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২০১১ সােলর ১৭ সেpmর িফনাn পুঁিজর সদর oয়াল sTীেটর কােছ 
ম ানহাটােনর বসিত eলাকায় জুেকািt পােক জেড়া হেয়িছল eকদল 
pিতবাদী। ‘আমরা ৯৯%’ --- ei সহমিমতার আhােন খুব বিশ 
মাnষ জেড়া না হেলo যারা eেসিছল, বh-িবিচt বhমুখী তােদর 
জীবন-যntণা আর িনপীড়ন।  

eকিদেক i টারেনেটর সামািজক-মধ sতা আর anিদেক পুিলিশ 
হয়রািন জn িদল eক aভুতপূব ঘটনার। ei মােপর ঘটনা ১৯৭০-
eর দশক থেক কখনo দখা যায়িন আেমিরকায়। মাt কেয়ক 
সpােহর মেধ  দশ জুেড় শতশত ‘akপাi’ গেড় uঠল। পেরর 
মােস সারা আেমিরকায় লk লk মাnষ শািমল হল eেত। 
খালাখুিল রাজৈনিতক িবেkােভ কu eল সরাসির, কu aথ আর 
খাবার িদেয় মদত করল। 

তারপর eকিদন হাoয়ায় িমিলেয় গল akপাi। যন আচমকা 
eক ঝড় eেস আবার হঠাৎ হািরেয় গল। ২০১১ সােলর নেভmের 
পুিলশ pায় সমs জায়গায় িপিটেয়, আiেনর ভয় দিখেয়, gpার 
কের ঝঁিটেয় িবেদয় করল pিতবাদীেদর। ফর দখল নoয়ার মেতা 
িহmৎ িছল না আনেকারা pিতবাদীেদর aেনেকরi;  কu কu 
বলল, ভােলাi হেয়েছ, জাঁিকেয় শীত আসেছ, eখন কেট পড়াi 
বুিdমােনর কাজ। পের দখা যােব!  

িকnt বামপnীরা আশাহত হল। িলবারাল থেক pােgিসভ, 
মাkবাদী থেক a ানািকs, সকেলi িনজs ভি েত বলল, বেলিছলাম 
না eভােব হয় না। আেnালন করেত গেল লk -uেd  লােগ, 
কমসূিচ লােগ, দািবদাoয়া লােগ, আঁেটাসাঁেটা সংগঠন লােগ ...   

akপাi িবেদয় হoয়ায় মূলেsাত বেড়া িমিডয়া aব  হাঁফ ছেড় 
বাঁচল। তারা ঢর pিতবাদ দেখেছ। িকnt eমন ককশ, িছিরছাঁদ-
চালচেুলাহীন বয়ারা pিতবাদ তারা eর আেগ দেখিন। কােনা s-
শৃ লা নi, আেnালেনর কােনা িদন-তািরেখর বালাi নi, কােনা 
িহmৎদার নতা নi, িনেজরাi িনেজেদর ঢাক পটাে ! 
 

akপাi oয়াল sTীট িক আেদৗ eকটা আেnালন? নািক নানান 
সামািজক চােপর মুেখ ঘেট যাoয়া eকটা ঘটনা? সi ঘটনা থেক 
aিবরত জn হেয় চেলেছ নতুনতর eেকর পর eক ঘটনা। 
আেnালেনর তা eকটা চূড়াn পব থােক, eকটা শষ থােক eবং 
aব i থােক জয়-পরাজয়। eখােন তা কi? িবপরীেত, সমােজর বh 
pাn থেক uেঠ আসা বh রেঙর মাnেষর সামেন pিতেরাধ o eিগেয় 
যাoয়ার নানান সজীব টগবেগ সmাবনা জািগেয় তুেলেছ akপাi।

 

akপাi oয়াল sTীেটর d-বছর     

সেpmর-aেkাবর ২০১৩       চতুদশ বষ     প ম সংখ া     ৮ টাকা 
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গরেsর ফাlার 
শািকল মিহনuিdন 

পরপর sেpর aপূরণ কেড় িনেয়েছ জীবনীশিk, তাi কমন যন 
eকেতেল, আtেভালা। p  নেলi হািস পায়, মন হেস লুেটাপুিট 
খায়, aবুঝ মনটা মােঝমেধ  ভুল বােঝ, aকাজ কের বেস --- 
িন াপ হািস িদেয় বাঝােত চায়, ‘কী করব, মেয়মাnষ আমরা, 
aতশত কী আর জািন?’ খাঁজ রােখ না পৃিথবীর আিhকগিতর, 
রাজার পালা বদেল মাথা ঘামায় না, কসেমিট  স বােঝ না, তাi 
সাজেগােজর বাহার নi, জnভূিমর কথা বলেল ধ ুঘরেক দখায় 
--- িকnt ডাক িদেলi ‘যাi গা বাবু’ সাড়া দয়। তলব করার 
কারণটা না বুেঝi ঝেড়র গিতেত পার --- চাখ ফরােতi পুনরায় 
হািজর। বেলেছন eক, েনেছ আর eক --- aমিন বেকয়া বkিন 
খেয় লjাবতীর মেতা gিটেয় যায়। বুেক জীবনযntণার চাপা 
পাথেরর oপর ছাT nিড়র আঘাত। যntণা বােড়, মুেখর িবকৃিত 
ঘেট, চােখর কােণ দখা দয় বnা। 

পরেন সংসােরর ঝুলকািল মাখা আটেপৗের শািড়। ছাiমাখা 
গালপািট পুেরােনা সংসােরর মেতাi তাবড়ােনা। বশভূষায় pমাণ 
সংসােরর ফুলটাiমার, সািভস eিটeম-eর মেতা চিbশ ঘ টা। 
সংসােরর asাবর সmিt --- দখলদার কতািগিn। কখেনা কতার 
পছেন বাজােরর ব াগ হােত, কখেনা চােয়র কাপ বা জেলর gাস 
িনেয় aিবকল মূিতর মেতা িনিবকার দাঁিড়েয়, সংসােরর সবেচেয় 
কােছর মাnষ --- পিরচািরকা।  

সংসােরর ফাlার --- খুলেলi পাoয়া যােব eকরাশ তথ । 
খাঁেজ খাঁেজ হেরক আiেটম সাজােনা --- কী নi তােত? হাঁিড়র 
হাল-হিককত, কতািগিnর চুেলাচুিল থেক সংসােরর চালিচt। eেদর 
ফসবুেক গেল eকগাল হািসর আলাপচািরতায় uেঠ আেস aজানা 
কত কথা। তেব সহেজ খালা যায় না eেদর মেনর কল। সাiেট 
যেত হয়, gg ল ঘাঁটেত হয় ( ধয ধরেত হয়), মেনর গভীের 

sড়sিড় িদেয় বর কের আনেত হয়। eেদর নাম তসিলিদ, ঊষা, 
লkীিদ, পারিভন বা sরাiয়ার মা।  

eরা কাজ করেলi ী, নয়েতা সংসােরর হাল িব ী। সংসােরর 
জুেতা সলাi থেক চNীপাঠ --- eেদর িদনিলিপ। oভারটাiমo 
আেছ --- খঁুিটনািট িবষেয়র িহেসব রাখা, ভুেল যাoয়া কথা মেন 
কিরেয় দoয়া, বাiেরর ঝড়ঝ া থেক সংসারেক আড়াল কের 
রাখা। ভােগ র পিরহােসi eেদর ei িঠকানা। কu sামী পিরত kা, 
কােরার sামী মদেখার জুয়ািড়, কােরা পট পালেত ei জীিবকাবরণ। 
সংসােরর খুবi আপনজন, তথািপ দূেরর। পাঁচজেনর আেলাচনায় 
যাগদান বা িসdাngহেণর anমিত eেদর থােক না। গাপন কথা 
bডকািsংেয়র ভেয় দূের সরােনা হয় eেদর। aিতিথর আগমেন বািড় 
সেজ oেঠ আপনমেন, আর সােজ সকেল --- ধু সােজ না eরা। 
নাংরা কাপেড় বািড়র আনােচকানােচ আtেগাপন কের। সারাবছেরর 
ভাতকাপড়i eেদর পাির িমক। িকnt বানােস পায় বkিন, 
দাঁতিখঁচুিন আর ঝুিড়ঝিুড় রাগঝাল --- নীরেব হজম কের। 

মেজ যাoয়া মেনর oপর eক ফাঁটা সাntনার pেলপ িদেত 
হািজর হয় ছােটা পদার sখdঃেখর গিলঘঁুিজেত, ছােটা ছােটা 
হািসকাnার র ালেয় িনেজেক খঁুেজ পাবার কী িনদাrণ pেচ া। িটিভ 
িসিরয়ােল শা িড়-বuেয়র ঝগড়া, নায়ক-নািয়কার pমালাপ, িকংবা 
িভেলেনর খpের নািয়কার আতনােদ uৎকিNত হয়। ‘কী হয় কী হয়, 
ঘটনাটা কতদূর গড়ায়’ দখা শষ হয় না, কতার চটজলিদ ফরমাস 
--- ‘যা িশg িগর eক কাপ চা িনেয় আয়’ --- িফের যায় বাsেবর 
eকেঘেয়িমেত। িকnt িবরিkর pকাশ eেকবােরi মানা। চা বানাবার 
aবসের হািরেয় যাoয়া িদনgেলােক aিভশাপ দয়। কাuেক বলেত 
পাের না, বেলo না --- ধু জলধারায় চাখdিট ঝাপসা হেয় যায়।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pকািশত হেয়েছ 

eক a-ফ ািসবাদী জীবেনর পথিনেদশ 
a াি ট-oেয়িদপাস, ক ািপটািলজম a া ড িসেজাে িনয়া (১) 

িজল দলু জ-eর বiেয়র ভূিমকা 
িমেশল ফুেকা 

 

িনয়ntেণর সমাজ : uপসংহােরর পেরর কথা 
িজল দলু জ 
দাম দশ টাকা 

পাoয়া যাে  
কলকাতায় কেলজ sTীেটর বুকমাক, বi-িচt, ধ ানিবnd, পািতরােম, তারাতলায় রাজুর বiেয়র sেল, িমডলটন রা- ত আথেকয়ার বু  েস,   

রাসিবহারীেত কল াণ ঘােষর sেল, ঢাkিরয়ায় বi-কেl, যাদবপুের jােনর আেলায় eবং রায়গে  ধানিসিড়েত   
যাগােযাগ : মnন সামিয়কীর দpের (০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬) 
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eকিট রাজৈনিতক ফাঁিস 
 

িদিl িব িবদ ালেয়র দশন িবভােগর aধ াপক িনমালাং  মুখাজীর pবn A Political Hanging-eর anবাদ তাঁর anমিতkেম pকািশত হল। ব াnবাদ কেরেছন তমাল ভৗিমক। 

eক  
িতহার জেল গাপেন আফজল grর ফাঁিস o কবর দoয়ার পর 
থেক যভােব ei pাণদেNর ঘটনা হেয়েছ তার জn সরকারেক 
aেনক লখকi সিঠকভােব দাষােরাপ করেছন। যাi হাক না কন, 
eকবার যখন রাT eকজনেক ফাঁিস দoয়ার িসdাn নয়, তখন 
সi হত াকাN Ns তা’র সে  Nমযাদাপূণ'ভােব হল িকনা সটা 
মূলত eকটা নnনতািttক pস । িকnt হত াকাN r হল য-
pিkয়া থেক তা খুব জrির jানতািttক আেলাচনার িবষয়। 

য সমেয় o যভােব ei ফাঁিসটা দoয়া হল তা িনঃসেnেহ 
সরকােরর রাজৈনিতক dরিভসিn pকট কের তােল। gpার হoয়ার 
r থেক kমািভkার আেবদন pত াখ ান পযn আফজল grর 
কেসর সমs ঘটনােক যিদ আমরা খয়াল কির তাহেল ei 
রাজৈনিতক িবেবচনাpসূত dরিভসিnর ব াপারটা আরo পির ার 
হেয় oেঠ। রাTপিত kমািভkার আেবদন pত াখ ান করার মাt 
কেয়কিদেনর মেধ  তাঁর ফাঁিস হেয় যাoয়াটা oi রাজৈনিতক 
pিkয়ারi aব mাবী পিরসমািp। 

মৃতু দN দoয়ার জn িসdাn gহেণর dিট aংশ আেছ। pথম 
aংশটা হল : ভারেতর sিpম কােট pাণদN ঘাষণা হoয়ার সে  
সে  আn ািনকভােব িবচার pিkয়া শষ হেয় যাoয়া; পেরর aংশ 
হল : ভারতীয় সংিবধােনর ৭২(১)(িস) ধারা anসাের তা 
pিসেড টর eিkয়াের চেল যাoয়া। আমার মেত আফজল grর 
চূড়াn ঘাষণার িপছেন িবেdষপূণ রাজৈনিতক মেনাভাব eকটা িবরাট 
ভূিমকা িনেয়িছল। রাজৈনিতক pেয়াজেন আফজল grেক হত া করা 
দরকার িছল, তাi ei pাণদN। িকছু লখক, আিমo তার মেধ  
anভুk, খািনক আnােজ ei সmাবনার কথা বেলিছেলন। eখন 
আমার মেন হে  ei ভাবনাটা আরo খঁুিটেয় দখা যায়। sিpম 
কােট আফজেলর পেkর uিকল pবীণ আiনজীবী sশীল kমার য 
dেটা সাkাৎকার িদেয়েছন সখান থেকi r করা যায়। আসামী 
পেkর uিকল িহেসেব িতিন ei কসটােক খুব কাছ থেক দেখেছন 
eবং তাঁর মেত ei িবচারটা eকদমi gহণ করা যায় না। কন, তা 
দখাটাi grtপূণ। 

আiিন-িবচােরর িদক থেক দখেল মূল কথাটা হল ei। eমনকী 
যিদন আফজল grর ফাঁিস হয় সিদনo sশীল kমার ei কথাটাi 
ভেবেছন য িবেশষভােব সntাসীেদর কেস িসdাn টানা হয় 
sীকােরািkর িভিtেত; কারণ সntাসবাদীেদর মূল পিরকlনা o 
সংগঠন সব সমেয়i রহs িদেয় ঢাকা। তাi ei কসgেলােক পাk 
করেত sীকােরািk সিঠক pমাণ করার জn পািরপাি ক 
িবষয়gেলােক সাk  িহেসেব দাঁড় করােনা হয়। আবার পািরপাি ক 
সাk pমাণo দাঁিড়েয় থােক sীকােরািkর জাের। তােত কের 
িবচারব বsার সামেন হািজর করা তথ সাবুেদ য কারচুিপ করা হয়িন 
তা বাঝােনা যায়।  

ী kমার দেখেছন য আফজল grর কেস তার 
sীকােরািkেক sিpম কাট আমল দয়িন। তাi িবচারিবভাগীয় 

িসdাn টানার পুেরা ভরটাi িনভর কেরিছল পািরপাি ক pমােণর 
gণগত মােনর oপর, যখােন (ব ড়া রকেমর) হরেফর ঘটােনার 
রাsা খালাi িছল। kমােরর কথা anযায়ী ei grসমsার িবষয়টা 
আপীল চলার সমেয় িঠকভােব পরীkা কের দখা হয়িন eবং তার 
জn দায়ী সশন কােটর anায় িবচার। sশীল kমােরর মেত, 
সাk pমাণ যা হােত িছল, তার িভিtেত আফজেলর বকsর খালাস 
হoয়ার কথা। 

ী kমােরর মnেব র ei জায়গাটা আমােদর খয়াল করা uিচত 
--- িতিন কমনভােব যৗিkক সmাবনা থেক কিঠন পথ ধের তেথ র 
বাsব uপলিbর িদেক সের যাে ন। আিম তাঁর কথার যা মােন 
ধরেত পেরিছ তােত িতিন ধু aসত  সাk pমাণ থেক কী হেত 
পারত তার তািttক সmাবনার p  তুলেছন না। িতিন আফজেলর 
বকsর খালাস হoয়ার psাব রাখেছন, যার মােন হল সাk pমাণ 
য বানােনা হেয়িছল নিথভুk তেথ  তা pমািণত হoয়ার ভয়ানক 
সmাবনা আেছ। ei িবষয়টােক খঁুিটেয় দখবার জn ei কসটার 
pধান aংশgেলা আিম বাধ  হেয় আবার পুনিবেবচনা করিছ।  
আফজেলর sীকােরািk 
ী kমােরর িবতক r হেয়েছ ei তথ  িদেয় য আফজেলর 

sীকােরািk sিpম কাট খািরজ কেরিছল। কাট যভােব ei 
sীকােরািk pত াখ ান কেরিছল তা বশ সেnহজনক। ei 
sীকােরািk আদায় হেয়িছল িদিl পুিলেশর sশাল সেলর 
eিkয়াের o পাটা (POTA) আiেনর আoতায়। পুিলেশর পk 
থেক আফজেলর sীকােরািkদান টিলিভশেন দখােনা হেয়িছল 
২০০১ সােলর ২০ িডেসmর, পালােম ট আkমেণর ঘটনার eক 
সpাহ পেরi যখােন তদnকারী aিফসার িহেসেব পুিলেশর 
a ািসsা ট কিমশনার রাজবীর িসং ছিবর েমর বাiের থেক 
িটিভ-িচt পিরচালনার িনেদশ িদেয়িছেলন। 

sিpম কােট িবেরাধীপk বা আসামীপেkর uিকল যাঁরা িছেলন 
তাঁরা সব তারকা-আiনজীবী --- রাম জঠমালািন (িগলািনর পেk), 
শািnভূষণ (শoকত eবং আফসােনর পেk) আর sশীল kমার 
(আফজল grর পেk)। তাঁরা দািব কেরিছেলন, sীকােরািk জার 
কের, aত াচার কের আদায় করা হেয়েছ। সিত i, eরকম তথ  
নিথভুk করা আেছ য আসামীরা aিভেযাগ কেরিছল, পুিলশ তােদর 
সাদা কাগেজ সi করেত বাধ  কেরেছ eবং তারপর পুিলশ িনেজ সi 
সাদা কাগেজ iে মেতা িলেখ িনেয়েছ। uিকলেদর যুিk েন কােটর 
পযেবkণ হল ogেলা ‘sিচিnত eবং মেন নoয়ার যাগ ’ 
(plausible and persuasive)। তথািপ eটা খুবi আ যজনক য 
কাট িসdাn িনেয়িছল, eসব সmাবনার কথায় না ঢুকেত। 
eতদসেtto, কাট sীকােরািkgেলা gহণ কেরিন, কারণ পাটা-র 
মেতা িনমম আiেনo য সামাn sরkা আেছ, যমন aিভযুkেক 
eকজন আiনজীবী দoয়া iত ািদ, সgেলাo পুিলশ দয়িন। eেত 
দখা যাে , যিদo sিpম কাট িদিl পুিলেশর বআiিন কাজকমেক 
al হেলo িচিhত করল, িকnt grtপণূ সাk  আদােয়র জn 
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বলpেয়ােগর দােষ পুিলশেক সরাসির তমন aিভযুk করল না। 
িkিমনাল কােডর ১৬৪নং সাধারণ ধারা (sিpম কাট জাজেম ট, 

eসিসেজ, পৃ: ১৪৮) anযায়ী কন eকজন ম ািজেsTেটর eজলােস 
sীকােরািk আদায় করা হল না, ei pে র utের পুিলশ য যেথ  
কারণ দখােত পােরিন সটা কাট মেন িনল। নািন চলাকালীন 
কােটর মnব  : পাটা-র আoতায় sীকােরািk তখনi নoয়া যেত 
পাের, যখন িকছু িবেশষ aবsার সৃি  হেয়েছ, যমন খুব pত n 
eকটা জায়গায় ঘটনা ঘেটেছ, যখােন কােনা ম ািজেsTটেক সহেজ 
পাoয়া যাে  না। aথচ ei কসটা িকnt চলিছল নয়ািদিlেত। 
pকৃতপেk, য কথা আিম ant বেলিছ, ধমুাt আtপk সমথেনর 
sেযাগ না দoয়া বা sরkা িবি ত হoয়ার তথ  থেক সহেজi ei 
িসdাn টানা যায় য sীকােরািk বা জবানবিn জার কের আদায় 
করা হেয়িছল। তা সেtto sিpম কাট িনেজ থেক খাঁজ নয়িন oi 
জবানবিn জবরদিsমূলক িকনা। eটা িনি ত য gহণেযাগ  সাk  
িহেসেব oi জবানবিn eকবার pত াখ ান হেয় যাoয়ার পের oi 
খাঁজ নoয়ার কােনা আiিন বাধ তা িছল না। িকnt oi 
জবরদিsমূলক জবানবিnর িবrেd কােনা জারােলা মnব  না করার 
জn eকটা asিs দীঘsায়ী হেয়েছ। 

তttগতভােবi eটা বশ sাভািবক য আসামী পেkর জারােলা 
যুিk থেক eক ধরেনর সংকট তির হে । eকিদেক, আসামী 
পেkর দৃঢ় যুিkgেলা না কেট sীকােরািkর oপর আর ভরসা করা 
কিঠন হেয় পড়িছল --- eবং ei যুিkgেলা কাটা eক dঃসাধ  
কাজ। anিদেক, যিদ oi যুিkর জাের sীকােরািkgেলােক বািতল 
করেত হয়, তাহেল ei কসটায় আসামীেদর দাষী সাব s করার 
কাজটাi সাংঘািতকভােব kিতgs হয়, যটা আমরা পের দখব। ei 
uভয়সংকট থেক মুিk পাoয়ার eকটা রাsা হেয় দাঁড়াল, 
টকিনকাল কারণ দিখেয় sীকােরািkgেলােক pত াখ ান করা।  

