আলজেরিয়া

স্্াস্্য

শলরিােরর ড্্কাডপত্্২০ ডসন্্েম্্র ২০১৪

ইমপ্যাক্্জার্নালিজম ডে

লিশ্্মারনির
কীল্ৈেগাথা

আজনকর লিরলিনক ইমপ্যাক্্জার্নালিজম ডে লেনসনি পাির করার জর্য লিন্্শর
লিলভন্্ডিনশর প্্ধার সংিািপত্্গ্নিানক আমন্্ণ জালরনয়নি প্যালরসলভল্্তক
প্্লৈষ্্ার স্্াক্েলরউজ। ৈানৈ সাড্া লিনয় আজ লিনশে ড্্কাড্পত্্ডির করনি
লিন্্শর প্্ধার প্্ধার পত্্পল্্তকা। এই ড্্কাড্পন্্তর উন্্েশ্য এই কথা ডোেণা
করা ডর মারুে অনজয়। আর লিন্্শর সিাইনক মারুনের জয়রাত্্ার কালেলর
ডপৗঁনি লিনয় সংিািপত্্রাখনৈ পানর এক অসামার্য ড্্পরণাময় ভূলমকা।
এ ড্্কাড্পত্্স্্াক্েলরউনজর আমন্্নণ প্্থম আলোর রম্্প্্নেষ্্া। এনৈ
থাকনি িাংিানিশসে এলশয়া, আল্্িকা, িালৈর আনমলরকায় ও পল্্িমা লিন্্শ
িাধা পার েনয় মারুনের ক্্মাগৈ এলগনয় রাওয়ার সৈ্য েিরা।
chutirdine@prothom-alo.info

facebook.com/chutirdine

সাহািাি মানুজেি সুিক্্া
আিী িুখনিি

পলিত্্রমজানর অভািী মারুনের জর্য খািার তৈলরর কানজ
লিিাি সানেি ি্যস্্লিনির। ৈার পরও লৈলর ডৈরাকাফ্ৎ রানম
সংগঠরলির কার্নক্ম সম্্ন্কেলকিুকথা িিার জর্য সময়
লিনির। লৈলরই ডৈরাকাফনৈর প্্ধার প্্লৈষ্্াৈা। ২০০৬ সানি
আিনজলরয়ার ৈর্ণনির লরনয় এ সংগঠনরর রাত্্া শ্র্েয়।

লিিাি একজর প্্নকৗশিী। জরনসিামূিক কানজ িিনৈ
ডগনি আকল্্িকভানিই রুক্েনয়নির। উত্্র আল্্িকার
মর্ভূলম অঞ্্নির রারাির জরনগাষ্্ী ৈুয়ানরনগর ভাোর রাম
ৈামাশাক।
বারি অংশ ২ পৃষ্ায়

২

েবনিার ২০ নসশ্্েম্্র ২০১৪

ইেে্যাক্্জান্যাবেজে নে

ইশতবাচে পশেবত্তকন
৪০শি সংবাদপত্্

ব্্িব্্সয়ঁনদা নিায়াশরশদাঁ, প্্বেষ্্াো, স্্াি্েবনউজ ও ইেে্যাক্্
জান্যাবেজে নে l েবি: বভ. রাশোঁ

প্্বেবদনই দ্বনয়ার নানা সেস্যার খির আেরা োব্্ি। দ্বনয়ায়
নরসি সেস্যা আশে, নসগ্শো প্্বেবদনই আোশদর েশন
িবরশয় নদওয়ায় আেরা উব্্িগ্্ও ভীে েশয় েড্বে।
এর নিশয়ও খারাে েশো, আোশদর অনুভূবেেব্্কই
নোে নেশয় রাশ্্ি।
েশি এখন নিাম্্াবন, বিশ্্বিদ্যােয়, নানা
প্্বেষ্্ান ও নাগবরশিরা এ সেস্যা সোিাশন
নরভাশি এবগশয় আসশে, আশগ ো এেন
োশর ঘশিবন। আেরা এখন সারা দ্বনয়ায়
সাোবজি ন্্িশ্্ত নেুন নেুন প্্িে্েনা ও
সাোবজি ি্যিসার িাড্িাড্ন্নদখশে োব্্ি।
োনুষশি খির নদওয়াই সংিাদোি্যশের
িাজ। সংিাদোি্যে রখন নিদনার খির নদয়,
েখনই এর সিশিশয় িার্যির প্্ভাি অনুভূে
েয়—েোন ফরাবস সাংিাবদি আেশির েঁশ্দ নর
সেশয় এ িরািা িশেবেশেন, নেেন বদন এখন আর
ননই। প্্বেশিদশিরা এখন সোিাশনর খির িােশে বদশয়
সোশজর সােব্্িি িে্যাশে অিদান রাখশে িান। এর োি্যশে
সোশজ োঁশদর প্্ভাি িাশ্ড, সোশজ আো নজশগ ওশঠ।
প্্থম আলোসে দ্বনয়ার প্্ায় ৪০বি ননে্স্ানীয় সংিাদেত্্
আোশদর এ প্্শিি্্ায় অংে বনশয়শে। সোিান নখাঁজার অবভপ্্াশয়
োরা ন্্কাড্েত্্প্্িাে িরশে। প্্বেবি েব্্তিাই এিাবিি নেখা
প্্িাে িরশে। আর নস নেখা োরা নিশে বনশ্্ি আোশদর নজাগাড্
িরা ১০০বি বনিশ্্নর সংি্্ে নরশি। এ প্্িল্্বিশি িীভাশি আরও
এবগশয় বনশয় রাওয়া রায়, নস বিষশয় আশোিনা িরার জন্য এসি
েব্্তিার সম্্াদশিরা ে্যাবরশস বেবেে েশিন।
গে িের ইেে্যাক্্জান্যাবেজে নেশে বসে্্ােুশরর এি নারী
এিবি সেন্্য়শরাগ্য িেো বিষশয় এিবি নেখা েশ্ডবেশেন। িার
েোশরর নসই িেো বদশয় দ্বনয়ার দৃব্িেব্্কজবনে সেস্যার প্্ায়
অশ্িযি বেবিশয় নফো সম্্ি। োঁর স্্ােী এিবি িহ্জাবেি নেন্্
উৎোদি প্্বেষ্্াশনর িে্যিে্ো। বেবন োঁশি বনিন্্বি েড্শে নদন।
োঁর স্্ােী এর উদ্্ািিশদর সশ্্ে নরাগাশরাগ িশর ভারশে এিবি
োইেি প্্িল্্েবরিােনা িরশেন। এবি এখন োশখা োনুশষর
জীিন িদশে বদশে োশর।
আেরা এ িরশনর ফেই অজ্েন িরশে িাই।
আজ বিশ্্ি্যােী ১০ নিাবি োঠশির েশ্িয আেবনও এিজন,
বরবন আোশদর এই আোর গল্্বি েড্শেন। এিিার ভািুন, এই
োঠশিরা োঁশদর িারোশের োনুষশদরও এ সম্্শ্িেজানাশ্্িন।
আেবনও এেন এিবি গল্্নিশে বনন। আর আেনার বেশ্, সেিে্যী

ও িনু্শদর নসই গল্্বি েড্শে বদন। অন্যশদর উৎসাবেে িশর
আেবন আোশদর এই আশ্্নােশনর অংেীদার েশয় উঠুন।
এই সোিানবভব্্িি সাংিাবদিোর প্্িে্েশন আেবন এর নিশয়
আরও নিবে বিেুিরশে োশরন। বনশজর ও প্্থম আলোর এই
ন্্কাড্েত্্বির নসেবফ েুশে আোশদর নসেবফ প্্বেশরাবগোয় অংে
বনন। এশে অংে ননওয়া রাশি িুইিাশরর োি্যশে। েবিবি িুইিাশর
নদওয়ার সেয় #ImpactJournalism এিং #ProthomAlo নরাগ
ির্ন। আোশদর প্্বেষ্্াো সদস্য AXA-এর নফসিুি োোর
োি্যশেও আেবন এশে নরাগ বদশে োশরন
(facebook.com/AXAPeopleProtectors)।
আবিষ্্ারি ও উশ্দযাক্্াশদর সোয়ো িরশে োঁশদর সশ্্ে োরা
খািাশনার নসেশন নরাগ বদন
(www.sparknews.com/ijd/makesense)।
আগােী িেশরর ইেে্যাক্্জান্যাবেজে নের জন্য প্্িশ্্লর প্্স্াি
োঠাশেও ভুশে রাশিন না নরন (www.sparknews.com/ijd)।
আো িবর, আজশির সংখ্যাবি আেনারা উেশভাগ িশরশেন।

শ্্িশ্্িয়ঁরদা রবায়াকেকদাঁ
প্্বেষ্্াো, স্্াি্েবনউজ ও ইেে্যাক্্জান্যাবেজে নে

নেখাগ্শো অনুিাদ িশরশেন: রোকেয়া েহমান, োজীব হাসান, প্্তীে বর্ধন, ফাকতমা আকবদীন, আশিস আচার্ধ, োনা আব্্াস ও রমা. সাইফুল্াহ

সাহাোে মানুকেে সুেক্্া

প্্থম পৃষ্াে পে

এ ভাষায় নেরািাফ্ৎ েশ্্ের োশন
িাশফো। এর আশরি অর্য
ের্রাত্্ী। অেীশে প্্েয্ন্্এোিার
জনগশের জন্য খািার সরিরাশের
িাশজ ি্যারাভান ি্যিহ্ে েশো।
নেরািাফশের অবিিাংে ের্ে
সদস্যই নেোয় বিবিৎসি। োঁরা
প্্ে্যন্্ের্অঞ্্শের নানা নিাশে
অিস্্ানিারী রারাির জনশগাষ্্ীশি
বিবিৎসা-সোয়ো বদশয় রাশিন।
২০০৬ সাশে আোগার
ন্যােনাে োশ্িরে সোয়োয়
নেরািাফশের প্্রে রাত্্ায় এিজন
বিবিৎসি ও এিজন বিশেষজ্্
অংে ননন। েখন সংগঠনবির
ের্শেরা আেশজবরয়ার
দব্্িোঞ্্েীয় রারািরশদর
প্্শয়াজনীয়োর িরন সম্্শি
্ েিাস্্ি
িারো োন। এিজন িে্যী িশেন,
‘আেরা ওই রারািরশদর দাবরদ্্য
বিশেষভাশি উেেব্্ি িশরবেোে।
োরা অেুব্ি ও নানা নরাশগ
ভুগশেন। নদশের অন্য অংশে এসি
নরাগ এশিিাশরই ননই।’
নেরািাফশের সদস্যরা োঁশদর
উশ্্েে্য েূে্যিরশে প্্েয্ন্্এোিার
োনুশষর নখাঁশজ এি ের্-অবভরাত্্া
শ্র্িশরন। ২০১৪ সাশের ৬
এব্্পশের এি রাত্্ায় এিবি দে
বগশয় নৌঁোয় োোনরাশসে নাশে
এি অঞ্্শে। এশে িহ্রিশের
নরাশগর ওের বিশেষজ্্এিদে

বিশেষজ্্নারী বিবিৎসেিরাও অংে ননন নেরািাফশের িার্যক্শে

নারী বিবিৎসিও অংে ননন। বনব্দেি্
বিেুএোিায় বগশয় োঁরা নারী ও
বেশ্শদর জন্য বিশেষ রত্্ও
েবরির্যার ওের জনসশিেনো
তেবরর ওের গ্র্ত্নদন।
নেরািাফশের এি িে্যী িশেন,
ওই এোিার িাবসন্্ারা অে্যন্্
রি্্েেীে। নস জন্যই োশদর িাশে

নারী বিবিৎসিশদর বনশয় রাওয়া
েয়। িাশজর নখাঁশজ েুর্শষরা
বদশনর ের বদন িাইশর রািায়
নসখাশন নিিে নারী ও বেশ্রাই
বেে।
নিিসই উন্্য়শনর েশ্্িয ওই
অবভরাশন বনব্দেি্জনশগাষ্্ীর
তদনব্্নন জীিশনর অন্যান্য বদিও

জনশগাষ্্ীশি উৎোদনেীে িশর
নোোর ি্যাোরিা িখশনা িখশনা
িে সেশয়ই সম্্িের েয়। োঁরা
ন্যার্য িাবেশ্জযর েশ্্িয ওই
জনশগাষ্্ীশি প্্শয়াজনীয় উেিরে
সরিরাে িশরশেন। উশ্্েে্য,
স্্ানীয় নোিজনশি স্্ািেম্্ী িশর
নোো।
এসি প্্িল্্োড্াও নেরািাফ্ৎ
সম্্ূে্যোনবিি িার্যক্শেও
বিবনশয়াগ িশর রাশি।
েৃষ্শোষিশদর ওের বনভ্ের িশর
এই সংগঠশনর ননোরা বনশজশদর
সম্্শদর প্্াে্যোর বভব্্িশে
প্্বেিন্্ীশদর স্্ানীয় বিবিৎসা
অিিাঠাশোর জন্য সোয়ি বিবভন্্
উেিরে সরিরাে িশরন। িখশনা
িখশনা সাোরা অঞ্্শের দবরদ্্
িাবসন্্াশদর জন্য নিিে
িােড্শিােড্নদওয়া েয়।
নেরািাফশের রশয়শে আব্রযি
স্্ায়ি্্োসন। আেশজবরয়ার িে্ে্েি্্

গ্র্ত্োয়। নরেন োশদর
িাষািাশদর িরন, িীজ সংরি্্ে,
নসিি্যিস্্া ইে্যাবদ। বিবভন্্
প্্বেিন্্িো এড্াশে সাোরা
অঞ্্শের িৃষিশদর িীজ ও নসশির
উেিরে এিং প্্শয়াজনীয় প্্বেি্্ে
নদওয়া েয়। নেরািাফশের রসদ
ি্যিস্্ােি িশেন, নিাশনা

২০১১ সাশে সংগঠনবিশি অনুশোদন
নদয়। নেরািাফশের েেবিশের
সিশিশয় িড্অংে আশস
নিসরিাবর দাোশদর িাে নরশি।
এে বদশন সংগঠনবি দাোশদর
সশ্্ে োরস্্বরি বিশ্্াশসর এিবি
সম্্ি্েগশ্ড েুেশে সের্যেশয়শে।
ফশে, দাোরা এখন সি সেশয়র
জন্য নেরািাফশের োশে রািশে
রাবজ।
সি বেবেশয় নিিে ২০১২-১৩
নৌসুশে সংগঠনবি ৮১৮ জনশি
েবরির্যা ও েরােে্যশসিা বদশয়শে।
আরও িহ্োনুষ এইিআইবভ
েনাক্্িরে এিং বিরে অন্যান্য
নরাগবনে্যশয়র েশো নসিা নেশয়শে।
বেশ্র বিিাশে োে্দ্শ্ের গ্র্ত্
সম্্শ্িেোশয়শদর সশিেন িরা
েশয়শে। নেরািাফ্ৎ অভািী ও
দবরদ্্জনসািারশের জন্য
আেশজবরয়ার উি্্রাঞ্্শে োশদর
িার্যক্ে আরও বিস্্ৃে িরশে িায়।

