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শলরিা েরর ড্্কাডপত্্ ২০ ডসন্্েম্্র ২০১৪

আজনকর লিরলিনক ইমপয্াক্্ জারন্ালিজম ডে লেনসনি পাির করার জরয্ লিন্্শরলিলভন্্ ডিনশর প্্ধার সংিািপত্্গন্িানক আমন্্্্ণ জালরনয়নি পয্ালরসলভল্্তকপ্্লৈষ্্ার স্্াকে্লরউজ। ৈানৈ সাডা্ লিনয় আজ লিনশে ড্্কাডপ্ত্্ ডির করনিলিন্্শর প্্ধার প্্ধার পত্্পল্্তকা। এই ড্্কাডপ্ন্্তর উন্্েশয্ এই কথা ডোেণাকরা ডর মারেু অনজয়। আর লিন্্শর সিাইনক মারনুের জয়রাত্্ার কালেলরডপৗনঁি লিনয় সংিািপত্্ রাখনৈ পানর এক অসামারয্ ড্্পরণাময় ভলূমকা।এ ড্্কাডপ্ত্্ স্্াকে্লরউনজর আমন্্্্নণ প্্থম আলোর রম্্ প্্নেষ্্া। এনৈথাকনি িাংিানিশসে এলশয়া, আল্্িকা, িালৈর আনমলরকায় ও পল্্িমা লিন্্শিাধা পার েনয় মারনুের ক্্মাগৈ এলগনয় রাওয়ার সৈয্ েিরা।

লিশ্্মারনিরকীলৈ্েগাথা সাহািাি মানজুেি সিুক্্া
আিী িখুনিি
পলিত্্ রমজানর অভািী মারনুের জরয্ খািার তৈলরর কানজলিিাি সানেি িয্স্্ লিনির। ৈার পরও লৈলর ডৈরাকাফৎ্ রানমসংগঠরলির কারন্ক্্ম সম্্নক্ে লকি ুকথা িিার জরয্ সময়লিনির। লৈলরই ডৈরাকাফনৈর প্্ধার প্্লৈষ্্াৈা। ২০০৬ সানিআিনজলরয়ার ৈরণ্নির লরনয় এ সংগঠনরর রাত্্া শর্ ্েয়।

লিিাি একজর প্্নকৗশিী। জরনসিামিূক কানজ িিনৈডগনি আকল্্িকভানিই রকু্্ েনয়নির। উত্্র আল্্িকারমরভ্লূম অঞ্্নির রারাির জরনগাষ্্ী ৈয়ুানরনগর ভাোর রামৈামাশাক। বারি অংশ ২ পষৃ্্ায়

আলজেরিয়া স্্াস্্্য

ইমপয্াক্্ জারন্ালিজম ডে



েবনিার ২০ নসশ্্েম্্র ২০১৪২
প্্বেবদনই দব্নয়ার নানা সেসয্ার খির আেরা োব্্ি। দব্নয়ায়নরসি সেসয্া আশে, নসগশ্ো প্্বেবদনই আোশদর েশনিবরশয় নদওয়ায় আেরা উব্্িগ্্ ও ভীে েশয় েডব্ে।এর নিশয়ও খারাে েশো, আোশদর অনভুবূেেব্্কইনোে নেশয় রাশ্্ি।েশি এখন নিাম্্াবন, বিশ্্বিদয্ােয়, নানাপ্্বেষ্্ান ও নাগবরশিরা এ সেসয্া সোিাশননরভাশি এবগশয় আসশে, আশগ ো এেনোশর ঘশিবন। আেরা এখন সারা দব্নয়ায়সাোবজি ন্্িশ্্ত নেনু নেনু প্্িেে্না ওসাোবজি িয্িসার িাডি্াডন্্্ নদখশে োব্্ি।োনষুশি খির নদওয়াই সংিাদোিয্শেরিাজ। সংিাদোিয্ে রখন নিদনার খির নদয়,েখনই এর সিশিশয় িারয্ির প্্ভাি অনভুেূেয়—েোন ফরাবস সাংিাবদি আেশির েশঁ্্দ নরসেশয় এ িরািা িশেবেশেন, নেেন বদন এখন আরননই। প্্বেশিদশিরা এখন সোিাশনর খির িােশে বদশয়সোশজর সােব্্িি িেয্াশে অিদান রাখশে িান। এর োিয্শেসোশজ োশঁদর প্্ভাি িাশড্, সোশজ আো নজশগ ওশঠ।প্্থম আলোসে দব্নয়ার প্্ায় ৪০বি ননেস্্্ানীয় সংিাদেত্্আোশদর এ প্্শিি্্ায় অংে বনশয়শে। সোিান নখাজঁার অবভপ্্াশয়োরা ন্্কাডে্ত্্ প্্িাে িরশে। প্্বেবি েব্্তিাই এিাবিি নেখাপ্্িাে িরশে। আর নস নেখা োরা নিশে বনশ্্ি আোশদর নজাগাড্িরা ১০০বি বনিশ্্নর সংি্্ে নরশি। এ প্্িল্্বিশি িীভাশি আরওএবগশয় বনশয় রাওয়া রায়, নস বিষশয় আশোিনা িরার জনয্ এসিেব্্তিার সম্্াদশিরা েয্াবরশস বেবেে েশিন।গে িের ইেেয্াক্্ জানয্াবেজে নেশে বসে্্ােশুরর এি নারীএিবি সেন্্য়শরাগয্ িেো বিষশয় এিবি নেখা েশড্বেশেন। িারেোশরর নসই িেো বদশয় দব্নয়ার দবৃ্্িেব্্কজবনে সেসয্ার প্্ায়অশি্যি বেবিশয় নফো সম্্ি। োরঁ স্্ােী এিবি িহজ্াবেি নেন্্উৎোদি প্্বেষ্্াশনর িেয্িেে্া। বেবন োশঁি বনিন্্বি েডশ্ে নদন।োরঁ স্্ােী এর উদ্্ািিশদর সশ্্ে নরাগাশরাগ িশর ভারশে এিবিোইেি প্্িল্্ েবরিােনা িরশেন। এবি এখন োশখা োনশুষরজীিন িদশে বদশে োশর।আেরা এ িরশনর ফেই অজে্ন িরশে িাই।আজ বিশ্্িয্ােী ১০ নিাবি োঠশির েশি্য আেবনও এিজন,বরবন আোশদর এই আোর গল্্বি েডশ্েন। এিিার ভািনু, এইোঠশিরা োশঁদর িারোশের োনষুশদরও এ সম্্শি্ে জানাশ্্িন।আেবনও এেন এিবি গল্্ নিশে বনন। আর আেনার বেশ,্ সেিেয্ী

ও িনু্্শদর নসই গল্্বি েডশ্ে বদন। অনয্শদর উৎসাবেে িশরআেবন আোশদর এই আশ্্নােশনর অংেীদার েশয় উঠনু।এই সোিানবভব্্িি সাংিাবদিোর প্্িেে্শন আেবন এর নিশয়আরও নিবে বিে ুিরশে োশরন। বনশজর ও প্্থম আলোর এইন্্কাডে্ত্্বির নসেবফ েশুে আোশদর নসেবফ প্্বেশরাবগোয় অংেবনন। এশে অংে ননওয়া রাশি িইুিাশরর োিয্শে। েবিবি িইুিাশরনদওয়ার সেয় #ImpactJournalism এিং #ProthomAlo নরাগিরন্। আোশদর প্্বেষ্্াো সদসয্ AXA-এর নফসিিু োোরোিয্শেও আেবন এশে নরাগ বদশে োশরন
(facebook.com/AXAPeopleProtectors)।আবিষ্্ারি ও উশদ্যাক্্াশদর সোয়ো িরশে োশঁদর সশ্্ে োরাখািাশনার নসেশন নরাগ বদন
(www.sparknews.com/ijd/makesense)।আগােী িেশরর ইেেয্াক্্ জানয্াবেজে নের জনয্ প্্িশ্্লর প্্স্্ািোঠাশেও ভশুে রাশিন না নরন (www.sparknews.com/ijd)।আো িবর, আজশির সংখয্াবি আেনারা উেশভাগ িশরশেন।  
শ্্িশ্্িয় ঁরদা রবায়াকেকদাঁপ্্বেষ্্াো, স্্ািে্বনউজ ও ইেেয্াক্্ জানয্াবেজে নে 

ইেেয্াক্্ জানয্াবেজে নে
ইশতবাচে পশেবতত্কন 

৪০শি সংবাদপত্্ 

ব্্িব্্সয় ঁনদা নিায়াশরশদা,ঁ প্্বেষ্্াো, স্্ািে্বনউজ ও ইেেয্াক্্জানয্াবেজে নে l েবি: বভ. রাশো ঁ

সাহাোে মানকুেে সেুক্্া
প্্থম পষৃ্্াে পে
এ ভাষায় নেরািাফৎ্  েশ্্ের োশনিাশফো। এর আশরি অরয্েরর্াত্্ী। অেীশে প্্েয্ন্্ এোিারজনগশের জনয্ খািার সরিরাশেরিাশজ িয্ারাভান িয্িহে্ েশো।নেরািাফশের অবিিাংে েরে্সদসয্ই নেোয় বিবিৎসি। োরঁাপ্্েয্ন্্ ের ্অঞ্্শের নানা নিাশেঅিস্্ানিারী রারাির জনশগাষ্্ীশিবিবিৎসা-সোয়ো বদশয় রাশিন।২০০৬ সাশে আোগারনয্ােনাে োশি্ের সোয়োয়নেরািাফশের প্্রে রাত্্ায় এিজনবিবিৎসি ও এিজন বিশেষজ্্অংে ননন। েখন সংগঠনবিরেরশ্েরা আেশজবরয়ারদব্্িোঞ্্েীয় রারািরশদরপ্্শয়াজনীয়োর িরন সম্্শি্ে িাস্্িিারো োন। এিজন িেয্ী িশেন,‘আেরা ওই রারািরশদর দাবরদ্্্যবিশেষভাশি উেেব্্ি িশরবেোে।োরা অেবু্্ি ও নানা নরাশগভগুশেন। নদশের অনয্ অংশে এসিনরাগ এশিিাশরই ননই।’নেরািাফশের সদসয্রা োশঁদরউশ্্েেয্ েেূয্ িরশে প্্েয্ন্্ এোিারোনশুষর নখাশঁজ এি ের-্অবভরাত্্াশর্ ্িশরন। ২০১৪ সাশের ৬এব্্পশের এি রাত্্ায় এিবি দেবগশয় নৌেঁায় োোনরাশসে নাশেএি অঞ্্শে। এশে িহ ্রিশেরনরাশগর ওের বিশেষজ্্ এিদে

নারী বিবিৎসিও অংে ননন। বনবদ্েি্্বিে ুএোিায় বগশয় োরঁা নারী ওবেশশ্দর জনয্ বিশেষ রত্্ ওেবরিরয্ার ওের জনসশিেনোতেবরর ওের গর্ত্্্ নদন।নেরািাফশের এি িেয্ী িশেন,ওই এোিার িাবসন্্ারা অেয্ন্্রি্্েেীে। নস জনয্ই োশদর িাশে

নারী বিবিৎসিশদর বনশয় রাওয়ােয়। িাশজর নখাশঁজ েরুশ্ষরাবদশনর ের বদন িাইশর রািায়নসখাশন নিিে নারী ও বেশর্াইবেে।নিিসই উন্্য়শনর েশ্্্িয ওইঅবভরাশন বনবদ্েি্্ জনশগাষ্্ীরতদনব্্নন জীিশনর অনয্ানয্ বদিও

গর্ত্্্ োয়। নরেন োশদরিাষািাশদর িরন, িীজ সংরি্্ে,নসিিয্িস্্া ইেয্াবদ। বিবভন্্প্্বেিন্্িো এডা্শে সাোরাঅঞ্্শের িষৃিশদর িীজ ও নসশিরউেিরে এিং প্্শয়াজনীয় প্্বেি্্েনদওয়া েয়। নেরািাফশের রসদিয্িস্্ােি িশেন, নিাশনা

জনশগাষ্্ীশি উৎোদনেীে িশরনোোর িয্াোরিা িখশনা িখশনািে সেশয়ই সম্্িের েয়। োরঁানয্ারয্ িাবেশজ্যর েশ্্্িয ওইজনশগাষ্্ীশি প্্শয়াজনীয় উেিরেসরিরাে িশরশেন। উশ্্েেয্,স্্ানীয় নোিজনশি স্্ািেম্্ী িশরনোো।এসি প্্িল্্ োডা্ও নেরািাফৎ্ সম্ূ্েয্ োনবিি িারয্ক্্শেওবিবনশয়াগ িশর রাশি।েষৃ্্শোষিশদর ওের বনভে্র িশরএই সংগঠশনর ননোরা বনশজশদরসম্্শদর প্্ােয্োর বভব্্িশেপ্্বেিন্্ীশদর স্্ানীয় বিবিৎসাঅিিাঠাশোর জনয্ সোয়ি বিবভন্্উেিরে সরিরাে িশরন। িখশনািখশনা সাোরা অঞ্্শের দবরদ্্িাবসন্্াশদর জনয্ নিিেিােডশ্িােড ্নদওয়া েয়।নেরািাফশের রশয়শে আবর্যিস্্ায়ি্্োসন। আেশজবরয়ার িেে্্েি্্

২০১১ সাশে সংগঠনবিশি অনশুোদননদয়। নেরািাফশের েেবিশেরসিশিশয় িড ্অংে আশসনিসরিাবর দাোশদর িাে নরশি।এে বদশন সংগঠনবি দাোশদরসশ্্ে োরস্্বরি বিশ্্াশসর এিবিসম্্িে্ গশড্ েেুশে সেরয্ েশয়শে।ফশে, দাোরা এখন সি সেশয়রজনয্ নেরািাফশের োশে রািশেরাবজ।সি বেবেশয় নিিে ২০১২-১৩নৌসশুে সংগঠনবি ৮১৮ জনশিেবরিরয্া ও েরােেয্শসিা বদশয়শে।আরও িহ ্োনষু এইিআইবভেনাক্্িরে এিং বিরে অনয্ানয্নরাগবনেয্শয়র েশো নসিা নেশয়শে।বেশর্ বিিাশে োেদ্শ্্্ের গর্ত্্্সম্্শি্ে োশয়শদর সশিেন িরােশয়শে। নেরািাফৎ্ অভািী ওদবরদ্্ জনসািারশের জনয্আেশজবরয়ার উি্্রাঞ্্শে োশদরিারয্ক্্ে আরও বিস্ৃ্ে িরশে িায়। 

নেখাগশ্ো অনিুাদ িশরশেন: রোকেয়া েহমান, োজীব হাসান, প্্তীে বরধ্ন, ফাকতমা আকবদীন, আশিস আচারধ্, োনা আব্্াস ও রমা. সাইফলু্্াহ

বিশেষজ্্ নারী বিবিৎস েিরাও অংে ননন নেরািাফশের িারয্ক্্শে
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বয্বসার আতঁড়ুঘরর তরর্ের দল
আসরনা খােসর

ব্্্যাক টাইগার নায়র একসট সরিরীেচলস্্িত্্ সেল, যার িল্্ খুব িাধারণ একশ্্সরয়কর ভকাসটপসত হয়ে ওঠার। দাসরয়্্ে্যরবন্্ন সেঁয়্ে কী কয়র দাঁে্ায়না যাে, ভিইকাসহসন সেল েসবসটয়ত। এখন ভি রকর ক্্্ে্্ব্যবিার যুি। প্্সতষ্্ান ভোট, সকন্্্পসরকল্্না সবশাল। আর এর রাসলয়করাহয়ে উঠয়েন উয়্দযাক্্া।রাইন শনাক্্কারী ভহসলকপ্্ার,ইয়লকস্্িক ভিট, স্্ল্্দৃস্্ির ভলাকয়দরিহােতাকারী যন্্্্, িণপসরবহয়নর জন্য ই-ভিবা ভকন্্্্, অনলাইন িংবাদ িংস্্াোে্াও নানা নতুন উদ্্াবন সনয়ে এসিয়েএয়িয়েন একঝাঁক তর্ণ। তাঁরা বৃয়্্েরবাইয়র ভেয়ক োবয়েন। আর তাঁয়দর সনয়েএসিয়ে যায়্্ে এইউসি ভেঞ্্ার ল্যাব। এইউসি ভেঞ্্ার ল্যাবয়ক ধরা যােসরিয়রর প্্ের সবজয়নি ইনসকউয়বটর।এসট িয়্ে উয়ঠয়ে একসট সবশ্্সবদ্যালয়ে।প্্যুস্্কর প্্িায়র সরিরীে তর্য়ণরা এখায়নকাজ শ্র্ কয়রসেয়লন। পয়র এসট একসটিফল আন্্জ্জাসতক প্্কয়্্ল র্প সনয়েয়ে।সরিরীে তর্ণয়দর জন্য হয়ে উয়ঠয়ে োবনাআদান-প্্দায়নর একসট বে্ ভ্্কত্্।উয়্দযাক্্ায়দর সনয়ে িূচনা সরিয়র এইপ্্ের নে। ২১ শতয়কর শ্র্র সদয়কঅে্মনীসত যখন পে্সতর রুয়খ, তখন দসরে্্সরিরীে নারীরা র্সট ততসর কয়র বাস্ে বাস্েসবস্্ির কাজ করয়ত বাধ্য হয়েসেয়লন।ভিসটয়ক বলা চয়ল প্্ােসরক উয়্দযাি।কােয়রার আয়রসরকান সবশ্্সবদ্যালয়েরব্যবিাে উয়্দযাি সবোয়ির িোপসত আবদ্ললসতফ জাসরল ও আেরান ইিরাইল এিংস্্াসটর িয়্্ে সনসবে্োয়ব কাজ কয়র