ধু টকিনকাল কারণ দিখেয় grtপণূ সাk  িহেসেব oi 
sীকােরািk eিড়েয় যাoয়া িনেয় বেড়া p  aব i তালা যায়। 
Tায়াল কাট eবং হাiেকাট uভেয়i জবরদিsর ব াপারটা uিড়েয় 
িদেয়িছল। sীকােরািkর oপর িনভর কেরi হাiেকাট আফজল grেক 
মৃতু দN িদেয়িছল --- িবচােরর রােয় লখা হেয়িছল, ‘জািত বা 
দেশর ধু আিথক kিত হয়িন, আ  যুেdর আশ ায় দশ ts 
হেয়েছ’ (হাiেকাট জাজেম ট, eiচিসেজ, ৪৪৮ anে দ)। িনmতর 
di আদালেতর বণনায় দখা যায় য sীকােরািkgেলাi eকমাt uৎস 
( সাস) যার থেক ষড়যেntর খঁুিটনািট --- কা ীর বা an কাথায় 
বেস সntাসবাদীরা হামলার পিরকlনা কেরিছল --- সব জানা গেছ। 
eরকম grtপূণ সাk েক ধমুাt সামাn িকছু িনয়েমর কারেণ 
আমল না দoয়াটা aব i মনটােক হতবিুd কের দয়। সমsাটা 
িঠক কী িছল? যমন িলেখিছ, কাট ei pে র কােনা জবাব 
দয়িন। তা সেtto eরকম eকটা সmাব  utর হেত পাের :  

কাuেক যখন কােনা ফৗজদাির aপরােধর aিভেযােগ gpার 
করা হয়, তখন aিভযুkর জবানবিn পুিলশ িলেখ নয় তদn r 
করার জn। ‘খুেল বলা’ ei sীকােরািk পুিলশেক সাk pমাণ 
জাগাড় করার পেথ eিগেয় িনেয় যায়। ধুমাt ei ‘খুেল বলা’-
টাi সাk pমাণ িহেসেব gহণেযাগ  নয়। eর সে  শৃ লাবdভােব 
যুk হেত হয় পািরপাি ক pমাণ। পালােম ট আkমেণর ঘটনায় 

sীকােরািk িনেয় সমsা হল eটাi য তা oi ‘খুেল বলা’ 
জবানবিnর সে  eেকবাের akের akের িমেল যায়। জার কের 
জবানবিn gহণ করার aথ হল u ঘািটত সত gেলাo য জার 
কের বানােনা তার সmাবনা বেড় যায়। সটাi হয় সমsাজনক।  

জবানবিn য জার কের আদায় করা হেয়িছল তার পেk যুিk 
দoয়ার সমেয় pবীণ আiনজীবী শািnভূষণ sিpম কােট p  
কেরিছেলন, u ঘাটনgেলা যিদ সিত i হয় তাহেল পুিলশ কন oi 
eকi িবষেয় sীকােরািkর জn জবরদিs কেরিছল? sশীল kমােরর 
বkব  হল, যিদ u ঘাটনgেলাo জবরদিsমূলক হয় তাহেল সi 
anযায়ী যসব সাk pমাণ জাগাড় হেয়িছল সgেলাo য বানােনা 
তার সmাবনা ভয়ানক বেড় যায়। জবানবিn থেক u ঘাটন মারফত 
পািরপাি ক সাk pমােণর গাটা শৃ লটাi aিব ােসর সূt িদেয় 
বাঁধা। সাদা কথা হল, যিদ u ঘাটন বআiিন হয়, তাহেল সi 
u ঘাটেনর সূt ধেরi পুিলশ পািরপাি ক pমাণgেলা সংgহ কেরেছ 
eরকম ভাবার কােনা িভিt নi। পুিলশ কী কের oi pমাণgেলা 
পল তার িঠক utর িদেত না পারেল ogেলা বানােনা বেলi ধের 
িনেত হেব। িকnt ঘটনাkেম eটাi দাঁড়াল, sীকােরািkর pত াখ ােনর 
পের sিpম কাট সi লাiন ধের ei িচnায় পৗঁছাল না য পুিলশ 
যসব পািরপাি ক pমাণ হািজর কেরেছ সgেলা সেnহজনক। 
পািরপাি ক pমাণ  
পুিলশ য পািরপাি ক pমাণ হািজর কেরেছ তার যা gণগত মান 
তােত আমােদর e ছকটাi sাভািবক মেন হয়। ধরা যাক, 
আফজেলর িবrেd ei aিভেযাগিট য মেগ িনহত আkমণকারীেদর 
িতিন শনাk কেরিছেলন। aব i আফজেলর sাkর সmিলত eকিট 
শনাkকরেণর রিসদ পুিলশ আদালেত পশ কেরিছল। িবচার r 
হoয়ার আেগi, eরকম কতকgেলা grtপূণ pমাণ আদালত 
িনেয়ািজত আফজেলর uিকল ীমতী সীমা gলািতর সmিতেতi 
নিথভুk করা হেয়িছল। ফলত eiসব pমাণgেলােক আর কােনা 
পরীkা না কেরi সব কাটi egেলােক সত  বেল ধের িনেয়িছল। 
eর সে  সে  eটাo িকnt নিথভুk করা হেয়িছল য আফজেলর 
দািব তাঁেক পুিলশ শনাkকরণ রিসেদ জার কের sাkর কিরেয়িছল। 
তাঁর কােনা uপায়াnর িছল না। কারণ তাঁর কােছ খবর eেসিছল 
য তাঁর ভাiেক কা ীের বআiিনভােব gpার কের রাখা হেয়েছ। 
যাi হাক না কন, মাট কথা, ei সাk , যিদ িঠক হয়, তাহেল 
যা দাঁড়ায় --- আফজল আkমণকারীেদর কেয়কজনেক িচনত। ei 
িবষয়টায় পের আসিছ। 

দেশর িবrেd যুd iত ািদ নানা aিভেযােগ আফজলেক যিদ 
দাষী করেত হয়, তাহেল aপরাধীেদর সে  তাঁর যাগােযােগর 
আরo aেনক সূt পািরপাি ক pমাণ িহেসেব জাগাড় করেত হয়। 
মাটামুিটভােব, সাk pমাণ যা পাoয়া িগেয়িছল সgেলােক িতন 
ভােগ ভাগ করা যায় :  
1. aপরাধীেদর থাকার জায়গা িঠক কের দoয়া, তােদর িমিটংেয় 
aংশgহণ iত ািদ নানাভােব ষড়যেnt সরাসির aংশgহেণর aিভেযাগ। 
2. ব বhত গািড়, মাটর সাiেকল, রাসায়িনক o anাn যntপািত 
udার eবং সgেলা যারা িকনেত িগেয়িছল তার মেধ  আফজলo 
িছেলন --- ei aিভেযাগ eবং তার pমাণ িহেসেব সাkীেদর 
আফজলেক শনাk করা। 
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3. aপরােধর কােজ ব বhত ল াপটপ, িভিডo যnt o মাবাiল 
ফান আফজেলর কাছ থেক পুিলশ কতৃক udার, udার করা 
মাবাiলটাi িছল আফজেলর সে  আkমণকারীেদর যাগসূt --- 
ei aিভেযাগ।  

uপেরাk ei pমাণgেলার kেt িনmিলিখত িবষয়gেলা লk ণীয় :  
ক। oপেরর ১ o ২নং aিভেযােগর সাk pমােণর জn oi oi 
aksেল আফজলেক িনেয় যাoয়া হেয়িছল যােত তাঁেক সখানকার 
যারা দেখিছল সiসব সাধারণ মাnষ শনাk করেত পাের। িকnt 
তার আেগi টিলিভশেন বhবার আফজেলর মুখ দিখেয় দoয়া 
হেয়িছল। হাiেকাট ei ঘটনায় িবrপ pিতিkয়া pকাশ কেরিছল 
(eiচিসেজ, ১৩৯নং anে দ), aথাৎ eটা নিথভুk করা হেয়িছল। 
খ। আফজেলর  কাছ থেক পাoয়া মাবাiল sd পুিলশ যা যা 
udার কেরিছল তার কােনাটারi কােনা sতnt সাkী িছল না। 
গ। জনসাধারেণর সাk  নoয়ার জn গ  ফর মােকট, 
কােরালবােগর নাioয়ালান eবং িতলক মােকেটর গািল তিলয়ান 
iত ািদ দাকানদারেদর হািজর করা হেয়িছল। Tায়াল কােটর 
িবচারেকর লখায় (১০৯ পাতায়) আেছ, eকজন দাকানদার 
বেলিছেলন, ‘গ  ফর মােকেট s তার সে  িকছু কনা- বচা হয় 
না, কােনা িবল-িটল দoয়া হয় না, িকছু কাঁচা রিসদ রাখা হয়, 
যgেলা pেত ক সেn েবলায় ন  কের ফলা হয়।’ হাiেকােটর 
পযেবkণ, য দাকািন রাসায়িনক িবিk কেরেছ, ‘তার কােছ 
কােনা pমাণ নi য স aিভযুk মহmদ আফজলেক িকছু িবিk 
কেরেছ, স য আফজেলর থেক টাকা িনেয়েছ তার কােনা রিসদo 
স দখােত পােরিন’ (৬২নং anে দ)। বাজােরর ঘরভাড়া দoয়ার 
ব বসার kেto eকi কথা খােট। আর বিশরভাগ সমেয় oi 
জায়গাgেলাi aিভযুkেদর লুেকােনার sান িহেসেব িচিhত হয়।  

sিpম কাট লk  কেরেছ য eকজন বািড়oয়ালা আদালেত 
িমথ া সাk  িদেয়িছল eবং তা িনি তভােব পুিলেশর চাপ খেয়। 
ei লাকgেলা তােদর ব বসা চালায় পুিলেশর নােকর ডগায় বেস 
eবং পুিলেশর যাগসাজেশi, স য কায়দােতi হাক। িবিভn সমেয় 
eেদরেক িবিভn সাkী িহেসেব কােজ লাগােনা পুিলেশর কােছ কী 
আর কিঠন? 
ঘ। িবচােরর সমেয় ৮০ জন সাkীেক uপিsত করা হেয়িছল। eেদর 
মেধ  মাt ২২ জন সাkীেক আফজেলর পেkর uিকল ী নীরজ 
বনসল eকটা হেলo p  কেরিছেলন, বিশরভাগ kেti eiসব 
সাk pমাণ িছল খুব ভাসাভাসা eবং তা গl সাজােনার পেk 
হতাশজনকভােব apতুল। ফেল eরকম eকটা জিটল কেস 
আফজল বাধ  হেয়িছেলন িনেজ eiসব সাkীেদর কথায় সত তা 
যাচাi করেত, যােক আiিন ভাষায় বলা হয় kস-e  জািমেনশন 
করা। pখ াত pবীণ আiনজীবী iিnরা জiিসং বেলেছন, ‘egেলা 
তাঁেক করেত হেয়িছল eমন eক aবsায় যখন তাঁর হােত কােনা 
কাগজ নi য কাগেজ সাk pমাণ কী কী হািজর করা হেয়েছ স 
িবষেয় িকছু লখা আেছ, য কাগজ হােত পেল িতিন হয়েতা 
গরিমলgেলা তুেল ধরেত পারেতন। তাছাড়া, eকজন pাণদেN 
aিভযুk ব িkর িনেজর জn kস-e  জািমেনশন করা eকজন 
আiনেjর করার িবকl হেত পাের না ... আiিন পdিতর eর চেয় 
বেড়া ভাঁড়ািম কlনাo করা যায় না।’ eটা খয়াল রাখা খুবi 

দরকার য জiিসং ei মnব  কেরেছন sিpম কােটর রায় ঘাষণার 
anত eকবছর পর। 
ঙ। আফজেলর পেkর uিকল কােনা সাkীেক হািজর কেরনিন, 
eমনকী তাঁর পিরবােরর সদsেদরo নয়। ফেল য সমেয় িতিন 
ষড়যnt কেরিছেলন বা আkমণকারীেদর সে  িমিটং করিছেলন বেল 
aিভেযাগ আনা হেয়িছল সiসমেয় িতিন কাথায় িছেলন তার 
কােনা পালটা সাk pমাণ আনাo হল না। তাঁর ৩১৩নং বয়ােন 
আফজল িতনেট pামাণ  তথ  িদেয়িছেলন : (১) িতিন িদিlেত eকটা 
ছাT ঘরভাড়া কেরিছেলন কা ীর থেক তাঁর পিরবারেক eেন 
রাখার জn। (২) ২০০১ সােলর ১২ িডেসmর িতিন কা ীর রoনা 
িদেয়িছেলন, uেd  পরব কািটেয় পিরবারেক িদিl িনেয় আসা। (৩) 
জm ু o কা ীেরর পুিলশ তাঁেক যখন gpার কের, তখন ীনগর 
বাসs াে ড িতিন eকা দাঁিড়েয়িছেলন। আফজেলর uিকল তাঁর সে  
দখাi কেরনিন। ফেল আফজেলর বয়ােনর সত তা যাচাiেয়র জn 
কােনা sতnt সাk gহেণর চ াi নoয়া হয়িন। eটkু হল 
িহমৈশেলর চূড়া। আমরা ei কসটার খঁুিটনািটর িদেক যত বিশ 
নজর বাড়াব ততi দখব আiনেক aবমাননা করার িনলj গিত 
বেড়i চেলেছ। 

di 
sশাল সেলর oপর িনভরতা 
ei সমs বাsব সত gেলা sিpম কােটর চােখর সামেন িছল। 
যেহতু আফজেলর পেk কাযত কােনা uিকল িছল না, পুিলেশর 
aবাধ sাধীনতা িছল কােটর সামেন িবকৃত pমাণ হািজর করা। 
uেlখ , eiসব pমাণgেলােক সত  বেল সমথন করার জn 
sীকােরািk তখন আর হািজর িছল না। pমােণর সত তা যাচাi 
করার সবটাi তখন িনভর করিছল িদিl পুিলশ নামক তদnকারী 
সংsা সmেক কােটর মেনাভােবর oপর। ei কেস oi সংsার 
িব াসেযাগ তা িনেয় যিদ িনরেপkভােব p  তালা যত, তাহেল 
িকnt uেd pেণািদতভােব কস সাজােনার সmাবনা s  দখা যত। 

iিতমেধ i, ei সংsািট, eমনকী ei কসটােতo য বhরকম 
বআiিন কাজকম কেরিছল, তা নিথভুk হেয়িছল। যমন, সাধারণ 
মাnষেক aকারেণ gpার করা, সাদা কাগেজ জার কের কাuেক 
িদেয় sাkর করােনা (eiচিসেজ, ২১ anে দ), টিলেফােনর তথ  
িবকৃত করা (eiচিসেজ, ৩৪০ anে দ), িনরেপk সাkীেদর 
নিথভুk করেত না পারা, iত ািদ। eiসব তেথ র oপর িভিt কের 
কাট যিদ বলেত সmত হত য sীকােরািk জার কের আদায় করা 
হেয়িছল, তাহেল পুিলেশর িব াসেযাগ তা eবং সত  u ঘাটন 
সmূণ ধেস যত। বstত, sিpম কাট sীকােরািk জবরদিsমূলক 
বেলিন eবং ধেস যাoয়ার ভয়ানক ঘটনািট বাsবািয়ত হয়িন। 

তেকর খািতেরi ধরা যাক oi sীকােরািk জবরদিsমূলক িছল 
আর তার ফলাফল যা দাঁিড়েয়িছল তা আমরা দেখিছ। যরকমটা ী 
শািnভূষণ হাiেকােট বেলিছেলন, ‘তদnকারী aিফসাররা 
আেবদনকারীেদর িবrেd তথ ািদ িবকৃত কের সাk pমাণ হািজর 
করার জn আেগ থেকi তির হেয়িছল।’ aতঃপর ‘eকমাt য 
সােk র oপর কাট িনভর করেত পাের তা হল ei তদnকারী 
aিফসারেদর সে  সmকহীন eকদম িনরেপk কােনা সােk র 
oপর।’ ei pিkেত, eকিট ব িতkম ছাড়া ধুমাt পািরপাি ক 
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pমােণর oপর িনভর করা খুবi িবsয়কর ব াপার হত।  
সi eকিট ব িতkেমর সাk pমাণ িছল য আফজল মহাmদ 

নােম eকজন আkমণকারীর সে  eকটা মাটরগািড় িকনেত 
িগেয়িছল eবং সi গািড় oi আkমেণ ব বহার করা হেয়িছল, 
আফজল oi গািড় খিরেদর রিসেদ sাkর কেরিছল। আফজল তাঁর 
৩১৩নং বয়ােন ei কথা sীকার কেরিছেলন eবং eকথাo 
বেলিছেলন য মহাmদ নামক oi ব িk তাঁর পূবপিরিচত। ei 
eকিটমাt সাk  িনরেপk --- eর সে  তদnকারী aিফসারেদর 
সmক নi।  

sিpম কাট শoকতেক ১০ বছেরর কারাদেNর রায় িদল। কন? 
কারণ, কােটর মেত ষড়যnt সmেn শoকেতর যা জানা িছল, তা 
স কােটর সামেন চেপ িগেয়িছল। শoকতেক ২০১১ সােল ছেড় 
দoয়া হল। aিতসূk anমােন যিদ eটাo ধের নoয়া হয় য গািড় 
কনা সmেn জানা মােন ষড়যnt সmেn জানা eবং আফজল সi 
জানাটুk পুিলশেক যথাসমেয় জানানিন, তাহেল তাঁর কসটা হেয় 
দাঁড়ায় শoকেতর মেতা। তাহেল আফজল eকজন মুk মাnষ হেয় 
যেতন।  

Tায়াল কাট o হাiেকাটেক ei মুশিকেল পড়েত হয়িন, কারণ 
তারা ধের িনেয়িছল sীকােরািk সিঠক eবং তা পািরপাি ক 
pমাণেক সমথন কেরেছ। হােত পাoয়া sীকােরািkর সমথেনর জার 
না থাকা সেtto sিpম কাট বstত িনচুতলার কাটgেলার িসdােni 
পৗঁেছিছল eবং সটা হল ei য িবপেkর uিকল যখন সাkীেদর 
জরা কের, তােদর কথা িমথ া pমাণ করেত পােরিন eবং আর সব 
িবষয় যখন eকi আেছ (তার মােন, িবপেkর uিকল কােনা পালটা 
সাk  হািজর করেত পােরিন), তখন পুিলশ যা বলেছ তাi িঠক। 

Tায়াল কাট eবং হাiেকাট য িবচােরর oপর িনভর কের রায় 
িদেয়িছল সটা হল, ২০০০(সpম)eিড(eসিস)৬১৩, গভনেম ট aফ 
eনিসিট aফ িদিl বনাম sনীল, যখােন বলা হেয়িছল :  
যখন eকজন পুিলশ aিফসার কােটর সামেন সাk  িদেয় বেলন 
য aিভযুkর sীকােরািk মাতােবক িতিন eকিট িবেশষ িজিনস 
udার কেরেছন, তখন কােটর কােছ ei কথা িব াস করার 
পথi খালা থােক, যিদ না an কােনা rেপ eটােক aিব াs 
মেন হয়। aিভযুkর দািয়t kস-e  জািমেনশন কের বা an 
কােনা সাk র সাহােয  pমাণ করেত হেব য পুিলশ 
aিফসােরর সাk  িব াসেযাগ  নয় aথবা anত পুিলেশর erপ 
সাk র সত তা িনেয় কােটর যিদ সেnহ করার কােনামাt 
কারণ থােক, তাহেল তা িনি তভােব ei য কাট দেখেছ oi 
িবেশষ বst udােরর সমেয় সত কােরর কােনা িনরেপk ব িk 
uপিsত িছল না। 
eকiভােব sিpম কাট য কেসর uদাহরণ টেনেছ, সটা হল 

স য় বনাম eনিসিট [(২০০১)৩ eিসিসিস ১৯০] : ‘udার করার 
সমেয় কােনা িনরেপk সাkী িছল না, ei তথ  সবদা তদnকারী 
aিফসারেক aিব াস করার িভিt হেত পাের না’। যুিkটা হে , 
যিদ sীকােরািk জবরদিsমূলক বেল তা pত াখ াত হল eবং যেহতু 
sীকােরািkর িবষয়gেলার সে  u ঘাটনgেলা িমেল গল, তাহেল 
তা যটা যেথ  পিরমােণ িছল তা হল, ‘pচুর কারণ যার জn 
নিথভুk তথ gেলােক সেnহ করা যায়’ eবং eর িভিt িছল 

কােটর িনজs যুিkgেলা। তাহেল তা কাট আর ‘aিভযুkর 
sীকােরািkর সত তা সমথেনর শিkর oপর’ (পড়ুন u ঘাটেনর 
oপর) িনভর করেত পারত না। anভােব বলেল দাষােরাপ করার 
ei কসটা ধেস যত।  
আফজলেক মরেত হেব 
জার িদেয় বলা যায়, যিদ কাট পুিলশ ছাড়া an কােনা িনরেপk 
সাk র oপর িনভর করত, তাহেল কােনাভােবi eমনকী যাবjীবন 
কারাদNo দoয়া যত না। eiরকম eকটা কাlিনক পিরেpিkেত 
কাট বাধ  হত --- হয় কেয়কবছেরর জল িদেত aথবা আফজলেক 
eেকবােরi ছেড় িদেত --- যমনটা আেগo বেলিছ। িনচুতলার 
কােটর রায় uঁচতুলার কােট eেকবােরi uলেট দoয়ার ঘটনাo 
তমন িকছু aসাধারণ ঘটনা নয়। খুব সmpিত িবহাের eকটা 
গণহত ার কেস িনচুতলার কােট aিভযুk রণবীর সনার িতনজনেক 
pাণদN eবং আটজনেক যাবjীবন কারাদN দoয়া হেয়িছল। 
হাiেকাট সi aিভযুkেদর খালাস কের িদেয়েছ। 

