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আবার গণহতয্া pিতবাদ সারা

িবনায়ক েসেনর যাবjীবন

িসিপএেমর সশst কয্াm েথেক gিলেত িনহত ৮
নnীgাম িদেয় যারা গণহতয্াকারী িহেসেব এরােজয্ িনেজেদর pিতি ত
কেরিছল, েসই িসিপএেমর সশst িশিবর েথেক িনিবর্চাের gিল চলল
আবার, িনহত হেলন ৮ gামবাসী। লালগড় থানার েনতাই gােম
কbা কােয়ম কের িসিপএম pথম েয কাজটা কেরিছল, তা হল একটা
সশst িশিবর বানােনা। েয অনুnয়ন িনেয় গত বছরgেলােত েসাcার
হেয়িছেলন েনতাই-লালগড় সহ িবরাট অ েলর মানুষ েসখােন
sুল-sাsয্েকnd-জীিবকার বেnাবs নয়, িসিপএেমর হামর্াদবািহনী
িনেয় এেসিছল সশst কয্াm-েবামাgিল আর েসই হামর্াদবািহনী েযাগ
েদওয়ার পয্ােকজ। এলাকায় গত িকছুিদন আেগও েয গণআেnালেনর
উtাপ িছল, তােক িপেষ েমের িদেয় শাসক ও িবেরাধীরা
েমেতিছল সংসদীয় রাজনীিতর তরজায়। আসেছ
েভাট— অতঃপর তার জনয্ েকামর েবঁেধ
নামা।
কয্াm ভিতর্ েবামা-gিল
(এমনিক কামানও),
হামর্াদেদর

দ ল সntােসর আবহ ৈতরী করিছল েগাটা gােম। খাদয্ সরবরাহ
করেত হেব gােমর েলাকজনেক, সশst বািহনীেত েযাগ িদেত হেব,
রাতপাহারা িদেত হেব— আbােরর েশষ িছল না। pায় ২৫ িদন ধের
ওই েদাতলা বািড়র দখল িনেয়িছল জনা িতিরেশক বিহরাগত যুবক।
তাঁেদর হােত অst। gােম েঢাকা-েবেরােনার পেথ ওই বিহরাগতেদর
কােছ জবাবিদিহ করেত হত gােমর যুবক-বৃd, এমনকী sুেল যাওয়া
ছাtেদরও। rিটন েবঁেধ িদেয়িছেলন—আজ এই বািড় েথেক চাল যােব,
কাল ওই বািড় েথেক ডাল যােব। েক কেব িগেয় রাnা করেব, তা-ও
ওরা িঠক কের িদেয়িছল। েয বািড়েত ওঁরা থাকিছল, েনতাই gােমর
ওই শkেপাk েদাতলা পাকা বািড়র মািলক িসিপএম কমর্ী
রথীন দ পাট। িতিন gােম
থাকেতন
েশষাংশ ৬ পৃ ায়

নয্াশনাল kাইম েরকডর্স বুয্েরার িহেসব pকােশয্ এল

২০০৯ সােল ১৭,৩৬৮ জন কৃষেকর আtহতয্া
িবেশষ pিতেবদন: ২০০৮ সােল ভারেত
যতজন কৃষক আtহতয্া কেরিছেলন, তার
েচেয় ১১৭২ জন কৃষক আtহতয্া কেরন
২০০৯ সােল। ২০১০ এর েশেষ িডেসmর
মােস এই িহেসব pকাশ কেরেছ নয্াশনাল
kাইম েরকডর্স বুয্েরা। তােত ১৯৯৭ সাল
েথেক ২০০৯ সাল পযর্n েমাট আtঘাতী
কৃষেকর সংখয্া দাঁড়ােলা ২ লk ১৬ হাজার
৫০০ জন! এর মেধয্ শীেষর্ আেছ মহারা ,

কনর্াটক, অn pেদশ, মধয্pেদশ ও ছিtশগড়।
২৮ টা রােজয্র মেধয্ ১৮ টা েতই কৃষক
আtহতয্ার সংখয্া গতবােরর তুলনায় েবেড়
েগেছ। একিদেক কৃষেকর সংখয্া জীিবকাগত
জায়গা েথেক কেম যােc, আর অনয্িদেক
বাড়েছ কৃষক আtহতয্ার সংখয্া, যা s তই
েদিখেয় িদেc কৃিষর সংকেটর িচtটা।
েকবল জmু কা ীর বা উtরাখ এর মত d-একটা রােজয্ এই হারটা খুব

একটা বােড়িন। পি মবে এই সংখয্াটা
গতবােরর তুলনায় েবেড়েছ ২৯৫ জন।
উেlখ করার দরকার েয িবগত েয
সময়টার িহেসব েদওয়া হেc, েসই সময়টা
জুেড় উেlখেযাগয্ভােব ভারতীয় কৃিষেত
েদিশ-িবেদিশ পুিঁ জর অনুpেবশ বাড়িত মাtায়
ঘেটেছ। অথচ েদখুন, এর পেরও েদেশর
সরকার বীজ িবল েথেক r কের িdতীয়
সবুজ িবpেবর ভয়াল িদেক এেগােc।

িব জুেড়

িবেশষ pিতেবদন: ২৪ িডেসmর, ২০১০। 'িনরেপkতা'র
মুেখাশ খুেল েফেল আবারও একবার িনেজর িহংs, পkপাতd
মুখটােক সামেন এেন েফলল 'ভারতীয় িবচার-বয্বsা'! িবচােরর
নােম pহসন ঘিটেয় িশ -িচিকৎসক ড: িবনায়ক েসন, pবীন
রাজৈনিতক কমর্ী নারায়ণ সয্ানয্াল এবং বয্বসায়ী িপযুষ gহেক
যাবjীবন কারাদেn দিnত করেলা ছিtশগেড়র আদালত। তাঁরা
নািক 'রা েdািহতা'র কােজ যুk িছেলন!
মানবািধকার-কমর্ী, জনিpয় িশ -িচিকৎসক ও জনsাsয্
আেnালেনর অgণী সংগঠক ড: িবনায়ক েসনেক ২০০৭ সােলর
১৪ েম পুিলশ েgpার কের। েসই সমেয়ই সাজােনা-মামলায়
তাঁেক অনয্ায় ভােব েgpার করার pিতবােদ রায়পুর, িদিl,
েকালকাতা, মুmাই সহ িবেদেশর লnন-বsন-িনউইয়েকর্ও বh
মানুষ পেথ নােমন। pিতবাদ জানায় এমেনিs ইnারনয্াশানালএর মেতা সংsা, েনায়ম চমিsর মেতা বয্িktরাও।
sাভািবক ভােবই আদালেতর এই পkপাতd রােয়র িবrেd
সারা েদশ জুেড় pিতবােদর েঢউ উেঠেছ। ড: েসেনর িবrেd
েকােনা রকম খুন, িবেsারণ, ষড়যnt অথবা আিথর্ক েকেল ািরর
অিভেযাগ েনই। িkিমনাল েকেস িযিন কখেনা অিভযুkই হেলন
না, িতিন-ই আবার েকান যুিkেত 'েদশেdাহী হবার অপরােধ'
যাবjীবন কারাদেnর আসামী হন! এেদেশ লালু যাদব, পাpু
যাদব, শশী থাrর, সুেরশ কালমািদ অথবা আিnমুথু রাজু'র
মেতা সাংসদ-মntীরা েকউ খুন-জখেমর দােয়, আবার েকউ বা
জনগেনর েকািট-েকািট টাকা নয়-ছয় করার দােয় অিভযুk
হেয়ও বহাল তিবয়েত ঘুের েবড়ান েকান জাd-বেল?

বছের একেশা িদেনর কােজর অনয্ কািহনী

জয়নগেরর েমায়া

েভাজনরিসক বাঙািলর ভাnাের সুsাd
আইেটেমর ভয্ারাইিটর েশষ েনই,
তাও যিদ িমি হয় েতা কথাই েনই।
আর এই শীেতর িদেন নেলনgেড়র
সেnশ, রসেগাlা েথেক r কের
বািড়েত শীতকােলর নানান পুিলিপেঠর
আেয়াজন, এর মেধয্ েসরা হল েমায়া
আর তাও যিদ জয়নগেরর হয় েতা
কথাই েনই।
আের বাবা gড় েতা সব জায়গােতই
পাওয়া যায় তবু জয়নগর েকন? তা
বলেল বলেত হয় গr িক আর অনয্
জায়গায় েনই- তবু েতা দই েমাlাচেকরই
িকংবা বধর্মােনর সীতােভাগ, িমিহদানা;
কৃ নগেরর সরপুিরয়া, সরভাজা।
এgেলা ৈতিরর েকৗশল, কাঁচামােলর
সহজলভয্তা আর িদেনর পর িদন

একই িজিনস pচুর পিরমােন ৈতিরর
জনয্ িবেশষ ধরেনর দkতা; যিদও এই
ইিতহাস, এই দkতার খুিঁ টনািট িনেয়
আজ আেলাচনা করেবা না, আজ একটু
েদেখ েনব েসই েমায়ার কািরগররা কী
কেরন – েকমন আেছন।
দীঘর্ িদেনর সুনােমর হাত ধের েমায়ার
পাইকারী বয্বসা r হেয়েছ, আর তার
জনয্ pিত বছরই শীেতর এই িতন মাস
বয্বসার জনয্ pচুর অsায়ী কমর্শালা
ৈতরী হয়; েকানিট সদয্ ৈতরী হওয়া অনয্
েদাকােনর নতুন ঘর ভাড়া িনেয়, েকানিট
ধুেঁ ক ধুেঁ ক চলা িভিডও হল, েকানিট বা
েমায়ার জনয্ই ৈতরী অথচ সারাবছর
বn থােক, েকানিট বা িতন মােসর
বn রাখা ভােতর েহােটল, েকানিট
ঐ মািলেকরই িবিভn সমেয় িবিভn

িমকেদর অবsা

অিরিজৎ
বয্বসার gদামঘর, েকােনাটা বা বাঁশ
আর দরমার অsায়ী ঘর- যা িতন মাস
বােদ খুেল েফলা হেব।
একজন মািলক অনয্ বয্বসার িকছু
টাকা এই বয্বসায় খািটেয় েনয় িতন
মােসর জনয্। কলকাতা এবং অনয্ানয্
জায়গার িকছু বাঁধা েদাকান অথবা দালাল
ধরা থােক এই মািলকেদর। িদেনর
উৎপাদন কখেনা কখেনা ২০ কুয্ইnাল
ছািপেয় যায়। অথর্াৎ আপিন জয়নগেরর
বাইের বেস যখন জয়নগেরর েমায়া
খােcন তা যিদ জয়নগেরর হয় তেব
ওয়াকর্শেপ েপৗঁছােনার আেগ আরও
dpকার হাত ঘুরেত হেc আপনােক—
এক েদাকানদার, dই দালাল। আমরা

pেবশ করলাম কমর্শালায়। েদিখ কী কী
লােগ। কাঁচামাল লােগ কনকচূড় ধােনর
খই, নেলনgড়, িচিন, অনয্ gড়, িঘ,
kীর আর কাজুবাদাম, িকসিমস, েপsা,
েচির, এলাচ ইতয্ািদর মত েডকেরট
করার মালপt। pথেম ৈতরী হয় মুডি় ক,
এক এক বার একটা কড়াইেত হয় ১৫
েকিজ মুডি় ক। এেত লােগ িতন েকিজ
িচিন, চার েকিজ gড়, চার েকিজ রস—
মােন অনয্ িচিন আর অনয্ gেড়র িম ণ
(এিট বতর্মােন gেড়র েভজাল িহসােব
বয্বhত হয়, িকnt েদাকানদাররা এটা
এমনভােবই বেলন েযন এটাই েরিসিপ,
এভােবই করার কথা। রসটার একটা
মজার নাম আেছ— কাঁিচ— বুঝেতই
পারেছন এই রস িদেয়ই আসল gেড়
কাঁিচ মারা হয়।) আর বািকটা খই।

উনুেনর কাজটা grtপূণ,র্ কািতর্ক দাস,
বুিd র দােসর মত কািরগররা যতই দk
েহাক না েকন সারা বছর এেদর কাজ
করেত হয় রাজিমstীর েযাগােড় িহসােব
না হেল ভয্ান চালক িহসােব। িকnt এ
িতন মাস এ কাজ কেরন েকন তারা?
তার কারন বছেরর বািক সমেয় অনয্
েয কাজ কেরন েস কােজ অিন য়তা,
তার েথেক এই সময়টায় অnতঃ ১০০
িদেনর িনয়িমত কাজ পাওয়া যােব, আর
একথাও সিতয্ কাজটা ভােলাবােসনও।
েকউ েকউ আেছন ঐ মািলেকর সােথ
গত ২৫-৩০ বছর, ফেল েস ডাকেল
ভয্ান চালােনা েফেল আসেবন না
এমনটা হেত পাের না। েখয়াল রাখেবন
উনুেনর কািরগররা লাভ েদেখন তাই
েশষাংশ ৪ পৃ ায়
আেসন,

২

িমকশিk
জানুয়ারী ২০১১

সmাদকীয়

অসহয্ মূলয্বৃিd ও
pধানমntীর অসহয্ ভাষণ
মুdাsীিত ২০% ছািড়েয় েগেছ। pিতিদন িনতয্pেয়াজনীয়
িজিনেসর িবেশষত খাদয্পেণয্র দাম লািফেয় লািফেয় বাড়েছ। েপয়াজ
রসুেনর দাম সাধারণ মানুেষর নাগােলর বাইের। মসলাপািতর অবsাও
একইরকম। এই শীেতর সমেয় যখন নানান সবিজেত বাজার ভের
থােক, েসই সবিজেতও মানুষ হাত িদেত ভয় পােcন। pধানমntী
মােঝমেধয্ই বলেছন, মূলয্বৃিd িনয়ntেন সরকার সব ধরেণর বয্বsা
gহণ করেছ। ধু পািকsান েথেক েপঁয়াজ আমদািন করা ছাড়া সরকার
আর কী পদেkপ gহণ করেছন আমরা জািননা। ধু বাগাড়mরই সার।
বাজাের অnত সরকারী পদেkেপর েকান pিতফলন েনই। pাkন
অথর্মntী বতর্মান sরা মntী িপ িচদাmরম বেলেছন, মূলয্বৃিd িনয়ntণ
করার kমতা সরকােরর েনই। ধুতর্ িচদাmরম এই সতয্ কথািট েকন
pকােশয্ বলেলন, তার নানািবধ কারণ থাকেত পাের। তেব কথাটা
সিতয্। যিদও এই সতয্তা অংিশক।
পুেরা সতয্টা হল এই েয, আমােদর েদেশর সরকার েয েখালা বাজার
নীিত gহণ কেরেছ, েযভােব সাmাজয্বাদী িব ায়ন pিkয়ােক এেদেশ
লাg কেরেছ, তােত এই মূলয্বৃিd অবশয্mাবী। এমনিক আগামীিদেন
েদেশর েকান েকান অংেশ এবং সমােজর িনেচ পেড় থাকা মানুষেদর
মেধয্ dিভর্k েদখা িদেত পাের, একথা িব ায়ন িবেরাধী অথর্নীিতিবদরা
বারবার বেল আসেছন। আমরা বারবার একথা বেলিছ েয, এই মূলয্বৃিdর
কারণ, যতটা না কােলাবাজারী জাতীয় ঘটনা তার েচেয় অেনক েবিশ
আগাম বািণজয্ নীিতর pভাব। েশয়ার বাজােরর মত খাদয্শেসয্র দাম
িনেয় ফাটকা হেc। সরকার বতর্মােন েয অথর্ৈনিতক নীিত িনেয় চলেছ,
তােত এই ফাটকাবািজেক িনয়ntণ করার kমতা তােদর েনই। এই অেথর্
িচদাmরেমর কথা সতয্। pধানমntী একথা জােনন না তা নয়। িতিন
েদশবাসীেক িমেথয্ কথা বলেছন এবং pতািরত করেছন। তার ওপর
েদেশর সরকারgেলা িবগত বছরgেলােত েয নীিত িনেয়েছ তােত
কেমেছ চােষর জিমর পিরমাণ, বয্াপকভােব কেমেছ খাদয্dেবয্র ফলন,
ভয়াবহ কৃিষনীিতর ফেল েদশ ডুেবেছ খােদয্র আকােল। এই অবsায়
েদেশর জনয্ েমাট যা খাদয্ pেয়াজন তা েযেহতু েনই, তাই দাম বািড়েয়
না রাখেলন েসই সীিমত সামgী সমােজর গিরব মানুষরাই িকেন িনেত
পারেব, উcিবেtর তুলনায় সংখয্াগত ভােব তারা বh েবিশ হওয়ায়,
সংকেট পড়েব উcিবt। সীিমত উৎপাদনেক বnেনর এই অসম পdিত
েনওয়া ছাড়া এই সরকােরর েথেক আর কীই বা আশা করা যায়?
বলা বাhলয্, এই নীিত ধু কংেgস দেলর, তা িকnt নয়। িবেজিপিসিপএম সহ যারা িবেরাধী দল বেল পিরিচত, তারা েকউই িকnt এই
সাmাজয্বাদী িব ায়েনর িবেরাধী নয়। উnয়েনর নােম এরা যা যা করেত
চাইেছ তা আসেল এই িব ায়ন pিkয়ারই অ ।
পিরবতর্নপnী তৃনমূল কংেgস েয এই নীিতর পিরবতর্ন করেত চায়,
এমন কথা ভুেলও কখনও বেল না। বরং তারা েয িসিপএেমর েচেয়
েবিশ 'উnয়ন'পnী একথা pমাণ করেত সবর্দাই বয্s। আমরা আেগই
বেলিছ এই সব উnয়েনর আসল অথর্ কী। মানুষ তার িনেজর জীবেনর
অিভjতা েথেক তা ভালমতই আজ বুঝেত পারেছন। উnয়ন মােন
জিম েকেড় েনওয়া, উnয়ন মােন বিs উেcদ, উnয়ন মােন িঠকা pথায়
কম মজুিরেত িমক খাটােনা, উnয়ন মােন েছাট বয্বসায়ীেদর উেcদ
কের শিপং মল— এgেলা েতা আজ আমােদর জীবেনর অিভjতা।
২৮০ টাকা েকিজ রসুন, ৬০ টাকা েকিজ েপঁয়াজ, আর ২০-৩০
টাকা েকিজ িসম িকনেত হেc েয িমকেক িতিন বােরা ঘnা কাজ
কের, ৮০-১০০ টাকা মজুির পান। আর অসংগিঠত িশেl চারভােগর
িতন ভাগ িমকই নািক ৈদিনক ২০ টাকা মজুিরেত কাজ করেত বাধয্
হন। এটা সরকােররই েদওয়া িহেসব। আমেদর ৈদনিnন অিভjতাও
তাই। যত 'উnয়ন' হয়, এই মানুষgেলার অভাব তত েবেড় যায়।
তার সে ঘেট চেল kমাগত মূলয্বৃিd। এেক আটকােনার kমতা,
ইেc, ৈনিতক অবsান েকানটাই না রােজয্র না েকেndর — েকােনা
সরকােররই েনই। িবেরাধী বেল যারা পিরিচত, তারা েতা সব একই
পেথর পিথক। sাভািবক কারেনই, এই অsাভািবক মূলয্বৃিdর িবrেd
েকান আেnালন েনই। েকান কাযর্করী pিতবাদ েনই।
আসেল আেnালন তােদরই করেত হেব, যােদর মুেখর gাস েকের
েনওয়া হেc, যােদর dিভর্েkর িদেক েঠেল েদওয়া হেc, যােদর
অনাহাের অধর্াহাের থাকেত বাধয্ করা হেc। িকnt তােদরেকও পেথ
নামেত খুব েবিশ েদখা যােc না। তার কারন েবাধহয় এই সব অনাহার
িk মানুষেদর মেন সংশয় থাকেছ েয, আেnালন কের কী মূলয্বৃিd
েরাধ করা যােব? আমােদর p , আেnালন না কের িক এই লাগামছাড়া
মূলয্বৃিd েরাধ করা যােব? আেnালন না কের িক সরকােরর নীিতর
েকান পিরবতর্ন করা যায়? আসুন না, আমরা একটা সিতয্কােরর
পিরবতর্েনর জনয্ েজাট বাঁিধ, আেnালন গেড় তুিল। আমরা চাইেল
িকnt পাির। ইিতহাস বারবার আমােদর েসই িশkাই েদয়।

