
এই সংখয্ার িবষয় িবপযর্য় েমাকািবলার নােম মানবািধকােরর িবপযর্য়েক rখেত হেব

ভারত আজ dরকম িবপযর্েয়র মেধয্ িদেয় যােc, যার একিটর উৎস কেরানা 
মহামাির, আর একিটর কারণ হল েকnd ও রাজয্ সরকারgিলর এই মহামািরর 
েমাকািবলা করার েkেt চরম বয্থর্তা। এর মেধয্ পিশ্চমবেঙ্গ আবার আর 
একিট খাঁড়ার ঘা এেস পড়ল — সাইেkান আমফান। এেkেtও আমরা 
েদখলাম, িদেনর পর িদন kিতgs েজলাgিলর মানুষ চরম dেভর্ােগর 
িশকার হেলন। pধানমntী আর মুখয্মntী েহিলকpাের উড়েত উড়েত েসই 
dদর্শা েদখেলন। তারপর িদিl েথেক এল ১,০০০ েকািট টাকার নাম-কা-
ওয়ােs pিতrিত, নবাn েথেক গাছ কাটেত ডাকা হল েসনা, অিধকাংশ 
জায়গায় জলমg, িবdয্ৎহীন, খাদয্হীন, গৃহহীন মানুেষর অবsা একই রেয় 
েগল।
িবপদ নািক জািনেয় আেস না। অথচ, এই মহামাির আর সাইেkান, dেটাই 
জািনেয়ই এেসেছ।

pথম েkেt যখন খবর পাওয়া যািcল, কেরানা ভাইরাস ঘােড়র ওপর 
িনঃশব্াস েফলেছ, তখনও অেনক িদন পযর্n েকেndর শাসক দল রাজনীিতর 
েখলােতই বয্s িছল। আপৎকালীন pstিতর েকানও বালাই িছল না। এর 
বh আেগ েথেকই জনsাsয্েক মানুেষর অিধকার িহেসেব না েদেখ বাজােরর 
পণয্ িহেসেব েদখা হেয়েছ। sাsয্ বয্বsােক বয্বসায়ীেদর হােত tেল িদেয় 
সরকার pায় হাত gিটেয় িনেয়েছ। ফেল িবপদটা ঘের ঢুেক পড়ল যখন, 
আর েকানও pিতেরাধী পদেkপই েনওয়া েগল না। বরং, গত আড়াই মাস 
ধের একটার পর একটা এেলােমেলা কথা বলা হেয়েছ। একিদন ঘরবিn 
েথেক ঘণ্টা বাজােলই সংkমেণর সুেতা িছঁেড় যােব, ২১ িদন লক-ডাউন, 
৪৯ িদন লক-ডাউন, ৭০ িদন লক-ডাউন, সমs িকছু কেরও যখন 
kলিকনারা পাওয়া েগল না, তখন আবার উলেটা পেথ েহঁেট এক-এক কের 
সব খুেল েদওয়া হল — এবােরও এর ফল কী হেত পাের তা sষ্ট কের না 
বেলই, েসই পিরিsিতর েমাকািবলা করবার মত pstিত না িনেয়ই।
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কেরানা ভাইরােসর pেকাপ pথম িচেনর উহােন লk করা 
যায় ২০১৯-এর নেভmর-িডেসmের। ভারেত pথম আkমণ 
৩০ জানুয়াির। মাচর্ মােস ভারেতর পালর্ােমেnর অিধেবশন 
চলিছল। অিধেবশন েশষ হেত যখন িতন িদন বািক তখন 
হঠাৎ অিধেবশন অিনিদর্ষ্টকােলর জনয্ sিগত কের েদওয়া হয়। 
েসই সমেয় েকেndর শাসক দল এমএলএ েকনােবচার মাধয্েম 
মধয্pেদেশ তার িবেরাধীপেkর সরকারেক উৎখাত করার েচষ্টা 
করিছল। তার জনয্ আরও কেয়ক িদন েদির করা হয়। এটা sষ্ট 
েয দীঘর্ িতন মাস আেগ েয ভাইরােসর সমসয্া পৃিথবীর সামেন 
এেসেছ তা িনেয় সংসেদ আেলাচনার এবং যথাযথ িসdাn 
েনওয়ার যেথষ্ট সুেযাগ িছল। তা এেকবােরই না কের, এমনিক 
ভারেতর মহামাির িনয়ntেণ অিভj, ১৯৬৩ সােল pিতিষ্ঠত 
সরকাির সংsা নয্াশনাল েসnার ফর িডিজস কেnাল অথবা 
িচিকৎসা গেবষণা সংkাn সেবর্াc সংsা আইিসএমআর-এর 
সেঙ্গ েকানও পরামশর্ না কের  হঠাৎই েদশজুেড় এক অিভনব 
‘জনতা কারিফউ’ জাির করা হয়। জাির করার বktতায় 
pধানমntী আেবদন বা অনুেরােধর ঢেঙ বলেলও কাযর্ত েসটা 
সরকাির িনেদর্েশ জাির করা কারিফউেত পিরণত হল।

জনতা কারিফউ েশষ হেত না হেতই মাt চার ঘণ্টার 
েনািটেশ েঘাষণা করা হল েদশেজাড়া লক-ডাউন, েকানও 
pstিত ছাড়াই। যখন ভারেতর সবর্t নয়, কেয়কিট sােন 
ভাইরােসর আkমণ েদখা যােc, এই অবsায় সারা েদেশ লক-
ডাউন েঘাষণা কের সাধারণ মানুষেক চরম dদর্শায় েফলা হল। 
সােড় িতন েকািট েথেক পাঁচ েকািটর মত মানুষ, যাঁরা িনেজেদর 
রাজয্ েথেক বhদূের িগেয় িবিভn শহের, িশlাঞ্চেল অsায়ী 

িমক িহেসেব কাজ কেরন, তাঁরা বাসsান েথেক কেয়ক 
শ’ েথেক d’হাজার িকেলািমটার দূের আটকা পেড় রইেলন। 
তারপর শুr হল তাঁেদর ঘের েফরার েবপেরায়া েচষ্টা — পােয় 
েহঁেট, সাইেকেল, ােক, এমনিক কংিkেটর িমkােরর েভতের 
ঢুেক — যােত pাণ েগল অেনেকর, েয কথা আজ কারও 
জানেত বািক েনই। েশষপযর্n তােদর জনয্ কেয়কটা ে ন চালু 
হল বেট, িকnt তাও আবার িবনা পয়সায় নয়। যারা পারেলন 
েকানওরকমভােব িটিকট েকেট চেড় বসেলন। অেনেকরই আর 
rিট-rিজ হািরেয় ভাড়া েদওয়ার মত সামথর্য্ িছল না। তাঁেদর 
ভাড়া গnবয্ রােজয্র সরকারgিলেকই েমটােত বলা হল, এবং 
তাই িনেয়ও চলল রাজৈনিতক চাপান-উেতার। এর মাঝখােন 
েসই মিরয়া যাtা চলেতই থাকল, আর তার সেঙ্গ েবেড় চলল 
মৃtয্-িমিছল।

এরােজয্ ভয়ঙ্কর সাইেkান েয আসেছ, তারও পূবর্াভাস 
আবহাওয়ািবদরা িদেয়িছেলন েবশ িকছুিদন আেগই। েদেশ 
‘িডজাসটার ময্ােনজেমn অয্াk’ (িডএমএ) বা িবপযর্য় িনয়ntণ 
আইন চালু হওয়ার পর পিশ্চমবেঙ্গ dেটা িবধব্ংসী সাইেkান 

এেসেছ — আইলা এবং বুলবুল, কান েঘঁেষ েবিরেয় েগেছ ফিন। 
আইলায় যােদর ঘর েভেঙিছল, বুলবুেল আবার তােদর ঘর 
েভেঙেছ, আর আমফান আরও েবিশ শিkশালী বেল আরও 
েবিশ েলােকর ঘর েভেঙেছ। এত বছেরও বাঁধgেলা পাকােপাk 
হল না, আবার েসgেলা েভেঙ িগেয় জল ঢুেকেছ h h কের, 
ভািসেয় িদেয়েছ gােমর পর gাম। pstিতর জনয্ আর কত সময় 
েদেব pkিত? ঝড় চেল যাওয়ার পেড়ও মানুেষর dদর্শা এতিদন 
চেলেছ েয েবাঝাই েগেছ, িবপযর্য় িনয়ntণ-িটয়ntন আসেল কথার 
কথা, এসেবর েকানও pstিতই েনই, আর থাকেলও তা dগর্ত 
মানুেষর কােছ drত েপৗঁছেনার েকানও বয্বয্sাই করা হয়িন।

জনsােsয্র মত িবdয্ৎ সরবরাহ পিরেষবার ওপেরও 
জনগেণর অিধকারেক অsীকার কের তােক বয্বসা করার 
মাধয্েম পিরণত করা হেয়িছল অেনক আেগই। কয্ালকাটা 
ইেলকি ক সাpাই কেপর্ােরশন বা িসইএসিস-েক বাম n 
সরকােরর আমেলই তৎকালীন েকndীয় সরকার িডিk জাির 
কের েগােয়ঙ্কােদর হােত tেল িদেয় তােদর কলকাতা ও পাশব্র্বতর্ী 
অঞ্চেল িবdয্ৎ সরবরােহর একেচিটয়া িঠকা িদেয়িছল। তারপর 
েথেক িবdয্েতর দাম তারা বািড়েয়ই চেলেছ, িকnt একিট জন 
পিরেষবা বয্বsায় েয আপৎকালীন পিরিsিত সামাল েদওয়ার 
মত আেয়াজন রাখেত হয়, তার জনয্ েয টাকা খরচ করার 
দরকার িছল, তার কাছাকািছও কেরিন মুনাফােখাররা। তার 
pমাণ পাওয়া েগল যখন আমফােনর পর িদেনর পর িদন শহেরর 
বয্াপক অঞ্চল িবdয্ৎহীন, এবং তার পিরণােম িনতয্বয্বহাযর্ জল 
ও অনয্ানয্ পিরেষবাহীন হেয় রইল, নাগিরকেদর এই সাধারণ 
নয্াযয্ পাওনাটুkও আদায় করবার জনয্ রাsায় েনেম িবেkাভ 
েদখােত হল, তখন। আবার, ‘pাইেভট েসkােরর’ গািফলিতর 
েদাহাই িদেয় সরকাির িডজাসটার ময্ােনজেমn িডপাটর্েমn হাত 
tেল িদল। িনেজেদর অpstত অবsার জনয্ েকানও ৈকিফয়ত 
েদওয়ার দায় অনুভব করল না।

অথচ, এই কেরানা মহামািরর সমেয় আমরা েদখলাম, 
িডএমএ-এর েসই সব সংsানgিলেকই কাযর্কর করা হেc, 
যােত সরকােরর হােত pশ্নাতীত কtর্t থােক। মানুেষর 
সহায়তার ধারাgিল উেপিkত। কেরানাভাইরাসেক pিতহত 
করার জনয্ েযসব িসdাn েনয়া হেয়েছ েসgিল সবই 
অগণতািntক পdিতেত। পালর্ােমণ্ট ও সমs িনবর্ািচত সংsা 
ও সাংিবধািনক pিতষ্ঠানেক অেকেজা কের িদেয়। বstত, 
েকndীয় sের এখন কেয়কজন মntী আর নয্াশনাল িডজাসটার 
ময্ােনজেমn অথিরিট (এনিডএমএ)-র কেয়কজন আমলা 
িমেল েদশ চালােc। সমs গণতািntক সংsােক কাযর্ত িশেকয় 
tেল রাখা হেয়েছ, গণ-তদারিকর েকানও সুেযাগ েনই।

অনয্িদেক, েযরকম তৎপরতা িনেয় এই িবপযর্েয়র মেধয্ও 
এেকর পর এক গণ-আেnালেনর কমর্ীেদর েgpার করা চলেছ, 
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তা েদেখ মেন হয়, সরকার েযন এই সুেযােগর জনয্ ওত েপেতই 
িছল — ‘একবার লক-ডাউনটা েহাক না, তারপর েদিখেয় েদব,  
িসএএ, এনআরিস, এনিপআর-এর িবrেd আেnালন করার 
ফল কী হেত পাের।’ ‘সামািজক দূরেtর’ জুজু েদিখেয় সব 
pিতবােদর মুখও বn কের রাখা হেc। লক-ডাউন বstত 
কািফর্উেত পিরণত হেয়েছ, পুিলশেক েদওয়া হেয়েছ েবআইনী 
িনপীড়েনর kমতা। েরশন, িবdয্ৎ, জেলর দািব করেত িগেয়ও 
মানুষেক মার েখেত হেয়েছ, েজেল েযেত হেয়েছ, যার মেধয্ 
এিপিডআর-এর কমর্ীরাও আেছন। আর তার সেঙ্গ সংখয্ালঘু 
সmpদােয়র মানুষেদর ওপর সব েদাষ চািপেয়, তােদর pিত 
ঘৃণা-ছড়ােনা pচার েতা চলেছই।

মানুেষর জীবেনর pিত সরকােরর চরম অবেহলা এবং 
অ dা েদেখ আমরা sিmত হেয় যািc। আমরা এও লk 
কেরিছ েয, কেরানা পিরিsিতর পিরpিkেত tাণ পয্ােকেজর 
নােম যা েঘাষণা করা হেয়েছ, তার মেধয্ আয়-হারােনা 
মানুষেদর হােত dেটা পয়সা আসার মত সংsান সামানয্ই 
রেয়েছ, এর েবিশরভাগটাই নানারকম ঋেণর গl। আর এই 

সুেযােগ ঢালাও েবসসকািরকরণ, কয়লা ও অনয্ানয্ খিনজ 
পদােথর্র মত pাkিতক সmদ এবং রা ায়t সংsাgিলেক 
পঁুিজপিতেদর কােছ েবেচ েদওয়া, িমকেদর দীঘর্ লড়াইেত 
অিজর্ত েবিশরভাগ অিধকার েকেড় েনওয়া এবং পিরেবশ রkা 
আইনেক কাযর্ত িশেকয় tেল েদওয়ার মত কেয়কিট মারাtক 
েঘাষণাও করা হেয়েছ।

এিপিডআর এই সমs জনিবেরাধী পদেkেপর তীb িনnা 
করেছ। আমরা দািব করিছ, িবপযর্য় েমাকািবলার নীিত ও 
বয্বsার আমূল পিরবতর্ন করেত হেব। তােক জনগেণর অিধকার 
েকেড় েনওয়ার হািতয়াের পিরণত করা চলেব না, জনগণেক 
সােথ িনেয়ই িবপযর্য় েমাকািবলার সিঠক পেথ চলেত হেব। 
এজনয্ পালর্ােমn সহ সমs গণতািntক pিতষ্ঠানেক এিড়েয় 
না িগেয় তার মেধয্ েযমন বয্াপক আেলাচনা করেত হেব, 
েতমিন িমক সংগঠন, kষক সংগঠন, অিধকার সংগঠন সহ 
গণ-সংগঠনgিলর সেঙ্গও আেলাচনা চালােত হেব। মানুষেক 
জিড়েয় িনেয় কাজ না করেল ভিবষয্েতও েকানও মানিবক 
িবপযর্েয়র েমাকািবলা করা সmব নয়।

এিপিডআর-এর সভাপিত সিcদানn বেnয্াপাধয্ােয়র জীবনাবসান

১৪ েম জীবনাবসান হল গণতািntক অিধকার রkা সিমিত (এিপিডআর)-এর সভাপিত 
সিcদানn বেnয্াপাধয্ােয়র।
গত শতাbীর চােরর দশক েথেক গণ-আেnালেন দীঘর্ পথ েহঁেটেছন সহেযাdােদর কাঁেধ 
কাঁধ িমিলেয়। েনতার দূরেt চেল যানিন। তাই তrণতম সহকমর্ীর কােছও অনায়ােস 
হেয় উঠেত েপেরিছেলন িpয় ‘শচীদা’। ছাt আেnালন িদেয় শুr, skলজীবেনই েজেল 
যান। অিবভk কিমউিনs পািটর্র সদসয্পদও পান কারাrd অবsায়। দাদাও েজেল 
িগেয়িছেলন। আর মা মেনারমা বিnমুিk আেnালেন সািমল হেয়িছেলন আরও অসংখয্ 
েছেলেমেয়েক sাধীন েদেশর গারদ েথেক েবর কের আনেত।
hগিল েজলায় উtরপাড়া- ীরামপুের পািটর্র কাজ করেতন। অিচেরই সািnেধয্ আেসন 
মুজফ্ফর আহেমদ, সুশীতল রায়েচৗধুরীেদর। এনিবএ-র দািয়t পান। পের হিরপােলর 
skেল পিড়েয়েছন িকছু িদন। েশেষ েরেলর েকা-অপােরিটেভ চাকির, সেঙ্গ ইউিনয়েনর 

দািয়tও। পািটর্ ভােগর পর সুশীতল রায়েচৗধুরীর সেঙ্গ নকশালবািড়র পেথও েহঁেটেছন। আবার মতপাথর্েকয্ সেরও 
এেসেছন।
জrির অবsার আেগই এিপিডআর-এর সেঙ্গ েযাগােযাগ বিnমুিk আেnালেনর সূেt। সােড় চার দশেকরও েবিশ িনরবিcn  
েথেকেছ েস সmকর্। েরেলর ইউিনয়ন ও এিপিডআর-এর কােজর সূেtই েবিশ বয়েস আইন পেড়েছন। সাধারণ মানুেষর 
অিধকার রkা ও আদােয় আইিন লড়াই কেরেছন। গণ-আেnালেন বরাবরই িছেলন আপসহীন। নীিতর pেশ্ন দৃঢ়, আবার 
পরমতসিহষ্ণু। সহমেতর গণতেnt িবশব্াসী। েশষ d’দশক ধের িছেলন এিপিডআর-এর সভাপিত। বh িদনই hগিল েছেড় 
বাসা গেড়িছেলন বাrইপুের। ৮৮ বছর বয়েস শরীরটা আর সঙ্গ িদিcল না। বৃsিতবার dপুের সের েগল বনsিতর 
ছায়াটা। 
এিপিডআর হারাল বh যুেdর সাথীেক। 
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আমরা সিতয্কােরর মহা dঃsেpর মধয্ িদেয় যািc। কাযর্ত 
গৃহবিn হেয় িটিভর পদর্ায় নজর রাখিছ অথবা সংবাদপেt 
টুকেরা টুকেরা খবর যখন পড়িছ, তখনই এক অকlনীয় 
ভারেতর ছিব েচােখর সামেন েভেস উঠেছ। আমরা পেড়িছ, 
“জািতর জনেকর”  পদbেজ মাইেলর পর মাইল েহঁেট যাওয়ার 
ইিতহাস। চীেনর মাও েদর লং মাচর্। েসই সব এিপক যাtার 
সােথ চিলষ্ণু অনাহার িkষ্ট পুrষ—নারী—িশশু িনিবর্েশেষ 
আমােদর সহ নাগিরকেদর হাজার িকেলািমটার েহঁেট চলার 
েকানও িমল েনই। িশশুেক িনেয় মা,মাথায় বয্াগপt িনেয় 
পুrেষরা, টলমল পােয় িশশুরা হাঁটেছন; লkয্ একটাই: ঘের 
েপৗঁছেনা। এ দৃশয্ আমােদর েচতনােক, িবেবকেক, মনুষয্tেক 
তীbভােব আঘাত করেছ। মানবতার এই চরম অপমান  সমs 
অিধকারেক সুরkা েদওয়ার কাঠােমা টােকই ধব্ংস করেছ। 
অনয্িদেক, বেn িমশন এর মধয্ িদেয় যারা িবেদশ েথেক 
েদেশ আসেছন, তারা পাঁচতারা েহােটেল উঠেছন, কেরানা এর 
পরীkা হেc, িমিডয়ায় ফেটা উঠেছ, এলাকায় অিভনিnত 
হেcন। gােম িফের িজিডিপ বাড়ােনার কািরগররা জােনন না, 
এবার তারা খােবন কী?

একািধক সমীkা িরেপাটর্ বলেছ, লক-ডাউেনর আেগই 
পিরযায়ী িমেকর মজুির বািক িছল। লক-ডাউেনর সরকাির 
িনেদর্শনামা থাকা সেtও মািলকরা, িঠকাদাররা  েকানও মজুির 
িদল না। কপদর্কশূনয্ হাজার লk মানুষ চাকির হািরেয়,যৎসামানয্ 
সঞ্চয়টুkও লক-ডাউন এ খরচ করেত বাধয্ হেয়েছ। সরকার - 
মািলক - িঠকাদােরর চরম উদাসীনতা, hদয়হীন আচরণ বাধয্ 
করেলা জীবেনর ঝঁুিক িনেয় হাঁটা। মালগািড় ঘুমn িমকেদর  
িপেষ িদেc। াক উেl গভর্বতী মা সহ বh িমেকর মৃtয্ 
ঘেট। ে েন চাপেত না েপের িমক আtহতয্া কের। তবু এই  
enduring injustice, caravan of endless misery-েক 
উেপkা কেরই তাঁরা আজও হাঁটেছন। তাহােদর জনয্ চমক 
েনই, িমিডয়ার উপেছ পড়া িভড় েনই, আেছ শুধু েনতােদর 
টুইটার এ rদািলর কাnা, আেছ অnঃসারশূনয্ pিতrিত ও 
িমথয্াচার।

   িbিটশ আমেলর মহামারী আইন েহাক, ২০০৫ সােলর 
জাতীয় িবপযর্য় েমাকািবলা আইনই েহাক, তা চিরেt েস সাদাই 
েহাক, বা কােলাই েহাক, তােক rেkপ না কেরই মজীবী 
মানুেষর এই জনেsাত, ইিতহােসর পিরভাষায়, “িবেdাহ”; 
েবামা বnুেকর চাঞ্চলয্কর িবেdাহ নয়। নীরব িবেdাহ, “re-

volt by default”! রাে র িনয়ম কানুন, দিড় দরা, রkচk 
েক, অনুেরাধ উপেরাধ েক উেপkা কেরই িনঃশেb  পদbেজ 
িনেজেদর গnেবয্র িদেক এিগেয় যাওয়া টাই েতা kমতার 
িবrেd pিত sধর্া েদখােনা। মধয্ িবt, ধনী সুসভয্ সমাজ 
িবনা pেশ্ন েযখােন রাি য় অনুশাসেনর অতয্াচারেক েমেন 
িনেয়েছ।

 রা সেঙ্ঘর মানবািধকার কিমশনার  d dেটা তীk 
িববৃিতেত  বলেলন, পিরযায়ী িমেকর cড়াn হয়রািন হেc। 
মিহলা িশশুরা  মারাtকভােব kিতgs হেcন। ১১ েম  পঞ্চম 
তম সভায় যখন pধানমntী তথাকিথত েgাবাল pশংসার কথা 
বলেছন, তখন একজন মুখয্মntীও বলেলন না রা সেঙ্ঘর 
এই সমােলাচনার কথা। সুিpম েকােটর্ হষর্।মnার রা আেবদন 
কের এিpল মােসই বলেলন,হsেkপ কrন, জীবন জীিবকার 
সংকেট আজ  কেয়ক হাজার লk ভারতীয় নাগিরক। বলেলন, 
কেরানা তােদর সৃষ্ট নয়। তাঁরা দায়ী নন।রাে র দািয়েtর মেধয্ 
পেড় সব ধরেনর সুরkা েদওয়া। কাকসয্ পিরেবদনা! আদালত 
তাঁেদর kখয্াত “doctrine of evasion”েকই এখােনও 
pেয়াগ করেলন।

নাগিরেকর েমৗিলক অিধকার সুরkা সংkাn একািধক 
আেবদনgেলা আদালত hদয়হীন ভারত সরকােরর েকােটর্ 
পািঠেয় িদেলন। েয সরকার লািঠয়াল এর লািঠ ছাড়া আর 
েকােনা িকছুই েবােঝ না,  িমক েদর ঘের েফরার জনয্  
বয্বসািয়ক িহসাব কেষ, ে েনর ভাড়া আদায় করেত সামানয্তম 
লjা, kণ্ঠা েবাধ কের না,  িপ এম েকয়ার এর নােম লk 
েকািট অনুদান েতােল, তােদর কােছ িবরাট মানিবক আচরণ 
pতয্াশা করেলন সুিpম েকাটর্!  pাkন িবচারপিত এ িপ শাহ 
বলেলন, সুpীম েকাটর্ তাঁেদর সাংিবধািনক দািয়t পালেন বয্থর্ 
হেয়েছন। মজীবী মানুষ আজ মৃtয্র িকনারায়। rপািল েরখা 
আেছ। অn pেদশ, মাdাজ, gজরাট সহ েদেশর ১২ িট হাই 
েকাটর্ পিরযায়ী িমেকর জীবন ও জীবকার অিধকার সুরkায় 
হsেkপ কেরেছন।

 pসঙ্গত উেlখয্, েকndীয় শাসক দেলর hংকার, আইেনর 
কাডর্েক উেপkা কেরই,েকরালা সরকার, নাগিরক, sাsয্ 
সংগঠন, সবাই িমেল দৃষ্টাn sাপন করেলা েয, ভয়ংকর 
ভাইরাসেক িনয়ntেণ আনা সmব, আপামর মানুষেক সুরkা 
েদওয়া সmব জন sাsয্ পিরেষবা িদেয়,  িবপরীেত, েকndীয় 
সরকার ও শাসক দল pথম েথেকই cড়াn িমথয্াচার শুr 

লক-ডাউন : িবরামহীন অিধকারহরণ
সুজাত ভd      
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করেলা, এবং আজও কের যােc। বেড়া বেড়া িববৃিত, চমক 
লাগােনা ঘটনা ঘটােনা ( ঢাক েঢাল, কাসর বাজােনা, েমামবািত 
jালােনা, িবমান েথেক পুষ্প বৃিষ্ট ইতয্ািদ) হয়েতা েভােটর 
কােজ লাগেত পাের, িকnt তা িদেয় কেরানা পিরিsিতেক 
সামাল েদওয়া সmব হয় না। লক-ডাউেনর ৪১িদেনর মাথায় 
সুিpম েকাটর্ েক ভারত সরকার জানােলা,  রাsায়, জনপেদ, 
েকানও পিরযায়ী িমক েনই, তারা সবাই িনরাপদ েশlাের 
আেছন, িনয়িমত  পযর্াp খাদয্ও পােcন!! িদনdপুের ডাকািতর 
মত। সরকােরর তরেফ একজন ডাkার পাল িপ িপ িপ িদেয় 
বলেলন িdতীয় পযর্ােয়র লক-ডাউেনর সমেয় েয, ৩েম এর পর 
আর কেরানা আkাn েকউ থাকেবন না অথচ েরাজ পিজিটভ 
েরখ উধর্মুখী। ১৪ এিpল pধানমntী ভারতবাসীেক জানােলন, 
িবেদশ েথেক আগত সমs যাtীেক সব িবমানবnের পরীkা 
করা হেc। বাsেব? শুধুমাt িতনিট িবমানবnের ও শুধুমাt 
িচন এবং হংকং েথেক আগত যাtীেদর পরীkা করা হেয়িছল। 
ততkেণ িকnt ২০িট েদশ েঘািষত ভােব আkাn।

  এিpল মােসই নানা মহল েথেক ভারত সরকার েক বলা 
হেয়িছল, শুধু লক-ডাউন নয়, িবjানিভিtক নানা পদেkপ 
করা উিচত, মানুেষর মেধয্ খােদয্র সুষম বণ্টন বয্বsা করা 
উিচত, উnত মােনর েশlােরর  বেnাবs করা উিচত। 
অপিরকিlতভােব, দািয়tjান হীন ভােব লক-ডাউন েঘাষণার 
পের িবপযর্s অবsা েথেক উdার েচষ্টার বদেল িমথয্াচার চলেত 
থাকল। pধানমntীর  উপেদষ্টামnলীর সদসয্ নিভত উইগ 
সরকাির সভােতই ২৯ এিpল সরাসির pধানমntীেক বলেলন, 
আর িমথয্া বলেবন না। সতয্ বলুন ভারতবাসীেক!  তােতা বলাই 
হেলা না, এমনিক ২১ সদয্েসর টাs েফােসর্র উপেদশ,সুপািরশ 
অgাহয্ কেরই ১ েম লক-ডাউন বািড়েয় েদওয়া হেলা।  এই  
সরকােরর আেরকিট েকৗশল pিণধানেযাগয্। েকানও িবষেয় 
িবেদিশ pশংসা েপেলই িনজ অনুkেল েসাcাের বয্বহার কের। 
িকnt িবেদশ বা sেদশ েথেক েকানও গঠনমূলক সমােলাচনা 
েপেলও তােক িভিtহীন, ষড়যnt  ইতয্ািদ বেল খািরজ কের 
েদওয়া। তখন অsীকােরর রাজনীিতর আ য় েনয়।

সবেচেয় উেdেগর বয্াপার হেলা,।কেরানা ভাইরাস েক 
হািতয়ার কের, িনিদর্ষ্ট জrির kমতােক েscাচার ভােব বয্বহার 
করা হেc  নানা ভােব। কাশ্মীের েডািমিনয়ন অিডর্নয্াn জাির 
করার েচষ্টা, pবল pিতবাদেক উেপkা কের জmু কাশ্মীেরর 
বয্াংক pধান পেদ  কাশ্মীেরর বাইেরর েলাকেক িনেয়াগ করা, 
িদিlর তবিলগ ঘটনােক েকnd কের মুসিলম  িবেdষ cড়াn 
sের িনেয় যাওয়া, িদেনর পর িদন েবআইিন ভােব বিn কের 
রাখা ৫ হাজার মানুষেক, যা িমিডয়ার েদৗলেত  নtন নমর্াল  
িহসােব সংখয্াগিরষ্ঠ সমােজ মানয্তা েপেয়েছ। আেরা লkনীয়, 
কেরানা পিরিsিতেক হািতয়ার কেরই েগৗতম নাভলাখা, আনn 

tলথােm েক এন আই এ  িদেয় েgpার, রাজৈনিতক বnীেদর  
েজল েথেক মুিk না েদওয়া, অrণ েফেররা সহ বািক েদর 
চাজর্িশট এর কিপ েজেল িনেজেদর িজmায় রাখেত না েদওয়া 
এক চরম েমৗিলক আইেনর শাসন িবেরাধী। কিব ভারাভারা রাও 
আিশর েবিশ বয়স হওয়া সেtও মুিk না েদওয়া মানবতািবেরাধী 
কাজ। ১২েম েদশবাসীর উেdেশ ভাষেণ pধানমntী গণতািntক 
পিরেবেশর খবর্তা িনেয় একটা বাকয্ বয্য় করেলন না। েযন 
িবলkল  সব িঠক  আেছ।

কেরানা ভাইরাস এর আবেহ েকndীয় সরকার আkমণ 
নািমেয় এেনেছ কাশ্মীেরর মিহলা সাংবািদেকর উপর,  েgpার 
কেরেছ িবেরাধী মিহলা অnঃসttা আেnালনকারীেক। ওমর 
খািলেদর িবrেd িদিl েpাgাম েক বয্বহার কের ইউ এ িপ এ 
েত এফআই আর দােয়র কেরেছ।   পিশ্চমবঙ্গ সহ িবিভn রােজয্, 
লক-ডাউন ভাঙার অজুহােত পুিলেশর নানা ধরেনর েবআইিন 
অতয্াচার িনেয় সরকাির কিমশন gেলাও  নীরব।পিশ্চমবেঙ্গ 
েরশন িঘের dনর্ীিতর িবrেd pিতবাদেক পুিলশ িদেয় দমন 
করা হেc। আেরা উেdগজনক পদেkপ করা হেc। উdbt 
খাদয্ গিরিবতম মানুেষর মেধয্ বণ্টন না কের তা িদেয় এথােনাল 
pstত করার িসdাn িনেয়েছ েকndীয় সরকার। ২০১৪ সােলর 
পর kধা সূচেক ভারত অেনক ধাপ েনেম েগেছ। েচােখ গরীব, 
পিরযায়ী িমেকর জনয্ কাnা, আর বাsেব  তােদর মৃtয্র 
িদেক েঠেল িদেc ভারত সরকার।

এর অথর্ এই নয় েয, পিরযায়ী িমেকর অবsা pাক - 
লক-ডাউন পেবর্ ভােলা িছল। রািধকা ৈজন েদিখেয়েছন, 
বছেরর পর বছর েকnd ও রাজয্ সরকারgেলার পিরযায়ী 

িমক েদর pিত চরম উদাসীনতা ও অবেহলা েদিখেয় আসেছ। 
১৯৬০এর দশেক মুmাই এ “মারািঠ মানুষ” আেnালন  
েথেক শুr কের ২০১২ সােলর বয্াঙ্গােলাের উtর পূবর্াঞ্চল 

িমক েদর িবতাড়েনর আেnালন আমােদর sরণ আেছ।  
sানীয়েদর “পিরযায়ী িমক েদর pিত ঘৃণা ও অসিহষ্ণুতা 
ভুির ভুির উদাহরেণর সােথ আমরা পিরিচত। কমন কজ এবং 
িসএসিডএস এর ২০১৮সােলর  ২২রােজয্র পুিলশ পিরযায়ী 

িমেকর সােথ িক ধরেনর বয্বহার কের তা িনেয় সমীkা কের। 
েসই িরেপাটর্ েদখােc, পুিলশ নgভােব পিরযায়ী িমেকর সােথ 
ৈবষময্মূলক।আচরণ কের।সরকারgেলা উদাসীন। ২০১৯ 
সােল  সাতটা রােজয্র পিরযায়ী িমক বাnব  নীিত কতখািন 
তা িনেয় একটা tলনামূলক িবেশষণ করা হেয়িছল। েদখা 
যােc,  sাsয্, গৃহ, সয্ািনেটশন, সামািজক সুরkা,িশশুেদর 
অিধকার, িশkা ইতয্ািদ মানদেণ্ডর িনিরেখ েকরালা অেনক 
এিগেয়।িদিl সবার েপছেন। সুতরাং আথর্ সামািজক ৈবষময্ টা, 
িবদয্মান  রা ীয় উদাসীনতা, িনমর্মতা লক ডাউ েন   kৎিসত 
ভােব  pকাশ েপেলা।
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 আিদতয্ ভট্টাচােযর্র গেবষণা বা েক আর শয্াম সুnর এর  
গেবষণা েদিখেয়েছ, বতর্মােনর  ম আইনgেলা  pায় ৯০% 

িমেকর  জনয্ অpাসিঙ্গক আজ। শয্াম সুnেরর অনবদয্ 
ভাষায়, েসgেলা আজ আর কাgেজ বাঘও নয়। ম আইেনর 
সংsার িনেয় সংসেদ ২০১৯ সাল েথেক িশl সmকর্ েকাড 
এর sয্ািnং কিমিটর িরেপাটর্ পেড় আেছ। েসgেলােক উেপkা 
কের উtরpেদশ, মধয্pেদশ, রাজsান  সরকার সহ অনয্ানয্ 
সরকার  অিডর্নয্াn এর মাধয্েম  একই মজুির েরেখ কােজর 
সময়সীমা  ১২ঘnা কের িদেয়, যৎসামানয্ সুরkা gেলােক 
জলাঞ্জিল িদল এিতহািসক েম িদবেসর  মােস। এই  পিরবতর্ন 

িমেকর মশিk, শরীর,  sাধীনতা ও মানুেষর ম মযর্াদােক 
ধূিলসাৎ করেলা। আসেল এই ম শিkটােকই  নtন ভারেতর 
আধুিনক kীতদাসেt rপাnর ঘটােত চেলেছ;নtন শূd 
সমােজর সৃিষ্ট করেব মনু বাদীরা।

অিডর্নয্াn gেলা পুনরায় আমােদর grতর উেdগেক সতয্ 
বেল pমািণত করেলা েয, “িহউময্ািনেটিরয়ান ইমােজর্nী” 
kমতােক িক ভােব েকnd ও রাজয্ সরকার gেলা ৈsরতািntক   
kমতায় পযর্বিসত করেলা। এবং এমন একটা সমেয় যখন 
সামানয্ pিতবােদর সুেযাগটুk ও অপসািরত। যা িকছু করা 
হেc, চািপেয় েদওয়া হেc সবই   জনসাধারেণর”মঙ্গেলর” 
জনয্,  তােদর সুরkার নােম। টপ ডাউন অয্ােpাচ এ 
রkমাংেসর মানুেষর অংশgহণ তাই বাদ। ধনীর উপর কর 
বিসেয় অথর্ আদায় কের তা কেরানা িরিলফ pকেl বয্য় করা 
েযেত পাের, — এটুk pবn িলেখ মতpকাশ করােতই চারজন 
িসিনয়র রাজs আিধকািরক সাসেপn েহােয়েছন। েকানও 
আইেনর অনুেমাদন  না থাকা সেttও আেরাগয্ অয্াপ বয্বহার 
বাধয্তামূলক বেল ফেতায়া জাির কেরেছ েকndীয় সরকার।

কেরানা েমাকািবলার pধান দাওয়াই — সামািজক দূরt।িকnt 
এই সুেযােগ ভারত সরকার, তার শাসক দল, সংঘ পিরবার 

সংখয্ালঘু সmpদায় েথেক আেরা সামািজক দূরt বািড়েয়েছ। 
ঈেদর আেগই কেরানা দূর হেয় যাক -  pধানমntীর এেহন 
বাতর্া তাঁর ই ভkেদর dারা তীbভােব ে ালড। পাশাপািশ, ধনী, 
মধয্িবt সমােজর সােথ হাজার লk পিরযায়ী িমক েদর সােথ  
সামািজক দূরt কের িদল। 

 কেরানার িবrেd “যুd” শুr হেয়িছল “জান হয্ায় েতা 
জাহান হয্ায়” িদেয়। ৫০িদেনর মাথায়  বলা হেc, “জান 
আউর জাহান”! জীবন যােব, জীিবকা যােব, ভাইরাস িনেয়ই 
বাঁচেত হেব। জীবন যােব গরীেবর, জীিবকাও যােব তােদর, 
আর আমরা শুধু েদেখ যােবা।  আজ আমরা pতয্k করিছ 
নtন সমীকরণ: গণতntেক সংkিচত  কর, সmpদায়গত দূরt ও 
িবেdষ বাড়াও, হতদিরd ভারত েথেক দূরt বাড়াও, hদয়হীন 
থােকা, েকানও দায়বdতা েরেখা না। pশ্ন  হল, আমরা িক 
েমেন েনব?

২০০৭ সােল নওমী েkইন তার  সাড়া জাগােনা “The  
Shock Doctrine”-এ েদিখেয়েছন, pাkিতক িবপযর্য় 
(হয্ািরেকন   কাটিরনা) যুd (ইরাক যুd অথবা  ৯/১১ 
েসেpmেরর মত ঘটনা েক হািতয়ার কের শক েথরািপ িদেয়েছ 
আেমিরকা সহ িবিভn েদশ।িমlন ে ডমান এর মত িছল, 
যত সংকট, বৃহৎ িবপযর্ য়  আসেব তত পঁুিজবােদর রমরমা 
হেব।সহেজই তখন জrির।পিরিsিতর সুেযােগ  কেপর্ােরট পঁুিজ 
সরকাির িবিনেয়াগ েক হিটেয় েদেব, সরকাির সংsাgেলােক  
েবসরকািরকরণ কের  আিধপতয্ কােয়ম করেব। কাটিরনার 
েkেt েদখা েগেলা, সবেচেয় আkাn িনউ অিলর্নস েsট এ 
সমs সরকাির skল, হাসপাতাল, এমনিক নtন গৃহ িনমর্াণ  
েবসরকাির সংsার  হােত  tেল েদওয়া হেয়েছ। এgেলা যােত 
কেঠারভােব কাযর্কর হয় তার জনয্ রা  আেরা দায়বd হীন 
kমতা েভাগ করেব, শক েথরািপ েদেব। েkইন  এর নামকরণ 
কেরেছন “িডসাsার কয্ািপটািলজম”।

পুনশ্চ: েpেস যাবার পের অবsার সামানয্ তফাত হেয়েছ। সুিpম েকােটর্র িতনজন িবচারপিতর েবেঞ্চ অবেশেষ sতঃpেণািদত হেয় পিরযায়ী িমকেদর 
িনদাrণ অবsা েদেখ হাsেkপ কেরেছন এবং েকnd ও রাজয্ সরকারgেলােক একািধক অভয্ােদশ িদেয়েছন। সিলিসটর েজনােরেলর িমথয্াবচন সুিpম 
েকােটর্ আজ pমাণ হেয়েছ। িkp হেয় িতিন (tষার েমেহতা) আেবদনকারীেদর আইনজীিবেদর krিচকরভােব আkমণ কেরেছন। তা িনেয় েদশজুেড় 
িনnার ঝড় উেঠেছ।

সমাজকমর্ী সুধা ভরdাজ দীঘর্িদন ধের েজেল বিn। বারবার তাঁেদর জািমেনর আেবদন pতয্াখয্াত হেয়েছ। বতর্মান  মুmাই-
এর বাইklা মিহলা েজেল েকািভড-১৯ আkাn বিn সেঙ্গ থাকা ও িবেশষত তাঁর িনেজর উc রkচাপ ও সুগােরর সমসয্া 
থাকায় sােsয্র কারেণ জািমেনর আেবদন কেরিছেলন। এেkেtও জািমন না-মঞু্জর হয়। আগামী সpােহ অপর dই বিn 
েসামা েসন ও ভারভারা রাও জািমন সংkাn শুনািন হওয়ার কথা। সিমিত সুধা, ভারভারা রাও সহ এলগার পিরষদ েকেস ধৃত 
সমs রাজবিnেদর মুিkর দািব করেছ। কেরানা সংkাn পিরিsিতেত সুpীম েকােটর্র রায় থাকা সেttও বিnমুিk উেপিkত!
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মাচর্ মােসর মাঝামািঝ েথেক েদশজুেড় লক-ডাউন চলেছ। 
জাতীয় িবপযর্য় েমাকািবলা আইন ২০০৫ এবং মহামারী আইন 
pেয়ােগর মাধয্েম মানুেষর সমs ধরেনর গণতািntক অিধকার 
েকেড় েনওয়া হেয়েছ। হাজােরা অনয্ায় সেtও মানুষ সগিঠত 
pিতবােদ সািমল হেত পারেছন না। কারণ সমs ধরেনর 
জমােয়ত িনিষd। িনিষd  ‘অpেয়াজেন’ ঘেরর বাইের যাওয়া। 
েদেশ এই মুহূেতর্ েনই েকান কাযর্করী িবচারবয্বsা, পালর্ােমn। 
আেছ শুধু এিkিকউিটভ-  আমলাতnt এবং পুিলশ- িমিলটাির। 
িবপযর্য় েমাকািবলা আইন সামেন েরেখ সংবাদমাধয্মেকও 
পিজিটভ খবর করেত পরামশর্ েদওয়া হেয়েছ সরকােরর তরফ 
েথেক। সারা েদেশর মানুষ চরম উৎকণ্ঠায় িদন কাটােc। 
লk লk পিরযায়ী িমক  কাযর্ত পথkkেরর জীবন যাপেন 
বাধয্ হেcন। সংkমেণর আতেঙ্ক রােজয্ রােজয্ সাধারণ েজল 
বnীেদর একাংশেকও পয্ােরােল জািমেন েছেড় েদওয়ার আেদশ 
েদওয়া হেয়েছ। এরকম এক পিরিsিতেতও িকnt বn হয়িন 
pিতিহংসার রাজনীিত, িভnমেতর আেnালনকারীেদর  িমথয্া 
মামলায় েজেল েপারা। সাজােনা অিভেযােগ মামলা দােয়র। 
একিট-dিট নয় এেকর পর এক। িবিsত নাগিরক সমাজ, 
pগিতশীল বুিdজীবীরা। pিতবাদ জানােcন িনেজর মত কের। 
গা করেছ না সরকার। চািলেয় যােc মামলা দােয়র, েgফতার।  

 লক-ডাউেনর মেধয্ই ১৪ এিpল অিধকার আেnালেনর 
সুপিরিচত মুখ আনn েতলtেm এবং েগৗতম নভলাখােক 
এলগার পিরষদ মামলায়  েgpার কের এনআইএ। কাশ্মীেরর 
িচt সাংবািদক মাসরাত জাহারােকও েgpার  করা হয় ২০ 
এিpল। কাশ্মীেরর আরও dই সাংবািদেকর িবrেd ইউএিপএ 
ধারায় মামলা আানা হেয়েছ। তারা হেলন  পীরজাদা আিশক 
এবং েগাহর গীলািন। তােদর িবrেd অিভেযাগ তাঁরা সংবাদ 
েলখার আেগ সরকােরর কাছ েথেক খবর কনফামর্ কেরিন। 
িচt সাংবািদক মাসরােতর িবrেd অিভেযাগ িতিন েফসবুেক 
‘জিঙ্গেদর’ েশষ যাtার ছিব ইতয্ািদ আপেলাড কেরেছন। 
১০এিpল জািময়া িমিলয়া িবশব্িবদয্ালেয়র িমরান হায়দার এবং 
সািফয়া জারগারেক েgpার  করা হয়। িদিlর সাmpিতক ‘দাঙ্গা’র 
পিরকlনায় যুk থাকার অিভেযােগ েgpার করা হয় তােদর। 
সািফয়ার িবrেd ১৮ টা মামলা েদওয়া হেয়েছ। সািফয়ার 
সংেগ একিট মামলােত জহরলাল েনহr িবশব্িবদয্ালেয়র 
pাkন ছাtেনতা ওমর খািলেদর িবrেd অিভেযাগ দােয়র 
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হেয়েছ। তাঁেদর  সকেলর িবrেdই ইউএিপএ েদওয়া হেয়েছ।
২৬ এিpল জািময়া িমিলয়া িবশব্িবদয্ালেয়র  ছাt সংগঠেনর 

pাkন সভাপিত িসফাউর রহমান এবং আেরা একজেনর 
িবrেd মামলা দােয়র হয়। তােদরও যুk করা হেয়েছ িদিlর 
‘দাঙ্গা’ মামলায়। 

২৭ এিpল ছাt সংগঠন আইসার িদিl িবশব্িবদয্ালয় 
ইউিনেটর সভাপিত কাউলpীত কাউেরর বািড়েত িগেয় পুিলশ 
তার েমাবাইল েফান ‘িসজ’ কের এবং তার িবrেd ইউএিপএ-
েত মামলা দােয়র কের।  

৩০ এিpল েফসবুক েপােsর জনয্  িদিlর সংখয্ালঘু 
কিমশেনর েচয়ারময্ােনর িবrেd িসিডশন েকস েদওয়া হেয়েছ। 
েফসবুেক িতিন ভারেতর মুসলমানেদর পােশ দাঁড়ােনার জনয্ 
kেয়তসহ মধয্pােচয্র েদশgিলেক ধনয্বাদ জািনেয়িছেলন। 
সাংবািদকেদর বাদ িদেল িদlীর িবিভn জায়গায় েgpার 
হওয়া pায় সবাই শািহনবাগসহ িবিভn জায়গায় িসএএ 
এবং এনআরিস-এনিপআর আেnালেনর সংগঠক েনতা-
েনtী। তািলকা েদখেলই েবাঝা যায় েবেছ েবেছ মুসলমান 
আেnালনকািরেদরই েgpার করা হেয়েছ। পুিলেশর বkবয্, 
দাঙ্গার িপছেনর শিkেক খঁুেজ েবর করেতই এেদর েgpার করা 
হেয়েছ। েহফাজেত েরেখ িজjাসাবাদ  pেয়াজন তাই। িদিl 
ও সংলg এলাকা েথেক আট শতািধক মুসিলম নাগিরকেক 
েgpার করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ।  এেদর অিধকাংশই 
দাঙ্গায় ভয়ংকর kিতgs। আkাn-kিতgsেদরই েফর েgpার 
কেরেছ সরকার।

ভীমা েকােরগাঁও এর অশািnর সময় গnেগােলর মূলেহাতা 
িহnুtবাদী িমিলn একেবােট ও তার সহেযািগেদর েgpার করা 
হয়িন। িদিlর েkেtও   িহnুtবাদী দাঙ্গাবাজ কিপল িম েদর 
েgpার করা হয়িন। অথচ িতিন িছেলন pকােশয্ই দাঙ্গার মূল 
কাnারী। আkাnরাই সরকােরর dারা েফর আkাn হল এবং 
তােদর আ য় হল বা হেত চেলেছ  েজেলর চার েদওয়াল। 

লক-ডাউেনর এই ভয়াবহ পিরিsিতর মেধয্ই উtরpেদশ 
সরকার sাধীনেচতা সাংবািদক ‘দয্ অয়ার’ িনউজ েপাটর্ােলর 
সmাদক িসdাথর্ বরদারাজেনর িবrেd একািধক মামলা 
দােয়র কেরেছ। আইনজীবী pশাnভূষণ রামায়ণ মহাভারতেক 
আিফেমর সংেগ tলনা করায় তার িবrেd ভাবােবেগ 
আঘােতর  মামলা দােয়র হেয়েছ। মামলা হেয়েছ সমাজকমর্ী 
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কাnন েগািপনাথেনর িবrেdও।
লক-ডাউন এবং কেরানার সবর্gাসী আবহাওয়ার মেধয্ 

একটা বয্াপার লkয্ করা েগল সারা েদেশর েকােনা রােজয্ 
একজনও রাজৈনিতক বnীেক পয্ােরাল বা জািমেন মুিk 
েদওয়া হয়িন। সুpীম েকােটর্র েঘািষত মানদণ্ড পূরণ করা 
সেttও।

েকাবাড গাnী, আনn েতলtেm, ভারাভারা রাও, িজ এন 
সাঁইবাবা সহ pবীণ অসুs রাজবিnরা জািমন বা পয্ােরােল 
মুিkর জনয্ আেবদন জািনেয়িছেলন। িকnt রাজয্ িনিবর্েশেষ 

সমs আেবদন pতয্াখয্াত হেয়েছ। অথচ সারা েদেশ এই সমেয় 
সব েজল িমিলেয় েবশ কেয়ক হাজার বnী জািমন বা পয্ােরােল 
ছাড়া েপেয়েছন। pবীণ, অসুs, মিহলা রাজৈনিতক বnীেদর 
pিতও েকানরকম নরম মেনাভাব েদখােনা হয়িন।পিশ্চমবঙ্গ 
সরকারও এই pেশ্ন অনয্ রাজয্gেলার সেঙ্গ একই অবsােন 
আেছ। এই pেশ্ন আদালত ও সরকােরর একই অবsান। 
মহামারী েহাক বা িবপযর্য় িভnমত দমেন িনেজর অবsােন 
অনড় আেছ ভারত রা ।

ঘটনাpবাহ ১:

িবচার নািক বদলা
নািতদীঘর্ টানােপােড়েনর পর গত ২০ মাচর্ যিত পড়ল চারিট 
জীবেন। কেরানা-ts েদশবাসীর একাংশ চার-চারিট জীবেন 
যবিনকার ওই ঘটনাও অবশয্ েসিলেbট করেলন লাড্ডু িবিলেয়, 
িটিভ কয্ােমরার সামেন িভকি  িচh েদিখেয়! িনভর্য়ার ধষর্ক-
খুিন িহসােব িচিhত মুেকশ-িবনয়-পবন-অkয়েদর pিত ঘৃণার 
িবেsারেণ চাপাই পেড় েগল ‘েহট দয্ িসন নট দয্ িসনার’-এর 
মমর্কথা। জীবন একটাই—আগাম জািনেয় েশেষর কাউnডাউন 
েয কতটা িনমর্ম—ক’জনই বা েস অনুভেবর েতায়াkা করেলন!
মুেকশেদর িবrেd অিভেযাগ মারাtক। িকnt, েচােখর বদেল 
েচােখর দািবই বা কতটা সুsতার লkণ?