৩

শসনবার ২০ ভিয়্্পম্্র ২০১৪

মিসর

কর্মিংস্্ান

এইউসি ভেঞ্্ার ল্যােব নতুন উদ্্াবন সনয়ে এসিয়ে এয়িয়েন একঝাঁক তর্ণ

ব্যবসার আঁতুড়ঘরর তর্রের দল
আসরনা খােসর

ব্্যাক টাইগার নায়র একসট সরিরীে
চলস্্িত্্ সেল, যার িল্্ খুব িাধারণ এক
শ্্সরয়কর ভকাসটপসত হয়ে ওঠার। দাসরয়্্ে্যর
বন্্ন সেঁয়্ে কী কয়র দাঁে্ায়না যাে, ভিই
কাসহসন সেল েসবসটয়ত। এখন ভি রকর ক্্ে্
ব্যবিার যুি। প্্সতষ্্ান ভোট, সকন্্
পসরকল্্না সবশাল। আর এর রাসলয়করা
হয়ে উঠয়েন উয়্দযাক্্া।
রাইন শনাক্্কারী ভহসলকপ্্ার,
ইয়লকস্্িক ভিট, স্্ল্দৃস্ির ভলাকয়দর
িহােতাকারী যন্্, িণপসরবহয়নর জন্য
ই-ভিবা ভকন্্, অনলাইন িংবাদ িংস্্া
োে্াও নানা নতুন উদ্্াবন সনয়ে এসিয়ে
এয়িয়েন একঝাঁক তর্ণ। তাঁরা বৃয়্ের
বাইয়র ভেয়ক োবয়েন। আর তাঁয়দর সনয়ে
এসিয়ে যায়্্ে এইউসি ভেঞ্্ার ল্যাব।
এইউসি ভেঞ্্ার ল্যাবয়ক ধরা যাে
সরিয়রর প্্ের সবজয়নি ইনসকউয়বটর।
এসট িয়্ে উয়ঠয়ে একসট সবশ্্সবদ্যালয়ে।
প্্যুস্কর প্্িায়র সরিরীে তর্য়ণরা এখায়ন
কাজ শ্র্ কয়রসেয়লন। পয়র এসট একসট
িফল আন্্জ্জাসতক প্্কয়্্ল র্প সনয়েয়ে।
সরিরীে তর্ণয়দর জন্য হয়ে উয়ঠয়ে োবনা
আদান-প্্দায়নর একসট বে্ ভ্্কত্্।
উয়্দযাক্্ায়দর সনয়ে িূচনা সরিয়র এই
প্্ের নে। ২১ শতয়কর শ্র্র সদয়ক
অে্মনীসত যখন পে্সতর রুয়খ, তখন দসরে্্
সরিরীে নারীরা র্সট ততসর কয়র বাস্ে বাস্ে
সবস্্ির কাজ করয়ত বাধ্য হয়েসেয়লন।
ভিসটয়ক বলা চয়ল প্্ােসরক উয়্দযাি।
কােয়রার আয়রসরকান সবশ্্সবদ্যালয়ের
ব্যবিাে উয়্দযাি সবোয়ির িোপসত আবদ্ল
লসতফ জাসরল ও আেরান ইিরাইল এ
িংস্্াসটর িয়্্ে সনসবে্োয়ব কাজ কয়র

আিয়েন। তাঁরা দাসব করয়েন, এইউসি
ইনসকউয়বটর ইসতরয়্ধয তায়দর লয়্্কয
ভপৗঁোয়ত ভপয়রয়ে।
আেরান বয়লন, সবশ্্ব্যাপী উয়্দযাক্্ায়দর
প্্িার অয়নক আয়ি ভেয়কই সেল, সকন্্
সরিয়র এসট শ্র্ হয়েয়ে িম্্সত এবং এসট
এয়িায়্্ে ভবশ স্্তঃস্্ত্জোয়ব। ভোট্্ ভকায়না
প্্সতষ্্ান চলয়ে তর্ণ কারও ভনতৃয়্ে এবং
তর্ণয়দর উদ্্াবনয়ক সিয়র। তার্য়্ণযর
ভযাি্যতা তুয়ল ধরার জন্য সবজয়নি
ইনসকউয়বটর প্্য়জয়্্ের জ্স্ে ভরলা োর।
ভোট্্ একসট ির। তায়ত নানা রয়ের
ভদোল, অদ্্ুত ধরয়নর ভবঞ্্। বিার জন্য
ভবয়্্ঞর পাশাপাসশ বস্্াও রয়েয়ে। এখায়নভিখায়ন েস্েয়ে-সেসটয়ে বয়ি আয়েন
নারী–পুর্ষ। ভকউ কস্্িউটায়র কাজ
করয়েন, ভকউবা আইপ্যায়ের স্্িয়ন। ভকউ
আবার বয়ি বয়ি সশক্্য়কর পরারশ্ম
শ্নয়েন। আয়্দযাপান্্ কর্মরুখর পসরয়বশ।
ভকউ বণ্মনা করয়েন তাঁর সবপণন অসেজ্্তা,
ভকউ কস্্িউটার সবষয়ে আরও কাজ
সশখয়েন। এই হয়্্ে এইউসি সবজয়নি
ইনসকউয়বটর ভকন্্। এখায়ন িবাই আয়িন
তাঁয়দর নতুন নতুন োবনার বীজ সনয়ে।
এখায়ন চয়ল ভিিব বাস্্বােয়নর কাজ।
এই ইনসকউয়বটর ভকায়না একায়েসরক
ভ্্পাগ্্ার নে। তয়ব তর্ণয়দর িম্্াবনায়ক
পৃষ্য়পাষকতা করয়ে বয়ল সবশ্্সবদ্যালে
কতৃজ্পক্্ এয়ত িহােতা ভদে। সনেসরত
উয়্দযাক্্ায়দর লক্্য ও পসরকল্্না সনয়ে
এখায়ন প্্সতয়যাসিতা হে। ভিখান ভেয়কই
ভবসরয়ে এয়িয়ে ল্যান্্ রাইন শনাক্্কারী
যন্্, িাধারণ নানা ইয়লকি্্সনক পণ্য,
ই–পসরবহন ভিবা।

এই হয়্্ে এইউসি সবজয়নি ইনসকউয়বটর ভকন্্

এরই রয়্ধয কয়েক হাজার তর্ণ
এখায়ন প্্সশক্্ণ ও োবনা আদান-প্্দায়নর
জন্য আয়বদন কয়রয়েন। অয়নয়ক উয়্দযাক্্া
সহয়িয়ব প্্সতষ্্া পাওোর জন্যও এখায়ন
এয়িয়েন। ইনসকউয়বটর তাঁয়দর ভপশাদাসর
পরারশ্ম ভদওোর পাশাপাসশ ভনটওোক্জ
ব্যবহার করার িুয়যািও কয়র সদয়্্ে।
কাউয়ক সদয়্্ে কাসরিসর িরে্মন, কাউয়ক
সবপণন-িুসবধা; যায়ত এিব উয়্দযাক্্া
তাঁয়দর কর্মকাণ্্ সনয়ে সবশ্্সবদ্যালে আসেনা
োস্েয়ে রধ্যপ্্াচ্য ও উে্্র আস্্িকার
ভদশগ্য়লায়ত েস্েয়ে পে্য়ত পায়রন।
আেরান ইিরাইল বয়লন,
ইনসকউয়বটয়রর প্্ধান রূলধন হয়্্ে
সবশ্্সবদ্যালে ভেয়ক পাওো সশক্্া। একই

িয়্্ে কাজ সনয়ে স্্ানীে, আঞ্্সলক ও
আন্্জ্জাসতক পসররণ্্য়ল প্্য়বয়শর িুয়যািও
কয়র সদয়্্ে সবশ্্সবদ্যালে কতৃজ্পক্্। ভরাট
কো, তার্য়্ণযর োবনা প্্চার ও প্্িায়র
ইনসকউয়বটর অনবদ্য ে্সরকা রাখয়ে।
আয়রসরকান সবশ্্সবদ্যালয়ের ৬০ জন অসেজ্্
সশক্্ক এখায়ন আয়েন প্্ধান উপয়দি্্া ও
িাইে সহয়িয়ব।
প্্সতসট প্্সতয়যাসিতাে ইনসকউয়বটর
শীষ্ম ১০ তর্য়ণর প্্কল্্ ভবয়ে ভনে। তাঁরা
পান একসট জােিা ও পাঁচ রায়ির জন্য িব
ধরয়নর িুয়যাি-িুসবধা। ইনসকউয়বটর
সবয়্্শর িারয়ন তুয়ল ধয়র তাঁয়দর প্্কল্্।
ইনসকউয়বটয়র যাঁরা সনয়জয়দর প্্রাণ
করার িুয়যাি ভপয়েয়েন, ইস্্িসনোর রুহাম্্দ

ইহাব তাঁয়দর একজন। ২৮ বের বেিী এই
তর্ণ আইন শারি সবশ্্সবদ্যালয়ের
কস্্িউটার প্্য়কৗশল সবোয়ির োত্্।
খ্যাতনারা ভকাি্্াসনর চাকসর ভেয়্ে সদয়ে
ইহাব এখায়ন কাজ করয়েন সনয়জর োবনা
সনয়ে। এখায়ন সতসন যানজট এে্ায়ত বাি
র্য়টর পসরচালনাে কস্্িউটার িফটওে্যার
আসবষ্্ার সনয়ে কাজ করয়েন।
ইনসকউয়বটয়রর ভয ভকাি্্াসনয়ত ইহাব
কাজ করয়েন, ভিসট কােয়রার প্্াে দ্ই
ভকাসট যানবাহয়নর চলাচল সনেন্্ণিহ
অন্যান্য িহয়যাসিতা সদয়ে আিয়ে। কীোয়ব
জ্্ালাসন বাঁচায়না যাে বা যানজট করায়নািহ
িাস্ের অন্যান্য িুসবধা ভদওো যাে, তা
সনয়ে প্্সতষ্্ানসট সনেসরত কাজ কয়র
চয়লয়ে।
এ োে্া রয়েয়েন আহয়রদ জাহারান।
সতসন কার্মা ভিালার নায়র একসট সবদুয্ৎ
প্্কল্্ চালান। সতসন সনয়জই তাঁর িাফয়্লযর
কো বলয়লন। এ প্্কয়্্ল সতসন ভিৗরশস্্ক
ও আধুসনক প্্যুস্কর িয়্্ে সবসেন্্
কলকারখানার সনষ্্াসশত পাসন ব্যবহার কয়র
সবদুয্ৎশস্্ক ততসর করয়েন।
আয়রকসট প্্কয়্্লর নার রবয়ির।
সবশ্্সবদ্যালয়ের োত্্রা তায়ত এরন একসট
যন্্ ততসর করয়েন, যায়ত অন্্রা হাঁটাচলা
করার িরে আয়ি ভেয়কই বস্্র ইস্্েত
পায়ব। অসচয়রই এসট বাজায়র আিয়ে।
িংস্্াসটর প্্ধান উপয়দি্্া আেরান
ইিরাইল বয়লন, শ্ধু ভদয়শর বাজায়র নে,
সবয়দয়শও এসট েস্েয়ে ভদওো হয়ব। সতসন
ব্যবিার পুয়রায়না ধ্যানধারণা বদয়ল ভদওোর
কো বয়লন। নতুন নতুন পসরবত্জয়নর
অে্্ীকার সনয়ে কাজ করয়ে ইনসকউয়বটর।
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ভারত

স্্াস্্ে/কে্মসংস্্ান

ভারমতর অর্ণাচলে েুর্গানন্্ে তাঁর প্্শতষ্্ামন ে্েেহার করমেন কে খরমচ স্োশনটাশর ন্োপশকন ততশরর েন্্

ন্যাকড্া থেকক সম্্দ
সুজাতা আনন্্ন

পশরোর, েন্্, স্্জন ও সোমজর সোর
পশরহাস উমপক্্া কমরই একজন কাজ কমর
চমলমেন সাম্যের েম্যে স্োশনটাশর ন্োপশকন
উৎপাযন করমত। এ কাজ করমত শগমে
োমের উপহামসরও শিকার হমত হমেমে
তাঁমক। তাঁর এই আশেষ্্ার একশযমক বেেন
কে্মসংস্্ান ততশর কমরমে, অন্েশযমক শেম্্ের
বকাশট বকাশট নারীর েেমর ৫২ সপ্্াহ
স্্াস্্েকর ও স্্াভাশেক জীেমনর প্্শতশ্্শতও
শনশ্্িত কমরমে।
শ্রট্ া শেল ে্েশতক্্েী। একশযন এক
ো বেমলর ঘমর ঢ্কমত শগমে বযখমলন,
ঘরভশ্তিেুরশগর পালক। শকেুক্ণ পর
আশেষ্্ার করমলন, এগ্মলা বতা েুরশগর
পালক নে, রক্্াক্্স্োশনটাশর ন্োপশকন।
এেন শকেুশনমজর বেমলর ঘমর বযখমল
শনি্্ে বেমকামনা ো যমর বনমেন, তাঁর
বেমল হে িেতামনর খপ্্মর পম্েমে, নেমতা
তার োথা খারাপ হমে বগমে।
এরপর এক স্্ী তাঁর স্্ােীমক বেশিমকল
কমলমজর োত্্ীশনোমসর বযোল বেমে
ঝুলমত বযখমলন। শতশন শক যমরই বনমেন
না বে কারও সম্্ে তাঁর স্্ােীর সম্্ক্ি
হমেমে?
পমরর ঘটনাে বযখা োম্্ে, এক পুর্ষ
স্োশনটাশর ন্োপশকন পমর পশ্র রক্্ভশ্তি
একশট কৃশ্তে ব্্ািার শনমে ঘুমর বেে্াম্্েন,
শপশরেমির সেে একজন নারীর কী
অনুভূশত হে, শ্যুবসটা অনুভে করার
জন্ে।
ওপমরর ঘটনাগ্মলা পম্ে আপশন
অর্ণাচলে েুরগ
্ ানন্্েমক শনমে বেমকামনা
শকেুভােমত পামরন। শতশন যশ্্কণ ভারমতর
তাশেলনাে
়্রাম্জের বকাইেোত্র রাম্জের

োশসন্্া। শনমজমক স্্ল্শিশ্্কত যাশে করমলও
এই েুেক এক শেরাট কাজ কমরমেন।
গ্্ামের েশহলামযর জন্ে ততশর কমরমেন
স্্ল্েূম্লের স্োশনটাশর ন্োপশকন প্্স্তকারক
েন্্। তাঁর এই কাজমক শতশন করমপামরট
োশণশ্জেকীকরমণর বচমে একশট আম্্নালন
েমল ভােমতই পেন্্কমরন। ইশতেম্যে এশট
ভারত োশ্েমে শেম্্ের নানা বযমি বপৗঁমে
বগমে।
েুর্গানন্্মের গম্্লর শ্র্১৯৯৮
সামল, েখন তাঁর স্্ী একগাযা বনাংরা
ন্োকে্া লুশকমে শনমে োশ্্েমলন শপশরেমির
সেে ে্েেহামরর জন্ে। বকন শতশন এশট
ে্েেহার করমেন, বস প্্ম্ের জোমে স্্ী
েলমলন, শতশন স্োশনটাশর ন্োপশকন সম্্ম্কি
জামনন। শকন্্শতশন ও তাঁর বোন এশট
ে্েেহার শ্র্করমল োমসর দ্মযর োমজমট
ঘাটশত হমে।
ভারত ো উন্্েনিীল বযিগ্মলামত
স্্াস্্েকর স্োশনটাশর ন্োপশকন ে্েেহামরর
সায্ে না থাকাে ভেংকর ঘটনা ঘটমে।
শপশরেি চলাকামল নারীরা ঘমর থামক এেং
পুমরামনা কাপে্ে্েেহার কমর। এমত
প্্জননসংক্্ান্্বরামগর িঙ্্া ততশর হে।
এক সরকাশর জশরমপ বযখা বগমে, ভারমতর
োত্্১২ িতাংি নারী স্োশনটাশর ন্োপশকন
ে্েেহার কমরন। েুর্গানন্্মের শেে্্াস,
গ্্ামের নারীমযর েম্যে োত্্২ িতাংি
স্োশনটাশর ন্োপশকন ে্েেহার কমর।
স্ল্ পালামনা েুরগ্ ানন্ে্ জীেন শ্র্
কমরশেমলন বোট্্এক বকাম্্াশনমত
ওমেলশিংমের কামজ। তাঁর কামজর শ্রট্ া
শেল ভেংকর। এ কামজ নারীমযর সহােতা
যরকার শেল। শতশন স্্ী ও বোমনর কামে

গ্্ামের নারীরাই বেশি উপকৃত হমেমেন অর্ণাচলে েুর্গানন্্মের উম্যোমগ
সাহাে্ে চাইমলন। বোন তাঁমক বের কমর
শযমলন। পমর শতশন বেশিমকল কমলমজর
োত্্ীমযর কামে সাহাে্ে চাইমত বগমলন। তাঁর
যারণা শেল, ভশেষ্েৎ িাক্্াররা এই শেষমে
বকামনা সংমকাচ করমেন না।
শকন্্
তাঁরাও তাঁমক দ্র দ্র কমর তাশ্েমে শযমলন।
পমর শনমজই স্োশনটাশর ন্োপশকন পরা
শ্র্করমলন েুর্গানন্্ে। বস সেে বখোল
করমলন, বে পশ্র রক্্শতশন ে্েেহার
করমেন, বসটা ন্োপশকন শ্মষ শনমত পারমে
না। ঘমরর এশযক-বসশযক েশ্েমে পে্মে।