আিয়েন। তাঁরা দাসব করয়েন, এইউসিইনসকউয়বটর ইসতরয়্ধয তায়দর লয়্্্কযভপৗঁোয়ত ভপয়রয়ে।আেরান বয়লন, সবশ্্ব্যাপী উয়্দযাক্্ায়দরপ্্িার অয়নক আয়ি ভেয়কই সেল, সকন্্্সরিয়র এসট শ্র্ হয়েয়ে িম্্্্সত এবং এসটএয়িায়্্ে ভবশ স্্তঃস্্্ত্জোয়ব। ভোট্্ ভকায়নাপ্্সতষ্্ান চলয়ে তর্ণ কারও ভনতৃয়্্ে এবংতর্ণয়দর উদ্্াবনয়ক সিয়র। তার্য়্ণযরভযাি্যতা তুয়ল ধরার জন্য সবজয়নিইনসকউয়বটর প্্য়জয়্্ের জ্স্ে ভরলা োর।ভোট্্ একসট ির। তায়ত নানা রয়েরভদোল, অদ্্ুত ধরয়নর ভবঞ্্। বিার জন্যভবয়্্ঞর পাশাপাসশ বস্্াও রয়েয়ে। এখায়ন-ভিখায়ন েস্েয়ে-সেসটয়ে বয়ি আয়েননারী–পুর্ষ। ভকউ কস্্িউটায়র কাজকরয়েন, ভকউবা আইপ্যায়ের স্্্্িয়ন। ভকউআবার বয়ি বয়ি সশক্্য়কর পরারশ্মশ্নয়েন। আয়্দযাপান্্ কর্মরুখর পসরয়বশ।ভকউ বণ্মনা করয়েন তাঁর সবপণন অসেজ্্তা,ভকউ কস্্িউটার সবষয়ে আরও কাজসশখয়েন। এই হয়্্ে এইউসি সবজয়নিইনসকউয়বটর ভকন্্্্। এখায়ন িবাই আয়িনতাঁয়দর নতুন নতুন োবনার বীজ সনয়ে।এখায়ন চয়ল ভিিব বাস্্বােয়নর কাজ।এই ইনসকউয়বটর ভকায়না একায়েসরকভ্্পাগ্্ার নে। তয়ব তর্ণয়দর িম্্াবনায়কপৃষ্্য়পাষকতা করয়ে বয়ল সবশ্্সবদ্যালেকতৃজ্পক্্ এয়ত িহােতা ভদে। সনেসরতউয়্দযাক্্ায়দর লক্্্য ও পসরকল্্না সনয়েএখায়ন প্্সতয়যাসিতা হে। ভিখান ভেয়কইভবসরয়ে এয়িয়ে ল্যান্্ রাইন শনাক্্কারীযন্্্্, িাধারণ নানা ইয়লকি্্সনক পণ্য,ই–পসরবহন ভিবা।

এরই রয়্ধয কয়েক হাজার তর্ণএখায়ন প্্সশক্্ণ ও োবনা আদান-প্্দায়নরজন্য আয়বদন কয়রয়েন। অয়নয়ক উয়্দযাক্্াসহয়িয়ব প্্সতষ্্া পাওোর জন্যও এখায়নএয়িয়েন। ইনসকউয়বটর তাঁয়দর ভপশাদাসরপরারশ্ম ভদওোর পাশাপাসশ ভনটওোক্জব্যবহার করার িুয়যািও কয়র সদয়্্ে।কাউয়ক সদয়্্ে কাসরিসর িরে্মন, কাউয়কসবপণন-িুসবধা; যায়ত এিব উয়্দযাক্্াতাঁয়দর কর্মকাণ্্ সনয়ে সবশ্্সবদ্যালে আসেনাোস্েয়ে রধ্যপ্্াচ্য ও উে্্র আস্্িকারভদশগ্য়লায়ত েস্েয়ে পে্য়ত পায়রন। আেরান ইিরাইল বয়লন,ইনসকউয়বটয়রর প্্ধান রূলধন হয়্্েসবশ্্সবদ্যালে ভেয়ক পাওো সশক্্া। একই

িয়্্ে কাজ সনয়ে স্্ানীে, আঞ্্সলক ওআন্্জ্জাসতক পসররণ্্য়ল প্্য়বয়শর িুয়যািওকয়র সদয়্্ে সবশ্্সবদ্যালে কতৃজ্পক্্। ভরাটকো, তার্য়্ণযর োবনা প্্চার ও প্্িায়রইনসকউয়বটর অনবদ্য ে্সরকা রাখয়ে।আয়রসরকান সবশ্্সবদ্যালয়ের ৬০ জন অসেজ্্সশক্্ক এখায়ন আয়েন প্্ধান উপয়দি্্া ওিাইে সহয়িয়ব। প্্সতসট প্্সতয়যাসিতাে ইনসকউয়বটরশীষ্ম ১০ তর্য়ণর প্্কল্্ ভবয়ে ভনে। তাঁরাপান একসট জােিা ও পাঁচ রায়ির জন্য িবধরয়নর িুয়যাি-িুসবধা। ইনসকউয়বটরসবয়্্শর িারয়ন তুয়ল ধয়র তাঁয়দর প্্কল্্। ইনসকউয়বটয়র যাঁরা সনয়জয়দর প্্রাণকরার িুয়যাি ভপয়েয়েন, ইস্্িসনোর রুহাম্্দ

ইহাব তাঁয়দর একজন। ২৮ বের বেিী এইতর্ণ আইন শারি সবশ্্সবদ্যালয়েরকস্্িউটার প্্য়কৗশল সবোয়ির োত্্।খ্যাতনারা ভকাি্্াসনর চাকসর ভেয়্ে সদয়েইহাব এখায়ন কাজ করয়েন সনয়জর োবনাসনয়ে। এখায়ন সতসন যানজট এে্ায়ত বাির্য়টর পসরচালনাে কস্্িউটার িফটওে্যারআসবষ্্ার সনয়ে কাজ করয়েন। ইনসকউয়বটয়রর ভয ভকাি্্াসনয়ত ইহাবকাজ করয়েন, ভিসট কােয়রার প্্াে দ্ইভকাসট যানবাহয়নর চলাচল সনেন্্্্ণিহঅন্যান্য িহয়যাসিতা সদয়ে আিয়ে। কীোয়বজ্্ালাসন বাঁচায়না যাে বা যানজট করায়নািহিাস্ের অন্যান্য িুসবধা ভদওো যাে, তাসনয়ে প্্সতষ্্ানসট সনেসরত কাজ কয়রচয়লয়ে।এ োে্া রয়েয়েন আহয়রদ জাহারান।সতসন কার্মা ভিালার নায়র একসট সবদুয্ৎপ্্কল্্ চালান। সতসন সনয়জই তাঁর িাফয়্লযরকো বলয়লন। এ প্্কয়্্ল সতসন ভিৗরশস্্কও আধুসনক প্্যুস্্কর িয়্্ে সবসেন্্কলকারখানার সনষ্্াসশত পাসন ব্যবহার কয়রসবদুয্ৎশস্্ক ততসর করয়েন। আয়রকসট প্্কয়্্লর নার রবয়ির।সবশ্্সবদ্যালয়ের োত্্রা তায়ত এরন একসটযন্্্্ ততসর করয়েন, যায়ত অন্্রা হাঁটাচলাকরার িরে আয়ি ভেয়কই বস্্্র ইস্্েতপায়ব। অসচয়রই এসট বাজায়র আিয়ে। িংস্্াসটর প্্ধান উপয়দি্্া আেরানইিরাইল বয়লন, শ্ধু ভদয়শর বাজায়র নে,সবয়দয়শও এসট েস্েয়ে ভদওো হয়ব। সতসনব্যবিার পুয়রায়না ধ্যানধারণা বদয়ল ভদওোরকো বয়লন। নতুন নতুন পসরবত্জয়নরঅে্্ীকার সনয়ে কাজ করয়ে ইনসকউয়বটর।

মিসর কর্মিংস্্ান

এই হয়্্ে এইউসি সবজয়নি ইনসকউয়বটর ভকন্্্্

এইউসি ভেঞ্্ার ল্যা েব নতুন উদ্্াবন সনয়ে এসিয়ে এয়িয়েন একঝাঁক তর্ণ
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নয্াকডা্ থেকক সম্্দ
সজুাতা আনন্্ন

ভারমতর অরণ্াচলে েরুগ্ানন্্ে তারঁ প্্শতষ্্ামন েে্েহার করমেন কে খরমচ সে্াশনটাশর নে্াপশকন ততশরর েন্্্্

পশরোর, েন্্্, স্্জন ও সোমজর সোরপশরহাস উমপক্্া কমরই একজন কাজ কমরচমলমেন সাময্ের েময্ে সে্াশনটাশর নে্াপশকনউৎপাযন করমত। এ কাজ করমত শগমেোমের উপহামসরও শিকার হমত হমেমেতামঁক। তারঁ এই আশেষ্্ার একশযমক বেেনকেম্সংস্্ান ততশর কমরমে, অনে্শযমক শেম্্েরবকাশট বকাশট নারীর েেমর ৫২ সপ্্াহস্্াস্্্েকর ও স্্াভাশেক জীেমনর প্্শতশ্্্শতওশনশ্্িত কমরমে। শর্ট্া শেল েে্শতক্্েী। একশযন একো বেমলর ঘমর ঢক্মত শগমে বযখমলন,ঘরভশত্ি েরুশগর পালক। শকেকু্্ণ পরআশেষ্্ার করমলন, এগম্লা বতা েরুশগরপালক নে, রক্্াক্্ সে্াশনটাশর নে্াপশকন।এেন শকে ুশনমজর বেমলর ঘমর বযখমলশনি্্ে বেমকামনা ো যমর বনমেন, তারঁবেমল হে িেতামনর খপ্্মর পমে্মে, নেমতাতার োথা খারাপ হমে বগমে।এরপর এক স্্্্ী তারঁ স্্ােীমক বেশিমকলকমলমজর োত্্ীশনোমসর বযোল বেমেঝলুমত বযখমলন। শতশন শক যমরই বনমেননা বে কারও সম্্ে তারঁ স্্ােীর সম্্কি্হমেমে?পমরর ঘটনাে বযখা োম্্ে, এক পরুষ্সে্াশনটাশর নে্াপশকন পমর পশর্ রক্্ভশত্িএকশট কশৃ্্তে ব্্ািার শনমে ঘমুর বেো্ম্্েন,শপশরেমির সেে একজন নারীর কীঅনভুশূত হে, শয্ ুবসটা অনভুে করারজনে্।  ওপমরর ঘটনাগম্লা পমে্ আপশনঅরণ্াচলে েরুগ্ানন্্েমক শনমে বেমকামনাশকে ুভােমত পামরন। শতশন যশ্্কণ ভারমতরতাশেলনাে় ্রামজ্ের বকাইেোতর্ রামজ্ের

োশসন্্া। শনমজমক স্্ল্্শিশ্্কত যাশে করমলওএই েেুক এক শেরাট কাজ কমরমেন।গ্্ামের েশহলামযর জনে্ ততশর কমরমেনস্্ল্্েমূল্ের সে্াশনটাশর নে্াপশকন প্্স্্্তকারকেন্্্্। তারঁ এই কাজমক শতশন করমপামরটোশণশজ্েকীকরমণর বচমে একশট আম্্নালনেমল ভােমতই পেন্্ কমরন। ইশতেময্ে এশটভারত োশে্মে শেম্্ের নানা বযমি বপৗমঁেবগমে।েরুগ্ানন্্মের গম্্লর শর্ ্১৯৯৮সামল, েখন তারঁ স্্্্ী একগাযা বনাংরানে্াকো্ লশুকমে শনমে োশ্্েমলন শপশরেমিরসেে েে্েহামরর জনে্। বকন শতশন এশটেে্েহার করমেন, বস প্্ম্্ের জোমে স্্্্ীেলমলন, শতশন সে্াশনটাশর নে্াপশকন সম্্মক্িজামনন। শকন্্্ শতশন ও তারঁ বোন এশটেে্েহার শর্ ্করমল োমসর দম্যর োমজমটঘাটশত হমে।ভারত ো উন্্েনিীল বযিগম্লামতস্্াস্্্েকর সে্াশনটাশর নে্াপশকন েে্েহামররসাযে্ না থাকাে ভেংকর ঘটনা ঘটমে।শপশরেি চলাকামল নারীরা ঘমর থামক এেংপমুরামনা কাপে ্েে্েহার কমর। এমতপ্্জননসংক্্ান্্ বরামগর িঙ্্া ততশর হে।এক সরকাশর জশরমপ বযখা বগমে, ভারমতরোত্্ ১২ িতাংি নারী সে্াশনটাশর নে্াপশকনেে্েহার কমরন। েরুগ্ানন্্মের শেে্্াস,গ্্ামের নারীমযর েময্ে োত্্ ২ িতাংিসে্াশনটাশর নে্াপশকন েে্েহার কমর। স্্্ল পালামনা েরুগ্ানন্্ে জীেন শর্্কমরশেমলন বোট্্ এক বকাম্্াশনমতওমেলশিংমের কামজ। তারঁ কামজর শর্ট্াশেল ভেংকর। এ কামজ নারীমযর সহােতাযরকার শেল। শতশন স্্্্ী ও বোমনর কামে

সাহােে্ চাইমলন। বোন তামঁক বের কমরশযমলন। পমর শতশন বেশিমকল কমলমজরোত্্ীমযর কামে সাহােে্ চাইমত বগমলন। তারঁযারণা শেল, ভশেষে্ৎ িাক্্াররা এই শেষমেবকামনা সংমকাচ করমেন না।       শকন্্্তারঁাও তামঁক দর্ দর্ কমর তাশে্মে শযমলন। পমর শনমজই সে্াশনটাশর নে্াপশকন পরাশর্ ্করমলন েরুগ্ানন্্ে। বস সেে বখোলকরমলন, বে পশর্ রক্্ শতশন েে্েহারকরমেন, বসটা নে্াপশকন শম্ষ শনমত পারমেনা। ঘমরর এশযক-বসশযক েশে্মে পেম্ে।

শতশন জানমলন, তামঁক পাইন কাঠ বথমকততশর একযরমনর শেমিষ বসলমুলাজ েে্েহারকরমত হমে। এেশনমত পাইন কামঠর যােকে হমলও বসশট োজামর খেু চো্ েমূল্েশেশ্্ক হমতা। েরুগ্ানন্্ে েমলন, যামেরএই তারতমে্ের কারণ হম্্ে সে্াশনটাশরনে্াপশকন ততশরর েন্্্্শট। একশট েম্্্্নর যােকেপম্্ক পাচঁ লাখ ৭৫ হাজার োশক্িনিলার।েরুগ্ানন্্ে স্্ল্্েমূল্ে এেন একশট েন্্্্ততশরর পশরকল্্না করমলন, বেশট শেশ্্কর