মানুষ মােtই ভুল কের। িবচারেকরও ভুল সmব। অনয্ 
সাজায় ভুল pমােণ শুধের েনওয়ার সুেযাগ থােক। মৃtয্দণ্ড 
অপিরবতর্নীয়। নয্ায়িবচােরর পিরপnী। তাই মৃtয্দণ্ড বািতেলর 
দািব বh িদেনর। এিপিডআরও েয দািব জািনেয় আসেছ কেয়ক 
দশক ধের।

িতহােরর ৩৫ বছেরর েজলার সুনীল gpা গত নেভmের 
pকািশত বই ‘bয্াক ওয়ােরn’-এ জািনেয়েছন, িনভর্য়ার 
ঘটনায় একমাt pতয্kদশর্ী িনহত তrণীর বnুেক েজেল 
অিভযুk শনাkকরেণ আনা হেয়িছল িবিধ েভেঙ সnয্ার পের। 
িনয়মিবrd ভােব পুিলেশর উপিsিতেত িটআই পয্ােরড হয়। 
মুেকেশর দাদা রাম িসংেয়র মৃtয্ হতয্াই — এমনও জািনেয়েছন 
ওই pাkন কারাকতর্া।

এ-সেব ওেদর অপরাধ লঘু হয় না অবশয্ই। িকnt িবচাের 
েয ভুল হয়, ধনঞ্জয় চেট্টাপাধয্ােয়র ফাঁিসর ময়নাতদেn েসটা 
েচােখ আঙুল িদেয়ই েদিখেয়েছন ইিnয়ান sয্ািটসিটকয্াল 
ইনিsিটউেটর dই অধয্াপক pবাল েচৗধুরী ও েদবািশস 
েসনgp কেয়ক বছর আেগর গেবষণায়। pমাণহীন ‘অপরােধ’ 

ফাঁিস হেয় িগেয়িছল ধনঞ্জেয়র। 
মৃtয্দণ্ড অমানিবক, িনষ্ঠুর। অপরােধর pিতেরাধক 

বা েডটােরnও নয়। ঘটনা হল, সtর দশেকর মাঝামািঝও 
পৃিথবীেত েমােট ১৬িট েদশ মৃtয্দণ্ড িবেলাপ কেরিছল, এখন 
তা pায় ১৪০। ইউেরাপ জুেড় মৃtয্দণ্ড িবেলােপ অপরাধ 
েবেড়েছ, pমাণ েনই। মৃtয্দণ্ড আেছ েযখােন, অপরাধ িকnt 
কেমিন। আরব, িচন, আেমিরকা, পািকsান, বাংলােদেশ 
জুিডিশয়াল িকিলংেয়র বীভৎসতা িশরদাঁড়ায় িহমেsাত বইেয় 
েদয়। তবু চার জেনর ফাঁিসেত উlাস হল এ েদেশ!

এ ভােবই গণ-িহিsিরয়ায় মদেতর সেচতন কাযর্kেমর 
মেধয্ িদেয় চেল রাে র িনেজর নৃশংসতােক ৈবধতা েদওয়ার 
েখলা। কাশ্মীেরর েমেয়েদর িনতয্-িনgেহ অিভযুk জওয়ানেদর 
আড়াল করা হয়। েযমন হেয়েছ থাংজাম মেনারমার ধষর্ক-
খুিনেদরও। গণ-উntতায় িমক-kষক-েবকােরর যntণাও 
চাপা পেড় যায়! 

ওিডশার েকওনঝের ঘুমn অবsায় গািড়র মেধয্ sামী gাহাম 
sয়াটর্ েsইনস এবং dই িশশুসnান—িটেমািথ ও িফিলপেক 
পুিড়েয় মারার মামলায় gয্ািডস েsইনস িকnt দারা িসংেদর 
kমা কের িদেয় বেলিছেলন, pিতিহংসার আgন েপাড়ায় 
িনেজেকও৷ sজন হারােনা মানুেষর dঃখ-েkাধ অমূলক নয়৷ 
ফাঁিসেত ঝুলেত যাওয়া মানুষিটরও িকnt stী-সnান-পিরজন 
থােক৷ তাঁেদর জীবেন িনষ্ঠুর পিরণিত কী কের মেন শািn 
আনেত পাের? মানবতার এই শাশব্ত-সুরই েশানা িগেয়িছল 
কেয়ক বছর পর িবলিকস বােনার কথােতও। ২০০২-এ 
gজরাট গণহতয্ার সমেয় উপযুর্পির ধিষর্তা হেয়িছেলন। বh 
বছর ধের অসম সাহেস আদালেত লড়াই চািলেয়েছন। েশষ 
পযর্n বেm হাইেকাটর্ পাঁচ পুিলশ আর dই ডাkারেক খালােসর 
আেগর িনেদর্শ নাকচ কের েদাষী সাবয্s কের। িকnt মৃtয্দণ্ড 
েদয়িন। িবলিকস বেলিছেলন, ‘আিম েতা িবচার েচেয়িছ, বদলা 
নয়।’ 
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কেরানা ভাইরােসর দাপেট সারা পৃিথবী িবপযর্s। সংkমণ েঠকাবার 
একমাt উপায় িহসােব সমs েদেশই েসাশয্াল িডsয্ানিসং েক 
েবেছ িনেয়েছ। pিতেষধক েনই, ওষুধ েনই  বhমািtক বাহক 
এই ভাইরােসর। তাই লক -ডাউন একমাt অst।  এমনটাই 
মেন করেছ ভারেতর েকndীয় সরকার। গত ২৪ মাচর্ pধানমntী 
হঠাৎ েঘাষণা করেলন ১৪ এিpল পযর্n সারা েদেশ লক -ডাউন 
এর। এর আেগ িদিবয্ চলিছল। ২২ মাচর্ জনতা কাফুর্েত ঘnা 
বাজােনােত েলােক উৎসেবর েমজােজ বািজও ফািটেয়িছেলা।  
িটিভ চয্ােনেল মধয্pেদেশর সরকার বদেলর নাটেকর েমৗতাত 
ও পাওয়া যািcেলা।  এরই মেধয্ হটাৎ লক -ডাউন এর েঘাষণা। 
েয েযখােন আেছ, েয অবsায় আেছ আটেক েগেলা।  সকলেকই 
ঘের থাকেত হেব তাহেলই বাঁচেব েদশ। অতয্াবশয্ক পণয্ েকনার 
জনয্ েকবল বাইের যাওয়ার ছাড় পাওয়া যােব।  লক -ডাউন 
এর pেয়াজনীয়তা েমেন িনেলও সকেলই এই হটাৎ লক -ডাউন 
এর েঘাষণায় িবপেদ পড়েলা। যারা বাইের না েবেরােল েরাজগার 
পুেরাপুির বn তারা আেরা িবপেদ পড়েলা।  এেদর সংখয্াই িকnt 
৯০ শতাংেশর েবিশ। এরা অসংগিঠত। ঘের আটেক থাকেল 
শুধু েরশন িদেয় কিদন চলেব।  এর েচেয়ও খারাপ অবsা হেলা 
পিরযায়ী িমকেদর।  যারা েরাজগােরর জনয্ gাম েছেড়, েজলা 
েছেড়, রাজয্ েছেড়  অনয্t বাস কের।  লক-ডাউন এর ফেল 
তােদর কাজ বn।  িকnt তারা তােদর gােম িফরেত পারেব না।  
ে ন, বাস  বn।  রাsায় যাতায়াতও বn। এই অবsায় অৈথ 
িবপেদ পড়েলা কেয়ক েকািট পিরযায়ী িমক। হােত পয়সা 
েনই, অেনেকর থাকার জায়গা েনই, খাবােরর সংsান েনই, সােথ 
েরশন  কাডর্ েনই, সংগিঠত ইউিনয়ন েনই, sানীয় পিরিচিত েনই, 
পিরিচত েনই, েদখবার েকউ েনই, বািড়র েলােকরা েকমন আেছ 
েস িনেয় িচnার েশষ েনই — এইরকম েশাচনীয় অবsার মেধয্ 
লক -ডাউন এর অকsাৎ েঘাষণায় িবপেদর গলাজেল ডুেব থাকা 
পিরযায়ী িমেকরা মাথা পযর্n ডুেব েগেলা।  েদেশর pধানমntী 
মাt ৪ ঘnা সময় িদেয় সবিকছু sb কের েদওয়ার সময় এই 
েকািট েকািট পিরযায়ী িমেকর িবপnতার কথা মাথায় আনেলন 
না। সবকা সাথ সবকা িবকাশ !
এমিন অবsােতই পিরযায়ী িমেকরা ভারতবেষর্র সবেচেয় বিঞ্চত 
ও েশািষত।  ২০০১ সােলর জনগণনার তথয্ অনুযায়ী পিরযায়ী 

িমেকর সংখয্া ২৫ েকািটর েবিশ। েকউ gামাnের, েকউ 
েজলাnের, েকউ রাজয্াnের পরবাসী,  েপেটর  jালায়  জীিবকার 
েখাঁেজ। এেদর েকউ গৃহ পিরচারক, েকউ িনমর্াণ িশেlর িমক, 
েকউ রাsায় েছাট sেল বা েরেsারায় কমর্ী, েকউ েডিলভাির বয়, 
েকউ েসানার েদাকােন র িমক। সবাই অsায়ী। অসংগিঠত। 

ৈদিনক আয় ২০০ - ৪০০ টাকা। যিদও ভারেতর দk, অধর্দk, 
এবং অদk িমকেদর জনয্ আইিন নূয্নতম মজুির যথাkেম 
৬৯২, ৬২৯ এবং ৫৭১ টাকা।  এই আয় েথেকই বড় শহের 
েথেক েখেয় সংসােরর জনয্ পাঠােত হয়।  ফেল িনেজর জনয্ 
খরেচর উপায় েনই।  এেদর মেধয্ ৫০% এর কম িমক ভাড়ার 
বািড়েত গাদাগািদ কের থােক।  মাt ৩% িনেজর সেঙ্গ পিরবােরর 
েলাকজন রাখেত পাের।  ২৫% রাsায় বা ফুটপােথ রাত কাটায়। 
পুিলশ এবং sানীয়  দাদােদর সােথ বেnাবs কের। অেনেক 
আবার ভাড়া বািড়ও ১২ ঘnা কের েশয়ার এ পায়। চাতক পািখর 
মেতা তািকেয় থােক কেব বািড় িফরেত পারেব, dিদন মানুেষর 
মেতা কাটােত পারেব।  এেদর মাt ৪% এর কােছ েরশন কাডর্ 
আেছ।  কেয়ক েকািট মানুষ জীিবকার জনয্ অনয্ রােজয্ থাকেত 
বাধয্ হয় অথচ এক রােজয্র েরশন কাডর্ অনয্ রােজয্ চেল না।  
কম মজুির, পিরবার েথেক িবিcn, থাকা খাওয়ার অবয্বsা সব 
িমিলেয় এক dদর্শাgs জীবন। এই িমেকরা েকউ এলাকার 
েভাটার না হওয়ায় এেদর সুখ সুিবধার বয্াপাের sানীয় pশাসন বা 
জনpিতিনিধরা উদাসীন। সংগিঠত এবং sানীয় না হওয়ার কারেণ 
মািলক এেদর হয়রািন করেলও এরা  িনrপায়। েসই জীবেনই 
অমাবসয্ার অnকার েনেম এেলা হটাৎ লক -ডাউন এর েঘাষণায়। 
pাথিমকভােব লক-ডাউন এর তাৎপযর্ বুেঝ উঠেত িকছুটা 
সময় লাগেলা। তারপর যখন বুঝেত পারেলা কাজ বn, মজুির 
বn অথচ কােজর এলাকােতই েথেক েযেত হেব তখন মাথায় 
আকাশ েভেঙ পড়েলা। সরকার বািড় েফরা আটেক িদেয়েছ িকnt 
খাওয়ােনা বা বাসার বেnাবs কেরিন।  অেনেকই লক-ডাউন 
এর মেধয্ই বািড় েফরার েচষ্টা করেলা।  অেনকেক েযেত হেব 
১০০ িকেলািমটার কাউেক ৫০০ িকেলািমটার  আবার কাউেক 
বা হাজার িকেলািমটার। রাsায় েকােনা খাবার জুটেব না। 
জেলর সংকট। তার উপর ভয় পুিলেশর। লক-ডাউন এ রাsায় 
েবেরােনার জনয্ ৈকিফয়ত িদেত হেব।  তবুেতা বািড় েফরা যােব। 
বািড়েত বৃd বাবা মা িকংবা িশশু পুt কনয্া আটেক রেয়েছ। 
এিদেক িনেজর থাকা খাওয়া অিনিশ্চত হেয় যােব। তাই হাজার 
ঝঁুিক িনেয় অেনেকই পােয় েহঁেটই বািড়েত েফরার েচষ্টা করল।। 
কােরা সােথ বাcা। রণবীর িসং িদিlেত েডিলভাির বয় এর কাজ 
করেতা। িদিl েথেক মহারা  েফরার েচষ্টা করেলা। েফরার পেথ 
খাবার েশষ। আgা পযর্n েপৗঁেছই তার জীবন েশষ। বািড় েফরা 
হেলানা। ১২ বছেরর বািলকা জামেলা  মকদম  ( িশশু িমক) 
েতেলঙ্গানা েথেক ছিtসগড় যাtা শুr কেরিছল বািকেদর সােথ।  
পাকা  রাsায় পুিলেশর হয়রািনর ভয়। তাই জঙ্গল, খানা খn 
েপিরেয় েযেত হিcেলা। বািড় েপৗঁছােত ১২ িকিম বািক। মকদম 

লক -ডাউন  এবং বিলর পাঁঠা “পিরযায়ী িমক”
সঞ্জীব আচাযর্য্
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এর েপেটর  সমসয্া হয় এবং িড হাইে শেন মারা যায়। বািড় 
আর েফরা  হেলা না।  রাsায় বািড় িফরেত চাওয়া িমকেদর 
উঠেবাস করােনার ছিব ও েদখা েগেলা এবং অেনেকই এেত 
পুিলেশর দািয়tেবােধর ইিঙ্গত েপেলন, িকnt মকদেমর  কাnা 
শুনেত েপেলন না।   উtরpেদেশ াক dঘর্টনায় মারা েগেলা 
২৬ জন। পিশ্চমবেঙ্গর পুrিলয়ার চারজন মারা যায় এই 
dঘর্টনায়। আহত হয় অেনেক। েযাগী সরকার আহতেদর মৃতেদর  
সােথ একই গািড়েত কের পিশ্চমবেঙ্গ পাঠাবার বেnাবs কের। 
এমনিক িদলীপ েঘাষ ও এই ঘটনায় লjা পান।   এইভােব 
বািড় েফরার পেথ pায় ৩০০জেনর মৃtয্র খবর পাওয়া েগেলা।  
িবেদেশ আটেক পড়া ভারতীয়েদর  িফিরেয় আনার জনয্ এয়ার 
ইিnয়ার িবমান পাঠােনা হেলা, িকnt েদেশর মেধয্ আটেক পড়া 
মানুষেদর জনয্ সরকার েকােনা দািয়t িনেলন না।  মধয্pেদেশর 
িবধানসভায় kমতা দখেলর জনয্ লক -ডাউন েঘাষণা হেলা 
েদিরেত িকnt েঘাষণার পর িমক েদর বািড় েফরার যেথষ্ট 
সময় েদওয়া হেলা না।   আই. আই. িট র গেবষকেদর বkবয্ 
মাtা চারিদন সময় িদেল এই পিরযায়ী িমেকরা সকেলই 
বািড় িফের  েযেত পারেতন।  pধানমntী িদেলন চার ঘnা।  
সংkমণ তখনও েবিশমাtায় ছড়ায় িন। pেতয্েকর অিধকার 
আেছ িনেজর পিরবােরর সােথ বািড়েত থাকার এই লক -ডাউন 
এর সমেয়।  এই আটেক যাওয়া িমকেদর পিরবার রইেলা 
gােম অিভভাবকহীন আর িমক রইেলা িবভঁূইেয় অরিkত  
অবsায়। ফেল শাঁেখ করােতর jালায় অৈধযর্ হেয় উঠেলা এই 
আটেক যাওয়া মানুেষরা।  সূরােত েটkটাইল িমেলর িমকরা 
বািড় েফরার দািবেত িবেkাভ েদখােল পুিলশ লািঠচাজর্, িটয়ার 
গয্াস pেয়াগ কের এবং ৯২ জেনর িবrেd rioting (!) এর 
মামলা দােয়র কের। মুmাইেত বh িমক বাইেরর রাজয্ েথেক 
কােজর জনয্ আেস। মুmাইেত থাকার জায়গার ভীষণ অভাব। 
মাথা েগাঁজার জনয্ একটা িবছানা dজেন ১২ ঘnা কের ভাগ 
কের েনয়। এই অবsায় মজুির বn, খাওয়া  জুটেব িক কের 
? অেনেক gােম িফরেত পারেল অnত না েখেয় মারেত হেব 
না।  অেনেক চােষর কােজ সাহাযয্ও করেত পাের। লক 
-ডাউন এ বািড়েত না থাকেল বািড়র েলােকরাও িবপেদ পড়েব।  
তাই আটেক যাওয়া িমেকরা  বািড় েফরার জনয্ অৈধযর্ হেয় 
পেড়।  এরই মেধয্ খবর রেট  বাndা েsশন েথেক িবেশষ ে ন  
ছাড়েব।  কেয়ক হাজার িমক েsশন চtের িভড় কের ে েন 
চাপার  জনয্। পুিলশ এই িভেড়র উপর ঝাঁিপেয় পেড়।  মাt  
১৪-১৫ জন পুিলশ কেয়ক হাজার িমকেক লািঠেপটা কের 
ভািগেয় েদয়। িমকরা েকােনা pিতেরাধ ই েদখােত পাের না। 
সামািজক এবং েপশাগত ভােব এই পিরযায়ী িমেকরা এতটাই 
dবর্ল  েয এেদর কেয়ক হাজােরর জনয্ ১৫ জন পুিলশ ই যেথষ্ট। 
এরপর িদিlেতও িবেkাভ হয়।  িদিl pশাসন এই আটেক 
পড়া  িমকেদর  এলাকা ছাড়ার িনেদর্শ েদয়।  বাস sয্ােn 

হাজার হাজার িমক িভড় কের।  িমকেদর িবেkােভর ফেল 
িদিl বাস sয্ােn িকছু বােসর বয্বsা করা হয়। pেয়াজেনর 
tলনায় অptল। ফেল hেড়াhিড় পেড় যায়। বাস ভাড়া িদেত 
হেব িমকেদর। ৮০০ েথেক ১২০০ টাকা। এত টাকা  অেনেকর 
পেk েজাগাড় করাও মুশিকল।  েসাশয্াল িডsয্ািnঙ  ভাঙার 
অপরােধ আবার লািঠ চাজর্। আটকােc pশাসন, তাড়ােc 
pশাসন, আর মাr খােc অসহায় আটক িমেকরা।  ফুল ফুটুক 
আর ....... অবসn।  িবপদ এখােনই েশষ নয়। মার েখেয়, 
পােয় েহেট gােম েপৗঁছােনার পর ও মুিk েনই।  pচােরর ফেল 
কেরানা িনেয় েয আতঙ্ক ৈতরী হেয়েছ তােত েয েকউ বাইের েথেক 
এেলই সেnহ করা হেc সংkমণ বেয় আনেছ। অেনক জায়গায় 
gােম ঢুকেত বাধা েদওয়া হেc। উিড়ষয্ার ময়ূরভঞ্জ েজলা েথেক 
কেয়কজন এেস েমিদনীপুর বডর্ার এ আটেক যায়। উtরpেদেশ 
েবিরিলেত gােম েফরা িমকেদর  pশাসন কীটনাশক িদেয় েধায়। 
েযন এরা  ৈজব বst।  মানুষ নয়। এমিন সাধারণ সমেয় এেদর 
েকােনা সামািজক grt েনই, আর এখন েতা িনেজেক সুরিkত 
রাখার জনয্ বািকেদর উপিsিত আপদ বেল মেন করেছ মানুষ।
কেরানা আতঙ্ক মানুেষর শুভেবাধgিলেকই পােl িদেয়েছ।  
সহনাগিরক সmেকর্ আnিরকতা, সহমিমর্তার বদেল এখন ভয় 
আর dিশ্চnা েচেপ বসেছ।  এর আেগও মহামারী হেয়েছ।  িকnt 
এতটা সামািজক ভীিত এবং অনয্েদর িবপেদ িনেজেদর সিরেয় 
রাখার সামািজক বয্ািধ gাস কেরিন। একিদেক অসংেবদনশীল 
দািয়tহীন রা ীয় ফেতায়া আর অনয্িদেক ভেয় kঁকেড় যাওয়া 
সমােজর pতয্াখয্ান— এই dই চাপ আটেক  পড়া পিরযায়ী 

িমকেদর কােছ নরকযntণা র সমান। এইসব যntণার খবর  িমিডয়া 
েত এেলও সরকােরর েকােনা টনক নেড়িন। এরপর সুিpম েকােটর্ 
পিরযায়ী িমকেদর জনয্ মানিবক বেnাবs দািব কের িদিlর 
আইনজীবী pশাn ভূষণ মামলা কেরন।  সুিpম েকাটর্  pাথিমক 
ভােব িনেদর্শ েদয় এই আটেক পড়া িমকেদর মানুেষর মেতা 

dা করেত হেব এবং সরকারেকই এেদর খাবার এবং থাকার 
বেnাবs কেতর্  হেব।  রা সংেঘর কিমশনারও ভারত সরকারেক 
আটেক পড়া পিরযায়ী িমকেদর বয্াপাের দািয়েtর কথা মেন 
কিরেয় েদয়। েকােটর্র িনেদর্েশর পর সরকার িকছু পদেkপ gহণ 
কের। State disaster Relief Fund েথেক  ২৯০০০ েকািট 
টাকা বরাd কের এই আটেক যাওয়া মানুষেদর থাকা খাওয়ার 
বেnাবs করার জনয্। রাজয্ সরকারgেলােক িনেদর্শ পাঠায় 
sানীয় skল gিলেত এেদর থাকার বেnাবs করার জনয্। এই 
skল gিলেত বাথrম সংকট। গাদাগািদ কের থাকেত হেc। 
িনেদর্শসেtও সকেলর কােছ খাবার েপৗঁছােc না।  সংkািমত 
হবার ভয় পেদ পেদ।  শরীর  খারাপ  হেল আেরা িবপদ। হােত 
নগদ েশষ। pেয়াজনীয় ওষুধ  েকনা মুশিকল। সরকাির িনেদর্শ 
সেtও রাজয্gিল সমs আটেক পড়া িমেকর দািয়t িনেলা না।  
তােদর sাsয্ সmেকর্ pায় েকােনা দািয়tই িনেলা না।  েকরালায় 



অিধকার / 11

িভন রাজয্ েথেক আসা িমকেদর “পিরযায়ী িমক” বেল না,  
বেল “অিতিথ িমক”।  তাই েকরালােত িকছুটা হেলও  িভন 
রােজয্র িমকেদর জনয্ মানিবক বেnাবs হেলা। রাজয্েভেদ 
বয্বsা ও সহমিমর্তা র ফারাক ও েথেক েগেলা। েকnd েদখায় 
রাজয্েক আবার রাজয্ েদখায় েকndেক। এমনিক িবহােরর মুখয্মntী 
এও বলেলন আটেক থাকা িমেকরা েয রােজয্র দািয়t িনেত হেব 
েসই রাজয্েক। মানুেষর জনয্ই নািক রাজনীিতিবদরা রাজনীিত 
কেরন !  েভােট দাঁড়ান, মntী সাntী হন। তারাই েলাফালুিফ 
েখলেত লাগেলন এই আটক পিরযায়ী িমকেদর িনেয়।  িনবর্াচেন 
এই িমকরা কােজ লাগেব না। এমিন সমেয় এই িমকরা সমােজ 
খুব দৃশয্মান নয়।  ১৫০ বছর  আেগ এেঙ্গলস বেলিছেলন “ 
Workers become visible when they become 
threat  to public health”.. তখন মহামারী শুr হেতা 

িমক বিs  েথেক।  িকnt এবাের ভাইরাস আমদািন হেয়েছ 
িবেদশ েথেক।  তাই এরা public health র পেk threat ও 
নয় আবার সামািজকভােব েকােনা grtপূণর্ অংশও নয়। আটেক 
পড়ার জনয্ িমকেদর  জনয্ েকােনা দায়  েনই।  ৩০ েশ জানুয়ারী 
ভারতবেষর্ pথম কেরানা র েকস ধরা পেড়। তারপর একমােসর 
েবিশ সময় ধের েকnd এই বয্াপাের সতকর্ হয়িন। grt েদয়িন। 
সংkমণ বাড়েলও মধয্pেদেশ kমতা দখেলর জনয্ েদশ sাভািবক 
েরেখেছ মােচর্র মাঝামািঝ পযর্n। েফbrয়ািরর েশষ সpােহ gজরাট 
ও িদিlেত াm েক িনেয় মাতামািত কেরেছ। এই সফের এক 
হাজােরর েবিশ িবেদিশ এেসিছেলা কেরানা আkাn েদশ েথেক। 
আnজর্ািতক িবমান চলাচল  চালু েরেখেছ  মােচর্র tতীয় সpাহ 
পযর্n। আর লক -ডাউন েঘাষণার  মাt  ৪ ঘnা পর েথেক সারা 
েদেশ বাস ে ন চলাচল পুেরা বn। কতটা িনদর্য় অমানিবক এবং 
অসংেবদনশীল হেল এইভােব িসdাn েনওয়া যায়। হয় সরকােরর 
কােছ এই েকািট েকািট  পিরযায়ী িমেকর েকােনা আnাজ েনই 
অথবা এেদর সমসয্া িনেয় সরকােরর িকছু যায় আেস না। dেটাই 
মানবতার লjা।
এরপর লক -ডাউন এর সময়সীমা বাড়ােনা হেলা ৩ রা েম পযর্n।  
ফেল pায় েদড় মাস ধের এই নরকযntণা র মেধয্ কাটােত বাধয্ 
করা হেলা এই আটেক পড়া িমকেদর।  িমকরা kমশ অৈধযর্ 
হেয় উঠেলা।  অেনেক অসুs ও হেয় পড়েলা।  আবার আদালেত 
মামলা হেলা এই আটেক পড়া িমকেদর বািড় েফরােনার দািবেত। 
এেদর জনয্ সরকাির খরচ িনেয়ও সরকার িচnায় পড়েলা। tতীয় 
দফার লক -ডাউন েঘাষণার সময় ২৯ েস এিpল েকndীয় সরকার 
পিরযায়ী িমকেদর বািড় েফরােনার বয্াপাের িনেদর্িশকা পাঠায়। 
েরড েজান, কমলা েজান এবং িgন েজান এর িভিtেত  িক পdিত 
মানেত হেব এবং কােদরেক েফরােনা যােব েস িবষেয় িবিধ ওই 
িনেদর্িশকার মাধয্েম রাজয্gিলেত পাঠায়। 
িনেজর pেদেশ িমকেদর ে েন িফরেত েয িনয়ম করা হেয়েছ;

১৷ পুিলেশর কাছ েথেক টাকা িদেয় ফরম িকনেত হেব,

২৷ েসই ফরম ইংরাজীেত টাইপ কের িফলআপ করেত হেব ৷
৩৷ েরিজsাডর্ ডাkােরর কাছ েথেক িফট সািটর্িফেকট িনেত 

হেব ৷
৪৷ িনেজর ই েমল আইিড, েটিলেফান নং িদেত হেব ৷
৫৷ এরপর েসই ফরম পুিলেশর কােছ িদেত হেব ৷
৬৷ পুিলশ েসই িমেকর িবsািরত তার pেদেশর সরকারেক 

পাঠােব ৷
৭৷ েসই সরকার তদn কের েদখেব, েসই িমক আসল িকনা৷
৮৷এরপর সরকার েসই pেদেশর, েয pেদেশ িমক আটেক 

আেছন, েসখানকার পুিলশেক জানােব ৷
৯৷ এবার পুিলশ, িমেকর পিরচয় িঠকঠাক থাকেল, তােক  

pdf  ফাইেল ই েমল কের জানােব tিম ে েন চড়ার েযাগয্ িকনা৷    
(# তথয্সূt  : ndtv india)
লক - ডাউন এর সমেয় এই সমs ফমর্ািলিট েমেন িমকেদর 
আেবদন করা pায় অসmব। িনয়েমর িবিধেতই আটেক যােব 
হাজার হাজার িমক।  তখন সরকার pচার করেব িমেকরা 
আেবদনই কেরিন তাই সরকােরর দায় েনই।   িমকেদর বািড় 
েফরােনার খরচ েদওয়ার দািয়t েয রােজয্র বািসnা ওই িমক 
েসই রােজয্র অথবা ওই িমকেদর।  ে েন কের িফরেল ে ন 
ভাড়া িদেত হেব বয্িkেক অথবা সংিশ্লষ্ট রাজয্েক।  েরল দািব 
করেলা ে েনর ভাড়ার সােথ আেরা পঞ্চাশ টাকা বাড়িত িদেত 
হেব।  ফেল িনেদর্িশকাই  সার, িমকেদর েফরােনার বয্াপাের 
রাজয্gিল দািয়t িনেত নারাজ। pায় pেতয্ক রাজয্ই ে ন চালােনা 
এবং এর খরচ েকnd সরকারেক বহন করার দািব জানায়। িব.েজ.
িপ শািসত রাজয্gিলও ফাঁপের পেড় েকেndর এই িনেদর্িশকায়। 
pশ্ন উেঠ েকেndর এই দািয়t অsীকােরর ভূিমকায়।  pশ্ন উেঠ 
pধানমntীর শখ েমটােত কত টাকা খরচ হয় ? অিনল গালগািলর 
RTI-েত করা pেশ্ন তথয্ দpর জািনেয়েছ pধান মntীর “মন  িক 
বাত” অনুষ্ঠােনর একিদেনর খরচ ৮.৩ েকািট টাকা।  pধানমntীর 
sেpর pেজk িদিlেত নtন পালর্ােমn ভবন ও pধানমntীর 
pাসােদর জনয্ খরচ হেব ২০০০০ েকািট টাকা। এর আেগ েদেশর 
বাইের েথেক যােদর িবমােন উিড়েয় আনা  হেয়িছল  তােদর এক 
পয়সা খরচ বহন করেত হয়িন। আর েকেndর িনেদর্েশ আটেক 
পড়া িমকেদর রােজয্ েফরােনার জনয্ েকnd এক পয়সা খরচ 
করেব না।  এমিনেত েকােনা নাগিরেকর sাধীন চলাচেল বাধা 
িদেত পাের না সরকার। িকnt কেরানা অিতমারীর কারণ েদিখেয় 
সরকার D.M  Act (২০০৫) (Diaster Management 
) চালু েকােরেছ।  এই আইন অনুযায়ী সংসদ, রাজয্ সরকার, 
েকnd সরকার সকেলর kমতা অচল কের সব kমতা pধানমntী 
এবং তার েনtেt িবিভn কিমিট র হােত নয্s করা আেছ। এই 
আইেনই আমােক আপনােক ঘের আটেক থাকার িনেদর্শ িদেc  
সরকার।  সমs কাজকমর্ বn  রাখার আেদশ।  িমকেদর বািড় 
না িফের  েযখােন আেছ, েযভােব আেছ  েসইভােবই আটেক 
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থাকার িনেদর্শ।  আটক থাকেল আমার খাবার, ওষুধ েক েদেব 
এবয্াপাের টালবাহানা। জীবেনর অিধকার সাংিবধািনক অিধকার। 
েসটা জলাঞ্জিল যােc। 
েকnd সরকােরর pকl েসnাল িভsা। পালর্ােমn ভবন, রা পিত 
ভবন, pধানমntী, মntীেদর বাসভবন িদিlর েয অঞ্চেল ী এলাকার 
pায় িতন িকেলািমটার িবstত অংশ নtন কের গেড় েতালা হেব। 
বােজট ধারা হেয়েছ kিড় হাজার েকািট টাকা। নtন নকশাও 
ৈতির। pধানমntীর sেpর pেজk বেল কথা। পযর্াp PPE 
েকনার টাকা েনই, আটেক েদওয়া িমকেদর ঘের েফরােনার 
জনয্ টাকা েনই িকnt ইিতহােস pধানমntীর নাম sণর্াkের েরেখ 
েদওয়ার জনয্ আকাশcmী মূিতর্ ৈতিরর টাকার অভাব েনই। রিব 

ীবাsেবর  িহসাব অনুযায়ী pায় ৬.৫ েকািট িমক িভn রােজয্ 
আটেক পেড়েছ।  মাথািপছু ৬৫০ টাকা কের েরেলর িটিকেটর 
দাম হেল েমাট খরচ ৩৯০০ েকািট টাকা। েসই টাকা েক েদেব 
েসই িনেয় িবতকর্ ? gজরােট sয্াc অফ ইউিনিট র জনয্ খরচ 
৩০০০ েকািট টাকা। িপ.এম েকয়াসর্ এ ৬৫০০ েকািট টাকা, 
মািলয়া - েচৗিsেদর  ঋণ  মুkব ৬৪০০০ েকািট টাকা। রামেদেবর 
জনয্ কর ছাড় ২০০০ েকািট টাকা। জািননা একতার pতীক েসই 
আকাশেছাঁয়া sয্াc িক েদখেত পােc েয  লখেনৗ এর রাsায় kষ্ণ 
সাউ সাইেকেলর সামেন ৪ বছেরর িশশুকনয্ােক বিসেয় িপছেন 
কয্ািরয়ার এ েদড় বছেরর পুt েকােল বসা stীেক িনেয় পািড় 
িদেcন ৭৫০ িকেলািমটার পথ িকংবা কাঁেধ বাcােক িনেয় রাsায় 
মাইেলর পার মাইল হাঁটেছন অসুs মা আর pশাসন- সরকার এ 
ওর ঘােড় দায় চািপেয় মজা েদখেছ। এেদেশ গr যােত রাsায় না 
থােক তার জনয্ বেড়া বেড়া েগাশালা বানােনার জনয্ পয়সা আেছ 
সরকােরর িকnt মানুেষর জনয্ পয়সা র বড়ই অভাব। সরকাির 
িনেদর্েশর পেরও রাজয্gিল খুব অlই ে েন িমকেদর িফিরেয় 
আনার জনয্ বয্বsা কের। তখন েকnd িসdাn বদেল ৮৫% খরচ 
বহন করার দায় েনয়। ৭ েম পযর্n পিশ্চমবঙ্গ সরকার রাজsােনর 
আজেমর েথেক এবং েকরালার এনর্াkলাম েথেক একিট কের 
েমাট dিট ে ন পিশ্চমবেঙ্গ  আনার বয্বsা কেরেছ।  অিভেযাগ 
উেঠেছ, তাও মূলত তােত তীথর্যাtীরা িছল। রাজsােনর েকাটা 
েথেক কেয়ক হাজার পড়ুয়ােক িফিরেয় এেনেছ। িকnt pািnক 
পিরযায়ী িমকেদর িফিরেয় আনার বয্াপাের উদাসীন।  গত ৮ 
েম রাজয্ সরকার জািনেয়েছ আেরা ৮িট ে ন অনয্ানয্ রাজয্ েথেক 
এই রােজয্ পিরযায়ী িমকেদর িনেয় আসেছ।  এ বয্াপাের আবার 
েরল দpর উলেটা কথা বলেছ। সব িমিলেয় এই জঘনয্ রাজৈনিতক 
তরজায় মূল সমসয্ার েকােনা সমাধান হেc না। এমনিক রােজয্র 
মেধয্ই িবিভn েজলায় অনয্ েজলার িমেকরা আটেক রেয়েছ।  
তারা ঘের িফরেত  চাইেছ।  িমিডয়ােত এই আেলাচনাও শুr 
হেয়েছ েয পিরযায়ী িমেকরা অনয্ রাজয্ েথেক িফরেল কেরানা 
সংkমণ আেরা বাড়েব তাই এেদর েফরােনার িসdাn সিঠক িকনা 
? িবেদশ েথেক েফরােনার সময় এমনিক তীথর্যাtী বা পড়ুয়ােদর 

েফরােনার সময় এই অমানিবক pশ্ন েতালা হয়িন। পিরযায়ী 
িমকেদর সmেকর্ সামািজক সহানুভূিতর জায়গাটারও  অভাব। 

দধীিচ হওয়ার জনয্ই এেদর জn।  ইটভাঁটা gেলােত বh িভন 
রােজয্র এবং িভন েজলার িমক আটেক আেছন।  বh েkেtই 
িবিভn েscােসবী সংsা এেদর েদখভাল করেছ।  এরা  িনেজর 
gােম িফরেত চাইেলও েকােনা সুেযাগ এমনিক অনুমিতও পােcন 
না। খামারগািছ েষ্টশােন আটেক থাকা িবহােরর  িমেকরা বhিদন 
ধের বািড় িফরেত চাইেছ। দশিদন ধের টালবাহানা চলায় একিদন 
তারা অনশন কের pিতবাদ জানায়, িনেজরাই পােয় েহেট িফের  
যাবার উেদয্াগ েন। তখন pশাসেনর টনক নেড়। ডানkিনেতও 
ঝাড়খেণ্ডর িমেকরা িনেজরাই বািড় েফরার জনয্ েবিরেয় পেড়, 
িকছুদূর যাবার পর পুিলশ তােদর েফরত পাঠায়। রায়পুর েথেক ২৪ 
জন িমক িনেজেদর উেদয্ােগই পিশ্চমবেঙ্গর নnীgােম  েফেরন 
এবং রাজয্ সরকােরর কাছ েথেক েকােনা সহেযািগতা না পাওয়ার 
অিভেযাগ কেরন। িবিভn রােজয্ আটেক থাকা পিশ্চমবেঙ্গর মানুষ 
েযাগােযাগ করেছন িকভােব তারা িফরেত পােরন। সরকােরর 
তরেফ েকােনা আশব্াস না েপেয় িদেশহারা েবাধ করেছন। েয 
রাজয্ েথেক িফরেবন এবং েয রােজয্ িফরেবন েসই dই রােজয্র  
সমnয়,উেদয্াগ ও সহমিমর্তা ছাড়া এই অসহায় মানুষেদর বািড় 
েফরা অসmব িকnt রাজয্ সরকােরর তরেফ  উেদয্াগ সীিমত। 
পুরসভা, থানায় জািনেয়ও লাভ হেc না। nodal officer এর 
েথেকও সহেযািগতা পাওয়া যােc না। এেক সরকাির উেদয্ােগর 
অভাব এমনিক িনেজর খরেচ েযেত েগেলও  pশাসেনর 
অনুমিত লাগেব অথচ আেবদন কেরও েসই অনুমিত িমলেছ 
না।  লক -ডাউন উেঠ েগেল কারখানা চালােত িমক লাগেব 
তাই িশlপিতরা চাইেছন িমকরা বািড় না িফের কমর্sেলর 
কাছাকািছ থাkক। িশlপিতেদর এই ইcােক পুরন করার লেkও  
সরকার পিরযায়ী িমকেদর বািড় েফরােনার বয্াপাের  িঢেলিম 
িদেc বেল িমকেদর অিভেযাগ।  েকnd রাজয্ সব সরকার ই 
এই পিরযায়ী িমকেদর িনেয় িছিনিমিন েখলেছ। কােরা েকােনা 
পিরকlনা েনই।  উেদয্াগ েনই। সরকােরর িনেদর্িশকা েবেরােনার 
পর ও িমকেদর েকােনা লাভ হেc না।  মরীয়া  হেয় বh 

িমক সাইেকেল, পােয় েহঁেট বািড়  েফরার েচষ্টা করেছ। ৮ই 
েম মহারাে র ঔরঙ্গাবােদ ১৬ জন পিরযায়ী িমক মালগািড় 
চাপা পেড় মারা যান। মহারাে র জালনা েথেক মধয্েpেদেশর  
pায় ১৫০ িকেলািমটার রাsা পােয় েহঁেট িফরিছেলা ২০ জেনর 
এই দল। পথ েম kাn হেয় য্ােকর উপর শুেয়িছেলন। েভার 
সােড় পাঁচটায় মালগািড় িপেষ েদয়  ১৬ জনেক। মহারা  সরকার 
মৃতেদর ৫ লk টাকা কের েদবার কথা েঘাষণা কেরেছ। অথচ 
এেদর জনয্ যিদ ে েনর বেnাবs করেতন তাহেল এরা ে েন 
েচেপ বািড় িফরেত পারেতন, ে েন চাপা পেড় লাশ হেয় িফরেত 
হেতা না। এরা েকউ েভাটার নয়। িক লাভ এেদর িপছেন খরচ 
কের? েদেশ এখন মানুষ েনই, নাগিরক েনই আেছ শুধু েভাটার। 
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েসই েদেশ এ ঘটনা েতা ঘটেবই। pধানমntী মুখয্মntী মৃtয্েত 
dঃখpকাশ কের kিমেরর কাnায় ভুিলেয় েদেবন।
এই িদনই  লখেনৗেত রাsায় গািড় চাপা পেড় এক পিরযায়ী 
দmিত  kষ্ণ সাউ এবং pমীলা সাউ। ছিtসগেড়র বািসnা এই 
দmিত লখেনৗেত ঝুপিড়েত থাকেতন  ৮০০ টাকা ভাড়ায়।  সেঙ্গ 
থাকত েদড় বছেরর েছেল আর চার বছেরর েমেয়। লক -ডাউন এ 
হােতর টাকা েশষ।  েছেল েমেয়র মুেখ খাবার tেল েদওয়ার জনয্ 
gােম েফরার িসdাn েনন। সাইেকেল dই েছেলেমেয় এবং stী েক 
িনেয় ৭৫০ িকেলািমটার দূেরর ছিtসগেড়র উেdেশয্ যাtা শুr 
কেরন।  িকছুদূর িগেয় বাইপােস উঠেতই াক এেস চাপা েদয়। 
sামী-stী dজেনই মারা যান।  
পিরযায়ী িমকরা বািড় েথেক দূের অধর্াহাের dিশ্চnার মেধয্ই িদন 
কাটােcন শুধু নয় এর সােথ রেয়েছ ভিবষয্েতর িচnা।  সারা 
পৃিথবী জুেড়ই েকািট েকািট েলােকর চাকির চেল যােব। NSS এবং 
PLFS এর সমীkা অনুযায়ী ভারেত pায় ১২ েকািট েলােকর চাকির 
অিনিশ্চত হেয় পড়েব কেরানা র কারেণ। এর মেধয্ পিরযায়ী 

