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সমােলাচনার অিধকার না থাকেল গণতnt থাকেব না
লকডাউেনর বাজাের েকালাহল েতা এমিনেতই বারণ। জমােয়ত চলেব না,
িমিটং-িমিছল চলেব না, কারণ ‘সামািজক দূরt’ বজায় রাখেত হেব। িকnt
তােতও রেk েনই। েকউ একা একা িনেজর মত pকাশ করেলও মুশিকল
হেত পাের, যিদ েসই মত শাসকেদর িবrেd যায়। তার ওপর আেরকটা
িদেকও এখন সদা সতকর্ থাকেত হেc, তা হল, শুধু সরকার নয়, আদালত
না আবার েকানও কথায় অপমািনত েবাধ কের বেস।
আইনজীবী pশাn ভূষেণর িবrেd আদালত অবমাননার মামলা
কেরেছ সুিpম েকাটর্, এবং তাঁেক েদাষী সাবয্sও কেরেছ। এই মামলার
উপলk িছল pশােnর dিট টুইট। কারও অিভেযােগর িভিtেত নয়, েকাটর্
sতঃpেণািদত হেয় এই মামলা দােয়র কেরেছ এবং sয়ং pধান িবচারপিতর
েবঞ্চ তার িবচার কেরেছ। pশাn ভূষণ দীঘর্কাল ধের ওই আদালেত
pয্াকিটস করেছন। জনগেণর অিধকােরর pশ্ন েযখােনই জিড়ত, েসখােনই
তাঁেক েদখা েগেছ পাির িমেকর কথা না েভেব িনিdর্ধায় আইিন লড়াইেয়র
দািয়t িনেজর কাঁেধ tেল িনেত। এিপিডআর-এর হেয় িসঙ্গুেরর জিমহারা
kষকেদর জিম েফরােনার মামলায় তাঁর পিরচালনায় েয সাফলয্ এেসেছ,
েসকথা সবাই জােনন। এখন যেশার েরােডর হাজার হাজার ঐিতহয্বাহী
pাচীন গাছ বাঁচােনার লড়াইও সুিpম েকােটর্, এবং তা িতিনই লড়েছন।
জনগেণর অিধকােরর বnু এেহন একজন আইনজীবীর ওপর শাসেনর
খাঁড়া েনেম এেল তা জনগেণর এবং আমােদর মত অিধকার সংগঠনgিলর
ভাবনার িবষয় হেয় দাঁড়ায় বই িক। তাই এই মামলার রায় েঘাষণার আেগই
সারা েদশ েথেক সুিpম েকােটর্র কােছ মামলা pতয্াহার করার জনয্
অেনক আেবদন িগেয়িছল। পিশ্চমবঙ্গ েথেক েয আেবদনিট যায়, তােত
সই কেরিছেলন বh বিরষ্ঠ আইনj, িশkা ও সংskিত জগেতর উjjল
বয্িkt এবং অিধকার কমর্ীরা। েবাঝাই েগল, এসব আেবদন িবচারপিতেদর
gহণেযাগয্ বেল মেন হয়িন। তাঁরা তাঁেদর রােয় বলেলন, “এই ধরেনর

আkমণ যিদ যথাযথ দৃঢ়তার সেঙ্গ pিতহত করা না হয়, তেব
তা আnজর্ািতক েkেt েদেশর মান এবং মযর্াদার kিত করেত
পাের। িনিভর্ক ও িনরেপk িবচারালয়gিল হল sাsয্বান
গণতেntর িনরাপtাবলয়, এবং তার ওপর েকানও িবেdষপরায়ণ
আkমেণর মাধয্েম তার pিত আsা টিলেয় েদওয়া অনুেমাদন
করা যায় না।” (অনুবােদর অিনcাkত trিটিবcয্িত মাজর্নীয়।)
এখােনই িকছু pশ্ন উেঠ যায়। একটা মnবয্ িক এতই
েজারদার হওয়া সmব, েয তা এেকবাের জগৎসভায় েদেশর
আসন টিলেয় িদেত পাের? আর আদালতgিল যিদ িনিভর্ক
ও িনরেপkই হয়, তাহেল েতা তােদর ওপর জনগেণর আsা
অিবচল থাকেত বাধয্, েয যাই বলুক না েকন।
রায় েবেরােনার পর সারা েদশ েথেক বh pাkন িবচারক
সহ আইনবয্বsার সেঙ্গ জিড়ত িতন হাজােররও েবিশ মানুষ এক
িববৃিতেত বেলেছন, “গণতেnt pিতিট সংsােকই জনগেণর কাছ
েথেক ভালবাসা ও সmান অজর্ন কের িনেত হয়, এবং pেতয্ক
শkসমথর্ সংsার ৈবিশষ্টয্ হল জনগেণর নজরদাির আর মnেবয্র
জনয্ িনেজেক উnুk রাখা। েকউ যিদ িবচারিবভােগর কাজকমর্
সmেকর্ সমােলাচনামূলক মতামত বয্k করেত চান, এই রায়
তাঁেদর ওপর এক িহমশীতল pভাব েফলেব। অংশীদারেদর
সমােলাচনােক rd কের েদওয়াটা েকানও সংsার পেkই ভাল

নয়, িবেশষ কের েদেশর সেবর্াc আদালেতর পেk েতা নয়ই।”
ইংলয্ােn ১৯৮৭ সােল িবখয্াত ‘sাইকয্াচার’ মামলায়
তখনকার আিপল মামলার সেবর্াc িবচারপিত ‘ল লডর্’েদর এক রােয়র pিতবােদ িতনজন ল লডর্-এর ছিব উলেটা
কের েছেপিছল টয্াবলেয়ড কাগজ ‘েডইিল িমরার’। তলায়
িলেখিছল, “ইউ ওl ফুলস” (েতামরা েবাকা বুেড়া)। তার
িবrেd আদালত অবমাননার দােয় বয্বsা িনেত অsীকার কের
লডর্ েটmলটন বেলিছেলন, “আিম এটা অsীকার করেত পাির
না েয আিম বুেড়া; এটা সিতয্। আিম েবাকা িকনা তা অনয্েদর
ধারণার িবষয়... এখােন আদালত অবমাননা সংkাn kমতা
pেয়াগ করবার েকানও দরকার েনই।”
আমােদর েদেশর অনয্তম অিধকারবাnব িবচারপিত িভ
আর kষ্ণ আইয়ার বেলিছেলন, “িবচারকেদর িনেজেদর মেধয্ই
যিদ পচন ধের, আদালত অবমাননা সংkাn kমতা তােদর
বাঁচােত পারেব না।”
এসব কথা আমরা আর িক মেন কিরেয় েদেবা, মহামানয্রা
সবই েতা জােনন। েকবল এইটুk বলেত পাির েয জনগণ
শািsর ভেয় েকানও সংsােকই সমােলাচনার অিধকার ছাড়েব
না। নাহেল গণতnt থাকেব না। জগৎসভায় এভােব আমােদর
মানসmান হারােত আমরা চাই না।

যাঁেদর হারালাম
অিমত মুhির : এিপিডআর সরাসির সদসয্-সমnয় শাখার সদসয্ অিমত মুhিরর জীবনাবসান হল অকােলই। মাস িতেনক আেগ
ঘুেমর মেধয্ grতর অসুs হেয়িছেলন। অেstাপচােরর পরবতর্ী সমেয় দীঘর্ িদন হাসপাতােলই িছেলন। পুেরাপুির েসের ওঠার আশা
িদিcেলন না ডাkারবাবুরা। তেব িচরিনdায় চেল যােবন, েতমন আশঙ্কা আেs আেs কাটিছল। আচমকাই গত ১১ অগাs সব েশষ।
হাসপাতােলই কেরানা-পিজিটভ হেয়িছেলন। তা েথেক েসেরও উেঠিছেলন। stী-কনয্া রেয়েছন। অিমত মুhির িছেলন তকর্িpয়, নানা
নtন ভাবনায় সহকমর্ীেদর ভাবােত পারেতন। লকডাউন-পেবর্ও সরাসির সদসয্েদর একািধক সাpািহক আলােপ অংশ িনেয়েছন।
িলেখেছন ‘অিধকার’ পিtকায়। েরেলর ইউিনয়েনও িছেলন সিkয়।
ইিলনা েসন : সারা জীবন অেনক লড়াই কেরেছন। ছিtসগেড়র িমক আর জনজাতীয়েদর অিধকােরর জনয্, নারীেদর অিধকােরর
জনয্, সমs মার-খাওয়া মানুষেদর অিধকােরর জনয্, জীবনসঙ্গী ডাঃ িবনায়ক েসন ও অনয্ানয্ রাজৈনিতক বিnেদর মুk করার জনয্।
কয্াnােরর সেঙ্গও লড়িছেলন বhিদন ধের। েশষপযর্n চেল েযেত হল। গত ৯ অগাs, ৬৯ বছর বয়েস। আমােদর জনয্ েরেখ েগেলন
েয েকানও কিঠন পিরিsিতেতও েসই অনািবল হািস, আর আমােদর আেnালেনর pিত অkn সমথর্ন। ইিলনা েসন এভােবই আমােদর
মেন েথেক যােবন।
জয়n েসন : গণ-আেnালেনর দীঘর্িদেনর কমর্ী, এিপিডআর-এর কােছর মানুষ জয়n েসন িতন বছেররও েবিশ সময় েমৗিড়gােমর
‘ইিরম’ হাসপাতােলর বািসnা িছেলন। ২১ অগাs সকালেবলা চেল েগেলন। বয়স হেয়িছল আিশর েকাঠার ওপেরর িদেক। এক সময়
‘েsটসময্ান’ পিtকায় সাংবািদকতা কেরেছন। তারপর কিমউিনs িবpবী আেnালেন আtিনেয়াগ কেরন। মাওবাদী কিমউিনs
েকেndর িনমর্াতােদর একজন িছেলন। পরবতর্ীকােল সিkয় রাজনীিত েথেক সের এেলও গণতািntক অিধকার রkার সংgােম েথেক
িগেয়েছন আজীবন। িসঙ্গুর-নnীgাম-লালগড় আেnালেনর পযর্ােয়ও িতিন িছেলন েচনামুখ। তাঁর অিভjতাময় জীবেনর গেlর ঝুিল
বh কিনষ্ঠ কমর্ীেক ঋd কেরেছ।
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মািটেতই েলখা থােক
spা
েসই মানুষ –
রা েবআইিন বানায়েখায়াব েদেখ kীতদাস বানাবারkমতাধমর্বnুককাgেজ অজুহাত ...
েসই মানুষেয-েবনাগিরকেব- ঘরএ েদেশর hদয়।
ধমনীেত বহতারk েsাতপরmরায় ভুখা kষক –
ফসল ফলায় –
অকাতের েদয় pাণিনজভূেম পরবািস হয়।
জং ধরা অst শানায়েদেগ েদয় অনুpেবশকারী –
ঘরহারা সব হারা মজুর –
কারখানা লক-আউট –
বhতলশিপংমলখাদানরkঘামমুনাফার েজায়াল বয়।
এেদেশর আকােশিভড় জমায় বhজািতক-

মানুষ মারার দল।
েসই মানুষিপtতেntর িশকেল বাঁধা –
েবগার েম নুেয় পড়া শরীর –
অমযর্াদায় –
েমেয়র যাপন –
tতীয় িলঙ্গ –
rপাnরকামী েমেয় –
ঠাঁই েমেলনা েকাথাও –
নাগিরক পিঞ্জকরণ –
দীপািল নমঃশুd , িহনা –
হাজােরা হাজরা িবিবরাঅৈবধ- পেরায়ানা আেস –
িডেটনশন কয্াm।
ফুঁসেত থাকা মানুষ“ েবআইিন “
ঐকবd হাতিছঁেড় েফেল
কাgেজ pমাণ।
েসই মানুষমািটর বুেক জnায় –
মািট েছেন ফসল ফলায় –
গাঁইিত চালায় –
ইঁেটর পর ইঁট সাজায়মািটর কােছ েশেখ –
েবঁেচ থাকার বণর্পিরচয় –
মািটেতই েলখা থােক মানুেষর পিরচয়।

এিপিডআর cঁcড়া শাখার dই সহেযাdার জীবনাবসান হেয়েছ।
ী ী ধর ভট্টাচাযর্ ১৩ ই জুলাই, ২০২০এবং ী রবীndনাথ সাহা গত ২৫েশ জুলাই,২০২০ আনুমািনক ৮২ বছর বয়েস দীঘর্
েরাগেভােগর পর জীবনাবসান হয়।
ীধর ভট্টাচাযর্য্ ১৯৫২ সােল বাঁkড়া েজলার খাতরায় জngহণ কেরন। পরবতর্ীকােল তার পিরবার কােজর সnােন cঁcড়ায় চেল আেসন
এবং এখােনই ছাt জীবন অিতবািহত হয়।skল জীবন েথেকই সাংসািরক dরবsার মেধয্ও বামপnী ছাt আেnালন তাঁেক আকষর্ণ
কেরিছল। ষাট ও সtর দশেকর উtাল ছাt-যুব-মধয্িবt আেnালেন সিkয় ভােব যুk িছেলন। পরবতর্ীকােল েপশায় skল িশkক
িছেলন এবং সারা জীবন মানুেষর অিধকােরর সংgােম সিkয়ভােব অংশgহণ কেরেছন। িতিন এিপিডআর ছাড়াও আরও েবশ িকছু
গণসংগঠেনর সেঙ্গ যুk িছেলন। নাটয্ািভনয় এর pিত তাঁর িবেশষ অনুরাগ িছল। নাটয্জগেতর সেঙ্গ িতিন যুk িছেলন।
রবীndনাথ সাহা pথম জীবেন তৎকালীন পূবর্বেঙ্গর পাবনা েজলায় মওলানা ভাসানীর েনtেt িবিভn আেnালন এবং ভাষা আেnালেনর
সেঙ্গ যুk িছেলন। ষােটর দশেক cঁcড়ায় চেল আেসন।ষাট ও সtর দশেকর উtাল ছাt-যুব-মধয্িবt আেnালেনর সেঙ্গ যুk িছেলন।
আজীবন দািরেdয্র সেঙ্গ লড়াই কের মানুেষর অিধকােরর সংgােম জীবেনর েশষিদন পযর্n পােশ িছেলন। বয্িkগতভােব িতিন ভাল
তবলাবাদক িছেলন এবং সাংskিতক জগেতর ও একজন সিkয় কমর্ী িছেলন।
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‘িপঞ্জের িবহঙ্গ বাঁধা’: তখন েযমন এখন েতমন...
অপূবর্ রায়

‘ভূেপন যখন আদালেত সাফাই গািহয়া আপনােক বাঁচাইবার
েচষ্টা কিরল না, তখন েদেশ েছাকরােদর মেধয্ একটা খুব ৈহ ৈচ
পিড়য়া েগল। এ কাণ্ডটা নূতন আজgবী কাণ্ড বেট।’
সাmাজয্বাদিবেরাধী িবpবীেদর সাpািহক পিtকা ‘যুগাnর’
সmাদনা ও িবpবী ইেsহার ‘েসানার বাংলা’ pকােশর
‘অপরােধ’ ১৯০৭ সােল েgpার হন উtর কলকাতার িসমলার
বািসnা ভূেপndনাথ দt, তাঁর এক বছেরর কারাদণ্ডও হয়;
ভূেপndনােথর েgpািরর পেরর ঘটনার বণর্না িদেত িগেয়
উdৃতাংেশর কথাgেলা িলেখেছন উেপndনাথ বেnয্াপাধয্ায়,
তাঁর ‘িনবর্ািসেতর আtকথা’য়। উেপndনােথর েলখা েথেক
েবাঝা যায়, ভূেপndনােথর আদালেত সাফাই েগেয় িনেজেক
বাঁচােনার েচষ্টা না করা িকছুটা অনয্রকম খবর বেলই একটা ‘ৈহ
ৈচ’-এর ব্যাপার হেলও রাজৈনিতক মেতর জনয্ শাসেকর
কারাগাের বিn হওয়ার খবরটা েলােকর গা-সওয়াই হেয়
িগেয়িছল, ফেল ও িনেয় েতমন ৈহ-ৈচ হয়িন। েলখক উেপndনাথ
িনেজও িবpবী কমর্ী িহসােব ‘যুগাnর’ এবং ‘বেnমাতরম’
পিtকায় যুk িছেলন, আিলপুেরর েবামার মামলার আসামী
িহসােব যাবjীবন সাজাpাp হেয় আnামােনর েজেল যান,
১৯০৯ সােল। ভূেপndনাথ, উেপndনাথরা িনেজেদর িবpবী
রাজৈনিতক কাজকেmর জনয্ শাসেকর েরাষানেল পেড়ন, বিn
হন, শাসেকর অপছেnর রাজনীিত করার জনয্ বিn,
রাজৈনিতক কারেণ বিn, তাই এরা রাজৈনিতক বিn বা
সংেkেপ রাজবিn। িbিটশ সাmাজ্যবােদর েজলখানায়
রাজৈনিতক কমর্ীেদর বিn করা আর রাজবিnেদর উপর রা ীয়
সntাস চলিছলই। ১৯৩১ সােলর ১৬ েসেpmর েমিদনীপুেরর
িহজলী বিnিনবােস রা ীয় বািহনী রাজবিnেদর উপর হামলা
চালায়, পুিলেশর gিলেত শিহদ হন মধয্ কলকাতার েবৗবাজােরর
সেnাষkমার িমt এবং বিরশােলর ৈগলা gােমর তারেকশব্র
েসন, পুিলেশর লািঠ-gিলেত আহত হন বh রাজবিn। িহজলী
হতয্াকােণ্ডর pিতবােদ ২৬ েসেpmর মনুেমেnর পাদেদেশ
সভায় সভাপিতt কেরন রবীndনাথ ঠাkর, ডাঃ নীলরতন
সরকার রাজৈনিতক বিnমুিkর জনয্ একিট নাগিরক কিমিট
গঠেনর psাব রােখন, রবীndনাথেক সভাপিত কেরই েস কিমিট
তার কাজ শুr কের। এরপেরও েজেল বিnহতয্া েথেম
থােকিন, পুিলশ েহফাজেত বিnহতয্া েথেম থােকিন। ১৯৩২এর ৬ জুন পুিলশ েহফাজেত খুন হন ঢাকার ২৬ বছর বয়সী
িবpবী কমর্ী অিনলচnd দাশ, ১৯৩৪-এর ১৯ িডেসmর

রাজশািহর েজেল শিহদ হন িতন বছর ধের িবনা িবচাের আটক
২৪ বছর বয়সী িবpবী কমর্ী সাntনা gহ, ১৯৩৬-এর েসেpmের
ফিরদপুর েজলার েগাপালগঞ্জ থানার পুিলশ খুন কের
েমিদনীপুেরর শিহদ িবpবী নবজীবন েঘােষর ভাই ২৪ বছেরর
নবজীবন (শািলখ) েঘাষেক। ১৯৩৩ সােলর েম মােস েজার
কের নােক নল িদেয় খাইেয় আnামােনর েসলুলার েজেলর
রাজবিnেদর অনশন আেnালন ভাঙার েচষ্টা চলেল িতনজন
রাজবিn শিহদ হন — মহাবীর িসং রােঠার (শিহদ িদবস: ১৮
েম), েমাহনিকেশার নেমাদাস (শিহদ িদবস: ২৬ েম) েমািহত
ৈমt (শিহদ িদবস: ২৮ েম)। ভারেতর িবিভn pােn তখন
িবিভn ধারার রাজৈনিতক কমর্ী, ফেল েজেলর মেধয্ও নানা
ধারার রাজৈনিতক বিn। ভারেত dেয়র দশক েথেক বামপnীসমাজতািntক রাজৈনিতক কমর্ীেদর উথ্থান, ১৯২৫ সােলর
িডেসমbের ভারেত ভারেতর কিমউিনs পািটর্ (CPI)-এর
pিতষ্ঠা, িমক-kষকেক সংগিঠত করার জনয্ বামপnীেদর
উেদয্ােগ ইউিনয়ন গড়া হেয়েছ আেগই, েবেড়েছ রা ীয়
িনযর্াতন, েজেল ঢুেকেছন pথম পযর্ােয়র কিমউিনs সংগঠকরা,
এবং তােদর মাধয্েমই েজেল ঢুকেলা মাকর্সবাদী রাজনীিত।
পুেরােনা যুেগর িবpবী আেnালেনর কমর্ীরা অেনেকই েজল
েথেক েবিরেয় েযাগ িদেলন কিমউিনs পািটর্েত, অেনেক
েগেলন অনুশীলন সিমিতর িবpবীেদর সমাজতntী অংশ এবং
কংেgস সমাজতntীেদর সমণব্েয় গিঠত আরএসিপেত। এই
েজলেফরতা বামপnী কমর্ীেদর অেনেকই েজল েথেক েবিরেয়
তাঁেদর নtন ধারার রাজৈনিতক কােজর জনয্ আবার েজেল
েগেলন, িবয়ািlেশর আেnালেন েযাগ িদেয় েজেল েগেলন
আরএসিপর িনমর্ল রায়েচৗধুরী, আরিসিপআই-এর েkেমশ
রায়েচৗধুরীরা। িবয়ািlেশর আেnালেন বীরভুেমর gােমর
সাঁওতালেদর সংগিঠত করার কাজ করেত িগেয় েজেল েগেলন
রাণী চn। অবনীndনােথর ‘ঘেরায়া’ আর ‘েজাড়াসাঁেকার ধাের’র
অনুেলখক, ব্যিkগত সmেকর্ িশlী মুkল েদর েবান এবং
রবীndনােথর সিচব অিনল চেnর stী। রাণী চেnর ঠাঁই হেলা
pথেম িসউিড় েজেল, তারপর রাজশাহী েজেল, েজনানা
ফাটেক। রাণী চেnর আেগ িবিভn সমেয় রাজৈনিতক বnী
িহসােব েজেল েথেকেছন ননীবালা েদবী, dকিড়বালা েদবী,
িসnুবালা েদবী, েজয্ািতমর্য়ী গেঙ্গাপাধয্ায়, িবমলpিতভা েদবী,
লীলা নাগ, কমলা দাশgp, বীণা দাশ (েভৗিমক), কলয্াণী দাশ
(ভট্টাচাযর্), শািn েঘাষ (দাশ), ইnুসুধা েঘাষ, কlনা দtরা।
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১৯৪৭ সােল kমতা হsাnর হল, ভারত আর িbিটেশর pত্যk
উপিনেবশ রইেলা না, তবুও ‘sাধীন’ ভারেতর েজলখানায়
রাজৈনিতক বnীরা রইেলনই। ভারেতর কিমউিনs পািটর্র
িdতীয় পািটর্ কংেgস শুr হেলা ১৯৪৮ সােলর ২৮ েফbrয়াির,
কলকাতায়। তখন কিমউিনs পািটর্ েতেলঙ্গানার লড়াই লড়েছ,
আর বাংলায় েতভাগার লড়াই। হায়dাবােদর িনজােমর িবrেd
রাজ্য জুেড় চলিছল আেnালন, এর মেধয্ kষকরা শুr কেরন
dবর্ার আেnালন, িনজােমর ঠয্াঙােড় বািহনীর িবrেd pিতেরাধ
গেড়ন কিমউিনs পািটর্র লাল েফৗেজর েযাdারা, চলেত থােক
এলাকা দখল কের মুkাঞ্চল বানােনার কাজ। িdতীয় পািটর্
কংেgেস েতেলঙ্গানার পথেকই মুিkর পথ বেল gহণ করা হল
আর পািটর্ কংেgস েশষ হওয়ার কেয়ক সpাহ পেরই িনিষd
হল কিমউিনs পািটর্, েgpার হেলন মিণknলা েসন, চাr
মজুমদার, pীিত সরকার (বেnয্াপাধয্ায়), মঞ্জু ী চেট্টাপাধয্ায়,
জিলেমাহন কল, সুভাষ মুেখাপাধয্ায় সহ অসংখয্ কিমউিনs
েনতা-কমর্ী, েজেলর মেধয্ বিnেদর উপর হামলা চলেত থােক,
েpিসেডিn েজেল পুিলশ gিল কের খুন কের রাজবিnেদর,
pিতবােদ দমদম েজেলর রাজবিnরা লক-আপ pতয্াখয্ান কের
আেnালন শুr করেল েসখােনও পুিলশ gিল-লািঠ-কাঁদােন
গয্স চালায়, িনহত হন d’জন রাজবিn। রাজৈনিতক বিnেদর
মুিkর দািবেত কিমউিনs পািটর্র েনttাধীন মিহলা আtরkা
সিমিতর িমিছেল পুিলশ gিল চালােল শিহদ হন
লিতকা-pিতভা-অিময়া-গীতা, ১৯৪৯-এর ২৭ এিpল, মধয্
কলকাতার েবৗবাজার িsেট। অনয্িদেক, এসেবর কাছাকািছ
সমেয়ই, ১৯৪৮ সােল বীরভূেম আরিসিপআই পািটর্ কংেgেস
রাজৈনিতক িবতেকর্ পািটর্ ভাঙাভািঙর পর, ১৯৪৮ সােল
িদনাজপুেরর গঙ্গারামপুের আরিসিপআই েনতা েkেমশ
চ্যাটাজর্ীর েনtেt kষক অভুয্tান শুr হয়, ১৯৪৯ সােলর
েফbrয়ািরেত পাnালাল দাশgেpর েনttাধীন আরিসিপআই
দমদম-বিসরহােট সশst অিভযান শুr কের, েgpার হন
pীিতশ (তাnt) েদ, পাnালাল দাশgp (দীঘর্িদন আtেগাপন
কের থাকার পর ১৯৫১ সােল পাকর্ সাকর্াস েথেক েgpার হন)
সহ আরিসিপআই েনতা-কমর্ীরা। ১৯৬২ সােল ভারত-িচন
সীমাn সংঘেষর্র সময় েgpার হন কিমউিনs পািটর্র িচনপnী
কমর্ীরা — েতভাগার সংগঠন করেত িগেয় েজলখাটা চাr
মজুমদার িকংবা চট্টgাম যুব িবেdােহর িবpবী ‘মুিkতীথর্
আnামান’-এর েলখক গেণশ েঘাষ, িবpবী সেতয্ndনারায়ণ
মজুমদার, েগাপাল আচাযর্, পঙ্কজ আচাযর্, ওয়াকর্াসর্ পািটর্র
অধয্াপক েজয্ািত ভট্টাচাযর্, সুধীর মুেখািটরা েgpার হেলন
‘ভারত রkা’ আইেন, কিমউিনs পািটর্ ও অনয্ানয্ বামগণতািntকেদর েযৗথ বিnমুিk আেnালেনর চােপ ১৯৬৩ সােল
এঁরা ছাড়া পান। ১৯৬৭ সােলর েম মােস নকশালবািড়র িবpবী

লড়াই এবং তার ধারাবািহকতায় ১৯৬৯ সােল িসিপআই
(এমএল) পািটর্ ৈতিরর পর নকশালপnী রাজৈনিতক কমর্ীেদর
উপর রা ীয় সntাস েনেম আেস। েজল ভের ওেঠ নকশাল
রাজৈনিতক বিnেত, চলেত থােক বিn হতয্া। বহরমপুর েজেল
খুন হন িতিমরবরণ িসংহ, যাদবপুর থানায় খুন হন আশুেতাষ
মজুমদার, hগলী েজেল খুন হন েdাণাচাযর্ েঘাষ, লালবাজাের
বিn অবsায় িচিকৎসা বn কের খুন করা হয় চাr মজুমদারেক।
েজেলর মেধয্ পুিলশী িনযর্াতন ও েযৗন অতয্াচােরর িশকার হন
মলয়া েঘাষ, অচর্না gহ, জয়া িমt, মীনাkী েসন, kষ্ণা
বেnয্াপাধয্ায়, জয় ী (rবী) ভট্টাচাযর্রা। ১৯৭৭ সােল,
বিnমুিk আেnালেনর চােপ, পিরবিতর্ত সরকার রাজৈনিতক
বিnেদর মুিk িদেত বাধয্ হয়। তারপেরও সরকােরর যাওয়াআসা চেলেছ, রাজৈনিতক বিnরা িকnt েজেলই েথেকেছন।
সাmpিতক সমেয়, আিশ েপেরােনা কিব ভারাভারা রাও grতর
অসুs হওয়া সেttও ২০১৮ সােলর অগাs েথেক েজলবিn
েথেকেছন। ভারাভারা রাওেয়র িবrেd অিভেযাগ েয িতিন
নািক ২০১৮র জানুয়ািরেত মহারাে র ভীমা-েকােরগাঁওেয়
দিলত সংগঠনgিলর উেদয্ােগ েয অনুষ্ঠান হয় তার ‘ষড়যেnt’
যুk িছেলন। pসঙ্গত উেlখ থাkক, ভীমা-েকােরগাঁওেয়
দিলতেদর উপর হামলা চালায় bাhণয্বাদী বািহনী, তােদর
েকানও শািs হয় না, উেl দিলত জমােয়েত মাওবাদী েযােগর
গেpা েফঁেদ সাজােনা মামলায় পুিলশ েgpার কের ে ড
ইউিনয়ন সংগঠক ও আইনজীবী সুধা ভরdাজ, অধয্ািপকা ও
নারী আেnালেনর কমর্ী েসামা েসন, কিব ভারাভারা রাও,
আইনজীবী সুেরnd গয্ডিলঙ, রাজৈনিতক বিnমুিk আেnালেনর
কমর্ী েরানা উইলসন, সমাজকমর্ী মেহশ রাউত, অrণ েফেরইরা,
ভানর্ন গঞ্জালেভস, সাংবািদক েগৗতম নভলখা, অধয্াপক ও
দিলত আেnালেনর তািttক আনn েতলtmেডেদর। ভারাভারা
রাওেদর িবrেd আনা অিভেযাগgিলর মেধয্ একিট হল, তাঁরা
নািক ভারেতর pধানমntী নেরnd েমাদীেক হতয্ার চkাn
কেরিছেলন; ইিতহােসর িদেক েচাখ েফরােল েদখেবা েয
বাঙলার এক বামপnী িবpবী েসৗেময্ndনাথ ঠাkরেকও
মুেসািলিনর ফয্ািসs সরকার এরকম সাজােনা অিভেযােগ
ইতািলর েজেল ঢুিকেয়িছল, েসৗেময্ন ঠাkেরর িবrেd অিভেযাগ
িছল েয িতিন নািক মুেসািলনী হতয্ার ছক করেছন! আসেল
ভারাভারা রাওরা সকেলই িনপীিড়েতর অিধকােরর লড়াইেয়র
সংহিতেত থাকা মানুষ, আর শাসেকর েচােখ েসইেটই এেদর
‘অপরাধ’, েযমন ‘অপরাধী’ িছেলন িবরসা মুnা, ভগৎ িসংরা।
সুধা ভরdাজ, েসামা েসন, ভানর্ন গঞ্জালেভসরাও কমেবিশ
সকেলই অসুs, গণ-আেnালেনর সংহিতেত থাকার কারেণ
দীঘর্িদন ধের েজলবিn িদlী িবশব্িবদয্ালেয়র অধয্াপক শারীিরক
pিতবnী িজএন সাইবাবা, এরা বােদও েদেশর িবিভn েজেল
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আটক নাম জানা, না-জানা রাজবিnরা এক dিবর্সহ পিরিsিতর গারেদর অnকােরই খুন হেত েদখেবা, নািক একেজাট হেয়
মেধয্ আেছন, ভারাভারা রাও এবং আসােম েজলবিn আওয়াজ tলেবা, ‘সমs রাজবিnর মুিk চাই’?
রাজৈনিতক কমর্ী ষােটাdর্ অিমতাভ বাগচী কেরানায় আkাn
এই েলখািটর একিট সংিkp rপ ‘িসিল পেয়n’ ওেয়ব ময্াগািজেন
হেয়েছন, রা এেদর খুন করেত চায়। আমরা িক যতীন দাশ,
pকািশত হেয়িছল।
সেnাষ িমt, আশু-িতিমর, চাr মজুমদারেদর মেতাই এেদরও

লকডাউেনর পর- আমােদর িহেসব েনওয়ার পালা
অিতমারী সামলােনায় ভারেতর pেচষ্টা েডেক এেনেছ ভয়ঙ্কর িবপযর্য় — েক দায়ী এরজনয্ ?
অrnতী রায়
লকডাউন েথেক আমরা েবিরেয় আসার পর, আমার ভাবনা
িক? েদির না কের, সাবধানতার সেঙ্গ এর দায়-দািয়েtর িহেসব
কষাটা সিবেশষ জrির।
গত ২৪েশ মাচর্, pধানমntী নেরnd েমাদী েদেশর ১৩৮
েকািট মানুষেক মাt চার ঘnার েনািটেশ, পৃিথবীর মেধয্ নূনয্তম
পিরকlনার এক দীঘর্, যntণাময় লকডাউেনর েঘাষণা করেলন।
আর লকডাউেনর ৫৫ িদন পের, এমনিক সরকােরর েচেপ
রাখা অিনভর্রেযাগয্ তেথয্ও জানা যােc, ভারেত েকািভড-১৯
আkাn পিজিটভ েরাগীর সংখয্ার েলখিচেtর েরখা উধর্গামী
হেয়েছ, আkােnর সংখয্া ৫৪৫ েথেক হেয়েছ ১ লk। সংবােদ
pকাশ, pধানমntীর েকািভড-১৯ টাsেফােসর্র বkবয্ অনুযায়ী,
সিঠক পদেkপ না েনওয়ায় লকডাউন বয্থর্ হেয়েছ।
েসৗভাগয্kেম, এেদেশর অিধকাংশ েরাগীই উপসগর্হীন,
আর আেমিরকা, ইউেরাপীয় েদশgেলার tলনায় অেনক কম
সংখয্ক েরাগীর জনয্ ইেnিnভ েকয়ার-এর দরকার হেc।
েরাগিটেক উপলkয্ কের েসনাবািহনীর আলঙ্কািরক উপsাপনা,
ভীিত সmpচার, ঘৃণা ছড়ােনা, িবেশষ সmpদােয়র উপর কলঙ্ক
েলপন — এসব িকছুর পর, আমরা শুনিছ লকডাউন িশিথল
করা হেব, আর আমােদর ভাইরাস িনেয়ই বাঁচা িশখেত হেব।
ভারেত আমরা অসুsতােক সেঙ্গ িনেয়ই েবঁেচ থািক।
সরকােরর েদওয়া পিরসংখয্ান অনুযায়ী, এযাবৎ ভারেত
েকািভড-১৯ -এ আkাn হেয় মারা েগেছন ৩০০০-এর
িকছু েবশী মানুষ। ওই একই সময়কােল (৩০েশ জানুয়াির
েথেক), pকািশত তথয্ অনুযায়ী জানা েগেছ, pায় ১.৫ লk
মানুষ, যােদর েবিশরভাগই দিরd, মারা েগেছন িনশব্াস-বািহত
নানারকম েছাঁয়ােচ েরাগ, যkা ইতয্ািদ — এমন সব েরােগ
েযgেলা ওসুেধ pিতেরাধ করা যায়।
ভারত pতয্k করেলা, পিরকlনাহীন ৫৯ িদন বয্ািপ
লকডাউেনর (েযটা কাশ্মীেরর জনয্ করা হেয়েছ ১২০ িদেনর