আমগ সে্াশনটাশর নে্াপশকন ততশরর সে কাজসারমত পারমে। এেনশক নে্াপশকনশেশদ্্্করণও এই েন্্্্ শযমেই বেন করাোে। তারঁ ততশর এই বোট্্ েন্্্্শটর যােপেল্ োত্্ দই্ হাজার োশক্িন িলার।এেনশক এর জনে্ বকামনা েে ্জােগারওযরকার হে না। ড্্শেং ো িাইশনংরম্েরেমতা জােগাে বরমখ এশট শযমে কাজ করাোে। েরুগ্ানন্্ে তারঁ বকাম্্াশনর নােশযমেমেন ‘জেশ্্ী কারখানা’। সোই ‘দর্োই’ করমলও বে তারঁ পামি শেল, বসইবোমনর বেমে জেশ্্ীর নামেই এইকারখানা।এই েন্্্্ ততশরমত েরুগ্ানন্্েসরকামররও বকামনা সহােতা পানশন। তমে২০০৬ সামল শতশন ইশ্্িোন ইনশ্্িশটউট অেবটকমনালশজ, োদ্্াজ বথমক সম্্াননা পান।এই প্্শতষ্্ান েরুগ্ানন্্মের আশেষ্্ারশটজাতীে উদ্্ােন তাশলকাে বোগ কমর।সংস্্াশটর পক্্ বথমক তণৃেলূ উদ্্ােমকরপরুস্্ারও পান শতশন। এর পমরই তারঁকাজশটর প্্শত বলামকর আগ্্হ ততশর হে।শতশন বেি েলূযনও পান। এখন তারঁ ততশরেন্্্্ শযমেই ভারমতর প্্তে্ন্্ গ্্ােগম্লামতস্্ানীেভামে ততশর হম্্ে সে্াশনটাশরনে্াপশকন। েরুগ্ানন্্মের স্্্্ী ও ো তারঁ কামেশিমর এমসমেন। একসেে ভারমত প্্চশলতশেে্্াস শেল, বেসে নারী সে্াশনটাশরনে্াপশকন েে্েহার কমর, তারা িেতানদশ্হতা। শতশন এ শেে্্াস বভমেমেন।  তারঁকলে্ামণ ভারমতর লাখ লাখ বেমে শনরাপযজীেন কাটাম্্েন।

ভারত স্্াস্্্ে/কেম্সংস্্ান

গ্্ামের নারীরাই বেশি উপ কতৃ হমেমেন অরণ্াচলে েরুগ্ানন্্মের উময্োমগ
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ছসাগে গনকেসন 
১৯৮৫ সায়ের কথা। ভেংকর দে্গুনয়ে ঘমুভাঙে ছমগ্্েয়কা গসগির। ৮ িশগমক ১মাত্্ার ভগূমকে্্ গ্ঁগড্য়ে গিে উচঁ ুউচঁুিাোন। কান্্া আর ধেুার ছমঘ েগড্য়েেডে চারগিয়ক। ভোবহ ছস দয়্য্শাগ ছকয়ড্গনয়েগেে প্্াে ১০ হাজার ছোয়কর প্্াণ।েরবেি্ী সময়ে আসন্্ ভগূমকয়্্েরগবেৎসংয়কে ছিওোর একগি েদ্্গে স্্ােনকয়রগেয়েন ভকূে্্গব েিরা।২০ বের ের ছিখা ছগে, শহরবাসীএখয়না ভগূমকয়্্ের আয়গ ছকায়নাসেকি্বােি্া োন না। যখন-েখন গনগব্শয়্্েশহয়র ধস নাগময়ে ছিে ভোবহ ভকূে্্ন।বাগসন্্ারা গনরােি স্্ায়ন সয়র যাওোরসয়ুযাগও োন না।‘এিা খবুই দঃ্খজনক, আমায়ির আগামসেকি্বােি্া ছিওোর একগি অবকাঠায়মাআয়ে। েয়ব ছসগি ছকায়নাকায়জর না।’ আয়্্্্েসছমইরা বয়েন। গেগনযকু্্রায়জ্যর একজনস্্েগে। হাইগেয়েিীঘশ্গিন কাজ করারের ছমগ্্েয়কায়ে োরায়খন। এখায়নভগূমকে্্েবূশ্ সেকি্বােি্াপ্্িায়নর গনজস্্ বয্বস্্াবেগরর প্্য়োজনঅনভুব কয়রন।‘হাইগের মহাপ্্েে খবুকাে ছথয়ক ছিয়খগে

বয়েই ভগূমকে্্ গনয়ে একিা গকে ুকরারোগগি অনভুব করগেোম।’ বয়েন গেগন।স্্্যাগনশ ভাষাে গঝগঁঝয়োকায়ক বো হেগ্্িয়ো। যন্্্্গি একগি ছোি বায়্্ের ময়ো।ভগূমকয়্্ের শঙ্্া ছির ছেয়েই এগিচারগিয়ক বতৃ্্াকায়র নীে গবন্্্ প্্িশশ্ন করয়েশর্ ্কয়র। োশাোগশ অয্াোমশ্ও ছবয়জওয়ঠ।যন্্্্গির অয্ানয়িনা সরাসগর ছমগ্্েয়কারিগ্্ক েণ সমদু্্ উেকেূবেি্ী এোকাে স্্াগেেছসন্্র ছথয়ক গসগনয্াে ি্্হণ কয়র। সমদু্্উেকেূবেি্ী এোকায়েই মেূে ভকূে্্নপ্্থম অনভুেূ হে। ছসখান ছথয়ক ভকূে্্নশহয়র ছৌেঁায়ে এক গমগনয়ির গকে ুছবগশসমে োয়গ। এই মেূয্বান সমেিকুইুশহরবাসীর গনরােি স্্ায়ন সয়র যাওোরজনয্ যয়থি্্। এই অয্াোমশ্ আশোয়শরশহরগয়্োয়কও সেকি্কয়র ছিে।সাধারণেগবেৎসংয়কে বাজায়না হেেু্্ে, হাসোোে ওোবগেক ভবনগয়্োয়ে।ছযন ছোকজন ঘরবাগড্ছভয়ঙ েডা্র আয়গইরাস্্াে অবস্্ান গনয়েোয়রন। গকন্্্ বাসারছভেয়র বা কায়জ থাকাঅয়নয়কর কায়নই সেকি্বােি্ানা-ও ছৌেঁায়ে োয়র।ছমাবাইয়ের গবগভন্্ অয্ায়ের

মাধয্য়ম শহরবাসীর কায়ে সেকি্বােি্া ছৌয়ঁেছিওো যাে। েয়ব এ েদ্্গে খবু কাযশ্করনে। কখয়না কখয়না এগি োৎক্্গণকভায়বসেকি্ করয়ে বয্থশ্ হে। সবগয়্ো ছরগিও ওগিগভ চয্ায়নে সেকি্সংয়কে ছিে না।েগরকল্্নামাগেক গবগভন্্ স্্ায়ন সাইয়রনবসায়নার কাজগিও সে্্ন্্ হেগন। একগি প্্গেষ্্ান গবগভন্্ স্্ায়ন অয্াোমশ্বসায়নার কাজ করয়ে, গকন্্্ সাধারয়ণর কােছথয়ক োরা এই যয়্্্্নর গবগনময়ে ৩০০িোর ছনে। অয়নক েগরবায়রর ো সায়ধ্যরবাইয়র। গকন্্্ ছমইরার গঝগঁঝয়োকার িামমাত্্ ৫০ িোর। এর িাম আরও কগময়ে

আনার কাজ চেয়ে। ‘েক্্্য হয়ো,এখানকার প্্াে ৫৭ োখ মানয়ুষর কায়েগ্্িয়ো ছৌয়ঁে ছিওো।’ ছমইরা বয়েন।যকু্্রায়্্্্ের জােীে আবহাওোঅগধিপ্্য়রর এক প্্য়কৗশেী যন্্্্গির নকশাকয়রয়েন। এগি বেগর হয়েয়ে চীয়ন। ছমইরাআশা করয়েন, ভগবষয্য়ে এই যয়্্্্নর সয়্্েছধােঁা বা কাবশ্ন ময়নাে্্াইি শনাক্্ করারবয্বস্্াও সংযকু্্ হয়ব। আজ অবগধ গেগন এপ্্কয়্্লর উন্্েয়ন ৪৫ হাজার িোর সংি্্হকয়রয়েন। গকেগুিয়নর ময়ধ্য শর্ ্হওোআয়রকগি প্্চারণার মাধয্য়ম আরও প্্ােোচঁ োখ িোর উয়ঠ আসয়ব বয়ে ধারণা

করা হয়্্ে।ছমগ্্েয়কা গসগির একগি বহে্ে ভবয়নরচারেোে থায়কন দই্ সন্্ায়নর মা গিোনাছেরয়রয়রা। গেগন বয়েন, ‘মাঝরায়ে েীব্্অয্াোমশ্ শয়্ন ঘমু ভাঙািা খবু ভায়ো ছকায়নাঅগভজ্্ো নে। েয়ব এিা অবশয্ই ছময়ঝছভয়ঙ েডা্, ছিোে ভাঙা আর ইয়েকগ্্িকোয়রর স্্ায়ক্ির শয়্্ের ছচয়ে ভায়ো।’ গেগনআরও বয়েন, ‘গ্্িয়ো ছবশ ভায়ো কাজকরয়ে। ভকূে্্ন শর্ ্হওোর আয়গই,এমনগক ভবয়নর অনয্ বাগসন্্ারা বাইয়রছবয়রায়নার ৩০-৪০ ছসয়কন্্ আয়গই আগমবাগড্র বাইয়র ো রাখয়ে োরগে।’ 

হমন্্কতকা প্্যগু্্ক
জীবি বাচঁাতে নিনঁিতপাকা

ইমেয্াক্্ জানশ্াগেজম ছি আয়োজয়নর উয়ি্যাগ গনয়েয়ে স্্াকি্গনউজ।গবয়্্শর ৪০গি েগ্্তকা এ উেেয়্্ক একয়যায়গ প্্কাশ করয়ে গবয়শষছ্্োডে্ত্্। এর উয়্্েশয্ সামাগজক সগৃ্্িশীেো ও ইগেবাচকেগরবেি্য়ন সাধারণ মানয়ুষর ভগূমকা েয়ুে ধরা।

স্্াকি্গনউয়জর উয়ি্যায়গ ইমপয্াক্্ জািন্ানিজম হে

গবয়্্শর প্্ধান েগ্্তকাগয়্োর সয়্্ে

এএক্্এ, ইমপয্াক্্ জািন্ানিজম হেি প্্নেষ্্াোসদসয্
গবশ্্জয়্ড্ ইগেবাচক উদ্্াবনগয়্োয়ক সমথশ্নছজাগায়ে ইমেয্াক্্ জানশ্াগেজম ছি আয়োজয়ন এবেয়রর েষৃ্্য়োষক এএে্্এ।
উন্্ে সরুক্্া গয়ড্ ছোোর প্্থম েিয়্্কে হয়োআমরা ছযসব ঝুঁগকর ময়ধ্য আগে োর েগরমাণগভীরভায়ব উেেগ্্ি করা। এ েয়্্কয্ এএে্্এোয়ির েহগবে ছথয়ক গবশ্্বয্ােী গবগভন্্গবশ্্গবিয্ােেয়ক গয়বষণাে সহয়যাগগো গিয়্্ে।গবগভন্্ ববজ্্াগনক উদ্্াবনয়ক উৎসাগহে করা এেহগবয়ের অননয্ উয়্্েশয্। ২০০৭ সাে ছথয়ক৩০গি ছিয়শ প্্াে ৪০০ গয়বষণা কাযশ্ে্্য়ম এএে্্এ

সহােো কয়রয়ে। আমায়ির প্্েয্ক্্ ঝুঁগকরছ্্কত্্গয়্োয়ে োয়ির এ সহােোর েগরমাণ ২০০গমগেেন ইউয়রা।
গনয়জয়ির সরুক্্ার জনয্ গবিয্মান সমাধানগয়্োআমায়ির ভায়োভায়ব বয়ুঝ ছিখা জরগ্র। এএে্্এগেেে ছ্্পায়িক্্রয়সর ছেসবকু ছেজ োর ৪৯গিছিয়শর ১২ োখ অনরুাগীয়ক আমায়ির গ্্পেজন ওেগরয়বশয়ক সরুক্্া ছিওোর ময়ো নেনু নেনুপ্্কল্্ ও সগৃ্্িশীে ভাবনা গনয়জয়ির ময়ধ্য ভাগ কয়রছনওোর আহ্্ান জানায়্্ে।
ইমেয্াক্্ জানশ্াগেজম ছি উেেয়্্ক প্্কাগশেছেখাগয়্ো এই ছেসবকু ছেয়জ েয়ুে ধরা হয়ব: www.facebook.com/axapeopleprotectors

হশয়াি করি্আেনার েগ্্তকার সয়্্ে আেনার একগি েগব েয়ুেআেয়োি করন্ সামাগজক ছযাগায়যাগ মাধয্য়ম।সয়্্ে  #ImpactJournalism, @sparknews এবং#ProthomAlo, @ProthomAlo হয্াশিয্াগ দয়্িা যকু্্করয়ে হয়ব। ছসরা েগবগয়্োর জনয্ থাকয়ব েরুে্্ার!সাোযয্ করি্ইমেয্াক্্ জানশ্াগেজম ছিয়ে প্্কাগশে উয়ি্যাগীবয্গ্্করা োয়ঁির প্্ক েল্্ এক ধাে এগগয়ে ছগয়েন।ছসগয়্োর মধয্ ছথয়ক আেনার েেয়্্নর একগিকাগহগন আেগন ছবয়ে গনন এবং ভাবনা জাগনয়ে গিনএই ওয়েবসাইয়ি  sparknews.com/ijd/makesenseজমা নদি২০১৫ সায়ের ইমেয্াক্্ জানশ্াগেজম ছির ছ্্োডে্য়্্তপ্্কাগশে হওোর ময়ো ছকায়না প্্কয়্্লর েথয্আেনার জানা থাকয়ে োর খবর জানান এইওয়েবসাইয়ি  sparknews.com/ijd/submission

স্্াকক্নিউজ ধিয্বাদ জািাতে চায়
সমাধানমখুী সাংবাগিকোর প্্গে িােবদ্্ আমায়ির সহয়যাগী সংবািেত্্ ও োয়ির কমশ্ীয়ির, ছিািাে(এনাগজ্ি ছসকশয়নর অংশীিার), ছসাশয্াে গমগিো ছ্্োোি, ছমইকয়সন্্ ও অয়শাকায়ক।
আমাতদি সত্্ে হযাগাতযাগ করি্: impact@sparknews.com

আপনিও এইঅনিযাত্্ায় শনিক হোি

ভগূমকয়্্ের শঙ্্া ছির ছেয়েই যন্্্্গি চারগিয়ক বতৃ্্াকার নীে গবন্্্ প্্িশশ্ন করয়ে শর্ ্কয়র

‘গ্্িয়ো’ যন্্্্গি একগি ছোিবায়্্ের ময়ো



প্্াস্্িরকর গয়ো তৈসরর পরুরারো শখসেরকডপশা সহরেরব ডবরে ডেওয়ার লর্্্কজ ২০০৯োরল বজ্াংরকর ভারলা ডবৈরের চাকসরোডেরে্ই সদরলে লেয্া রর্ো। ডিরয়সের িাথাখারাপ হরয় ডগরে বরল ধরর সেরলেঅরেরকই। বজ্স্্িগৈ েঞ্্রয়র প্্ায় েয়হারার িাসক্িে েলার সৈসে বজ্বোয়সবসেরয়াগ কররলে। প্্সৈষ্্া কররলে প্্াস্্িকডথরক সবসভন্্ পণজ্ তৈসরর এক ডোেকারখাো।২০১০ োরলর িারচ্ি ইরকারপাি্্সলসিরেে োরি একসে বজ্বোপ্্সৈষ্্ারেরপ্্ারস্্িক যাত্্ায় যিু্্ হরলে রর্ো। প্্াস্্িকবরজ্য্ বজ্বহার করর দীরয্ একধররের দণ্্তৈসর শর্ ্করর ইরকারপাি্্। ডবো্ ডদওয়া,

রাস্্ার েংরকৈ আর ককুরু বা িরুসগর বাোতৈসরর কারর এেব দণ্্ বজ্বহৈ্ হয়।ডকসেয়ার রারধােী োইররাসবরৈ রর্োরওই কারখাোর অবস্্াে। েফল এইউরদ্জাি্্া এক োক্্াৎকারর বরলে, ‘ভারলাচাকসর োো্র েিয় অরেরকই আিারকস্্াগৈ রাোেসে। সবরশষ করর আিারবাবা, বন্্্বান্্ব, আত্্ীয়স্্রে ওপসরসচৈররেরা। স্্্রল পো্র েিয় আসিপ্্াস্্িক গসলরয় সবসভন্্ আকসৃৈর পার্্ত ডররখোো রকি সরসেে তৈসর করৈাি। এভারবসকে ুগয়ো বাসেরয় বন্্্রদর কারে সবস্্িওকরৈাি।’োইররাসবর আস্্িকা োরাররেইউসেভাসে্যসে ডথরক সহোবসবজ্্ারে স্্াৈক