িমকরাই েবিশ সংখয্ায় েবকার হেব কারণ তােদর চাকিরgেলাই  
cিkিভিtক, এবং অিনয়িমত। এলাকায় িফরেলও নtন কের 
িকছু জুটেব না। জিমজমা ও ভােগ এমনিকছু েনই েয চাষ কের 
চালােনা যােব। এই অবsায় েকndীয় সরকার দিরd মানুষ এবং 
অসংগিঠত িমকেদর সহায়তা েদবার জনয্ ১.৭ লk েকািট টাকা 
র পয্ােকজ েঘাষণা কেরেছন।  এই পয্ােকজ ২০ েকািট মিহলার 
জনধন  একাউn এ ৫০০ টাকা কের িতনবার, বয়s নাগিরকেদর 
dবাের ১০০০ টাকা, sাsকমর্ীেদর বীমা, উজালা pকেl গয্াস এ 
ছাড়, kষকেদর ২০০০ টাকা কের িতনবার কের েদবার পর িক 
আর পেড় থাকেব। কাজ হারােনা পিরযায়ী িমকেদর জনয্ pায় 
িকছুই েনই।  তার সােথ বড় সমসয্া এই িমকেদর খুব অlই 
েরিজsাডর্।  িনমর্াণিশেlর িমকরা BOCW ( Building 
and Other Construction Workers ) েত েরিজিs 
করেত হয়।  সমীkায় েদখা যােc BOCW েত মাtা ১৮ 
% িমক েরিজsাডর্। ফেল েকােনা পয্ােকজ েঘািষত হেলও 
পাওয়ার সmাবনা ভীষণ কম। সব িমিলেয় বতর্মােনর dঃসহ 
কষ্ট আর অিনিশ্চত ভিবষয্েতর ভাবনায় ভীষণ কেষ্ট  আেছন।  
েকndীয় সরকার েবসরকাির মািলকেদর িনেদর্শ িদেয়িছেলন েয 
লক-ডাউন এর সমেয় কােরা মজুির কাটা যােব না, সকলেক 
পুেরা েবতন িদেত হেব। েবিশর ভাগ েkেtই এই িনেদর্শেক বুেড়া 
আঙু্গল েদিখেয়েছ মািলেকরা।  Stranded Workers Ac-
tion Network (SWAN ) এর সমীkায় েদখা েগেছ এই 
লক-ডাউন পযর্ােয়  ৈদিনক মজুিরর িমকেদর মাt ৬ শতাংেশর 
হােত  পুেরা েবতন এেসেছ। ৈদিনক আেয়র sিনযুk মানুেষর 
৯৯ শতাংশ এই পযর্ােয় েবেরাজগার হেয় েগেছন। সামািজক দূরt 
বজায় েরেখ উৎপাদন এর মাtা sাভািবক রাখার জনয্ েকndীয় 
সরকােরর পরামশর্ মেতা রাজsান, পাঞ্জাব, gজরাট, অn pেদশ 

এর মেতা রােজয্ িমকেদর ৈদিনক কােজর সময় ৮ ঘnার 
পিরবেতর্ ১২ ঘnা করা হেয়েছ বাধয্তামূলক ভােব।  এ িবষেয় 

িমেকর সmিত বা িমক ইউিনয়ন gিলর মতামত ও েনওয়া 
হয় িন। gজরােট অিতিরk সমেয় কােজর জনয্ মজুিরর হার 
বাড়ােনা হয়িন।   
বয্াঙ্গােলার েsশেন জেড়া হেয়িছেলা আটক িমেকরা িনেজর 
রােজয্ েফরার জনয্ ে ন ধরার pতয্াশায়। কণর্াটেকর মুখয্মntী 
ইেয়dরাpা ে ন ছাড়েত িদেলন না। িমকরা িনেজর রােজয্ 
িফরেত পারেবন না। িরয়াল এেsেটর মািলকেদর সংগঠন 
(CREDAI) এর সােথ মুখয্মntীর িমিটং হেয়েছ। তারা 
কাজ  শুr করেব। ফেল িমকেদর ছাড়া যােব না। িমক 
বা তােদর েকােনা সংগঠেনর সােথ কথা বলার pেয়াজনও 
েবাধ কেরিন। এইভােব েজার কের আটক রাখেছ, কাজ করেত 
বাধয্ করেছ। িমেকর মযর্াদার সােথ বাঁচার অিধকার (arti-
cle ২১), sাধীনভােব যাতায়ােতর অিধকার ( article ১৯),  
েজার কের কাজ না করােনার আইন  ( article ২৩) ভঙ্গ 
করেছ সরকার িনেজই। এই িবষেয় েকােটর্ মামলাও হেয়েছ। 
এই িমকেদর ঘােম, রেk এই শহেরর সমৃিd,, রােজয্র উnয়ন 
অথচ এেদর  কীটপতঙ্গ িহসােব েদখা হয়। এতিদন িকভােব 
থাকেছ, কী খােc েসিবষেয় মািলক েকােনা দায়  েনয়িন।  শুধু 
সরকার বা রাজৈনিতক েনতারাই নয় মািলেকর কােছও এেদর 
দাম কানাকিড়ও নয়। আমরা সাধারণ মানুষও এেদর িদেক 
িফের তাকাই না। কেরানা বা লক -ডাউন এর ফেল বা ে েন 
চাপা িকংবা রাsায় মারা পড়েছ বেল এেদর বয্াপাের নজর 
পড়েছ। িমিডয়ায় rিট ছড়ােনা েরললাইেনর ছিব েদিখেয় এক 
সnয্া মায়াকাnা কাঁদিছ।  তারপর আবার এরা আড়ােলই েথেক 
যােব।এই আধুিনক সভয্তার েমrদণ্ড এরাই - এই অসংগিঠত 

িমক আর এরাই অবেহিলত সবেচেয় েবিশ। এরাই  বিলর 
পাঁঠা।
েকােরানা মহামাির আর লক-ডাউেনর এই সংকটময়  
পিরিsিতেতও সরকার এবং শাসক দল শুr েথেক এখেনা 
পযর্n  রাজনীিত কের চেলেছ, যােদর িবrেd িকছু বলেত 
েগেলই আপনােক েদাষী ঠাহর কের বলেব আপিনই এই 
dঃসমেয়ও সবিকছুেত  রাজনীিত েখাঁজার েচষ্টা করেছন; েসই 
তােদরই এখন ঘুম েভেঙেছ; পিরযায়ী িমকেদর ঘের েফরাবার 
কথা বলেছ। এতিদন এই ভাবনা েকাথায় িছল! লক-ডাউেনর 
৪০/৪৫ িদন পর, এত  িমেকর মৃtয্র পর মেন পড়েলা েদেশর 
েভতের থাকা িমকেদর কথা? লক-ডাউন করার আেগ এেদর 
কথা মেন পেড়িন ? তখন  মধয্pেদেশ kমতা দখেলর জনয্ 
েঘাড়া(সাংসদ, েনতা)  েকনায় বয্াs িছল এরা। এরা বয্s 
িছল  ধনী pবাসী ভারতীয়েদর িবমােন চিড়েয় েদেশর েভতের  
েঢাকােত। িবেদশ েথেকই এই ভাইরাস এেদেশ এেসেছ।  
অেনেকই  ঘের িদিবয্ িনিশ্চেn এখন লক-ডাউন পালন করেত  
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করেত  িমিডয়ােত গরীবেদর নােজহাল অবsার জনয্ িমকেদর 
েচতনা ও িনবুর্িdতােক ই  দায়ী করেছ।  েরাগ ছড়ােলা কারা আর 
িখেদর jালায়, ে েনর তলায় মরেছ কারা! ৭০০/৮০০িকিম, 
েকউবা ১২০০িকিম পথ েহঁেট বািড় েফরার েচষ্টা করেছ। েকউ 
িফরেত পারেছ, েকউ পারেছ না। েকউ েকউ রাsােতই মের 
যােc িখেদ আর kািnেত। এমনই ১৬ জন িমক ৩৬ ঘnা পথ 
হাঁটার পর  েরললাইেনর ওপর বেস পেড়, kধা আর kািnেত 
েসখােনই তারা ঘুিমেয় পড়েল মালগািড় িপেষ িদেয় চেল েগল। েয 

িমেকরা সভয্তার রেথর চাকােক সচল রােখ, তারাই আজ েসই 
রেথর চাকার তলায় িপষ্ট হেয় মারা যােc। পিরযায়ী িমকেদর 
েফরােনা িনেয় রাজয্ এবং েকেndর মেধয্ এখনও চাপােনাতর 
চলেছ। এ ওেক েদাষ িদেc, ও এেক। েকউ বলেছ না, ওরা 
না আনেল আমরাই িনেয় আসেবা পিরযায়ী িমকেদর। তাই 
নািক?  েকnd রাজয্েক িমকেদর েফরােনার জনয্ েsশাল ে েনর 
কথা বলেলও, িনলর্j েরল মntক িমকেদর ভাড়া েমটােনার 
দাবী েথেক িপছু হেঠিন। িনখরচায় িমকেদর ে েন কের বািড় 
েফরােনার দাবীেত েছােটা বেড়া অেনক  িবেরাধী দল িমউ িমউ 
কের েসাcােরর সুর tলেলও এখেনা পযর্n তার সুরাহা িকছু 

হেc না। উেl েদেশর বাইের থাকা pবাসীেদর েভতের েঢাকােত 
জাতীয়তাবােদ সুরসুিড় িদেয়  ‘বেn  িভশন ‘ িমশেন উেদয্াগী 
হেয়েছ সরকার। িদন যত যােc পিরযায়ী িমকেদর মেধয্ 
িবেkাভ দানা বাঁধেছ। যখন রাজয্, েকnd পিরযায়ী িমকেদর 
েদরীেত হেলও েফরােনার উদয্গ িনেc, যখন িমকরা মিরয়া হেয় 
উেঠেছ বািড় েফরবার জনয্, িঠক তখনই েবঁেক বেসেছ িশlপিত, 
কারখানার মািলকরা। লক-ডাউন উেঠ েগেল kিত পূরণ করেত 
চটজলিদ কারখানায় উৎপাদন চালু করেত হেব, তখন িমক 
লাগেব তাই এই পিরযায়ী িমকেদর এখনই েফরােনা যােব না। 
তাই সুরাট েথেক শুr কের তািমলনাড়ু, বাndা, হায়dাবাদ - সবর্t  

িমকেদর িবেkাভ অবয্াহত। পিরযায়ী িমকেদর েফরাবার 
িসdাn িক  আেগই েনওয়া েযত না? েযত, িকn পঁুিজবাদী বয্বsার 
পঁুিজেত চলা সরকার, আmািন, আদািনেদর অঙু্গিল েহলেন চলা 
েনতারা েস সব  ভাবনার ধার কাছও মাড়ায়িন।  এই িমকরা, 
জীিবত অবsায় তােদর মূলয্ েভাটার  িহেসেব আর মৃত অবsায় 
সsা রাজনীিতর উপাদান। তাই এই অবsায় েখেট খাওয়া গরীব, 

মজীবী  মানুষেদর পােশ দাঁড়ােত হেব সকলেক। সsার েভাট 
সবর্s রাজনীিত বn করেত হেব।  

ঘটনাpবাহ ২:

রহসয্ময় তহিবল

মােচর্র েবতেনর আেগই কেরানা-পিরিsিতেত েকndীয় সরকাির 
কমর্চারীেদর কােছ এক িদেনর েবতন দােনর আhান জানােনা 
হেয়িছল কtর্পেkর তরেফ। ভারতীয় েরলেবাডর্-সহ িবিভn 
েকndীয় ও রা ায়t সংsা গত ২৭ মাচর্ িচিঠ িদেয় আেবদন কের, 
sাফ এবং অিফসাররা েযন এক িদেনর েবতন pাইম িমিনsার 
নয্াশনাল িরিলফ ফােn (িপএমএনআরএফ) দান কেরন। পের 
৩০ তািরখ আশ্চযর্জনক ভােব একই পtাঙ্ক নmের জানােনা 
হয়, দােনর টাকা যােব ‘িপএম েকয়াসর্’-এ। আসেল দানও নয়, 
রীিতমেতা েজার কের আদায়। েকননা, বh সংsায় মাসমাইেনই 
হেয়েছ টাকা েকেট িনেয়।

কেরানা-পিরিsিতেত পীিড়েতর পােশ দাঁড়ােনা ও পিরকাঠােমা 
েমরামেত সবার কােছ দােনর আhান জািনেয় এই নtন ফাn—
‘িপএম েকয়াসর্’-এর কথা ২৮ মাচর্ িবেকেল sয়ং pধানমntীই 
টুইেট েঘাষণা কেরিছেলন। েpস ইনফেমর্শন বুয্েরার িবjিpেত 
pকাশ, pধানমntীর েনtেt গড়া এিট একিট ‘পাবিলক চয্ািরেটবল 
াs’। কী ভােব অয্াকাউেn দান করেত হেব, বলা হেয়েছ তাও। 

িকnt এই ফাn বা াs েরিজsাডর্ িকনা, কী তার িঠকানা, কেব 
নিথভুk হল, েমেমারাnাম অফ অয্ােসািসেয়শন কী, পয্ান আেছ 
িকনা, কারা সাহাযয্ পােবন, কী ভােব খরচ হেব সংগৃহীত অথর্, 

েকান সংsা অিডট করেব—এ সবই অsষ্ট। তাই অেনেকই pশ্ন 
tেলেছন এই ‘িপএম েকয়াসর্’ িনেয়।

উপরnt জাতীয় িবপযর্েয়র েমাকািবলায় ভারত সরকােরর d’িট 
তহিবল িছলই—(১) নয্াশনাল িডজাsার িরিলফ ফাn। এর অেথর্র 
৭৫% েজাগান েদয় েকnd, বািক ২৫% েদয় রাজয্gেলা িনেজেদর 
বােজট েথেক। েযেহt বােজেটর অnভুর্k, কয্াগ-ই অিডট কের। 
আর একিট তহিবল—(২) pাইম িমিনsার নয্াশনাল িরিলফ ফাn 
(িপএমএনআরএফ) pধানমntীরই েনtেt পিরচািলত েকndীয় 
সরকােরর াs। ৈতির হেয়িছল েসই ১৯৪৮ সােল। আয়কর 
আইেনর ১২এএ ধারায় াs িহসােব িনবnীkতও। পয্ান নmর 
রেয়েছ। এিটও চেল সাধারণ মানুেষর এবং েয েকানও সংsার 
েscাদােন। এর উেdশয্ জাতীয় বা pাkিতক িবপযর্েয় বা িবরাট 
dঘর্টনায় হতাহতেদর সাহাযয্ বা িচিকৎসা সহায়তা-সহ সmলহীন 
পীিড়ত মানুেষর পােশ দাঁড়ােনা। অিডট কের একিট চাটর্াডর্ ফামর্। 
pিত বছর সাহাযয্pাpেদর তািলকা-সহ িবsািরত িরেপাটর্ pকাশ 
করা হয় ওেয়বসাইেট।

তা হেল নtন কের েকন ‘িপএম েকয়াসর্’, pশ্ন েসখােনই। 
বতর্মান pধানমntী অবশয্ নানা নtন ‘আইিডয়া’র কথা বেল 
থােকন ‘মন-িক বাত’-সহ িবিভn অনুষ্ঠােন। অেনক পুেরােনা 
িকছুর নtন নামকরণও ইিতমেধয্ কেরেছন। িকnt নtন তহিবল 
িনেয় সংশয় বতর্মান বৃহৎ সঙ্কট এবং সmাবয্ িবপুল সংgেহর 
েpিkেত অনয্ মাtা পােc। অscতার pশ্নটাই সবেচেয় বড় হেয় 
উেঠেছ। 
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ভেdশব্র থানার অnগর্ত েতিলিনপাড়া অঞ্চেল গত ১০ই ও ১২ই 
েম, ২০২০ তািরেখ িকছু সাmpদািয়ক েগালমাল ঘেটেছ। এই 
অঞ্চেলর অিধবাসীবৃn মূলতঃ িম pkিতর। জুটিমল sাপেনর 
আেগ েথেকই িকছু বাঙািল িহnু বসবাস করেছন। এেদর সােথই 
আেছন িবহার, উtরpেদশ ও অnpেদশ েথেক আগত অবাঙািল 
িহnু ও মুসলমান, যারা গঙ্গার পিশ্চম পােরর িভেkািরয়া, 
শয্ামনগর নথর্সহ িনকটবতর্ী িকছু জুটিমেলর িমক িহেসেব কাজ 
করেত এেসিছেলন। 

েতিলিনপাড়ার সাmpদািয়ক পিরিsিত সmেকর্ তথয্ানুসnান 
করেত েগেল মাথায় রাখা দরকার েয, মূলতঃ অবাঙািল 
জনসংখয্ােক েকnd কের েসই অঞ্চেল সাmpদািয়ক টানােপােড়ন 
ও দাঙ্গার দীঘর্ ইিতহাস বতর্মান।

এিপিডআর hগলী েজলা কিমিটর একিট িটম এই গণ্ডেগােলর 
কারণ, িহংসার ধরণ, তার ফেল kয়kিতর পিরমাণ, গণ্ডেগােলর 
িপছেন কােদর হাত রেয়েছ, pশাসেনর ভূিমকা এবং রা  ও 
অরা ীয় পk dারা অিধকার লঙ্ঘেনর ঘটনা সmেn জানেত 
১৪/০৫/২০২০, ১৭/০৫/২০২০ ও ২৩/০৫/২০২০ 
তািরখgিলেত েতিলনাপাড়া পিরদশর্ন কের। 

তথয্াবলীঃ এিপিডআর তথয্ানুসnান দল েমাকরাম আিল 
েলন, েফরীঘাট িsট বাইেলন, েফরীঘাট িsট বাই রাজাবাজার 
েলন, েফরীঘাট িsট বাই িনেয়াগীবাগান েলন, গেড়র ধার, 
েসgনবাগান েলন, েগািবnেদবী েলন, েফরীঘাট িsট, িব.িব.েলন, 
শয্ামনগর নথর্ জুটিমেলর ৯, ১০, ১১, ১২ নmর েলবার লাইন, 
চায়নাপিট্ট, েগাnলপাড়া জুটিমেলর েমনেগট েথেক িদেনমারডাঙা 
েমাড় অবিধ মধয্বতর্ী অঞ্চল পিরদশর্ন কের।

েমাকরাম আিল েলেনর মুসলমান অিধবাসীেদর সােথ কথা 
বেল িটম জানেত পাের েয, কেরানাভাইরােসর সংkমেণর পের 
তােদর বাজার যাওয়া, িনতয্pেয়াজনীয় িজিনসপt েকনা ইতয্ািদ 
ৈদিনক কাজকমর্ এলাকার িকছু সংখয্ক িহnুেদর িবেরািধতার মুেখ 
পড়েত থােক; এই আচরেণর িপছেন- সাধারনভােব মুসলমানরাই 
ভারেত কেরানাভাইরাস ছড়ােত সাহযয্ কেরেছ ও েসই কারেণ 
তােদর বাইের ঘুের  েবড়ােনা উিচৎ নয়- এই ধারণা কাজ কেরেছ। 
তােদর কােছ এও জানা েগেছ েয, েমাকরাম আিল েলেনর একজন 
সmাবয্ েকািভড-১৯ েরাগীর খবের পিরিsিত আরও খারাপ 
হেয়েছ; যিদও পূেবর্ উিlিখত Indian Express এর িরেপােটর্ 
ও অনয্ানয্ সূt অনুযায়ী সmাবয্ েরাগীর সংখয্া একািধক বেল জানা 
েগেছ।  েমাকরাম আিল েলেনর বািসnারা জানান েয, একমাt 

সmাবয্ েকািভড-১৯ েরাগীর আদেত শব্াসকষ্টজিনত অয্াজমা 
িছল এবং সmpিত তাঁর েটেsর েরজাl েনেগিটভ এেসেছ। এর 
সােথ সােথ জানা েগেছ েয েমাকরাম আিল েলেন েকািভড-১৯ 
েরাগী (এক বা অিধক) পাওয়ার খবর ছড়ােত থাকায় এলাকার 
মুসলমান বািসnােদর নানারকম বাধা েদওয়া হেত থােক। ১০ই 
েম, ২০২০ তািরেখ এক মুসলমান মিহলােক েগািবnেদবী েলেনর 
িমউিনিসপয্াল কল েথেক জল িনেত আসেত িনেষধ করা হয় 
এবং একইধরেনর ঘটনা অনয্tও ঘেট; পাইকপাড়া িমল েলেনর 
মুসলমান বািসnারা কিমউিনিট বাথrম বয্বহাের তাঁেদর িহnু 
pিতেবশীেদর েথেক বাধা পান; পাশব্র্বতর্ী িহnুঅধুয্িষত এলাকার 
sানীয় বাজাের ঢুকেত মুসলমান পুrষেদর আটকােনা হয় এবং 
সবেশেষ মুসলমান পাড়ার pেবশপথ বয্ািরেকড িদেয় আটকােনা 
হয়।  টানােপােড়ন বাড়েত থােক, উেtজনা চরেম ওেঠ।

১০ই েম রিববার, িকছু মুসলমান dkতী েফরীঘাট িsেট ও 
িব.িব. েলেন েতেলিনপাড়া পুিলশ ফাঁিড়র (িভখাির পাসওয়ােনর 
হতয্াsল িহেসেব kখয্াত) অনিতদূের িহnুেদর েদাকান ও বািড়ঘর 
ভাঙcর কের। এর পরপরই pিতআkমণ িহেসেব িহnেুদর 
শিkpদশর্ন ও মুসলমানেদর েদাকান ও বািড়ঘর লুঠতরাজ 
শুr হয়। যিদও, টানােপােড়ন েবিশkণ sায়ী হয়িন। d’পkই 
েকােনারকম পুিলিশ মধয্sতা ছাড়া িনেজেদর রাশ েটেন রােখ। 
১০ই েম, ২০২০ রাত দশটায় েতিলিনপাড়ার এক বািসnা এক 
এিপিডআর সদসয্েক জানান েয, পুেরা িদেন উtp এলাকায় 
একজনও পুিলেশর েদখা েমেলিন। ১৪ই ও ১৭ই েম, ২০২০ 
তািরেখ এিপিডআর যােদর সােথ েদখা কেরেছ, তারা সবাই এই 
তথয্ই সমথর্ন কেরেছন। জানা েগেছ েয পুিলশ গভীর রােত 
ঘটনাgs এলাকা পিরদশর্ন কের।   

১১ই েম, ২০২০ তািরেখ পুিলশ েগাটা এলাকা টহল েদয় 
এবং েতিলিনপাড়ার িকছু sােন িকছু পুিলশকমর্ী েমাতােয়ন 
কের।  িদনমােন েকােনা অsাভািবক ঘটনা ঘেটিন। েতিলিনপাড়া 
ঢুকেত চাওয়া sানীয় িবেজিপ সাংসদ লেকট চয্াটাজর্ীেক 
চnননগের পুিলশ আটকায়। অিভেযাগ েয েসাশয্াল িমিডয়ায় 
ভাইরাল হওয়া তাঁর বkবয্ েয েতিলিনপাড়াবাসী মুসলমােনরা 
ইcাkতভােব কেরানাভাইরাস ছড়ােc ও এেদর িবrেd রাজয্ 
pশাসন েকােনারকম পদেkপ িনেc না, তা মুসলমানেদর ওপর 
আkমণেক উsািন িদেয়েছ।

১২ই েম, ২০২০ তািরেখ dপুর ১২টার কাছাকািছ সমেয় 
িহnু dkতীরা একেযােগ িহnুpধান এলাকাসংলg মুসলমানেদর 

েতিলিনপাড়ার সাmpদািয়ক ঘটনাসমূহ : একিট এিপিডআর তথয্ানুসnান িরেপাটর্
বঙ্গানুবাদ : দীpনীল রায়
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ঘরবািড় ও েদাকানপt আkমণ কের। এিপিডআর িটেমর 
সদসয্রা েদেখেছন েয, েমাকরাম আিল েলন, েফরীঘাট িsট 
বাইেলন, েফরীঘাট িsট বাই রাজাবাজার েলন, েফরীঘাট িsট 
বাই িনেয়াগীবাগান েলন, গেড়র ধার এলাকাgিলেত সংখয্ালঘু 
সmpদােয়র বাসsানgিল েবােমর আঘােত ও অিgসংেযােগর 
ফেল পুেরাপুির ধব্ংস হেয় েগেছ এবং ঘেরর সমs িজিনসপt 
আgেন পুেড় নষ্ট হেয় েগেছ। অিভেযাগ েয, বhেkেt ঘরবািড় 
jালােনার আেগ সমs ঘের থাকা মূলয্বান িজিনসপt dkতীরা 
লুঠ কেরেছ। এইসমs বািড়gিলর লােগায়া এলাকায় েযসমs 
েটােটা, েমাটরবাইক, েছাটা হািত ইতয্ািদ রাখা িছল, েসgিলেত 
আgন লাগােনা হয়। িকছুেkেt ঘেরর মেধয্ গয্াস িসিলnার 
bাs করােনার pমাণ পাওয়া েগেছ; যেথcভােব েপ ল েবামা 
বয্বহার করা হেয়েছ এবং pায় সবর্t ছিড়েয় থাকা আধলা ইঁেটর 
টুকেরা ও মেদর েবাতেলর ভাঙা কাঁেচর টুকেরা পাওয়া েগেছ। 
েকবল তার jালােনা হেয়েছ ও খাটাল েথেক গr-েমাষ লুঠ 
করা হেয়েছ। ১৪ই েম, ২০২০ তািরেখ তথয্ানুসnানকারী 
এিপিডআর িটম িনেয়াগীবাগান বাইেলেনর বািসnা আb ুস 
সালােমর বািড়র ছােদ একিট তাজা েবামা pতয্k কের। এও 
অিভেযাগ েয, আkমেণর ঘটনার পর পুিলশ যখন এলাকায় 
েঢােক, তখন তােদর সােথ dkতীরাও িছল।

অিভেযাগ করা হেয়েছ েয, বিহরাগতরা, িবেশষত বয্ারাকপুর 
েথেক আসা একদল, sানীয় dkতীেদর সাহােযয্ মুসলমান 
ঘরবািড় ও েদাকানপােটর ওপর  আkমণ কেরেছ। ভেdশব্র 
েsশন েরাড ও লাইেbরী েরােডর বািসnারা এিপিডআর িটমেক 
জানান েয অেনক অপিরিচত মুখেক ১২ই েমর িদেনর েবলায় 
এলাকায় েঘারােফরা করেত েদখা েগেছ। ১২ই েম ২০২০ 
তািরেখ মািনকনগের dািরক জঙ্গল েরােড েবামাভিতর্ একিট 
skটার পিরতয্k অবsায় পাওয়া যায়, েযিট পুিলশ ১৩ই েম 
বােজয়াp কের।

১২ই েম, ২০২০ তািরেখ পাইকপাড়া অঞ্চেলর শয্ামনগর 
নথর্ জুটিমেলর ৯, ১০, ১১, ১২ িচিhত েলবার লাইনgিলেক 
সm ূণর্rেপ ধূিলসাৎ করা হয়, েকবলমাt ১০ ও ১১ নmর লাইেনর 
িহnু িমকেদর বাসsানেক ছাড় েদওয়া হয়। পাইকপাড়ার 
েজিপএন িsেট একিট িহnু েদাকান ও েবঙ্গল চটকল মজdর 
ইউিনয়েনর একিট অিফস িহnু dkতীরা ভাঙcর কের। ১ নং 
লাইন েথক ৯ নং লাইেন যাবার পেথ কিমউিনিট বাথrেমর 
উেlািদেকর মুসলমানেদর বািড়gিল আgেন সm ূণর্ ভsীভূত 
করা হেয়েছ, এমনকী ১৭ই েম, ২০২০ তািরেখও েসই ভsীkত 
বািড়gিল েথেক েধাঁয়া েবেরাচেত েদখা েগেছ।

মঞু্জর আলম, ৪৫ ও মহmদ আজাদ, ৩৮, dজেনই 
যথাkেম ৯ ও ১০ নং লাইেনর বািসnা, ১০ই েম সেnয্র 
পাইকপাড়া জুটিমল লাইেনর ঘটনায় আহত হন। ভেdশব্র 

েপৗরসভা dজেনরই িচিকৎসার দািয়t িনেয়িছল।
১৭ই েম ২০২০ তািরেখ  মহঃ আbুস সালাম (নাম 

পিরবিতর্ত) নামক এক বয্িkর অিভেযাগ েয শয্ামনগর নথর্ 
জুটিমেলর ময্ােনজেমn মুসলমান িমকেদর কাজ করােত 
অsীকার করেছ।

বাবুরবাজাের িজিট েরােডর সmানীয় হািজ বদrিdন সােহব 
মাজার, ভেdশব্ের িহnুsান পােকর্র একিট মাজার ও েফরীঘাট 
িsেটর একিট শীতলা েদবী মিnর ভাঙcর করা হেয়েছ। 

১২ই েম, ২০২০ তািরেখ dপুর ১২টার িদেক মুসলমানেদর 
ওপর িহnুেদর আkমেণর ptয্tের িব িব েলন ও েফরীঘাট িsেটর 
িকছু িহnু েদাকানপাট ও ঘরবািড়েত মুসলমান dkতীরা আgন 
ধিরেয় েদয় িকnt উেlািদেকর মুসলমানেদর েদাকানgিল অkত 
থােক।  েয িহnু বািসnারা এই আkমেণ kিতgs হেয়েছন, 
তারা েকউই আkমেণ েতিলিনপাড়ার বাইেরর dkতীেদর জিড়েয় 
থাকার কথা বেলনিন।

েফরীঘাট িsট ও িব িব েলেনর pায় ৫৫-৬০ সংখয্ক িহnু 
kিতgs মানুষজন, িশশুসেমত িনকটবতর্ী জুিবিল pাইমাির 
skেল রাখা হেয়েছ ১০ই েম, ২০২০ রােt। েসই একইিদন রােt 
পাইকপাড়ার ৯, ১০, ১১ ও ১২ নং েলবার লাইেনর িশশুসেমত 
মুসলমান kিতgsরা হািজ মহmদ মহিসন pাইমাির skল ও 
মহmদ মহিসন pাইমাির skেল আ য়gহণ কেরেছ। ভেdশব্র 
েপৗরসভা কtর্পেkর িবrেd অিভেযাগ, তাঁরা জুিবিল pাইমাির 
skেল থাকা িহnুেদর সাহাযয্ করেলও অনয্ dিট pাইমাির skেল 
আ য় েনওয়া মুসলমানেদর জনয্ তা কেরনিন।

চnননগর থানার অnগর্ত িদেনমারডাঙা েথেক েগাnলপাড়া 
জুটিমল যাবার রাsাসংলg এলাকায় েকােনারকম অpীিতকর 
ঘটনা ঘেটিন। 

েতিলিনপাড়া েথেক দূের ভেdশব্র থানার অnগর্ত অনয্ানয্ 
এলাকা েযমন বাবুরবাজার ও মানknেত িবিcnভােব 
মুসলমানেদর সmিt লnভn, লুঠপাট অথবা অিgসংেযাগ করা 
হেয়েছ।

pাp িরেপাটর্ অনুযায়ী, মুসলমান ও িহnু এলাকা েথেক পুিলশ 
১২৯ জন পুrষ ও মিহলােক েgpার কেরেছ। অিধকাংশ েkেtই, 
এেলােমেলা ও িভিtহীন েgpার করা হেয়েছ। উদাহরণsrপঃ 

১। শামা নাজিনন, sামী ডাbl. আহেমদ, চার সnােনর মা, 
সবর্কিনষ্ঠিটর বয়স িতন মাস।

২। রিব পাসওয়ান, বয়স ১৮, িসিরয়াস মৃগীেরাগী ও 
সময়মেতা ওষুেধর pেয়াগ না হেল আেরা িসিরয়াস হবার 
সmাবনা রেয়েছ; েস বারবার পুিলশেক েgpার না করেত অনুেরাধ 
জানােলও পুিলশ তা েশােনিন। 

৩। িবিপন রায় এবং তার dই পুt, পুtেদর মেধয্ একজন 
েরািহত রায়, বয়স ২০, মানিসক েরাগী; এেদরেক েgpােরর ফেল 
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নাবািলকা িpয়া রায় (১৩) কয্ােm থাকেত বাধয্ হেc।
অসংখয্ kিতgs মানুষ অিভেযাগ কেরেছন েয ভেdশব্র 

পুিলশ থানা সmিt নেষ্টর এফআইআর  বা েজনােরল ডায়ির 
িনেত রািজ হয়িন। রয্াফ ও পুিলশকমর্ীরা sানীয় বািসnােদর 
সােথ েযরকম েscাচারী বয্বহার কেরেছ ও এেলােমেলা েgpার 
কেরেছ, তােত এলাকায় ভেয়র বাতাবরণ ৈতির হয়। ১৫ই েম 
২০২০ পযর্n pাp িরেপােটর্ জানা েগেছ, সবিজ িবেkতা, dেধর 
ভয্ান ইতয্ািদ মুসলমান অধুয্িষত এলাকায় ঢুকেত না পারায় 
বািসnারা dেভর্ােগর সmুখীন হন এবং রয্াফ ও পুিলশ অঞ্চল 
জুেড় টহলদাির চালােনায় েবােমর আঘােত আহত মানুষজন 
েgpার হেয় যাবার ভেয় তােদর িচিকৎসা করােত েযেত পােরনিন।

পযর্েবkণ:
১। ১০ই েম, ২০২০ র ঘটনার েকndsল মূলতঃ েফরীঘাট 

িsট ও পাশব্র্বতর্ী অঞ্চল। েফরীঘাট িsেট ও পাশব্র্বতর্ী এলাকা েযমন 
েমাকরাম আিল েলন ইতয্ািদ জায়গায় বসবাসকারী মুসলমানরা 
কেরানাভাইরাস ছড়ােc এই ধুেয়া tেল, pিতেবশী িহnুরা তােদর 
sাভািবক গিতিবিধেক েরাধ কের kমাগত েকানঠাসা আর কলিঙ্কত 
কেরেছ। কিমউিনিট বাথrম বয্বহাের বা কল েথেক জল আনেত 
বাধাদান করার ঘটনাgিল এই উপবাসকালীন সমেয় তােদর 
ৈধেযর্র বাঁধ েভেঙ েদয় এবং এর ফলsrপ ১০ই েম সাmpদািয়ক 
িহংসার িদেক মুসলমানরা pথম পদেkপ েনয়।

২। েতিলিনপাড়ােত সাmpদািয়ক িহংসা ও দাঙ্গার দীঘর্ 
ইিতহাস েযখােন কখেনা কখেনা দাঙ্গা েবিশ সময়ও sায়ী হেয়েছ, 
থাকা সেttও এই বতর্মান িহংসা একিট কারেণ আলাদা: মােঝ 
ঘটনািবহীন একিদেনর পর tতীয় িদেন আবার পুনরায় িহংসা 
মাথাচাড়া েদয়, sষ্টতই বিহরাগতেদর সুেকৗশলী পিরকlনায়। 
১২ই েম ২০২০ তািরেখ িহnু dkতীেদর আkমেণর ধরণ েদেখ 
অনুমান করা যায় েয আেগ উিlিখত একেযােগ আkমেণর েপছেন 
শারীিরকভােব আহত করা উেdশয্ িছল না, pধান উেdশয্ িছল 
সংখয্ালঘু সmpদায়েক অথর্ৈনিতকভােব dবর্ল করা।

৩। েফরীঘাট িsট ও পাশব্র্বতর্ী এলাকা ছাড়া অনয্ানয্ এলাকায় 
িহংসােত মুসলমানেদর জিড়ত থাকার েকােনা sষ্ট pমাণ পাওয়া 
যায়িন।  িহnুেদর সmিtর ওপর আkমেণ েতিলিনপাড়ার 
বাইেরর েকােনা মুসলমান dkতী জিড়ত িছল না বেল জানা েগেছ। 

৪। এিপিডআর িটম ঘটনার pবাহ েদেখ বুঝেত েপেরেছ, 
িহংসাtক ঘটনায় পুিলশ এক িনিkয় পযর্েবkেকর ভূিমকা 
েনওয়ার িসdাn িনেয়েছ। যিদ ১০ই েমর ঘটনার পর পুিলশ আেরা 
সিkয় এবং সতকর্ হত, তেব সmিtর pভূত kিত অনায়ােসই 
এড়ােনা সmব হত।   ইcাkতভােব িকনা বলা যােc না, তেব 
sানীয় পিরিsিত অনুধাবন করেত sানীয় পুিলশ এবং ইিnিলেজn 
ভয়ানকভােব বয্থর্ হেয়েছ। পুিলশ থানার অিফসার-ইন-চাজর্েক 
উtরবেঙ্গ বদিলর ঘটনা এই পযর্েবkণেক িনিশ্চত কেরেছ।  

আশাpদ ঘটনা: ী িবজয় সাউেয়র েদাকােনর িজিনসপt 
লnভn ও লুঠপাট আটকােত িগেয় জৈনক মুসলমান বৃdা 
মারা েগেছন। বুেড়া েদওয়ানতলার pাkন কাউিnলর গbর 
তাঁর এলাকার মুসলমান ও িহnু েনতােদর সােথ কথা বেল 
শাn কেরন এবং েসই এলাকায় েকােনারকম অsাভািবক ঘটনা 
ঘেটিন। পাইকপাড়ায় িহnু েগায়ালারা অতয্n সফলভােব িহnু 
dkতীেদর ১ নং লাইেন ও কাছাকািছ এলাকায় ঢুকেত বাধা 
েদন। 

আমােদর দাবীঃ
১। িবষয়িটর সিঠক তদn করা েহাক ও অপরাধীেদর িবrেd 

শািsমূলক বয্বsা েনওয়া েহাক।
২। এই সমs ঘটনায় ভেdশব্র থানার ভূিমকা অবশয্ই 

খিতেয় েদখা েহাক ও তদেn পাওয়া তথয্ জনসমেk আনা 
েহাক। িনয়মভঙ্গকারী পুিলশকমর্ীর িবrেd অয্াকশন েনওয়া 
েহাক। িবচার নয্ােয়র পেk হেয়েছ, এটা জনগেণর েদখা 
pেয়াজন।

৩। সমs kিতgsেদর সিঠক kিতপূরণ িদেত হেব।
৪। এফআইআর  বা িজিড েকােনারকেমই pতয্াখয্ান 

করা চলেব না। আkমেণর িশকার হওয়া সাধারণ মানুষেক 
এফআইআর করেত সাহাযয্ করা pেয়াজন।

৫। শয্ামনগর নথর্ জুটিমেল মুসলমান িমকেদর কাজ িদেত 
অsীকার করার অিভেযাগ খিতেয় েদখা েহাক ও তা সংেশাধন 
করার উেদয্াগ সttর েনওয়া েহাক।

৬। কয্ােm আি ত দাঙ্গায় kিতgsেদর খাবারদাবার ও 
pেয়াজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা েহাক যতিদন না pশাসন তােদর 
বাসsান পুনsর্াপন করেছ।

এিপিডআর িটেমর সদসয্ঃ অমল রায়, বািপ দাশgp, 
কমল দt। অিতিরk খবর সতয্bত মুেখাপাধয্ায় ও শিkপদ 
ভট্টাচােযর্র েসৗজেনয্ pাp।

ফেলা-আপ
১। গত ২৬/০৫/২০২০ তািরেখ এিপিডআর েজলা কিমিটর 

পেk একিট িটম চnননগর কিমশনােরেটর কিমশনার ী 
hমায়ুন কবীেরর সেঙ্গ েদখা কের। েসখােন িনেmাk িবষয়gিল 
pসেঙ্গ এিপিডআেরর মতামত সmেকর্ তাঁেক অবিহত করা হয়ঃ

ক। ১২ই েমর ঘটনা আটকােত পুিলিশ বয্থর্তা,
খ। েgpার হেয় থাক পাঁচজন মিহলা ও িরেপােটর্ উিlিখত 

মৃগীrগী েছেলিট ও িহnু কয্ােm থাকা অিভভাবকহীন 
অpাpবয়s েমেয়িটর বাবা ও dই দাদার অিবলেm জািমন,

গ। পিরযায়ী িমকেদর িনজ বাসsােন েফরার েkেt 
পুিলেশর ভূিমকা।

পুিলশ কিমশনার পুিলিশ বয্থর্তার কথা sীকার কেরনিন। 
পাঁচজন মিহলার জািমেনর িবষয়িট যথাযথ িবেবচনা করেবন 
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বেল pিতrিত েদন ও অনয্েদর জািমেনর িবষয়িট েদখেবন। 
পিরযায়ী িমকেদর তািলকা জমা িদেত বেলন এবং তােদর 
েফরােনার েkেt উেদয্াগ েনবার েচষ্টা করেবন বেলন।

২। ২৯/০৫/২০২০ তািরেখ েজলা কিমিটর পেk একিট 
িটম চnননগর মহkমাশাসেকর সােথ েদখা কের। আেলাচনায় 
িনেmাk িবষয়gিল উেlখ করা হয়:

ক। কয্ােm থাকা মুসলমান ও িহnু kিতgs পিরবারgিলেক 
বািড় েফরােনা ও পুনবর্াসন েদওয়া এবং বািড় েফরার পর পুনরায় 
আkমেণর আশঙ্কা দূরীকরণ,

খ। দাঙ্গায় kিতgs এলাকায় dই সmpদােয়র মেধয্ িবশব্াস ও 
আsা েফরােনার pিkয়া gহণ,

গ। pাথিমক kিতপূরণ েদওয়া হেলও kিতর tলনায় তা 
সামানয্ এবং পরবতর্ী kিতপূরণ েদওয়া সmব িকনা,

ঘ। পিরযায়ী িমকেদর সমসয্া,
ঙ। লক-ডাউেনর ফেল kিতgs অনাহাের থাকা মানুেষর 

জনয্ tাণ।
৩০/০৫/২০২০ তািরখ েথেক পাইকপাড়ার dিট pাইমাির 

skেল আ য় েনওয়া kিতgs মানুষেদর শয্ামনগর নথর্ জুটিমেলর 
৯, ১০, ১১ ও ১২ নং েলবার লাইেন েফরােনার pিkয়া শুr 

হেব। মহkমাশাসক জানান, বািড় েফরার সেঙ্গ সেঙ্গ kিতgsেদর 
আশঙ্কা দূর করার েkেtও pশাসন বয্বsা েনেব।  মহkমাশাসক 
বেলন dই সmpদােয়র মেধয্ আsা ও িবশব্াস েফরােনার জেনয্ dই 
সmpদােয়র মানুষ ও িবিশষ্ট মানুষজন ও রাজৈনিতক দলgিলেক 
েডেক েকােনা িমিটং করার কথা এখেনা ভাবা হয়িন। িতিন উেlখ 
কেরন েয এখেনা অবিধ kিতgs মানুেষর সেঙ্গ pশাসন কথা 
বলার pিkয়ার মেধয্ আেছ। িতিন জানান েয kিতপূরেণর অঙ্ক 
সরকার িঠক কের েদয়, তাঁর িকছু করার েনই। িতিন আরও 
বেলন, তাঁর এলাকায় পিরযায়ী িমকেদর িবষয়িট এখেনা ৈতির 
হয়িন। িতিন pিতrিত েদন, লক-ডাউেনর কারেণ অনাহাের 
থাকা মানুেষর তািলকা তাঁেক িদেল িতিন অবশয্ই বয্বsা েনেবন।

গতকাল ৩০.০৫.২০২০ তািরেখ পাইকপাড়া tাণ িশিবের 
থাকা েলবার লাইেনর বািসnা মুসলমানেদর েলবার লাইেন 
েফরােনা হেয়েছ।যােদর বািড় পুেড় েগেছ,বািড় েমরামত করেত না 
পারায় তারা এখেনা িশিবের রেয় িগেয়েছন। kিতপূরণ অপাযp 
এবং তা েদওয়ার েkেt চnননগর করেপােরশন ও ভেdশব্র 
িমউিনিসপািলিট   একই ধরেনর  নীিত েনয়িন।

ভেdশব্র থানা জািনেয়েছ ১৪২ জন েgpার হেয়েছ ও ৪িট 
F.I.R হেয়েছ,তার মেধয্ ২িট pশাসন dারা ও dিট অনয্েদর dারা।

সংকট
সবর্ েসনgp

মাথার উপর ছাদ েনই,
পােয়র তলায় জিম েনই,
আিম আিছ, নাম েনই;
কারণ আমার েদশ েনই,

রা  েনই।
অিত আপন বলেত িছল — মা, বাবা,

ভাইেবান, পাড়া pিতেবশী;
সবাই িনেজর।

আজ েক েকাথায়, জানা েনই।
েভাটার আিম, ভারতবাসী?

cপ! বলেত েনই!
মানুষ আিম, এই পিরচয়!