িবচােরর নােম pহসন বn কর

িবনায়ক েসনেদর মুিk চাই
'িবচােরর নােম pহসন' বলেলও কম বলা হয়!
ঘের িবনায়ক েসনেক তাঁরা কখেনা আসেতও
চkুলjার মাথা েখেয় সmpিত িবিশ িশ - শিরফুল ইসলাম েদেখনিন। অথচ, রায় েদবার সময় িবচারপিত
িচিকৎসক ও মানবািধকার কমর্ী ড: িবনায়ক েসনেক
অdূত ভােব িনরব রইেলন এইসমs তথয্
'যাবjীবন কারাদেn' দিnত কেরেছ ছিtশগড় আদালত। সmেকর্!
ধু তাই নয়, সরকােরর েচােখ 'আপিtকর',
বstত:, ছিtশগড়-এর আিদবাসী মানুেষর ওপর দীঘর্িদন ধের
চেল আসা রা ীয়-সntাস, দমন-পীড়ন তথা সীমাহীন ব নার 'রা েদাহীতার বাতর্াবাহক' েয িতনিট িচিঠ িপযুষ gহ-র কােছ
pিতবােদ েসাcার হওয়ার 'অপরােধ' অেনকিদন ধেরই ড: পাওয়া েগিছল বেল পুিলশ দাবী কের (েযgিল নািক েজেল
েসন রাে র চkু ল! ২০০৭ সােল পুিলশ pথম তাঁেক েgpার েদখা করেত যাবার সময় নারায়ন সয্ানয্ােলর কাছ েথেক িনেয়
কের। তারপর েথেকই লাগাতার িমেথয্ মামলায় ফাঁিসেয় তাঁেক িপযুষ gহেক েপৗেছ েদন িবনায়ক েসন), থানার েরাজনামচায়
'েদশেdাহী' িহেসেব ছাpা মারার েচ া চলেছ। ২০০৮ সােল ড: অথবা এফ আই আর-এ েকাথাও েসই িতনিট িচিঠর েকােনা
েসন জন-িচিকৎসা-আেnালেন grtপূণর্ অবদান রাখার জনয্ উেlখ-ই িছল না! এমনিক িপযুষ gহেক যখন েgpার করা
আnজর্ািতক 'েজানাথন মান' পুরsােরর জনয্ িনবর্ািচত হন। হয়, তখন তাঁর এেরs েমেমায় sাkরদানকারী সাkী অিনল
২২ জন েনােবল-pাপক ভারত সরকােরর কােছ আেবদন িসং-এর বয়ােনও এই িতনিট িচিঠর েকােনা উেlখ েনই!
জানােনা সেttও েসই সময় পুরsার িনেত আেমিরকায় েযেত তাহেল িকেসর িভিtেত, েকনই বা িবনায়ক েসনেক েgpার
পােরনিন বnী ড: েসন। অত:পর ২০০৯ সােলর েশেষ সুিpম করা হেলা, আর েকনই বা নারায়ন েসনেক এই মামলায়
েকাটর্ েথেক িতিন জািমন পান। িকnt ভারতীয় িবচারবয্বsা েয অিভযুk করা হেলা -- তার েকােনা বয্াখয্াই আদালত িদেত
তাঁেক েছেড় িদেত েমােটও pstত নয়, তা pমান করেত গত পােরিন।
মােসর ২৪ তািরেখ 'েদশেdািহতার অপরােধ' তাঁেক যাবjীবন
িপযুষ gহেক েকাথা েথেক েgpার করা হেয়িছল, আর
কারাদেn দিnত কের ছিtশগড় আদালত।
েসই সময় তাঁর কাছ েথেক িক িক িজিনস পাওয়া েগিছল,
এমনই আর একজন গণআেnালেনর সংগঠক, 'ছিtশগড় তাই িনেয় আদালেত পুিলশ-ই িতনবার িতনরকম গp
মুিk েমাচর্া'র pবাদpিতম েনতা শ র gহিনয়িগেক েবশ কেয়ক িনেয়েছ। এেরs েমেমায় েলখা িছল িপযুষেক ধরা হেয়েছ
বছর আেগ ভাড়ােট gnােদর gিলেত pাণ িদেত হেয়িছল 'েsশন েরাড' েথেক; সুিpম েকােটর্ দািখল করা িপিটশেন বলা
হেয়েছ 'েহােটল মিহnd' েথেক;
খিন-মািলকেদর অতয্াচােরর িবrেd
আর তদnকারী অিফসােরর
িমকেদর ঐকয্বd করার 'অপরােধ'!
তাঁরই ভাবিশষয্, ড: েসেনর ওপর
বয়ান অনুযায়ী 'গ পুিলশ
এবার েনেম এেলা ভারতীয় িবচার
থানা' েথেক! পীযুেষর কাছ
বয্বsার খাঁড়া। খিন-মািলক েথেক
েথেক বােজয়াp করা নিথ
কেপর্ােরট pভু, সরকাির মntীসংkাn নানান গলদও বার
আমলা েথেক আদালেতর িবচারক
বার আদালেতর নজের আেনন
-- সকেলই যখন এ'রকম িকছু
পীযুেষর আইনজীবী। িকnt
িকছু মানুষেক হয় খুন করেত, আর
েকােনা িকছুেতই িবচারক
কণর্পাত কেরনিন!
নয়েতা েদশেdাহী বেল ছাpা েমের
মামলা চলার সময় sানীয়
েজেল েঢাকােত তৎপর হয়, তখন
পুিলশকমর্ীরা সাজােনা সাkয্
sাভািবক ভােবই মেন p ওেঠ, েকন
এই মানুষgেলা হঠাত রাে র েচােখ
িদেয়িছল, িবনায়ক েসন আর
এত 'িবপjনক' হেয় উঠল! তেব
নারায়ন সয্ানয্াল নািক জ েল
িক সােপর েলেজ পা পেড় েগিছল?
িগেয় নকশালেদর সােথ সভা
সরকার েথেক আরm কের পুিলশকেরন। অথচ েজরার সময়
pশাসন, বড় বড় পুিঁ জপিত - খিন
এই পুিলশকমর্ীরা sীকার কের,
মািলক - কেপর্ােরট সংsা েথেক
ঘটনািট তাঁরা 'েদেখনিন' ...
r কের আদালেতর িবচারবয্বsা
' েনেছন' মাt! সুিpম েকােটর্র
সকেলই যখন একেজাট, তখন েকান সাধারণ sােথর্র িনেদর্শ েমাতােবক এই ধরেনর 'েশানা কথা'র েকােনা grtই
pিতিনিধt করেছন তাঁরা? জনগেনর sাথর্, েখেট খাওয়া আইেন েনই; অথচ িবচােরর সময় এই 'েশানা কথা'েকই
মানুেষর sাথর্, আিদবাসীেদর sােথর্র সােথ বড় বড় মািলকেদর েবদবাকয্ বেল েমেন িনেলন িবচারপিত!
sাথর্, পুিঁ জপিতেদর sাথর্ যখন মুেখামুিখ দাঁড়ােc, তখনই
নািনর চূড়াn পেবর্ িবনায়ক েসেনর িবrেd আর
খুেল পড়েছ পুিলশ-pশাসন তথা িবচারবয্বsার তথাকিথত একিট 'অকাটয্ pমান' আদালেত েপশ কের পুিলশ। িক েসই
'িনরেপkতা'র মুেখাশ! ড: িবনায়ক েসেনর িবচারেক িঘের pমান? েসিট হেলা একিট িচিঠ, যা নািক 'নামিবহীন েকােনা
েসই একই ঘটনার পুনরাবৃিt আবার আমরা েদখেত েপলাম। মাওবাদীরা' িলেখেছন িবনায়ক েসনেক! েকাথায় পাওয়া েগল
ড: েসেনর নােম pশাসেনর অিভেযাগ, িতিন নািক িচিঠটা? িবনায়ক েসেনর কmুয্টার েথেক। অথচ অনয্ সমs
'মাওবাদী'েদর সমথর্ক, েজেল বnী 'মাওবাদী'েদর সে েদখা বােজয়াp নিথপেt ড: েসেনর sাkর থাকেলও এই িচিঠর
কের তাঁেদর িচিঠ িতিন বাইের চালান করেতন ইতয্ািদ ইতয্ািদ। েkেt তাঁর েকােনা sাkর েনই। এমনিক তদnকারী েকােনা
উেlখয্, এর আেগ 'মাওবাদী' ছাpা িদেয় রাজৈনিতক কমর্ী অিফসােররও sাkর েনই! সুিpম েকােটর্র িনেদর্শ েমাতােবক
নারায়ন সয্ানয্াল ও বয্বসায়ী িপযুষ gহেক পুিলশ েgpার এই ধরেনর েকােনা েবনামী িচিঠেক আদালেত কখনই 'pমান'
কেরিছল, যাঁরা বতর্মােন েজেল আেছন। অতয্n পিরকিlত িহসােব দািখল করা যায় না। অথচ এই িচিঠিটেকই েবমালুম
ভােব েসই নারায়ন সয্ানয্াল ও িপযুষ gহ'র মামলায় ড: 'অকাটয্ pমান' িহেসেব েমেন িনেলন িবচারপিত!
িবনায়ক েসনেকও জিড়েয় েদওয়া হয়, যােত সহেজ pমান
িবনায়ক েসন মামলায় এ'রকম অজs েবিনয়েমর ছড়াছিড়
করা যায় েয িতিনও 'মাওবাদী'। অথচ মজার বয্াপার হেলা, —যা েদেখ মেন হওয়ার যেথ কারণ আেছ— কারাদn
নারায়ন সয্ানয্ােলর িবrেd পুিলস েয-কিট েফৗজদাির মামলা েদওয়াটা 'পূবির্ নধর্ািরত'ই িছল — তার আেগ িবচােরর নােম
কেরিছল, তার একটাও আজ পযর্n pমািনত হয়িন। একই েকবল একটা pহসন হেয়েছ মাt! আর এই pহসন েকবল
কথা সিতয্ িপযুষ gহ-র মামলার েkেtও। েসেkেt তাঁেদর আজ নয়, যুগ যুগ ধেরই চেল আসেছ। কখেনা েস সব ঘটনা
সে েযাগােযাগ রাখার জেনয্ ড: িবনায়ক েসন 'অপরাধী' সবর্সমেk আেস, আবার কখেনা বা েsফ ধামাচাপা পেড়
pমািনত হেলন েকান যুিkেত!
যায়। িবনায়ক েসেনর মেতা আরও অেনেক, যখিন েসাcার
সরকার পk অিভেযাগ কেরেছ, েজেল বnী নারায়ন হেয়েছন রাে র েচাখরাঙািনর িবrেd, তখনই 'েদশেdাহী'
সয্ানয্াল মাওবাদী-পািটর্েক েযসমs িচিঠ-চাপািঠ িলখেতন, তকমা িদেয়, েgpার কের েজেল ভের েরেখ েচ া করা হেয়েছ
িবনায়ক েসন তা সংgহ কের েপৗঁেছ িদেতন িপযুষ gহেক। তাঁেদর কnেরাধ করার। িbিটশরা 'sেদশী'েদর িবrেd একটা
অথচ আদালেত হলফনামা িদেয় েখাদ েজল-কমর্চারীরাই সময় েয েকৗশল িনত, েদশ 'sাধীন' হওয়ার পরও েসই একই
জািনেয়েছন, নারায়ন সয্ানয্াল ও িবনায়ক েসন-এর মেধয্ েকৗশল চেল আসেছ রাে র েচােখ 'েবয়াড়া' েলােকেদর শািs
এ'রকম েকােনা িচিঠ চালাচািল হেত তাঁরা কখেনা েদেখনইিন! িদেত। আশার কথা, pিতবাদী একটা কnেক চুপ কিরেয় রাখার
এমনিক েয েহােটল gিলেত িপযুষ gহ িবিভn সময় েথেকেছন, রা ীয় চkােnর িবrেd আরও েবশ িকছু pিতবাদী কnsর
তার মািলকরাও আদালেত জািনেয়েছন েয িপযুষ gহ-র সরব হেc।
িমকে নীর মুখপt
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২০১০ — একটা dনর্ীিতর বছর
২০১০ সাল েপিরেয় ঢুেক পড়লাম ২০১১
েত। রাজয্ রাজনীিতেত িবগত পযর্ায় জুেড়
িস ুর-নnীgাম-লালগড়-েগাখর্ালয্ােnর
ঘটনাpবাহ গণ-আেnালেনর েয মাtা ৈতরী
কেরিছল, আপাতত তা সংসদীয় রাজনীিতর
েঘরােটােপ আটেক েগেছ। গত পাঁচ বছের
েকেndর সরকার পাশ কের েগেছ এেকর পর
এক ভয়াবহ নীিত। এসইেজড আইন েথেক
r কের বীজ িবল, পরমানু চুিk েথেক r
কের এেকআই— েদিশিবেদিশ মািলকেদর
জনয্ েপায়াবােরা সব বয্বsা। েস তখন েকেnd
ইউিপএ-১ সরকার থাকুক বা ইউিপই-২,
কংেgেসর সরকার গঠেন মদত িদেয় থাকুক
িসিপএম বা তৃণমূল কংেgস— সব জমানােতই
পিরিsিত একই েথেকেছ, েলাকেদখােনা d-একটা
েগাঁসা করা ছাড়া।
২০০৯ সােল উপযুর্পির িdতীয়বার kমতায়
বেস ইউিপএ সরকার। বড় বড় রাঘব েবায়ােলর
দল কংেgস গত এক বছর ধের এেকর পর এক
েদিখেয় িদেয়েছ তােদর srপ, mান হেয় েগেছ
kীন ইেমজ আর আম আদিমর সরকােরর
গlকথা gেলা। নতুন বছেরর েশাষেণর ঘািন
আর pিতবাদ-pিতেরােধর িচরসংঘেষর্র অমিলন
সংgাম rর আেগ একবার তাই িফের েদখা যাক
গত একবছেরর শাসকেদর িকসয্াgেলােক।
ভারেতর সবর্কােলর ইিতহােস সবেচেয় বড়
dনর্ীিত ২িজ েsক াম েকেল াির িদেয় েসই
সাতকাহন r করা যাক।
২িজ েsক াম েকেল াির
গািড় চলার জনয্ েযমন রাsার দরকার
হয়, েতমনই আমরা েয েমাবাইেল কথা
বিল তার জনয্ একিট েনটওয়ােকর্র দরকার
হয়। েমাবাইেলর িসগনাল চলার জনয্ এই
িdতীয় pজেnর (২ িজ) েনটওয়াকর্েকই
বলা হয় ২িজ েsক াম। িবিভn বিহরাগত
েকাmািন এবং িবিভn েদশী েকাmািন
gেলােক সরকার পয়সার িবিনমেয় এই
েsক াম ভাড়া েদয়। ২০০৭-০৮ সােল
‘আেগ আসেল আেগ পােবন’ িভিtেত
সmূণর্ অsc পnায় টু-িজ েsক াম
েটিলকম লাইেসn pদান করা হয়।
েয ভাড়ার িবিনমেয় েsক াম ভাড়া
েদওয়া উিচৎ িছেলা তার েথেক অেনক
অেনক কম পয়সায়, কেপর্ােরট লিবর
সােথ েযাগসাজেস েটিলকম দpর েথেক ২িজ
েsক াম এর লাইেসn নূয্নতম মূেলয্ ‘পছেnর’
সংsােদর িদেয় েদওয়া হয় েকািট েকািট টাকার
কাটমািনর পিরবেতর্। যথাযথ pিkয়া অনুসরণ
না কের েটিলকম অপােরটরেদর লাইেসn
েদওয়ায় সরকার ৩৯০০ েকািট ডলার (েপৗেন
dই ি িলয়ন টাকা) জাতীয় আয় েথেক বি ত
হেয়েছ। িনিদর্ িকছু pিত ান েযমন ইউিনেটক
ইউিনট, েসায়ান েটিলকম, িরলােয়n কম, টাটা
েটিল সািভর্সসহ ৭িট েমাবাইল অপােরটরেক
লাইেসn পাইেয় েদওয়া হয়। এই খােত
ইউিনেটক এবং েসায়ান েটিলকেমর আিথর্ক
সামথর্য্ এবং অিভjতার শতর্ পযর্n পূরণ হয়িন।
িরলােয়n কম এবং টাটা েটিল সািভর্সেক েদওয়া
হেয়েছ িবপুল অংেকর সুিবধা। ১ লাখ ৭৬
হাজার েকািট টাকার ২িজ েsক াম dনর্ীিতেত
শিরক দল িডএমেকর েটিলকম মntী এ রাজা ও
তার েটিলকম মntেকর কতর্াবয্িkরা ছাড়াও নাম
জিড়েয় পেড়েছ তািমলনাড়ুর মুখয্মntী কrণািনিধ
কনয্া কািনেমািজ, কেপর্ােরট লিব নীরা রািডয়া
ও েচnাইেয়র এক েscােসিব সংsার নামও। েয
েবাফসর্ েকেল ািরর জনয্ রাজীব গাnীেক kমতা
হারােত হেয়িছল, েসই আিথর্ক dনর্ীিতর পিরমাণ
িছল ২৫ িমিলয়ন ডলার। বh আেলািচত
িবহােরর প খাদয্ েকেল ািরেত আিথর্ক dনর্ীিতর
পিরমাণ িছল ২৫০ িমিলয়ন ডলার। তাই েদখা
যােc, ভারেতর ইিতহােস এ েটিলেযাগােযাগ

