ s লতার পেk eবং

৪০ শতাংশ aথপূণ জীবেনর পেk$ আমােদর দেশ ei জাতীয়
সমীkা করা হয়িন$ ভাগবােদর pবল pতাপ িব ময় িবsৃত হoয়ার
কারেণ eখােনo সমীkার ফল য eকi রকম হেব তা ধের
নoয়াটা aসমীচীন হেব মেন হয় না$
আশার কথা, আেগর তুলনায় ভাগবােদর kফেল pাকৃিতক
িবপযয় সmেক সেচতনতা eকটু eকটু দখা যাে $ aভ াস
পিরবতেন য মানিসক দৃঢ়তার pেয়াজন তােক শশব থেক লালন
করেত হয়$ কাজটা কিঠন eবং সময়সােপko বেট$ িকnt তার
pেয়াজেনর grtটােক লঘু কের দখাটা িঠক হেব না$ ধীের ধীের
জনমানেস eক িsিতশীল পাষণেযাগ unয়েনর ধারণােক
জারােলাভােব pিতি ত করেত হেব$ ei সmেক গত শতাbীর
শষ দশক থেকi আnজািতক sের রাTসংেঘর সদsেদর িনেয়
ধারাবািহক আেলাচনা চলেছ$ যিদo ei আেলাচনার কেnd িব
u ায়েনর িবষয়িট রেয়েছ, িকnt পাষণেযাগ তার িদকিটo যেথ
grt িদেয় িবেবচনায় eেসেছ$ আসেল unয়েনর সিঠক পথ কী হেব
তা িনেয় িবে র শীষ নতৃt eখনo সহমেত আেসনিন$ তেব ei
ভাগবাদী সমাজেক ভাগ বst সংgেহর pাকৃিতক সীমাবdতােক
dার সে sীকার কেরi সমাধান সূt খুজ
ঁ েত হেব$
আধুিনক িশkা ব বsায় িব pকৃিতেক জানার পdিতেত
িবষয়িভিtক eক িবি nতা রেয়েছ$ পদাথিবদ ার িব eবং
জীবিবদ ার িব পৃথকভােবi চিচত হয়$ aিত সmpিত িবিভn বাsব
সমsার সমাধােনর pেয়াজেন eক সামিgক দৃি েত জড়জগৎ o
জীবজগৎেক সংযুkভােব জানার চ া চলেছ$ জীবkেলর পারsিরক
সmক eবং eেকর জীবনধারেণ aেনেকর aবদােনর কথা
সিঠকভােব বুঝবার pেচ া grt পাে $ জীবনধারণ pিkয়ােক
সমৃd কের তুলেত eর মৗিলক pেয়াজন রেয়েছ$
ধিরtীমাতা e পযn তাঁর কািট কািট সnানেক সাফেল র
সে i লালন কের eেসেছন$ জীবkেলর
সংsরণ মাnষ তার
িচtিবকৃিতেত সi s ু সনাতন পdিতেক িবপn কের তুলেছ$ ei
aপরােধর চূড়াn শািs তা মাnেষর kম aবলুিp$ কােনাভােবi
মাnেষর ei ভয়ংকর kৎিসত পিরণিত মেন নoয়া যায় না$
eখেনা সময় আেছ$ পি িম dিনয়ার ভাগবােদর াn িবকৃত
আদশ থেক বিরেয় eেস ভারেতর সনাতন ত াগ o সহমিমতার
পথ ধরেত হেব$ eক eবং aিdতীয় ei পৃিথবীেক ss ামল
জীবনদািয়নীrেপ সংরkণ করাi হাক সকেলর পিবt কতব $
সবজীেবর সবpােণর কল াণ হাক$

মnন সামিয়কীর gাহক েহান।
ডাকেযােগ সারা বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা।
েযাগােযাগ

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, i-েমল : manthansamayiki@gmail.com
মnন সামিয়কী
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সামিgক পিরেবশ সহায়ক কৃিষi eেগােনার পথ
িনিখল িব পিরসেরর eক িবশাল সমুেd ভাসমান sকীয়তায় িবিশ
eক িনঃস dীপ আমােদর ei পৃিথবী$ স eক dলভতম kমতার
aিধকারী, তার িনজ গেভ জীবেনর eক সমৃd pাচুযেক ধারণ o
লালন করেত স সkম$ ei কারেণi সারা িব জুেড় আমরা
তােক বিল ধিরtী মাতা, কবল মাnেষর মা নয়, সমs জীব o
pাণী জগেতর, আমােদর সকল ভাi o বােনেদর$
পূবপুrেষরা আমােদর িশিখেয়িছেলন, সমg পৃিথবী eকটাi
পিরবার --- বsৈধব kটুmকm! আর পরsর সহ-aিst aথাৎ
পারsিরক িনভরশীলতাi হল eর চািলকাশিk$ বপেরায়া
ভাগবাদ, িশlবাদ o সামিরকবােদর িতন িবপjনক পােয়র oপর
দাঁিড়েয় টলমল ei পৃিথবী আজ আবজনার sূেপ ঢাকা$
pকৃিত eবং তার pাণ-সহায়ক ব বsা --- তার জল, মািট,
বাতাস, aরণ আর জবৈবিচt --- eসবেক িবপযs করার জn
আজেকর িশlিভিtক কৃিষ ব বsাo সমান aপরাধী$ দীঘিদেনর
aিভj pাকৃিতক চািষ ভাsর সােভ বেলেছন, আমরা মাnেষরা
ধিরtী মােয়র sাs কর dেধর aিধকারী বেট$ িকnt আমরা যিদ eকi
সে তার মাংস আর রk চাi, কীভােব আমরা তার বঁেচ থাকা
আশা করব?

•

•

•

• সামিgক পিরেবশ সহায়ক কৃিষর aথ হল pকৃিতর সে
মানানসi জবৈবিচt ময় জবচাষ$ আমােদর মািট, জল-ভাNার
o শs- বিচt েক সংরিkত o পুনrৎপািদত করার মধ িদেয়
ei ধরেনর কৃিষব বsা সামিgক pাকৃিতক uৎপাদনশীলতােক
বাড়ায়$ eেত শিkর খরচ কম হয়$ eটা কাবনেক আলাদা
করেত পাের eবং আবহাoয়ার পিরবতনেক মাকািবলা করেত
পাের$ বাiেরর পিরেবেশর চােপ ভেঙ পড়ার ঝাঁকেক
ঠকােনার মধ িদেয় ei ব বsা জাতীয় kেt sিনভরতােক
বাড়ায়$ পুি কর o িনিবষ খাদ পাoয়ার সামথ যােত সকেলi
ধারাবািহকভােব aজন করেত পাের, তার জn eটাi eকমাt
পথ$
• রাTসংঘ পািষত সংsা ‘i টারnাশনাল a ােসসেম ট aব
eিgকালচার, সােয়n a া ড টকেনালিজ ফর ডেভলপেম ট’,
যােদর িপছেন ভারতবষ সহ আরo ৬০িট দেশর সহায়তা
রেয়েছ, তােদর ‘িব কৃিষ pিতেবদন’-e িসdাn টানা হেয়েছ
‘বরাবেরর মেতা ব বসা চািলেয় যাoয়াটা কােনা িবকl নয়’$
FAO, WHO, UNDP, UNEP eবং িব ব াে র pিতিনিধ সহ
সারা িবে র ৪০০ জন কৃিষ-িবেশষj eবং anাn িবষেয়র
আরo ১০০০ জন িবেশষj িমেল ei সমীkার pিতেবদন
pstত কেরেছন$ ei pিতেবদেনর sপািরশ হল : ছােটা ছােটা
আকাের যারা চাষ কের তােদর মাধ েম pাকৃিতক uৎসgেলােক
সতকভােব ব বহার করার oপর িভিt কেরi eেগােত হেব$
পিরেবশ সহায়ক কৃিষব বsা গেড় তালার eটাi পথ$ eেত বলা
হেয়েছ, unত-িজন-ফসল ( জেনিটকািল মিডফােয়ড বা িজeম)
মnন সামিয়কী
মnন সামিয়কী
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•
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kুধা, দািরd o আবহাoয়া পিরবতেনর সমsার কােনা
সমাধান করেত পাের না$
য pধান পিরেবশ-সহায়ক পুিঁ জ --- মািট, জবৈবিচt o
মািটর তলার জল-ভাNােরর oপর কৃিষ মূলগতভােব িনভরশীল,
তােক ংস কেরেছ আিধপত কারী িশlীয় মেডল$ য জীবা jালািন নবীকরণেযাগ নয়, তার দাম িদন িদন বেড়i চেলেছ
eবং তার oপর কৃিষর িনভরশীলতা খুবi বিশ$ ei ধরেনর
কৃিষ-িশl eেকবােরi টকসi নয়, eেত শিkর খরচ বিশ eবং
aথখরচo বিশ$
আধুিনক যntিনভর কৃিষ, যখােন রাসায়িনক dব বিশ ব বহার
হয়, সখােন eক ক ালির খাদ তির করেত ১০ ক ালির শিk
খরচ হয়$ রাসায়িনক সার uৎপাদন করেত pচুর পিরমাণ
জীবা -jালািন লােগ$ Tাkর সহ কৃিষর anাn যntপািত
uৎপাদন করেত eবং সgেলা ব বহার করেতo তা লােগ$ সার
o খােদ র শত-সহs মাiল পিরবহেণ য িবশাল পিরমাণ
জীবা -jালািন খরচ হয়, তােক eর সে যিদ যাগ করা হয়,
তাহেল আধুিনক কৃিষ-িশl ব বsার ‘শিk-দkতা’ আমােদর
চমৎকৃত করেব$
১৯৭০-৭১ থেক ১৯৯৩-৯৪ সােলর পযায়টােক সবুজ িবpেবর
সবেচেয় সিkয় পব বলা হয়$ সi সমেয়র িহেসেব দখা যাে ,
রাসায়িনক সােরর ব বহার বেড়েছ ৬১৬ শতাংশ, িবd েতর
ব বহার ৭৪২ শতাংশ eবং িবিভn pিত ােনর কাছ থেক নoয়া
ঋেণর পিরমাণ বেড়েছ ১১২৮ শতাংশ$ গত দশেকর শষভােগ
ভারেতর রাসায়িনক সাের ভতুিক eককভােব বেড় হেয়েছ
১,১৯,০০০ কািট টাকা$ শষ di আিথক বছের আমরা
আমােদর pেয়াজনীয় সােরর ৪০% নাiেTােজন জাত সার,
৯৭% ফসফরাস সার o ১০০% পটাশ সার িবেদশ থেক খুব
বিশ দােম আমদািন কেরিছ (eবং eখনo eর দাম বেড়
চেলেছ)$ িশlকৃিষর জn য pচুর পিরমােণ জীবা -jালািন
লােগ, তারo বেড়া aংশ আমদািন করা হেয়েছ eবং eর
aেনকটাi aিsর uপসাগরীয় a ল থেক িবশাল খরচ কের
আনা হেয়েছ$
পৃিথবীেত মাট য পিরমাণ কাবন ডাiakাiড ছাড়া হয় তার
২৫%, য পিরমাণ িমেথন ছাড়া হয় তার ৬০% eবং য
পিরমাণ নাiেTােজেনর akাiড ছাড়া হয় তার ৮০%-eর জn
দায়ী বতমান িশl-কৃিষ ব বsা$ uেlখ , নাiেTােজন জাত সার
য পিরমাণ িবষাk নাiেTােজন akাiড গ াস ছােড় তা
িgনহাuস গ াস িহেসেব কাবন ডাiakাiেডর চেয় ২০০ gণ
বিশ িবপjনক$
ভারেতর ‘nাশনাল কিমশন aন ফামাস’ (NCF) জািনেয়েছ য
eেদেশর ৪০% চািষ চােষর কাজ ছেড় িদেত চাiেছ$ কারণ
পিরেবেশর aবনিত eবং চােষর খরচ aত িধক বেড় যাoয়ায়
মাচর্-eিpল ২০১২
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•

তারা eতi হতাশাgs$ eর ভিব ত িচtিট হল, পিরেবশ o
aথনীিতর চােপ udাst হেয় ২৫ কািট মাnেষর sাত শহেরর
বিsgেলােক ভািসেয় দেব$ যিদ ধের নoয়া যায় য কৃিষিভিtক
gামীণ মাnেষর িতনgণ ভাগ কের eকজন শহেরর মাnষ,
তাহেল aথৈনিতক বা পিরেবেশর িবচাের কােনাভােবi
ধারাবািহক নগরায়ণ সmব নয়$
ভারেতর চািষরা আেমিরকার চািষেদর চেয় সংখ ায় dেশাgণ
বিশ eবং তারা রােTর নামমাt সহেযািগতা পেয় বা
eেকবােরi না- পেয় বঁেচ আেছ$ aপরপেk, আেমিরকা
যুkরােTর কৃিষেত সখানকার জনসংখ ার মাt ২% িনেয়ািজত;
তা িবপুল শিk-িনভর eবং তার জn pিতবছর শত শত কািট
টাকা ভতুিক দoয়া হয়$ (আেমিরকায় গেড় কৃষকেদর মাথা িপছু
য পিরমাণ ভতুিক দoয়া হয়, তা ভারেতর তুলনায় কেয়কেশা
gণ বিশ$) আেমিরকার কেপােরট শািসত িশl-কৃিষর মেডল
যিদ eখােনo anসরণ করা হয়, তাহেল pচুর মাnষ বকার
হেব, সামািজক aশািn দখা দেব$ পাশাপািশ, পিরেবশ ংস
হেব eবং aথনীিত দuিলয়া হেয় পড়েব$
পৃিথবীেত eখন পযn যত খাদ uৎপাদন হয়, তা পৃিথবীর সকল
মাnষেক খাiেয়o বাড়িত থেক যােব$ িকnt সখােন eকেশা
কািটর বিশ মাnষ aনাহাের o aপুি েত ভােগ$ কারণ তারা
তােদর সাধ মেতা দােম পিরমাণ মেতা খাবার িকনেত পাের না$
কীটনাশক ব বহার না কের (নন পিsিসডাল ম ােনজেম ট বা
eনিপeম) ফসেল পাকা লাগা আটকােনার নানারকম পdিত
সফলভােবi আয়t করা গেছ$ ‘িবিট শs’ বা ‘িসেnিটক
কীটনাশক’ ব বহার করার দরকারi পেড় না, যিদ oi
পdিতgেলা িঠক িঠক pচার পায়$
ভারেতর সবুজ িবpেবর পুেরাধা রাজ পা ােব ভািতnা-িবকানীর
ekেpেসর নাম ক ানসার ekেpস$ ei Tেন pিতিদন যারা
রাজsােনর িবকানীের যায়, তােদর ৬০% িবকানীেরর ক ানসার
িচিকৎসা কেnd িচিকৎসা করােত যায়$ ei ক ানসার rিগরা
ফসেল aিতমাtায় কীটনাশক ব বহােরর িশকার বেলi সেnহ
করা হয়$
১৯৫০ সােল মািটর তলা থেক য পিরমাণ জল pিতিদন তালা
হত, eখন তার kিড়gণ বিশ তালা হয়$ aথচ মািটর তলার
জেলর ভাNার পূণ করার চ া িদনেক িদন কেমেছ$ ভারতবেষ
টাটকা জেলর ৮০%-eরo বিশ চােষ ব বহার হয় eবং eর
িসংহভাগi রাসায়িনক ব বহার কের য পণ শs uৎপাদন হয়
তার িপছেন খরচ হয়$ ২৫ eকর জিমেত জায়ার বাজরা বা
ভুTা চােষ য পিরমাণ জল লােগ, রাসায়িনক ব বহার কের eক
eকর জিমর আখ চােষ সম পিরমাণ জল লােগ$
মনসাে টার মেতা বhজািতক সংsাgেলা pকাে i বেল য তারা
বীজ o চােষর an সব uপকরণ িনয়ntেণর মাধ েম পৃিথবীর

•

•

•

•

সমs কৃিষব বsা িনেজেদর kিkগত করেত চায়$ iিতমেধ
বীেজর িব বািণেজ র pায় aেধকটাi মনসাে টার মেতা
বhজািতক কেপােরশনgেলার করায়t হেয়েছ$ eর মেধ বhিবতিকত িজeম শেsর সবেচেয় বেড়া ব বসায়ী হল মনসাে টা$
ei কেপােরট সংsাgেলা কৃিষেত ব বহায রাসায়িনেকর
ব বসােতo নতৃtদায়ী sােন রেয়েছ$
িবদেভর eক জব চািষ ী বসn ফুটােন জানাে ন য তাঁর
eলাকায় িবিট তুেলা ছাড়া an তুেলার বীজ পাoয়া যায় না
eবং গাটা anpেদেশo eকi aবsা$ িতিন বলেছন, eটা
বাজার দখেলর আgাসী pেচ ার ফলাফল$ তাঁর মেত,
“আমােদর sাs সmত দশীয় বীজ যা বংশপরmরায় চেল
আসিছল, তােক িবিট তুেলার বীজ aব i সংkািমত কেরেছ$
আমােদর বীজ, যা ভারতীয় কৃিষ eবং লk- কািট sিনভর
জীবেনর pাণsrপ তােক দূিষত করার aিধকার িজeম বীজেক
ক িদেয়েছ?”
আমােদর পৃিথবীেত আমােদর জানা pায় ৮০,০০০ খাদ gণসmn
pজািতর uিdদ রেয়েছ$ তার মেধ aেনকgেলাi নানারকেমর
বিচেt পাoয়া যায়$ িকnt আধুিনক বািণজ -কৃিষর িবsারলােভর
পর, ২৫টারo কম pজািতর uিdদ সমg gেহর মাnষেক খাদ
সরবরাহ কের$ ধান সহ িবিভn রকেমর খাদ শেsর িবশাল
বিচt ময় ভাNােরর pধান uৎস িহেসেব ভারতবষ sপিরিচত$
আমােদর দেশ নিথভুk ধােনর িবিভn ধরেনর সংখ াi
৬০,০০০-eরo বিশ$ িকnt u ফলনশীল বীেজর বামনাকৃিত
ধান চালু হoয়ার পের আমােদর দীঘকায় দশীয় ধান খুেঁ জ
পাoয়া d র হেয় uেঠেছ$
‘i টারnাশনাল ফডােরশন aব aগািনক eিgকালচার
মুভেম টস’ (IFOAM) জািনেয়েছ য জবচােষ িজeম শs
ব বহার করা িনিষd$ িজeম বীজ ব বহার করেল তােক জবচাষ
বলা যােব না$ ei ধরেনর িজeম শs চাষ, যােক িব
aথনীিতর সূেযাদয় kt বলা হয়, তা জবচােষর মাধ েম
uৎপn ফসেলর রpািনেক দাrণ kিতgs করেছ$
ভারতবেষ জবচােষর aেনক সফল uদাহরণ আেছ, ‘aগািনক
ফািমং সাসবুক’-e eেদর খাঁজ পাoয়া যায়$ pবীণ pাকৃিতক
চািষ ভাsর সােভ ei চােষর eক pরণাদায়ী দৃ াn$ তাঁর
খামার eক pকৃত খাদ -aরণ --- u ফলনশীল, খরচ কম
eবং তা a েলর গাটা পিরেবশেক জল, শিk o uবরতা দান
কের$ পিরেবশ থেক যা gহণ কের, তার চেয়o বিশ দান
কের বেলi তাঁর খামার মােটর oপর পিরেবশেভাkা নয় বলা
চেল$ ei খামারিট কাবন ডাiakাiেডর মেতা িgনহাuস গ াস
শাষেণর মাধ েম িব u ায়নেক ঠকায় eবং তা সmাব
সবেচেয় কম খরেচi কের$

বsnরা িদবেসর সভা
eকিট িববরণ
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aিমতা সাnাল
কথাবাতাgেলা তা িন িt করার মেতা নয়, সবরকমi রেয়েছ$
eখন eকভােব চলেছ$ pকৃিত যখন যাtা r কেরিছল, তখন
পৃিথবীটা সকেলর বাসেযাগ িছল না$ আবার যখন পৃিথবী যাtা
সmূণ করেব, তখন সটা সকেলর বাসেযাগ থাকেব না$ মাঝখােনর
eকটা সময় মাটামুিট বাসেযাগ , সটা eকটু eিদক-oিদক হেল
আমােদর সবনাশ$ eক িডিg তাপমাtা বাড়েল আমােদর সবনাশ
হেয় যােব$ ভারসাম টা রাখা আমােদরi দায়, pকৃিতর দায় নয়$
আবার আমােদর রকমটা দখা যাে , আমরা eকরকম পছn কির$
aথচ আমােদর মন eবং তার sভােবর মেধ কত বিচt আেছ$
ei eকমুখী পছnটার সে আমােদর Tািডশেনরo যাগ আেছ$
আমােদর মেনর মেধ i Tািডশন anসরণ করার eকটা pবণতা
রেয়েছ$ ei Tািডশন eকসময় ধমেক কnd কের eেসেছ, eখন
হয়েতা iকনিমকs ক কnd কের আসেছ$ যাi হাক, eকটা ঝাঁক
anসরণ কের চলেল যন আমরা িনরাপদ বাধ কির$ আমােদর
িনরাপtার িবষয়টা যিদ আমরা মাকািবলা না করেত পাির, আমার
মেন হয় eর থেক বেরােনা মুশিকল$ িনরাপtা আমরা কন চাi?
যন খেয়-পের থাকেত পাির, ছেলপুেল নািতনাতিন যন ভােলা
থােক$ aথচ pকৃিতেক রkা করব য িবপেদর কথা ভেব, সটা
আিম চােখ দখেত পাি না, eটা eকটু aসmব লােগ$ আমার
asিবধা যিদ কাথাo থােক সটা ei মুহেূ তর, sিবধা যিদ িকছু
থােক সটাo eখনকার$ িকnt আিম eখন বিশ খেয় ফলেল an
লােক পােব না, eভােব ভাবাটা eকটু কিঠন$ আমােদর পিরেবেশর
সমsা িনেয় কথাবাতা বেDা বিশ দূেরর িদেক তািকেয় হয়$
েসৗরীন ভTাচাযর্ : পিরেবেশর সমsাটাi eকটু দূেরর$ eকটা িজিনস
খয়াল কrন, আঠােরা শতেকর িtেশর দশক থেক যখন িশlিবpব
r হল, তখন তা কয়লা ফুিরেয় যাে , তল ফুিরেয় যাে , ei
হাহাকার oেঠিন$ আজেক uঠেছ কন? লk লk বছর ধের য
জীবা jালািন জমা হেয়িছল, িশlিবpেবর ফেল সটা আমরা
ব বহার কের ফললাম$ আজেক আমােদর িশkােক পুনিনমাণ করেত
হেব, eখােন eবং eখনi- ত আটেক থাকেল চলেব না$ eকথা
িঠক, পিরেবেশর ভাবনা মােনi eকটু দীঘেময়ািদ ভাবনা$
kনাল gহরায় : eকটা p আপনার কথােতi মেন eল, সীমাহীন
লাভ, আিম কত পুrেষর জn রেখ যেত পাির? আমার
ভােলাবাসাটা গভীর, তাi আিম eকটু দূর পযn ভাবিছ$ যার
ভােলাবাসা কম, স aত ভাবেছ না$
েসৗরীন ভTাচাযর্ : আপিন পরবতী pজেnর জn ভাবেছন, সটা
আপনারi িচnা, পরবতী pজেnর নয়$ আপিন eকটা শkেপাk
বািড় পেরর pজেnর জn বািনেয় গেলন$ সi বািড় পেরর
pজnেক আকষণ করেছ না$ আমরা পরবতী pজেnর জn যা
করিছ তা িকnt আমােদরi িসdাn$ ১৯৬০-eর দশেক য কৃিষpযুিk আমরা gহণ কেরিছ, যােত eতটা ব াপকভােব eনািজ
ব বহার করেত হে , য eনািজর ২০-২৫% আমরা uৎপn করেত
পাির না, মরীয়াভােব বাiের থেক সi eনািজ বা তল সরবরাহ
করেত হে , e িসdাn তা আজেকর pজn নয়িন$
েদবািশস েসনgp : আিম িকnt বিলিন য ‘eখােন eবং eখনi’
কের ভাবেত হেব$ আিম যটা বলেত চাiিছ, ভাবার oপের