শতশন জানমলন, তাঁমক পাইন কাঠ বথমক
ততশর একযরমনর শেমিষ বসলুমলাজ ে্েেহার
করমত হমে। এেশনমত পাইন কামঠর যাে
কে হমলও বসশট োজামর খুে চে্া েূম্লে
শেশ্্ক হমতা। েুর্গানন্্ে েমলন, যামের
এই তারতম্েের কারণ হম্্ে স্োশনটাশর
ন্োপশকন ততশরর েন্্শট। একশট েম্্নর যাে
কেপম্্ক পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার োশ্কিন
িলার।
েুর্গানন্্ে স্্ল্েূম্লে এেন একশট েন্্
ততশরর পশরকল্্না করমলন, বেশট শেশ্্কর

আমগ স্োশনটাশর ন্োপশকন ততশরর সে কাজ
সারমত পারমে। এেনশক ন্োপশকন
শেশ্দ্করণও এই েন্্শযমেই বেন করা
োে। তাঁর ততশর এই বোট্্েন্্শটর যাে
পে্ল োত্্দ্ই হাজার োশ্কিন িলার।
এেনশক এর জন্ে বকামনা েে্জােগারও
যরকার হে না। ড্্শেং ো িাইশনংর্মের
েমতা জােগাে বরমখ এশট শযমে কাজ করা
োে।
েুর্গানন্্ে তাঁর বকাম্্াশনর নাে
শযমেমেন ‘জেশ্্ী কারখানা’। সোই ‘দ্র
োই’ করমলও বে তাঁর পামি শেল, বসই
বোমনর বেমে জেশ্্ীর নামেই এই
কারখানা।
এই েন্্ততশরমত েুর্গানন্্ে
সরকামররও বকামনা সহােতা পানশন। তমে
২০০৬ সামল শতশন ইশ্্িোন ইনশ্্িশটউট অে
বটকমনালশজ, োদ্্াজ বথমক সম্্াননা পান।
এই প্্শতষ্্ান েুর্গানন্্মের আশেষ্্ারশট
জাতীে উদ্্ােন তাশলকাে বোগ কমর।
সংস্্াশটর পক্্বথমক তৃণেূল উদ্্ােমকর
পুরস্্ারও পান শতশন। এর পমরই তাঁর
কাজশটর প্্শত বলামকর আগ্্হ ততশর হে।
শতশন বেি েূলযনও পান। এখন তাঁর ততশর
েন্্শযমেই ভারমতর প্্ত্েন্্গ্্ােগ্মলামত
স্্ানীেভামে ততশর হম্্ে স্োশনটাশর
ন্োপশকন।
েুর্গানন্্মের স্্ী ও ো তাঁর কামে
শিমর এমসমেন। একসেে ভারমত প্্চশলত
শেে্্াস শেল, বেসে নারী স্োশনটাশর
ন্োপশকন ে্েেহার কমর, তারা িেতান
দ্শহতা। শতশন এ শেে্্াস বভমেমেন। তাঁর
কল্োমণ ভারমতর লাখ লাখ বেমে শনরাপয
জীেন কাটাম্্েন।
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হমন্্কতকা প্্যগু্ক

জীবি বাঁচাতে নিঁনিতপাকা
ছসাগে গনকেসন

১৯৮৫ সায়ের কথা। ভেংকর দ্েুগনয়ে ঘুম বয়েই ভূগমকে্্গনয়ে একিা গকেুকরার
ভাঙে ছমগ্্েয়কা গসগির। ৮ িশগমক ১
োগগি অনুভব করগেোম।’ বয়েন গেগন।
মাত্্ার ভূগমকে্্গ্ঁগ্ডয়ে গিে উঁচুউঁচু
স্্যাগনশ ভাষাে গঝঁগঝয়োকায়ক বো হে
িাোন। কান্্া আর ধুোর ছমঘ েগ্ডয়ে
গ্্িয়ো। যন্্গি একগি ছোি বায়্্ের ময়ো।
েডে চারগিয়ক। ভোবহ ছস দ্য়্যশাগ ছকয়্ড
ভূগমকয়্্ের শঙ্্া ছির ছেয়েই এগি
গনয়েগেে প্্াে ১০ হাজার ছোয়কর প্্াণ।
চারগিয়ক বৃত্াকায়র নীে গবন্্প্্িশ্শন করয়ে
েরবে্িী সময়ে আসন্্ভূগমকয়্্ের
শ্র্কয়র। োশাোগশ অ্যাোম্শও ছবয়জ
গবেৎসংয়কে ছিওোর একগি েদ্্গে স্্ােন
ওয়ঠ।
কয়রগেয়েন ভূকে্্গবেিরা।
যন্্গির অ্যানয়িনা সরাসগর ছমগ্্েয়কার
২০ বের ের ছিখা ছগে, শহরবাসী
িগ্্কেণ সমুদ্উেকূেবে্িী এোকাে স্্াগেে
এখয়না ভূগমকয়্ে
্ র আয়গ ছকায়না
ছসন্্র ছথয়ক গসগন্যাে ি্্হণ কয়র। সমুদ্
সেক্িবাে্িা োন না। যখন-েখন গনগ্বশয়্ে
উেকূেবে্িী এোকায়েই মূেে ভূকে্্ন
শহয়র ধস নাগময়ে ছিে ভোবহ ভূকে্্ন।
প্্থম অনুভূে হে। ছসখান ছথয়ক ভূকে্্ন
বাগসন্্ারা গনরােি স্্ায়ন সয়র যাওোর
শহয়র ছৌঁোয়ে এক গমগনয়ির গকেুছবগশ
সুয়যাগও োন না।
সমে োয়গ। এই মূেয্বান সমেিুকুই
‘এিা খুবই দ্ঃখজনক, আমায়ির আগাম শহরবাসীর গনরােি স্্ায়ন সয়র যাওোর
সেক্িবাে্িা ছিওোর একগি অবকাঠায়মা
জন্য যয়থি্্। এই অ্যাোম্শআশোয়শর
আয়ে। েয়ব ছসগি ছকায়না
শহরগ্য়োয়কও সেক্ি
কায়জর না।’ আয়্্েস
কয়র ছিে।
ছমইরা বয়েন। গেগন
সাধারণে
যুক্রায়্জযর একজন
গবেৎসংয়কে বাজায়না হে
স্্েগে। হাইগেয়ে
েু্ে, হাসোোে ও
িীঘ্শগিন কাজ করার
োবগেক ভবনগ্য়োয়ে।
ের ছমগ্্েয়কায়ে ো
ছযন ছোকজন ঘরবাগ্ড
রায়খন। এখায়ন
ছভয়ঙ েড্ার আয়গই
ভূগমকে্্েূব্শসেক্িবাে্িা
রাস্্াে অবস্্ান গনয়ে
প্্িায়নর গনজস্্ব্যবস্্া
োয়রন। গকন্্বাসার
বেগরর প্্য়োজন
ছভেয়র বা কায়জ থাকা
অনুভব কয়রন।
অয়নয়কর কায়নই সেক্িবাে্িা
‘হাইগের মহাপ্্েে খুব
না-ও ছৌঁোয়ে োয়র।
‘গ্্িয়ো’ যন্্গি একগি ছোি
কাে ছথয়ক ছিয়খগে
ছমাবাইয়ের গবগভন্্অ্যায়ের
বায়্্ের ময়ো

ভূগমকয়্্ের শঙ্্া ছির ছেয়েই যন্্গি চারগিয়ক বৃত্াকার নীে গবন্্প্্িশ্শন করয়ে শ্র্কয়র

মাধ্যয়ম শহরবাসীর কায়ে সেক্িবাে্িা ছৌঁয়ে
ছিওো যাে। েয়ব এ েদ্্গে খুব কায্শকর
নে। কখয়না কখয়না এগি োৎক্্গণকভায়ব
সেক্িকরয়ে ব্যথ্শহে। সবগ্য়ো ছরগিও ও
গিগভ চ্যায়নে সেক্িসংয়কে ছিে না।
েগরকল্্নামাগেক গবগভন্্স্্ায়ন সাইয়রন
বসায়নার কাজগিও সে্্ন্হেগন।
একগি প্্গেষ্্ান গবগভন্্স্্ায়ন অ্যাোম্শ
বসায়নার কাজ করয়ে, গকন্্সাধারয়ণর কাে
ছথয়ক োরা এই যয়্্নর গবগনময়ে ৩০০
িোর ছনে। অয়নক েগরবায়রর ো সায়্ধযর
বাইয়র। গকন্্ছমইরার গঝঁগঝয়োকার িাম
মাত্্৫০ িোর। এর িাম আরও কগময়ে

স্্াক্িগনউয়জর উয়্িযায়গ ইমপ্যাক্্জাি্নানিজম হে
গবয়্্শর প্্ধান েগ্্তকাগ্য়োর সয়্্ে

করা হয়্্ে।
ছমগ্্েয়কা গসগির একগি বহ্েে ভবয়নর
চারেোে থায়কন দ্ই সন্্ায়নর মা গিোনা
ছেরয়রয়রা। গেগন বয়েন, ‘মাঝরায়ে েীব্্
অ্যাোম্শশ্য়ন ঘুম ভাঙািা খুব ভায়ো ছকায়না
অগভজ্্ো নে। েয়ব এিা অবশ্যই ছময়ঝ
ছভয়ঙ েড্া, ছিোে ভাঙা আর ইয়েকগ্্িক
োয়রর স্্ায়্কির শয়্্ের ছচয়ে ভায়ো।’ গেগন
আরও বয়েন, ‘গ্্িয়ো ছবশ ভায়ো কাজ
করয়ে। ভূকে্্ন শ্র্হওোর আয়গই,
এমনগক ভবয়নর অন্য বাগসন্্ারা বাইয়র
ছবয়রায়নার ৩০-৪০ ছসয়কন্্আয়গই আগম
বাগ্ডর বাইয়র ো রাখয়ে োরগে।’

ইমে্যাক্্জান্শাগেজম ছি আয়োজয়নর উয়্িযাগ গনয়েয়ে স্্াক্িগনউজ।
গবয়্্শর ৪০গি েগ্্তকা এ উেেয়্্ক একয়যায়গ প্্কাশ করয়ে গবয়শষ
ছ্্োড্েত্্। এর উয়্্েশ্য সামাগজক সৃগ্িশীেো ও ইগেবাচক
েগরবে্িয়ন সাধারণ মানুয়ষর ভূগমকা েুয়ে ধরা।

হশয়াি
কর্ি
আেনার েগ্্তকার সয়্্ে আেনার একগি েগব েুয়ে

আেয়োি কর্ন সামাগজক ছযাগায়যাগ মাধ্যয়ম।
সয়্্ে #ImpactJournalism, @sparknews এবং
#ProthomAlo, @ProthomAlo হ্যাশি্যাগ দ্য়িা যুক্
করয়ে হয়ব। ছসরা েগবগ্য়োর জন্য থাকয়ব েুরে্্ার!

সাোয্
য কর্ি
ইমে্যাক্্জান্শাগেজম ছিয়ে প্্কাগশে উয়্িযাগী

আপ
অনিযাত নিও এই
্ায় শনিক

আনার কাজ চেয়ে। ‘েক্্য হয়ো,
এখানকার প্্াে ৫৭ োখ মানুয়ষর কায়ে
গ্্িয়ো ছৌঁয়ে ছিওো।’ ছমইরা বয়েন।
যুক্রায়্্ের জােীে আবহাওো
অগধিপ্্য়রর এক প্্য়কৗশেী যন্্গির নকশা
কয়রয়েন। এগি বেগর হয়েয়ে চীয়ন। ছমইরা
আশা করয়েন, ভগবষ্যয়ে এই যয়্্নর সয়্্ে
ছধাঁো বা কাব্শন ময়নাে্্াইি শনাক্্করার
ব্যবস্্াও সংযুক্হয়ব। আজ অবগধ গেগন এ
প্্কয়্্লর উন্্েয়ন ৪৫ হাজার িোর সংি্্হ
কয়রয়েন। গকেুগিয়নর ময়্ধয শ্র্হওো
আয়রকগি প্্চারণার মাধ্যয়ম আরও প্্াে
োঁচ োখ িোর উয়ঠ আসয়ব বয়ে ধারণা

ব্যগ্্করা োঁয়ির প্্কেল্্এক ধাে এগগয়ে ছগয়েন।
ছসগ্য়োর মধ্য ছথয়ক আেনার েেয়্্নর একগি
কাগহগন আেগন ছবয়ে গনন এবং ভাবনা জাগনয়ে গিন
এই ওয়েবসাইয়ি sparknews.com/ijd/makesense
হোি

জমা
নদি
২০১৫ সায়ের ইমে্যাক্্জান্শাগেজম ছির ছ্্োড্েয়্্ত
প্্কাগশে হওোর ময়ো ছকায়না প্্কয়্্লর েথ্য
আেনার জানা থাকয়ে োর খবর জানান এই
ওয়েবসাইয়ি sparknews.com/ijd/submission

স্্াক্কনিউজ ধি্যবাদ জািাতে চায়
সমাধানমুখী সাংবাগিকোর প্্গে িােবদ্্আমায়ির সহয়যাগী সংবািেত্্ও োয়ির কম্শীয়ির, ছিািাে
(এনাগ্জিছসকশয়নর অংশীিার), ছসাশ্যাে গমগিো ছ্্োোি, ছমইকয়সন্্ও অয়শাকায়ক।
আমাতদি সত্্ে হযাগাতযাগ কর্ি: impact@sparknews.com

এএক্্এ, ইমপ্যাক্্ জাি্নানিজম হেি প্্নেষ্্াো
সদস্য
গবশ্্জ্য়্ড ইগেবাচক উদ্্াবনগ্য়োয়ক সমথ্শন
ছজাগায়ে ইমে্যাক্্ জান্শাগেজম ছি আয়োজয়ন এ
বেয়রর েৃষ্য়োষক এএে্্এ।
উন্্ে সুরক্্া গয়্ড ছোোর প্্থম েিয়্্কে হয়ো
আমরা ছযসব ঝুঁগকর ময়্ধয আগে োর েগরমাণ
গভীরভায়ব উেেগ্্ি করা। এ েয়্্ক্য এএে্্এ
োয়ির েহগবে ছথয়ক গবশ্্ব্যােী গবগভন্্
গবশ্্গবি্যােেয়ক গয়বষণাে সহয়যাগগো গিয়্্ে।
গবগভন্্ ববজ্্াগনক উদ্্াবনয়ক উৎসাগহে করা এ
েহগবয়ের অনন্য উয়্্েশ্য। ২০০৭ সাে ছথয়ক
৩০গি ছিয়শ প্্াে ৪০০ গয়বষণা কায্শে্য়ম এএে্্এ

সহােো কয়রয়ে। আমায়ির প্্ে্যক্্ ঝুঁগকর
ছ্্কত্্গ্য়োয়ে োয়ির এ সহােোর েগরমাণ ২০০
গমগেেন ইউয়রা।
গনয়জয়ির সুরক্্ার জন্য গবি্যমান সমাধানগ্য়ো
আমায়ির ভায়োভায়ব বুয়ঝ ছিখা জর্গর। এএে্্এ
গেেে ছ্্পায়িক্্রয়সর ছেসবুক ছেজ োর ৪৯গি
ছিয়শর ১২ োখ অনুরাগীয়ক আমায়ির গ্্পেজন ও
েগরয়বশয়ক সুরক্্া ছিওোর ময়ো নেুন নেুন
প্্কল্্ও সৃগ্িশীে ভাবনা গনয়জয়ির ময়্ধয ভাগ কয়র
ছনওোর আহ্্ান জানায়্্ে।
ইমে্যাক্্ জান্শাগেজম ছি উেেয়্্ক প্্কাগশে
ছেখাগ্য়ো এই ছেসবুক ছেয়জ েুয়ে ধরা হয়ব:
www.facebook.com/axapeopleprotectors
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শসেবার ২০ ডের্্েম্্র ২০১৪
রে্জ সবরশষ ৈাৎপয্যপূণ্য। কারণ ডদশসেরৈ
বোঞ্্রলর পসরিাণ ডিাে ভূসির ১০
শৈাংরশরও কি। ইরকারপাি্্প্্সৈসদে ৭৬৯
দশসিক ২ সকরলাগ্্াি পসরিাণ প্্াস্্িক ও
পসলসথে বর্জ্যর্পান্্ররর িাধ্জরি পুেরায়
ব্জবহাররর উপরযাগী করর ডৈারল। ৈারা
িারে ২০ েে বর্জ্যর্পান্্র করর এবং
প্্সৈসদে ১০০সে প্্াস্্িক দণ্্তৈসর করর।
এরৈ সদরে গর্ে ১০সে পূণ্যবয়স্্গাে রক্্া
পায়। র্রোর ডেই প্্াস্্িক দর্্ণর ব্জবহার
োোসবধ ররবাস্ে তৈসরর খুঁসের েহায়ক
ডথরক শ্র্করর ডগায়ালরররর োউসে ও
গ্জাররর পয্যন্।
ডকসেয়া ফররি্্োস্ভিরের (ডকএফএে)
পসরেংখ্জাে অেুযায়ী, ডদশসেরৈ রে
বোঞ্্রলর পসরিাণ ডিাে ভূসির িাত্্আে্াই
শৈাংশ, যা রাসৈেংর-সেধ্যাসরৈ প্্রয়ারেীয়
১০ শৈাংরশর ডচরয় অরেক কি।