খােতর dনর্ীিত সবেচেয় বড় dনর্ীিতর
িনহত েসনা অিফসারেদর িবধবােদর
শমীক
চkবতর্
ী
ঘটনা।
জনয্ িনিমর্ত আবাসেন তাঁর
কমনওেয়লথ েগমস
আtীয়েদর নােম চারিট য্ােটর
েকেল াির
বেnাবs কেরেছন িতিন। মুmইেয়র েকালাবায়
অেkাবেরর ৩ তািরখ েথেক ১৪ তািরখ পযর্n সমুd তটবতর্ী এলাকায় সংি জিমিট িনহত
িদিlেত অনুি ত হয় কমনওেয়লথ েগমস। ধু েসনা জওয়ানেদর িবধবােদর আবাসেনর জনয্
েয এই েগমেসর আেয়াজেনর পিরিধই বড় িছল একদা িচিhত করা হেয়িছল। আদশর্ েসাসাইিট
তা নয়, এেত বয্য় হেয়েছ ৭ েথেক ১০ িবিলয়ন নােম ওই আবাসন েগাড়ায় ১৪ তলা পযর্n
ডলার। েগমেস অংশ েনয় ৭১িট েদশ। ২০০৩ িনমর্ােণর কথা িছল। িকnt চhাণ যখন মহারাে
সােল দরকষাকিষ কের কমনওেয়লথ েগমস রাজsমntী িছেলন, তখন বািড়িট ৩১ তলা
এেদেশ িনেয় আসার সময় আনুমািনক খরচ পযর্n করার ছাড়পt েদওয়া হয়। ধু তাই
ধরা হেয়িছল ১৮৯৯ টাকা। িকnt এই ২০১০-এ নয়, আবাসনিটর চিlশ শতাংশ য্াট সাধারণ
এেস কমনওেয়লথ েগমেস বাsবত েমাট খরচ নাগিরকেদর িবিkর ছাড়পtও েদওয়া হয়।
দাঁিড়েয়েছ ৭০,০০০ েকািট টাকা। ২০০৬ সােল আর তার পেরই এই তথয্ েবিরেয় পেড় েয
েমলেবােনর্ কমনওেয়লথ েগমস করেত িগেয় যা ওই আবাসেন চhােণর চার আtীেয়র য্াট
খরচা হয়, এই খরচটা তার ১৪ gণ! এমনিক রেয়েছ। এর মেধয্ চhােণর শা িড় ভগবতী
অনুnত-বি ত মানুেষর জনয্ বরাdকৃত ৭০০ শমর্ার নােমও একিট য্াট রেয়েছ। ছ’মাস আেগ
েকািট টাকাও ঘুিরেয় লািগেয় েদওয়া হেয়েছ তাঁর মৃতুয্ হেয়েছ। অিভেযােগর আঙুল ওেঠ
এই খােত। কমনওেয়লথ েগমেস ‘লাগামছাড়া pাkন েসনাpধান দীপক কপূেরর িবrেd। ওই
dনর্ীিত’ হেয়েছ বেল মnবয্ কেরেছ এমনিক সুিpম আবাসেনর য্াট িতিন িফিরেয় িদেলও, তাঁর
েকাটর্ও। িদিlর জওহরলাল েনহr েsিডয়ােমর িবrেd নতুন নতুন অিভেযাগ জমা হেয়েছ।
কােছ েগমস উপলেk ১০ েকািটরও েবিশ টাকা যার মেধয্ রেয়েছ িদিl ও gড়গাঁওেয় িহেসব
খরেচ বানােনা একিট ফুটিbজ েভেঙ পেড়িছল। বিহভূর্ত সmিt েকনা, তা-ও চুিkেত কারচুিপর
কমনওেয়লথ েগমস rর আেগ েথেকই এই মাধয্েম। েসনাpধান িহেসেব তাঁর েময়ােদর

পাহাড়pমাণ dনর্ীিত সামেন আসেত r কের।
েভনুয্ ৈতিরেত িনmমােনর িজিনসপt বয্বহার,
এয্াথিলট ‘িভেলজ'-এর েনাংরা এবং অsাsয্কর
পিরেবশ, এই সব িকছু িনেয় েগমস rর আেগই
িব বয্ািপ বয্াপক সমােলাচনা r হয়। েগাটা
শহরজুেড় এই কমর্যেjর জনয্ ভয়াবহ রকম কম
পয়সা িদেয় িমকেদর কাজ করােনা হয়। মুনাফা
লুেটেছন িঠকাদাররা। ধু িমকেদর ঠকােনার
এই পিরমাণটাই ৩৬০ েকািট টাকা! িহেসব
বলেছ, সমs িজিনস বা পিরেষবা েকনার জনয্
খরেচর িহেসব গেড় ৩০%
৩০% কের বািড়েয় েদখােনা
হেয়েছ। যাবতীয় kয় বা আমদািন, ভূেয়া
সংsােক ভুতুেড় িবল pদান, েছাটখােটা অজানা
সংsােক pচুর খরেচর বরাত, এবং েগমেসর
অিফেস বারবার ‘ডাকািত’র ফেল বারবার
িহেসেবর কাগজপt হািপস—জনগেণর কেরর
টাকায় এই েমাcবেক ‘কমেনর’ (আমজনতার)
‘ওেয়লথ’ িনেয় নয়ছয় বেলই েদেখেছ মানুষ।
কংেgস তার সাংসদ এবং কমনওেয়লথ
অগর্ানাইিজং কিমিটর েচয়ারময্ান সুেরশ
কালমািদেক েছঁেট েদয় িঠকই, িকnt তার েবিশ
িকছু হয়িন। এেkবাের যােক বেল, েখল খতম
পয়সা হজম!
আদশর্ হাউিসং েকেল াির
মহারাে মুখয্মntী পেদ তাঁর d’বছরও
অিতবািহত হয়িন কংেgেসর অেশাক চhােণর।
এর মেধয্ই dনর্ীিতর অিভেযাগ। কািগর্ল যুেd

েশষ পেবর্ িশিলgিড় লােগায়া সুকনা-জিম
েকেল ািরেত অিভযুk েসনা-কতর্ার িবrেd
‘নরম’ অবsান েনওয়ার অিভেযাগ উেঠিছল এই
দীপক কপূেরর িবrেd। মহারা নগেরাnয়ন
দফতর েথেক তার পর েলাপাট হেয় যায় আদশর্
আবাসন েকেল ািরর grtপূণর্ কেয়কিট নিথ।
তদেnর জনয্ তথয্ িহেসেব নগেরাnয়ন দফতর
িসিবআইেক দশিট ফাইল িদেয়িছল। েস সময়
েদখা যায়, তার িভতের েবশ কেয়কিট নিথ েনই।
আদশর্েক েদওয়া পিরেবশ সংkাn ছাড়পেt েবশ
িকছু ফাঁক রেয় িগেয়িছল বেল অিভেযাগ উেঠেছ।
আদশর্েক জায়গা িদেত সরকাির রাsার psও
কিমেয় েদওয়া হেয়িছল। dনর্ীিতর অিভেযােগ
জজর্িরত কংেgস েশষ পযর্n মুখরkা করেত
অেশাক চhাণেক পদতয্াগ কিরেয় েদয়।
আইিপএল েকেল াির
ইিnয়ান িpিময়ার লীেগর (আইিপএল)
যাtা r ২০০৮ সােল। অথচ এরই মেধয্
আইিপএলেক েকnd কের অেনক অিনয়ম,
dনর্ীিত ও অিভেযাগ দানা েবঁেধ উেঠেছ। েখাদ
আেয়াজক, রাজৈনিতক েনতৃবৃn ও বিলউড
তারকােদর িবrেd নানা অিনয়ম, dনর্ীিত, কর
ফাঁিক, ময্াচ গড়ােপটাও ও েবিটংসহ grতর
অিভেযাগ উেঠেছ। িবেদশ pিতমntী শশী থাrর
ও তার বাnবী সুনnা পু রেক েকnd কের উঠেত
r কের আইিপএল dিনয়ার অnরােলর পদর্া।
আেলাচনা-সমােলাচনা েজর িহেসেব শশী থাrর

মিntt ছাড়েত বাধয্ হন। আইিপএল সাmােজয্র
িবতিকর্ত নায়ক লিলত েমািদেক বিহ ার করা
হেয়েছ। েমািদ তাঁর পদ ছাড়েত নারাজ িছেলন।
িতিন hমিক িদিcেলন েয, তাঁেক পদতয্াগ করেত
হেল অেনেকর পদর্ার আড়ােলর rপটা েবিরেয়
আসেব। বিলউড তারকা শাহrখ খান, pীিত
িজnা, িশlা েশিঠ ও িবজয় মািলয়া লিলত
েমািদর pিত তােদর সমথর্ন জািনেয়িছেলন।
েমািদর সবেচেয় বড় সহচর শারদ পাওয়ার
সরকােরর grtপূণর্ শিরক েনতা এবং েকেndর
পূণর্ মntী। এছাড়াও আইিপএেলর িনলােমর
আেগ এনিসিপ েনতা তথা েকndীয় িবমানমntী
pফুl পয্ােটেলর ভূিমকা িনেয়ও p উেঠেছ।
রাজৈনিতক ও কেপর্ােরট জগেতর অেনক
রাঘবেবায়ালই জিড়ত আইিপএল েকেল ািরর
সে । আইিপএলেক েকnd গত িতন বছের শত
শত েকািট টাকা উেড়েছ। আইিপএল-েক েকnd
কের েবিটং, কােলা টাকার েলনেদন, হাওলার
মাধয্েম অথর্ েলনেদন- সবই হেc। জানা যায়
েদশী-িবেদশী ৭৩িট েকাmািন আইিপএল
বয্বসােয় অথর্ িবিনেয়াগ করেছ নানা পেথ,
নানাভােব। এর মেধয্ অেনক েকাmািন মিরশাস,
বাহামা, হংকং ইতয্ািদ তথাকিথত করহীন
sগর্রােজয্র েদেশ িনবিnত। এসব েকাmািনেত
কারা অথর্ িবিনেয়াগ করেছ, িক পিরমাণ
কােলা টাকা সাদা হেc, এসবই অজানা।
েখলােক েকnd কের মানুেষর ৈতির হওয়া
আেবগ আইিপএল বয্বসায়ীেদর অনয্তম
পুঁিজ। ফেল আইিপএল dনর্ীিত মুkবাজার
অথর্নীিতর ফসল।
এভােব তািলকা ধের িলখেত থাকেল
েশষ হওয়া মুশিকল। অিভেযাগ এেসেছ
েয, রা ায়t বয্া , আিথর্ক pিত ানgেলার
উcপদs অিফসাররা ঘুষ িনেcন
কেপর্ােরট েলান েদওয়ার জনয্। এই ঘুেষর
পিরমাণ কেয়ক িমিলয়ন ডলার। এই
ঘটনায় েgpার হেয়েছ এলআইিস হাউিজং
িফনােnর িচফ এিkিকউিটভ, এবং েসnাল
বয্া , পা াব নয্াশনাল বয্া , বয্া অফ
ইিnয়ার অিফসাররা।
dনর্ীিতর
অিভেযাগ
উেঠেছ
রাজয্sেরও। কনর্াটেক জিম েকেল ািরেত
নাম উেঠ এেসেছ িবেজিপর ইেয়dরাpার
সরকােরর, যারা এখনও গিদেত বেস
আেছ বহাল তিবয়েত। এরােজয্ রাজারহাট
েথেক r কের নানা বয্াপাের অিভেযাগ েভেস
েবড়ােc েনতােদর সmেকর্। উtরpেদেশ খাদয্
েকেল ািরও এপযর্ােয় বড় েকেল াির। এর
পিরমাণ pায় ২ লk েকািট টাকা। রােজয্ রােজয্
ঘুের েবরােল এরকম অেনক েবড়াল ঝুিল েথেক
েবেরােব।
এখন মুশিকল হল, এসব dনর্ীিত হেত হেত
খািনকটা গা-সওয়াও হেয় েগেছ মানুষ। কারণ
মজীবী মানুেষর েকান সংগিঠত শিk না
থাকার ফেল েযটুকু pিতবাদ-িবেkাভ— সবই
আবd হেয় েগেছ েভােট ফায়দা েলাটার রসেদ।
তাই অনয্ােয়র িবrেd লড়াইও হয় িহেসব
কেষ। সংসদ অচল হেয় যাওয়া, ‘বাম’ ও
িবেজিপেদর েলাকেদখােনা pিতবাদ হেয়েছ, িকnt
েসসবই আগামী েভাটেক লkয্ েরেখ, জনগেণর
টাকা িনেয় এই িবপুল নয়ছয় িনেয় তােদর
সিতয্কােরর েকান েহলেদাল েনই। থাকেবই বা
িক কের? তারা pেতয্েকই েতা েকান না েকান
সমেয়, এখেনা েকান না েকান রােজয্ সরকাের
আসীন হেয় একইরকমভােব dনর্ীিতর অংশীদার।
নতুন বছর, নতুন দশক এই দগদেগ sৃিত
িনেয়ই r করেছ তার পথচলা। সমs অ ভ
আঁতােতর মুেখাশgেলােক িছঁেড় েফেল, সামেন
আসেব িক জনগেণর শtrরা? দাঁড়ােব িক
জনতার কাঠগড়ায়? আমজনতার িহmতই িঠক
করেব িক আমােদর ভিবষয্ত।

৪
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সরকারী sাsয্বয্বsার দফারফা হাল, হাসপাতাল িনেয় আেnালন
দিkণ কলকাতার বাঘাযতীন হাসপাতাল

হাওড়ার বাউিড়য়ায়

েবসরকািরকরেনর িদেক? েডপুেটশন
িনজs pিতিনিধ : দিkণ কলকাতা উপকেn
বাঘাযতীন েsট েজনােরল হাসপাতাল ৈতরী
হওয়ায় সংলg অ ল এবং দিkণ ২৪ পরগণার
িবsৃত অ েলর মানুষ অl খরেচ সুিচিকৎসা
পাওয়ার আশা েদেখিছেলন। কাছাকািছ একমাt
সরকারী হাসপাতাল হেc এম.আর বা রু
হাসপাতাল। েসখােন অসংখয্ েরাগীর উপচােনা
িভড়, ডাkাররা িহমিশম খান এত েরাগীর
িচিকৎসা করেত। ফেল বাঘাযতীন হাসপাতাল
হওয়ায় অেপkাকৃত সহেজ িচিকৎসার সুেযাগ
পােবন েভেব sিs েপেয়িছেলন এলাকার মানুষ।
িকnt dঃখজনক হেলও এটা সিতয্ েয, েস আশা
পুরন হয়িন। যাদবপুর নাগিরক উেদয্াগ সংগঠেনর
পk েথেক এিবষেয় িবগত কেয়ক মাস ধের
আেnালন চালােনা হেc। গত েম মােস এক
গণকনেভনশেনর মেধয্ িদেয় এই আেnালন সূিচত
হয় এবং তারপর তথয্সংgহ, গণsাkর, এলাকায়
pচার সহ নানা কমর্সচূ ী চেলেছ।
বাঘাযতীন হাসপাতােল সিঠক মােনর sাsয্
পিরেষবা পাওয়া যায়না, বা দরকারী ওষুধপt,
অপিরহাযর্ পরীkািনরীkা বয্বsার থাকার কথা
থাকা সেttও pায় েকান িকছুই পাওয়া যায়না,
sানীয় মানুেষর এই অিভেযােগর িভিtেত তারা
হাসপাতােলর সামেন িদেনর পর িদন তথয্ সংgহ
কের। এবং এই তেথয্ও একই সতয্ েবিরেয়
আেস। অথচ, তথয্ জানার অিধকার আইেনর
সাহােযয্ জানা যায় েয, এই হাসপাতােল সব
ধরেণর িচিকৎসা ও পরীkািনরীkা হওয়ার কথা।
অথর্াৎ যথাথর্ sাsয্ পিরেষবা েদওয়া যােদর দািয়t,
তােদর উদাসীনতা এবং অবেহলাই েয বাঘাযতীন
হাসপাতােলর এই ৈদনয্দশার কারণ, েসটা িদেনর
আেলার মত পির ার। অথচ রেয়েছ িবরাট িবিlং
এবং অনয্ানয্ পিরকাঠােমা, েবতন ও রkণােবkণ
বাবদ খরচ হেc লk লk টাকা সরকারী েকাষাগার
েথেক।
একইসে দাবী েতালা হয় েকান অজুহােতই
এই হাসপাতালেক েবসরকারী েকান sাsয্বয্বসায়ীর হােত তুেল েদওয়া চলেব না েযমনিট
করা হেয়েছ যাদবপুর িটিব িহ্sতালেক pবাসী
ভারতীয় বয্বসায়ী েকিপিস grেপর হােত তুেল
িদেয়।