লকডাউন আর ১০ মােসর ইnারেনট বn) এক আতংকময়
dঃsp, েয আতংক েথেক আমরা েকানিদন িনskিত পােবা না।
লকডাউন হওয়ার আেগই েদেশর েবকারেtর হার েপৗঁেছিছল
িবগত ৪৫ বছেরর মেধয্ সেবর্াc িশখের। িহেসেব েদখা
যােc এই লকডাউেনর ফেল কাজ েগল েদেশর ১৩.৫ লk
কমর্জীবীর।
কেয়ক শতক ধের আমরা কািটেয়িছ — অsৃশয্তা —
জােতর pিত িবেdষ িনেয়। এখন ধমর্ীয় িবেdষ েপৗঁেছ েগেছ
তার cড়াn পিরণিতেত।
িবিভn শহের, লােখা িমকরা েদখেলা তারা অসহায়, খাবার
েনই, আ য় েনই, েনই পয়সাকিড়, এমন িক ঘের েফরার েনই
েকান পিরবহনও। বনয্ার েsােতর মেতা দেল দেল আতংিকত
মানুষ েহঁেট দীঘর্ পথ পািড় িদেয় পালােত শুr করেলা, শহর
েছেড় তােদর িনেজেদর gােম, েসই ২৫েশ মাচর্ েথেক শুr কের
পেরর সব ক’িট সpাহ ধের।
সmান, ভরষা সব হািরেয়, আtসmানী মানুষ যাtা শুr
করেলা মাইেলর পর মাইল পােয় েহঁেট, কখন সাইেকেল,
কখেনা বা pাইেভট ােক মােলর মেতা েঠেস, েবআইনীভােব।
তারা তােদর সেঙ্গ িনেয় েগল ভাইরাস, ছিড়েয় িদেলা েদেশর
pতয্n gামাঞ্চেল দাবানেলর মেতা। তােদর এই মিরয়া যাtায়,
অেনেক মারা েগল অনাহাের, অপিরসীম kািnেত, নয়েতা
dঘর্টনায়।
রাজপেথ হাঁটার সমেয় পুিলশী িনযর্াতন েথেক বাঁচেত তারা
েরেলর লাইন ধের হাঁটেত শুr করেলা। এরপর, ১৬ জন
মানুষ মাল-ে েনর চাকায় িছn-িভn হেয় মারা যাওয়ায়, পুিলশ
েরেলর লাইন ধের পাহারা িদেত শুr করেলা। তখন আমরা
েদখলাম মানুষ নদীর পাড় ধের হাঁটা ধরেলা তােদর েবাঁচকা
আর কাঁেধর উপর সnানেক িনেয়। কাজ হািরেয় তারা েপেটর
jালায় তােদর ঘের িফরেছ।
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আমরা েদখলাম খাবােরর জনয্ পদিপষ্ট হেত। েদখলাম,
হাজাের হাজাের মানুষ বাসষ্টয্ােn, েরল েsশেন কাতার িদেয়েছ
(সামািজক দূরtিবিধ এখােন িনষ্ঠুর রিসকতা ছাড়া িকছুই নয়),
তােদর gােম িফরেত চাওয়ার সংকট শুr হওয়ার অেনকgেলা
সpাহ েকেট যাওয়ার পর, সরকাির বয্বsার িকছু ে ন বা বােস
একটা জায়গা পাওয়ার আশায়। এই হাড় িহম করা আতংেকর
যাtা সmেকর্ আমােদর খুব সামানয্ই ধারণা আেছ। এর
গভীরতা এবং বয্ািp সmেকর্ আমরা জািনও খুব কম।
েদশবাসীর উেdেশয্ তাঁর িবিভn ভাষেনর মেধয্ pধানমntী
েমাদী মাt একবারই কমর্sল েছেড় িমকেদর িফের যাওয়ার
এই ঘটনার উেlখ কেরেছন, তেব তােক ঘুিরেয় িহnু ধেমর্র
িবশব্াস- ‘তপসয্া ও তয্াগ’-এর েমাড়েক উপsািপত কেরেছন।
ইিতমেধয্, বh িবjািপত ‘বেn ভারত’ pকেlর মাধয্েম
িবেদেশ আটেক পড়া বh ভারতীয়েক েদেশ েফরােনার কাজ
শুr হেয়েছ। ভিবষয্ৎ েরাগাkমণ rখেত, উড়ান ে িণgেলােত
‘সামািজক দূরtিবিধ’ মানা কতখািন িনিশ্চত কের যাtা সুরিkত
করা হেয়েছ, তা েদখােত, িটিভ খবরgেলার pদর্শনীেত
এয়ারেপাটর্ এবং েpেনর িভতের জীবাণুমুk করার িবিধ িনেয়
িবশদ আেলাচনা হেয়েছ।
েকািভড-১৯-এর যুেগ, এক ে িণর pিত সিবেশষ যt, আর
অপরেদর pিত েখালাখুিল িনষ্ঠুরতা েথেক মেন হেc, ভিবষয্েত
উড়ান ে ণী আর হnন ে িণর মেধয্ সmকর্ সmূণর্ভােব
rd হেয় যােব এবং কখেনা কােরা সােথ কােরার শারীিরক
েমালাকাত হেব না। কেয়ক শতক ধের আমরা কািটেয়িছ

অsৃশয্তা- জােতর pিত িবেdষ িনেয়। এখন ধমর্ীয় িবেdষ
েপৗঁেছ েগেছ তার cড়াn পিরণিতেত।
আমােদর নtন মুসলমান িবেরাধী নাগিরকt আইন হেয়েছ,
আর নtন নাগিরকপিঞ্জর কাজ চলেছ। নাগিরকt আইেনর
িবrেd যারা িবেkাভ েদিখেয়েছ, তােদর মেধয্ েবিশরভাগ
মুসলমান যুবক-যুবতীেদর জািমেনর অিধকারহীন ভয়ঙ্কর কালা
আইেন েgফতার করা হেয়েছ। মুসলমান ঘনবসিতপূণর্ বিs
আর িবরাট, িবরাট িডেটনসন েসnােরর বাsব অিst রেয়েছ
ভারেত। এবার আমরা ে ণী িবেdষেক sাগত জানােত পাির।
sশর্হীনতার এই যুেগ, এক ে িণর মানুেষর শরীর আর এক
ে িণর কােছ ৈজব-িবপjনক বেল িবেবিচত হেব।
ৈজব-িবপjনক শরীেরর দরকার েমর জনয্, ঝুঁিকপূণর্,
িবপjনক অবsায়, েকান রকম সুরkা বয্বsা ছাড়া। আর
চাkরীজীবী ে িণ — তােদর জায়গা েনেব যতদূর সmব
িবপদিবহীন যnt। বািক উdbt িমক ে িণ — িবেশব্র অিধকাংশ
জনতা — শুধু ভারেতর নয় সারা পৃিথবীর — তােদর কী হেব?
এই অdত অবsার জনয্ েক দায়ী? আিম মেন কির, ভাইরাস
নয়।
তাই আমােদর দরকার েকািভড ায়াল, আnজর্ািতক
আদালেত। লকডাউন পরবতর্ী সমেয়র জনয্ এটুkই আমার
ভাবনা।
িফনািnয়াল টাইমস, ২৪ েম ২০২০-েত pকািশত। অনুবাদ: পাথর্ িসংহ

এিপিডআর সরাসির সদসয্ সমnেয়র সাmpিতক pকাশনা
িডিজটাল যুেগ গণনজরদাির: রা ও মানবািধকার : সুজাত ভd
লাদােখ সীমাn-িবেরাধ েপেক ওঠার পর gc িচনা অয্াপ িনিষd কের নাগিরকেদর কােছ বজর্েনর ডাক িদেয়েছ ভারত সরকার। নািক
sশর্কাতর বh তথয্ ফাঁস হেয় েযেত পাের ওই সব অয্ােপর মাধয্েম। pশ্ন হল, এতই যিদ জানকাির, আেগ বলা হয়িন েকন? নাগিরেকর বh
তথয্ই েতা তা হেল এত বছের ফাঁস হেয়েছ। আরও েতা কত হাজার একই রকম অয্াপ রেয়েছ। তার েবলা? িবেরাধ েপেক না-উঠেল বুিঝ
িবিধবd সতকর্ীকরণও লােগ না? এই েয েফসবুকওয়ালারা তােদর বয্বসািয়ক sােথর্ িবেজিপ-সঙ্ঘীেদর রেসবেশ রােখ, সরকার-কেপর্ােরেটর
েতমন আঁতাঁত থাকেল িক িসঁদ কাটা চেল েযৗথ উেদয্ােগই? ইজরােয়েলর েপগাসােসর মাধয্েম সরকারই েতা েগাপেন নজর েরেখেছ
নাগিরেকর েমেল। আেরাগয্েসt অয্াপ িনেয় এত চাপাচািপও িক কম রহসয্ময়? সুরkা, িনরাপtার ছলনায় জবরদs নজর-জােল বয্িkগত
sাধীনতা, েগাপনীয়তা হরণ েকান ধরেনর সভয্তা? সবাইেক সেnহভাজন ভাবা ও ভাবােনার এই রা ীয় সংskিতর মুেখাশ খুলেতই এই
েলখা। আর সতত sরেণ রাখা: those who would sacriﬁce liberty for security deserve neither। নাগিরেকর পারsিরক িবশব্াস,
সmpীিত ও সমমিমর্তাই ে ষ্ঠ রkাকবচ sাধীনতার।
pcদ: েসামশঙ্কর রায়, িবিনময়: ১২০ টাকা। বই সংgেহ েযাগােযাগ:
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৮৪২০৪ ২৪০৭৯, ৯৮৭৪৬ ৭১৯২৪।

pিতবাদী েমেয়েদর ডবল লকডাউন চলেছ
kষ্ণা বেnয্াপাধয্ায়

জাতীয় নাগিরক পিঞ্জর িবrেd নেভmর েথেকই ভারেতর pায়
সব রােজয্ আেnালন শুr হেত থােক। পথসভা েসিমনার
িমিছল েরাজকার ঘটনা। েবশ কেয়কিট িমিছেল লেkরও েবিশ
মানুেষর উপিsিত েদখা যায়। ভারেতর নানা জায়গায় গেড়
ওেঠ জাতীয় নাগিরক পিঞ্জ িবেরাধী অবsান মঞ্চ। িমিটং িমিছল
মঞ্চ সব জায়গায় েমেয়রা সংখয্ািধকয্ এবং এঁরা েবিশরভাগই
মুসলমান সmpদােয়র। ২০২০-র ৭ জানুয়াির িদিlর
শাহীনবােগর মঞ্চ শুr হয়, ৮ েথেক ৮০ বয়েসর নারীরা
অংশ েনন। কলকাতার পাকর্ সাকর্ােস ১৪ জানুয়াির েথেক শুr
হয় জাতীয় নাগিরক পিঞ্জ িবেরাধী অবsান মঞ্চ।
এতিদন মুসলমান মানুষেক সবসময় তাঁরা কতটা ভাল
ভারতীয় এই পরীkা িদেয় েযেত হেয়েছ এবার তাঁরা েচােখ
েচাখ েরেখ pিতবাদ করেছ। েয েমেয়েদর বািহর বেল িকছু
িছল না অnরই িছল জগৎ তারা আজ বাইের েবিরেয় এেসেছ
েশ্লাগান tেলেছ — “আজািদ”। এ আজািদ িপtতেntর
িবrেd, kমতার িবrেd, িবেশষ কের বছেরর পর বছর ধের
িdতীয় ে িণর নাগিরক কের রাখার িবrেd আজািদ। এবং
kমতার েজাের েদেশর নাগিরকেক েদশহীন েবনাগিরক করার
িবrেd এই আজািদর আওয়াজ। সারা ভারেত আড়াইেশার
েবিশ এইরকম মঞ্চ গেড় ওেঠ। িবিশষ্ট মানুষ েথেক তrণ
ছাtছাtী েযাগ েদন এঁেদর সমথর্েন। শীেতর কামড় gnােদর
gিল, পুিলেশর রkচk উেপkা কের তাঁেদর দািবপূরেণর
অঙ্গীকাের িপছু হেটন না। রা েনতারা নানাভােব চাপ সৃিষ্ট
করেত থােক, এমনকী পুিলেশর েযাগসাজেশ মুসিলমেদর
ওপর গণহতয্া নািমেয় আেন। ধষর্ণ, বািড়ঘর, েদাকান ভাঙা,
লুটপাট, খুন, সবই করেত থােক শাসক-আি ত gnা-পুিলশ।
মঞ্চ ওঠােনা যায় না।
িঠক এইসময়ই শাসেকর কােছ “েপৗষমাস” হেয় আিবভূর্ত
হয় েকািভড-১৯ বা কেরানা। pধানমntী লকডাউেনর েঘাষণা
কের। মঞ্চ tেল িনেত বাধয্ হন pিতবাদী নারীরা। এরপরই
pিতিহংসাপরায়ণ শাসক এেকর পর এক নারীেক েgফতার
করেত থােক। pিতবাদী মুসিলম পুrষ, েযমন শারিজল, িমরান
হায়দার, আিসফ ইকবাল, আিমর িমনেটাই pমুখেকও েgফতার
কের। িদিl পুিলশ ১০ এিpল বািড় েথেক সফুরা জারগারেক
েgফতার কের। ১১ এিpল েমে াপিলটন ময্ািজেsট dিদেনর
পুিলশ কাsিডর িনেদর্শ েদন। অিভেযাগ, ২২-২৩ েফbrয়াির
িতিন জাফরাবাদ েমে া েsশেনর রাsা অবেরাধ কেরেছন।

১৩ এিpল িবচারক েবল েদন, েসিদনই আবার েgফতার করা
হয়। সফুরা জািময়া িমিলয়া ইসলািময়া িবশব্িবদয্ালয় েথেক
মাsাসর্ করার পর এম িফল করেছন। িতিন যখন ধরা পেড়ন
তখন িতন মােসর অnঃসttা। সফুরার পিলিসিsক ওভাির,
ইউিরনাির য্াk ইনেফকশন, হাই bাড েpশার, তবু তাঁেক
হসিপটােল িনেয় যাওয়া হয় না। তাঁর িবrেd অিভেযাগ,
িতিন উsািনমূলক এবং এমন jালাময়ী বktতা িদেয়েছন েসই
আgেন উtর-পূবর্ িদিlেত দাঙ্গা (গণহতয্া) সঙ্ঘিটত হয়। এই
কারেণই তাঁেক ইউএিপএ েদওয়া হয়। িতনবার তাঁর জািমন
নাকচ হয়। আেমিরকার বার কাউিnল তাঁেক মুিk েদওয়ার
অনুেরাধ জানায়। এখানকার িবিশষ্টজেনরা তাঁর মুিkর দািব
কের। অবেশেষ ২৩ জুন ২০২০ িতিন জািমেন মুিk পান।
এনআরিস-র িবেরািধতা কের েgফতার হন gলিফশা ফিতমা।
gলিফশা িদিl ইউিনভািসর্িট েথেক gাজুেয়শন আর মাsাসর্
এবং একিট pাইেভট ইউিনভািসর্িট েথেক এমিবএ কেরেছন।
gলিফশার িবrেdও িদিlর দাঙ্গা সঙ্ঘিটত করার অিভেযাগ।
ইসরাত জাহান এনআরিস-র িবrেd আওয়াজ tেলিছেলন।
েসই কারেণ িতিনও িদিlর দাঙ্গা ঘটােনার অিভেযােগ অিভযুk।
ইসরাত জাহান কংেgস কাউিnলর।
েজএনইউ-র ছাt েদবাঙ্গনা কিলতা ও সাতািশ নারওয়াল
অবশয্ মুসিলম সmpদােয়র েমেয় নয়। িকnt এেদরও অপরাধ
কম নয়। িপtতািntক সমােজ বাস কের এরা নারী অিধকােরর
কমর্ী। আর এরা ‘িপঞ্জরা েতাড়’ সংগঠেনর pিতষ্ঠাতা সদসয্। েয
মনুবাদী সমাজ নারীেক মেন কের “নরেকর dার”, েয সমাজ
খাঁচায় বিn েমেয়েদর ডানা ঝাপটােনা েদখেত পছn কের, এই
েমেয়রা েসই খাঁচা ভাঙেত চায় এতবড় গিহর্ত অপরাধ! ভেরা
িপঞ্জরােত। অিভযুk কেরা দাঙ্গা সঙ্ঘিটত করার অিভেযােগ।
দাও ইউএিপএ। যােত খাঁচা েথেক েবর হেত না পাের। খাঁচা
ভাঙা েতা দূেরর কথা।
কাশ্মীরেক দশ মাস অবrd েরেখও pিতিহংসা চিরতাথর্
করা যােc না। ভারতীয় েসনারা ধষর্ণ খুন ঘিটেয় চেলেছ —
এর ওপের এতটুk pিতবাদও সহয্ করেত পারেছ না। অয্ািn
েটরর ল-েত েgফতার কেরেছ কাশ্মীির েফােটাgাফার মাসবt
েজেহরােক। তাঁর অপরাধ, কাশ্মীের যা ঘটেছ েসই ছিব tেল
তা pকাশ করা। গওহর িগলািন সাংবািদক ও েলখক। তাঁর
অপরাধ কাশ্মীেরর সংবাদ পিরেবশন। এর জনয্ িতিন েgফতার
হেয়েছন। এই dিট ঘটনায় মানুষ িবেkােভ পেথ েনেমেছ,
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হােত েপাsার: “True Journalism is not crime”, “True
Photography isn’t crime”।
“িশবঠাkেরর আপন েদেশ/আইন কানুন সবর্েনেশ।”
এখােন “েগািল মােরা সােলাঁেকা” বলা অনুরাগ ঠাkর বা
গণহতয্ায় মদত েদওয়া কিপল িম িদেবয্nু বহাল তিবয়েত
থােক, িঠক েযমন ২০১৮ সােল ভীমা েকােরগাঁও ঘটনা ঘিটেয়
দিলত-tাস িমিলn একবেত বা সmািজ িভেড় grিজ সহেজই
ছাড়া েপেয় যায়। েজেল যান অশীিতপর বয়s ভারাভারা রাও,

ষােটাধব্র্ েসামা েসন, েগৗতম নভলাখা এবং সুধা ভরdাজ, েরানা
উইলসন, আনn েতলtmেড় ও আরও কেয়কজন িবিশষ্ট
মানবািধকার কমর্ী; কাশ্মীের িদেনর পর িদন তrণেদর জিঙ্গ
বেল হতয্া কের, েমেয়েদর ধষর্ণ কের পার েপেয় যায় ভারতীয়
েসনারা আর বিn হয় কাশ্মীেরর আসল ছিব ও সংবাদ tেল
ধরা সাংবািদকরা। এই অবsার পিরবতর্ন ঘটােনার জনয্ মানুষ
আেnালন গেড় tলেল মানবািধকার কমর্ীরা অবশয্ই তােদর
পােশ থাকেব।

নtন জাতীয় িশkানীিত ২০২০- িবিkর তািলকায় এবার েগাটা িশkাবয্বsা
েসৗেমন

জাতীয় িশkানীিত (NEP) ২০২০ সmেn বলেত িগেয়
িশkািবদ তথা সমাজকমর্ী অিনল সdেগাপাল একটা খাঁিট কথা
বেলেছন। িতিন বেলেছন েযেকানও িশkানীিতেক ভােলাভােব
বুঝেত েগেল দরকার িশkানীিতর ছাপা লাইনgেলার মােঝ
ফাঁকা অংশটােক েবাঝা। েসখােন আপাতদৃিষ্টেত িকছু েলখা
না থাকেলও না বলা কথাgেলা বুেঝ েনওয়াটা খুব দরকার।
নtন িশkানীিত ২০২০-র েkেtও েসই একই কথা pেযাজয্।
নtন িশkানীিত িনেয় গত ৫-৬ বছর ধের েয তকর্-িবতকর্
চলেছ তার িদেক না তাকােল আমরা ভােলাভােব বুঝেত পারব
না েয ঐ ফাঁকা অংশgেলােত েকান েকান কথা েচেপ যাওয়া
হেয়েছ। অতীেত েশষবােরর মেতা িশkানীিতর খসড়া ৈতরী
হেয়িছল ১৯৮৬ সােল এবং েসটার সংsরণ করা হেয়িছল
১৯৯২ সােল। বতর্মান শাসকদল BJP kমতায় আসার আেগ
েথেকই িনেজেদর ২০১৪ সােলর িনবর্াচনী ইsাহাের pিতrিত
িদেয়িছল েয kমতায় এেল তারা নtন িশkানীিতর খসড়া
pকাশ করেব। কথামেতা kমতায় আসার পর েথেকই তারা
িনেজেদর দেলর লাইেন এবং কেপর্ােরট pভুেদর sাথর্ রkা
কের িশkাবয্বsায় ঢালাও পিরবতর্েনর েচষ্টা শুr কের।
২০১৫ সােলর অেkাবর মােস িট. এস. আর. সুbামািনয়ামএর েনtেt ‘কিমিট ফর ইভিলউশান অফ িদ িনউ এডুেকশন
পিলিস’ নােম একটা কিমিট ৈতরী করা হয়, েয কিমিট ২০১৬
সােলর েম মােস িনেজেদর িরেপাটর্ জমা েদয়। এই িরেপােটর্র
সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ ঐ বছরই MHRD ‘সাম ইনপুট্স ফর
াফ্ট নয্াশনাল এডুেকশনাল পিলিস ২০১৬’ নােম একটা
৪৩ পাতার দিলল pকাশ কের। এই দিলেল িশkাবয্বsার
েবসরকারীকরণ এবং মনুবাদীকরেণর সুsষ্ট ছাপ থাকায়
এটােক েকnd কের েসই সময় িশkক-অধয্াপক মহেল এবং
ছাtছাtীেদর মেধয্ সমােলাচনার ঝড় ওেঠ। িকnt েসসেব কান

না িদেয় ইিnয়ান েsস িরসাচর্ অগর্ানাইেজশন-এর pাkন
অিধকতর্া েক. কstরীরঙ্গণ-এর েনtেt িবেশষjেদর একটা
পয্ােনল পরবতর্ী d’বছেররও েবশী সময় ধের একটা খসড়া
psাব ৈতরী কের। শুধু ২০১৯ সােলর েলাকসভা িনবর্াচেন
জেয়র অেপkা িছল। েসখােন জয়লাভ কের ২৬-এ েম
২০১৯ তািরেখ pধানমntী নেরnd েমাদী িdতীয়বােরর জনয্
kমতার আসেন বেসন এবং ৩১-এ েম তািরেখ MHRD-র
কােছ জমা পেড় কstরীরঙ্গণ কিমিটর ৪৮৪ পাতার িরেপাটর্
‘নয্াশনাল এডুেকশানাল পিলিস ২০১৯’। বতর্মােনর ৬৬
পাতার নtন িশkানীিত ২০২০-এর ছাপা লাইেনর মােঝ
ফাঁকা অংশgেলােত েযসমs না বলা কথাgেলা লুিকেয়
আেছ তার েখাঁজ পাওয়া যােব ২০১৯ সােলর েসই িরেপােটর্,
েযখােন িশkােক বয্াখয্া করা হেয়িছল ‘েকায়ািস-পাবিলক gড’
িহসােব। বুিঝেয় েদওয়া হেয়িছল েয সকেলর েমৗিলক অিধকার
িহসােব িশkােক িনিশ্চত করার েকানও দায়দািয়t সরকােরর
েনই। িশkাবয্বsােক আলু-পটেলর মেতা েকনােবচার
সামgীেত পিরণত করা, িশkাবয্বsার অবাধ েবসরকারীকরণ,
িশkা pিতষ্ঠােনর মনুবাদীকরণ বা RSS-BJP-এর মতাদশর্গত
pভাব িবsার করা, এবং সেবর্াপির েদেশর যুkরা ীয় কাঠােমার
উপর আঘাত হানার েয িচt আমরা ২০১৪ সাল েথেক েদেখ
এেসিছ েসটারই একটা pািতষ্ঠািনক rপ েদওয়ার েচষ্টা করা
হেয়িছল কstরীরঙ্গণ কিমিটর িরেপােটর্। বতর্মােনর এই
জাতীয় িশkানীিত ২০২০ আসেল নtন িকছু সংেযাজনসহ
কstরীরঙ্গণ কিমিটর িরেপােটর্রই একটা সারাংশ। কেপর্ােরটিনয়িntত মূলধারার সংবাদমাধয্ম এই নtন িশkানীিতর িকছু
চটকদারী েঘাষণার কথা বারবার pচার কের এই নীিতর পেk
জনমত ৈতরী করেত বয্s। তাই এই পিরিsিতেত ভীষণভােব
pেয়াজন সরকােরর আসল উেdশয্gেলা জনগেণর সামেন
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িনেয় এেস এই নtন িশkানীিতর িবrেd একটা ঐকয্বd
pিতেরাধ গেড় েতালা।
NEP ২০২০ pকাশ করার এক মােস আেগ ২৪-এ
জুন ২০২০ তািরেখ েদেশর ৬-টা রােজয্র skলিশkায় বদল
আনার জনয্ ভারত সরকার িবশব্ বয্ােঙ্কর সােথ cিk সmn
কেরেছ। এই cিk সmn করার সময় খুশীেত গদগদ হেয় বলা
হেয়েছ েয েগাটা েদেশর skলিশkার আমূল পিরবতর্ন করার
এটাই হল শুr। NEP ২০২০-র pচােরর সময়েতও একই
কথা বলা হেc। অথর্াৎ এই েগাটা বয্াপারটার মেধয্ িবশব্ বয্াঙ্ক
িনিবড়ভােব জিড়েয় আেছ, েযমনটা অতীেতও িছল। ভারেতর
িশkাবয্বsােক ববর্াদ করার জনয্ িবশব্বয্াঙ্ক-েক এইবার tতীয়
বােরর জনয্ ডাকা হেয়েছ। pথমবার ডাকা হেয়িছল নbইেয়র
দশেক। েসই সময় তৎকালীন ভারত সরকার এবং িবশব্বয্াঙ্ক
িমেল েদেশর ১৮-টা রােজয্র অেধর্েকরও েবশী েজলায়
pাথিমক িশkাবয্বsােক ধব্ংস কেরিছল। pথম দশ বছেরর
মেধয্ সরকারী pাথিমক িশkার এমনই ধব্ংসসাধন করা হয় েয
তার পেরর দশ বছের drততার সােথ pাথিমক িশkাবয্বsায়
েবসরকারীকরণ শুr হেয় যায়। pাথিমক িশkােক উnত করার
জনয্ িবশব্বয্াঙ্ক সাহাযয্ করেছ ইতয্ািদ কথা আসেল িছল বাহানা।
আসল উেdশয্ িছল িশkাবয্বsােক উnুk কের িদেয় িশkা
েকনােবচার একটা বাজার ৈতরী করা। ৬ েথেক ১৪ বছর বয়s
বাcােদর িবনামূেলয্ বাধয্তামূলক িশkা েদওয়ার জনয্ রাইট টু
এডুেকশান (RTE) অয্াk ২০০৯ বা িশkার অিধকার আইন
চালু হেলও তার মেধয্ই িবsর ফাঁকেফাকর িছল। ৈবষময্মূলক
বhsরীয় skল বয্বsােক ৈবধতা েদওয়া হেয়িছল এই আইেন, যা
ভারতীয় অথর্নীিতেত িবশব্বয্াঙ্ক এবং ইnারনয্াশনাল মািনটাির
ফাn (IMF)-এর pভাব িবsােরর pতয্k পিরণিত। এই
ধরেণর বhsরীয় বয্বsা হল সকেলর জনয্ সমান বয্বsা ৈতরী
করার সmূণর্ িবপরীত একটা ধারণা। ১৯৬৬ সােলর েকাঠারী
কিমশেনর িশkা িরেপােটর্ সুপািরশ করা হেয়িছল েয ভারেতর
েগাটা িশkাবয্বsাটা সকেলর জনয্ একটা সমান বয্বsা
হওয়া দরকার, েযখােন সমs skল-কেলজ-িবশব্িবদয্ালেয়র
পিরকাঠােমাগত মাপদn েযন সমান হয়। মাপদেn পাথর্কয্
ৈতরী করার মােনই হল সামািজক-অথর্ৈনিতক ৈবষময্েক p য়
েদওয়া এবং ঘুেরিফের এর পিরণামও হল ৈবষময্বৃিd। যিদ
pিত ৩০ জন পড়ুয়ার জনয্ ১ জন কের িশkক দরকার হয়
তাহেল এই মাপদn েদেশর ১৪ লk skেলর জনয্ই সমান
pেযাজয্, শুধু ১১০০ েকndীয় িবদয্ালয় আর ৭০০ নেভাদয়
িবদয্ালেয়র জনয্ নয়। এখােন আরও বলা হেয়িছল েয সমs
skেলই ষষ্ঠ ে ণীর পর েথেক িবjােনর একটা কের গেবষণাগার
থাকা pেয়াজন। এটাও েসই েগাটা ১৪ লk skেলর জনয্ই
সমান pেযাজয্। একমাt এই পিরকাঠােমাগত সমানতার