তােত িক? মুসলমান না িহn?ু
জানা েনই।

যা জানা আেছ —
অn েনই, বst েনই, িশkা, sােsয্র

অিধকার েনই।
এত েনই এর মেধয্ আেছ!
‘জাহাnাম’ এর িঠকানা।

সূt: আবাপ, ২৯/০৫/২০২০
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সভয্তার সঙ্কট ও িমকে িণ
অিমত মুhির

pাচীন িgক দাশর্িনক েহরািkটাস বেলন, “সব িকছুই আেছ, 
এবং একই সােথ েনই, েকননা সবিকছু pবাহমান, িনয়ত 
পিরবিতর্ত হেc, িনয়ত জn িনেc, িনয়ত েলাপ পােc।” 
িgক দশর্েনর এই অেমাঘ উিk, মানুেষর ৈতির িশl িবpেবাtর 
িসিভলাইেজশন-এর িনিরেখ বলা নয়। pkিতর সােথ 
সmকর্যুk। আমরা ভুেল েগিছলাম। পািরপািশব্র্কতার চােপ।
আমােদর চারপােশ িঘের রেয়েছ িবশালাকার মল, মািlেpk, 
বৃহৎ আিথর্ক pিতষ্ঠান, sক মােকর্ট, মািন মােকর্ট, MNC/
TNCর আঞ্চিলক সদর দpর। এই সব িকছু রkা করবার জনয্ 
িবশালকায় রা  বয্বsা, দk সামিরক ও অসামিরক িবভাগ, 
অনুগত আমলা বািহনী আর তার অিত অনুগত কমর্চারীবৃn। 
সবিকছু সামাল েদবার জনয্ অনুগত রাজৈনিতক দল আর তার 
েচনা-অেচনা শাখা সংগঠন, যারা pিতিনয়ত েদেশর ভােলার 
জনয্ িনেবিদত। িকnt এত বj আঁটুিন, সব তালেগাল পািকেয় 
েগল কেরানা ভাইরাস-এর আগমেন। আর  আসল ভারতবেষর্র 
েচহারা েদখা েগল ২৮ মােচর্র সকালেবলা, যখন লk লk 
মানুেষর িভেড় িদিl র আনn িবহার েsশন ও বাস টািমর্নাল 
ভের উঠল। তােদর একটাই েছাট দািব, তারা েদেশ িফরেত 
চায়। কেরানা ভাইরােসর আতেঙ্কর েচেয়ও তােদর আশঙ্কা 
বািড়েয় tেলেছ অনাহার আর িদিl পুিলেশর অতয্াচার। 
বািড় ভাড়া িদেত না পারায় বািড়ওয়ালা উৎখাত কের িদেয়েছ 
অেনকেক। কেরানা ভাইরােসর জেনয্ লক-ডাউন েভেঙ এত 
মানুেষর হঠাৎ উদেয় sরা  মntক িবিsত। তােদর িবশাল 
েগােয়nা বািহনীর কােছ েকানও আগাম তথয্ িছল না। pশ্ন 
উঠল, এত েলাক েকাথায় িছল? এরা কারা?

‘Periodical labour force survey (PLFS)’-এর 
একিট pিতেবদন 2017-18 সােল pকািশত হেয়িছল, তােত 
েদখা যােc, েয সমg েদশ জুেড়, মূলত বড় শহরgেলােত 
৯৩ িমিলয়ন বা ৯ েকািট ৩০ লk িমক যুk আেছ মাt 
পাঁচিট েসkেরর সেঙ্গ। কেরানা ভাইরােসর আkমণ েকেড় 
িনেয়েছ তােদর জীবন ও জীিবকা। এই পাঁচিট েসkর হল 
— ১) ময্ানুফয্াকচািরং (২৪ িমিলয়ন িমক কমর্রত), ২) 
বয্বসা, েহােটল, েরষ্টুেরn (৩২ িমিলয়ন), ৩) িনমর্াণকাযর্ (১৫ 
িমিলয়ন), াnেপাটর্, েsািরং ও কিমউিনেকশন (১১ িমিলয়ন) 
এবং ফাইনাn িবজেনস ও িরেয়ল এেsট (৭ িমিলয়ন)। এই 
সমs িমকেদর সবর্ািধক (৫০ শতাংশ) sিনযুk, ২০ শতাংশ 
কয্াজুয়াল আর ৩০ শতাংশ মািসক মজুিরেত বা cিkর িভিtেত 

কাজ কেরন। িকnt অনয্ েকানও িবেশষ সুিবধা পান না। েযমন, 
িপএফ, ইএসআই, ছুিট, ইতয্ািদ। কেরানা ভাইরাস এেদর 
জীবেনর েয সামানয্ আশটুk পেড় িছল তাও েশষ কের িদল। 
ভারতবেষর্র সবেচেয় েবিশ কমর্রত িমক kিষেkেt িনযুk। 
তারপর এই কমর্ীেগাষ্ঠী িdতীয় বৃহtম। এই ৯৩ িমিলয়ন 
সংখয্াটা জাপান, অে িলয়া বা বৃেটেনর জনসংখয্ার েচেয়ও 
েবিশ। এই ৯৩ িমিলয়ন-এর বাইের িকছু িমক-কমর্চারী আেছ 
যারা িবিভn অিফেস কাজ কের। যিদও এেদরেক সংগিঠত 
িশlর মেধয্ েফলা হয়। এই সমs pিতষ্ঠােনর অিধকাংশ un-
registered। এই মূhেতর্ তােদর েকানও চাকির আেছ িকনা 
সেnহ। কেরানার pেকাপ চেল যাওয়ার পর িফের পােব িকনা 
তা িনেয়ও pশ্ন আেছ।

অেনক মানুষ আেছ যারা রাsায় েফির কের, েকউ খাবার 
িবিk কের, েকউবা জামাকাপড় িবিk কের, তােদর অেনেকই 
বয্বসা বn কের েদেশ িফের েগেছ বা যাবার েচষ্টায় আেছ। যারা 
ৈদিনক মজুিরেত বা কয্াজুয়াল িমক িহেসেব কাজ করিছল 
তারা খুবই সঙ্কটজনক অবsায় রেয়েছ। সামিgক ভােব ছিবটা 
kেম ধূসর েথেক ধূসরতর হেc।

লক-ডাউন েঘাষণার পর এিpেলর tতীয় সpাহ পযর্n বা 
৩০ িদেন েদেশ েমাট ১৪ েকািটর মতন িমক কাজ হািরেয়েছ। 
েসnার ফর মিনটিরং ইিnয়ান ইকনিম (CMIE) এক সমীkায় 
জািনেয়েছ এই তথয্। তারা এও জািনেয়েছন েয েকndীয় 
সরকােরর ভুল নীিতর জনয্ আেগই েবকারt বৃিd েপেয়েছ, 
তেব এখন সব ছািড়েয় েগেছ। মােচর্ িছল ২৩.৮, েম মােসর 
pথম সpােহ েবকারt বৃিd েপেয় হেয়েছ ২৬.৮ শতাংশ।

কেরানা ভাইরােসর আkমেণর আেগ এই েদেশ ৪০৪ 
িমিলয়ন বা ৪০ েকািট ৪০ লk মানুষ কমর্রত িছল। এক ধাkায় 
তা কেম হেয়েছ এই সমেয় ২০ েকািট ৮৫ লk।

অথয্াৎ ১১ েকািট ৯০ লk েলােকর (১১৯ িমিলয়ন) আর 
চাকির েনই।

ILOর তথয্ বলেছ সারা িবেশব্র পাঁচজন মানুেষর মেধয্ 
চার জন আজ এই কেরানা ভাইরােস হয় সরাসির নয় আংিশক 
ভােব খিতgs। এই সংখয্াটা িবশব্জুেড় সমg িমক কমর্চারীর 
৮১ শতাংশ। সমg িবশব্জুেড় অsায়ী কমর্ীর সংখয্া pায় ২ 
িবিলয়ন বা ২০০ েকািট। সমg কমর্ীর pায় ৬১ শতাংশ। যার 
অিধকাংশই আমােদর মতন উnয়নশীল েদেশর। তারা সবেচেয় 
েবিশ আkাn আজ।
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এই মূhেতর্ েদেশর েমাট েবকারেtর একটা সাধারণ 
পিরসংখয্ান হল ২৮ শতাংশ। এটাই সবর্কােলর সেবর্াc।

গত বছর ৩০ নেভmর সরকার িনেজই জািনেয়িছল েয 
িবগত ছয় বছেরর মেধয্ সেবর্ািনm আিথর্ক বৃিd ঘেটেছ — 
৪.৫ শতাংশ।  অনয্িদেক এই ২০২০ সােলর মাচর্ মােস 
১৫ িবিলয়ন ডলার পঁুিজ িনঃশেb েদেশর অথর্নীিত েথেক 
েবিরেয় যায়। িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর েকানও আsাই আর 
েয েমাদী সরকােরর ওপর েনই। কেরানা ভাইরােসর আেগই 
েদেশর আিথর্ক বয্বsা েবহাল হেয় েগিছল। এর ফেল বতর্মােন 
ভারতীয় মুdার cড়াn অবমুলয্ায়ন হেয়েছ।

িdতীয়বার লক-ডাউেনর pাkােল pধানমntী ভাষণ 
িদেত িগেয় বলেলন, কারখানার মািলকরা েযন লক-ডাউন 
চলাকালীন pাপয্  েবতন িমকেদরেক িদেয় েদয়। বািড়র 
বা বিsর মািলকেদর অনুেরাধ করেলন তারা েযন কাউেক 
ভাড়া িদেত না পারার জনয্ উৎখাত না কের। pধানমntীর এই 
আhােন কতজন সাড়া িদেয়েছ জানা যায় না।

এই pসেঙ্গ  িটম িলেজর  েচয়ারময্ান মণীশ সাভরওয়াল 
বেলন – “pধানমntীর জানা উিচত সবাই টাটা, িবড়লা বা 
আmািনর সংsায় কাজ কের না। ছয় েকািটর েবিশ েছাট ও 
মাঝাির িশl সংsার মেধয্ ৯৮ শতাংশ সংsার কমর্ীসংখয্া ১০ 
জেনরও কম। এরা েকাথা েথেক েবতন েদেবন? এেদেশ বয্বসা 
করেত েগেল ৫৭ হাজার িনয়ম কানুন মানেত হয়, ৩১০০ নিথ 
জমা িদেত হয়। এখােন গেড় িদেন আটবার িনয়ম বদলায়। 
এেত েছাট বড় মাঝাির সংsার জীবন দূিবর্ষহ হেয় উেঠেছ।” 
NASCOM-এর েpিসেডn েদবযানীর দািব, “আগামী dই-
িতন বছেরর জনয্ েছাট ও মাঝাির িশl ও sাটর্-আপgেলােক 
সমs রকম িনয়মকানুন েথেক ছাড় েদওয়া েহাক।” সমs 
ঘটনা পযর্ােলাচনা করার পর েয সতয্টা সামেন আেস, তা হল 
ৈবষময্, অমানিবকতা ও অৈনিতকতার এক েযাগফল মাt।
এই িবশব্ আর আমােদর েদশ
আnজর্ািতক েscােসবী সংsা অkফয্াম-এর িরেপাটর্ অনুসাের 
ভারেত ৯৫.৩ েকািট (pায় ৭৭ শতাংশ) নাগিরকেদর েমাট 
সmিtর চারgেণরও েবিশ সmিt রেয়েছ মাt ৬০জন 
ধনkেবেরর হােত! ঐ িরেপােটর্ ‘Time to care’ শীষর্ক 
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, এই ৬০িট পিরবােরর েমাট সmদ 
২০১৮-১৯ অথর্বছের ২৪৪২২০০েকািট টাকার েকndীয় 
বােজেটর েচেয়ও েবিশ। ঐ িরেপাটর্ অনুযায়ী আমােদর েদেশর 
েমাট সmেদর পিরমাণ ৮৮২ লk েকািট টাকা। আর তার ৭৫ 
শতাংশ অথর্াৎ ৬৬১ লk েকািট টাকা রেয়েছ েদেশর ধনীতম 
১০ শতাংশ পিরবােরর হােত। যিদ সরকার মেন কেরন েদেশর 
মানুেষর সিতয্ ভােলা করেব, তাহেল তােদর ওপর মাt ২ 
শতাংশ হাের সmদ কের বসােলই pায়  ১৩.৩ লk েকািট 

টাকা আদায় হেব। এই িবশাল অথর্ সামিয়ক ভােব লk লk 
কমর্হীন মানুষেক অিkেজন েজাগােত পাের। অবশয্ যিদ টাকার 
সমবnন হয়।

অনয্িদেক িবশব্ অথর্নীিতেতও ছিবটা এক। িবেশব্র এক 
শতাংশ ধনীতম বািkর েমাট সmেদর পিরমাণ ৬৯০ েকািট 
মানুেষর সmিtর িdgণ। ৈবষময্ গত িতন দশেক যা েবেড়েছ 
তা অকlনীয়। বতর্মােন িবেশব্র মাt ২,১৫৩ জন ধনkেবেরর 
হােত যা সmদ আেছ, তা ৪৬০ েকািট িবশব্বাসীর সিnিলত 
সmিtর েথেকও েবিশ।
pkিতর মার ও ধনতািntক অথর্বয্বsার srপ
উপের উেlিখত তথয্ ও পিরসংখয্ান sষ্ট বুিঝেয় িদেc 
িবশালাকার িবশব্জনীন অথর্ৈনিতক বয্বsা কত ঠুনেকা। হাজার 
অstসjায় সিjত েদশgেলা আর তােদর রা বয্বsা কত 
ঠুনেকা। আমােদর েদেশর রাজধানীর বুেক যখন লk লk 
েলাক বািড় যাওয়ার আশায় রাsায় েনেম আেস তখন এই 
বয্বsার নg rপ েবিরেয় আেস। তখন কােরা মেন হেত পাের, 
ধনতািntক অথর্ বয্বsার মৃtয্ ঘিনেয় আসেছ।

িgক দাশর্িনেকর েসই কথার সেঙ্গ তাল িমিলেয় বলা েযেতই 
পাের, সব িকছু আেছ আবার িকছুই েনই। চলমান জীবন হঠাৎই 
থমেক যায় এখােন। পৃিথবীেত সব িকছু েয পিরবতর্নশীল তা 
মেন পেড়। জিমর ওপর িকছু মানুষ িচরsায়ী বেnাবs করেত 
পাের। পৃিথবীর ওপর িচরsায়ী বেnাবs এখনও মানুষ করেত 
পােরিন। আমােদর জীবনযাপেনর যা িকছু আেছ সবই মানুষ 
তার িনজs pেয়াজেন ৈতির কেরেছ। pkিত েথেক আহরণ 
কের িনেয়েছ। মানুষ েয pkিতর সnান, তার শরীেরর 
িভতের ভাইরােসর আ য় েনওয়া অsাভািবক নয়। কেরানা 
ভাইরাসও pাkিতক। যতই েডানাl াm িচৎকার কrক। 
pকৄিতর িনয়ম অপিরবতর্নীয়। এই পৃিথবীর কেয়কেশা েকািট 
মানুষ েয খুব অসহায় তা আজ sষ্ট, িদেনর আেলার মতন। 
এই অবsার পিরবতর্ন সmব যিদ পৃিথবীর মানুষ লিg পঁুিজ 
(finance capital) ও একেচিটয়া পঁুিজ (monopoly cap-
ital) েথেক িনেজেক মুk করেত পাের। সমাজতntই পাের 
pাkিতক সmেদর ওপর দখলদারেদর হাত েথেক pkিতেক 
মুk করেত। ইকলিজ, বােয়াডাইভািসর্িট, বা পিরেবশ রkার 
কাজ সমাজতেntই সmব।
েলিনেনর রাজেt কারও চাকির েযত না
এই েলখা চলাকালীন জৈনক অথর্নীিতিবদ িমকেদর এই কাজ 
চেল যাওয়া এবং আবার িফের পাওয়ার সmাবনা িনেয় pশ্ন 
করেল, যা জবাব েদন তা উেlখেযাগয্। িতিন বেলন, “This 
is not Lenin’s Russia, where all jobs were under 
the control of state. In India demand and supply 
decide job availability. There is no need for pro-
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spective employer to tell the government whether 
jobs are available.” েলিনেনর রািশয়ােত চাকিরgেলা িছল 
রাে র অধীেন। রা  তার দািয়t িনেয়িছল। িকnt ধনতািntক 
বয্বsা েয েকানও দািয়t েনেব না, তা আজ pমািণত। লk লk 

িমক ও তােদর পিরবােরর বািড় েফরার েকানও বয্বsা না করা 
অথবা তােদর থাকা, খাওয়া, িচিকৎসার েকানও দািয়t gহণ 
না করা, এই অমানিবকতা একমাt কয্ািপটািলs অথবা ছd 
সমাজতািntকরা েদখােত পাের। সিতয্কােরর সমাজতািntকরা 
এটা করেব না।

এখন একটু েদখা েযেত পাের েলিনেনর রািশয়ার অবsা 
েকমন িছল। ১৯১৪ েথেক ১৯১৮ পযর্n pথম িবশব্যুেdর পেরই 
১৯১৮ েথেক ১৯২০ গৃহযুেd েসািভেয়ট pজাতেntর জাতীয় 
সmেদর এক-চtথর্াংশেক িবনষ্ট হেয়িছল। আয় েনেম এেসিছল 
এক-tতীয়াংেশ। অিধকাংশ কলকারখানায় েকানও কাজ হিcল 
না। ভাির িশl সাঙ্ঘািতক রকম kিতgs হয়। pথম িবশব্যুেdর 
pাkােল, িবpেবর আেগ ভাির িশেlর েয উৎপাদন হত ১৯২০ 
সােল তা েনেম এেস দাঁড়ায় এক-সpমাংেশ। ইsাত গলােনার 
কাজ েনেম আেস মাt পাঁচ শতাংেশ। পিরবহন বয্বsার pায় 
পুেরাটাই অেকেজা হেয় যায়। তার ফেল েদেশর আিথর্ক সংহিত 
িবনষ্ট হয়। তাছাড়া পিরবহন বয্বsার িবপযর্য়, খাদয্ সংকট, 
বুভুkা, িবশৃঙ্খল  অবsার তীbতা বািড়েয় েদয়। যুেd d’েকািটর 
েবিশ pাণkয় হেয়িছল। এই pাণkয় িছল েমাট জনসংখয্ার 
এক সpমাংশ। কমর্kম েলাকজেনর শতকরা ২০ জন pাণ 
হািরেয়িছল। এর পেরই েলিনেনর সৃষ্ট New Economic 
Policy (NEP) pেয়াগ হয়। তার ফেল েসািভেয়ত রািশয়ায় 
ৈতির হেয়িছল আিথর্ক উnিতর সেবর্াc ও সবর্ািধক সুষম হার। 
তবুও েবকাির বৃিd হিcল। কমর্হীন মানুেষর সংখয্া দাঁড়ায় 
১,২৪,০০০। ১৯২৬ সাল েথেক েবকাির hাস েপেত থােক 
উেlখেযাগয্ ভােব। িকnt ১৯২৮ সােলর kিষ সঙ্কেট kষকরা 
শহের চেল আেস, ফেল েবকারt আবার েবেড় যায়। তেব নব 
িশlায়ন-এর ফেল সবাই িকছৃিদেনর মেধয্ চাকির েপেয় যায়। 
১৯৩০ সােল েসািভেয়েট আর েকানও েবকার িছল না।

ধনতেnt সবাই চাকির পােব এটা কখেনা হেত পাের না। 
ফুল এমpয়েমn হেল মজুিরর pেশ্ন িমকেদর দািব মািলেকরা 
েমেন িনেত বাধয্ হয়। িমকরা যােত েকানও দািবদাওয়া িনেয় 
েবিশ দর-কষাকিষ না করেত পাের তার জনয্ বাজাের েবশ 
িকছু েবকার রাখেত হয়। এই বয্িধ েথেক মুিk িদেত পাের 
একমাt সমাজতািntক ভাবধারা। pkিতর ওপর এবং বাজােরর 
ওপর শুধুমাt বলশালীেদর দখলদাির থাকেব এটা আর চলেত 
পাের না।
তাহেল এরপর কী হেব?
কেরানা ভাইরাস পরবতর্ী পৃিথবী আেগর মতন থাকেব না 

অেনেক বলেছ। িকnt েসই পিরবতর্ন এখনই হবার েকানও 
সmাবনা েনই। আগামী কেয়ক বছর েবকারী, দূিভর্k, েছাটখােটা 
লড়াই মহামারী চলেত থাকেব। একেচিটয়া পঁুিজ আরও 
েকndীভূত হেব। সদয্ pকািশত আইএলওর িরেপাটর্ বলেছ, 
অসংগিঠত েkেt িবেশব্র েমাট ১৬০ েকািট মানুষ কাজ হারােব। 
পাশাপািশ আরও একটা িরেপাটর্ উেঠ এেসেছ, তা হল, লক-
ডাউেনর েজের pায় ৪৩ েকািট েছাট সংsা ডুেব েযেত পাের। 
এই ৪৩ েকািট সংsার জায়গা অবশয্ই েকানও মািlনয্াশনাল 
বা াnনয্াশনাল করেপােরশন েনেব। একেচিটয়া পঁুিজ আরও 
সুসংহত হেব। kয়kমতা না থাকায় বাজার েছাট হেব, 
অনয্িদেক একেচিটয়া পঁুিজ তার rate of profit বজায় রাখেত 
িজিনসপেtর দাম বািড়েয় যােব। এই  sয্াগেফ্লশন েথেক েবর 
হেত েয ধরেনর উnত মানিসকতার pেয়াজন তা বতর্মান নীিত 
িনধর্ারকেদর েনই। েনই বেলই িবেদিশ পঁুিজ kমশ চেল যােc। 
মাচর্ এবং এিpল মােসও ‘foreign portfolio investor’ 
(FPI)-রা যথাkেম ১.১ লk েকািট টাকা এবং ১৫,৪০৩ 
েকািট টাকা ভারেতর বাজার েথেক tেল েনয়। পিরসংখয্ান 
ও নীিত িনধর্ারকেদর িদেক তািকেয় একথা বলা েযেত পাের 
েয অবsার েকানও উnিত সmব নয়। pথম িবশব্যুেdর পর 
অেটামান tকর্ীেদর হাত েথেক kমতা চেল যায় ইউেরােপর 
শিkশালী েদশgেলার হােত। িdতীয় িবশব্যুেdর পর িবশব্ শাসন 
করার kমতায় চেল আেস আেমিরকা ও রািশয়া।  ১৯৮৯ 
সাল পযর্n িdেমr িবশব্ পৃিথবীর মানুষ েদেখেছ। তারপর েথেক 
আেমিরকা অেনকটা একক ভােব পিরচালনা করেছ। িকnt খুব 
ধীের অথচ িনরেব িচন বািণিজয্ক ও অথর্ৈনিতক ভােব িবেশব্র 
বাজাের িনেজর আিধপতয্ কােয়ম কেরেছ। কেরানা ভাইরাস 
অধয্ায় েশেষ িচন নtন শিk িহেসেব pিতিষ্ঠত হেব। তেব 
অবশয্ই িবনা বাধায় নয়। এেkেt িgক হারিকউিলস েযমন 
বেলিছেলন, “যুd, হয্াঁ, যুdই েশষ কথা।”
সভয্তার জীবনচk
একটা িনষ্ঠুর ছিব এঁেক এই েলখা েশষ করা যাক। pিতিট 
িসিভলাইেজশন-এর একিট লাইফ সাইকল হয়। pখয্াত 
িচtিশlী টমাস েকাল-এর পাঁচটা েপইিnং পরপর সাজােনা 
আেছ িনউ ইয়কর্-এর িহsিরকয্াল েসাসাইিটর গয্ালািরেত। 
pিতিট ছিব আঁকা হেয়েছ কlনায় একিট িবশাল নদীর মুেখ। 
তার নীেচ আর চার পােশ উঁc িনc পাথেরর sর। pথম 
ছিবটায় িকছু আিদম মানুষ এক িবশাল পাথেরর ফাঁেক আ য় 
িনেয়েছ, বৃিষ্টsাত এক েভাের, জঙ্গেলর মেধয্। িdতীয় ছিবিট, 
kিষকাজ শুr হবার সময়। অিধবাসীরা সব মাঠ পিরsার 
করেছ, গাছ কাটেছ। িgক েদবীর মিnর বানােc। tতীয় 
ছিবিট সবেচেয় বড়। ‘Consummation of Empire’। পুেরা 
লয্াnেsপ এখােন দািম মাবর্ল পাথের েমাড়া। আেগর ছিবেত 
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থাকা চিরtgেলা বদেল েগেছ। আেগর ছিবর kষক দাশর্িনক 
পুেরািহত এখােন হেয়েছ সুnর েপাশােক সিjত বয্বসায়ী, 
রাজকমর্চারী এবং নাগিরক-েভাkা। চtথর্ ছিব: ধব্ংস। নগর 
jলেছ, নাগিরকবৃn পালােc। নtন এক শিk নগের pেবশ 
কেরেছ। সnয্ার আকাশ আgেনর আভায় লাল হেয় েগেছ। 
েশষ ছিব: আকােশ চাঁদ উেঠেছ। পিরতয্k হেয় পেড় আেছ 
সমs চরাচর। েকানও জীিবত pাণী েদখা যােc না। kয় 
হওয়া, েভেঙ পড়া িবশাল pাসাদgেলার চারপােশ gl আর 
আইিভ লতা।

কমেবিশ সব সমাজিবjানী এক বয্পাের সহমত েয 
িসিভলাইেজশেনর উtান আেছ, ধব্ংসও অিনবাযর্। Poly-
bius, Ibn Khaldum, Giambattsta Vico, Henry St 
John, Viscount Bolingbroke, Arnold Toyenbee 
েথেক শুr কের Paul Kennedy পযর্n অেনেকই েস কথা 
মেন কেরন। সবার েলখায় িভnতা থাকেলও পিরসমািp 
ঘেটেছ শ্মশােনর িনরবতা িদেয়। এ বয্পাের সবাই একমত। 

আেমিরকান ঐিতহািসক Carroll Quigley জজর্ টাউন ফেরন 
সািভর্স skেল পড়ােতন। তাঁর অনয্তম ছাt িছেলন আেমিরকার 
pাkন েpিসেডn িবল িkনটন। িতিন এই pসেঙ্গ সুnর ভােব 
বেলেছন – “a process of evolution… each civilisa-
tion is born... and... enters a period of vigorous ex-
pansion, increasing its size and power... until grad-
ually a crisis of  organization appears. When the 
crisis has passed and the civilization has been re-
organized... Its vigor and morale have weakened. 
It becomes stabilized and eventually stagnant. Af-
ter a Golden Age of Peace and prosperity, inter-
nal crisis again arises. At this time there appears, 
for the first time, a moral and physical weakness 
which raises... questions about the civilisation’s 
ability to defend itself against external enemies.... 
The civilisation grows steadily weaker until it is 
submerged by outside enemies... and eventually 
disappears.

ঘটনাpবাহ ৩:
িবপn পিরেবশ

আবাসন েথেক িসেমn—িবিভn ধরেনর িশl গড়ার আেগ 
পিরেবশগত সমীkায় লক-ডাউেনর মেধয্ই িবপjনক একgc 
‘ছাড়’-এর psাব িদল েকndীয় সরকার। েকান েকান িশেlর েkেt 
কী ধরেনর পিরেবশগত সমীkা pেয়াজন এবং কী ভােব পিরেবশ 
সংkাn ছাড়পt েদওয়া হেব, তার গাইডলাইন েবঁেধ েদওয়া হেয়িছল 
২০০৬-এর এনভায়রনেমnাল ইমপয্াk অয্ােসসেমn (ইআইএ) 
েনািটিফেকশেন। েসই িনেদর্িশকায় বদল আনেত েচেয় খসড়া ৈতির 
কেরেছ েকndীয় বন ও পিরেবশমntক। েসই খসড়ার ধােপ ধােপ 
িবপেদর ফাঁদ।

অেনকgিল িশlেক পিরেবশগত সমীkার আওতার বাইের রাখা 
হেয়েছ। ফেল েসই িশl গড়ার সময় সাধারণ মানুেষর কী kিত 
হেত পাের, তার আর েকানও সমীkাই হেব না। এ ছাড়া সাধারণ 
নাগিরকেদর আপিt বা অিভেযাগ জানােনার জনয্ েয জনশুনািন 
করা হত, তারও পিরসর কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।

যখন েগাটা েদশ কেরানায় ts, তখন cিপসােড় এই খসড়া 
pকাশ কেরেছ েকnd। এমিনেতই লক-ডাউেনর েজের িবেশষ কের 
সাধারণ িনmিবt মানুষ pবল উেdেগ রেয়েছন। খসড়া িনেদর্িশকায় 
েয ভােব িশlসংsাgিলেক ছাড় েদওয়া হেc, তােত িসেমn, 
আবাসন, খিন িশেlর মেতা েkেt পিরেবশ িনেয় সাধারণ মানুেষর 
অভাব-অিভেযােগরও বstত আর েকানও মূলয্ থাকেব না।

৫০ হাজার েথেক েদড় লk বগর্িমটার আয়তেনর আবাসন 
pকেlর েkেt এতিদন পিরেবশ সমীkা কিরেয় ছাড়পt িনেত হত। 
খসড়া psােব তা িশিথল কের বলা হেয়েছ ওই ধরেনর আবাসন 
pকেlর েkেt শুধুমাt ‘িgন সািটর্িফেকট’ থাকেলই হেব। তার 
জনয্ পিরেবশগত সমীkা করেত হেব না। পাঁচ েহkর পযর্n িলজ 

এলাকায় খিনজ উেtালন, ২৫ েমগাওয়াট পযর্n জলিবdয্ৎ pকl, 
৫ েথেক ১৫ েমগাওয়াট পযর্n বােয়ামাস েথেক িবdয্ৎ উৎপাদন, 
এক েথেক েদড় লk টন উৎপাদনkম ফাউিnেকও পিরেবশগত 
সমীkার আওতার বাইের রাখা হেয়েছ।

kd ও মাঝাির িসেমn কারখানা, বছের ১০ লk টন 
উৎপাদনকারী gাইিnং ইউিনট, ওয়াটার এেরাে াম, বািণিজয্ক 
েহিলেপােটর্র মেতা েkেtও পিরেবশগত সমীkা করেত হেব না। 
সবেচেয় বড় কথা, জনশুনািনর পিরসরও কিমেয় েদওয়া হেয়েছ। 
েকানও িশেlর ৫০ শতাংশ সmpসারেণর েkেtও পিরেবশগত 
সমীkা করােত হেব না বেল খসড়ায় বলা হেয়েছ। ফেল েকউ 
পিরেবশিবিধ অমানয্ কের িনমর্াণ করেল েসিট আইিন ভােব েভেঙ 
েফলাও কিঠন হেব। েsফ জিরমানা িদেয় িনsার পাওয়ার সুেযাগ 
কের েদওয়া হেc।

কেরানা-পিরিsিতর মেধয্ই রাজধানী পুনগর্ঠেন েকেndর ২০ 
হাজার েকািট টাকার ‘েসnাল িভsা’ pকেlর কাজও ধােপ ধােপ 
এেগােc। িবপযর্s িদিlর পিরেবেশ িবধব্ংসী pভাব েফলেব এই 
pকl এবং ঐিতহয্হািনরও সমূহ আশঙ্কা। অথচ লক-ডাউেনর 
মেধয্ েকndীয় পূতর্ এবং পিরেবশমntক cিপসােড় pকেl ছাড়পt 
িদেয় িদেয়েছ। নগেরাnয়ন মntক নয়ািদিlর ভূিম বয্বহার-িবিধেত 
তিড়ঘিড় বদল এেন pকেlর পথ পিরষ্কার কেরেছ। নtন সংসদ 
ভবন, pধানমntী ও উপরা পিতর নtন বাসভবন, সব মntীেদর 
অিফস-সহ gc সরকাির কাযর্ালয় িনমর্াণ, ঐিতহয্শালী নথর্ ও সাউথ 
bেকর অদলবদেলর পিরকlনা রেয়েছ এই েমগা-pকেl। রা পিত 
ভবন েথেক ইিnয়া েগট পযর্n সােড় িতন িকেলািমটার পেথর d’ধাের 
৮৬ একর জুেড় হেব িনমর্াণ-কাজ। সাধারেণর বয্বহােরর পাকর্, 
ফাঁকা জায়গা আর নয়নািভরাম সবুেজ েকাপ পড়েব। েসই মেতাই 
বদলােনা হেয়েছ ভূিম বয্বহার-িবিধ।
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লক-ডাউন: িবেkাভ এবং পুিলেশর লািঠচাজর্ ও িনযর্াতন
অনুবাদক : শঙ্কর দাস

pায় d মাস হেত চলল অপিরকিlত লক-ডাউন এর েজের সারা 
েদশ জুেড় িবিভn রােজয্, িভন রােজয্র অসংগিঠত িমকরা, 
েয অবণর্নীয় dদর্শার িশকার হেcন তা এককথায় অভূতপূবর্। 
এই িবপুলসংখয্ক িমকরা যারা বৃহtম েদশ েমক ইন ইিnয়ার 
েসাপান। যাঁেদর যথাযথ পিরসংখয্ানও রাে র কােছ েনই!
েকাথাও েকাথাও তারা রাে র অবণর্নীয় পাশিবক বেnাবেsর 
িবrেd েসাcার হেcন, আবার তা করেত িগেয় কখনও 
পুিলেশর ববর্র লািঠ ও কাঁদােন গয্ােসর মুেখামুিখ হেত হেc।
ইিতমেধয্ চারিট পযর্ােয় লক-ডাউন এ িমকেদর িবেkাভ 
ও তােদর উপর পুিলিশ িনপীড়েনর একিট পিরসংখয্ান েদেখ 
েনওয়া যাক
২৩- েশ মাচর্: 
েবঙ্গালুr, মাগািদ েমইনেরাড অবিsত, শাহী ফয্াkির ৪- নmর 
ইউিনেটর িমকরা তােদর sাsয্ ও িনরাপtা সংkাn দািব-
দাওয়া িনেয় িবেkাভ েদখান ময্ােনজেমn ৩১েশ মাচর্, পযর্n 
তােদর তােদর সেবতন ছুিটেত পাঠান।
২৭েশ মাচর্: 
শতািধক িমকরা েকরালার েকাট্টায়াম, পািয়পাড়ুেত পেথ েনেম 
পযর্াp খাদয্ ও বািড়েত েফরার দািব িনেয় িবেkাভ েদখান। 
পুিলশ লািঠচাজর্ কের।
এিদন রােত পােnসারা এলাকার, গেণশ নগর, িতrপিত 
নগের িমক িবেkােভ পুিলেশর লািঠ চেল ও িমকরাও ইট-
পাটেকল েছােড়ন। 93 জন িমক এই ঘটনায় েgpার হন এবং 
পের ছাড়া পান।
৩০- েশ মাচর্ :
েকরালার -এনর্াkলাম েজলার, েপরাmbের পাঁচ শতািধক িভন 
রােজয্র িমক বািড় েফরার দািবেত িবেkাভ েদখান।
১০-ই এিpল;
সুরােট এক sতsতর্ pিতবােদ অসংখয্ িভন রােজয্র িমকরা 
রাsা দখল িনেয় িবেkাভ েদখােত থােকন এবং তারা রাsায় 
েবশ িকছু েঠলাগািড় ও গািড় েঘাড়া jািলেয় েদন।
১১- ই এিpল;
িদিlর কাশ্মীর েগেটর কােছ িমকেদর একিট আবাসেন আgন 
েলেগ যায়। খাদয্ ও আ েয়র জনয্ তারা দািব েতােলন পের 
তােদর যমুনা নদীর তীের েখালা জায়গায় খাবার ও অনয্ানয্ 
সুেযাগ-সুিবধা ছাড়াই থাকেত বাধয্ করা হয়। পুিলশ িমকেদর 
িবrেd মামলাও দােয়র কের।

১২- ই এিpল;
মাdরাই এমিজআর িsেট, ৈদিনক েরােজর (েডইিল েলবার) 

িমকরা িনতয্pেয়াজনীয় খাদয্ সামgী েকনার পয়সা েনই 
জািনেয় িবেkাভ েদখান।
১৩- ই এিpল;
ঝাড়খেণ্ডর েবাকােরা েজনােরল হাসপাতােলর নাসর্রা অসুরিkত 
কােজর পিরেবশ এবং েজার কের কাজ করােনার িবrেd 
িবেkাভ েদখান পযর্াp সয্ািনটাইেজসন ও sাsয্ মােনর দািব 
কেরন।
১৪- ই এিpল:
মহারাে র থােনর, মুmpােত শতািধক িভন- রােজয্র িমক 
তারা আর বািড় ভাড়া িদেত পারেছ না, তােদর িনেজর রােজয্ 
িফিরেয় েদওয়া েহাক, এই দািবেত রাsায় েনেম আেসন।
ঐিদন কেয়ক হাজার িমক বাndা েsশন চtের জমা হেয় বািড় 
িফের যাবার দািবেত উtাল হেয় ওেঠন, পুিলশ তােদর উপর 
অমানিবক লািঠচাজর্ কের।
লক-ডাউন - িdতীয় পযর্ায়: (১৫ই এিpল েথেক ৩-রা েম)
১৫- ই এিpল:
সুরােটর ভারাcা এলাকায় িমকরা রাsা অবেরাধ কের তােদর 
বািড়েত িফিরেয় েদওয়ার দািবেত িবেkাভ েদখায়। 
ঐিদন িচিকৎসাধীন েরাগীর dারা আkাn হেয়, মুmাইেয়র আর 
এন kপার, িমউিনিসপাল হাসপাতােলর নাসর্রা pেয়াজনীয় 
বয্বsা gহণ ও সুরkার দািবেত িবেkাভ েদখান।
১৭ই এিpল:
ে ড ইউিনয়ন gিল, লক-ডাউন এর মেধয্ জুট িমেলর বেকয়া 
মাইেন দাবীেত কলকাতার রাজপেথ িবেkাভ েদখান।
২৮েশ এিpল:
লক-ডাউন িপিরয়েড ডায়মn বাউড়েসর িমকরা েজাড় কের 
আটেক রাখা ও কাজ করােনার িবrেd ও িনেজর রােজয্ িফের 
যাবার দািবেত িবেkাভ েদখান।
২৯েশ,এিpল:
dই হাজােরর েবিশ িভন -রােজয্র িমক, IIT হায়dাবােদর 
িতন মােসর বেকয়া মজুির এবং িনেজেদর রােজয্ িফের যাওয়ার 
দািবেত িবেkােভ েফেট পেড়ন। খবের pকাশ িবেkাভকারীরা 
পাথর েছােড়ন ও কেয়কিট গািড়েত আgন লািগেয় েদন।
৩০েশ, এিpল:
েকরালার মাlাপুরেমর, চািট্টপারাmbেত শতািধক িমক িনজ 
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রােজয্ িফের যাওয়ার দািবেত িবেkাভ সমােবশ কেরন।
১লা েম:
চারেশারও েবিশ িঠকা িমক েগাটা মাচর্ মােসর মাইেনর 
দািবেত, রাজsােনর িনমরানা, েবহেরার েgাবাল িsিরট 
েকাmািনর েগেট িবেkাভ pদশর্ন কেরন।
২-রা েম:
ঘের িফের যাবার দািবেত েচnাই- এর ভালােচির,gইিn,েমাগিpর,ও 
পাlাভরেম িবেkাভ ছিড়েয় পের। 
৩-রা েম: 
সহsািধক িনমর্াণ িমক বয্াঙ্গােলােরর েবামানহাlী েমে ার 
সামেন খাবার, বেকয়া মজুির ও ঘের েফরার দািবেত িবেkােভ 
েফেট পেড়ন এবং জানা যায় তারা পাথর ছুেড় বh সmিt নষ্ট 
কের। 
ঐিদন হায়dাবাদ েতৗিলেচৗিকেতও বেকয়া মজুির, খাবার ও 
ঘের েফরার দািবেত িবেkাভ হয়। 
মধয্pেদেশর বারাউিন েসেnায়ােতও িবশাল সংখয্ক িভন 
-রােজয্র িমক জাতীয় সড়ক অবেরাধ কের, পাথর ছুেড় 
িবেkাভ েদখান। ঘটনায় ৪০০ জন িমেকর িবrেd পুিলশ 
মামলা rজু কের।
লক-ডাউন - tতীয় পযর্ায় (৪-ঠা েম েথেক ১৭-ই েম) 
৪-ঠা েম; 
সুরাট কােদাদরা েতেহিসেলর িনকট ভােরিল মােকর্েটর সামেন 
ডাইং েটkটাইল ইউিনেটর িভন রােজয্র িমকরা ঘের েফরার 
দািবেত, পাথর ছুেড় িবেkাভ েদখান। পুিলশ লািঠ ও িটয়ার 
গয্াস চালায়।
পালানপুর পািটয়া এলাকােতও িমকরা িবেkাভ েদখায়। 
শতািধক িভন রােজয্র িমক আেমদাবােদ জমা হেয় অনলাইন 
েরিজেsশন ফমর্ সব সময় পাওয়া না যাওয়ােত, ছাপােনা 
ফরেমর দািবেত িবেkাভ েদখান।
েকরেলর -কািলকট েজলার, নািnেতও িবেkােভর খবর 
েমেল। অনয্ রাজয্ েথেক আসা িমকরা জাতীয় সড়ক অবেরাধ 
কেরন এবং িনেজর রােজয্ িফের যাওয়ার দািবেত েসাcার হন। 
তােদর জনয্ িনিদর্ষ্ট িবহােরর িমক েsশাল ে ন, বািতল হেয় 
যাওয়ায় খবর শুেন তারা িkp হেয় ওেঠন। পুিলশ ছtভঙ্গ 
করেত িমকেদর উপর পাশিবক লািঠচাজর্ কের। যিদও পুিলশ 
লািঠচােজর্র দািব মানেত চায়িন। িমকরা তােদর খাবার না 
পাওয়ার কথা জানান।
 তািমলনাড়ু, েকােয়েmড়ু, েচnাই েকািভড নাইনিটন েকস 
শহের েবেড় যাওয়ায় েকােয়েmড়ু মােকর্ট বn হেয় যায়। শহেরর 

িমকরা িবিভn রাsা দখল েনয় এবং তােদর িনেজেদর রােজয্ 

িফিরেয় েদওয়ার দািবেত িবেkাভ েদখােত থােকন এখােন 
িমকেদর েবিশরভাগটাই মােকর্েট েলািডং এবং আান েলািডং 

-এর কাজ কেরন। তারা থানার সামেন িবপুল সংখয্ায় জমা 
হেয় িবেkাভ েদখান।
 একই রকম অিsরতা লkয্ করা যায়, আিমিনিজকাির, 
তাmারাম, পlাভারাম এবং আmাtের।
 িবহার ঝাড়খn পিশ্চমবঙ্গ েথেক l&w কনsাকশন েকাmািনেত 
কমর্রত িনমর্াণ িমকরা বািড়েত েফরার ছুিট না েপেয় িবেkাভ 
েদখান। িতrেনলেভিল েজলার kদানkলাম িনউিkয়ার 
পাওয়ার pােnর
L & T সাইেটও িনমর্াণ িমকরা েবতেন ও খােদয্র দািবেত 
pিতবােদ েসাcার েহান।
 অnpেদেশর পিশ্চম েগাদাবরীর কভ্ভুেড় িনেজর রােজয্ েফরার 
দািবেত িমকরা রাsা অবেরাধ করেল, পুিলেশর সােথ সংঘষর্ 
েবঁেধ যায়। িমকরা ইটপাটেকল েছােড়ন এবং পুিলশও লািঠ 
চালায়। হায়dাবাদ শাইকেপেট, লাkাির েহাম pেজkর িনমর্াণ 

িমকরা d -মােসর বেকয়া মাইেন দািবেত িবেkাভ েদখান। 
 gরগাঁও গl েকাসর্া েরােডর,(েসkর-৫৪gরগাঁও)সান িসিট 
টাউন িশেপর, িনমর্াণ িমকরা ঘের েফরার দাবীেত িবেkাভ 
েদখান। 
 কেয়ক হাজার BIEC েকাmািনর িমকরা েবঙ্গালুrর 
তামাkr হাইওেয় অবেরাধ কের এবং বািড় েফরা যাবার দািব 
জানায়।
 ৫- ই েম,
মহারা , নবী মুmাইেয়র পুিলেশর িবrেd, িমকেদর নানাভােব 
িবরk এবং হয়রািন করার অিভেযাগ করা হয়। 
কনর্াটক, বািড় িফরেত চান িমকরা অনলাইন েপাটর্ােল 
েরিজেsশন করেত না েপের, েহbাগিড় পুিলশ েsশেন সকেল 
অিভেযাগ করেত েগেল, পুিলশ েসাজাসুিজ জািনেয় েদয় তারা 
এ বয্াপাের েকােনা সাহাযয্ করেব না। এমন অিভেযাগ অনয্ানয্ 
জায়গার িমকরাও কেরন। এমনিক েহbাগিড় থানার পুিলশ, 