গত ২৪ িডেসmর হাসপাতােলর েগেট
এলাকার মানুষেদর িনেয় জমােয়ত হেয়
সুপােরর কােছ েডপুেটশন ও sাkর সহ
দািবপtও েপশ কের নাগিরক উেদয্াগ।
তােদর ধারাবািহক আেnালেনর ফেল
িকছু সাফলয্ এেসেছ। হাসপাতােল িনয়িমত
রk-মল-মূt এবং কফ পরীkার বয্বsা
থাকেলও েসgেলা হত না, বতর্মােন, সুপােরর
কথা অনুযায়ী এgিল হেc। এkের, ইিসিজ,
আল াসাউn হত না, বতর্মােন হেc।
েজনােরটর সারােনা হেয়েছ। হাসপাতােল
pেয়াজনীয় ওষুধ পাওয়া যায় না— এই
অিভেযােগর জবােব সুপােরর বkবয্ হেc: সব
ওষুধ sাsয্ দpর িদেc না, আবার েয ওষুধ
িদেc েসটা অেনক সময় কাযর্কর হেc না,
অসুখ সরােনার জনয্ ডাkাররা বাধয্ হেcন
অনয্ ভােলা ওষুধ েpskাইব করেত যা বাইের
েথেক িকনেত হেc।
ডাkাররা সময়মত দpের থােকন না
এমনিক জrরী িবভােগও সব সময় তােদরেক
পাওয়া যায় না— এই অিভেযাগ সুপার sীকার
করেত বাধয্ হেয়েছন এবং এর জনয্ ডাkােরর
অভাব এবং একাংশ ডাkােরর অসহেযািগতার
কথা বেলেছন। আেnালনকারীরা দাবী কের,
ডাkােরর অভাব পূরণ করার দািয়t সুপারেকই
িনেত হেব। ডাkারেদর েকউ অসহেযািগতা
করেল তা েমটােনার দািয়tও ওনার, এর জনয্
েকান েরাগী িচিকৎসা পােব না, এটা বরদাs
করা হেব না।
এই হাসপাতােল সাজর্াির অথর্াৎ অপােরশন
হওয়ার কথা। মাইেkাসাজর্াির, লয্াপােরাsিপ,
চkু অপােরশন— সব হওয়ার কথা অথচ িকছুই
হয়না, এই অিভেযােগর উtের সুপার বেলেছন,
সব ধরেণর আধুিনক যntপািত থাকা সেttও চkু
িবেশষj, এয্ানােsিসs এবং grপ-িড কমর্ীর
অভােব সািজর্কাল িবভাগ অেকেজা হেয় আেছ,
সরকােরর কােছ বারবার িচিঠ িলেখ ডাkার,
এয্ানােsিসs এবং grপ-িড কমর্ী চাওয়া সেttও
পাওয়া যােc না।
হাসপাতােল েরাগীেদর খাদয্ আেস বাইের
কয্াটারার েথেক অথচ খােদয্র gণমান তদারিকর

েকান বয্বsা েনই।
এই হাসপাতােলর েবসেমn-এ ১৬
িট হাসপাতােলর েরাগীেদর জামাকাপড়চাদর pভৃিত কাচা হয়, েস জায়গািট অতয্n
অপির ার ফেল pভূত dষণ ৈতরী করেছ যা
েরাগীেদর অসুখ সারােনার বদেল বািড়েয়
েদেব। তdপির সরকারী হাসপাতােলর এই কাজ
িদেয় েদওয়া হেয়েছ pাইেভট ‘বয্াn বk’েক।
এটা pাইেভটাইেজশেনর িদেক একটা পদেkপ
বেল মেন কের তার pিতবাদ জানান নাগিরক
উেদয্ােগর pিতিনিধরা। সুপােরর বkবয্ হেc,
িতিন সরকারী িনেদর্শ পালন করেছন মাt,
এিবষেয় তার িকছু করার েনই।
দাবী মত সুপার pিতrিত িদেয়েছন দpর
সহ ডাkারেদর তািলকা, েকান ডাkার কেব
এবং ক’টা পযর্n দpের বসেবন, ওষুেধর
তািলকা, েবেডর সংখয্া এসব েদওয়ােল
ঝুিলেয় েদেবন, যােত সহেজ সকেল এসব
জানেত পােরন। অnিবর্ভাগ পিরcn রাখার
pিতrিতও িতিন িদেয়েছন।
িকnt সব েথেক আশ ার িবষয় হেc—
এই হাসপাতালেক বয্িkমািলকানায় তুেল
েদওয়ার িনি ত চkােn িলp হেয়েছ সরকার।
ইিতমেধয্ই িতনিট pাইেভট পািটর্ এেসেছ
হাসপাতাল পিরদশর্েন, সরকারী অিফসারেদর
সে িনেয়। তৃতীয় জন বয্া ােলার িভিtক
sাsয্ বয্বসায়ী। মাপেজাকও হেয় েগেছ।
সরকারী হাসপাতাল তুেল িদেয় এখােন হেব
িনউেরা-েফিসয়াল িkিনক। অথর্াৎ কসেমিটক
ি টেমেnর সাহােযয্ েসৗnযর্বিৃ d এবং েকাঁচকােনা
চামড়া টানটান করার পি মী বয্বsার আমদািন
কের বয্াপক মুনাফা েলাটার েনাংরা পিরকlনা।
এটা হেল সmূণভ
র্ ােব বাঘাযতীন-যাদবপুর
অ ল এবং দিkণ ২৪ পরগণার িবsৃত
অ েলর িবপুল সংখয্ক গিরব মানুেষর িচিকৎসা
বয্বsােক িবপযর্s করেব, ংস কের েদেব।
িকnt এই মানুষ-িবেরাধী ষড়যntেক সফলভােব
বাধা িদেত েগেল চাই বয্াপক মানুেষর সিmিলত
সিদcা এবং সংgামী pিতেরাধ। েসই বৃহtর
আেnালেনর pিতrিত gহণ করেছ যাদবপুর
নাগিরক উেদয্াগ।

জয়নগেরর েমায়া

১ পৃ ার েশষাংশ
তাও মজুিরটা েকানভােবই িদেন ১০০
টাকার েবশী নয়। অনয্ েপশায় তাহেল
ৈদিনক েরাজগারটা বুঝেত পারেছন
েতা? খাটুিনটা কম নয়— dপুেরর
খাওয়া আর ঘnা খােনক েরs েনওয়া
বাদ িদেয় সকাল সাতটা েথেক রাত
দশটা অিb কাজ। gড় jাল
েদওয়া, বড় বড়
কড়াইেয়
িচিন আর
অনয্ gড়
িমিশেয়

েভজাল রস ৈতরী করা, তারপর খই
েফেল উনুেনই েনেড় েনেড় মািখেয়
মুডি় ক বানােনা— খুিঁ ট নাড়া েদখেলই
েবাঝা যায়— সকাল েথেক রাত—
এেকক বাের ১৫ েকিজ মুডি় ক— িদেনর
েশেষ অnত ১০ কুয্ইnাল েমায়া।
বাপের বাপ!
এরপর মুডি় কর সােথ gড়
আর kীর িমিশেয় িঘ িদেয়
পাকােনার
কােজ
মিহলারা েবশী

পারদশর্ী। এেদরও কাজ একই সমেয়র—
সকাল েথেক রাত। pেতয্েক ১৫ েকিজর
দশটা কের েশষ কের এেকক িদেন, মােন
েদড়েশা েকিজ কের িদেন, আর িদেন ৮০
টাকা। সার িদেয় েদওয়ােলর িদেক মুখ
কের িপঁেড়র ওপর pায় উবু হেয় বেস
সারািদন েমায়া পাকােনা। অবশয্mাবী
ফলাফল হাত-ঘাড়-েকামের বয্াথা আর
বদহজম। সকােল সাতটায় আসার আেগ
ঘেরর কাজ খািনক সামলােনা, dপুের d
ঘnার জনয্ বািড় িগেয়ও খাওয়া ছাড়া
েথেক যায় িকছু কাজ। সারা বছর এনারা
কী কেরন? িজjাসা করলাম ভারতী
দাসেক। ‘েঢঁড়স কািট’। ঘাবড়ােবন না,
আিমও ঘাবেড়িছলাম। বািড়র সামানয্
জিমেত সবিজ চাষ কেরন, আর অেনয্র
জিমেত ফসল কােটন। জয়নগেরর
আশপােশর gামgেলােত েঢঁড়স চােষর
একটা িহিড়ক েদখা যােc গত এক
দশেক; সার েদওয়া sাদিবহীন লmাচওড়া ‘িবিলিত জােতর’ েঢঁড়স, rপ
আেছ িকnt gন েনই। েকউ েকউ আবার
অনয্ সমেয় গৃহ পিরচািরকা, বাবুর বািড়

িনজs pিতিনিধ : গত ২০েশ িডেসmর মজdর kািn
পিরষেদর হাওড়া েজলা কিমিটর েনতৃেt েজলা মুখয্
sাsয্ আিধকািরেকর কােছ বাউিরয়ার েফাটর্ gsার
েsট েজনােরল হাসপাতােল সুিচিকৎসার দািবেত
একিট েডপুেটশন েদওয়া হয়। এই হাসপাতালিট দীঘর্
pায় ২০-২৫ বছর ধের চালু হেলও এই হাসপাতােল
িচিকৎসার উপযুk পিরকাঠােমা ৈতরী করা হয়িন।
িবরাট হাসপাতাল িবিlং এবং sাফ েকায়াটর্ার
িবিlং িনিমর্ত হেয়েছ অথচ েনই ওিট, িশ িবভাগ,
pসূিতিবভাগ, এkের-পয্াথলিজর বয্বsা ইতয্ািদ
pেয়াজনীয় পিরেষবা যা একিট েsট েজনােরল
হাসপাতােল থাকার কথা। এমনিক বছর dেয়ক
আেগ এমেকিপ যখন এই আেnালন r কের তখন
এই হাসপাতােল েরাগীেদর বািড় েথেক েবিডং িনেয়
আসেত বলা হল। বাথrম, পায়খানা িছল বয্বহােরর
অেযাগয্। সবর্সাকুেলয্ ডাkার িছেলন িতনজন। তারা
এেককজন পালা কের হাসপাতােল আসেতন। এমেকিপ
হাসপাতােলর সুপােরর কােছ েডপুেটশন, িবেkাভ
অবsান, sানীয় মানুেষর sাkর সংgেহর মত নানা
কমর্সচূ ী gহণ কের। ফেল হাসপাতােলর িকছু উnিত
ঘেট িকnt pেয়াজনীয় পিরেষবা এখনও চিল হয়িন।
তাই িসএমওএইচ-এর কােছ েডপুেটশেনর কমর্সচূ ী
gহণ করা হয়। িকnt আগাম অয্াপেয়nেমn থাকা
সেttও িসএমওএইচ ঐিদন অিফেস উপিsত থাকেত
পােরনিন। তার অিফস েথেক জানােনা হয় িতিন জrরী
কােজ 'রাইটােসর্র সে িভিডও কনফােরেn বয্s'
থাকায় িতিন অিফেস এেস েডপুেটশন িনেত পারেছন
না। পের এমেকিপ েনতৃেtর সে েফােন েযাগােযাগ
কের িতিন আেলাচনায় বসেবন। েসইমত গত ২৭েশ
িডেসmর তািরেখ তাঁর সােথ হাওড়া েজলা েনতৃেtর
আেলাচনা হয়। িসএমওএইচ িবষয়িট খিতেয় েদখার
pিতrিত েদন। েকন একইসে ৈতরী হওয়া েবলুড়
এবং গাবেবিড়য়া েsট েজনােরল হাসপাতােল উk
িনিদর্ পিরেষবাgিল চালু হেত পারল অথচ েফাটর্
gsার েsট েজনােরল হাসপাতােল হেত পারেলা না,
তা িতিন অনুসnান করেবন এবং pেয়াজনীয় উেদয্াগ
gহণ করেবন। মাসখােনক বােদ এিবষেয় েখাঁজ
েনওয়ার কথা বেলন।
এই িনিদর্ পিরেষবাgিল চালু করা এবং সুিচিকৎসার
দািবেত এলাকার মানুষেক সে িনেয় আেnালন চািলেয়
যােবন বেল জািনেয়েছন হাওড়া েজলা েনতৃt।

িমক

রাnা বা আয়ার কাজ কেরন, চndপুিলর
িসজেন চndপুিল।
কমর্শালায় সবেচেয় েবশী লােগ
পয্ািকং-এর েলাক। বাk ৈতরী, বাkয়
িনিদর্ সংখয্ক েমায়া ভরা আর রিঙন
সুেতা িদেয় বাঁধা। এেদরও সারািদন বেস
বেস কাজ, বেয়েস হয় িকেশার িকেশারী
না হেল বৃd। অদk ম। িকেশাররা
অনয্ সমেয় েবকার, না হেল ে েনর
হকার িকংবা মুেটিগির কের, এর বাগান
পিরsার, ওর গােছর ডাবটা েপেড়
েদওয়া এই আর িক। এেদর মাইেন
আরও কম— প াশ িক ষাট টাকা।
আর আেছ মাল েডিলভাির েদওয়া,
gড়টা হাট েথেক িকেন আনা, খইটার
িক অবsা েদখা, অমুক েলাকটা কােজ
এল না েকন, িকংবা েকউ না এেল pিk
েখেট েদওয়া। এরাও ওরকম ষাট-সtর
টাকা পায়।
মজুির যতই কম েহাক না েকন
এটা েতা েবাঝা যােc েদড়-dই েথেক
িতন হাজার টাকা মাস েগেল মজুিরও
বছের অনয্ সমেয়র েপশাgেলায়

পাওয়া যায় না— সরকার বা বড় পুিঁ জ
নয়, আ িলক েছাট েছাট কয্ািপটাল,
মােন ধrন ২ লাখ টাকা, ২৫/৩০
জেনর একেশা িদেনর কােজর বয্বsা
কের িদেc। এখেনা েখজুর গাছ এক
জেনর, হাঁিড় আর একজেনর েতা gড়
বানায় অনয্জন, েমায়া বানায় েকউ
আর িবিk কের নানান েদাকান, খায়
আমজনতা। িনেজর িনেজর কােজর
িজিনেসর মািলকানা তােদরই। িনেজর
পুিঁ জ, িনেজর খািনক খাটুিন আর িকছু
কমর্চারীর অlিবsর ম চুির কের িদিবয্
চলেছ অথর্নীিতর একদম মূলেsােত না
চলা একটা েমাটামুিট gামীন উৎপাদন
বয্বsা। েযভােব মূলেsাত নানািদেক
থাবা বসােc জয়নগেরর েমায়া
েকানিদন িরলােয়েnর েমায়া বা হলিদরাম
জয়নগেরর েমায়া হেয় যােব তাই
আশ ার, ‘সারাবছর একই দােম(েবশী
দােম) রিঙন পয্ােকেট’। আের পাগলা
dিনয়ার েলাকেক খাওয়ািব কী কের?
েখজুর গাছ েয কমেছ, অলেরিড দশটা
গােছ একেশা হাঁিড়।

িমকশিk
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জ লমহল এখন েকমন?
িনজs pিতিনিধ: িপ িচদাmরেমর িচিঠর উtের
মুখয্মntী বুdেদব ভ াচাযর্ হামর্াদ শেbর বয্াখয্া
েচেয়েছন। হামর্াদ শেbর বয্াখয্া বুdবাবুর অজানা
থাকেত পাের তেব হামর্াদ সmেকর্ জনগেণর সময্ক
উপলিb আেছ। িচদাmরেমর কথাবাতর্ায় s
রাজৈনিতক বাধয্বাধকতায় িতিন িচিঠ িদেয়েছন
বেট তেব হামর্াদ ছাড়া েযৗথবািহনী েয তােদর
কািkত সাফলয্ পােব না এটা িতিন মেন কেরন।
যিদও িতিন হামর্াদ না বেল sানীয় মানুষ কথািট
বয্বহার কেরেছন, িকnt ইি ত s । তাছাড়া
েকান 'sানীয় মানুষ' অst হােত েযৗথবািহনীেক
সাহাযয্ করেছ তা আজ সকেলই জােন। এ কথার
অথর্ বাcা েছেলও েবােঝ েয িচদাmরেমর সােথ
েবাঝাপড়া কেরই বুdেদবরা হামর্াদেদর জ লমহেল
নািমেয়েছন। উভেয়রই উভয়েক pেয়াজন।
েযৗথবািহনী ও হামর্াদ পরsর পরsেরর
পিরপূরক। েযমন বুd-িচদাmরম। dঁh তের dঁh
কােn। েগাটা জ লমহল জুেড় হামর্াদেদর সntাস
বাড়েছ। েয েয এলাকায় তারা ঢুকেছ মাওবাদীেদর
মত একই কায়দায় 'অপােরশন' চালােc।
জ লমহেলর সাধারণ মানুেষর পেk এখন েবাঝা
মুশিকল েকান অপােরশন েক করেছ! কারাই বা
রােত িমিটংেয় েযেত বলেছ, রাতপাহারা িদেত
বলেছ আর কারাই বা চাঁদার জনয্ ফেতায়া জারী
করেছ। েয িসিপএেমর েলােকরা ক'িদন আেগ
জনগেণর কিমিটর দাদা হেয় েগিছল তােদরই
েকউ েকউ জনগেণর কিমিটর েলােকেদর েপটােc
বা পুিলেশ ধিরেয় িদেc এমন ঘটনাও ঘটেছ।
মাওবাদী রাজনীিতর অিবমৃশয্কািরতার কলয্ােণ
জ লমহেল এখন খুন কের লাল কািলেত একটা
েপাsার িলেখ িদেলই েসটা মাওবাদীেদর ঘােড়
চািপেয় েদওয়া যায়। সাংবািদকরাও েসভােবই