২২ eিpল ২০১২ কলকাতার িনমল চnd িsTেট বsnরা িদবেসর
ঘেরায়া সভায় aেনেকi সময় মেতা পৗঁেছ িগেয়িছেলন$ pথেম
দহতেttর oপের sরিচত গান গাiেলন গৗতম চnd চn$ তারপর
আরo dিট রবীndস ীত গাiেলন পরেমশ গাsামী eবং দবািশস
সনgp$ সভায় pারিmক কথা r করেলন সৗরীন ভTাচায oঁর
িলিখত বkব পাঠ কের$ eর সে িতিন িকছু কথা সংেযাজন
করেলন$ eছাড়া বsnরা িদবেসর pাসি ক িলিখত বkব পাঠ
কেরন sজয় বs; ভরত মানসাটা uপিsত থাকেত না পারায় তাঁর
িলিখত বkব পাঠ কেরন িজেতন নnী$ eরপর uপিsত সকেলর
সরাসির কথাবাতা r হয়$
েসৗরীন ভTাচাযর্ : পিরেবশ সmেক ভাবেত িগেয় ধারণাগত eকটা
কথা বাধহয় মাথায় রাখা জrির$ নানাভােব পিরেবশ ন হে ,
পিরেবেশর kিত হে $ কােজi যারা পিরেবশ সেচতন তােদর কাজ
সi kিতেক মরামত করা, আর নতুন কের kিত না করা$ আমােদর
মেনর মেধ eকটা ধারণা, পিরেবশেক ss কের তালা সmব$
আমােদর চারপােশ িবjানীরা pকৃিতেত dেটা pিkয়া লk
কেরেছন$ eকরকেমর pিkয়া, বারবার ঘুের ঘুের আসা$ যমন,
আমােদর ঋতুচk$ ... eকটু বেড়াভােব বলেত গেল ei pিkয়ােত
যটা ঘেট, সটাi হল মকািনকাল pিkয়া, মকািন স নামক
িবদ ায় যটােক আমরা বাঝার চ া কির$ ei pিkয়ােত য
পিরবতন ঘেট, ধরা যাক যিদ তার নাম দoয়া যায় ‘ লােকােমাশন’
বা আবতন, মকািনকাল িসেsেম িবjানীরা তােক তnতn কের
বাঝার চ া কেরেছন$
আর eক রকেমর pিkয়া আেছ, ei িবjান-দৃি িদেয় তােক
বাঝা যােব না$ সo আমােদর চারপােশর pকৃিতেত হে $
pিkয়াটা eকমুখী$ eকিদক থেক আর eকিদেক যাে , ঘুের
আসেছ না$ যমন, আমােদর বয়ঃবৃিd$ চিbশ বছেরর মাnেষর
সে চুরািশ বছেরর মাnেষর য gণগত পাথক , ei পিরবতনেক
িহেসেবর মেধ রাখা দরকার$
ei dেটা pিkয়ার ধারণা ব বহার কের পিরেবশ চচায় গেল
ভয়ানক িবপদ$ মাnেষর aিst, pােণর aিst, ঘটনাটার মেধ i
গালমালটা হেয় আেছ$ আমরা যত চ াi কির, আমােদর মহনত
েভ া iত ািদ হয়েতা িকছুটা ন হেব$ ei িবপেদর কথাটা চতেnর
মেধ থাকেল আমােদর আচার-আচরণ আর eকটু সংযত হেত পাের$
আমরা জn isক যমন মৃতু র িদেক eিগেয় চেলিছ, তমিন আমরা
আিছ ei ঘটনার মেধ i আমােদর িবলুিp pায় aিনবায$
েদবািশস েসনgp : ei য pাকৃিতক সmেদর oপর চাপ পড়েছ,
eখন কথা হল, আমরা সবাi eকভােব pকৃিত থেক িনেত চাi$
eকরকম জীবনযাtা, eকরকম ভােলামn বাধ, eকরকম ভােগর
সmাবনা, eকরকম ভােগর আদশ, ei eকভােব যিদ চাপটা পড়েত
থােক ... ধrন সবাi যিদ মেন কির আমােদর আলুভাজা খেত
ভােলা লােগ, আলুভাজার জn আলুর দরকার, তেলর দরকার$
ধু আলুভাজা খেত ভােলা লােগ না, আলুভাজাটােক প ােকেট
রাখেল বিশ ভােলা লােগ$ তাহেল সটার জn য ধরেনর চাপটা
পেড়, সi িজিনসটা eকটু বিশ হেয় যায়$ ei য লােকােমাশন
বা সাiিkক মুভেমে টর কথা হি ল আর eকমুখী চলন, ei
মnন সামিয়কী
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ব াপারটা ছেড় িদেল eরকম হoয়াটাi sাভািবক$
েসৗরীন ভTাচাযর্ : ভাবার oপের তা আপনােক ছাড়েত হেব$ কারণ
আপিন যা-i করেছন, তার িপছেন --- আপিন দখেত পান বা নাi
পান --- eকটা ভাবনার আদল আেছ$ য pশাসেনর তরফ থেক
oi কৃিষ-pযুিkেক বেছ নoয়া হেয়েছ, তার িপছেন দীঘিদেনর
ভাবনা আেছ, কেয়কেশা বছেরর ভাবনা আেছ$
পরেমশ েগাsামী : আজেক ধrন ঘটা কের eকটা িতিথ ধের, যমন
পয়লা বশাখ হয়, akয় তৃতীয়া হয়, আজ বsnরা িদবস পালন
করব! বsnরা িবপযs হoয়ার কারণ হে eiটা$ য সামািজক
সংsার থেক bাhণ কায়s ভদgেলা, সামািজক আচার, রীিত
আমােদর রেkর মেধ eেকবাের গভীরভােব pািথত রেয়েছ$ ঘটা
কের জীবন থেক িবি n কের eকটা an ান করিছ$ an ােনর
মেধ eকটা পলায়ন আেছ$ আিম pিত মুহেূ ত oi sখটা িদেত
পারব না$ eকটা an ান কের আিম aপরাধেবাধ থেক বাঁচেত
পাির$ ঘটা কের াd করা হয়$ eকটা pবাদ আেছ, ‘বাঁচেত িদেল
না ভাত-কাপড়, মরেত করেল দানসাগর’! uৎসেবর িপছেন eরকম
eকটা ভাবনা আেছ য আমরা বsnরােক িনেয় খুব ভাবিছ! eটা
পচা ঐিতhবাহী eকটা aভ াস$ ঘটা কের সত নারায়েণর stিত
করিছ িকংবা মােkর stিত করিছ, egেলা সব সমাজ থেক
পেয়িছ$ আমরা তুলনা করেত িশেখিছ$ তামার ভাবমূিতটা ভােলা
হেব, তুিম আর eকটু পড়া েনা কেরা, তামার চাকিরেত unিত
হেব$ ei য তুলনা কের, তামার থেক আিম আলাদা, আিম
eকটা িবিশ িকছু$ eiটা সামািজক সংsােরর মেধ বdমূল হেয়
আেছ$ আিম তা ei ঐিতh থেক মুko হেত পাির$ যমন,
আমরা বিল, aমুক খুব িহংসা কের, আর aমুক aিহংস$ িকnt
িহংসার aতীত eকটা িকছু আেছ, যখােন তুলনা বাস কের না$
ভাবনা তা পের, আেগ ডাiেরk a াকশন$ eমন eকটা ঘটনা
ঘটেত চেলেছ, যখােন আলাদা কের ভাববার কােনা aবকাশ নi$
যিদ বিল পৃিথবীর eরকম aবsা হেয়েছ, তাহেল িতিথ, পাঁিজ eসব
থেক eেকবাের মুk হেয় িকছু করা দরকার$
েদবািশস েসনgp : আিম eকটু আেগ যটা বলিছলাম, ei সূেti
কথাটা$ আমােদর য anসরণ করার pবণতা, িচnার য ktটা তা
eiভােবi তা akপােয়ড ...
পরেমশ েগাsামী : আিম িনেজ তা সীমাবd$ সীমাবd হেয় আিম
aসীম িজিনসgেলা ধের ফলিছ!
িজেতন নnী : আমরা আজেক বেসিছ িঠক কথা$ িকnt আমরা তা
ধু আজেকi বিসিন$ নানান সমেয় আমরা কথা বিল$ আমােদর
মেধ aেনেকi eখােন নানান ডাiেরk a াকশেনর সে যুk$
তােদর মেধ কথাবাতার িক pেয়াজন নi?
kনাল gহরায় : eকটা কথা বলব? আমােদর সংsৃিতেত সরsতী
পুেজায় হােত খিড় হয়$ তার মেধ কu বিশ লখাপড়া শেখ, কu
কম শেখ$ িকnt rটা িতিথ মেনi হয়$ sতরাং িতিথ িদেয় r
কের যিদ আেs আেs মেনর মেধ গঁেথ ফলা যায়, যিদ পােশর
মাnষটােক eকটু বাঝােত পাির, তাহেল eেত মnটা কী?
aজুনর্ দাস : িদনটােক grt দব, না িবষয়টােক grt দব?
িদনটােক পালন কেরo িবষয়টােক grt দoয়া যায়$
kনাল gহরায় : পৃিথবীর িনজs কােনা সীমােরখা নi, িনেজেক
মnন সামিয়কী

িনেজ ভাগ কেরিন$ ভাগ যা করার আমরাi কেরিছ$ ei িবষেয়
আমােদর সেচতন থাকা দরকার$ চীন যিদ bhপুtেক আটেক দয়,
আমরা য কী সবনােশ পড়ব তা বলার নয়$ আমার pেয়াজেন নদী
তির হয়িন, আমার pেয়াজেন পাথর থেক মািট হয়িন$ কােনা
িবjানী মািট তির কেরিন, সময় o কােলর আবেত িবষয়gেলা
হেয়েছ$ িকnt ei কােলর আবতেক আিম asীকার কির$ আমার
aহং, আমার মানবীয় সttা আমােদর ভীষণভােব kিতgs কেরেছ$
eেক aপেরর oপর আমরা eমনভােব আিধপত িবsার করেত
চাiিছ, আমরা বুঝিছi না কাথায় কীভােব আমরা ংসpাp হেত
চেলিছ$ eকটা pজািত ডাiেনাসর ৪০ কািট বছর পৃিথবীর বুেক
রাজt কের িববতেনর িনয়েম লুp হেয়েছ$ আর আমরা মাnষ eত
jানী, ২৫ লk বছর আমরা কাটােত পারিছ না! মুk aিভpয়াণ
যিদ সmব হত, সটা pাকৃিতক o sাভািবক$ আবার ভািব eকটা
pেয়াজেনi তা ei গিN, বডার iত ািদ তির হেয়িছল$ তেব
pকৃিতর oপের কতৃt করেত চাoয়াটা িঠক নয়$ জল আসা-যাoয়ার
sাভািবকতােক আটকােনা uচত নয়$
pিতমা দt : eখন আমার eকটাi পিরচয় আিম পিরেবশ-কমী
pয়াত তপন দেtর stী$ eখােন dেটা সমsা uেঠ eল$ eকটা হে
আমরা িতিথ ধের কাজ করব িকনা, আর eকটা হল আমরা সে
সে a াকশন নব িকনা$ আমার মেন হয় dেটারi pেয়াজন
আেছ$ িতিথ পালেনর pেয়াজন আেছ কন? আজ জেলর বা
জলাভূিমর pেয়াজন কী, আিম যিদ তা রাsায় ডেক eকটা
লাকেক বাঝােত যাi স নেব না$ িকnt আপনারা যারা eখােন
eেসেছন িকছুটা জেন বুেঝ eেসেছন, আমার মেতা eকজন য
বsnরা িদবস সmেক িকছু জােন না, eখােন eেস eতgেলা
লােকর সে পিরচয় হল, eতgেলা লােকর সে শয়ার করা
হল, মানিসকভােব eকটা যাগােযাগ তির হেব বেল মেন হয়$ আর
সে সে a াকশেনরo িকnt pেয়াজন আেছ$ আিম যিদ দিখ
আমার চােখর সামেন eকটা িকছু ঘেট যাে যােত আমার kিত
হেব বা আমার চারপােশ anেদর kিত হেব, আমায় িকnt eকটা
িসdাn সে সে িনেত হেব$ ei িসdাn িনেত িগেয় আমার sামী
মারা গেছন$ eখােন কথা হে দূেরর িচnাভাবনা িনেয়$ আমার
sামী দূেরর spটা দেখিছেলন$
িজেতন নnী : তপন দt য কাজটা হােত িনেয়িছেলন, জলাভূিম
রkা করার, সটা িকছুটা থমেক গেছ, তার কারণটা কী?
pিতমা দt : pথমবার হাiেকােটর রােয় জলাভূিম ভরাট করা বn
হেয়িছল$ তারপর িকছু মাsলম ান িনেয় কাmািনর লােকরা ভিত
করিছল$ ছেলেদর নানারকম ভয় দখােনা হেয়েছ, যমন, আমার
sামীেকo বhবার মের দoয়ার ভয় দখােনা হত$ pেলাভন
দখােনা হেয়েছ, তামার কী দরকার বেলা$ তামােক প াশ লk
টাকা িদেয় িদি , াট িদেয় িদি $ কারণ oেদর হােত pচুর
পয়সা$ pায় দড় হাজার কািট টাকার pেজk$ আমার sামী হয়েতা
পুেরা পি মব জুেড় জলাভূিমর ভিব ৎ িনেয় িচnা করেত
পােরনিন$ িকnt আমরা য eলাকায় থািক, বািল-জগাছা bক, তার
জn oi জলাটার বিশ pেয়াজনীয়তা িছল$ তারপর oঁেক যখন
মের ফলা হল, oঁর সে যসব ছেলরা কাজ করিছল, তােদর
রীিতমেতা ভয় দিখেয় দoয়া হয়$ যমন, আপনারা eiমাt
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নেলন, kনালদােক মাoবাদী বেল িচিhত করা হেয়েছ$ কারণ
িকnt eকটাi$ pশাসেনর কােছ ei খবরটা আেছ --- kনাল
gহরায়, শাnn চkবতী ei ব াপারটায় uেদ াগ িনেয়েছন$ eiভােব
সবাiেক চেপ দoয়ার চ া হে $ আমােকo pিতিনয়ত hমিক
দয়, ধমক দয়$ ‘ তামার kিত হেত পাের$’ আমার dেটা মেয়$
‘ তামার মেয়েক িকডnাপ কের নoয়া হেত পাের$’ aিত সাধারণ
মাnষ িচnা কের, আমার pাণটা anত বাঁচক
ু $ eiজn eকটু থমেক
গেছ$ তেব pিতবাদ থেম যায়িন$ িশlমntী পাথ চ াটািজ যখন
হািসয়াির পাক uেdাধন করেত গেছন, আিম িনেজ গিছ oখােন$
যারা িসি ডেকট তির কেরেছ তারা eলাকার লাক$ মািফয়ােদর
গ াঙ ঢুকেছ eলাকােত$ আিম না হয় মেন সাহস িনেয় ঢুেক যাি ,
যা হয় হেব$ িকnt সবাi তা সটা পারেছ না$ আমায় সিদন সবাi
বারণ কেরেছ, তুিম যo না$ পাথ চ াটািজ গেছন, eকটাo ভােলা
লাক নi oখােন, সব a াি টেসাশাল িkিমনােল ভিত, pায় dেশাআড়াiেশা জন$ হাoড়া hগিল চারিদক থেক যত a াি টেসাশাল
জেড়া হে $ আিম িকnt ঢুেক গিছ$ িকnt ছেলরা সব বাiের
আেছ$ তােদর যিদ আkমণ কের দয়, তােদর পিরবােরর কী হেব?
আিম তা sামীেক হািরেয়িছ, আিম আর eখন সমাজিবেরাধীেদর
দেখ aত ভয় পাi না$
র ন সরকার : pায় পেনেরা-kিড় বছর আিম কতকgেলা িবষেয়
জিড়েয় গিছ eবং eখনo জিড়েয় আিছ$ egেলােক িবি n বেল
মেন হয় না$ গতকাল আিম নানাডাঙায় িগেয়িছলাম$ oখােন মাnষ
য aবsায় রেয়েছ আর কিফ হাuেসর বারাnায় থাকত কামান বেল
য ছেলটা, য মারা গল, সবাi আমােদরi লাক িকংবা আমরা
oেদরi aংশ$ oেদর পিরণিতgেলা মাটামুিট eকiরকম$
য আেলাচনাটা eখােন হে , স সmেক িকছু বিল$ pথমত
আমার সবেচেয় ভােলা লাগেছ, ei কথাgেলা িনেয় eকটা িদেনর
জn হেলo আজেক বসেত পেরিছ$ িদবস বা িতিথ যা-i হাক,
যারা যারা eiসব িবষয় িনেয় uিdg হয়, aথাৎ যােদর sশ কের,
তােদর কাছাকািছ থাকা দরকার$ সটা কেব কীভােব হেব বলা
মুশিকল$ আজেক হেয় গল$ ফেল eটা ভােলা, িনয়িমত যিদ হয়
আরo ভােলা$ হয়েতা eখান থেকi িনয়িমত হoয়ার িদেক eেগােনা
ro হেত পাের$
আমার বািড়র সামেনo eকটা জলাভূিম আেছ$ আমার বািড়র
eলাকাটায় ১৯৮৫ সাল থেক আমার যাতায়াত$ eখন ১৯৯৫ সাল
থেক oখােন আিছ$ ১৯৮৫ সােল যখন যতাম, তখন কেয়কটা
জলাভূিম িছল, িকছু মাঠ িছল$ আমরা যার বািড়েত যতাম,
শটকাট করার জn oi পথটা বেছ িনতাম$ eখন সখােন মাঠ
eকটাo নi, ছােটা পুkর dেটা আেছ$ বাদবািক সব াটবািড়
হেয় গেছ$ আমরাo eকটা াটবািড়েতi থািক$ oi যটুk রেয়
গেছ, সটুko কােনািদন বুিজেয় দেব$ তখন হয়েতা eখােন যাঁরা
জলাভূিম রkা করার চ া করেছন, তাঁেদর দরকার হেব$ আজেক
eেস ভােলা হল, আিম তাঁেদর িচেন গলাম$ তাঁরা কী করেছন,
সটাo eকটু জানেত পারলাম$ সিদক থেক আজেকর কথাবাতা
আমার কােছ grtপূণ$
িdতীয় য কথাটা সৗরীন ভTাচােযর বkেব , িবেশষত sজয়
বsর বkেব িছল, ভাগবাদ কথাটা বারবার আসিছল$ ভাগবাদ
মnন সামিয়কী