িমকেদর উপর লািঠচাজর্ ও শারীিরক েহনsা কের। এবং 
একজন িমেকর েমাবাইল নদর্মায় েফেল েদয়।
৭-ই েম, েকরালার িতন েজলায়, কাnুড়, মালাপুরাম 
ওএরনাkলােম িমকেদর িবেkােভ পুিলেশর লািঠচােজর্র 
ফেল িমকরা িkp হেয় ওেঠন।
কণর্াটক ২ িভন-রােজয্র িমক এবং িচিকৎসার জনয্ যাওয়া 
েপেসnেদর পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েবঙ্গালুr পুিলেশর 
ধsাধিs হয়।
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জীবেনর িনরাপtা, সুরkাই যিদ িদেত না পাের সরকার, তা 
হেল েকান অিধকাের কাউেক গারেদ েঢাকায়! েকন বিnর 
জািমেনর িবেরািধতা কের সরকারপk? বিnেক মানুষ না েভেব 
েsফ অপরাধী ভাবার অসুখ েযখােন গভীের, ‘সংেশাধনাগার’ 
তকমার িক মূলয্?
 এ pশ্ন েদেশর শীষর্ আদালেতর। হয্াঁ, েসই সুিpম েকােটর্র, েয 
pিতষ্ঠান ইদানীং kমাnেয় সরকােরর মেনারঞ্জেনই েবিশ বয্s। 
pশ্নটা অবশয্ িতন বছর আেগকার এবং এমন dই িবচারপিতর 
(এখন অবসরpাp), সরকােরর সেঙ্গ যাঁেদর খািতরদািরর 
কথা িবেশষ েশানা যায় না। সারা েদেশ েজলখানার dিবর্ষহ 
হাল িনেয় মামলায় (ডিbউিপ (িস) ৪০৬/২০১৩) ২০১৭-র 
১৫ েসেpmর অnবর্তর্ী এক রােয় বিnেদর সmেকর্ সরকােরর 
দৃিষ্টভিঙ্গ িনেয় pশ্ন tেলিছল িবচারপিত মদন িব েলাkর ও 
িবচারপিত দীপক gেpর েবঞ্চ। িনিদর্ষ্ট ভােব ওই রায় িছল 
বিnশালায় অsাভািবক pিতিট মৃtয্েত বাধয্তামূলক kিতপূরণ 
সংkাn। সব হাইেকােটর্ এ িবষেয় sতঃpেণািদত মামলা 
শুrর কথাও বলা হেয়িছল। ওই রােয়র সূt ধেরই গণতািntক 
অিধকার রkা সিমিত (এিপিডআর) িচিঠ িদেয়িছল কলকাতা 
হাইেকােটর্র pধান িবচারপিতেক। হাইেকােটর্ েস মামলায় 
সিমিত আগােগাড়া যুk ‘ইnারেভনর’ িহসােব।
 সুিpম েকােটর্র একই সামািজক নয্ায় েবঞ্চ আেগ ও পের 
িবিভn পযর্ােয় আরও কেয়কিট grtপূণর্ িনেদর্শ িদেয় 
িগেয়েছ বিnশালার ধারাবািহক সংsােরর মেধয্ িদেয় pkত 
অেথর্ ‘সংেশাধনাগার’–এর িদেক যাtার লেkয্। ২০১৮-এর 
৮ েম’র এমনই এক grtপূণর্ অnবর্তর্ী রােয় েজলখানার 
অসুেখর িনিদর্ষ্ট d’িট েkt িচিhত কেরিছল িবচারপিত েলাkর 
ও িবচারপিত gেpর েবঞ্চ—ধারণkমতার েচেয় অতয্িধক েবিশ 
বিn থাকা এবং বিn-সুরkার নূয্নতম পিরকাঠােমাও না থাকা 
(ওেয়লেফয়ার অিফসার েথেক রkী, সেবর্াপির িচিকৎসেকর 
িবপুল শূ্নয্পদ)। ওই রােয় েজেল বিnর চাপ কমােত এবং 
শূনয্পেদ িচিকৎসক, রkী-সহ কমর্ী িনেয়ােগর লেkয্ও আরও 
d’িট মামলা শুrর জনয্ সব হাইেকাটর্েক িনেদর্শ েদয় সুিpম 
েকাটর্। ক’িদেনর মেধয্ই কলকাতা হাইেকােটর্ pধান িবচারপিতর 
েবেঞ্চ ওই রােয়র উেlখ করা হয় এিপিডআর-এর তরেফ। 
শুr হয় আরও d’িট মামলা। যুk হয় সংগঠন। িবচারাধীন বা 
সাজাpাp, অিভেযােগর ধরন িকংবা রাজৈনিতক-অরাজৈনিতক 
িনিবর্েশেষ বিnর মানিবক অিধকার সংkাn এই িবেশষ এক 

gc মামলায় সারা েদেশ েকানও আদালেত আর েকানও 
নাগিরক অিধকার সংগঠন সmবত যুk েনই।
কেরানা–পিরিsিতেত বিnমুিk
এ বার যখন কেরানা পিরিsিতেত ২৩ মাচর্ সুিpম েকােটর্ pধান 
িবচারপিতর েবঞ্চ আলাদা কের েফর েজলখানায় বিnর চাপ 
কমােত িকছু েkেt (সেবর্াc ৭ বছর সাজার েময়ােদ এবং 
ইউএিপএ, অথর্ৈনিতক অপরাধ, এনিডিপএস, পকেসা’র মেতা 
িবেশষ আইেন অিভযুk/সাজাpাp বােদ) ‘সামিয়ক’ মুিkর 
কথা বলল (অিভবাসী িমেকর pেশ্ন এেকর পর এক মামলা 
খািরজ কের সেব ২৬ েম dেভর্াগ লাঘেব েকnd ও রাজয্gিলেক 
েনািটস িদেয়েছ, আরও েবশ কেয়কিট েkেt জনsাথর্িবেরাধী 
সরকাির অবsােনরই পােশ েথেকেছ সুিpম েকাটর্; gিটক’য় 
sতঃpেণািদত উেদয্ােগর pথমিটই িছল সামিয়ক বিnমুিkর 
এই িনেদর্শ, পের িমড-েড িমল চালু রাখার িনেদর্শও 
grtপূণর্)—তার চার িদন আেগই সিমিতর সুhদ আইনজীবী 
রঘুনাথ চkবতর্ী হাইেকােটর্ pধান িবচারপিতর এজলােস 
কেরানা পিরিsিতেত এ রােজয্র েজলgিলেত বিnেদর 
সুরkায় অিবলেm আদালেতর হsেkপ চান, জrির িভিtেত 
বিnমুিkর দািব জানান। আদালত ২৪ মাচর্ বিnর চাপ কমােনা 
সংkাn মামলািট grt িদেয় শুনেব বেল জানায়। সিমিত ও 
আইনজীবীর তরেফ তৎkণাৎ িচিঠ, ই-েমল, েমেসজ মারফৎ 
সরকারপk-সহ সংিশ্লষ্ট সব পkেক ২৪ তািরখ শুনািনর 
িবষয়িট জািনেয় pিতিনিধেtর অনুেরাধ করা হয়।
২৪ তািরখ যানবাহনহীন পেথ েকানও রকেম রঘুনাথ চkবতর্ী ও 
সিমিতর এক সদসয্ এবং dই সাংবািদক ছাড়া pধান িবচারপিত 
িটিব রাধাkষ্ণন ও িবচারপিত অিরিজৎ বেnয্াপাধয্ােয়র 
িডিভশন েবেঞ্চ আর েকউ হািজর হনিন। েবঞ্চ বেস শুধু এই 
মামলািট েশানার জেনয্। অnবর্তর্ী জািমন বা পয্ােরােল বিnেদর 
সামিয়ক মুিkর িবষয়িট িবেবচনায় হাই-পাওয়াডর্ কিমিট গিঠত 
হয়। হাইেকাটর্ pশাসিনক কtর্পkেকই কিমিট গড়ার িনেদর্শ 
িদেত েচেয়িছল। এিপিডআর-এর তরেফ হাইেকােটর্র মাধয্েমই 
এবং মিনটিরংেয় কিমিট গঠেনর দািব জানােনা হয় এবং সুিpম 
েকাটর্ িনেদর্িশত পেথ েsট িলগাল সািভর্েসস অথিরিট-র 
(এসএলএসএ) একিজিকউিটভ েচয়ারময্ানেক (হাইেকােটর্র 
বিরষ্ঠ িবচারপিত) কিমিটর pধান করার কথা বলা হয়। psাব 
gহণ কের হাইেকাটর্। তার আেগর িদন সুিpম েকােটর্র িনেদর্েশর 
অনয্ pসঙ্গgিলও ওেঠ। কিমিটেক পিরিsিত িবেবচনায় drত 

কেরানা-সঙ্কেট েজলখানা এবং বিnর অিধকার
এিপিডআর pিতেবদন
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পদেkেপর জনয্ বেল হাইেকাটর্।
হাই-পাওয়াডর্ কিমিট ও সিমিত
িবচারপিত দীপঙ্কর দেtর েনtেt হাই-পাওয়াডর্ কিমিট িতন 
িদেনর মেধয্ই আেলাচনায় বেস। ২৭ মােচর্র েসই আেলাচনায় 
কারা দpেরর আিধকািরক এবং সরকাির pিতিনিধও হািজর 
িছেলন। pথম ৈবঠেক কিমিট ২০৬০ জন িবচারাধীন বিnেক 
(pথম বার অিভযুk, লঘু অপরােধ অিভযুk মূলত) অnবর্তর্ী 
জািমন ও ১০১৮ জন সাজাpাpেক পয্ােরােল িতন মােসর 
জনয্ (অনয্ রােজয্ ৩০-৪৫ িদেনর) সামিয়ক মুিk েদওয়ার 
সুপািরশ কের।
ওই ৈবঠেকর আেগ ২৭ মাচর্ pথম বার এবং পের ২৯ মাচর্ 
এবং ৬ এিpল—েমাট িতন দফায় িকছু নিথ, তািলকা-সহ হাই-
পাওয়াডর্ কিমিটেক িচিঠ েদওয়া হয় সিমিতর তরেফ। তােত 
িবেশষ কের বয়s, অসুs, মিহলা এবং pথম বার অিভেযােগ 
বিnেদর েkেt দণ্ডিবিধ বা িবেশষ আইেনর ধারা িনিবর্েশেষ 
সাজার েময়াদ/সmাবয্ েময়ােদর শতর্ িশিথল করার আেবদন 
করা হয় বতর্মান পিরিsিত িবেবচনায়। েগাড়া েথেকই অবশয্ 
এই িবষয়িট বেল এেসেছ সিমিত। pায় ৪৬০ জন যাবjীবন 
সাজাpােpর তািলকাও েদওয়া হয় কিমিটেক পয্ােরােলর দািব 
জািনেয়। এঁেদর েবিশর ভাগই ষােটাধর্। েসই সেঙ্গ িবচারাধীন 
বিnেদর বয্াপাের সুিpম েকােটর্র ২০১৬-র ৫ েফbrয়াির 
এবং ২০১৮-র ৪ িডেসmেরর িনেদর্শমেতা অnত ১৪িট 
েkt িবেবচনার কথা এবং এ বয্াপাের িবচারপিত েলাkেরর 
েবেঞ্চর িনেদর্িশত পেথ নয্াশনাল িলগাল সািভর্েসস অথিরিটর 
(এনএলএসএ) ৈতির sয্াnাডর্ অপােরিটং েpািসিডওর 
অনুসরেণ েজলাজজেদর েনttাধীন েজলা-পযােয়র্র বিnমুিk 
িরিভউ কিমিটর ধারাবািহক দািয়েtর কথা sরণ কিরেয় 
েদওয় হয়। বিnেদর sাsয্-পরীkা, আইেসােলশেনর বয্বsা, 
েজলা sাsয্-অিধকতর্ার মাধয্েম িনয়িমত সব েজেল ডাkার 
পাঠােনারও দািব জানােনা হয়। হাই-পাওয়াডর্ কিমিট েজলা-
পযর্ােয়র কিমিটর দািয়েtর িবষেয় সবর্ািধক েজার েদয় তােদর 
সুপািরেশ।
িdতীয় দফায় মুিkর সুপািরশ
িdতীয় দফায় ৬ এিpল েফর ৭৯০ জন সাজাpাp ও ৪০ জন 
িবচারাধীন বিnর পয্ােরাল/জািমেনর সুপািরশ কের কিমিট। 
বয়sেদর বয্াপাের সিমিতর দািবর সেঙ্গ সঙ্গিত েরেখ শতর্ও 
িকছুটা িশিথল করা হয়। অnবর্তর্ী জািমেনর সুপািরশ হয় েয 
৪০ জন িবচারাধীন বিnর, তাঁেদর এক-tতীয়াংশই মিহলা। 
pেতয্েকরই বয়স ৬০-এর েবিশ। আর যাঁেদর িবচার েশষ না 
হেলও সmাবয্ সাজার েময়ােদর অেধর্ক বা তার েবিশ েজল খাটা 
হেয় িগেয়েছ—েতমন িকছু বিnর নামও সুপািরশ করা হয়। েসই 
সেঙ্গ যাবjীবন সাজাpাpেদর পয্ােরােলও সmত হয় কিমিট।
 

তেব নিথপt েদেখ, পুিলশেক জািনেয়, পিরবােরর সেঙ্গ 
েযাগােযাগ কের পয্ােরােল বিnেদর ছাড়ার েয pিkয়া—তার 
সব িমটেত েয িবলm হেc—তাও কিমিটর েগাচের আনা 
হেয়িছল। কিমিট জট কাটােনার িনেদর্শ েদয় কারা দpরেক। 
তেব জািমেনর েkেt িনm আদালেত কিমিটর সুপািরশ-সহ নিথ 
েপেশর পর িবচারেকর িসdােnর অেপkােতও (এবং অেনক 
েkেt লক-ডাউেন িনm আদালত কাযর্ত অচল হেয় থাকায়) বh 
সময় যােc। আইনজীবীেদর কমর্িবরিত/গরহািজরায় সাধারণ 
জািমনও থমেক থাকায় সমসয্া েবেড়েছ। এসএলএসএ-র অl 
সংখয্ক পয্ারা িলগাল ভলািnয়ারই এ েkেt কিমিট-েজল ও 
িনm আদালেতর মেধয্ সমnয় রkা করেছন বh েkেt। িনm 
আদালত িকছু েkেt কিমিটর সুপািরশ সেttও অnবর্তর্ী জািমেন 
অসmত হেয়েছ—এমন উদাহরণও রেয়েছ।  
তেব েদেশর কেয়কিট রােজয্ েজল েথেক মুিkর পেরও 
যানবাহেনর অভােব বিn বািড় িফরেত পারেছন না বেল দৃিষ্ট 
আকষর্েণর েpিkেত সুিpম েকাটর্ েযমন েকnd ও রাজয্gিলেক 
িবেশষ বয্বsা বা সামিয়ক আ েয়র বয্বsা করেত বেলিছল, 
তার pেয়াজন হয়িন এ রােজয্। েকননা, হাই-পাওয়াডর্ কিমিট 
েগাড়ােতই িডএম-এসিপ’েদর সেঙ্গ আগাম কথা বেল গািড়র 
বয্বsা কের বিnেদর বািড় েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ িনেদর্শ িদেয়িছল 
কারা দpরেক। েসই সেঙ্গ বাধয্তামূলক sাsয্ পরীkার িনেদর্শ।  
tতীয় দফায় মুিkর সুপািরশ
িবচারপিত দীপঙ্কর দt েবােm হাইেকােটর্র pধান িবচারপিত 
হেয় কলকাতা েথেক বদিল হেয় যাওয়ার পর েsট িলগাল 
সািভর্েসস অথিরিটর এগিজিকউিটভ েচয়ারময্ান হন িবচারপিত 
সঞ্জীব বেnয্াপাধয্ায়। তাঁর েনtেt ২৭ এিpল কিমিটর ৈবঠেক 
নtন কের েফর আড়াই হাজার বিnর মুিkর সুপািরশ করা 
হয়। tতীয় দফায় ২৪০৬ জন িবচারাধীন বিnেক অnবর্তর্ী 
জািমন ও ৪৮ জন সাজাpাpেক পয্ােরােল ছাড়ার সুপািরশ 
কের কিমিট। পাশাপািশ, েজলgিলর pkত অবsা জানেত 
কলকাতার d’িট সংেশাধনাগারও পিরদশর্ন কেরন িবচারপিত। 
কারাগােরর িভতের দূরt-িবিধ বজায় রাখার বয্াপারিট িনিশ্চত 
করার উপের েজার েদন িতিন। যার পূবর্শতর্ অবশয্ই বিn 
কমােনা, েকননা রােজয্ েজেলর সংখয্া অপযর্াp। েজলgিলেত 
চাপ কমােত কিমিট আেগর tলনায় আরও েবশ িকছু শতর্ও 
িশিথল কের। আেগ সেবর্াc ৭ বছর সাজা হেত পাের এমন 
মামলােতই শুধু অিভযুkেদর অnবর্তর্ী জািমেনর সুপািরশ করা 
হিcল। তা ১০ বছর সাজার েkেtও pেযাজয্ হয়। আেগ শুধু 
একিট মামলায় অিভযুেkরই জািমেনর সুপািরশ করা হেলও 
পের d’িট মামলায় যুkেদর েkেtও সুপািরেশর িসdাn েনয় 
কিমিট। এ সংkাn মামলায় হাইেকােটর্ ১৫ এিpল িভিডেয়া 
কনফােরেn শুনািনেত এই সব pসঙ্গ-সহ বয়s ও অসুs সবার 
মুিkর িবষয়িট েফর উtাপন কেরিছেলন সিমিতর আইনজীবী। 
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েমাট বিnর অnত ৫০ শতাংশেক মুিk েদওয়া জrির বেলও 
এবং নtন কের েgpািরেত রাশ টানার দািবও করা হয় সিমিতর 
তরেফ।
তেব pথম দফায় কিমিটর ৈবঠেকর কাযর্িববরণী, মুিkর 
সুপািরশ-সহ বিn-তািলকা হাইেকাটর্ মারফৎ সিমিত েপেলও 
(পরবতর্ীেত জন-পিরসেরও আেস েকাটর্ মারফৎ) কিমিটর 
পরবতর্ী সুপািরেশর িলিখত েকানও িরেপাটর্ বা বিn-তািলকা 
সিমিত পায়িন। তািলকা pকােশয্ না-আসায় বিn-পিরজনও 
সমসয্ায়। এ িনেয় কারা দpেরর এিডিজ, এসএলএসএ-র 
সদসয্সিচবেক িচিঠ েদওয়া হয়। সুপািরেশর িবষয়বst 
একািধক দফায় হাইেকােটর্ িভিডেয়া কনফােরn শুনািনেত 
জানােনা হয় বেট, কারা দpেরর এিডিজও শুনািনর সমেয় 
বেলন—এিপিডআর-এর িচিঠ-তািলকা এবং psাব হাই-
পাওয়াডর্ কিমিটেত আেলািচত হেয়েছ এবং পদেkপও করা 
হেয়েছ। িকnt িরেপাটর্ বা তািলকা হাইেকাটর্ িনজ-েরকডর্ভুk 
করেলও তার pিতিলিপ েকানও পkেক (হাইেকাটর্ কtর্পেkর 
আইনজীবীেকও) েদওয়া হয়িন। েশষ দফা ১২ েম’র শুনািনেত 
যািntক-িব ােট আরও িবপিt হয়। সিমিতর িলিখত আেবদন 
েকােটর্ যথা সমেয় জমা পড়েলও েমৗিখক ভােব দািব-চািহদার 
কথা েশানােনা বা েবেঞ্চর িডকেটশন েশানা যায়িন। েফর িচিঠ 
েদওয়া হেয়েছ হাইেকােটর্। এমিনেত পরবতর্ী শুনািন রেয়েছ 
৯ জুন। কিমিটর সুপািরশ কারা দpর ও সরকারপkেক 
অkের-অkের মানেত অবশয্ িলিখত িনেদর্শ িদেয়েছ pধান 
িবচারপিতর েবঞ্চ।   
উেdগ কমেছ না
সামিয়ক বিnমুিkেত কিমিটর িতন দফা সুপািরেশর পেরও 
অবশয্ রােজয্র েজেল ধারণkমতার েচেয় ৬ শতাংশ েবিশ বিn 
থাকার গড় িহেসেব উেdেগর ঊধব্র্মুখী ‘কাভর্’ খুব একটা ‘ফ্লয্াট’ 
হেc না। ২০২০-েত pকািশত ২০১৭/২০১৮-র েশেষর 
িহসােব ২১৭৭২ ধারণkমতায় রােজয্ বিn িছেলন ২৩০৯২ 
জন, ১০৬ শতাংশ; মেন রাখা pেয়াজন, পিশ্চমবেঙ্গর েজেলই 
েগাটা েদেশর মেধয্ সবর্ািধক সংখয্ক িবেদিশ বিn রেয়েছন—
সাজাpাp ১৩৭৯, িবচারাধীন ৫৭৬, অনয্ানয্ ৩৬১ িমিলেয় 
েমাট ২৩১৬ জন; েদেশ সংখয্াটা সবর্েমাট ৫১৬৮। রােজয্র 
েজেল রেয়েছন ১৯২িট িশশু-সহ ১৪৭ জন মিহলা। েমাট 
মিহলা বিn ১৪৭৯ জন। বh বয়s বিnও রেয়েছন।
িবলিmত িবচার
রাজৈনিতক/অরাজৈনিতক িনিবর্েশেষ বh বিn িবচারাধীন 
িহসােবই বছেরর পর বছর আটেক রেয়েছন। অেনক  সমেয়ই  
অিভেযাগ  pমােণ  সেবর্াc  সাজা  হেত  পাের  যা,  তার  
েথেকও েবিশ িদন েজেল কািটেয় েফেলন অেনেক েsফ 
িবচারাধীন বিn িহসােবই! অেনেক জািমন েপেয়ও েবল বেnর 
টাকা েজাগাড় করেত না-েপের  েজেলই  থাকেত  বাধয্  হন৷  

অেনেক pথম বার েফৗজদাির মামলায় অিভযুk, অপরােধর 
েরকডর্ েনই৷ এই বিnেদর pিত অিবচার  দূর  করেত  এবং  
েজেল  িভড়  কমােত  ২০১৬-র  ৫  েফbrয়ািরর  রােয়  
শীষর্ আদালত েফৗজদাির কাযর্িবিধর ৪৩৬ (এ) ধারা pেয়ােগ 
জািমন/মুিkর সংsােন পরামশর্ িদেয়িছল৷ তার পেরও ২০১৮-
র েশেষ রােজয্ েমাট ২৩০৯২ বিnর মেধয্ ৭১ শতাংশই অথর্াৎ 
১৬৪৭৮ জন িবচারাধীন, এর মেধয্ ২৫৭৪ জন পঞ্চােশর েবিশ 
বয়সী, ২ হাজােরর েবিশ বিn িবচারাধীন ২-৫ বছর বা তারও 
েবিশ সময় ধের।
অথচ েফৗজদাির কাযর্িবিধর ৩০৯-এর একািধক উপধারায় 
িবচার যােত িবলিmত না হয়, েস কথা বলা হেয়েছ। কাযর্িবিধর 
৪৩৭-এর ৬ উপধারাও উেlখয্। সেবর্াপির ১৯৭৯ সােল 
hেসইনারা খাtন মামলা েথেক ১৯৯৭-এ কমন কজ-এর 
মামলায় িবচাের িবলm সংিবধান-sীkত জীবেনর অিধকারেক 
(২১ অনুেcদ) লঙ্ঘন কের বেল রায় িদেয়িছল সু্িpম েকাটর্। 
যুিkgাহয্ সমেয়র মেধয্ িবচার েশষ করারও িনেদর্শ েদয় শীষর্ 
আদালত। সবর্েশষ ২০১৭-র ৯ মাচর্ hেসইন বনাম ভারত 
সরকার মামলায় সাত বছেরর েবিশ সাজােযাগয্ মামলােতও 
d’বছেরর মেধয্ িবচার েশেষর সময় েবঁেধ েদয় সু্িpম েকাটর্ 
(িkিমনাল অয্ািপল ৫০৯/২০১৭)।
েবহাল িবচারালয়ই
যিদও েদেশর  সব  আদালত  িমিলেয়   িবচারক/িবচারপিতর  
pায় ৫০  শতাংশ  পদই েযখােন শূনয্ এবং pেয়াজেনর tলনায় 
অনুেমািদত পদই েযখােন অptল,  েসখােন িবচার এেগােব 
কী ভােব, েস  pশ্ন grতর। িবলm মােন িবচােরই বঞ্চনা৷  
নয্াশনাল জুিডিসয়াল েডটা িgেডর সাmpিতকতম তথয্ হল: 
জািমন হয়েতা হেয়েছ িকnt cড়াn িনষ্পিt হয়িন ধের েদেশ 
েফৗজদাির মামলা জেম েমাট ২ েকািট ৩৪ লk ২২ হাজার 
৬৮৩ (১-৩, ৩-৫, ৫-১০, ১০-২০, ২০-৩০ এবং ৩০ 
বছেররও েবিশ সময় ধের পেড় যথাkেম: ৬৭,১৯,৫০৮, 
৩৪,৬৭,৯৪৮, ৩৬,৫৯,২৭৩, ১৮,২৬,৫১৫, ৩,১২,৫১৯ 
এবং ৫০,৯২৮)। পিশ্চমবেঙ্গ জেম েমাট ১৭ লk ৮৯ হাজার 
৫৯৬ মামলা। এক বছেরর কম সমেয় ৩,০৯,৯৭২, ১-৩ 
বছর ৪,৯৪,১৫০, ৩-৫ বছর ২,৯৬,০৮৫, ৫-১০ বছর 
৩,৮৭,২৯৮, ১০-২০ বছর ২,৬১,২০৩। ২০-৩০ বছর 
ধের ঝুেল ৩১,৪২৯, এমনকী ৩০ বছেররও েবিশ সমেয় cড়াn 
িনষ্পিt হয়িন এমন েফৗজদাির মামলা রােজয্ ৯৫৪২টা!
বিn-িবেkােভ gিল, হতয্া
িবচাের িবলm এবং কেরানা-পিরিsিতেত উেdগ েথেকই ২১ 
মাচর্ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘেট দমদম েসnাল েজেল। বিn-িবেkাভ 
েযমন সশst এবং অিg-সংেযােগর পথ ধের, েতমনই সtর 
দশেকর পর েফর রােজয্র েকানও েজলখানায় পুিলেশর gিল 
চেল। ৫ বিn িনহত হন। আহত হন আরও েবশ কেয়ক জন 
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বিn এবং েজলার-সহ কেয়ক জন রkী। বিnেদর েরকডর্ 
পুেড় যায়, েsার-অিফস-রাnাঘরও ভsীভূত হয় বেল খবর। 
পরবতর্ী েবশ কেয়ক িদন অসুs বিnরা ওষুধ পানিন। খাবারও 
অিনয়িমত হেয় পেড়িছল। িনহত বিnেদর পিরচয়, এমনকী 
সংখয্াও সরকাির ভােব জানােনা হয়িন। সবার েদহ পিরজেনরা 
েপেয়েছন িক না, েস িনেয়ও সংশয় pবল। িবেkােভর ঘটনা 
ঘেট বাrইপুর, েpিসেডিn, জলপাইgিড় সংেশাধনাগােরও।
হাইেকােটর্ ২৩ মােচর্র শুনািনেত দমদেমর ঘটনায় 
িবচারিবভাগীয় তদেnর দািব েতালা হয় সিমিতর তরেফ। 
িকnt pধান িবচারপিত ওই ঘটনায় পৃথক েকানও তদেn 
সmত হনিন। িতিন মnবয্ কেরন, ওই ঘটনা যত না উেdেগর 
েজের তার েচেয়ও েবিশ পিরকিlত dষ্কেমর্র। তেব মৃtয্ েয 
অনিভেpত, েসটা sীকার কের েনয় আদালত। বিnেদর 
সেঙ্গ পিরজেনর সাkাৎকার আচমকা বn করাও েয দমদেম 
েkােভর অনয্তম অনুঘটক—উেlখ করা হেয়িছল সিমিতর 
তরেফ। এিpেল েফর সাkাৎকার চালু হয়।
অবয্াহত মৃtয্-িমিছল
এরই মেধয্ গত ১৮ েম tষার দাস (৪৮) নােম েpিসেডিn 
সংেশাধনাগােরর এক বিn pবল শব্াসকেষ্টর পিরিsিতেত 
কলকাতা েমিডকয্াল কেলেজ মারা যাওয়ার পের এবং আরও 
এক বিn jর িনেয় েমিডকয্ােল ভিতর্ হওয়ায় রােজয্র েজেল 
বিn এবং রkী—d’তরেফর মেধয্ই কেরানা-আতঙ্ক েবেড়েছ। 
েম মােসর েগাড়ােতই মুmই েসnাল েজেল (আথর্ার েরাড 
েজল) ১৫৬ জন বিn ও ২৮ জন রkী িমিলেয় ১৮৪ জন 
কেরানা-আkােnর খবর pকােশয্ আেস। েসখােন এক বিnর 
মৃtয্র কারণ িনেয়ও pশ্ন উেঠেছ। িদিlর েরািহনী েজেলও 
সংkমেণর খবর িমেলেছ। আবার এক মাস আেগ ১৭ এিpল 
কলকাতার েpিসেডিn েজেলরই dই আবািসক—নিদয়ার 
থানারপাড়ার রাজৈনিতক কমর্ী ইয়াদ আিল হালসানা (৪৯) 
এবং বজবজ সেnশপুেরর আবুল কালাম িমর (২৭) কয্াnার 
ও অনয্ অসুেখ মারা যান। েদহ েপেত চার িদন ধের অবণর্নীয় 
হয়রািনর িশকার হন পিরজন। মৃtয্র আেগ grতর অসুs 
হেয় পড়ার খবরও পিরবারেক েদওয়া হয়িন বেল অিভেযাগ।
 
২০১২ েথেক ২০১৮-য় ৭ বছের েদেশ েজলখানায় েমাট 
বিn-মৃtয্ এবং তার মেধয্ ‘অsাভািবক’ িচিhত যথাkেম: 
১৪৭১ (১২৬), ১৫৯৭ (১১৫), ১৭০২ (১৯৫), ১৫৮৪ 
(১১৫), ১৬৫৫ (২৩১), ১৬৭১ (১৩৩) এবং ১৮৪৫ 
(১৪৯)। পিশ্চমবেঙ্গ এই সংখয্াkম: ৮৮ (৭), ৯০ (১০), 
১০৩ (১২), ৯৮ (১২), ৮৬ (৭ ), ১২০ (১২), ১২০(১২)।
pসঙ্গত, ২০১৭-র ১৫ েসেpmেরর রােয় সুিpম েকাটর্ 
বেলিছল, আnজর্ািতক েরড kেসর গাইডলাইন অনুযায়ী 
বাধর্কয্জিনত এবং dরােরাগয্ অসুেখ মৃtয্ই েকবল sাভািবক৷ 

বািক সব েহফাজেত মৃtয্ই ‘অsাভািবক’। এই গাইডলাইন 
এবং ২০১৬-য় েকndীয় সরকার pকািশত মেডল িpজন 
ময্ানুয়াল, জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর িবিভn সমেয় 
pকািশত িনেদর্িশকা এবং রা সেঙ্ঘর সাধারণ পিরষেদ ২০১৫-
য় গৃহীত বিn-অিধকার সংkাn েনলসন ময্ােnলা rলেসর 
িভিtেতই ‘অsাভািবক’ িনণর্ীত হওয়ার কথা। আর তা হেল 
বিnর অsাভািবক মৃtয্র সংখয্াও হত আরও ভীিতpদ। 
েহফাজেত অsাভািবক মৃtয্র একটা বড় ধরন ‘আtহতয্া’। 
আtহতয্া pিতেরােধ ২০১৪ সােল জাতীয় মানবািধকার 
কিমশন pকািশত পথিনেদর্শ অনুসরেণর কথাও মেন কিরেয়েছ 
শীষর্ আদালত৷ েজার-জবরদিs, অবদমন-িনgহ, েযৗন লাঞ্ছনা, 
সহবিnেদর মার, বিnর pিত কারাকমর্ীেদর অবjার পাশাপািশ 
বnু-পিরজেনর েথেক িবিcn থাকা, একািকt, gািন, ভয়, 
ভিবষয্ৎ িনেয় অিনশ্চয়তােবাধ, আইিন সহায়তা না-েমলা, 
িচিকৎসার বয্বsা না-থাকােক েহফাজেত আtহতয্া-pবণতার 
কারণ িচিhত কের কিমশনও পিরেবশ বদলােত বেলিছল৷
িনয়িমত কাউেnিলং, আইিন সহায়তার সুেযাগ ৈতির, 
ভিবষয্ৎ িনেয় আশা জাগােনা, গঠনমূলক কােজ উৎসাহদান, 
পিরজেনেদর সােথ ঘন-ঘন েদখা-সাkােতর বয্বsা করার 
েয কথা কিমশন বেলিছল, আদালেতর উপলিb, েস-সেব 
আদেপই grt েদওয়া হয় না৷ সংেশাধন, পুনবর্াসেনর 
কথা মুেখ বলা হেলও কtর্পkই েস-সেব িবশব্াস কের না৷ 
আদালেতর পযর্েবkণ, সাধারণ েলাক িবনা কারেণ আইন 
ভােঙ না, পিরিsিতর চােপ কের৷ কখনও তা লঘু ধরেনর 
বা pথম বার, অবশয্ই তাঁেদর েkেt িবেশষ ভােব মানিবক, 
সংেবদনশীল হেত হেব।
২০১৫-র ১৭ িডেসmর রা সেঙ্ঘর সাধারণ পিরষেদ বিn-
অিধকার িনেয় গৃহীত েনলসন ময্ােnলা rলস-এও বলা 
হেয়েছ (৫৮-৬৩), েকউ েজেল আেছ মােন বিহজর্গেতর 
েথেক তােক সm ূণর্ িবিcn করার অিধকার কারও েনই, 
বাইেরর জগেতর সেঙ্গ েযাগােযােগর সুেযাগ থাকা চাই৷ বই, 
খবেরর কাগজ, পিtকা পড়েত িদেত হেব৷ এ-সেব একািকt 
কমেব৷ আtপীড়েনর pবণতা কমেব৷ সেবর্াপির মানুেষর মযর্াদা 
েথেক েকানও অবsােতই বিঞ্চত করা যােব না েকানও বিnেক৷ 
সুিpম েকাটর্ও বেলেছ, বয্িkর অিধকােরর sীkিতই গণতেntর 
শিk ও িভিt, েজেলও সবার সংিবধান sীkত সমs অিধকার 
pাপয্। রাজয্ সরকারgিলেক েজলকমর্ীেদর উপযুk pিশkেণর 
মাধয্েম আরও সংেবদশীল কের tলেতও বেলিছল আদালত৷
সামিয়ক বিnমুিkর হাল: মহারা
এিpেলর েশেষও েয মহারাে  হাজার িতেনক বিnর সামিয়ক 
মুিkর সুেযাগ িমেলিছল, আথর্ার েরাড েজেলর খবর pকােশয্ 
আসেতই েসখােন তিড়ঘিড় আরও pায় চার হাজার বিnর 
মুিkর বয্বsা হয়। আরও মুিkর pেয়াজনীয়তা েয রেয়েছ, 
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মুmই হাইেকােটর্র িবচারপিত এএ ৈসয়েদর েনtেt েসখানকার 
হাই-পাওয়াডর্ কিমিটর ১১ েম’র ৈবঠেক নীিতগত ভােব 
sীkত হেয়েছ। ধােপ ধােপ আরও ১০ হাজার বিnেক মুিk 
েদওয়ার কথা। মহারাে  কেরানা-pেকাপ সবর্ািধক। েসই সেঙ্গ 
বিnর িভেড়ও উপেরর িদেকই রেয়েছ ওই রাজয্। েসখােন 
৬৪িট েজেল ২৪ হাজার ৯৫ জন ধারণkমতায় বিnর সংখয্া 
pায় ৩৬ হাজার (৫০ শতাংশ েবিশ) আর আথর্ার েরাড 
েজেল পিরিsিত আরও বh gণ েবিশ ভয়াবহ—ধারণkমতা 
েযখােন ৮০৪ জেনর, বিn েসখােন ৩৭১৮! ৪৬২ শতাংশ!! 
পুেনর ইেয়েরওয়াড়া েসnাল েজেল ২৪৪৯ ধারণkমতায় 
৫৭১৭ জন, থােন েসnাল েজেল ১১০৫-এ ৪০৩৫, কলয্াণ 
েজলা েজেল ৫৪০-এ ১৯৭১ এবং বাইklা েজেল ২০০ 
ধারণkমতায় ৫১৪!  
তবু এই কেরানা-আবেহই ভীমা েকােরগাঁও মামলায় ওই 
রােজয্ নtন কের বিn হেয়েছন িশkক-িচnািবদ, নাগিরক 
অিধকার রkা সংগঠন িসিপিডআর-এর সmাদক আনn 
েতলtেm (িদিlেত িপইউিডআর-এর েগৗতম নভলাখা)। 
একই মামলায় বিn রেয়েছন ভারাভারা রাও, েসামা েসন, 
সুধা ভরdাজ, েরানা উইলসনরা। এ েkেt এkেশ আইন 
(ইউএিপএ) আর সুপার-এেজিnর (এনআইএ) ওজর 
মারাtক। মুিk পানিন ৯০ শতাংশ শারীিরক pিতবnকতার 
িশকার অধয্াপক সাইবাবাও। 
িদিl এবং উtরpেদেশ আবার িসএএ-এনিপআর-
এনআরিস িবেরাধী গণআেnালেনর কমর্ীেদর, ছাtছাtী এবং 
সংখয্ালঘুেদর kমাnেয় েgpার করা চলেছ। ‘িপঁজরা েতাড়’ 
আেnালেনর মুখ dই ছাtী—েদবাঙ্গনা কিলতা এবং নাতাশা 
নারওয়ালেক েgpার হাসয্কর এবং তাঁেদর েহফাজেত রাখা 
কেরানা-পিরিsিতেত আরওই ঝঁুিকর জািনেয় িদিlর েকাটর্ 
জািমেন ছাড়ার িনেদর্শ েদওয়ার পরkেণই েফর তাঁেদর 
েgpার কেরেছ অিমত শােহর পুিলশ।
 
জািময়া িমিলয়া ইসলািময়ার মীরন হায়দর, সাফুরা 
জারগর, িশফা উর রহমান, আিসফ ইকবাল তনহা েথেক 
েজএনইউেয়র েদবাঙ্গনা, নাতাশা—লক-ডাউেনর মেধয্ই 
িদিl পুিলশ পর পর েgpার কের চেলেছ িসএএ-এনআরিস 
িবেরাধী আেnালেনর মুখ এই পড়ুয়ােদর। অেনকেক বিn 
করা হেয়েছ ইউএিপএ’েতও। অিতিরk বিnর চােপ হাঁসফাঁস 
িতহার েজেল রাখা হেয়েছ অেনকেক। িজjাসাবােদর নােম 
েহনsা করা হেc েজএনইউ-এর pাkনী উমর খিলদেকও। 
িচিকৎসক কািফল খানেক kখয্াত এনএস অয্ােk বিn কের 
েরেখেছ উtরpেদেশর অজয় িসং িবেষ্টর (আিদতয্নাথ) 
সরকার। পয্ােরালও পানিন কািফল।

িpজন sয্ািটসিটেkর দপর্েণ
িpজন sয্ািটসিটেkর সবর্েশষ পিরসংখয্ােন (২০১৮) 
ধারণkমতার েচেয় েঢর েবিশ বিnর িনিরেখ ভয়ঙ্কর অবsা 
আরও কেয়কিট রােজয্র: উtরpেদশ (৫৯ হাজাের এক 
লােখরও েবিশ), িদিl (১০ হাজাের pায় ১৬ হাজার, গত ২৭ 
মােচর্ সংখয্াটা আরও েবেড় হেয়িছল ১৭৪৪০; ১৭৫ শতাংশ!), 
মধয্pেদশ (২৮ হাজাের ৪৩ হাজার), ছিtসগড় (১২ হাজাের 
১৮ হাজােরর েবিশ), ঝাড়খণ্ড (১৬ হাজাের ২১ হাজার), 
gজরাট (১৩ হাজাের ১৬ হাজার), হিরয়ানা (১৮ হাজাের pায় 
২০ হাজার), উtরাখণ্ড (সােড় ৩ হাজাের ৫ হাজােরর েবিশ), 
জmু-কাশ্মীর (আড়াই হাজাের pায় ৪ হাজার), েমঘালয় (৬৫০-
য় হাজােরর েবিশ), িসিকম (আড়াইেশায় চারেশার েবিশ)। 
সািবর্ক ভােব সারা েদেশ েজলখানায় েযখােন ধারণkমতা ৪ 
লk, সব িমিলেয় বিn pায় ৪ লk ৭০ হাজার। এর মেধয্ 
িবচারাধীন, অথর্াৎ অিভযুkমাt যাঁরা, তাঁরাই সবর্ািধক, ৬৮ 
শতাংশ।
সু্িpম েকাটর্ কেরানা–পিরিsিতেত বিnর চাপ কমােনা সংkাn 
মামলার সূচনায় ১৬ মােচর্র িনেদর্েশ উেlখ কেরিছল:
‘While the Government of India advices that so-
cial distancing must be maintained to prevent 
the spread of COVID-19 virus, the bitter truth 
is that our prisons are overcrowded, making 
it difficult for the prisoners to maintain social 
distancing. There are 1339 prisons in this coun-
try, and approximately 4,66,084 inmates inhabit 
such prisons. According to the National Crime 
Records Bureau, the occupancy rate of Indian 
prisons is at 117.6%, and in states such as Uttar 
Pradesh and Sikkim, the occupancy rate is as high 
as 176.5% and 157.3% respectively. Like most 
other viral diseases, the susceptibility of COV-
ID-19 is greater in over-crowded places, mass 
gatherings, etc. Studies indicate that contagious 
viruses such as COVID-19 virus proliferate in 
closed spaces such as prisons. Studies also estab-
lish that prison inmates are highly prone to con-
tagious viruses. The rate of ingress and egress in 
prisons is very high, especially since persons (ac-
cused, convicts, detenues etc.) are brought to the 
prisons on a daily basis. Apart from them, several 
correctional officers and other prison staff enter 
the prisons regularly, and so do visitors (kith and 
kin of prisoners) and lawyers. Therefore, there is 
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a high risk of transmission of COVID-19 virus 
to the prison inmates. For the reasons mentioned 
above, our prisons can become fertile breed-
ing grounds for incubation of COVID-19.’  
(নজরটান সংেযািজত)
 
েরডkস, h, রা সেঙ্ঘর মানবািধকার কিমশন এবং 
ইnারনয্াশনাল অগর্ানাইেজশন ফর মাইেgশন-এর ইnার 
এেজিn sয্ািnং কিমিটর েযৗথ সুপািরেশর অনুসরেণ আ য় 
িশিবর বা ওই জাতীয় বd আ েয় সংkমণ েঠকােত sাsয্-
পরীkা এবং দূরt-িবিধেতই সবর্ািধক েজার িদেয়েছ সুিpম 
েকাটর্। কনফাইনেমn বা েঘরােটােপ একেt অেনেকর 
সহাবsান-ঘনেtর িবপদ িনেয় সবেচেয় েবিশ িচিnত েকাটর্।
মুিk েকাথায়?
সুিpম েকােটর্র ২৩ মােচর্র িনেদর্েশর পেরও ১১ েম পযর্n 
িবিভn রােজয্ বিnমুিkর হার িকnt িবেশষ আশাpদ নয় এই 
সঙ্কট-সমেয়ও। ১৩১িট েজেলর মধয্pেদেশ ৬৫০০ জন 
ছাড়া পাওয়ার পেরও বিn ৩৯০০০, অথচ ধারণkমতা ২৮ 
হাজােরর িকছু েবিশ মাt; িদিlেত ১০০২৬ ধারণkমতায় 
১৭৪৪০ বিnর মেধয্ মুিk মাt ৩৫৭৩ জেনর; ছ’হাজার 
বাড়িত বিnর ছিtসগেড় ছাড়া েপেয়েছন মাt ৩৪১৮ 
জন; ১৩ হাজার ধারণkমতায় ১৬ হাজার বিnর gজরােট 
সংখয্াটা ২৫০০; অসেম ৩১িট েজেল ৮৯৩৮ ধারণkমতায় 
১৮০০ জেনর সাধারণ জািমন-সহ ৩৫৭৭ জেনর মুিkর 
পেরও বিn-সংখয্া ৮৫১০ (সুিpম েকােটর্র িনেদর্েশ ছাড়া 
পাওয়ার তািলকায় অnভুর্k kখয্াত ৬িট িডেটনশন কয্ােmর 
৩০০ জন, রেয় িগেয়েছন আরও ৪৭৯ জন); দিkেণর 
তািমলনাড়ুেত ১৩৮িট েজেল ধারণkমতা pায় ২৩ হাজার। 
বড় রােজয্র মেধয্ একমাt তািমলনাড়ুেতই বছেরর পর 
বছর ধারণkমতার ৬০ শতাংশ মাt ভিতর্ েথেকেছ। বিnর 
চাপ বরাবরই কম। এ বােরও ৬ হাজার জেনর মুিkর পর 
বিnর সংখয্া েসখােন সােড় ১৩ হাজার, অথর্াৎ ৬০ শতাংশ 
(২০১৮-র েশেষও ২২৭৯২ ধারণkমতায় বিn িছেলন 
১৩৬৭৪ জন)। সবর্েমাট ধারণkমতা সােপেk েজেলর পযর্াp 
সংখয্া, বh রােজয্র িবপরীেত পণজিনত িনযর্াতন/হতয্া এবং 
নারী-পাচার উেlখেযাগয্ কম থাকা, িবেদিশ বিnর slতা, 
িবচাের drততা, িp-ময্ািচওর িরিলজ-পয্ােরােলর হার িমিলেয় 
তািমলনাড়ুর েজেল ধারণkমতা ও বিnর সংখয্ার অনুপাত 
সারা েদেশই আদশর্sানীয় বh িদন ধের।
অনয্ িদেক িবহার আবার শীষর্ আদালেত হলফনামা িদেয় 
জািনেয়েছ, তারা বতর্মান পিরিsিতেতও েকানও বিnর 
মুিkর কথা ভাবেছ না! লালুpসাদ যাদবও েস কারেণ 
grতর অসুs হওয়া সেttও মুিk পােcন না। সুিpম েকাটর্ও 