যাi হাক, পালােম ট আkমেণর ঘটনায়, িবচারিবভাগীয় pিkয়া 
দNদােনর সে  সে  সিত i শষ হoয়ার িছল না। ei কসটা 
আiেনর পথ ধের eিগেয়i িদিl পুিলেশর sশাল সলেক 
aপরাধীর কাঠগড়ায় তুলেত পারত। যমনটা pবীণ আiনজীবী 
শািnভূষণ হাiেকােট দাঁিড়েয় বেলিছেলন, ‘তদnকারী aিফসাররা 
s তi য শািsেযাগ  aপরাধ কেরেছন তােত আiিপিস ১৯৪ o 
১৯৫ ধারা anসাের তাঁেদর যাবjীবন কারাদN দoয়া যায়’। িতিন 
আরo বেলন, ‘তদnকারী aিফসাররা যখন eমন বেড়া aপরাধ 
কের, তখন eকমাt তাঁেদর শািs িদেয়i কাট ei ধরেনর িমথ া 
সাk  o িবকৃত তথ  সাজােনা বn করেত পাের।’ 

বাsেব, dভাগ জনকভােব, শািnভূষেণর eiসব সিঠক পরামশ 
িনয়িমতভােব aবেহলা করা হেয়েছ। যুkরাT সntাসী-িবেরাধী য 
িবেশষ iuিনটিট গেড় তুেলেছ তােত sশাল সল, িবচারব বsা, 
sরাTমntক eবং iে টিলেজn বু েরা o িরসাচ a া ড a ানািলিসস 
uiে র মেতা সংsার মেধ  ঘিন  সmক গেড় তালা হেয়েছ। 
যিদo িমথ া aিভেযােগ সাধারণ মাnষেক gpার করার ভুির ভুির 
aিভেযাগ sশাল সেলর িবrেd নিথভুk হেয়েছ যার মেধ  eমন 
ঘটনাo আেছ য ধৃতেক িবচার চলাকালীনi বকsর খালাস িদেত 
হেয়েছ, তবুo ei সংsার িবrেd আজ পযn কােনা আiিন 
পদেkপ নoয়া হয়িন। 

যাi হাক, পালােম ট আkমেণর ঘটনা ‘িনত কার’ সntাসবাদী 
ঘটনার থেক eেকবােরi আলাদা। ei kেt কস সাজােনাটা eমন 
ব াপক আকােরর য কাট কােনাভােব তা sীকার করেলi, 
sশাল সেলর শািs না হেয় যত না। ei ভয়ানক সmাবনােক 
কাট কখনi aব  sীকার কেরিন। কােজi কােটর যা পদেkপ 
তার ফলাফল শািnভূষেণর psােবর িঠক িবপরীত।  

eকটু gিছেয় নoয়া যাক। pথম, কােনা eকটা িনয়মতািntক 
কারণ দিখেয় কাট sীকােরািk pত াখ ান করল, sীকােরািkেত কী 
আেছ স সmেক কােনা p  না কেরi; িdতীয়, u ঘাটেনর 
িভিtেত পুিলশ যসব সাk pমাণ পশ করল, কাট সgেলােকi 
িব াস করল; eবং তৃতীয়, nায়িবচােরর pে  কাট সংকীণ দৃি ভি  
gহণ করল। যিদo pখ াত আiনেjর মেত Tায়াল কােট সাk pমাণ 
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যাচাi করার পdিত ‘আiিন ভাঁড়ােমা’ হেয় দাঁিড়েয়িছল। গাটা ছকটা 
িছল eমন, যা eকিদেক আফজেলর মৃতু দNেক িনি ত কেরিছল, 
anিদেক িবরাট কারসািজ করার aিভেযাগ থেক sশাল সলেক রkা 
করা ফলpসূ কেরিছল। বাsবত, কাট আফজল grর কস টপেক িগেয় 
শoকতেক নতুন eকটা aিভেযােগ দাষী কের ১০ বছেরর স ম কারাদN 
িদেয়িছল। তাছাড়াo কাট ‘anত গভীর সেnহ pকাশ কেরিছল’ য 
িগলািন oi ঘটনা জানেতন eবং তাঁর মৗনতা eরকম সেnেহ সmিত 
জানাে । eiসব করার ফেল sশাল সল য িগলািন o শoকেতর 
কস সািজেয়েছ, ei aিভেযাগ থেকo aব াহিত পেয় গল।  

বstত, aিভেযাগ গঠেনর pিkয়ায় eকটা an জrির p  দখা 
িদল। পালােম ট আkমেণর ঘটনা য ধমুাt eকটা সাধারণ বেড়া 
ধরেনর aপরাধ িছল তাi নয়, eর aেনক sদরূpসারী রাজৈনিতক 
pিতিkয়া িছল যার মেধ  pিতেবশী দেশর িবrেd রাজৈনিতক o 
সামিরক আkমণ, চলমান ‘সntাস িবেরাধী যুd’, িবিভn সmpদােয়র 
সংেবদনশীলতা, সরকােরর িব াসেযাগ তা, রােTর গণতািntক পdিতেত 
চলা eরকম আরo িবষয় জিড়েয় িছল। aিভেযাগ গঠেনর pিkয়া যা 
করল, তা হল, কসটার চূড়াn দায় িসdাn gহণকারী ব বsার aবিশ  
aংেশর ঘােড় eমনভােব চািপেয় িদল যােত তারা তােদর i ামেতা 
oiসব রাজৈনিতক pিতিkয়ার pিতফলন তােদর িবচাের ঘটােত পাের। 
eটা হেত পারত না যতkণ না সংিবধােনর ৭২নং ধারা টেন eেন 
pাণদN দoয়া যত। 

কােটর রােয় দখােনার চ া করা হেয়েছ, sিpম কাট 
িনি তভােব বুেঝেছ য আiেনর anশাসন কেঠারভােব মেনi ei 
কেস মৃতু দN দoয়াটাi সমীচীন। তবু, eর ফলাফল দাঁড়ােলা ei য 
sিpম কাট য আiিন দৃি ভি  ei কেস gহণ করল তা nায়স ত 
িকনা সi p  সহ ei কসটার সমs ঘটনা খঁুিটেয় দেখ িবচার-
িবেবচনা করার রাsা খুেল িদল। গাটা সমsার বাঝা রাTপিতর ঘােড় 
িগেয় পড়ল। ফেল, আiনত, তখনo আফজেলর মুিk পাoয়ার eকটা 
সmাবনা িছল।  

িকnt আফজল, তাঁর পিরবার eবং পৃিথবীর িবিভn pােnর 
আফজেলর ভাকাkীরা য আশা িজiেয় রেখিছল তা িঠক 
বাsবাnগ িছল না। সংিবধােনর ৭২নং ধারায় যিদo আiনত 
pিসেডে টর হােত kমতা pেয়ােগর সব পথi খালা, তেব বাsব 
kেt রাTপিত িনভর ei ব বsার হাত বাঁধা আেছ oi pাণদেNর 
শািsদােনর দিড়েতi। pকৃতপেk ei ব বsা, িবচার ব বsার pিত 
িব ােসর চূড়াn kিত না কের eকজন দNpাpেক খালাস কের িদেত 
বা তার শািs aেনকটা কিমেয় িদেত পাের না। aতeব তখন সmাব  
uপায় িছল মৃতু দেNর রায় না পালটােনা aথবা সটােক যাবjীবন 
কারাদেN পিরবিতত করা।  

যাi হাক, যিদo রাTব বsার পেk আফজলেক খালাস কের 
দoয়া তttগতভােব সmব িছল, তবু oi পিরিsিতেত oটা িছল 
eেকবােরi aসmব। কারণ oi িসdাn ধ ু িবচার ব বsারi kিত 
করত না, sশাল সেলর কাN-কারখানার নাটকীয় uেnাচন ঘটাত। 
শষ পদেkপিট নoয়া সmব িছল না। কারণ pবীণ আiনজীবী 
শািnভূষেণর মেত, ‘িকছু মাnষেক দাষী সািজেয় eমন eকটা ষড়যnt 
চালােনা হে  যােত দশটােক পারমাণিবক যুেdর দারেগাড়ায় ঠেল 

দoয়া যায়’ (তহলকা, ১৬ aেkাবর ২০০৪, প:ৃ ২১)। ei ষড়যnt যিদ 
সিত i থেক থােক, তাহেল সরকােরর u পদs িকছু ব িkর সরাসির 
aংশgহণ ছাড়া তা সৃি  করা যায় না। 

uদাহরণ িহেসেব, eটা aিব াs য sরাT মntেকর থেক কােনা 
anমিত না িনেয়i িদিl পুিলেশর জুিনয়র eিসিপ, রাজবীর িসং 
আফজেলর ‘sীকােরািk’ জাতীয় টিলিভশেনর পদায় দিখেয় িদল 
২০০১ সােলর ২০ িডেসmর। আসেল তার আেগi সরকার ‘আফজেলর 
sীকােরািk’-র িভিtেত পািকsােন ঘাঁিট গেড় থাকা সntাসীেদর িবrেd 
যুd ঘাষণা কের িদেয়িছল। যিদo শািnভূষেণর বkব  anসাের, 
যেহতু আkমণকারীেদর পাঁচজনi মারা িগেয়িছল, তাi পুিলশ ei 
হামলার ঘটনায় সntাসীেদর সmেক িকছুi খঁুেজ বার করেত পােরিন। 
সরকােরর eকটা sীকােরািkর দরকার িছল। যিদ ‘ষড়যnt’ থেক থােক 
তাহেল তা পিরকিlত হেয়িছল সরকাির পিরচালকেদর u তম sের। 
কােনা সরকারi িনেজেক মারাtক িবপেদ না ফেল ei ধরেনর eকটা 
বেড়া aংেশর সরকাির পিরচালকেদর ঝােমলায় ফলেত সাহস করেব 
না। নানা সরকার kমতায় আেস আর যায়। িকnt রাT o রাT 
পিরচালন ব বsায় যারা িনেয়ািজত তারা eকi জায়গায় থেক যায়। 
তারা খািল নজর রেখ যায়। 

যিদ আফজেলর pাণদN যাবjীবন কারাদেN পিরবিতত হত, 
যিদo eটা eকটা বািনেয় নoয়া ছিব, তাহেলo কী হত। শািs 
oiভােব পালেট গেল আফজল drত মুিk পেয় যেতন। যেহতু 
তাঁর জেল কাটােনার ময়াদ তখনi দশ বছেরর বিশ পার হেয় 
িগেয়িছল eবং sিশিkত কেয়িদ িহেসেব কারাগাের তাঁর sব বহােরর 
য িনখুঁত রকড িছল তােত al কেয়ক বছেরর মেধ i িতিন ছাড়া 
পেয় যেতন। 

sিpম কােটর িহেসেব, আফজল gr িছেলন eকমাt জীিবত 
ব িk িযিন পালােম ট আkমেণর ষড়যnt সmেক সরাসির িকছু 
জানেতন। oপেরর যুিkkম থেক দখা যাে , oi হামলায় আফজল 
জিড়ত থাকার য িসdােn sিpম কাট পৗঁেছিছল তা িছল eক িবরাট 
ভুল। িকnt eটা aব i ধের নoয়া যায় য sশাল সলেক কেnd 
রেখ সরকার য ‘ষড়যnt’ গেড় তুেলিছল, তার eক বেড়া aংেশর 
সাkী িছেলন আফজল। তাঁর দoয়া ৩১৩নং বয়ােন িতিন সংেkেপ যা 
বেলিছেলন তােত মেন হয় ei anকারা n ‘ষড়যnt’ িবষেয় তাঁর 
aেনক grtপণূ কথা বলার িছল।  

যাi হাক, আফজল grর মৃতু  aবধািরত িছল। তাঁেক ফাঁিস 
দoয়ার eকমাt বাধা িছল কা ীেরর aিsর aবsা। তারপর, যখন 
কা ীর eকটু ‘sাভািবক’ হল eবং ভয়ানক শীেতর ঠা ডা স রােজ র 
aিধবাসীেদর ঘেরর মেধ  আটেক ফলল, পালােম ট আkমেণর 
কেসর রাজনীিত সবেচেয় ভােলা sেযাগ পেয় গল। রাTীয় কারেণ 
২০১৩ সােলর ৯ ফbrয়াির আফজল grেক ফাঁিস দoয়া হল। 
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িনয়িntত সমাজ eবং i টারেনট [২] 
শমীক সরকার

 
মnন সামিয়কীর ম-জুন ২০১৩ সংখ ায় i টারেনট আসেল 
মানবমুিkর হািতয়ােরর বদেল কীভােব আিব  মগা-নজরদািরর 
বেnাবেs পিরণত হেয়েছ, তার হিদশ আমরা পেয়িছ$ জুিলয়ান 
আসা , জ াকব a াপলবম, a াি ড মুলার-মাগhন eবং জেরিম 
িজেমরম ােনর কেথাপকথেনর (মাচ ২০১২, ল ডন শহের)  স লন 
িনেয় ২০১২ সােলর শেষর িদেক eকিট বi বিরেয়িছল, নাম 
Nসাiফারপা স : ি ডম a া ড িদ িফuচার aফ িদ i টারেনট'$ 
সi বi থেকi সংিkpভােব বণনা করা হেয়িছল ei মগা-
নজরদািরর বেnাবsেক$ oi বiেত, বা oi বiেয়র সূেt ei 
নজরদািরর বেnাবেsর হাত থেক িনেজেক বাঁচােনার uপােয়র 
আেলাচনাo আেছ$  

িনেজেদর বাঁচােনার uপােয়র কথা বলেত িগেয় pথেমi 
আসা রা তুেল eেনেছন eনিkপশন pযুিkর ব বহােরর কথা বা 
িkপেটাgািফর কথা$ eনিkপশন pযুিkর মাধ েম আমােদর বাতা, 
িচিঠ, ফানকল --- সবিকছুেকi eকিট dেভদ  িডিজটাল আবরেণর 
মেধ  পুের i টারেনট বা মাবাiল ফােনর মাধ েম পাঠােনার 
বেnাবs করা যায়$ eনিkপশন হল সাংেকিতক বাতা ব বহােরর 
মেতা, িবিভn রাTিবেরাধী আেnালেন, যুেd বhকাল থেকi 
সাংেকিতক বাতা ব বহােরর চল রেয়েছ$ eনিkপশন তার 
আধুিনকতম িডিজটাল aবতার$ ei eনিkপশন করার জn িবিভn 
সফটoয়ার পাoয়া যায়$ তােত গিণত বা যুিkর ফিলত rপ 
ব বহােরর মাধ েম (iংেরিজেত যােক বেল a ালগিরদম) আিম 
আমার বাতার / িচিঠর/ ফানকেলর eকিট সাংেকিতক rপ pদান 
করেত পাির$ আসা -a াপলবমরা ei eনিkপশন ব বহােরর pিত 
eতi আsাশীল য বেলi িদেয়েছন oi বiটােত, যত শিkশালী 
রাTi হাক, aে র সমsা তারা সমাধান করেত পারেব না$ রাTীয় 
িহংসা িদেয় aে র utর পাoয়া যায় না$ aে র utর মােন eকিট 
eনিkপশন a ালগিরদেমর আবরণেমাচন বা িডিkপশন 
a ালগিরদম$ ei িডিkপশন a ালগিরদমিট বানােত গেল তার 
eনিkপশন a ালগিরদমিট চাi$ না হেল হাতেড় হাতেড় eকিট 
সাংেকিতক বাতা দেখ তার িডিkপশন a ালগিরদম বানােনা pায় 
aসmব, যিদ সi eনিkপশন a ালগিরদমিট জবরদs হয়$ ১৯৯০-
eর দশেক iuেরাপ জাড়া আেnালেনর মেধ  িদেয় eনিkপশন 
a ালগিরদম ব বহার করার aিধকার আiনিসd হেয়েছ িবিভn 
দেশ$ য কােনা i টারেনট bাuজাের Neনিkপেটড কিমuিনেকশন' 
ব বহােরর sেযাগ হেয়েছ$ i টারেনেট kিডট বা ডিবট কাড 
ব বহার করার সময় ‘eসeসeল/িটeলeস' নােম eকিট  
eনিkপশন পdিত ব বহার করার বেnাবs রেয়েছ সব bাuজােরi$  

তেব sেযােগর uেlািদকo রেয়েছ$ য কাmািন ei 
eনিkপশন a ালগিরদমgেলা তির কের িদে , তারা িবিk হেয় 
যেত পাের রাT বা কেপােরেটর কােছ$ pিতিট ব বহারকারীেক যিদ 
িনজs eনিkপশন a ালগিরদম বানােত হয়, তা aসmব, তাi থাড 
পািট eনিkপশন a ালগিরদেমর oপরi ভরসা$ eমনকী য 
eনিkপশন a ালগিরদম বানাে , স যেথ  শkেপাk a ালগিরদম 

নাo বানােত পাের$ ব বহারকারী তা আর সটা দখেত যাে  না$  
eখােনi জুিলয়ান আসা রা িনেয় eেসেছ বাজারেক ব বহােরর 

কথা$ তােদর যুিk, জনসমােজর মেধ  সmণূ গাপনীয়ভােব 
i টারেনট ব বহােরর চািহদা রেয়েছ$ aথাৎ eর eকটা aথৈনিতক 
মূল  রেয়েছ$ তাi eরo eকটা বাজার রেয়েছ$ তাi িকছু কাmািন 
eিগেয় আসেবi ১০০ শতাংশ গাপনীয়তার গ ারাি ট িদেয়$ oi 
বাজারিটেক ekpেয়ট করার জni$ তার আেগ মাnেষর মেধ  তার 
তথ  বআbr হoয়ার িবrেd সেচতনতা জািগেয় তালা দরকার$ 
pেয়াজেন ভয় দখােনা দরকার$ তাহেল oi বাজারটা sীত হেব$ 
তখন aেনক বেড়া বেড়া কাmািন ei বাজাের আসেব$ তখন 
তারাi ei িবষেয় সরকাির আiনকাnন তিরর জn eকিট লিব 
িহেসেব কাজ করেব$ iuেরােপ eনিkপশন সহায়ক আiনকাnন o 
ব বsা গেড় uেঠিছল নেয়র দশেক, তার পছেনo ei লিবর ভূিমকা 
িছল$ eiরকমi গাপনীয়তার গ ারাি ট িনেয় eকিট কানািডয়ান 
কেপােরট ‘িরসাচ iন মাশন' eকিট ফান বাজাের eেনেছ, 
‘b াকেবির' নােম$ eর িনজs eনিkপশন িসেsম আেছ eবং 
িনজs নটoয়াক আেছ$ তাi রােTর পেk সmব নয় eর 
কেথাপকথনgিল ধের ফলা$ বছর dেয়ক আেগ ল ডন িবেdােহর 
সময় ei b াকেবির ফান িসেsম ব বহার করা হেয়িছল িনেজেদর 
মেধ  কেথাপকথেনর সময়$ iংল াে ডর পুিলশ তখন b াকেবিরর 
িবrেd ব বsা gহণ করা r কের$  