পৃিথবীর বড় েকাmানী-মািলকেদর আরও
পুিঁ জ জমােনা, বয্বসােক আরও আরও
ফুিলেয় ফাঁিপেয় বড় কের েতালার মারণ
েখলায় ংস হেয় যােc জল, জ ল,
কৃিষজিম সহ জীবেনর মূল উৎসgিল।
বড়েলাকেদর েলাভী েscাচারী জীবেনর
সীমাহীন চািহদা েমটােত িগেয় পৃিথবীর
সমs সmদ এমন িনমর্ম ভােব িনঙের
বার করা হেc, েয তার ভার pকৃিত
আর সহয্ করেত পারেছ না। পিরেবশ
দূষণ িবষয়টা তাই িকছু উcিশিkত
ৈবjািনেকর গেবষনায় সীমাবd থাকা
উিচত নয়। দূষণ িবেরাধী আেnালনটাও
যিদ িনরাপদ dরেt েথেক িকছু ভােলা
কাজ করার মেধয্ আটেক থােক, তেব
মুশিকল। দূষণেক বুঝেত হেব ে ণী
সংgােমর ময়দােন দাঁিড়েয়ই। পুিঁ জতnt
উেcেদর লড়াই ( েস পুিঁ জ বয্িk অথবা
রা যার হােতই থাক না েকন ) যিদ দূষণ
িবেরাধী লড়াইেয়র সােথ িমেল িমেশ না
যায় তেব এই পৃিথবীর ভিবষয্ত সmেকর্
েকােনা আসার কথা েশানােনা সিতয্ই
অসmব। মািলিক আkমেনর সামেন
বুক িছিটেয় দাঁড়ােনা “ িমকশিkর”
পাঠকেদর সামেন তাই ভূ-উ ায়ন বা
Global Warming িনেয় এই আেলাচনার
অবতারণা। সীমাহীন পিরেবশ দূষেণর
ফেল সৃি হওয়া এই ভূ-উ ায়েনর
িবপদটা এতটাই মারাtক েয, আটকােত
না পারেল আগামী ৩০ িক ৪০ বছেরর
মেধয্ পৃিথবীর অিধকাংশ েমহনিত
মানুেষর জীবেন ভয় র dেযর্াগ ঘিনেয়
আসেব, েয dেযর্ােগর ভয়াবহতার কােছ
৭৬’এর মnnর বা এটম েবামায় িব s
জাপান mান হেয় যােব।
ভূ-উ ায়ন িবষয়টা িক? েসাজা
কথায় বলেত েগেল পৃিথবী আেs আেs

িলখেত অভয্s। েকান দাদা কখন কখন কার হেয়
েখলেছন, েবাঝা মুশিকল।
জ লমহেলর সাধারণ মানুেষর অবsা
ভয় র। আতে gােমর মানুষ রােত ঘুেমােত
পােরন না। সেn হেলই চারিদক নশান।
িজিনসপেtর দাম আgন। এিদেক গত dবছর এই
এলাকায় চাষ-আবাদ হয়িন বলেলই চেল। বনধ
অবেরাধ েলেগই আেছ। কাজ কাম pায় হেc না

মিহলােদর রােতর পর রাত আতে কােট।
পুিলিশ অিভযােনর pিতবােদ, gােমর েছেলেদর
েgpােরর pিতবােদ gােমর সাধারণ মানুষ কখনও
কখনও মিরয়া হেয় pিতবাদ জানােcন, সংগিঠত
িবেkাভ েদখােcন। এছাড়া নারী ইjত বাঁচাও
কিমিট নােম কেয়কিট বড় িমিছল সংগিঠত
হেয়েছ। িকছু িকছু েমেয়েদর ওপর অতয্াচােরর
pিতবােদ মিহলারা এসব িমিছলgিলেত সমেবত

বলেলই চেল। সবসময় কােজ েবরেনাও সmব
হেc না। েযৗথবািহনী এখন 'উপsাsয্েকেnd'ও
কয্াm করা r কেরেছ। েলখাপড়া েতা িশেকয়
উেঠেছ। gােমর sুলgেলােতও উপিsিত অতয্n
কম। ঘেরই থাকেত না পারেল আর েলখাপড়া
হেব কী কের? িকছু িকছু gাম আেছ েযখােন
রােতর েবলা পুrেষরা ঘেরই থাকেত পাের না।

হেয়েছন, িকnt েসgেলারও পথেরাধ কেরেছ
েযৗথবািহনী। কখনও কখনও ভয় েদিখেয় তাড়াও
কেরেছ।
এিদেক জনগেণর কিমিটর ঘােড় ভর কের
িনেজেদর pভাব বাড়ােc তৃনমূল কংেgস।
জনগেণর কিমিট 'গণ িমিলিশয়া' হেয় যাওয়ার
পর েথেক জনগেণর গণ আেnালেনর, গণ

সমােবেশর েকান ম েনই। েনতৃt সব
'আnারgাউেn'। pশাসনও েচেয়েছ তােদরেক
েগাপন েডরায় পাঠােত। কাযর্ত জনগেণর
কিমিট 'িনিষd' সংগঠেন পিরণত হেয়েছ। এখন
তাই েযেকান pকাশয্ সমােবশ হেc তৃণমূল
কংেgেসর। তৃণমূেলর জনসভােত 'জনগেণর
কিমিট'র েকান েকান এলাকা েথেক েলাকসমােবশ
করা হেc। মাওবাদীেদর কােছও সmবত pকাশয্
সমােবেশ তৃণমূল কংেgসই ভরসা। অতয্n
বুিdমtার সে িস রু -নnীgাম আেnালেনর
মতই লালগড় আেnালেনরও ফায়দা তুেল িনেc
তৃণমূল কংেgস।
মুেখ েযৗথবািহনী pতয্াহােরর কথা বলেলও
তৃণমূল িকnt চায় জ লমহেল েযৗথবািহনী অnতঃ
িনবর্াচন পযর্n থাকুক। েযৗথবািহনী না থাকেল এই
মুhেতর্ সুশাn-তপন-সুকরু েদর সে এঁেট উঠেত
পারেব না মমতাবািহনী। েভnু অিধকারী দাপুেট
েনতা হেলও তাঁর পূবর্ েমিদনীপুেরর মত েজার
পি ম েমিদনীপুের েনই। তাছাড়া িচদাmরেমর
ছাড়পt িনেয় সশstবািহনী গঠেনর pে দীপক
সরকাররা অেনকটাই এিগেয় েগেছন।
সবিমিলেয় এক রাজৈনিতক অিন য়তার
মেধয্ িদেয় এেগােc জ লমহল বা পি ম
েমিদনীপুেরর িবsীণর্ এলাকা। সntােসর আবেহ
িদন কাটেছ িনরn, দিরd হাজার হাজার
জ লমহলবাসীর। রাজৈনিতক ভিবষয্ত যাই
েহাক না েকন জ লমহেলর মানুেষর জীবেন তা
েকান ৈবpিবক উtরেণর পিরমnল ৈতরী করেব
না আেদৗ েতমন িকছু না ঘেট চরম pিতিkয়ার
শাসন pিতি ত হেব িকনা এই pে র উtেরর
অেপkায় pতীkা করেছন জ লমহেলর েববাক
মানুষ।

ভূ-উ ায়ন pসে

গরম হেয় যােc। এই গরম হেয় ওঠাটা
িশl িবpেবর পর েথেক অথর্াৎ গত
pায় d’েশা বছর ধের kমশই বাড়েছ।
িবjানীরা িহসাব কের েদেখেছন েয গত
একেশা বছর পৃিথবীর গড় তাপমাtা
০.৭৪ িডgী েসিnেgড েবেড়েছ। এই
লাইনটা পেড় আপিন একটু হতাশ হেত
পােরন। ১০০ বছের যিদ তাপমাtার গড়

েমােটই সামানয্ বয্াপার নয়। আজ
েথেক pায় ৩০,০০০ বছর আেগ যখন
পৃিথবীেত িহমযুগ িছল, যখন পৃিথবীর
অিধকাংশ জায়গা বরেফ ঢাকা িছল,
তখন পৃিথবীর গড় তাপমাtা এখনকার
েথেক মাt ৬ িডgী েসিnেgড কম িছল।

েযেত পাের।
ভূ-উ ায়েনর িবপদটা িঠক িক?
পৃিথবীর পানীয় জেলর একটা বড়
অংশ পাহােড়র চূড়ায় িহমবাহ িহসােব
আর উtর ও দিkন েমrেত বরফ হেয়
জেম আেছ। পাহােড়র চূড়ার িহমবাহ যিদ
সবটা গেল যায় তাহেল িহমবাহ েথেক
েনেম আসা নদীgিলেত pথেম ভয়াবহ

এত সামানয্ েবেড় থােক তাহেল এত ভয়
পাওয়ার িক আেছ। মািলকেদর টাকায়
চলা খবেরর কাগেজও মােঝ মােঝ বলা
হয় ভূ-উ ায়ন িনেয় এত ভয় পাওয়ার
েকােনা কারণ েনই, কারণ তাপমাtা
খুব সামানয্ই েবেড়েছ। িবjানীরা িকnt
অনয্ কথা বলেছন। তারা বলেছন গড়
তাপমাtা ওই ০.৭৪ িডgী বাড়াটা

এখনকার েথেক গড় তাপমাtা যিদ আর
২ িডgী েসিnেgড বােড় তাহেল পৃিথবীর
সমs বরফ গেল যােব। আবহাওয়ায়
এমন পিরবতর্ন আসেব যা মানুেষর
সেহয্র বাইের চেল যােব। িবjানীেদর
আশ া মানব সভয্তা েযভােব চলেছ
তােত ২০৪০ সােলর মেধয্ই গড়
তাপমাtা ওই ২ িডgী েসিnেgড েবেড়

বনয্া হেব, তারপর নদীgিল িকেয়
যােব। পানীয় জেলর অভাব েদখা
েদেব, চাষবাসও বn হেয় যােব। পূবর্
আি কার িকিলমা ােরা পবর্েতর িহমবাহ
অেধর্েকর েবশী গেল েগেছ। িহমালয়
পবর্েতর িহমবাহও গলেছ। গ া িসnু
bhপুt এইসব নদীেত একসােথ pবল
বনয্া হেল ও তারপর নদীgিল িকেয়

েকতন বসু

েগেল েদেশ েয িবপযর্য় েনেম আসেব
তার কােছ িহেরািশমা-নাগাসািক তুc।
েমrpেদেশর বরফ যিদ গেল তাহেল
েসই বরফ গলা জল এেস পড়েব সমুেd।
েমr pেদেশ েয িবপুল বরফ জেম আেছ
তার সবটা যিদ গেল যায় তাহেল সমুেdর
জল এত বাড়েব েয বাংলােদশ মালdীপ
ীল ার মত বhেদশ জেলর তলায় চেল
যােব। ভারেতরও সমুdউপকূেলর সমs
রাজয্ তিলেয় যােব। পি মবে র উtর
দিkন ২৪ পরগনার hগলী, হাওড়া,
নদীয়া, বধর্মােনর এক অংশ সমুেd
ডুেব যােব। অসংখয্ মানুষ উdাst হেয়
যােবন। চাষ বn হেয় যােব। আর এসবই
হেত পাের মাt ৩০-৪০ বছেরর মেধয্।
দিkন েমrর বরফ kমশই গলেছ।
েসখােন িদগn িবsৃত বরেফর চাঙের
ইিতমেধয্ই িবশাল ফাটল েদখা িদেয়েছ।
উtর েমrর অবsাও একই রকম।
পৃিথবীেত বরেফর উপের েয
সূযরর্ ি এেস পেড় তার অেনকটাই
pিতফিলত হেয় িফের যায়। বরফ গেল
েগেল েসখােন পড়া সূযরর্ ি র অেনকটাই
মািট বা জল েষ েনেব, ফেল পৃিথবী
আেরা গরম হেয় উঠেব। গড় তাপমাtা
যিদ আরও ২ িডgী েসিnেgড সিতয্ই
বােড় তাহেল ধান গেমর ফলন ভীষণ
কেম যােব। অেনক রকম েরাগ জীবানু
েপাকা-মাকড় খুব drত বংশবৃিd করেব,
নানা রকম েরােগর মহামারী েদখা েদেব।
আর এসবই হেত পাের মাt ৩০-৪০
বছেরর মেধয্।
ভূ-উ ায়ন হেc েকন?
িদেনর েবলায় পৃিথবীেত সূেযর্র
েয তাপটা এেস পেড়; রােt পৃিথবী
েসই তাপ মহাশূেনয্ েছেড় েদয়।
েশষাংশ ৮ পৃ ায়

৬

িমকশিk
জানুয়ারী ২০১১

ভারতীয় আম আদিমর চালিচt

এশীয় উnয়ন বয্াংক সmpিত
ভারেতর েমাট জনসংখয্ার েকান অংশ
কত আয় কেরন তার একটা তািলকা
pকাশ কেরেছ। তারা তািলকািট pকাশ
কেরেছ kয় kমতার সমতার (purchase
power parity) িভিtেত। এশীয় উnয়ন
বয্াংক ভারতীয় জনসংখয্ােক পাঁচিট
অথর্ৈনিতক বেগর্ ভাগ কেরেছ। বগর্gিল
হল দিরd, িনmমধয্িবt, মধয্ মধয্িবt,
উেছ মধয্িবt ও ধনী। দিরেdর আেয়র
পিরমান মাথািপছু ১০৩৫ টাকার কম।
িনm মধয্িবtেদর েkেt এটা হল ১০৩৫
টাকা েথেক ২০৭০ টাকা। মধয্ মধয্িবt
বেগর্র আেয়র পিরমান মাথািপছু
২০৭০ টাকা েথেক ৫১৭৭ টাকা। উেছ
মধয্িবtেদর েkেt মাথািপছু আয়
৫১৭৭ টাকা েথেক ১০৩৫৪ টাকা।
আর জনসংখয্ার সবেথেক ধনী অংেশর
মাথািপছু আয় ১০৩৫৪ টাকার েবশী।
এশীয় উnয়ন বয্াংক কতৃক
র্ pকািশত
তািলকা অনুযায়ী ৮৩ েকািট মানুষ দিরd
বগর্ভk
ু আর িনm বগর্ভk
ু মানুষ আেছন
সােড় ২২ েকািট। ৫ েকািট মানুষ আেছন
মধয্ মধয্িবt বেগর্ আর উc মধয্িবt
মানুেষর সংখয্া ৫০ লk। ধনী বগর্ভk
ু
মানুেষর সংখয্া মাt ১০ লk।
pথেমই বলা হেয়েছ pিতেবদনিট
ৈতরী হেয়েছ kয় kমতার সমতার
িভিtেত। আমরা আমােদর আেয়র
টাকা িনেয় বাজাের যাই জীবনধারেণর
জনয্ pেয়াজনীয় খাদয্-dবয্, জামাকাপড়

kেয়র জনয্। এgেলা েকনার পর
অিতিরk টাকা থাকেল তখন আেস
অনয্ েভাগয্ পণয্ বা সামgী েকনার p ।
এমনিক েলখাপড়া বা িচিকৎসার জনয্
বয্েয়র p আেস এgিলর পের। এবার
আজেকর বাজার দেরর পিরেpিkেত
মাথািপছু ১০৩৫ টাকার কম আেয়র
পিরবারgিলর জনয্ েকানটা েকনা
সmব আর েকানটা েকনা অসmব তা
েবাধকির িবে ষণ
করার
pেয়াজন
েনই।
আমােদর
বতর্মান অথর্মntী ী
pণব মুখাজর্ী েঘাষণা
কেরেছন বতর্মান
আিথর্ক
বছের
ভারেতর অথর্ৈনিতক
অgগিতর
হার
হেব ৭ শতাংেশর
েবশী। আসেল গত
দশ বছর ধেরই
আমােদর েদেশর
আিথর্ক অgগিতর
হার ৫-৬ শতাংেশর
েবশী। আর এর ফেল যিদ েকউ ভােবন
েয আমােদর েদেশ দিরd মানুেষর
সংখয্া কমেছ তাহেল িতিন অতয্n
ভুল ভাবেছন। ২০০৮ সােল েদওয়া
িব বয্াংেকর তথয্ অনুযায়ী ভারেত
ৈদিনক ৫০ টাকা খরচ করেত পােরন
এমন মানুেষর সংখয্া ১৯৯০ সােল িছল

েগৗতম েসনgp
৪৪ েকািট । আর ২০০৫ সােল েসই
সংখয্া েবেড় হেয়েছ ৪৬ েকািট। আসেল
আিথর্ক বৃিdর হােরর সােথ দািরd কমার
েকান সmকর্ েনই। আরও েখালসা কের
বলেল আিথর্ক pবৃিdর সুফল েভাগ
কেরন ভারতীয় জনসংখয্ার মাt ১০
শতাংশ মানুষ। পৃিথবীর দিরdতম

জনসংখয্ার ২৪ শতাংশ ভারেত বাস
করত ১৯৯০ সােল। আর ২০০৫ সােল
এই সংখয্া েবেড় হেয়েছ ৩৩ শতাংশ।
১৯৯০ সােল চালু হওয়া নবয্
উদারবাদী অথর্নীিতর ফেল বেড়া
আmািন অথর্াৎ মুেকশ আmািন ৪৫০০
েকািট টাকা খরচ কের মুmই শহের