মাধয্েমই এমন একটা বয্বsা ৈতরী করা সmব িছল েয বয্বsায়
রা পিতর েছেলেমেয়রা েয skল-কেলেজ পড়েবন, রা পিতর
চাপরািশর েছেলেমেয়রাও েসখােন পড়েত পারেবন। িকnt
িবশব্বয্াঙ্ক এবং IMF-এর হsেkেপ িঠক এর উেlা পেথই
হাঁটা হেয়েছ। বhsরীয় বয্বsােক p য় েদওয়ার মাধয্েম ধীের
ধীের েবসরকারীকরেণর রাsা খুেল েদওয়া হেয়েছ। েক েকাথায়
কতটা gণমােনর িশkা পােব তা িনধর্ািরত হেc িশkােক িকেন
েনওয়ার বয্াপাের তার পিরবােরর আিথর্ক সামেথর্য্র উপর।
িকnt এত িকছু সেttও সরকারী বয্বsােক এখনও পুেরাপুির
ধব্ংস করা যায়িন। তাই েসটােক সmূণর্ ধব্ংস করার জনয্
বতর্মােন tতীয় বােরর জনয্ িবশব্বয্াঙ্ক-েক ডাকা হেয়েছ। এই
িশkানীিতর েগাটাটােকই, িবেশষ কের skলিশkার বয্াপাের
েযসমs েঘাষণা করা হেয়েছ েসgেলােক এই েpkাপেটই
েদখেত হেব।
skলিশkায় িবদয্মান ১০+২ কাঠােমােক পিরবতর্ন কের
৫+৩+৩+৪ কাঠােমা করার কথা বলা হেয়েছ, েযখােন ৩-৬
বছেরর িশশুেদরও এই বয্বsায় সািমল করা হেয়েছ, যা আেগ
িছলনা। িকভােব এই েগাটা বয্াপারটা বাsবািয়ত করা েযেত
পাের তার দীঘর্ pিkয়ার কথা বলা হেয়েছ যা শুনেত েবশ
ভােলাই লাগেব। ৯-১০ এবং ১১-১২ ে ণীেত gস এনেরালেমn
েরিশও (GER) কেম যাওয়া িনেয়ও উেdগ pকাশ করা হেয়েছ
এবং তােদরেক িশkাবয্বsায় িফিরেয় আনার জনয্ উেদয্াগ
েনওয়া হেব বেল েঘাষণা করা হেয়েছ। িকnt িকভােব ? তার
েকানও সdtর েনই। উেl ‘েকায়ািলিট হিলিsক এডুেকশান’
ইতয্ািদ গালভরা কথার মাধয্েম িশkার ‘gণমান’-এর উপর
েজাড় েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ। িঠক এই পেয়েn যিদ
কstরীরঙ্গণ িরেপােটর্র কােছ িফের যাওয়া হয় তাহেল েদখা
যােব েসখােন িনলর্jভােবই বলা হেয়িছল – sাধীনতার পর
েথেক দশেকর পর দশক ধের আমরা িশkােক সমােজর pিতটা
sের সমানভােব েপৗঁেছ েদওয়া িনেয়ই শুধু েভেবিছ, িশkার
gণমান িনেয় ভােবিন। এই লাইন েথেকই উেdশয্ পিরষ্কার হেয়
যায়। ‘িশkার gণমান’-েক অজুহাত কের িশkােক সমােজর
pিতটা sের সমানভােব েপৗঁেছ েদওয়ার দািয়tটাই আসেল
েঝেড় েফলেত চাইেছ সরকার। আর এই একই অজুহােত
েবসরকারীকরেণর পথ চওড়া করা হেc, যা sাভািবকভােবই
িশkােক এক ে ণীর মানুেষর ‘kয়kমতার’ বাইের িনেয় চেল
যােc। সরকারী বরােdর িদেক তাকােলই বয্াপারটা আরও
পিরষ্কার হেয় যায়। ২০১৮-১৯ সােল িশkায় সরকারী খরেচর
পিরমাণ িবগত দশ বছেরর মেধয্ সবর্িনm। skলিশkার েkেt
েকndীয় সরকােরর খরচ gস েডােমিsক েpাডাk (GDP)-এর
অনুপােত ০.২৮% েথেক কিমেয় করা হেয়েছ ০.২৭%।
রাইট টু এডুেকশান অয্াk (RTE) ২০০৯-এর সংেযাজন
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এবং সবর্িশkা অিভযান-েক রা ীয় মাধয্িমক িশkা অিভযান
(নবম ও তার উপেরর ে ণীর জনয্ মাধয্িমক sেরর িশkা
pকl)-এর সােথ সংযুk কেরেছ বতর্মান সরকার। এর মূল
উেdশয্ হল সবর্-িশkা অিভযান-এর জনয্ অনুদােনর পিরমাণ
কিমেয় এর kমতা খবর্ করা। িবিভn রাজয্ েথেক pাp তথয্
েথেক একথা পিরষ্কার েয এই সংযুk pকেlর জনয্ েয টাকা
বরাd করা হেয়েছ তা আেগর tলনায় কম। বলাই বাhলয্ েয
একিদেক অবাধ েবসরকারীকরণেক p য় িদেয় এবং অনয্িদেক
৩-৬ বছেরর িশশুেদরেক নtন কাঠােমােত এেন ‘হিলিsক’
িশkাবয্বsার গালভরা কথা শুিনেয় সবার কােছ সমান মােনর
িশkা েপৗঁেছ েদওয়া যায়না। বরং একটা ৈবষময্মূলক বয্বsােক
p য় িদেয় একটা িনিdর্ষ্ট ে ণীর মেধয্ আরও িকছু ‘েkতা’
ৈতরী করা যায়। সরকােরর দািব আর বাsেবর মেধয্ ফারাকটা
অতীেতর িদেক তাকােলই েবাঝা যায়।
একমাt সরকারী skলিশkার মাধয্েমই েয িবিভn সামািজক
ও অথর্ৈনিতক ে ণীর েছেলেমেয়েদর এক ছােদর তলায়
িশkাদান সmব েসকথা িশkার অিধকার আইন, ২০০৯েতও sীকার করা হেয়িছল। িকnt দশ বছর েযেত না েযেতই
আসল rপ েবিরেয় পেড়েছ। সামািজক ও অথর্ৈনিতকভােব
িপিছেয় থাকা ে ণীর েছেলেমেয়েদর িশkা েদওয়া, েযটা আেগ
সরকারী বয্বsায় িছল বাধয্তামূলক, েসটােকই েবসরকারী
বয্বসায়ীেদর “শুভ িচnা”-র উপর েছেড় েদওয়া হেc। RTE
আইন মারফৎ ‘িবনামূেলয্’ িশkা pদােনর জনয্ ২৫% আসন
সংরkেণর িনয়মটা বািতল কের েদওয়ার জনয্ েসটােক পুনরায়
পযর্ােলাচনার psাব েদওয়া হেয়িছল কstরীরঙ্গণ কিমিটর
িরেপােটর্। আর NEP ২০২০-েত েতা লjার মাথা েখেয়
েঘাষণাই কের েদওয়া হেয়েছ েয েবসরকারী িফলান িপক
সংsাgেলাও যােত সহেজই skল-কেলজ-িবশব্িবদয্ালয় বানােত
পাের তার জনয্ িনয়ntণকারী িনয়মgেলা িশথীল কের েদওয়া
হেব। মােন বয্বসার সুিবধার জনয্ েযমন কেরানা-পরবতর্ী সমেয়
এেকর পর এক ম-আইন িশথীল করা হেc, েতমনই এবার
িশkােkেt েবসরকারী বয্বসায়ীেদর সুিবধা কের েদওয়ার পালা।
অথর্াৎ আmানী যখন কেপর্ােরট েসাসাল েরসপনিসিবিলিট-র
(CSR) মাধয্েম েকানও িবশব্িবদয্ালয় শুr করার জনয্ টাকা
েদেবন তখন ওনার টয্াk েতা মাফ করা হেবই, পাশাপািশ
েসখান েথেক আmানী যিদ মুনাফা কামায় তাহেল েসখােনও
রাখা হেবনা েকানও িনয়ntণ। উেl আরও একধাপ এিগেয়
বলা হেয়েছ েয পেরাপকারী সংsােকও pেয়াজেন অনুদান
েদেব সরকার ! নtন িশkানীিতেত এভােবই ‘িফলান িপ’
শেbর আড়ােল skলিশkার েktেক েবসরকারী বয্বসায়ীেদর
অবাধ লুেঠর সামেন েছেড় েদওয়া হেয়েছ। বতর্মােন েয িনয়ntণ
বয্বsা আেছ তার খামিতgেলােক না শুধের উেl েসই িনয়ntণ

বয্বsাটাই tেল েদওয়া হেc। একজন েজলা িশkািধকারী
বা িডিsk এডুেকশান অিফসার সরকারী skলেক েয kমতায়
pশ্ন করেত পােরন েয skেল কতজন িশkক আেছ, আেগর
বছর বােজট কত িছল, িফ-বাবদ কত টাকা পাওয়া েগেছ,
খরেচর পর কত টাকা েবঁেচেছ ইতয্ািদ, েসই একই kমতায়
িতিন েবসরকারী skলেকও একই pশ্নgেলা করেত পারেতন,
এবং তাঁেক েসই উtরgেলা িদেত েযেকানও েবসরকারী
skল বাধয্ থাকত। িকnt নtন বয্বsায় িনয়ntণ tেল েদওয়ার
মােনই হল েবসরকারী skলgেলা আর এইসমs pেশ্নর জবাব
িদেত বাধয্ নয়। ‘িশkার gণমান’ িনেয় পাতার পর পাতা
েলখার পেরও সরকারী skেলর পিরকাঠােমাগত উnয়ন বা
পযর্াp িশkক-িশিkকা িনেয়ােগর িবnুমাt েচষ্টা েদখা যায়না
এই িশkানীিতেত। উেl sানীয় sের েশষ পযর্n বয্াপারটা
েছেড় েদওয়া হেয়েছ sানীয় সmpদােয়র িবিভn সদসয্, pবীণ
বয্িk, skেলর pাkনী, অবসরpাp সরকারী বা আধা-সরকারী
বয্িkেদর হােত। নtন েকানও চাকির-সৃিষ্টও এই বয্বsায় সmব
নয়। সবিদক েথেক এটাই pমািণত হয় েয েমৗিলক অিধকার
িহসােব িশkােক সকেলর কােছ েপৗঁেছ েদওয়ার দািয়t সরকার
আর েনেবনা।
skেল ভিতর্ েকন কম হেc েসই মূল সমসয্ার িদেক নজর
না িদেয় বলা হেয়েছ ভিতর্ কম হেল েসই skল বn কের েদওয়া
হেব বা অনয্ বড় skল কমেpেkর মেধয্ জুেড় েদওয়া হেব।
অথর্াৎ ভিতর্ কেমর অজুহােত েবসরকারীকরণ। ষষ্ঠ ে ণী েথেক
পড়ুয়ায়েদর েকািডং েশখার সুেযাগ েদওয়ার কথা বলা হেয়েছ।
েসাশয্াল িমিডয়ােত েচাখ রাখেলই েদখা যােব েয ইিতমেধয্ই
অlবয়সী skলপড়ুয়ােদর অনলাইন েকািডং েশখােনার িবjাপন
িনেয় হািজর হেয় েগেছ একািধক িবেদশী কেপর্ােরট সংsা।
িশkার বাণীিজয্কীকরেণর pবণতা sষ্ট। ষষ্ঠ ে ণীর পর েথেক
পড়ুয়ােদর জনয্ ‘েভােকশানাল ে িনং’-এর উপর েজাড় েদওয়া
হেc। এমিনেতই িবিভn সামািজক-অথর্ৈনিতক কারেণ pািnক
সmpদায়ভুk ও নীcজািতর পড়ুয়ােদর েkেt মাঝপেথ skলছুট
একটা সাধারণ ঘটনা। েসই সমসয্ার সমাধান করা েতা দূেরর
কথা, উেl ‘েভােকশানাল ে িনং’-এর নােম skলছুটেক আরও
p য় েদওয়ার বয্বsা করা হেয়েছ। পাশাপািশ অতীেত েমাদী
রাজেt িশশু ম আইেন েয পিরবতর্ন আনা হেয়িছল তােত
পািরবািরক বয্বসায় িশশু মেক অনুমিত েদওয়া হেয়িছল।
অথর্াৎ শুধু skলছুটই নয়, pািnক সmpদায়ভুk ও নীcজািতর
পড়ুয়ারা skলছুেটর পর যােত পিরবােরর মেধয্ই িশশু িমেক
পিরণত হেত পাের তার বয্বsা আেগই কের রাখা হেয়িছল।
অথর্াৎ এই মনুবাদী সরকার চায় েয এইসমs জনগেণর ভিবষয্ৎ
িনেজেদর বংশানুkিমক জািতগত েপশার মেধয্ই চেkর মেতা
ঘুরেত থাkক; এককথায় বণর্া ম pথা িটেক থাkক। বতর্মােন
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শুধু তার পাশাপািশ ‘েভােকশানাল ে িনং’-এর মাধয্েম
তােদরেক sl-দk সsা মজুের পিরণত করার একটা বয্বsা
করা হেয়েছ। পাশাপািশ চলেছ িশkার েদদার মনুবাদীকরণ।
skলিশkা েথেক শুr কের উcিশkা পযর্n েজাড়-জবরদিs
সংskত ভাষা চািপেয় েদওয়ার েচষ্টা করা হেc, যা এই
িশkানীিতর আেগর খসড়াgেলােতও িছল। সmpিত কেরানাঅজুহােত পড়ার েবাঝা কমােত CBSE-র পাঠkম েথেক
বাদ পেড়েছ িববতর্ন-এর অধয্ায়। pাচীন শােst উেlখ েনই
বেল বাঁদর েথেক মানুেষ িববতর্েনর ডারউইেনর তtt েয BJP
সরকােরর পছn নয় তার উদাহরণ আমরা আেগও েপেয়িছ।
এবার েকাপ বেসেছ েসাজা পাঠkেম। শুধু তাই নয় বাদ পেড়েছ
pাkিতক সmদ সংরkণ এবং ভারেতর যুkরা ীয় কাঠােমা
সংkাn অধয্ায়ও। পিরেবশেক বুেড়া আঙুল েদিখেয় েদেশর
pাkিতক সmদেক কেপর্ােরট লুেঠর হােত েছেড় েদওয়ার
pবণতা কেরানা-অিতমারীর সমেয় বhgণ বৃিd েপেয়েছ। েগাটা
িবশব্জুেড় পিরেবশ বাঁচােনার আেnালেন েযসময় skল-পড়ুয়ারা
খুব grtপূণর্ ভূিমকা পালন করেছ েসই সময় আমােদর েদেশর
সরকার চায়না েয পরবতর্ী pজn এই িবষয়টা িনেয় ওয়ািকবহাল
েহাক। একইভােব, ভারেতর যুkরা ীয় কাঠােমাটা বতর্মান
সরকােরর ভীষণ অপছেnর একটা বয্াপার এবং অতীেতও েসই
ধারণায় বারবার আঘাত করা হেয়েছ। এই িশkানীিতর েkেtও
রাজয্ সরকােরর সােথ cড়াn আেলাচনা না কেরই তা pকাশ
করা হেয়েছ। এমনিক এই িশkানীিতেতও িশkা পিরচালনার
বয্াপাের রাজয্ সরকােরর kমতা খবর্ কের একটা রা ীয়
িশkা আেয়াগ নােম একটা েকndীয় pিতষ্ঠান sাপেনর কথা
বলা হেয়েছ, যা পিরচািলত হেব েখাদ pধানমntীর িনেদর্েশর
আওতায় েথেক। তাই সরকার চায়না েয যুkরা ীয় কাঠােমা
সmেn পড়ুয়ােদর মেন েকানও আgহ ৈতরী েহাক।
উcিশkার েkেtও ঢালাও েবসরকারীকরণ ও kমতার
েকndীকরেণর নীিত gহণ করা হেয়েছ। েয ইউিনভািসর্িট gাn্স
কিমশন (UGC) মারফৎ উcিশkার িনয়ntণ এবং িবিভn
িবশব্িবদয্ালেয় সরকারী অনুদান বnন করা হত েসই UGC
বািতল কের হায়ার এডুেকশান gয্াn্স কাউিnল (HEGC)
এবং হায়ার এডুেকশান ফািnং এেজিn (HEFA) ৈতরীর
কথা বলা হেয়েছ এই নীিতেত। এ শুধু নােমর পিরবতর্ন নয়।
সরকার এখন েথেক আর িশkা pিতষ্ঠানgেলােক অনুদান
েদেবনা, তার বদেল HEFA-র আওতায় ঋণ েদওয়া হেব, েয
ঋণ েশাধ করেত হেব িশkা pিতষ্ঠানgেলােকই। েবসরকারী
িশkা pিতষ্ঠােন পড়ার খরচ েযভােব বৃিd েপেয়েছ তা বহন
করা এমিনেতই সাধারণ জনগেণর আয়েtর বাইের। এখন
এই নীিতর মাধয্েম সরকারী িশkা pিতষ্ঠানgেলােক ঋণচেk
জিড়েয় পেরাkভােব চাপ সৃিষ্ট করা হেc যােত পড়ুয়ােদর

িফ-বৃিd করার মাধয্েম ঋণ েশােধর েচষ্টা করা হয়। অথর্াৎ
পেরাkভােব উcিশkােক গরীব জনগেণর কাছ েথেক আরও
দূের সিরেয় িনেয় যাওয়ার বয্বsা করা হেয়েছ। তার পেরও
যিদ এই ঋণ েশাধ করা না যায় তাহেল েসই একই িচরাচিরত
‘kিতেত চলার’ অজুহােত িশkা pিতষ্ঠােনর বnক রাখা জিম,
িবিlং-সহ িশkা পিরচালনার ভার tেল েদওয়া হেব েবসরকারী
পুঁিজপিতেদর হােত। ২০১৮-১৯ সােলর সরকারী পিরসংখয্ান
অনুযায়ী েদেশর ৭৭.৮% কেলজই েবসরকারী। বলাই বাhলয্
েয এই pবণতা আরও বাড়েছ। উcিশkায় HEGC-র মেতাই
গেবষণার েkেtও নয্াশনাল িরসাচর্ ফাউেnশান (NRF)
sাপেনর মাধয্েম বয্বsাটার েকndীকরেণর েচষ্টা করা হেয়েছ,
যােত পছnমেতা গেবষণার িবষয় িনবর্াচেনর kমতা খবর্ করা
যায়। সাmpিতক অতীেতই েদখা েগেছ েয ‘জাতীয় pাধানয্’
অনুযায়ী গেবষণার িবষয় িনবর্াচন করার কথা বেল েকndীয়
িবশব্িবদয্ালয়gেলার উপর চাপ সৃিষ্ট কেরেছ UGC। গেবষণার
খােত সরকারী অনুদানও কমেত কমেত pায় বn হওয়ার মুেখ।
গেবষণার িবষেয় আgহ pকাশ কের েকানও েবসরকারী সংsা
যিদ ৫০% খরচ বহন করার pিতrিত েদয় তেবই বািক ৫০%
সরকার েদেব – এমন একটা নtন pবণতা েদখা িদেয়েছ।
sাভািবকভােবই গেবষণা েথেক বয্বসািয়ক ‘লাভ’-এর েকানও
আশা না েদখেল েবসরকারী সংsাও লিg করেবনা। ফেল
গেবষণা িক িনেয় হেব েসটাও এখন পেরাkভােব িঠক হেc
েবসরকারী বয্বসায়ীেদর আgেহর উপর িভিt কের।
িশkা েকনােবচার এই বতর্মান বয্বsায় উcিশkার েkেt
৩০০০ বা তারও েবশী ধারণkমতা সmn েযসমs মািlিডিসিpনারী কেলজ, িবশব্িবদয্ালয় ৈতরীর কথা বলা হেয়েছ
েসgেলার মাধয্েম আসেল ৈতরী করা হেব িশkার িকছু বড়
বড় বাজার, েযখােন একসােথ অেনক ‘েkতা’ পাওয়া যােব
এবং চলেব িশkার েদদার েকনােবচা। িবদয্মান েছােটা বা
মাঝারী মােপর িশkা pিতষ্ঠানgেলা সরকারী অনুদান এবং
পিরকাঠােমাগত উnয়েনর অভােব বn হেয় যােব, বা চালু
থাকেলও এই িবরাট আয়তেনর pিতষ্ঠানgেলার আর তােদর
মেধয্ একটা gণগত ফারাক ৈতরী হেব। অথর্াৎ ঘুেরিফের েসই
হয় একটা িবরাট সংখয্ক পড়ুয়া উcিশkার সুেযাগ েথেক
বিঞ্চত হেব বা একটা ৈবষময্মূলক িশkাবয্বsার িশকার হেব।
চার বছেরর gয্াজুেয়ট েpাgােম েয একািধক ‘এিkট পেয়n’
েঘাষণা করা হেয়েছ তা আসেল আরও েবশী পিরমােণ সsা
মজুর ৈতরীরই অিভসিn। চার বছেরর েকাসর্ সmূণর্ করার
পেরও েদেশর যুব সmpদায় চাকির পােcনা। েবকারt গত ৪৫
বছেরর মেধয্ সবেথেক েবশী। েসখােন মাঝপেথ পড়া থািমেয়
িবিভn সািটর্িফেকট লাভ করার পর তােদর চাকিরর ভিবষয্ৎ িক
হেব তা িনেয় সরকার িনcপ। বরং প-আউটেক একাধাের
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p য় এবং ৈবধতা েদওয়া হেব এই একািধক ‘এিkট পেয়n’
বয্বsার মাধয্েম। এই সমs বড়-বড় মািl-িডিসিpনারী
কেলজ-িবশব্িবদয্ালেয় িবিভn রকম ইcামেতা িবষয় িনেয়
পড়ার সুেযােগর কথা েঘাষণা করা হেয়েছ। ইিঞ্জিনয়ািরং,
ডাkারী, গিণত ইতয্ািদ িবjান-িভিtক িবষেয়র সােথ সঙ্গীত,
যntসঙ্গীত, ছিব আঁকা ইতয্ািদ িলবারাল আট্র্স-এর িবষয়
িনেয় পড়ারও সুেযাগ থাকেব এখােন। এর ইিঙ্গত কstরীরঙ্গণ
কিমিটর িরেপােটর্ও িছল। চটকদাির ছাড়া এটা আর িকছুই নয়।
কারণ েয িবষয় িনেয়ই পড়ুয়ারা পড়ােশানা কrক না েকন,
চাকিরর সুেযাগ েয আসেল সীিমতই েসই বাsব েথেক দৃিষ্ট
েঘারােত চাইেছ সরকার। বরং সাmpিতক pবণতা, েযমন –
ইিnয়ান সােয়n কংেgস-এ ২০১৪ সােলর পর েথেক pিত
বছর লাগাতার িবjােনর নােম pাচীন ভারেতর pিতিkয়াশীল
bাkণয্বাদী িচnাভাবনার pচার চালােনা, কথায় কথায় রামায়ণমহাভারেতর মেধয্ িবjানেক খুঁেজ েবর করার হাসয্কর pেচষ্টা
ইতয্ািদর ফেল সেnহ েথেকই যায় েয কলা আর িবjানেক
িনেয় েয পাঁচিমশুিল ৈতরীর psাব এখােন েদওয়া হেয়েছ
েসখােন িবjােনর অনুপাত কতটা থাকেব ! েদেশর পড়ুয়ােদর
উcিশkা আর চাকির সুিনিশ্চত করার বদেল উেl ‘িবশব্মােনর
িশkা’ আর sায়tশাসেনর নাম কের ২০% পযর্n িবেদশী
িশkক িনেয়াগ এবং ২০% পযর্n িবেদশী পড়ুয়া ভিতর্ েনওয়ার
kমতা েদওয়া হেয়েছ উcিশkার pিতষ্ঠানgেলােক। িশkার
বাজারেক আরও উnুk কের িদেয় িবেশব্র ২০০ নামীদামী
pিতষ্ঠানেক ভারেতর মািটেত িনেজেদর শাখা-কয্াmাস েখালার
অনুমিত েদওয়া হেয়েছ। sাভািবকভােবই এইসমs pিতষ্ঠােন
পড়ােশানার খরচ িকরকম হেব েসটা ভারত সরকােরর
এিkয়ােরর বাইের থাকেব এবং েকবলমাt িবtশালী অিভজাত
পিরবােরর সnােনরাই এখােন িশkা ‘িকেন’ িনেত পারেব।
sায়tশাসেনর নােম িবশব্িবদয্ালয় এবং কেলজgেলােত
একিদেক পড়ুয়া এবং অনয্িদেক েবতনpাp কমর্ীেদর অবাধ
েশাষেণর রাsা খুেল েদওয়া হেয়েছ। পড়ুয়ায়েদর পড়ার খরচ,
িশkক ও অনয্ানয্ কমর্ীেদর েবতন, পড়ুয়ােদর ভিতর্ বা িশkক
িনেয়ােগর pিkয়ােত সংরkণ কতটা মানা হেব বা না হেব
ইতয্ািদ সব িসdাnই েনেব কtর্পk। সরকার েকানও িকছুেত
হsেkপ করেব না। িবেশষ কের সংরkণ নীিত েয মানা হেবনা
েসকথা বতর্মােন সরকারী pিতষ্ঠানgেলােত SC/ST/OBC
িশkকেদর িনেয়াগ না হওয়া শূনয্ পদgেলার িদেক তাকােলই
েবাঝা যায়। একটা সমতামূলক বয্বsা ৈতরী করার িবপরীত
পেথ েহঁেট জািত, ধমর্, ে ণীিভিtক ৈবষময্েক িটিকেয় রাখার
যাবতীয় বয্বsা করা হেয়েছ এই নীিতর মাধয্েম।
উcিশkার েkেt অনলাইন মাধয্েমর বয্বsা ২০১৭
সাল েথেকই সরকার ধীের ধীের শুr কের িদেয়িছল েদশীয়

SWAYAM েপাটর্াল এবং েকােসর্রা, উেডিম ইতয্ািদ িবেদশী
MOOC পিরেষবা দানকারী সংsার মাধয্েম। সmpিত

সাতটা িবশব্িবদয্ালয়েক সmূণর্ অনলাইন িডgী pদান করার
বয্াপাের pথমবােরর জনয্ অনুমিত িদেয়েছ ভারত সরকার।
এতিদন িশkানীিতর খসড়ায় এিনেয় িকছু বলা িছলনা। িকnt
এই বছেরর েগাড়ােতই নtন িশkানীিতর আেগর খসড়ায়
সংেযাজন কের অনলাইন িশkার বয্াপাের েঘাষণা কের েদওয়া
হল। আর এরপর েথেকই িবিভn আnজর্ািতক িমিডয়ার খবের
েদখা েগল েয এই অনলাইন িশkােক েকnd কের আগামী ৪
বছেরর জনয্ ভারেত ১৫ িবিলয়ন US ডলােরর বয্বসা শুr
হেয় িগেয়েছ। কেরানা পিরিsিতর সুেযাগ িনেয় skলgেলােতও
অনলাইন kাস শুr হেয় িগেয়েছ; এক ে ণীর পড়ুয়ােক বাদ
েরেখই। sাটর্েফােনর অভােব kাস করেত না েপের একািধক
পড়ুয়ার আtহতয্ার মত মমর্ািnক ঘটনা ঘেট েগেছ েকরল
েথেক শুr কের আসাম সেমত েদেশর িবিভn pােn। িকnt
এই ভয়ঙ্কর পিরিsিতেতও বয্বসার েলাভ সামলােত না েপের
গত ১৩-ই জুলাই ggল-এর CEO সুnর িপচাই েঘাষণা কের
েফলেলন েয ভারেত িডিজটাল বয্বsার pসাের আগামী ৫-৭
বছের িতিন ১০ িবিলয়ন ডলােরর লিg করেবন। অনলাইন
িশkার িবষেয় িশkকেদর pিশkণ েদওয়ার বয্াপাের েসnাল
েবাডর্ অফ েসেকnাির এডুেকশানেক (CBSE)-েক সাহাযয্
করেব েফসবুক এবং ggল। মজার বয্াপার হল, এই অনলাইন
িশkার হঠাৎ উপর-মহলীয় চােপ UGC পযর্n িনেজর পুেরােনা
িবjিp লঙ্ঘন কের সmূণর্ উেlা পেথ েহঁেট নtন আেদশ
জাির করল েয সকল িশkা pিতষ্ঠানেক বাধয্তামূলকভােব UG
এবং PG-র ফাইনাল পরীkা িনেত হেব। sাভািবকভােবই,
বতর্মান পিরিsিতেত অনলাইন পরীkার বয্বsা করেত হেব
এবং অনলাইন পিরেষবা িবkীর ঝুিড় িনেয় ইিতমেধয্ কেপর্ােরট
সংsাgেলা িনেজেদর মেধয্ pিতেযািগতা শুr কের িদেয়েছ।
এিদেক পিরসংখয্ােনর িদেক তাকােলই েদেশর িডিজটাল
পিরকাঠােমা আর অনলাইন িশkার েবহাল দশার pকােশয্ চেল
আেস। েদেশ এখনও ১৪৭০০ gােম িবdয্ৎ সংেযাগ েপৗঁছায়িন।
েদেশ কিmউটার এবং ইnারেনট dেটাই বয্বহার কেরন এমন
জনগেণর সংখয্া মাt ৮%। েদেশর ৩৭% পিরবার একটামাt
ঘেরর মেধয্ই পিরবােরর সকলেক িনেয় েকানওভােব জীবন
যাপন কের। অনলাইন িশkার মাধয্েম কেপর্ােরট pভুেদর
বয্বসা করার সুেযাগ কের িদেত বতর্মান সরকার এতটাই
উৎসুক েয তােত যিদ েদেশর একটা িবরাট সংখয্ক পড়ুয়া
skলিশkা বা উcিশkার আেলা েথেক বিঞ্চত হয় তােতও এই
সরকােরর িকcুিট এেস যায়না।
েমাদী ২.০-েত টুকটাক সরকারী সংsা েবেচ িদেয়
বতর্মান সরকােরর আর েপট ভরেছনা। তাই এবার এবার
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েগাটা িশkাবয্বsাটাই কেপর্ােরটেদর কােছ েবেচ েদওয়ার
িসdাn েনওয়া হেয়েছ। এেত একিদেক েযমন গরীব েমহনতী
জনগণেক িশkার আেলা েথেক দূের সিরেয় েরেখ তােদর
সহেজ িনয়ntণ করা যােব, েতমনই কেপর্ােরট িনয়িntত খবেরর
চয্ােনল, খবেরর কাগজ ইতয্ািদও সরকােরর সমs পদেkেপ
সরকােরর gণগােনই থাকেব মুখর। এই িবরাট শিkর িবrেd
লড়াইটা েকানও একক আলাদা লড়াই নয়। pিতটা েkেtই
কেপর্ােরট আgাসেনর pধান িশকার গরীব েমহনতী জনগণ।
সুতরাং, kিষকােজর কেপর্ােরটীকরেণর িবrেd লড়াই েহাক
বা ম আইন িশথীল কের িমকেদর চরম েশাষেণর িবrেd
লড়াই েহাক বা sাsয্েkেtর েবসরকারীকরেণর িবrেd লড়াই

েহাক বা িশkােক আলু-পটেলর মেতা েবচােকনার বয্বsায়
পিরণত করার িবrেd লড়াই েহাক – শtrটা িকnt েসই একই।
তাই এই লড়াইgেলােক আলাদা আলাদা ভাবেল েকানিদনই
এই িবরাট কেপর্ােরট শিkর িবrেd জয়লাভ করা সmব নয়।
এই NEP ২০২০-এর েkেtও যতিদন না আমরা এইসমs
কথাgেলা িশkাঙ্গেণর বাইের েবিরেয় সরলভােব সাধারণ
মানুেষর েদারেগাড়ােত েপৗঁেছ িদেত পারিছ, তােদর সমথর্ন
আদায় করেত পারিছ ততিদন আমরা এই লড়াই িজতেত
পারেবানা। তাই এই মুhেতর্ এটােকই আমােদর আশু কতর্বয্
িহসােব েদখা উিচত।

েকন আমরা এনআরিস-িসএএ-এনিপআর িবেরাধী
সঞ্জীব kমার আচাযর্

এেকবাের েগাড়ােতই একটা িবষয় sষ্ট কের বলা দরকার েয
আমােদর সংগঠন এিপিডআর গণতািntক অিধকার রkা সিমিত,
পিশ্চমবঙ্গ; অনয্ অিধকার রkার গণতািntক সংগঠেনর মতই
এনআরিস-িসএএ-এনিপআর িবেরাধী । আমরা এনআরিসিসএএ-এনিপআর মানিছ না। িকnt েকন এমন বলিছ ? আমরা
িক ভাজপার এই কমর্সূিচেক েsফ এই কারেণই িবেরািধতা করিছ
েযেহt ভাজপা সাmpদািয়কতার রাজনীিতর সমথর্ক? িনশ্চয়ই
না! আমােদর অিভjতা এবং িবsািরত পযর্েবkণ ও েসই সােথ
গভীর অনুসnােনর মধয্ িদেয় আমরা িনিশ্চত েয এনআরিসিসএএ-এনিপআর সবর্সাধারেণর েকান কােজই লােগ না এবং
তা সৈবর্ব জনিবেরাধী যা আমরা িবsািরত আকাের সবর্সমেk
tেল ধরিছ। অেনেকই এটা “মুসিলমিবেরাধী” শুধু এই বkবয্
উপsাপন কেরই িবেরাধী অবsান gহণ করেছন। এটা সিতয্
হেলও এেত িকnt কখেনাই সবটা বলা হয় না। কারণ ভারেতর
pিতিট নাগিরকই, সবর্েমাট ১৩৭ েকািট জনগেণর েয েকউ এর
ফেল সmাবয্ িবপেদর মুেখামুিখ হেত বাধয্। আসুন একটু িবশদ
আেলাচনায় pেবশ কির।
েকndীয় সরকােরর েগেজট িবjিp েথেক এটা sষ্ট েয,
এনআরিস হেলা pkতপেk এন.আর.আই.িস। আসােমর েয
নাগিরকপিঞ্জ হেয়েছ তা আসেল ১৯৫১ সােলর নাগিরক পিঞ্জর
পুননর্বীকরণ মাt। িকnt বািক সমg েদেশর জনয্ই এনআরিস
হেলা pkতপেk ২০০৩ সােলর নাগিরকt সংেশাধনী আইন
েমাতােবকএন.আর.আই.িস । ভারেতর েকndীয় সরকার ও
িসএএ-র সমথর্করা েবাঝােত চাইেছন েযন এিট িনছক একিট
‘নাগিরকেদর তািলকা’ বই িকছুই নয়। এখােনই আমােদর

pশ্ন সিতয্ই িক এটা এেতা সহজ বয্াপার ? িকভােব এই
তািলকাভুিk ঘটেব ? সংেশািধত নাগিরকt আইন েমেনই েতা
তািলকা করেত হেব ! sাধীনতার পের সংিবধান নাগিরকেtর
অনুেমাদন সmব করেতা িdতীয় অধয্ােয়র পঞ্চম েথেক একাদশ
ধারা েমেন। েয িনেদর্িশকায় ক)জnগত (by birth), খ)
উtরসূরী (by descent), গ) পিঞ্জকরণ ( by regiﬆration)
এবং ঘ) আtীকরেণর ( by naturalisation) মধয্ িদেয়
নাগিরক হওয়া সmব। ১৯৫৫ সােল উিlিখত নীিতর িভিtেত
নাগিরকt আইন সৃিষ্ট হয়।
pথম নাগিরকt আইন (১৯৫৫) এর িতন নmর সূt
অনুসাের, েয েকউ যিদ ভারেত জnায়, েসই ভারেতর
নাগিরক বেল sীkত হেব। খুবই সহজ pণালী এিট। অনয্
েকােনা শতর্ এখােন pেযাজয্ নয়। ১৯৫৫ েথেক ১৯৮৬ পযর্n
এিট অিবkত িছেলা। সমেয়র সােথ সােথ শতর্gিল কেঠারতর
হেত থােক। পয়লা জুলাই ১৯৮৭ েথেক একিট নtন শতর্
এর ওপর আেরািপত হয়। িপতা-মাতার একজনেক অবশয্ই
ভারতীয় নাগিরক হেত হেব। ২০০৩ সােল শতর্িট আেরা
কিঠন হয়। হয় িপতা-মাতার উভয়েকই ভারেতর নাগিরক
হেত হেব অথবা একজন ভারতীয় নাগিরক এবং অনয্ জন
েযন অৈবধ আ য়pাথর্ী ( িযিন ভারেত আগntক অথবা যার
ৈবধতার সময়কাল ইিতমেধয্ই উtীণর্) না হন। ২০০৩ এর
আেগ অৈবধ আ য়pাথর্ীর ধারণা অনুপিsত িছল। েসিট তখন
েথেকই pচিলত হয়।
নাগিরকt আইন ১৯৫৫ এর চtথর্ সূt বেল উtরসূির
মােtই ভারতীয় নাগিরক। িযিন ভারেতর বাইের জেnেছন
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তার িপতা-মাতার একজন ভারতীয় নাগিরক হেলই িতিনও
ভারেতর নাগিরক হেবন।
পঞ্চম সূt মেত পঞ্জীকরেণর মাধয্েম নাগিরকt অজর্েনর
বয্াখয্া আেছ েয, সাত বছেরর েবিশ বসবাসকারী অভারতীেয়র
নিথভুিkর পের নাগিরকt অজর্েনর আেবদেনর অিধকার
থাকেব (অবশয্ তার িপতা-মাতা বা েকউ একজন অিবভk
ভারেতর নাগিরক িবধায়)। এখােনও ২০০৩ সােলর পের
অৈবধ আ য়pাথর্ী শbাবলীর অনুpেবশ ঘেটেছ। ষষ্ঠ সূtমেত
েকndীয় সরকার েযেকােনা আেবদনকারীেকই sাভািবকতার
িনয়েম নাগিরকেtর sীkিত িদেত পাের। িকnt এখােনও
২০০৩ এর সংেশাধনীেত অৈবধ আ য়pাথর্ীর বাধা সৃিষ্ট
করা হেয়েছ। ২০০৩ এর সংেশাধনীর মেধয্ িদেয় আইন
কেঠারতর কের বাছাই করার পdিত আেরািপত হয়। এত
িকছুর পেরও নtন আইন অনুযায়ী একজন ৈবধ নাগিরেকর
নাম নাগিরকপিঞ্জেত জায়গা পােব, এমনটা িক েজার িদেয় বলা
যায়? আমােদর উtর হল “না”!
আপিন িহnু বা মুসিলম যাই হন না েকন, আইন েমেন
ৈবধ নাগিরক হেলও, আপনার নাগিরকেtর ৈবধতা pমােণর
জনয্ উপযুk নিথর pেয়াজনীয়তা সবর্ািধক। জাতীয় নাগিরক
পঞ্জী িনমর্ােণর আসল উপলkয্ কী -- এই pশ্নিট এিড়েয়
িগেয় যিদ আমরা েজার কেরও ধের িনই েয আসেল এিট
একিট সহজ সরল িনয়মতািntক কাজ তবুও েদখা যােব েয
নাগিরকt pমােণর যথাথর্ হািজর করা খুবই কিঠন একিট কাজ
হেয় দাঁড়ােব। আসােমর ঘটনা বিল েথেক sষ্ট েদখা েগেছ,
েয কােরা নাগিরকেtর ৈবধতা বািতল করা কতটা সহজ। ফেল
েযেকােনা নাগিরকেকই এই ফাঁেদ েফেল ( pামাণয্ নিথর
অভাব -- সরকাির বয়ােন) অনাগিরক বািনেয় েদওয়া খুবই
সmব।
আেলাচনার সুিবধার জনয্, জnসূেtর মাধয্েম নাগিরকt
অজর্েনর সহজতম িবষয়িটেকই ধরা যাক। ১৯৮৭ সােলর
আেগ জnােনা েযেকােনা নাগিরকেক শুধুমাt একিট pামাণয্
নিথ িদেত হেব-- জেnর শংসাপt। পঞ্চােশর েবিশ বয়সী
যারা , তােদর কােছ জেnর শংসাপt থাকা সmব ? কারণ
১৯৬৯ এর আেগ ভারেত জেnর শংসাপেtর pচলনই িছল
না। তাছাড়া কজনই বা তখন হাসপাতােল সুবয্বsা য় জnােনার
সুেযাগ েপেয়িছেলন যােত জেnর শংসাপt পাওয়া েযত ?
আজও েবিশর ভােগরই জn হয় িনজ গৃেহ। gামীণ জনতার
অিধকাংশ দূরেtর কারেণ হাসপাতােলর সুিবধা েথেক বিঞ্চত।
তবুও েকমন কের সব েজেন শুেনও pেতয্েকর কােছ জেnর
শংসাপt চাইেত পাের? েকান যুিkেত?
যিদ ধেরও েনওয়া যায় েয সকেলই এই শংসাপt
েপেয়েছন, তবু কতজন তা রkা করেত সkম ? pািnক