কথাটা নেল আমার মেন হয়, eটা রাখবার আর eকটা জায়গা
আেছ, সটা হল ত াগবাদ$ sুলজীবন পিরেয় eেস আিম যভােব
বেড়া হেয়িছ, যােদর সে বেড়া হেয়িছ, সখােন ত াগ শbটা িছল
সেকেল, বhব বhত, িমথ া$ আমােক বাঝােনা হেয়েছ, eরকম
িকছু হয় না$ aথচ তারo আেগ আমার ছােটােবলায় পড়ােনা হত,
ত াগ জীবেনর eক grtপূণ িবষয়$ ছােটােবলায় িবেবকানেnর য
জীবনীটা পেড় ভােলা লেগিছল, ছিবেত গেlর আকাের পেড়িছলাম,
বািড়র oপর থেক িবেবকানn শািড়-জামাকাপড় িনেচ ফেল
িদে ন$ oঁেক আটেক রাখা হেয়েছ, কারণ িতিন সব িদেয় িদেতন$
eটা আমার pচN ভােলা লাগত$ আিম কৃ নগের থাকতাম$ আমার
যখন তiশ-চিbশ বছর বয়স, কলকাতায় eেস দখেত পলাম,
মাnষ ফুটপােত থােক$ ফুটপােত মাnষ থােক eটা আমার কৃ নগের
দখা িছল না$ খাবার rিট িকেয় রাsায় রাখা হে , শারীিরক
সmক হে বৃি র মেধ রাsায়, egেলা দখা িছল না$ egেলা
দেখo আিম চেল যেত পারিছ, eটাo আমার দখা িছল না$
আমার গােয় লাগেছ না$ ক পাoয়াটা বাধহয় eখােন মাnষ ভুেল
গেছ$ ছােটােবলায় পেড়িছ বুেdর জীবন, চতেnর জীবন$ আসেল
আমরা eখােন িকছু িনেত আিসিন$ যেহতু পৃিথবী আমােদর সবিকছু
িদেয় eেসেছ, আমােদর কাজ হল সব িকছু দoয়া$ eখােন
রবীndনােথর eকটা গান মেন পেড়, ‘আমার য সব িদেত হেব, স
তা আিম জািন’$ কথাটা হে eটাi, আমরা eখােন িকছুi িনেত
আিসিন$ সবেচেয় grtপূণ িবষয়, eকটু আেগ সৗরীন ভTাচায
যটা বলিছেলন, আমরা য ei eকটা পৃিথবী পেয়িছ, eর চাiেত
আমার anত আর িকছু চাoয়ার নi$ সবেচেয় বেড়া আনেnর
সংবাদ হল, আিম জn িনেত পেরিছ eবং মাnষ িহেসেব জেnিছ$
an কােনা জীব হেয় জnােল কী হত, আিম তা সভােব
জnাiিন, আিম বলেত পারব না$ আিম য মাnষ িহেসেব জn
িনেত পেরিছ, সটা ei পৃিথবী থেক পেয়িছ$ dঃখo পেয়িছ$
িকnt সবেচেয় বিশ যা পেয়িছ, তা হল আনn$ আেলাটা দখেত
পেয়িছ তা, িনঃ াস ফলেত পেরিছ তা$ eত গাছপালা তা
পেয়িছ, যার থেক খাবার পাি $ eত প pাণী পেয়িছ, যােদর
গােয় হাত বুলােল তারা কােছ আেস$ যােদর দখেত খুব snর ...$
eকটু আেগi দবািশসদা eকটা কথা বেলেছন, আিম তার eকটা
ছাT িবেরািধতা কির$ িবষয়টা হল, দূর আর কােছর$ eটা িকnt
ব িk-িনভর দখার িবষয়$ আমার কােছ দূরেtর কানটা,
ভিব েতর কানটা, সটা িকnt ব িkমাnেষর oপরo িনভর কের$
যমন, oi ছেলিট যখন ass হেয়িছল --- কামান নােম ডাকা
হত oেক, oর নাম নয়, কারণ oেদর নাম তা পােl যায়$ পের
oর পিরচয় আর নামo জেনিছলাম --- আমার মেন হেয়িছল,
আমার বািড়েত যত িবপযয়i ঘটুক, oেক দখাটা আমার কােছ
বিশ জrির$ eটা হয়েতা eকটু sাথপেরর মেতা শানাে $ তােত
আমার বািড়র িকছু িবষয় aবেহিলতo হেত পাের$ কােছ দূেরর
দখার eকটা তফাত হেয় যাে , ধু eটুki বলেত চাiিছ$ eকজন
বৃdােক আিম আটমাস eকটা হাসপাতােল ভিত কের রেখিছ,
িতিনo পেথ থাকেতন$ আমার মােয়র মৃতু বা oi বৃdার মৃতু ,
আমার মােয়র assতা বা oi বৃdার assতা, ei diেয়র মেধ
খুব বিশ তফাত আিম করেত পারিছ না$ মােক আিম aেনক কাছ
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থেক দখেত পাi$ oi বৃdােক eকটু দূর থেক দিখ$ তবু আমার
anভেবর মেধ , uপলিbর মেধ oঁর uপিsিত কম নi$ মা যতkণ
আেছন ততkণ আমার বািড়েত িকছু পয়সা আেছ আর বাবাo
আেছন বা an কu আেছ, মােয়র ব াপারটা ম ােনজ হেয় যােব$
oঁেক দখার জn িকnt আিম ছাড়া কu নi$ তাহেল আমােক
oখােন থাকেতi হেব, মােয়র কােছ থািক আর নাi থািক$ আিম
বলেত চাiিছ, আসেল ei দূর-কােছর ব াপারটাo eকটু anরকম$
আিম aেনকিদন আেগ পযn গােয় মশা বসেল মারতাম$ আজ
pায় ছ-বছর হল, কােনা pাণীেকi মারেত আিম রািজ নi$ eকটা
সাপেকo নয়$ আমার বািড়েত িবেছ থাকেল তািড়েয় দoয়ার চ া
কির, িকnt মাির না$ ঘেরর ঝুল পির ার কির না, মাকড়সা মারা
যােব বেল$ চ া কির যতদূর সmব$
গতকাল eকটা ছেলর সে কথা হি ল, মাধ িমক পরীkা
দেব$ ঘাটিশলায় eকবার বড়ােত গিছ$ চেল আসার সময় সে
য বnুবাnবরা িগেয়িছল, তারা aেনক িজিনস িনেয় eেসেছ$ আিম
eকটা পাথর িনেয় eেসিছলাম$ পাথরটা ঘের eকটা পুেরােনা
আলমািরর মেধ রাখা িছল$ aেনকিদন পের যখন দখেত গলাম,
পাথেরর গােয় সাদা nেনর মেতা eকটা আsরণ পেড়েছ$ ভূতািttকরা
বেল দেবন কারণ কী$ আমার মেন হেয়িছল, পাথরটা কঁেদেছ$
তখন আিম িঠক কির, আর eকবার ঘাটিশলায় গেল পাথরটা রেখ
আসব$ িবjানীরা বলেতi পােরন ei কারেণ হে , িকnt আিম
যুিkটা মানেত পারব না$ আিম িব াস কির, পাথরটা কঁেদেছ$
িভেkািরয়া মেমািরয়ােল িগেয় eকবার eকটা ফুল তুেলিছলাম$ তখন
আমার যেথ বয়স$ আমােক গােছর গােয় ফুলটা রেখ আসেত
হল$ আমার মেন হেয়িছল, ফুলটােক আিম ক িদি eবং
গাছটােকo$
আমার মেন হয় সমs পৃিথবী eiভােব জিড়েয় আেছ$ pকৃিতর
িভতের যতরকম pাণ আেছ, মাnষ আেছ, eকটা anভূিত হয়,
pেয়াজনীয়তার সে সবটা যুk নয়$ পৃিথবী বাঁচাব কন? পৃিথবীর
ভিব ৎ খারাপ হেয় যাে , ei ভেব কাজ তা করা যায়i$
aেনেক তা িনেয় aেনক িকছু করেছন$ আিম িকছুi কির না$ িকnt
pেয়াজনীয়তার বাiেরo আর eকভােব করা যায়$ সটা হে ,
পৃিথবী ছাড়া তা আমার িকছুi নi$ স আমােক ভােলাবােস,
ভােলাবাসার জনেক তা িনেজর চেয়o বিশ ভােলাবাসেত পাির$
যাঁরা পিরেবশ iত ািদ িনেয় ভােবন বা িকছু কেরন, তাঁেদর
মেধ o কখেনা কখেনা দেখিছ, pেয়াজনীয়তার বাধটা বিশ বেড়া
হেয় যায়$ যমন, ei ছেলিটর d-বার িটিব হেয়িছল eবং আরo
aেনক asখ িছল$ oর সমsা হল, থাকেব কাথায়? িdতীয়বার
যখন িটিব হল, তখন আমার বাবা মারা িগেয়িছেলন, কেলজ িsTট
পাড়ায় আসতাম না$ বাবা মারা যাoয়ার পের বাবার eকটা
sরণসভা করব, oেক জানাব --- o বাবােক ভােলাবাসত, আমার
বািড়েতo যত, কেলজ িsTট কিফ হাuেসর িতনতলায় প ােসজটােত
o থাকত --- বiেয়র pকাশক বা anরা আমােক বলেলন, oর
মুখ িদেয় রk পড়েত oঁরা দেখেছন, o কাশিছল$ oঁরা আরিজকর
হাসপাতােল ভিত কের িদেয়েছন$ oঁরা বলেলন, আপিন িগেয়
oখােন দখুন$ পরিদন বাবার sরণসভা িমেট যাoয়ার পের আিম
আরিজকের গলাম$ পেরর িতন-চারমাস আরিজকেরর ডাkারেদর
মnন সামিয়কী

কাছ থেক নানান সহেযািগতা পেয়িছলাম$ oখােনi কামােনর pথম
িচিকৎসাটা হয়$ তারপর যখন বড দখল কের রাখা যাে না, তখন
oেক িনেয় কাথায় রাখব? oর থাকার eকটা ভােলা জায়গা
দরকার$ pথেমi বেল রাখা দরকার, আমার বািড়েত eেন oেক
রাখেত পািরিন$ িকnt যখােন o kিড় বছেরর বিশ সময় কািটেয়েছ
--- দশ বছর বয়েস o বািড় ছেড়িছল, ছাড়েত বাধ হেয়িছল --যাঁরা oেক আরিজকের ভিত কেরিছেলন, তাঁরা আমায় eকটা
কেঠার িনেদশ িদেয়িছেলন, oেক যন আর কিফ হাuেস না আনা
হয়$ তার কারণo oঁরা দিখেয়িছেলন$ eক তা oর asখ, িdতীয়ত
oর sভাবগত ব াপার$ যমন, o কাজ করেত চাiত না, চেয়িচেn
চালাত$ যারা oখােন থাকত তারা িকছু বলেল o িবি িরভােব
pিতিkয়া ব k করত, রেগ যত$ সবিকছুi oর িবrেd
aিভেযাগ$ তার পিরণিতেত oঁরা বলেলন, ‘আমরা িকnt oেক
িকছুেতi eখােন থাকেত দব না’$ কu কu eমনo বেলিছেলন,
‘তুিম য oর জn করছ, কী লাভ? o তা িকছু দেব না$’ eকটা
জায়গায় আিম আটেক যাি লাম$ য মাnষgেলা oেক চেনন, তাঁরা
বলিছেলন, ‘oর জn কের কী হেব?’ আর eক বৃdার কথা বলিছ,
িতিনo কিফ হাuেসর oপের থাকেতন$ তাঁর eকিদন পট খারাপ
হল$ বািক সকেল িমেল oঁেক িনেচ নািমেয় িদেলন$ যেহতু িতিন
িতনতলার প ােসজটা নাংরা কের ফেলিছেলন$ তখন িতিন পেথ
থাকেত লাগেলন$ oi মাnেষরা িকnt aেনেকi pগিতশীল,
সামািজক কােজ তাঁেদর aংশo রেয়েছ$ আমার ei কাজ চািলেয়
যেত aেথর দরকার পেড়েছ$ oঁরা কােনা কােনা সমেয় aথ
সাহায o কেরেছন$ িকnt eকটা কাথায় দূরt, eর পের আর নয়$
মিডকাল কেলেজ oi বৃdােক িনেয় িগেয় আিম বেস খাি $
ক াি টেনর oেয়টার আমােক িজেjস করেছন, ‘oর খাবারটা িক
eখােন দব?’ eরকম পিরিsিতেত আিম খুব িহংs হেয় যাi, খুব
িরa াk কির$ সমােজ eরকম eকটা আটকােনা জায়গা আেছ$
eকটা ছেল খুব খাটাখাটুিন কের, িকnt খুব সংযত$ তার বলায়
ব বহারটা eকটু anরকম$ িকnt কামােনর বা oi বৃdার জn নয়$
তাi পুেরা দরজাটাi খালা দরকার$ আেলাটা সকেলর জni
দরকার$ আমােদর aপরাধীেদর জn িক আেলাটা আটকােনা আেছ?
তা তা নi$ তাহেল আিম কন বাছাi কের আটকােবা দরজাটা?
দমদম থেক eকজন মিহলা আসেতন eক ব াগ ভিত খাবার
িনেয়, ছােটা ছােটা কৗেটায়, ামবাজার চtের সব kkরেদর
খাoয়ােতন$ আমার eকটা বiেয়র দাকান িছল, eখন সটা চেল
না, সi দাকােনর সামেন eক ভdেলাক সাiেকল চািলেয়
যাি েলন, eকটা kkর তাঁেক কামেড় িদেয়িছল$ সi ঘটনা দেখ
িকছু লাক দলবdভােব kkরটােক পাগল বেল মের ফলল$ আিম
বাধা িদেত গেল oরা বলল, ei লাকটােক আেগ মােরা$
যিদ দরজাটা খােল, তেব সব pকৃিতi pেয়াজনীয়, সব pাণীi
pেয়াজনীয়$ আমােদর pেয়াজন মটাক বা না মটাক, বাsব
pেয়াজেন লাgক আর নাi লাgক, পরsর পরsেরর কােছ
pেয়াজনীয়$ দনিnন কােজ লাগার বাiের আর eকরকমভােব দখা
যায়$ aপরেক ভােলােবেস eকটা আনn হয়$ য আনn হয়েতা
সi আিদবাসী মাnষটা পেয়িছেলন, eকজন রড iি ডয়ান িযিন
আেমিরকার pিসেড টেক eকটা িচিঠ িলেখিছেলন, “জ েলর
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লােক কেট িনেয় যাে jালািনর জn$ আিম aবাক হলাম,
যােদর ei পিরেবশ িনেয় ভাবার কথা, তােদর eকটা aংশ িকnt
পেরায়া করেছ না$
আিম যখন সংবাদপেtর পk থেক যাi, oখানকার লােক
বেল, কী হেব িলেখ? oেদর aেনেকi খুব হতাশ$
আয়লায় kিতgsেদর বািড় করার জn য টাকা দoয়া হেয়েছ,
কu পেয়েছ, কu পায়িন$ যােদর kিত বিশ হেয়েছ, eমন
পিরবারo পায়িন$ আবার কম kিত হেয়o পেয় গেছ$ পেলo কী
হেব, তার পিরমাণটা eত কম, িকছু হয় না$ আিম িজেjস
করলাম, দশ হাজার টাকা পেয় কী করেলন? pেত েকi বলেছ,
eকটা মািটর ঘরo ei টাকায় হয় না$ eকটা a াসেবsস িশেটর
দাম di হাজার টাকা$ তেব সবাi দশ হাজার টাকা পায়িন$ আড়াi,
পাঁচ, দশ eরকম চারেট ক ােটগির আেছ, কাঁচা বািড় আর পাকা
বািড়, আবার তার মেধ আংিশক kিতgs আর পূণ kিতgs$ কu
ei টাকা িদেয় বািড় কেরিন$ যুবেকরা বলেছ, পািটর লােকরা সব
খেয় িনে $
নদী eকিদেক ভয় র িবপদ িনেয় আেস, আবার সটাi আেয়র
uৎস$ আেগ eখােন uে , kমেড়া, ঢ াঁড়স আর pচুর ল া হত$
eখন eকদম হে না$ গরমকােল নানাটা ফুেট oেঠ, কােনা
সবিজ ফলােনা যায় না$ gীে র চােষ খরচ বিশ, িকছু িকছু লাক
ধান চাষ কেরেছ$
aমেলnd সরকার : পিরেবেশর aবনমেনর জn মাnষ দায়ী বলা
হে $ িকnt pকৃিত িনেজo তা ei pিkয়ার anভুk$ যমন,
দাবানেল য kিত হয় বা পিরেবশ দূষণ হয়, তা মn সৃ কােনা
aিgকােN সmব হয় না$ যমন, আেgয়িগির থেক য গ াস বিরেয়
আেস, তার জn য kিত হয়, eক কািট ি জ বা eিস মিশন
থেক িক তা হয়? egেলা পির ারভােব জানা দরকার$ আমােদর
পিরেবশেpেম eকটা আেবগ থােক, িকnt আেবেগর চেয় যুিkটা
বিশ জrির$ যমন, চাষ করার কথা হে $ চাষ কেরi তা
সবেচেয় বিশ দূষণ হেয়েছ$ আমরা গাছপালা ংস কের ফেলিছ$
তাহেল তা আেমিরকা থেক জন জরজান নােম য মাnষিট eখােন
eেস বেলিছেলন, প পালেনর যুেগ বা সংgেহর যুেগ িফের যাoয়া,
আমরা িক তার জn pstত? d-eকটা ব িতkমী চিরt থাকেতi
পাের$ িকnt আমরা িক পারব সকেল?
আিম ei জায়গা থেক বলব, র ন যমন বলিছেলন, oঁেদর
পাড়ায় িতন-চারেট পুkর ভরাট হেয় eকিট পুkর িটেক আেছ$ িতিন
থােকন eকিট াটবািড়েত$ আিম জািন না সi বািড় পুkর ভরাট
কেরi তির হেয়িছল িকনা$ আমরা যারা eখােন বসবাস করিছ,
তারা aেনেকi িনচু জিমেত বাস করিছ$ আিম জলাভূিম িনেয়
আেnালেনর সে আমােদর জীবনেক মলােত পাির না$ আজ যখন
কu ভরাট করেত যাে , আমরা আটকাি $ িকnt আিমo তা ei
কাজটা কেরিছ$ eটা আমার eকটা িব ািnকর aবsান$
sজয়বাবু বলেলন, ei মুহেূ ত ছাtেদর মেধ কu কu aথপূণ
জীবন যাপন করেত চাiেছ$ আমার তা মেন হয় না$ আিম িনেজ
িটuশন কির$ ছেলেমেয়েদর aথপূণ জীবেনর সে কােনা সmকi
নi$ কী কের aথ আসেব সi িনেয়i oেদর মাথাব থা, an
কােনা িক ু oরা ভােব না$ eটা পীড়াদায়ক হেলo সত $ িকছু

িভতের য ঘাড়া ছুেট বড়ায়, য ঈগল ঘুের বড়ায়, য নদী
পাহাড় আর ঝরনাgেলা রেয়েছ, eরা সকেল আমােদর ভাi আর
বnু$ তামরা আমােদর জিম িনেত চাo িনেয় নাo$ িকnt তামােদর
লােকেদর বােলা, আমরা eেদর যভােব ভােলােবেসিছ, তারা যন
সiভােবi oেদর ভােলাবােস$”
শমীক সরকার : স য় ঘাষ আয়লার সময় থেক snরবেন
যাতায়াত করেছন$ দuলবািড়, kলতিল eলাকায় তখন থেকi
oঁর যাতায়াত$ গতকালo িগেয়িছেলন, oঁর কাছ থেক শানা যাক$
স য় েঘাষ : snরবেন ১৯টা bক আেছ$ eর মেধ দিkণ ২৪
পরগনায় ১৩টা, utর ২৪ পরগনায় ৬টা$ ei ১৩টার মেধ eকটা
kলতিল$ kলতিল bেকর ৪৭-৪৮টা gােমর মেধ eকটা দuলবািড়$
দuলবািড় aিত pাচীন eকিট gাম$ হাজার- দড় হাজার বছর
আেগর eকটা মিnর oখােন পাoয়া িগেয়িছল$ বতমােন যারা আেছ,
তারা eকেশা- দড়েশা বছর ধের আেছ$
কালেক িগেয়িছলাম oখােন$ িগেয় মনটা আরo খারাপ হল$
আিম িতন-চারমাস anর যাi, কখেনা ছ-মাস পের যাi$ আিম
ভেবিছলাম আেগর চেয় oেদর ভােলা দখব$ নদীর পাের য বাঁধ
আেছ তার dেশা ফুট িভতের eকটা িরং বাঁধ আেছ$ সরকার থেক
ঘাষণা হেয়িছল, জাnয়াির মােস বাঁেধর কাজ হেব$ oরা বলল, hাঁ
a াণ- পৗষ মােস সরকার থেক লাক eেসিছল$ oখানকার য
প ােয়ত সদsা, তাঁর sামীi প ােয়েতর কাজ দখা না কেরন$
িতিন বেলিছেলন, নদীর oপর বতমােন য বাঁধটা আেছ, সটা
কােনারকেম করা হেব, িভতেরর বাঁধটা ভােলাভােব করা হেব$
dেটা বাঁেধর মাঝখােন গাছ লাগােনা হেব$ বতমােন নদীর পাের য
বাঁধটা আেছ, তার সামেনo গাছ লাগােনা হেব$ আিম oেদর সে
কথা বেল বুঝেত পারলাম, নদীর পাের গাছ হেত গেল চর লাগেব$
সi চেরর oপের গাছgেলা লাগােত হেব$ eখন চর কাথাo
কাথাo আেছ, কাথাo কাথাo নi$ oখােন যারা সবেচেয় দিরd
তারা িচংিড়র মীন ধের$ কাল দখলাম pচুর মীন ধরা হে $ pচুর
মিহলা ঢuেয়র মেধ মীন ধরেছ, বয়sারা আেছ, বা ারাo ধরেছ$
১০০ মীন ধরেল ১০ টাকা রাজগার$ oরা মীন ধের িনেয় যায়
কাঁটামাির বাজাের$ সখান থেক িফশািরেত যায় মীন$ সারািদেন
কu ৩০০, কu ৪০০, কuবা ১০০০ ধরেছ$ ei মীন ধরেত oi
য নদীর পার ধের oরা হাঁটাহাঁিট করেছ, চরটা ধুেয় যায়, মািটটা
বসেত পাের না$ eটা পরsর-িবেরাধী eকটা সমsা$ যিদ চরটা না
হয়, তাহেল গাছ বসােনা যােব না$ চর রাখেত গেল মীন ধরা বn
করেত হেব$ মােঝ িগেয় েনিছলাম, মীন ধরা বn আেছ$
গতবাের দেখিছলাম, eক জায়গায় বাঁধটা ভাঙা, হয়েতা ৩০
ফুট হেব, ঢােলর িপিচং bকটা নi$ oi জায়গাটা িদেয় gােম জল
ঢােক$ eবাের দখলাম ফাঁকটা বেড় গেছ, ১০০ ফুট হেয় গেছ$
চt মােসর pথম কাটােল নািক জেলর আঘােত িকছুটা kেয়
গেছ$ যটা েন aবাক হেয় গলাম, sানীয় িকছু লাক নািক
oখান থেক iট তুেল িনেয় িনেজেদর বািড়েত ব বহার কেরেছ$
eকজন বৃdা আমােক বলেলন, ‘আিম বারণ করেত গলাম,
আমােক oরা বলল, তুi কন কথা বলিছস?’ মাnষ eিদেক eiসব
কের যাে $ anিদেক দখলাম, pকৃিতর কীরকম দান, চেরর মেধ
ছােটা ছােটা গাছ গজােত r কেরেছ! আবার ei গাছgেলাo
মnন সামিয়কী
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ব িতkম থাকেতi পাের$
আমার p হল, আমরা eখান থেক বেরাব কী কের? স য়দা
যমন বলেলন, gােমর মাnষ খুব সরল সাদািসেধ, eটা eকটা
aলীক কlনা$ যমন, বাংলােদশ থেক যারা udাst হেয় আেস --যিদo তারা বাstচু ত হেয় আেস না, তারা বাst িবিk কের আেস,
িবেশষ িবেশষ সমেয় anরকম হেয়িছল --- তারা বেল, আমরা
মুসলমানেদর dারা িনপীিড়ত$ eটা eকদম িমেথ কথা$ বাংলােদেশ
িবেশষ িবেশষ জায়গা ছাড়া দা া হয়িন$ আমরা য a েল িছলাম,
সখােন দা া হয়িন$ আমরা িহnd-মুসলমান পাশাপািশ বসবাস
কেরিছ$ eকটা কাlিনক সntাস, ভিব েত মুসলমানরা আমােদর
মারেধার করেব$ eরকম িমেথ কথা তারা বেল eবং আমরা িব াস
কির$ আিম দেখিছ, আমােদর aেনক িবdjেনরা eসব িব াস
কেরন eবং তার oপর িভিt কের মnব কেরন$
eখােন িতিথ বা পাঁিজপুঁিথ দেখ সভা করার কথা হি ল$
আমরা খবেরর কাগেজ পেড়িছ মাবাiল টাoয়ার থেক kিত হয়$
সমsা হল, কীভােব pিতবাদ করব? আমােদর প সায়র নবিদগn,
পূব যাদবপুর থানা eলাকায় মাবাiল টাoয়ার বসেব$ আমরা eকটা
ভেsড ল াে ড বাস কির$ সiসময় িশlিবেরাধী তকমা দoয়ার
eকটা ব াপার িছল$ ২০০৯ সােলর সেpmর মােসর কথা$ আিম
pথম যখন বললাম, আমার কথা uিড়েয় িদল সকেল$ বলল,
িশlিবেরাধী মেনাভােবর জni তামরা মাবাiল টাoয়ােরর
িবেরািধতা করছ$ শষ পযn আমরা aব িকছুটা বাঝােত সkম
হi$ ততিদেন মাবাiল টাoয়ারটা তির হেয় যায়$ oরা টs কের
িনেয়িছল িকnt চালু করেত পােরিন$ সiসময় আমরা আর eকটু
সংগিঠত হi$ মাবাiল টাoয়ার বসােনার kেt য িনয়মকাnন
আেছ, oরা মােনিন$ oরা ভেবিছল, কেলািন eলাকার লাক,
বিsবাসী, eরা িকছু বােঝ না$ য বািড়েত বসােনা হেয়িছল
টাoয়ার, সi বািড়র মািলক আমােদর সে কথা বলেত চানিন$
িতিন বেলিছেলন, ‘আমরা পয়সা পাি , তামরা ঈষার জn
িবেরািধতা করছ$’ পের aব aেনক বয়s মাnষ eিগেয় আেসন
eবং বািড়র মািলকo বােঝন$ িতিন কাmািনর চকটা pত াখ ান