একসে ব্জবহাররাপরযাগী সরসেে উৎপাদরের
িাধ্জরি ইরকারপার্্ির কারখাোসে তৈসর
কররে কারঠর সবকল্্উপাদাে, যা ডবে্া
ডদওয়ার কারর ব্জবহ্ৈ হর্্ে। যাত্্া শ্র্র
পর ডথরক ডকসেয়ার সবসভন্্রাস্্ারাে,
ররবাস্ে ও আবর্িোর স্্ূপ ডথরক প্্সৈষ্্ােসে
এ পয্যন্১৫ লাখ েে প্্াস্্িক আবর্িো
েসররয়রে।
র্রো বরলে, োইররাসবরৈ প্্াস্্িক
গসলরয় আবার ব্জবহাররর উপরযাগী করর
ডৈালার ব্জবোয় ৈাঁরক সবসভন্্
প্্সৈবন্্কৈার িুরখািুসখ হরৈ হয়। ডযিে:
সবদুজ্ৎসবভ্্াে, সেরাপি্্াহীেৈা ও
পুর্ষসেয়স্্িৈ ব্জবোসয়ক পসরিণ্্ল। ৈার
পরও প্্সৈষ্্ােসে ২০১২ োরল এক লাখ
৬৫ হারার েলাররর ব্জবো করররে।
ৈাঁরদর তৈসর প্্াস্্িক দণ্্ব্জবহারর খরচ
অরেক করি আরে। কারণ, এগ্রলা

োইররাসবরৈ লে্যা র্রোর প্্াস্্িরকর কারখাো ভূসিকা রাখরে বেভূসি রক্্ায়

ককসনয়া

পসররবশ

প্্াস্্িক যখন পসিবেশোন্্ে
ডেসভে হারস্্িং

প্্াস্্িরকর গয়ো তৈসরর পুররারো শখসেরক
ডপশা সহরেরব ডবরে ডেওয়ার লর্্কজ ২০০৯
োরল ব্জাংরকর ভারলা ডবৈরের চাকসরো
ডের্েই সদরলে লে্যা র্রো। ডিরয়সের িাথা
খারাপ হরয় ডগরে বরল ধরর সেরলে
অরেরকই। ব্জস্্িগৈ েঞ্্রয়র প্্ায় েয়
হারার িাস্কেি েলার সৈসে ব্জবোয়
সবসেরয়াগ কররলে। প্্সৈষ্্া কররলে প্্াস্্িক
ডথরক সবসভন্্পণ্জ তৈসরর এক ডোে
কারখাো।
২০১০ োরলর িার্চিইরকারপাি্্
সলসিরেে োরি একসে ব্জবোপ্্সৈষ্্ারের
প্্ারস্্িক যাত্্ায় যুি্হরলে র্রো। প্্াস্্িক
বর্জ্যব্জবহার করর দীর্যএকধররের দণ্্
তৈসর শ্র্করর ইরকারপাি্্। ডবে্া ডদওয়া,

রাস্্ার েংরকৈ আর কুকুর বা িুরসগর বাো
তৈসরর কারর এেব দণ্্ব্জবহ্ৈ হয়।
ডকসেয়ার রারধােী োইররাসবরৈ র্রোর
ওই কারখাোর অবস্্াে। েফল এই
উর্দজাি্্া এক োক্্াৎকারর বরলে, ‘ভারলা
চাকসর োে্ার েিয় অরেরকই আিারক
স্্াগৈ রাোেসে। সবরশষ করর আিার
বাবা, বন্্বান্্ব, আত্্ীয়স্্রে ও
পসরসচৈররেরা। স্্রল পে্ার েিয় আসি
প্্াস্্িক গসলরয় সবসভন্্আকৃসৈর পার্্ত ডররখ
োো রকি সরসেে তৈসর করৈাি। এভারব
সকেুগয়ো বাসেরয় বন্্রদর কারে সবস্্িও
করৈাি।’
োইররাসবর আস্্িকা োরাররে
ইউসেভাস্েযসে ডথরক সহোবসবজ্্ারে স্্াৈক

র্রো। প্্াস্্িক গসলরয় আবার ব্জবহাররর
উপরযাগী করর ডৈালার িাধ্জরি সৈসে
একসে সবষয় প্্সৈস্্ষৈ কররৈ েিথ্য
হরয়রেে: প্্াস্্িকও পসররবরশর রে্জ
উপকারী হরৈ পারর। কারণ, প্্াস্্িক
বর্জ্যরক েব েিয় পসররবরশর রে্জ ক্্সৈকর
সবরবচো করা হয়। সকন্্ডকসেয়ার
গ্র্ত্পূণ্যবোঞ্্ল রক্্ায় ডেই বর্জ্যই এখে
গ্র্ত্পূণ্যভূসিকা রাখরে। ৩০ বের বয়েী
ৈর্ণী র্রো বরলে, র্পান্্সরৈ প্্াস্্িক
ডথরক একধররের সবকল্্কাঠ তৈসর হর্্ে।
এরৈ আবার করি আেরে কাঠ েংগ্্রহর
উর্্ের্শজ গাে কাোর হার। ফরল রক্্া
পার্্ে অরর্ণজর েবুর।
বেভূসি েংরক্্রণর সবষয়সে ডকসেয়ার

প্্াস্্িক–বর্জ্যব্জবহার করর তৈসর হয় এ ধররের দণ্্
ইরকারপার্্ির কায্যি্রির প্্ভারব ডদশসেরৈ
৩৫০ একর রঙ্্ল রক্্া ডপরয়রে।
অরোয়াসভস্্িক পসররবশ েংরক্্ণবাদী েংস্্া
কাোসেয়াে ফররি্্অ্জারোসেরয়শে এই
সহোব সদরয়রে। ৈারদর িরৈ, এক একর
েৈ্ে বেভূসি প্্সৈবের গর্ে আে্াই েে
কাব্যে সেগ্যিে প্্সৈররাধ কররৈ পারর।
চিকপ্্দ এই পসরেংখ্জাে অেুযায়ী
প্্াস্্িক আেরল বেভূসি রক্্ার লে্াইরয়
একধররের ডযাদ্্ার ভূসিকায় অবৈীণ্য
হরয়রে। র্রো বরলে, ইরকারপাি্্কারঠর
সবকল্্তৈসরর িাধ্জরি শি্্ও েরি
কাঠেিৃদ্বৃক্সেধরের হার উর্্েখরযাগ্জ
হারর কিারৈ েিথ্যহরয়রে। আর ৈাঁরদর
পণ্জসে পসররবশ রক্্ার ব্জাপারর েরচৈে
িােসেকৈা তৈসররৈ ভূসিকা রাখরে।
পসররবশ ডথরক প্্সৈবের ২৪০ েে
প্্াস্্িক বর্জ্যঅপোরণ এবং ৈা ডথরক

রাোয়সেক দ্ষণিুি্, ডেকেই এবং
রক্্ণারবক্্রণ ডকারো উর্দজারগর প্্রয়ারে
পর্ে ো বলরলই চরল। এেব দণ্্রাস্্া
ডথরক চ্সর করর সেরয় ডকউ জ্্ালাসে
সহরেরবও ব্জবহার কররৈ পারর ো।
পসররবশবান্্ব ব্জবোর পাশাপাসশ
ডকসেয়ার দসরদ্্ও প্্াস্্নক ডলাকররের
কি্যেংস্্ারেরও ব্জবস্্া করররে ইরকারপাি্্।
োইররাসবর র্য়ারাকা ডরলার বাবা ডোরগা
েে্রক প্্সৈষ্্ােসের কারখাোয় বৈ্িিারে ৪০
রে স্্ায়ী কি্যী ররয়রেে। আরও প্্ায় ৫০০
রে এই প্্সৈষ্্ারের ের্্ঙ পররাক্্ভারব যুি্
হরয় রীসবকার েংস্্াে কররেে। িােুরষর
অব্জবহ্ৈ প্্াস্্িরকর ডবাৈল, োো রকরির
পাত্্, পসলসথরের ব্জাগ ইৈ্জাসদ বর্জ্যসকরে
ডেয় ইরকারপাি্্। এরৈ করর েংস্্িষ্্বর্জ্য
েংগ্্াহক ও সবর্্িৈারও উপার্িরের েুরযাগ
তৈসর হরয়রে।

শভনবার ২০ জসক্্েম্্র ২০১৪

দক্্িণ আক্্িকা

স্া্স্্য/পভরকবশ

‘জাদ্ককি বৃক্ি’ি আকবষ্্র্তা
জপাকলাককা টাউ

১০ বছর আকগও দভ্্েণ আভ্্িকার ভলমকপাকপা
প্্কদকশর গা-ফাকলকল অঞ্্কলর টুকসং গ্্াকমর
ভিত্্ভছল ভিন্্। এইিআইভি/এইডকস আক্্ান্্
মানুষ মারা যাক্্ে অকোকর। বাড়্কছ এভিম
ভশশ্কদর সংখ্যা। পুভ্িহীনিা, খাদ্যসংকট জজঁকক
বকসকছ িারভদকক। সম্্দাকের মানুষ, ভবকশষ
ককর ভশশ্কদর কর্ণ দশাে মাভিস মাথাবাথার
মন বড্্কাঁকদ।
এই দশা জথকক উত্্রকণ ২০০৫ সাকল ভিভন
প্্ভিষ্্া করকলন জসভডকং সা জলরাকিা। মাকন
‘িাকলাবাসার বৃত্’। নাকমর সক্্ে কাকজরও
শিিাগ ভমল। জসভডকং সা জলরাকিা প্্ভিষ্্ার
আকগর সমেগ্কলা মাভিস স্্রণ করকলন
এিাকব, ‘ওই সমে মানুকষর মৃিুয্হার হার ভছল
অি্যন্্জবভশ, ভবকশষ ককর এইিআইভি/এইডকস
মানুষ জবভশ মারা যাভ্্েল। জবক্ড় যাভ্্েল অনাথ
ভশশ্বা ভশশ্প্ধান পভরবাকরর সংখ্যা। অকনক
বড়্পভরবার, যাকদর নানা সামাভজক অনুদান
জথকক পাওো আেও ভিকমকিা খাওো-পরার
জন্য যকথি্্ভছল না। আমরা জসসব ভশশ্কক
একন খাদ্যসহােিা ভদলাম।’
জসভডকং সা জলরাকিা নাকমর খাদ্যসহােিা
জকক্্ের (ভফভডং জসন্্ার) প্্ভিষ্্ািা ৫৩ বছর
বেসী সাকবক এই সু্লভশে্্ক আরও জানাকলন,
‘জবভশর িাগ সমেই ভশশ্রা সু্ল জযি ে্্ধাি্ত
জপকট। রাকি েুমাকি জযি একই অবস্্াে।
অভধকাংশই অপুভি্ জভনি সমস্যাে আক্্ান্্।’ এ
অবস্্া জথকক জবভরকে আসকি অগ্্ণী িূভমকা
পালন ককরকছ জসভডকং সা জলরাকিা। এখন
এলাকার এক জথকক ১৮ বছর বেসী প্্াে ৩০০
ভশশ্র ‘ভ্্িিীে বাভ্ড়’কি পভরণি হকেকছ
খাদ্যসহােিা জকে্্ভট। যাকদর মাভসক আে ভিন

হাজার রয্াক্্ের কম, িাকদর জন্য এই জকে্্।
মাভিকসর বড়্সাফল্য জাদ্কভর বৃক্ের
আভবষ্্ার। জসভডকং সা জলরাকিা সুকশাভিি
মভরংগা ওকলইকফরা গাকছ। এ গাছভট ভবরাট
বদল একনকছ দভ্্েণ আভ্্িকার এক
অজপাড়্াগাঁকে। এর পুকরা কৃভিত্্মাভিকসরই।
এ গাছ ভদকে ভবরাট সমস্যার সমাধান সম্্ব—
এভট ভিভন িাকলািাকব অনুধাবন ককরকছন এবং
িা সফলিাকব প্্কোগ ককর জদভখকেকছন। জমাদ্্া
কথা, একভট সাধারণ বৃক্ের অসাধারণ
কায্যকাভরিা আভবষ্্াকরর মূল নােক ভিভনই।
জগাটা গ্্াকম প্্াে ছে হাজার মভরংগা জরাপণ
ককরকছন ভিভন।
২০০৬ সাকলর কথা, মাভিস িখন ভশশ্কদর
স্্াস্্যজভনি সমস্যা ভনকে ভিভ্্নি। হাকি অকেল
অথ্যও জনই, যা ভদকে সমস্যার সমাধান করা
যাে। ব্্ি যখন স্্ি্, প্্ভিবন্্কিা িুে্!
অিঃপর দার্ণ এক উপাে জবর হকলা। আর
জসভট বািকল ভদল ওই মভরংগা গাছ।
সাফক্লযর বাভক গল্্টা না হে শ্নুন িাঁর
মুকখই, ‘ভশশ্কদর খাবাকর মভরংগার টাটকা পািা
ভমভশকে খাওোকনা শ্র্করলাম। দ্ই মাস পর
জদখা জগল, যারা মারাত্্ক পুভ্িহীনিাে িুগভছল,
িাকদর উক্্েখকযাগ্য হাকর পভরবি্তন একসকছ।
ভকছুিাকলা মানুকষর সক্্ে পভরিে হকেভছল।
িাকদর সহােিাে ভবভিন্্উপলক্্ে কানাডাে
ভগকে এ গাকছর জরাপণ িথা পুকরা প্্ভ্কো
সম্্ক্কতপরামশ্যভদকেভছলাম। জানিাম, মভরংগা
কীিাকব শরীকরর প্্ভিকরাধব্যবস্্া বৃভ্ি ককর।
অকনক বছর এসব ভশকখভছ জগাপকন। এর
গ্ণগিমান ভনণ্যে ককরভছ দভ্্েণ আভ্্িকার মান
ভনণ্যােক প্্ভিষ্্ান সাউথ আভ্্িকান বুয্করা অব

স্্যাে্্াড্তস (এসএভবএস) এবং ভবভিন্্
ভশে্্াপ্্ভিষ্্াকনর গকবষককদর কাকছ। সবাই
আমাকক ভনভ্্িি ককরকছ, মানুকষর খাদ্য ভহকসকব
এভট খুবই উপকারী ও এর পুভ্িগ্ণ ভবস্্েকর।’
মাভিকসর স্্ক্ের পভরভধ জবক্ড়কছ
অকনকখাভন। িাঁর লে্্য, ২০১৬ সাকলর মক্ধয
আন্্জত্াভিক পভরসকর এ গাছ রপ্্াভনকি শীষ্যস্ান
অজ্তন করা। আপািি গাকছর পািা শ্ককনা ও
গ্ঁক্ড়া অবস্্াে প্্ভ্কোজাি করকছন। িভবষ্যকি
এ জন্য একভট কারখানা প্্ভিষ্্া করা িাঁর
লে্্য। আর এসব উক্দযাকগর সুভবধাকিাগী
জনকগাষ্্ী হকব িাঁর সম্্দাকের মানুষ। এরই
মক্ধয পুকরা এলাকাে ভবভিন্্পভরবারকক প্্াে
সাি হাজার মভরংগা গাছ ভদকেকছন। মাভিস
বলকলন, ‘পুকরা দভ্্েণ আভ্্িকা এ গাকছ িভরকে
জফলকি িাই। এ জাদ্কভর গাকছর উপকাভরিা
সম্্ক্কতঅন্য সম্্দাকের মানুষকদরও
জবাঝাভ্্ে।’
িকব িাঁর এি দ্র আসার পথভট জমাকটও
মসৃণ ভছল না। অকনক প্্ভিকূলিা জপভরকে
আসকি হকেকছ এ অদম্য নারীকক। সব
সীমাবি্্িা স্্ীকার ককর ভনকেই বলকলন,
‘আমাকদর হেকিা খুব জবভশ ভকছুজনই। িকব
িাকলাবাসার অিাব জনই। ভশশ্কদর আমরা
জসভটই ভদকেভছ। ভশশ্কদর হাভস মুখগ্কলা জদখকল
মনটা িকর যাে।’
এরই মক্ধয জনভহিকর কাকজর স্্ীকৃভি
জপকেকছন মাভিস মাথাবাথা। খাদ্যভনরাপত্্াে
জনভহতিষী কাকজর জন্য জপকেকছন দভ্্েণ
আভ্্িকার ‘ইন্যাকথকলা পুরস্্ার ২০১৩’।
পুরস্্াকরর িাভলকাে আরও আকছ ২০১৩
ভলমকপাকপা বষ্যকসরা নারী কৃষককর স্্ীকৃভিও।
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আইধার সহদোছগতায় ইউনাইদেড ওয়ার্্ডকদলদে পড়দত আদসন গৃহকর্মীরা