তথ  (কথা, বাতা, বা anিকছু) না হয় আবরেণর মাড়েক পুের 
পাঠােনা গল, য আবরণ ভদ করা রােTর পেk dঃসাধ $ িকnt িঠক 
কান মিশন থেক  পাঠােনা হে  (eবং তার সূt ধেরi কান দশ, 
শহর বা gাম, কান সময়, কার আiিড থেক পাঠােনা হে , oi 
i টারেনট কােনকশেনর মািলক ক --- aথাৎ pিরত তেথ র তথ , বা 
মটােডটা) eবং িঠক কান মিশেন সটা গৃহীত হে  (তার মটােডটার 
সূt ধের gহীতার িঠkিজ-kি ), তা লুেকােনার কােনা uপায় নi$ 
সটা তা i টারেনট সািভস pাভাiডার বা iেমল সািভস pাভাiডার 
(আমােদর দেশর পিরেpিkেত যথাkেম িবeসeনeল বা িরলােয়n 
pভৃিত eবং gগল, iয়াh, হটেমল, রিডফেমল pভৃিত) তা জানেবi$ 
তা লুেকােনার uপায় না থাকেল anত তেথ র তথ  বা মটােডটা তা 
বআbr হে i$ যমন aিত সmpিত sােডেনর ফাঁস করা নিথ থেক 
দখা গেছ, bািজেলর পেTািলয়াম মntক কােদর কােদর সে  যাগােযাগ 
রােখ, সবi মািকন gpচর সংsাgিলর জানা$ যিদo oi পেTািলয়াম 
মntেকর িনজs eনিkপশন সফটoয়ার রেয়েছ$ িকnt মটােডটা 
লুেকােনার কােনা ব বsা নi, যেহতু চলিত যাগােযাগ ব বsার মেধ  
িদেয়i তা করা হেয়েছ$ eবং তা করেত বাধ o, যমন ধরা যাক, তুিম 
িনজs eনিkপশন, oেয়বেহািsং, iেমল সাভার ব বহার করছ$ িকnt 
তুিম যখনi আমােক আমার িজেমল a াকাuে ট (aথাৎ gগল মল 
সাভােরর আiিড- ত) iেমল পাঠাে া, eবং আিম যিদ  ব বহার কির, 
তখনi তামার মটােডটা বআbr হেয় গল$ জুিলয়ান আসা েদর 
সমাধান, ধু eনিkপশন নয়, টর bাuজার নােম eকিট oেয়ব 
bাuজার ব বহার করা দরকার i টারেনট সািফং করার জn$ pস ত 
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আমােদর কিmuটার বা মাবাiল থেক i টারেনট সাফ করেত গেল 
eকিট bাuজার সফটoয়ােরর দরকার হয়, যমন i টারেনট ekেpারার, 
মািজলা ফায়ারফk, gগল kাম pভৃিত$ টর bাuজার eরকমi eক 
bাuজার বা বলা ভােলা, bাuজােরর oপেরর eকিট লয়ার বা পদা$ 
তার িবেশষt হল, স iে  কের তুিম য মিশন থেক i টারেনট 
ব বহার করছ, সi মিশেনর (কিmuটার, ল াপটপ) আiিপ নাmারটা 
বদেল দয় i টারেনেটর সােথ সংেযাগ বা কােনকশেনর সময়, যােত 
কu টর না পায়, তুিম কান মিশেন বেস আছ, eমনকী কান দেশ 
বেস আছ$ eভােব ফাঁিক দoয়া যায় oi মটােডটা বহাত হেয় 
যাoয়ার সmাবনােক$ sফ িমেথ  তথ  দoয়ার মেধ  িদেয়$ তেব eখােন 
বেল রাখা ভােলা, ei টর bাuজার ব বহার করেল gগল ফসবুক সহ 
সমs বেড়া বেড়া কেপােরটরা pচN খেচ যায়$ তারা তােদর a াকাuে ট 
তামােক ঢুকেতi িদেত চাiেব না (hাঁ তামার iuজারেনম o 
পাসoয়াড-o যেথ  নয়), নানা uেlাপাlা pে র মাধ েম মটােডটা 
জেন নoয়ার িফিকর করেব ( তামার aথাৎ ব বহারকারীর দশ, শহর, 
কাথায় আছ eখন, মাবাiল নাmার pভৃিত)$   

eবার আসা যাক eিটeম পিরেষবা বা iেলকTিনক বািণেজ র 
ব াপাের$ দাকান বাজার করার জn kিডট কাড বা eিটeম কাড 
ব বহার করা, i টারেনেটর মাধ েম, তা আমােদর দেশ তমন 
জনিpয় না হেলo iuেরাপ আেমিরকায় বশ ছিড়েয়েছ$ ei 
iেলকTিনক টাকা বা সফট মািনর kেt জুিলয়ান আসা েদর 
সমাধান Nিবটকেয়ন' নােম eক ধরেনর মুdা$ বেল রাখা ভােলা, 
ডলােরর বদেল খুবi sানীয়ভােব িবকlপ মুdার ব বহার আেমিরকা 
বা iuেরােপর aিলগিলেত pচিলত িছল aেনক আেগ থেকi$ ei 
ব বsারi eকিট i টারেনট ভাসান হল Nিবটকেয়ন'$ যিদo তার 
ব বহার eখনo খুব িনরাপদ নয়, তবুo eর ধারণার মেধ  রেয়েছ 
িবেকndীভূত মুdার ধারণা$ aথাৎ eকিট কndীয় ব া  বা oi জাতীয় 
pিত ােনর eিটeম বা কাড নয়, ei িবটকেয়ন হল িবেকndীভূত 
iেলkTিনক মুdা$ তেব eিট ব বহােরর kেto oi মটােডটা 
বআbr হেয় যাoয়ার সmাবনা আেছ, তাi টর bাuজার ব বহার 
করেত হেব$  

iে  কের ভুল মটােডটা দoয়া bাuজােরর oপর eকিট পদা 
ব বহার কের, ডটা বা তথ  eনিkপশেনর dেভদ  আবরেণ মুেড় 
রাখা --- ei di pযুিkগত সমাধান কেপােরট eবং রােTর 
খুlামখুlা নজরদাির eড়ােনার জn$ aেনকসময় লুিকেয়o ei 
নজরদাির চালােনা হয় সফটoয়ার কাড বা pাgামিটর মেধ  গাপন 
নজরদাির কাড জুেড় িদেয়$ eর pযুিkগত সমাধান হল unুk 
সফটoয়ার ব বহার করা, aথাৎ য সফটoয়ার-eর ভতেরর 
pাgামিট গাপন নয়, জনসমেk pকা $ সেkেt oi pাgামিটর 
মেধ  (aথাৎ oi সফটoয়ারিটর মেধ ) কােনা লুেকােনা নজরদাির 
ব বsা ভরা আেছ িকনা তা জানা যােব, যার মােন দাঁড়ায়, লুেকােনা 
নজরদাির ব বsা থাকেত পারেব না$ তেব eখন aেনক হাডoয়ার 
বা মিশেনর মেধ i নজরদার ব বsা লুেকােনা থাকেছ$ সেkেt কী 
করা হেব, ক জােন! জুিলয়ান আসা েদর ei বi য় নi, িকnt 
মুk সফটoয়ার আেnালেনর দীঘিদেনর pবkারা বশ িকছুিদন 
ধেরi ‘মুk o unুk হাডoয়ার'  pযুিkর কথাo বলেছন$  

eiসব pযুিkগত সমাধান সাধারণ i টারেনট ব বহারকারীেদর 

পেk ব বহার করা বা শখা eকট ু ক সােপk$ anত আজেকর 
িদেনর ‘ব বহারকারী বাnব' বা iuজার ডিল কিmuটার ব বsা 
o i টারেনেটর য pেকাপ, তােত eকট ু ক  কের িশেখ িনেয় 
িনেজর জn িনরাপদ o নজরদাির eড়ােনা যাগােযাগ ব বsা তির 
কের নoয়ার sেযাগ থাকেলo তার িদেক মাnেষর টান aেনক কম$ 
আমােদর মেতা দেশ e সmেক নূ নতম সেচতনতাটুko নi, 
সমাজকমী বা রাজৈনিতক কমীেদর মেধ o নi$ eমনকী sােডন-
কােNর পরo ক-জন িনেজর যািntক যাগােযােগর গাপনীয়তার 
িবষেয় uেদ াগী? জুিলয়ান আসা েদর মেত, aবsা যা দাঁড়াে  
তােত হয় eকট ুক  কের eসব িশেখিটেখ িনেত হেব, aথবা যািntক 
যাগােযােগ aথাৎ মাবাiল, i টারেনট, iেমল, ফসবুক pভৃিত 
ব বহােরর সময় আমােদর ‘রাজৈনিতকভােব সিঠক' থাকেত হেব 
(aথাৎ রােTর sীকৃত o মাnতাpাp যুিk, মতামত, বাগধারা, 
কাযকলােপর মেধ i থাকেত হেব), নiেল পুিলশ ধরেব মারেব$ 
আসা  খুব s  কের বেলেছন বiিটেত, য ei িdতীয় পথ নেব, 
aথাৎ িনেজi িনেজেক সনসর করেব, স রাজৈনিতকভােব 
apাসি ক হেয় পড়েব$  

বiিটেত রাজৈনিতকভােব pাসি ক থাকার pেয়াজনীয়তার কথা, 
iন েুয়নিশয়াল থাকার pেয়াজনীয়তার কথা eকািধকবার তুেলেছন 
জুিলয়ান আসা $ eকিট জায়গায় বলা আেছ, কu কu ei 
নজরদাির ব বsা থেক সের থাকার জn ফান ব বহার কের না, 
i টারেনট ব বহার কের না$ তারা যন আিদম Tাiবেদর ম তা 
আজেকর i টারেনট dিনয়ায়, তারা রাজৈনিতক pাসি কতা হারাে $ 
িনেজi িনেজেক সনসর কের ei i টারেনট বা মাবাiেলর যািntক 
যাগােযাগ ব বsায় aংশ নoয়া eবং eigেলােত সািমল eেকবাের 
না হoয়ার মাধ েম ei নজরদাির o িনয়ntেণর বেnাবsিটর 
মাকািবলা করার রাজৈনিতক apাসি কতার সoয়ালিট aব  
তকসােপk$ eকিট জনিবেরাধী কাঠােমার মেধ  থেক িবেdাহ করা 
(iংেরিজেত যােক বেল রেবল), িবেdাহী  কায়দায় সi কাঠােমািটেক 
ব বহার করা িন য়i eকিট pাসি ক রাজৈনিতক মাকািবলা$ িকnt 
oi কাঠােমা, যা তার িনয়ntণ-দমন eবং সমােজর মেধ  তার 
শকেড়র যুগলবnীেত kমশ ফ ািসবাদী eকিট বেnাবেs পিরণত 
হে , তার মাকািবলার তা আরo aেনক পথo থাকেত পাের$ 
eমনকী সmূণ an eক সামািজক পিরসর, যাগােযাগ পdিতর 
anসnানo তা তার রাজৈনিতক মাকািবলা হেত পাের$ ২০১১ 
সােলর akপাi আেnালন, যার কথা ei বiিটেতo eকবার eেসেছ, 
তা তা সi an eক পিরসর, যাগােযাগ পdিত, রাজৈনিতক 
হsেkেপর anসnােনরi রাজনীিত, নয় িক? 

তেব pযুিkগত য িবকেlর কথা ei বiিটেত বলা হেয়েছ, 
সgিল িকnt কােনাটাi িনছক pযুিk নয়$ বstত িনছক pযুিk 
বেল িকছু হয়o না, সবi সামািজক িনমাণ$ oi pযুিkgিলo 
সামািজক আেnালেনর ফসল$ সসেবর িবsতৃ বণনা না থাকেলo 
uেlখ আেছ বiিটেত, যমন ‘ক াoস কিmuটার kাব', hাকার 
আেnালন, কিপরাiেটর িবপরীেত কিপেল ট আেnালন, মুk 
সফটoয়ার আেnালন, 'dবেলর জn গাপনীয়তা, kমতাবােনর জn 
s তা' আেnালন (সাiফারপা স আেnালন), aনলাiন sাধীনতা 
আেnালন --- egিলi জn িদেয়েছ eiসব pযুিkর$ ei 
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আেnালনgিল aব  পুেরাদstর আেমিরকা-পি ম iuেরাপ কিndক$  
তেব pযুিkগত uপােয়র সােথ সােথi িচরাচিরত সামািজক 

আেnালন বা হsেkেপর মেধ  িদেয় নীিতিনধারণেক pভািবত করার 
মাধ েম ei মগা নজরদাির বেnাবেsর হাত থেক িনেজেদর 
বাঁচােনার রাsািটরo িকছু uেlখ আেছ বiিটেত$ যমন ছাT দশ 
আiসল াে ড িবpবী পিরিsিতেত i টারেনট আiন বানােনার সময় 
রােTর নজরদাির-িনয়ntণ থেক বাঁচার aিধকােরর বশ িকছু ধারার 
সংেযাজন, আেমিরকায় ‘sপ aনলাiন পাiেরিস a াk'-eর মাধ েম 
aনলাiন কিপরাiটেক eকিট আgাসী rপ দoয়ার িবrেd dিনয়ার 
লk লk oেয়বসাiেটর িবেdাহ কের বসা eবং তার পিরেpিkেত 
মািকন রােTর িপিছেয় আসা, পি ম iuেরােপর িবিভn দেশ 

i টারেনেট গাপনীয়তার িকছু আiন pণয়ন$  
২০১২ সােলর aেkাবর মােস, aথাৎ আজ থেক িঠক eকবছর 

আেগ বiিটর ভূিমকা লেখন জুিলয়ান আসা $ সi ভূিমকার শষ 
ক-িট লাiন িদেয়i ei লখািটo শষ করা যাক --- ‘আমােদর 
নতুন dিনয়ার [ i টারেনট dিনয়ার]  ast হােত তুেল নoয়ার সময় 
eেসেছ, আমােদর িনেজেদর জnয, যােদর ভােলাবািস তােদর জn$ 
আমােদর কাজ হল যখােন পারব সখােন s-িনয়ntণ কােয়ম করা, 
যখােন পারব না সখােন ei মগা-নজরদাির বেnাবsিটেক 
আটকােনা, eবং যিদ সবিকছু ব থ হয় তাহেল eিটর s- ংসেক 
tরািnত করা$'

যমন দেখিছ তােক 
কাজরী রায়েচৗধুরী

 
আমােদর চলমান জীবেনর ধার িদেয় হাঁটেত হাঁটেত চিকেত থেম 
গল eকিট মাnষ$ e জীবেন যত মৃতু  দেখিছ, েনিছ, জেনিছ, 
তার মেধ  সবেচেয় কrণ, সবেচেয় ক কর, সবেচেয় মমািnক 
মৃতু িট ঘেট গল আমার গভীর পিরিচত মাnষ িদলীেপর$ 
 িদলীপ আদ n বi-পাগল$ sুল ফাiনাল িদেয় ১৬ বছর বয়েস 
১৯৭১ সােল তার eপার বাংলায় আসা$ সi aিsর সময় পেরােল 
সপিরবাের িফের গল বাংলােদেশ$ িদলীপ গল না$ মা-বাবার হাজার 
anেরাধo ব থ হল$ o থেক গল দtপুkের িপিসর বািড়$ r হল 
দািরেdর সােথ লড়াi$ oর িপসতুেতা বড়িদ গrর dধ diেতন, o 
সi dধ িবিk কের চাল িকেন বািড় িফরত$ ei িছল রাজ ভােরর 
rিটন$ কেলেজ পড়াকালীন eকিটo বi িকনেত পােরিন$ লাiেbিরেত 
বেস যটুk পড়া বা টুেক নoয়া$ ফেল িp-iuিনভািসিটর রজাl 
যা হল তােত iংেরিজেত aনাস নoয়ার sp সফল হল না$ 
sারেদর aেনক anেরাধ কেরিছল o, eকবার aনাসটা পেল o 
িঠক পারেব eিগেয় যেত$ িবেবিচত হয়িন$ তখন খুব ভেঙ পেড়িছল 
িদলীপ$ পাস কােস িবe পাশ করল$ তখন থেকi oর বiেয়র তৃ া 
মটাত কেলজ sTীট$ দাকােন দাঁিড়েয় ঘNার পর ঘNা বi পড়ত$ 
বi পড়েত পারার আশায় সখােনi কমচারীর কাজ িনল$ ১৯৮০ 
সােল ব াে  চাকির পল$ r হল বi কনা$  
 e pসে  eকটা an কথা বিল$ মেন পড়েছ ১৯৮৫-র লkী 
পূিণমা$ মধুচিndমায় গিছ পুরীেত$ সেnেবলা uছেল পড়েছ চাঁেদর 
আেলা$ uথেল uঠেছ সাদা ফনার রািশ$ aপার িবsেয় তািকেয় 
আিছ$ মেন হে  ei জায়ােরর ঢu দেখ দেখi জীবন কািটেয় 
দoয়া যায়$ িdতীয় িদনo সেn হেতi eেস বেসিছ বািলর oপর$ 
ঘNাখােনক থাকার পর হঠাৎ িদলীপ বলল, ‘ ঢu খািল আসেছ আর 
যাে $ বD eকেঘেয়$ চেলা an জায়গায় যাi।’ আমরা হাঁটেত 
লাগলাম$ শােনর পাশ িদেয় িগেয় eকটা দাতলা বািড়$ িসঁিড় 
িদেয় oপের uেঠ দিখ, oটা পুরীর পাবিলক লাiেbির$ হািনমুেনর 
বািক চারেট সেn আমরা লাiেbিরেতi কািটেয়িছলাম$ তখন আিম 
সদ  kিড়েত পা িদেয়িছ$ যিদo সবােরর সবকটা পূজাসংখ া 
পুরীেতi শষ করেত পেরিছলাম$  
 পেরর বছর বড়ােত গলাম িবn াচল, বনারস$ ফরার আেগ 

বনারেস কনাকাটার জn মাথািপছু ৫০ টাকা কের বরাd করল 
বাবা$ িঠক হল আিম িদলীপ আর ছাড়িদ শতরি , মাdর আর 
িবছানার চাদর িকনব কলকাতার নতুন সংসােরর জn$ দাকােন 
িগেয় িদলীপ িনেজর ভােগর ৫০ টাকা চেয় িনেয় কাথায় চেল গল$ 
ঘNা di পের িফরল গাটা িতেনক pায় হাজার পৃ ার পুেরােনা বi 
িকেন$ তার মেধ  eকিট বi িছল iংেরিজেত লখা বনারেসর 
iিতহাস$ বািক dিট মেন নi$ 
 চাকির পাoয়ার পর থেকi িকnt িদলীপ মেনর আনেn d-হাত 
ভের বi িকনত, বi পড়ত, বi uপহার িদত$ তবু oর মেধ  জn 
িনল আtহত ার pবণতা$ ১৯৮১- তi pথম মেনািবদেক দখােনা 
হেয়িছল$ তারপর বhবার$ কখনo oষুধ eবং িচিকৎসা eকটানা 
চািলেয় যত না$ eকটু ভােলা হেলi িবনা পরামেশ বn কের িদত$ 
ফেল িফের িফের আসত ভয় র pবণতা আেগর তুলনায় 
বিশভােব$ মােঝ মােঝi বলত, সবিকছু aথহীন লাগেছ$ যিদo 
সi সময়টাi িছল oর জীবেন সবেচেয় aথবহ$ eকটা চাকির িছল, 
সমাজ বদেলর sেpর eকজন সহেযাdা িছল, eকi পেথর যাtী 
তার stী িছল$ িকnt কােনািকছুর থেকi স আনn আহরণ করেত 
পারত না$ eকটা গভীর aতৃিp, eকটা িনঃস  িবষাদ সবসময় oেক 
িঘের থাকত$ খুব কম সমেয়i তােক খুিশেত u ল হেত দেখিছ$ 
আর সবেচেয় বিশ দেখিছ rk, rঢ়, বদেমজািজ, রাগী মাnষ 
িহেসেব$ oর নামi িছল ‘রাগী যুবক’$ ‘ম ািনেফেsা’ নােম 
পিtকািটর সােথ আমরা যুk িছলাম$ pায়i aেযৗিkকভােব রাগ 
কের গাঁজ হেয় বেস থাকত$ তখন কােনা বi িনেয় আেলাচনা, 
তক r করেল িকছুkেণর মেধ i সব ভুেল তােত ঝাঁিপেয় পড়ত$ 
eটা িছল oেক sাভািবক করার uপায়$ পিtকায় লখার সময় o 
চাiত সবেথেক আয়তেন বেড়া লখাটা িলখেত$ pায়i পাতা িনেয় 
দর কষাকিষ হত$ oেক হয়েতা বলা হল ১৬ পাতার মেধ  িলখেত$ 
সে  সে  o বলেব, aসmব, ২২-eর কেম িকছুেতi হেব না$ 
তখনo িকnt লখার pাথিমক কাজটাi r কেরিন$ eখােন বিল, 
িদলীপ িছল sিশিkত, তার jান িছল সmণূ sাপািজত$ aেনক 
সাধনা o কৃ সাধেনর ফল$  
 িদলীেপর মেতা সৎ, িনেলাভ মাnষo কম দেখিছ$ aেনক gেণর 
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আধার হেয়o oর মূল সমsা িছল বhধা-িবভk ব িkসtা$ split 
personality$ ei sিবেরাধী সtার সােথ িমেশিছল গভীর 
িসেজাে িনয়া$ ফেল বh চ া কেরo oর hদেয়র pাnেদশ ছঁুেত 
পািরিন$ বারবার pিতহত হেয় সের গিছ আরo আরo দূের$ 
১৯৯১- ত ছেলেক িনেয় চেল eেলo ১৯৯২ 
থেক oর কােছi রািখ$ িদলীেপর anেরােধ, 
oর ss-sাভািবক জীবেনর আশায়$ 
 আমার সnােনর বাবা, তাi িদলীেপর 
যাবতীয় sখ-asখ, শারীিরক-মানিসক assতা 
--- সবিকছুরi তীb pভাব পড়ত ছেলর oপর$ 
ei শষিদন পযn দূর থেক হেলo িদলীেপর 
পােশ থাকার, সাহায  করার আpাণ চ া 
কেরিছ$ িচরকাল oর pিত দায়বdতা anভব 
কেরিছ$ যাগােযাগ রেখ চেলিছ$ 
 শষ দড়মাস দtপুkেরi িছল$ িনেজর 
oপর সmণূ িনয়ntণ হািরেয় ফেলিছল$ আর বশ িকছুিদন থেক 
বi দখেলi ভয় পাি ল$ কাগজ পড়া ছেড় িদেয়িছল বছরখােনক$ 
থেক থেক বলিছল, ‘ য বiেয়র জn জীবেন সবাiেক ত াগ 
করলাম, সi বi আজ আমােক ত াগ করল$ তাহেল আিম কী 
িনেয় বাঁচব?’ anেশাচনায় kত-িবkত হি ল$ pবল আtহত ার 
pবণতা oেক gাস কেরিছল$ িকnt o মরেত চায়িন$ ছাড়িদেক 
বারবার বলত, ‘ গেট তালা িদেয় চািব তার কােছ রাখ$ কখন কী 
কের ফিল!’ ei pবণতার িবrেd লড়াi করিছল pাণপণ$ eকটা 
মন জীবনেক িবসজন িদেত চাiিছল, an eকটা মন নতুনভােব 
r করেত চাiিছল জীবেনর শষ aধ ায়$ িদলীেপরi eকটা 