মানুষজন বনয্া, ঝড় অথবা রাজৈনিতক সংঘেষর্ pায়ই গৃহcয্ত
হেয় পেড়ন। ঘাটিত েনই েমােটও। কজনই বা মাধয্িমেকর
েদাের েপৗঁেছ শংসাপেtর দাবীদার হেত পােরন? সমসয্ার
এখােনই েশষ নয়। কষ্ট কের েকউ শংসাপt জামা িদেলও
শংসাপtিট gাহয্ নাই হেত পাের। এখােনই ফsা েগেরা!
বাছাই করার িনয়মাবিল অsষ্ট এবং যারা বাছাই করেব তােদর
দkতা ও িবশব্াসেযাগয্তা িনভর্রেযাগয্ নয় । হেত পাের েয
িবষয়িট ইcাkত ভােবই েধাঁয়াশায় পিরবয্াp করা আেছ, যােত
সুিবধামেতা বাছাই সmব। েক নাগিরক বেল sীkত হেবন আর
েক নয় তার সবটাই অজানা। অnত আসােমর ঘটনা উদাহরণ
িদেয় েদখা যায় েয বাবা-মা নাগিরক হেয়ও সnান অনাগিরক,
েযমনটা ছয় বছেরর েবাইআজার েkেt ঘেটেছ।
আসােমর বাইেরর মানুষজেনর মেন একটা াn ধারণা
বdমূল হেয়েছ েয, ১৯ লােখর েবিশ মানুষ যারা অ-নাগিরক
েঘািষত হেয়েছন তােদর যথাযথ েযাগয্তা অথবা উপযুk নিথর
অভােবর কারেণই এমনটা হেয়েছ। এটা সmূণর্ াn ধারণা!
যােদর েযাগয্তা অথবা আেদৗ ৈবধ নিথ িছল না বা েনই, তারা
েকন আগ বািড়েয় ভুল নিথ েপশ কের িনেজেদর বাড়িত
সমসয্ায় জড়ােবন ? তাই একমাt তারাই আেবদেনর সােথ
নিথ জমা কেরেছন যােদর িবশব্াস িছল েয তারা সহেজই বাধা
েপেরােত সkম হেবন ও তােদর sীkিত িমলেব । হেয়েছ িঠক
উেlা। ওঁেদর েপশ করা নিথgিল gহণেযাগয্ বেল িবেবিচত
হয়িন।
উtরসূরীর pথায় নাগিরকেtর িনণর্েয়র সমসয্া হেলা
আইিন নিথ (legacy data) বাধা। এখােন সৈবর্ব িব ম।
অসেমর েkেt তবুও ভাগয্ সহায়ক িছল কারণ ওেদর জনয্
এই েছদিবnু িট হল ২৬েশ মাচর্ ১৯৭১ আর সারা ভারেতর
জনয্ তা হল ১৯েশ জুলাই ১৯৪৮ ফেল সমg ভারেতর জনয্ই
আমােদর পরাধীন ভারেত উপিsত হেত হেব আইিন নিথ
র dারs হেত। উtরসূরী অথবা িনবnন উভেয়র েkেtই
পূবর্পুrেষর ভারতীয়েtর pামাণয্তা জrরী। জিমর খিতয়ান,
বয্াংক পাস বই, বািড়র দিলল pভৃিত pামাণয্ বেল বিণর্ত। কথা
হল কতজেনর কােছ এমনতর নিথ উপলb ? ১৯৪৮ সােল
কতজেনর বয্াংক খাতা িছল? বািড়ই বা িছল কতজেনর যার
দিলল িছল ? pায় অসmব! হাজার বছেররও েবিশ সময় েকান
পিরবার ভারেত বসবাস কেরও এমনতর ৈবধ নিথ েদখােত বয্থর্
হেতই পােরন।
এন আর আই িস-র বতর্মান pণালীিট র লkয্ sীkিত
েদওয়ার বা অিধgহেণর নয় - বরং বাছাই বা অsীকােরর । মূল
অভীষ্ট হল নাগিরকেক pেশ্নর মুেখ দাঁড় করােনা ও সmবমত
নাগিরকt বািতল করা। sরা মntী ও আেরা বh ভাজপা েনতাই
বাের বাের িচিhতকরেণর পের েদশ েথেক তাড়ােনার কথা
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উেlখ কেরেছন । নtন আইিন িনয়মেক আ য় কের িচিhত
করা ও িবতাড়েনর hমিকর বাতাবরণ সৃিষ্টই হেলা সািবর্ক লkয্
ও উেdশয্। তাই আমােদর েবিশ েবিশ জানা pেয়াজন আইেনর
পিরবতর্ন েকান মাtা েপেয়েছ। না হেল ভুল ধারণা সৃিষ্ট হেব
েয নাগিরকt আইন েকবলমাt নাগিরকt েদওয়ার জনয্
িনিমর্ত, নাগিরকt pদােনর উপায় মাt - েকেড় েনবার তািগদ
েথেক নয়! আইেনর েচৗহিdেত, ৈবধ কাগেজর উপিsিতটাই
gাহয্। আসােমর অিভjতা sষ্ট কের েদয় েয ১৩৭ েকািট
নাগিরেকর েয কাউেকই এই আইিন pিkয়ায় নাগিরকt েথেক
বিঞ্চত করা যায়! তাই এটা শুধুমাt মুসিলম অিভবাসীেদর
জনয্ই িবপদজনক এমনটা নয় । সমs আিদবাসী, দিলত এবং
মিহলারাও এই আইেন িবপদgs কারণ এেদর কােরা পেkই
নিথ উপিsত করা সমসয্ার। মুসলমানরা হয়েতা লkয্মাtার
pথেমই থাকেব কারণ িহnুরা pিতষ্ঠার শতর্ই হয়েতা তাই
হেব! িকnt বািকরাও িনরাপদ নয়।
এন আর আই িসর সmূণর্তার পের stী –পুrষ, ধমর্
বা ে িণ ,জািত িনিবর্েশেষ েয িবপুল সংখয্ক মানুষ তািলকা
বিহভূর্ত িহেসেব আখয্ািয়ত হেবন তােদর বলা হেব
সেnহভাজন নাগিরক। তখন এঁেদর ৈবেদিশক াইবুয্নােলর
dারs হেত হেব। বh টাকা খরচ কের , মাইেলর পার মাইল
েদৗড়ােদৗিড় কের, িদsা িদsা কাগজ জমা করার পেরও
নাগিরকt pমােন বয্থর্ হেল েযেত হেব িনবর্াসেন (িডেটনশন
কয্াm), নরেকর অনয্ pােn। েজল বা কেয়দখানােতও িকছু
নূয্নতম সুিবধা থােক আবািসকেদর, েযgেলা না পাওয়া
েগেল অিধকারবেল িবচারবয্বsার dারs হওয়া যায়। িকnt
এই িনবর্াসন েকndgেলােত অবsা একদমই আলাদা কারণ
এখানকার আবািসকরা েতা েদেশর নাগিরকই নয় িকনা!
এন আর আই িস বা নিথভুিkর সময় নানািবধ অসুিবধার
সmুখীন হেত হেব pায় সবাইেক এটা pায় িনিশ্চত িকnt pশ্ন
হল নিথভুিkর কারেন িক িবnুমাt সুেযাগ সুিবধার উnিত হেত
পাের ? একদমই নয়, অn-বst, িশkা- িচিকৎসা বা েরাজগার
এর েkেt েকান সুিবধা আদায় কের েদেব এই এন আর আই
িস নিথভূিk ? কtর্পেkর উদাসীনতা আটকােব ? এমনিক
তািলকাভুk হওয়ার মধয্ িদেয় সমs তািলকাভুk নাগিরকগণ
িক সব িবষেয় সমান অিধকােরর দািবেত সkম হেবন তাও
িকnt নয়। তাহেল pশ্ন হেলা নাগিরকেtর sীkিতেত বাড়িত
িক লাভ হেব েয pমােনর কষ্ট েমেন েনেবা ?
খুঁিটেয় িবচার করেল সেnেহর েকােনা অবকাশ েনই েয
এই এন. আর.আই. িস pিkয়ায় বh মানুষেক িবপেদর মেধয্
পড়েত হেব িকnt বাড়িত েকােনা সুিবধা পােব না েকউই। তাই
মানুেষর অিধকােরর কথা ভাবেল , মানুেষর ভােলা যারা চাইেব
তােদর এই এন. আর.আই. িস চালু করার িবrেd দাঁড়ােতই

হেব।
নাগিরকt িবেলর সংেশাধনী ( Citizenship Amendment Act) বা সংেkেপ CAA েকন বািতল করেত হেব ?
২০০৩ সােলর নাগিরক আইেনর সংেশাধনীেত সব
ধরেনর অৈবধ অনুpেবশকারী এবং তােদর সnান-সnিতেদর
জনয্ ভারতীয় নাগিরকt অজর্েনর সমs রাsাই বn কের
েদওয়া হেয়িছল। এই িনেয় আতঙ্ক ৈতরী হওয়ায় ২০১৯ সােলর
নাগিরক আইেনর সংেশাধনীেত (CAA ) েত িবেশষ িকছু
অৈবধ অনুpেবশকারীর জনয্ িকছু সুিবধা েদওয়া হেয়েছ বেল
একটা ধারণা ৈতিরর েচষ্টা চেল েয এই সংেশাধনীর পর এন.
আর.আই. িস চালু করার িবrেd কােরা িকছু বলার থাকেত
পাের না। সিতয্ই িক তাই ? িক আেছ এই সংেশাধনীেত ?
আমরা নাগিরকt িবেলর সংেশাধনীেক িবেরািধতা
করিছ বা কের যাব! িডেসmর ২০১৯ এ েয আইন সংেশাধনী
অনুেমািদত হেয়েছ যােক সংেkেপ িসএএ বলা হয়। ভাজপার
েনtবগর্ মায় সংেঘর pচারকরা মানুেষর মেধয্ এই বেল pচার
করেছেয, অৈবধ অনুpেবশকারী অমুসিলমেদর জনয্ এটা এক
রkাকবেচর কাজ করেব আর সংেশাধনী িবেলর িবিভn ধারায়
অ-মুসিলম জনতােক kেম kেম নাগিরক কের েনওয়া হেব।
এই pিতrিত িব.েজ.িপ - আর.এস.এস এর নg মুসিলম
িবেdষী লাইেনর সােথ িমেল যায়। এর ফেল অমুসিলম
েভাট িব.েজ.িপ র পেk আেরা ঝুঁকেব েভেবই এই পিরকlনা।
েখালাখুিল অ-মুসলমান জনেগাষ্ঠীেক হয়রািন েথেক সিরেয়
রাখার ভান করা আর সরাসির মুসিলমেদর উপর অতয্াচার
এর পেk মদত েদওয়া! িকnt বাsব অনয্রকম কথা বেল।
িসএএ অবশয্ই মুসিলম জনেগাষ্ঠীর হয়রািনর কারণ হেব িকnt
তাই বেল অমুসিলম জনতাও হয়রািনর হাত েথেক বাঁচেব না।
মুসিলমেদর েবিশ হয়রািন ও অনয্েদর িকছুটা কম এটাই ঘটেব
বাsেব।
ভারেতর বাইের েথেক ইিতমেধয্ই ভারতীয় নাগিরক নন
এমন যারা ( উপযুk পাসেপাটর্ , িভসা ) সহ ভারেত
আেছন তারা হেলন ৈবধ অনুpেবশকারী। িভসার েময়াদ
ফুেরােল তােদর চেল েযেত হেব। িকnt ভারতীয় নাগিরক
নন এমন যারা এেদেশ বসবাস করেছন অথচ তােদর কােছ
ৈবধ নিথ েনই তারা সরকােরর ভাষায় অৈবধ অনুpেবশকারী।
২০০৩ সােলর নাগিরকt আইেনর সংেশাধনীেত জািত-ধমর্
িনিবর্েশেষ সকল অৈবধ অনুpেবশকারী এবং তােদর সnান
সnিতেদর জনয্ ভারতীয় নাগিরকt পাওয়ার সুেযাগ বn কের
েদওয়া হেয়িছল। CAA বা ২০১৯ সােলর নাগিরকt আইেনর
সংেশাধনীেত অৈবধ অনুpেবশকারীেদর dেটা ভােগ ভাগ করা
হেলা। অৈবধ অনুpেবশকারীেদর মেধয্ পািকsান , বাংলােদশ
এবং আফগািনsান েথেক ভারেত আসা ৬িট িবেশষ ধেমর্র
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(িহnু, িশখ, েবৗd , ৈজন , িখর্ষ্টান, এবং পারসী) মানুষেদর
আর অৈবধ অনুpেবশকারী ধরা হেব না। এরা Passport Act
এবং Foreigner’s Act এর শতর্ পূরণ করেল এবং যিদ তারা
২০১৪ সােলর ৩১ েশ িডেসmেরর মেধয্ ধমর্ীয় অতয্াচােরর
কারেণ ভারেত এেস থােকন তেবই তারা িবিভn ধারায়
নাগিরকt পাওয়ার জনয্ আেবদন করেত পারেবন, ( েখয়াল
রাখেত হেব েয, এেদর সরাসির নাগিরকt েদওয়ার কথা বলা
েনই)। অৈবধ অনুpেবশকারীেদর মেধয্ বািক যারা ( িতনিট
েদশ বােদ অনয্ েকােনা েদশ ( ীলংকা, ভুটান, মায়ানমার,
েনপাল।....) েথেক আসা অথবা ওই ৬ িট ধেমর্র বাইের যারা (
মুসিলম, ধমর্হীন ) তারা অৈবধ অনুpেবশকারীই েথেক যােবন
এবং নাগিরকt পাওয়ার জনয্ আেবদনও করেত পারেবন না।
১৯) িসএএ একদল মানুষেক – েযমন মুসলমান, িবধমর্ী
অথবা অনয্ানয্ অেনক (উিlিখত ছয়িট বয্তীত) ধমর্াবলmী
মানুষেক েযমন ৈবষেময্র িশকার করেছ – মাt ওই িতনিট েদশ
বােদ অনয্ সমs েদশ েথেক আগত সব ধরেনর মানুেষর pিতও
একই ৈবষময্ সৃিষ্ট করেছ এই সংেশাধনী! একিদেক বাংলােদশ,
পািকsান বা আফগান মানুষেদর সুেযাগ িদেত পারেল ীলঙ্কা,
ভুটান, েনপাল অথবা মায়ানমার pভৃিত েদেশর মানুষেদর pিত
এই ৈবষেময্র কারণ িক? আসেল েমৗিলক িবষয়টা হল িহnু
জনগেণর এক িবরাট অংশেক pকারাnের মুসলমান িবেdেষর
আবেহ িকছুটা ভাললাগার সুড়সুিড় েদওয়া এবং েসই ফাঁেক
মুসিলম িবেdষী কের েতালা। তাই েতা েদিখ সরকারী pয়ােস
ভান করা হেc েযন েয সমs েদেশ ইসলাম হল রা ধমর্ তারাই
অতয্াচারী আর তাই ভাজপা বা সংঘ এই ঐsািমক অনাচােরর
িবrেd মূতর্ রkাকারী িহেসেব ধরায় অবতীণর্ ও ইসলামাি ত
রা gিলর ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর িনপীড়েনর িবrেd বাsব
ভূিমকা পালেন উদয্মী। সিতয্ই েসটা হেল িসএএ-েত েকন
আহমিদয়ােদর িবষয় েনই অথবা েনই ধমর্হীনেদর কথা?
মায়ানমাের মুসিলমরাও িনজ েদেশ সংখয্ালঘু িনপীড়েনর
িশকার। একই ভােব pcর তািমল মানুষ ীলঙ্কা েথেক উdাst
হেয় এেদেশ আেছন। এঁরা েকউই িকnt বতর্মান সংেশাধনীেত
িবnুমাt লাভবান হেবন না। আসেল েতমনটা হেল েতা আর
‘মুসিলম তাস’ েখলাটা জেম না। তাবৎ pয়ােসর মূল উপপাদয্ই
হল মুসিলম িবেরাধী একটা বাতাবরণ সৃিষ্ট করা।
িসএএেত এটা িকnt েমােটও বলা েনই েয অমুসিলম
অিভবাসীরা আপনাআপিনই নাগিরকt েপেয় যােবন।
িসএএ’র অনয্ ৈবিশষ্টয্ হল েয ‘অৈবধ অনুpেবশকারী’ বেল
যােদরই বলা হল, তােদর কাউেক ‘িনেজর’ েদেশ েফরত
পাঠাবার েকােনা বেnাবs েনই। বাংলােদেশর pধানমntীর
সােথ আেলাচনার সময় ভারেতর pধানমntী sষ্ট কেরেছন
েয িসএএ হেc ভারেতর আভয্nরীণ িবষয় এবং বাংলােদশেক

উdাst িফিরেয় িনেত হেব না। মুসলমান এবং অনয্ যােদর
‘অৈবধ অনুpেবশকারী’ বেল িচিhত করা হল সবাই এই পযর্ােয়
‘আটক ফাঁদ’এর (িনবর্াসন) িশকার িহেসেব gাহয্ হেবন।
সুিবধাpাp অিভবাসীরা নাগিরকেtর আেবদন করেত সkম
পঞ্জীকরেণর িভিtেত বতর্মান সংেশাধনীেত। িসএএ না হেলও
যারাই ৭ বছেরর েবশী এেদেশ বসবাসকারী তাঁরাও নাগিরক
হবার আেবদন করেত পােরন পঞ্জীকরেণর মাধয্েম। সুিবধাpাp
অিভবাসীরা হয়ত আটক ফাঁদ বা িনবর্াসেন তখনই যােবন না।
িকnt তার মােন এও নয় েয তাঁেদর নাগিরকt আপিনই হেয়
যােব। সরকােরর হােত kমতা থাকেব অনয্থা করার। েমাdা
িবষয়িট হল মুসিলম ও অ-মুসিলমেদর মেধয্ সাmpদািয়ক
িবভাজন েরখা ৈতরী করা, যার একিদেক থাকেব িনবর্াসেনর
আটক ফাঁদ আর অনয্িদেক থাকেব অিনশ্চয়তা। শািsর
এই তারতেময্র মেধয্ িদেয়ই আমজনতার কােছ িবষয়িটর
সাmpদািয়ক দৃিষ্টভঙ্গী pিkp হেব।
েকনই বা অ-মুসিলমেদর জনয্ অিনশ্চয়তা ?
িসএএ-েত এটা বলা আেছ েয অমুসিলম অিভবাসীেদর
পঞ্জীকরেণর আেবদনgিল ভিবষয্েত িনয়ম ৈতরী কের তেব
িবচার করা হেব। অথর্াৎ এখনই িনয়মgিল গিঠত হয়িন। সরল
সাধারণ মানুষজনেক েবাঝােনা হেc তাঁরা েযন িনেজেদর
‘‘অিভবাসী’’ বেল sীকার কের েনন। যা আসেল “মৃtয্
পেরায়ানা”। একবার এমন েscা েঘাষণা রাে র হােত এেস
যাওয়ার অথর্ হল kমতাসীন দেলর sানীয় কtর্পk pভৃিতর
হােতর kীড়নেক পিরণত হওয়া। ওরা েযমনটা খুিশ করেতই
পাের। নাগিরকেtর আশায় আপিন িনেজেক “িবেদশী” বেল
িনেজই উেlখ করেত বাধয্ হেcন!! পুিলেশর ও সহজ টােগর্ট
হেবন ? আপিন নাগিরকt পােবন িকনা েসটা অিনিশ্চত হেলও
েযটা অবশয্ই ঘটেব তা হল আপনার িনেজরই sীkিত েয
আপিন অ-ভারতীয় অিভবাসী েকবল। হয়রািনর িশকার েয
হেবনই তার িনশ্চয়তা এভােবই সৃষ্ট হেc। ফেল sষ্ট হেc
েয শুধুমাt মুসিলম জনতাই এেত kিতgs হেcন – িবষয়টা
েতমন নয় েমােটও। ভিবষয্েত pিতবােদর জনয্ পেথ নামেল
কালা আইেন আটক করার রা ীয় kমতা সবর্দাই মজুত থাকেছ
হােত। সাধারণ মানুষেক এভােবই িনয়ntেণ রাখার মহােকৗশল
হল িসএএ, এনিপআর ও এনআরআইিস।
কতবার মানুষেক তার নাগিরকেtর pমাণ িদেত হেব ?
‘আধার’ চালু করার আেগ সরকার বেলিছল েয এটাই হেব
পিরচেয়র মূল মানদণ্ড। একইভােব েভাটার কাডর্ pচলেনর
সমেয়ও সবাই িবশব্াস কেরিছল েয এটাই আইিন পিরচয় সাবয্s
হল। কারণ িনবর্াচনী বয্বsার িনয়েম সংিবধােনর রীিত অনুসাের
িনবর্াচকরাই হেলন নাগিরক। আজ িকnt বলা হেc েয এgেলার
েকােনাটাই ৈবধ নাগিরকেtর pমাণ নয়। তাহেল আজেকর
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সরকারী দািবটাও েয ভিবষয্েত একই কায়দায় অsীkত হেব
না তারই বা িক িনশ্চয়তা? কতবার একই মানুষেক িনেজেক
pমাণ করেত হেব!
আসােমর বরেপটায় জৈনক শামসুল হেকর নাম চারবার
নিথবd হেয়ও বািতল হেয়েছ। pথেম তার নাম নাগিরেকর
তফিশেল িছল না। িতিন ৈবেদশিশক াইবুনােল লেড় তা
নিথবd কেরন। িdতীয়বার তঁেক কাগজপt জমা করেত বলা
হয় পেরর বছের। এভােব চারবার পুনরাবৃিt ঘেট। আমার
পিরচেয়র ৈবধতার িবষেয় একবার রা েক নাক গলােনার সুেযাগ
িদেল রাে র হােত েসটা েবশ মজাদার েখলনায় পযর্বিসত হেয়
আমােকই kীড়নক কের ছাড়েব েশষেমশ। NRIC আসেল
অেনকটা মাছ ধরার েছাট ফুেটাযুk জােলর মত। যােত pথেম
সব মাছই ধরা যায়। তারপর রা েবেছ েবেছ কােক রাখেব
িঠক কের বািকgেলা জেল েফেল েদেব । CAA িঠক েতমনই
বেnাবs। রা কােক কখন িনশানা করেব েসটা ওরাই িঠক
করেব।
এমনিক যারা নাগিরকt পােবন তােদরও হয়রািন
অনয্ভােব বাড়েব । েয েকান থানায় নািলশ জানােত েগেলই
যিদ pথেমই থানার তরেফ নাগিরকেtর pশ্নিট সামেন িনেয়
আেসন তেব েকমন হেব? dঘর্টনায় আহত বয্িkর েkেtও
িঠক ঐ সমসয্া েদখা িদেত পাের িবমার সুিবধা িনেত। এভােবই
রাে র হােত নাগিরকেদর হয়রানী বাড়ােনার মত অst সহেযই
tেল েদওয়া হেব। pশ্ন হল েসটা িক সুিবেবচনা pসুত হেত
পাের?
CAA েমেন েনওয়া মােন সাmpদািয়কতার পেk যাওয়া:
ধমর্িনরেপkতা র বদেল সাmpদািয়কতােক pিতষ্ঠা করার উেdশয্
িনেয়ই CAA র পিরকlনা । িdতীয়বার kমতায় এেস
ভাজপা লুেকাছাপা না কের সরাসিরই মুসিলম িবেরািধতার সুর
চিড়েয়েছ । ৩৭০ ধারা বািতেলর পের, অেযাধয্ার রামমিnর
ৈতরী করা -- মুসিলম িবেরাধীতার মাtা kমশ বাড়ােc ।
আমরা যিদ jানত অথবা অjানতাবেসই CAA র pিত
সমথর্ন িদেয় বিস তেব সংিবধােনর েস্kয্লার চিরtিটর বদল
ঘটােনার শিk ভাজপা বা সংঘেক জুিগেয় েদব। এিট আসেল
এক পরীkা। এখন শুধুই িকিঞ্চত ঝাঁkিন। পেররবাের আসেব
আঘাত। েসটাও সহয্ কের িনেল আসেব “িহnু রা ”। আমরা
িক সবটাই েমেন েনব? ভারত েসkয্লারপnী রা গঠেন তৎপর
হয় sাধীনতার পের যখন পািকsান ধমর্েক রাে র িদশায়
tেল আেন। sাধীনতার ৭০ বছর পের েকন আমরা রাে র
েসkয্লার চিরেtর বদল েমেন েনব? CAA েক মানয্তা িদেল
এক মধয্যুগীয় kসংsারাcn অেযৗিkকতার কkপেথ েদশেক
েঠেল েদব! আমরা েতা দােভালকার, পানসাের pভৃিতেদর
ঘটনাgেলা জািন। ওঁরা যুিkবাদী িছেলন বেলই িনহত হেলন।

সংঘ পিরবার েযৗিkকতার ধার ধােরনা িকছুেতই। বতর্মােন
সংিবধান েথেক হয়েতা েতমন িকছুই েজােটিন, িকnt েযটুk
আেছ েসটাও েশষ হেত িদেত পািরনা। মধয্যুেগ bাhণেদর
পােয়র তলায় দািবেয় রাখা হত দিলত, শুd ও মিহলােদর।
আজেক NRIC-েতও জনতার ওই অংশিটই েফর সমসয্াদীণর্
হেত বেসেছ। আমােদর েদেশর েকািট েকািট মিহলােদর
কােরারই িপtপিরচেয়র sষ্ট pমাণ হােত েনই, থাকা সmবও
নয়। িববােহর পের তােদর থােক সামানয্ ৈববািহক পিরচয়। ঐ
ৈববািহক পিরচয়টা নাগিরকt pমােন েকান কােজই আসেব না
বতর্মান আইেন। িববােহর িতিরশ-চিlশ বছর পের, কজেনর
কােছ িপtপিরচেয়র pামানয্ নিথ পাওয়া যােব? িনেজেদর
‘অিsেtর’ (Legacy)িঠkিজ েকমন কের তারা েদেবন?
অসmব কষ্টকর হেব েসটা। দিলতেদর েতা জিমই থােক না।
এবং আিদবাসীেদর থােকনা েকান দিলল। অl িকছু েkেt
আিদবাসীরা েযৗথ সmেদর [জিমর] অংশীদার হন। বয্িkগত
কখনই নয়। তাই তােদর পেkও pমাণ দািখল [legacy]
অসmব। অতএব ওেদর জিমgিল িছিনেয় েনওয়াটা খুবই
সহজ হেব শুধুমাt ওেদর অ-নাগিরক বািনেয়। ছিtশগড় এবং
ঝাড়খেn কেপর্ােরট জিম িছনতাইেয়র িবrেd ওঁরা লড়েছন
এই মূhেতর্। এবার NRIC তােদর জিমgিলর হাতবদেলর
বেnাবs পাকা কের েফলল।
আkমেণর লkয্বst কারা?
তািলকাটা দীঘর্ এবং সরকার চাইেল েয কাউেক িশকার
বানােত পাের। অবশয্ই মুসিলমরা হেc pথমতম লkয্বst।
দিলত আিদবাসী এবং মিহলারাও আেছন পযর্ায়kেম। একটা
bাhনয্বাদী ধারণার তালেগাল পাকােনা সংsরন হািজর করা
হেয়েছ। এই ধারার িবেরাধীতা করেলই িবেরাধীরা ‘অ-নাগিরক’
বেল েঘাষনা করা হেত পাের। সরকােরর িবেরাধীতা করেলও
িতিন অিsেtর সংকেটর মুেখামুিখ হেয় পরেত পােরন। তার
পিরচেয় pশ্নিচh tেল নাগিরকেtর তািলকা েথেক সিরেয়
ৈবেদিশক াইবুনয্ােলর িবচাের েহের েগেল তাঁর জায়গা হেব
“আটকখানায়”[Detention Camp] । অথচ আnজর্ািতক
আইেন “আটকখানা”র অিstই েনই কারণ েকান মানুষই
েবনাগিরক হেত পােরন না আnজর্ািতক রীিত অনুসাের।
pেতয্েকই েকান না েকান রাে র নাগিরক। যিদ েকান েদশ
কাউেক েসই েদেশ থাকেত িদেত অsীকার কের তেব তােক
অবশয্ই িনজ েদেশ [েয েদেশর নাগিরক বেল আটক েদশ
মেন কের] িফিরেয় িদেত বাধয্। ভারতরা েয সমs মানুষেক
নাগিরেকর মযর্াদায় ভুিষত করেত অপারগ তাঁেদর pেতয্েকর
‘আিদ-নাগিরকেt’র িবষয়িট sষ্ট করার দায় িকnt বতর্ােব েসই
ভারত রাে রই কাঁেধ যােত কের তােদর “sেদেশ” েফরত
পাঠােনা যায়। অnতঃ আnজর্ািতক রীিত েতমনটাই বেল।
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অথচ NRICেত এমন িকছুর উপsাপনাটুkও েনই। কােরা
নাম নাগিরেকর তািলকায় না পাওয়া েগেল েসই বয্িkেক F.T
েত িগেয় িসdােnর িবেরাধ করেত হেব। িদেনর পর িদন,
মাইেলর পর মাইল েহঁেট তােক উিকেলর েপছেন লাখটাকা
খরচা এবং কাগজ পেtর জনয্ হাজার হাজার টাকা gনাগার
িদেত হেব, অনয্ যাবতীয় দায় েঝেড় েফেল। NRC তািলকা
pকােশর পের আসােম ৭০ জেনর মত মানুষ মানিসক আঘাত
সইেত না েপের pাণ হািরেয়েছন। মাt িতন েকািট মানুেষর
জনয্ই সরকাির বয্য় হেয়েছ ১৬০০ েকািট টাকা। আর সাধারণ
মানুেষর তরেফ খরচা হেয়েছ ৬৪০০০ েকািট টাকা। এসেবর
পেরও গৃহমntী জানােcন েয েগাটাটাই হয়ত বািতল হেব। িক
চরম রিসকতা নাগিরকেদর িনেয় !
Detention Camp েকন ?
“আটকখানা’য় (Detention Camp) থাকার খরচার েযাগান
েক েদেব? সরকার েতা বােজট বরাd কমােcন িমড-েডিমল বা NREGAয় । তাহেল িক কেপর্ােরট সংsা মাগনায়
অথবা নামমাt মূেলয্ এেদর েমর সুেযাগ েনেব ? মািকর্ন
েদেশ এমনটাই pথা হেয় দাঁিড়েয়েছ েয কেপর্ােরট সংsার
কােছ বিnেদর কম পাির িমেক মিদেত বাধয্ করা হেc।
আটকখানায় সsার বা িবনা মূেলয্র মজুেরর েযাগান থাকেল
কেপর্ােরট বাইের েথেক মজুর েনেব না বা মজুির কিমেয় েদেব।
আটকখানায় পযর্াp েমর েযাগান ঘটেল মুk dিনয়ার েবকারী
লািফেয় লািফেয় বাড়েব লাগামহীন হেয়।
NRIC আসেল জনতার িবrেd এক যুd। উnয়েনর হার
মাt ৪%। এই অবsায় pিতrিত িছল ২ েকািট কমর্সংsােনর,