ভারেত ‘লিবং’েক আইিন করার েচ া!
িবেশষ pিতেবদন: েকািট েকািট ডলােরর েটিলকম
েকাmািন ২িজ েsক ােমর সে ভারেতর
েপশাদার লিবs নীরা রািডয়ার সmকর্ এবং তাঁর
সে grtপূণর্ বয্িkেদর েটিলেফােন আলােপর েটপ
pকািশত হওয়ার পর লিবংেয়র িবষয়িট সামেন
এেসেছ। ভারেত এখেনা এিটেক dনর্ীিত িহেসেব
েদখা হয়। িকnt েদিশ-িবেদিশ েকাmািনgেলার
kমবধর্মান েশাষণ আর মুনাফার েজের লিবং
িবষয়িট িদন িদন ‘ওেপন িসেkট’ হেয় উেঠেছ।
রাsাঘাট িনমর্াণ েথেক r কের পরমানু িবdয্ৎেকnd
sাপেনর কাজ পাওয়ার জনয্ েদিশ-িবেদিশ িবিভn
করেপােরট pিত ান নানাভােব েচ া চািলেয় যােc।
ফেল করেপােরট grপgেলা এখন অেথর্র িবিনমেয়
লিবs বা তদিবরকারী িনেয়াগ করেছ। এসব
লিবsেদর কাজ হেc রাজনীিতিবদ এবং আমলােদর
সে সরাসির সmকর্ sাপেনর মাধয্েম িনজ িনজ
মেkলেদর sােথর্ কাজ বািগেয় আনা। নীরা রািডয়ার
‘ৈব বী কিমউিনেকশন’ ভারেতর টাটা ও আmািন
িশl পিরবােরর বয্বসাসংkাn পরামশর্ক িহেসেব
িতিন কাজ করেছন। pকািশত েটিলসংলােপর েটেপ
েদখা যায়, শীষর্sানীয় কেয়কজন কূটনীিতেকর সে
কথা বলেছন িতিন। কােক েটিলকমমntী বানােল
২িজ েsক ােমর sাথর্ রkা হেব, তা িনেয় তাঁেদর

মেধয্ কথা হেয়েছ। রািডয়ার ওই কেথাপকথেন
করেপােরটেদর kমতার িবষয়িট pকাশ েপেয়েছ।
তাঁেদর কেথাপকথেন েবিরেয় এেসেছ করেপােরটেদর
pভােব রাজনীিতেকরা ওই সব েকাmািনর হেয়
কাজ কের থােকন।
আেমিরকােত pিতবছর d হাজার েপশাদার
লিবsেক লাইেসn েদওয়া হয়। মজার বয্াপার
হেলা, ১৯৯৪ সাল েথেক এ পযর্n মািকর্ন কংেgেসর
৪৩ শতাংশ সদসয্ সরকাির দািয়t েছেড় েবসরকাির
লিবs িহেসেব কাজ করেছন। যুkরাে বতর্মােন
১৯০০ িনবিnত লিবং pিত ান রেয়েছ। এসব
pিত ােন কাজ করেছন ১১ হাজার লিবs। তাঁেদর
কাজ হেলা, সরকােরর উcপদs কমর্কতর্া ও
মntীেদর pভািবত কের িনজ িনজ মেkলেদর কাজ
বািগেয় আনা। ভারেত একইভােব লিবং িবষয়িটেক
pািত ািনক sীকৃিত েদওয়া উিচত বেল একটা pচার
r হেয়েছ িকছু sাথর্ােnষী মহল েথেক। অথর্াৎ
dনর্ীিত আটকােনা নয়, তােক pািত ািনক কের
তলার পেk সািলশী r কেরেছন এরা। সরকার
ও েদিশ িবেদিশ মািলকেদর েবাঝাপড়া কী sের
আেছ, এবং তা কীভােব জনগেণর sােথর্র এেকবাের
িবপরীেত দািড়েয় িনলর্j ভুিমকা পালন করেছ তা
kমশ s হেয় উঠেছ।

মুিশর্দাবাদ

মজdর kািn পিরষেদর পদযাtা
িনজs pিতিনিধ : গত ১৯-২২ িডেসmর ২০১০
চারিদনবয্াপী পদযাtার আেয়াজন কের মজdর
kািn পিরষদ মুিশর্দাবাদ েজলা কিমিট। মজীবী
মানুেষর িবিভn দাবীদাওয়ােক সামেন েরেখ
ভরতপুর ও পাচথুিপ েথেক একেযােগ ১৯ িডেসmর
পদযাtা r হয়। r হয় েজলার pায় ৫০ জন
কমর্ী এই পদযাtায় অংশgহণ কেরন। এছাড়াও
িবিভn এলাকায় sানীয় মানুেষরা পদযাtীেদর সে
পথ হােটন। পদযাtায় আওয়াজ ওেঠ-‘উnয়েনর
ধাpা নয় েমহনিত মানুেষর sােথর্ উnয়ন করেত
হেব’, ‘মূলয্বৃিd িনয়ntেন সরকারেক বয্বsা gহণ

করেত হেব’, ‘gামীন মজুরেদর সারা বছর কােজর
বয্বsা করেত হেব’, ‘মজুির বৃিd করেত হেব’, ‘নদী
ভা ন ও বনয্া pিতেরােধ sায়ী বয্বsা gহণ করেত
হেব’ ইতয্ািদ। পদযাtার মােঝ মােঝ পথসভা
কের িবিভn gােম বkবয্ রাখা হয়। পদযাtা কািn
শহর ঘুের pায় ১২৭ িকেলািমটার পথ পিরkমা
কের ২২েশ িডেসmর dপুর ১টা নাগাদ বহরমপুর
েপৗছায়। এখােন েজলাশাসেকর কােছ িবিভn দাবী
সmিলত একিট েডপুেটশন েদওয়া হয়। েজলাশাসক
দpেরর সামেন একিট জনসভার মেধয্ িদেয়
পদযাtা েশষ হয়।

বািড় বানান। আর আয়লায় kিতgs
সুnরবেনর মানুেষর আয়লায় েদড় বছর
পেরও মাথায় পিলিথন ছাড়া আর িকছু
েজােট না। ভারেতর বড় শহরgেলােত
ফুটপােথর sায়ী বািসnােদর কথা না হয়
েছেড়ই িদলাম। জনগণনার তথয্ েথেক
জনসংখয্ার এই অংশিটেক বাদ িদেত
পারেলই পিরকlনাকাররা িনি n হন।
এবার আসা যাক
মজীবী
মানুেষর
উপাজর্ন
বা মজুিরর pে ।
২০০০ সােল মজুির
িবষেয়
আমােদর
েদেশর ১৭ িট রােজয্
একিট সমীkা হয়।
এই সমীkা অনুযায়ী
সরকার
িনধর্ািরত
নুয্নতম
মজুির
পান ৭০ শতাংশ
িমক
হিরয়ানা,
মহারা , উিড়ষয্া ও
মধয্pেদেশ।
ওই
িরেপাটর্
অনুযায়ী
পি মবে র gােম
৩০.১ শতাংশ ও শহের ৩০.৪ শতাংশ
িমক সরকার িনধর্ািরত মজুির পায়।
বতর্মােন পি মবে র জাতীয়
gামীন েরাজগার েযাজনা pকেl
নুয্নতম মজুির ১১০ টাকা। এবার
আজেকর বাজার দেরর সােথ ১১০ টাকা
ৈদিনক মজুিরর তুলনা করেলই ফাঁিকটা

ধরা পড়েব। তারপর আেছ বছরভর
কাজ না পাওয়ার সমসয্া। িদিlেত
সmpিত েঘািষত সরকার িনধর্ািরত
নুয্নতম মািসক মজুির হল অদk িমক
৫২৭২ টাকা, আধা-দk িমক ৫৮৫০
টাকা, ও দk িমক ৬৪৪৮ টাকা।
পি মবে র সরকার িনধর্ািরত মািসক
মজুির হল অদk িমক ৩৬৭১ টাকা,
আধা দk িমক ৩৬৯৭ টাকা ও দk
িমক ৩৮২৩ টাকা। আজেকর বাজার
দেরর সােপেk এই মজুিরgিল িবচার
করেল বাsব অবsা সহেজই েবাঝা
যায়। েলবার বুয্েরার ২০০৯-১০ সােলর
একিট িরেপাটর্ অনুযায়ী ২৮িত রােজয্র
৩০০ িট েজলার মজীবী মানুেষর ৮৫
শতাংেশর েকান সামািজক সুরkা েনই।
অথর্াৎ এেদর pিভেডn ফাn, sাsয্সুরkা, g্যাচুইিট, মাতৃtকালীন সুিবধা
ইতয্ািদ েনই।
নবয্ উদারবাদী অথর্নীিতর ২০
বছর বােদ ‘আম আদিমর’ ভারেতর
এটাই আসল িচt। অথর্মntী েঘািষত
৭ শতাংেশর েবশী অথর্িনিতক বৃিdর
লভয্াংশ েভাগ কের আmািনর আর
ভারতীয় জনসংখয্ার সাকুেলয্ ৮-১০%
মানুষ। আর েসইজনয্ এেদর সােথ
৯০ শতাংশ ভারতবাসীর বয্বধান
েঘাচােনার লড়াই-সংgাম আজেকর
আ কতর্বয্।
(তথয্সt
ূ : Times of India, kolkata
এবং ‘অনীক নেভmর’২০১০’)

গণহতয্া

১ পৃ ার েশষাংশ
না। ইদানীং একা একা gােম আসেতন। ওই
বািড়েত সময় কািটেয় আবার চেল েযেতন। এ
ভােবই চলিছল। েদাতলা জানালা িদেয় বnুেকর
নল উঁিচেয় বেস থাকেতন ওঁরা। রােতর িদেক
কখনও শূেনয্ gিলও চালােতন। েবামাও ফাটত।
েকঁেপ উঠত ঘুিমেয় থাকা িশ । ইদানীং বাড়িছল
অতয্াচােরর সীমা। ওঁেদর সে রাত পাহারা
েদওয়ার জনয্ gােমর যুবকেদর বলা হেয়িছল।
অতয্াচােরর সীমা অিতkম কের যায় ৬ই
জানুয়ারী, বৃহsিতবার িবেকেল। বৃহsিতবার
gােমর যুবক েথেক বৃd সবাইেক ‘ৈবঠেক’
েডেকিছেলন বিহরাগত যুবেকরা। গড়েবতা
েথেক আসা এই যুবেকর দল েনতাই gােম কয্াm
কেরিছল লালগেড় দেলর েলাকাল কিমিটর
সদসয্ অবনী িসংেয়র েনতৃেt। তাঁরা জানান, এ
বার েথেক রাত পাহারা েতা িদেতই হেব, তার
সে gােমর মানুষেদর ‘শরীরচচর্া’ করেত হেব।
বnুক চালােতও িশখেত হেব। আপিt জানান
gামবাসীরা। বৃহsিতবার িবেকেলই েজার
কের শরীরচচর্া r করেত বেলন যুবেকরা।
বৃd েথেক যুবক অেনকেক েজার কের েছাটােনা
হয়। ছুটেত িগেয় অেনেক পেড় িগেয় েচাট পান।
ওই সময় কথা না েশানার জনয্ gােমর কেয়ক
জন যুবক, এমনকী েpৗঢ়েকও মারধর করা
হয়। অjান হেয় যান এক যুবক। এই ঘটনায়
আেলািড়ত হেয় ওেঠন gামবাসীরা, িবেশষত
gােমর মিহলারা। এত অতয্াচার, েজার কের
অst-pিশkণ, শরীরচচর্া করােনার pিতবােদ
kবার সকাল ৮টা নাগাদ েনতাই gােমর েস-ই
বািড় িঘের েফেলন gােমর সাধারণ মানুষ।
pথেম বাদানুবাদ, পের ধsাধিs। বিহরাগত
যুবেকর দল pথেম শূেনয্ gিল ছুেড় ভয় েদখান।
িকnt তােত কাজ হয় না। েদাতলা বািড়র ছাদ
েথেক ছুেট আেস gিল। একিট-d’িট নয়, gিল
করা হয় িনিবর্চাের। ঘটনাsেলই মারা যান
িতন জন। পের লালগেড়র sাsয্েকেnd মৃতুয্
হয় d’জেনর। েমিদনীপুর হাসপাতােল মৃতুয্ হয়

আরও d’জেনর। আহত আরও েবশ কেয়ক
জন। উপর েথেক ছুেট আসা gিলর ঘােয় গৃহবধূ
সরsতী েঘাড়ই-এর মাথার একাংশ এেকবাের
উেড় িগেয়েছ। ২০ বছেরর অrপ পােtর মাথা
েথেক বুক পযর্n েভেস িগেয়েছ রেk। মুখটা
আলাদা কের েচনা যায়িন। সরাসির গােয় gিল
করার পর gামবাসীরা ছtভ হেয় যান। েয েয
িদেক পােরন পািলেয় যান। ঘটনার পর সশst
যুবেকর দলও এলাকা েছেড় d’িট দেল ভাগ হেয়
পািলেয় যায়। একিট দল gাম-লােগায়া কাঁসাই
নদী েপিরেয় চেল যায় েবলািটকিরর িদেক।
অনয্িট পালপাড়ার িদেক। তখন েবলা pায় সােড়
১০টা। মাt িতন িকেলািমটার দূেরর লালগড়
থানা েথেক পুিলশ আেস আরও কেয়ক ঘ া
পেড়।
এই ঘটনার pিতবােদ সরব হেয় ওেঠন
সমs মানুষ। িবিভn অ েল িবেkােভ
সািমল হন pিতবাদী জনতা। িকnt নnীgােমর
গনহতয্ার পর েযভােব দলমতিনিবর্েশেষ মানুষ
রাsায় েনেম pিতবাদ জািনেয়িছেলন, এবার
তােক ছািপেয় িগেয় সামেন আসেত r কের
তৃনমূল কংেgেসর িদক েথেক জনগেণর েগাটা
িবেkাভেক দখল কের েভাটবােk চালান করার
েচ া। তাই েনতাই gােমর িবেkাভরত মানুষরাও
তােদর, লাশgেলাও তােদর— তৃণমূল আপাতত
এই রাsায়। আর িসিপএম যথারীিত িমেথয্র
পাহােড়। তারা তৃণমুল-মাওবাদী েযাগসাজেশর
ও তােদর আkাn হওয়ার ফাটা েরকডর্ বািজেয়
চেলেছ, যা আর মানুষ িব াস কের না।
এই ঘটনার পর িবিভn জায়গায় pিতবাদ
চলেছ। এই ঘটনােক েকnd কের রাজয্ রাজনীিত
আবার সরগরম হেয় উেঠেছ, তার pধান
িদকটা যিদও েভাট বােk েভাট চালান করার
লেkয্ পিরচািলত। িকnt অবশয্ই গনতntিpয়
মানুষেক, মজীবী জনতােক এই pিতবাদেক
সংগিঠত করেত হেব শাসক-েশাষকেদর িবrেd
গণআেnালেনর রাsায়।