শষিদেকর eকাn ব িkগত লখায় পলাম --- ‘dজন মাnষ যিদ 
কাছাকািছ eেস dঃেখর কথা, যntণার কথা eবং আনেnর anভূিতটা 
ভাগাভািগ কের িনেত পাের, তার চেয় পিৃথবীেত কােনািকছুi 
আমােদর মাnেষর জীবেন বিশ মূল বান নয়$ যখন বয়স eকটু কম 

থােক তখন আমরা ei সত িট বুঝেত পাির না$ 
... মাnেষর জীবেন dঘটনা আেছ, assতা 
আেছ, নানারকম শারীিরক মানিসক খারাপ 
সময়o আেছ$ স সবi কািটেয় uঠেত হয় 
িনেজর চ ায় eবং anেদর সাহায  িনেয়$ ... 
আজেকর জীবেনর সবেথেক বেড়া পাoয়া 
aব i কাuেক িনেজর কথা মন খুেল বলা eবং 
তার কথা শানা$ আর তার eকমাt সমাধান 
বnুt$ anাn সmেকর থেক e য কতটা 
বিশ জrির, তা িযিন aভােব আেছন িতিন 
মেনpােণ uপলিb কেরন$ ... আর eকটা 

সmকo পাের eখােন যাdর sশ িদেত।’ 
ভােলা হেয় uঠিছল$ শষিদন ২৬ ম সকােল কথাo হেয়িছল$ 

যভােব oষুধ o খাবােরর মেধ  ব বধান রাখেত বেলিছলাম 
সভােবi চলিছল$ মুহূেতর aসাবধানতা$ িনsb dপুর$ Tেনর তীb 
hiেসল$ বাঁধনমুk গট$ জনমানবহীন unkু রললাiন ...$ 
sিবেরাধী ass মনটাi িজেত গল$ আর oর বঁেচ থাকার 
আkলতা, ছেলর জn aহরহ মন কাঁদা --- িচরিদেনর জn হের 
গল$ আিম যতিদন বঁেচ থাকব আর কােনা মৃতু েশাক e মৃতু েক 
িকছুেতi ছািপেয় যেত পারেব না$ স আমার কেশােরর pথম 
anরাগ, স আমার সnােনর বাবা$

কালাজ/মn তাj  
সব সাচী ভTাচায

 
Mid closeup 
‘তা হেল রiল?’ ... eকটা হাত িবদায় জানােনার ভি েত আেs 
আেs Fade out হয় ... 
 Background-e আgেন কাঠপাতা পাড়ার শেbর সে  Tেনর 
হেনর শb িমেশ যায় ... Fade in কের Train Line ...  
 Dissolve   
 

eকজন aেনক বiেয়র মােঝ বেস বi দখেছ, eকা ... ছােটাখােটা 
বিল  চহারা, ফরসা, টাক মাথা --- কাল মাk ধরেনর দািড়েগাঁফ$  
 an eকজন টিবেলর সামেন eেস দাঁড়ায় --- 
‘eকটু বসেত পাির?’ 
বসা মাnষিট মুখ না তুেল মাথা নািড়েয় বসেত বেল --- 
... সময় চেল যায় কােনা কথা ছাড়া-i ... Camera Zoom-in 
কের Mid closeup-e fixed হয় --- 
বয়ারা eেস দাঁড়ায়$ 
িdতীয় জন িকছু বলার আেগ-i pথম জন কিফ আর টােsর 
aডার দয়, ei pথম িdতীয় জেনর িদেক তাকায় ... ‘eকটােত-i 
হেব’ ---  

িdতীয় জন eবার aেনকটা সহজভােব বেল --- 
‘আপিন খুব বi পেড়ন, না?! বi দখেত পাির?’ 
‘ দখুন, িকnt ধার চাiেবন না’ ... 
 Camera angle change কের িdতীয় জেনর পছন থেক pথম 
জনেক focus কের --- 
 কিফ হাuেসর আoয়ােজর মেধ o dজেনর মােঝ নীরবতা থেকi 
যায় --- 
 মুেখ যেথ  িবরিk িনেয় িdতীয় জন বigেলা uেlপােl দখেত 
থােক ... 
 Camera track back কের কিফ হাuেসর eকটা িদক Frame-
e ধের --- 
 আবার Zoom in কের Composite close shot --- কিফ 
আর টাs ্ আেস --- pথম জন জেলর gাস খািল কের কিফ ভাগ 
কের --- কাপটা eিগেয় দয় িdতীয় জেনর িদেক --- ‘িনn , কিফ 
খান’ --- 
টােs িচিন ছিড়েয় pট eিগেয় দয় --- 
িdতীয় জন iতsত কের eকটা টাs ্ নয়, কিফেত চুমুক দয় ---  
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Camera eকসে  Closeup-e d-জনেক পাশাপািশ ধের --- 
 ‘আপনার পছেnর িবষয় কী?’ 
 ‘িমuিজক, আট, সািহত , দশন ...’ 
 ‘h ঁ’ 
 d-জেন d-জেনর িদেক তািকেয় হােস --- 
 ‘আিম িদলীপ ঘাষ’ 
 ‘আিম সব সাচী ভTাচায’ 
         Fade out … 
 … 
 
Fade in … 
মােঝ aেনকgেলা বছর চেল গেছ --- 
সমেয়র ছাপ d-জেনর চহারােত-i 
িবিভn Angle-e কেয়কবার Fade in Fade out হয় --- 
সpােহর িদেন ঢেল যাoয়া সেngেলােত তা বেট-i, 
শিনবারgেলােতo কিফ হাuেসর টিবল িঘের আDাবাজেদর িভড় 
বাড়েতi থােক$ পিরিচিত-o --- 
 Frame জুেড় sৃিতর কালাজ িবিভn Angle ... 
         Cut to 
Mid closeup 
 ‘ ধু বi পড়েল-i হেব? িলখেত-o হেব’ 
 ‘আিম?!’  
 ‘ কন?! আপিন তা anবাদ কেরন$’ 
 ‘hাঁ, মােন ...’ 
 ‘o সব ঢঙ ছাড়ুন, দsেয়ভিsর িচিঠ anবাদ কrন, সংখ া বার 
করব --- তােত ছাপব ---’  
 ‘পারব?’ 
 ‘খুব পারেবন$’ 

Cut to 
Mid shot 
 ‘ei তা! বশ হেয়েছ, তেব, d-eকটা জায়গা আিম eকট ু
বদলােত চাi ---’ 
 ‘িঠক আেছ$ (িকnt মেন eকট ু aসেnাষ --- anবাদ কেরিছ 
আিম ... আর ...)  

Fade out … 
 
Fade in …   

High Angle closeup shot 
কিফ হাuেসর টিবেল পিtকা হােত িনেয় দখেত দখেত মেন হল -
-- oi d-eকটা সামাn বদেল (বােক র গঠন) anবাদ aেনক sাট 
হেয় uেঠেছ --- িদলীপদার মুেখ িমিটিমিট হািস --- মন খারাপ 
uধাo! ... 
 ... মাnষিটেক আরo dা করা r হল ... aত পড়ােশানা 
eবং পেড় মেন রাখা, জায়গা মেতা uেlখ করা! আ য!! 
Jump cut 
 কিফ হাuেসর বয়ারােদর বয়াড়াপনা িনেয় pিতবাদ করেত 
িগেয় eকটু বিশ rঢ় হoয়া িগেয়িছল --- সটা িনেয় িদলীপদার 
বkিন -- মেন হেয়িছল, সিত  তা! oiভােব না বলেলo চলত --- 

Cut to 
Low angle shot --- focus কিফ হাuেসর টিবল 
 ‘aিময়নাথ সাnােলর sৃিতর aতেল আেছ?’ 
 ‘না’ 
 ‘ei িনন ---’  

Cut to 
 ‘আপিন শb িনেয় ভােবন?’ 
 ‘না, সভােব – িঠক ---’       
 ‘ei ধrন, Parcel শbটা --- মােন আমরা সবাi জািন --- 
িকnt জায়গা anযায়ী, trade anযায়ী বদেল বদেল যায় --- 
aিফসপাড়ায় খাবােরর দাকােন Parcel মােন খাবার প াক কের 
দoয়া, ei রকম আর িক!’ 

 

পর পর aেনকgেলা Quick cut  
 িবিভn সমেয় নানা বi িনেয় aেপkা করা কিফ হাuেস --- বা 
an বnুর মাধ েম পৗঁেছ দoয়া ---               
Jump cut --- 
 ‘িদলীপদা নাট িছঁেড় গেছ, পালটােনা যােব?’ 
   ‘যােব, তেব d-eকিদন দির হেত পাের ---’ 
যথাসমেয় কড়কেড় নতুন নাট হািজর$ 
Cut to 
 eবার কামু র anবাদ করেত হেব$ 
 ‘Justine O’Brian-eর কামু র oপর লখা, ধের ধের করেত 
হেব িকnt ---’ 

Fade out … 
 
Fade in …   

‘বা! বশ হেয়েছ ---’ 
kমাnেয় --- Fade in, Fade out --- Cuts --- িবিভn মুহূেতর -- 
বi দখা ফুটপােথ, বiেমলায়, কেলজ sTীট থেক হঁেট শয়ালদা 
sশন --- ব িkগত শীতgীে র sৃিত, িনrপায়তার কথামালা --- 
 িদেনর পর িদন ... 
 িমেলিমেশ যিতহীন িদনিলিপ যন ... 
Cut to 
 পদা জুেড় eকেজাড়া চাখ --- শাn --- 
 Superimposed হয় আর eকেজাড়া চাখ --- িবষ , kাn ...  

Fade out … 
 

Fade in কের --- 
pথম দৃ  -- 
Camera frame কের মেTােরল sশন 
 ‘রiল’ 
 হািসমুেখ হাত তুেল ... 
Fade out … 
 Out of focus frame-e দখা যায় তাক ভেঙ hড়মুড় কের 
বiপt কাগজ মেঝেত পড়েছ --- ei shot-টা continued হয় 
Montage shot-e ...  
Background-e Tেনর হন, লাiন চ  করার আoয়াজ, কাঠ 
পাড়ার শb, ... 
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কu যন দূর থেক বেল --- 
 িদলীপদা, আপিন শেষ eiভােব!! 
Dissolve … 
 anকার frame-e ফুেট oেঠ --- 
 

eকেবলােত-i ‘ei তা!’ 
থেক 
‘ নi তা!!’ ... 
 

খi ডােক ছাiেক

‘ মিটয়াবুrেজর বাংলাভাষার সংকট’ pসে  
সজল রায় চৗধুরী

 
আসরাফ আিল গািজ o শািকল মিহনuিdেনর লখা, তমাল 
ভৗিমেকর িচিঠ o শািকেলর pতু tর --- ei সবgিলর মধ  িদেয় 
ভাষা িনেয় বাঝা না বাঝার eক আেলাআধঁাির তির হেয়েছ$ 
pশংসা aব i pাপ  তমাল ভৗিমেকর, কারণ ভাষািবjােনর মেধ  
না িগেয়o িতিন সামািজক aিভjতা o মানিবক anদিৃ র সাহােয  
য-সব p  utাপন কেরেছন তা pায় সবেkেti যথাথ$  
 মূল লখকেদর আkমণ মিটয়াবুrেজর বাঙািল দিজ সmpদােয়র 
ভাষা o কথকজনেগা ীর িবrেd$ aব  শtr িহেসেব নয়, 
‘আধমরােদর ঘা মের তুi বাঁচা’ --- ei কল াণমূলক দৃি ভি  
থেকi ei ঘা মারেছন বেল তাঁেদর দািব$ 
 মিটয়াবrুেজর দিজসমােজর ভাষা খারাপ কন? লখকেদর মেত 
e ভাষা ‘a d’$ কন ‘a d’ eসmেn কােনা পির ার 
আেলাচনা নi$ তেব মাnচিলেতর থেক আলাদা, eমন eকটা ভাব 
আেসi, যিদo পরবতী িচিঠেত শািকল eটা asীকার কেরেছন$ 
কেয়কটা িবেশ , িবেশষণ o িkয়াপেদর uদাহরণ তাঁরা হািজর 
কেরেছন --- বেলেছন, ‘eেদর কােনা মাথামুN ু নi’$ শেbর 
‘মাথামুN ু’ নi কথাটা সmণূ aথহীন$ an uপভাষীর কােছ 
শbেক dেবাধ  মেন হেত পাের (যিদo সটা মেন হয়িন)$ বলা 
হেয়েছ ‘পা বতী eলাকার লাক বােঝ না’$ পােশর eলাকায় 
dেবাধ  হেলi স ভাষা a d কী কের হয়? পােশর eলাকার 
u মn কােনা লাক eরকম ভাবেতi পাের$ িনরেপk দৃি েত 
ভাষািবচার করেল eরকম কােনা িসdােn পৗঁছােনা যায় না$  
 লখকেদর মেত মিটয়াবrুেজর ভাষা ‘rg-ass-রkণশীল’$ 
ভাষার oপর eধরেনর কােনা মূল মান আেরাপ করা চেল না$ 
সmণূ হাsকরi বলেত হয়$ কান ব ািধেত ei ভাষা rg স 
ব াপােরo লখকরা িকছুi বেলনিন$ বলা aসmব$ 
 শািকল শষ পযn বেলেছন, ‘মাnকথ  বাংলা থেক আলাদা 
বেল িবকৃত বলা হয়িন, udট u ারণ বিশ সmn ভাষা বা শb 
যা বশ ককশ eবং rিতকটুo বেট$’ 

‘udট u ারণ বিশ ’ মােন কী? ei u ারণ িক 
মিটয়াবrুেজর দিজভাষার সাধারণ বিশ  নয়? নািক, মাnচিলত 
বাংলার u ারণ বিশে র িদক থেক দখেল ‘udট’? eকটা 
ভাষা/বুিলর u ারণ বিশ েক an ভাষা/বুিলর u ারেণর িনিরেখ 
দখা িক হাsকর নয়? আর rিতকটু? মিটয়াবrুেজর দিজপাড়ায়o 
িক ei ভাষা rিতকটু? না, eটাi sাভািবক? মাnচিলত শানা 
কােন rিতকটু লাগেল িকছু করার নi$ বিরশালী বাংলার eকটা 
uদাহরণ িদi$ নাম দoয়া যায় জ াঠা, জিঠ o ভাiেপা সংবাদ :  

ভাiেপা : জ াডামশায়, জ াডামশায়, মাের eug গা কাডাল আিড$ 
জ াঠা : চাig গা তার জিডেD$ 
ভাiেপা : জিডমা, জিডমা, মাের eug গা কাডাল আিড$ 
জিঠ : চাig গা তার জ াডােD$ 
ভাiেপা : হ হালায় তা দেল না$ 
জিঠ : আের, জ াডাের কয় হালা, ভূিমেত পiড়া hাbা দ, 
hাbা দ$  
 

rিতকটু লাগেছ তা? তাo তা psর (accent) িলিখত ভাষায় 
দখােনা গল না$ িকnt ei ভাষােতi তা কথা বেলেছন aি নী 
দt, ফজলুল হক, জীবনানn দাশ$ বিরশােল যােদর unয়ন হoয়ার 
হেয়েছ$ ei তথাকিথত rিতকটু ভাষার জn আটকায়িন$ আসেল 
ভাষার ককশতা, কামলতা আেপিkক$ eক eকটা ভাষার sাভািবক 
u ারণ বিশ , psর, কNsেরর oঠানামা eক eকরকম$ 
anভাষীর কােন যমনi লাgক$ কাuেক ককশ বেল বা িবকট বেল 
দাগা মের দoয়া aসিহ তুারi pকাশ$  

anিদেক মিটয়াবুrেজর দিজসমাজ তােদর ভাষা িনেয় িদিব  
আেছন$ বদলােত চান না বাগভি $ ‘rিতমধরু’ মাnবাংলােতo নয়$ 
তমিন eক বিরশালীরo গব তাঁর ভাষা িনেয়$ e িনেয় eকটা চুটিক 
pচিলত আেছ বাঙালেদর মেধ $ বাঙাল eেসেছন কলকাতায়$ বাজাের 
গেছন$ সবিজoয়ালােক বলেলন, ‘বাiগন কত কiর া, ভাiের’$ 
পি মব ীয় িবেkতা ফুট কাটেলন, ‘eত সােধর বgনেক বেল 
বাiগন!’ বাঙাল কম কীেস? বেলন, ‘িম  কiরাi যিদ বাiগনেক 
ডাকেত হয় তয় বgন কমু ক ান, পরাণনাথ কiেলi হয়$’ 
মাতৃভাষা, uপভাষা, মাnভাষা 
শািকল kােভর সে  জািনেয়েছন, ‘বাঙািল aথচ তার মাতৃভাষার 
বাধ থাকেব না ...’$ মিটয়াবrুেজর দিজসমােজর মাতৃভাষা সmেn 
আসরাফ-শািকল বেলেছন, ‘utরািধকার সূেt পাoয়া বা পিরেবশ 
থেক পাoয়া ভাষাi তার মাতৃভাষা$ মিটয়াবুrেজর বাঙািল 
দিজসমাজ utরািধকার সূেt তােদর ভাষা লাভ কেরেছ$’ 

ei মাতৃভাষা িনেয় গবেবাধo তােদর আেছ$ ei মাতৃভাষােক 
তারা িটিকেয় রাখেত চায়$ ‘যtতt দিজভাষার ব বহার aহিমকা-
হামবড়াi মেনাভাবেকi pকাশ কের$ দখােত চায়, আমরা 
আমরাi$’ তাহেল তা দখা যাে  দিজপাড়ার মাnষেদর pখর 
মাতৃভাষার বাধ আেছ$ 

তেব লখেকরা ‘মাতৃভাষার বাধ’ নi বলেলন কন? eখােন 
তাঁরা মাতৃভাষা বলেত কথ  o িলিখত মাnচিলত বাংলােকi মাতৃভাষা 
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বেলেছন, ‘utরািধকার সূেt পাoয়া’ দিজপাড়ার ভাষােক বাঝানিন$ 
আসরাফ-শািকল মাজনা করেবন$ ভাষা সmেn িবjানসmত 

pাথিমক ধারণার aভােবর জni আপনােদর ei sিবেরােধ জিড়েয় 
পড়া$ দিজপাড়ার বুিল য aিধবাসীেদর মাতৃভাষা e সmেn কােনা 
সেnহ নi$ iংেরিজেত eেক বলা হয় mother tongue$ বাংলায় 
ঘেরর ভাষা$ ভাষািবjােনর সংেকেত eেক L1 বলা হয়$ মাnচিলত 
বাংলা সহ সবকিট uপভাষার সমবােয় গিঠত বাংলাভাষাo তােদর 
মাতৃভাষা$ তার pধান rপ ei মাn বা pিমত বাংলা, standard 
colloquial$ সাধুভাষা বা standard chaste-o আর eকিট 
uপভাষা, বাংলাভাষার নিজর দখােত গেল সখান থেকo বাক  
ব বহার করা যায়$ ei ভাষা sুেল, বতাের, দূরদশেন, খবেরর 
কাগেজ ব বহার হয়$ eেক ভাষািবjােনর সংেকেত L2 বলা হয়$ 
ei pসে  ভাষা-uপভাষার সmকিট পির ার করা দরকার$ 
aেনেকর ধারণা রাTপিতর িনেচ যমন uপরাTপিত, আচােযর িনেচ 
uপাচায, তমন ভাষা বেল eকিট বst আেছ$ তার িনেচ 
uপভাষাgেলার sান$ ধারণািট সmণূ ভুল$  

য কােনা ভাষার মেতা বাংলাভাষাo eকিট িবমূত তnt$ eর 
মূতrপিট uপভাষাgিলর মধ  িদেয় pকাশ পায়$ বাংলাভাষা 
uপভাষাgিলর সমবােয় তির$ রাঢ়ী, ব ালী, ঝাড়খNী, বেরndী, 
কামrপী বাংলার আ িলক uপভাষা$ eেদর pিতিটর কথ  o িলিখত 
rপ থাকা সmব$ মাnচিলত বাংলাo eকিট uপভাষা$ রাঢ়ী uপভাষার 
কলকাtাi ভাষার oপর িভিt কের eর গঠন$ eছাড়া সমােজর 
িবিভn sেরর মাnেষর ভাষার িবিভnতার দrন সামািজক uপভাষাo 
আেছ$ ভাষার জগতটা uপভাষাময়$ আমরা pেত েকi কােনা না 
কােনা uপভাষায় কথা বিল$ ভাষািবjােন বলা হেয়েছ --- 
Everyone speaks a dialect --- whether urban or rural, 
standard or non-standard, upper class or lower class. 
And no dialect is thought ‘superior’ to another, in 
terms of linguistic structure … 
[pেত েকi eকিট না eকিট uপভাষায় কথা বেল, শhের বা 
gামীণ, pিমত aথবা apিমত, u ে ণী বা িনmে ণীর কথক 
সবাi$ eবং ভািষক গঠেনর িদক থেক কােনা uপভাষােক 
an uপভাষার চেয় ‘unত’ বলা যায় না$] 

The Cambridge Encyclopedia of language,  
Second Edition, David Crystal, P-24.     

sরণীয় ম াkমূলােরর uিk --- ‘The real and natural life 
of a language is its dialects.’  