বদেল ইিতমেধয্ ৪০ লk কেমর্র অবসান ঘেটেছ । GST মধয্
বয্বসায়ীর ওপর আঘাত হানেছ। বয্াঙ্কgিল রাhgs। কেপর্ােরট
dিনয়া তাঁেদর ঋণ কেব পিরেশাধ করেবন তাও অজানা। এখন
কেপর্ােরেটর নজর মধয্িবেtর সঞ্চেয় । সািবর্ক এমন পিরেবেশ
রাে র হােত মানুষেক ‘ts’ কের রাখা িভn উপায় েনই। েসই
কােজ NRIC সরকােরর কােছ েমাkম কাযর্করী অst। এ েযন
েসই েছাটেবলার েচার-পুিলশ েখলা। ‘পুিলশেক’ ছুঁেয় েফলেলই
েস ‘েচার’ বেন েগল। সরকার জনগনেক েদওয়া pিতrিত রkা
করেত অপারগ আর নাগিরক েযমিন pশ্ন tলেত শুr কেরেছন
অমিন রাে র তরেফ নাগিরকেtর pশ্ন এেন সব েকঁিচেয় িদেত
চাইেছ। এটাই হল NRIC । এর মধয্ িদেয় রা েক িজjাসার
অিধকার আমরা খুইেয় বসব।
আমােদর তাই লড়েত হেব- NRIC, CAA, এবং NPR
এর িবrেd। NPR েয NRCর সােথ বাঁধা আেছ এটা জািন
আমরা। NPR এর েনািটশ জনগননা আইেনর ধারায় েদওয়া
হয়িন, হেয়েছ নাগিরকt আইন (২০০৩) এর IV A ধারায়।
NPR এর মাধয্েম তথয্gিল জেড়া কের েসসব NRIC র pথম
পযর্ায় ৈতির হেব। লkনীয় েয আসােম NPR এর দরকারই
েনই!? কারণ েসখােন NRIC হওয়ার কথা নয় । তাই NRC
বা NRIC িবেরাধীতার জনয্ই আমােদর NPR এর িবেরাধীতা
করেতই হেব। আমােদর জনগেনর কােছ েপৗেছ তােদরেক
েবাঝােত হেব েয এটা শুধুমাt মুসিলমেদর হয়রানীর pশ্ন নয়
েকবলমাt - এেত সমs নাগরীকেদরই সংকেট েফলা হেc
যার িবrেd ঐকয্বd লড়াই-ই একমাt পথ ।

ভারভারা রাও
তপতী চয্াটািজর্
খুব েকালাহেলর িভতর িনঃসঙ্গ ঐ েয মানুষিট
অহরহ bািsং এর িভতেরও rেkপ হীন
িকmা েশষতম pিতবাদ হেয় ঐ শৃঙ্খিলত মানুষিট
আজীবন “শুভ সকাল” আঁকেত েচেয়েছন, একিট শুr
েযখােন pিতিট মানুষ রািtর আহার েশেষ ঘুেমােত যায়, sp েদেখ
আসেল উিন একজন কিব
আর কিবেক ভয় পায় না
এমন েকান শাসক েদিখিন কেখােনা
pসঙ্গত বিল, কিবেক ফাঁিসেত েঝালােল
তাঁর কলেমর মৃtয্ হয়না েকানিদন।
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তথয্ানুসnান pিতেবদন

বজবজ পুরসভার িচিtগেঞ্জ িচিভয়ট জুটিমেল মািলেকর
েscাচািরতা :
মেহশতলা েমিটয়াবুrজ শাখার সদসয্রা িচিভয়ট জুটিমেল
মািলেকর েscাচািরতা ও িমক িবেরাধী িসdােnর কথা
জানেত েপের তথয্ানুসnােন যান এবং জানেত পােরন েয, গত
২৬ েশ েম বজবজ পুরসভার িচিtগেঞ্জ িচিভয়ট জুটিমেলর
িমক রা কাজ করেত িগেয় জানেত পােরন তােদর ৮ ঘnার
কােজ ৭ ঘnার মজুির েদওয়া হেব এবং েকান িটিফেনর জনয্
সময় েদওয়া হেবনা তখন িমক রা িমেলর েগেটর সামেন
এর িবrেd িবেkাভ েদখায়। ২৭ েশ েম সকােল কােজ
িগেয় িমক রা েদেখন িমল বn কের েদওয়ার েনািটশ
িদেয়েছ কttর্পk। তখন িমক রা আেরা েkেপ িগেয় িমেলর
কtর্পেkর সােথ বাদানুবােদ জড়ান এবং িকছু ভাঙcর কেরন।
বজবজ থানা েথেক িবশাল পুিলশ বািহনী এেস লািঠ চাজর্ কের
িবেkাভ েভেঙ েদয়। েসিদন ই dপুর েবলা িমক বিsেত
পুিলশ এেস বিsর ঘের ঘের ভাঙcর কের আসবাবপt েফেল
েদয়। মিহলারাও েরহাই পানিন পুিলেশর হাত েথেক। ১৪ জন
িমকেক পুিলশ ধের িনেয় যায়। এবং থানায় pেতয্েকর কাছ
েথেক ৮০০ টাকা কের িনেয় সাদা কাগেজ সই কের েছেড়
েদয়। মূল আেnালন কারী জািকর েক খুঁেজ পাওয়া যায় িন।
এই িমকরা েকউ tণমূেলর িমক সংগঠেনর সদসয্ নয়।
ইউিনয়েনর েনতা এবং পুিলশ বেলেছ যিদ জািকরেক পায় তেব
েকেট গঙ্গায় ভািসেয় েদেব।
আমােদর শাখা েথেক এই ঘটনার তীb িনnা করিছ এবং পুিলশ
কিমশনার দিkণ চিbশ পরগনা, িড এস িপ, এবং মানবািধকার
কিমশেনর কােছ িচিঠ িলেখ এেদর িবrেd আইনানুগ বয্বsা
েনওয়ার অনুেরাধ জানািc।
েসানারপুের পানীয় জল ও িবdয্ৎ এর দাবীেত িবেkাভরত
জনতার উপর পুিলিশ িনযর্াতেনর pিতবাদ করায় এ িপ িড
আর কমর্ী সহ ১১ জেনর েgpােরর ঘটনা
গত ২৫/০৫/২০২০ তািরখ আনnবাজার পিtকায় “েফর
বাধা িদলীপ েক, পেথ মাnান-সুজনও” শীষর্ক িনজs
pিতেবদনিট আশাকির সকেলই পেড়েছন। pিতেবদেন েলখা
হেয়েছ “মানবািধকার সংগঠেনর সেরাজ বসুেক েহনsা করার
অিভেযাগ উেঠেছ। সেরাজেক েgফতারও কেরেছ পুিলশ।“
িঠক এটুk পড়েল pkত ঘটনািটর grt েবাঝা সmব নয়।
pkত ঘটনা সহ নাগিরক েদর সামেন tেল ধরেত গণতািntক

অিধকার রkা সিমিত (এ িপ িড আর), েসানারপুর শাখার
একিট তথয্ানুসnান দল ঘটনাsেল যায় এবং ঘটনাkেমর
pkত তথয্ সংgহ কের। তথয্ানুসnান দেল িছেলন েসানারপুর
শাখার সদসয্ েদবািশস ভট্টাচাযর্, অসীম পািলত, সুজয় ভd,
জগদীশ সরদার ও অেজয় পাঠক। এই দল ঘটনা সmেকর্ েয
pিতেবদন pstত কেরেছ তা pকাশ করা হল।
গত ২০/০৫/২০২০ িবধব্ংসী ঘূিণর্ঝড় উমফুন এর তাnেব
উtর ও দিkণ ২৪ পরগণার pায় সমg অংশ লণ্ডভণ্ড হেয়
যায়। অসংখয্ গাছ, িবdয্েতর খুঁিট পেড় ও তার িছঁেড় pায়
সমs েজলা িবdয্ৎিবহীন হেয় যায়। দিkণ ২৪ পরগণার
েসানারপুেরর েবাসপুkর অঞ্চলও দীঘর্ সময় ধের িবdয্তিবহীন
এবং তার ফেল ঐ এলাকার েবিশরভাগ বািড়েত পানীয় জেলর
সঙ্কট েদখা েদয়। এই েবাসপুkর অঞ্চেলই েসানারপুর সমিষ্ট
উnয়ন আিধকািরক বা িব িড ও এর দpর এবং েকায়াটর্ার
অবিsত। পানীয় জল হল জীবেনর আেরক নাম এবং িবdয্ৎ ও
পিরcn পানীয় জল সকল নাগিরেকর েমৗিলক অিধকার, তাই
পেড় থাকা গাছ েকেট ও িবdয্েতর খুঁিট সািরেয়, িবdয্ৎ-জল
পিরেষবা চালুর দািবেত গত ২২/০৫/২০২০ তািরখ েসানারপুর
এলাকার িকছু ভুkেভাগী মানুষ েসানারপুর িবিডও এর
েকায়াটর্াের যান িবিডও-র সেঙ্গ েদখা কের তাঁেদর সমসয্ার
সমাধান চাইেত যান সmূণর্ শািnপূণর্ ভােব। তাঁেদর দাবী িছল
িব িড ও অnত একবার তাঁেদর সমসয্াটা শুনুন। িকnt
েসানারপুেরর িবিডও তাঁেদর সেঙ্গ েদখা করেত রািজ হন িন,
এমনিক বhবার ডাকা সেtও িতিন দরজা েখােলনিন। েসিদন
েবশ িকছুkন ডাকাডািকর পর বািসnারা চেল যান। পেরর িদন
অথর্াৎ ২৩/০৫/২০২০ তািরখও িবdয্ৎ সংেযাগ না আসায়
তাঁরা িবিডও অিফেস যান, েসখােন েজনােরটর ও এিস চালু
আেছ েজেন টানা িতনিদেনর জল-িবdয্তহীন িবধব্s বািসnারা
েkােভ েফেট পেড়ন ও িবেkাভ েদখােত শুr কেরন।
িবেkােভর পুেরাভােগ িছেলন েবাসপুkর অঞ্চেলর মিহলারা।
িবিডও তখনও তাঁেদর সােথ েদখা কেরন িন, উেl তাঁেদর
শােয়sা করেত েসানারপুর থানায় েফান কের পুিলশবািহনী
পাঠােত বেলন। িকছুkন পর িসিভক পুিলেশর একিট দল এেস
তাঁেদর েসখান েথেক সিরেয় েদওয়ার েচষ্টা কেরন, িকnt
মিহলােদর pিতেরােধর মুেখ িসিভক পুিলশ রা িপছু হেট।
এরপর এক িবশাল পুিলশ বািহনী েসখােন এেস িব িড ও এরই
িনেদর্েশ, তাঁেদর িঘের েফেল এবং িবনা pেরাচনায় pিতবাদরত
মানুষেদর েবধড়ক লািঠ িদেয় মারেত শুr কের। মিহলারাও
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পুিলিশ িনযর্াতেনর হাত েথেক েরহাই পান িন। মানবািধকার
সংগঠন “গণতািntক অিধকার রkা সিমিত” (এিপিডআর) এর
েসানারপুর শাখার অনয্তম েনtt সেরাজ বসু সহ িকছু pবীণ
নাগিরকরা এই পুিলশী ববর্রতার pিতবাদ কেরন। েবাসপুkর
অঞ্চেলর এক যুবক এই পুিলশী ববর্রতার ছিব ও িভিডও
tলিছেলন, তখন পুিলেশর dই-িতন জেনর একিট দল
যুবকিটর উপর ঝাঁিপেয় পেড় িনমর্ম ভােব মারেত থােক। তখন
েসই যুবকেক বাঁচােত েগেল সেরাজ বসু েক পুিলশ েgpার
কের। উিন েসানারপুর শাখার সহ-সভাপিত। িবিডও অিফস
চtর েথেক পুিলশ সেরাজ বসু সহ আরও ১০ জনেক েসানারপুর
থানায় tেল িনেয় যায়। েসখােনও তাঁেদর উপর শারীিরক
িনযর্াতন চালায় পুিলশ। সেরাজ বসু ছাড়া বািকরা হেলন শঙ্কর
ধর (৬৭ বছর), শুভিজত েসন (২৫ বছর), সমীর চkবতর্ী
(৬৭ বছর), িপনাকী চkবতর্ী (৩৯ বছর), িবজয় েসন gp
(৫৬), শm মণ্ডল (৫৬ বছর) অমল kমার মুখারিজ (৬৭
বছর), অজয় মজুমদার (৫৭), সুমন পাল (৪২ বছর) এবং
িনতাই চkবতর্ী (৬৩ বছর)। তােদরেক pােণ েমের েদওয়া সহ
নানারকম hমিক েদয় পুিলশ। তাঁেদরেক যখন েসানারপুর
থানায় আটেক রাখা হেয়েছ, িঠক েসই সময় নেরndপুর থানার
আেরকিট বািহনী এেস মিহলা িবেkাভকারীেদর উপর বয্পক
শারীিরক িনযর্াতন চালােc। েসানারপুর থানায় পুিলেশর মাের
আহত সেরাজ বসু ও বািকেদর যখন ডাkােরর কােছ pাথিমক
িচিকৎসার জনয্ িনেয় যাওয়া হেল, েসখােনও িচিকৎসেকর
সামেন এক অবাঙ্গালী পুিলশ অিফসার তাঁেদর েমের েফলার
hমিক েদয়। pিতিহংসা চিরতাথর্ করেত িবিডও পুিলেশর কােছ
একিট অিভেযাগ জানায় যার েমেমা নং ৩৫৬৭/এস এন িব,
তািরখ ২৩/০৫/২০২০। েসখােন েবাসপুkর অঞ্চেলর
বািসnােদর িবrেd সরকারী সmিt নষ্ট, সরকারী কােজ ও
tাণ িবিলেত বাধা দান, আিধকািরক ও কমর্ী েদর গালাগািল
েদওয়া, িবিডও েকায়াটর্র ও অিফেসর কাঁেচর জানালা ভাঙcর,
পুিলেশর ভয্ান ভাঙcর এবং েসানারপুর থানার আইিস েক
মারধেরর অিভেযাগ আেনন েসানারপুেরর িবিডও। এই
অিভেযােগর িভিtেত পুিলশ ১১ জেনর িবrেd এফ আই আর
নিথভুk কের। ঘূিণর্ঝেড়র পর রাজয্ সরকােরর সািবর্ক বয্থর্তা
ও অপদাথর্তা ঢাকেত ঐ িবিডও এবং পুিলশ pিতিহংসাপরায়ণ
হেয় সেরাজ বসু সহ ১১ জেনর িবrেd এই অিভেযাগ আেন,
কারণ তথয্ানুসnান দল িবিডও অিফেস খুব সামানয্ ভাঙcেরর
িচh েদখেত পায়। িবিডও আবাসন এবং আই িস েক মারার
অিভেযাগ েতা ডাহা িমথয্া, উেdশয্ pেণািদত ভােব শাসক
দেলর িনেদর্েশ িবিডও এই ধরেনর মনগড়া অিভেযাগ এেনেছন।
একই উেdেশয্, যাঁরা িহংসা থামােত েচষ্টা করেলন, পুিলশ
তাঁেদর িবrেdই gণ্ডািম, সরকারী সmিt নষ্ট ও এমনিক

খুেনর েচষ্টার অিভেযাগ এেন জািমন অেযাগয্ িবিভn ধারায়
িমথয্া মামলা সাজায়। পুিলশ েয িসসার িলs pকাশ কেরেছ
েসখােন ঐ pবীণ বয্ািkেদর কাছ েথেক পুিলশ নািক pcর ইট
(৪৫ িট), বাঁেশর টুকেরা (১৫), হাওয়াই চিট (২৩িট), েলাহার
ডাণ্ডা (৫ িট) এবং িবিডও অিফেসর জানালার ও পুিলেশর
গািড়র ভাঙা কাঁেচর টুকেরা বােজয়াp কেরেছ, েসানারপুর
থানার িজ িড ১২২৭, তািরখ ২৩/০৫/২০২০ – এ তাই েলখা
আেছ। তথয্ানুসnানকারী দল ঐিদন উপিsত েবশ কেয়কজন
মিহলা ও পুrষেদর কাছ েথেক েজেনেছ েয ঐ িদন েসখােন
উপিsত বািসnারা সmূণর্ িনরst িছেলন। পুিলশ ও িবিডও
সাধারণ বািসnােদর সশst dkতী বািনেয় েফলল! ঐ FIR এর
সাkী িহেসেব যােদর নাম আেছ তারা হেলন এস আই pদীপ
kমার রায় ও অঘর্য্ মণ্ডল, কnেটবল পঙ্কজ kণ্ডু ও মুখতার
আিল খান। লkণীয়, সাkীরা সবাই পুিলশকমর্ী! হতয্ার েচষ্টা,
মারাtক ভােব আঘাত করা, সরকাির কােজ বাধা েদওয়া pভৃিত
িবিভn ধারায় মামলা সািজেয় ২৪/০৫/২০২০ তািরখ বাrইপুর
আদালেত তােদর েপশ করা হেল িবচারক পুিলেশর এই িমথয্া
অিভেযাগেক pাথিমক মানয্তা িদেয় এই েবাসপুkেরর
নাগিরকেদর ১৪ িদেনর েজল েহফাজেত পাঠােনার িনেদর্শ
েদন। েgpার হওয়া বয্িkেদর মেধয্ একজেনর পিরবােরর
সদসয্রা sানীয় শাসকদল ঘিনষ্ঠ ও পুিলেশর ঘিনষ্ঠ বাrইপুর
আদালেতর উিকল শাnনু মণ্ডল েক এই মামলা লড়েত িনেয়াগ
কেরন। এরপর ৩০/০৫/২০২০ তািরখ তাঁেদর আদালেত
েতালার একিট সmবনা ৈতির হয়, েসইজনয্ আমরা ঐিদন
আদালেত উপিsত িছলাম। ঐিদন উিকল শাnনু মণ্ডেলর
েথেক মামলািটর বয্পাের আমরা জানেত চাইেল েস তার দলবল
িনেয় আমােদর আদালত চtেরই আkমণ কের। েসানারপুর
শাখার সmাদক এবং তথয্ানুসnানকারী দেলর সদসয্ জগদীশ
সদর্ার েক শাnনু মণ্ডল ও তাঁর েপাষা gnাবািহনী িহংsভােব
আkমণ কের। জগদীশ সদর্ার pচণ্ড আহত হয় এবং তাঁেক
হাসপাতােল পাঠােত হয়। তাঁর শরীেরর িবিভn জায়গায়
মারাtক েচাট লােগ। ঐ িদন অথর্াৎ ৩০/০৫/২০২০ মামলািট
আদালেত ওেঠিন। এই ঘটনা pমাণ কের শাসক দেলর মদেত
উিকল শাnনু মণ্ডল েgpার হওয়া বয্িkেদর মুিk পাওয়া
আটেক েরেখ তাঁেদর পিরবােরর কাছ েথেক আরও অথর্
উপাজর্েনর েকৗশল িনেয়িছল। শাসক দল েয এঁেদর মুিk
আটকােত েচেয়েছ, তা pমাণ হয় তােদর মেনাভােব। েযমন এ
িপ িড আর ১১ জেনর মুিkর দাবীেত েপাsার লাগােনার পর
েসানারপুেরর tণমূল িবধায়ক আমােদর েফান কের বেলন েয
তাঁর মেত েgpার হওয়া ১১ জন েমােটও িনরাপরাধ নন! িকছু
েপাsার িছঁেড়ও েফলা হয়। এরপর ০৩/০৬/২০২০ তািরখ
মামলািট আদালেত উঠেল আদালত ১১ জেনর জািমন মঞ্জুর
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কের ১০ হাজার টাকা বয্িkগত জািমেনর িবিনমেয়। ঐিদন এ
িপ িড আর – এর সমথর্ক আইনজীবীরা সওয়াল এ অংশ
েনওয়ায় েসটা সmব হয়। হামলা চালােনার জনয্ আইনজীবী
শাnনু মণ্ডেলর িবrেd বাrইপুর থানায় িলিখত অিভেযাগও
জানােনা হেয়েছ। মুিk পাওয়ার পর েজেলর ভয়াবহ
অিভjতার কথা আমােদর জানান আমােদর শাখার সহ
সভাপিত সেরাজ বসু। তাঁর ভাষায় “Covid19, কেরানা
সংkমন কােল েসানারপুের থানা ও বাrইপুর কারাগাের
থাকার সংিঙ্খp সমেয় 23/5/20--6/6/20 সব েথেক
িবপjনক ও মারাtক অিভjতা হল সরকার এবং পুিলশ
pশাসেনর কেরানা সংkমন sাsিবধী সmেn উদাসীন
পিরকlনা ও িনষ্ঠুর তামাশা.. শুধু েয েঘষােঘিষ আর ঠাসাঠািস
আয়তেন বাসকরেত হেয়েছ তাই নয় অসহায় বিnেদর িদেয়
িফনাইল েডটল ছাড়াই ঘর বাথrম পায়খানা pিতিদন পিরষ্কার
করােনা হেয়েছ.. েজলখানার সমs কাজই এখন অিত কম
মজুিরেত বা নামজুিরেত করােনা হয় এবং এই আেদশাবলী
সবার জনয্ বাধয্তামূলক (বয়স অসুsতা ছাড়া ).. আমরা
11জন এবং অনয্রাও ভীষণ dিশ্চnায় িছলাম, শুধু কেরানা নয়
নানািবধ বয্াকেটিরয়াল েরাগ েযমন যkাও সরকাির চরম
অবেহলায় মহামারী হেত পাের.. ফাঁিকবািজ ফাজলািম বঞ্চনা
ছলনা pতারণা কােয়দপুরীর রেn রেn বহাল তিবয়েত আজও
শিk িবsার কের আেছ। েকানও শারীিরক দূরt বজায় রাখার
মেতা সুেযাগ েতা িছেলাই না তৎসহ একমাt একবার থামর্াল
পরীkা ও হােত সয্ািনিটেজর মাখােনা ছাড়া sাsয্ পরীkার
েকােনারকম বয্বsা করা হয় িন.. আমােদর ভয্াগয্ এবং
ভগবােনর ভরসায় ভািসেয় েদয়া হেয় িছল, আগামী িদেনও
বিnেদর সুরkা বা িনিশ্চn আ য় পাবার েকানও সmাবনা
েদখেত েপলাম না. হাসপাতাল একটা আেছ. ঔষধ ও ডkর
ভাগয্kেম পাওয়া যায়.. আিম সhদয় এক ডkর এর kপায়
িকছু অিত pেয়াজনীয় ঔষধ েপেয়িছলাম.. িকnt হাসপাতােল
একসােথ নানািবিচt েরােগর rগীেদর েমেঝেত একটা পাতলা
কmল েপেত পাশাপািশ সংিkp বয্বধােন শুেত হয়. যিদ েরাগ
pিতেরাধক শিk কম থােক তাহেল খুব সহেজই এই িচিকৎসা
বয্বsা িট আপনার শরীের িনিশ্চত নtন বয্ািধ আমদািন
করেবই.।“ ১১ জেনর িবrেd পুিলশ এখনও িমথয্া মামলা
pতয্াহার কেরিন। ঘূিণর্ঝেড়র পর রাজয্ সরকােরর সািবর্ক
বয্থর্তা ও অপদাথর্তা ঢাকেত ঐ িবিডও এবং পুিলশ
pিতিহংসাপরায়ণ হেয় এই কাজিট কেরেছ বেলই আমােদর
ধারণা। পুিলশ ও সরকােরর উেdশয্ আতঙ্ক সৃিষ্ট কের
pিতবােদর কণ্ঠ েরাধ কের েদওয়া, এই িনলর্j
pিতিহংসাপরায়ণতাই তার pমাণ। রােজয্র মুখয্ pশাসক তথা
মুখয্মntীর pতয্k িনেদর্েশই এমনটা ঘটেছ। এই ঘটনার পের

pিতিহংসাপরায়ণ েসানারপুেরর িবিডও েবাসপুkর এলাকার
জনগেণর উপর pিতেশাধ িনেত তাঁেদর sানীও জলাশেয়
েপৗঁছেনার রাsা িট বn কের িবিডও অিফস চtর পাঁিচল িদেয়
েঘরার পিরকlনা িনেয়েছ।
এই পিরেpিkেত এ িপ িড আর, েসানারপুর শাখা তাই দাবী
জািনেয়েছ১. েবআইিন ভােব APDR সহ সভাপিত সেরাজ বসু সহ ১১
জনেক েgpার করা এবং িবdয্ৎ ও পানীয় জেলর নয্াযয্ দাবীেত
আেnালনরত মানুেষর উপর তীb রা ীয় িনপীড়েনর জনয্ দায়ী
েসানারপুেরর িবিডও ও পুিলশ আিধকািরকেদর দৃষ্টাnমূলক
শািs িদেত হেব।
২. অিবলেm APDR সহ-সভাপিত সেরাজ বসু সহ ১১ জেনর
উপর েথেক সমs িমথয্া মামলা pতয্াহার করেত হেব।
৩. এলাকার জনগেণর িবdয্ৎ ও পানীয় জেলর নয্াযয্ দাবী েক
পুিলশ িদেয় দমন করা চলেব না।
৪. িবdয্ৎ ও পিরcn পানীয় জল সকল নাগিরেকর েমৗিলক
অিধকার, এেক হরণ করা চলেব না।
৫. েবাসপুkর অঞ্চেলর মানুেষর sানীয় জলাশেয় যাতায়াতর
রাsা অবrd করা চলেব না।
এ িপ িড আর, েসানারপুর শাখার পেk
েদবািশস ভট্টাচাযর্, অসীম পািলত, সুজয় ভd, জগদীশ সরদার

ধষর্েণর িশকার kলতিলর পঞ্চমে িণর skলছাtী
কাশ্মীেরর আিসফা, উnাওেয়র েমেয়িট, গিড়য়ার সুলতানা
েথেক শুr কের সmpিত kলতিলর পঞ্চমে িণর skলছাtী এই এেকর পর এক ধষর্েণর ঘটনা বারবার েচােখ আঙুল িদেয়
েদিখেয় েদয় ধষর্ক pভাবশালী এবং শাসক ে িণর ঘিনষ্ঠ হেল
তােক সবরকম সুরkা েদওয়ার জনয্ pশাসন িঠক কতদূর
বয্বsা িনেত pstত।
সmpিত kলতলী থানা এলাকায় এমনই একিট ঘটনা সামেন
আেস। ৈকখািল এক নং gােমর ১২ বছর বয়সী এক skলছাtীেক
েজার কের tেল িনেয় িগেয় িদেনর পর িদন ধষর্ণ কের
sানীয় tণমূল েনতা বাসুেদব মnল। েমেয়িটর বাবা েনই, মা
েকালকাতায় কাজ কের। ৈকখািলেতই িদিদমার বািড়েত েস তার
েছােটা dই ভাইেক িনেয় থােক। তার িদিদমা যেশাদা সরদােরর
সােথ কথা বেল েগাটা িবষয়িট জানা যায়। িতিন জানান, গত
১৪ মাচর্ রাত সােড় দশটা নাগাদ তার নাতিন অনয্িদেনর মেতা
বািড়র দাওয়ায় বেস পড়িছল, িতিন েভতের dই নািতেক িনেয়
ঘুিমেয় পেড়িছেলন। রাত ১১ টা নাগাদ বাথrেম যাওয়ার
জনয্ উেঠ িতিন েদখেত পান, নাতিন বািড়েত েনই। এিদক
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ওিদক েখাঁজাখুঁিজ কেরন অেনক, নাম ধের আেশপােশ অেনক
ডাকাডািক কেরও তার েকােনা সাড়া পানিন। অেনকkণ পর
টচর্ হােত খুঁজেত খুঁজেত বাদাজিমর িদেক েগেল েদেখন েস
একা একা দাঁিড়েয় কাঁদেছ। বািড় িনেয় আসার পর েস জানায়,
pিতেবশী বাসুেদব মnল তােক মুখ চাপা িদেয় েজার কের
বাদার িদেক েটেন িনেয় যায় ও ধষর্ণ কের। এবং শুধুমাt
েসইিদনই নয় এর আেগও িতন-চার িদন অnর তােক আেরা
কেয়কবার এইভােব রােত পড়ার সময় েজার কের tেল িনেয়
যায় ও কখেনা ছােদ, কখেনা বাদায় ধষর্ণ কের। েস যােত বািড়র
কাউেক িকছু না বেল তার জনয্ বারংবার খুেনর hমিক েদওয়া
হয়, এমনিক একবার hমিকর সােথ আেরা ভয় েদখােনার জনয্
েজাের তার গলাও িটেপ ধের। েমেয়িট ভীষণরকম ভয় েপেয়
যায়। pথমিদন ধষর্েণর পর তার অেনকটা রkkরণ হয়, যntণা
করেলও েস hমিকর ভেয় বািড়েত িকছু বলেত পােরিন। িকnt
১৪ মাচর্ বািড়েত সবটা জানাজািন হওয়ার পর পিরিsিত আরও
খারাপ হেত শুr কের। শুধুমাt অিভযুk বাসুেদব মnলই
নয়, তার মা সnয্া মnল ও gােমর আেরা কেয়কজন িনযর্ািততা
ও তার পিরবারেক িদেনর আেলায় সবার সামেন hমিক িদেত
শুr কের, কখেনা “মাথার উপর ইঁট েফেল েমের েদেবা”
কখেনা “েছােটা নািতেক বািলর বsায় পুের েমের েদেবা” এমন
নানানভােব তােদর ভয় েদখােত থােক। িনগৃহীতার পিরবােরর
পােশ দাঁড়ােনার জনয্ তার skেলর িশkক ও কেয়কজন
যুবকেকও pাণনােশর hমিক েদয়। kলতিল থানায় গত ১৫
মাচর্ বাসুেদব মnেলর িবrেd িলিখত অিভেযাগ জানােনা হেল
থানা িবnুমাt সহেযািগতা কেরিন। েgফতার েতা দূেরর কথা,
‘েপিট েকস’ বেল এফআইআরটুk পযর্n নিতভুk কেরিন।
িদিদমা বারবার অনুেরাধ করেল থানার েমেজাবাবু জানায় িতিন
েমেয়িটর িদিদমা নয়, তার মােয়র সােথ কথা বলেবন। িদিদমা
তােক জানান তার েমেয় অথর্াৎ িনগৃহীতার মা এখােন থােক
না এবং মানিসকভােব অসুs, ফেল েস িঠক কের বলেত
পারেব না পুেরা ঘটনাটা। তবুও থানা েথেক েমেয়িট ও তার
িদিদমােক বাইের বিসেয় েরেখ তার মােয়র সােথ আলাদাভােব
কথা বলা হয়। মােয়র অjতা ও অসুsতার সুেযােগ থানা েথেক
মুhির েডেক ৪০০ টাকার িবিনমেয় অিভযুk বাসুেদেবর সােথ
িনগৃহীতা নাবািলকা েমেয়িটর িববােহর cিkপt িলেখ তার
মােয়র হােত ধিরেয় েদওয়া হয়। থানা েথেক েকােনা সহেযািগতা
না েপেয় অিভযুেkর শািsর দাবীেত এরপর িদিদমা বািড়র dেটা
ছাগল বnক েরেখ একহাজার টাকা িদেয় sানীয় এক মিহলা
সিমিতর কােছ েগেল তারাও েকােনা বয্বsা েনয়িন।
এরপর িনগৃহীতার িদিদমা মানবািধকার সংগঠন এিপিডআর
এর সােথ েযাগােযাগ কেরন। এিপিডআর জয়নগর শাখা ও
দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর পk েথেক অিভযুkেক