িমকশিk

ইিতহােসর পাতা েথেক

৭
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sেদশী আেnালেনর যুেগ

েরল

িমকেদর ঐিতহািসক লড়াই

িbিটশ সরকার সnts হেয় পেড়। এই
স য় পাঠক বেসিছল না। িমকেদর উপর পুিলশ
gিলবষর্ণ করল। িকnt িমকেদর দমন
আেnালন েঠকাবার জনয্ িতলেকর
িবrেd রাজেdািহতার মামলা সরকার লাg করা েগল না। ১৯েশ জুলাই েবাmাই-এর মািহম ও
করেলন। ১৯০৮ সােল ২৪ জুন িতলক েgpার পয্ােরল অ েলর pায় ৬০িট কারখানার ৬৫০০০
হেলন। িবচাের িতলেকর ৬ বছর কারাদে র িমক ধমর্ঘট কের েবিরেয় এেলন। ২০েশ
জুলাই িমকেদর উপর আবার gিল
আেদশ হেলা।
িতলেকর েgpার ও কারাদে র pিতবােদ চলল। িমক ে ণীেক দমােনা তখন
েগাটা েদশ জুেড় তুমল
ু গণ িবেkাভ সংগিঠত কিঠন, এবার িশl িমকেদর সােথ
হেলা। িবিভn sােন জনগণ হরতাল সংগিঠত ডক িমকরা, েছাটখাট বয্বসাদার,
করেলন। এই সংgােমর pধানতম ৈবিশ য্ েদাকান ও বাজােরর সাধারণ
হেলা িমকে ণীর রাজৈনিতক ধমর্ঘট পালন। মানুষরাও সংgােম সািমল হেলন।
সাmাজয্বাদীরা এবং তার েলজুড় েদশীয় ২১েশ জুলাই ধমর্ঘট আেরা িবsার লাভ
ঐিতহািসকরা উভেয়ই উেdশয্মল
ূ কভােব এই করল। ডেকর ১ হাজার িমক ধমর্ঘেট
ঘটনােক েচেপ েদবার েচ া কেরেছ। কারণ, তারা েযাগ িদেলন। ২২েশ জুলাই ৫ জন ধমর্ঘটী
িমকে ণীর ে ণী সেচতন কাযর্কলােপ মারাtক িমেকর িবচার কের সাজা েদওয়া হেলা।
২২েশ জুলাই িতলেকর িবচােরর েশষ িদন। ঐ
ভােব ভীত িছল। িকnt এেদেশর িবpবী সংgােমর
িবকােশ এই রাজৈনিতক ধমর্ঘেটর grt িছল িদনটা িছল pচ dেযর্াগপূণ।র্ সকাল েথেক তুমল
ু
ঝড় আর বৃি হেয়িছল। এই dেযর্াগেক অgাহয্
অপিরসীম।
িকভােব িমকে ণী রাজৈনিতক লড়াই-এ কের হাজার হাজার মানুষ হাইেকােটর্র সামেন
সািমল হেলন
জেড়া হেলন। িতলকেক ছ বছর কারাবােসর সাজা
িতলেকর িবচার যখন চলেছ, েবাmাই-এর িদেয় আদালত েথেক েগাপেন বাইের িনেয় যাওয়া
জনগণ pচ িবেkােভ েফেট পেড়ন। r হয় হেলা। kুd জনতা িক করেব বুঝেত না েপের sান
জনতার সে পুিলেশর সরাসির সংঘষর্। pথম তয্াগ করেলন। িকnt িমকরা একটা কমর্সচূ ী িনেয়
সংঘষর্ ঘেট ২৯েশ জুন। আদালেতর সামেন েবিরেয় এেলন।
২৩েশ জুলাই েথেক সেবর্াc পযর্ােয়র ধমর্ঘট
দাঁিড়েয় িছেলন হাজার হাজার মানুষ। সশst পুিলশ
বািহনীর সে এই অেপkমান জনতার সংঘষর্ r হেলা। েবাmাই-এর িমকরা িতলেকর
হেয় যায়। তারপর ১৩ই জুলাই েথেক যখন কারাদে র িবrেd pথম রাজৈনিতক ধমর্ঘট r
িবচার r হয় তখন েথেক েসই সংঘষর্ তীbতর করেলন। ঐিদন ১ লাখ িমক ধমর্ঘট করেলন
rপ ধারণ কের। ঐিদন সশst েফৗজ েবাmাই-এর এবং তার সে েবাmাই-এর জনগণ হরতাল পালন
রাsাgিল িঘের রােখ যােত কারখানা অ ল েথেক করেলন। িমকেদর রাজৈনিতক সংgােমর সােথ
িমকরা েকাটর্ পযর্n না আসেত পাের। িকnt সমs শহেরর জনগেণর বয্াপকতম অংশ েযাগ িদেলন।
pেরাচনা উেপkা কের ১৩ই জুলাই সকালেবলা
২৪েশ জুলাই জনতার সে সশst পুিলশ
িgভস কটন অয্াn িমলেসর িমকরা ধমর্ঘেট বািহনীর খ যুd r হেলা। িহংs িbিটশ পুিলশ
েবিরেয় আেসন। সশst েফৗজ িমকেদর িমিছলেক িমকেদর উপর ঝাঁিপেয় পড়েলা। ভয় না েপেয়
ছtভ করার েচ া কের। িbিটশ সরকার েসনা িমকরা pিতেরােধ এিগেয় এেলন। চলল েবাmাই
বািহনী িদেয় িমল অ লgিলেক এমনভােব িঘের শহেরর রাsায় রাsায় খ যুd। ভারেতর িমক
েরেখিছল যােত িমকরা শহেরর েকndsেল pেবশ ে ণীর ‘িsট ফাইিটং’ এর হােত খিড় হেলা
েবাmাই-এর রাsায়। িমকে ণীর সংgােমর
করেত না পাের।
ইিতহােস নতুন এক অধয্ােয়র সংেযাজন ঘটল।
১৪ই, ১৫ই, ১৬ই জুলাই
িমকেদর িমিছল ছtভ করার জনয্
একইভােব আেnালন
ইউেরাপীয় অিফসারেদর েনতৃেt এক
চলল। ১৭ই জুলাই
িবরাট পুিলশ বািহনী অgসর হেলা
িমক ে ণীর আেnালন
এবং িbিটশ অিফসাররা িমকেদর
বয্াপকতর হেলা। ঐ িদন
ছtভ হবার আেদশ িদেলন। িকnt পুিলশ
dপুেরর পর, লkীদাস,
এটা ভাবেত পােরিন েয তারা এমন এক
েgাব, িkেমn, জামেশদ,
িমক জনতার মুেখামুিখ হেয়েছ, যারা িনেজর
নারায়ন, কিরমভাই,
ে ণীর শিk মযর্াদা সmেকর্ যেথ সেচতন হেয়
মহmদভাই,
িগেয়িছল।
িbটািনয়া,
পুিলেশর িহংs আkমেণ িমকরা pথেম
িফিনk,
একটু িপছু হটেলও তারা আবার dভােগ িবভk
িgভস,
কটন
হেয় জমােয়ত হেলা। পুিলেশর gিলবষর্েণর
পাlা িহেসেব তারাও পুিলেশর িদেক
pবলভােব ইট পাথর ছুেঁ ড় pিতেরাধ
r করেলা। অসীম বীরt ও দৃঢ়তার
সােথ লেড়ও এই অসম লড়াই-এ েবিশkণ
িমকরা িটেক থাকেত পােরিন। বh িমক
ঐিদন িনহত ও আহত হেলন। যাঁরা িনহত হেলন
তাঁেদর মেধয্ একজেনর নাম িছল গণপত েগািবn।
অয্াn েকাং এবং িতিন শহীদ হবার আেগর মুহত
ূ র্ পযর্n জনতােক
আেরা অেনকgিল সাহেসর সে লড়বার জনয্ িনেদর্শ িদিcেলন।
িমেলর
িমকরা
একিট ঘটনার কথা উেlখ করা েযেত পােরধমর্ঘট কের েবিরেয় ঐিদেনর সংঘেষর্ িbিটশ সরকার েকােনা ভারতীয়
এেলন। িbিটশ বা ভারতীয় পুিলসেক িনেয়াগ কেরিন, কারণ সরকােরর কােছ
মািলকানাধীন উভয় ধরেনর িশেlর খবর িছল েয েবাmাই-এর ভারতীয় পুিলেশর
িমকরাই ধমর্ঘট করেলন। ২০,০০০ েবশীর ভাগই িতলেকর কারাদ দােনর জনয্
িমেকর এক দৃp িমিছল সমs িশlা ল পিরkমা িবkুb িছল।
িমকেদর ধমর্ঘট এত সুসংবd িছল েয
বয়কট আেnালন কের সমs কারখানার িমকেদর কাজ েছেড়
এবং
িবিভn েবিরেয় আসার আেবদন জানােলা। ১৮ই জুলাই ধমর্ঘটী িমকেদর বাঁিচেয় রাখার জনয্ শহেরর
জায়গায় অভুয্tােন ও ঘটল একই ধরেনর ঘটনা। িকnt পুিলশ চুপচাপ েছাট েদাকানদােররা িমকেদর কােছ েকনা

তাবড় তাবড় ে ড ইউিনয়নgিল আজ যখন েকােনা
রাজৈনিতক ধমর্ঘেটর ডাক েদয়, েসখােন িমক
ে ণীর েকান ভূিমকা থােক না বলেলই চেল।
ে ড ইউিনয়নgিলেক িবিভn রাজৈনিতক দল
তার েলজুেড় পিরণত কেরেছ। তাই ধমর্ঘট হেলও
িমকরা থােকন িনিkয়। অথচ আেগ এমনটা িছল
না।
ইিতপূেবর্ আমরা েদেখিছ
িমকে ণীর
জnকাল েথেকই তারা pিতবােদ মুখর হেয়েছন।
আেnালেন সািমল হেয়েছন। ে ড ইউিনয়েন
সংগিঠত না হেয়ও ধমর্ঘেট অংশgহণ কেরেছন।
িকnt রাজৈনিতক ধমর্ঘট! হয্াঁ, ১৯০৮ সােলর
জুলাই মােস েবাmাই শহের ভারেতর িমকে ণী
pথম রাজৈনিতক সংgােম অংশgহণ কেরিছেলন।
এিট িছল িনঃসেnেহ একিট grtপূণর্ এবং
ঐিতহািসক ঘটনা।
েকন েবাmাই-এর িমকে ণী রাজৈনিতক
সংgােম অবতীণর্ হেলন? িক িছল তার
পিরেpিkত?
১৯০৫ সাল ও তার পরবতর্ী সমেয় আমরা
েদেখিছ িমক আেnালেনর উtাল েঢউ। ঐ
সমেয় বাংলা (অিবভk) ও পা াব জুেড় বয্াপক
কৃষক আেnালনও গেড় ওেঠ। এক কথায়,
িমক-কৃষক ও গণতািntক আেnালেনর তীbতম
িবকাশ ঐ পযর্ায় জুেড় গেড় ওেঠ। িbিটশ িবেরাধী
বয্াপক গণ আেnালন এবং জনগেণর িবpবী
েঝাঁক ভারতীয় মািলকেদর মেধয্ আত ৈতির
কেরিছল। তৎকালীন জাতীয় কংেgস দেলর মেধয্
ভারতীয় মািলকেদর pিতিনিধরাও িছেলন। এই
আত বা সংকেটর pিতিkয়া সnt হেয় উঠল
১৯০৭ সােল সুরাট কংেgেসর অিধেবশেন। এই
কংেgস অিধেবশেন জাতীয় কংেgস ‘মধয্পnী’ ও
‘চরমপnী’ এই dই িশিবের িবভk হেয় পেড়ন।
তখন েদশ জুেড় চলিছল িবেদশী dবয্ বয়কট
করার তুমল
ু আেnালন। মধয্পnীরা িbিটশ dবয্
বজর্েনর আেnালন pতয্াহােরর কথা বলেলন
এবং আেnালেন িহংসার পথ েছেড় সরকােরর
সােথ সহেযািগতার দািব জানােলন। অনয্িদেক
চরমপnীেদর pদান েনতা বাল গ াধর িতলক
িbিটশ শাসেনর িবrেd গণ আেnালেনর আhান
জানােলন। গণ আেnালেনর বkবয্ িনেয় িতলক
ও তাঁর অনুগামীরা িমকেদর মেধয্ েগেলন এবং
তােদর রাজৈনিতক সংgােম শিরক করবার েচ া
করেলন। এর সােথ এটাও বলা দরকার েয, তারা
এই কাজ েকােনা উnত েচতনার বশবতর্ী হেয়
কেরনিন। তাঁর ে ণী দৃি ভ ীর সীমাবdতার জনয্
িতলক িমকে ণীেক একিট আলাদা রাজৈনিতক
শিk িহেসেব িবেবচনা করেত সkম হনিন। িকnt
তা সেttও েসই সমেয় মহারাে র জনগণ ও
িমকে ণীর উপর িতলেকর রাজৈনিতক pভাব
িছল অসামানয্।
েসই সমেয় kমবধর্মান িবpবী
আেnালন, িবেদশী
dবয্

দােমরও কম দােম চাল
িবিk করেতন।

২৫েশ
জুলাইও সংgাম চলল।
২৬েশ জুলাই িbিটশ
সরকােরর সােথ হাত িমিলেয়
ভারতীয় মািলকরা েখালাখুিল
ধমর্ঘট ভাঙার কােজ েনেম পড়ল।
২৭েশ জুলাই নতুন নতুন শিk
সংঘেষর্ েযাগ িদল। শহেরর মধয্িবt
সমাজ িমকেদর পেkই িছল। তারা
এবার িমকেদর পােশ দাঁিড়েয় পুিলেশর িবrেd
সংঘেষর্ িলp হেলা। েছাট বয্বসায়ীরাও িবেkাভ
ও িমিছেল অংশgহণ করেলা। gজরািট ভাষায়
িতলেকর ফেটা সহ ছাপােনা িলফেলট িবিল কের
িমকরা জনগণেক বয্াপকভােব েযাগদােনর
আhান জানােলন। পুিলশ ও েসনাবািহনী জনতার
উপর gিলবষর্ণ করেলা। জনতাও শহেরর অিলেত
গিলেত িবভk হেয় পুিলেশর উপর অিবরাম
ধারায় ইট-পাটেকল ছুেঁ ড় pিতেরাধ চািলেয় েগল।
ঐিদন pিতেরাধ আেnালেনর েনতৃt িদেয়িছেলন
েকশবলাল কা ী নােম একজন gজরাটী
বয্বসায়ী। অনয্ানয্েদর সােথ কা ীও পুিলেশর
gিলেত মৃতুয্বরণ কেরন।
২৮েশ জুলাই-এর সংঘেষর্ শহেরর েখেট
খাওয়া মানুেষর নতুন আেরকিট অংশ েযাগ
িদেলন। এরা হেলন শহেরর গৃহভৃতয্। িবিভn
বািড়র ছাদ েথেক এবং অিলেতগিলেত জমােয়ত
হেয় এরা পুিলশ-িমিলটািরর উপর ইট-পাটেকল
ছুেঁ ড় pিতেরাধ চািলেয়িছল।
২৩েশ জুলাই েয রাজৈনিতক সাধারণ ধমর্ঘট
r হেয়িছল ২৮েশ জুলাই তার পিরসমািp
ঘটল। িতলেকর কারাদ হেয়িছল েমাট ৬ বছর।
েসই ৬ বছর কারাদে র িবrেdই এই ছ’িদেনর
রাজৈনিতক সংgাম- এক এক বছর কারাদে র
িবrেd এক এক িদেনর ধমর্ঘট। এই সংঘেষর্ িনহত
হেয়িছেলন ২০০ জন এবং বh সশst মানুষ আহত
ও েgpার হেয়িছেলন।
িক েচােখ েদখব এই মহান লড়াইেক!
সাmাজয্বােদর
িবrেd
েবাmাই-এর
িমকে ণীর rেখ দাঁড়ােনার পdিতিট িছল
পৃিথবীর েদেশ েদেশ অনুসত
ৃ িমকে ণীর িনজs
পdিত। এই পdিতিট হেলা রাজৈনিতক সাধারণ
ধমর্ঘেটর পdিত এবং সােথ সােথ সাmাজয্বােদর
সশst বািহনীর সে pকাশয্ েমাকািবলার পdিত।
পয্াির কিমউন pিত ার সময় পয্ািরেসর িমকরা
সহজাত সংgামী েpরণার বশবতর্ী হেয়ই সশst
বািহনীর সে pকােশয্ pিতেরাধ সংgােম অবতীণর্
হেয়িছেলন। পৃিথবীর েদেশ েদেশ িমকে ণীর
অgগিত এভােবই িনজs ধারায় ঘেটেছ। আমােদর
েদেশর িমক ে ণীর আnজর্ািতক িমকে ণীর
েদখােনা পেথই অথর্াৎ রাজৈনিতক সাধারণ ধমর্ঘট
ও pকাশয্ pিতেরােধর পেথ অgসর হেয়িছেলন।
এই পdিত ও পথ িছল িমকে ণীর িনজs।
েসই সমেয় িমকে ণীর েকান িনজs রাজৈনিতক
পািটর্ িছল না। এসব সেttও িমকে ণী িনজs
সংgামী কায়দােতই অgসর হেয়িছল। েবাmাই-এর
িমক ে ণীর pথম রাজৈনিতক সংgােমর এই
ধারা িছল তার ঐিতহািসক ৈবিশ য্। সােথ সােথ
এটাও আমােদর মেন রাখা দরকার েয েবাmাইএর িমকে ণীর তাঁেদর িনজs পিরচালনায়
ভারেত সাmাজয্বাদ িবেরাধী গণ-সংgােমর
সিঠক পdিতটাই ভারতবাসীর সামেন উপিsত
কেরিছেলন।

৮

িমকশিk
জানুয়ারী ২০১১

Declaration No. 178/04; 18.11.04

িব জুেড় খাদয্পেণয্র মূলয্বৃিd

আবার খাদয্-দা ার আশ া

িব জুেড় েবেড় চেলেছ খােদয্র দাম। এবং িডেসmের েয পিরমাণ
খােদয্র দাম েবেড়েছ, তা িতন বছর আেগ িবিভn েদেশ খাদয্াভাব ও
খাদয্ দা ার েয পিরিsিত ৈতরী কেরিছল, তার পুনরাবৃিtর অবsা
ৈতরী কেরেছ। এই তথয্ রা পুে র সাmpিতক একিট িরেপােটর্
pকািশত হেয়েছ।
এই িরেপাটর্ অনুসাের এবছরটা জুেড় খােদয্র দাম চড়া হাের
বাধা থাকেব। এবং তার ওপর মজুতদািরর সমসয্া grতর
সংকটেক হািজর করেত পাের।
রা পু িবে র তথয্ রpািন বাজাের পেণয্র দাম িহেসব কের।
এই িহেসবটা আেমিরকার সুপার মােকর্েটর জনয্ যা িহেসব, তার
েচেয় েঢর কম। েদখা যােc আেমিরকােত খাদয্পেণয্র মূলয্বৃিdর
পিরমাণটা খুব েবিশ হেব না। অনুমান করা হেc এটা বড়েজার
২-৩% হেব। িকnt পিরিsিতটা এেকবােরই উেlা হেব গিরব
েদশgেলােত, যারা মূলত খাদয্ আমদািনর ওপর িনভর্রশীল হেয়
পেড়েছ। সmpিত pকািশত িরেপাটর্ অনুসাের, রা পুে র খাদয্ ও

কৃিষ সংগঠেনর খাদয্ মূেলয্র সূচক জুন েথেক িডেসmেরর মেধয্
েবেড়েছ ৩২%।
েভাজয্েতল, খাদয্শসয্, িচিন ও মাংেসর দােমর বৃিdর ফেল
এই হারটা েবেড়েছ, এবং বলা হেc েয এই সামgীgেলার দাম
আরও বাড়েত পাের। দীঘর্ সময় ধের উc মূলয্ থাকেল তা গিরব
েদশgেলার বাজােরও sায়ী বিধর্ত মূেলয্র rপ িনেc। তার ফেল
২০০৭-০৮ সােল পৃিথবীর েদেশ েদেশ েযভােব খাদয্ দা া হেয়িছল,
েসই পিরিsিত ৈতরী হেয় েযেত পাের। েসই সমেয়, েপে াপেণয্র
উc মূলয্, িব জুেড় খােদয্র চািহদা, এবং িবিভn জায়গায় চােষ
কম ফলেনর ফেল গিরব েদশgেলােত খােদয্র দাম বয্াপক ভােব
েবেড় যায় এবং িমশর, হাইিত, েসামািলয়া, কয্ােমrন সহ িবিভn
েদেশ ভয়াবহ খাদয্-দা া হয়।
রা পুে র িহেসব অনুসাের, পৃিথবীেত pায় দশ েকািট মানুষ
যেথ খাদয্ পায় না। এবং এবার যা পিরিsিত দাঁড়ােc, তােত এটা
িনঘর্াত বাড়েব।