রর্ো। প্্াস্্িক গসলরয় আবার বজ্বহারররউপরযাগী করর ডৈালার িাধজ্রি সৈসেএকসে সবষয় প্্সৈস্্ষৈ কররৈ েিথয্হরয়রেে: প্্াস্্িকও পসররবরশর রেজ্উপকারী হরৈ পারর। কারণ, প্্াস্্িকবরজ্য্রক েব েিয় পসররবরশর রেজ্ ক্্সৈকরসবরবচো করা হয়। সকন্্্ ডকসেয়ারগর্ত্্্পণূয্ বোঞ্্ল রক্্ায় ডেই বরজ্য্ই এখেগর্ত্্্পণূয্ ভসূিকা রাখরে। ৩০ বের বয়েীৈরণ্ী রর্ো বরলে, রপ্ান্্সরৈ প্্াস্্িকডথরক একধররের সবকল্্ কাঠ তৈসর হর্্ে।এরৈ আবার করি আেরে কাঠ েংগ্্রহরউর্্েরশ্জ গাে কাোর হার। ফরল রক্্াপার্্ে অররণ্জর েবরু। বেভসূি েংরক্্রণর সবষয়সে ডকসেয়ার

রেজ্ সবরশষ ৈাৎপযয্পণূয্। কারণ ডদশসেরৈবোঞ্্রলর পসরিাণ ডিাে ভসূির ১০শৈাংরশরও কি। ইরকারপাি্্ প্্সৈসদে ৭৬৯দশসিক ২ সকরলাগ্্াি পসরিাণ প্্াস্্িক ওপসলসথে বরজ্য্ রপ্ান্্ররর িাধজ্রি পেুরায়বজ্বহাররর উপরযাগী করর ডৈারল। ৈারািারে ২০ েে বরজ্য্ রপ্ান্্র করর এবংপ্্সৈসদে ১০০সে প্্াস্্িক দণ্্ তৈসর করর।এরৈ সদরে গরে্ ১০সে পণূয্বয়স্্ গাে রক্্াপায়। রর্োর ডেই প্্াস্্িক দর্্ণর বজ্বহারোোসবধ ররবাসে্ তৈসরর খুঁসের েহায়কডথরক শর্ ্করর ডগায়ালরররর োউসে ওগজ্াররর পযয্ন্্।ডকসেয়া ফররি্্ োসভ্িরের (ডকএফএে)পসরেংখজ্াে অেযুায়ী, ডদশসেরৈ রেবোঞ্্রলর পসরিাণ ডিাে ভসূির িাত্্ আো্ইশৈাংশ, যা রাসৈেংর-সেধয্াসরৈ প্্রয়ারেীয়১০ শৈাংরশর ডচরয় অরেক কি।

ইরকারপার্্ির কাযয্ি্্রির প্্ভারব ডদশসেরৈ৩৫০ একর রঙ্্ল রক্্া ডপরয়রে।অরোয়াসভস্্িক পসররবশ েংরক্্ণবাদী েংস্্াকাোসেয়াে ফররি্্ অজ্ারোসেরয়শে এইসহোব সদরয়রে। ৈারদর িরৈ, এক একরেৈে্ বেভসূি প্্সৈবের গরে্ আো্ই েেকাবয্ে সেগয্িে প্্সৈররাধ কররৈ পারর।চিকপ্্দ এই পসরেংখজ্াে অেযুায়ীপ্্াস্্িক আেরল বেভসূি রক্্ার লো্ইরয়একধররের ডযাদ্্ার ভসূিকায় অবৈীণয্হরয়রে। রর্ো বরলে, ইরকারপাি্্ কারঠরসবকল্্ তৈসরর িাধজ্রি শি্্ ও েরিকাঠেিদৃ্্ বকৃ্্সেধরের হার উর্্েখরযাগজ্হারর কিারৈ েিথয্ হরয়রে। আর ৈারঁদরপণজ্সে পসররবশ রক্্ার বজ্াপারর েরচৈেিােসেকৈা তৈসররৈ ভসূিকা রাখরে।পসররবশ ডথরক প্্সৈবের ২৪০ েেপ্্াস্্িক বরজ্য্ অপোরণ এবং ৈা ডথরক

একসে বজ্বহাররাপরযাগী সরসেে উৎপাদরেরিাধজ্রি ইরকারপার্্ির কারখাোসে তৈসরকররে কারঠর সবকল্্ উপাদাে, যা ডবো্ডদওয়ার কারর বজ্বহৈ্ হর্্ে। যাত্্া শর্র্পর ডথরক ডকসেয়ার সবসভন্্ রাস্্ারাে,ররবাসে্ ও আবরি্োর স্ূ্প ডথরক প্্সৈষ্্ােসেএ পযয্ন্্ ১৫ লাখ েে প্্াস্্িক আবরি্োেসররয়রে।রর্ো বরলে, োইররাসবরৈ প্্াস্্িকগসলরয় আবার বজ্বহাররর উপরযাগী কররডৈালার বজ্বোয় ৈারঁক সবসভন্্প্্সৈবন্্কৈার িরুখািসুখ হরৈ হয়। ডযিে:সবদজুৎ্সবভ্্াে, সেরাপি্্াহীেৈা ওপরুষ্সেয়স্্্্িৈ বজ্বোসয়ক পসরিণ্্ল। ৈারপরও প্্সৈষ্্ােসে ২০১২ োরল এক লাখ৬৫ হারার েলাররর বজ্বো করররে।ৈারঁদর তৈসর প্্াস্্িক দণ্্ বজ্বহারর খরচঅরেক করি আরে। কারণ, এগর্লা

রাোয়সেক দষ্ণিিু্্, ডেকেই এবংরক্্ণারবক্্রণ ডকারো উরদ্জারগর প্্রয়ারেপরে্ ো বলরলই চরল। এেব দণ্্ রাস্্াডথরক চস্র করর সেরয় ডকউ জ্্ালাসেসহরেরবও বজ্বহার কররৈ পারর ো।পসররবশবান্্ব বজ্বোর পাশাপাসশডকসেয়ার দসরদ্্ ও প্্াস্্নক ডলাকররেরকিয্েংস্্ারেরও বজ্বস্্া করররে ইরকারপাি্্।োইররাসবর রয়্ারাকা ডরলার বাবা ডোরগােের্ক প্্সৈষ্্ােসের কারখাোয় বৈি্িারে ৪০রে স্্ায়ী কিয্ী ররয়রেে। আরও প্্ায় ৫০০রে এই প্্সৈষ্্ারের ের্্ঙ পররাক্্ভারব যিু্্হরয় রীসবকার েংস্্াে কররেে। িােরুষরঅবজ্বহৈ্ প্্াস্্িরকর ডবাৈল, োো রকরিরপাত্্, পসলসথরের বজ্াগ ইৈজ্াসদ বরজ্য্ সকরেডেয় ইরকারপাি্্। এরৈ করর েংস্্িষ্্ বরজ্য্েংগ্্াহক ও সবর্্িৈারও উপারি্রের েরুযাগতৈসর হরয়রে।

শসেবার ২০ ডের্্েম্্র ২০১৪৬

ককসনয়া পসররবশ
প্্াস্্িক যখন পসিবেশোন্্ে
ডেসভে হারস্্িং

োইররাসবরৈ লেয্া রর্োর প্্াস্্িরকর কারখাো ভসূিকা রাখরে বেভসূি রক্্ায় 

প্্াস্্িক–বরজ্য্ বজ্বহার করর তৈসর হয় এ ধররের দণ্্



শভনবার ২০ জসক্্েম্্র ২০১৪ ৭

‘জাদক্কি বকৃ্্ি’ি আকবষ্্রত্া
জপাকলাককা টাউ

১০ বছর আকগও দভ্্েণ আভ্্িকার ভলমকপাকপাপ্্কদকশর গা-ফাকলকল অঞ্্কলর টকুসং গ্্াকমরভিত্্ ভছল ভিন্্। এইিআইভি/এইডকস আক্্ান্্মানষু মারা যাক্্ে অকোকর। বাড়ক্ছ এভিমভশশক্দর সংখয্া। পভু্্িহীনিা, খাদয্সংকট জজকঁকবকসকছ িারভদকক। সম্্্্দাকের মানষু, ভবকশষককর ভশশক্দর করণ্ দশাে মাভিস মাথাবাথারমন বড্্ কাকঁদ। এই দশা জথকক উত্্রকণ ২০০৫ সাকল ভিভনপ্্ভিষ্্া করকলন জসভডকং সা জলরাকিা। মাকন‘িাকলাবাসার বতৃ্্’। নাকমর সক্্ে কাকজরওশিিাগ ভমল। জসভডকং সা জলরাকিা প্্ভিষ্্ারআকগর সমেগক্লা মাভিস স্্রণ করকলনএিাকব, ‘ওই সমে মানকুষর মিৃযুহ্ার হার ভছলঅিয্ন্্ জবভশ, ভবকশষ ককর এইিআইভি/এইডকসমানষু জবভশ মারা যাভ্্েল। জবকড়্ যাভ্্েল অনাথভশশ ্বা ভশশপ্্্ধান পভরবাকরর সংখয্া। অকনকবড় ্পভরবার, যাকদর নানা সামাভজক অনদুানজথকক পাওো আেও ভিকমকিা খাওো-পরারজনয্ যকথি্্ ভছল না। আমরা জসসব ভশশক্কএকন খাদয্সহােিা ভদলাম।’জসভডকং সা জলরাকিা নাকমর খাদয্সহােিাজকক্্্্ের (ভফভডং জসন্্ার) প্্ভিষ্্ািা ৫৩ বছরবেসী সাকবক এই সু্্লভশে্্ক আরও জানাকলন,‘জবভশর িাগ সমেই ভশশর্া সু্্ল জযি ে্্্ধািত্জপকট। রাকি েমুাকি জযি একই অবস্্াে।অভধকাংশই অপভু্্িজভনি সমসয্াে আক্্ান্্।’ এঅবস্্া জথকক জবভরকে আসকি অগ্্ণী িভূমকাপালন ককরকছ জসভডকং সা জলরাকিা। এখনএলাকার এক জথকক ১৮ বছর বেসী প্্াে ৩০০ভশশর্ ‘ভ্্িিীে বাভড়্’কি পভরণি হকেকছখাদয্সহােিা জকে্্্্ভট। যাকদর মাভসক আে ভিন

হাজার র্যাক্্ের কম, িাকদর জনয্ এই জকে্্্্।মাভিকসর বড় ্সাফলয্ জাদক্ভর বকৃ্্েরআভবষ্্ার। জসভডকং সা জলরাকিা সকুশাভিিমভরংগা ওকলইকফরা গাকছ। এ গাছভট ভবরাটবদল একনকছ দভ্্েণ আভ্্িকার একঅজপাড়া্গাকঁে। এর পকুরা কভৃিত্্ মাভিকসরই।এ গাছ ভদকে ভবরাট সমসয্ার সমাধান সম্্ব—এভট ভিভন িাকলািাকব অনধুাবন ককরকছন এবংিা সফলিাকব প্্কোগ ককর জদভখকেকছন। জমাদ্্াকথা, একভট সাধারণ বকৃ্্ের অসাধারণকাযয্কাভরিা আভবষ্্াকরর মলূ নােক ভিভনই।জগাটা গ্্াকম প্্াে ছে হাজার মভরংগা জরাপণককরকছন ভিভন। ২০০৬  সাকলর কথা, মাভিস িখন ভশশক্দরস্্াস্্্যজভনি সমসয্া ভনকে ভিভ্্নি। হাকি অকেলঅথয্ও জনই, যা ভদকে সমসয্ার সমাধান করাযাে। ব্্ি যখন স্্ি্্, প্্ভিবন্্কিা িেু্্!অিঃপর দারণ্ এক উপাে জবর হকলা। আরজসভট বািকল ভদল ওই মভরংগা গাছ।সাফকল্যর বাভক গল্্টা না হে শন্নু িারঁমকুখই, ‘ভশশক্দর খাবাকর মভরংগার টাটকা পািাভমভশকে খাওোকনা শর্ ্করলাম। দই্ মাস পরজদখা জগল, যারা মারাত্্ক পভু্্িহীনিাে িগুভছল,িাকদর উক্্েখকযাগয্ হাকর পভরবিত্ন একসকছ।ভকছ ুিাকলা মানকুষর সক্্ে পভরিে হকেভছল।িাকদর সহােিাে ভবভিন্্ উপলক্্ে কানাডােভগকে এ গাকছর জরাপণ িথা পকুরা প্্ভ্্কোসম্্কক্ত পরামশয্ ভদকেভছলাম। জানিাম, মভরংগাকীিাকব শরীকরর প্্ভিকরাধবয্বস্্া বভৃ্্ি ককর।অকনক বছর এসব ভশকখভছ জগাপকন। এরগণ্গিমান ভনণয্ে ককরভছ দভ্্েণ আভ্্িকার মানভনণয্ােক প্্ভিষ্্ান সাউথ আভ্্িকান বযুক্রা অব

স্্্যাে্্াডত্স (এসএভবএস) এবং ভবভিন্্ভশে্্াপ্্ভিষ্্াকনর গকবষককদর কাকছ। সবাইআমাকক ভনভ্্িি ককরকছ, মানকুষর খাদয্ ভহকসকবএভট খবুই উপকারী ও এর পভু্্িগণ্ ভবস্্েকর।’মাভিকসর স্্ক্্ের পভরভধ জবকড়্কছঅকনকখাভন। িারঁ লে্্্য, ২০১৬ সাকলর মকধ্যআন্্জত্াভিক পভরসকর এ গাছ রপ্্াভনকি শীষয্স্্ানঅজত্ন করা। আপািি গাকছর পািা শক্কনা ওগ্ঁকড়্া অবস্্াে প্্ভ্্কোজাি করকছন। িভবষয্কিএ জনয্ একভট কারখানা প্্ভিষ্্া করা িারঁলে্্্য। আর এসব উকদ্যাকগর সভুবধাকিাগীজনকগাষ্্ী হকব িারঁ সম্্্্দাকের মানষু। এরইমকধ্য পকুরা এলাকাে ভবভিন্্ পভরবারকক প্্ােসাি হাজার মভরংগা গাছ ভদকেকছন। মাভিসবলকলন, ‘পকুরা দভ্্েণ আভ্্িকা এ গাকছ িভরকেজফলকি িাই। এ জাদক্ভর গাকছর উপকাভরিাসম্্কক্ত অনয্ সম্্্্দাকের মানষুকদরওজবাঝাভ্্ে।’িকব িারঁ এি দর্ আসার পথভট জমাকটওমসণৃ ভছল না। অকনক প্্ভিকলূিা জপভরকেআসকি হকেকছ এ অদময্ নারীকক। সবসীমাবি্্িা স্্ীকার ককর ভনকেই বলকলন,‘আমাকদর হেকিা খবু জবভশ ভকছ ুজনই। িকবিাকলাবাসার অিাব জনই। ভশশক্দর আমরাজসভটই ভদকেভছ। ভশশক্দর হাভস মখুগক্লা জদখকলমনটা িকর যাে।’   এরই মকধ্য জনভহিকর কাকজর স্্ীকভৃিজপকেকছন মাভিস মাথাবাথা। খাদয্ভনরাপত্্ােজনভহতিষী কাকজর জনয্ জপকেকছন দভ্্েণআভ্্িকার ‘ইনয্াকথকলা পরুস্্ার ২০১৩’।পরুস্্াকরর িাভলকাে আরও আকছ ২০১৩ভলমকপাকপা বষয্কসরা নারী কষৃককর স্্ীকভৃিও।

দক্্িণ আক্্িকা স্্াস্্্য/পভরকবশ

মাভিস মাথাবাথার বড় সাফলয্ এই জাদক্ভর মভরংগা বকৃ্্ের আভবষ্্ার
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গহৃকরম্ীকদর স্্প্্পরূণ 
অয্াদরছলয়া েয্ান