কােনা eকটা uপভাষার oপর িভিt কের pিমত বা মাnভাষার 
সৃি  হয়$ eটা িকnt uপভাষািটর সৗnয, লািলত  বা িবেশষ কােনা 
gেণর জn নয়, কলকাতার ভাষােক িভিt কের মাn বা pিমত 
ভাষা গেড় oঠার কারণ কলকাতার রাজৈনিতক o aথৈনিতক 
kমতা$ iংেরজ uপিনেবেশর রাজধানী, বnর, বািণজ েকnd, িশkা 
pিত ান, আদালত ei kমতােকেndর uপভাষা হেব না তা কানটা 
হেব! uপভাষাgেলার পারsিরক সmেকর kেt eকটা kমতার 
খলা চেল$ kমতার পীঠsােনর জনেগা ীর ভাষা আিধপত  কের 
an uপভাষাgিলর oপর$ anেদর কথায় দাষ খঁুেজ পায়, ঠাTা 

কের$ বাংলা িসেনমায় লাক হাসােনার জn বাঙালভাষার ব বহােরর 
কথা e pসে  মেন পড়েব$ 
ভািষক আিধপেত র (hegemony) ছাপ পেড় িশkায় বষম  o 
সামািজক kেt aসmােনর মধ  িদেয়$ আসরাফ-শািকল 
মিটয়াবrুেজর দিজপাড়ার ছেলেমেয়েদর বাধবুিdর oপর কটাk 
কেরেছন$ aব  বেলেছন aিভভাবকরা eজn দায়ী$ L1 থেক L2 

সরণটা যােত সহজ হয় সজn L1– ক ভুেল যেত হেব? e কী 
িবধান! বরং ei ছাtছাtীেদর asিবধা দূর করার জn িবেশষ দৃি  
িদেত হেব$ e িবষেয় িবশদ আেলাচনার sান নi$ আিম eখন 
ভািষক বষেম র জn কীভােব ছাtছাtীরা kিতgs হয় তার d-
eকিট িনদশন িদি $  

eকটা ঘটনা পাi প ুiেনর sociolinguistics  gেn$ 
আেমিরকার eকিট sুেল কােলাবরণ খুেদ বা ােদর kাস$ িদিদমিণ 
পড়াে ন$ তাঁর p  --- What is the colour of the sky? গাটা 
kাস িনrtর$ eiসময় eক কৃ া  aিভভাবক কােনা কােজ 
িদিদমিণর সে  দখা করেত kােসর বাiের দাঁিড়েয়িছেলন$ তাঁর oপর 
চাখ পড়েতi হতাশ িদিদমিণ বলেলন, ‘ দখুন তা eেদর মাথায় কী 
আেছ বুঝেত পাির না$’ ভdেলাক বলেলন, ‘যিদ anমিত দন তা 
আিম িজjাসা কির$’ --- ‘কrন’$ ভdেলাক খাঁিট কােলা iংেরিজ 
psের (accent) িজjাসা করেলন, How staneth the sky? 

‘Blue’ --- কিচকে ঠর সমেবত sের kাসঘর ভের গল$ মাn 
iংেরিজর psর o বাক রীিতেত aনভ s িশ রা p টাi বঝুেত 
পােরিন, utর দেব কী? 

L1 থেক L2- ত যাবার pিkয়ায় িশ েদর য ক  সটা 
সহাnভূিতর সে  িশkকেকi বুঝেত হেব$ বাকা, শbেবাধ নi, 
eসব কলে র দাগ মের িদেল চলেব না$ eজn িশ র pথম িশkা 
L1-e চালু হেয়েছ iuেরাপ আেমিরকার নানা a েল$  

সmpিত আরo বh uদাহরণ আমােদর সামেন eেনেছন িবিশ  
ভারতীয় ভাষাতািttক গেণশ দিব$ রি লা িভিল আর িজয়ারাম 
রােঠায়া সাত kাস আর ছ-kাস পেড়েছ gজরািত মাধ ম sুেল$ 
eকজন কােনাkেম নাম সi করেত পাের, anজন তাo পাের না$ 
তজগেড় ‘বসn বhভাষীশালা’য় eকবছর মাতৃভাষায় (L1) পড়ার 
পর তােদর লkণীয় unিত হেয়েছ$ eরপর ‘মূলধারা’র pিত ােন 
পড়েত তােদর আটকায়িন$ হীনমnতায় তারা স িুচত হেয় থােকিন$ 
গেণশ দিব মnব  কেরেছন --- many of India’s children 
have paid because of the hegemonic lingustic policies 
enshrined into our educational set up. [Outlook, 
September 2013, P-28, নজরটান বতমান লখেকর] 

eজn ‘সdপেদশ’ না িদেয় মিটয়াবুrেজর ছাtছাtীেদর 
সমsাটা তােদর aবsােন দাঁিড়েয় ভাবাটা দরকার$ তাছাড়া eেদর 
দিরd মজীবী জীবেনর বাsবতার কথা eকবারo তােদর aিভযুk 
করার আেগ মেন পড়ল না? আ যi বেট$ সংকট দিজপাড়ায় নi$ 
আেছ আমােদর মেতা মাতbরেদর াn আিধপত বাদী দৃি ভি েত$
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িবষয় : মিটয়াবুrেজর বাংলাভাষার সংকট 

মnন সামিয়কীর ম-জুন ২০১৩ সংখ ায় ‘ মিটয়াবুrেজর বাংলাভাষার 
সংকট’ িনবেnর লখকdেয়র eকজন িহেসেব তমাল ভৗিমেকর 
সমােলাচনােক (পেরর সংখ ায় pকািশত হেয়িছল) sাগত জানাi$ 
আরo িকছু কথা বলা দরকার$ সi uেdে i ei পt$ 

eক িবেশষ a েলর ভাষা sািনক o নৃতািttক বিশে  বঁেচ 
থােক$ তার pাকৃিতক পিরেবশ ভাষােক বা য় কের$ সখােন eক 
িবেশষ বাক- বিশ  থাকাটা sাভািবক$ মািট কাটা মাnষ, নৗকা 
চালােনা মাnষ, প পালেকর s s বাচনভি  আেছ$ তােত আেধা 
বুিল, ভাঙা বুিল o শbিব াট সহেজi চলেত থােক$ িনmে ণীর 
মাnষ তােতi u িসত$  

মেন করা যাক, eক জেলর ছেলর জীবেন পশাগত বদল 
eল$ স িক জেলপাড়ার আেধা বুিলেত সবসমেk তার কােজর 
জায়গায় জিটল পিরভাষােক dমেড়-মুচেড় পশ করেব? নািক তােক 
তখন মাnচিলত কেথ  িনভর করেত হেব? p  হল, তার িক 
শখার তািগদ আেছ? আমরা sানীয়ভােব য ভাষা জেnর পর মািট 
আর মােয়র কােছ পেয়িছ, তােক পালটােত চাiিছ না কন? কীেসর 
ভয়, কাথায় aস িত? কন িশkালােভ আমরা দূের সের আিছ? 
eর utর রেয়েছ আমােদর মানিসক সংকীণতায়$ eক ছাঁেচর eক 
ঢােলর জীবনেক আমরা বেড়া ভােলাবািস$ না, পালটাব না$ 
িবপরীেত মিটয়াবুrেজ িকছু পাড়া বা পিরবার eমনi আেছ, যারা 
বৃহtর জনজীবেন aবলীলায় িমশেত পাের$ তােদর মশার uপায় 
হল, মেনর ঔদায , পিরশীিলত আচরণ, িশkা$ স ভাষার kেt 
মাnচিলতেক মাn কের জনসমুেd িমেশ যায়$ যিদo পশা কখনo 
eক, কখনo আলাদা$ কেয়ক পুrষ আেগ তারা হয়েতা 
মিটয়াবrুেজ eেসেছ, হয়েতা তােদর ‘ জনানা মহল’ িশিkত$ 
তারা মিটয়াবrুেজ থেকo বৃহtর বাঙািল মুসিলম সমােজর aংশ$  

পtেলখক বেলেছন, যখােন আ িলক ভাষা বাঝা যােব না, 
সখােন তা জেন িনেত হেব, বুেঝ িনেত হেব বা বারবার তােক 
িজjাসা করেত হেব$ সmব িক? কতজন করেব? কাথায় eত 
সময় তথাকিথত িশিkত ‘বাব’ু সmpদােয়র? uপরnt eখনকার 
সভ তাoয়ালারা মিক আর sাথপর$ তাছাড়া মিটয়াবrুেজ 
তারাশ র নi! 

ভাষা িনেজ সীমােরখা টানেত পাের না$ সীমা িনধারণ কের 
মাnষ --- তার মেনর সাযুজ তায়, ভােলালাগায়$ গািলগালাজেক 
বাদi িদলাম$ তবু কথ ভাষা আদ পাn িবকৃত$ আর সi িবকৃিতর 
anশীলন সjােন কন হেব? সটা িক মানিসক িপছুটান নয়? 
কমsেল পাশািক ভাষা আর a েল sানীয় ভাষার বhল ব বহার   

--- শখার aনীহায় মিটয়াবুrজ পৃিথবীর মাnষ pাiেভট o 
পাবিলেকর মেধ  কােনা সীমােরখা টানেত পােরিন$ স eকক o 
aনn, আ িলক ভাষােক স ছাড়েব না$ আমরা আমােদর লখায় 
ei pবণতার মেধ  সংকটেক িচিhত কেরিছ$ 
২ aেkাবর ২০১৩        ধnবাদ সহ 

আসরাফ আিল গাজী 
পাঁচুড়, মিটয়াবrুজ 
  

িবষয় : সংখ ালঘু দপণ 
মাননীয় সািদক হােসন* 
oi িশ িট মাnষ দেখিছল$ আপনােক দখার মুহূেত o যােক 
দেখিছল সo eকজন মাnষ ( সi িসsার)$ িশ িট eেদর সবার 
কাছ থেকi sেহর ছাঁয়া পেয়িছল$ eর বাiের oর ভাবার kমতা 
নi$ eর বাiের o বেড়া হেত হেত পিরেবশ থেক যা িশখেব তাi 
মগেজ পুরেব$ আপনােদর মেতা পিরেবশ পেল o aব i মাnষi 
হেব, মn েtর পk লড়েত িশখেব$ বািড় আর বািড়র বাiের 
সবটাi তা পিরেবশ$ পিরেবেশ মাnেষর সংখ া যত বাড়েব, ততi 
তা পিরেবশটা মাnষ তিরর uপেযাগী হেব$ সেচতন মাnষ িহেসেব 
আমরা aসংগিঠত$ আমােদর িবপরীেত যারা, তারা খুবi সংগিঠত$ 
রাজৈনিতক aথৈনিতক kমতা পেুরাটাi তােদর িনয়ntেণ$ তাi eখন 
পযn ণী িহেসেব oরাi সংগিঠত$ oরা oেদর kমতােক িটিকেয় 
রাখার sােথ সবেচেয় ঘৃণ  য হািতয়ার ব বহার কের তা হল, 
সাmpদািয়কতার িবষ$ pকৃত aেথ eখন আমরা মাnেষরা সংখ ালঘু$ 
তবুo আমােদর oপেরi oi িশ েদর বাসেযাগ  ভূিম তির করার 
দািয়t বতায়$ আপনার লখার িবষয়টা যমন বদনা দয়, তমিন 
আবার আপনােদর মেতা মাnষেদর সােথ an মাnষেদর আিtক 
যাগােযাগ ঘিটেয় দয়$ আিম লখাটা পেড় সিত i aিভভূত$ 

লখাটার জn আপনােক আর সmাদকেক আমার u  
aিভনnন জানাi$ আিলপরুdয়াের আপনােদর আমntণ রiল$ sেযাগ 
পেলi চেল আsন$ 
৩.৯.২০১৩          ধnবাদােn 

           তপন সন 
আিলপুরdয়ার 

* পিtকার ম-জুন ২০১৩ সংখ ায় pকািশত সািদক হােসেনর pবn 
‘সংখ ালঘু দপণ’ পেড় সmাদেকর িঠকানায় তপন সন ei িচিঠিট 
পািঠেয়েছন সািদক হােসনেক। িচিঠিট সািদক হােসনেক পৗঁেছ দoয়া 
হেয়েছ। --- সmাদক   
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রামপাল িনেয় গrর রচনা 
৭ aেkাবর eবং ২৩ aেkাবর di পেব ‘আলাল o dলাল’ bেগ িজয়া হাসােনর ei লখািট pকািশত হয়। eর পের রেয়েছ চূড়াn তৃতীয় পব। snরবেনর কাছাকািছ 
তাপ-িবd ৎ কnd sাপন িনেয় বাংলােদশ eবং ভারেত িবচার-িবেবচনার grেtর কথা মাথায় রেখ আমরা eখােন পব ১ eবং আংিশকভােব পব ২-eর পুনমুdণ করিছ। 
  

পব ১ 
রামপাল িবd ৎ কnd sাপন িনেয় পেk-িবপেk aেনক 
আgেম ট  আসেছ।  আgেম টgেলা আলাদা আলাদা ভােব বাঝা 
যমন imটা ট তমিন eক সােথ হািলিsকািল দখাটাo জrির। 
কারণ ei ধরেনর eকটা জিটল is েত দখা যায় য, আলাদা 
আলাদা ভােব আমরা যসব utর পাi, eক সােথ দখেত গেল 
aেনক kেt িভn utর আেস। নচার কনজারেভশন-eর সােথ 
ডেভলপেম ট-eর িবেরাধ- kt pায়শi তির হয়। 

ei িবেরােধর কনেটkটটা, aেনক সময় পুেরা মানব জািতর 
aিsেtর,  কনেটkটা aেনক সময় aত n লাকাল। aেনক সময় 
কনেটkটটা uভয় kেti pেযাজ । আমােদর kেt is টা aেনক 
িসিরয়াস। কারণ snরবন ধুমাt রেয়ল ব ল টাiগােরর বাসsান, 
eকিট বন নয়, eiটা বাংলাদেশর সmূণ দিkণ পি মা লেক 
utাল সমুd, সাiেkােন আর বnা থেক রkা কের। 

eiটা ছাড়াo snরবনেক রkার pে , আমােদর eকটা গভীর 
iেমাশন কাজ কের। 

পৃিথবীেত আমরা কীেস iuিনক ei pে র utের aেনক িচnা 
কের দখা  যায়, eকমাt রেয়ল ব ল টাiগার ei পৃিথবীেত 
আমােদর সবেচেয় িনজs পিরচেয়র িজিনস। আমােদরেক পিরচয় 
কিরেয় িদেত তাi বলা হয়, ব ল টাiগােরর দশ। িkেকেট যিদ 
কােনািদন আচমকা কােনা বেড়া দলেক হািরেয় দi, তা সারা 
dিনয়ােত হডলাiন হয়, টাiগাররা আপেসট ঘটাiেছ। আমরা 
িনেজরাi বুিঝ, kমাগত জনসংখ া বৃিdেত, দেশর সব বনা েলর 
aিst hমিকর সmুখীন। িকnt snরবেনর যi aংশটুk আেছ, 
তােক ংস হেয় যেত দখেল আমােদর মধ িবt চতনার মমমূেল 
আঘাত লােগ। তাi, snরবেনর oপর eকিট কয়লা িভিtক িবd ৎ 
কnd িনমােণর িবেরািধতায় পুেরা জািত সব সিmিলত ভােব eকাtতা 
pকাশ কেরেছ। 
eকi সােথ  
বাংলােদেশর মেতা eকটা দশ যার ৬০% মাnষ eখনo বিসক 
িবd েতর sিবধা পায় নাi, যi দেশ িবd ৎ না থাকার কারেণ, 
মাnেষর চাkির, ভাত আর rিটর aিধকার hমিকর সmুখীন eবং 
যi দেশ পৃিথবীর সবেচেয় কম পার ক ািপটা িবd ৎ uৎপাদন হয়, 
সi দেশর pথম লাজেsল iেmাট কের আনা কয়লা িভিtক 
িবd ৎ কndেক, eনভায়রনেম টাল is েত বাদ িদেত হেল, সi 
is gেলােক aব i কড়া sুkিটিনর সmুখীন হেত হেব। 

আিম sl jােন, eকটু sািড িরসাচ কের, পk-িবপেkর সব 
is gেলােক কনেটkচুয়ালাiজ করার চ া করিছ। আমার িরসােচর 
বিসস হে  পাবিলকিল a ােভেলেবল ডkেম টস, gগল eবং 
alারেনিটভ  সাচ iি ন eবং বতমান িবতেক আসা  িবিভn জেনর 
eকিজসিটং িরসাচ। আিম আেগi sীকার কের িনি , আমার 
চ াটায় al িবদ া ভয় রী টাiপ eকটা ব াপার আেছ। আিম ei 

লাiেনর লাক না, আিম iি িনয়ারo না। ফেল আমার 
a ানািলিসসgেলােত িকছু ভুল হেত পাের, িকnt আিম eiটা বলেত 
পাির কােনা ধরেনর ডগমা, আiিডেয়ালিজ, িব াস থেক eiখােন 
কােনা কনkুশান টানা হয় নাi। আমার সাচ (িদ খাঁজ :p) আমােক 
যiখােন িনেছ, আিম তাi eiখােন িববৃত করিছ। রামপােলর 
আেলাচনােক আমরা মাট ছয় ভােগ ভাগ করব। 
• eকটা কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd কমেন চেল।  
• কয়লা িভিtক থামাল পাoয়ােরর পিরেবশগত িরs কী কী। 
• কয়লা িভিtক থামাল pাে টর িরsgেলার আেলােক রামপােলর 

aিভেযাগgেলােক িনিদ  ক াটাগিরেত ফলােনা eবং মূল 
aিভেযাগgেলার বkব /সরকাির কাu টার/আসল কািহিন 
িবে ষণ। যার ভতের আসেব :  

o পিরেবশগত is  
o পিরেবশ-বিহভূত is  
• িবতেকর মূল uৎস --- iিসe a ানািলিসস-eর a ানািলিসস। 
• আমােদর eনািজ পিলিস, আমােদর eনািজ িমk, eনািজ 

িসিকuিরিট, eনািজ pাiেভটাiেজশন eবং iি ডয়া is  িনেয় 
িকছু কথাবাতা, 

• ভারেতর হােত আমােদর eনািজ সkর তুেল দoয়ার সমsা কী 
• সমািp ( িদ e ড) eবং ফাiনাল পচাল 

pথেম আমরা eকটু দিখ eকটা কয়লা িভিtক কnd কমেন 
চেল। eiটা বাঝা জrির। কারণ, রামপাল িনেয় য িবতক হে  
তােত আপিন যিদ aিরিজনাল মকািনিজম না বােঝন, তাiেল য 
আপনােক যা বাঝােব আপনােক তা বুঝেত হেব। সত , িমথ া জাজ 
করেত আপনার বগ পেত হেব। তার চেয় বরং আমরাi বুেঝ 
নi, আসল কািহিন কী। 
eকটা কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd কমেন চেল 
১। কয়লা সাpাi 
টারবাiেনর bডgেলা ঘুের eবং যা জনােরটেরর রাটরেক ঘুিরেয় 
iেলকিTিসিট uৎপাদন কের। 
২। কয়লা পালেভরাiজার 
পালেভরাiজার কয়লােক ভেঙ eকদম gড়ঁা gড়ঁা কের ফেল। 
৩। বয়লার 
বয়লাের কয়লা পােড় eবং তাপ uৎপn কের eবং  uৎপn তাপ 
পািনেক জলীয় বাে  পিরণত কের aেনক u  চাপ eবং u  তােপ। 
৪। pিসিপেটটর eবং s াক 
কয়লা যখন পােড় কয়লা থেক কাবন ডাi akাiড, সালফার ডাi 
akাiড eবং নাiTাস ডাi akাiড সহ আরo িকছু দূষণ uৎপn 
হয়। ei গ াস কয়লার ছাiেয়র সােথ বাতােস uিড়েয় দoয়া হয় 
aেনক oপর িদেয় s াক-eর সাহােয  ( যiটা দখেত iট 
বানােনার িচমিনর মেতা)। িকnt s াক িদেয় বর হেয় যাoয়ার 
আেগ, ei পযােয় iেলকিTক  পািসেপেটটর বেল eকটা িজিনস 
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ব বহার করা হয় যা বাতােস যi সব ছাi uেড় তােক ক াপচার 
কের। an িদেক বয়লােরর ছাi, বটম a াশ িহেসেব বয়লােরর 
িনেচ থেক সংগৃহীত হয়। 

s াক-eর মেধ  
আর eকটা িজিনস 
থােক aেনক 
pাে ট যােক বেল 
skাবার বা FGD। 
ei  skাবার-eর 
মাধ েম ৯০% দূিষত 
পদাথ ক াপচার করা 
সmব। িকnt মূল  বিশ 
হoয়ার কারেণ ei 
skাবার বা FGD সব 
pাে ট বসায় না। 
৫। টারবাiন eবং জনােরটার 
জলীয় বা  aত n u  গিত  eবং চােপ টারবাiনেক ফ ান-eর 
মেতা ঘারায়। টারবাiন-eর সােথ টারবাiেনর bডgেলা ঘাের যা 
জনােরটেরর রাটরেক ঘুিরেয় iেলকিTিসিট uৎপাদন কের ফরােডর 
িpিnp ল anসাের। 
৬। কে ডনসার  eবং kিলং টাoয়ার 
জলীয় বা  টারবাiন থেক বিরেয় িকছু িটuেবর ভতর িদেয় যায়, 
যার মাধ েম জলীয় বা েক ঠা ডা কের পািনেত rপাnর করা হয় 
হয়। ei পািনেক আবার বয়লাের পািঠেয় দoয়া হয়। ফেল, eকi 
পািন বার বার ব বহার হেত থােক। ei জেn eেক বেল kাj ড 
সাiেকল। যিদo  kাj ড সাiেকেলo িকছু জলীয় বা  লস হয়, 
যার জেn নতুন কের পািন iন করেত হয়। eকi সময় আবার ei 
কে ডনসারেক ঠা ডা রাখার জেn, নদী বা an জলাশয় থেক পািন 
িনেয় আসা হয়। ei ঠা ডা পািনটা যখন গরম হয়, তখন তােক 
আবার নদী বা জলাশেয় ফরত পাঠােনা হয়। ei কে ডসারেক 
ঠা ডা করেত য পািনটা  গরম হয় তা িবশাল বেড়া kিলং 
টাoয়ােরর oপর িদেয় খুব িচকন পাiেপর ভতর িদেয় ফাটা ফাটা 
কের ছাড়া হয় eবং kিলং টাoয়ােরর িনচ থেক বাতাস oপেরর 
িদেক ছাড়া হয়। ei পািনর িকছু aংশ জলীয় বা  হেয় oপর িদেয় 
চেল যায় eবং িকছু aংশ ঠা ডা হেয় িনেচ নেম আেস যা 
আশপােশর জলাশেয় িরিলজ করা হয়। eকিট থামাল pাে টর পািনর 
pধান চািহদা ei কে ডনসারেক ঠা ডা করার জেni।     
৭। oয়াটার িপuিরিফেকশন 
বয়লােরর মেধ  য পািনটা যায় তা বয়লােরর মেধ  যiসব িটuেবর 
ভতের পািন থােক তােত মরেচ ধরােত পাের। eiটা রাধ করার 
জেn বয়লােরর মেধ  য পািন যায়, তােক আেগ  িপuিরিফেকশন 
কের তারপর পাঠােনা হয়।  
৮। a াশ  িসেsম 
বয়লার থেক eবং s াক থেক যi a াশ বা ছাi জাগাড় করা 
হয় তা a াশ পে ড রাখা হয় ভজা aবsায় eবং eiখান থেক 
a াশ an কাথাo ব বহােরর জেn পািঠেয় দoয়া হয়।   