েgফতার ও েমেয়িটর িনরাপtার দািবেত গত ৯ জুন বাrইপুর
এসিপ অিফেস েডপুেটশন জমা েদওয়া হয়। অয্ািডশনল এসিপ
েমেয়িট ও তার িদিদমার কাছ েথেক পুেরা িবষয়িট েশােনন।
এবং অিভযুেkর িবrেd যথাযথ বয্বsা েনওয়ার আশব্াস েদন।
যিদও েমেয়িটেক আলাদাভােব িজjাসাবােদর সময় মিহলা
অিফসার তােক নানাভােব েজরবার কেরন। pথমবার েজার
কের িনেয় যাওয়ার পর পেরর বারgেলায় অিভযুk েজার
কেরিছল নািক িনগৃহীতা িনেজর ইcায় িগেয়িছল - এমনসব
pশ্ন কের চাপ সৃিষ্ট করা হয়। েমেয়িট উtর েদওয়ার পরও
বhবার এই একই pশ্ন কের তােক েহনsা করা হয়।
APDR এর sারকিলিপর িভিtেত বাrইপুেরর অয্ািডশনাল
এসিপ-র হsেkেপ পরিদন অথর্াৎ ১০ জুন kলতলী থানার
নাবািলকা ধষর্েণর ঘটনায় অিভেযাগ (এফআইআর: Kultoli
PS Case no. 232 of 10/6/2020) গৃহীত হয়। এবং দীঘর্
িতন মাস টালবাহানার পর অবেশেষ েgফতার হয় অিভযুk
বাসুেদব মnল।
িনয়মমািফক েমিডেকল েটেsর জনয্ িনগৃহীতা েমেয়িটেক
ঐিদন kলতিল থানা েথেক িনেয় যাওয়া হয় জয়নগর
rরাল হসিপটােল। এর পেরর কতকgিল ঘটনা িনযর্ািততা
নাবািলকােক আরও আতিঙ্কত কের েতােল। এবং একইসেঙ্গ
েযgিল িনগৃহীতা েমেয়িটর মানবািধকার লঙ্ঘেনর পেk যেথষ্ট।
েটs হেয় যাওয়ার পর িনগৃহীতা ও অিভযুkেক একই গািড়েত
কের ঐিদন থানায় িফিরেয় আনা হয়। এমনিক এই েটেsর
বাহানায় সারারাত েমেয়িট ও তার িদিদমােক থানায় আটেক
েরেখ এই েকেসর আইও অrণ kমার দাস িদিদমােক িদেয়
কতকgিল সাদা কাগেজ সই কিরেয় েনয় এবং kমাগত তােদর
সােথ খারাপ বয্বহার করেত থােকন । পেরর বার এেল সােথ
েযন েদড় হাজার টাকা িনেয় আেসন (“আমার অেনক খরচ
হেয় েগেছ”) েসটাও জািনেয় েদন! এছাড়া থানার আেরা সাত
জন পুিলশকমর্ী িনগৃহীতার কােছ ঐিদেনর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ
িববরণ জানেত চায় বারবার। আবার িনগৃহীতার পিরবােরর
উপর চাপ সৃিষ্ট করেত েমেয়িট ও তার িদিদমার সামেন
অিভযুk বাসুেদব মnেলর পিরবােরর েলাকজন বারবার sানীয়
রাজৈনিতক েনতােদর সেঙ্গ িনেয় তদnকারী অিধকািরেকর সােথ
েদখাও করেত থােকন। গত রােতর এই ভয়ানক আমানিবক
পিরিsিতর িশকার নাবািলকা েমেয়িটেক তার পেররিদন অথর্াৎ
১১ জুন সকােল থানা েথেক িনেয় যাওয়া হয় েসানারপুেরর
নবিদগn েহােম।
িনযর্ািততার ওপর তদnকারী আিধকািরক সহ kলতলী
থানার এইসব অসহেযািগতা এবং অিনয়েমর িবrেd উপযুk
বয্বsা gহেণর জনয্ ১২ জুন APDR দিkণ ২৪ পরগনা
েজলা কিমিটর পk েথেক বাrইপুর এসিপর কােছ আবার
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sারকিলিপ জমা েদওয়া হয়। ঐিদন েহােম িনগৃহীতা েমেয়িটর
িদিদমা তার সােথ েদখা করেত েগেল েহােমর ভারpাp এক
মিহলা তার সােথ ভীষণ খারাপ বয্বহার কেরন এবং িদিদমা
েমেয়িটর িরিলেজর বয্াপাের আেবদন ও েসই িনেয় কথা বলেত
চাইেল িতিন েহােমর দরজাটুk পযর্n খুেল েদনিন।
এরপর েকাটর্ েডট অনুযায়ী গত ২৩ জুন এই েকেসর
তদnকারী আিধকািরেকর সােথ েমেয়িটর িদিদমা বাrইপুর
েকােটর্ আেসন। েপৗঁছেনার pায় আড়াই ঘণ্টা পর kলতলী
থানার মিহলা কনেsবল িনগৃহীতা েমেয়িটেক েসানারপুর েহাম
েথেক েকােটর্ িনেয় আেস িকnt বারংবার কাkিত-িমনিত সেttও
িদিদমার সােথ তার েদখা করার অনুমিত েমেলিন। িনযর্ািততা
েমেয়িটর েগাপন জবানবিn চলাকালীন আই.ও েক েমেয়িটর
েহাম েথেক িরিলেজর িবষয়িট িনেয় িজjাসা করা হেল িতিন
CWC অিফেস িরিলেজর একটা আেবদন পt জমা েদওয়ার
পরামশর্ েদন। েসিদন অথর্াৎ ২৩ জুন িনগৃহীতার েগাপন
জবানবিn(164 ধারা অনুযায়ী) েশষ হেল িদিদমার সােথ েদখা
করেত না িদেয় সােথ সােথই তােক পুনরায় েহােম পাঠােনা
হয় এবং পরবতর্ী শুনািনর েডট েদওয়া হয় ২৫ জুন েযিদন
পকেসা ধারায় মামলািটর ওঠার কথা এবং েসখােন িনযর্ািততার
মােয়র উপিsিত বাধয্তামূলক বেল জািনেয় েদন তদnকারী
আিধকািরক।
পরবতর্ী ২৫ জুন িনযর্ািততা েমেয়িটর মা মাধবী সরদার
েকােটর্ উপিsত হেল দীঘর্kণ অেপkার পর েকােনা অjাত
কারণবশত েসিদন েকােটর্র সকল শুনািন বn হেয় যায়। এবং
পরবতর্ী শুনািনর িনিদর্ষ্ট তািরখ d সpাহ পর িঠক করা হেব
বেল জানােনা হয়।
এিপিডআর, জয়নগর শাখা:
িমঠুন মnল, আিরফুল খান, শু র মিlক, আলতাফ আেমদ, সিঞ্চতা
আিল

আmােনর tান ও িtপল বnেন sজনেপাষন ও অিনয়ম :
েমৗজা-রামরতনপুর, েপা:-রামরতনপুর, gাম পঞ্চােয়তীনগর,থানা-হাডর্উড পেয়n েকাsাল, েজলা-দ:২৪পরগনা,
bক-কাকdীপ, িবধানসভা-কাকdীপ, েলাকসভা-মথুরাপুর ,
সুnরবন পুিলশ েজলাগত ২৬/৬/২০২০-এ আmােনর tান ও িtপল বnেন
sজনেপাষন ও অিনয়েমর অিভেযাগেক েকnd কের ীনগর
পঞ্চােয়ত অিফেস িবেkাভ ও উেtজনার সৃিষ্ট হয়।পাশাপািশ
কেয়কিট gামেথেক বh মিহলা ও পুrষ এই িবষেয় pিতবাদ
জানােনার জনয্ সমেবত হয়। এই pিতবাদ চলাকালীন
pিতবাদকারীেদর সেঙ্গ শাসকদেলর েবশিকছু sানীয় েনতার

বচসা ও পের হাতাহািত হয়।এমন সময় sাভািবক ভােব
sানীয় থানার পুিলশ ঘটনাsেল েপৗঁেছ pিতবাদকারী জনতার
কথা না শুেন েবধড়ক লািঠচাজর্ কের ও জনতােক ছtভঙ্গ
কের েদয়। এই pিতবাদকারীেদর মেধয্ এক কেলজ, d’জন
িবদয্ালয় িশkক ও একজন অবসরpাp িশkক িছেলন।
পুিলেশর এই আচরেণ উপিsত pিতবাদী জনতা হতবাক
হেয় যান! পুিলশ তাঁেদরেকও েবপেরায়া মারেধার কের, বেল
gামবাসীেদর অিভেযাগ। তারপর পুিলশ sানীয় েনতােদর
সাহােযয্ pিতবাদকারীেদর বািড় িচিhত কের,ও পাড়ায়
েবশিকছুkণ টহল েদয়।এর পর িতনজন pিতবাদীেক বািড়
েথেক tেল িনেয় থানায় যায়।এই িতনজেনর মেধয্ একজন
অবসরpাp িশkক িছেলন, িযিন বািড়েতই িছেলন। তাঁেক
কেয়কজন িসিভক গামছা পড়া অবsায় বািড় েথেক রাsায় এেন
রাsােত জামাকাপড় পিরেয় থানায় িনেয় যায়। এর পর পাড়ার
মিহলারা পুিলেশর এই িসdােnর pিতবাদ করেত আেস। এই
pিতবাদকারী মিহলােদর মেধয্ ঐ কেলজ িশkেকর মা, stী ও
সদয্ িববািহত েবান িছেলন। জৈনক শাসকদেলর েনত িভেড়র
মেধয্ েথেক পুিলেশর উেdেশ বেলন,”এেদর িতনজনেক tেল
িনন সয্ার এরা অধয্াপেকর পিরবার”! যথারীিত ঐ িশkেকর
মা, stী ও েবান সহ পােশর বািড়র আেরা এক মিহলােক েজার
কের থানায় িনেয় যাওয়া হয়।এরপর শাসক দেলর বh েলাক
এলাকায় জমােয়ত করেত থােক! পুিলশ েদেখও িকছু না
েদখার ভান কের চেল যায়, বেল gামবাসীেদর অিভেযাগ।
এই পুেরা ঘটনািট যখন ঘটেছ তখন সময় আনুমািনক সকাল
১০টা হেব। dপুর আnাজ ১.০০-১.৩০ নাগাদ ১৫০-২০০
েলাক এেদর অিধকাংশই অেচনা ঐ পাড়ায় ঢুেক পেড়
বাঁশ,লািঠ, েলাহার রড িনেয়! পাড়ার অিধকাংশ পুrেষরাই
তখন pাণ ভেয় মােঠ বা েভেঙ পড়া পােনর বাগােন লুিকেয়
থােকন, জীবন বাঁচােত। sানীয় একজন েনতার সেঙ্গ উnt
বািহনী পাড়ায় ঢুেক pিতবাদকারীেদর বািড় ভাঙcর , মিহলােদর
উেdশয্ krিচপূণর্ কথা বলেত থােক। একজন ষােটাধর্ িশkেক
এমন মরা হয় েয িতিন সারািদন পুkেরর জেল গা ডুিবেয়
বেস থােকন, যntনা েথেক েরহাই েপেত! ঐ কেলজ িশkেকর
বািড়ও এরা ভাঙcর কের! এইভােব gােম তাnব চালাবার পের
pিতবাদকারীেদর েখাঁজ চলেত থােক মােঠ ও পান বরেজ।ঐ
কেলজ িশkক কােছই একটা পােনর বরেজ েকােনা রকেম
লুিকেয় িছেলন, কারন তাঁর একিট পােয়র িলগােমn আেগ
েথেকই েছঁড়া িছল, তাই েদৗড়ােনার ভেয় লুিকেয় িছেলন।
ওরা তাঁেক ধরেত pায় ৪০-৫০ জন েপছেন লািঠ িনেয়
েদৗড়ােত থােক। তারপর তাঁর পেk আর েদৗড়ােনা সmবনয়
েদেখ দাঁিড়েয় পেড়ন, ওরা তাঁেক মারেত থােক। মা , stী সহ
বািড়র মিহলারা এেস তাঁেক উdার কেরন। এর পর ঐ বািহনী
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তাঁেক ওখােনই েজার কের িবচাের বসায় এবং বেল ‘িtপল
িনেয় pিতবাদ কেরেছা, তাই েতামােকই সকেলর িtপল িকেন
িদেত হেব’। েজার কের pােনর ভয় েদিখেয় একিট সাদাখাতায়
২৮০ িট িtপেলর কথা িলিখেয় েনওয়া হয় এবং তাঁেদর কােছ
থাকা dিট েমাবাইল িনেয় চেল যায়। এর পর gােমর ২০ জন
pিতবাদকারীর নােম িমথয্া মামলা করা হয়, যার মেধয্ িতনজন
িশkকও রেয়েছন (েকস নং-৯৭/২০)। পের অবশয্ েমাবাইল
dিট GD কের থানা েথেক েফরত পান। তার পর েথেক েবশ
কেয়কজন এখেনা ঘর ছাড়া।এই ঘটনার পর েথেক pিতিদন
রােত-িদেন ৩০-৪০জন কের েলাক পাড়ােত এেস hমিক,
মিহলােদর ভয় েদখােনা সহ এলাকায় িনভৃত সntাস সৃিষ্ট কের
চেলেছ, বেল অিভেযাগ। ঘটনার এক সpাহ পযর্n পাড়ায়
রােত পুrষ শূনয্ থােক, ফেল মিহলা, িশশু ও বৃd-বৃdারা
ভেয় ভেয় বাস করেত থােক! এর পর ১/৬/২০২০, তািরখ
েসামবার পুনরায় ১০০-১৫০ েলাক ও িশkেকর বািড়েত আেস
িtপেলর েখাঁেজ! িশkকেক না েপেয় আবারও আমার বািড়
ভাঙcর চালায়। তাঁর অসুs মােক শািররীক ও মানিসক ভােব
অতয্াচার কের, stীর উপর অতয্াচার kৎিসত গািলগালাজ চেল
ও pােন েমের েফলার hমিক েদওয়া হয়, বেল অিভেযাগ।
এরপর বািড়র মিহলারা থানায় েফান করেল পুিলশ আেস
এবং ঘটনাsল পিরদশর্ন কের, ঐ িশkেকর মা পুিলশেক
অিভযুkেদর নাম জানায় পুিলশ বয্বsা েনওয়ার কথা বেল
েগেলও কাজ হয়িন। পের তাঁর stী ও মা থানায় FIR করেত
েগেল pায় ২ঘnা পর িডউিট অিফসার এেস অিভেযাগ িনেয়
একটা িরিসভ েদয়। এর dিদন পর ওঁরা পুনরায় থানায় যান
তখন থানার বড়বাবু িশkেকর stীর সামেন তাঁর sামীর বয্াপাের
অেনক krিচপূণর্ কথাবেল এবং ভয় েদখােত থােক, যােত
FIR না করা হয়, এমন িক তাঁর চাkরী েখেয় েনওয়ার মেতা
hমিক উিন েদন, বেল অিভেযাগ।এর পর pথমিদেনর িরিসভ
কিপ ও FIR এর pতয্ািয়ত নকল িনেয় পুনরায় একিট িsপ
েদওয়া হয়।যােত একটা নং উেlখ রেয়েছ(৯৭/২০) এই নং
িট ২৬/৫/২০২০ েত pিতবাদকারীেদর িবrেd েয মামলািট
হেয়িছল তার FIR নং।েযিট বাsেব হাসয্কর ও pহসন।
এর পর পাড়ায় িবিভn ভােব pিতবাদকারীেদর েহনsা করা
হেc।তােদর চাষ বেnর hমিক েদওয়া হেc সরাসির নয়, একটু
ঘুিরেয় অথর্াৎ যার হাল- াkর তােক িদেয় হাল বেnর hমিক
চলেছ! এমনিক pিতবাদকারী পিরবােরর অেনেকই সরকারী
িtপল ও আিথর্ক সাহাযয্ পায়িন।বh kিতর সmুখীন তারা
হেলও েকবল মাt pিতবাদ করার ফেল এরা হয়েতা আmােনর
সরকারী সাহাযয্ েথেক বিঞ্চত েথেক যােব।গত ২৩/৬/২০২০
তািরেখ pিতবাদকারীেদর একজন নাম- বলাই পট্টনােয়ক তার
বািড়েত সকাল আnাজ ৮.০০ নাগাদ েবশ িকছু শাসকদেলর

gnা চড়াও হয় এবং ওনার একমাt বয্বহাযর্ েশৗচালয় েভেঙ
িদেয় যায় এবং বয্বহােরর পুkর ও ঘাট বnকরার জনয্ জালিদেয়
িঘের িদেয় যায়। pসঙ্গত উেlখয্ ওই পুkরিট বলাই বাবু তার
িপতার সময় েথেক েভাগ দখল কের আসেছন,এই পুkর ও
অনয্জিমর েকােনা ৈবধ কাগজ ওনােদর কােছ েনই। পুkের বh
টাকার মাছ েছেড়েছন।এতিদন এই পুkর িনেয় েকােনা সমসয্া
হয়িন বতর্মােন েকবল pিতবােদর অপরােধ ওনার েশৗচাগার ও
পুkর বয্বহার বn।এটা িনেয় ওনার stী থানায় ২৩/৬/২০২০
এ ঘটনা জািনেয় একিট GD কেরন(৮০৩/২০) এেkেt ও
পুিলশ িনরব। গত ২৭/৬/২০২০ বলাই বাবু পােশর একিট
পাড়ােত বয্বসািয়ক কােজ যান। সnয্া আnাজ ৭.০০ নাগাদ
ওনােক শাসকদেলর েবশিকছু েনতা েজার কের একিট kােব
আটেক রােখ এবং বয্াপক অতয্াচার চালায়। এবং pােন মারার
hমিক েদয়, েকােনাkেম ওখান েথেক উিন পািলেয় িগেয় েবঁেচ
যান, বেল gামবাসীেদর অিভেযাগ।
সমs িবষয়টা জািনেয় এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা
কিমিটর পk েথেক গত ১৮ জুন সুnরবন পুিলশ েজলার
আিধকািরকেক (এসিপ) েডপুেটশন েদওয়া হয়।
আমােদর দািব:
১) tাণ dনর্ীিতর সেঙ্গ জিড়ত বয্িkেদর িবrেd আইিন বয্বsা
িনেত হেব।
২) pিতবাদী gামবাসীেদর িবrেd িমথয্া মামলা pতয্াহার
করেত হেব।
৩) pিতবাদী gামবাসীেদর িবrেd সামািজক বয়কেটর সেঙ্গ
যুk বয্িkেদর িবrেd আইিন বয্বsা িনেত হেব।
৪) এলাকায় সুs গণতািntক বয্বsা pিতষ্ঠায় pশাসনেকই
উেদয্াগ িনেত হেব।
এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখা ও দিkণ পরগনা েজলা কিমিটর
পেk সাহানারা খাtন, সােনায়ার লsর, েগাপাল িবশাল, pবীর হালদার,
বrন েদালুই ও আলতাফ আেমদ।

আমফান িবধব্s দিkণ ২৪ পরগনার খnিচt
ভূিমকা:অতীেতর সব ঝড়েক হার মািনেয় িদেয় আমফান ঝড়
হয়।pায় ২০০ িকিমর িবধব্ংসী গিতেবগ সmn ঝড় চেল
টানা ৮-১০ ঘnা।যার মেধয্ সেবর্াc গিত িনেয় ঝড় চেল
pায় ৪ ঘnা। িবগত ২০০ বছেরও এমন ঝড় পিশ্চমবেঙ্গ
হয়িন বেল জািনেয়েছ সংবাদ মাধয্ম। আমফান ঝড় মূলত
পিশ্চমবেঙ্গর ছয়িট েজলােক kিতgs কের।এর মেধয্ মূলত
দঃ২৪পরগনা, উtর২৪ পরগনা,পূবর্ েমিদনীপুর pধান।এছাড়া
কলকাতা,হাওড়া,hগলীর ও িবিsণর্ অঞ্চল kিতgs হয়।
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দঃ ও উঃ২৪পরগনা েজলার একটা বড় অংশ নদী উপkেল
হওয়ার ফেল এসব জায়গায় বয্াপক বাঁেধর kিত হয়,
kিতকর আমফােনর pভােব। যার ফেল বh মানুেষর জীবন
জীিবকা,ঘর,বািড় সব তছনচ হেয় যায়। এেক জনতার কাফুর্ ও
লকডাউেন কমর্হীন জীবন, তার মেধয্ আমফান kিতর মাtােক
বািড়েয় tেলেছ। এখন এই kিতেক d’ ভােগ ভাগ করা যায়।
১.নদীর পাশব্র্বতর্ী এলাকাgেলার kিত ও
২.নদী েথেক িকছু দূরবতর্ী অঞ্চল gেলার kিত।
pথম kিতেত বাঁধ েভেঙ্গ নদীর জল ঢুেক ঘর-চাষ সব নষ্ট কের
িদেয়েছ। ঝেড় ঘর বািড় তছনচ হেয় েগেছ।পুkেরর মাছ নষ্ট
হেয়েছ, নদীর েনানা জল ঢুেক। মৎসয্জীবীেদর েনৗকা েভেঙ্গ
েগেছ। জল ঢুেক বh পিরবােরর খাদয্ সামgী নষ্ট হেয়েছ। িবপুল
পিরমাণ গাছ েভেঙ্গ পেড়েছ, যা pাkিতক ভারসাময্ রkায়
সমসয্া সৃিষ্ট করেব। িবdয্ৎ সংেযাগ হেয়েছ সmূণর্ িবপযর্s।
আর, িdতীয়ত,নদী েথেক িকছু দূেরর অঞ্চল gিল েযখােন েহন
েকান ও বািড় েনই যার kিত হয়িন।গাছপালা পেড় নষ্ট হেয়েছ
পুkেরর জল।িবপযর্s হেয়েছ িবdয্ৎ সংেযাগ সmূনর্ ভােব।
কেরানার লকডাউন চলার ফেল এমিন ই kিতgs হেয়েছ
বh মানুেষর জীিবকা।তারপর দঃবেঙ্গ িফেরেছ বয্াপক সংখয্ক
কমর্ হীন পিরযায়ী িমক। তার উপর চাপ বাড়ােলা আমফান।
িবপযর্s হেয়েছ দঃবেঙ্গর েজলাgিল।
আমরা APDR েথেক আমফান ঝেড়র পেরর িদেনই েপৗঁেছ
যাই kলতলীও ৈমপীঠ এলাকােত। যিদও লকডাউেনর সময়
েথেকই চলিছল APDR এর নানা tান কাজ।নদী উপkলবিতর্
kলতলীর হাল ও এমন েবহাল।নদীর েথেক িকছু দূের অবিsত
অঞ্চল gিলও বয্াপক kিতgs হেয়েছ।িকnt নদী না থাকায়
kিতর পিরমান টা এত দীঘর্ সমেয়র pভাব িবsারকারী হেত
পােরিন।একিদেক ময্ানেgাভ অরনয্ ধব্ংস হেয়েছ অনয্ িদেক
নদীর েনানা জল বাঁধ েভেঙ্গ ঢুেক শুধু ঘর বািড় ভাসায়িন,
ভািসেয়েছ বh মানুেষর জীিবকার একমাt sল kিষ জিমটুkও,
েযখােন িতনবছর চাষ হেব না!
বh মানুেষর ঘর েভেস িগেয় সিঞ্চত খাদয্ ও নষ্ট হেয়েছ।আবার
লকডাউেনর আেগ েথেকই বনদpেরর বাধায় নদীেত নামেত
পারিছল না জঙ্গলজীিব ও মৎসয্জীবীরা! আমফান তােদর
েনৗকা,িডঙা তচনছ কেরেছ।দাদন িনেয় যারা মাছ,কাঁঙড়া ধের
উপাযর্েনর কথা ভাবিছল তারা ও এখন গভীর আশঙ্কায় িদন
কাটােc।সূদ gনেত হেc কমর্ হীন িনঃsহায় হেয়।তােদর
আিথর্ক kিত েশাধ হেব িক কের?িক কের আমফােন হারােনা
েনৗকার kিত সামেল নtন েনৗকা েনওয়া যােব?বh চািষ সিb
চাষ কেরিছল েলান িনেয়। েস সব ও এই ঝেড় েশষ! আবার
জঙ্গেলর মধু েভেঙ্গ যােদর জীবন চেল েসই সব েলাকজন
ও মধু িবিk করেত পােরিন লকডাউন থাকায়। ফেল বাধয্

হেয় কম দােম বা বীনা পয়সায় িদেয় িদেত হেc মধু! তার
মেধয্ লকডাউন থাকায় ও বনদpেরর িনেষধাjায় নtন কের
জঙ্গেলও েযেত পােরিন তারা আবার শহেরও িবিk করেত
যাওয়া যায়িন।অেনেক েলান িনেয় pstিত েনয় মধু ভাঙ্গার।েস
অথর্ ও জেল চেল েগল।েলান িকnt gনেত হেc।সােথ জেল
েগল বh পিরবােরর ভিবষয্ৎ।pcর ময্ানেgাভ অরনয্ নষ্ট
হেয়েছ এখােন ঝেড়।বh গাছ পাতা সহ েহালেদেট হেয় েগেছ
ঝেড়র পের।যা িচnার িবষয়।সােথ বাঘ ও ঢুকেছ েলাকালেয়
এর িবপদ ও আেছ।কেয়ক িদন আেগ েদউলবািড়র িচtিড়েত
নদীেত কাঁকড়া ধরেত িগেয় বােঘর কামেড় মারা েগল একজন।
kিতপূরণ এখন ও পায়িন।েনানা জল ঢুেক িবঘার পর িবঘা নষ্ট
হেয়েছ চাষ েযাগয্ জিম।এখন েসখােন িমিs জেলর পুkেরর
মাছ,গাছ পচেc।আর এই পচেনর দূগর্েnর মােঝই ডাইিরয়া
িনেয় ঘর করেত হেc বh অসহায় মানুষেক।আবার আমফােন
িবdয্ৎ সংেযাগ pায় মাসািধক িবিcn থাকায় এই লকডাউেনর
বাজাের অেনকখািন িবপযর্s হেয়েছ েযাগােযাগ ও িরিলেফর
িবষয়।একসময় যখন িবdয্ৎ সংেযাগ িছেলা না kলতলীর িবstনর্
অঞ্চলgিলেত তখন েসালােরই িছল িনভর্রশীলতা। দীঘর্িদন
েসালােরর অভয্াস িবdয্ৎ সংেযােগর ফেল তয্াগ করায় পুরােনা
েসালার gেলা নষ্ট হেয় েগেছ।ফেল pবল সমসয্ার মেধয্ পড়েত
হয় kলতলীর েলাকজনেক।আর আমফােন সবর্tই িবdয্ৎ
সংেযাগ বয্াপক kিতর সnুিখন হয়।আবার সকেলর েরশন
ও েভাটার কাডর্ না থাকায় েজােট না পযর্াp েরশন ও।সােথ
সরকাির tান দূনর্ীিত ও সntাস েতা ঝেড়র পর েথেকই শুr
হেয়েছ।এই েমাটামুিট আমফান িবধব্s kলতলীর িচt।
েভৗগিলক িববরন:-সুnরবেনর নদী িদেয় েঘরা েছাট েছাট
dীেপর সমবয় িনেয় গিঠত হেয়েছ kলতলী।মােঝ িকছু েসt
িদেয় যুk হেয়েছ এক dীপ অনয্ dীেপর সােথ।আবার েকাথাও
এখন ও েসt হয়িন ফেল সমnয় ও হয়িন এক ভূ খেnর
সােথ অনয্ ভূ খেnর।জয়নগেরর গা লােগায়া এই kলতলী
জঙ্গল েবিষ্টত বেঙ্গাপসাগর লােগায়া নদী মাtক একটা
িবিsণর্ এলাকা।kলতলীর মেধয্ িতনেট থানার কtর্t কাজ
কের।kলতলী থানা,ৈমিপঠ েকাষ্টাল পূণর্ভােব আর আংিশক
ভােব জয়নগর- ২ এর সােথ যুk অঞ্চলgিলেত বkলতলা
থানার কtর্t চেল।এছাড়া ফেরs িডপাটর্েমn আেছ।kলতলী
িবধানসভার মেধয্ জয়নগর -২ bেকর চারিট অঞ্চল অবিsত।
বাইশহাটা,নলগড়া,মিনরতট,cপিড়ঝাড়া।kলতলী bেকর নয়িট
অঞ্চল kলতলী িবধানসভার অnগর্ত।এই bেকর সবকিট অঞ্চল
ই এই িবধানসভার অnগর্ত।েমিরগঞ্জ-১,েমিরগঞ্জ-২,েগাদাবর
knখািল,
েগাপালগঞ্জ,jালােবিড়য়া-১,jালােবিড়য়া২,েদউলবািড়, ভুবেনশব্রী,ৈমিপঠ এই অঞ্চলgিল িনেয়ই
kলতলী bক। জয়নগর-২ ও kলতলী dই bেকর ১৩ িট
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অঞ্চল িনেয় গিঠত এই িবধানসভা।২০১১ সােলর জনগননা
অনুযায়ী kলতলী bেকর জনসংখয্া িছল ২২৯,০৫৩ জন।যার
মেধয্ পুrষ ৫১%ও মিহলা ৪৯%।আর ৩৫ হাজােরর িকছু
েবিশ ০-৬ বছর বয়সী িশশু িছেলা।
িরিলেফর অিভjতা:-kলতলীেত মূলত ৬ িট অঞ্চল
জুেড় কাজ করা হেয়েছ সােভর্ ও tােনর জনয্, APDRএর পk েথেক। ৈমিপঠ, ভুবেনশব্রী,েদউলবািড়,c
পিড়ঝাড়া,বাইশ হাটা,েগাপালগঞ্জ,নলেগাড়া এই সাতিট
অঞ্চেল কাজ হয়।েযgেলা যথাkেম এই অঞ্চলgিল ৈমিপঠ
েকাsাল,kলতলী ও বkলতলা থানার িভতর পেড়।এখােন
েদউলবািড় অঞ্চেল pায় ৪ িকিম নদী বাঁধ ভাঙ্গন হয়।যা
এই আমফান ঝেড়র সেবর্াc নদী বাঁধ ভাঙ্গন। আেশপােশর
ঘরবািড় েভেস যায়।d’শ িট পিরবার সবেচেয় kিতgs হয়।
sানীয় একজন েতা জানান,’ঝেড়র িদন সকাল ৮ টা েথেক
পেরর িদন সকাল ৮ টা পযর্n sপিরবাের এক হাঁটু জেল
রাত কািটেয়িছ।সাইেkান েসnাের েগিছলাম িকnt pবল িভড়
েদেখ চেল আিস।ঘর বািড় সব েভেঙ্গ তছনছ হেয় েগেছ।এখন
েখালা আকােশর তলায় রাত কাটােত হেc।’আর একজন
sানীয় মানুষ জানােলন,’আমােদর েভাটার কাডর্,েরশন কাডর্
েনই।এখােন েভাটার কাডর্,েরশন কাডর্ েপেত েগেল ঘুষ িদেয়,
মামলা কেরও লাভ হয়িন! আমার েছেলর িবেয় েদব এখন ও
েভাটার কাডর্ হয়িন।
sািনয় েলাকজনেক লকডাউেন আিথর্ক kিত িনেয় জানেত
চাওয়া হেল জানায়,’আমরা মৎস জীিবরা নদীেত েযেত
পািরিন।জঙ্গেল েযেত পািরিন।েলান িনেয়ও েশাধ করার মতন
kমতা আমরা হািরেয়িছ।’ gাময্ রাsার েবিশর ভাগ এখন ও
মািটর েস িবষয় জানেত চাওয়া হেল জানায় ,’এখােন এক রাsা
বার বার অনুেমাদন েপেলও কাজ আজ পযর্n হয়িন।টাকা উেঠ
েগেছ।’এক ঘটনা সরকাির ঘর ও পায়খানা পাবার pেশ্ন হেয়েছ
বেল জানায়।তারপর ও যারা সরকাির ঘর েপেয়েছ তােদর pcর
টাকা ঘুষ িদেত হয়, sানীয় শাসক দলেক। sানীয় sাsয্ েকnd
িবষয় জানেত চাওয়া হেল জানায়,’েদউলবািড়র কাঁটামািরেত
দীঘর্িদন ধের পেড় আেছ sানীয় sাsয্ েকnd, বn অবsায়।েকান
ও ডাkার,নাসর্ েনই।gােমর মানুষ অসুs হেল ছুেট েযেত হয়
অেনক পথ েপিরেয় জামতলায় kলতিল bক হাঁসপাতােল।’শুধু
কাঁটামাির নয় ,ভুবেনশব্ির,ৈমিপেঠর ৈবknপুেরর sানীয় sাsয্
েকেndর েবহাল দশা।দরজা জানালা gেলা দীঘর্িদন পিরচযর্ার
অভােব েভেঙ্গ পড়েছ।
েরশন pসেঙ্গ জানেত চাওয়া হেল নদীর আেশপােশর েলাকজন
জানায়,’েরশন যা েপেয়িছল তার অেনকাংশ আমফােন নদীর
জল ঢুেক নষ্ট হেয় েগেছ।জমােনা চাল ও খাদয্ dবয্ ও নষ্ট
হেয় েগেছ।েনানা জল ঢুেক জিম ও নষ্ট হেয়েছ।২-৩ বছর