প্্ছত থরােোর ছসঙ্্াপদুরর ছেদেছি িাত্্দেরেনয্ আন্্েড্াছতক স্্্ল ইউনাইদেড ওয়ার্্্ডকদলদে গহৃকরম্ীরা পড়দ্ত আদসন। এইনারীরা ছনদেদের ভাগয্েেদলর থচষ্্াকরদিন। েছ্্কণ-পেূম্ এছিয়ার থেি থেরনছিছলপাইন, ইদ্্োদনছিয়া ও ছরয়ানরাদররনারীরা ছিখদিন কীভাদে কয্াদি ও খচুরাথোকান স্্াপন করদত হয়। এছে সিল হদলতাদঁের আয় োড়দ্ে। েতড্রান ছহসাদে তাপ্্ায় ৪০০ রাছক্ডন ডলার। ছসঙ্্াপদুরগহৃস্্াছল কাে কদর তারঁা এ োকা আয়কদরন।আইধা নাদরর একছে প্্ছতষ্্ান এসেক্্াস পছরচালনা করদি। ছসঙ্্াপদুর এছেইএকরাত্্ প্্ছতষ্্ান, োদের এ থ্্কদ্্তছেদিষত্্ আদি—গহৃকরম্ীদের অেম্েয্েস্্াপনাও েয্েসা শর্র্ ছেষদয় প্্ছিক্্ণ প্্োন।প্্ছতষ্্ানছে ২০০৬ সাদল প্্ছতছ্্ষত। ‘আইধা’একছে সংস্্্ত িব্্, োর রাদন ‘আররা োকারনা কছর’।ছসঙ্্াপদুরর দই্ লাখ ১৪ হাোর ৫০০গহৃকরম্ীর েীেন োছরয্্্যেেড্ছরত। এদঁেররদধ্য অছধকাংি নারীর েয়স ২০-এরথকাোয়, তারঁাই পছরোদরর একরাত্্উপােড্নক্্র রানষু। ছসঙ্্াপদুর োওয়ার েনয্তাদঁের অদনক োকা ঋণও করদত হদয়দি,

কারণ ছরক্্্েদরন্্ এদেছ্্িগদ্লা েনপ্্ছতছতন হাোর ২০০ রাছক্ডন ডলার পেম্ন্্ ছনদয়োদক। িদল থেখা োয়, তাদঁের অদনদকরইএক েির পেম্ন্্ থেতদনর োকা ধার থিাধকরদতই েয্য় হদয় োয়। তারপর তারঁাোছড়্দত ভরণদপাষদণর েনয্ োকা পাঠাদতশর্ ্কদরন। থিষদরি তাদঁের হাদত খেুঅল্্ োকাই োদক। তাদঁের দে্ড্িা সারাছেক করম্ী থরছলসাছকউই ও থলখক অদ্্ে ছিনদক োরণ্ভাদেনাড়া্ থেয়। তারঁা ভােদত শর্ ্কদরন,কীভাদে এই গহৃকরম্ীদের োছরদ্্যয্র চক্্থেদক থের কদর আনা োয়। ২০০১ সাদলতারঁা এই গহৃকরম্ীদের েনয্ আছে্মকসাক্্রতা করম্সছূচ শর্ ্কদরন। তারঁাঅলাভেনক প্্ছতষ্্ান ইউএন ওদরনছসঙ্্াপরুদক এর সদ্্ঙ েকু্্ কদরন। ছকন্্্নানা সরসয্ার কারদণ প্্ছতষ্্ানছে কাে েন্্কদর থেয়। ইউএন ওদরন ছসঙ্্াপদুররকদয়কেন সেসয্ ২০০৬ সাদল আইধা গঠনকদরন। প্্ছতষ্্ানছে রলূত দছ্ে থকাসম্পছরচালনা কদর। প্্ের থকাদস্ম গহৃকরম্ীদেরকছ্্িউোর, থোগাদোগ ও অেম্েয্েস্্াপনাথিখাদনা হয়। ছ্্িতীয় থকাদস্ম কীভাদেেয্েসা শর্ ্ও েয্েস্্াপনা করদত হয় তাথিখাদনা হয়। উভয় থকাদস্মর ছি ৫৫০ছসঙ্্াপছুর ডলার।

গহৃকরম্ী থেকক বয্বিায়ী এখন তারঁ আত্্প্্তয্য়ী থচহারা থেদখ এোথোঝা রিুছকল থে এই ৪১ েির েয়সীইদ্্োদনিীয় গহৃকরম্ী ছেয়াহ্ সদুপছন ছিদলনএকেন িান্্ছিষ্্ ও ছভত ্প্্কছৃতর নারী। ছকন্্্ পাচঁ েির আদগ আইধার েয্েসাশর্ছ্েষয়ক থকাদস্ম ভছত্ড হওয়ার পরসেছকি ুেেদল োয়। থসখাদন ছতছনপ্্তয্দয়র সদ্্ঙ কো েলা থিদখন।ছেছনদয়াদগর েনয্ কীভাদে োকা সঞ্্য়করদত হয়, পািাপাছি থিদখন থসছেও।তারঁ ছেশ্্ছেেয্ালয় পড়়য়্া দছ্ে থিদলরদয়দি। ছতছন প্্েদর রাদস ৫০ ছসঙ্্াপছুর ডলারেরান। তারপর ক্্রান্্দয় তা ২০০ছসঙ্্াপছুর ডলাদর উন্্ীত হয়। েির দদ্য়ক আদগ ছেয়াহ তারঁগহৃকতড্ার কাি থেদক ধার থনওয়া একহাোর ৫০০ ছসঙ্্াপছুর ডলার ও ছনদেরেরাদনা োকা ছেদয় ইদ্্োদনছিয়ার থকন্্্্ীয়োভা িহদর আসোদের েয্েসা শর্ ্কদরন। এ সরয়ই ছতছন আইধা থেদক প্্াপ্্জ্্ান েয্েহার করদত শর্ ্কদরন। ছতছনোোর েছরপ ও থ্্কতাদের চাছহো ছচছ্্িতকদরন; থোঝার থচষ্্া কদরন, থকান পদণ্যরোোর ভাদলা। ছতছন থ্্কতাদের কাদিছকছ্্িদত আসোে ছেছ্্ক শর্ ্কদরন রাছসক

২০ রাছক্ডন ডলাদর। এ থকৗিল তৎক্্ণাৎকাদে থেয়, থোকান থেদক রনুািা আসদতশর্ ্কদর রাদস ২৫০ রাছক্ডন ডলার। ছেয়াহ্ছনে িহদর েলখাোদরর একছে কারখানাখলুদত চান। থসখাদন এখন ছতছনগহৃেধদূের ছনদয়াগ থেদেন।   
বদকে থদওয়া জীবনসিুীলােতী রারছেদয়াদন ছসঙ্্াপদুর গহৃকরম্ীরকাে কদরন। ৩২ েির েয়সী এই নারীএখন থে েীেন োপন করদিন, ছকিছুেনআদগও ছতছন তা ভােদত পাদরনছন। ছতছনেখন ২০০৪ সাদল ছসঙ্্াপদুর আদসন, তখনতারঁ রাছসক আয় ৩০০ ছসঙ্্াপছুর ডলার।এর থেছির ভাগই ছতছন ভাইদোনদেরপড়া্দিানায় েয্য় করদতন। কদয়ক েিরআদগ তারঁ কষৃক োো রারা থগদল

পছরছ্্সছত আরও খারাপ হয়। ২০০৯ সাদল এদস তারঁ েীেদনর থরাড়্ঘরুদত শর্ ্কদর। থস সরয় আইধায় ভছত্ডহদয় ছতছন থিদখন োকা েরাদনা ও েয্েসাশর্র্ থকৗিল। েির দদ্য়ক আদগ তারঁছ্্িছেি গহৃকতড্ার কাি থেদক চার হাোররাছক্ডন ডলার ঋণ ছনদয় ছতছন সরুাত্্ায়একছে ছতন থহক্্দরর কছি োগান থকদনন। গত েির এই কছি চাষ কদরসিুীলােতী দই্ হাোর ৪০০ রাছক্ডন ডলাররনুািা কদরদিন। এ োকা ছতছন আোরছেছনদয়াগ কদরন রাোর চাদষ। এ েিদররথর রাদস কছি চাষ থেদক ছতছন আরও পাচঁহাোর ৬০০ রাছক্ডন ডলার রনুািা কদরন।এখন তারঁ লক্্্য হদ্্ে, ছনে থেদি ছগদয়অনাে ছিশদ্ের েনয্ একছে এছতরখানাস্্াপন করা।

সিঙ্্াপরু ছিক্্া
আইধার সহদোছগতায় ইউনাইদেড ওয়ার্্্ড কদলদে পড়দত আদসন গহৃকরম্ীরা 

লক্্্য ছিল গহৃকরম্ীদের োছরদ্্্যযর চক্্ থেদক থের কদর আনার
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বইয়ের পাতাে পানন পনরয়োধন
থমলানি নি নজ কয্াপলাি

পানিবানিি থিাগ প্্নিঙিাঙধ সিায়িািজিয্ একজি িসায়িনবদ ও একজি গ্্ানিকনিজাইিাঙিি থযৗে প্্য়াঙস তিনি কিািঙয়ঙে একনি পািঙযাগয্ বই। এি প্্নিনিপািায় িঙয়ঙে নসলভাি িয্াঙিাপানি্িকল বারপ্াি অনি ক্্্দ্্ কণাি আবিণ, যা দন্িিপানি থেঙক সব ধিঙিি বয্াকঙিনিয়াঅপসািণ কঙি। এনি খবু সাশ্্য়ী।স্্্লগামী নেশঙ্দি কো ভাবাি সময়আমিা কল্্িায় থদখঙি পাই, িািাখাবাঙিি বাক্্ বঙয় নিঙয় যাঙ্্ে। িািাদন্িি পানি নিঙয় যাঙ্্ে, এমি কো আমিানিশ্্য়ই ভাবঙি চাই িা। নকন্্্ ঘািািথিালি ও কম্বেু্্্ থজলায় থসই অিাকান্্্্িিবয্াপািিাই ঘিঙে, জািাঙলি ইন্্দসআবদল্ আনজজ থবায়াি। নিনি থদেনিঙিওয়ািািইজলাইি িাঙম একনি প্্নিষ্্াঙিিপনিচালক। ইন্্দস আিও বঙলি, ওই দই্থজলাি প্্নি ১০নি নেশি্ আিজিই স্্্ঙলদন্িি পানি পাি কঙি। িঙল নবনভন্্ থিাঙগআক্্ান্্ িঙয় ক্্াঙস অিপুন্্সিোঙক। িষৃ্্া থমিাঙিইিািা দন্িি পানি পািকঙি। স্্াঙ্্সয্ি কী ক্্নিিঙব, িা ভাবাি অবকােথকাোয়!অিয্ািয্ উন্্য়িেীলথদঙেি মঙিাই ঘািািআবালবদৃ্্বনিিািা দন্িিপানিি নবপদ সম্্ঙক্ি অজ্্। এইপানি থেঙক কঙলিা, আমােয়,থিপািাইনিস এ এবং িাইিঙয়ি থিাগ িঙিপাঙি। অলাভজিক প্্নিষ্্াি ওয়ািাি িিওআিনজ বলঙে, পানিবানিি থিাঙগ

প্্নিবেি ৩৪ লাখ মািঙুিি মিৃয্ ্িয়। নকন্্্এখি পযয্ন্্ পানি পনিঙোধঙিি পদ্্নিগঙ্লাঅিয্ন্্ বয্য়বহল্ বা সিঙজ বয্বিাঙিাপঙযাগীিয়। নকন্্্ নচন্্া থিই, এঙস থগঙেপািঙযাগয্ বই।যকু্্িাঙ্্্্েি ওকলাঙিামা অে্্িাঙজ্যিএিমন্্নভন্্িক দািবয্ প্্নিষ্্ািওয়ািািইজলাইঙিি প্্ধাি ন্্কন্্িি থবন্্ািবঙলি, বয্ন্্ক ও সামানজক পযয্াঙয়বয্বিাঙিি উপঙযাগী পানি পনিঙোধক তিনিকিাি নবিয়নি গর্ত্্্পণূয্। পানিপনিঙোধঙিি এ বইনি খবুই চমৎকাি ওউদ্্াবিমলূক একনি উপকিণ, যা জীবঙিিসবঙচঙয় গর্ত্্্পণূয্ থমৗনলক চানিদা নবশদ্্্পানিি সংস্্াঙি সিায়িা কঙি।বই কীভাঙব পানি পনিঙোধি কঙি?থযঙকাঙিা বইঙয়ি মঙিা এই নবঙেিবইঙয়ও আঙে পষৃ্্া। কািািাি ময্াকনগলনবশ্্নবদয্ালঙয়ি

িসায়িনবদ থিঙিসা িয্াংঙকানভচ থবেকঙয়ক বেি আঙগ বয্াকঙিনিয়াঙিাধী একনিপানিি নিল্্াি তিনি কঙিি। িাঙি নিনিনসলভাি িয্াঙিাপানি্িকঙল আবিৃ কাগজবয্বিাি কঙিি, যা পানিবানিি নবনভন্্থিাঙগি জিয্ দায়ী মািাত্্ক অণজুীবগঙ্লাধ্্ংস কিঙি পাঙি। কাঙজি অগ্্গনিি সঙ্্ে সঙ্্ে একনিসাশ্্য়ী নিল্্াি তিনিি প্্নি থিঙিসািআগ্্ি বাডঙ্ি োঙক। নিনি ২০০৯ সাঙলপ্্েম প্্মাণ কঙিি, রপ্ায় আবিৃ কাগজ৯৯ দেনমক ৯ েিাংে বয্াকঙিনিয়া ধ্্ংসকিঙি পাঙি। এই নবঙেি নিল্্াঙিি দামমাত্্ কঙয়ক থপনি (১০০ থপনি = ১িলাি)। আি এনি কাযয্কি োঙক ৩০নদি।নিল্্ািনিি কাযয্কানিিা সম্্ঙক্ি নিঙজিনিি নমনিঙিি একনি বক্্বয্ নভনিও কঙিইউনিউঙব প্্কাে কঙিনেঙলি থিঙিসা।থভঙবনেঙলি, থকউ িয়ঙিা থদখঙবই িা।নকন্্্ অন্্ি একজি থসনি থদঙখনেঙলি।নিনি ব্্ায়াি গািি্সাইি, একজিনিজাইিাি।ওয়ািািইজলাইঙিিনবনভন্্ প্্চাি কাযয্ক্্ঙমনিনি অংে থিি।নভনিওনি থদঙখথিঙিসাঙক ই-থমইলকঙি িাঙঁক নিনিএকনি িিি্ ধিঙিিঅংেীদানি প্্কঙ্্লকাজ কিাি প্্স্্াব থদি।িাঙিই বদঙল যায় সবনকে।্থিঙিসা প্্স্্াবনি সািঙ্্ে গ্্িণ কঙিি।

দজ্ঙি একমি িি, বই থযঙিি ্নেক্্ািঅপনিিাযয্ উপকিণ। িাই নিল্্াঙি বয্বহি্প্্নিনি কাগঙজই নবনভন্্ বািি্া থলখাোকঙব।কাগজনি েক্্। অঙিকিা পািলাকািি্ঙবাঙি্িি মঙিা। প্্েঙম সাদা োকঙলওনসলভাি িয্াঙিাপানি্িকঙলি নবন্্কয়ায় প্্েঙমএনি উজ্্্্ল িলদু ও পঙি গাঢ ্কমলা িংধািণ কঙি। িাই থস কাগঙজ থলখািউপঙযাগী কানল খুঁঙজ থবি কিা নেল থবেকনিি। গািি্সাইি বঙলি, িং কিাি কাঙজবয্বহি্ অনধকাংে কানলঙি বাঙজিাসায়নিক উপাদাি োঙক। থসগঙ্লা খাবািপানিঙি থমোঙিাও ক্্নিকি। পঙি একজিথিনিওয়ালাঙক নদঙয় তিনি কিাঙিা িয়স্্াস্্্যকি কানল। বইঙয়ি প্্েম পািায় থলখািয়, ‘আপিাি গ্্াঙমি পানিঙি মািাত্্কথিাঙগি জীবাণ ুোকঙি পাঙি। নকন্্্ এই

বইঙয়ি প্্নিনি পািায় িঙয়ঙে পানিিনিল্্াি। আপিাি পানিঙক িা নিিাপদ কঙিথদঙব।’ইংঙিনজি পাোপানে স্্ািীয় নবনভন্্ভািায়ও-থযমি থকনিয়াি জিয্ থসায়ানিনল-২৪ পষৃ্্াি প্্নিনি বই থলখা িঙয়ঙে। বইনিচাি বেি নিকঙব। থিঙিসা গি বেিদন্্কণ আন্্িকাি একনি িদীি পানিপনিঙোধঙি ওই নিল্্াি বয্বিাি কঙিি।থসখাঙি ময়লা-আবজি্িা থিলা িয়।গঙবিণায় প্্মানণি িয়, নিল্্ািনি কাযয্কি।ওয়ািািইজলাইঙিি অেয্ায়ঙি আগামীবেি থেঙক িাইনি, থকনিয়া, ভািি ওঘািাি নবনভন্্ গ্্াঙম বইনি সিবিাি কিািঙব। এঙি লাঙখা মািিু নিিাপদ পানিপাঙিি সঙুযাগ পাঙব। ওয়ািািইজলাইঙিিআওিাধীি ৩৩নি থদঙেই এই নিল্্ািবয্বিাঙিি লক্্্যমাত্্া নিধয্ািণ কিা িঙয়ঙে।