সিঙ্্াপুর

ছিক্্া

গৃহকর্মীকদর স্্প্পূরণ
অ্যাদরছলয়া ে্যান

প্্ছত থরােোর ছসঙ্্াপুদরর ছেদেছি িাত্্দের
েন্য আন্্ে্ডাছতক স্্ল ইউনাইদেড ওয়ার্্ড
কদলদে গৃহকর্মীরা পড়্দত আদসন। এই
নারীরা ছনদেদের ভাগ্যেেদলর থচষ্্া
করদিন।
েছ্্কণ-পূে্মএছিয়ার থেি থেরন
ছিছলপাইন, ইদ্্োদনছিয়া ও ছরয়ানরাদরর
নারীরা ছিখদিন কীভাদে ক্যাদি ও খুচরা
থোকান স্্াপন করদত হয়। এছে সিল হদল
তাঁদের আয় োড়্দে। েত্ডরান ছহসাদে তা
প্্ায় ৪০০ রাছ্কনড ডলার। ছসঙ্্াপুদর
গৃহস্্াছল কাে কদর তাঁরা এ োকা আয়
কদরন।
আইধা নাদরর একছে প্্ছতষ্্ান এসে
ক্্াস পছরচালনা করদি। ছসঙ্্াপুদর এছেই
একরাত্্প্্ছতষ্্ান, োদের এ থ্্কদ্্ত
ছেদিষত্্আদি—গৃহকর্মীদের অে্মে্যেস্্াপনা
ও ে্যেসা শ্রর্ ছেষদয় প্্ছিক্্ণ প্্োন।
প্্ছতষ্্ানছে ২০০৬ সাদল প্্ছতছ্্ষত। ‘আইধা’
একছে সংস্্ত িব্্, োর রাদন ‘আররা ো
কারনা কছর’।
ছসঙ্্াপুদরর দ্ই লাখ ১৪ হাোর ৫০০
গৃহকর্মীর েীেন োছরয্্যেে্ডছরত। এঁদের
রদ্ধয অছধকাংি নারীর েয়স ২০-এর
থকাোয়, তাঁরাই পছরোদরর একরাত্্
উপাে্ডনক্্র রানুষ। ছসঙ্্াপুদর োওয়ার েন্য
তাঁদের অদনক োকা ঋণও করদত হদয়দি,

কারণ ছরক্্েদরন্্এদেছ্্িগ্দলা েনপ্্ছত
ছতন হাোর ২০০ রাছ্কডন ডলার পে্মন্ছনদয়
োদক। িদল থেখা োয়, তাঁদের অদনদকরই
এক েির পে্মন্থেতদনর োকা ধার থিাধ
করদতই ে্যয় হদয় োয়। তারপর তাঁরা
োছ্ড়দত ভরণদপাষদণর েন্য োকা পাঠাদত
শ্র্কদরন। থিষদরি তাঁদের হাদত খুে
অল্্োকাই োদক।
তাঁদের দ্ে্ডিা সারাছেক কর্মী থরছলসা
ছকউই ও থলখক অদ্্ে ছিনদক োর্ণভাদে
নাড়্া থেয়। তাঁরা ভােদত শ্র্কদরন,
কীভাদে এই গৃহকর্মীদের োছরদ্্য্যর চক্্
থেদক থের কদর আনা োয়। ২০০১ সাদল
তাঁরা এই গৃহকর্মীদের েন্য আছ্েমক
সাক্্রতা কর্মসূছচ শ্র্কদরন। তাঁরা
অলাভেনক প্্ছতষ্্ান ইউএন ওদরন
ছসঙ্্াপুরদক এর সদ্্ঙ েুক্কদরন। ছকন্্
নানা সরস্যার কারদণ প্্ছতষ্্ানছে কাে েন্্
কদর থেয়। ইউএন ওদরন ছসঙ্্াপুদরর
কদয়কেন সেস্য ২০০৬ সাদল আইধা গঠন
কদরন। প্্ছতষ্্ানছে রূলত দ্ছে থকাস্ম
পছরচালনা কদর। প্্ের থকাদ্সমগৃহকর্মীদের
কছ্্িউোর, থোগাদোগ ও অে্মে্যেস্্াপনা
থিখাদনা হয়। ছ্্িতীয় থকাদ্সমকীভাদে
ে্যেসা শ্র্ও ে্যেস্্াপনা করদত হয় তা
থিখাদনা হয়। উভয় থকাদ্সমর ছি ৫৫০
ছসঙ্্াপুছর ডলার।

গৃহকর্মী থেকক ব্যবিায়ী
এখন তাঁর আত্্প্ত্যয়ী থচহারা থেদখ এো
থোঝা রুিছকল থে এই ৪১ েির েয়সী
ইদ্্োদনিীয় গৃহকর্মী ছেয়াহ্সুদপছন ছিদলন
একেন িান্্ছিষ্্ও ছভত্প্্কৃছতর নারী।
ছকন্্পাঁচ েির আদগ আইধার ে্যেসা
শ্র্ছেষয়ক থকাদ্সমভছ্তডহওয়ার পর
সেছকিুেেদল োয়। থসখাদন ছতছন
প্্ত্যদয়র সদ্্ঙ কো েলা থিদখন।
ছেছনদয়াদগর েন্য কীভাদে োকা সঞ্্য়
করদত হয়, পািাপাছি থিদখন থসছেও।
তাঁর ছেশ্্ছেে্যালয় পড়
়্য়া দ্ছে থিদল
রদয়দি।
ছতছন প্্েদর রাদস ৫০ ছসঙ্্াপুছর ডলার
েরান। তারপর ক্্রান্্দয় তা ২০০
ছসঙ্্াপুছর ডলাদর উন্্ীত হয়।
েির দ্দয়ক আদগ ছেয়াহ তাঁর
গৃহকত্ডার কাি থেদক ধার থনওয়া এক
হাোর ৫০০ ছসঙ্্াপুছর ডলার ও ছনদের
েরাদনা োকা ছেদয় ইদ্্োদনছিয়ার থকন্্ীয়
োভা িহদর আসোদের ে্যেসা শ্র্কদরন।
এ সরয়ই ছতছন আইধা থেদক প্্াপ্্
জ্্ান ে্যেহার করদত শ্র্কদরন। ছতছন
োোর েছরপ ও থ্্কতাদের চাছহো ছচছ্্িত
কদরন; থোঝার থচষ্্া কদরন, থকান পদ্ণযর
োোর ভাদলা। ছতছন থ্্কতাদের কাদি
ছকছ্্িদত আসোে ছেছ্্ক শ্র্কদরন রাছসক

লক্্য ছিল গৃহকর্মীদের োছরদ্্যযর চক্্থেদক থের কদর আনার
২০ রাছ্কডন ডলাদর। এ থকৗিল তৎক্্ণাৎ
কাদে থেয়, থোকান থেদক রুনািা আসদত
শ্র্কদর রাদস ২৫০ রাছ্কডন ডলার। ছেয়াহ্
ছনে িহদর েলখাোদরর একছে কারখানা
খুলদত চান। থসখাদন এখন ছতছন
গৃহেধূদের ছনদয়াগ থেদেন।
বদকে থদওয়া জীবন
সুিীলােতী রারছেদয়াদন ছসঙ্্াপুদর গৃহকর্মীর
কাে কদরন। ৩২ েির েয়সী এই নারী
এখন থে েীেন োপন করদিন, ছকিুছেন
আদগও ছতছন তা ভােদত পাদরনছন। ছতছন
েখন ২০০৪ সাদল ছসঙ্্াপুদর আদসন, তখন
তাঁর রাছসক আয় ৩০০ ছসঙ্্াপুছর ডলার।
এর থেছির ভাগই ছতছন ভাইদোনদের
পড়্াদিানায় ে্যয় করদতন। কদয়ক েির
আদগ তাঁর কৃষক োো রারা থগদল

পছরছ্্সছত আরও খারাপ হয়।
২০০৯ সাদল এদস তাঁর েীেদনর থরাড়্
ঘুরদত শ্র্কদর। থস সরয় আইধায় ভছ্তড
হদয় ছতছন থিদখন োকা েরাদনা ও ে্যেসা
শ্র্র থকৗিল। েির দ্দয়ক আদগ তাঁর
ছ্্িছেি গৃহকত্ডার কাি থেদক চার হাোর
রাছ্কডন ডলার ঋণ ছনদয় ছতছন সুরাত্্ায়
একছে ছতন থহক্্দরর কছি োগান থকদনন।
গত েির এই কছি চাষ কদর
সুিীলােতী দ্ই হাোর ৪০০ রাছ্কডন ডলার
রুনািা কদরদিন। এ োকা ছতছন আোর
ছেছনদয়াগ কদরন রাোর চাদষ। এ েিদরর
থর রাদস কছি চাষ থেদক ছতছন আরও পাঁচ
হাোর ৬০০ রাছ্কডন ডলার রুনািা কদরন।
এখন তাঁর লক্্য হদ্্ে, ছনে থেদি ছগদয়
অনাে ছিশ্দের েন্য একছে এছতরখানা
স্্াপন করা।
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ঘানা স্্াস্্য

পানি পনিঙোধঙিি এ বইনি খুবই চমৎকাি ও উদ্্াবিমূলক একনি উপকিণ

বইয়ের পাতাে পানন পনরয়োধন
থমলানি নি নজ ক্যাপলাি

পানিবানিি থিাগ প্্নিঙিাঙধ সিায়িাি
প্্নিবেি ৩৪ লাখ মািুঙিি মৃি্য্িয়। নকন্্
জি্য একজি িসায়িনবদ ও একজি গ্্ানিক এখি পয্যন্পানি পনিঙোধঙিি পদ্্নিগ্ঙলা
নিজাইিাঙিি থযৗে প্্য়াঙস তিনি কিা
অি্যন্্ব্যয়বহ্ল বা সিঙজ ব্যবিাঙিাপঙযাগী
িঙয়ঙে একনি পািঙযাগ্য বই। এি প্্নিনি
িয়। নকন্্নচন্্া থিই, এঙস থগঙে
পািায় িঙয়ঙে নসলভাি ি্যাঙিাপান্িিকল বা
পািঙযাগ্য বই।
র্পাি অনি ক্্দ্কণাি আবিণ, যা দ্নিি
যুক্িাঙ্্েি ওকলাঙিামা অে্্িাঙ্জযি
পানি থেঙক সব ধিঙিি ব্যাকঙিনিয়া
এিমন্্নভন্্িক দািব্য প্্নিষ্্াি
অপসািণ কঙি। এনি খুব সাশ্্য়ী।
ওয়ািািইজলাইঙিি প্্ধাি ন্্কন্্িি থবন্্াি
স্্লগামী নেশ্ঙদি কো ভাবাি সময়
বঙলি, ব্যন্্ক ও সামানজক পয্যাঙয়
আমিা কল্্িায় থদখঙি পাই, িািা
ব্যবিাঙিি উপঙযাগী পানি পনিঙোধক তিনি
খাবাঙিি বাক্্বঙয় নিঙয় যাঙ্্ে। িািা
কিাি নবিয়নি গ্র্ত্পণূ ্য। পানি
দ্নিি পানি নিঙয় যাঙ্্ে, এমি কো আমিা পনিঙোধঙিি এ বইনি খুবই চমৎকাি ও
নিশ্্য়ই ভাবঙি চাই িা। নকন্্ঘািাি
উদ্্াবিমূলক একনি উপকিণ, যা জীবঙিি
থিালি ও ক্মবুে্থজলায় থসই অিাকান্্িি সবঙচঙয় গ্র্ত্পূণ্যথমৗনলক চানিদা নবশ্দ্
ব্যাপািিাই ঘিঙে, জািাঙলি ইন্্দস
পানিি সংস্্াঙি সিায়িা কঙি।
আবদ্ল আনজজ থবায়াি। নিনি থদেনিঙি
বই কীভাঙব পানি পনিঙোধি কঙি?
ওয়ািািইজলাইি িাঙম একনি প্্নিষ্্াঙিি
থযঙকাঙিা বইঙয়ি মঙিা এই নবঙেি
পনিচালক। ইন্্দস আিও বঙলি, ওই দ্ই
বইঙয়ও আঙে পৃষ্া। কািািাি ম্যাকনগল
থজলাি প্্নি ১০নি নেশ্ি আিজিই স্্ঙল
নবশ্্নবদ্যালঙয়ি
দ্নিি পানি পাি কঙি। িঙল নবনভন্্থিাঙগ
আক্্ান্্িঙয় ক্্াঙস অিুপন্্সি
োঙক। িৃষ্া থমিাঙিই
িািা দ্নিি পানি পাি
কঙি। স্্াঙ্্স্যি কী ক্্নি
িঙব, িা ভাবাি অবকাে
থকাোয়!
অি্যাি্য উন্্য়িেীল
থদঙেি মঙিাই ঘািাি
আবালবৃদ্বনিিািা দ্নিি
পানিি নবপদ সম্্ঙক
্ িঅজ্্। এই
পানি থেঙক কঙলিা, আমােয়,
থিপািাইনিস এ এবং িাইিঙয়ি থিাগ িঙি
একই সঙ্্ে বই
পাঙি। অলাভজিক প্্নিষ্্াি ওয়ািাি িি
ও পানি পনিঙোধক
ওআিনজ বলঙে, পানিবানিি থিাঙগ

িসায়িনবদ থিঙিসা ি্যাংঙকানভচ থবে
কঙয়ক বেি আঙগ ব্যাকঙিনিয়াঙিাধী একনি
পানিি নিল্্াি তিনি কঙিি। িাঙি নিনি
নসলভাি ি্যাঙিাপান্িিকঙল আবৃি কাগজ
ব্যবিাি কঙিি, যা পানিবানিি নবনভন্্
থিাঙগি জি্য দায়ী মািাত্্ক অণুজীবগ্ঙলা
ধ্্ংস কিঙি পাঙি।
কাঙজি অগ্্গনিি সঙ্্ে সঙ্্ে একনি
সাশ্্য়ী নিল্্াি তিনিি প্্নি থিঙিসাি
আগ্্ি বাড্ঙি োঙক। নিনি ২০০৯ সাঙল
প্্েম প্্মাণ কঙিি, র্পায় আবৃি কাগজ
৯৯ দেনমক ৯ েিাংে ব্যাকঙিনিয়া ধ্্ংস
কিঙি পাঙি। এই নবঙেি নিল্্াঙিি দাম
মাত্্কঙয়ক থপনি (১০০ থপনি = ১
িলাি)। আি এনি কায্যকি োঙক ৩০
নদি।
নিল্্ািনিি কায্যকানিিা সম্্ঙ্কিনিঙজি
নিি নমনিঙিি একনি বক্্ব্য নভনিও কঙি
ইউনিউঙব প্্কাে কঙিনেঙলি থিঙিসা।
থভঙবনেঙলি, থকউ িয়ঙিা থদখঙবই িা।
নকন্্অন্্ি একজি থসনি থদঙখনেঙলি।
নিনি ব্্ায়াি গাি্িসাইি, একজি
নিজাইিাি।
ওয়ািািইজলাইঙিি
নবনভন্্প্্চাি কায্যক্ঙম
নিনি অংে থিি।
নভনিওনি থদঙখ
থিঙিসাঙক ই-থমইল
কঙি িাঁঙক নিনি
একনি িি্ি ধিঙিি
অংেীদানি প্্কঙ্্ল
কাজ কিাি প্্স্াব থদি।
িাঙিই বদঙল যায় সবনকে্।
থিঙিসা প্্স্াবনি সািঙ্্ে গ্্িণ কঙিি।