এ অবsােন আপিt কেরিন। বিnমুিk েয বতর্মান সঙ্কেটও 
েকানও sাভািবক অিধকার নয়—১৩ এিpল pধান িবচারপিত 
েসটাও জািনেয় েদন িবহােরর হলফনামা েপেয়! উtরpেদেশ 
অিতিরk বিn pায় ৫০ হাজার, জািমেন-পয্ােরােল েসখােন 
মুিk েপেয়েছন সাkেলয্ ১১ হাজার! 
অিধকার সংগঠেনর ভূিমকা
আর েকানও রােজয্ বিnমৃtয্েত kিতপূরণ বা বিnর িভড় 
কমােনা বা ডাkার-রkী িনেয়ােগর লেkয্ চলা হাইেকােটর্র 
মামলায় েকানও নাগিরক-মানবািধকার সংগঠন যুk না-থাকার 
ফেল এই সব িবষেয় সরকাির বkবয্ সােপেkই আদালত 
যতটুk যা িনেদর্শ িদেয়েছ, িদেc। আলাদা কের কেরানা-
পিরিsিতেত িনিদর্ষ্ট কেয়কজন বিnর মুিkর দািবেত মুmই-সহ 
কেয়কিট আদালেত কেয়ক জন মামলা করেলও নাগিরক-
মানবািধকার সংগঠনgিলর সংযুিkর খবর িবেশষ জানা েনই। 
েসই সংযুিk থাকেল সািবর্ক পিরিsিতগত ভােব বিnsােথর্ 
আরও কাযর্করী ভূিমকা িনেত পারত নাগিরক সমাজ। এক 
রােজয্র িকছু অজর্ন pভািবত করেত পারত অনয্ রাজয্েক। েস 
পিরিsিত ৈতির না-হওয়াটাও উেdেগর।    
রােজয্ েজল-মামলার ধারাবািহকতা
েজলখানায় উপেচ পড়া িভড় িনেয় কলকাতা হাইেকােটর্ মামলায় 
সিমিতর তরেফ d’বছর ধের ধারাবািহক ভােবই দািব কের 
আসা হেয়েছ—সুিpম েকাটর্ িনধর্ািরত গাইডলাইন েমেন pথম 
বার অিভযুk অlবয়সী ও মিহলা িবচারাধীন বিnেদর এবং 
যাঁরা িবচাের িবলেm দীঘর্ িদন কারাrd, বয়s ও অশkেদর 
মুিk বা অnত জািমন েদওয়া েহাক। যাবjীবন সাজাpাpেদর 
মেধয্ যাঁরা ১৪ বছেরর েবিশ েজল েখেট েফেলেছন—তাঁেদরও 
মুিk েদওয়া েহাক। গত ১৫ নেভmর এক শুনািনেত সিমিতর 
আইনজীবী রঘুনাথ চkবতর্ীর সওয়ােলর পের হাইেকােটর্র 
িনেদর্েশ ১৪ বছেরর েবিশ েজল েখেট েফলা শতািধক বিn 
িতন দফায় মুিk েপেয়েছন গত কেয়ক মােস। েদখা িগেয়িছল, 
েsট েসনেটn িরিভউ েবােডর্র (এসএসআরিব) সুপািরশ 
সেttও রােজয্র িবচারিবভাগীয় দpেরর উদাসীনতায় অেনেক 
মুিk পােcন না। pায় ৮ বছর পর থমেক থাকা মুিk-pিkয়া 
গিত পায় রােজয্। আরও িকছু এমন বিn মুিkর অেপkায় 
রেয়েছন।
েজেলই জীবনভর
২০১৯-র অেkাবেরর িহেসেব রােজয্ ১৪ বছেরর েবিশ েজল 
েখেট েফলা যাবjীবন সাজাpাp বিnর সংখয্া ৬৫৯। তেব 
আেগ েযমন সরকাির sের িসdােnর পর বিnেদর সরাসির 
মুিk েদওয়ার সুেযাগ িছল, এখন েস পিরিsিত েনই। ২০১৫-
র িডেসmের মুrগন মামলায় সু্িpম েকাটর্ জািনেয় িদেয়েছ—
যাবjীবন মােন জীবনভরই সাজা। তবু েরিমশন িহেসব কের 
িp-ময্ািচওর িরিলজ সmব যিদ সাজা-pদানকারী আদালত 
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(দায়রা) বা সাজা বজায় রাখা আদালত (হাইেকাটর্ বা সুিpম 
েকাটর্) মুিkেত সmিত েদয়। এ েkেt এবং অনয্ বিnেদর 
সাজা মkেব অপরােধর িশকার যাঁরা, তাঁেদর অিধকার, 
িনরাপtায় িবেশষ grt েদওয়ার নীিতর কথাও অবশয্ 
একািধক রােয় বেলেছ শীষর্ আদালত (১৯৮০ সােল kষ্ণ 
আইয়ার-চndcড়-ভগবতী-সহ সুিpম েকােটর্ ৫ িবচারপিতর 
েবেঞ্চর মাr রাম রায় েথেক গত ২৩ জানুয়াির িবচারপিত 
আbুল নািজর ও িবচারপিত দীপক gেpর েবেঞ্চর িনেলাফার 
িনশা মামলার রায়)। একমাt রাজয্ সরকার চাইেল সংিবধােনর 
১৬১ অনুেcদ অনুযায়ী মুিk িদেত পাের। তেব তা-ও 
রাজয্পােলর উদারতা-সােপk এবং আদালেত চয্ােলঞ্জ-েযাগয্ 
(িনেলাফার িনশা মামলার রায়)। এেত ভারসাময্ থাকেছ 
িকনা এবং েজনােরল অয্ামেনিsর ধারণা এ ভােব সংkিচত 
হেয় যাওয়ার অবsা পিরবতর্েন সবর্ভারতীয় পযর্ােয় নাগিরক-
মানিবক অিধকার সংগঠনসমূেহর েবাধহয় আরও সিkয় 
হওয়া pেয়াজন। রাজৈনিতক-গণতািntক আেnালেনর েজের 
বিnেদর অিধকারও এর সেঙ্গ যুk। েজল েযখােন নােম অnত 
‘সংেশাধনাগার’,  েসখােন  ১৪  বছর  কারাবােসর  পেরও 
যিদ েকউ সংেশািধত না হন, েসটা  সরকােররই  বয্থর্তা৷  
আর  সংেশাধনই  যিদ  লkয্,  দীঘর্  কারাবােসর  পের  েকন 
sাভািবক জীবেন েফরেতর সুেযাগ পােবন না বিnরা—এই 
grtপূণর্ pেশ্নর মীমাংসা হওয়া জrির। এই pশ্ন, যুিkই 
১৫ নেভmর হাইেকােটর্ শুনািনেত সিমিতর তরেফ tেল ধরা 
হেয়িছল।
বstত, যাবjীবন সাজাpাp অেনেকরই কারাবােসর েময়াদ 
এমনিক kিড়-পঁিচশ বছরও েপিরেয়েছ। দীঘর্ বিnেt 
অেনেকর কােছই জীবন অথর্হীন হেয় যায়৷ আtীয়-sজেনর 
সেঙ্গ সmেকর্র সুেতাটাও আলগা হেয় পেড়৷ পিরবার িবিcn 
হেয় যায়৷ সামেথর্য্র অভােব উcতরআদালেত আিপল না-
করেত েপের অেনেক নয্ায়িবচােরর সুেযাগ েথেকও বিঞ্চত 
হন৷ দায়রায় িবচােরর ভুেলও অেনকেক যাবjীবন সাজা 
খাটেত হয়। েসই অবsায় মৃtয্ও িবরল নয় েমােটই। 
অনয্ িদেক এ রােজয্র েজল েকাড এবং ১৯৯২-র 
সংেশাধনাগার  আইেন  ১৪  বছর  পার কের িp-ময্ািচওর 
িরিলেজর সংsােন sরা সিচেবর েনttাধীন েসনেটn িরিভউ 
েবােডর্র (এসএসআরিব) বছের অnত চার বার ৈবঠক কের 
বিnেদর মুিkর বয্বsা করার কথা৷ আদালেতর সmিতর 
িবষয়টা আেস এর পের। এই কিমিটর ভূিমকা িনেয়ই বিn-
পিরজেনর  অিভেযাগ  বh  িদেনর৷  িরিভউ  কিমিটর 
িবেবচনার জনয্ তিdেরর সামথর্য্ বা সুেযাগও  বh পিরবােরর 
েনই। পুিলশ িরেপােটর্ মাtািতিরk িনভর্রতার মেধয্ও েহনsার 
বীজ লুিকেয়। যিদও িp-ময্ািচওর িরিলেজ পুিলশ  িরেপােটর্র  
দরকার  েনই—এ যুিk নbইেয়র দশেকই pিতষ্ঠা েপেয়িছল 

কলকাতা হাইেকােটর্  (িসও ২১৩৬১/১৯৯৫)।
তেব হাইেকােটর্ মামলায়  যাবjীবন সাজাpাpেদর িবষয়িটেত 
িকছুটা এেগােনা েগেলও িবচারাধীনেদর িবষেয় েকােটর্র একািধক 
িনেদর্শ সেttও িবেশষ অgগিত হয়িন এত িদন। কেরানা-
পিরিsিতেত জrির িভিtেত বয্বsা gহেণ গত ২০ মাচর্ pধান 
িবচারপিতর দৃিষ্ট আকষর্েণর পর গিঠত হাই-পাওয়াডর্ কিমিটর 
হsেkেপ এই pথম িকছুটা কাজ হেয়েছ। িবেশষত েজলা-
পযর্ােয় িরিভউ কিমিটেক ধারাবািহক ভােব মুিkর িবষয়িট 
tরািnত করার েয িনেদর্শ িদেয়েছ হাই-পাওয়াডর্ কিমিট—েসিট 
সিবেশষ grtপূণর্ এবং দািবিট িবেশষ ভােবই tেল আসিছল 
সিমিত। িকnt েজলাজজেদর েনttাধীন এই েজলা-পযর্ােয়র 
িরিভউ  কিমিটgিলর ভূিমকা এতিদন আশানুrপ না-থাকাও 
বিnর িভেড় েজলখানা উপেচ পড়ার অনয্তম কারণ। ভিবষয্েত 
অবsার পিরবতর্েন েজলাsেরর কিমিটর সিkয়তা বাড়ােত 
েজলা েজলায় সিমিতর শাখাgিলর নজরদাির-েডপুেটশনও 
েবাধহয় জrির।
বিnমৃtয্েত kিতপূরণ মামলা
েজেল বিnর অsাভািবক মৃtয্ সংkাn অনয্ মামলায় pথম 
দফায় ৩০িট পিরবার ইিতমেধয্ অnবর্তর্ী kিতপূরণ েপেয়েছ। 
সরকাির তািলকার বাইের সিমিত pায় একেশা অিতিরk 
নােমর তািলকা িদেয়েছ। উেlখেযাগয্ হল, এই pথম ভারেত 
েকানও রােজয্ েজেল অsাভািবক মৃtয্েত kিতপূরণ pদােন 
sায়ী একিট িsম ৈতির হেয়েছ।
২০১৮-র ১১ অেkাবের সিমিতর সওয়ােলর েজেরই 
kিতপূরেণর সবর্িনm অঙ্ক ৩ লk টাকা কের হাইেকাটর্। এবং 
েসিটেক অnবর্তর্ী বেল উেlখ কের sায়ী িsম ৈতিরর িনেদর্শ 
েদয়। ২০১৯-এর নেভmের েগেজট েনািটিফেকশেন pjািপত 
িsেম ৩ েথেক ৫ লাখ টাকা kিতপূরেণর কথা বলা হেলও িকছু 
সীমাবdতা রেয়েছ। তেব েজেল িচিকৎসায় অবেহলায় মৃtয্েত 
kিতপূরেণর কথাও বলা হেয়েছ িsেম। েকন অsাভািবক 
মৃtয্র অিভেযাগ, িবsািরত উেlেখ কারা দpর, িডিsk 
িলগাল সািভর্েসস অথিরিট (িডএলএসএ) ও েজলাশাসেকর 
দpের দািবপt েপশ করা pেয়াজন pিতিট এমন ঘটনায়। এর 
পাশাপািশ, িsম-এর সীমাবdতা, ঘাটিত-খামিত সংেশাধন/
পিরমাজর্েনও েকােটর্ সেচষ্ট রেয়েছ সিমিত।  
েসই সেঙ্গ ২০০৮-এর ১৬ েসেpmর েpিসেডিn েজেল 
ভয়াবহ সংঘেষর্ dই িবচারাধীন বিn মহmদ আজহারউিdন ও 
মহmদ জাহািঙ্গেরর িনহত হওয়ার ঘটনায় kিতপূরেণর দািবেত 
হাইেকােটর্ পিরবােরর তরেফ পৃথক মামলােতও এিপিডআর 
সেঙ্গ রেয়েছ। নtন ৈতির িsেম kিতপূরণ pদােন িনেদর্শ 
িদেয়েছ আদালত। ওই হতয্ায় কারাকমর্ীেদর নাম জিড়েয়িছল৷ 
এিপিডআর-এর মামলায় কারাকতর্ােক হাইেকােটর্ তলব কের 
ওই কমর্ীেদর িবrেd েফৗজদাির মামলায় অনুমিত দােন বাধয্ 
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কেরিছল একদা pধান িবচারপিতর িডিভশন েবঞ্চ৷ নগর দায়রা 
আদালেত এখনও েসই েফৗজদাির মামলায় িবচার চলেছ৷
েজেল ডাkার, রkী িনেয়াগ
রােজয্র েজলখানায় ডাkার-রkী িমিলেয় ৯৯২িট শূনয্পদ 
পূরেণ হাইেকাটর্ ২০১৮-র ৯ জুলাই ৬ মােসর সীমা েবঁেধ 
িদেয়িছল (এর মেধয্ েরgলার, cিkিভিtক, আংিশক িমিলেয় 
িচিকৎসেকর শূনয্পদ ৭৩। িতন ধরেনর ফামর্ািসs এবং রkীর 
শূনয্পদ যথাkেম ৪২ ও ৭৪৫। রােজয্র েজেল আবার লয্াব 
েটকিনিসয়ােনর েকানও পদই েনই! ২০১৮-য় ৯৯২ শূনপদ 
েবেড় pায় ১৪০০ হেয়েছ ইিতমেধয্)। িনেয়াগ সমেয় না-হওয়া 
িনেয় সিমিত েকােটর্র দৃিষ্ট আকষর্ণ কের। তার পেরই িপএসিস-
েক মামলায় পk করা হয়। পরবতর্ীেত িপএসিস এবং কারা 
দpর িনেয়াগ িবjিp িদেয় েবশ িকছু দূর এেগায়। এিpেল 
বড় সংখয্ক শূনয্পেদ িনেয়ােগর কথা িছল। লক-ডাউেন 
েসটা েফর অিনিশ্চত হেয় পেড়েছ। তেব আদালত এ সmেকর্ 
িরেপাটর্ েচেয় েরেখেছ। আশা করা যায়, জুন মােস শুনািনেত 
িবষয়িট আসেব। তেব ২০১৮-র েশেষ সারা েদেশ অনুেমািদত 
৮৫ হাজার ৮৪০িট অনুেমািদত পেদর ২৫,৮১৬িটই শূনয্! 
কারাকমর্ী-িপছু বিn-সংখয্ার অনুপাত েগাটা েদশ এবং এই 
রােজয্ অবশয্ একই, ৭। 
অসুখ বh গভীের
২১ মাচর্ দমদম সংেশাধনাগাের যা ঘেটেছ বা আেগ-পের 
েpিসেডিn-বাrইপুর বা জলপাইgিড়েত, তােত আপাত েয-
কারণই সামেন আসুক—মূল সমসয্াটা িকnt অেনক গভীের। 
দীঘর্ িদন ধেরই েসই সব সমসয্ার সুরাহার িবষয়িট রেয় িগেয়েছ 
উেপিkত। খাবােরর িনmমান েথেক শুr কের িনয়িমত sাsয্ 
পরীkা না-হওয়া, পিরজেনর সাkােত উৎেকাচ িদেত বাধয্ 
করা, একাংশ সাজাpাpেক িদেয় িনgহ-িনযর্াতন, কারাকমর্ীেদর 
ঘৃণয্ বয্বহার—-দীঘর্ িদেনর এই সব সমসয্া েথেক মুিkেত 
আদালেতর বার বার িনেদর্েশও েতমন কাযর্করী পদেkপ করা 
হয়িন।
ধারণkমতার েচেয় েকাথাও েকাথাও িdgণ েবিশ বিnর 
িভেড়ও অেনক িদন ধের চরম dরবsা চলেছ রােজয্র ৬০িট 
সংেশাধনাগােরর কেয়কিটেত। েজলাজজেদর গত অগেsর 
িরেপােটর্ pকাশ, দমদম সংেশাধনাগােরর ধারণkমতা েযখােন 
২৬৫৯, বিn িছেলন pায় ৩৩০০। ২৭২ ধারণkমতার 
মালদা েজেল বিn হাজােররও েবিশ। তার মেধয্ ৯১৩ জনই 
িবচারাধীন। হাওড়ায় ধারণkমতা ৪৮৮, বিn েসখােন ৭১১। 
বারাকপুের ১৯৭ ধারণkমতায় বিn ৩৩১। বিসরহােট ১০৮ 
জেনর জায়গায় ৩৭৩। জিঙ্গপুের ১০৫-এর জায়গায় ২৬৫। 
রানাঘােট ১২৬ জেনর জায়গায় বিn ২৫৬। উলুেবিড়য়ায় 
৮০-র জায়গায় ১৫৮, ীরামপুের ৯৪-এর জায়গায় ২২৬! 
আবার পুrিলয়ার মেতা েজলা েজেল ৭৬ শতাংশই খািল 

(৮৪৮-এ ২০৭)। িকছুটা বিn কম েমিদনীপুর, বালুরঘাট, 
কাঁিথ েজেলও। 
এ িদেক নtন সংেশাধনাগার হয়িন (িবেশষত মুkকারা রােজয্ 
েমােট ৫িট, রাজsােনও েযখােন সংখয্াটা িতিরেশর েবিশ), 
উেl এক বছেররও েবিশ বn আিলপুর েকndীয় সংেশাধনাগার। 
েসগিরেগশেনর (পৃথক রাখার) সুিবধা েথেক হাসপাতাল—
আিলপুের েস-সব বয্বsা িছল। িকnt আবাসন pকl, 
উপনগরীর সেnহজনক পিরকlনায় েহিরেটজ েজেল তালাই 
পেড় িগেয়েছ। এক িদেক ধারণkমতার েচেয় েবিশ বিn, আর 
েবাঝার উপর শােকর আঁিটর মেতা রkী-িচিকৎসেকর সংখয্া 
বাড়ার বদেল kমাnেয়ই কেমেছ। ৬০িট সংেশাধনাগােরর জনয্ 
েরgলার েমিডকয্াল অিফসােরর অনুেমািদত পদই মাt ২৯িট। 
এবং যতই িবsয়কর েহাক, গত কেয়ক বছর ধের এই ২৯িটর 
মেধয্ ২৫িটই রেয় িগেয়েছ শূনয্! সব িমিলেয় ডাkােরর শূ্নপদ 
৭৩। কেরানাভাইরাস িনেয় েদশবয্াপী tােসর এই সমেয় 
বিnেদর sাsয্ পরীkার নূয্নতম পিরকাঠােমাই েনই। আবার 
এমিনেতও ধারণkমতার েচেয় েবিশ বিn েযখােন, েসখােন 
আইেসােলশন ওয়াডর্ চালুও অসmব। বh জায়গায় রkীর 
অptলতায় ওয়াডর্/ মিহলা ওয়াডর্ বn রাখেত হেয়েছ। আবার 
েpিসেডিn-সহ একািধক সংেশাধনাগাের দীঘর্ িদন েমরামিতর 
কাজ না-হওয়ায় ভgpায় হেয়েছ অেনক ওয়াডর্। েসgিলও বn। 
ফেল িকছু েজেল িভড় মারাtক। দমদম, মালদা, জিঙ্গপুেরর 
মেতা কেয়কিট েজেল িবেদিশ বিnও অতয্িধক।
েজলgিলর dিবর্ষহ হােলর সািবর্ক পিরবতর্েনর লেkয্ বিnেদর 
িনয়িমত কাউেnিলং, আইিন সহায়তার সুেযাগ ৈতির, ভিবষয্ৎ 
িনেয় আশা জাগােনা, গঠনমূলক কােজ উৎসাহদান, পিরজেনর 
সােথ ঘন-ঘন েদখা-সাkােতর বয্বsা করার কথা বেলিছল 
জাতীয় মানবািধকার কিমশনও। িকnt েখাদ েদেশর সেবর্াc 
আদালেতর পযর্েবkণ, েস-সেব আদেপই grt েদয় না 
েকানও সরকার। বিnরা যােত আরও ঘন-ঘন পিরজেনর 
সেঙ্গ কথা বলেত পােরন, সাkােতর সময় বােড়, িভিডেয়া 
কনফােরn এবং েফােন েযাগােযােগর সুেযাগ পান—তারও 
বয্বsা করেত বেলেছ েকাটর্। কেরানা পিরিsিতেত বিn-সাkাৎ 
িকছু িদন বn রাখার সমেয়ও িকnt রাজয্ কারা দpর িভিডেয়া 
সাkাৎ চালু কেরিন।
অেনক সমেয়ই অিভেযাগ pমােণ সেবর্াc সাজা হেত পাের 
যা, তার েথেকও েবিশ িদন েজেল কািটেয় েফেলন অেনেক 
েsফ িবচারাধীন বিn িহসােবই! এই রকম বিnেদর pিত 
অিবচার দূর করেত এবং েজেল িভড় কমােত ২০১৬-র ৫ 
েফbrয়ািরর রােয় শীষর্ আদালত েফৗজদাির কাযর্িবিধর ৪৩৬ 
(এ) ধারা pেয়ােগ জািমন/মুিkর সংsােন পরামশর্ িদেয়িছল৷ 
pিত েজলায় িবচারাধীন বিnেদর এই অিধকার পযর্ােলাচনার 
জেনয্ই েজলা জজ, েজলাশাসক, পুিলশ আিধকািরক এবং 
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তথয্ানুসnান (APDR, দিkণ ২৪ পরগনা েজলা কিমিট)

সরকার েকাথায়!
ছিব ১: ৈমপীঠ থানা এলাকার মধয্ পূবর্ gড়gিড়য়া। pায় ১০০ েথেক ১৫০ফুট ঠাkরানী নদী বাঁধ েভেঙ যায়! sানীয় pশাসন, 

ইিরেগশন, পঞ্চােয়ত কােরারই েদখা েমেলিন বেল gামবাসীেদর অিভেযাগ। ইিতমেধয্ pায় ২০০০ িবেঘ জিম জেলর তলায়, েনানা 
জেলর তলায়। েসই জিমেত চাষ িছল লঙ্কা, উেc এবং িকছু েছাট মােছর েভিড়, যােত মােছর চাষ হেতা, িমেঠ জেল। েনানা জল ঢুেক 
সমs মাছ মের েভেস উেঠেছ।

তাই, gামবাসীরা িনেজরাই হাত লািগেয়েছ। না হেল তােদর আর েযটুk আেছ সবই চেল যােব ঠাkরানী নদীর কবেল!
তবুও, pশাসেনর েদখা েনই, সরকােরর েদখা েনই!

ছিব ২: kলতিলর েদউলবািড় এলাকার নদী বাঁধ েভেঙ যায় আmােনর দাপেট! ঝেড়র শুrেত িকছুটা আnাজ কের sানীয় 
পঞ্চােয়ত িকছু বািল ভিতর্ বsা েফেল েদয়। তাও নদী বাঁধ েক রkা করেত পােরিন!

আmােনর দাপট শুr হওয়ার আেগ রাজয্ pশাসন েথেক sানীয় পঞ্চােয়ত pশাসন িনরাপদ জায়গায় মানুষেক চেল যাওয়ার 
অনুেরাধ জািনেয় েগেছন। ঝড় শুr হেতই gােমর মানুষরা sানীয় ফ্লাড েসnাের চেল যান। েকউ েকউ sানীয় pাথিমক িবদয্ালয়, 
মাধয্িমক skলgেলােত চেল যান। িকnt েসখােন না আেছ পানীয় জল, না আেছ খাবােরর বেnাবs!

কেয়ক হাজার মানুষ িবিভn জায়গায় আ য় িনেয়েছন। sানীয় pশাসন তােদর খাবার বা যেথাপযুk থাকার বয্বsা কেরিন। 
sানীয় মানুেষর অিভেযাগ, kলতলী িবিডও-েক েবশ কেয়কবার েফান কেরও তােক েফােন পাওয়া যায়িন! সরকার েকাথায়?
সুnরবেনর এই অঞ্চেলর pায় িফ বছর েকান না েকান pাkিতক dেযর্ােগর কবেল পেড়! বছেরর পর বছর চেল যায় েকােনা পিরকlনা 
েনই! নদী বাঁধgেলােক ভােলাভােব েমরামত করার pেয়াজন েবাধ কের না! 

কত মানুষ ঘরছাড়া! তােদর েশষ সmলটুkও চেল যােব! তবুও সরকােরর, pশাসেনর ঘুম ভােঙ না!
েভাট যায়, েভাট আেস। pিতrিত আেস আর উেড় যায়! সাধারণ মানুষ েয dেভর্ােগ িছেলন, েসই dেভর্াগই থােকন! এই সমs dেযর্াগ 
তাঁেদর dেভর্াগ বািড়েয় যায় শুধু!

pশাসন েকাথায়? সরকার েকাথায়?

১০। সারা  েদেশ  সাজাpাpেদর  মেধয্  তফিসিল  জািত/
উপজািতভুk/ওিবিস এবং মুসিলম যথাkেম  ২৯,৩৭০, 
১৮,৮১৪, ৪৮,৬৪৩ ও ২৪,০৪৭। রােজয্ ১,৩১১, ৩০৫ 
এবং ৫৮৫ এবং ২,৩৫৯। দিলত, সংখয্ালঘু আর  িশkায়  
িপিছেয়  থাকা  মানুেষর  dগর্িতই  েবিশ৷  িবচােরর সুেযাগলােভ 
ৈবষেময্র ছিবটা খুব sষ্ট।   
েকানও মানুষ অপরাধী হেয় জnায় না। মনুষয্েtর শাশব্ত 
দািব, েকানও মানুষেক মনুেষয্তর না-ভাবা। বিnেক মানুেষর 
পূণর্ মযর্াদা েদওয়া, তাঁর সংেশাধেন আsা রাখা pেয়াজন। 
আধুিনক িবচারবয্বsার লkয্ই সংেশাধন। ‘েহট দয্ িসন নট দয্ 
িসনার’-এর pিতধব্িন কের  ১৯৫৪-য় কলিmয়া িবশব্িবদয্ালেয়র 
িdশতবািষর্কী অনুষ্ঠােন সবর্পিl রাধাkষ্ণন তাঁর ‘এনিসেয়n 
এিসয়ান িভউ অব ময্ান’ শীষর্ক ভাষেণ বেলিছেলন, ‘এমন 
এক জনও থাকেত পাের না যার সংেশাধন অসmব।’ শুধু 
িবেবেকর বিn বা মতাদেশর্র কারেণ বিnরাই নন, আটকখানায় 
অnরীণ pেতয্েকর মানিবক অিধকার আদােয় নাগিরক উেদয্াগ, 
সিkয়তা এই কিঠন সমেয় আরও েবিশ কেরই জrির।

িডসি k িলগাল সািভর্েসস অথিরিটর সিচব-েক িনেয় িরিভউ 
কিমিট গেড় িনয়িমত ৈবঠেকর িনেদর্শ রেয়েছ সুিpম েকােটর্র৷ 
সরকােরর বাইেরর িবিশষ্ট মানুষজনেক িনেয় িভিজটসর্ েবাডর্ 
ৈতির কের েজেলর হাল েফরােত িনয়িমত পিরদশর্ন, অসরকাির 
সংগঠনgিলেক সািমল কের ধারাবািহক কাযর্kেমর কথাও 
বলা হেয়েছ৷ িকnt কাজ িবেশষ হয়িন।  সামিয়ক বিnমুিkেতও 
সমসয্ামুিk হেব না।  নtন েজল, মুkকারার সংখয্াবৃিd 
জrির। সবেচেয় জrির েজল ও বিn িনেয় দৃিষ্টভিঙ্গর 
পিরবতর্ন। সরকােরর, বৃহtর নাগিরক সমােজরও।
িবষম-সমােজর ছিব
অপরােধর িশকড় আসেল সমাজ-অথর্নীিতর গভীের, অিধকাংশ 
‘অপরাধ’ই ঘেট সমািজক অসমতা, অিবচার-অনয্ােয়র 
পিরণিতেত। ২০১৮-র েশেষ সাজাpাp বিn সারা েদেশ 
১,৩৯,৪৮৮ জন, রােজয্  ৬২৫৩৷  েদেশর  সািবর্ক  িহসােব 
এই  সাজাpাpেদর  ৩৮,০৩১  জন  িনরkর,  দশম  মােনর  
নীেচ  ৫৮,৫৪১, sাতেকর নীেচ ৩০৭৯০, sাতক ৮,৪৬৬, 
sাতেকাtর ২,২৯৬, pযুিk  িডিg  ১,৩৬৪  জেনর৷ 
রােজয্ এই সংখয্াkম: ৩৪৪৯, ১৮৭৪, ৭৫৮, ১৪১, ২১ ও 

All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent 
dignity of the human person — Article 10 ICCPR
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উtর চিbশ পরগনার শাখাgিল লক-ডাউন পিরিsিতেত 
েয কাজgিল করেত েপেরেছ:
বনগাঁ শাখা:
কেয়কিট সামািজক সংগঠেনর সােথ মহkমা শাসেকর কােছ 
একিট আেবদনপেt েকািভড-১৯ সংkমণ উdত পিরিsিতেত 
সাধারণ মানুেষর sাsয্ বয্বsা,  dবয্মূলয্ ও সামািজক সুিsিত 
রkার আেবদন জানােনা হেয়েছ।
বারাসাত শাখা:
ভারাভারা রাও সহ সমs রাজবিnর মুিk, ম আইন িশিথল 
কের কেরানার ছুেতায় িমকেদর ১২  ঘnা কাজ করােনার 
pিতবােদ, কেরানা  পিরিsিতেত সকেলর জনয্  েরশন ও 
কেরানায় মৃত পিরবারেক kিতপূরেণর দািবেত  এ িপ িড আর, 
বারাসাত শাখা ও এ আই িপ এফ  েযৗথ pিতবাদ কমর্সূচী 
পালন কের  ১৬ই েম শিনবার বারাসাত েsশন চtের। 
েপাsার, েsাগান, বkেবয্র  মধয্ িদেয় একিদেক সমs 
রা ায়t েkt েবসরকাির পঁুিজর কােছ উnুk কের েদয়া,  
অনয্িদেক pিতবাদীেদর েবআইিনভােব আটক করা, ম 
আইন িশিথল করা, ঘের িফরেত চাওয়া  িমকেদর অসহায়  
মৃtয্েত সরকােরর উদাসীনতার কথা tেল ধরা হয়। অঞ্চেলর 
েরশিনং, ইটভাটা িমকেদর জনয্ েরশন বয্বsা িনেয় েজলা 
শাসকেক িচিঠ ও pশাসন দpের েযাগােযাগ রাখা হেয়েছ। 
অনয্ানয্ সংগঠেনর সােথ tােণ শাখা এবং শাখার সদসয্রা  
বয্িkগতভােব মানুেষর পােশ থাকেছ।  বnীমুিk, ম আইন 
এবং কেরানা পিরিsিতেক সামেন েরেখ েযৗথ উেদয্ােগ একিট 
কমর্সূিচ gহণ করা হেয়েছ।
বীজপুর শাখা:
লক-ডাউন পিরিsিতেত শাখার পk েথেক িতনেশা পিরবােরর 
সােথ সহেযািগতা করা হেয়েছ।
পািনহািট শাখা:
লক-ডাউেনর  সময় এ িপ িড আর, পািনহািট শাখা,  
িবjান েচতনা ও আhান সংগঠেনর সেঙ্গ েযৗথভােব ৫০০ 
পিরবােরর মেধয্ কিমউিনিট িকেচন পিরচালনা কের ও অসহায় 
পিরবারgিলেক খাবারদাবার সরবরাহ করা হয়। ১৮ েম েথেক 
আরও ৫০িট পিরবােরর মেধয্ েযৗথভােব কিমউিনিট িকেচন 
পিরচালনা  করার ভাবনা আেছ।
েবলঘিরয়া-িনমতা শাখা:

লক-ডাউন পিরিsিতেত এ িপ িড আর -এর রাজয্ জুেড় সংগিঠত কমর্সূিচ

সংগঠন সংবাদ

সদসয্রা অেনেকই বয্িkগতভােব sানীয় গণ-সংগঠনgিলর  
উেদয্ােগ অংশ িনেয় িভনরাজয্ েথেক আসা, এবং এলাকার 
অসংগিঠত িমকেদর পােশ েথেকেছ।অঞ্চেলই একিট রkদান 
িশিবের অংশ িনেয়েছ। েবলঘিড়য়ার বাসুেদবপুের িনেজর 
উেদয্ােগ tাণ েদওয়ায় এক যুবক sানীয় কাউিnলর ও তার 
সহেযাগীেদর dারা আkাn হন। শাখার পk েথেক েসখােন 
তথয্ানুসnান করা হেয়ছ।
রাজারহাট শাখা:
 িভআইিপ েরােডর পােশ, চাণর্ক হসিপটােল একজন 
ডাkারবাবুর েকািভড-১৯ এ আkাn হেল, হাসপাতালিট বn 
হয়। এেত েসখানকার একজন মিহলা কমর্ী িনেজর আবাসেন 
ঢুকেত বাধা পান। শাখার আেবদেন বাgইআিট থানা তােক 
সাহাযয্ কের। এছাড়া, শাখা িনেজেদর অঞ্চেল tাণ বণ্টন কের।
বিসরহাট-সংgামপুর শাখা pstিত কিমিট:
বারাসাত শাখার সহেযািগতা, সংgামপুর নাগিরক সুরkা কিমিট 
ও বিসরহাট-সংgামপুর শাখা pstিত কিমিটর pেচষ্টায় ইটভাটা 

িমকেদর ৮৫ িট পিরবােরর মিহলােদর হােত িকছু কের নগদ 
অথর্ tেল েদওয়া সmব হয়।

দিkণ চিbশ পরগনার শাখাgিল লক-ডাউন কািলন েয 
কাজ করেত েপেরেছ:
েকােনা রকম আগাম েঘাষণা ছাড়াই সরকার কেরানা ভাইরাস 
জিনত অিতমারী-র েমাকািবলা করার জনয্ pথেম জনতা কাফুর্ 
(২২/০৩/২০২০) এবং েসই রাত েথেকই লক-ডাউন েঘাষণা 
কের। মুখ থুবেড় পড়া েবহাল সরকারী sাsয্ বয্বsার েথেক 
দৃিষ্ট েঘারােত মানুেষর িচnা েচতনােক pায় অসাড়েt পযর্বিসত 
কের, িকছু কমর্সূচী পালেনর িবধান িদেয়, সমs িবষয়িটেক 
একটা জাতীয়তাবাদী বাচেন মুেড় েফেল লক-ডাউন েমেন 
চলেত বাধয্ করা হয়।
হতচিকত জনসাধারণ েরাগ না িখেদর jালা েকান টা েবিশ 
ভয়ঙ্কর তার িনরসন িনেজরাই কের েফেল। সরকারী েঘাষণা 
এবং gজেব ( িতন িদেনর মেধয্ টাকা না tলেল জনধন 
েযাজনার টাকা েফরত যােব। উjjলা েযাজনার গয্াস তাড়া 
তািড় না tলেল পাওয়া যােব না ) pভািবত হেয়  ৈদিহক দূরt 
বজায় না েরেখ িবিভn বয্াঙ্ক, েরশন েদাকান, গয্ােসর অিফেসর 
সামেন ভীড় কের। এইভােবই চেল লক-ডাউন!
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ডায়মn হারবার শাখা
১) লক-ডাউন দীঘর্ািয়ত হওয়ায় ডায়মn হারবার এলাকার দিজর্ 

িমকেদর rিজ েরাজগার বn হওয়ার উপkম হয়। তােদর 
েসলাই করা েপাশাক ওsাগার এর কােছ েপৗঁেছ িদেত পােরনা 
আবার নtন কাজ ও আনেত পাের না। এরকম অবsায় শাখার 
pেচষ্টায় ও িকছু সhদয় বয্িkর সহায়তায় দিজর্ িমকেদর 
আিথর্ক সুরাহা করা হয়।
২) দীঘর্ লক-ডাউেনর ফেল েয সংকটময় পিরিsিতর উdত 
হয় তার pিতবােদ আমরা একটা িলফেলট pকাশ করা 
হয়। ২১/০৪/২০২০ েথেক লাগাতার েপাsািরং করা হয় 
ও িলফেলট িবতরন করা হয় ডায়মn হারবার- এর িবsীণর্ 
এলাকায়   (েযমন- ডায়মn হারবার েপৗরসভা, সিরষা হাট, 
পাতড়া নtনহাট, বাসুলডাঙ্গা, পঞ্চgাম সহ অনয্ানয্ জায়গায়)। 
এখনও েপাsািরং চলেছ।
৩) সিরষা েsট বয্াংেকর ময্ােনজােরর মদেত একটা সিkয় 
দালাল চk চলেছ। ভারতীয় জীবন বীমা এেজn বয্াংেকর 
িভতের বেসই gাহকেদর অjতার সুেযাগ িনেয় অয্াকাউn 
েখালার ও অনয্ানয্ কােজ ফমর্ িফলাপ করার সময় তােদর 
অjাতসাের এলআইিস কিরেয় িনেcন। এসিবআই লাইফ 
পিলিসেক বিঞ্চত কের, বয্াংেকর েকাড অফ কnাk েক অgাহয্ 
কের।
এছাড়াও ময্ােনজােরর বদানয্তায় িকয়s gিল পিরচালনার 
ভার েপেয়েছ একই পিরবােরর েলাক। কামারেপাল অঞ্চেলর 
কালীচরনপুর এলাকার িকয়sিট েসই এলাকায় কাজ না কের 
মূল শাখার সামেন P.W.D. জায়গার ওপের েগেড় বেসেছ। 
কািলচরণ পুর এলাকার েলােকরা বয্াংিকং বয্বsার সুেযাগ 
েথেক বিঞ্চত হেc। ৭ িক.িম দূর েথেক তােদর ছুেট আসেত 
হেc সিরষায়। এ বয্াপাের ইিতপূেবর্ িরিজওনাল অিফেস 
sারকিলিপ েদওয়া হেয়েছ, এলাকায় েপাষ্টার ও মারা হেয়েছ। 
িকnt েকান কাযর্করী পদেkপ না েনওয়ায় িরিজওনাল অিফেস 
আবার েমইল মারফত অিভেযাগ নিথভুk করা হেয়েছ, গত 
২৮ এিpল।
৪) এ ছাড়াও সাংগঠিনক ভােব একটা tান তহিবল গঠন 
করা হেয়েছ, আিথর্ক সঙ্কেট থাকা মানুষেদর িনতয্ pেয়াজনীয় 
dবয্ািদ িবতরেণর জনয্।
৫) িভন রােজয্ আটেক পড়া িমকেদর িফিরেয় আনার নানান 
পদেkপ েনওয়া হেc এবং pেচষ্টা চলেছ। পিরযায়ী িমকেদর 
রােজয্ িফিরেয় আনার দািবেত বাrইপুর মহkমা শাসক, 
ডায়মnহারবার মহkমা শাসক ও দিkণ ২৪ পরগনা েজলা 
শাসেকর কােছ একিট sারকিলিপ েদওয়া হয়।
৬) দীঘর্ লক-ডাউেন িশkাথর্ীেদর অপূরণীয় ঘাটিত েমটােত 

িবদয্ালয় িশkা দpর অনলাইন িশkার িনদান েদয়। skলgিল 
এই িনেদর্শ পালন করেত চাইেলও সm ূণর্ সফলতা পায় না। 
কারণ সরকার েপািষত skলgিলেত (িকছু নামকরা skল বাদ 
িদেল) েবিশর ভাগ িশkাথর্ী িনmিবt পিরবােরর ও pথম 
pজেnর। তােদর বািড়েত sাটর্েফান েনই, েনই কিmউটারও। 
তাছাড়া pতয্n এলাকা gিলেত েনটওয়াকর্ কােনকশনও েবশ 
দূবর্ল। ফেল এই সমs িশkাথর্ীরা অনলাইন িশkা েথেক 
বিঞ্চত হেc িশkাথর্ীেদর মেধয্ ৈবষময্ েবেড় যােc। ে িণকেk 
পাঠদােন সাময্ থােক। অনলাইন িশkা বয্বsায় তা থাকেছ না। 
িশkােkেt যােত এই ৈবষময্ না বােড় েসজনয্ অনলাইন িশkা 
sিগত রাখার জনয্ িশkা মntী ও িড আই অব skল েক একিট 
িচিঠ করা হয়।
৭) লক-ডাউন এর ফেল বh grতর েরাগী েযমন কয্াnার 
আkাn, হা্টর্, িকডিনর সমসয্ায় ভুগেছন (যােদর ডায়ািলিসস 
করা হয়) এমন েরাগীরা িঠকঠাক িচিকৎসা পােcন না। এরকম 
একিট েকস ঘেট রামনগর থানার েনওদা gােম। দীপক মnল 
নােম কয্াnার আkাn এক বয্িk লক-ডাউন এর েজের কাজ 
হািরেয় ওষুধ িকনেত না েপের মারা যান। এই ঘটনা সামেন 
আসার পর ডায়মn হারবার শাখার পk েথেক ডায়মn হারবার 
েজলা হাসপাতােলর মুখয্ sাsয্ আিধকািরক এর কােছ একিট 
sারকিলিপ েদওয়া হয়। দািব জানােনা হয় sাsয্কমর্ীেদর 
মারফত এলাকািভিtক এরকম েরাগীেদর তািলকা ৈতির করেত 
এবং এবং তােদর সিঠক িচিকৎসা পিরেষবা েপৗেছ েদবার।
৮) মারণ েকান ভাইরােসর সংkমণ েঠকােত জনগণেক 
সেচতন করার উেdেশয্ sানীয় pশাসন েথেক মাইক pচার 
করা হেc এবং বলা হেc সামািজক দূরt বজায় রাখুন। শাখার 
পk েথেক আেবদন জানােনা হয় WHO-র িনেদর্িশকায় বলা িছল 
সংkমণ েঠকােত ৈদিহক দূরt বজায় রাখা pেয়াজন, সামািজক 
দূরt নয়। সামািজক দূরt এই শbবnিট মাধয্েম মানুেষ মানুেষ 
েভদােভদ করা হেc। মানুষেক জনিবিcn কের েদওয়া হেc। 
তাই এই pচাের সামািজক দূরt শbিট বাদ িদেয় ৈদিহক দূরt 
বজায় রাখা েহাক এই কথািট েযন pচার করা হয় এই আেবদন 
জািনেয় িবিডও েক িচিঠ করা হয়।
৯) ২৭/০২/২০২০ তািরেখ ফলতা থানার েকাদািলয়া gােম 
(আইেনর েচােখ অিভযুk) িকছু বয্িk ডায়মn হারবার থানা 
এলাকার পাতড়া gােমর সািবর েমাlা েক ওই বয্িkেদর 
বািড়েত আ য় েদওয়ার অিভেযােগ ফলতা থানায় ধের িনেয় 
যায় ও েকান মামলা ছাড়াই তােক সকাল েথেক রাত পযর্n 
আটেক রােখ। শাখার পk েথেক হsেkপ করা হেল তারপর 
রাত বােরাটার সময় তােক েছেড় েদয়।
১০) ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ দিkণ ২৪ পরগণা েজলা 
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কিমিটর সহায়তায় িসএএ, এনআরিস এনিপআর বািতেলর 
দািবেত ২৮/০২/২০২০ ডায়মn হারবার মহkমা শাসেকর 
কােছ িমিছল সহেযােগ একিট sারকিলিপ েদওয়া হয়। এই 
িমিছেল অংশgহণ কের pায় শতািধক মানুষ।
১১) ডায়মn হারবার শাখা ভাষা িদবস উপলেkয্ pায় 
pিতবছর েকােনা না েকােনা কমর্সূিচ gহণ কের। এ বছর 
ভাষার জনয্, েদেশর জn, মািটর জনয্ এই িশেরানােম একিট 
িলফেলট pকাশ কের এবং ডায়মn হারবার েপৗরসভা 
এলাকার িবিভn অঞ্চল পিরkমা কের গান, কিবতা ও বktতা 
সহেযােগ।
েমিটয়াবুrজ মেহশতলা শাখা -
১) শাখার তরেফ কেরানা আবেহ pথম েথেকই বh কাজ করা 
হেয়েছ। লক-ডাউন শুr হওয়ার এক সpাহ পর েথেকই 
িনয়িমত মেহশতলা ও েমিটয়াবুrজ এলাকায় tাণ েদওয়া 
হেয়েছ; আজ অবিধ কাজ চলেছ। েমিটয়াবুrজ অঞ্চেল 
েরশিনং বয্বsা িনেয় এবং সামািজক দূরt ও সাmpদািয়ক ঘৃণা 
ছড়ােনা িনেয় েপাsািরং করা হেয়েছ। েসnাল কিমিটর িমিটং-
এ জুেমর সাহােযয্ েযাগ েদওয়া হেয়েছ। পিশ্চম বেঙ্গর েবশ 
িকছু মানুষ বাইের িবেশষত েসকndাবাদ-এ আটেক পেড়েছ। 
েখাঁজ খবর িনেয়, এখােন যারা কাজ করেছন তােদর সেঙ্গ 
েযাগােযাগ করা হেয়েছ। আমােদর শাখার বh সদসয্ অতয্n 
খারাপ অবsায় িছেলন। তােদর সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ কের 
তােদর সাহাযয্ করা হেয়েছ। লক-ডাউেনর জেনয্ যাতায়ােতর 
অসুিবধা সেttও িবিভn সদসয্েদর েযাগােযাগ রাখার েচষ্টা করা 
হেয়েছ। এখনও আমরা tােণর কাজ কের চেলিছ। উেlখয্, 
এ িপ িড আর েকndীয় কিমিটর বh সদসয্ িনরেব আমােদর 
অেনক সাহাযয্ কেরেছন ও সবসময় েখাঁজ খবর করেছন।
২) মেহশতলার িবিভn পাড়ায় েযমন েনায়াপাড়া, ময়নাগড় 
বাটানগর, জালখুরা, সেnাষপুর, েমিটয়াবুrেজর বটতলা 
এলাকা ও আকড়া েsশন সংলg এলাকায় িকছু কাশ্মীির 
শালওয়ালা সহ বh মানুষ tাণ েদওয়া হেয়েছ।
েসানারপুর শাখা -
১) লক-ডাউেনর ফেল উdত সমসয্া gিল িনেয় েপাsািরং 
করা হয় ও িলফেলট িবতরন করা হয়।
কয্ািনং pstিত কিমিট -
১) কয্ািনং মহkমার জীবনতলা এলাকায় একিট অসুs 
পিরবার লক-ডাউেন অসুিবধার মেধয্ পেড়ন। বাবা কয্াnার 
েরাগী, মা হােটর্র েরাগী এবং েমেয়ও েরাগী। pিত মােস pায় 
১২ হাজার টাকার ওষুধ খরচ, তার ওপর সংসার চালােনা। 
এিপিডআর, দ:২৪প: েজলা কিমিটর কােছ এক বnু মারফত 
খবর আেস। আমরা মিহলার সেঙ্গ েযাগােযাগ কির এবং 

গিড়য়া শাখার সহেযািগতায় তােদর আিথর্ক সাহাযয্ করা হয়। 

২) দিkণ ২৪ পরগনার pতয্n এলাকা েথেক কােজর সnােন 
িবিভn রােজয্ মানুষ যাতায়াত কেরন। কাকdীপ অঞ্চেলর pায় 
৩৫ জন মানুষ অnpেদেশ আটেক পেড়ন। শাখার পk েথেক 
তােদর িফিরেয় আনার উেদয্াগ েনওয়া হয়।
জয়নগর শাখা -
১) লক-ডাউেন সবেচেয় kিতgs সুnরবন এলাকার বনজীবী 
মানুেষরা (মৎসয্জীবী, মধু আহরণকারী, কাঁকড়া ধরেত যাওয়া)। 
বh আেগ েথেকই বনদpর এেদর কােজ বাধা েদয়। কাঁকড়া 
ধরেত, নদীেত জাল নামােত, মধু আনেত সm ূনর্ িনেষধাjা 
জাির কের। আর তারপেরই েঘািষত হয় লক-ডাউন। এই 
িবপযর্েয় বh পিরবার অধর্াহাের-অনাহাের রেয়েছন।  APDR, 
জয়নগর শাখার উেদয্ােগ এবং দঃ ২৪ পঃ েজলা কিমিটর 
সহেযািগতায় গত ৮েম সুnরবেনর ৈমপীঠ ও kলতিল থানার 
কাঁটামাির, পূবর্ gড়gিড়য়া ভুবেনশব্রী অঞ্চেল বােঘ আkােnর 
পিরবার এবং বনজীবী মানুষেদর অl িকছু tাণ িনেয় এলাকার 
মানুেষর pিত সহেযািগতার হাত বািড়েয় েদওয়া হয় এবং 
তােদর জীবন সংgােম পােশ দাঁড়ােনার বাতর্া েদওয়া হয়।
২) িভন রােজয্ আটেক পড়া িমকেদর িফিরেয় আনার দািবেত 
িব িড ও-র কােছ sারক িলিপ েদওয়া হয়।  
গিড়য়া শাখা -
১৯/০৩/২০২০ গিড়য়া pstিত কিমিট েথেক সেmলেনর 
মাধয্েম পূণর্াঙ্গ শাখার rপ পায়।
১) গিড়য়া শাখার সহেযািগতায় দিkণ ২৪ েজলা কিমিটর 
উেদয্ােগ ১৯/০৩/২০২০ মৃtয্দেণ্ডর িবেরািধতা কের  বাস 
গিড়য়া অঞ্চেল একিট িমিছল করা হয়।