ঘানা স্্াস্্্য

পানি পনিঙোধঙিি এ বইনি খবুই চমৎকাি ও উদ্্াবিমলূক একনি উপকিণ

প্্নিনি পািায় িঙয়ঙে নসলভাি িয্াঙিাপানি্িকল বা রপ্াি অনি ক্্্দ্্ কণাি আবিণ,যা দন্িি পানি থেঙক সব ধিঙিি বয্াকঙিনিয়া অপসািণ কঙি

একই সঙ্্ে বই ও পানি পনিঙোধক



বালরু বয্াগে আগলাকিত ঘর
সারা নরময্ান

শভনবার ২০ দসশ্্েম্্র ২০১৪১০

মাভি্িন ভরভিশফািি্ আর ভজম ভরিস।রকু্্রাশজ্যর দজ্ন দ্্োিাক্্ ভিজাইনপরামশয্ক। তাশঁদর একভি কভিনচয্াশলঞ্্ ছশুে্ ভদশয়ভছল দাতবয্ সংস্্াদসালারএইি। দসালার পয্াশনল ওবয্ািাভরসহ এমন একভি বাভত ততভরকরশত হশব, রার দাম হশব ছয়িলাশরর কম বা ে্্ায় সাশে্ ৪০০িাকা। উশ্্েশয্, উন্্য়নশীল দদশশরমানশুের জনয্ দকশরাভসশনর ভবকল্্ততভর করা। দকননা দকশরাভসনদনাংরা, ভবোক্্ ও ভবপজ্্নক। তারওপর দাভম।কথামশতা কাশজ নামশলন দই্দমধাবী ভিজাইনার। ভদনরাতখািভনর পরও দদখা দেল, ফলাফলশনূয্। কারণ, অল্্ িাকায় দসালারপয্াশনশলর মাধয্শম ভবদযুৎ্ সঞ্্য়করা এবং রাশত তা সরবরাহ করারমশতা রন্্্্ বানাশনা অসম্্ব। তখনদথশকই তারঁা িাবশত শর্ ্করশলনএমন একিা বাভতর কথা, রা সহশজতাৎক্্ভণকিাশব আশলা ততভর করশতপারশব।‘শভ্্কর ভবভিন্্ বয্য়বহল্উৎশসর পভরবশত্ি কীিাশবমাধয্াকেয্ণ শভ্্ক বয্বহার কশরএকিা ভকছ ুততভর করা রায়, দসিাইভছল িাবনায়।’ বলভছশলন ভরিস।‘এক বস্্া পাথর বা আবজি্নাবয্বহার কশরও ে্্শয়াজনীয় শভ্্কিকুুততভর কশর দনওয়া রায়।’ িাবনাঅনরুায়ী কাশজ দনশমভছশলন দজ্ন।এবার সফুল দপশয়শছন দ্্্তই।‘মাভি্িনই ে্্থম ভনভ্্িত কশরভছল,এিা সম্্ব।’ ভরিস বশলন।মলূ রন্্্্াংশভির ওজন একদকভজরও কম। অশনকিাভিম্্াকভৃতর। দদখশত অশনকিা মাছধরার রশ্্্্নর মশতা। ১০ দকভজওজশনর পাথর, বাল ুবা সহজলিয্দরশকাশনা ভকছ ুরশ্্্্নর সশ্্ে রকু্্বয্াশের দিতর িশর অপর পাশশরহক্ভি দিশন ভদশল এভি কাজ করশতশর্ ্কশর। ভরিস বশলন, ‘এভি মদৃ্

শব্্ কশর। তশব দসিা দশানা রায়না বলশলই চশল।’ বাভত জ্্ালাশনাছাো্ও এভি িচি্ বা দরভিও চাজি্করার কাশজও বয্বহার করা রায়।২০১২ সাশলও গ্্্যাভিভিলাইিভনশয় খবু দবভশ দর্ রাওয়া রাশব নাবশল মশন হভ্্েল। ে্্কল্্ভি এভেশয়ভনশত ে্্শয়াজন ভছল আভবষ্্ারকশদরএকভি তহভবল, রার মাধয্শমআভ্্িকা ও িারশতর এক হাজারপভরবাশর বাভতভি দপৗশঁছ দদওয়ারায়। কারণ, ২০ ভমভনশির আশলারজনয্ দলাকজন ে্্ভতবার ১০ দকভজওজশনর একভি বয্াে তলুশত রাভজআশছ ভক না, দসিাও ভছল িাবনারভবেয়।ইনভিশয়শোশোর মাধয্শম ভরিসআর ভরভিশফািি্ তহভবল েিন শর্্কশরন। শর্শ্তই দর সাো্ তারঁাদপশয়শছন, তা ভছল সভত্যই অবাককরার মশতা। মাত্্ চার ভদশন জমাহশয়ভছল ৫০ হাজার িলার। দসঅঙ্্ ভদশন ভদশন দবশে্শছ। ভবলদেিস গ্্্যাভিভিলাইি সম্্শক্ি িইুিকরার পর মানশুের আগ্্হ দবশে্ভেশয়ভছল বহগ্ণ্। তারঁ ৯২ লাখঅনসুারীর কাশছ খবু দ্্্তই দপৗশঁছদেশছ খবর, ‘গ্্্যাভিভিলাইি একদারণ্ আভবষ্্ার’। ফলাফল: মাত্্৪০ ভদশন তহভবশল জমা পশে্ভছলচার লাখ িলার।মািপরয্াশয়র পরীক্্া-ভনরীক্্াহশয়শছ ২৭ভি দদশশ, দপর ্দথশকভফভলপাইন অবভধ। এ কাশজসাহারয্ কশরশছ ভবভিন্্ দাতবয্ে্্ভতষ্্ান ও সহশরােী সংস্্া।শ্্ীলঙ্্া ঘশুর এশস ভরভিশফািি্বশুেভছশলন, গ্্্যাভিভিলাইশির আশলাহি্ কশরই ভনশি রায়। বয্াশেরআকভৃত বদশল তারঁাগ্্্যাভিভিলাইিশক কশর তলুশলনআরও ভনখঁুত। ভকছিুা নতনুত্্সংশরাজশনর পর দদখা দেল,আশলািা ধীশর ধীশর কশম ভেশয়পশুরাপভুর ভনশি দরশত ৬০ দসশকন্্

সময় লাশে।২০১৫ সাল নাোদ বাজাশরগ্্্যাভিভিলাইি সহজলিয্ হশয় ওিারকথা। উন্্য়নশীল দদশগশ্লাশত এরদাম হশব আি শ িাকার ভকছ ুকম।ভরভিশফািি্ আর ভরিস লাশিরঅঙ্্িা তলুশত চাইশছন মলূতপভ্্িমা বাজার দথশক। ইভতমশধ্যইতারঁা ভবভিন্্ সপুার মাশক্িি ওদদাকাশনর সশ্্ে দরাোশরােকশরশছন।দর ে্্কল্্ শর্শ্ত বয্থয্ হশববশল মশন হভ্্েল, দসভিই আজনতনু েভত দপশয়শছ। পভরণতহশয়শছ এক ভবশ্্বয্াপী ভমশশন।

যকু্্রাজয্ জ্্ালাভন

গ্্্যাভিভিলাইশির সফুল পাশ্্ে দভরদ্্ দদশশর মানশুেরা

উন্্য়নশীল দদশশর মানশুের জনয্ খবুই কারয্কর গ্্্যাভিভিলাইি

গ্্্যাভিভিলাইি, দারণ্ এক উদ্্াবন
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অশ্্্ মছুে দেওয়া হামাছোরা
হয়্ান োকল্মাস বেয়াস

নাম লা হামাকোরা। বনলসন অবলকেকরাসও ৈারঁ সহেমম্ীরা এবটকে প্্ায় নৈনুউদ্্াবন বকলই মকন েকরন। দোলনা-ববোনাআর রবেং দচয়াকরর এে সব্্িলকন তৈবরববকেষ ধরকনর এে আসবাব এবট। ৩৮ বের বয়সী অবলকেকরাস বকলন,‘হামাকোরা েব্্বটর সক্্ে আমাকোরার দবেবমল (স্্্যাবনকে আমাকোরা মাকন ‘দ্্পমময়ীনারী’)। প্্থম দেউ নামটা শন্কলোবকবন, এবট এমন দোকনা বজবনস, যারসক্্ে দ্্পম বা োকলাবাসার দযাগ রকয়কে।আবমও মকন েবর, আমাকের উদ্্াববৈ এইবস্্্র সক্্ে দ্্পম-োকলাবাসার বেেটুা সম্্েক্আকে।’েলব্্িয়ার োরৈাকজনা েহকরর এলসালাকো এলাোর বাবসন্্া অবলকেকরাসযখন েথাগক্লা বলবেকলন, ৈখন ৈারঁদচাখমখু দথকে দববরকয় আসবেল খবুেরআো। মকন হব্্েল, ৈারঁ েরীর ও মকনরসমস্্ ক্্কৈ োব্্ির পরে ববুলকয় বেক্্েদেউ।অবলকেকরাকসর েরীর ও মকন ক্্কৈরসবৃ্্ি হকয়কে ২০০০ সাকলর এে দবেনাময়ঘটনায়। দস বের দেব্্্য়াবর মাকসেলব্্িয়ার আধা সামবরে বাবহনীইউনাইকটড দসলে-বডকেন্্ দোকস্মস অবেলব্্িয়ার (এইউবস) প্্ায় ৫০ জন সেসয্এল সালাকো এলাোয় হামলা চালায়। পাচঁবেন ধকর চালাকনা ওই নেৃংস হামলায় দমাট৬৬ জন বনহৈ হয়। হৈয্ার পর আধাসামবরে বাবহনীর সেসয্রা বনহৈ বয্ব্্িকেরমাথা বনকয় েটুবলও দখকল। েয়াবহ দসইেেৃয্ দেখার পর ওই গণহৈয্া দথকে দবকঁচ

যাওয়া দলােজন দসখান দথকে পাবলকয়যায়। এরপর বহ ্বের ৈারা দসখাকনদেকরবন। অকনকে েখকনাই দেকরবন। ওইগণহৈয্াোক্্ে অবলকেকরাস হাবরকয়কেন ৈারঁ২৪ বেকরর োইকপাকে। ঘটনার পরঅবলকেকরাসও এলাো দেকে্ পাবলকয় যান।বেকর আকসন েয় বের পর।এখন ওই গণহৈয্াস্্ল দথকে মাত্্ বৈনব্্ে দক্র এেবট োরখানায় অবলকেকরাস ওৈারঁ সহেমম্ীরা হামাকোরা বাবনকয় যাক্্েন।অবলকেকরাস বকলন, ‘অকনে মানষুআমাকের দেখকৈ আকসন। ৈারঁা আমাকেরজনয্ দঃ্খ প্্োে েকরন। বেন্্্ োেঁকৈোেঁকৈ আমরা ক্্াি্্ হকয় দগবে। এখনআমাকের এবগকয় যাওয়ার সময়।’অবলকেকরাকসর সক্্ে োজ েরকেননাইকরা োৈালান, আলবাৈক্ পাবেয়া,হাবেকয়র দমনা, মানকুয়ল গারবরকো ও ব্্াসদরাকমকরা। ২০০০ সাকলর দসই হামলারঘটনার দঃ্সহ স্ৃ্বৈ েলুকৈ ৈারঁা মনপ্্াণলাবগকয় হামাকোরা তৈবর েকর যাক্্েন।স্্্যাবনে োষায় দোলনা-ববোনাকে বলা হয়হামাো; রবেং দচয়ারকে দমকসকোরা।হামাোর ‘হামা’ আর দমকসকোরার ‘দোরা’বনকয় এর নাম হয় ‘হামাকোরা’।হামাকোরা প্্থম তৈবর হয় ২০১০সাকল। এর দপেকন মলূ উকে্যাগ যারঁ, ৈারঁনাম বসমন হবসকয়। েলব্্িয়ার খয্াৈনামাএই স্্পবৈ গণহৈয্া দথকে দবকঁচ যাওয়াদলােজকনর জনয্ এল সালাকো এলাোয়বনবম্মৈ এেবট সাংস্্্বৈে দেক্্্্ের নেোেকরন।বসমন হবসকয় এলাোর দলােজকনর

োে দথকে খুঁবটকয় খুঁবটকয় অকনে বেেুজানকৈ চান। বাবে্ বাবে্ বগকয় সবারঅবস্্া দবাঝার দচি্্া েকরন। হঠাৎ বৈবনআববষ্্ার েকরন, প্্বৈবট বাবে্কৈ রবেংদচয়ার ও দোলনা-ববোনা আকে। এরপরইৈারঁ মাথায় হামাকোরা তৈবরর ধারণাআকস। এরপর বৈবন দবে েকয়েজনকেৈারঁ প্্েক্্ে োজ েরার আহ্্ান জানান।শর্ক্ৈ অকনকে দযাগ বেকলও দবেেকয়েজন দেকট পকে্ন। দথকে যান ১১জন। ৈাকঁের মকধ্য বনলসন অবলকেকরাসসহেয়জন সরাসবর হামাকোরা তৈবরর সক্্েসম্ৃ্ি্্ হন।প্্থম হামাকোরার োম রাখা হয় বৈনলাখ ৬০ হাজার েলব্্িয়ান দপকসা (প্্ায়১৮০ মাবে্কন ডলার)। এরপর রাজধানীদবাকগাৈার এে বেে্্কমলায় দমাট ৮০বটহামাকোরা ববব্্ি হয়। েরমাে আকস আরও২০বটর। সম্্্্বৈ োরৈাকহনা প্্াসা দহাকটল১৬বট হামাকোরা দেকন এবং এব্্িকটাোউক্্েেন নাকমর এেবট প্্বৈষ্্ান ৩০বটরেরমাে দেয়। েলব্্িয়ার প্্খয্াৈসংগীৈবেে্্ী ও অবেকনৈা োকল্মাস োইেসবেকনকেন এেবট। েলব্্িয়ার দ্্পবসকডন্্হয়্ান মানকুয়ল সাক্্িাসও বেকনকেন বৈনবটহামাকোরা।অবলকেকরাস বকলন, ‘আমরা মকন েবর,েববষয্কৈ আমাকের সি্্াকনরাও হামাকোরাতৈবর েকর জীববো বনবম্াহ েরকৈ পারকব।হামাকোরা েীোকব তৈবর হয়, ৈা বেখকৈৈরণ্-ৈরণ্ীরা দবে আগ্্হ দেখাক্্েন।হামাকোরাই এই এলাোর েববষয্ৎ গকে্দেকব।’

কলম্্িয়া সমাজ/নেো

দোলনা-ববোনা ও রবেং দচয়াকরর সব্্িলকন তৈবর ববকেষ আসবাব লা হামাকোরা

চলকে হামাকোরা বানাকনার োজ

পয্াকেট েরা হক্্ে হামাকোরা
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ঐতিহয্ে নিনু প্্াণ
বোরাইয়া হািদাে