কেরিছেলন$ িতনেট চক pত াখ ান হoয়ার পর চুিkপt বািতল
হেয় যায়$ আমরা নাগিরক কিমিটর মাধ েম uেদ াগ িনi eবং
পিলuশন কে Tাল বাডেক জানাi$ কলকাতা কেপােরশেন আলাপন
বেn াপাধ ায় িছেলন, oঁর কােছ জানাi$ আমরা কাuিnলােরর
সহেযািগতা পেয়িছলাম$ কাmািন oঁেক আেগ থেক বধ করেত
পােরিন$ ২০১১ সােলর ১১ িডেসmর oরা টাoয়ার ভাঙেত আেস$
মাবাiল টাoয়ােরর রিডেয়শেনর ব াপাের আমরা eক
িবপjনক aবsার মেধ i আিছ$ িবেশষjরাo eব াপাের নীরব$
আমােদর ভাবা দরকার e িনেয় কী করা যায়$
সূযার্ ং ভTাচাযর্ : aথ uপাজনi সব িকছু নয়, eরকম ভাবনার
eকটা ঝাঁক দখা যাে $ কu কu ভাবেছ, মাnেষর মেধ
সবাiেক িনেয় বাঁচা দরকার$ আমার ছােটা d-ভাi আেমিরকা
গেলo eকভাi িফের eেসেছ$ স মাnেষর মেধ থাকেত চায় বেলi
িফের eেসেছ$
িহndরা িকnt সিত i বাংলােদেশ মুসলমানেদর dারা িনপীিড়ত
হেয়েছ$ দা ার মেধ মৃতু েক স ী কের aেনেক চেল eেসেছ$
আমার
রবািড়র আtীয়sজন eমনo আেছন, যাঁরা পািলেয়
আসার সময় রাsার মেধ কেয়কজনেক হািরেয় eখােন eেসেছন$
আিম গতবছরo বাংলােদেশ গিছ$ eখনo িকছু ঘটনা ঘেট$ eখােন
uেlাটা ঘেটেছ, আমরা মুসলমানেদর তািড়েয়িছ$ আমরা pিতেরাধ
করেত িগেয় তা আটকােত পািরিন$ eখােন হেয়েছ, oখােনo
হেয়েছ$
আমার মেন হয়, ধিরtী ধু নয়, ধিরtীর oপের আকাশেকo
নজের আনা uিচত$ আর p করা uিচত, ধিরtী কােদর?
*****

eিদন বsnরা িদবেসর কথাবাতায় নানান sের আমােদর পিরিচত বশ
িকছু িবষয় uেঠ eেসেছ, িকnt সবটার মেধ i বsnরা বা পৃিথবীর
মাtাটা যন বাঁধা িছল$ শেষ আবার গান েন সভার সমািp ঘেট$
পাঠ করা িতনিট লখা ei সংখ ায় আলাদাভােব ছাপা হেয়েছ$

মnন সামিয়কীর gাহক েহান।
ডাকেযােগ সারা বছেরর ছ-িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা।
েযাগােযাগ

িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, i-েমল : manthansamayiki@gmail.com

মnন সামিয়কী

15

মাচর্-eিpল ২০১২

পাবিলক লাiেbির, েছােটা পিtকা eবং সাmpিতক সরকাির িনেদর্শনামা
১০ eিpল িবেকল ৫টায় পাবিলক লাiেbিরর কেয়কজন gnাগািরক (বতর্মান o aবসরpাp), ৯িট পিtকার সmাদক o কমর্ীবৃn eবং anেদর uপিsিতেত
eক আেলাচনাসভা হয় কলকাতায় কেলজ িsTেটর র ািডকাল িহuম ািনs a ােসািসেয়শেনর সভাগৃেহ$ আেলাচনার িবষয় িছল, পাবিলক লাiেbির, েছােটা
পিtকা eবং সাmpিতক সরকাির িনেদর্শনামা$ সভায় gnাগার eবং িল ল ম াগািজন o েছােটা সংবাদপেtর দৃি েথেক সরকাির িনেদর্শনামার তাৎপযর্ িনেয়
িবশদভােব আেলাচনা হয়$ আেলাচনািট কেয়কিট িশেরানােম ভাগ কের েপশ করা হল$

িনেদর্শনামাটা কী হেয়েছ?
িবমল েসন : জনিশkা pসার o gnাগার পিরেষবা দpর থেক ei
aডারটা বিরেয়েছ ১৪ মাচ$ eেত বলা আেছ aডারটা কাযকর
হে সরকাির লাiেbির, সরকার পািষত লাiেbির o সরকাির
সাহায pাp লাiেbিরেত, যgেলা পাবিলক সািভস দয়$ তােদর
kেt eটা বলা হেয়েছ, গভনেম ট ফা ড যটা খরচ করা হয়,
সংবাদপt/ দিনক যা যা কনা হয়, কােনা রাজৈনিতক দেলর dারা
pকািশত eবং/aথবা কােনা রাজৈনিতক দেলর dারা pকািশত বেল
মেন হে eরকম সংবাদপt/ দিনক পিtকা egেলা গভনেম ট ফা ড
ব বহার কের কনা যােব না$ ei uেdে িdতীয় যটা বেলেছ
eখােন, আটিট সংবাদপেtর নাম দoয়া হেয়েছ --- সংবাদ
pিতিদন, সকালেবলা, খবর ৩৬৫ িদন, eকিদন, দিনক
sটসম ান, সnাগ, আখবার-i-মশিরক eবং আজাদ িহn; পের
আরo ৫িট নাম যুk হয়, দ টাiমস aফ iি ডয়া, আজকাল,
িহমালয় দপণ, সারসাgন eবং কলম$ eখােন uেlখেযাগ , ei
aডার যখন হে , তখনo ‘কলম’ pকািশত হয়িন$ eiবার ei
িdতীয় aডাের বলা হেয়েছ, ‘পাবিলক লাiেbির পাঠকেদর চািহদার
িভিtেত ei সরকাির aডােরর তািলকাভুk সংবাদপtgিলর মধ
থেকi কবল সংবাদপt িকনেব’$
‘িহমালয় দপন’ নপািল কাগজ বেরায় দািজিলং থেক$
েবনিজর আহেমদ : সারদা গা ীর$ ei তািলকার মেধ সারদা
গা ীরi চারেট কাগজ আেছ$
েগৗতম গা ুিল : sনসড বা সরকার পািষত লাiেbির কীরকম?
িবমল েসন : পি মব সরকােরর aধীেন মাস eডুেকশন ekেটনশন
a া ড লাiেbির সািভেসস বেল eকটা দpর আেছ$ ডাiেরkেরট aব
লাiেbির সািভেসস-eর aধীেন ১২টা গভনেম ট লাiেbির আেছ$ eর
মেধ sট স Tাল লাiেbির কলকাতা, কলকাতা মেTাপিলটন
লাiেbির, utরপাড়া জয়কৃ লাiেbির, utরবে র কাচিবহার
sট লাiেbির, টািক িডিsTk লাiেbির, বারাসাত গভনেম ট িডিsTk
লাiেbির, দশবnু লাiেbির দািজিলং, িসধু-কাn টাuন লাiেbির
পুrিলয়া, দীঘা টাuন লাiেbির মিদনীপুর, স Tাল লাiেbির বাণীপুর,
আরo d-eকটা লাiেbির আেছ$ eেদর পিরচালনাটা হে সরাসির
ডাiেরkেরট aব লাiেbির সািভেসেসর aধীেন$
গভনেম ট sনসড লাiেbিরর kেt, eকটা পাবিলক লাiেbির
a াk আেছ, ei আiন পাশ হেয়িছল ১৯৭৯ সােল, তারপর তার
িকছু সংেশাধন হয়$ ei আiেনর aধীেন ২৪৭২টা লাiেbির আেছ$
eেদর কমচারীেদর বতন সরকার gাি টং eiড থেক দয়$ eেদর
eকটা রকািরং ফা ড সরকার দয় বi o িপিরoিডকাlস কনার
খােত, eছাড়া ফািনচাস, বাiি ডং, িpজারেভশন iত ািদর জn$
egিল সব সরকার পািষত লাiেbির$ eেদর kেt পিরচালন
মnন সামিয়কী

ব বsাটা হল, ei আiেনর aধীেন eকটা িনবাচন হয়$ িনবাচেনর
মাধ েম eকটা পিরচালন সিমিত তির হয়$
sনসড লাiেbিররo িতনেট ক ােটগির আেছ$ eক, িডিsTk
লাiেbির; di, টাuন বা সাবিডিভসন লাiেbির eবং িতন, rরাল
বা pাiমাির iuিনট$ sাফ-sTাকচারটা হল, rরাল বা pাiমাির
iuিনেট dজন থাকেব, eকজন pেফশনাল eবং eকজন ননpেফশনাল$ টাuন বা সাবিডিভশনাল লাiেbিরেত চারজন, dজন
pেফশনাল eবং dজন নন-pেফশনাল$ িডিsTk লাiেbিরেত িতনজন
pেফশনাল --- eকজন লাiেbিরয়ান o dজন a ািসেs ট
লাiেbিরয়ান eবং বািক সাতজন নন-pেফশনাল$ eরা সরকার
anেমািদত sেল মাiেন পায়$
গভনেম ট eiেডড লাiেbির হল, যােদর িকছু sশাল
সািভেসস আেছ, তােদর eককালীন িকছু gা ট দয়, sাফsালািরটাo দয়$ িকnt eেদর পিরচালন ব বsা oi আiেনর মেধ
নi$ eেদর মেধ যমন, ব ীয় সািহত পিরষদ আেছ, কৃিtবাস
মেমািরয়াল লাiেbির ফুিলয়া আেছ, রামকৃ িমশেনর aধীেন deকটা লাiেbির আেছ$ eেদর পিরচালন ব বsার বিশ হল, eেদর
eকটা a াডভাiসির বিড থােক$ তারাi পিরচালনাটা কের$ িকnt
কােনা িনবাচন হয় না$ সাতটা eiেডড লাiেbির আেছ, eকটা
িনেয় িকছু িবেরাধ আেছ$ eেত িরkুটেমে টর eকটা গাiডলাiন
থােক বেট, িকnt সবটাi sশািসত$
eর বাiের eকটা ক ােটগির আেছ, সটা হল, সরকােরর
aেপািষত বসরকাির লাiেbির, নন-গভনেম ট নন-sনসড
লাiেbির$ ei লাiেbিরgেলা সাধারণত eলাকার মাnষ dারা
পিরচািলত$ egেলােতo গভনেম ট eখন eকটা gা ট দয়$ সরকার
eকটা িবjাপন দয়, তার oপর আেবদেনর িভিtেত eবং
কতকgেলা শত পূরণ করেল ei gা ট ম রু হয়$
িনেদর্শনামার তাৎপযর্টা কী?
িনেদশনামার তাৎপযটা কী? eতিদনকার aভ াস বা রীিত কী িছল?
সিদক থেক আেলাচনাটা করেল ভােলা হয়$
সত bত েঘাষাল : লাiেbিরেত পিtকা কী কনা হেব, তার oপর ei
ধরেনর হsেkপ কােনািদন িছল না$ তেব eকটা ব াপার িছল,
আেগর সরকার বা কংেgস সরকােরর আমেলo, ২৬টা সংবাদপেtর
কথা তারা বেলিছল, তামরা eর িভতর থেক িকেন নাo$ sলটা
বিশ িছল বেল আমরা িবষয়টা িনেয় ভািবিন$ িকnt ei aডারটা
বেরােনার পের কতকgেলা ঘটনা পরপর ঘেট গেছ$ যাঁরা কাগেজর
ব বসা কেরন, তাঁরা যটা বলেছন, আমােদর বkব সটা নয়$
আমােদর eকটাi বkব , eকটা সাধারণ gnাগার হে eমন eক
জায়গা, out of school education for the life, eকজন মাnষ
সারা জীবন যখােন পড়া েনা করেত পাের$ সখােন যিদ আমরা
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কােনা বাধািনেষধ তির কির, eটা পড়েব eটা পড়েব না, তাহেল
তার পড়ার sাধীনতায় হsেkপ করা হেব$ eকটা ঘটনা আিম বলব$
aেsTিলয়ার nাশনাল iuিনভািসিটেত ১৯৯৬ সােল eকটা ঘটনা
ঘেটিছল$ সখানকার িযিন লাiেbিরয়ান, িতিন িবিভn িবষেয় বi
িকনেতন$ sাভািবকভােব ‘ টরিরজম iজ e gাবাল ফ াkর’-eর
oপেরo িকছু বi িকেনিছেলন$ বi কনার পের oখােন িকছু িকছু
আপসাজ ঘটেত থাকল$ সi ঘটনায় য ছােtরা যুk িছল, তােদর
যখন i টারিভu করা হল, তারা বলল, আমরা ei তথ gেলা
জেনিছ oi লাiেbিরেত বigেলা পেড়$ সi বigেলা লাiেbিরয়ান
সবার নাগােলর মেধ (accessible) রেখ িদেয়িছেলন$ eরপের
aেsTিলয়ান গভনেম ট তাঁেক gpার করল$ িতিন জেল গেলন$
তখন aেsTিলয়ান লাiেbির a ােসািসেয়শন দখল, ব াপারটা যখন
eরকম জায়গায় দাঁিড়েয় আেছ, তারা রাTসংেঘর কােছ হsেkপ
pাথনা কের$ রাTসংঘ হsেkপ কের রাiট টু ি ডেমর ধারণা থেক
বেল, তাঁেক gpার কের aেsTিলয়ান গভনেম ট িঠক কেরিন$ কারণ
ei সূেযর তলায় যা যা মত আেছ, তা gহণ করেব িকনা, pেয়াগ
করেব িকনা সটা আলাদা p , িকnt তা pেত ক মাnেষর জানার
aিধকার আেছ$ eর িতন সpাহ পের তাঁেক বকsর মুিk দoয়া হয়
eবং গভনেম ট kমা pাথনা কের$ eটা eকটা ঐিতহািসক ঘটনা$
আমােদর eখােন eরকম নিজর আমরা পাiিন$
ei য eকটা িনেদশনামা দoয়া হল সরকােরর পk থেক,
তােত dেটা িজিনস দাঁড়াে --- আমরা কান িজিনসটা পড়ব বা
পড়ব না (পরবতীকােল মুখ মntী বেলেছন, কী পড়েবন আর কী
পড়েবন না, সটা eখনo বিলিন, পের বলব), আমার gnাগাের
আিথক সংকট আেছ, আিম খরচা করেত পারিছ না, তাi বi বা
পিtকা িকনেত পারিছ না বেট, িকnt eকটা sাধীনতা আমার থাকেছ
আিম কী িকনব কী িকনব না$ িকnt যিদ বলা হয়, আপনার আিথক
aবsা যাi হাক না কন, কী িকনেবন সটা আিম িঠক কের দব,
তাহেল eটা সাধারণ gnাগার ব বsার মূল য সূt, সব মাnষ
eকসােথ য কােনা জায়গায় য কােনা বi পড়েত পারেব, সi
দশেনর িবেরাধী হেয় দাঁড়াল$ eখন আমরা ei ঘটনােক dেটা ভােগ
ভাগ করব$ ei য িনেদশটা eবং তা আমার বিসক য িভিt
সখােন হsেkপ করেছ$ ei ঘটনার ঐিতহািসক িদকgেলা কী?
eটা কন সরকার করল? ei িনেদশনামার ফেল যিদ বেড়া বেড়া
পিtকােগা ীর িতন হাজার কাগজ িবিk কেম যায়, তাহেল তােদর
িকnt কােনা kিত হয় না$ আমােদর p হে eটাi, আমরা eটা
মেন নব িক নব না$ মেন নoয়ার িবেরািধতা হে , কারণ eেত
আমােদর পড়ার ব াপাের হsেkপ করা হে $ যমন ধrন eকটা
ঘটনা, িকছুিদন আেগ ei পি মবে ‘িdখিNত’ বেল eকটা বiেক
িনিষd কের দoয়া হল$ বiটা িনিষd হেয়িছল pকাশনার aেনক
পের$ oi বiটা যখন লাiেbিরর মেধ ঢুকেব, তখন লাiেbিরয়ান
কী করেবন? বলেতi পােরন, যেহতু সরকার িনিষd কের িদেয়েছ,
sতরাং oটা পড়েত দব না$ িকnt য মুহূেত eকটা সাধারণ
gnাগােরর dারা বiটা সংরিkত থাকেছ, সিত i িক স বলেত
পাের, কান বi দব কান বi দব না? eকটা কথা বলেত পাের,
বiেয়র য aবsা আিম oiভােব পড়েত িদেত পারিছ না$ িকংবা স
বলেত পাের, যেহতু িনিষd হেয়েছ, আিম oi বiটা লি ডংেয়
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িদেত পারিছ না$ কারণ, ষােটর দশক বা সtেরর দশেক মাo স
তুেঙর বiপt িকছু িকছু িনিষd হেয়িছল$ তখন িকnt আমােদর বেড়া
বেড়া লাiেbিরেত eমন কােনা িনেদশ িছল না য আমরা oi বiটা
পড়েত দব না$ বলা হেয়িছল, আমরা oi বiটা লি ডংেয় দব
না$ লি ডংেয় না দoয়ার যুিk হে , যিদ বiটা হািরেয় যায় আিম
oi বiেয়র আর eকটা কিপ জাগাড় করেত পারব না$ যেহতু
সরকার oi বiটা িনিষd কেরেছ, আিম oটা লাiেbিরর মেধ পড়ার
sেযাগটা িদেত পাির$
eখন ei িনয়মটার kেt ব াপারটা দাঁড়াে eটাi, সরকার য
িনেদশনামা িদেলন, তােত ei য কাগজgেলা বn হেয় গল, eটা
িক pথম শত? পেরর শত িক eরকম আসেব, কী বi পড়া হেব,
কান কাগজ থাকেব তা oেদর dারা িনেদিশত হেব? eটাi হে
আমােদর বতমান সমsা$ আমরা আনnবাজার চাi, eটা আমােদর
বkব নয়$ আমােদর বkব হেব eটাi, আমােদর sাধীন পড়ার
aিধকাের হsেkপ করা চলেব না$
গত বiেমলায় eকটা কথা বলা হেয়িছল, যসব পিtকার
রিজেsTশন নmর নi, তােদর মলায় বসেত দoয়া হেব না$
eটাo িকnt eকটা aত n ... ফ ািসs বলাটা anায় নয়$ যিদ বলা
হয়, য pথেম আসেব স agািধকার পােব, িঠক আেছ$ eরপের
হয়েতা আসেব, য কাগজgেলার রিজেsTশন নi, সgেলা আিম
িবিki করেত দব না$
লাiেbিরেত য কিমিট আেছ, তারা আমার রাজনীিতর পnী,
aতeব আমার রাজনীিতর যতgেলা কাগজ আেছ সgেলাi
লাiেbিরেত থাকেব, সটাo িকnt anায়$ যিদ আপিন eরকম eকটা
িসdাn নন, আমােদর লাiেbিরেত সমs কাগজi রাখব, যিদ মেন
হয় িজেতনবাবুর বাবা আমােদর dেটা কাগজ িগ ট করেবন, আিম
স dেটা রাখব eবং সi টাকাটা িদেয় আিম an পিtকা িকনব$
সৗজn সংখ াo রাখা যােব না, eটা eকটা কাগেজ বিরেয়েছ
মntীর বkব িহেসেব$ eটা িনেদশনামায় নi$
আিম eকটা িব িবদ ালেয় িছলাম$ আিম যখন সখােন জেয়ন
কেরিছলাম ২০০৩ সােল, তখন সখােন ২৭টা ‘গণশিk’ আর ২১টা
‘আজকাল’ রাখা হত$ an কােনা কাগজ রাখা হত না$ eর
িবেরািধতা হেয়েছ$ egেলা ি ফাি ডং করা হত$ পের ১টা কের
রাখা হত$ আমরা pিতিদন ১৯টা কাগজ রাখতাম লাiেbিরেত eবং
সgেলা সংরkণ করা হত$
িবমল েসন : আমার যটা বারবার মেন হে , ei পুেরা aডারটার
সে সে পাবিলক লাiেbিরেত কেয়কটা সংকট দখা িদে $ যটা
ভাবার দরকার আেছ, purchase should be restricted to বেল
eটা করা হল eবং কতকgেলা িনuজেপপােরর নাম িদেয় দoয়া
হল$ তারপের য আেলাচনাgেলা হে , পাবিলক লাiেbিরর য
িsিরটটা ন হে , সারা পৃিথবী জুেড় পাবিলক লাiেbিরর য
pাথিমক ধারণা, access for all, open to all eবং i টারnাশনাল
ফডােরশন a লাiেbির a ােসািসেয়শেনর য গাiডটা আেছ,
তােত বলা হেয়েছ, gnাগার সকেলর ব বহােরর uপেযাগী হেব
সবিদক থেক$ gnাগােরর িবিlংটা eমন জায়গায় হেব যােত সকেল
যেত পাের$ gnাগার eমন সময় থেক eমন সময় পযn খালা
থাকেব যােত সব মাnষ যেত পাের$ আিম দশটা থেক পাঁচটা খুেল
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রাখলাম$ য লাকিট সরকাির চাকির কের, স লাiেbিরটা ব বহার
করেত পারল না$ eটাo পাবিলক লাiেbিরর িsিরেটর িবেরাধী$
িঠক eকi জায়গা থেক oঁরা বলেছন, কােলকশন ডেভলপেমে টর
য নীিত হেব, eকটা লাiেbিরেত আিম য বi, পtপিtকা
িরেসাসটা সংgহ করব, সi সংgহটারo নীিত হেব access for all
aথাৎ িরডাস/iuজাস িডমা ড anযায়ী$ সাmpিতক aডার eকটা
লাiেbিরেত পাঠেকর চািহদার oপের হsেkপ করেছ$ আমােদর
pিতবােদর aিভমুখ হoয়া uিচত ei জায়গায়$ যটা হে ,
সংবাদপেtর sাধীনতা হরণ, গণতািntক aিধকােরর oপর হsেkপ,
iত ািদ iত ািদ সংবাদপেtর িদক থেক$ আkিরক aেথ বা
আiনগতভােব ঘটনা িকnt তা নয়, সংবাদপt িনিষd হয়িন বা খবর
ছাপার oপর কােনা িনেষধাjা জাির হয়িন$ ei aডাের পাবিলক
লাiেbিরেত পাঠেকর য চেয়েসর aিধকার িছল সটা খিবত হেয়েছ$
eটা pথম পেয় ট$
িdতীয় পেয় ট হল, পাবিলক লাiেbিরেত যারা কাজকম কের,
তােদর কাছ থেক য পিরসংখ ান পাি , লাiেbিরেত যারা যায়
তােদর ৮০ শতাংশ খবেরর কাগজটা দেখ$ eটা ঘটনা, ei
aডােরর পর থেক যসব লাiেbিরেত eটা কাযকর করা হেয়েছ,
সখােন ei পাঠকসংখ াটা কেম গেছ$ ei পাবিলক লাiেbির িনেয়
সরকােরর কী িচnাভাবনা আেছ, সটা আমরা জািন না$ িকnt eটা
ঘটনা, পাবিলক লাiেbিরর পারফেমn বলুন, গত ২০-৩০ বছর ধের
পাবিলক লাiেbির য সািভসটা িদেয়েছ, সটা সiভােব সমােজ
sীকৃত নয়$ ফেল পাবিলক লাiেbির য eকটা শk ফুিটংেয়র oপর
দাঁিড়েয় আেছ, তা নয়$ িকnt তা সেtto তার য eকটা anিনিহত
kমতা আেছ, সটা বাঝা যাে pিতবােদর ধরনটা দেখ$ eকটা
বkব eেসেছ, eকটা ছাT দpেরর ছাT aডার িনেয় eত জল
ঘালা করার কী আেছ? aডারটা খুব ছাT দpেরর ছাT িকছু
হয়িন$ কারণ পাবিলক লাiেbিরর পিরচালন সিমিতেত যাঁরা যুk
আেছন, তাঁরাo বুঝেত পারেছন সমsাটা কাথায়$
ei aডার dেটা কাজ কেরেছ$ eক, পাবিলক লাiেbিরর
িsিরেটর oপর ধাkা মেরেছ; িdতীয়, পাঠেকর চেয়েসর oপর
হsেkপ কেরেছ$ pিতবােদর aিভমুখ eিদক থেকi হoয়া দরকার
বেল আমার মেন হেয়েছ$
ei আেদশনামার িপছেন চারেট যুিk িছল$ eকটা িছল,
বােজট$ বােজট কম, তাi আমরা িনuজেপপার কনার জায়গাটা
eকটু সংkিচত করলাম$ বােজট কম eটা িলিখতভােব আেসিন$
িকnt সাkাৎকাের eেসেছ$ e pসে আপনােদর বেল রািখ, সরকার
য gা ট দয়, সখােন gাে টর হিডংটা হে , gা ট ফর বু স
a া ড িপিরoিডকাlস$ eর মেধ কত টাকার বi আর কত টাকার
িপিরoিডকাlস/িনuজেপপার, সটার uেlখ নi$ eকটা টাuন
লাiেbিরেত ৬০,০০০ টাকা, eকটা িডিsTk লাiেbিরেত ২৫,০০০
টাকা eবং eকটা rরাল লাiেbিরেত ১৫,০০০ টাকার বু স a া ড
িপিরoিডকাlস বােজট$ তাহেল কােনা লাiেbির যিদ মেন কের স
৪০,০০০ টাকার বু স a া ড িপিরoিডকাlস িকনেব, িকনেত পাের$
তাহেল বােজেটর িবষয়টা ei aডার থেক দাঁড়াে না, য,
আমােদর বােজটটা কম তাi আমরা বঁেধ িদলাম$ তাহেল
সরকারেক িনিদ করেত হেব, তুিম eত টাকার বi িকনেব, eত
মnন সামিয়কী