কলকাতা েজলা:
েবহালা শাখা
কেরানা ভাইরাস উdত পিরিsিতেত আমােদর শাখা সাধয্মেতা 
কাজ করার েচষ্টা কের চেলেছ। েবহালায় কেরানা আkােnর 
সংখয্া drত বাড়েছ। ফেল পুিলিশ নজরদাির খুবই েবিশ। তবুও 
িকছু কােজর েচষ্টা করা হেয়েছ।
কেয়কিট সংগঠেনর সােথ েযৗথভােব ময়নাগড়-খানেবিড়য়া 
অঞ্চেল (dইবার), বিড়শা ৈবশালী পাকর্ অঞ্চেল িকছু িবপn 
মানুেষর পােশ দাঁড়ােনা হেয়েছ। েবহালার কেয়কজন সদেসয্র 
উেদয্ােগ েখয়াদহ-১ অঞ্চেল ১৯০ িট জনজািত পিরবারেক 
সাহাযয্ করা হেয়েছ। বয্িkগত উেদয্ােগ সদসয্রা নানাভােব 
মানুেষর পােশ দাঁড়াবার েচষ্টা কেরেছন। মাs ও খাদয্dবয্ 
িবতরণ ও আিথর্ক সাহাযয্ ছাড়াও বয়s ও অসুs মানুেষর 
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বািড়েত ওষুধসহ pেয়াজনীয় িজিনসপt েপৗঁেছ েদওয়া 
ইতয্ািদ কাজ কেরেছন।
েবহালার পাঠকপাড়া অঞ্চেল ২২ জন িমক (যারা মুিশর্দাবাদ 
েজলার িবিভn অঞ্চেলর sায়ী বািসnা) বািড় েফরার জনয্ 
সহেযািগতা েচেয় শাখায় েযাগােযাগ কেরিছেলন। এেদর মেধয্ 
একজন (আতাহার hেসন) েবহালা শাখারই সদসয্। ১১৯ নmর 
ওয়ােডর্র কাউিnলােরর সােথ কথা বেল এবং েবহালা থানায় 
েযাগােযাগ কের এেদর বািড় েফরােনার েচষ্টা করা হেয়েছ। 
একইসেঙ্গ িবিভn মহল েথেক pশাসেনর ওপর চাপ আসায় 
এই ২২ জন িমকসহ েবহালার pায় ২০০ জন িমকেক 
d’েটা  বােস কের মুিশর্দাবােদর িবিভn অঞ্চেল েফরত 
পাঠাবার বয্বsা করা হেয়েছ। ওখােন েপৗঁেছােল মুিশর্দাবােদর 
এিপিডআর শাখাgিল এই িমকেদর সহেযািগতা করেত 
এিগেয় আেস।
এরই মেধয্ পািরবািরক িনযর্াতেনর িশকার হেয় d’-িতনিট 
পিরবােরর বয্িkরা আমােদর সহেযািগতা েচেয় েযাগােযাগ 
কেরেছ। বৃd িপতােক পুেtর িনযর্াতন ও বধু িনযর্াতেনরd’িট 
ঘটনায় শাখা িনযর্ািততেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ। খািনকটা কাজও 
হেয়েছ। িবsািরত বণর্নার এখােন অবকাশ েনই।
ভারভারা রাওসহ অনয্ানয্ রাজৈনিতক বিnর মুিkর দািবেত 
এবং বতর্মােন মজীবী মানুেষর ওপর েয িনযর্াতন নািমেয় 
আনা হেয়েছ তার pিতবােদ েবহালা শাখা শেখর বাজার 
অঞ্চেলেপাsািরং কেরেছ ১৬/০৫/২০২০।
এ িপ িড আর,  হিরেদবপুর:
আমােদর শাখা কেরানা লক-ডাউন সময় কােল সামিজক 
সাহাযয্মূলক  কােজর সােথ িনেজেদর যুk কের। 
আমােদর মুল কােজর জায়গা হিরেদবপুর থানা এলাকাধীন 
মুিচপাড়া,  েনতািজ সড়ক,  েসাদপুর ডাkারবাগান অঞ্চেল 
গরীব েখেট খাওয়া মানুেষর সাহাযােথর্ সমমেনাভাবাপn 
সংগঠেনর সােথ েযৗথভােব ৬ ই মাচর্ েথেক এ যাবৎ পাঁচ 
দফায় খাদয্সামgী( চাল ডাল আলু মুিড়) ও মাs িবিলেত 
অংশ gহণ কেরন।  অঞ্চেলর মানুেষর সংগঠন ও কমর্ীেদর 
pিত আsা  গেড় tলেত সহায়ক হয়।
এিপিডআর, পূবর্ কলকাতা শাখা:
িবশব্জুেড় নেভল কেরানা (covid19) ভাইরাস সংkমেণর 
ফেল  অিতমািরর জনয্ পৃিথবী তথা েদশ, আমােদর রাজয্,  েয 
ভয়াবহ সঙকেটর মেধয্ িদেয় যােc তা এককথায় অকlনীয়। 
িবেশষ কের গরীব েখেট খাওয়াজেনর। এই অিত সঙকটজনক 
পিরিsিতেত এিপিডআর, পূবর্ কলকাতা শাখা ও পূবর্ কলকাতা 
িবdষক নাটয্মণ্ডলীর তরেফ েযৗথভােব িকছু  িরিলফ েদওয়া 
হয়। েবেলঘাটা শািn সঙঘ  skল সংলg টয্াংরা, ধাপার 

বিsেত চাল, ডাল, আলু, েতেলর পয্ােকট, সাবান িবিল করা 
হয়  ধারাবািহক ভােব। এই সঙকেটর সময়, এিপিডআর, পূবর্ 
কলকাতা শাখা  ও পূবর্ কলকাতা িবdষক নাটয্ মnলী  সাধয্মত 
সাধারণ মানুেষর পােশ দাঁিড়েয় সাহােযয্র  েচষ্টা কেরেছ।
এ িপ িড আর –র উtর কলকাতা:
রাে র হটাৎ কের চািপেয় েদওয়া লক-ডাউন –এ শহেরর 

মজীবী মানুষ আতাnের পেড়েছন, সরকারী বয্বsাও পযর্াp 
নয়, এই অবsায় ‘এ িপ িড আর’ –র উtর কলকাতা শাখার 
সদসয্রা িনেজর অঞ্চেল নানাভােব মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার 
েচষ্টা করেছন, সরাসির িনেজেদর বয্ানাের না হেলও লক-
ডাউেনর pথম িদন েথেক তাঁরা িবিভn েযৗথ উেদৗেগ সািমল 
আেছন। ডাঃ িসdাথর্ gp লক-ডাউেনর িdতীয় সpাহ েথেক 
িনেজর পাড়া িসমলােত pিত সpােহ d িদন কের ২৫ েথেক 
৩২জন pািnক মানুষেক েরশন িদেcন। এছাড়াও িতিন িবিভn 
উেদয্ােগর সােথ যুk। pায় সােড় চার লাখ টাকা অনুদান িতিন 
একাই সংgহ কেরেছন, সােথ সােথ িনেজর dিট গািড়েক 
কিমউিনিট িকেচনgিলেত চাল-ডাল সরবরাহ েথেক আমােদর 
খাবার েদবার কােজ িনয়িমত বয্বহার করেত িদেয়েছন। 
বরাহ নগেরর ‘েকায়ােরণ্টাইনড sেডn ইয়ুথ েনটওয়াকর্’ –র 
রাnাঘর েথেক খাবার কেলজ ীেটর কলকাতা ইউিনভািসর্িটর 
ফুটপাত বাসী ও pািnক মানুষেদর েপৗঁেছ েদওয়া ও িবতরণ 
করার কােজ আমােদর dই সদসয্ সnীপ মিlক ও পােভল 
চkবতর্ী grtপূণর্ ভূিমকা েরেখেছন, সnীপ মিlক িনেজর 
গািড় বয্বহােরর জনয্ িদেয়ও সাহাযয্ কেরেছন। লক-ডাউেনর 
pথম পযর্ােয় pিতিদন pায় ১০০ পয্ােকট খাবার েরাজ কেলজ 
ীেট িবতরণ করা হেয়েছ। লকডাউওেনর িdতীয় পযর্ােয় 

‘েকায়ােরণ্টাইনড sেডn ইয়ুথ েনটওয়াকর্’ – র সােথ েযৗথ 
উেদয্ােগ মুরািরপুkর অঞ্চেল রাnাঘর েখালা হয়। এই রাnাঘের 
pিতিদন ৩৫০পয্ােকট খাবার ৈতরী হেc, মুরারীপুkের ১৭০িট 
পয্ােকট িবতরেণর পর ১৮০ পয্ােকট কেলজ ীেট িবতরণ 
হেc, (বরাহনগর দূর হওয়ােত ওখান েথেক খাবার আসা বn 
হয়)। এই রাnাঘর sাপন, রসদ েযাগােনা ও খাদয্ িবতরেণ 
ওপের উিlিখত আমােদর শাখার িতন সদসয্ সিkয় ভূিমকা 
পালন কের চেলেছন। আমােদর আেরক সদসয্ সজল িমt 
িনজ বnু-বাnব ও পাড়ার উৎসাহী েলাকজনেক একিtত কের 
িনজ এলাকা সুিকয়া ীেট আজ pায় ৪৫িদন ধের ৩৫০ দিরd 
মানুেষর অেnর বয্বsা কের চেলেছন। বাdরবাগােন ওনােদর 
রাnাঘর চলেছ। এই উেদয্াগgিল ছাড়াও আমরা যখনই 
েফান, হয়াটস অয্াপ, েফসবুেক আমােদর এলাকার েকানও 
সহনাগিরেকর সাহােযয্র আেবদন পািc, কাল িবলm না কের 
েরশন, ওষুধ, বাজার ইতয্ািদ েপৗঁেছ িদিc। েসই িববরণ িদেয় 
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এই েলখােক আর দীঘর্ায়ত করেবা না।এছাড়াও আমােদর 
সদসয্রা িনেজর এলাকার বাইেরও িবিভn উেদয্ােগর সােথ 
আেছন, অনুদান পািঠেয়েছন, িমকেদর ঘের েফরােনার 
উেদয্ােগ সাহাযয্ করেছন। উtর কলকাতা শাখার সদসয্রা 
ৈদিহক দূরt বজায় েরেখ সামািজক উেদয্ােগ সবর্দা অংশgহণ 
করেছন, রাsায় আেছন।
লক-ডাউেনর সমেয় উtরবেঙ্গর শাখাgিলর কাজকমর্
িশিলgিড় :
িশিলgিড়েত শাখা অিফস pিতিদনই েখালা হেয়েছ। সদসয্রা 
এেসেছন। শাখা অিফস েথেক িনয়িমত tাণ িশিবর পিরচালনা 
করা হেয়েছ। গেড় ৩০-৪০ জন মানুষেক pিতিদন আলু এবং 
চাল tেল েদওয়া হেয়েছ মানিবক সাহাযয্ িহেসেব। শহেরর 
বাইেরও িতনিট জায়গায় tাণ িশিবর পিরচালনা করা হয়। 
সংিশ্লষ্ট অঞ্চেলর মানুষই এই tাণ িশিবেরর জনয্ আেবদন 
কেরিছেলন।
মালদা :
বতর্মান কেরানা সংkমণ জিনত পিরিsিতেত আমােদর 
এিপিডআর, মালদা শাখার কমর্ীরা মালদা শহর সংলg বাহাn 
িবঘা এবং বাগবাড়ী অঞ্চেল গরীব এবং pািnক মানুষেদর 
মেধয্ tাণ এবং িচিকtসার কাজ করেত িগেয় লkয্ কির এই 
সমs এলাকায় িবপুল সংখয্ক কাজ
হারােনা pািnক ও গরীব মানুষ েকান রকম েরশন িকংবা খাদয্ 
সামgী পােcন না। েখাজ িনেয় জানা েগল আমােদর সমg 
েজলায় এই কারেণ হাজার হাজার গরীব মানুষ এসমেয় pায় 
অভুk অবsায় িদন কাটােcন। এর pধান কারণ হেc এেদর 
pায় সকেলই দীঘর্িদন আেগ েরশন কােডর্র আেবদন জািনেয়ও 
েরশন কাডর্ পানিন এবং এছাড়াও িবিভn কারেণ এেদর েকান 
েরশন কাডর্ েনই। sাভািবকভােবই এরা সকেলই অধর্াহাের 
িকংবা অনাহাের রেয়েছন। িdতীয় েয িবষয়িট আমােদর 
েজলার েkেt একটা বড় উেdেগর েসটা হেলা, মালদা েজলায় 
েদেশর িবিভn pাn েথেক হাজার হাজার পিরযায়ী িমক 
কাজ হািরেয় িফের আসেছন। অিভেযাগ আসিছল এেদর 
অেনকেকই েকান রকম sাsয্ পরীkা ছাড়াই বািড় পািঠেয় 
েদওয়া হেc। ফলrিতেত  আমােদর েজলার gামাঞ্চেল 
েগাষ্ঠী সংkমণ এর আশংকা বাড়েছ ইিতমেধয্ আমােদর এই 
আশংকার বাsব িp্তফলন েজলােত ঘটেতও শুr কেরেছ। 
আমরা এিপিডআর মালদা শাখার পk েথেক এই িবষয়gেলা 
িনেয় েজলা pশাসেনর কােছ েডপুেটশন  েদওয়ার কমর্সূিচ 
িনেয়িছলাম। গত 12 েম সদর মহkমা আিধকািরক এবং েজলা 
সমাহতর্া র সােথ মালদা শাখার সভাপিত নেবnু চেট্টাপাধয্ায়, 
সহ - সভাপিত েগৗতম েচৗধুরী র েনtেt চারজেনর pিতিনিধ 

দল সমসয্া  gিল আেলাচনা কেরন।আমােদর এই pিতিনিধ 
দেলর পk েথেক sারকিলিপ িদেয় িনিdর্ষ্ট ভােব দািব 
জানােনা হয, েজলার সমs কাজ হারােনা গরীব মানুষেদর 
pেয়াজনীয় খাদয্ সামgী িনয়িমত সরবরােহর বয্বsা েজলা 
pশাসেনর পk েথেক করেত হেব। আমােদর িdতীয় দািব 
িছল, আমােদর েজলােত বাইের েথেক আসা সমs িমকেদর 
আধুিনক sাsয্িবিধ অনুযায়ী sাsয্ পরীkার বয্বsা করেত 
হেব এবং সুsয্ িমকেদর drত তােদর বািড়েত েফরার বয্বsা 
করেত হেব এবং অসুsেদর উপযুk িচিকtসার বয্বsা করেত 
হেব। এই sারকিলিপেত উিlিখত দািবgিলর সােথ ওনারা 
সহমত েপাষণ কেরন। তেব তারা বেলন িবষয়gিল সমাধােনর 
েkেt তারা রাজয্ সরকােরর িসdাn ও অনুেমাদেনর ওপর 
িনভর্রশীল। িবেশষ কের কাডর্ েনই এরকম গরীব মানুষেদর 
েরশন েদওয়ার িবষেয় সরকাির িনেদর্শ না েপেল ওনােদর 
পেk িবেশষ িকছু করা সmব নয় বেল জানান। এই কমর্সূিচ 
র পের আমারা িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের িসdাn িনই, 
বতর্মান পিরিsিত িবেবচনা কের এই দাবীgিল আদােয়র জনয্ 
রাsায় েনেম আেnালেনর rপেরখা আমােদর িঠক করেত হেব 
॥ তেব এই দাবীgলী এবং অনানয্ দািব িনেয় বয্াপক ভােব 
েপাsািরং এর কমর্সূিচ আমরা িনই। গত 13 েম েথেক 22 
েম অবিধ শহর জুেড় েপাsািরং করা হয। এছাড়াও আমরা 
িসdাn িনেয়িছলাম 22 েম েকndীয় ে ড ইউিনয়ন gিলর ডােক 

ম আইন সংেশাধন সহ িমক িবেরাধী েকndীয় সরকােরর 
পদেkপ gিলর িবrেd েয pিতবাদ কমর্সূিচ পািলত হেc 
তার দািবgেলার সােথ আমরা সহমত েপাষণ করিছ। েসকারেণ 
ওইিদন এিপিডআর মালদা শাখার পk েথেক একক ভােব এই 
আেnালেনর pিত সহমিমর্তা জািনেয় শহের কমর্সূিচ পালন 
করেবা। অিত বৃিষ্টর কারেণ েসইিদন েসরকম েকান কমর্সূিচ 
পালন করা সmব হয়িন। আগামী 31 েম আমরা আমােদর 
সভা আhান কেরিছ এিপিডআর অিফেস, েসখান েথেক এই 
দািবgিলর সমথর্েন ও অনানয্ িবষেয় আমােদর পরবতর্ী কমর্সূিচ 
িঠক করেবা।
আিলপুরdয়ার :
েসই অেথর্ শাখাগত েকানও কমর্সূিচ েনই। যদয্িপ বনgাম এবং 
শহর সংলg এলাকায় pবল অিনিশ্চত অবsায় থাকা মানুেষর 
কােছ খাদয্সামgী েপৗঁেছ েদবার কমর্কাণ্ডgিলেত শাখার সদসয্রা 
িনয়িমত যুk েথেকেছন। এই ধরেনর কাজgিল করেত সরকাির 
অনুেমাদেনর বয্াপাের শাখা িকছু সাহাযয্ করেত েপেরেছ। 
কেরানা আতেঙ্ক রাsা আটেক েদওয়া বা পুিলশ কtর্ক েটােটা 
আটেক েদওয়া - এ ধরেনর িকছু িবষেয় শাখা হsেkপ কেরেছ 
এবং তােত কাজ হেয়েছ।
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নদীয়া েজলা:
লক-ডাউন ডােয়ির — kষ্ণনগর (tাণিবিল, তথয্ানুসnােনর 
িরেপাটর্ এবং আশু কমর্সূিচ)
এই pিতেবদন যখন েলখা হেc তখন ইিতমেধয্ই িতনেশারও 
েবিশ মানুষ (মূলতঃ পিরযায়ী িমক) অনাহাের, মাইেলর পর 
মাইল পােয় েহঁেট বাড়ী েফরার পথ েম অথবা dঘর্টনায় মারা 
েগেছন। িবশব্ sাsয্ সংsা (WHO) Covid-19 েক অিতমারী 
েঘাষণা করার পর কেরানা আkাn েদশ gেলা েথেক এেদেশর 
সরকার েpেন কের এগােরা িদন ধের অিভবাসী েদর এেদেশ 
িফিরেয় িনেয় আসার বেnাবs কের। িকnt মাt চার ঘnার 
েনািটেশ েঘাষণা করা হয় েদশ েজাড়া লক-ডাউন। আর তার 
ফেলই িদন আনা িদন খাওয়া মানুেষর জীবন জীিবকার উপর 
েনেম আেস এক ভয়ংকর dেযর্াগ। এই লক-ডাউেনর চtথর্ 
পযর্ায় শুr হল 17 েম েথেক। এমনই এক পিরিsিতেত 
kষ্ণনগর APDR কেয়কিট grtপূণর্ িসdাn gহণ কের।
pথমত, সংগঠেনর সদসয্ এবং সমমনs শুভানুধয্ায়ীেদর 
িনেয় েখালা হয় একিট Whatsapp grপ। কেরানা সংkাn 
তথয্ এবং এই িবপn সমেয় মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার জনয্ 
কমর্সূিচ িsর করা এবং মতামত িবিনমেয়র একিট grtপূণর্ 
পদেkপ হল সমাজমাধয্েমর এই Covid-19 APDR 
grপ। আেলাচনা সােপেk িsর হয় েয আকিষ্মক লক-ডাউন 
েঘাষণায় িদন আনা িদন খাওয়া মানুেষর pাতয্িহক েবঁেচ 
থাকার রসদটুk িনিশ্চত করেত এবং েরাগাkাn হওয়ার 
হাত েথেক বাঁচােত আমােদর tাণিবিল করা জrির। যিদও 
এ pসেঙ্গ উেlখ রাখা pেয়াজন েয, APDR tােণর দশর্েন 
আsা রােখনা। কারণ tাণ েকােনা sায়ী সমাধান নয়। না 
পাওয়া মানুেষর নয্াযয্ অিধকােরর দািবেত আেnালন করা 
APDR এর pধান কাজ। সরকারী আনুkেলয্ েরশন বয্বsার 
পবর্ত pমাণ dনর্ীিতর ফাঁক গেল েয িছেট েফাঁটা খাদয্সামgী 
ঐ মানুষ gেলার কােছ েপৗঁছেনার আেগ পযর্n যােত তারা 
অnতঃ িটেক থাকেত পাের েসই কারেণই pধাণত tাণ িবিলর 
কাজ হােত েনওয়া হয়। pথামািফক সদর মহkমা শাসেকর 
অনুমিত সােপেk শুr হয় আমােদর tােণর জনয্ অথর্ সংgহ 
এবং pেয়াজনীয় সামgী েকনার কাজ। সংগঠেনর pায় সকল 
সদসয্ই িনেজরা অথর্ েদওয়া এবং বয্িkগত সূেt পিরিচত 
শুভানুধয্ায়ী মানুেষর কাছ েথেক অথর্ সংgেহর কাজিট চািলেয় 
েযেত থােকন। সংগৃহীত অেথর্ আমরা এিpেলর 1/04/2020 
তািরখ েথেক েম মােসর  24/05/2020 তািরখ পযর্n শহর 
kষ্ণনগর এবং নদীয়া েজলার েবশ িকছু gােম খাদয্ সামgী 
বnেনর বেnাবs কির। tাণ বnেনর সােথই চলেত থােক 
েসই মানুষ gেলােক অিধকার সেচতন করার কাজ এবং tাণ 

কােযর্র সােথ চলেত থােক তথয্ানুসnান। আর এই তথয্ানুসnান 
করেত িগেয়ই আমরা মুেখামুিখ হই িকছু আথর্ সামািজক  
সেতয্র। আমরা জানেত পাির পিরযায়ী/অিতিথ িমেকর সেঙ্গ 
kিষ-অথর্নীিতর পারsিরক সmকর্।
gাম বাংলার pায় pিতিট পিরবার েথেক একজন বা dজন 
বাংলার বােৰ অনয্ানয্ রােজয্ কাজ কেরন একটু েবিশ েরাজগােরর 
আশায়।এরা অিধকাংশই অসংগিঠত েkেtর অদk িমক। 
মূলতঃ েজাগােড় বা রাজিমিstর কােজর সেঙ্গ এঁরা যুk। 
মাসােn এেদর পাঠােনা উপািজর্ত অেথর্ই চেল এঁেদর েফেল 
আসা পিরবার। এই পিরবার gিলর pায় কােরারই িনেজর 
জিম েনই। kিষ িমক িহেসেব কাজ কেরন অেনয্র জিমেত। 
মহাজেনর ঋণেশাধ েথেক kিষর আনুসািঙ্গক খরচ সবই করেত 
হয় িভনরাজয্বাসী সদসয্ িটর পাঠােনা টাকায়। সেঙ্গ আেছ 
পিরবােরর খরচ। আকিsক লক-ডাউেন িভনরাজয্বাসী এই 

িমকেদর কাজ বn, ফেল আয় ও সঞ্চয় চেল এেসেছ শূেনয্র 
কাছাকািছ। সুতরাং বn হেয় েগেছ িভনরাজয্ েথেক আসা 
অেথর্র েযাগান। ঋেন জজর্িরত পিরবারgেলা আজ সবর্sাn 
হেয় পেথর pাnের অেপkায় থােক tােণর। এর মেধয্ কাজ 
বn হেয় যাওয়া পিরযায়ী িমেকরা িফের আসেছন দেল দেল। 
gােম কাজ েনই, অথর্াৎ বুভুk মুখ kমশ বাড়েছ gােম, বাড়েছ 
জিমর উপর চাপ অথচ আেয়র রাsা সব িদক েথেক বn।
এ সতয্ আমরা েজেনিছ আমােদর tাণ িবিলর অনুসেঙ্গ। তাই 
আমরা সবর্t দাবী েরেখিছ মানুেষর হােত হয় কাজ চাই নাহেল 
চাই টাকা।
এর সেঙ্গ আমরা তথয্ানুসnান কেরিছলাম kষ্ণনগর শহেরর 
েটােটা চালকেদর মেধয্। লক-ডাউেনর আেগ sাভািবক 
অবsায় তােদর আয়-বয্েয়র িহসাব আমােদর অবাক কেরেছ। 
শহের যখন pথম েটােটা আেস তখন মািলক ও চালক িছেলন 
আলাদা বয্িk। িদেনর েশেষ মািলেকর হােত উপািজর্ত অেথর্র 
িসংহভাগ tেল িদেয় অl িকছু হােত িনেয় তারা বাড়ী িফরেতন। 
কালkেম বয্াংক ঋেণর েদৗলেত এখন pায় সমs েটােটা চালক 
এবং মািলক একই বয্িk। তােদর মািসক যায় 10000/- েথেক 
12000/- টাকা। সময় িবেশেষ তা 15000/- টাকাও হয়। 
এবার আসা যাক বয্েয়র pসেঙ্গ। বয্াটাির ও ইেলকি ক চাজর্ 
বাবদ খরচ pায় 5000/- টাকা। রkণােবkণ সংkাn খরচ pায় 
1000 টাকা বা তার েবিশ। বয্াংক েলােনর মািসক pেদয় EMI 
বাবদ 1000 টাকা,  সেঙ্গ মািসক pেদয় চাঁদা 250 টাকা। আয় 
বয্েয়র এই িহসাব েথেকই েটােটা চালকেদর pkত আয় সহেজই 
অনুেময়। এর সেঙ্গ লক-ডাউেনর েগেরায় েসই নূয্নতম আয় 
টুkও যিদ বn হেয় যায় তাহেল শহেরর pায় 2500 েটােটা 
চালেকর পিরবারেক tােণর জনয্ রাsায় এেস দাঁড়ােতই হয়।
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এছাড়া kষ্ণনগর শহের তার পাশব্র্বতর্ী এলাকা েথেক ৈদিনক 
মজুরীর িভিtেত কাজ করেত আসা িমক েদর মেধয্ও একিট 
সমীkা চািলেয়েছ kষ্ণনগর APDR.. ৈদিনক 350-400 
টাকা মজুরীর িবিনমেয় মােস 15-20 িদন কাজ পাওয়া এই 

িমক রা এখন এেকবােরই কমর্হীন। তথয্ানুসnােন জানা যায়, 
kষ্ণনগর শহেরর পাশব্র্বতর্ী ধুবুিলয়া, েবলপুkর, েসানডাঙ্গা, 
ভাnারেখালা, জাভা, েদাগািছ, িচtশািল pভৃিত এলাকা েথেক 
আসা এইসব িমকেদর েদর অেনেকরই একেশা িদেনর কােজর 
জব কাডর্ থাকেলও অিধকাংশই sানীয় রাজৈনিতক েনতােদর 
kিkগত হেয় আেছ। ফেল এেদর জব কাডর্ েথেকও েনই। 
তাই িদনমজুিরই এঁেদর একমাt ভরসা। আকিষ্মক লক-ডাউন 
েঘাষণার ফেল এেদর কাজ বn, তাই েরাজগােরর পথও বn। 
এমতাবsায় এইসব িমক পিরবােরর কােছ tাণই একমাt 
পিরtােণর রাsা।
এর সেঙ্গ আেছ েরল ও রাsার হকার, ফুটপােতর েছাট েদাকান। 
লক-ডাউেন সবই বn থাকায় এই অংেশর সােথ যুk মানুষেদর 
কাজ েনই, তাই আয়ও শূনয্।
সমs তথয্ সংgহ কের kষ্ণনগর APDR গত 03/05/2020  
তািরেখ নদীয়ার েজলাশাসেকর কােছ একিট sারকিলিপ জমা 
েদয়। তােত pধানত এই দাবীিট করা হয় েয, আয় বn হওয়া 
মানুষgেলার পিরবােরর হােত নূয্নতম 10000-15000 
টাকা পিরিsিত sাভািবক না হওয়া পযর্n tেল েদওয়া েহাক। 
এর সেঙ্গ গণবণ্টন বয্বsা েক dনর্ীিত মুk কের অিবলেm 
pেতয্ক পিরবােরর হােত চাল ছাড়াও অনয্ানয্ pেয়াজনীয় 
সামgী tেল েদওয়া েহাক।
এছাড়াও আমােদর দাবী িছল অিবলেm পিরযায়ী িমকেদর 
েফরার এবং তােদর উপযুk sাsয্ পরীkার সুবেnাবs করেত 
হেব।
এরপর গত 15/05/2020 তািরেখ kষ্ণনগর APDR এর 
সদসয্রা পিরযায়ী িমকেদর( pধানতঃ যাঁরা নদীয়া েজলা 
েথেক ভারেত িবিভn pােn ছিড়েয় আেছন এমন pায় 150 
জেনর) একিট তািলকা DISASTER MANAGEMENT 
OFFICER এবং ADM(G) এর হােত tেল েদয়।
আমরা মেন কির এিট একিট দীঘর্sায়ী সংgােমর pিkয়ার 
অংশ। শুধুমাt tাণ এবং েডপুেটশন িদেয় pkত সমাধান 
সূt পাওয়া এক অলীক কlনা। তাই kষ্ণনগর APDR এই 
মেমর্ িসdাn gহণ কের েয, কেরানা েক সামেন েরেখ রাে র 
এই অমানিবক কাযর্kেমর pkত srপ মানুেষর সামেন tেল 
ধরা pেয়াজন। তাই রাsায় েনেম, ‘শারীিরক দূরt’ িবিধ েমেন 
মানুষেক সংগিঠত করেত pিতবােদর রাsায় হাঁটার কমর্সূিচও 
gহণ কেরেছkষ্ণনগর APDR।

Krishnagar Branch managed to collect 
Rs.179640.00(one lakh seventy nine thousand six 
hundred forty only from members & well wisher. 
Already have send  Rs 25000.00 to the stranded 
labors at Hyderabad,Bngalure,Kerala & Mumbai.
and rest of Rs.154000.00 relief work (cost of food 
grain,soap,musk,eggs,vegetable including vehicle 
charge.)
লক-ডাউন পযর্ােয় hগিল েজলার িবিভn শাখার কমর্সূিচ
েকািভড-১৯ েকােরানা ভাইরােসর আkমেণ বতর্মােন েয লক-
ডাউন পিরিsিত চলেছ এই অবsায় আমােদর hগিল েজলার 
িবিভn শাখার সদসয্ সদসয্রা তারা সামিgকভােব pকােশয্ 
েকােনা pচার বা েকােনা কমর্সূিচ পালন করেত সkম হেc 
না। এই পিরিsিতেত আমরা আমােদর েজলার িবিভn অঞ্চেল 
িtেবণী েথেক শুr কের ডানkিন পযর্n িবিভn জায়গায় অনয্ 
অঞ্চেলর িমকরা কমর্সূেt (যােদর পিরযায়ী িহেসেব িচিhত 
করা হেয়েছ) িবিভn জায়গায় আটেক রেয়েছ তােদর সােথ 
েযাগােযাগ করা হয় এবং তােদর তািলকা ৈতরী করা হয়। এ.িপ.
িড.আর এর hগলী েজলার িবিভn শাখা এবং সামিgকভােব 
hগলী েজলার পk েথেক আnিরক ভােব সেচষ্ট হেয়েছ পিরযায়ী 

িমকেদর িনজ িনজ বাসsােন িফের যাওয়ার বয্বsাপনায়। 
এই িবষেয় আমরা আমােদর hগিল েজলার pশাসিনক কতর্া 
বয্িkেদর (েজলা শাসক, এস.িড.ও.(চnননগর, ীরামপুর, 
বলাগড়), চnননগর পুিলশ কিমশনার, িবিভn থানা 
(বলাগড়, িরষড়া, উtরপাড়া, ডানkিন) এর সেঙ্গ িবিভn 
পযর্ােয় েযাগােযাগ কেরিছ এবং সরকাির িনেদর্শ মত আমরা 
pেয়াজনীয় কাগজপt ৈতির কের,তািলকা ৈতির কের অিফস 
gিলেত জমা েদওয়া হেয়েছ। িকছু িকছু েkেt আমরা সমথর্ 
হেয়িছ। কেয়কিট অঞ্চেলর িমেকরা তােদর িনেজর জায়গায় 
িফের েযেত েপেরেছ। েযমন খামারগািছ অঞ্চল েথেক ১৩১ 
জেনর একিট দল তারা িবহােরর িবিভn অঞ্চেল িফের েযেত 
েপেরেছ। ৩২ জেনর একিট দল আমােদর রােজয্র িরষড়া 
েথেক পুrিলয়ায় িফের েযেত েপেরেছ। িকnt এখেনা েবশ 
িকছু িমক তারা তােদর িনেজেদর বাসsােনর িফের েযেত 
পােরিন। ডানkিন িশlাঞ্চেল েয েছাট-মাঝাির কারখানার 

িমেকরা (ডানkিন শাখা ও সহেযাগী সংsার উেদয্ােগ ৩৫২ 
জন িমেকর সnান পাওয়া যায়) ইিতমেধয্ই কারখানা বn 
থাকার কারেণ খুবই িবপযর্s। তারা বািড় িফের েযেত পারেছ 
না। আমরা বারংবার pশাসেনর কােছ েচষ্টা কেরিছ এই সমs 
মানুষেদর িফিরেয় েদবার বয্বsা করেত। িকnt সরকাির 
ঔদাসীনয্র জনয্ এখনও পযর্n তা হেয় ওেঠিন। এছাড়া েজলা 
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জুেড় িবিভn ইটভাটায় হাজার হাজার পিরযায়ী িমক অসহনীয় 
অবsায় িদন কাটােc।
এছাড়া আমােদর এ.িপ.িড.আর. এর িবিভn শাখার সদসয্রা 
েকাথাও বয্িkগত উেদয্ােগ েকাথাও অনয্ মানিবক ভাবাপn 
সংsা, সhদয় মানুেষর সেঙ্গ েযৗথ উেদয্ােগ তােদর sানীয় 
অঞ্চেল  ds মানুেষর খাবােরর, ওষুেধর বয্বsা কেরেছন। 
েকাথাও এখেনা পযর্n pিতkল পিরিsিতেতও বয্বsা করেছন।
  বলাগড়-খামারগািছ skেল pায় ১৩১জন িবহার অঞ্চেলর 

িমকেদর থাকার বয্বsা এবং গত ১৩ই এিpল েথেক ১১িদন  
যাবৎ তােদর খাবােরর বয্বsা বাঁশেবিড়য়া-িtেবণী শাখার 
উেদয্ােগ করা হেয়িছল। পরবতর্ী সমেয় রাজয্ pশাসন ও অনয্ 
সংsার উেদয্ােগ খাবােরর দািয়t gহণ কেরন।

ীরামপুর শাখার িরষড়ায় ঝেড় kিতgs ১৫িট পিরবার গৃহহারা 
হেয় একিট skেল আ য় িনেয়েছ। এেদর pায় ৩৫ জেনর জনয্ 
একিট কিমউিনিট িকেচন চালােনার েkেt  এলাকার অনয্েদর 
সােথ যুk হেয় কাজ করেছ  এ. িপ. িড. আর এর কমর্ীরা।
 চnননগের pায় ২০০ জেনর মত মানুষ েক সরকাির 
সহেযািগতায় রাnা করা খাবােরর বয্বsা করা হেয়েছ।
উtরপাড়া-েকাnগর শাখা গত ৫১ িদন ধের ১২০ জন মূলত 
উtরপাড়া েরলেsশন এবং উtরপাড়া হাসপাতাল অঞ্চেলর 
মানুষেদর pিতিদন d’েবলা খাবােরর রাnা করা খাবােরর বয্বsা 
কের চেলেছ।
  আরামবাগ শাখার সদসয্রা pতয্n অঞ্চেল থােকন ফেল তারা 
একেt েকােনা কমর্সূিচ িনেত না পারেলও বয্িkগত উেদয্ােগ 

তােদর sানীয় অঞ্চেল িবিভn রকম dঃs মানুষেদর সাহাযয্ 
কেরেছন বা এখেনা কের চেলেছন।
cঁcড়া শাখার সদসয্রা িবিভn সংsার সেঙ্গ েযৗথ উেদয্ােগ এই 
অঞ্চেল dঃs মানুষেদর সাহাযয্ কেরেছন।
গত ১০ই ও ১২ই েম’২০২০ hগলী েজলার ভেdশব্র থানার 
অnগর্ত েতিলিনপাড়া অঞ্চেল সাmpদািয়ক দাঙ্গায় েদাকান,বাড়ী 
গাড়ী,েত অিgসংেযাগ,লুট, মিnর-মাজার ভাংcর, সাধারণ 
মানুেষর সmিtর িবপুল পিরমাণ kিত হয়। এ.িপ.িড.আর., 
hগিল েজলার পk েথেক একিট তথয্ানুসন্nানী দল ঐ অঞ্চেল 
িবিভn মানুেষর সেঙ্গ কথা বেল তথয্ সংgহ কের। এই সংkাn 
pিতেবদন এই সংখয্ায় আলাদা কের pকাশ করা হেয়েছ।
চnননগর এস.িড.ও. চnননগর পুিলশ কিমশনার এর কােছ 
আমােদর তদn pিতেবদন েপশ করা হয় এবং এই pসেঙ্গ 
আেলাচনা করা হয়।  kিতgs মানুষ েদর পুনবর্াসন, যেথষ্ট 
পিরমােণ kিতপূরণ ও অসুs েরাগী এবং দশ মােসর সnান এর 
মা েক জািমেন মুk করার দািব জানান হেয়েছ। 
দাঙ্গা পরবতর্ী সমেয় েজলা শাসেকর িনেদর্েশ চnননগর ও 

ীরামপুর মহkমা অঞ্চেল ইnারেনট সংেযাগ িবিcn করা হয়। 
এর িবrেd েজলা শাসেকর কােছ pিতবাদ পt জমা েদওয়া 
হেয়েছ।
লক-ডাউেনর কারেণ শারীিরক উপিsিতর িবকl িহেসেব 
আমরা েজলার সমs শাখার সেঙ্গ (আরামবাগ শাখা ছাড়া) 
সাpািহক “েটিল-কনফােরিnং” এর মাধয্েম আেলাচনার 
বয্বsা করা হেয়েছ।

পুিলিশ িনযর্াতেনর pিতবাদ করায় এিপিডআর কমর্ী সহ ১১জন pিতবাদী মানুষেক েgpার 

জল ও িবdয্েতর দািবেত গত ২৪ েম েসানারপুর থানা এলাকার মানুষজন েসানারপুর িবিডও-র সেঙ্গ কথা বলেত চান। 
িবিডও েদখা না করায় মানুষজন িবেkাভ েদখােত শুr কেরন। এরপর িবিডও পুিলশ ডােকন। পুিলশ এেসই  িনিবর্চাের 
জনতােক মারধর শুr কের। এমনিক মিহলােদরও বাদ েদয় না! sানীয়  মানুষজন এভােব মারধেরর ঘটনার আপিt 
জানান। পুিলেশর লািঠেপটায় আহতেদর sানীয় মানুষ শুrষা করার েচsা করেল পুিলশ তাঁেদরও মারধর কের। 
পুিলেশর এই ববর্র আচরেণর আপিt করায় পুিলশ এিপিডআর কমর্ী সেরাজ বসু সহ ১১জন pিতবাদী মানুষেক েgpার 
কের। 

েসানারপুর থানা তাঁেদর িবrেd হতয্ার েচষ্টার অিভেযাগসহ মারাtক  সব ধারা িদেয় পরিদন তাঁেদর বাrইপুর েকােটর্ 
চালান কের। আদালত  তােদর ১৪ িদেনর েজল েহফাজত েদয়। বাrইপুর েকােটর্ উিকলেক এ িপ িড আর pশ্ন করায়   
তাঁেক েলাকজন এেন pথম দফায় pচn মারধর কের বিসেয় রাখা হয়। আবার িdতীয় দফায় িনমর্মভােব মারধরও করা 
হয়।

পুিলশ pশাসেনর এই ধরেনর অনয্ায় ও েবআইিন  কাজকেমর্র আমরা তীb িনnা করিছ এবং অিবলেm সেরাজ বসু 
সহ ১১ জেনর িনঃশতর্ মুিkর দািব জানািc।
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জাতীয় চালিচt

ভারতবেষর্র িবিভn pােnর নাগিরক ও মানবািধকার সংগঠনgিলর 
েযৗথ মঞ্চ CDRO (েকা-অিডর্েনশন অফ েডেমােkিটক রাইট্ s  
অগর্ানাইেজশn s )-এর পk েথেক কেরানা আবেহ এই সমs 
সংগঠনgিলর ভাবনািচnা ও কমর্ধারার সাযুজয্ tেল ধরার pেচষ্টা 
িহসােব এই pিতেবদন।
েকািভড-১৯ েক বমর্ কের এবং িবপযর্েয়র সুেযাগ িনেয় েকndীয় ও 
রাজয্ সরকারgিল িনেজেদর অপদাথর্তা, dনর্ীিত এবং অথর্নীিতর 
কঙ্কালসার েচহারািট ঢাকেত চাইেছন। মেন পেড়, ২০০৭ সােল 
pকািশত কানাডার েলখক ও সমাজকমর্ী নাওিম kাইেনর েলখা 
“দয্ শক ডকি ন : দয্ রাইজ অফ িডসাsার কয্ািপটািলজম”। 
এখােন েলখক বেলেছন, “িবপযর্য় েকবল মুনাফা বাড়ায় না, 
রাে র kমতা বhgণ বািড়েয় িদেয় িনও-িলবােরল অথর্নীিতর 
চালকেদর আিধপতয্ আরও েজারদার করেত সহায়তা কের”। 
মেন রাখা দরকার, কেরানা ভাইরােসর মানবশরীের সংkমেণর 
ঘটনা িবনা কারেণ ঘেট িন। বাজার অথর্নীিতর উপর িনভর্রশীলতা 
শুধু ভারতবষর্ নয়, pথম িবেশব্র েদশgিলরও মানিবক মুেখাশ 
সm ূণর্ খুেল িদেয়েছ। ভারতবেষর্ জনsােsয্র কঙ্কালসার েচহারািট 
উnুk কেরেছ।
কেরানা িকnt ভারতবেষর্র মুখয্ hমিক (main threat) নয়, অথচ 
রাে র কণর্ধারগণ এবং িবিভn গণমাধয্ম েসটাই pচার করেত 
চাইেছ। এবং এই কােজ তারা pধানত সফলও বেট। িবেশষত 
িশিkত (?) মধয্িবt জনসমােজ তারা এটা pিতিষ্ঠত করেত 
সkম হেয়েছ। এর সেঙ্গ যুk হেয়েছ “িডজাsার ময্ােনজেমn 
আk”-এর hমিক, যা আসেল িবেরাধী কণ্ঠsরেক sb করার 
এক হািতয়ার। যিদও এই আইেন িকছু মানিবক ভাবনার সংsান 
আেছ। েযমন, এই আইন বলবৎ থাকাকালীন pেতয্ক নাগিরেকর 
অn, বst ও বাসsােনর সুেযাগ আেছ।
সারা ভারতবেষর্ ‘পিরযায়ী’ বা অিতিথ িমকেদর সংখয্া দশ 
েকািটরও েবিশ। যাঁরা ছিড়েয় িছিটেয় রেয়েছন ভারতবেষর্র িবিভn 
রােজয্। যাঁরা ভারতীয় অথর্নীিতর অনয্তম চািলকাশিk িহসােব 
pতয্k বা পেরাkভােব জিড়ত।
বstত িবশব্ অথর্নীিতর pচিলত বয্বsা, গিতpkিত এমনিক তার 
কাঠােমািটও আপাতত বড় অিনশ্চয়তার সmুখীন ! এই pিতেবদন 
যখন েলখা হেc তখন ইিতমেধয্ই ৪০০র েবিশ মানুষ (যােদর 
আমরা পিরযায়ী বা অিতিথ িমক বলিছ, তারা) অনাহাের 
মাইেলর পর েমইল েহঁেট বািড় েফরার পথ েম অথবা dঘর্টনায় 
মারা েগেছ। িবশব্ sাsয্ সংsা (WHO) Covid-19 েক অিতমারী 
েঘাষণা করার পর কেরানা আkাn েদশgেলা েথেক এেদেশর 