কণ্্স্্র বাোশস মিমলশয় যাওয়ারিশো ক্্ীণ। চলেেম্্িও অপযম্াপ্্।বসই তেেশব স্্ায়শুোশগ ভশুগ পঙ্্্হশয় বগশেে। মিশেল হালামিয়ােমিকিশো কথা বলশে বা চলশেপাশরে ো। মকন্্্ োরঁ এই পঙ্্্ত্্োরীমরক। বোশেই িােমসক েয়।োরীমরকভাশব যেো দব্ম্ল,িােমসকভাশব োর বচশয় অশেকববমে দঢ়ৃ বশলই অশে্ের দয়ায় ববশঁচথাশকেমে মিশেল। মেশি কািকশরে। মেশির হাশে তেমর বসইকাি মদশয় ৪১ বের বয়সী এইবলবামেি িগু্্ কশর চশলশেেসবাইশক।গবম্ভশর মিশেল োরঁ হাশেরকাি বদমিশয় বলশলে, ‘বোহার এইিণ্্গশ্ো বদিশে পাশ্্েে? এগশ্োতবরশ্ের একমে মবশের দেশকরবামির ঝলুবারান্্া বথশক বেওয়া।এগশ্ো আমি এিে বামেশেরপ্ান্্মরে করব। আর বসইবামেগশ্ো েমিশয় যাশব সারামবশ্্ে।’ প্্েীকী অশথ্ম হশলও মবে্্শকআশোমকে করার একো স্্প্্ বযেমঝমলক মদশয় যায় োরঁ বোশি।মিশেল প্্মেমদে আকক্ এেমসশয়ল কারিাোয় কাি কশরে।স্্ােীয় এই এেমিও োরীমরকপ্্মেবন্্ীশদর কিম্সংস্্াে কশর।কারিাোমে ‘ববইে বাই ২-মবমিিাইে’ োশির একমে প্্মেষ্্াশেরমিেে পরূশণ কাি করশে।বলবামেি এই প্্মেষ্্াে ঐমেহে্বাহীবামির ধ্্ংসাবশেষ বথশক স্্াপশে্েরোো মিমেস সংগ্্হ কশর ো বথশকগহৃসজ্্ার েেেু উপকরণ তেমরকশর।প্্কল্্মের স্্প্্ প্্থিবদশিমেশলে ববশেমদি্্ বো ব্্াশোয়াও োরঁ স্্ািী রািা িবুারাক,পঞ্্াশের ঘশর পা বদওয়া ফরামস-বলবামেি এক দম্্মে। ব্্াশোয়ারদশ্ো বেো-িােশুষর িেে্ কাি করাএবং মেল্্ বা গহৃসজ্্ার উপকরশণরপ্্মে ভাশোবাসা। এই দশ্ো মেমেমিমলশয়শেে এক মবন্্্শে।১৯৯৪ সাশল এই দম্্মে যিেবলবােশে এশলে, বলবােশেরঐমেহে্বাহী বামিগশ্োর বৌন্্শয্মিগু্্ ব্্াশোয়ার িাথায় একো

পমরকল্্ো বিশল বগল। প্্মেষ্্াকরশলে ববইে বাই ২-মব মিিাইেোশির এই সািামিক-বে্বসাময়কপ্্মেষ্্াে। দঃ্ি কশর মেমেবলমেশলে, গহৃযশু্্ের পর পশুোবদেমে যিে েেেু কশর গশি বোলাহশয়শে, দভ্ক্াগে্িেকভাশব োসমিকভাশব করা হয়মে। মরশয়লএশ্্েে বিশভলপার প্্মেষ্্ােগশ্োতবরে্ প্্ায় দিল কশর বফলল।িহািলূে্বাে স্্াপেে্-ঐমেশহ্েরগলায় বসাশো হশো েম্র।েগরায়শণর তদেে্ মদেশক মদেবি হশে থাকল। একই সশ্্ঙব্্াশোয়ার মবরে্্্-ব্্োশে সােঁরাশোরলিাই, বলবামেি স্্াপশে্ের ঐমেহে্ধশর রািার সংগ্্াি। পশুোশো,পমরেে্ি্্, ধ্্ংসপ্্ায় মকংবা মবধ্্স্্বামিগশ্োর বয উপকরণ োরঁবে্বহারশোগে্ িশে হশো, বসগশ্োমেশয় এশস োশে মেমে েেেু িীবেবদওয়ার মিেে মেশলে।এই স্্প্্ পরূশণর লিাইশয় োরঁাপাশে বিশক মেশলে প্্াম্্নকিােষুগশ্োশক। এশঁদর িশধ্ে মিশেলবযিে আশেে, বেিেই আশেে ৩৮বের বয়সী রামেয়ার িশোগমৃহণীরাও। বিইোমব কারিাোয়কাি করা এই োরী বলমেশলে,‘আমি এিাশে েয় বের আশগ কািশর্ ্কমর। আিার স্্ািী েিে একদঘ্ম্েোয় পশুো পঙ্্্ হশয় মেে বেরেযে্াোয়ী। মেমে কাি করশেপারশেে ো। োরঁ কিম্শ্্কশ্্েবথশকও বোশো ক্্মেপরূণ বদওয়াহয়মে। বস সিয়ই আকক্ এেমসশয়শল কাি করা আিার বাবারিাধে্শি ববশেমদি্্ আর রািার সশ্্ঙআিার পমরচয়।’অদক্্ এক শ্্মিক বথশকরামেয়া একসিয় দক্্ কিম্ী হশয়উিশলে। সাধারণ এক গমৃহণীবথশক পমরবাশরর উপািক্শের অেেে্ভরসা। বলবােশের প্্াম্্নকিেশোষ্্ীর সাধারণ এক োরীবথশক বযে হশয় উিশলে একমেল্্ী। স্্ািীশকও সসু্্ কশরেলুশলে। স্্ািী কাশি মফরশলে।মকন্্্ অন্্ঃপরু বথশক বয িমু্্ির স্্াদমেমে বপশয়শেে, বসমে আর হারাশেচাইশলে ো। রামেয়া কাি কশর

চশলশেে এিশো। কারণ? ‘আমিবো শধ্ ুআিার পমরবারশক সাহাযে্করমে ো, আমি কাি করমেআিাশদর ঐমেহে্ ধশর রািারিেে্ও।’ববইে বাই ২-মব মিিাইেমবশ্্ের বসই ৯৩৫মে প্্মেষ্্াশেরএকমে, যাশদর ‘মব করশোশরেে’সামে্কমফশকে বদওয়া হশয়শে। এসামে্কমফশকশের অথম্ হশো, এইপ্্মেষ্্াে োশদর করশোশরে েম্্িবে্বহার কশর পমরশবে ও সািামিকসিসে্া সিাধাশে কাি করশে।ইসরাশয়ল বাশদ িধে্প্্াচে্ ও উত্্রআম্্িকায় এমেই একিাে্্ ‘মব কপম্’প্্মেষ্্াে।রািা িবুারক বলমেশলে,বেকসই সািামিক উন্্য়শের িেে্অথম্নেমেক সক্্িো অেে্েিপবূম্েেক্। প্্াম্্নক িেশোষ্্ীশকঅথম্নেমেক সাহাযে্ মদশয় আরওববমে মেভক্রেীল কশর বফলা েয়,বরং োশদর অথম্নেমেক কিম্যশ্্েরিশধ্ে মেশয় আসার িাধে্শিই সম্্ববেকসই উন্্য়ে। আর এো বযসফলভাশবই করা যায়, রািা আরব্্াশোয়া এর অেে্েি বিউদাহরণ। বোট্্ একো পমরসশরমেশিশদর প্্মেষ্্াশের যাে্্া শর্্করার পর এই দম্্মে আিাই লািিলার মবমেশোগ কশর যিু্্রাশ্্্্েরবোে্্শে এিে একমে গে্ালামর চালুকশরশেে!মকন্্্ োশঁদর আসল সাফলে্এভাশব অথম্ মদশয় পমরিাপ করাযায় ো। মবশ্্ের একো প্্ায় মবম্্েন্্অংে বথশক িাদকাসি্্, বিলিীবেবা গহৃহীে হশয় পশথ আশ্্য় বেওয়াোরীরা এিে েেেু কিম্শ্্কে্্ আরেেেু িীবে কশর েশুলশেে।সািামিক বে্বসায় উশদ্োশগর প্্মেএিে ইউশোপ-আশিমরকার িােশুষরিশধ্েও অশেক ইমেবাচক দমৃ্্িভম্্ঙ।ফশল ব্্কে্্মের সািশে আরও বহ্পথ।সবশচশয় বি কথা, প্্মেষ্্ােমেএিে সব িােষুশক কিম্শ্্কশ্্ে মেশয়আসশে, যাশঁদর বকউ কাশির বোগে্বশল মবশবচোই কশরমে। মিশেল-রামেয়ারা িুঁশি বপশয়শেে োশঁদরস্্শ্্পর েেেু মিকাো।

লেবানন েকো

মিশেল হালামিয়াশের িশো অশেক প্্মেবন্্ীর কিম্সংস্্াে কশরশে গহৃসজ্্ার উপকরণ তেমরর প্্মেষ্্ােববইে বাই ২–মব
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সমদু্্ের দেবতা
ত্্িদ্্িািার এি শদ্য়ৎস্

ওেন্্ার তেদোর বয়াে স্্াদটর বয়স িখে মাত্্ ১৬বির। কস সময় ইতরয়াে সাগদর ঝাপঁাদি তগদয়তিতে আতবষ্্ার েদরে, েয়ংের পতরমাদণ প্্াত্্িেোসদি সমদু্্ে। িক্্্তে স্্াট তিে েদরে, এমে তেিুেরদি হদব, যাদি এই আবরজ্ো পতরষ্্ার েরা যায়।‘আতম এেবার কযটা োতব, কসটা কেষ ো েরাপযয্ন্্ কেদগ োতে,’ বেতিদেে স্্াট। প্্চণ্্ করতে,এোগ্্ আর আত্্তবশ্্াসী োগতিে িাদঁে। কসইকরে কেদেই িতুটর পর তিদর স্্াট প্্েম কয োরতটেদরে, তেদরর এে বনু্্দে তেদয় হাইসু্্দের রেয্এেটা প্্েল্্ বাোে। কসই প্্েদ্্লর মাধয্দম িারঁাতেধয্ারণ েরার কচষ্্া েদরে, উত্্র সাগদর তিে েীপতরমাণ প্্াত্্িদের দষ্ণ হয়।িারঁ এই কিাট্্ প্্েল্্টার খবর েরদর পদেস্্ােীয় এে পত্্তোর। আর কসই পত্্তোর খবদররমাধয্দম কটডএক্্ টে োদমর এেতট সংস্্াকযাগাদযাগ েদর িারঁ সদ্্ে। রােদি চায়, সমদু্্েরআবরজ্ো তেদয় স্্াদটর গদবষণা েী বেদি। শধ্ুিোিে েয়, তিতে সমদু্্ে োসমাে প্্াত্্িদেরআবরজ্ো পতরষ্্াদরর েিেু এেতট ধারণাও তেদেে।রাে তেদয় মাি ধরার মদিা েদর সমেু্্ কেদেোসমাে আবরজ্ো কিাোর কচদয় প্্েতৃির সাহাযয্তেদয়, ক্্োি আর বািাসদে বয্বহার েদর েীোদবআবরজ্োগদ্ো কিাো যায়, কস পদ্্তি আতবষ্্ারেরদেে। কসতট দ্্্িই আরও োযয্ের ও সহরবদে প্্মাতণি হদো।িীরবিজ্ী অঞ্্েতবষয়ে প্্দৌেে, সমদু্্েরআইেগি তবদেষজ্্, পতরদবেতবজ্্ােী, সমেু্্রীবতবজ্্ােীসহ ১০০ রে তবদেষজ্্ তেদয় স্্াটএেতট েে গেদ্েে। এদঁের তেদয় পরীক্্ামেূেোদবচাোদো হদো কসই পদ্্তিতট। সমদু্্ের প্্াণীদেরকোদো ক্্তি ো েদরই পাতে কেদে আবরজ্ো িদুেআো সম্্ব হদো। এখে স্্াটদের েক্্্য আরও অদেে বে।্

২০২০ সাদের মাঝামাতঝ সমদয়র মদধ্য িারঁােয্াতেদিাতে্যয়া আর হাওয়াইদয় এই পদ্্তি প্্দয়াগেরদি চাে। কসখাদে ৩০ কোতট ডোর খরচ হদব।স্্াদটর মদি, এ খরচ প্্চতেি পদ্্তির খরদচর ৩৩েিাংে েম। তেদরর এ পতরেল্্ো তেদয় তিতে বদসকেই। স্্াট রাতেদয়দিে, গি বির োো রায়গায়ক্্েি ই-কমইে পাতিদয়দিে ১৩ হারাদরর মদিা।চেদি পদুরােদম োর এবং কসটা েীষণ ররত্র।সমেু্্ কয েয়াবহ তবপদের মদুখ। ত্্গেতপদসর তহসাববেদি, প্্তিবির এে কোতট টে প্্াত্্িে আবরজ্োরমা হয় সমদু্্ে। প্্াত্্িদের ওরে তবদবচোয় এেকোতট টদের পতরমাণ েি তবোে, তচন্্া েদরকেখেু। তবস্্য়ের িেয্ হদো, এর ৮০ েিাংেইআদস েতূম কেদে। বাতে ২০ েিাংদের রেয্ োয়ীসমদু্্ে চোচেোরী রাহার। প্্াত্্িদের সবদচদয় বে্দষ্ণ ‘ক্্গট পয্াতসতিে গারদবর পয্াচ’ োদমপতরতচি, যার আয়িে কটক্্াস রাদর্যর সমাে! এইপ্্াত্্িেগদ্ো তবষাক্্ সযুদ্পর মদিা িরে তিতর েদরসমদু্্ের পাতেদি কমোদ্্ে; যাদি ক্্তিগ্্স্্ হদ্্েসমদু্্ের খােয্েঙৃ্্ে।স্্াদটর পদ্্তির তেি ুসমাদোচোও আদি।অদেদেই বদেে, এদি ক্্্ে্্ দষ্ণোরী পোেয্গদ্োিদুে আো সম্্ব েয়। িদব সমাদোচোয় োে তেদয়বদস োোর মােষু স্্াট েে। তিতে ৫৩০ পষৃ্্ারএেতট গদবষণা িেয্, িত্্্্ ও সম্্াবয্িা প্্তিদবেেপ্্োে েদরদিে। শধ্ ুসমেু্্ কেদে প্্াত্্িে িদুেআো েয়, েিেু েদর সমদু্্ে প্্াত্্িে-বরয্য্ কযে যকু্্ো হয়, কসতটও িার মেূ েক্্্য। কযদহি ু৮০েিাংে বরয্য্ েতূম কেদেই যাদ্্ে, এ োরদণ তিতেকরার তেদয়দিে প্্াত্্িদের তরসাইদেদের ওপর।এি েম বয়দস এি তবরাট এেতট প্্েল্্কেওয়ার চাপ েীোদব সামোদ্্েে? স্্াট বরংবেদেে, ‘আমার বয়স ৪০ হদেই বরং এগদ্োআরও েতিে হদয় কযি।’

হলয্ান্্ পতরদবে

বয়াে স্্াট কেদবতিদেে, সমদু্্ের আবরজ্ো পতরষ্্ার েরার রেয্ তেি ুএেটা েরা েরোর

সমেু্্কেদে আহরণ েরা আবরজ্োর পাদে বয়াে স্্াট

সমদু্্ের প্্াণীদের কোদো ক্্তি ো েদরই পাতে কেদে আবরজ্ো িদুে আো সম্্ব
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চাকার শরডডি
সামাই ফোরররস

ফতহ্নসহালপা। রাত ১১টা, ১৬ জানুয়ানর২০০২। একনট গানি দ্র্ঘটনায় তাঁরেরীররর ননম্্াংে অচল হরয় োয়। নতননহরয় উরেনেরলন ট্্্যারজনি। এর পর ননরজরভাগ্য নতনন ননরজ ফেরে ননরয়রেন। তাঁর ননয়নত হ্ইলরচয়ারর োঁধা পিরলওহনু্্রারসর গানিনমন্্্্ি রাউল আরতুরোফ্্োররস তাঁর ভাগ্য েরণ কররত নগরয় নভন্্পথ ফেরে ফনন। এভারে নমনটরয় ফেরলনহতাোর সর্্ে তাঁর ফোঝাপিা। নতনন তাঁরকাজ চানলরয় োওয়ার নসদ্্ান্্ ফনন। তাঁরগ্্াহকরের নেরত শ্র্ কররন নতুন আররকনটফসো। ফে মানুরেরা হাঁটরত পাররন না,তাঁরা ফেন গানি চালারত পাররন, ফস জন্যনতনন গানিরত নেরেে এক বেনেষ্্্যসংরোজন কররন।ফসই দ্ঃসহ নেননটর পর প্্ায় ১৩ েেরচরল ফগরে, আর নতনন এই গানি সারাইরয়রকাজ কররেন ২৫ েের ধরর। এ কাজফথরকই তাঁর ননরজর ও পনরোররর অন্্ফোরট।দ্র্ঘটনার নেকার হরেন—এটা নতননকখরোই ভারেননন। েখন ফসটা রটল, তখনতাঁর ভাোয় ‘মাথায় আকাে ফভরে পিল’।েখন জানরলন, নতনন নচরতরর পে্্্ ওসামনয়কভারে অন্্ হরয় ফগরেন, তখন