েকান ও চাষ হেব না।পুkেরর িমিষ্ট জেলর মাছ ও মারা
েগেছ েনানা জল ঢুেক।সােথ গাছপালা পেড় পচেছ পুkেরর
জল।’আমফােনর ফেল সরকাির tান েকমন আসেছ জানেত
চাওয়া হেল, জানায়,’বাঁেধর ভাঙ্গেনর কােছ আেসিন েকান
ও pশাসক।জয়নগেরর এমিপ এেলও নদী পথ িদেয় হাত
েনেড় চেল েগেছ।আমােদর কথা েশােনিন! pবল দলতnt
চলেছ।tনমূেলর kলতলীেত dেটা েগািষ্ঠ।গেনশ ও েগাপাল
মািঝ।এরাই সব tান ভাগ কের িনেয়েছ এেদর েলাকজনেক
েদবার জেনয্।সবাই পােc না।’ pথম সরকাির tােনর িtপল
ঢুকেল তা cির হেয় যায় ওিদন রােt িবিডও অিফস েথেক।এ
িনেয় িবেরাধী রাজৈনিতক দলgেলার েডপুেটশন িছল িবিডও
েত।তাও জানায় এলাকাবাসী।
এর পর ওখানকার অসুখিবসুখ িনেয় জানেত চাইেল ওঁরা
জানান,’সুগার, েpশার,হােটর্র সমসয্া ওখানকার মানুেষর
েতমন েনই।েনানা জল ঢুেক পুkেরর জল পচায় েপট
খারাপ,ডাইিরয়া,িsন িডিজজ হেc। এছাড়া বাঘ ও kিমেরর
খাওয়া িনেয়ও উিdgতা বরাবেরর মতন আেছ।’sানীয়রা
আর ও জানায় ‘আমফােনর িদন নদীর েনানা জল বh েযগায়
েঢাকায় sানীয় িকছু kমতািসন েনতারা পয়সা িদেয় েলাক
লািগেয় যােত জিম নষ্ট হয় ও tান cির কের এই পিরিsিতর
সুিবধা েনওয়া যায়।’শুধু এই নয়, এর সােথ tান িনেয় দালািল,
অসমবnন,দলতnt চলেছ বয্াপক ভােব!
নদী ভাঙ্গন kলতলীেত:- েদউলবািড়র মাতলা নদীর পােশ
িচtিড়েত মাতলার pায় ৪িকিম।েযটা kলতলীর সবর্ািধক নদী
বাঁধ ভাঙ্গন।এরপর ভুবেনশব্রীর হালদার েঘিরেত ঠাkরান নদীর
পােশ pায় েদড় িকিম নদী বাঁধ ভাঙ্গন হয়।এছাড়া cপিড়ঝাড়ার
ঢািক েতও নদী বাঁধ েভেঙ্গেছ।ভুবেনশব্িরর মুnা পাড়ায় ও
েভেঙ্গেছ নদীর বাঁধ।নেগনাবাদ,অিmকানগর ও দিkন ৈবkn
পুর মাতির ও ঠাkরাইন নদীর বাঁধ েভেঙ্গেছ ৈমিপেঠ।ৈকখািলেত
মাতলার নদী বাঁধ েভেঙ্গেছ। ভুবেনশব্রীর gড়gড়ােত ও
েভেঙ্গেছ নদীর বাঁধ।েগাটা kলতলীেত এরকম েছাট বড় অজs
নদীর বাঁধ েভেঙ্গেছ।নলগড়া,েগাপালগঞ্জ সহ আেশপােশর
বh অঞ্চেলই েভেঙ্গেছ কম েবিশ নদী বাঁধ।sািয় পিরকlনা
কের নদী বাঁধ না িদেল এমন ভাঙ্গন pায়শই হেc।অতীত
আয়লা,বুলবুল ঝেড় ও বয্াপক kিত হেয়েছ।আবার হেলা।
tান সামgী:-APDR, জয়নগর শাখার পk েথেক সুnরবেনর
িবstনর্ অঞ্চল জুেড় পযর্াp সােভর্ কের tান েদওয়া হয়।সমুd
উপkল ও সমুd েথেক িকছু দূেরর অঞ্চল gেলােতও tান
েদওয়া হয়।সুnরবেন kলতলী,জয়নগেরর িকছু অঞ্চল,েমৗসুিম
dীেপ tান ও sাsয্ িশিবর করা হয়।
সুnরবন পুিলশ েজলার আmান অধুয্িষত এলাকায় tাণ ও
েমিডেকল কয্াm করা হেয়েছ এিপিডআর, ডায়মn হারবার
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িসিথ থানায় পুিলশ েহফাজেত রাজkমার সাউ-এর
অsাভািবক মৃtয্
গত ১০/২/২০২০ তািরেখ, িসিথ থানায় পুিলশ েহফাজেত
রাজkমার সাউ-এর অsাভািবক মৃtয্র ঘটনায়
১১/২/২০২০ তািরেখ, APDRএর পেk একিট তথয্ানুসnানী
দল ঘটনার তথয্ানুসnােন যায়। সংগঠেনর পেk আলতাফ
আহেমদ, িনশা িবশব্াস, েসামনাথ মুখািজর্, শঙ্কর দাস, েদবাশীষ
নnী ও দমদম অঞ্চেলর সংগঠেনর ৪ জন উৎসাহী সমথর্ক সহ
৮ জেনর pিতিনিধ দল ঘটনার তথয্ সংgেহ pথেম িচৎপুর
থানার অnভুর্k মৃত রাজkমার সাউ, িপতা ঁ লkীনারায়ন
সাউ,১৩/১/১এ/এইচ-৬ রাজা মনীnd েরাড, েকালকাতা
-৩৭,থানা িচৎপুর, িস্হত বািড়েত যাই। েপাsমেটর্ম েশষ
কের রাজkমার সাউ-এর মৃতেদহ িনেয় আশার অেপkায়
এলাকার শতািধক মানুেষর িভড়, ঘটনার আকিsকতা,
পুিলেশর অবািঞ্ছত kমতার আsালেনর িবrেd তােদর েkাধ
ও েশােকর েযৗথ মূছর্না pকাশ পািcল। েশাকসnp পিরজেনর
কাnা ও হাহাকার েগাটা অঞ্চেলর মানুেষর সিmিলত েkােধর
অনুমান কের িবপুল পিরমােন পুিলিশ তৎপরতা েযেত েযেতই
নজর করা িগেয়িছল।
ভীড় কািটেয় আমরা মৃত রাজkমার বাবুর বািড়েত েপৗেছ জানা
েগল পিরবােরর সকল পুrষ সদসয্রা তখন আর, িজ, কর
হাসপাতােলর মেগর্। কথা বলার জনয্ পিরবােরর কেয়কজন
মিহলা সদসয্া ও pিতেবশী মিহলারাই এিগেয় এেলন। েশাক
sb মৃতার stী বারবার কাঁদেত কাঁদেত মূছর্া যািcেলন।
আমরা েগাটা ঘটনার সিবsার বণর্না এেক এেক িলিপবd
করিছলাম।ইিতমেধয্ িচৎ পুর থানার IC অয়ন বাবুর িনেদর্েশ
জৈনক SI শািকল আহেমদ আমােদর জানােলন, এখােন
কথা বলেত হেল আেগ আমােদর মহামানয্া IC -র সােথ
কথা বলেত হেব! আমরা খুব sষ্ট কের আমােদর পিরচয় ও
িভিkম পিরবােরর সােথ আমােদর কথা বলার অিধকাের পুিলিশ
হsেkপ মানব না, তা জািনেয় িদ।বাধয্ হেয় শািকল আহেমদ
নােমর ঐ অিফসার চেল যান।
পিরবােরর সদসয্া pীিত সাউ আমােদর জানান িসিথ থানার
জৈনক সাব ইnেপkর িমsার এস,এন,দাস ১০/২ /২০২০
তািরেখ সকাল ১১টা নাগাদ িজjাসাবােদর নােম থানায় িনেয়
যায়।
জনােনা হয় এলাকার কাগজ ও আবজর্না kড়ািন আসুরা িবিব
এিপিডআর, জয়নগর শাখা, এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখা, নােমর এক মিহলার sীকােরািk অনুযায়ী পুিলশ নািক, cিরর
এিপিডআর, েসানারপুর শাখা, মাল রাজkমার বাবু িকেনেছন বেল জানেত পাের। pীিত
এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিট। আরও জানান গত
১৭/১/২০২০ তািরেখ আবাসন pstতকাির েpামটার জৈনক
pদীপ পাল,িপতা - ঁেগৗড় চnd পাল,৯/১ বনমালী চয্াটািজর্ িsট,

শাখা ও দিkণ ২৪ পরগনা েজলা কিমিটর পk েথেক।
এলাকাgেলা হেলা: পাথরpিতমা এলাকার বনশয্ামনগর
dীপ, মাধবনগর নামখানা এলাকার েমৗসুনী dীপ, পািতবুিনয়া
pভৃিত। কয্ািনং এলাকায় ও বয্াপক kয়kিত হেয়েছ, িকnt
tাণ dনর্ীিতর জনয্ kিতgsরা সাহাযয্ পােcন না। এখানকার
শাসকদেলর বাধায়!
আমফান িবধব্s মানুষেদর দাবী:
আমরা জািন েয সামিয়ক িরিলফ িদেয়ই সমg মানুেষর sািয়
সমসয্ার সমাধান করা সmব নয়।তবুও যতটা পারা যায় আমরা
েচষ্টা কেরিছ।সরকােরর দািয়t এgেলা করা তারা তা যথাযথ
ভােব করেল অনয্ কাউেক এ দািয়t িনেত হেতা না।আমফান
িবধব্sেদর িকছু দীঘর্েময়ািদ সমসয্া েথেক উdত দাবী েযgেলা
সামেন আসা দরকার সরকােরর দৃিষ্টেগাচর করার জেনয্-১.িনয়িমত আমফান িবধব্s সমs মানুষেক িনয়িমত েরশন
িদেত হেব।
২.িবধব্s এলাকার ছাt ছাtীেদর skল কেলেজর িফ মুkব
করেত হেব।
৩.িবdয্ত িবল মুkব করেত হেব িবপযর্s এলাকার মানুষেদর
জেনয্।
৪.kষকেদর উপযুk kিতপূরণ িদেত হেব।
৫.মৎসয্জীিবেদর উপযুk kিতপূরণ িদেত হেব, পারিমট থাক
বা না থাক।
৬.সুnরবেন বােঘ খাওয়া পিরবার gেলােক উপযুk kিতপূরণ
িদেত হেব।
৭.অিবলেm বাঁধ েমরামিত drত েশষ করেত হেব।
৮.tান দূনর্ীিত ও সntাস বেnর জেনয্ উপযুk pশাসিনক
পদেkপ িনেত হেব।
৯.অিবলেm পযর্াp িচিকৎসক সহ বn হেয় পড়া sানীয়
হাসপাতাল gেলােত পিরেষবা চালু করেত হেব।
১০.সুnরবন অঞ্চেল িফের আসা পিরযায়ী িমকেদর িবকl
কােজর বয্াবsা করেত হেব।
১১. ১০০ িদেনর কাজ িনেয় শাসকদেলর দূনর্ীিত বn করেত
হেব।
১২.আমফােন kিতgs হয় বয্াপক বনভূিম, তার পুনঃিনর্মােনর
বয্বsা করেত হেব।
১৩. েনানাজল পিরsrত করেত িনয়িমত পদেkপ িনেত হেব।
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থানা তালতলা, েকাল-২ িনবাসী িলিখত আেবদন মারফত
অিভেযাগ কেরন েয েকােনা অপিরিচত অিভযুk dারা তার
িনমর্ীয়মান ফ্লাট েথেক কেয়কেশা েকিজর কল, কেলর িফিটংস,
পাথার ঘষা েমিশন ও সামgী, gীল ৈতিরর যnt ও যntাংস সহ
েমাট ১৩ রকম সামgী, যার আনুমািনক মূলয্ ১লk১০০০০
হাজার টাকা। এই মেমর্ /১৭/১/ ২০২০ তািরেখ এস, আইএস এন দাস একিট FIR িলিপবd কের। pায় একমাস পর
ঐ অিভেযােগই আসুরা িবিবেক আটক কের িজjাসা করা হয়।
এবং তার কথা মতই িজেjসাবােদর নােম েকােনা আইনানুগ
িনয়মকানুেনর েতায়াkা না কেরই, েকােন েনািটশ বা অয্ােরs
েমেমা ছাড়াই তােক েজাড় কের থানায় tেল িনেয় যায়।
pতয্kদশর্ীরা জানান এরপর িজjাসাবাদ ও েজাড় কের
sীকােরািk আদায় এবং cির যাওয়া সামgী িকংবা ১,১০০০০
টাকা আদােয়র জনয্ চলেত থােক অমানিবক শারীিরক িনgহ।
ফেল আেগ েথেকই অসুs ৫৫ বছর বয়সী েপৗঢ় অেচতন হেয়
পেরন। থানায় উপিsত ভাই ও তার েছেলরা তার ওষুধ েদবার
জনয্ অনুমিত চাইেলও েকানমেতই তােদর েদখা করেত েদওয়া
হয়িন।
উপিsত সমেবত ভীড় সকেলই জানান sভােব শাn, ও
ভীt রাজkমার বাবু শুধুমাt কাগজ, pািsেকর িজিনসপtই
েকনা-েবচা করেতন।তারা আরও সেnহ pকাশ কেরন ধৃত
অnঃstা আসুরা িবিবর পেkও অত cিরর সামgী েবর করা
সmব নয়। যা সংবাদমাধয্েমর কােছ েদওয়া িভিডও িববৃিতেত
িতিন ইিতমেধয্ই বেলেছন। আসুরা িবিব আরও বেলেছন পুিলশ
েজার কের িমথয্া কথা বেল রাজkমার বাবুর েদাকােন িনেয়
িগেয়িছল। যিদও আমরা েকােনা ভােবই আসুরা িবিবর সােথ
েদখা করেত পািরিন, পুিলশেক িজjাসা করেলও তার েকােনা
েখাজ পাওয়া যায়িন। তার এই আকিষ্মক িনেখাঁজ হেয় যাওয়া,
সমs ঘটনায় পুিলেশর ভুিমকােক আরও সেnেহর মুেখ দাড়
কের িদেয়েছ।
tাণ সামgী িবতরণ করায় শাসক দেলর হােত আkাn 21
বছর বয়সী েসৗেমন দাসএর মৃtয্:
েবলঘিড়য়া িনমতা শাখার পk েথেক আমরা চার সদেসয্র
একিট pিতিনিধ দল েবলঘিড়য়া বাসুেদবপুর মধয্ পিl িনবাসী
২১ বছর বয়সী েসৗেমন দাস, িপতা সুkমার দাস দােসর
বািড়েত যাই। pিতিনিধ দেল িহমািd ভট্টাচাযর্য্, sপন েদ, বাবলু
েভৗিমক ও আিম( শঙ্কর দাস) িছলাম। সংবােদ pকাশ গত ২
রা েম ২০২০ ওই এলাকার কেয়কজন যুবক তােদর িনেজেদর
sাধীন উেদয্ােগ িনেজরা পয়সা েজাগাড় কের এলাকায় কেরানা
পরবতর্ী dদর্শােক মাথায় েরেখ িকছু tাণ সামgী েজাগাড় কের
এলাকার dঃs মানুষেদর মেধয্ িবতরণ করার েচষ্টা কের।

কামারহািট েপৗরসভার 29 নmর ওয়ােডর্র জৈনক মিহলা
কাউিnলর rপালী সরকার তার কাজকমর্ েদখােশানা কেরন
জৈনক অভয় েতওয়াির এবং এলাকার tণমূেলর িকছু সদসয্
এেস ওই tাণ কােজ বাধা েদয় এবং বেল েতােদর tাণ িদেত েক
বেলেছ সরকার মানুষেক িবনা পয়সায় চাল িদেc এবং আমরা
pেয়াজনমেতা tাণ িদিc েতারা েদবার েক? এই pশ্ন করার
পর তারা িভিডও tলেত শুr কের েসৗেমন এবং তার বnুরা
ছিব tলেত বারণ করেলও তারা ওই ছিব ওই ছিব েসাশয্াল
িমিডয়ােত েছেড় েদয় এবং pচার কের েরশন কাডর্ না থাকােত
একজনেক তারা নািক tাণ িদেত অsীকার কের এই ঘটনা
ঘটার পর েসৗেমন এবং কেয়কজন বnু িমেল গত ৩ রা েম
মাননীয় কাউিnলর rপালী সরকােরর অিফেস যান এবং েকন
েসই ছিব েপাs হেয়েছ েস কথা িজেjস কেরন িকnt rপালী
সরকার, অভয় েতওয়াির কািতর্ক দt, েকৗিশক দt েসৗেমন
েক রাsায় েফেল অতয্n িনমর্মভােব মািটেত েফেল লািথ, ঘুিষ
ও ইট বাঁশ িদেয় মারেত থােক। ফেল েসৗেমন দাস এর ঘাড়
এবং sাইনাল কেডর্ মারাtক রকম আঘাতpাp হেয় pথেম
সাগর দt তারপর আর িজ কর এবং পরবতর্ী সমেয় িপিজেত
ভিতর্ হন সংবাদ pকােশর পর আমরা আজ ওই এলাকায় িগেয়
কেরানা পরবতর্ী লকডাউেনর সমs সাধারন িনয়ম ও শািরিরক
dরt বজায় েরেখ সেরাজিমেন ঘটনার অনুপুঙ্খ তথয্ানুসnান
কির। আমরা সুমেনর মা, বাবা িদিদ জামাইবাবু ও েসৗেমন
এর সেঙ্গ যারা ওই tাণকােযর্ অংশgহণ কেরিছেলন তােদর
কেয়কজেনর সেঙ্গ কথা বিল। তারা সকেল জানান আজ
িপিজেত েসৗেমেনর অেstাপচার হওয়ার কথা। ঘটনার ভয়ঙ্কর
এবং অমানিবক িহংsতার কথা তারা সকেল tেল ধেরন তারা
অেনেকই একথা বেলন েসৗেমন েযভােব আঘাতpাp হেয়েছ
তােত ভিবষয্েত েস েসাজা হেয় দাঁড়ােত পারেব িকনা তােত
সেnহ রেয়েছ। এলাকার সাধারণ মানুষ sাভািবকভােবই ওই
ঘটনার েpিkেত উেtিজত হেয় পেড়ন এবং sানীয় rপালী
সরকার পিরচািলত পািটর্ অিফেস ভাঙcর চালান পিরিsিত
সামাল েদওয়ার জনয্ এলাকায় পুিলশ এেস মানুেষর উপের
অকথয্ আkমণ নািমেয় আেনন এবং sানীয় tণমূল েনtেtর
িনেদর্েশ এলাকার সাধারণ মানুষেদর িমেথয্ মামলায় জিড়েয়
েদন। ঘটনায় েসৗেমেনর পিরবােরর তরফ েথেক এফআইআর
করা হেলও rেপািল সরকার, অভয় েতওয়াির এবং অিভযুk
েকৗিশক দt, কািতর্ক দt সহ সকেলই জািমেন মুিk েপেয়
েগেছন উেlািদেক েসৗেমেনর েবান মুিn দাস েক তার d
মােসর বাcা সেমত েgফতার করা হয় এবং তার েবােনর ননদ
শmা িবশব্াসেক পুিলশ েgফতার কের এছাড়াও ওই tাণকাযর্
অংশgহণ করা সাধারণ কেয়কজন যুবক েকউ েgpার করা
হয়। এমতাবsায় এলাকার সাধারণ মানুেষর মেধয্ ঘটনার

অিধকার / 29

পিরেpিkেত ভীষণ ভয় ও েkােভর pকাশ আমরা েদখেত
পাই।
আমােদর দািব
১) েসৗেমন এর উপর শারীিরক িনgহকারী েদাষীেদর িবrেd
উপযুk ধারায় মামলা করেত হেব।
২) েসৗেমন ও তার পিরবারেক উপযুk kিতপূরণ িদেত হেব।

৩) সাধারন মানুেষর উপর েথেক শাসকদেলর অঙ্গুিলেহলেন
িমথয্া মামলা pতয্াহার করেত হেব।
৪) লকডাউন পরবতর্ী pশাসিনক দািয়t পালেন বয্থর্
আিধকািরকেদর িবrেd আইনানুগ বয্বsা িনেত হেব।

ASSOCIATION FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS (APDR)
18, Madan Baral Lane, Kolkata 700 012
Email : dhiraj_sengupta@yahoo.co.in

গণতািntক অিধকার রkা সিমিত (এিপিডআর), েবহালা শাখা
শেখর বাজার সুপার মােকর্ট, িdতল
েযাগােযাগ : 98302 56482
pিত,
Redressal Oﬃcer
CESC, South Weﬆ Regional Oﬃce
P-18, Taratala Road
Kolkata 700 088

মহাশয়,
কেরানা সংkমেণর কারেণ দীঘর্িদন ধের লk ডাউন চলেছ। বh মানুেষর কাজ েনই। এর ওপর আmান আছেড় পড়ায় মানুষ
ভয়ঙ্কর আিথর্ক সঙ্কেট পেড়েছন। এই অবsায় িমটার িরিডং িনয়িমত হয়িন। িবdয্েতর গড় িহেসব কেষ gাহকেদর িবরাট অংেকর
িবল কেয়ক মাস ধের পাঠােনা হেc। েবহালা ও তৎসংলg অঞ্চেল বh মানুেষর িবdয্ৎ িবেলর পিরমাণ আেগর tলনায় pায় dই/িতন
gণ েবিশ এেসেছ। ফেল িবপn মানুষ এই িবেলর টাকা সময় মেতা িদেত পারেছন না। িবdয্ৎ একটা জrির অতয্াবশয্ক নাগিরক
পিরেষবা যা নাগিরেকর অিধকার। এই পিরিsিতেত িবপn মানুেষর pিতকােরর জনয্ িনিদর্ষ্ট কেয়কিট দািব রাখিছ।
১) গড় িহেসব কেষ পাঠােনা িবরাট অংেকর িবেলর যুিkgাহয্ অংশ মkব করা েহাক।
২) gাহকরা েয িবল িদেয় উঠেত পােরনিন েসই িবল যােত কেয়ক দফায় েদওয়া যায় েসই জrির েঘাষণা অিবলেm করেত
হেব এবং তার জনয্ অিতিরk চাজর্ েনওয়া যােব না।
৩) িবdয্েতর ইউিনট pিত দাম েয হাের বাড়ােনা হেয়েছ তা অিবলেm কমােত হেব।
সাধারণ নাগিরেকর িবনা পয়সায় িবdয্ৎ পিরেষবা েকন েকােনা পিরেষবাই েনওয়ার মানিসকতা েযমন েনই েতমিন েয েকােনা
পিরেষবা যথাযথ মূেলয্ পাওয়া নাগিরেকর নয্ায়সঙ্গত অিধকার। েকােনা অবsায় পিরেষবা পাওয়ার অিধকার েথেক নাগিরকেক
বিঞ্চত করা যায় না। সুতরাং নাগিরক sােথর্ drত বয্বsা gহেণর আেবদন রাখিছ।
ধনয্বােদ

spা
এিপিডআর, েবহালা শাখা সmাদক
০২/০৭/২০২০

pিতিলিপ :
১) মাননীয় মুখয্মntী, মমতা বেnয্াপাধয্ায়
২) মাননীয় িবdয্ৎ মntী, েশাভনেদব চেট্টাপাধয্ায়
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সংগঠন সংবাদ
এিপিডআর েবহালা শাখা:
েবহালা শাখার পk েথেক ৫ জুন ২০২০ িবশব্ পিরেবশ িদবস
পালন করা হয়। pধানত জল-জিম-খিন-অরেণয্র ওপর
কেপর্ােরট আgাসেনর ফেল পিরেবশ ধব্ংস ও েদেশর সmদ লুট
হওয়া--- এই িবষয়িটসহ d’-একিট অনয্ িবষয় িনেয় েবহালা
েচৗরাsার িতনিট sেট সদসয্রা জমােয়ত হেয় েপাsার pদশর্েনর
মাধয্েম এই কমর্সূিচ পালন কের। তেব সদসয্েদর অংশgহণ কম
িছল। বলা বাhলয্ কারণও সঙ্গত। ওই একই িবষয় িনেয় বিরশা
হাই skেলর সামেন, েচৗরাsা অেটা sয্ােn এবং সেখর বাজাের
েপাsািরং করা হয়।
েবহালা ও তৎসংলg অঞ্চেল d’-িতন মাস ধের েমাটা অংেকর
িবdয্ৎ িবল gাহকেদর পাঠােনা হেc। অেনেকই এই িবষয়িট
আমােদর জািনেয় িকছু করার কথা বেলন। আমােদর সদসয্েদর
অেনেকর অিভjতা একই। লকডাউেন কমর্হীন, আিথর্কভােব
িবপn মানুষ িবdয্ৎ িবল জমা না িদেত পারেল যােত তারা এই
নাগিরক পিরেষবার অিধকার েথেক বিঞ্চত না হয় এই লেkয্
আমরা িসইএসিস সাউথ ওেয়s িরিজয়নাল অিফেসর িরে সাল
অিফসােরর কােছ একিট দািবপt েপশ কির (২/৭/২০) এবং এর
pিতিলিপ মুখয্মntী ও িবdয্ৎ মntীর কােছও পাঠােনা হয়।
গত ৪ জুলাই আমরা িবdয্ৎ দpের েদওয়া দািবপtিট pচার কির
এবং ওইিদনই খাদয্, sাsয্ ও tােণর দািব িনেয় ও dনর্ীিতর িবrেd
েসাcার হওয়া pিতবাদী মানুেষর ওপর পুিলিশ িনযর্াতেনর ঘটনার
pিতবাদ জািনেয় েবহালা েচৗরাsায় েপাsািরং করা হয়।
এরই মেধয্ বয্াঙ্ক অয্াকাউn েথেক টাকা গােয়বসহ d’-একিট
পািরবািরক িনযর্াতেনর ঘটনা শাখায় এেসেছ। উিdষ্ট বয্িkেদর
সােথ কথা বলা হেয়েছ ও পরামশর্ েদওয়া হেয়েছ। বয্িkগতভােব
আমােদর েকােনা েকােনা সদসয্ dগর্ত ও িবপn মানুষেদর পােশ
দাঁড়াবার িবিভn উেদয্ােগ শািমল হেয়েছন।
এ.িপ.িড.আর দিkণ কলকাতা শাখা :
গত জুন-জুলাই - আগs মােস দিkণ কলকাতার িবিভn জায়গায়
পথসভা ও িলফেলট িবিল করার মেধয্ িদেয় এলাকায় অিধকার
লংঘেনর িবrেd জনমত গেড় েতালার উপর েজার েদওয়া
হয়। এর সােথ লক-ডাউন েক কােজ লািগেয় এেকর পর এক
জনিবেরাধী রা ীয় িসdাn ও েযেকান pিতবাদেক ভয় েদিখেয়
cপ কের েদওয়ার রা ীয় চkােnর িবrেdও pচার চালােনা
হয়। একই sােহ এলাকায় pচােরর সােথ সােথ জনসংেযাগ ও
সাংগঠিনক শিkবৃিdর পিরকlনার উপর িবেশষ grt েদওয়া
হয়।
কমর্সূিচ :
৩ রা জুন , যাদবপুর ৮ িব বাসsয্াn িবষয় : ভারভরা রাও সহ

সমs রাজৈনিতক বািnর মুিkর দািবেত পথসভা।
১৭ ই জুন , বাঘা যতীন েমাড় , িবষয় : েসানারপুর শাখার সmাদক
জগদীশ সরকােরর উপর শাসক দেলর হামলার pিতবােদ , বণর্
-জািত- সাmpদািয়ক িবেdষ ছাড়ােনার িবrেd, সমs রাজৈনিতক
বািnর মুিkর দািবেত পথসভা।
২৩ েশ জুন এলাকায় সুnরবেন M.K.P কমর্ীেদর উপর হামলা,
েদগঙ্গায় আেnালনরত gামবাসীেদর উপর শাসক দেলর হামলার
pিতবােদ েপাsািরং করা হয়।
২৮ েশ জুন িমথয্া মামলায় েgpার হওয়া েদগঙ্গায় আেnালনরত
gামবাসীেদর মুিkর দািবেত বারাসাত েকােটর্র সামেন জমায়ােত
অংশgহণ।
৭ই জুলাই গড়ফা পালবাজার অঞ্চেল সমs রাজৈনিতক বািnর
মুিkর দািবেত েপাsািরং।
২২ েশ জুলাই সমs রাজৈনিতক বািnর মুিkর দািবেত যাদবপুর
৮ িব বাসsয্াn এ পথসভা।
১৭ই অগাs rিবর েমােড় িডসান হাসপাতােলর অসুs েরাগীর
সেঙ্গ অমানিবক আচরেণর জনয্ শািsর দািবেত পথসভা।
১৯ েশ অগাs গড়ফা পালবাজার অঞ্চেল pশাn ভূষেণর আদালত
অবমাননার অিভেযাগ pতয্াহােরর দািবেত, লক-ডাউন সমেয়
পুিলেশর েবআইিন ও অমানিবক আচরেণর িবrেd pিতবাদ
সভা।
বারাসত শাখা
(১) গত ২রা জুন APDR, উtর ২৪ পরগণার েজলা সমnেয়র
পk েথেক বিসরহাট pstিত শাখার সিkয় সহেযািগতায় হাসনাবাদ
bেকর পাতিলখানপুর পঞ্চােয়েতর িটয়ামাির gােমর িবsীনর্ অঞ্চেল
উmুেন িবধব্s জলবিn মানুেষর পােশ সহেযািগতার বাতর্া িদেত
tান সামgী িনেয় তােদর পােশ থাকার সামানয্ েচষ্টা করা হয়।
gােম েপৗেছ েযটা েদখা েগেলা, বাঁধ েভেঙ মnলপাড়া , িটয়ামাির
সহ আেশপােশর কেয়কিট gাম কাযর্ত জেলর তলায়। অঞ্চেল
তখনও পযর্n েকােনা সরকাির tান েপৗঁছয়িন। বাঁধ েমরামিতর
িবষেয় সরকাির উেদয্ােগরও েকােনা খবর েনই। gােমর েলাকজন
উিdg, সামেনর ৫ই জুন পূিণর্মার ভরােকাটােল জল েবেড়
েগেল তােদর েয েভাগািn েপাহােত হেব েসই কথা েভেব । আমরা
gােমর মানুষেক আশব্াস িদেয় এেসিছলাম, বাঁধ েমরামিতর িবষেয়
সংিশ্লষ্ট দpের কথা বলব। েফরার সময় আমরা পূতর্দpেরর
ইিঞ্জিনয়ার এর সেঙ্গ েদখা কের বাঁধ েমরামিতর আেবদন জানাই ।
এই অঞ্চেল সরকাির tােনর বয্বsা, বাঁধ েমরামিত ও নারী পাচার
েরােধ pশাসিনক বয্াবsা gহণ করার দািবেত ৯ ই জুন উtর ২৪
পরগণার েজলা শাসেকর কােছ েডপুেটশন েদওয়া হয়।
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(২) আmান িবধব্s মানুেষর কােছ মানুেষর পােশ:
১৪/৬/২০ এিপিডআর উtর ২৪ পরগণা েজলা সমnয়,
এিপিডআর দিkণ েকালকাতা শাখা এবং উtর পাড়া েকাnগর
শাখার একt উেদয্ােগ আmান িবধব্s পার-হাসনাবােদর খাঁ
পুkর েমৗজার হামgড়া gােমর িবপn মানুেষর কােছ িগেয়িছল
এইমুhেতর্র pেয়াজনীয় িকছু সামgী িনেয়, যা িছল pেয়াজেনর
tলনায় খুবই সামানয্। ঝেড় েভেঙ পড়া ঘর, বাঁধ ভাঙা জেল
সব েভেস যাওয়া িনঃs মানুেষর কােছ সরকােরর সামানয্
চাল- আটাও েযখােন সমেয় েপৗঁছায়িন েসখােন সাধারণ মানুেষর
মযর্াদার সােথ িনেয় যাওয়া সামানয্ সামgীটুk িবপn মানুষ অতয্n
ভােলা বাসায় gহণ কেরেছন। সহমিমর্তা উপলিb কের তাঁরা
তাঁেদর বঞ্চনার কথা, যntনার কথা সদসয্েদর কােছ উজাড় কের
বেলেছন -- টয্াঙ্ক িফসািরর জনয্ কী ভােব মােঠর জল সরার
খােলর মুখ বn কের িদেয়েছ, েনানাজেল মাঠ ডুেব থাকেছ, gাম
ডুেব রেয়েছ, কীভােব এ বােরর ধান চাষ নষ্ট হেয় েগেছ, বাবুেদর
িফসািরজ েথেক েকািট েকািট টাকা কামােনার জনয্ নষ্ট হেয় যােc
চােষর জিম।
জব কাডর্ আেছ , বছের১৫- ২০ িদেনর েবিশ কাজ হয় না।বh
মানুষ অনয্ রােজয্ কাজ করেত চান। ফাইেব পেড় দীপ মণ্ডল।
েবান পেড় ি েত। ঠাkমার কােছ থােক , তািমলনাড়ুেত বাবা
েগিঞ্জ পয্াক কের - মা উেলর আসন বানায়। skল বািড়েত ৭০০
মানুষ রেয়েছন। িকnt মানুষ কীভােব তার খাবারটুkর বয্বsা
করেব !
িদিত বর মাধয্িমক পরীkা িদেয়েছ। বাবা েকালকাতায় কাজ
কেরন। উc মাধয্িমক পড়েব িকnt gােম উcমাধয্িমক skল েনই।
এই সব gাম েথেকই শেয় শেয় মানুষ েপেটর টােন িমক হেয়
পািড় িদেcন িভন রােজয্। কেরানা সংkমেণ েসই মজীবী
মানুষেক ঘের েফরার জনয্ েয অমানিবক পিরিsিতর মুেখামুিখ
হেত হেয়েছ, তাঁরা আজ চাইেছন gােমই থাকেত। িকnt rিজর
েকানও সুেযাগ েনই । তার উপের আছেড় পড়া আmােন মানুেষর
িনঃs অবsা।
আপৎকালীন সরকাির বয্বsা dগর্ত মানুেষর নাগােলর বাইের।
তবু tমল বৃিষ্টেত ভাঙা বাঁেধর উপর কাদা জেলও িবপn মানুষ
অিতিথেদর একটু চা িদেত ভুলেলননা । হাত ধের এক হাঁটু কাদা
েভেঙ পরম যেt েনৗকায় tেল িদেলন েকােনা pতয্াশায় নয়।
শুধুমাt ভালবাসা আর িবশব্ােস।
(৩) বারাসাত শাখা ৫ই জুন িবশব্ পিরেবশ িদবেসর কমর্সূিচ
িনেয়িছল বারাসােতর আনnময়ী েমােড়, সকাল সােড় দশটায়।
পিরেবশ িদবসেক িনেয় এ’বছেরর িবশব্ ভাবনা বা িথম হ’ল
বােয়াডাইভািসর্িট । েসখােন আেয়াজক েদশ কলিmয়া বলেছ,
with one million species facing extinction,
there has never been a more important time
to focus on biodiversity.