প্্নিনি পািায় িঙয়ঙে নসলভাি ি্যাঙিাপান্িিকল বা র্পাি অনি ক্্দ্কণাি আবিণ,
যা দ্নিি পানি থেঙক সব ধিঙিি ব্যাকঙিনিয়া অপসািণ কঙি
দ্জঙি একমি িি, বই থযঙিি্নেক্্াি
অপনিিায্যউপকিণ। িাই নিল্্াঙি ব্যবহ্ি
প্্নিনি কাগঙজই নবনভন্্বাি্িা থলখা
োকঙব।
কাগজনি েক্্। অঙিকিা পািলা
কাি্িঙবাঙ্িিি মঙিা। প্্েঙম সাদা োকঙলও
নসলভাি ি্যাঙিাপান্িিকঙলি নবন্্কয়ায় প্্েঙম
এনি উজ্্ল িলুদ ও পঙি গাঢ্কমলা িং
ধািণ কঙি। িাই থস কাগঙজ থলখাি
উপঙযাগী কানল খুঁঙজ থবি কিা নেল থবে
কনিি। গাি্িসাইি বঙলি, িং কিাি কাঙজ
ব্যবহ্ি অনধকাংে কানলঙি বাঙজ
িাসায়নিক উপাদাি োঙক। থসগ্ঙলা খাবাি
পানিঙি থমোঙিাও ক্্নিকি। পঙি একজি
থিনিওয়ালাঙক নদঙয় তিনি কিাঙিা িয়
স্্াস্্যকি কানল। বইঙয়ি প্্েম পািায় থলখা
িয়, ‘আপিাি গ্্াঙমি পানিঙি মািাত্্ক
থিাঙগি জীবাণুোকঙি পাঙি। নকন্্এই

বইঙয়ি প্্নিনি পািায় িঙয়ঙে পানিি
নিল্্াি। আপিাি পানিঙক িা নিিাপদ কঙি
থদঙব।’
ইংঙিনজি পাোপানে স্্ািীয় নবনভন্্
ভািায়ও-থযমি থকনিয়াি জি্য থসায়ানিনল২৪ পৃষ্াি প্্নিনি বই থলখা িঙয়ঙে। বইনি
চাি বেি নিকঙব। থিঙিসা গি বেি
দন্্কণ আন্্িকাি একনি িদীি পানি
পনিঙোধঙি ওই নিল্্াি ব্যবিাি কঙিি।
থসখাঙি ময়লা-আবজ্িিা থিলা িয়।
গঙবিণায় প্্মানণি িয়, নিল্্ািনি কায্যকি।
ওয়ািািইজলাইঙিি অে্যায়ঙি আগামী
বেি থেঙক িাইনি, থকনিয়া, ভািি ও
ঘািাি নবনভন্্গ্্াঙম বইনি সিবিাি কিা
িঙব। এঙি লাঙখা মািুি নিিাপদ পানি
পাঙিি সুঙযাগ পাঙব। ওয়ািািইজলাইঙিি
আওিাধীি ৩৩নি থদঙেই এই নিল্্াি
ব্যবিাঙিি লক্্যমাত্্া নিধ্যািণ কিা িঙয়ঙে।

১০

শভনবার ২০ দসশ্্েম্্র ২০১৪

যুক্রাজ্য জ্া্লাভন

উন্্য়নশীল দদশশর মানুশের জন্য খুবই কার্যকর গ্্যাভিভিলাইি

বালুর ব্যাগে আগলাকিত ঘর
সারা নরম্যান

মাভ্িিন ভরভিশফাি্িআর ভজম ভরিস।
রুক্রাশ্জযর দ্জন দ্্োিাক্্ভিজাইন
পরামশ্যক। তাঁশদর একভি কভিন
চ্যাশলঞ্্ছুশে
্ ভদশয়ভছল দাতব্য সংস্্া
দসালারএইি। দসালার প্যাশনল ও
ব্যািাভরসহ এমন একভি বাভত ততভর
করশত হশব, রার দাম হশব ছয়
িলাশরর কম বা ে্্ায় সাশ্ে ৪০০
িাকা। উশ্্েশ্য, উন্্য়নশীল দদশশর
মানুশের জন্য দকশরাভসশনর ভবকল্্
ততভর করা। দকননা দকশরাভসন
দনাংরা, ভবোক্্ও ভবপজ্্নক। তার
ওপর দাভম।
কথামশতা কাশজ নামশলন দ্ই
দমধাবী ভিজাইনার। ভদনরাত
খািভনর পরও দদখা দেল, ফলাফল
শূন্য। কারণ, অল্্িাকায় দসালার
প্যাশনশলর মাধ্যশম ভবদুয্ৎ সঞ্্য়
করা এবং রাশত তা সরবরাহ করার
মশতা রন্্বানাশনা অসম্্ব। তখন
দথশকই তাঁরা িাবশত শ্র্করশলন
এমন একিা বাভতর কথা, রা সহশজ
তাৎক্্ভণকিাশব আশলা ততভর করশত
পারশব।
‘শভ্্কর ভবভিন্্ব্যয়বহ্ল
উৎশসর পভরবশ্তিকীিাশব
মাধ্যাকে্যণ শভ্্ক ব্যবহার কশর
একিা ভকছুততভর করা রায়, দসিাই
ভছল িাবনায়।’ বলভছশলন ভরিস।
‘এক বস্্া পাথর বা আবজ্িনা
ব্যবহার কশরও ে্্শয়াজনীয় শভ্্কিুকু
ততভর কশর দনওয়া রায়।’ িাবনা
অনুরায়ী কাশজ দনশমভছশলন দ্জন।
এবার সুফল দপশয়শছন দ্্তই।
‘মাভ্িিনই ে্্থম ভনভ্্িত কশরভছল,
এিা সম্্ব।’ ভরিস বশলন।
মূল রন্্াংশভির ওজন এক
দকভজরও কম। অশনকিা
ভিম্্াকৃভতর। দদখশত অশনকিা মাছ
ধরার রশ্্নর মশতা। ১০ দকভজ
ওজশনর পাথর, বালুবা সহজলি্য
দরশকাশনা ভকছুরশ্্নর সশ্্ে রুক্
ব্যাশের দিতর িশর অপর পাশশর
হ্কভি দিশন ভদশল এভি কাজ করশত
শ্র্কশর। ভরিস বশলন, ‘এভি মৃদ্

শব্্কশর। তশব দসিা দশানা রায়
না বলশলই চশল।’ বাভত জ্্ালাশনা
ছাে্াও এভি িচ্িবা দরভিও চাজ্ি
করার কাশজও ব্যবহার করা রায়।
২০১২ সাশলও গ্্যাভিভিলাইি
ভনশয় খুব দবভশ দ্র রাওয়া রাশব না
বশল মশন হভ্্েল। ে্্কল্্ভি এভেশয়
ভনশত ে্্শয়াজন ভছল আভবষ্্ারকশদর
একভি তহভবল, রার মাধ্যশম
আভ্্িকা ও িারশতর এক হাজার
পভরবাশর বাভতভি দপৗঁশছ দদওয়া
রায়। কারণ, ২০ ভমভনশির আশলার
জন্য দলাকজন ে্্ভতবার ১০ দকভজ
ওজশনর একভি ব্যাে তুলশত রাভজ
আশছ ভক না, দসিাও ভছল িাবনার
ভবেয়।
ইনভিশয়শোশোর মাধ্যশম ভরিস
আর ভরভিশফাি্িতহভবল েিন শ্র্
কশরন। শ্র্শতই দর সাে্া তাঁরা
দপশয়শছন, তা ভছল সভ্তযই অবাক
করার মশতা। মাত্্চার ভদশন জমা
হশয়ভছল ৫০ হাজার িলার। দস
অঙ্্ভদশন ভদশন দবশ্েশছ। ভবল
দেিস গ্্যাভিভিলাইি সম্্শ্কিিুইি
করার পর মানুশের আগ্্হ দবশ্ে
ভেশয়ভছল বহ্গ্ণ। তাঁর ৯২ লাখ
অনুসারীর কাশছ খুব দ্্তই দপৗঁশছ
দেশছ খবর, ‘গ্্যাভিভিলাইি এক
দার্ণ আভবষ্্ার’। ফলাফল: মাত্্
৪০ ভদশন তহভবশল জমা পশ্েভছল
চার লাখ িলার।
মািপর্যাশয়র পরীক্্া-ভনরীক্্া
হশয়শছ ২৭ভি দদশশ, দপর্দথশক
ভফভলপাইন অবভধ। এ কাশজ
সাহার্য কশরশছ ভবভিন্্দাতব্য
ে্্ভতষ্্ান ও সহশরােী সংস্্া।
শ্্ীলঙ্্া ঘুশর এশস ভরভিশফাি্ি
বুশেভছশলন, গ্্যাভিভিলাইশির আশলা
হ্ি কশরই ভনশি রায়। ব্যাশের
আকৃভত বদশল তাঁরা
গ্্যাভিভিলাইিশক কশর তুলশলন
আরও ভনখঁুত। ভকছুিা নতুনত্্
সংশরাজশনর পর দদখা দেল,
আশলািা ধীশর ধীশর কশম ভেশয়
পুশরাপুভর ভনশি দরশত ৬০ দসশকন্্

সময় লাশে।
২০১৫ সাল নাোদ বাজাশর
গ্্যাভিভিলাইি সহজলি্য হশয় ওিার
কথা। উন্্য়নশীল দদশগ্শলাশত এর
দাম হশব আি শ িাকার ভকছুকম।
ভরভিশফাি্িআর ভরিস লাশির
অঙ্্িা তুলশত চাইশছন মূলত
পভ্্িমা বাজার দথশক। ইভতমশ্ধযই
তাঁরা ভবভিন্্সুপার মাশ্কিি ও
দদাকাশনর সশ্্ে দরাোশরাে
কশরশছন।
দর ে্্কল্্শ্র্শত ব্যথ্যহশব
বশল মশন হভ্্েল, দসভিই আজ
নতুন েভত দপশয়শছ। পভরণত
হশয়শছ এক ভবশ্্ব্যাপী ভমশশন।

গ্্যাভিভিলাইশির সুফল পাশ্্ে দভরদ্্দদশশর মানুশেরা

গ্্যাভিভিলাইি, দার্ণ এক উদ্্াবন
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কলম্্িয়া সমাজ/নেো

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

অশ্্মুছে দেওয়া হামাছোরা
হ্য়ান োক্লমাস বেয়াস

চলকে হামাকোরা বানাকনার োজ

প্যাকেট েরা হক্্ে হামাকোরা

নাম লা হামাকোরা। বনলসন অবলকেকরাস
ও ৈাঁর সহেম্মীরা এবটকে প্্ায় নৈুন
উদ্্াবন বকলই মকন েকরন। দোলনা-ববোনা
আর রবেং দচয়াকরর এে সব্্িলকন তৈবর
ববকেষ ধরকনর এে আসবাব এবট।
৩৮ বের বয়সী অবলকেকরাস বকলন,
‘হামাকোরা েব্্বটর সক্্ে আমাকোরার দবে
বমল (স্্যাবনকে আমাকোরা মাকন ‘দ্্পমময়ী
নারী’)। প্্থম দেউ নামটা শ্নকল
োবকবন, এবট এমন দোকনা বজবনস, যার
সক্্ে দ্্পম বা োকলাবাসার দযাগ রকয়কে।
আবমও মকন েবর, আমাকের উদ্্াববৈ এই
বস্্র সক্্ে দ্্পম-োকলাবাসার বেেুটা সম্্ে্ক
আকে।’
েলব্্িয়ার োরৈাকজনা েহকরর এল
সালাকো এলাোর বাবসন্্া অবলকেকরাস
যখন েথাগ্কলা বলবেকলন, ৈখন ৈাঁর
দচাখমুখ দথকে দববরকয় আসবেল খুবের
আো। মকন হব্্েল, ৈাঁর েরীর ও মকনর
সমস্্ক্্কৈ োব্্ির পরে বুবলকয় বেক্্ে
দেউ।
অবলকেকরাকসর েরীর ও মকন ক্্কৈর
সৃব্ি হকয়কে ২০০০ সাকলর এে দবেনাময়
ঘটনায়। দস বের দেব্্য়াবর মাকস
েলব্্িয়ার আধা সামবরে বাবহনী
ইউনাইকটড দসলে-বডকেন্্দোক্সমস অব
েলব্্িয়ার (এইউবস) প্্ায় ৫০ জন সেস্য
এল সালাকো এলাোয় হামলা চালায়। পাঁচ
বেন ধকর চালাকনা ওই নৃেংস হামলায় দমাট
৬৬ জন বনহৈ হয়। হৈ্যার পর আধা
সামবরে বাবহনীর সেস্যরা বনহৈ ব্যব্্িকের
মাথা বনকয় েুটবলও দখকল। েয়াবহ দসই
েৃে্য দেখার পর ওই গণহৈ্যা দথকে দবঁকচ

যাওয়া দলােজন দসখান দথকে পাবলকয়
যায়। এরপর বহ্বের ৈারা দসখাকন
দেকরবন। অকনকে েখকনাই দেকরবন। ওই
গণহৈ্যাোক্্ে অবলকেকরাস হাবরকয়কেন ৈাঁর
২৪ বেকরর োইকপাকে। ঘটনার পর
অবলকেকরাসও এলাো দেক্ে পাবলকয় যান।
বেকর আকসন েয় বের পর।
এখন ওই গণহৈ্যাস্্ল দথকে মাত্্বৈন
ব্্ে দ্কর এেবট োরখানায় অবলকেকরাস ও
ৈাঁর সহেম্মীরা হামাকোরা বাবনকয় যাক্্েন।
অবলকেকরাস বকলন, ‘অকনে মানুষ
আমাকের দেখকৈ আকসন। ৈাঁরা আমাকের
জন্য দ্ঃখ প্্োে েকরন। বেন্্োঁেকৈ
োঁেকৈ আমরা ক্্াি্্হকয় দগবে। এখন
আমাকের এবগকয় যাওয়ার সময়।’
অবলকেকরাকসর সক্্ে োজ েরকেন
নাইকরা োৈালান, আলবাৈ্কপাবেয়া,
হাবেকয়র দমনা, মানুকয়ল গারবরকো ও ব্্াস
দরাকমকরা। ২০০০ সাকলর দসই হামলার
ঘটনার দ্ঃসহ স্্ৃবৈ েুলকৈ ৈাঁরা মনপ্্াণ
লাবগকয় হামাকোরা তৈবর েকর যাক্্েন।
স্্যাবনে োষায় দোলনা-ববোনাকে বলা হয়
হামাো; রবেং দচয়ারকে দমকসকোরা।
হামাোর ‘হামা’ আর দমকসকোরার ‘দোরা’
বনকয় এর নাম হয় ‘হামাকোরা’।
হামাকোরা প্্থম তৈবর হয় ২০১০
সাকল। এর দপেকন মূল উক্েযাগ যাঁর, ৈাঁর
নাম বসমন হবসকয়। েলব্্িয়ার খ্যাৈনামা
এই স্্পবৈ গণহৈ্যা দথকে দবঁকচ যাওয়া
দলােজকনর জন্য এল সালাকো এলাোয়
বনব্মমৈ এেবট সাংস্্বৈে দেক্্ের নেো
েকরন।
বসমন হবসকয় এলাোর দলােজকনর

োে দথকে খুঁবটকয় খুঁবটকয় অকনে বেেু
জানকৈ চান। বাব্ে বাব্ে বগকয় সবার
অবস্্া দবাঝার দচি্্া েকরন। হঠাৎ বৈবন
আববষ্্ার েকরন, প্্বৈবট বাব্েকৈ রবেং
দচয়ার ও দোলনা-ববোনা আকে। এরপরই
ৈাঁর মাথায় হামাকোরা তৈবরর ধারণা
আকস। এরপর বৈবন দবে েকয়েজনকে
ৈাঁর প্্েক্্ে োজ েরার আহ্্ান জানান।
শ্র্কৈ অকনকে দযাগ বেকলও দবে
েকয়েজন দেকট পক্েন। দথকে যান ১১
জন। ৈাঁকের মক্ধয বনলসন অবলকেকরাসসহ
েয়জন সরাসবর হামাকোরা তৈবরর সক্্ে
সম্্ৃি্হন।
প্্থম হামাকোরার োম রাখা হয় বৈন
লাখ ৬০ হাজার েলব্্িয়ান দপকসা (প্্ায়
১৮০ মাব্েকন ডলার)। এরপর রাজধানী
দবাকগাৈার এে বেে্্কমলায় দমাট ৮০বট
হামাকোরা ববব্্ি হয়। েরমাে আকস আরও
২০বটর। সম্্বৈ োরৈাকহনা প্্াসা দহাকটল
১৬বট হামাকোরা দেকন এবং এব্্িকটা
োউক্্েেন নাকমর এেবট প্্বৈষ্্ান ৩০বটর
েরমাে দেয়। েলব্্িয়ার প্্খ্যাৈ
সংগীৈবেে্্ী ও অবেকনৈা োক্লমাস োইেস
বেকনকেন এেবট। েলব্্িয়ার দ্্পবসকডন্্
হ্য়ান মানুকয়ল সাক্্িাসও বেকনকেন বৈনবট
হামাকোরা।
অবলকেকরাস বকলন, ‘আমরা মকন েবর,
েববষ্যকৈ আমাকের সি্্াকনরাও হামাকোরা
তৈবর েকর জীববো বনব্মাহ েরকৈ পারকব।
হামাকোরা েীোকব তৈবর হয়, ৈা বেখকৈ
ৈর্ণ-ৈর্ণীরা দবে আগ্্হ দেখাক্্েন।
হামাকোরাই এই এলাোর েববষ্যৎ গক্ে
দেকব।’
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েকো