ননরজর মৃতুয্ কামনা করররেন। ফস সময়তাঁর ি্্্্ী গভ্ভেতী, জীেন কীভারে চলরে, ফসনেেরয় ফোরো ধারণাও তখন তাঁরের নেলনা। নকন্্্ রাউল হাল োরিননন।
পররবরডতনআট মারসর নচনকত্সায় রাউল সুস্্ হরয়ওরেন। হাসপাতারল এই আট মারসরমর্ধয নতন মাস নতনন খুে অন্্সর নেরলন।নকন্্্ ফসই সমরয়ই জীেন ননরয় নতুননচন্্াভােনা শ্র্ কররন। সাধারণ ফোরোনমন্্্্ি আর নতনন থাকরেন না, তাঁর ভাগ্যঅরনক নকে্র সর্্েই জনিত হরয় পিরে। ফভরে ফেখরলন, নতনন এমন নকে্কররত পাররন নক না, োর েরৌলরত ফেমানুেরের পা ফনই, তাঁরা গানি চালারতপাররেন। এনট ভাোর পর নতনন তাঁর ফোকানআোর চালু কররলন, োরত েুক্্রার্্্্ে তাঁরঅন্জভত জ্্ান প্্রোগ কররত পাররন।দ্র্ঘটনার এক েের পর আোর েখন তাঁরগানি চালারোর প্্রোজন ফেখা ফগল, তখননতনন ভােরলন, হাত নেরয় চালারোর মরোফোরো পনরেত্ভন গানিনটরত ননরয় আসা োয়নক না। এক সপ্্ারহর মর্ধয নতনন তারনকো ও মরিল বতনর করর ফেলরলন।

পরীক্্া করর ফেখরলন, ফসনট কাজকররে।রাউরলর মরত, ‘প্্র্তযক মানুরেরই নকে্না নকে্ করার সামথ্য্ঘ আরে। ঈশ্্রমানুেরক ফতমন উন্্ত একনট মন্্িষ্্নেরয়রেন।’ মানুে তার মাধ্যরম োধারপাহাি সনররয় সামরন এরোরত পারর। 

আরবষডডারকাজ কররত নগরয় রাউল গানিরত প্্ায় ৩০ধররনর পনরেত্ভন এরনরেন। তাঁর গ্্াহরকরােরলরেন, তাঁরক এসরের ফপরটন্্ কররতহরে। নকন্্্ নতনন এরত আগ্্হী নন, তাঁরলক্্্য মানুেরক সহায়তা করা। গানিরত এ পনরেত্ভন আনরত এক নেন

ফলরগ োয় েরল নতনন জানান। নতনন গানিরন্্িয়ানরং হ্ইরল একনট লম্্া েস্্্ েনসরয়তারপর তাঁর উত্পানেত েন্্্্নট স্্াপন কররন,ো আেরত পারয়র কাজ করর। েন্্্্নট নেরয়এক হারতই চমত্কারভারে ফ্্েক কো ওগনত োিারো োয়।এ কারজ রাউরলর পনরোরই তাঁরসেরচরয় েি সহায়। ফোট ফেরলর েয়স১২, ফস-ই তাঁর আেে্ঘ সহকারী। আররাউরলর ি্্্্ী ও দ্ই ফমরয় হর্্ে ইন্্িন, তারাএ কারজ েন্্ক ফোগায়। োরীনরকপ্্নতেন্্ীরের নভক্্া কররত হরে—এ কথানতনন এরকোররই মারনন না। নতনন পাররলঅন্যরা পাররেন না ফকন? সুরোগটা খঁুরজননরত হরে। হ্ইলরচয়ারর েসা একজন নমন্্্্িএভারেই তাঁর জীেরনর ফোি রুনররয়নেরয়রেন। অন্য ফেরে না নগরয় একনটকারখানা নেরয় ননরজ ভাগ্য েেরলনেরয়রেন। অথচ নহউম্যান ফোনেনলনটপ্যাসরোরারলর তথ্যানুোয়ী, ভাগ্যেেলারত অবেধভারে েুক্্রার্্্্ে োওয়ারপরথ প্্নতেের হনু্্রারসর অন্্ত ২০ জনমানুে হাত-পা হারান। এর ফচরয় হনু্্রারসেরসই স্্প্্ পূরণ করা ফ্্েয় মরন কররনরাউল।

হনড্ডরাস চলাচল

ফে মানুরেরা হাঁটরত পাররন না, তাঁরের জন্য গানিরত নেরেে বেনেষ্্্য ফোগ করররেন রাউল আরতুররা ফ্্োররস

আরতুররা ফ্্োররস ভারেননন, আোর কখরনা নতনন গানি চালারত পাররেন



শনিবার ২০ ডসয়্্েম্্র ২০১৪ ১৫
আবলার সিতরওয়ালা

সের পষৃ্্ার পর

িখি িা নেল িয়িাকনপোর, িাসাইয়্্োস্্াইল ডেনশি। িাই যাত্্ারপাণু্্নলনপ কনপ করয়ি হয়িা হায়িনলয়খ। পলাি সরকার এ কাজকরয়িি। পাশাপানশ িাঁয়ক প্্ম্্িওকরয়ি হয়িা। এিায়বই িাঁয়ক বইপড়্ার ডিশা ডপয়ে বয়স।পলাি সরকার বড়্ হয়েয়েিোোবান্ড়য়ি। োিােয়হর জনেরখাজিা আদায়ের কাজ কয়রয়েিএকসেে। ইউনিেি পনরষয়দর(ইউনপ) কর আদােকারীর চাকনরওকয়রয়েি নকেুনদি। ডবিয়ির িাকােবই নকিয়িি। নিয়জ পড়্য়িি,অি্যয়দরও ধার নদয়িি। িারপরনিয়জর গ্্ায়ে নিয়জর বসিনিিােপ্্নিষ্্া কয়রি একনি োধ্যনেকনবদ্যালে। শ্র্য়ি নিনি নবদ্যালয়েরনশক্্াে্নীয়দর বই পড়্য়ি নদয়িি।প্্নিবের যাঁরা ডেধািানলকাে প্্েেডেয়ক দশে স্্াি পয্নন্্ অজ্কি করি,িায়দর প্্য়্িযকয়ক উপহার নদয়িিবই। িাঁর বই নবিরয়ের আয়্্োলয়িরডস–ই নেল বীজ।োোয়বনিয়সর কারয়ে এ সেয়েপলাি সরকারয়ক হাঁিার অি্যাসকরয়ি হে। িখি িাঁর োোে হঠাৎএক অনিিব নচন্্া আয়স। ‘আনেডিয়ব ডদখলাে, যারা আোর বান্ড়ডেয়ক বই নিয়ে যাে, আনে নিয়জইডিা ডহঁয়ি ডহঁয়ি িায়দর বান্ড়য়ি নগয়েবই ডপৗঁয়ে নদয়ে আসয়ি পানর।’বয়লি পলাি সরকার। ‘ডসই ডেয়কশ্র্। এক বান্ড়য়ি বই নদয়ি ডগয়লিার ডদখায়দনখ আয়রক বান্ড়রডলায়করাও বই চাে। বই নিয়ে হাঁিাআয়্্ে আয়্্ে আোর ডিশাে পনরেিহয়লা।’ পলাি সরকার ডযয়ি শ্র্করয়লি গ্্ায়ে গ্্ায়ে, োিুয়ষর ঘয়রঘয়র। িাঁর বই নবনল করার গল্্েন্ড়য়ে পড়্য়ল োত্্োত্্ী ও গৃহবধূরাবই ধার নিয়ি িাঁর কায়ে ধরিা নদয়িশ্র্ কয়রি। গ্্ায়ের পয়ে পয়ে নিনিঘুরয়ি শ্র্ কয়রি ভ্্াে্যোে একপাঠাগায়রর েয়িা। নিয়জর গ্্ায়ে িাঁরবান্ড়নিই হয়ে ওয়ঠ পাঠাগার।

পড়্য়ি ডদওোর জি্য বাংলাসানহয়্িযর ধ্্্পনদ ডলখকয়দর বইগ্য়লা রয়েয়ে পলাি সরকায়ররসবয়চয়ে পেয়্্ের িানলকাে। িাোড়্া ডলাকসানহি্যসহ অি্যাি্যজিন্্পে ডলখয়কর বইও নিনি নবিরেকয়রি।পলাি সরকায়রর হাি ধয়র ৫৫বের বেসী আবদ্র রনহে হয়েউয়ঠয়েি বইয়ের নিেনেি পাঠক।বাঘা উপয়জলার নদঘা বাজায়ররনহয়ের েুনদর ডদাকাি রয়েয়ে। এখিনিনি শ্ধু নিয়জই বই পয়্ড়ি িা, প্্নিনবয়কয়ল িাঁর ডদাকায়ি বয়স বইপড়্ার আসর। আবদ্র রনহে বয়লি,পলাি সরকার িাঁর ডিিয়র বইয়েরআয়লা ড্্েয়ল নদয়েয়েি। পলাি সরকায়রর বই পড়্াআয়্্োলি সীোবদ্্ নেল বাংলায়দয়শরউি্্র-পন্্িোঞ্্য়লর রাজশাহীনবিায়গর একনি উপয়জলার কয়েকনিগ্্ায়ের েয়্ধয। ওই নিিৃি পন্্িঅঞ্্য়লর বাইয়র ডস খবর ডকউজািি িা। ২০০৭ সায়লর ১৭ডিব্্্োনর প্্থম আলো িাঁয়ক নিয়েএকনি প্্নিয়বদি প্্কাশ কয়র।চারনদয়ক িাঁর প্্শংসা েন্ড়য়ে পয়্ড়।২০০৯ সায়ল স্্ািীে ডজলা পনরষদিাঁর বান্ড়র আনিিাে একনি পাঠাগারপ্্নিষ্্া কয়র। রায়্্্্ের নবয়শষ সম্্ািএকুয়শ পদয়ক িাঁয়ক িূনষি করাহে।৯৪ বের বেয়সও পলাি সরকারবই নিয়ে প্্নিনদি দ্-নিিনি গ্্ায়েযাি ডহঁয়ি। সুরনসক ও জীবিবাদীোিুষ নিনি। োিুয়ষর েয়্ধয নিনিএেি উদ্্ীপিা জানগয়ে িুয়লয়েি ডযিাঁয়ক নঘয়র ডদয়শর উি্্রাঞ্্য়ল বইপড়্া একনি সাোনজক আয়্্োলয়িপনরেি হয়েয়ে। িাঁর এইআয়্্োলয়ির গিীর প্্িাব েন্ড়য়েপয়্ড়য়ে িাঁর নিয়জর ও আশপায়শরগ্্ােগ্য়লার সীোিার বাইয়র।অয়িয়কই এখি এনগয়ে এয়সয়েিগ্্ন্্াগার প্্নিষ্্া এবং গ্্ায়ে গ্্ায়ে বইনবিরয়ের আয়্্োলয়ি।বাংলায়দয়শর গ্্ােীে জিপয়দরঅনশক্্ার অন্্কায়র পলাি সরকারহয়ে উয়ঠয়েি উজ্্্্ল এক প্্দীয়পরেয়িা। 

২০ ডসয়্্েম্্র ‘ইেপ্যাক্্ জাি্নানলজে ডে’ পালি করার জি্য একত্্ হয়েয়ে নবয়্্ের ৪০নি প্্ধাি সংবাদপত্্।প্যানরসনিন্্িক প্্নিষ্্াি স্্াক্কনিউজ-এর এই আয়োজয়ি বাংলায়দশ ডেয়ক যুক্্ হয়েয়ে প্্থম আলো।আপনিও ডযাগ নদয়ি পায়রি এই আয়োজয়ি। েূল আন্্জ্কানিক প্্নিয়যানগিার পাশাপানশ আপনি অংশ নিয়িপায়রি প্্থম আলোর ডসলনি প্্নিয়যানগিাে। 
প্্থম আলোর আজয়কর ‘েুনির নদয়ি’র নবয়শষ ড্্োড়পয়্্তর সয়্্ে ‘ডসলনি’ িুলুি। ডসনি ডপাস্্ কর্ি প্্থমআলোর ডিসবুক ডপয়জ (www.facebook.com/DailyProthomAlo) অেবা িুইিায়র। 
আপিার ডসলনি ডপাস্্ করার সেে অবশ্যই  #ImpactJournalism #ProthomAlo @ProthomAlo ব্যবহার কর্ি।

ইেপ্যাক্্ জাি্নানলজে ডে

সেলতি িলুনু পরুস্্ার তজিনু 

সেরা তিনজন ‘সেলতি’দািা পাবেন আকরষ্ণীয় পরুস্্ার

২০ ডসয়্্েম্্র ‘ইেপ্যাক্্ জাি্নানলজে ডে’ পালি করার জি্য একত্্ হয়েয়ে নবয়্্ের ৪০নি প্্ধাি সংবাদপত্্।প্যানরসনিন্্িক প্্নিষ্্াি স্্াক্কনিউজ-এর এই আয়োজয়ি বাংলায়দশ ডেয়ক যুক্্ হয়েয়ে প্্থম আলো।আপনিও ডযাগ নদয়ি পায়রি এই আয়োজয়ি। েূল আন্্জ্কানিক প্্নিয়যানগিার পাশাপানশ আপনি অংশ নিয়িপায়রি প্্থম আলোর ডসলনি প্্নিয়যানগিাে। 
প্্থম আলোর আজয়কর ‘েুনির নদয়ি’র নবয়শষ ড্্োড়পয়্্তর সয়্্ে ‘ডসলনি’ িুলুি। ডসনি ডপাস্্ কর্ি প্্থমআলোর ডিসবুক ডপয়জ (www.facebook.com/DailyProthomAlo) অেবা িুইিায়র। 
আপিার ডসলনি ডপাস্্ করার সেে অবশ্যই  #ImpactJournalism #ProthomAlo @ProthomAlo ব্যবহার কর্ি।

ইেপ্যাক্্ জাি্নানলজে ডে

সেলতি িলুনু পরুস্্ার তজিনু 

সেরা তিনজন ‘সেলতি’দািা পাবেন আকরষ্ণীয় পরুস্্ার

বই নিয়ে গ্্ায়ের পয়ে পলাি সরকার
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আদলার ফেকরওয়ালা
আেলু কালাে েহুম্্ে আোে 
গ্্াবের ললাবকরা সকাবল ঘেু লভবে লেখবে পাে,োবের আগেনাে হাবস্োজ্্্্ল েবুখ োগঁি্বে আবেনপলান সরকার। োরঁ কাবঁে লোলা, লোলার লভেবরেই। েেস ৯৪ েের, গকন্্্ ৩০ েেবরর যেুবকরেবো সচল। কাবঁে লোলা গনবে প্্গেগেন োইবলরপর োইল লহবঁে গ্্াে-গ্্াোন্্বর যান। গনবের োকােলকনা েই োগি্ োগি্ গিবে োনষুবক পিব্ে লেন।পিা্ লিষ হবল গেবে আবসন নেনু লকাবনা েই।এভাবে একোনা ৩০ েের েবর করবেন এই কাে।রােিাহী অঞ্্বলর প্্াে ২০গে গ্্ােজব্ি্ গেগন িবি্েবুলবেন েই পিা্র এক অগভনে আব্্োলন।প্্াে ১৬ লকাগে োনবুষর লেি োংলাবেি।গ্্াোঞ্্বল এখবনা েহ ্োনষু েগরদ্্ ও গনরক্্র।গনবের ও আিপাবির গ্্ােগব্লা লেবক অগিক্্া ওঅজ্্ানো দর্ করার স্্প্্ গনবে কাে করবেন পলানসরকার।োোবক পলান সরকার হাগরবেগেবলন পাচঁ োস

েেবস। পিা্বিানাে হাবেখগি্ হবেগেল েবে, গকন্্্ষষ্্ ল্্েগির পর অেথ্াভাবে আর পাঠিালাে লযবেপাবরনগন। েবে পিা্র অভে্াসো লেবক গিবেগেল।গ্্ােিব্্ে েইবের েড্্ আকাল। এর-ওর কাে লেবকোর কবর এবন েই পিব্েন। যখন লয েইলপবেবেন, সাগ্্বহ পবি্বেন। োগরদ্্্েভরা শিিবেরপবর উত্্রাগেকারসবূ্্ে োোেবহর কাে লেবক গকেুেগেেো লপবল োরঁ োগরব্্দে্র েীব্্ো কবে। গেবেকবর আর েিেন োনবুষর েবো সংসারী হন গেগন।গকন্্্ োরঁ স্্প্্ লেবি োবক।লযৗেবন পলান সরকার গভবি্গেবলন যাে্্ােবল।গ্্াবে গ্্াবে ঘবুর অগভনে করবেন ভাবঁি্র চগরব্্ে।গেস্্র ললাক হাসাবেন। লসকাবল যারা যাে্্াপালাকরে, োবের েবে্ে গলখবে-পিব্ে োনা োনবুষরেড্্ অভাে গেল। 
বাকি অংশ ১৫ পষৃ্্ায়

বাংলাদেশ গিক্্া

এভাবেই গ্্াবে গ্্াবে গিবে েই গেলান পলান সরকার