টাকার িপিরoিডকাlস িকনেব আর eত টাকার িনuজেপপার
িকনেব$ িdতীয় কথা হল, ছােটা কাগজেক grt দoয়া$ eটাo
aডাের নi, সাkাৎকাের eেসেছ$ ছােটা কাগজgেলার pসে
eেস গেছ, তােদর সে কান কান ফাiনাnার grপ জিড়ত eবং
সgেলা খুব ছােটা নয়$ dেটা জায়গায় aডােরর মেধ s uেlখ
আেছ, eকটা হল, মুkিচnার কথা পির ার বলা হেয়েছ eবং
সরকার মেন করেছ ei কাগজgেলা মুkিচnার পেk রেয়েছ$
aডাের লখা রেয়েছ, ‘জনsােথ eটা জrির বেল মেন হেয়েছ,
কােনা পাবিলক লাiেbিরেত পাঠকেদর মেধ মুkিচnার pসার
ঘটােনার জn কােনা জাতীয় বা আ িলক রাজৈনিতক দেলর dারা
pকািশত eবং/aথবা কােনা রাজৈনিতক দেলর dারা pকািশত বেল
মেন হে eরকম সংবাদপt/ দিনক পিtকা কনার জn কােনা
সরকাির aথ খরচ করা হেব না$’ eখােন pথম aডারটােত মেন
হি ল, আমােদর ei আটটাi রাখেত হেব$ পেরর aডারটােত বলা
হেয়েছ, িরডাস িডমা ডেক রিsTk করেত হেব ei ১৩টার মেধ $
ei জায়গাটা grtপূণ য আিম i া থাকেলo eর বাiের
সংবাদপt পড়েত পারব না$
eখন িনuজেপপােরর সংjাটা কী? pস a া ড রিজেsTশন
a বু স a াk-eর সংjা anসাের, সমs পিtকা যার
িপিরoিডিসিট ৩০ িদেনর কম eবং যােত িনuজ o িভuজ a
িনuজ আেছ, যার eকটা বানাফাiড িলs a সাবskাiবাস
আেছ, সটাi হল িনuজেপপার$ তাহেল কী দাঁড়াে ? আিম দিনক
পিtকার কথা বাদ িদলাম$ রিজsTার a িনuজেপপােরর aধীেন
পি মব থেক pকািশত রিজsাড পিtকার সংখ া ৭৪৫৭$ pস
a া ড রিজেsTশন aব বু স a াk-e dেটা জায়গায়
িনuজেপপারেক সংjািয়ত করা হেয়েছ$ eকটা হে , গভনেম ট
a iি ডয়ার িমিনিsT aব কমু িনেকশন a া ড আiিট, তােদর
aধীেন eকটা সংjা আেছ, পােsজ চাজ কত হেব সজn তারা
কেরিছল$ আেরকটা হে , pস a া ড রিজেsTশন aব বু স
a াk-e$ pস a া ড রিজেsTশন a বু স a াk-e ei
িপিরoিডিসিট ব াপারটােকo বলেত চাiেছ না$ তারা বলেছ, য
কােনা সমেয়র ব বধােন বেরােলi সটা িনuজেপপার হেব$ যিদ
তার মেধ িনuজ o িভuজ a িনuজ থােক$ সi aেথ ei
৭৪৫৭ রিজsাড, সে আনেরিজsাড পিtকাo আেছ, সবটা ধের
িনেয় য পিtকাgেলা থাকল, িপিরoিডকাlস জানাল সব িমিলেয়,
তার মেধ িক আিম ei ১৩টােক মেন নব? eর মেধ ‘কলম’ o
‘খবর ৩৬৫ িদন’ eখনo রিজেsTশন পায়িন$ aডাের আেছ
িনuজেপপার/ ডিলজ$ aতeব আিম আমার লাiেbিরেত য ৪০টা
পtপিtকা িনi সgেলা বn কের িদলাম$
সত bত েঘাষাল : তাহেল eকটা ভুল aডারেক িডেফ ড করেত
িগেয় আরo aেনক ভুল করা হে $ sেখndবাবু eমিপ িতন-চারিদন
আেগ বেলেছন, খবেরর কাগজ আর কu লাiেbিরেত িগেয় পেড়
না, eখন i-জানােলর যুগ$ ei কথা িতিন বলেছন ২০১২ সােল
িদিlেত বেস$ তাহেল মািট িক রiল? মা রiল িকনা আিম জািন
না, মাnষ তা থাকেছ না$
িবমল েসন : আরo eকটা i টােরিsং ব াপার রেয়েছ$ ডােনশন
নoয়া যােব িক? ei eকটা p eেসেছ$ খুব সmpিত সরকার আর
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eকটা aডার কেরেছ, ১৯ eিpল ২০১১$ খুবi dভােগ র, eটা বলেত
খারাপ লাগেছ, ১৯৮৯ সােলর পাবিলক লাiেbির a াk তির হেল,
বিসক aবেজিkভ a া ড ফাংশnস a পাবিলক লাiেbির কী হেব,
িবিভn ক ােটগিরর য লাiেbির আেছ, সখােন eটা বলা হয়িন$ oi
aডাের আমরা পলাম, পাবিলক লাiেbিরর কী কী ফাংশন হেব$
সখােন pথম বলা আেছ, য কােনা লাiেbির তার ডkেম ট
pিকoর করেত পাের িতনেট পdিতেত$ eক, স িকনেত পাের; di,
an কােনা লাiেbিরর সে িবিনময় করেত পাের eবং িতন, িগ ট
িহেসেব িনেত পাের$ তাহেল ei p টা oেঠi না, আপিন িগ ট
িনেত পারেবন না$ ei সরকােরর aডারi ei কথাটা বলেছ$
আর eকটা i টােরিsং জায়গা বােজেটর pে $ aেনেকর
ধারণা, লাiেbিরেত ৪ ট কের িনuজেপপার নoয়া হয়$ ২০০২
সােলর eকটা aডার আেছ, সখােন সরকাির লাiেbিরgেলা, ১২টা
লাiেbির, ক কতgেলা িনuজেপপার o িপিরoিডকাlস িকনেত
পাের, তার eকটা তািলকা আেছ$ সখােন sট লাiেbির ২০টা
িকনেত পাের, utরপাড়া লাiেbির ১৫টা কের, িডিsTk
লাiেbিরgেলা ১০টা কের eবং বািকgেলা ৫টা কের$ sতরাং ৪ ট
িনuজেপপার িকনত, eটাo িঠক নয়$
সরকাির আেদশনামাgেলার মেধ i ei aস িতgেলা রেয়েছ$
তার ফেল eখনকার aডারেক সরকার কতখািন িডেফ ড করেত
পারেব আিম জািন না$ িকnt ei aডার পাবিলক লাiেbিরর
িsিরেটর oপর ধাkা মেরেছ eবং পাঠেকর চেয়েসর oপর
হsেkপ কেরেছ$ তারা কন লাiেbিরেত আসেব? eর ফলrিতেত
আগামীিদেন দাঁড়ােব, পাবিলক লাiেbির বn কের দাo$

‘আজকাল’ কান aডােরর িভিtেত নoয়া হল? eকটা িসdাn
তা anত হেয়েছ$ আমার বkব হল, আমরা যিদ সেচতনi হi,
আেগ কন হলাম না? হi িন$ তাহেল আমরা আনnবাজােরর oপর
িনভরশীল$ আিম খুব িব াn হেয় তকটা করিছ$ আমােদর খামিতটা
তাহেল কাথায়? সব জায়গায় গণশিk পাঠােনার ফেল সব জায়গায়
আনnবাজােরর চািহদা বেড়েছ$ লাiেbিরেত সবাi আনnবাজার
পড়েত যত$ গণশিkেক আমরা সাহায করতাম$
সত bত েঘাষাল : আর eকটা ব াপার eখােন আেছ$ pেত কটা
সরকাির আেদশ গণশিkেতi বেরাত$
েদবbত চেTাপাধ ায় : সটাo তাহেল িঠক িছল না$ সমs কাগেজi
দoয়া uিচত িছল$ আিম eকটা পাবিলক লাiেbিরেত সেkটাির
িছলাম$ িডিsTk লাiেbির লেভেলর পের িকছু টাuন লাiেbির ছাড়া
কােনা কাজ িছল না লাiেbিরর$ আমােদর লাiেbিরটা িছল
সকালেবলা দশটা থেক eকটা$ সn ােবলায় চারেট থেক সাতটা
খালা থাকত$ রিববার খালা থাকত$ কারণ oiিদন লাকজন
আসত$ সরকাির িসdাn হল, রিববার ছুিট, anিদন দশটা থেক
পাঁচটা খালা$ আমার লাiেbিরর dেটা sাফ িছল$ লাiেbিরয়ান
Tাnফার িনেয় চেল গল$ আিম যখন তাঁেক বললাম, হেব না,
আমার লাক লাগেব, আমােক ধমকাে ন$ জার কের
লাiেbিরয়ানেক ধের িনেয় চেল গেলন$ আর eকজন sাফ িরটায়ার
কের চেল গল$ লাiেbির aিফসােরর কথা হল, লাiেbির বn কের
িদন$ eবার eকজন লাiেbিরয়ানেক পাঠােনা হল, সpােহ িতনিদেনর
জn, িতিন মাiেন নেবন an লাiেbির থেক$ সpােহ িতিন eকিদন
আসেতন বা আসেতন না$ তখন আমােদর মলা থেক বi কনার
জn বলা হল$ ৮০% oখান থেক িকnন, টাকা িদি , িলs ধিরেয়
দoয়া হল$ তাহেল কাথায় আমার চেয়স$ চেয়স তা সরকার কের
িদে $ ২০% থাকেছ an খােত$ তখন তা বলা হয়িন আপিন
পাঠেকর মতামত িনেয় িকnন$ আজ ক নাচাে আমােদর?
আিম ছােটােবলা থেক রাজনীিতর লাক$ িকnt সmূণ িব াn$
ধrন মাk-eে lস iত ািদেদর নাম কের দীঘিদন eকটা িকছু চলল$
িকnt সমs কাজকমgেলা a াি ট মাk$ আিমo তা মােkর ছাt$
eকটা িdধায় পেড় গলাম$ eখন যা িকছু কেরা িসিপeম িবেরািধতা
কেরা, িসিপeম িবেরািধতা করেত িগেয় ... কােনা বিসক জায়গায়
িবেরািধতা নi$
িশকার হেয় যাি আমরা$ যখন আনnবাজার p টা তুেল
িদে , তখন মেন হে আমরাo oেদরi aংশ$ আমায় িবjাপন
সরকার দেব িক দেব না, তার oপর িক আমার পিtকা বার করা
িনভর কের? সরকার না িদেল বরং আমার পিtকা ভােলা চলেব$
আিম আমার মেতা কের কাগজটা করেত পারব$ িকnt তার মােন ei
নয়, সবাi যখন পাে আিম পাব না কন? সটা আর eকটা p $
আিম যিদন কাগজটা r কেরিছলাম, িবjাপন পাব বেল কিরিন$
aিসত রায় : বুdেদব ভTাচায বছর eগােরা-বােরা আেগ বেলিছেলন,
ি টয়ার আমােদর িবrেd লেখ, oেদর িবjাপন iত ািদ বn কের
দাo$ তখন ব িkগত sের মহাে তা দবী বুdেদব ভTাচাযেক
বলেলন, তখনo সmকটা ভােলা িছল oঁেদর, সমর সেনর কাগজ,
কন আপিন eটা করেবন? eরকম aেনক িকছুi ঘেট$
েদবbত চেTাপাধ ায় : আিম যটা বলেত চাiিছ, দৃি ভি টা দখার

পাঠকরা কী বলেছ?
িবমল েসন : পাঠক তা সে সে i ডপুেটশন িদেয়েছ$ যিদন
aডার িদেয় কাগজ বn হেয়েছ, সিদনi তারা ডপুেটশন িদেয়েছ$
ধরা যাক, সরকার sাs দpর থেক eকটা হলথ িsম িনল$
সরকার িক বলেত পাের, আিম হরিলকস িকনব? িকংবা আিম
কমp ান িকনব? ৭৪৫৭টা কমিপিটিটভ pাডাk, pেত েক পয়সা
িদেয় কাগজ বেচ$ আপিন কী কের ১৩টার নাম বেলন? eটা তা
b া ড নম বেল দoয়া$ জেনিরক নম বলেত পাের$ িকংবা
pাডােkর নাম বলেলo তার ikiভ ােল টo ব বহার হেত পাের,
সটা বলেত হেব$
েছােটা পিtকায় িবjাপন বেnর িবষয়টা কী?
িবমল েসন : জলােত eকটা aডার eেসেছ তথ o সংsৃিত িবষয়ক
দpর থেক$ পুনরােদশ না দoয়া পযn তািলকাভুk পtপিtকায়
িবjাপন দoয়া বn থাকেব$
পt-পিtকার িদক েথেক িনেদর্শনামার pভাব
েদবbত চেTাপাধ ায় : আমরা িক পিtকার িশকার? পিtকা যিদ
িবষয়টােক আেন, তখনi িক আমরা চঁচাব? আনnবাজার যিদ না
িলখত,তাহেল আমরা ei িনেদশনামার কথা জানেতi পারতাম না$
uিন য বলেছন, ২৭টা ‘গণশিk’ আর ২১টা ‘আজকাল’ রাখা হত,
কান aডােরর িভিtেত রাখা হত? সরকার কােনা pাডােkর নাম
বেল িদেত পাের না? তাহেল ২৭টা ‘গণশিk’ আর ২১টা
মnন সামিয়কী
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দরকার আেছ িভতর থেক$ লাiেbিরটােকi ধরল কন? ধrন,
ছােটা ছােটা কাগেজর জn িবjাপেনর কথা uেঠেছ, িবjাপেনর
জni কাগজ তির হে $ িবjাপন পােব িনি ত হেয় কাগজ বার
করেত যাে $ eখােন তফাত আেছ মানিসকতার$ aকাযকর eকটা
ব বsােক iিতবাচক eকটা জায়গায় িনেয় আসা$ সটা আনেত িগেয়
oi জায়গায় চেল গেছ$ আমােদর লাiেbিরেত খবেরর কাগজ
পড়ার জn সাত-আটজন আেস, বiেয়র জn eকজনo আেস না$
কাথায় আমােদর লাiেbিরর ব াপারটা? সবটােক িনেয় আমােদর
ভাবেত হেব$ তেব eখন যভােব কথাটা আসেছ, সটার মেধ
eকটা খারাপ iি ত আেছ$ আসেল আেবগপরায়ন সরকার, িসেsম
বেল তা িকছু নi$ আমার pিতিনয়ত িনেজর সে eকটা তক
চেল$ তেব eটা আিম বুঝেত পারিছ, আমরা যতi িবpবী হi,
আমােদর চালায় আনnবাজার$ eটা আিম জার গলায় বলেত
পাির, তারাi আমােদর কান আেnালন করেত হেব িঠক কের দয়$
সত bত েঘাষাল : আপিন ব াপারটােক eiভােব ভাবুন, আমােদর
ছােটােবলায় লাiেbিরgেলা ভােলা চলত$ যখন দখলাম, সখােন
eকজন লাiেbিরয়ান সরকাির কমচারী িহেসেব eেস গেছ, তখনi
আিম ধের িনেয়িছ আমার আর oখােন কােনা দরকার নi$ আমার
uেদ াগটােক আিম gিটেয় িনেয়িছ$
েদবbত চেTাপাধ ায় : আমার তা মেন হয় না$ আমার মেন হেয়েছ,
িযিন gnাগািরক হেয়েছন, িতিন যত না gnাগােরর কাজ করেছন,
তার চেয় বিশ সরকাির িনেদশ পালন করেছন$ যমন, আিম
লাiেbিরর সেkটাির, আিম চাiিছ রিববার লাiেbির খালা থাকেব,
তার জn সpােহ dিদন ছুিট নoয়া হাক$ রিববার ছাড়া পাঠক
আেস না$ বলেছ, a ােসািসেয়শেনর িসdাn আেছ, রিববার ছুিট
িদেত হেব$
সত bত েঘাষাল : eটা িঠক নয়$ oi লাiেbিরটা রিববার খুলেত
পারেব িক পারেব না, তারo সরকাির কতকgেলা ব িতkমী ব বsা
আেছ$ আপনারা a ািপল কেরনিন$ বািল পাবিলক লাiেbির, ১২৬
বছেরর লাiেbির, সi লাiেbির িকnt বn হয় না$ সখােন eকটা
রিজsাড পাবিলক বিড তির হেয়িছল, সরকাির চাকির যারা কের
তােদর বাদ িদেয় ‘ ডস a িদ লাiেbির’ নােম eকটা মুভেম ট
গেড় oেঠ$ লাiেbিরgেলা সাধারণ মাnেষরা তির কেরিছল, ei
িsম আসার পের আমােদর ধারণাi হেয় গল, লাiেbিরেত
আমােদর আর কােনা aংশgহণ নi$ আমরা আমােদর যতটুk
uেদ াগ িছল, তা gিটেয় িনেয়িছ$ eiবার সi a েলর eমeলe
বা ময়র বা কিমশনার oi লাiেbিরটা দখল কের ফেলেছ$ যার
ফেল eেসেছ oi গণশিk আর আজকােলর আিধপত , oেদর
নটoয়াক সা ািতক বেড় গেছ$ আপিন িকnt সi জায়গায় ঢুকেত
পােরনিন$
eকটা কথা আজেকর aডাের আেছ, কােনা রাজৈনিতক
সংবাদপt ... তার কারণটা িকnt oiখােন$
pণব েদ : লাiেbিরর ব াপাের যাঁরা জিড়ত, তাঁেদর মেতা aিভjতা
থেক আিম বলিছ না$ ei aডার থেক eকটা িজিনস মেন হেয়েছ,
eটা আলাদা িকছু নয়$ হঠাৎ কের eকিদন লাiেbির বা পিtকার
ব াপাের eকটা aডার আেসিন$ দখেবন, পরপর কতকgেলা ঘটনা
ঘটেছ, তার সে egেলা জিড়ত$ যমন ধrন ei িল ল
মnন সামিয়কী