ঐতিহ্যে নিুন প্্াণ
বোরাইয়া হািদাে

কণ্্স্র বাোশস মিমলশয় যাওয়ার
িশো ক্্ীণ। চলেেম্্িও অপয্মাপ্্।
বসই তেেশব স্্ায়ুশোশগ ভুশগ পঙ্্
হশয় বগশেে। মিশেল হালামিয়াে
মিকিশো কথা বলশে বা চলশে
পাশরে ো। মকন্্োঁর এই পঙ্্ত্
োরীমরক। বোশেই িােমসক েয়।
োরীমরকভাশব যেো দ্ব্মল,
িােমসকভাশব োর বচশয় অশেক
ববমে দৃঢ় বশলই অশ্েের দয়ায় ববঁশচ
থাশকেমে মিশেল। মেশি কাি
কশরে। মেশির হাশে তেমর বসই
কাি মদশয় ৪১ বের বয়সী এই
বলবামেি িুগ্কশর চশলশেে
সবাইশক।
গব্মভশর মিশেল োঁর হাশের
কাি বদমিশয় বলশলে, ‘বোহার এই
িণ্্গ্শো বদিশে পাশ্্েে? এগ্শো
তবর্শের একমে মবশের দেশকর
বামির ঝুলবারান্্া বথশক বেওয়া।
এগ্শো আমি এিে বামেশে
র্পান্্মরে করব। আর বসই
বামেগ্শো েমিশয় যাশব সারা
মবশ্্ে।’ প্্েীকী অশ্থমহশলও মবে্্শক
আশোমকে করার একো স্্প্বযে
মঝমলক মদশয় যায় োঁর বোশি।
মিশেল প্্মেমদে আক্কএে
মসশয়ল কারিাোয় কাি কশরে।
স্্ােীয় এই এেমিও োরীমরক
প্্মেবন্্ীশদর কি্মসংস্া্ে কশর।
কারিাোমে ‘ববইে বাই ২-মব
মিিাইে’ োশির একমে প্্মেষ্্াশের
মিেে পূরশণ কাি করশে।
বলবামেি এই প্্মেষ্্াে ঐমেহ্েবাহী
বামির ধ্্ংসাবশেষ বথশক স্্াপশ্েের
োো মিমেস সংগ্্হ কশর ো বথশক
গৃহসজ্্ার েেুে উপকরণ তেমর
কশর।
প্্কল্্মের স্্প্প্্থি
বদশিমেশলে ববশেমদি্্বো ব্্াশোয়া
ও োঁর স্্ািী রািা িুবারাক,
পঞ্্াশের ঘশর পা বদওয়া ফরামসবলবামেি এক দম্্মে। ব্্াশোয়ার
দ্শো বেো-িােুশষর িে্ে কাি করা
এবং মেল্্বা গৃহসজ্্ার উপকরশণর
প্্মে ভাশোবাসা। এই দ্শো মেমে
মিমলশয়শেে এক মবন্্শে।
১৯৯৪ সাশল এই দম্্মে যিে
বলবােশে এশলে, বলবােশের
ঐমেহ্েবাহী বামিগ্শোর বৌন্্শ্যম
িুগ্ব্্াশোয়ার িাথায় একো

পমরকল্্ো বিশল বগল। প্্মেষ্্া
করশলে ববইে বাই ২-মব মিিাইে
োশির এই সািামিক-ব্েবসাময়ক
প্্মেষ্্াে। দ্ঃি কশর মেমে
বলমেশলে, গৃহযুশ্ের পর পুশো
বদেমে যিে েেুে কশর গশি বোলা
হশয়শে, দ্ভ্কাগ্েিেকভাশব ো
সমিকভাশব করা হয়মে। মরশয়ল
এশ্্েে বিশভলপার প্্মেষ্্ােগ্শো
তবর্ে প্্ায় দিল কশর বফলল।
িহািূল্েবাে স্্াপে্ে-ঐমেশ্হের
গলায় বসাশো হশো ে্মর।
েগরায়শণর তদে্ে মদেশক মদে
বি হশে থাকল। একই সশ্্ঙ
ব্্াশোয়ার মবর্ে্-ব্্োশে সাঁেরাশোর
লিাই, বলবামেি স্্াপশ্েের ঐমেহ্ে
ধশর রািার সংগ্্াি। পুশোশো,
পমরে্েি্্, ধ্্ংসপ্্ায় মকংবা মবধ্্স্
বামিগ্শোর বয উপকরণ োঁর
ব্েবহারশোগ্ে িশে হশো, বসগ্শো
মেশয় এশস োশে মেমে েেুে িীবে
বদওয়ার মিেে মেশলে।
এই স্্প্পূরশণর লিাইশয় োঁরা
পাশে বিশক মেশলে প্্াম্্নক
িােুষগ্শোশক। এঁশদর িশ্ধে মিশেল
বযিে আশেে, বেিেই আশেে ৩৮
বের বয়সী রামেয়ার িশো
গৃমহণীরাও। বিইোমব কারিাোয়
কাি করা এই োরী বলমেশলে,
‘আমি এিাশে েয় বের আশগ কাি
শ্র্কমর। আিার স্্ািী েিে এক
দ্ঘ্মেোয় পুশো পঙ্্হশয় মেে বের
েয্োোয়ী। মেমে কাি করশে
পারশেে ো। োঁর কি্মশ্কশ্্ে
বথশকও বোশো ক্্মেপূরণ বদওয়া
হয়মে। বস সিয়ই আক্কএে
মসশয়শল কাি করা আিার বাবার
িাধ্েশি ববশেমদি্্আর রািার সশ্্ঙ
আিার পমরচয়।’
অদক্্এক শ্্মিক বথশক
রামেয়া একসিয় দক্্কি্মী হশয়
উিশলে। সাধারণ এক গৃমহণী
বথশক পমরবাশরর উপাি্কশের অেে্ে
ভরসা। বলবােশের প্্াম্্নক
িেশোষ্্ীর সাধারণ এক োরী
বথশক বযে হশয় উিশলে এক
মেল্্ী। স্্ািীশকও সুস্কশর
েুলশলে। স্্ািী কাশি মফরশলে।
মকন্্অন্্ঃপুর বথশক বয িুম্ির স্্াদ
মেমে বপশয়শেে, বসমে আর হারাশে
চাইশলে ো। রামেয়া কাি কশর

চশলশেে এিশো। কারণ? ‘আমি
বো শ্ধুআিার পমরবারশক সাহায্ে
করমে ো, আমি কাি করমে
আিাশদর ঐমেহ্ে ধশর রািার
িে্েও।’
ববইে বাই ২-মব মিিাইে
মবশ্্ের বসই ৯৩৫মে প্্মেষ্্াশের
একমে, যাশদর ‘মব করশোশরেে’
সাম্েকমফশকে বদওয়া হশয়শে। এ
সাম্েকমফশকশের অথ্মহশো, এই
প্্মেষ্্াে োশদর করশোশরে েম্্ি
ব্েবহার কশর পমরশবে ও সািামিক
সিস্ো সিাধাশে কাি করশে।
ইসরাশয়ল বাশদ িধ্েপ্্াচ্ে ও উত্্র
আম্্িকায় এমেই একিাে্্‘মব কপ্ম’
প্্মেষ্্াে।
রািা িুবারক বলমেশলে,
বেকসই সািামিক উন্্য়শের িে্ে
অথ্মনেমেক সক্্িো অে্েেি
পূব্মেে্ক। প্্াম্্নক িেশোষ্্ীশক
অথ্মনেমেক সাহায্ে মদশয় আরও
ববমে মেভ্করেীল কশর বফলা েয়,
বরং োশদর অথ্মনেমেক কি্মযশ্্ের
িশ্ধে মেশয় আসার িাধ্েশিই সম্্ব
বেকসই উন্্য়ে। আর এো বয
সফলভাশবই করা যায়, রািা আর
ব্্াশোয়া এর অে্েেি বি
উদাহরণ। বোট্্একো পমরসশর
মেশিশদর প্্মেষ্্াশের যাে্্া শ্র্
করার পর এই দম্্মে আিাই লাি
িলার মবমেশোগ কশর যুি্রাশ্্ের
বোে্্শে এিে একমে গ্োলামর চালু
কশরশেে!
মকন্্োঁশদর আসল সাফল্ে
এভাশব অথ্মমদশয় পমরিাপ করা
যায় ো। মবশ্্ের একো প্্ায় মবম্্েন্্
অংে বথশক িাদকাসি্্, বিলিীবে
বা গৃহহীে হশয় পশথ আশ্্য় বেওয়া
োরীরা এিে েেুে কি্মশ্কে্্আর
েেুে িীবে কশর েুশলশেে।
সািামিক ব্েবসায় উশ্দোশগর প্্মে
এিে ইউশোপ-আশিমরকার িােুশষর
িশ্ধেও অশেক ইমেবাচক দৃম্িভম্্ঙ।
মিশেল হালামিয়াশের িশো অশেক প্্মেবন্্ীর কি্মসংস্্াে কশরশে গৃহসজ্্ার উপকরণ তেমরর প্্মেষ্্াে
ফশল ব্্কে্্মের সািশে আরও বহ্
ববইে বাই ২–মব
পথ।
সবশচশয় বি কথা, প্্মেষ্্ােমে
এিে সব িােুষশক কি্মশ্কশ্্ে মেশয়
আসশে, যাঁশদর বকউ কাশির বোগ্ে
বশল মবশবচোই কশরমে। মিশেলরামেয়ারা িুঁশি বপশয়শেে োঁশদর
স্্শ্পর েেুে মিকাো।
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হল্যান্্

পতরদবে

বয়াে স্্াট কেদবতিদেে, সমুদ্ের আবর্জো পতরষ্্ার েরার রে্য তেিুএেটা েরা েরোর

সমুদ্ের দেবতা
ত্্িদ্্িািার এি শ্দয়ৎস্

ওেন্্ার তেদোর বয়াে স্া্দটর বয়স িখে মাত্্১৬
বির। কস সময় ইতরয়াে সাগদর ঝাঁপাদি তগদয়
তিতে আতবষ্া্র েদরে, েয়ংের পতরমাদণ প্্াত্্িে
োসদি সমুদে্ । িক্ত্ে স্া্ট তিে েদরে, এমে তেিু
েরদি হদব, যাদি এই আবর্েজ া পতরষ্্ার েরা যায়।
‘আতম এেবার কযটা োতব, কসটা কেষ ো েরা
পয্যন্কেদগ োতে,’ বেতিদেে স্্াট। প্্চণ্্করতে,
এোগ্্আর আত্্তবশ্্াসী োগতিে িাঁদে। কসই
করে কেদেই িুতটর পর তিদর স্্াট প্্েম কয োরতট
েদরে, তেদরর এে বনু্দে তেদয় হাইসু্দের রে্য
এেটা প্্েল্্বাোে। কসই প্্েদ্্লর মাধ্যদম িাঁরা
তেধ্যারণ েরার কচষ্্া েদরে, উত্্র সাগদর তিে েী
পতরমাণ প্্াত্্িদের দ্ষণ হয়।
িাঁর এই কিাট্্প্্েল্্টার খবর েরদর পদে
স্্ােীয় এে পত্্তোর। আর কসই পত্্তোর খবদরর
মাধ্যদম কটডএক্্টে োদমর এেতট সংস্্া
কযাগাদযাগ েদর িাঁর সদ্্ে। রােদি চায়, সমুদ্ের
আবর্জো তেদয় স্্াদটর গদবষণা েী বেদি। শ্ধু
িোিে েয়, তিতে সমুদ্ে োসমাে প্্াত্্িদের
আবর্জো পতরষ্্াদরর েিুে এেতট ধারণাও তেদেে।
রাে তেদয় মাি ধরার মদিা েদর সমুে্কেদে
োসমাে আবর্জো কিাোর কচদয় প্্েৃতির সাহায্য
তেদয়, ক্্োি আর বািাসদে ব্যবহার েদর েীোদব
আবর্জোগ্দো কিাো যায়, কস পদ্্তি আতবষ্্ার
েরদেে। কসতট দ্্িই আরও োয্যের ও সহর
বদে প্্মাতণি হদো।
িীরবি্জী অঞ্্েতবষয়ে প্্দৌেে, সমুদ্ের
আইেগি তবদেষজ্্, পতরদবেতবজ্্ােী, সমুে্
রীবতবজ্্ােীসহ ১০০ রে তবদেষজ্্তেদয় স্্াট
এেতট েে গে্দেে। এঁদের তেদয় পরীক্্ামূেেোদব
চাোদো হদো কসই পদ্্তিতট। সমুদ্ের প্্াণীদের
কোদো ক্্তি ো েদরই পাতে কেদে আবর্জো িুদে
আো সম্্ব হদো।
এখে স্্াটদের েক্্য আরও অদেে বে্।

২০২০ সাদের মাঝামাতঝ সমদয়র মদ্ধয িাঁরা
ে্যাতেদিাত্েযয়া আর হাওয়াইদয় এই পদ্্তি প্্দয়াগ
েরদি চাে। কসখাদে ৩০ কোতট ডোর খরচ হদব।
স্্াদটর মদি, এ খরচ প্্চতেি পদ্্তির খরদচর ৩৩
েিাংে েম। তেদরর এ পতরেল্্ো তেদয় তিতে বদস
কেই। স্্াট রাতেদয়দিে, গি বির োো রায়গায়
ক্্েি ই-কমইে পাতিদয়দিে ১৩ হারাদরর মদিা।
চেদি পুদরােদম োর এবং কসটা েীষণ রর্তর।
সমুে্কয েয়াবহ তবপদের মুদখ। ত্্গেতপদসর তহসাব
বেদি, প্্তিবির এে কোতট টে প্্াত্্িে আবর্জো
রমা হয় সমুদ্ে। প্্াত্্িদের ওরে তবদবচোয় এে
কোতট টদের পতরমাণ েি তবোে, তচন্্া েদর
কেখুে। তবস্্য়ের িে্য হদো, এর ৮০ েিাংেই
আদস েূতম কেদে। বাতে ২০ েিাংদের রে্য োয়ী
সমুদ্ে চোচেোরী রাহার। প্্াত্্িদের সবদচদয় বে্
দ্ষণ ‘ক্্গট প্যাতসতিে গারদবর প্যাচ’ োদম
পতরতচি, যার আয়িে কটক্্াস রাদ্রযর সমাে! এই
প্্াত্্িেগ্দো তবষাক্্সুয্দপর মদিা িরে তিতর েদর
সমুদ্ের পাতেদি কমোদ্্ে; যাদি ক্্তিগ্্স্হদ্্ে
সমুদ্ের খাে্যেৃঙ্ে।
স্্াদটর পদ্্তির তেিুসমাদোচোও আদি।
অদেদেই বদেে, এদি ক্্ে্দ্ষণোরী পোে্যগ্দো
িুদে আো সম্্ব েয়। িদব সমাদোচোয় োে তেদয়
বদস োোর মােুষ স্্াট েে। তিতে ৫৩০ পৃষ্ার
এেতট গদবষণা িে্য, িত্্ও সম্্াব্যিা প্্তিদবেে
প্্োে েদরদিে। শ্ধুসমুে্কেদে প্্াত্্িে িুদে
আো েয়, েিুে েদর সমুদ্ে প্্াত্্িে-বর্য্যকযে যুক্
ো হয়, কসতটও িার মূে েক্্য। কযদহিু৮০
েিাংে বর্য্যেূতম কেদেই যাদ্্ে, এ োরদণ তিতে
করার তেদয়দিে প্্াত্্িদের তরসাইদেদের ওপর।
এি েম বয়দস এি তবরাট এেতট প্্েল্্
কেওয়ার চাপ েীোদব সামোদ্্েে? স্্াট বরং
বেদেে, ‘আমার বয়স ৪০ হদেই বরং এগ্দো
আরও েতিে হদয় কযি।’