বাংলােদশ

বstিশেl আেnালন চলেছই

বাংলােদেশর েপাশাক িশেl এক
অিsরতার বছর েপেরাল। একিদেক
িব জুেড় মnা, আর বাংলােদেশ
নয়া মজুির কাঠােমার দািবেত
িমক আেnালন, অসেnাষ,
অবেরাধ, ভাঙচুর আর িহংসাtক
pিতবাদ ঘেট এেকর পর এক।
এেকর পর এক মমর্ািnক অিgকাে
সাধারণ
িমকেদর pাণহািন,
িমক িবেkাভ, আর কারখানা বn
কের েদওয়ার মেতা ঘটনাও ঘেট ।
অিsরতা সারা বছর িছল েচােখ
পড়ার মেতা। এক বছের এখােন
ভাঙচুর সহ অিgকাে র ঘটনায়
িনহত হেয়েছ ৫০ জন। pিতিট
ঘটনার পর তদn কিমিট গঠন
করেলও েকান pিতেবদন উপsাপন
হয়িন। গত বছর কমপেk ১০িট
তদn কিমিট গঠন হেয়েছ।
সবর্েশষ ১১ই িডেসmর চ gাম
ইিপেজেড িবেদশী মািলকানার
একিট েকাmািনর ১৩িট pিত ােন
একেযােগ িবেkাভ হয়। এিদেক
কুিড়ল িব েরােড বstিশl
কারখানা ভাঙচুেরর ঘটনার সে
জিড়ত থাকার অিভেযােগ িমক
েনtী েমাশেরফা িম েক ১২ই
িডেসmর েgpার করা হয়।
েপাশাক িশlখােত েছাট ও বড়
১৪িট অিgকাে র ঘটনা ঘেটেছ।
এর মেধয্ বছেরর pথমিদেক
গাজীপুেরর গিরব অয্াn গিরব
বstিশl কারখানায় অিgকাে
২০ জন মারা যায়। সবর্েশষ
১২ই িডেসmর হা-িমম grেপর
একিট কারখানায় অিgকাে র
ঘটনা ঘেট। এেত ৩০ জন িনহত
হেয়েছ। েপাশাক িশlখােত এক
বছের অিgকাে র ঘটনায় ৫০ জন
মারা েগেছন।
িব মnার কারণ েদিখেয়
সরকার েয পয্ােকজ েঘাষণা
কেরিছল, তা এখনও বাsবািয়ত
কেরিন। িব মnার কারেণ চলিত
অথর্বছের সরকােরর পk েথেক
েপাশাক িশl মািলকেদর জনয্ এ
পয্ােকজ েঘাষণা করা হয়। এেত
েমাট রpািনর ৫ ভাগ ভতুির্ কর
কথা বলা হেয়েছ। এছাড়া, েয সব
বয্বসায়ী ২০০৮-০৯ অথর্বছের

৩.৫ িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর
েবিশ রpািন কেরেছ তােদর ২ ভাগ
ভতুির্ ক েদয়ার কথা রেয়েছ। এসব
অথর্ এখনও ছাড় েদয়া হয়িন।
অনয্িদেক, েপাশাক িশেlর
রpািন েযমন েবেড়েছ েতমিন
নতুন বাজারও সmpসািরত
হেয়েছ। এজনয্ েপাশাক িশl
মািলকরা িবে র কেয়কিট েদশও
সফর কেরেছ। ইিতমেধয্ যুkরা ,
কানাডা ও ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর
েদশসমূেহ রpািন অেনক েবেড়েছ।
অপরিদেক হংকং, জাপান,
েমিkেকা, bািজল, তুরs, িচিল
ও দিkণ আি কায় েপাশাক
রpািনরও একিট বড় সুেযাগ ৈতির
হেয়েছ।
বছেরর pথম েথেক েপাশাক
িশেl pধান আেলাচনার িবষয়
িছল নতুন েবতন কাঠােমা। েদেশর
িবিভn জায়গায় িমকেদর জ ী
িবেkােভর েজের সরকার, মািলক
ও িমক pিতিনিধেদর সমnেয়
কিমিট গঠন করা হয়। নতুন েবতন
কাঠােমা িনেয় এ কিমিট িবিভn
সময় ৫০িটরও েবিশ ৈবঠেক বেস।
িমকেদর দািব িছল নতুন েবতন
কাঠােমােত সবর্িনm েবতন হেব ৫
হাজার টাকা। মািলকপেkর দািব
িছল নতুন কাঠােমােত েবতন হেব
২৬ শ’ টাকা। েশষ পযর্n ৩১ েশ
জুলাই মািলক- িমক ও সরকাির
pিতিনিধেদর সমnেয় গিঠত
কিমিটর িসdােnর আেলােক ৭
sরিবিশ নতুন েবতন কাঠােমা
েঘাষণা করা হয়।
িকnt তা বh জায়গায় rপািয়ত
হয়িন। িডেসmেরর েশেষও ঢাকা ও
চ gামসহ কেয়কিট েজলার অnত
২৫িট বstিশl ফয্াkিরেত িমকরা
িবেkাভ কেরেছ। েঘািষত েপ-েsল
অনুযায়ী েবতন-ভাতা pদােনর
দািবেত এবং িমক ছাঁটাই ও
লা নার pিতবােদ এসব িবেkাভ
সংঘিটত হেয়েছ। িবkুb িমকরা
েবশ কেয়ক জায়গায় কারখানা ও
যানবাহন ভাঙচুর কেরেছ। তােদর
কারও কারও িবrেd বstিশl
কতৃপ
র্ kেক মারধর ও লুটপােটর
অিভেযাগ করা হেয়েছ।

িমকেদর দীঘর্ আেnালনসংgােমর পর সরকার নতুন
েপ-েsল েঘাষণা কেরেছ। আশা
করা িগেয়িছল নতুন েপ-েsেল
সবটা না হেলও
িমকেদর
নূয্নতম িকছু pািp ঘটেব, তােত
বstিশl েসkেরর অিsরতা দূর
হেব। তাহেল এতgেলা বstিশl
কারখানার িমকরা িবkুb হেয়
উঠল েকন?
অিভেযাগ উেঠেছ, েবশ
কেয়কিট বstিশl ফয্াkির নতুন
েপ-েsল েমেন নেভmর মােস
েবতন েদয়িন। এসব বstিশl
মািলেকর আচরণ বরাবরই
হঠকারী। নতুন েপ-েsল না
েদওয়ার জনয্ িমকরা িবkুb হেল
তার দায় এসব মািলকেকই িনেত
হেব। তােদর িবrেd সরকার বা
বstিশl মািলকেদর সংগঠন কী
বয্বsা েনয়, েসটাই এখন েদখার।
িকছু বstিশেlর িবrেd
অিভেযাগ উেঠেছ, তারা নতুন েপেsল কাযর্কর করেলও িমকেদর
েgিডং িনেয় কারসািজ কেরেছ।
পুরেনা ও দk িমকেদর েgড
কিমেয় েদওয়া হেয়েছ। ফেল
তােদর েবতন নতুন িনেয়াগpাp
িমকেদর সমান হেয় েগেছ। েgড
কিমেয় েদয়ায় অেনেকর েবতন
আেগর েচেয় কেম েগেছ। অথচ
এসব িমক pতয্াশা করিছল,
নতুন েপ-েsেল তােদর েবতনভাতা বাড়েব। িমকেদর কম
েবতন েদওয়ার উেdেশয্ তার
েgেডর অবনমন ঘটােনা pতারণার
শািমল। এটা gহণেযাগয্ নয়।
েদখা যােc এক ে ণীর বstিশl
মািলেকর িমকেদর নয্াযয্ পাওনা
েদওয়ার েkেt অনীহা রেয়েছ।
তারা িমকেদর বি ত করেত
িনতয্-নতুন েকৗশল আিব ার
করেত িসdহs। ঈdল আজহায়
িমকরা একবার মািলকেদর
েকৗশেলর িশকার হেয়েছ। এই
ে ণীর মািলেকর হীন কমর্কােnর
কারেণ েগাটা বstিশl েসkরই
অিsর হেয় ওেঠেছ। বstিশেlর
বৃহtর sােথর্ তােদর িবrেd বয্বsা
gহণ করা বা নীয়।

ইরােনর িচtপিরচালক
জাফর পানািহর সাজা
সরকার িবেরাধী িবেkােভ অংশ েনওয়ার অপরােধ ইরােনর
pখয্াত িচt পিরচালক জাফর পানািহেক ৬ বছেরর কারাদn িদল
েসেদেশর সরকার। তার সােথ মহmদ রাসুলভ নােম আর এক
িচtপিরচালকেকও সাজা েদওয়া হেয়েছ। ধু েজল নয়, তার সােথ
২০ বছর িতিন েকান িসেনমা বানােত পারেবন না, েযেত পারেবন
না িবেদেশও। ইnারিভউ িদেত পারেবন না েকাথাও।
জাফর পানািহ ধু বh পুরsার িবজয়ী িচt পিরচালক িছেলন
না, তার ছিবর মেধয্ িদেয় িতিন ধারাবািহকভােব ইসলামী ফেতায়ার
িবেরািধতা কের এেসেছন। তার সবর্েশষ ছিব অফসাইড, যা বািলর্ন
চলিct উৎসেব িসলভার িবয়ার পুরsার পায়, তার িবষয়ও িছল
ফেতায়া অgাহয্ কের একিট েমেয়র ফুটবল ময্াচ েদখেত যাওয়ার
কািহনী, যার ছেt ছেt pিতবাদ িণত হেয়েছ েসখানকার
েমৗলবােদর িবrেd।
সরকার িবেরাধী িবেkােভর েজের ২০০৯ সােলর ৩০ েশ জুলাই
িতিন pথমবার েgpার হন, তারপর অেনক পথ ঘুের এই সাজা।

ভূ-উ ায়ন

৫ পৃ ার েশষাংশ
বাতােসর িকছু গয্াস রােত পৃিথবীর েছেড় েদওয়া
এই তােপর িকছু অংশ েষ েনয়। ফেল পৃিথবী
সব তাপটা ছাড়েত পাের না; পৃিথবী গরম হেয়
ওেঠ। এই গয্াসgেলা হল কাবর্ন-ডাই-অkাইড,
িমেথন, নাই াস অkাইড, েkােরা েু রা কাবর্ন
বা CFC ইতয্ািদ। গত dেশা বছর ধের এই
গয্াসgেলা এত েবশী পিরমােন বাতােস িমশেছ
েয পৃিথবী kমশই গরম হেয় উঠেছ। কেল
কারখানায়, গািড়েত জাহােজ, এেরােpেন িবপুল
পিরমােন কয়লা ও েতল েপাড়ােনার ফেলই
বাতােস কাবর্নডাই অkাইেডর পিরমান বাড়েছ।
মািকর্ন যুkরা , চীন pভৃিত েয েদশgেলায়
কলকারখানা অেনক েবশী, তারাই সবেচেয়
েবশী কাবর্নডাই অkাইড বাতােস ছােড়। তার
ফল েভাগ করেত হয় সারা িব েক। নাই াস
অkাইড এরকম আর একিট গয্াস যা মূলতঃ
উৎপn হয় েজট েpন েথেক। আমার আপনার
মত যারা েকানিদন েজটেpন চড়ােতা dের থাক,
মািটেত দাঁড়ােনা অবsােতও েজটেpন েদেখিন
তােদরও ভূ-উ ায়েনর ফলটা েভাগ করেত
হেব, (হয়েতা েজটেpেন চড়া েলােকর েথেক
েবশীই হেব)। ীজ, এয়ারকিnশিনং েমিশন,
কl েsার ইতয্ািদ েথেক েবরয় েkােরা েু রা
কাবর্ন বা CFC, যার তাপ েশাষন করবার kমতা
কাবর্নডাই অkাইেডর েথেক d হাজার gন
েবশী।
বাতােসর কাবর্নডাই অkাইড অেনকটা
েষ েনয় গাছ। কােঠর মেধয্ অেনকটা
কাবর্নডাই অkাইড আটেক থােক। বড় বড়
খিন েকাmািনর লােভর কারেণ হাজার হাজার
েহkর জ ল উজাড় হেয় যােc। বড় েলাকেদর
েবশী মাংস খাবার েলাভ েমটােনার জনয্ জ ল
সাফ কের গrর ফামর্ করা হেc। এইভােবও
ভূ-উ ায়ন বাড়েছ।
ভূ-উ ায়েনর এই মারাtক িবপদ িনেয়
মানব দরদী িবjানীরা যত বলেছন, সাধারণ
মানুেষর সেচতনতাও ততটাই বাড়েছ।
পৃিথবীেক এই িবপেদর হাত েথেক বাঁচােনার জনয্
‘িকেয়ােটা িবিধ’ নােম একটা আnজর্ািতক িবিধ
ৈতরী করা হেয়িছল। তােত বলা হেয়িছল েয
পৃিথবীর সবেচেয় িশেlাnত ৫৫ টা েদশ, যারা
পৃিথবীর বাতােস pিত বছর যতটা কাবর্নডাই
অkাইড েমেশ তার ৫০ শতাংশই ৈতরী কের,
তারা কাবর্নডাই অkাইড ৈতিরর পিরমানটা
একটু কমাক। েবশী নয়, ১৯৯০ সােল তারা
যা কাবর্ন ডাই অkাইড ৈতরী কেরিছেলা তার
মাt ৫ শতাংশ কমাক। িকnt চীন বা মািকর্ন
যুkরা ‘িকেয়ােটা িবিধ’ মানেত নারাজ।
মািকর্ন েpিসেডn েখাকা বুশ েতা সরাসির
বেলই িদেয়িছল িকেয়ােটা িবিধ মানেল মািকর্ন

েকাmানী gিলর ৩,৯৪০০০ ডলােরর মুনাফা
কমেব। মািকর্নরা অত আহাmক নয়। অথর্াৎ
িকছু েলােকর সুেখর জনয্, কেয়কটা েকাmািনর
মুনাফার জনয্ কেয়কেশা েকািট েলাকেক মরেত
হেব।
পৃিথবী শীতল হেব িকভােব:
কয়লা বা েতল না পুিড়েয়ও িকভােব শিk
উৎপাদন করা যায় তা িনেয় িবsর গেবষণা
হেয়েছ। েযমন েসৗরিবdয্ত বা বায়ুশিkেত
চলা েজনােরটেরর সাহােযয্ িবdয্ত ইতয্ািদ।
ভারেতর মত একটা েদশ েযখােন বছেরর একটা
ভােলা সময় ধের সূযর্ােলাক পাওয়া যায়, বা
েয েদেশ িবsীণর্ সমুd উপকূল রেয়েছ েসখােন
েসৗর ও বায়ু শিkর সাহােযয্ pচুর িবdয্ত
উৎপাদন করা যায়। বতর্মােনই েসৗর িবdয্ত
pযুিk েয উcতায় েপৗঁেছেছ তােত গৃহsিলর
সমs িবdয্ত চািহদা েসৗর িবdয্ত িদেয় িমিটেয়
েদওয়া যায়। েসৗর িবdয্েতর সাহােযয্ গািড়
চালােনার pযুিkও যেথ ই উnত। িকnt এই
সমs pযুিkর বয্াপক pসার ঘটােনা হেc না
কারণ তােত কয়লা ও েতেলর উপর িনভর্রশীল
একেচিটয়া পুিঁ জ kিতgs হেব। পৃিথবী জুের
েয অসংখয্ কলকারখানা গিজেয় উেঠেছ তার
সবgিলই েয মানুেষর পেk pেয়াজনীয় িজিনস
ৈতরী করেছ তা নয়। অেনক অpেয়াজনীয়
িজিনস ৈতিরর জনয্ও pচুর কয়লা, েতল
পরােনা হয়। েযমন pািsক, রাসায়িনক সার,
কীটনাশক, েকােকােকালা, শেখর মটর গািড়,
যুdাst ইতয্ািদ। আবার এমন অেনক পণয্ আেছ
েয gিল মধয্িবt জীবেন pায় অপিরহাযর্ কের
তলা হেয়েছ, িকnt েসgিল সিতয্ই অপিরহাযর্
িকনা তা িনেয় িবতেকর্র যেথ অবকাশ আেছ।
েযমন ীজ, মাইেkাওেভন ইতয্ািদ। সিঠক
পিরকlনার মাধয্েম েগাবর গয্াস উৎপাদন তা
িদেয় gামা েলর গৃহsিলর jালািনর সমসয্া
pায় সবটাই িমিটেয় েদওয়া যায়, তােত
LPG গয্াস বা কয়লা েপাড়ােনার দরকার হেব
না। এইভােব আরও অেনক উদাহরণ েদওয়া
যায়। েমাট কথা হল অn বst বাসsান িশkা
িচিকৎসা এই পাঁচিট েমৗিলক pেয়াজেনর
কথা মাথায় েরেখ যিদ উৎপাদন করা যায়,
িবেনাদন মােন যিদ েকােকােকালা খাওয়া বা
আরও আরও েভাগয্ পণয্ েকনা না হয়, যিদ
মানুেষর সৃজনশীলতাই িবেনাদেনর মাধয্ম
হয়, একেচিটয়া পুিঁ জর sােথর্ উৎপাদন না হেয়
উৎপাদন যিদ হয় মানুেষর sােথর্ তা হেলই ভূউ ায়নেক িনয়ntণ করা সmব। তার জনয্ গেড়
তুলেত হেব েমহনিত মানুেষর sােথর্ পিরচািলত
এক সমাজবয্বsা। তাই পৃিথবীেক শীতল করেত
হেল ে ণী সংgােমর উ তা বাড়ােতই হেব।
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