ম াগািজেনর িবjাপেনর টাকা বn কের দoয়া, eেত eমন িকছু
টাকা ব য় হত না, সরকার eতরকম দান-খয়রািত করেছ, eেত
eকটা নীিতগত জায়গা িছল, িল ল ম াগািজন আেnালনেক সাহায
করা$ eর আেগ হয়েতা িকছু দলবািজ হেয়েছ, িকnt সটা পুেরা বn
কের দoয়ার কােনা aথ হয় না$ আবার, pথম থেক আমরা
দখেত পাি , eকটু িবেরাধী কথা বলেলi --- আমরা দখলাম
মেTা চ ােনেল eিপিডআেরর িমিটং eকটা বােজ যুিk িদেয় বn কের
দoয়া হল$ eটা ঘটনা ei aডাের যিদ আনnবাজােরর নাম থাকত,
তাহেল sার আনn eত হiচi করত না$ িকnt eটাo তা ভাববার
কথা, য sমন মুখ মntীেক িনেয় eত i টারিভu করল, হঠাৎ কী
হল? পছেnর কথা বলেত হেব আর aপছেnর কথা বলেলi মেন
হেব ৩৪ বছেরর ব াপার, ei ব াপারটা, সিত i যন সব জায়গােতi
িসিপeেমর ভুত দখেছ$ মাnষেক িনেয় চলেল তা ভুত দখার কথা
নয়$ কীরকম eকটা aনাsা eেস গেছ মাnেষর pিত$ আেগর
িসেsেম যটা িছল, মাsারমশাi আপিন িকছু দেখনিন ...
মাsারমশাi বািড় চেল গেলন, কu জানেতi পারল না কী ঘেটেছ$
eখন সi জায়গায় ei সব কাN হে $ গণশিk? pেত কটা
সেkটািরেয়েট ৫টা কের কাগজ রাখেত হেব, তার মেধ eকটা
গণশিk aব i থাকেব$ আপিন গািবnপুর থেক uে দ কের
নানাডাঙায় বসােলন$ eখন an লাকেক সখান থেক uে দ
করেত চাiেছন$ আমার কথাi নেত হেব! eটার িবrেdi তা
পি মব আপিt কেরিছল গতকাল$ আজেক সi জায়গাটা যিদ
িফের আেস, eেকবাের গাড়ার িদেকi, egেলা eকটা লkণ, aেনক
িকছুর মেধ ei aডারটাo আেছ$ সবটা িমেল আমার যটা মেন
হয়, িল ল ম াগািজেনর পk থেক ei বা sাধীনতা হরেণর িবrেd
বলা দরকার$ যখন মিরচঝাঁিপর মেতা ঘটনা ঘেটেছ, তখন eত
pিতবাদ হয়িন$ িকnt আজ তা uঠেছ$ eটা eকটা ভােলা লkণ$
সায়nনী নাগ : oi য কথা হল, eতgেলা গণশিk রাখেত হেব,
eটা আেগর সরকােরর আমেল eকটা সূt থেক চাপ আসত$ eখন
সটা নi$ eখন eiভােব aডার করেত হে , eকটা রিজেমে টড
পািটর সে eকটা আেবগতািড়ত পািটর যটা বিসক তফাত$ আর
ei আশ া আমার মেনo থাকেছ, eটা eকটা িকছু সূচনা িকনা$
পাবিলক লাiেbিরgেলায় খবেরর কাগজ পড়ার লাক ধু আেস,
বi পড়ার আকষণ কমেছ, িবেশষত পরবতী pজেnর মেধ ,
eiভােব চলেত থাকেল লাiেbিরgেলা বn কের দoয়ার িদেক eটা
কােনা পদেkপ িকনা সটাo িচnার$
িজেতন নnী : তাহেল িক যভােব পাবিলক হাসপাতালgেলােক তুেল
দoয়ার িচnা eেসেছ, eেkেto সরকম ভাবনা আেছ?
সত bত েঘাষাল : eকটা ঘটনা তাহেল বিল$ গাহs জীবেন িবেয়
করার পের আপনারা ঝাল খান, আপনার stী ঝাল খেতন না$ িকnt
রাnায় ঝাল বাড়ােত বাড়ােত সটা মািনেয় নoয়া হল$ তাহেল ei
য aডার বা নানাডাঙার ঘটনা, egেলা িদেয় িক টs করা হে
না? eর পেরর িসdাn oরা নেব$ কারণ খুবi ছােটা জায়গা, ১৮
কািটর eকটা বােজট ei ডাiেরkেরেটর$ িকnt ei ছােটা ঘটনা
থেকi িকnt বেড়া ঘটনার িদেক যায়$
িজেতন নnী : ei aডার ধু গণশিk বা আনnবাজার থাকেব িক
থাকেব না, ei sের আটেক নi, আরo eকটু eিগেয় গেছ$ ei
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যাগ হল দড়হাজার, তাহেল কমপেk d-হাজার বi eকটা rরাল
লাiেbিরেত থাকা uিচত$ আপিন eকটা rরাল লাiেbিরেত গেল
পােবন ছ-সাতেশা বi$ সত হল, য মুহেূ ত egেলা sনসরশীেপ
গেছ, সাধারণ মাnেষর কােছ ei বাতাটা গেছ, সরকাির লাiেbির
হেয় গেছ, আমােদর আর কােনা ভূিমকা নi$ যারা সরকাির
কতৃt না মেন আলাদা থেক গেছ, তারা ধুঁকেছ$ আপিন তািকেয়
দখুন, বজবজ পাবিলক লাiেbিরর aবsাটা$ কােজi eটা হেতi
পাের, ei aডার eকটা বেড়া p ােনর pথম sপ$
তেব anিদেক nাশনাল নেলজ কিমশন যভােব iনফেমশন
সাসাiিট o নেলজ সাসাiিটর িদেক দশেক িনেয় যােব বেল
পিরকlনা কেরেছ, সখােন পাবিলক লাiেbির খুবi grt পেয়েছ$
িকnt সখােন পাবিলক লাiেbিরর চিরt বদেল যাে $ আর eকটা
কথা খুব grtপূণ, বাংলা বiেয়র pকাশেকরা pায় িভখািরর মেতা
দাঁিড়েয় aেপkা কের, রাজা রামেমাহন রায় ফাuে ডশেন তােদর
কত বi িসেলk হেব$ আড়াi হাজার sনসড লাiেbিরেত য বi
যায়, পি মব সরকার eক কািট টাকা দয় eবং কndীয়
সরকােরর রাজা রামেমাহন রায় ফাuে ডশন নােমর eকটা
aেটানমাস সংsা --- যােদর কাজ হল ভারতবেষর পাবিলক
লাiেbিরর iন াsTাকচার a া ড সািভস ডভলপেম ট --- সমান
পিরমাণ টাকা দয়$ eক কািট কের মাট d- কািট টাকার বi কনা
হয়$ pস রিজেsTশন a ােk য বigেলা ভবানী ভবেন জমা পেড়,
সখান থেকi িসেলকশন করা হয়$ eেদর বুক িসেলকশন কিমিট
িঠক কের, eর মধ থেক তারা d- কািট টাকার বi িকনেব$ ei
বiটা আসেব ei আড়াi হাজার পাবিলক লাiেbিরেত$ eছাড়া
সরকাির gা ট তা আেছi$ eবার িদিlর pকাশেকরা বাংলা
pকাশেনর জগেত ঢুকেব$ তারা আরিটআi কের জানেত চাiেছ, কী
ধরেনর বi চেল, aথাৎ মােকট সােভ করেছ$
িমtা চ াটািজর্ : িমিডয়া বা আনnবাজার-বতমান িবষয়টা তুেল ধরার
পর আমরা আেলাচনায় বসিছ$ তাহেল িমিডয়াi িক আমােদর
pিতবােদর িবষয় সব িকছু িঠক কের িদে ?
িবমল েসন : আপনােক হয়েতা eখােন সবটা খুেল বলেত পারব না$
‘sার আনn’ ei খবরটা করেত পারত না, যিদ পাবিলক লাiেbির
জগেতরi কােনা লাক ei খবরটা oেদর না িদত$ তারা িদেয়েছ
an i টােরেs, ei মুহেূ ত iমপ াkটা চাi$ iমপ াkটা ‘sার
আনn’ ছাড়া হেব না$ aথচ গত eক সpাহ যাবৎ ‘বতমান’
pিতিদন ei িবষেয় িকছু িলেখেছ$
িজেতন নnী : িল ল ম াগািজন আেnালেনর িদেক আমােদর তাকােনা
দরকার$ pেত কটা জলায় eখন eকািধক দিনক সংবাদপt আেছ$
hগিল, বধমােন আেছ, utরবে তা বশ িকছু আেছ$ দিনক বাদ
িদেয় মািসক, পািkক, সাpািহেক যিদ আিস, আমােদর দিkণ ২৪
পরগনা জলায় তা িনয়িমত-aিনয়িমত িনেয় প াশটা কাগজ আেছ$
আমােদর সমsাটা an জায়গায়$ আমরা িকnt ছােটা কাগেজর
লােকরা িনেজেদর পিtকা বর করার জায়গায় aতটা িসিরয়াস
থাকেত পারিছ না$ নানা কারেণ, কােনা সময় আিথক কারেণ,
কােনা সময় িঠকমেতা িবিলব টন না করেত পারার জn, আমােদর
মেধ eকটা dবল জায়গা কাজ করেছ$ ei য সংকট, আমােক
আনnবাজার বা sার আনেnর মাধ েমi জানেত হেব, oেদর মেধ

য রাজৈনিতক দেলর সে যুk পিtকা eবং যটা মেন হে
রাজৈনিতক দেলর সে যুk (purported to be …), যমন
‘পিরকথা’ পিtকাo মেন হেত পাের মাoবাদী দেলর সে যুk,
তাহেল আিম লাiেbিরেত ‘পিরকথা’o রাখা বn করেত পাির$ eর
সে i রেয়েছ ‘মুkিচnা’র কথা$ তাহেল রাজৈনিতক দেলর সে
না থাকা পিtকা বলেত মুkিচnা আর রাজৈনিতক দল বা রাজনীিত
ব াপারটা মুkিচnার বাiের? eটা কান iি ত? সবাi রাজনীিত
করেব, যারা দশ চালাে তারা pেত েক রাজৈনিতক দেলর সে
যুk আর লাiেbিরেত eেস আিম পাবিলকেক বলিছ তুিম
রাজৈনিতক দেলর সে যুk পিtকা পড়েব না$ আর সটাi
মুkিচnা$ তাহেল ei aডার িক ধু িসিপeমেকi আটকাে নািক
আরo বিসক জায়গায় আkমণ করেছ?
র ন রায় : লাiেbিরেত নানা ধরেনর লাক আসেব, নানা ধরেনর বi
o পিtকা পড়েব, eটাi িকnt লাiেbিরর আদশ হoয়া uিচত িছল$
রাজনীিত আটকােনার জn aডাের বলা হে , eটা মেন হয় না$
িবমল েসন : য আটটা কাগজ মেনানীত হেয়েছ aডাের, তার সে
যুk ব িkরা eক িবেশষ রাজৈনিতক দেলরi রাজ সভার সাংসদ$
তাহেল ‘aিভpায়’ (purported) বেল য কথাটা আসেছ, সটা
তা ei কাগজgেলার kেto pেযাজ $ আর eকটা কথা, যমন
রহড়া িডিsTk লাiেbির বা টািক িডিsTk লাiেbির ১৯৬৫ সাল থেক
য কাগজgেলা নয়, egেলার eকটা সংgহ িহেসেব সংরkণ করার
(archival value) মূল আেছ$ ei য আবার আটেক দoয়া হল,
ei কাগজgেলা --- আনnবাজার, আজকাল, বতমান --- আর
কাথাo পােবন না আপিন$ আপিন বলেত পােরন i টারেনট eিডশন
আেছ$ কােনা পাবিলক লাiেbিরেত গেল য ei কাগজgেলা সে
সে পাoয়া যােব, তা নয়$ িকnt eকমাস-dমাস খুজ
ঁ েল পাoয়া
যােব, যভােব সব গেবষক কাজ কের আমােদর দেশ$ সi
জায়গাটাo িকnt ভয়ানকভােব kিতgs হে , যখন আপিন পাবিলক
লাiেbিরেত কাগজgেলা আটেক িদে ন$
আর eকটা কথা আসা দরকার$ পি মব সরকােরর ৫৩টা
সরকাির লাiেbির আেছ$ যমন, রাiটাস িবিlংেয়র লাiেbির,
গেজিটয়ার লাiেbির, িবকাশ ভবেন িবিভn িডপাটেম টাল লাiেbির,
ei ৫৩টা লাiেbিরেত ei aডার কাযকর হয়িন$ টােগটটা ধুমাt
পাবিলক লাiেbির$ আর eকটা যাগােযাগ আমার যতদূর মেন
পড়েছ, ১৯৯৩-৯৪ সােল ‘বতমান’ কাগেজ বrণ সনgp eকটা
লখা িলেখিছেলন, gnাগার আiেন তির হoয়া gামীণ gnাগারgেলাi
িসিপeেমর আঁতড়ু ঘর$ ei ভাষােতi িশেরানামটা িছল$ sতরাং eটা
eকদম িঠক কথা, সমs লাiেbিরgেলার পিরচালন সিমিতর িনবাচন
সদs পাঠকেদর pিতিনিধ িনবাচন বলা হেলo eটা হয় eকটা
রাজৈনিতক িনবাচন$ লাiেbির িনবাচেন হাজার হাজার টাকা খরচ
হয়, ঢালাo pচার হয়$ sুেল যরকম পিরচালন সিমিত িনবাচন হয়,
eখােনo সi ঘটনাi ঘেট$ তারপর িনবািচত হেয় eেস যখন দেখ
লাiেbিরেত টাকাপয়সা বলেত তমন িকছুi নi, আেs আেs eরা
আর লাiেbিরেত আসাi বn কের দয়$
eকটা rরাল লাiেbির বছের মাটামুিট eকেশাটা বi িকনেত
পাের, কমপেk প াশটা$ ১৯৮১ থেক ২০১১, িtশ বছের প াশটা
কের বi হেল মাট ক-টা বi হয়? আেগ হয়েতা পাঁচেশা বi িছল,
মnন সামিয়কী
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িদেয়i বুঝেত হেব, ei য জায়গাটা দাঁিড়েয়েছ eর খারাপ িদকটা
হল, pেত ক কাগেজর িপছেন eকটা রাজনীিত আেছ, eকটা
কেপােরট sাথ আেছ, iত ািদ$ সi পিলিট স সেমত কথাটা আসেছ,
eকটা রাজৈনিতক মাড়েক$ পুেরা কথাটাo আসেছ না$ আজ eখােন
ei aডােরর তাৎপয িনেয় য কথা হে , সটা পুেরা তা oখােন
আসেছ না$ ei aভাবটা যিদ পূরণ করেত হয়, তাহেল আমােদর
িল ল ম াগািজনgেলােক আরo সিkয় হoয়া দরকার$ পাবিলক
লাiেbির হাক বা পাবিলক য কােনা pিত ান হাক, সখােন কী
aডার হে , সgেলা জানার eকটা চ া তা আমােদর থাকা
uিচত$ eকটা ছােটা কাগজ ‘সংবাদমnন’ সবটা না জানেত পাের$
িকnt ‘aনীক’, ‘পিরকথা’, ‘নতুন শতক’, ‘আিক ন’, ‘বাংলার
মুখ’ বা anরা িমেল তা সবটা পূরণ হেত পাের$ eiভােব সিmিলত
eকটা pাgাম তা আমরা িনেতi পাির$ িনেলi য কালi সফল
হেব তা নয়$ দশ-পেনেরা বছেরর চ ােতo যিদ হয়, তাহেল তা

আনnবাজােরর কাছ থেকi িঘ খেত হেব, eখান থেক মুk হেত
পাির$ আজেক নানাডাঙা বিsবাসীেদর জিটল aবsাটা িক
আনnবাজােরর মেধ িদেয় uেঠ আসেব? ‘ s সম ান’ িলেখ চেলেছ
oখােন ‘মাতি নী মিহলা সিমিত’ মাoবাদী মদেত কাজ কের চেলেছ$
িকnt eটা িক সিত ? মাoবাদীরা থাকেতi পাের$ িকnt oখােন বh
সংগঠন o ব িkরা কাজ কেরেছ$ তােদর আলাদা আলাদা uেদ াগটা
িমিডয়া নsাৎ কের িদল, সবটােক eকটা b ােকেট পুের িদল
‘মাoবাদী’! eটা িবকৃত o পিরকিlত$ আমােদর িল ল ম াগািজেনর
পারsিরক কােজর eকটা ফারাম দরকার$ আমরা আেমিরকার
সাmpিতক akপাi oয়াল িsTট আেnালেন িকnt ei পারsিরক
uেদ াগটা দেখিছ$
েদবbত চেTাপাধ ায় : pকৃতপেk মুkিচnার কাগজ করা দরকার$