সমুে্কেদে আহরণ েরা আবর্জোর পাদে বয়াে স্্াট
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চলাচল

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

চাকার শরডডি
সামাই ফোরররস

ফতহ্নসহালপা। রাত ১১টা, ১৬ জানুয়ানর
২০০২। একনট গানি দ্র্ঘটনায় তাঁর
েরীররর ননম্্াংে অচল হরয় োয়। নতনন
হরয় উরেনেরলন ট্্যারজনি। এর পর ননরজর
ভাগ্য নতনন ননরজ ফেরে ননরয়রেন।
তাঁর ননয়নত হ্ইলরচয়ারর োঁধা পিরলও
হনু্রারসর গানিনমন্্ি রাউল আরতুরো
ফ্্োররস তাঁর ভাগ্য েরণ কররত নগরয় নভন্্
পথ ফেরে ফনন। এভারে নমনটরয় ফেরলন
হতাোর সর্্ে তাঁর ফোঝাপিা। নতনন তাঁর
কাজ চানলরয় োওয়ার নসদ্্ান্্ ফনন। তাঁর
গ্্াহকরের নেরত শ্র্ কররন নতুন আররকনট
ফসো। ফে মানুরেরা হাঁটরত পাররন না,
তাঁরা ফেন গানি চালারত পাররন, ফস জন্য
নতনন গানিরত নেরেে এক বেনেষ্্য
সংরোজন কররন।
ফসই দ্ঃসহ নেননটর পর প্্ায় ১৩ েের
চরল ফগরে, আর নতনন এই গানি সারাইরয়র
কাজ কররেন ২৫ েের ধরর। এ কাজ
ফথরকই তাঁর ননরজর ও পনরোররর অন্্
ফোরট।
দ্র্ঘটনার নেকার হরেন—এটা নতনন
কখরোই ভারেননন। েখন ফসটা রটল, তখন
তাঁর ভাোয় ‘মাথায় আকাে ফভরে পিল’।
েখন জানরলন, নতনন নচরতরর পে্্ ও
সামনয়কভারে অন্্ হরয় ফগরেন, তখন

ননরজর মৃতুয্ কামনা করররেন। ফস সময়
তাঁর ি্্ী গভ্ভেতী, জীেন কীভারে চলরে, ফস
নেেরয় ফোরো ধারণাও তখন তাঁরের নেল
না। নকন্্ রাউল হাল োরিননন।

পররবরডতন
আট মারসর নচনকত্সায় রাউল সুস্ হরয়
ওরেন। হাসপাতারল এই আট মারসর
মর্ধয নতন মাস নতনন খুে অন্্সর নেরলন।
নকন্্ ফসই সমরয়ই জীেন ননরয় নতুন
নচন্্াভােনা শ্র্ কররন। সাধারণ ফোরো
নমন্্ি আর নতনন থাকরেন না, তাঁর ভাগ্য
অরনক নকে্র সর্্েই জনিত হরয়
পিরে। ফভরে ফেখরলন, নতনন এমন নকে্
কররত পাররন নক না, োর েরৌলরত ফে
মানুেরের পা ফনই, তাঁরা গানি চালারত
পাররেন।
এনট ভাোর পর নতনন তাঁর ফোকান
আোর চালু কররলন, োরত েুক্রার্্ে তাঁর
অন্জভত জ্্ান প্্রোগ কররত পাররন।
দ্র্ঘটনার এক েের পর আোর েখন তাঁর
গানি চালারোর প্্রোজন ফেখা ফগল, তখন
নতনন ভােরলন, হাত নেরয় চালারোর মরো
ফোরো পনরেত্ভন গানিনটরত ননরয় আসা োয়
নক না। এক সপ্্ারহর মর্ধয নতনন তার
নকো ও মরিল বতনর করর ফেলরলন।

আরতুররা ফ্্োররস ভারেননন, আোর কখরনা নতনন গানি চালারত পাররেন

পরীক্্া করর ফেখরলন, ফসনট কাজ
কররে।
রাউরলর মরত, ‘প্্র্তযক মানুরেরই নকে্
না নকে্ করার সামথ্য্ঘ আরে। ঈশ্্র
মানুেরক ফতমন উন্্ত একনট মন্্িষ্্
নেরয়রেন।’ মানুে তার মাধ্যরম োধার
পাহাি সনররয় সামরন এরোরত পারর।

আরবষডডার
কাজ কররত নগরয় রাউল গানিরত প্্ায় ৩০
ধররনর পনরেত্ভন এরনরেন। তাঁর গ্্াহরকরা
েরলরেন, তাঁরক এসরের ফপরটন্্ কররত
হরে। নকন্্ নতনন এরত আগ্্হী নন, তাঁর
লক্্য মানুেরক সহায়তা করা।
গানিরত এ পনরেত্ভন আনরত এক নেন

ফলরগ োয় েরল নতনন জানান। নতনন গানির
ন্্িয়ানরং হ্ইরল একনট লম্্া েস্্ েনসরয়
তারপর তাঁর উত্পানেত েন্্নট স্্াপন কররন,
ো আেরত পারয়র কাজ করর। েন্্নট নেরয়
এক হারতই চমত্কারভারে ফ্্েক কো ও
গনত োিারো োয়।
এ কারজ রাউরলর পনরোরই তাঁর
সেরচরয় েি সহায়। ফোট ফেরলর েয়স
১২, ফস-ই তাঁর আেে্ঘ সহকারী। আর
রাউরলর ি্্ী ও দ্ই ফমরয় হর্্ে ইন্্িন, তারা
এ কারজ েন্্ক ফোগায়। োরীনরক
প্্নতেন্্ীরের নভক্্া কররত হরে—এ কথা
নতনন এরকোররই মারনন না। নতনন পাররল
অন্যরা পাররেন না ফকন? সুরোগটা খুঁরজ
ননরত হরে।
হ্ইলরচয়ারর েসা একজন নমন্্ি
এভারেই তাঁর জীেরনর ফোি রুনররয়
নেরয়রেন। অন্য ফেরে না নগরয় একনট
কারখানা নেরয় ননরজ ভাগ্য েেরল
নেরয়রেন। অথচ নহউম্যান ফোনেনলনট
প্যাসরোরারলর তথ্যানুোয়ী, ভাগ্য
েেলারত অবেধভারে েুক্রার্্ে োওয়ার
পরথ প্্নতেের হনু্রারসর অন্্ত ২০ জন
মানুে হাত-পা হারান। এর ফচরয় হনু্রারস
েরসই স্্প্ পূরণ করা ফ্্েয় মরন কররন
রাউল।
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আবলার সিতরওয়ালা

সের পৃষ্ার পর

িখি িা নেল িয়িাকনপোর, িা
সাইয়্্োস্্াইল ডেনশি। িাই যাত্্ার
পাণু্নলনপ কনপ করয়ি হয়িা হায়ি
নলয়খ। পলাি সরকার এ কাজ
করয়িি। পাশাপানশ িাঁয়ক প্্ম্িও
করয়ি হয়িা। এিায়বই িাঁয়ক বই
পড়্ার ডিশা ডপয়ে বয়স।
পলাি সরকার বড়্ হয়েয়েি
োোবান্ড়য়ি। োিােয়হর জনের
খাজিা আদায়ের কাজ কয়রয়েি
একসেে। ইউনিেি পনরষয়দর
(ইউনপ) কর আদােকারীর চাকনরও
কয়রয়েি নকেুনদি। ডবিয়ির িাকাে
বই নকিয়িি। নিয়জ পড়্য়িি,
অি্যয়দরও ধার নদয়িি। িারপর
নিয়জর গ্্ায়ে নিয়জর বসিনিিাে
প্্নিষ্্া কয়রি একনি োধ্যনেক
নবদ্যালে। শ্র্য়ি নিনি নবদ্যালয়ের
নশক্্াে্নীয়দর বই পড়্য়ি নদয়িি।
প্্নিবের যাঁরা ডেধািানলকাে প্্েে
ডেয়ক দশে স্্াি পয্নন্ অজ্কি করি,
িায়দর প্্য়্িযকয়ক উপহার নদয়িি
বই। িাঁর বই নবিরয়ের আয়্্োলয়ির
ডস–ই নেল বীজ।
োোয়বনিয়সর কারয়ে এ সেয়ে
পলাি সরকারয়ক হাঁিার অি্যাস
করয়ি হে। িখি িাঁর োোে হঠাৎ
এক অনিিব নচন্্া আয়স। ‘আনে
ডিয়ব ডদখলাে, যারা আোর বান্ড়
ডেয়ক বই নিয়ে যাে, আনে নিয়জই
ডিা ডহঁয়ি ডহঁয়ি িায়দর বান্ড়য়ি নগয়ে
বই ডপৗঁয়ে নদয়ে আসয়ি পানর।’
বয়লি পলাি সরকার। ‘ডসই ডেয়ক
শ্র্। এক বান্ড়য়ি বই নদয়ি ডগয়ল
িার ডদখায়দনখ আয়রক বান্ড়র
ডলায়করাও বই চাে। বই নিয়ে হাঁিা
আয়্্ে আয়্্ে আোর ডিশাে পনরেি
হয়লা।’
পলাি সরকার ডযয়ি শ্র্
করয়লি গ্্ায়ে গ্্ায়ে, োিুয়ষর ঘয়র
ঘয়র। িাঁর বই নবনল করার গল্্
েন্ড়য়ে পড়্য়ল োত্্োত্্ী ও গৃহবধূরা
বই ধার নিয়ি িাঁর কায়ে ধরিা নদয়ি
শ্র্ কয়রি। গ্্ায়ের পয়ে পয়ে নিনি
ঘুরয়ি শ্র্ কয়রি ভ্্াে্যোে এক
পাঠাগায়রর েয়িা। নিয়জর গ্্ায়ে িাঁর
বান্ড়নিই হয়ে ওয়ঠ পাঠাগার।

পড়্য়ি ডদওোর জি্য বাংলা
সানহয়্িযর ধ্্পনদ ডলখকয়দর
বইগ্য়লা রয়েয়ে পলাি সরকায়রর
সবয়চয়ে পেয়্্ের িানলকাে। িা
োড়্া ডলাকসানহি্যসহ অি্যাি্য
জিন্্পে ডলখয়কর বইও নিনি নবিরে
কয়রি।
পলাি সরকায়রর হাি ধয়র ৫৫
বের বেসী আবদ্র রনহে হয়ে
উয়ঠয়েি বইয়ের নিেনেি পাঠক।
বাঘা উপয়জলার নদঘা বাজায়র
রনহয়ের েুনদর ডদাকাি রয়েয়ে। এখি
নিনি শ্ধু নিয়জই বই পয়্ড়ি িা, প্্নি
নবয়কয়ল িাঁর ডদাকায়ি বয়স বই
পড়্ার আসর। আবদ্র রনহে বয়লি,
পলাি সরকার িাঁর ডিিয়র বইয়ের
আয়লা ড্্েয়ল নদয়েয়েি।
পলাি সরকায়রর বই পড়্া
আয়্্োলি সীোবদ্্ নেল বাংলায়দয়শর
উি্্র-পন্্িোঞ্্য়লর রাজশাহী
নবিায়গর একনি উপয়জলার কয়েকনি
গ্্ায়ের েয়্ধয। ওই নিিৃি পন্্ি
অঞ্্য়লর বাইয়র ডস খবর ডকউ
জািি িা। ২০০৭ সায়লর ১৭
ডিব্্োনর প্্থম আলো িাঁয়ক নিয়ে
একনি প্্নিয়বদি প্্কাশ কয়র।
চারনদয়ক িাঁর প্্শংসা েন্ড়য়ে পয়্ড়।
২০০৯ সায়ল স্্ািীে ডজলা পনরষদ
িাঁর বান্ড়র আনিিাে একনি পাঠাগার
প্্নিষ্্া কয়র। রায়্্ের নবয়শষ সম্্াি
একুয়শ পদয়ক িাঁয়ক িূনষি করা
হে।
৯৪ বের বেয়সও পলাি সরকার
বই নিয়ে প্্নিনদি দ্-নিিনি গ্্ায়ে
যাি ডহঁয়ি। সুরনসক ও জীবিবাদী
োিুষ নিনি। োিুয়ষর েয়্ধয নিনি
এেি উদ্্ীপিা জানগয়ে িুয়লয়েি ডয
িাঁয়ক নঘয়র ডদয়শর উি্্রাঞ্্য়ল বই
পড়্া একনি সাোনজক আয়্্োলয়ি
পনরেি হয়েয়ে। িাঁর এই
আয়্্োলয়ির গিীর প্্িাব েন্ড়য়ে
পয়্ড়য়ে িাঁর নিয়জর ও আশপায়শর
গ্্ােগ্য়লার সীোিার বাইয়র।
অয়িয়কই এখি এনগয়ে এয়সয়েি
গ্্ন্াগার প্্নিষ্্া এবং গ্্ায়ে গ্্ায়ে বই
নবিরয়ের আয়্্োলয়ি।
বাংলায়দয়শর গ্্ােীে জিপয়দর
অনশক্্ার অন্্কায়র পলাি সরকার
হয়ে উয়ঠয়েি উজ্্ল এক প্্দীয়পর
েয়িা।

বই নিয়ে গ্্ায়ের পয়ে পলাি সরকার

ইেপ্যাক্্ জাি্নানলজে ডে

সেলতি িুলুন
পুরস্্ার তজিুন

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

সেরা তিনজন ‘সেলতি’দািা পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্্ার
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বাংলাদেশ গিক্্া

এভাবেই গ্্াবে গ্্াবে গিবে েই গেলান পলান সরকার

িগনোর ২০ লসব্্েম্্র ২০১৪

আদলার ফেকরওয়ালা
আেুল কালাে েুহম্্ে আোে

গ্্াবের ললাবকরা সকাবল ঘুে লভবে লেখবে পাে,
োবের আগেনাে হাব্সোজ্্ল েুবখ োঁগ্িবে আবেন
পলান সরকার। োঁর কাঁবে লোলা, লোলার লভেবর
েই। েেস ৯৪ েের, গকন্্৩০ েেবরর যুেবকর
েবো সচল। কাঁবে লোলা গনবে প্্গেগেন োইবলর
পর োইল লহঁবে গ্্াে-গ্্াোন্্বর যান। গনবের োকাে
লকনা েই োগ্ি োগ্ি গিবে োনুষবক পি্বে লেন।
পি্া লিষ হবল গেবে আবসন নেুন লকাবনা েই।
এভাবে একোনা ৩০ েের েবর করবেন এই কাে।
রােিাহী অঞ্্বলর প্্াে ২০গে গ্্ােজ্ব্ি গেগন িব্ি
েুবলবেন েই পি্ার এক অগভনে আব্্োলন।
প্্াে ১৬ লকাগে োনুবষর লেি োংলাবেি।
গ্্াোঞ্্বল এখবনা েহ্োনুষ েগরদ্্ও গনরক্্র।
গনবের ও আিপাবির গ্্ােগ্বলা লেবক অগিক্্া ও
অজ্্ানো দ্র করার স্্প্গনবে কাে করবেন পলান
সরকার।
োোবক পলান সরকার হাগরবেগেবলন পাঁচ োস

েেবস। পি্াবিানাে হাবেখগ্ি হবেগেল েবে, গকন্্
ষষ্্ল্্েগির পর অে্থাভাবে আর পাঠিালাে লযবে
পাবরনগন। েবে পি্ার অভ্োসো লেবক গিবেগেল।
গ্্ােিব্্ে েইবের েড্্আকাল। এর-ওর কাে লেবক
োর কবর এবন েই পি্বেন। যখন লয েই
লপবেবেন, সাগ্্বহ পব্িবেন। োগরদ্্েভরা শিিবের
পবর উত্্রাগেকারসূব্ে োোেবহর কাে লেবক গকেু
েগেেো লপবল োঁর োগরব্্দ্ের েীব্্ো কবে। গেবে
কবর আর েিেন োনুবষর েবো সংসারী হন গেগন।
গকন্্োঁর স্্প্লেবি োবক।
লযৗেবন পলান সরকার গভব্িগেবলন যাে্্ােবল।
গ্্াবে গ্্াবে ঘুবর অগভনে করবেন ভাঁব্ির চগরব্্ে।
গেস্্র ললাক হাসাবেন। লসকাবল যারা যাে্্াপালা
করে, োবের েব্েে গলখবে-পি্বে োনা োনুবষর
েড্্অভাে গেল।
বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ায়