সরকার েpেন কের এগােরা িদন ধের অিভবাসীেদর িফিরেয় 
আনার বেnাবs কের। িকnt মাt চার ঘণ্টার েনািটেশ েঘাষণা কের 
েদয় েদশেজাড়া লক-ডাউন। তারই ফলrিতেত িদন আনা িদন 
খাওয়া মানুেষর জীবেনর উপর েনেম আেস ভয়ঙ্কর dেযর্াগ। কাজ 
বn। মািলক বা িঠকাদােররা এই dঃসমেয় েকানও দািয়t িনেত 
চাইেছ না। শ’েয় শ’েয় এমনিক হাজার মাইল পােয় েহঁেট চেলেছন 
অনাহার িkষ্ট িমকরা। সেঙ্গ রেয়েছন মিহলা এবং বাcারাও। 
পুিলেশর ভেয় রাজপথ এিড়েয় েমেঠাপথ বা েরলপথ ধের এিগেয় 
চেলেছন বািড়র টােন। পেথ জুটেছ রা ীয় বািহনীর লািঠ, লক-
ডাউন অমানয্ করার দােয়। আসn pসবা মা হাঁটেছন – পেথই 
pসব, dঘণ্টা িব ােমর পর আবার হাঁটা। এ েকান েদশ, েকান রা  
? েদশ েনতা-েনtীেদর আড়খয্ামটা েটিলিভসন ভাষণ “ঘর েথেক 
েবেরােবন না, েসাশয্াল িডsয্াn বজায় রাখুন”। অsীকার কের 
লাভ েনই, এই অjতা ও উদাসীনতার শিরক িছলাম আমরাও। 
আর এঁেদর িক কের পিরজায়ী িমক বা অিতিথ িমেকর 
নামকরণ করলাম ? এরা েতা ভারেতরই সnান, েদেশর েয েকান 
pােn কাজ করবার অিধকার এেদর আেছ। সংিবধােনর েমৗিলক 
অিধকার আেছ। এর মােঝ চেলেছ িহnুtবাদী আচরেণর pেয়াগ। 
ঘnা বািজেয়, শাঁখ বািজেয়, হাততািল িদেয় লক-ডাউনেক sাগত 
জানােনা। আবার যত েদাষ মুসিলম িমকেদর ঘােড় চাপােনা, 
ওরাই নািক ‘কেরানা’ আমদািন করেছ িভন রাজয্ েথেক।
েদেশর সরকার, যারা িনবর্াচেন িজেত এেস pিতিট নাগিরেকর 
জান ও মােনর সুরkার দািয়t মাথা েপেত িনেয়েছ, এই pায় ৮ 
েকািট pািnক মজীবী মানুষেদর অিst তােদর ভাবনা বলেয় 
িছল না। অিভবাসী এইসব িমকেদর িনেয় সরকােরর উদাসীনতা 
ও অদূরদিশর্তা িক শুধুমাt তােদর অকমর্নয্তা, নািক pশাসিনক 
িমsয্ােনজেমn, নািক নtন কের শsা ম িনমর্ােণর rপেরখা 
! ৮৩৯ েকািট টাকা (?) খরচ কের েকািভড হাসপাতালgিলর 
উপর পুষ্পবৃিষ্ট (বায়ুেসনা মারফৎ) েকান মানিসক উnাদনা ? 
অথচ িমকেদর ে েনর ভাড়া িনেয় কাল কাটােনার িবলািসতা 
এই মূhেতর্ pকটভােব েচােখ পেড়েছ।এ িমকেদর ঘের েফরার 
টাকা নািক মkব করা যােব না। আবার েকািভড সংকেটর সময় 
উৎপাদন বাড়ােনার অজুহাতেক কােজ লািগেয় দানিবক িমক-
sাথর্িবেরাধী আইন লাg করা হল। rিট, rিজ, েরললাইেনর 
উnয়েনর চাকায় িপেষ যাওয়া িমেকর লাশ এই সভয্তার রা  
পিরচালন বয্বsার নg রkাk rপেক আরও একবার sষ্ট করল।
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কেরানার আবেহ অনয্েচােখ তািমলনাড়ু
ভারেতর গািড় উৎপাদন, বয়ন এবং িনমর্াণ েkেtর জগেত 
তািমলনাড়ু রাজয্ একিট বড় নাম। ফলত: িমকেদর আn:রাজয্ 
পিরযায়েনর েkেtও তা একিট েলাভনীয় sান। সরকারী িহেসেবই 
এখােন অনয্ রাজয্ েথেক আসা িমেকর সংখয্া দশ লk। যিদও 
তা বাsেব িনিশ্চতভােব আরও েবিশ। এই শতাbীর pথমিদেক 
এই িমকরা কাজ করেতন মূলত িনমর্াণেkেt। আজ অিভমুখ 
ঘুের িগেয়েছ উৎপাদন িশেlর িদেক িবেশষত গািড় িনমর্াণ েkেt। 
েযখােন বড় েকাmািনর অধীেন থাকা েছাট েছাট েকাmািন এই 
ধরেনর িমকেদর কমর্sল। েহাণ্ডাই অথবা িনশােনর মত বড় 
েকাmািনেত এই ধরেনর িমকরা গণয্ হন অদk কমর্ী িহসােব। 
িকnt অনুসারী িশlেkেt এই পিরযায়ী িমকরা কারখানােতই 
কাজ কের। এই রােজয্ পিরযায়ী িমকেদর িভড় মুখয্ত কাঞ্চীপুরম, 
েচnাই এবং িতrপুর অঞ্চেল। গৃহsািল এবং িসিকউিরিট গােডর্র 
কােজ একেচিটয়া আিধপতয্ বাংলা, ওিড়ষয্া, আসাম, ঝাড়খণ্ড 
এবং ছিtশগড় েথেক যাওয়া হাজার হাজার হতভােগয্র। িtপুর 
এবং েকােয়mাটুের বয়ন িশেl কাজ করা িমকেদর এক বড় অংশ 
সmpিত েসখােন আসা িবিভn pেদেশর মিহলা িমকরা। েবশ িকছু 
িকেশারী েচnাইেত এই িশেl কাজ করেছন েফbrয়াির-মাচর্ মাস 
েথেক। অথর্াৎ লক-ডাউন শুrর আেগ কাজ কেরেছন কেয়ক 
সpাহ। এেদর মেধয্ অেনেকই মজুির বাবদ কাণাকিড়ও েচােখ 
েদেখন িন। এরা মূলত: থােকন েকাmািনর েদওয়া আবাসেন, 
েযখােন মািলকপেkর hমিক শুেন চলাটাই দstর। এখন তােদর 
বাইের েবেরােলও মুশিকল। িবনা পাির িমেক সাফাইেয়র কাজও 
করােনা হেc অেনক েkেt। কtর্পkও চাইেছ না তারা বািড় 
িফrক। কারণ উৎপাদন চালু হেলই pেয়াজন পড়েব তােদর। 
এই টানােপােড়েন তারা মানিসকভােব িবধব্s।
tতীয় দফার লক-ডাউেন িমকেদর একটা বড় অংশই িফরেত 
চাইেছন। িবগত কেয়কিদেন তািমলনাড়ু সরকার এবয্াপাের 
িবিভn ফমর্ িফল আপ করার জনয্ বেলেছন। একটা মাt উেdশয্ 
সাধেন একািধক ফমর্ েকন? বািড় িফরেত চাওয়া উdাn িমকেদর 
েkাভ pশমেন তা িক েকানও আমলাতািntক েকৗশল? িনেজর 
পয়সা খরচ কের সাইেকেল অথবা বােস িমকেদর বািড় েফরার 
খবরও আসেছ। তািমলনাড়ু েথেক সমুdপেথ অেনেক অnpেদশ 
এবং উিড়ষয্ার উপkেলও চেল আসেছন।
সরকাির তরেফ েকানও সুিনিদর্ষ্ট পিরকlনা না েপেয় িমকরা 
েনেমেছন pিতবােদর রাsায়। েচnাইেয়র কােছ পাlাভারােম 
ও িতrেনলাবলী েজলার েকাডানkলােম এল এণ্ড িট-র 
িনমর্াণকমর্ীরা গত ২েম েথেক পেথ েনেমেছন। আশার আেলা 
এটাই েয সরকাির টনক নেড়েছ এবং েরলপেথ তােদর েফরােনার 
pিতrিত িমেলেছ। বাsেব িক হয় েসটাই েদখার।
তািমলনাড়ুেত pথম pিতবােদর ঝড় ওেঠ pথমদফা লক-
ডাউেনর শুrেতই। মূলত: েকরল েথেক আসা শত শত িমক 

েচnাই এবং েকােয়mাটুর েরলেsশেন আটেক পেড়ন। হঠাৎ জন-
পিরবহন বn হওয়ায় তােদর অবsা হেয় পেড় ন যেযৗ ন তেsৗ। 
খাদয্, পানীয় জল এবং pেয়াজনীয় আ য় হীন এই মানুেষরা 
েনেম আেসন রাsায়। িবশৃঙ্খলা সৃিষ্ট হেল পুিলশ লািঠচাজর্ কের। 
পের সরকািরভােব তােদর dই শহের থাকার খািনক বয্বsা হয়।
েচnাই সহ েবশ িকছু শহের নাগিরক সমােজর একাংশ ও িকছু 
জন-সংগঠন লক-ডাউেনর শুrর িদনgেলা েথেকই অসহায় 

িমকেদর খাদয্ ইতয্ািদ িদেয় সাহাযয্ কের আসেছ। িকnt তা 
সেttও বh মানুষ এখনও চরম dরবsায়। তািমলনাড়ু সরকার 
নানান জায়গায় খািনক েরশন পাঠােনার বেnাবs কেরেছ। 
িকnt সামানয্ চাল আর ডােল িক ভুখা মানুেষর েপট ভের? 
েকাথাও জুেটেছ শুধু নুন ভাত ! রাজয্ সরকার এই বয্াপাের িকছু 
আিধকািরকেক দািয়t িদেয়েছ িমকেদর pেয়াজনীয় নুয্নতম 
খাদয্ সরবরােহর জনয্ ও তােদর মাথা েগাঁজার sােনর বয্বsা 
করার জনয্। যিদও সরকাির আিধকািরকেদর েদখা না পাওয়া 
ও অনয্ pেদেশর িমকরা sানীয় ভাষা না জানার ফেল এই 
পিরকlনা খুব একটা বাsবািয়ত হয়িন।
হঠাৎ কের উপাজর্নহীন হওয়ায় এই িমকরা বািড়েত েকানও 
টাকা পাঠােত পারেছন না। সরকার মািলকপkেক চাপ েদওয়া 
েতা দূেরর কথা েমৗিখক অনুেরাধটুkও জানায়িন। নাগিরক 
সংগঠনgেলারও এবয্াপাের কাযর্ত িকছু করার েনই। েকািভড-
১৯ সােপাটর্ grপ েকবলমাt খাদয্সামgী দােনর মেধয্ই িনেজেদর 
সীমাবd রােখিন, নানান কারখানা কtর্পেkর সেঙ্গ আেলাচনা 
কের িমকেদর মাচর্ মােসর মজুির আদায় করার বয্াপাের িকছুটা 
সাফেলয্র মুখ েদেখেছন। েহাণ্ডাই-এর মেতা নামী েকাmানী ও 

ীেপরাmbdেরর িকছু সহেযাগী েকাmানীেত এই আেলাচনা সফল 
হেয়েছ। এ বয্াপাের ে ড ইউিনয়নgিলর sানীয় েনttেক আেরা 
উেদয্াগী হেত হেব।
এবাের আসা যাক একটু অনয্ pসেঙ্গ। এই অিতমারীর সেঙ্গ 
লড়াই করা sাsয্কমর্ী ও সাফাইকমর্ীরা মাs ও িপিপই েপেয়েছন 
যৎসামানয্ই। কেরানার সেঙ্গ সরাসির লড়াই করা একািধক 
িচিকৎসক, নােসর্র মৃtয্র খবরও এেসেছ। sানীয়sের ইিণ্ডয়ান 
েমিডকয্াল এেসািসেয়শন েচষ্টা করেছ sাsয্বয্বsার সেঙ্গ যুk 
সকলেক িচিকৎসা ও আইিন িনরাপtা েদওয়ার। cিkিভিtক 
সাফাইকমর্ীেদর সািবর্ক িনরাপtার িদকিট তািমলনাড়ু সরকার 
এখেনা অবেহলা করেছন। রাজয্ সরকােরর সেঙ্গ আর এস 
এস-এর ঘিনষ্ঠতার সুবােদ ঐ সংগঠেনর সদসয্রা sাধীনভােব 
ঘুের সামানয্ই কাজ করেছন, িকnt িমকেদর পােশ দাঁড়ােনার 
িসংহভাগ দািয়t পালন করা নাগিরক ও জন-সংগঠনgিল পেদ 
পেদ বাধা পােcন।
লক-ডাউেনর আেগ েথেকই এই িমকেদর অবsা িছল েশাচনীয়। 
েদিরেত েবতন, ওপরওয়ালার গালাগাল এবং েজার কের চািপেয় 
েদওয়া অিতিরk সমেয়র কাজ িছল pিতিদেনর ঘটনা। যা এই 
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লক-ডাউেনর পেবর্ মাtা ছািড়েয়েছ। িনমর্াণ ও বয়নিশেlর 
েবিশরভাগ িমকই মাচর্ মােসর েবতন কম েপেয়েছন। অেনেকর 
ভােগয্ তাও েজােটিন। সংগিঠত েkেtও এই িমকরা মাচর্ মােসর 
pথম িতন সpাহ পুেরা কাজ করেলও তার জনয্ আংিশক েবতন 
েপেয়েছন। ফেল একিদেক pবল অথর্কষ্ট, অনয্িদেক তািমলনাড়ু 
সরকােরর পk েথেক এক সpােহরও েবিশ পের এই িমকেদর 
িদেক যৎসামানয্ সাহােযয্র হাত বাড়ােনা, এই সব িমকেদর 
েঠেল িদেয়িছল অধর্াহার, অনাহােরর েদারেগাড়ায়।
আশ্চযর্জনক ভােব এই সংকটকােল সরকাির জনিবেরাধী নীিতর 
িবrেd pিতবাদমুখর মানুষgিলর ওপর সরকারবাহাdর তার 
দমনপীড়ন জাির েরেখেছন। অেনেক েgpার হেয় জািমেন ছাড়া 
েপেয়েছন। এর আরও বৃহtর pিতবাদ pেয়াজন। আদালত 
বn থাকায় সাধারণ মানুষ ও িবচারাধীন বnীরা বhিদন ধেরই 
নয্ায়িবচার েথেকও বিঞ্চত। অপরিদেক অেনক আইনজীবীও 
অথর্সঙ্কেট েকানও সরকারী সুরাহা পােcন না। িস িপ িড আর 
সমs sেরর েমহনতী মানুেষর অিধকার রkা ও তােদর সাহােযয্র 
জনয্ সাধয্মেতা েচষ্টা চালােc এবং তারা আগামী িদেনও এই 
কােজ bতী থাকেব।

মহারা
pধানত এঁরা রাজৈনিতক বnীেদর মুিkর িবষয়gিলেক সামেন 
আনেছন। ইিতমেধয্ই মুmাই-এর আথর্ার সংেশাধনাগােরর ৭২ জন 

বnীর সংkমেণর িবষয়িট মহারা  হাইেকােটর্র নজের এেনেছন। 
এবং দাবী কেরেছন এন আই এ েকােটর্ (মুmাই েসশন েকােটর্র 
৪৫ নং ঘের), েযখােন ১২ জন রাজৈনিতক বnীর িবচার চলেছ, 
এঁেদর পয্ােরােল মুিk েদওয়া েহাক। িবেশষত ভারভারা রাও-
এর শারীিরক অবsা এবং বয়স িবেবচনা করেত বেলেছন। এর 
সােথ তাঁরা মহারাে র পিরযায়ী িমকেদর িবষয়িটেতও সিkয় 
হেয়েছন। িস িপ িড আর মহারা  সরকার ও পুিলশবািহনীর 
অমানিবক আচরেণর িবrেd েসাcার হেয়েছন। এবং যথাসাধয্ 
এই সমs িমকেদর পােশ দাঁিড়েয়েছন।

অnpেদশ ও েতেলঙ্গানা 
pথম েথেকই এঁরা পিরকlনাহীন লক-ডাউেনর িবrেd েসাcার 
হেয়েছন। জনsাথর্ মামলাও দােয়র কেরেছন। ধারাবািহকভােব 
পিরযায়ী িমকেদর পােশ েথেকেছন। সরকােরর ওপর চাপ 
সৃিষ্ট কেরেছন যােত এই সমs িমকরা েরশন পান। েবসরকাির 
pিতষ্ঠানgিলর মািলকেদর কােছ িমকেদর িনরাপtার (খাওয়া 
ও থাকার) দািয়t িনেত বেলেছন। িবেশষত িবশাখাপtনম, 
হায়dাবাদ, েসেকndাবাদ ও িশlতালুকgিলেত ঘুেরেছন। 
সাধয্মেতা tােণর কাজও কেরেছন। িকnt তাঁরা মূলত সরকােরর 
অথর্ৈনিতক পিরকlনােক pেশ্নর মুেখ দাঁড় কিরেয় িদেয়েছন। 
গভীরভােব ভাবেত েচেয়েছন সরকােরর আগামী িদেনর “দয্ 
রাইজ অফ িডজাsার কয্ািপটািলজম”-এর নয্ােরিটভ।

তথয্ানুসnান

দমদম েজেল সংঘেষর্র ঘটনায় তথয্ানুসnান:

২১ এিpল দমদম েজেল সংঘেষর্র ঘটনায় পাঁচজন বnী মারা যান এবং pায় শতািধক বnী আহত হ’ন। ২২ েশ এিpল, সরকার কtর্ক 
েঘািষত ‘জনতা কাফুর্’র িদেন এিপিডআর-র েকndীয় টীম আর.িজ.কর হাসপাতােল যায়; যােত উtর কলকাতা ও হিরেদবপুর শাখার 
সােথ দিkণ কলকাতা শাখার pিতিনিধও িছেলন। ২৩েশ এিpল, েযিদন েথেক ‘লক-ডাউন’ শুr হেলা, েসিদন দমদম েজেলর ঘটনা 
িনেয় আইিজ, িpজন-র কােছ েডপুেটশন েদওয়া হয় এবং েসখােনও দিkণ কলকাতা শাখার সদসয্ উপিsত িছেলন। লক-ডাউন শুr 
হয়ার পের আমরা একিট িববৃিতর মাধয্েম বnু, সমথর্ক ও কমর্ীেদর কােছ আেবদন রািখ, যিদ তাঁেদর আেশপােশ েকান মানুষ অভুk 
আেছন বা অনয্ অসুিবধার িশকার অথবা সরকাির েয পিরেষবা পাওয়ার কথা, তা েথেক বিঞ্চত হেcন – েসই িবষেয় আমােদর জানােল, 
আমরা আমােদর সাধয্মত পােশ থাকার েচষ্টা করেবা। যিদও এই বয্াপাের খুব িবরাট িকছু সাড়া আমরা পাইিন। েয gিটকেয়ক ইসুয্ 
আমােদর সামেন এেসিছল, তা সংিশ্লষ্ট থানার মাধয্েম pশাসেনর েগাচের এেন সমাধান করেত েপেরিছ। এছাড়া, আমােদর এলাকার 
মেধয্, েরশন বয্বsার dনর্ীিতর িবrdাচরেণর জনয্ গণতািntক আেnালেনর এক কমর্ীেক পুিলশ েgফতার করেল, অনয্ আরও িকছু 
গণতািntক সংগঠেনর সােথ আমরাও তার মুিkর বয্াপাের উেদয্াগী হই এবং পুিলশ পের তােক েছেড় িদেত বাধয্ হয়। এই লক-
ডাউন-র সবেচেয় বড় িশকার, এই রাজয্ েথেক িভনরােজয্ কাজ করেত যাওয়া িমকরা অনয্ সবার মেতা আমােদর সদসয্েদর সােথও 
েযাগােযাগ কেরন। আমরা িনেজেদর বয্িkগত েযাগােযােগর মাধয্েম তােদর িকছু িকছু অসুিবধা, েযমন েরশন বা হাতখরচ ইতয্ািদর 
িকছুটা সুরাহা করেত সkম হই। তােদর বািড় েফরার বয্াপােরও pেয়াজনীয় খবরািদ িদেয় তােদর পােশ থাকার েচষ্টা করা হয়। এছাড়া, 
অনয্ pেদশ েথেক িকছু মানুষ কােজ এেস এখােন আটকা পেড় যান এবং একসময় আিথর্ক ও েরশেনর অসুিবধার সmুখীন হন। অনয্ 
িকছু সংগঠেনর সােথ আমরা তােদর েরশন বাবদ ৩০০০/- টাকা িদেয় পােশ থাকার েচষ্টা করা হয়।
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অিভবাসী িমেকর লং মাচর্ চলেছ। েসই সেঙ্গ মৃtয্-িমিছলও। 
সািবর্ক ভােবই িমেকর অিধকার িবপn েমাদী সরকােরর নীল 
নকশায়। ইিতমেধয্ gজরাট, িহমাচল pেদশ, উtর pেদশ, 
কনর্াটক-সহ িবেজিপশািসত pায় সব রাজয্ এবং কংেgস-
শািসত পঞ্জাব ও রাজsান ম-আইেন মারাtক বদল এেনেছ। 
ৈদিনক কােজর সময় ৮ ঘণ্টা েথেক ১২ ঘণ্টা কের েদওয়া 
হেয়েছ (পঞ্জাব-রাজsােন অবশয্ বাড়িত ৪ ঘণ্টােক ওভারটাইম 
ধরা হেব বেল জানােনা হেয়েছ)। েকndীয় অথর্মntী িনমর্লা 
সীতারমন িপএেফ মািলেকর জমার শতাংশ-হারও কিমেয় 
িদেয় িমেকর সবর্নাশ আরও পাকা কেরেছন। অজুহাত সব 
েkেtই কেরানা-সঙ্কেটর। ঘটনা হল, গত েবশ কেয়ক বছর 
ধেরই ম-আইেন এই সব মারাtক বদেলর নকশা ৈতির 
করেছ েকndীয় সরকার।

লক-ডাউেনর মেধয্ িবিভn রাজয্েক ম-আইন সংেশাধেন 
kমাগত উsািন িদেয় িগেয়েছ েকndই। এমনকী অ-িবেজিপ 
রাজয্ সরকারেকও ৈদিনক ম-সময় বািড়েয় ১২ ঘণ্টা করার 
জনয্ এবং sায়ী চাকিরর ধারণায় ইিত েটেন েময়াদ-িভিtক করার 
পরামশর্ েয েকndই িদেc—তার pমাণ েতলঙ্গানার মুখয্মntীর 
pধান সিচবেক েকndীয় মসিচব হীরালাল সামািরয়ার ৫ েম’র 
িচিঠ (িডও নং েজড-২০০২৫/৩৪/২০১৫-এলআরিস)। 
‘ৈদিনক ম-সময় ৮ েথেক বািড়েয় ১২ ঘণ্টা করা এবং েময়াদ-
িভিtক িনেয়াগpথা চালু এখনই জrির’ বেল িনদান িদেয় 
রাজয্ কী করল—তার িরেপাটর্ও েচেয়েছন েকndীয় মসিচব! 

বstত ২০১৪-র পর েথেকই েমাদী সরকার ম-সংsােরর 
তাল ঠুকেছ। মজীবী মানুেষর বh সংgােম অিজর্ত িকছু-িকছু 
অিধকােরর আধার pধান ৪৪িট ম আইন ৪িট েকােড সীমাবd 
করার খসড়া d’বছর আেগই ৈতির হয়। তার মেধয্ েবতন 
িবষেয় েকাডিট েতা গত জুলাইেয় আইনও হেয় িগেয়েছ pায় 
িনঃশেb। েসখােনই রেয় িগেয়েছ মs িবপদ। েফ্লার ওেয়েজর 
নােম িশl-িনরেপk ভােব নূয্নতম ৈদিনক মজুির বাঁধা হেয়েছ 
মাt ১৭৮ টাকায়। েযখােন বh িশেl চালু িদনমজুির তার 
িdgণ বা তারও েবিশ। বয্াপারটা sায়ী এবং সবর্বয্াপী কের 
েতালার পথ েকndই কের েরেখেছ গত বছর ওই ১৭৮ টাকার 

সংsােন েকাড অন ওেয়েজস সংসেদ পাশ কিরেয়। অথচ 
১৯৯১ সােল রয্াpাকস মামলায় সুিpম েকােটর্র িনেদর্শ মানেল 
এখন েকানও িশl িমেকর মাস মাইেনই ২৫ হাজার টাকার 
কম হওয়ার কথা নয়।

psািবত আর িতনিট—িশl-সmকর্, সামািজক সুরkা 
এবং কােজর পিরেবশ ও ম-sাsয্ সmিকর্ত েকােডর িবল 
সংসেদর আগামী অিধেবশেনই েপশ হেয় েযেত পাের। িশl-
সmকর্ েকােডই িফkড টামর্ এমpয়েমেnর কথা বলা হেয়েছ—
যার অথর্ sায়ী কােজর ধারণাটাই তামািদ হেত বেসেছ। 
pিতবাদী আেnালেনর পথ বn করেত ইউিনয়ন গঠন সংkাn 
িবিধও বদল করা হেc। ওই েকােডই ম-সময় ৮ ঘণ্টার 
বদেল ‘সংিশ্লষ্ট রাজয্ সরকােরর ইcাধীন’ করা হেয়েছ। ওই 
অেstই কেয়কিট রাজয্ ১২ ঘণ্টার ম-সময় চালু কের েফলল। 
েমাদী সরকােরর psািবত েকাড অন  েসাশয্াল িসিকউিরিট-
েতও িমেকর সবর্নাশ। মািলেকর sাথর্ েদখেত িগেয় ওই 
েকােড িপএেফ মািলেকর জমার পিরমাণ ১২ শতাংেশর বদেল 
১০ শতাংশ করার কথা বলা হেয়েছ। যা আপাতত িতন মােসর 
জনয্ বলবত কের িদল েকnd।

গত বছর জানুয়ািরেত ফাঁস হেয় যাওয়া নয্াশনাল 
সয্ােmল সােভর্র িরেপাটর্ েদিখেয়িছল—পঁয়তািlশ বছেরর 
মেধয্ ২০১৭-১৮-েত েদেশ েবকারেtর হার েপৗঁেছিছল সেবর্াc 
মাtায় (৬.১%)। কেরানা-পিরিsিতেত লক-ডাউেনর পর 
এিpেলর মাঝামািঝ েসnার ফর মিনটিরং ইিnয়ান ইকনিমর 
িরেপােটর্ pকাশ, েবকারেtর হার সবর্কালীন েরকডর্ কেরেছ 
২৬.১%-এ েপৗঁেছ। েদেশর িবপুলসংখয্ক কমর্kম মানুষ ও 
তাঁেদর পিরজেনেদর এেন েফেলেছ খােদর িকনাের। লক-
ডাউেন সরাসির কমর্cয্ত হেয়েছন pায় ১২ েকািট মানুষ। 
আরও ৮ েকািট েলাক কােজর েখাঁেজ হেনয্। অথচ ‘ িমক কম 
পিরয়ােছ’র ধুেয়া tেল িবিভn রাজয্ ফয্াkিরজ অয্াk বদেল 
ৈদিনক সেবর্াc ৮ ঘণ্টার ম-সময় বািড়েয় ১২ ঘণ্টা কের 
িদল! ম-আইেন sায়ী সংেশাধন ঘিটেয় সরাসির অিডর্নয্ােnর 
ভাবনাও রেয়েছ েকেndর।

িমেকর সবর্নাশ
রােজন বাগ

কিব ভারাভারা রাও আশঙ্কা জনক অবsায় মুmাইেয়র েজ েজ হসিপটােল ভিতর্। তাঁর drত সুsতা কামনা কির। 
অিবলেm তাঁর িনঃশতর্ মুিk চাই।
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ভাগলপুর-মুেঙ্গেরর অিতিথ িমকেদর মিণdীপ 
জয়েদব দাস

hগলী েজলার বলাগড় থানা এলাকার হাওড়া-কােটায়া েরল 
শাখার খামারগাছী েষ্টশেন িবহােরর ভাগলপুর, মুেঙ্গর েজলা 
েথেক আগত ১৩১ জন মিহলা-পুrষ অিতিথ িমক pায় ১৭ 
িদন ধের লক-ডাউেনর ফেল আটেক িছেলন। খবর েপেয় এ 
িপ িড আর িtেবণী-বাঁশেবিড়য়া শাখার সদসয্রা ১৩ মাচর্,২০২০ 
তথয্ানুসnান  কের।   

অিতিথ িমকরা ভাগলপুর-মুেঙ্গর েজলা েথেক রওনা েদন 
২১ মাচর্।  ২২ মাচর্ খামারগাছীেত েপৗেছ ২৩ মাচর্ েথেক কাজ 
শুr কেরন। চার েথেক পাঁচ িদন তারা কাজ কেরন। লক-ডাউন 
শুr হেল  কাজ বn হেয় যায়।  তারপর েথেক তাঁরা খামারগাছী 
pাটফেমর্ চেল আেসন। আমরা ১৩ মাচর্ dপুের খামারগািছ েষ্টশেন 
িগেয় েদখেত পাই, সারা pাটফমর্ জুেড় kিষ িমকরা ছিড়েয়-
িছিটেয় আেছ। েকউ েকউ আেছন েষ্টশন সংলg মােঠ। pাটফেমর্র 
ওভার bীেজর ছায়ায় বেস িছেলন অেনেক। মােচর্র দাবাদহ-েরাদ-
বৃিষ্ট-ঝেড় খামারগাছী pাটফমর্ই তােদর ঘর বাড়ী। তাঁরা আেছন 
েমাট ১৩১ জন। ২৫ মােচর্র পর েথেক ১৩ মাচর্ পযর্n মাt dিদন 
কাছাকািছ েকান kাব-সংগঠণ খাবার িদেত এেসিছল। িবষnমুেখ 
তাঁরা জািনেয়েছন, েস খাওয়ারও অপযর্াp। ১২ মাচর্ বলাগড় িব 
িড ও সেমত pশাসেনর কতর্ারা তােদর েদেখ যান সেঙ্গ d’িকেলা 
কের pিত পিরবাের চাল িদেয় যান।  শুধুমাt চালই।  মােঝর 
িদনgিলেত তারা যৎ সামানয্ েয টাকা-পয়সা িছল তা িদেয় মুিড় 
ছাt েখেয়-না-েখেয় িদন কািটেয়েছ। েসিদনই সেnয্েবলায় খবর 
পাওয়া যায়, েরল দpর আর িপ এফ িদেয় িমকেদর pাটফমর্ 
েথেক েবর কের েদয়। এরপর বলাগড় bক pশাসন িমকেদর  
খামারগাছী, কামালপুর হাই skেল জায়গা কের েদয়। 

hগলী েজলা এ িপ িড আর এর আেলাচনা, অনয্ শাখার 
সদসয্েদর সবর্াtক আিথর্ক সহেযািগতা  এবং শুভানুধয্ায়ীেদর 
উদার আিথর্ক সহেযািগতার আশব্ােস কামালপুর হাই skেল 

িমকেদর কােছ েপৗছাই। skল সংলg েবশ িকছু যুবক, skল 
পিরচালন কিমিটর সভাপিত ও সহ সmাদক আমােদর কােছ 
সিনবর্n অনুেরাধ কের, যিদ আমরা দািয়t িনেয় িকছুিদন 

িমকেদর খাওয়া-দাওয়ার বয্বsা করেত পাির তেব ওরা সাহস 
পায়। এ িপ িড আর আশব্s কের দশ েথেক বােরা িদন িমকেদর 
খাওয়া-দাওয়ার দািয়t িনেত পারেব। বলাগড় bক অিফেস 
িবিডও বেলন, ‘আপনারা িকছুিদন চািলেয় িনেত পারেল ভােলা 
হয়’।  ১৫ মাচর্ েথেক িমকেদর আপয্য়েণর একটা বয্বsা আমরা 
শুr করেত েপেরিছলাম। skেলর পিরকাঠােমা বয্বহার কের 
আমােদর অিভjতা িদেয় অিতিথ িমকেদর যথাযথ মযর্দা-সmান 
েদওয়ার েচষ্টা আমরা কেরিছ। মিহলা অিতিথেদর পিরধােনর বst 

সমসয্া েদখা েদওয়া এ িপ িড আর-এর জৈনক শুভানুধয্ায়ীর 
আnিরক উেদয্ােগ  িতপাn জন মিহলােক একিট কের ণtন 
শািড় েদওয়া হয়। skল সংলg যুবকরা এবং সভাপিত-সহ 
সmাদক আপয্ায়েণর বয্বsা সুচাr rেপ গেড় েদওয়ার জনয্ 
এ িপ িড আর-েক বারবার ধনয্বাদ জািনেয়েছন।  এ িপ িড 
আর এবং  শুভানুধয্ায়ীেদর উেদয্ােগ বােরািদন অিতিথেদর 
আপয্ায়ণ যথাযথ মযর্াদার সেঙ্গ করা হেয়েছ। skল সংলg 
দশ জন ds অিতিথ এবং রাnা েথেক পিরেবশণ সহ সমs 
pেয়াজনীয় কােজ ঐকািnক সহেযাগী পেনর জন সেমত 
pায় এক’শ বাষ্টিট জন অিতিথর খাওয়ার বয্বsা িছল।

বাকী  উিনশ িদেনর মেধয্ মােঝ মােঝ েকান েকান 
সংগঠন এেবলা-ওেবলা কের  সাত েথেক আট িদন 

িমকেদর খাওেনার দােয়t িনেয়িছল। বাকী িদন বলাগড় 
িবিডও’র পk েথেক বয্াবsা করা হেয়িছল।  বিtশ িদন তাঁরা 
কামালপুর হাই skেল িছেলন।  কামালপুর skল সংলg pায় 
kিড় জন যুবক এবং skেলর সভাপিত এবং সহ-সmাদক 
‘দূরt িবিধ’েক সামেল ১৩ মাচর্ েথেক জিড়েয় িছল েশষ িদন 
পযর্n। তাঁরা না-থাকেল েকান পযর্ােয়  এই কাযর্kম  চালােনা 
েযত না।                                         

আর একিট কাজ আমরা কেরিছলাম। ঘের েছেড় আসা 
েছাট েছাট িশশু, বৃd ‘ঘরওয়ােল’, িপতা মাতা েকাথায় 
খােc, েকাথায় ঘুেমােc এই dিশ্চnা েথেক িবষn িমকেদর 
িকছুটা সময় িবিcn করার েচষ্টা কেরিছলাম। কেয়কিদন 
সেnয্েবলায় গােনর আসর বিসেয়িছলাম মিহলা িমকেদর 
িনেয়। িশব বnনা, ৈচিত এবং  সািদর(িববােহর) গান ওঁরা 
েগেয়িছেলন। তাঁেদর িসেনমাও েদখােনা হেয়িছল। 

বলাগড় অঞ্চেল েয িমকরা আেসন; s-বাস েথেক 
পরবােস যাওয়া অনয্ িমকেদর েথেক িভn ধরেণর এক 
ৈবিশষ্ট আেছতােদর।  অিতিথ এই িমকরা kিষ সমৃd 
বলাগড় bেক আেসন মূলত েপঁয়াজ tলেত। বলাগেড়র 
‘সুখসাগর’ েপঁয়াজ উৎপাদেনর পিরমান, সুখয্ািত পিশ্চমবঙ্গ 
ছািড়েয় সারা ভারেত িবsার লাভ কেরেছ। একজন kষেকর 
উৎপn ফসেলর িভতর  বীজ বপণ েথেক ফসল েতালা 
পযর্n কত  ধরেণর ম, ফসল েথেক জীবন ধারেণর রসদ  
সংgেহর জনয্ কত ধরেণর উপায় ঢুেক থােক রা  েকানিদন 
জানার েচষ্টা কের নাই। 

েপঁয়াজ েতালার সময় হেল ভাগলপুর ও মুেঙ্গর শহর 
েথেক kিড়-পঁিচশ িকেলািমটার বৃেtর মধয্কার gাম েথেক 
এই িমকরা বলাগড় অঞ্চেল আেসন। েপঁয়াজ tেল িমকরা 
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টাকার মূেলয্ মজুরী পান না। েপঁয়ােজর িবিনমেয় তাঁরা kষেকর  
জিম েথেক েপঁয়াজ tেল বsা বিn কের েদন। kিড়-পঁিচশ জেনর 
দলবd  িমকরা এক িবঘা জিমর েপঁয়াজ tেল এক বsা েপঁয়াজ 
পায়। এই েপঁয়াজ তারা িবিk কেরন না।  বািড়েত িনেয় যান। 
ভাগলপুর, মুেঙ্গর-এর s-েদেশ। সmৎসর তাঁরা এই েপঁয়াজ েখেয় 
থােকন। তাঁেদর েদেশ েপঁয়ােজর মূলয্ চড়া। েসই দােম kয় কের 
খাওয়ার মত েরাজগােরর উপায় তােদর েনই। তাঁেদর শরীর আেছ, 
শিkও আেছ। তাঁেদর dই হােত েকবল কাজ নাই! পিরবােরর 
খােদয্ sাদ আsাদেনর জনয্ই তারা পিরবার ধের আেসন, এই 
পরবােস। সবাই িমেল েপঁয়াজ kিড়েয়, সবাই িমেল খােবন। এই 

িমকরা আেসন মাt পাঁচ েথেক সাত িদেনর জনয্। pায় সকেল 
এক কাপেড়ই আেসন। মাt েতা এই কটা িদন! d-িতন বsা 
েপঁয়াজ হেলই েদেশ চেল যান। ে েন pায় সকেল িবনা িটিকেটর 
যাtী। এমিন কেরই চেলন তাঁরা। এটাই তাঁেদর জীবেনর ছিব। 
িঠক এই কারেণই মিহলােদর পিরধােনর শাড়ীর বয্বsা আমােদর 
করেত হেয়িছল।                      

sামী-stী এেসেছ। িতন েথেক পাঁচিট েছেল-েমেয় ভাগলপুেরর 
gােম েরেখ এেসেছন। stী এেসেছন খামারগাছী; sামী মুmাই অথবা 
িদlী িকংবা বয্াঙ্গােলাের, মুেঙ্গেরর েদেশ চার েছেল-েমেয়েক একটু 
বড় েমেয়র েহপাজেত েরেখ এেসেছন। বৃdা এেসেছন dই েছেলেক 
িনেয়। বৃd ‘ঘরওয়ােল’ একলা ভাগলপুেরর েদেশ। এক বৃdা 
এমনই এক ‘ঘরওয়ােলর’ জনয্ েকাথায় িতিন খােcন, েকাথায় 
শুেcন এই িচnায় িদেনর পর িদন েযভােব উথািল-পাথািল 
েকঁেদেছন তা েদেখ আমােদর বুক মুচের উেঠেছ। িহিnেত বৃdা 
বলেছন, আমার বুড়া’র  ‘তসিবর’ আমার েচােখ িদেন িদন অsষ্ট 
হেয় আসেছ। আিম ঘর যােবা। বsা েবঁেধ, পিরcn শািড়,কপােল 
উjjল িসঁdেরর িটেপ েসঁেজ েগেটর বাইের েবিড়েয় এেসেছন।  
এক মিহলা িমক বেলেছন, আপনােদর এই ভােলা ভােলা খাবার 
েখেয় ‘পঁচ’তা েনিহ’ আমার েপট ফুেল উঠেছ। কারন, আমার িতন 
জন েছাট েছাট সnান কী খােc, েকাথায় শুেয় ঘুেমােc, আিম 
জািননা।  আমার েদখেত ইেc করেছ তােদর। েয বাৎসলয্ রেসর 
ধারা বেয় েযত সnানেদর sেষর্। েস ধারা অবrd। আশঙ্কার এই 
েবদনা মােয়র মেন িবেkাভ ৈতরী হেc। সংেkাভ েব’র না হেত 
পারায় আবসােদ িবষn হেয় েভেঙ পরেছন মা।  আমােক েছেড় 
িদন, আিম েহঁেট েহঁেট মুেঙ্গর চেল যােবা। মুেঙ্গর তক?  ‘হয্া’।। 
‘মুেঙ্গর তক’।     েয পড়শীর কােছ তােদর েরেখ এেসেছ তােদর 
কােছ েফান করেল ‘েমের বােc’ েকবল কাঁদেছ আর কাঁদেছ। 
তাঁর অসহায় আিতর্, আপনােদর পােয় ধরিছ আমেদর যাওয়ার 
বয্বsা কের িদন। ভগবান আপনােদর ভােলা করেব, ভগবান 
আপনােদর অেনক টাকা েদেবন।  ‘েদা-িদন েদেখেঙ্গ উসেক বাদ 
েগট েতাড়েক িনকাল যােয়েঙ্গ।‘

সামেন অkল জলিধ তp  িপেচর কােলা পথ। বাঙলার 
খামারগাছী েথেক সুদূর মুেঙ্গেরর gাম পযর্n েস পথ িবstত। শুধু 
সnান, শুধু পিরজন েকন! তাঁর বুেকর মেধয্ ধরা আেছ মুেঙ্গেরর 

িটলা-পাহাড়, মুেঙ্গেরর গঙ্গা, আবািদ-আনাবািদ েkত, পিরিচত 
গাছপালা। বৃিষ্ট েহাক আর না েহাক শুষ্ক েহাক, সজল েহাক েস 
মুেঙ্গর তাঁর, মুেঙ্গেরর েস। অবিcn েস সttা। তােক িবিcn করেব 
েক! ‘কেরানা’! িtশুল-তরবারী! েস শিk েকাথায়!  েহঁেট চেলেছ 
আসমুd-িহমালেয়র পরবাসী মানুেষর দল। কী িনদাrণ পিরহাস! 
িনজ েদেশ পরবাসী েস! এই মানুষরা েনতা-মntী-আমলা কােরা 
েকান কথা  িবশব্াস করেত চাইেছ না। েঠেক েঠেক জীবন তাঁেদর 
দূিবর্সহ হেয় ঊেঠেছ। বাস েহাক, ে ন েহাক তার িনয়ntণ মািলেকর 
হােত, সরকােরর হােত। িকnt িনেজর dই পদযুগল তার মিজর্েতই 
েসাজা হয়, ভাঁজ হয়, চলেত শুr কের। হয়েতা তাঁর তীb kদা 
আেছ, েরাজগােরর অভােব, অেথর্র অভােব, জীবেনর ছn তাঁর 
েকঁেট যােব। সব–েতা এ েপাড়া েদেহর জনয্। েবপেরায়া িমক সব 
েঠেল েফেলেছ।  িমেকর মেনর আকােশ িনিবড় কের জিড়েয় 
আেছ তার বাবা, তাঁর মা, stী, পুt, কনয্া, ভাই, েবান, মুেঙ্গেরর 
আকাশ বাতাস। এই সmেকর্র  শিkর কােছ অনয্ সব শিk 
িপছেন চেল যায়। েসই েপঁয়াজ েতালা মিহলা িমেকর মিণdীপ 
রেয়েছ সmেকর্র মেধয্;  মুেঙ্গেরর পাহােড়র েকােল মাহােতােদর 
gােম।  তাই সারা ভারেতর তাঁর যত pােণর সাথী আেছ সবাই 
কােলা রাsার আৈথ সমুেd পািড় িদেত েনেমেছ তােদর মিণdীপ-
এর কােছ েপৗেছােব বেল। েস কথা শুনেত েপেয়েছ খামারগাছীেত 
েপঁয়াজ kেড়ােত আসা মিহলা-পুrষ। দল েবঁেধ।  একা। চেল 
েযেত চাইেছ। একজন যুবক বেল িছল, বাবু, ‘kছ রাsা হাম 
েদৗড়েক যােয়েঙ্গ, kছ পয়দল।’ 

সিতয্ই েভেঙ েফলেলা কামালপুর হাই skেলর েগট।   েম 
মােসর আট তািরখ সকাল নয়টা নাগাদ skেলর েগট েভেঙ বsায় 
বাধা সংসার মাথায় িনেয়  েবিড়েয়ই পরেলা সবাই। আর থাকেব 
না তাঁরা। েহঁেট চেল যােব মুেঙ্গর-ভাগলপুের। বলাগড় থানার 
পুিলশ ও িবিডও সেমত pশাসেনর দলবল ভয় েদিখেয় তােদর 
আবার skেলর িভতর pেবশ করায়। েসিদন  েবপেরায়া  িমকেদর 
pশাসন pিতrিত িদেত বাধয্ হয় ; এক সpােহর মেধয্ েয েকান 
উপােয় তােদর ভাগলপুর ও মুেঙ্গের েপৗছেনার বয্বsা করেব।                                                      

আমােদর েচষ্টাও েতা িনsল হেc। সরকার এই অসহয়াতােক 
পা’মািড়েয় িদেয় চেল যােc। িদেনর পর িদন চেল যােc, 

িমকেদর যাওয়ার বয্বsা করেত পারিছ না। sb হেয় আিc, 
িকছু করেত পারিছ না। মাচর্ মােসর েচৗd তািরখ েথেক িনয়িমত 
েযাগােযাগ েরেখিছলাম। িবিডও মহাশয় সহেযািগতাই কেরেছন। 
িকnt ভারতবেষর্র েকnd-রাজয্ pশাসণ এর সমs িkয়াকলাপ 
‘কেরানা’েক েকnd কের িমেকর িবপেkই েগেছ।          

pথম িদন েথেক আমরা েচষ্টা কেরিছলাম জণগেণর সমs 
pকার দায় সরকার gহণ কrক। িকnt সরকােরর িববৃিত েথেক 
পিরsার হিcল, জনগণ িদেয়  কাজ কিরেয় সরকার েরােগর এই 
িবপযর্য় েথেক উtীণর্ হেত চাইেছ।।  এনিজও েদর সহেযািগতা 
করেত বেলেছ। সরকারই েযন বলেছ, আপনারা দিরdনারায়ণ 
েসবা িদন। িমকেদর আপয্ায়েণর দািয়t েনওয়ার পর  তােদর 



যাওয়ার বয্বsা করার জনয্ বারবার pিkয়া চালােনার কথা 
বেলিছ। একিদন আnর এক িদন েজলা sেরর pশাসণ িবিডও, 
এিডএমেদর সােথ িবিভnভােব েযাগােযাগ কেরও িকছু করেত 
পাির িন।  একটা সমেয়র পর আমরা বুঝেত েপেরিছ, একিদেক 
মুখয্মntী অনয্িদেক pধানমntী হয্া না-করেল েকান pিkয়াই কাজ 
করেব না। 

এত িকছু বুেঝও মানুষেক  েবাঝােত-েশানােত েযেত পারিছ 
না। েসখােন ‘দূরেtর’ েগেরা আমেদর েবঁেধও েফেলেছ। সভা-
সমােবশ বn। িমিটং-িমিছল বn। জীবন বাঁচােত েয অিধকারgেলা 
আমােদর অিনবাযর্য্ েস gিল েথেক জনগণেক িবযুk কের েদওয় 
হল।  এ েদেশ পদাঘাতই আমােদর সmল। সmাষণ যিদ জনগণ 
েপত তেব েতা িমিটং-িমিছেলর আর কী দরকার িছল! জনগণ চাল 
পােc, টাকা পােc, pধানমntী- মুখয্মntীর রাজৈনিতক kমতার 
দিড়েত বাঁধা পের যােc। একিট েরাগ, একিট ‘িবপযর্য় েমাকািবলার 
আইন’ গণতািntক বয্বsােক cরমার কের d’িট হােতর থাবার মেধয্ 

চেল যাওয়ার  মুেখামুিখ আমরা। একিট েরাগেক হািরেয়, জীবন 
বাঁচােনার নাম কের েবঁেধ েফলেলা আমােদর  জীবনেক।        

“েগট েতাড়েক িনকাল যােয়েঙ্গ” েম মােসর আট তািরেখর 
সিতয্ই যখন হেলা, তারপরই  pশাসণ েবাধহয় নেড়চেড় বেসিছল। 
এ ঘটনা কী ইিঙ্গত িদল, েক জােন!  জগdল নেড় উঠেলা। 
েচৗdই েম, িমকেদর েমিডেকল েচকআপ হল। পেনেরাই েম 
সকাল আট’টায় পাঁচিট েলাকাল বােস েচেপ সােড় দশটায় িসঙু্গের 
উেdেশয্ যাtা করেলা খামারগাছীর কামালপুর হাই skল েথেক। 
েসখান েথেক দশিট সরকাির বােস েচেপ আরও িকছু িমেকর 
সেঙ্গ চেল যােব এ পরবাস েছেড় িবহােরর s-বাস ভাগলপুর-
মুেঙ্গেরর gােম। অিতিথ  এক’শ একিtশ জন েপঁয়াজ- িমক। 
যাঁরা এেসিছল পাঁচ েথেক সাত িদেনর জনয্ এক কাপেড়, রেয় 
েগল  অনn pহের েমাড়া  দীঘর্  ছাপাnিট িদন। তাঁরা েগল, 

িমেকর মিণdীেপ। েযখােন জীবেনর সmকর্gেলা সার হেয় রেয় 
েগেছ। ভাগলপুর, মুেঙ্গেরর পাহােড়র েকােল মাহােতােদর gােম। 

েpস িববৃিত