৯। Tাnফরমার আর Tাnিমশন লাiন 
Tাnফরমার iেলকিTিসিটর ভােlজ বৃিd কের eবং 
Tাnিমশন  লাiন iেলকিTিসিটেক ব বহােরর জেn an কাথাo 

পািঠেয় দয়।  আিম 
eখন diটা িজিনেসর 
pিত আপনােদর দৃি  
আকষণ কের রাখব। 
eকটা হiল ৪ 
নাmােরর s াক, আর 
eকটা হiল ৬ 
নাmােরর kিলং 
টাoয়ার।  ei diটা 
িজিনস, কয়লা িভিtক 
িবd ৎ কnd থেক যা 

যা বায়ুমNেল বর হয় তার diটা িনগমেনর রাsা। 
কয়লা িভিtক থামাল পাoয়ার কমেন চেল সiটা আমরা 

বুঝলাম। eখন আমরা দিখ, eকটা কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd 
থেক কী কী ধরেনর দূষণ হয়। কয়লা িভিtক িবd ৎ কেndর চার 
ধরেনর পিরেবশগত সমsা হয় :  
ক। বায়ু দষূণ 
কয়লা যখন ফােনেস পাড়ােনা হয় eবং পাড়ােনার পর িনগত 
পদাথgেলা যখন s াক থেক বর কের দoয়া হয়, তখন তার সােথ 
কেয়ক ধরেনর পদাথ বায়ুমNেলর সােথ িমেশ পিরেবেশর নানা ধরেনর 
sl ময়াদী eবং দীঘ ময়াদী kিত কের। ei পদাথgেলা হল :  
• কাবন মেনা akাiড 
• সালফার ডাi akাiড 
• নাiেTােজন akাiড 
• মাকাির 
• সাসেপে ডড পািটেকল 
• নন িমেথন হাiেDাকাবন 
খ। জলজ দূষণ 
eকটা কয়লা িভিtক pা ট থেক diভােব পািন িনগত হয় eবং ei 
diভােবi জলজ দূষণ হেত পাের। খয়াল আেছ, ৭  নাmাের আমরা 
দখিছ, বয়লাের য পািন িনেয় যাoয়া হয় তােক oয়াটার িTটেম ট 
করা হয়।  কারণ বয়লাের য পাiপgেলা আেছ তােত যােত জং না 
ধের বা বয়লােরর ভতের কােনা ধরেনর িডেgড না হয় সটা 
িনি ত করার জেn। যিদo ei বয়লােরর পািন kাজ সাiেকল 
মােন বার বার ঘুের ঘুের  ব বহার হয়, তবু বয়লােরর িকছুটা পািন 
িসেsম লস হয় যােক সব সময় পুিষেয় িদেত হয়। ei oয়াটার 
িTটেমে টর কারেণ,  িকnt eকটা বজ  pstত হয়। ei বজ টা যিদ 
আবার পািনেত ফরত যায় তা পিরেবেশর জেn kিত কের। 

িdতীয় দূষণটা হয় গরম পািন থেক। কে ডনসার ঠা ডা করেত 
যi পািন ব বহার করা হয় তা আবার kিলং টাoয়ার িদেয় ঠা ডা 
কের িফিরেয় আনা হয় জলাশেয়। ei সময় পািনটা eকট ু হেলo 
গরম থােক। ফেল ei গরম পািন যখন eকটা িনিদ  eলাকায় 
বছেরর পর বছর ঢালা হয় তখন oi িনিদ  eলাকার জলজ 
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pাণীেদর িবেশষত মাiেkা-aগািনজমেদর oপর িবিভn ধরেনর 
pভাব ফেল।  িবেশষত, যিদ kিলং িঠক মেতা করা না হয় eবং 
aত n গরম পািন িনগত করা হয় তেব তার pভাব aেনক kিতকর 
হয়। ei সব িনগত পদােথর কারেণ পািনেত aিkেজেনর মাtা কেম 
যেত পাের eবং পািন িবষাk হেয় যেত পাের। 
গ। ছাi থেক দূষণ  
কয়লা পাড়ােনােত য াi a াশ eবং বটম a াশ তােক কয়লা 
কেndর কােছi পুkর সৃি  কের sার করা হয়। ei পুkরgেলা 
থেক, ছাi হেত িনগত িবিভn কিমেকল মািট চঁুiেয় ভূগভs 
পািনেক দূিষত কের। যিদo ei ছাi ভজা aবsায় রাখা হয়, তবুo 
তা িবিভn ভােব আেশপােশ  ছড়ােত পাের। 

দূষেণর ব াপাের যা জানলাম তার  আেলােক রামপােলর 
aিভেযাগgেলােক িনিদ  ক াটাগিরেত ফলােনা eবং মূল 
aিভেযাগgেলার iিসe-র বkব /aিভেযােগর বkব  --- আসল 
কািহিন িবে ষণ।    
রামপােলর pথম aিভেযাগটা হে  snরবন থেক dরt িনেয়। 
eiটা িনেয় diটা pবেলেমর কথা আসেছ। য ভারত snরবেনর 
১৪ িকিমর মেধ  রামপােল তাপ িবd ৎ কnd িনমাণ করেছ, সi 
ভারেতর oয়াil লাiফ pেটকশন a াk ১৯৭২ anযায়ী িবd ৎ 
কেndর ১৫ িকিমর মেধ  eবং ভারেতর পিরেবশ মntনালেয়র 
গাiডলাiন anসাের সংরিkত a েলর ২৫ িকিমর মেধ  ei 
ধরেনর কােনা কnd sাপনা করা যায় না। ei ব াপাের রফােরn 
দoয়া হেয়েছ diটা কেসর। জনবসিত সmn eলাকাy কৃিষজিমর 
oপর তাপ িবd ৎ কnd gহণেযাগ  হেত পাের না বেল ভারেতর 
কndীy িgন প ােনল মধ pেদেশর িঝকিল  eবং তুমরা gােম 
nাশনাল থামাল পাoয়ার করেপােরশেনর ১৩২০ মগাoয়ােটর eকিট 
uৎপাদন pকেlর anেমাদন দয় নাi eবং আর eকটা eকজাmল 
আসেছ রাজীব গাnী nাশনাল পােক িপচািভরাম ম ানেgাভ 
ফেরেsর কারেণ কাDােলার-eর থামাল pা ট বািতল হiেছ। যিদo 
জাতীয় কিমিটর বkেব , ei diটা uদাহরণ িহেসেব eেসেছ 
বাঝােনার জেn, eকিট কয়লা িভিtক কnd ভারেত যিদ anেমাদন 
বািতল হয় তা বাংলােদেশo হেত পাের। িকnt, ei uদাহরণ dেটা 
aেনেক কনkুিসভ eিভেডn িহেসেব ব বহার কেরেছ য, ভারেত 
কােনামেতi সংরিkত বেনর ২৫ িকিমর মেধ  িবd ৎ কেndর 
পারিমশন দয় না। তােদর আgেম টটা হে , ভারেত eনিটিসিপিস 
যটা করেত পারেব না, সটা বাংলােদেশ করেছ। 
সরকােরর বkব  কী? 
i টােরিsংিল রামপােলর িবষেয় সরকার aিধকাংশ kেti খুব 
sিসিফক বkব  দয় নাi। ei is েত িবিড িনuেজ pকািশত 
আ মুান iসলােমর বkব েত বাংলােদেশর eনািজ a াডভাiজার 
তৗিফক-i-eলাহীর রফােরn থাকায় আপাতত eiটাi সবেচেয় 
ডাiেরk রফােরn। সiখােন আ মুান iসলাম িলংক িদেছন য, 
ভারেতর s া ডাড anসাের সংরিkত eলাকার ১০ িকিম দূরেtর 
মেধ  িবd ৎ কnd করা যায়। eiটার সােপােট আ মুান 
iসলাম  eকটা িলংক শয়ার করেছন : 
http://envfor.nic.in/assets/fc-guidlines-1.pdf 
 

আসল কািহিন কী  
আসল কািহিন aেনক জিটল। আ মুান iসলােমর ei িলংকটা 
aত n aসততাপূণ, কারণ ei িলংেক ধুমাt সংরিkত eলাকার 
১০ িকিমর বািহের য বন আেছ, সi বন কাটা যােব িকনা সi 
ব াপাের বলা আেছ। ei িলে র কাথাo  ভারতীয় আiেন ১০ 
িকিমর মেধ  িবd ৎ কnd করা যােব, তার কােনা কথাi  নাi। 
ভারেতর eনভায়রনেম ট িমিনিsTর oেয়বসাiেট eকটা গাiডলাiন 
দoয়া আেছ, 

http://www.envfor.nic.in/sites/default/files/moef_gov_in
_citizen_specinfo_enguin_html.pdf  

ei গাiডলাiেনর িভিt হiল ভারেতর eনভায়রনেম ট 
কনজারেভশন a াk ১৯৮০। ei আiেনর ২৫ িকিমর আরo 
রফােরn ভারেতর পিরেবশ aিধদpর-eর oেয়বসাiট :  

http://envfor.nic.in/sites/default/files/TGM_Thermal%2
0Power%20Plants_010910_NK.pdf 
http://envfor.nic.in/assets/fc-guidlines-1.pdf 
িকnt eiখােনo আরo বাঝার িবষয় আেছ, যigেলা না বলেল 
ei আেলাচনাটা aসmূণ রেয় যায়। ভারেতর ei ২৫ িকিমর 
dরtটা মূলত eকটা গাiডলাiন eবং aেনেকর লখায় ভারেতর 
যi diটা পাoয়ার pা ট বািতেলর রফােরn আসেছ তােত িকছু 

গ াপ আেছ। pথেম আেসন, িঝকিল eবং তুমরা gােম nাশনাল 
থামাল পাoয়ার করেপােরশন ১৩২০ মগাoয়ােটর eকিট uৎপাদন 
pকl। ভারেতর epিুভং কিমিট eiটা pথেম বািতল করিছল, 
িতনটা কারেণ। কােনাটাi দূরেtর কারেণ না বা কােছ িপেঠ বেনর 
কারেণ না। িতনটা কারেণর eকটা িছল, eiটা ডবল kপ হয় eমন 
eলাকা, সেক ড হiল eiটা নমদা নদী থেক ৩২ িকuেসক পািন 
িনেব যiখােন oi নদীেত iিতমেধ  আরo বশ িকছু থামাল 
পাoয়ার pা ট iিতমেধ  িছল আর থাড  হে  কােছi গাদারoয়ারা 
শহর। eiখােন মূল is টা িছল, oi eলাকায় আরo থামাল pা ট 
থাকােত, কিমিট নতুন eকটা ২৮০০ মগাoয়ােটর pাে টর পারিমশন 
িদেত চায় নাi। পের pা টটা আরo eকটু ছােটা কের করার ১২৪০ 
মগাoয়াট পারিমশন দয়া হয় eনিটিসিপিসেক লােকশনটা আরo 
কয়লা kেtর িদেক সিরেয়। তাi বাsবতা হে , ei পাoয়ার 
pা টটা পরবতীেত পারিমশন পাiেছ। িলংক : 
http://industrymonitor.in/energy/2010/09/ntpc-1320-
mw-tpp-in-mp/ eবং ei pা টটার কনsTাকশন eখন চলতােছ 
http://wikimapia.org/25157794/Gadarwara-Super-
Thermal-Power-Plant-under-construction ভারেতর রাজীব 
গাnী nাশনাল ফেরেsর িপচািভরাম মানgভ ফেরেsর কারেণ 
কাDােলার-eর থামাল pা ট ক ানেসল হiেছ বেল eকটা আgেম ট 
aেনক লখায় দিখ, সiটােতo বাঝার িবষয় আেছ। ei িলংক-
eর রফােরn দoয়া হiেছ সব জায়গায়। 
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-
tamilnadu/green-tribunal-suspends-environmental-nod-
for-cuddalore-power-project/article3454339.ece 

ei িলংক-eর রফােরn anসাের বলা হiেছ, ভারেতর 
জ েলর ২৫ িকিমর মেধ  পাoয়ার pা ট করা যােব না বেল 
কাDােলার-eর থামাল pা ট ক ানেসল হiেছ, তাi রামপােল যi 
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pা টটা করা হiতােছ তা ভারেত করা যত না। eiখােন ei 
আiেনর রফােরn :  
http://envfor.nic.in/sites/default/files/TGM_Thermal%2
0Power%20Plants_010910_NK.pdf 
http://envfor.nic.in/assets/fc-guidlines-1.pdf 

iি ডয়ার wwf-eর oেয়বসাiেট ei পাoয়ার pা ট বািতেলর 
পুেরা িহয়ািরং-eর িলংক আেছ :  
http://www.wwfindia.org/about_wwf/enablers/cel/natio
nal_green_tribunal/case_summaries/?7955/T-
Murugandam-and-Others-Vs-Ministry-of-Environment-
and-Forest-and-Others 

আমরা eকটু িলংক anসাের িহয়ািরংটা a ানািলিসস কির। 
eiখােন মূলত diটা আgেম ট। eকটা হল ei pেজkটা, িসপকট 
কিমকাল pেজেkর খুব কােছ। ফেল ei কিমকাল pাে টর কারেণ, 
কয়লা কnd eবং কিমেকল কnd িমেল লাকাল eনভায়রনেমে টর 
oপের  সিmিলত pভাব হiেত পাের। সেক ডটা হiল, 
কাDােলার-eর ৮ িকিমর মেধ , িপচািভরাম ম ানেgাভ ফেরs 
হoয়া সেtto ভারেতর িমিনিsT aফ eনভায়রনেম ট কাDােলার 
পাoয়ার pাে টর জেn eনভায়রনেম টাল িkয়ােরn িদেছ, যiটা 
সরকােরর আiেনর ভােয়ােলশন হiেছ। 

আমরা eকটু দিখ জজ িক বলেছ? জজ বলেছ, তামােদরেক 
২৫ িকিমর মেধ  যত i ডািsT আেছ, যমন নাগাজুনা aেয়ল 
িরফাiনাির, সবgেলার িকuিমিলিটভ a ানািলিসস করেত হেব, যার 
ফেল পিরেবেশর oপর যi pভাবgেলা পড়েব তােক 
িমিটেগট  করার জেn pেয়াজনীয় ব বsা নoয়া যায় eবং 
িকuিমিলিটভ িরেপাটটা না পাoয়া পযn আিপল পািশয়ািল বহাল 
রাখেছ। pা টটা সmূণ ক ানেসল কের দয় নাi। 

আমােদর জেn eiটার a ানািলিসস হiল, যিদ iি ডয়ান ল 
anসাের ২৫ িকিমর মেধ  থামাল pা ট সmূণ িনিষd হiত, জজ 
eiটা পুরা বািতল কের িদত, িকuিমিলিটভ িরেপােটর জেn পাঠাত 
না। ২০১২ সােল ei িহয়ািরংটা হiেছ, নেট eকটু সাচ কের 
দখেবন, তারা িকuিমিলিটভ িরেপাটটা কেরo ফলেছ : 

http://www.ilfsindia.com/pdf/RCEIA_Executive_Summ
ary_210612.pdf 

িহয়ািরং হiেছ িকনা জািন না। সiটা আসল পেয় টo না। eকটু 
ঘাঁটেল দখেবন, ei কাDােলাের আরo থামাল পাoয়ার pা ট 
আেছ। সপেকা কাmািনর ১২০০ মগাoয়ােটর pা ট আেছ, যiটা 
২০১১ সাল হiেত aপােরশনাল। 
http://www.indiamart.com/company/4560414/ 

i টােরিsংিল  ei দেখন, আর eকটা কাDােলার-eর  কয়লা 
িভিtক পাoয়ার pা ট, যার কাপািসিট ১৯৮০ মগাoয়াট। 
eiটা ২০১৫ সােল aপােরশনাল হেব। 
http://www.sourcewatch.org/index.php/Cuddalore_SRM
_power_station 

eiটা iিসe a ানািলিসস দেখন : 
http://www.tnpcb.gov.in/pdf/exe_sum_SRM_energy.pdf 
িপচািভরাম ম ানেgাভ ফেরেsর ১২ িকিমর মেধ ।  
তার মােন কী দাঁড়াে ? 

য iি ডয়া ম ানেgাভ ফেরেsর ১২ িকিমর মেধ  কয়লা িভিtক 
থামাল pাে টর পারিমশন দয়, আবার তােদর আiেনi বলা আেছ 
বেনর ২৫ িকিমর মেধ  বেড়া i ডািsT যমন পাoয়ার pা ট করা যােব 
না। তাহেল দখা যাে  iি ডয়া িনেজi িনেজর আiন ভ  কের। 
তাiেল িবষয়টা কী? কী কারেণ, iি ডয়া eiটা a ালাu কের? 