uে দ eবং পুনবর্াসন : িকছু ভাবনা
নানাডাঙা নামিটর সে পিরচয় হেয়িছল সi গািবnপুর
রলকেলািন uে েদর সময়$ িকংবা তারo আেগ গিড়য়া টািলনালা
uে েদর সময়$ নানাডাঙা িছল সi জায়গা যখােন uে দ হoয়া
বিsবাসীেদর পুনবাসন দoয়া হেব, বাম ট সরকােরর তরেফ
সরকমi জানােনা হেয়িছল$ সটা ২০০২-২০০৩ সাল বাধহয়$
রলকেলািন uে েদর সময় খুব জলেঘালা হেয়িছল$ রল
থেকi বেলিছল বাধহয়, uে দ করার জn$ রাজ সরকার তা
কাযকর করার চ া কের$ িদনkণ বঁেধ দoয়া হেয়িছল$
বিsবাসীরাo pিতেরােধর pstিত িনেয়িছল$ aবেশেষ uে দ করা
হয়িন$ জার কের uে দ না কের বিsবাসীেদর তরেফ তৎকালীন
িবধানভায় িবেরাধী নতা তৃণমূল কংেgেসর সৗগত রােয়র সে রফা
হেয়িছল রাজ সরকােরর$ গািবnপুর রলকেলািন নানাডাঙায় uেঠ
যােব$ কেয়ক বছেরর মেধ তােদর পুনবাসেনর াট দoয়া হেব
সখােন$ ei লড়াi pিতেরাধ িনেয় নাটক হেয়িছল খুব$
আনnবাজােরর pথম পাতায় বndক লুিকেয় রাখা বিsবাসীর ছিব
বিরেয়িছল$ uে দ aিভযান pত াহার কের িনেয় বাম ট
বেলিছল, মারিপট হoয়ার ভয় িছল$ তাi pত াহার করা হল
aিভযান$ িমিডয়ায় কংেgেসর sbত মুখািজ বেলিছেলন, িদনkণ
িঠক কের িদেয় u দ করা যায় না$ uে দ pত াহার করােক
তৃণমূল িনেজেদর জয় িহেসেব দিখেয়িছল$
বেলঘাটা বা টািলনালার আেশপােশর বিsবাসীেদর aব ei
সৗভাগ হয়িন$ তােদর pিতেরােধর Nজয়' হয়িন$ সখানকার িকছু
ঘর িনেজ থেক uেঠ গিছল আেগ আেগi$ বািক ঘর ভাঙা
পেড়িছল বুলেডাজােরর আঘােত aথবা পুেড়িছল আgেন$
জবরদখল
শহর কলকাতা বেল আমরা eখন য aংশিটেক জািন, তার দিkেণর
aেনকটাi তির হেয়েছ চিlশ প াশ বছেরর মেধ $ eর aেনকটা
aংেশ udাst মাnষ জ ল কেট, পাড়া বািনেয়, কেলািন বািনেয়,
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রাsা কের, মাঠ কের, পুkর কের, গাছ লািগেয় শহর তির ক রেছ$
eর সরকাির নাম Nজবরদখল' কেলািন$ িচিlেয় গলা ফািটেয়, পািটর
িমিছেল হঁেট, দাদা দাদা কের, িজnাবাদ িজnাবাদ কের জায়গা জিম
বািড়র st আদায় কেরেছ লােক$ oi eকiভােব আদায় কেরেছ
রশন কাড, পিরচয়পt, iেলকিTক কােনকশন$ সবাi য জিমst
পেয় গেছ eমন নয়$ সরকাির আiেন কেলািন sীকৃত হoয়ার পর
দশ eগােরা বছর লেগ যায় জিমst পেত$ গত শতেকর নেয়র
দশেকর r থেক জিমst পাoয়া r হেয়েছ$ বািড়র জিমst
পাoয়ার পর aেনেকi সi জিম pােমাটারেক িদেয় িদে $ ছােটা
ছােটা টািলর চাল, দরমা বা pাsারিবহীন i টর eকতলা ঘেরর
জায়গায় তির হে িতন চারতলা াটg $ তার eকিট পাে oi
জিমstািধকারী$ বািকgিল pােমাটার িবিk করেছ$ াট তির হে
কেলািন বােদ an বসিতgিলেতo$ জিম িঘের, পুkর বুিজেয় বা
পুেরােনা বািড় ভেঙ$ আর eসব িকনেছ aধুনা gাম-মফsল থেক
শহর কলকাতায় আসা বা আসেত চাoয়া সরকাির/ বসরকাির
চাkিরজীবীর দল$ eসবi কনা হে ব া লােন$ ব াে র সi
লান শাধ করেত কােরা লাগেব ২০ বছর, কােরার ৩০, কােরার
আরo বিশ$ ব াে র sেদর হােরর বাড়া কমার oপর ei ধােরর
সময়সীমা বােড় কেম$
Nstািধকারী'রা ছাড়াo শহর কলকাতায় থােক ভাড়ােটরা$
সাmpিতক জনগণনায় দখা গেছ, চnাi শহেরর ৫৩ শতাংশ
মাnষi ভাড়ােট$ কলকাতায় কাছাকািছi হেব$ ছােটা টািলর ঘর
থেক r কের াট --- সব জায়গােতi ভাড়ােটরা থােক$
eiভােবi জিমর কাগজপt না থাকা বা সদ হoয়া ঘর
বসিতেতi ভিত ei কলকাতা শহর, anত তার দিkণাংশ$ সিত
বলেত কী, আজেকর কলকাতার বিশরভাগ aংশi গেড় uেঠেছ
হাল আমেল জবরদখেলর মেধ িদেয়$
ei জবরদখল udাst কেলািনর পাশাপািশ aেনক িদন ধেরi
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শহর কলকাতায় আেরকিট জবরদখেলরo iিতহাস আেছ$ তার
পা পা কের eিগেয় চেল$ eেককিট পিরেষবা পাoয়া ei
হয়েতা বাংলােদশ থেক আসা udাstেদর মেতা লড়াi সংgােমর
আiিনকরেণর িদেক eেককিট পদেkপ$ য যত eেগায় তার জার
গিরমা নi$ িকnt মূলত দিkণ চিbশ পরগনার snরবেনর
তত বিশ$ তা টর পাoয়া যায়, যখন দখা যায় u lাডাঙা sশন
gামgেলা থেক আসা ei মাnেষরাo oi udাst কেলািনgিলর
সংলg বাসnী কেলািন বা কািলকাপুর দীিঘ সংলg বিs পুেড় গেল
তা পুনগঠেনর কােজ টাকা, িভনাiল, তােপািলন িদেয় সাহায
পাশাপািশ গেড় তুেলেছ িনেজেদর বসিত$ সigিল িনেয়i তির
করেত eিগেয় আেস কলকাতা পুরসভার sানীয় কাuিnলররা$ সসব
হেয়েছ কলকাতার বিs$ তারপর সi বিsেত ঘরভাড়া িনেয়েছ, ঘর
িকেনেছ দিkণ চিbশ পরগনার মাnষ, আবার বাংলােদশ থেক পের
িন য়i সরকাির তহিবল থেকi দoয়া হয়! যসব বিs eiসব
আসা মািটর মাnষরাo$ কলকাতার বিsgিল বসার eকটা নকশা
পিরেষবা আদােয় যত eিগেয়, সi সব বিsেত ঘেরর ভাড়া, দাম
আেছ$ মূলত জলাশয়-পুkেরর পাের, খােলর পাের, রললাiেনর
pভৃিত তত বিশ$ কাuিnলর বা পািট নতারা eiসব বিsর
ব াপারsাপাের সরাসির হsেkপo কের থােক$ সmpিত কািলকাপুর
ধাের গেড় uেঠেছ ei বিsgেলা$ আমােদর চনাজানার সীমানায়
দীিঘর পােড় বিs পুেড় গেল পুনগঠেনর সময় eলাকার শাসক
আিম eমনটাi দেখিছ$
পািটর নতা বেল গেছন, ভাড়ােটরা আর ভাড়া দেব না, নতুন
িনচুতলার েলনেদন
ঘেরর তারাi মািলক$
কলকাতায় দালািল, আগাম ছাড়া ঘরভাড়া পাoয়া যায় না eখন$
বিsgেলােতo পাoয়া যায় না$ udাst
শহর েথেক জবরদখল uে দ :
জবরদখল কেলািনেত জিমর কাগজপt েনানা sাদ
ভুঁiেফাঁড় ভdরেলািক aৈনিতকতা
না থাকেলo যমন ঘেরর হাতবদল
শহর কলকাতার ei জবরদখল, ei
লখােজাখািবহীন
হয়,
তমনi বিsর ঘেররo ঝেড় uেঠ আসা ঢuেয়
aসরকাির
বা
লনেদেনর কথা সংসদীয় গণতেntর
Nমািলকানা' বদল হয়, হাজার হাজার ধানেখেত নেমিছল জেল,
দলgেলা িবলkণ জােন eবং মােন$
টাকার িবিনমেয়$ সরকাির বা আiিন শহেরর uপকেN
eিলট সমােজর আেরকটা aংশ :
বাজােরর পাশাপািশi কলকাতায় বসিত
uে েদর ডাঙায় eখন
আমলা, িমিডয়া কলমিচ বা
িনেয় গেড় uেঠেছ ei িনচুতলার
আiনবাগীেশরা হয়েতা রেগ যায়$
লনেদন$ জিম, জায়গা, াট, বািড় আবািদ মাnষ জানত না
কতদূ
র
বাদাবন
মহাঘ হoয়ার সােথ সােথ ei
িকnt জনপদ তা িচরকালi গেড়
কতখািন রাTীয় সীমা
লনেদেনর a o মাটােসাটা হয়$
uেঠেছ eiভােবi$ আিম তা কবল
গতরখাটা কােজর সnােন আসা gােমর কাথাo পািলেয় িগেয় বাঁচা যােব ভেবিছল
udাst
কেলািনর
কথা
আর
মাnষ শহর কলকাতায় ভাড়া খাঁেজ পাoয়া যােব an sাদ an কােনা uপজীিবকা,
snরবনবাসীর বিsর কথা uেlখ
যখন, তখন স আiিন বািড়র সnান সে যােব, ভুেল িগেয়িছল --করলাম$
কলকাতার
তথাকিথত
কের না$ স কম পয়সার ভাড়া বািড়র ছঁড়া িজভ, বাবা কথা, argnী, লািহত কিণকা।
পুেরােনা বািসnােদর iিতহাস আিম
িঠক জািন না$ তেব তােদর iিতহাসo
খাঁজ কের$ সটা কেলািন হাক, বা
িক জবরদখল, বা কাuেক সামাn িকছু
বিs$ টািল চালার হাক, বা তমাল েভৗিমক, eিpল ২০১২
টাকা িদেয় জায়গা/বািড় কনা --- eর
a াসেবসটস, িটন$ আর gাম থেক
কলকাতায় িশkা বেচ খেত আসা, তুলনায় কম সংখ ক মাnষ
চেয় আলাদা িকছু? মাt কেয়কেশা বছর আেগ সমুdবািণেজ র
খাঁেজ ছাদoলা ঘর$
নকেট র কারেণ গেড় oঠা ei শহেরর জনপেদর iট কােঠ িক
কলকাতায় বিশরভাগ বিs বসেত কাuেক না কাuেক টাকা
মানব সমােজর িচরাচিরত িনয়ম নীিত পnারi pিতফলন নi?
িদেত হেয়েছ$ বিs eকবার বেস যাoয়ার পর, সi বিsেত eকটা
কলকাতা িন য়i কলকাতাবাসীর জিমদারী নয়? আiন কাnন তির
হয়, বদলায়, িকছু বছর anরi, সসবo হয় মাnেষর গিত-pকৃিতর
ঘর করেতo টাকা িদেত হয়$ কলকাতায় দীঘিদন ধের বিsেত থাকা
মাnষেদর কােছi eমনটা েনিছ$ টাকা নয় eলাকার pভাবশালী
সে তাল িমিলেয়$ আiন-কাnন কের িন য়i মাnষ বা জনেগা ী
kমতাশালী ব িk, gNা, পািট নতােদর চামেচ, িকংবা বিsর
তির হয় না$ মাnষi আiনকাnন বানায় িনেজেদর দরকার মেতা!
নতা$ eকবার eকটা বিs বসেলi r হেয় যায় পিরেষবা
জবরদখল কেলািনর আiিন sীকৃিত, জিমর কাগজ, বিs পুেড় গেল
kিতপূরণ --- eসবi তা সi মেতাi, তাi না?
আদােয়র কাজ$ iেলকিTক লাiন আনা, িমটার বসােনা, িটuবoেয়ল
eসব কথা জেন বুেঝ, গািবnপুর রলকেলািন বিs uে দ
বা aধুনা ট াপকেলর লাiন টানা, কাথাo কাথাo বাথrম
পায়খানার বেnাবs ...$ eসব করেত করােত পয়সা তা িদেতi হয়
aিভযান করার pাkােল তৎকালীন শাসক জাট বাম ে টর
( নানাডাঙার লকপিlর শ'dেয়ক ঘর িমেল পাঁচ লk টাকা িদেয়
চয়ারম ান িবমান বs বেলিছেলন, oরা জবরদখলকারী! িঠক
iেলকিTক আনার কথা েনিছ িকছুিদন আেগi), শাসক পািটর
eiসমেয় eেসi আজীবন Nগিরেবর রাজনীিত' কের আসা eকজেনর
িমিছেলo হাঁটেত হয় মুhমুh$ বিs থেক oেঠ পািটর ক াডার$ পািটর
eিলট aবsানিট বিরেয় আেস$ তখন জনসমােজর িচরাচিরত pথার
পিরপnী eকিট রাTীয়, আiিন, সরকাির কথামালা asুেট বিরেয়
বিs সংগঠনo থােক$ আবার oi বিs সংগঠেনর মাধ েমi শহর
কলকাতায় জবরদখল Nআiিন' বা Nsীকৃত' হoয়ার িদেক হাঁিট হাঁিট
আসেত চায় মুখ িদেয় : oরা জবরদখলকারী, বআiিন
মnন সামিয়কী
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িছল, sাধীনতার পর গত পাঁচ দশেকর unয়ন pিkয়ার মেধ িদেয়
gামpধান দশ ভারতবেষ শহেরর grt বেড়েছ$ লােক gাম
ছেড় শহের থাকেত r কেরেছ$ eখন সমs unয়ন ভাবনায়
শহরেক মাথায় রাখেত হেব$ গত eক দড় দশেক eত drত
নগরায়ন হেয়েছ য তার সে তাল িমিলেয় পিরকাঠােমা তির
হয়িন$ ফেল শহর ভের গেছ বিsেত$ শহের গিরব মাnষ িনেজর
থাকার জn আiিন সীমার বাiের বিরেয় (extra legal) বেnাবs
কেরেছ, যা ভয়ংকর$ eর জn শহের দািরd o aপরাধpবণতা
বাড়েছ$ দূষণ বাড়েছ$ বাstতািntক kিত বাড়েছ$
ei Nিমশন'-eর আoতায় eকিট Nসাবিমশন' িহেসেব Nেবিসক
সারিভস ফর আরবান পুoরস' বেল eকটা িsেম eখন বিsর
পুনবাসেনর াটgেলা তির হে $ ei Nজহরলাল নেহr আরবান
িরিনuয়াল িমশন'-eর মেধ i ২০১১ সােলর জুন মােস পিরকlনা
নoয়া হেয়েছ, ভারেতর আড়াiেশাটা শহরেক Nবিs মুk' করা
হেব$ ei যাজনার নাম, Nরাজীব আবাস যাজনা'$ eেত
শহরgিলর সমs বিs তুেল িদেয় (relocate বেল কথাটা আেছ
psাবনায়) an জায়গায় পুনবাসেনর ছােটা াট eবং ভাড়াবািড়
বানােনা হেব$ মুmi িমuিনিসপািলিটর দড়েশা বগিফেটর ( মেঝর
ktফল) ঘর ৮০০ থেক ১৫০০ টাকায় ভাড়ার uদাহরণo দoয়া
হেয়েছ$ eেত সাহায করেব eনিজo eবং Nকিমuিনিট বসড'
সংগঠন (kাব, eমনকী পািটর গণসংগঠনo ei আoতায় ঢুেক
যােব)$ আর তা করা হেব ২০১৭ সােলর মেধ i$ শহরেক Nবিs
মুk' করার কথা বলার মেতা িনলjতা সাত বছর আেগর মূল
psােব দখােত পােরিন কndীয় সরকার$
চkুলjা o বাsব pেয়াগ
eসব psােব কাথাo বলা নi eবং চkুলjার খািতের কাথাo
বলা থােক না, শহর থেক বিs uে দ কের শহেরর eক ধাের
কাথাo পািঠেয় দoয়া হেব$ eiসব psাবgিলর বয়ান জুেড় থােক
গিরব মাnেষর জn ভােলা ভােলা সব বেnাবেsর কথা$ eiসব
কথা িলেখ eবং তার কতটা পূরণ হেয়েছ তার িহেসব খিতয়ান
পালােমে ট পশ হয় বছর বছর$ eiসব দিখেয় িমিডয়া, eনিজo,
িবেদিশ নতােদর বাহবা kড়ােনা চেল$ কেপােরট সমােজ তা বেটi,
সামিgকভােব িশিkত সমাজ তথা eিলট সমােজর মেধ eকধরেনর
আtতৃিpর বাধ আেস$ গিরব gেবাgেলার জn িকছু করা গল!
আর বাsেব শহর থেক বিs তুেল িদেয় পািঠেয় দoয়া হয়
শহেরর বাiের$ শহর কলকাতার দিkণ aংেশর খালপার, রাsার
ধার, পুkরপার থেক বিs uে দ r হেয়েছ eiসব পিরকlনা
আসার আেগ থেকi$ কসবা রাজডাঙা, কািলকাপুেরর খালপার,
চৗবাগার মিnরপাড়া ... আরo কত কত বিs তুেল িদেয় সi
জায়গায় হেয়েছ আবাসন pকl$ আর বিsবাসীেদর eকটা aংশ
চেল eেসেছ নানাডাঙায়, তথাকিথত পুনবাসেনর ােট, বািক aংশ
(যারা ভাড়া িছল বা পুনবাসেনর ােটর ছােটা খুপিরেত যােদর
পাষায়িন বা ধেরিন) গেছ an িবিভn বিsেত, ভাড়া বা ঘর িনেয়$
খুবi pতীকী eকিট uদাহরণ হল, কলকাতায় বাiপােসর রাsার
পি ম িদক থেক পূব িদেক মাnেষর চেল আসা$ oi রাsার পি ম
িদেক মূল কলকাতা শহর, আর পূব িদেক শহর বাড়েছ eকটু eকটু
কের$ কািলকাপুর থেক সােয়n িসিটর বাiপাস রাsার পূব িদেকর

বসবাসকারী, aতeব পুিলশ সাntী বুলেডাজার চািলেয় uে েদরi
যাগ $ আজেকর মntীরাo যখন বুিল দয় িমিডয়ায় বা মাiেক,
আমরা পুনবাসন ছাড়া uে েদর িবপেk, নেল মেন হয়, আহা কী
মহান তামরা! রাTীয় বাচেন eবং আমােদর বেণ মনেন uে দ
eকিট নিতক aবsান হেয় দাঁড়ায়$ সরকািরভােব যখন পুনবাসেনর
ােটর কথা বলা হয়, তখন ভাবখানা eমন দখােনা হয়, যন দয়া
করলাম তােদর! eটাi আমােদর মাnেষর সভ তা, যার গাটা
aিsেtর iিতহােসর পৗেন ষােলা আনাi তথাকিথত জবরদখল!
eমনকী ধেমর বাচেনo তার sীকৃিত আেছ, ei আকােশর িনেচ
কােনা eকটা জায়গা বাসেযাগ কেরেছ য, জায়গাটা তার! eেক
asীকার করার ভdরেলািক aবsানিট আমােদর বৃহtর জনসমােজ
ভুঁiেফাঁড়$ পুিঁ জতেntর ধারকবাহকেদর লািলত$ eবং পুঁিজর জােরi
সমােজর ভাবনার আকাশিটেক তা ছেয় ফেলেছ$
Nবিsমুk শহর' িনমর্াণ : কেপর্ােরট সমােজর নবািব েখায়াব
শহর কলকাতা গেড় oঠার সাধারণ বা pাকৃিতক pিkয়া আমােদর
দেশর আর পাঁচটা শহর গেড় oঠার মেতাi$ eiসব শহর গেড়
oঠার kেt eতকাল আমােদর দেশ সরকােরর কােনা সিkয়
ভূিমকা িছল না$ তাi বেল পিরকlনা কের আমােদর দেশ কােনা
শহর গেড় তালা হয়িন, তা নয়$ বিশরভাগi sাধীনতা পরবতী
িশlশহর$ যমন dগাপুর, কল াণী$ আবার বসরকািরভােব
পিরকিlত শহেররo uদাহরণ আেছ, টাটানগর, বাটানগর$
eসবgিল কােনা না কােনা ভারী িশl বা িশlা েলর লােগায়া
শহর$ িকnt িব ায়ন পরবতী পৃিথবীেত যখন আবাসন নগরায়ন
িনেজi eকটা িশl, যখন কেপােরট পুিঁ জ পণ dব বা পিরেষবা
বানােনা থেক aেনকটা eিগেয় িগেয় িনেজরাi মানবসমাজ বািনেয়
নেব ভেব ফেলেছ --- তখন সরকাির বাচন Nপিরকিlত
নগরায়ন', Nনগর পুননবীকরণ' বা আরবান িরিনuয়াল কথাgেলা
নতুন মাtা পায়$ বাঝা যায়, শহেরর pাকৃিতক বা সাধারণ গেড়
oঠার ধরনিট কেপােরট সমােজর মনঃপূত নয়$
সাধারণ মাnেষর িনজs িনমাণ, eকতলা- দাতলা বািড় িকংবা
ঘর, তার বদেল জায়গা কের িনেত থােক বhতল আবাসন$ মািট
থেক যত uঁচেু ত থাকা, তত তার কৗিলn! িনেজর ঘর বািড় িনেজ
দখভাল কের িনমােণর বদেল আেস pােমাটার ডেভলপার$ আেস
িরেয়ল eেsট কেপােরট$ যুিk, eেত শহেরর মহাঘ জায়গার খুব
কম aংশ ব বহার কের aেনেক থাকেত পারেব$ eখন ei িচnা
ছিড়েয় গেছ শহর কলকাতার জনসমােজo$ eকতলা বািড়র
মািলকেক বলা হে , জায়গা ন ট করেছন! eখন eকথা কবল
লাকাল pােমাটাররাi বেল না, আরo লােকo বেল$ িকnt eত
লােকর চাপ িক শহর িনেত পারেব? সাuথ িসিটর aত তলা
িবিlং -- শহেরর িনেচর মািটর কী দশা হে ? কত জল লােগ
সাuথ িসিটেত? eসব p aবাnর হেয় যায়$ eরকম নগর
পিরকlনায় যুk হয় শহেরর Nগিরব' দর জn ভাবনাo$ তােদর
জn দশ-পেনেরা িকংবা kিড় হাজার টাকার িবিনমেয় দড়েশা-dেশা
sায়ার ফুেটর াট দoয়া হেব$
২০০৫ সােলর িডেসmর মােস ‘জহরলাল নহr আরবান
িরিনuয়াল িমশন’-eর সূচনায় ei শহেরর Nগিরব' মাnষেদর িনেয়
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য কােনা বিsেত গেলi শানা যায়, তারা আেগ িছল রাsার
পি েম$ সখান থেক uিঠেয় দoয়ােত eখােন eেসেছ$
e তা গল সরকাির পিরকlনার কথা$ পিরকlনামািফক
uে েদর কথা$ eছাড়াo আেরক ধর নর uে দ আেছ$ তা হেয়
চেলেছ আজ d-দশক ধের$ eর হার খুবi বেড় গেছ গত কেয়ক
বছর$ ei uে দ চলেছ আজেকর যুেগর সে তাল িমিলেয়$
জনসমােজর েভতর েথেক তির হoয়া বাজাির Nuে দ'
--- যুেগর হাoয়া
pথেমi uেlখ করা হেয়েছ, কেলািনর টািল বা a াসেবসটেসর
চােলর eকতলা ঘর ভেঙ সব াট হে $ ei াট হবার মােন
দাঁড়াে , oiসব ঘরgেলার ভাড়ােট uেঠ যাoয়া$ নানাডাঙায়
uে দ হoয়া পিlgিলেত eকািধক eরকম ঘর পাoয়া যাে , যারা
বছেরর পর বছর ধের ভাড়া থেকেছ দিkণ কলকাতার িবিভn
কেলািন বা anাn জায়গায়$ সiসব ছােটা ঘর ভেঙ যাে ,
হে
াট$ ভাড়া বাড়েছ$ আজ থেক dবছর আেগo যখােন
৭০০/৮০০ টাকায় থাকা যত, eখন তার ভাড়া বেড় হে দড়
হাজার$ ছােটা ছাদoলা ভাড়া ঘের কম পয়সায় ভাড়া থাকেল
আরo aেনক সমsা তির হে $ ফ ািমিল eকটু বেড়া হেল ভাড়া
িদেত চাiেছ না বািড়oয়ালা$ পায়খানা জ াম হেয় যাবার সমsা,
জল বিশ ব বহার করা িনেয় কথা uঠেছ$ আেগ eলাকায় পুkর
থাকায় জেলর সমsা হত না$ eখন পুkরgেলাo বুিজেয় দoয়ার
ফেল জেলর সমsা বেড় গেছ কেয়কgণ$
eভােব কলকাতা শহেরর যারা বিs ছাড়া an জায়গায়,
কেলািনর মেধ বা পাড়ার মেধ ভাড়া থাকত, তােদর মেধ যারা
aথৈনিতক মান বাড়ােত পােরিন, তারা uেঠ চেল যাে শহর
কলকাতা থেক$ পাড়া বদেল বদেল কম ভাড়ার পাড়ার খাঁজ
করেত করেত গিড়য়া, নেরndপুর হেয় eখন আরo দিkণগামী
মাnষ$
eসব সমsাgিলর সূচনা কেব জািন না, তেব ১৯৯০-eর
দশেকর r থেক ei aবsা আিম িনেজi দেখিছ$ আর ei
সমsা, িবেশষত বািড়র ভাড়াবৃিd চরম আকার িনেয়েছ গত ৫-৭
বছর ধের$
uে দ হoয়া আর হেত চলা মাnেষর ফারাক
শহর কলকাতা থেক পি েম আর দিkেণ সরেছ সাধারণ মাnষ$
পি েম সরেছ সরাসির uে দ হেয়$ দিkেণ সরেছ বিশ ভাড়া
টানার kমতা না থাকায়$ ei di ধর নর মাnেষর aথৈনিতক
aবsার ফারাক uিনশ িবশ$ িকnt eটাi সাধারণ মাnেষর িচরাচিরত
aথৈনিতক aবsা$ আমােদর uঁচত
ু লার সমােজর aসহনীয় ভাগবhল
জীবনযাপেনর সহায়ক aথৈনিতক aবsার পিরেpিkেত eেকi
Nগিরব মাnষ' বলা হেয় থােক$ adুত আমােদর দশ! দেশর
বিশর ভাগ মাnষেক গিরব মাnষ বলা হয়! বাঝাi যায়, আমােদর
দেশ যারা লেখ বা বেল, সoয়াল জবাব কের, তারা কারা!
কলকাতার াটবাসীo িক িনরাপদ? যারা শহর কলকাতার
াটgিল িকনেছ, তারা pায় সবাi িকনেছ ধাের$ কােনা সরকাির
বা বসরকাির মাটা মাiেনর চাকিরi তােদর াট কনার কারণ$
িকnt যিদ চাকিরেত কােনা সমsা হয়? দেশর আিথক বৃিdর য