পাঁচ বছর ধের চলা যেশার েরােডর জনয্ আেnালন েসই
জীবৈবিচেtয্র িবপুল ভাnার যেশার েরােডর গােছর সািরেক
বাঁিচেয় রাখার কথা বলেছ। সাধারণ মানুষ, িবেশষ কের িবিভn
আিদবাসী ও বনবাসী জনগেণর আেnালন বাের বাের বেল চেলেছ
পৃিথবীর যাবতীয় pাkিতক সmদ, আর তার জীবৈবিচtেক রkার
কথা। বলেছ মানুেষর জীবন জীিবকা রkার কথা। -- বাstতেntর
রkার কথা। েনােভল কেরানা ভাইরাস সংkমেণর মূল কারণ
িহেসেব িবেশব্র সবর্t পাহাড়, নদী, অরণয্, জলাভূিম ধব্ংসেক
িচিhত কের, তােক রkা করার দািবিটেক আজ সবার সামেন
tেল ধরেছ।
িঠক এর িবপরীেত, ভারত রাে র পিরেবশ তছনছ করা, পিরেবশ
ধব্ংস করার ধারাবািহক কাজgিল িনলর্jভােব আজও অবয্াহত।
েদশজুেড় লক ডাউেনর এই সমেয়ও, আসােমর েদিহং পাটকাই
এ কয়লা খিন ৈতির এবং অrণাচল pেদেশর িদবাং ভয্ািলেত
জলিবdয্ৎ pকl গড়ার অিছলায় তারা pায় িতন লk গাছ েকেট
েফলার েখলা শুr কের িদেয়েছ।
পিরেবশ িদবেস বারাসাত শাখার কমর্সূিচেত এ’িদন বাের বাের
েsাগান উেঠেছ -- যেশার েরােডর গােছর সািরেক বােয়াডাইভািসর্িট
েহিরেটজ বেল েঘাষনার, pkিত-পিরেবশ জীবন-জীিবকার উপর
কেপর্ােরট ও রাে র িমেলিমেশ আkমেণর িবrেd, গেড় ওঠা
আেnালনgিলর সােথ সমs মানুেষর অংশgহেণর, সমথর্েনর
আhােন।
(৪) ১৩ই জুন, শিনবার িবেকল পাঁচটায় এিপিডআর, বারাসাত
শাখা এবং অনয্ানয্
গণ-সংগঠন বারাসাত কেলািন েমােড় জেড়া হেয়িছল ভারত ও
আেমিরকার pিতবাদী দিলত ও kষ্ণাঙ্গেদর সমথর্েন। রাsার
পােশ pয্াকাডর্ হােত সািরবdভােব দাঁিড়েয় এক ঘণ্টা ধের চেল
েsাগান ও সংিkp বkবয্।
আেমিরকায় জজর্ ফ্লেয়ড হতয্া েতা আমােদর এই েদেশ দিলত,
মুসলমান মানুেষর উপর bাhণয্বাদীেদর ঘৃণা, নৃশংসতা আর
ঔdেতয্রই একিট pিতcিব। েযেকােনা একটা অযুহাত ৈতির
কের, “িনcেদর” কিঠন শািs িদেত এখােন ঘেট চেল এেকর পর
এক িহংsতা-গণpহার-হতয্া।
তাই িমেনেসাটা সহ পৃিথবীেজাড়া ‘bয্াক লাইভs ময্াটার’
আেnালেনর েঢউেয়র সােথ এখানকার pিতবােদ উেঠ আেস
ভীমা-েকােরগাও, কালাহািnর িনপীিড়ত মানুেষর লড়াইেয়র
কথা, জািত-বণর্ বয্বsা-মনুবােদর িবrেd pিতবােদর কথা, উেঠ
আেস যাবতীয় ৈবষেময্র িবrেd লড়াইেয় কথা, ভীমা-েকােরগাও
এ দিলত জনগেণর পােশ থাকা, কিব ভারভারা রাও সহ সমs
রাজৈনিতক বিnর মুিkর দািব।
বারাসাত কেলািন েমােড়র জনবhল পিরেবেশ বkেবয্ আর
েsাগােন েsাগােন উেঠ আেস েসই দািব।
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এ িপ িড আর ৈনহািট - জগdল শাখা
মাচর্ ২০২০র েশেষর িদেক সারা ভারতবেষর্ যখন লকডাউন শুr
হল, তার ফেল ভাটপাড়া -কাঁিকনাড়া - জগdল িশlাঞ্চেলর
মজীিব মানুেষর ওপর েনেম আেস চরম আঘাত। িবেশষ কের
এই অঞ্চেলর অিধকাংশ মানুষ sানীয় জুটিমেলর ওপর িনভর্রশীল।
গত বছর েম মােস েলাকসভা িনবাচর্েনর পর কাঁিকনাড়া ও
জগdেলর িবিভn অঞ্চেল দাঙ্গায় kিতgs হেয়িছল িবরাট
সংখয্ক মানুষ। দাঙ্গার kত িমটেতই এক বছেরর মেধয্ েকািভড১৯ এর জনয্ সািবর্ক লকডাউেন তােদর জীবেন েনেম আেস এক
চরম অnকার। এমতাবsায় এিপিডআর, ৈনহািট জগdল শাখার
সদসয্েদর উেদয্ােগ pাথিমকভােব কাঁিকনাড়া জুটিমেলর িমক
লাইেনর েবশ িকছু পিরবােরর মেধয্ pথম ২৮েশ মাচর্ চার িকেলা
কের চাল পিরবার িপছু বnন করা হয়, এরপর ধারাবািহকভােব
দাঙ্গািবধবs dঃs পিরবারgিলর মেধয্ আটা, েভাজয্ েতল, েছালা,
েবসম, সুিজ, jালানী কাঠ, jালানী gল, ঘুেট, কাঁচা সবজী,
আলু, িপঁয়াজ এমনিক রমজান মােস কলা, তরমুজও েদওয়া
হয়। এছাড়াও েpািটন জাতীয় খাদয্ িহসােব েসায়াবীন ও িডম
েদওয়া হয়। িমক লাইেনর গরীব মিহলােদর মেধয্ সয্ািনটারী
নয্াপিকনও বnন করা হয় ও তােদর শরীেরর ওজন মাপা ও
শরীেরর তাপমাtার জনয্ থামর্াল sয্ািনং এর বয্বsা করা হয়।
এেত আমােদর সদসয্ ছাড়াও িবিভn সামািজক সংsা ও বয্িk
িবেশষ সহেযািগতার হাত বািড়েয় েদয়। ২৮েশ মাচর্ েয কাজ
শুr হেয়িছল তা জুলাই এর েশষ পযর্য্n চেল। ফেল বh মজীিব
পিরবার, যারা চরম dগর্িতর মেধয্ পেড়িছল তােদর িকছুটা সুরাহা
হয়। অসংখয্ িবপn মজীিব পিরবােরর পােশ এিপিডআর তার
সাধয্মেতা সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয় তােদর েবঁেচ থাকার
আশব্াস েযাগায়। এছাড়াও েকািভড -১৯ এর পিরেpিkেত,
েকািভড আkাn সাধারণ মানুষ যােত drততার সেঙ্গ সরকারী বা
সরকারী অিধগৃিহত েকািভড হাসপাতােল িনঃখরচায় ভিতর্ হেত
পাের এবং সরকারী অয্াmbেলn পিরেষবা যােত সmূণর্ িবনামূেলয্
পায়, েস িবষেয় শাখার তরেফ উেদয্াগ েনওয়া হয়। েকািভড
আkাn ভাটপাড়ার েবশ কেয়কজন েরাগীেক drততার সােথ
েজলার মুখয্ sাsয্ আিধকািরেকর সেঙ্গ েযাগােযাগ কের তােদর
িনখরচায় অয্াmbেলেnর বয্বsা কের সরকারী ও সরকার অিধগৃহীত
েকািভড হাসপাতােল ভিতর্ করা হেয়েছ। যখন েকািভড আkাn
িবপn মানুষ হাসপাতােল ভিতর্র বয্াপাের sানীয় pশাসেনর
েকােনারকম সহেযািগতা পােc না, েসইসময় শাখার তরেফ
সরকারীsের দূরভােষর মাধয্েম েযাগােযাগ কের িবপn েকািভড
েরাগীেদর সাধয্মেতা সহায়তা করা হেয়েছ। ভিতর্র পরও সরকার
অিধগৃহীত েবসরকারী হাসপাতােল েরাগীর শারীিরক অবsা বাড়ীর
েলাকজনেক না জানােনার িবষেয় শাখা হsেkপ কের এবং
মুখয্ sাsয্ আিধকািরকেক জািনেয় drততার সেঙ্গ েসই সমসয্ার
সমাধান করা হয়। েবসরকারী লয্াব সুরkা েকািভড পরীkার

েkেt সরকারী িনেদর্শ অমানয্ কের অিতিরk কােলকশান চাজর্
িনেc তা ভাটপাড়া েপৗরসভার েপৗরpধানেক েমৗিখকভােব
জানােনা হেয়েছ এবং আগামীিদেন এই অিতিরk চাজর্ বn করার
দাবীেত উcতর কtপেkর কােছ যাবার উেদয্াগ েনওয়া হেc।
এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা:
২১ েম এিপিডআর, জয়নগর শাখা ও দিkণ ২৪ পরগনা েজলা
কিমিটর উেদয্ােগ আমফােন kিতgs kলতলী ও ৈমপীঠ
এলাকায় তথয্ানুসnান।
২৩ েম িবdয্ৎ ও জেলর দািবেত িবিডও অিফেস েসানারপুর
এলাকার িবেkাভরত মানুেষর উপর পুিলশী লািঠচােজর্র
িবেরািধতা করায় সেরাজ বসু সহ ১১ জেনর েgpার।
২৬ েম সেরাজ বসু সহ েসানারপুেরর ১১ জেনর িন:শতর্ মুিkর
দািবেত বাrইপুর এসিপ ও এসিডও অিফেস েজলা কিমিটর পk
েথেক sারাকিলিপ েদওয়া হয়।
২৬ েম এিপিডআর, জয়নগর শাখা ও দিkণ পরগনা েজলা
কিমিটর উেদয্ােগ আমফােন kিতgs kলতলী ও ৈমপীঠ
এলাকায় িdতীয় দফায় তথয্ানুসnান।
৩০ েম এিপিডআর জয়নগর শাখা ও দিkণ পরগনা েজলা
কিমিটর উেদয্ােগ ৈমপীেঠর ভুবেনশব্রী অঞ্চেলর হালদার েঘিরেত
sাsয্ িশিবর ( pসঙ্গত: নদী বাঁধ ভাঙার ফেল এই এলাকার
িবsীণর্ অঞ্চল েনানা জেলর তলায় িছল, দীঘর্িদন)। সহেযািগতায়WBDF ও SSU
৩১ েম নেগনাবাদ ও েদউলবািড়েত পৃথক dিট sাsয্ িশিবর
পিরচািলত হয়। সহেযািগতায়- WBDF ও SSU
১ জুন এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ সেরাজ
বসুসহ ১১ জেনর মুিkর দািবেত েপাsািরং।
২ জুন এিপিডআর, চাঁদপাড়া শাখার উেদয্ােগ kলতলী-ৈমপীঠ
এলাকায় মানুেষর মেধয্ tাণ িবতরণ,
(সহেযািগতা- এিপিডআর, জয়নগর শাখা ও দিkণ ২৪ পরগনা
েজলা কিমিট)
৪ জুন েযৗথ রাnাঘর শুr। ডায়মn হারবার এলাকার কাজীপাড়ায়।
এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখা।েকায়ারানটাইন sেডn ইয়ূথ
েনটওয়ােকর্র সহেযািগতায়।
৫ জুন সেরাজ বসুসহ েসানারপুেরর ১১ জেনর মামলা, বাrইপুর
আদালেত। ঐ িদনই তাঁেদর জািমন মঞ্জুর হয়।
৬ জুন বাrইপুর েজল েথেক ছাড়া পান সেরাজ বসুসহ ১১ জন।
উপিsত িছেলন এিপিডআর, েসানারপুর শাখা ও েজলা কিমিটর
সদসয্রা।
৭ জুন ডায়মn হারবাের পিরচািলত রাnা ঘেরর জনয্ এিপিডআর,
েমিটয়াবুrজ-মেহশতলা শাখা িকছু চাল ও নগদ টাকা সাহাযয্
িনেয় আেসন, পােশ দাঁড়ােনার বাতর্া িনেয়।
৮ জুন এিপিডআর ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ sাsয্ িশিবর,
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পাথর pিতমা থানা এলাকার মাধবপুর gােম।
৯ জুন kলতলী থানা এলাকার ৈকখালীর এক আিদবাসী
skলছাtীেক িদেনর পর িদন ধষর্ণ, sানীয় শাসক দেলর ঘিনষ্ঠ এক
যুবেকর! kলতলী থানায় েগেল অিভেযাগ না িনেয় িফিরেয় েদয়!
এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিট উেদয্ােগ বাrইপুের
পুিলশ সুপারেক েডপুেটশন, এফআইআর gহেণর জনয্।
১০ জুন kলতলী থানায় এফআইআর গৃহীত হয়। িনযর্ািততা
ও তার িদিদমােক থানায় সেঙ্গ কের িনেয় যায় জয়নগর শাখার
কমর্ীরা। ঐ িদনই অিভযুkেক েgpার কের পুিলশ।
১০ জুন এিপিডআর, জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় খড়গপুর
আইআইিট ছাtরা ৈমপীঠ এলাকায় িকছু tাণ িনেয় মানুেষর পােশ
দাঁড়ান।
১১ জুন েsট বয্াংক অব ইিnয়ার, সিরষা শাখার ময্ােনজােরর
dনর্ীিতর িবrেd সিরষার িবিডও-র কােছ sারকিলিপ েদওয়া হয়,
ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ।
১২ জুন kলতলীর িনযর্ািততার ওপর িনয়মবিহভূর্ত কাজকেমর্র
িবrেd বাrইপুর এসিপ অিফেস sারকিলিপ েদওয়া হয়।
১২ জুন এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখা ও দিkণ ২৪ েজলা
কিমিটর উেদয্ােগ েমৗসুনী dীেপ িকছু খাদয্ সামgী েপৗঁেছ েদওয়া
হয় এবং sানীয় ফ্লাড েসnাের sাsয্ িশিবর পিরচািলত হয়।
সহেযািগতায়- WBDF ও SSU
১৩ জুন পাথর pিতমা থানা এলাকার দূগর্া েগািবnপুর িশঙ্গারপlী
ও বনশয্াম নগের পৃথক dিট sাsয্ িশিবর পিরচািলত হয়।
WBDF ও SSU-র সহেযািগতায়।
১৪ জুন এিপিডআর জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় ঢািকর আিদবাসী
পাড়ায় েযৗথ রাnাঘর শুr হয়।
১৬ জুন tাণ dনর্ীিতর িবrেd আেnালনরত মায়া হাউির gােমর
অিধবাসীেদর ওপর sানীয় পঞ্চােয়ত সদেসয্র gnামীর িবrেd
এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর উেদয্ােগ বkলতলা
থানায় sারকিলিপ েদওয়া হয়।
১৬ জুন এিপিডআর, জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় ঢািকর
আিদবাসী পাড়ায় েযৗথ রাnাঘেরর জনয্ িকছু আিথর্ক সাহাযয্ ও
িকছু ওষুধপt িনেয় হািজর হয় এিপিডআর, kষ্ঞনগর শাখা ও
হাওড়া সদর শাখা।
১৬ জুন এিপিডআর দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর পk েথেক
জয়নগর থানায় sারকিলিপ েদওয়া হয়, sানীয় গেবষক সঞ্জয়
েঘােষর অিভেযাগ এফ আই আর িহেসেব gহণ না করায়। ঐিদন
অিভেযাগ গৃহীত হয়। উপিsত িছেলন
১৭ জুন এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর েডপুটশন
ডায়মn হারবার পুিলশ েজলার এসিপ-েক।
িবষয়:বজবেজর েচিভেয়ট জুট িমেলর িমকেদর ওপর বজবজ
থানার পুিলিশ িনযর্াতেনর িবrেd এবং িবষ্ণুপুর থানার পুিলশ
সাধারণ মানুষেক েয িমেথয্ মামলায় জিড়েয় িদেc, তার িবrেd।

১৮ জুন এিপিডআর দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর উেদয্ােগ
সুnরবন পুিলশ েজলার এসিপ েক েডপুেটশন।
িবষয়: tাণ dনর্ীিতর িবrেd সরব pিতবাদীেদরেক িমেথয্ মামলায়
জড়ােনা, ঘরছাড়া করা, ঘরবািড় ভাঙcর ইতয্ািদ।
সাগর েকাsাল থানা এলাকায় এক dনর্ীিত চেkর িবrেd
এফআইআর হেলও থানা েকান পদেkপ েনয়িন, তার িবrেd।
২০ জুন এিপিডআর, জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় সকােল sাsয্
িশিবর জয়নগর এলাকার েবেল-দূগর্ানগর gােম।
িবেকেল kলতলী এলাকার মধয্ পূবর্ gড়gিড়য়ায়।
সহেযািগতায়: েবলুড় মজীবী ও সড়েবিড়য়া মজীবী।
২১ জুন এিপিডআর, জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় বkলতলা
থানার আিদবাসী পাড়ায়।
২২ জুন এিপিডআর, েসানারপুর শাখার উেদয্ােগ কয্ািনং এর
kিতgs এলাকায় তথয্ানুসnান।
২২ জুন ৈমপীেঠর আিদবাসী মুnা পাড়ায় েযৗথ রাnাঘেরর
উেdাধন হয়। রাnাঘর ৭িদন ধের চেল। এইিদন এলাকার মানুেষর
সােথ ‘মানুেষর অিধকার’ িবষেয় আেলাচনা হয়।
২৩ জুন kলতলী িনযর্ািততার মামলািট বারইপুর আদালত ওেঠ।
উপিsত িছেলন জয়নগর শাখার কমর্ীরা।
২৫ জুন এিপিডআর, ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ েমৗসুিন
dীপ এবং পাথরpিতমার মাধবপুের মানুষেদর িকছু খাবার েপৗঁেছ
েদওয়া হয়।
২৫ জুন kলতিলর িনযর্ািততার মামলা বাrইপুর আদালেত ওেঠ।
জয়নগর শাখার কমর্ীরা উপিsত িছেলন।
৩ জুলাই kলতিলর িনযর্ািততার মামলা বাrইপুর আদালেত
ওেঠ। জয়নগর শাখার কমর্ীরা উপিsত িছেলন।
৭ জুলাই ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ মেহশতলার বnুেদর
সাহােযয্ িকছু খাবার ইতয্ািদ েদওয়া হয় নামখানা এলাকার
পািতবুিনয়া gােম।
৮ জুলাই েsট বয্াঙ্ক অফ ইিnয়ার সিরষা শাখার ময্ােনজােরর
dনর্ীিতর িবrেd ডায়মn হারবার শাখা sানীয় pশাসক, সিরষার
িবিডও-েক sারকিলিপ েদয়।
তার pথম শুনািন িছল। বয্াঙ্ক ময্ােনজার না আসায় শুনািন
এেগায়িন।
৯ জুলাই kলতিলর িনযর্ািততার মামলা ওেঠ বারইপুর আদালেত।
জয়নগর শাখার কমর্ীরা উপিsত িছেলন।
১১ জুলাই হাওড়ার িশবপুর ইউিনভািসর্িটর িশkকেদর েদওয়া
গাছ ও িকছু নগদ টাকা kলতলী মইিপট এলাকার মানুষেদর েক
েদওয়া হয় বয্বsাপনায়: এিপিডআর, জয়নগর শাখা
১২ জুলাই আমফান িরিলফ ফােnর উেদয্ােগ এবং এিপিডআর,
জয়নগর শাখার বয্বsাপনায় সংঘষর্ িবধব্s ৈমপীঠ এলাকার
মানুষেদর িtপল ও খাদয্ সামgী েদওয়া হয়।
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১৩ জুলাই দিkণ ২৪ পরগনা েঢালা থানা এলাকার একটা
েকায়ারানটাইন েসnাের ধষর্েণর ঘটনায় এলাকার মানুেষর মেধয্
িবেkাভ ৈতির হয়। েসই িবেkাভেক িবপদ চািলত করেত িকছু
dkতী পুিলেশর সামেনই েসnার ভাঙcর কের। এই অজুহােত
পুিলশ িদগmরপুর gাম ‘যােক পােc তােক tেল িনেয় িগেয় িমথয্া
মামলা িদেc’- এর িবrেd এিপিডআর’ দিkণ ২৪ পরগনা েজলা
কিমিট sারকিলিপ েদয় সুnরবন পুিলশ েজলার এসিপেক।
১৫ জুলাই ডায়মn হারবার শাখার সিরষা েsট বয্াঙ্ক অফ ইিnয়ার
dনর্ীিতর িবrেd সিরষা িবিডও-র কােছ শুনািনেত অংশgহণ।
২২ জুলাই এিপিডআর, দ:২৪পঃ েজলা কিমিটর উেদয্ােগ পিশ্চম
বেঙ্গর েজেল আটক ৭৫ জন রাজৈনিতক বnীসহ েদেশর সমs
রাজৈনিতক বnীেদর মুিkর দািবেত িমিছল, বাrইপুের।
২২ জুলাই দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর উেদয্ােগ
sারকিলিপ: ৈমপীেঠ রাজৈনিতক সংঘেষর্ kিতgsেদর sানীয়
থানায় অিভেযাগ না েনওয়ায় িবrেd বাrইপুর এসিপ-র কােছ
sারকিলিপ pদান।
ঐ সংঘেষর্ kিতgsেদর kিতপূরেণর দািবেত বাrইপুর
মহkমাশাসকেক sারকিলিপ pদান।
২৭ জুলাই এিপিডআর, জয়নগর শাখার উেদয্ােগ ডা: কািফল
খান, ভারভারা রাও, িজএন সাইবাবা, শারিজল ঈমাম এবং এ
রােজয্র েজেল আটক ৭৫ জনসহ সমs রাজৈনিতক বnীেদর
মুিkর দািবেত জয়নগর েপৗর এলাকায় িমিছল।
৪ আগষ্ট এিপিডআর, দিkণ ২৪ পরগণা েজলা কিমিটর উেদয্ােগ
বাrইপুের পথপিরkমা।
দািব:
*অিবলেm কািফল খান, ভারভারা রাও, িজএন সাইবাবা,
শারিজল ঈমাম এবং এ রােজয্র েজেল বিn রাজৈনিতক
বnীেদর মুিk।
*বাবির মসিজদ ধব্ংসকারী সাmpদািয়কতাবাদীেদর
েgফতার।
*কাশ্মীের ৩৭০ ধারা পুনঃpিতষ্ঠা কের sায়tt শাসন
িফিরেয় েদওয়া।
*মুফতী সহ উপতয্কার সমs েনttেক মুিk িদেত হেব।
*েসনাবািহনী pতয্াহার কের উপতয্কায় গণতািntক
পিরেবশ িফিরেয় আনেত হেব।
৯ আগষ্ট, রিববার েসানারপুর শাখা ও অনয্ানয্ কেয়কিট
সংগঠেনর ডােক পিশ্চমবেঙ্গ েজেল আটক ৭৫ জন রাজবnী সহ
কািফল খান, ভারভারা রাও, িজএন সাইবাবােদর িনঃশতর্ মুিk,
েবসরকাির নািসর্ং েহােমর লাগামহীন মুনাফার িবrেd, পিরযায়ী
িমকেদর ভাতা চালুর দািবেত েসানারপুেরর ৈবknপুর েথেক
রাজপুর বাজার, হিরনাভীসহ িবিভn এলাকায় েশ্লাগান-গানবktতা সহেযােগ পিরkমা করা হয়।

১৪ আগষ্ট, শুkবার,
এিপিডআর, মেহশতলা -েমিটয়াবুrজ শাখার উেদয্ােগ এ রােজয্
৭৫জন সহ সারা েদেশ pিতবাদীেদর বnীেদর িন:শতর্ মুিkর
দািবেত আkা েsশন সংলg বাসsয্ােn সভা িবেকল ৫ টায়।
১৬ আগষ্ট, রিববার, ডায়মn হারবার শাখার উেদয্ােগ সকাল ৯
টায় সাইেকল িমিছল, সিরষা েথেক ডায়মn হারবাের।
দািব: কেরানার অজুহােত িডসানসহ েবসরকাির নািসর্ং েহামgেলার
লাগামহীন মুনাফা লুেঠর িবrেd এবং ভারভারা রাও, িজএন
সাইবাবা, শারিজল ইমাম, কািফল খান এবং এ রােজয্র ৭৫ জন
রাজৈনিতক বnীেদর িন:শতর্ মুিk।
১৭ আগষ্ট, েসামবার এিপিডআর, গিড়য়া শাখার উেদয্ােগ
pিতবাদী িমিছল। দািব: িডসানসহ েবসরকাির হাসপাতালgেলার
লাগামহীন মুনাফা লুেঠর িবrেd, িডসান হাসপাতােলর মািলকেক
েgফতার করেত হেব, েবসরকাির হাসপাতালgেলার লুটতরােজ
রাজয্ সরকােরর নীরবতার িবrেd।
hগিল েজলা
েজলাকিমিট: লক-ডাউন এর আেগ hগিল েজলাকিমিটর মািসক
সভা pিত মােসর pথম শিনবার করা হেতা। লক-ডাউন পযর্ােয়
pিত শিনবার েফােন কনফােরn-কল এর িভিtেত সভা হেয়
আসিছেলা। এরপর দূরেtর কথা মাথায় েরেখ cঁcড়া, বাঁশেবিড়য়ািtেবণী ও চnননগর শাখার েযৗথ েজলার সভা মােস একিট সভা
করার িঠক হেয়েছ। অনয্িদেক ীরামপুর- উtরপাড়া- ডানkিন
শাখাgিলর েযৗথ সভা আেয়াজেনর েচষ্টা চলেছ।
গত ২৪েশ জুন cঁcড়া ঘিড়র েমােড় cঁcড়া, বাঁশেবিড়য়া-িtেবণী ও
চnননগর শাখার েযৗথ উেদয্ােগ দীঘর্িদন পর pকােশয্ সামািজক
িবেশষত েকািভড-১৯ েকােরানা পিরিsিতেত pশাসিনক বয্থর্তা
এবং আমােদর ভাবনা সাধারণ মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদ ওয়ার
জনয্ পথসভা ও pচার পt িবিল করা হেয়েছ।
গত ১৬ই জুলাই এ আই িপ এফ এর সেঙ্গ এর েযৗথ উেদয্ােগ
pিতবাদী কিব ভারভারা রাওেয়র মুিkর দািবেত cঁcড়া ঘিড়র
েমােড় পথসভা করা হয়। hগিলর সংেশাধনাগাের েশলী সাহার
মৃtয্র িবষেয় সংেশাধনাগােরর আিধকািরক সাkাৎ করেত রািজ
না হওয়ায় আমরা আর িট আই পdিতেত েশলী সাহার মৃtয্র
িবষেয় িকছু pশ্ন কেরিছলাম। পরবতর্ী সমেয় সেnাষজনক উtর
যথাযথ না পাওয়ােত আবার আমরা িdতীয় পযর্ােয় আরিটআই
কেরিছ।
আমরা ইিতমেধয্ই কেরানা পিরিsিত িনেয় hগিল েজলার িস এম
ও এইচ এর সেঙ্গ সাkাৎ কেরিছ। কেরানা অিতমারীেত িবপযর্s
সাধারণ মানুষ। sাsা পিরেষবা (েকাথায় েটিsং করা যােব,
অয্াmbেলn, িচিকৎসক, হাসপাতােল শযয্া িকভােব িমলেব) এই
সংkাn িবষেয় মানুেষর কােছ তথয্ থাকা দরকার। আমােদর
দৃিষ্টভিঙ্গ ও psাব িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। িস এম ও
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এইচ আমােদর িলিখত আকাের psাব জমা িদেত অনুেরাধ
জািনেয়েছন। আমরা িলিখত আকাের psাব জমা িদেয়িছ ।
চnননগর শাখার পk েথেক চnননগর পুরসভার pশাসক এবং
pাkন পুরিপতার সােথ েদখা কের কেরানা অিতমারী পিরিsিতেত
sাsয্ পিরেষবা েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ দািব জানােনা হয়।
বাঁশেবিড়য়া-িtেবণী শাখার সদসয্েদর িনেজেদর মেধয্ আেলাচনার
মাধয্েম িসdাn েনয় েয েকােরানা েকািভড-১৯ অিতমারী িবষেয়
এিপিডআর এর বkবয্ ও এবং psাব িলিখত আকাের sানীয়
েপৗরসভা ও পঞ্চােয়েতর কােছ েপশ করা এবং আেলাচনা করা
হেব। িসdাn অনুযায়ী গত ২২েশ জুলাই বাঁশেবিড়য়া েপৗরসভায়
pশাসেকর কােছ এিপিডআর এর বkবয্ জানােনা হয়। এর
পাশাপািশ িবিভn অঞ্চেলর সাধারণ মানুেষর সামেন পথসভা কের
এই েকািভড-১৯ সংkাn িবষেয় এিপিডআর এর বkবয্ সাধারণ
মানুেষর কােছ pচার করা হেc।
জুন এবং জুলাই মােস কেরানা অিতমারী পিরিsিতেত পিরযায়ী
িমক েথেক সাধারণ মানুেষর dদর্শা এবং রাে র উদাসীনতা
িবষেয় সংগঠেনর pচারপt এলাকায় িবিল করা হয়। এরপর
কেরানা অিতমারী পিরিsিতেত বািড়েত থাকেত বাধয্ হওয়া
নাগিরকেদর নূয্নতম sাsা পিরেষবা েদওয়ার জনয্ পুরসভার দায়
পূরেণর দািব জািনেয় িরষড়া, ীরামপুর ও েশওড়াফুিল পুরসভায়
েডপুেটশন েদওয়া হয়। ীরামপুর শাখার উেদয্ােগ বতর্মান
েকােরানা েকািভড-১৯ অিতমারীেত উdত পিরিsিতেত পুরসভা
ও পঞ্চােয়ত gিলেক আতংিকত,অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার
আhান জািনেয় pচার পt িনেয় িবিভn পাড়ায় মানুেষর হােত
tেল েদওয়ার সেঙ্গ pচারও করা হেc। সাধারণ মানুষ খুব
ভােলাভােবই এই pচার েক িঘের সারা িদেয়েছ। এই কিঠন
সামািজক পিরিsিতেত ঐকয্বdভােব েমাকােবলা করেত হেব।
িচিকৎসকেদর েনtেt উপেদষ্টা কিমিট গেড় েতালা দরকার এবং
সাধারণ মানুেষর মেধয্ বয্াপক জনসেচতনতা pচার pেয়াজন।
েযমন সয্ািনটাইজার ও হাত েধায়ার িবষেয় pেয়াজনীয়তার ওপর
েজার িদেত হেব। এ িবষেয় ীরামপুর শাখা িরষড়া েপৗরসভা
ও ীরামপুর েপৗরসভায় এিপিডআর এর বkবয্ িচিঠর মাধয্েম
েদওয়া হেয়েছ। িরষড়া পুরসভা এ.িপ.িড. আর এর psাব

সদথর্ক ভােব gহণ কেরেছ এবং rপায়েণর pিতrিত িদেয়েছ।
ইিতমেধয্ এলাকার িচিকৎসকেদর িনেয় একিট সভায় কেরানা
পিরিsিত েমাকািবলার জনয্ িকছু পদেkপ gহণ কের। বািড়েত
থাকা কেরানা েরাগীেদর sাsয্ পরীkা , িচিকৎসেকর পরামশর্ ও
জrির সহায়তা েদবার জনয্ পিরকlনা করা হেয়েছ। sানীয় sের
সেচতনতা বৃিdর বয্াপাের pচােরর জনয্ উেদয্াগ েনওয়া হেc।
ইিতমেধয্ িরষড়া েপৗরসভা সাধারণ মানুেষর সুিবধার জনয্ িতন
জায়গায় অিkেজন পালর্ােরর বয্বsা কেরেছ।
cঁcড়া শাখার dই বষর্ীয়ান সদসয্ ী ীধর ভট্টাচাযর্ গত ১৩ই জুলাই
এবং ী রবীndনাথ সাহা গত ২৫েশ জুলাই pয়াত হেয়েছন।এঁরা
আজীবন মানুেষর pিতবাদ আেnালন ও মানবািধকােরর পেk
সািমল হেয়িছেলন।
এ িপ িড আর কািn শাখা:
এ িপ িড আর কািn শাখার উেদয্ােগ ২৬ েশ জুলাই ২০২০ ও
২ রা আগষ্ট ২০২০ dিদেনর পথসভা হয় । বnীমুিk ও অনয্ানয্
দািবেত ২৬ েশ জুলাই কািn শাখার উেদয্ােগ িলcতলা বাজার
েমােড় পথসভা , িলফেলিটং, ও িমিছল করা হয় ।
িমথয্া মামলায় অিভযুk েগৗতম নওলাখা , আনn েতলtেm
,ভারভারা রাও , সুধা ভরdাজ , েসামা েসন , েরানা উইলসন
, সুেরnd গাডিলং, অrণ েফেররা, সুজান আbাহাম, ভারমন
গনজালেভজ , শারিজল ইমাম, কািফল খান pমুখ এবং
পিশ্চমবেঙ্গর ৭৫ জন রাজৈনিতক বnীর মুিkর দািবেত এ
িপ িড আর কািn শাখা পথসভায় েসাcার হয় । বkবয্ রােখন
তারাশঙ্কর ভট্টাচাযর্ ও ইndিজৎ সরকার । গান কেরন েকারাস নাটয্
েগাষ্ঠীর সদসয্ েsহময় েঘাষ ।
গত ২ রা আগষ্ট কািn শাখার উেদয্ােগ েজেমা-বাজার েমােড়
বnীমুিk ও অনয্ানয্ দািবেত পথসভা ও িলফেলিটং হয় । বkবয্
রােখন ইndিজৎ সরকার , সুিবমান বাগিচ , kণাল কািn সরকার ,
আবৃিt কেরন েকারাস নাটয্ েগাষ্ঠীর সদসয্ িবশব্নাথ েদ । তারপর
ওই িদনই েজেমা নীলু শার েমােড় আর একিট পথসভাও করা
হয়। বkবয্ রােখন ইndিজৎ সরকার ।
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