মnন সামিয়কী

সানালী রখা ei uঠিত মাnেষর বল, তা যিদ নামেত r কের
আজ বােদ কাল? জািন তাহেল িঢিঢ পেড় যােব$ কারণ জনসংখ ার
ভাগ িহেসেব ei aংশিট ছােটা হেলo (যিদo মাট সংখ ায় তারা
কম নয়, আমােদর দেশর িবপুলাকার জনসংখ ার কারেণ) সমােজর
বিলেয়-কiেয় eিলট লােকেদর মেধ eরাo আেছ! িকnt বছর
চােরক আেগ থেক আেমিরকা বা iuেরােপ যা r হেয়েছ (eবং
চলেছ), চাকিরর বাজাের মnা, বকারt, চাকির hাস, কাmািন
দuিলয়া হেয় যাoয়া --- eবং তার সােথ সােথi ব াে র লান
শাধ করার kমতা কেম যাoয়া ---- তাহেল তা oi iuেরাপ
আেমিরকার মেতা Nেকনা' াট ছেড় িদেয় চেল আসেত হেব
মািটেত! হয়েতা oসব দেশর মেতা তাঁবু খািটেয় থাকেত হেব না,
িকnt আবার িফরেত তা হেব Nভাড়া' ঘের! আজেকর uঠিত কাল
পড়িত হেল কলকাতা আর তােক রাখেব তা?
থাকেত পারেব তা পুনবাসেনর াট পাoয়া শহর কলকাতার
anত চিlশ হাজার মাnষ? eরi মেধ নানাডাঙার আিশ eকর
জিম (যার মেধ পুনবাসেনর াটo আেছ) বািণজ েকেndর জn
সরকার কেপােরটেদর িদেয় িদেয়েছ --- eরকম কথা হাoয়ায়
uড়েছ$ eকজন পুনবাসেনর াটবাসী বলিছেলন, আমােদর মেন
হয় বলেব, যাo বাসnী (snরবন) চেল যাo!
খাদ pধানমntীর কথােতi gাম থেক শহর aিভমুেখ মাnেষর
চেল আসা eবং তার জn য দায়ী sাধীনতা পরবতী সরকাির নীিত
--- তার sীকৃিত আেছ, তা আমরা আেগi দেখিছ$ বাজােরর
িনয়েম সi শহর থেক ছেল বেল কৗশেল সাধারণ মাnেষর বাস
uেঠ যাoয়ার ঘটনাo আমরা দেখিছ$ িকnt খাদ সরকাির
পিরকlনােতi শহর থেক সাধারণ মাnষেক ঠেল সিরেয় দoয়ার
ব াপারিট নতুন$ সরকার, আiনব বsা, pশাসন pভৃিত আপাত
িনরেপk pিত ানgিলর য drত কেপােরটকরণ হে , িনঃসেnেহ
egিল তার নমুনা$ আর ei আমূল ব বsািটর কেপােরটকরেণর
পিরেpিkেত Nপুনবাসেনর জাতীয় নীিত' (kমাnেয় পিরবিতত হেয়েছ
২০০৩, ২০০৭ eবং ২০০৯ সােল) --- যােত বলা আেছ, unয়েনর
জn খুব কম uে দ করেত হেব, পুনবাসন না িদেয় uে দ করা
যােব না --- eiসব ভােলা ভােলা কথা --- সgিল ei কেপােরটশহর গেড় তালার পথেক কাঁটামুk করারi pয়াস ছাড়া আর িকছু
বেল মেন হয় িক? eকi সরকােরর di নীিত : Nবিsমুk শহর'
eবং Nপুনবাসন' eবং গত কেয়কবছের তােদর ব বহািরক pেয়াগেক
পাশাপািশ রাখেল কী মেন হয়? পুনবাসেনর ব াপারিট eক
apকৃিতs, aসহনশীল, aদূরদশী, দখনদাির শহর গেড় তালার
eিলট খায়ােব িবেবেকর হাত ধুেয় ফলার চেয় বিশ আর িকছু
িক? আমােদর eিলট পািট-িমিডয়া-eনিজo-র pিতবাদী রাজনীিত
িক কেপােরট আgাসেনর মুেখ দাঁিড়েয় eর চেয় বিশ িকছু করেত
পারেছ? আরo eকটা p সােথ সােথi চেল আেস : সাধারণ
মাnেষর িটঁেক থাকার লড়াi িক মেন-মািনেয় চলা আর মােঝ সােঝ
iিত uিত সামিয়ক pিতেরােধর মেধ i থেম থাকেছ না? িনেজেদর
সীমাবdতাgিলেক sীকার কের ei dেয়র মেধ সমােন সমােন
সংলাপ হেত পারেছ িক?
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বিnমুিkর আেবদেনর ভি মা pসে ... ২ পৃ ার েশষাংশ
ei pসে আমরা আপনার কােছ কেয়কিট p রাখেত চাi :
আপিন eবং anাn িবjানী o িবdjেনরা ভারেতর pধানমntী
মনেমাহন িসংেক য িচিঠ িদেয়েছন, সখােন পাথ সারথী রায়েক
eমনভােব eminent and internationally acclaimed scientist িহেসেব
grt দoয়া হেয়েছ eবং anেদর সmেক িকছুi বলা হয়িন,
তােত পাথসারথী রােয়র িবষয়িট মাtািতিরk grt পেয়েছ eবং
কেপােরট িমিডয়া তাঁেক anেদর থেক আলাদা কের িনেয় কভােরজ
িদেয়েছ eবং রাT/সরকার আেnালেনর pিত সহমমী শিkেক িবভk
করার কােজ sিবধা পেয়েছ।
মজীবী মাnেষর eকিট আেnালেন যিদ সাধারণ মাnষ o
রাজৈনিতক কমীরা যুk থােক, কােনা eকজেনর িবjানী পিরচয়েক
আলাদাভােব grt দoয়া িক সমীিচন? কন eকজনেক তাঁর
িবjানী পিরচেয়র জn আলাদাভােব মুিk দoয়া হেব? আর সi
eকi মামলায় anেদর গরােদর িভতর রেখ দoয়া হেব? eকi
ঘটনা ঘেটিছল িবনায়ক সেনর মুিkর is েত। রােTর পk থেক
দশেdািহতার aিভেযােগ িতনজনেক শািs দoয়া হেয়িছল। সi
is েত anেদর পাশাপািশ আপনার sাkিরত eকটা আেবদন
eেসিছল। সi আেবদেন কবল িবনায়ক সেনর মুিkর দািবেকi
রাখা হেয়িছল। eখনকার আেবদেন ‘anাnেদর’ uেlখ রেয়েছ বেট,
িকnt ‘িবjানী’ পাথসারথীর oপর aেনক বিশ grt দoয়া হেয়েছ।
ei আেবদেন রাTেক ‘িবেবেকর sর’ rd না করার কথা বলা
হেয়েছ eবং eটাo বলা হেয়েছ য ‘িবেশষত যখন সi sর eমন
ব িkেদর তরফ থেক আসেছ, যারা িবিভn kেt িবিশ aবsান
িনেয় রেয়েছ’। আiন o রােTর চােখ মতpকােশর sাধীনতার
িবষেয় কন ‘িবিশ aবsান িনেয় থাকা’ ব িkরা িবেশষ sিবধা
পােব? eটা িক িবে র িশিkত ভdেলােকেদর dারা pকািশত
eিলিটjম নয়, যােক রাT o কেপােরটরা পেরাkভােব sীকার কের
আর মদত দয়?
মানব সমাজ িক iিতমেধ i সমেবতভােব িসdাn িনেয়েছ য
eকজন ‘িবিশ ’ িবjানী aথবা eকজন ‘িবিশ ’ িচিকৎসক eকজন
িদনমজুর বা ভবঘুেরর চেয় বিশ sাধীনতা ভাগ করেব? eটা িক
iিতমেধ i িsর হেয় গেছ য eকজন িবjানী মানব সমাজ eবং
ধিরtীমাতােক eকজন িমেকর চেয় বিশ ভােলাবােস? আমরা
যটা দখেত পাi, আমােদর পৃিথবীর িকছু ‘িবিশ ’ o ‘pিতি ত’
িবjানী পরমাণু ast আর পরমাণু শিkর জn ei মুহেূ ত
ভয় রভােব oকালিত করেছ, eটা পযn বলেছ য ‘ তজিskয়তা
মাnেষর sােs র পেk ভােলা’।
যখন আমরা ‘িবিশ aবsান’-eর িবেশষেtর কথা নেত পাi,
আমােদর সেnহ বেড় যায়। আজেকর dিনয়ায় বেড়া পুরsার,
pকl, ফেলািশপ, পদ, কিমিটর সদsপদ িকংবা সামিgকভােব
িবিশ তা বিশ বিশ কের রাT eবং কেপােরট পুঁিজর হািতয়ার হেয়
uঠেছ। কারণ eকটাi, িবেkাভেক pশিমত কেরা aথবা হজম কের
ফেলা। আমােদর পি মব দীঘকাল যাবৎ eটা দেখ আসেছ।
বাsেব eমন eক িবভk সমাজ আকার িনে , যখােন কেপােরট
বা সরকাির/আধা সরকাির ktgিলেত eকদল লােকর মাটা প
মnন সামিয়কী

প ােকট, যােক arnতী রায় নাম িদেয়েছন কেপােরট সাসাiিট।
আেলাচ আেবদেন িবেবেকর sরেক রkা করার চ া করা হেয়েছ।
আমরা eমন eক দেশ বাস কির যখােন দশেকর পর দশক ধের
সরকার-িনরেপkভােব িনপীিড়তেদর sরেক িহংsভােব দমন করা
হয়। তাi eখােন িবেবেকর sরgিলেক রkা করা িনঃসেnেহ
আল ািরক eবং eক সমতাবাদী সমােজর পেk য কােনা সমেবত
সংgােমর িবrেd যায়।
ei ৭ জেনর মেধ anত eকজন মিহলােক মাoবাদী িহেসেব
aিভযুk কের তাঁর িবrেd aত n কেঠার আiন UAPA pেয়ােগর
মতলব কেরেছ রাT o সরকার। আিম eখােন আরo aেনক
মাnেষর মেতা মাoবাদী রাজনীিতর সে যুk নi বা সi
রাজনীিতর সমথক নi। যমন, আিম যতদূর জািন আপিনo oi
ধরেনর রাজনীিতেত uৎসাহী নন। িকnt রাT যখন eকটা anায়
কের, যখন সi anায়েক nায় িহেসেব সমােজর oপর চািপেয়
দoয়ার জn কারo oপর aত াচার কের, বnী কের, আমরা
রােTর সi a াকশনেক িনnা কির। eখােন ৭ জেনর মুিkর দািব
eকi সে oঠা uিচত। কারণ eঁরা কui uে দ হoয়া
বিsবাসীেদর pিত হাত বািড়েয় িদেয় কােনা anায় কেরনিন। কােরা
কােনা kেt কােনা ‘িবিশ তা’ থাকেল িন য়i িতিন আলাদা
কােনা sিবধা পেত পােরন না।
আমরা সাধারণ মাnষ িহেসেব আপনার মেতা eকজন
সংেবদনশীল জনিpয় বুিdজীবীর সে খালাখুিল আমােদর মত
িবিনময় করেত চাi। আমরা চাi আমােদর কথাgিল আপিন
গভীরভােব িচnা কrন। কারণ গৃহহীনতা eবং asায়ী আ য় থেক
uে েদর সমsা আজ কােনা দশ বা রােTর মেধ সীমাবd নয়।
সমs পৃিথবী আজ ei সমsায় জিড়েয় পেড়েছ। eর pিতেরাধo
eকিট gাবাল সাবেজk। তাi আমরা িব sের eর সমs খুিঁ টনািট
িদক িনেয় আলাপ করেত চাiিছ।
শমীক সরকার o িজেতন নnী
মnন সামিয়কী পিtকার সmাদকীয় কমর্ী

পুন : সংেযাজন : সরকার িনm আদালেত an চারজেনর
জািমেনর আেবদেনর িবেরািধতা কেরিন eবং বািক dজনেক পুিলিশ
হফাজেত রাখার anমিত চায়। আদালত তা ম রু কের। খবের
pকাশ, বািণিজ ক ব বহােরর জn পি মব সরকার নানাডাঙার
৮০ eকর জিম কেপােরট গা ীgিলেক িবিk করেত চেলেছ।
২৬ eিpল ২০১২
আপনােদর তথ পূণ িচিঠর জn aত n ধnবাদ জানাi। nাশনাল
কিমশন aন ফামাস-eর িরেপাটিট পাoয়ার মেতা কােনা সূেtর
খাঁজ আপনােদর আেছ িক? িকংবা আপনার বিণত িবষেয় pকািশত
(aথবা পােsড) কাগজপt িকছু আেছ?
আমার মেত আপনােদর সমােলাচনা যেথ gহণেযাগ । িকnt
eেত আমােক uেd কের aথবা যারা (আমার মেতা) ভারতীয়
কমী বnুেদর sপািরেশ eেত sাkর কেরেছ তমন িকছু নi। যিদo
তারা (আমার মেতা) আেবদেন যতটুk আেছ তার বাiের eiসব
িবষেয় pায় িকছুi জােন না। যারা আমােদর কােছ আেবদেন sাkর
করার জn anেরাধ কেরেছ, আমরা তােদর িচিন, তাi িব াস
কেরিছ। ei আেবদনিট লখার ব াপাের eেদর কােনা ভূিমকা নi।
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গণতািntক o মানবািধকােরর িবষেয় কােনা না কােনা আকাের pায়শi
ei সমsা uঠেছ। সেkেt হয় কu গেবষণা না কের (কাযত
aসmব) eেত সi দেব না, আর নয়েতা িনভরেযাগ সূেtর oপর
িব াস করেব। যারা ei আেবদনিট িলেখেছ, সংগিঠত কেরেছ eবং
ছিড়েয় িদেয়েছ, তােদর pিত সমােলাচনা হoয়া uিচত। eiসব
grtপূণ িবষয় থেক তারাi uপকৃত হেত পাের।

দয়া কের িচিঠর pািpsীকার করেবন।

শমীক সরকার o িজেতন নnী
মnন সামিয়কী পিtকার সmাদকীয় কমর্ী

বnু িজেতন নnী

আিম আপনােদর তালা aত n pাসি ক পেয়ে টর সে eকমত --আেবদন তিরর kেt বষম মূলক মেনাভাব ( কবল িবনায়ক সন,
পাথসারথী রায় eবং eকi ধরেনর পিরেবশ থেক আসা sপিরিচত
ব িkেদর মুিk চাoয়া; aথচ aখ াত দিরd ণী থেক aংশ নoয়া
aিধকাংশ মাnষ, যােদর আiিন সহেযািগতা নi eবং যােদর মুিkর
জn আnজািতক সমথন নi, তােদর pিত aবেহলা করা)। িকnt
নায়াম চমিsেক (িযিন ei ধরেনর আেবদেনর ব পকতর মাtা সmেক
aবিহত থাকেবন বেল আশা করা যায় না) দায়ী না কের আিম বলব,
১. যারা ei ধরেনর আেবদন তির করেব তারা eiসব আেnালেন
ধৃত িবখ াতেদর পাশাপািশ যারা aখ াত gামবাসী/বিsবাসী তােদরo
নাম anভুk করেব eবং সকেলর মুিk দািব করেব; ২. যারা
sাkরকারী, তারাo ei ধরেনর আেবদন বা তার খসড়া পেল
িবখ াতেদর তািলকার সে সাধারণ আেnালনকারীেদর নাম যুk করার
anেরাধ করেব।

েনায়াম চমিs

২৭ eিpল ২০১২
আপনােদর পেয় টটা খুবi যথাযথ। আিম িঠক eiভােবi ভেবিছ।
s ত, নায়াম চমিs িকছুটা asিsেত পেড়েছন, িকnt িতিন p টােক
anেদর িদেক ঘুিরেয় িদেত চান। আপনারা হয়েতা ভিব েত oঁর িদক
থেক আরo সতকভােব শbচয়ন আশা করেত পােরন, িকnt িতিন
মূলগতভােব কােনা ভুল কেরেছন বেল মেন কেরন না।
েদবািশস েসনgp

িজেতন

ei িচিঠপtgিল শয়ার করার জn ধnবাদ জানাi। য নীিতর oপর
আপিন p তুেলেছন আিম তা বুিঝ eবং তােক সমথন কির। যখন
aেনকেক িমথ া aিভযুk করা হে , তখন eকজন বা কেয়কজেনর
ব িkগত sেযাগgিল তােদর sিবধােথ ব বহার করা uিচত নয়, eটা
আমার কােছ পির ার নয়।
আমার িনেজর s তার জn আমােক আরo ভাবেত হেব।

sমn ব ানািজর্

শমীক o িজেতন

grtপূণ পেয় টgেলা তালার জn ধnবাদ। eটাo ভােলা য aধ াপক
চমিs ei ধরেনর িববৃিতেত সi কেরেছন eবং তাঁেদর মেতা লােকর
পেk aত দূর থেক ei পিরিsিতর িবিভn িদকgেলা বাঝা o
মূল ায়ন করার asিবধােকo িতিন sীকার কেরেছন। asিবধাটা হল
মূলত aসম ‘grt’-eর মাnষেদর ব াপারটায় হsেkপ করা।
আমােদর চালু সামািজক মেনর গড়েন ‘িবdান’, ‘িশিkত’,
‘সংsৃিতবান’, ‘মািজতrিচসmn’ iত ািদেদর aসম মূল দoয়া হেয়
থােক। িকnt মানিবক o গণতািntক aিধকােরর kেt p টা মানিবক o
গণতািntক হoয়া িনেয়। য ধরেনর মেনর গড়েনর iি ত আিম িদেত
চাiিছ, সখােন pায়শi eমন হেত পাের য aিভযুেkর িবrেd িমথ া
aিভেযাগgিলo gণগতভােবi আলাদা। তাi eখনকার মেতা আমােদর
খালা মেন চলেত হেব eবং যখনi ei ধরেনর িজিনসgেলা নজের
আসেব (eমনকী তা যতi সিঠক uেdে হাক না কন), আমােদর
aিতিরk কেঠার না হেয় িবনmভােব সটার িদেক দৃি আকষণ করেত
হেব। তকটা চলেত থাkক।

আরিত েচাকিশ

আমার কােছ িচিঠটা বাকার মেতা। eটা সেচতনতা তির আর
আnজািতক pচারািভযােনর eকটা পnা। ei যুিkেত, আিম যিদ
eসমs রাজৈনিতক বিnর মুিk িনি ত না করেত পাির, তাহেল
eকজেনর মুিk িনি ত করা uিচত নয়; যিদ আিম সমs মৃতু দN রদ
না করেত পাির, আিম eকজেনর জn pচার করেত পাির না।
kনাল চেTাপাধ ায়

িজেতন

২৮ eিpল ২০১২

আিম আপনােদর তালা পেয় টটার সে সmূণ eকমত। িকnt
চমিsেক লখার মাধ েম eটা কন তালা হে ? eর ফেল তকটা
a াকােডিমক হেয় যাে । যিদ eটা কােনাভােব আেবদেনর লখকেদর
কােছ তালা যত, হয়েতা eকটা রাজৈনিতক সংলাপ গেড় uঠেত
পারত। eরকম ধরেনর িবষেয় সটা সবেচেয় কাম ।

েসৗরীন ভTাচাযর্

sনীল সহsবুেd

শমীক সরকার o িজেতন নnী

ীমতী arণা রােয়র pিত

আপনােদর িচিঠর pািpsীকার করিছ, দির হoয়ার জn dঃিখত। আিম
গত সpােহ রাজsােনর gােম িছলাম, i টারেনেটর যাগােযাগ িছল না।
আপনারা জােনন, আমার কােজ পি মব pায় আেস না। আিম
বৃহtর is gেলা জািন, িকnt বh সংgােমর িবশদ জািন না।
ei আেবদনিট uেঠিছল িবjানী সমােজর িভতর থেক, যাঁরা িপ
ক রােয়র মেতা eকজন খুবi pিতrিতবান মাiেkা-বােয়ালিজেsর
gpািরেত kুb হেয়িছেলন। ...

পি মবে র সাmpিতক gpািরর সে যুk আেবদেনর সমােলাচনা
কের আমরা আেবদেনর anতম sাkরকারী নায়াম চমিsেক eকিট
িচিঠ পািঠেয়িছ। িতিন আেবদেনর সংগঠকেদর pিত িচিঠ লখার জn
আমােদর anেরাধ কেরেছন। আমরা জািন না কারা eিট সংগিঠত
কেরেছন। তাi আমরা pথম sাkরকারী িহেসেব আপনার কােছ িচিঠটা
পাঠাি । যিদ আপিন an sাkরকারীেদর কােছ, িবেশষত সংগঠকেদর
কােছ eটা পািঠেয় দন, তাহেল uপকৃত হব।
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মnন সামিয়কী : ২০১১ সােলর আয়-ব েয়র িহেসব
সংখ া/মাস

pথম
জাn- ফbr
িdতীয়
মাচ-eিpল
তৃতীয়
ম-জুন
চতুথ
জুলাi-আগs
প ম
সেp-aেkা
ষ
নেভ-িডেস
পুিsকা
জাপােন কী
ঘেট চেলেছ
েমাট

িবতরণ (কত কিপ, কীভােব)

মাট
পৃ া
সংখ া

pিত
কিপর
দাম
(টাকা
)

মাট
কত
কিপ
ছাপা
হেয়েছ

gাহক

সৗজn

৩২

৮.০০

৫৫০

১৭০

২৪

৬.০০

৫১৭

২৪

৬.০০

৩২

আয়
(টাকা)

২২

নগেদ
িবিk
(কিপ
)
২০৫

১৭০

২২

৫১১

১৭০

৮.০০

৫১২

৩০

৮.০০

২৪

১৬

কত
কিপ
aিবিkত

িবিk
বাবদ মাট
আয়
(টাকা)

িবjাপন
বাবদ
আয়
(টাকা)

মাট
আয়
(টাকা)

৩০% ছােড়
আয়
(টাকা)

১৬৪০.০০

sেল
িবিk
(কিপ
)
১০২

৫৭১.০০

৫১

২২১১.০০

---

২২১১.০০

১৫০

৯০০.০০

৮৫

৩৫৭.০০

৯০

১২৫৭.০০

---

১২৫৭.০০

২২

১৫২

৯১২.০০

৯৬

৪০৩.০০

৭১

১৩১৫.০০

২০০.০০

১৫১৫.০০

১৭০

২৩

১৫০

১২০০.০০

১০০

৫৬০.০০

৬৯

১৭৬০.০০

---

১৭৬০.০০

৫২৪

১৭০

২৩

১৮০

১৪৪০.০০

১০৬

৫৯৪.০০

৪৫

২০৩৪.০০

---

২০৩৪.০০

৬.০০

৫১০

১৭০

২২

১৬০

৯৬০.০০

১০১

৪২৪.০০

৫৭

১৩৮৪.০০

---

১৩৮৪.০০

৮.০০

২০০০

---

২২

১৫০৪

১২০৩২.০০

৪০৫

২২৬৮.০০

৯১

১৪৩০০.০০

২০০০.০০ ১৬৩০০.০০

১৯০৮৪.০০
৫৯৭৭.০০
২৪২৬১.০০ ২২০০.০০ ২৬৪৬১.০০
সারা বছেরর েমাট আয় : ডাক gাহক ৭৫০০.০০, সরাসির gাহক ৮০০.০০, anদান বাবদ ৯০০.০০, sেল িবিk বাবদ ৫১৭৭.০০, নগেদ িবিk বাবদ ১৯০৮৪.০০;
িবjাপন বাবদ ২২০০.০০ টাকা; েমাট আয় : ৩৫,৬৬১.০০ টাকা$
কত
পৃ া
বাঁধাi
anাn খরচ
ছাপার
কাগেজর খরচ
িডিটিপ
সংখ া/মাস
কিপ
সংখ া
খরচ
খরচ
খরচ
মাট খরচ
ডাক খরচ
ফােটা, জরk
িনuজিp ট মলাট বাবদ
ছাপা
(টাকা)
বহন iত ািদ
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
হেয়েছ
(টাকা)
pথম
৫৫০
৩২
১১২০.০০
১০০০.০০
৭৮০.০০
৪৫০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩৯৬৫.০০
জাn- ফbr
িdতীয়
৫১৭
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৬০৫.০০
৪২০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩২৩০.০০
মাচ-eিpল
তৃতীয়
৫১১
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৫৬২.০০
৩৭৪.০০
৩০০.০০
১৫.০০
৩০০.০০
৩১৪১.০০
ম-জুন
চতুথ
৫১২
৩২
১১২০.০০
১০০০.০০
৮১৪.০০
৪৭১.০০
৩০০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৪০২৫.০০
জুলাi-আগs
প ম
৫২৪
৩০
১০৫০.০০
৯৬৫.০০
৭৭৭.০০
৩৮৪.০০
৩৫০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৩৭৯৬.০০
সেp-aেkা
ষ
৫১০
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৬৪৫.০০
৪৫০.০০
৩০০.০০
২০.০০
৩০০.০০
৩৩০৫.০০
নেভ-িডেস
পুিsকা
জাপােন কী ঘেট
চেলেছ

২০০০

১৬

৩০০.০০

৫৬০০.০০

আট পপার
৩১৮০.০০

------

৫০০.০০

সিটং
৩০০.০০

----

৯৮৮০.০০

েমাট
২৯,৩৪২.০০
সারা বছেরর েমাট ব য় : িবিবধ খরচ ৮৬৬.০০ (ফুkিশমা িবপযর্য় সmিকর্ত কমর্সিূ চর খরচ ২৬৬.০০, a াnয়াল িরটানর্ বাবদ ৩০০.০০, পুেজা বখিশস ৩০০.০০), ২০১১
সােলর ছয়িট সংখ া eবং জাপােনর পুিsকা pকােশর েমাট খরচ ২৯৩৪২.০০; েমাট ব য় : ৩০,২০৮.০০$ ২০১০ সােলর েশেষ হােত িছল ৬০৪.২০; ২০১১ সােলর েশেষ
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নেভmর-িডেসmর
২০১১িজেতন নnী।
stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক
oেয়বসাiট : http://manthansamayiki googlepages com i মল : jiten

nandi@vsnl net

দরভাষ : 2491 3666

হােত আেছ েমাট ৪৮৪৮.৮০ টাকা$
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