কারণ, iি ডয়ার ফেরs কনজারেভশন rl স ১৯৮০, বা 
তারপেরর আiনgেলা খুব হালকা। তারা i া কেরi ফেরেsর 
ধাের কােছ i ডািsT করার is টােক শk কােনা আiেনর আ ডাের 
ঢুকায়  নাi। ২৫ িকিমটােক তারা eকটা গাiডলাiন িহেসেব িদেছ। 
যi গাiডলাiন, EIA a ানালাiিসেসর িভিtেত eবং িনিদ  
িডপাটেমে টর জিুরসিডকশােনর ভতের পারিমশন নoয়ার pিভশান 
রেখ দoয়া হiেছ। ei ব াপাের আমরা আর বিশ ঘাঁটেত চাi না, 
কারণ iি ডয়া হiল iি ডয়া। iি ডয়া হiল বাংলােদেশর মেতা আর 
eকটা ডেভলিপং কাি T, যােদর পিরেবশ িনয়া কােনা মাথাব থা 
নাi। যােদর দেশর িরলােয়n বা ভারতী grপ-eর মেতা 
কাmািনরা pাiেভট সkের থামাল pা ট বানায় eবং তারা মntী 
িমিনsার আমলােদরেক পয়সা খাoয়াiয়া eiসব আiন করা থেক 
িবরত রােখ। তাi iি ডয়ার s া ডাড িদয়া বাংলােদেশর িসেনমা 
চলেত পাের। িকnt snরবন চলেব না। আমােদর eকটাi snরবন। 

িকnt, eiটা যন পির ার হয়, সরকােরর মুখপাtরা যমন 
বলতােছ iি ডয়ার আiেন ১০ িকিমর বািহের পাoয়ার pা ট করার 
পারিমশন আেছ, সiটা িমথ া কথা eবং বতমােন িবিভn আgেম ট 
বলা হiতােছ, iি ডয়ােত ei pা ট করা যাiত না তাo ভুল। eবং 
eর pিতপাদ  হiল snরবন is েত, আমােদর িসdাn আমােদর 
িনজs আ ডারs াি ডং-eর িভিtেত হiেত হেব। ভারেতর খুবi লা 
ব মাক গাiডলাiন anসাের না eবং ei িবষেয় আমােদর 
ভারেতর রফােরn দoয়াটাo apেয়াজনীয়। আমরা পের দখব, 
আমােদর যiটা করা দরকার সiটা আমরা eখনo কির নাi eবং 
সiটার দািবo আমরা eখনo তুলতািছ না।  

 

পব ২ 
সালফার কথন, আমােদর কাবন িগl eবং জলীয় দূষেণর aিভেযাগ 
িবে ষণ 
সালফার কথন 
সালফার ডাi akাiড eবং  নাiেTােজন ডাi akাiড কয়লা 
pাে টর সবেচেয় ভয় র diটা দূষণ। eেদর মেধ  সবেচেয় ভয় র 
হল সালফার। কারণ, eর পিরমাণটাo বিশ eবং সালফা রর 
পিরমাণ eবং িনয়ntণ কয়লা িভিtক থামাল pাে টর aত n grtপূণ 
িডজাiন eবং aপােরশনাল কিnডােরশান। কয়লার মেধ  য 
সালফারটা থােক, তা aিkেজেনর সােথ িবিkয়া কের সালফার ডাi 
akাiড pstত কের যা বায়মুNেল ছিড়েয় মাnষ eবং anাn 
pাণীর ফুসফুেস ঢুেক রেk ছিড়েয় পেড়। সালফার ডাi akাiেডর 
আর eকটা ভয় র pভাব হল সালফার বায়ুমNেল িমেশ a ািসড 
বৃি পাত ঘটােত পাের, যার ফেল eকটা eলাকার গাছপালা eবং 
পিরেবেশর ভয় র kিতসাধন হেত পাের। 
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pধান aিভেযাগটা কী? 
EIA িরেপাট মেত pিতিদন ১৪২ টন সালফার ডাi akাiড (SO2) 
o  ৮৫ টন নাiেTােজন ডাi akাiড (NO2) গ াস িনগত  হেয় 
বছের ৫২ হাজার টন সালফার ডাi akাiড o ৩২ হাজার টন 
নাiেTােজন ডাi akাiড িনগত হেব। ei িবষেয় pধান aিভেযাগটা 
eেসেছ যার মেত, সi পিরেবশ আiন ১৯৯৭ anযায়ী পিরেবশগত 
sশকাতর eলাকায় সালফােরর ঘনt হoয়ার কথা pিত বগিমটাের 
ম ািkমাম  ৩০ মাiেkাgাম। িকnt ei িরেপােট snরবন eলাকােক 
আবািসক eবং gামীণ eলাকা দিখেয় ৫৩.৪ মাiেkাgাম পযn 
ঘনtেক জািsফাi করা হiেছ। ফেল পিরেবশগত sশকাতর 
eলাকার মানদেNর বদেল আবািসক eবং gাম eলাকার মানদN 
ব ছ নoয়ার মাধ েম eকটা জািলয়ািত করা হiেছ। 
সরকার পেkর কাu টার বkব  
utর : কােনা পিরেবশ দূষণ হেব না। 

আবািসক eলাকার দূরেtর ব াপাের য p  তালা হেয়েছ স 
ব াপাের EIA থেক বলা হেয়েছ কােনা kিত হেব না। কারণ হল 
গ ােসর িনগমেনর হার পিরেবশ aিধদpর o িব  ব াে র িনধািরত 
মানদেNর সােথ স িতপূণ হেব ।  

ei বkেব  বলা হেয়েছ, psািবত িবd ৎ কnd হেত 
সালফার ডাi akাiড o নাiTাস akাiেডর িনগমন হার হেব 
যথাkেম ৮১৯ g/s eবং ৭৫০ মাiেkাgাম/Nm³। যখােন িব  
ব াে র মানদN anযায়ী ১৫৯৭ g/s eবং ৭৫০ মাiেkাgাম/Nm³ 
পযn িনরাপদ। িবd ৎ কnd পিরেব নকারী পিরেবেশর বায়ুর oপর 
ei গ ােসর pভাব হেব নগণ । তাছাড়া আরo বলা হেয়েছ, eছাড়া 
বছেরর সাত মাস সময় বাতােসর pবাহ থােক utরমুখী, যখােন 
snরবন ei িবd ৎ কnd থেক দিkণ িদেক aবিsত। তাi snরবেন 
বায়ু দূষেণর সmাবনাo খুবi কম। 
আসল কািহিন কী? 
আসল কািহিনটা aেনক জিটল। eiখােন aেনকgেলা বাঝার িবষয় 
আেছ। আসল িবষয়টা হiল, eকটা কয়লা িভিtক পাoয়ার pা টর 
কারেণ  পিরেব শর oপর য  ডাiেরk pভাব প ড় তার মেধ  
সবেচেয় kিতকর িজিনস হiল সালফার। ei সালফার মাnষ eবং 
গাছ সকেলর জেn kিত কের। ei সালফার থেকi a ািসড বৃি  
সৃি  হয়। তাi, ei সালফারেক িনয়ntণ করার মামলাটা পাoয়ার 
pা টর মজর eকটা িডজাiন কিnডােরশান eবং ei সালফা রর 
oপর পাoয়ার pা টর কাঁচা মাল হেত r কের িডজাiন, 
iনেভsেম ট, কs বেনিফট সহ আরo aেনক িবষয় িনভর কের। 
ফেল সালফা রর আেলাচনাটা aেনক িডেটলস-e করেত হেব। 

EIA ত যত ধরেনর aৈনিতক কাজ করা হiেছ, তার মেধ  
সবেচেয় aৈনিতক কাজটা করা হiেছ সালফা রর মাtা লুকােনার 
িবষয়টা িনেয়। snরবন পযn বায়ুেত ৩০ মাiেkাgাম সালফার 
কে ট ট পারিমেটড থাকার মূল যুিkটা দূরt কিndক। ei আgেম ট-e 
বলা হে , মাt ১৪ িকিম dের হবার কারেণ, বাতােস সালফা রর য 
ঘনt থাকেব তা  snরব নর জেn kিতকর হেব। ei আgেম ট-eর 
মূল pিতপাদ  হiল, আরo dের হiেল ei িনগমন হয় তা snরব নর 
kিত করত না। ei যুিkটা িমসগাiেডড। ei পিরেবশগত সনিসিটভ 

eলাকায় ৩০ মাiেkাgাম পযn সালফার পারিমেটড থাকার আiনটা 
আসেছ ১৯৯৭ সােলর বাংলােদশ পিরেবশ আiন হiেত। বাsবতা 
হiল, ১৯৯৭ সােল পিরেবশ িনেয় িরয়ািলেজশান আর ২০১৪ সা লর 
পিরেবশ সেচতনতা o বাsবতা আয়ুব খান আমল আর শখ হািসনার 
আমেলর ম তা আলাদা  িজিনস। 

ei eককটার বশ িকছু সমsা আেছ বেল ei eককটা eখন 
আর ব বহার করা হয় না। eখন ei সালফা রর পিরমাণটা ১ ঘNা 
বা ২৪ ঘNায় a াভােরজ করা হয়। eiটা হiল যুিk ১, আর di 
নাmার যুিk হiল দশ িকেলািমটার দূরেtর eয়ার কায়ািলিট 
iনেডk eকটা পাoয়ার pা ট স রামপােল হাক আর ততুিলয়ায় 
হাক, তার মূল is  হiল ei পাoয়ার pা ট আসেল কী পিরমাণ 
সালফার বা নাi Tােজন ছড়াে ? 

eখন ei pা টেক যিদ snরবন থেক আরo ২৫ িকিম dের 
িনেয় যাoয়া হয় তাহেল িক ei pা টর ei বছের ৫২ হাজার টন 
সালফার ডাi akাiড o ৩২ হাজার টন নাi Tা জন ডাi akাiড 
হালাল হেয় যােব? snরবন না হয় ২৫ িকিম dের গল, িকnt ei 
২৫ িকিমর মেধ  য মাnষ, য পিরেবশ, য প -পkী আেছ তােদর 
কী হেব? 
ফেল আমরা ৩০ মাiেkাgাম হালাল, ei িডেবেট ঢুকব না। 
আমরা দখব, রামপাল pা ট থেক আসেল কী পিরমাণ সালফার 
eবং নাi Tােজন িনগত হে  eবং তার oয়াl s া ডাড কী? 

eবং ei আেলাচনােত আমরা দখেত পাব, সালফা রর মাtা 
লু কা না িনেয় eকটা ভয় র aসততা করা হiেছ eবং snরবন সহ 
পুেরা eলাকার পিরেবশেক eকটা ভয় র dেযােগর মেধ  ফেল 
দoয়া হiেছ বতমান িডজাiেন। ei জেn আমরা eকট ু EIA 
িরেপাটটা খুেল দিখ। eiখােন দখা যাে , িরেপােটর 
চতুথ  কলােম  বলা হiেছ pিতটা iuিনট থেক ৮১৯ gাম সালফার 
িনগত হেব pিত সেক ড। তার মােন diটা iuিনট থেক pিত 
সেক ড, ১৬৩৪ gাম সালফার িনগত হেব। প ম কলােম 
বলা  হ য়েছ, ei ব াপাের বাংলােদেশর কা না মান নi। তাi 
EIA ত eয়ার কায়ািলিট iে ডkেক রফােরn িহেসেব িনেয়েছ 
তারা। ষ   কলােম বলা দoয়া হেয়েছ িব  ব া র মাপকািঠ, যi 
মাপকািঠেত আবার চেল গেছ ২ টন পার মগাoয়াট িহেসেব eবং 
সpম কলােম বলা হiেছ যিদ ৬%-eর বিশ সালফার ব বহার করা 
হয় তা ু-গ াস িডসাlারাi জশান ব বহার করা হেব anথায় 
২৭৫ িমটার লmা eকটা s াক (িচমিন সদৃশ িজিনস) ব বহার কের 
সালফার বায়ুমN ল ছিড়েয় দoয়া হেব। মলূ আgেম টটা হল, 
বাংলােদেশর যেহতু কােনা মানদN নাi তাi ধুমাt eয়ার 
কায়ািলিট মাপেল চলেব eবং oয়াl ব া েক যেহতু আমরা সবাi 
বস মানিছ, তাi oয়াl ব া র মানদN anসাের যিদ সালফার eবং 
নাi Tােজন িনগমন কম থােক তা সব িঠক আেছ eবং ei টিবল 
মেত eবং আ মুান iসলাম সহ সরকার পেkর মেত oয়াl ব া র 
মানদ Nর থেক রামপা লর মানদN ভােলা, তাi আমােদর কােনা 
সমsা নাi --- ei pা ট ভােলা। আমরা সবাi eখন খুিশ মেন 
বািড় যাiেত পারব। তাiেল আমরা eকটু দিখ, oয়াl ব া র য 
রফােরnটা দoয়া হেয়েছ, সiটা কী বেল? 
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eiখােন হে  oয়াl ব াে র মানদেNর য রফােরnটা দoয়া 
হiেছ তার িলংক : 
http://www.his.com/~mesas/OccupHealth.htm, 
accessed on 22 Sept. 2011  

িলংক-eর চহারাটাi সেnহজনক। ডােমiন 
হiল  www.his.com  যন oয়াl ব াে র ট াকা নাi য তােদর 
s া ডাড রফােরngেলা তারা তােদর িনজs oেয়বসাiেট রাখেত 
পাের না। ei িলংক-eর ভতের িগেয় আমরা কী দিখ? দখা 
যাে , EIA ত রফার করা oয়াl ব াে র মানদN তা eকচুয়ািল 
১৯৮৮ সােলর eকটা Dা ট!!! eমনকী ১৯৮৮ সােলর ফাiনাল 
রফােরno না?? আজেক, ৩৫ বছর পিরেয় গেছ কu eiটাের 
যন ফাiনাল কের নাi  eবং আজেকর ২০১৩ সােল eেস আমরা 
snরবেনর পােশ eকটা পাoয়ার pা ট বানােত িগেয় oয়াl ব াে র 
১৯৮৮ সােলর eকটা Dা টেক মানদN িহেসেব বেছ িনি ? eখন 
সi ১৯৮৮ সােলর Dা ট বাঙািলের খাoয়ােনা  হiতােছ কাের ট 
s া ডাড বেল। 

তা আমরা eকটু দিখ oয়াl ব া  ei ৩৫ বছর ঘুমায় িছল, 
নািক ei Dা টটা ফাiনাল করেছ? খঁুজেল দখা যায়, ei Dা টটা 
ফাiনাল করা হiেছ eবং ei িবষেয় আপেডেটড রফােরn পাoয়া 
যাে  : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dfb6a60048855a2
1852cd76a6515bb18/FINAL_Thermal%2BPower.pdf?
MOD=AJPERES&id=1323162579734 

সiখােন কী বলতােছ ? 
eiখােন তা দখা যাে  ৫০০ মগাoয়া টর oপের িবd ৎ কেndর 

জেn oয়াl ব াে র বতমান s া ডাড সালফােরর জেn ২০০ থেক 
৮৫০।  EIA ত রফার করা s া ডাড থেক aেনক কম। 

eখন আমরা আর eকটা কাজ কির। oয়াড ব া েক আমােদর 
gr না মািন। কারণ oয়াl ব া  eকটা লান pদানকাির সংsা। 
তারা eনভায়রনেম টাল s া ডাড সট কের না। তারা aেনক kেt 
লান দoয়ার kেt িমিনমাম কী নীিত মানেত হেব ei জেn িকছু 
গাiডলাiন দয়। oেদর oi গাiডলাiনgেলা aেপkা িবে র িবিভn 
দশ যমন iuেরাপ eবং আেমিরকা যারা eনভায়রনেম টাল 
s া ডাড িনেয় খুবi সেবদনশীল তােদর s া ডােডর সােথ 
রামপােলর তুলনা কির। িনেচর িলংকটােত আপিন ei ধরেনর eকিট 
তুলনা পােবন : 
http://www.urbanemissions.info/images/UEI/publicatio
ns/Coal%20Kills%20-
%20Power%20Plants%20in%20India%20-
%20Emissions%20&%20Health%20Impacts.pdf 

ei চাট anসাের আিম সবাiের eক কের eকটা চাট বানাiিছ 
সiটােত সবgেলা ডাটা কmাiল করা হiেছ বাঝার sিবধার জেn। 

* রামপা লর সালফা রর ডাটাটা EIA িরেপা ট, মাiেkাgাম পার 
নচারাল িকuিবক িমটার (μg/m3) eকেক দoয়া হয় নাi। EI 
anসাের রামপােলর িনগমন হেব ৮১৯ gাম/ সেক ড। িকnt 
নাi Tােজেনর ডাটা দoয়া হেয়েছ মাiেkাgাম পার নচারাল 
িকuিবক িমটা র eবং তার সােথ gাম পার সেক ডটাo দoয়া 
হেয়েছ। সi িহেসেব সালফার eিমশনটা আিম নাiেTট eিমশেনর 

িহেসেব ঐিকক িনয়ম কের বর করিছ। ৪৯০ g/s, ei িহসাব 
anসাের পার িকuিবক িমটাের ৭৫০ মাiেkাgাম নাiেTট িনগত হেব 
 তাiেল, সালফার ডাi akাiড যিদ িনগত হয় ৮১৯ gাম pিত 
সেক ড তা তার pিত িকuিবক িমটা র কন সনেTশান হেব 
১২৫৩ μg/m3 eকটা pা টর জn। 
** তাi িবিভn dরেt eয়ার কায়ািলিট iনেডkেক িহেসেব করা 
হiেছ যা কােনা s া ডাড হiেত পাের না। ধুমাt িব  ব া র 
১৯৮৭ সােলর Dা ট যা eকিট ভুয়া s া ডাড তােকi কায়ািলফাi 
কের রামপা লর বতমান িডজাiন। eমনকী িব ব া র বতমান 
s া ডাডটােকo তা কায়ািলফাi কের না। 

১২৫৩ মাiেkাgাম pিত িকuিবক িমটাের য িনগমন তা পৃিথবীর 
কােনা দেশর s া ডাড মে টন কের না eবং eiটা যিদ হয় তা 
রামপাল aব i a ািসড বৃি র সmাবনা সৃি  করেব eবং snরবন 
লং টােম িগেয় ংস হ ব। যiখােন চী নর s া ডাড eখন ১০০, 
আেমিরকার s া ডাড ৪০০ সiখােন রামপা লর জেn করা হেব 
১২৫৩ মাiেkাgাম। eiখােনi আমার মেত, রামপাল িনেয় সবেচেয় 
ব ড়া ভNািমটা করা  হiেছ। কারণ, সালফার eিমশনটাi 
পিরেব শর oপর সবেচেয় kিতকর pভাব ফেল। 

eকi ভােব আমরা দখব, নাiেTােজন ডাi akাi ডর kেto 
eকi ভােব pতারণার আ য় নoয়া হেয়েছ। রামপা লর eিমশন 
হেব ৭৫০, ১৯৮৮ সােলর রফাের n oয়াl ব া  s া ডাড 
দখােনা হেয়েছ ৭৫০, িকnt oয়াl ব াে র pকৃত s া ডাড তার 
থেক aেনক কম eবং িবে র s া ডাড কাথাo ৫০০-র oপের 
না। িনেচর চাটটােত খুব খয়াল কের দখার eকটা িবষয় হiল, 
আপেন দখেবন বাংলােদেশর ম তা ভারেতর সালফার eবং 
নাiেTােজন eিমসােনর কােনা s া ডাড নাi।  

ভারেতo eয়ার কায়ািলিট s া ডাড আেছ, িকnt কয়লা িভিtক 
pাে টর জেn eয়ার কায়ািলিট s া ডাড ক oরা ব  মাক িহেসেব 
ধের না। বরং ধের নi ভারেতর iিমশ নর কােনা s া ডাড নাi। 
কারণ, ei ভারেত কয়লা িভিtক িবd ৎ কndgেলা বিশরভাগ 
pাiেভটাij ড eবং eiসব pাiেভট কাmািনgিল ভারত 
সরকারেক, কােনা ধরেনর s া ডাড সৃি  করেত দয় নাi, তােদর 
pভাব খািটেয়। ভারত িনেজi eনভায়রনেম টর ব াপাের aত n 
dবল মােনর eকটা দশ। ei ব াপাের ভারেতর িgনিপস সহ 
anাn পিরেবশ aগানাiেজশন aেনক যুd করতােছ। িgন িপস-eর 
eকটা িলংক দখুন :  
http://www.urbanemissions.info/images/UEI/publicatio
ns/Coal%20Kills%20-
%20Power%20Plants%20in%20India%20-
%20Emissions%20&%20Health%20Impacts.pdf 

মাdা কথা হে , ভারেতর খবু িনm মা নর পিরেবশ s া ডাড 
anসাের রামপা ল য pা টটা করা হে , তা যিদ আরo ২০ িকিম dের 
সিরেয় নoয়া  হয়, তাহেলo রামপাল থেক য দূষণ হেব তা পিরেবশেক 
kিত করেব, জনবসিতর oপর খারাপ pভাব ফলেব, তার পেরo 
snরব নর oপর pভাব পড়েব। ফেল িবষয়টা দূরেtর না, িবষয়টা 
টকিনকাল। িবষয়টা eমন eকটা টকেনালিজর যi টকেনালিজ ব বহার 
করেল, eকটা কয়লা িভিtক pা ট খুবi কম সালফার eবং anাn dিষত 
পদাথ eিমশন কের যা ত পিরেব শর kিত হয় না। 
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আiেটম iি ডয়া বাংলােদশ iuেরািপয়ান 
iuিনয়ন 

iueসe চীন িব  ব া র ১৯৯৭ 
সােলর ভুয়া Dা  ট 

িব  ব াে র ২০০৮ 
সােলর মান 

রামপাল 

SO2 
সালফার 

ডাi akাiড 

কােনা মান 
নাi 

কােনা মান 
নাi ** 

৪০০ μg/m3 ৬৪০ 
μg/m3 

১০০ 
μg/m3 

২০০০ μg/m3 ২০০ থেক ৮৫০ 
μg/m3 

১২৫৩ 
μg/m3* 

NO2 
নাi Tােজন 
ডাi akাiড 

কােনা মান 
নাi 

কােনা মান 
নাi ** 

৫০০ μg/m3 ৪৫০ 
μg/m3 

১০০ 
μg/m3 

৭৫০ μg/m3  ৭৫০ μg/m3 

ei টকেনালিজটা কী? 
ei টকেনালিজটােক বলা হয় eফিজিড, FGD (Flue-Gas 
Desulfurization)। eiটা eক ধরেনর skািবং তাi eiটােক 
skাবারo বলা হয়। ei  FGD টক নালিজ বা skাবার ব বহার 
কের, eকটা কয়লা িভিtক pা টর ৯০% সালফারেক আটেক ফলা 
যায়। iদানীং রামপা লর পেkর িকছু লাকজ নর আেলাচনায় দিখ 
FGD-র কথা বলা হে । eiটা eকটা pতারণা কারণ,  FGD 
রামপােল ব বহার করা হয় নাi। বলা হiেছ, ০.৬% সালফার সমৃd 
কয়লা ব বহার করা হেব, তাi  FGD লাগেব না। eমনকী EIA 
ির পােটর রকেমে ডশােন বলা হiেছ, ধুমাt ০.৬% সালফােরর 
oপের কয়লা ব বহার হiেল, FGD iনsল করা হেব eবং ei 
জেn রামপাল pা ট িডজাiেন FGD iনsল করার জেn জায়গা 
রাখা হiেছ। িকnt FGD iনsল করার বােজট রাখা হয় নাi। 

কয়লা িভিtক pা টর য সালফার eিমশন হয় তার kিতকর 
pভাব িনেয় ১৫০ বছর ধের আেnালন হে । eর জেn সi ১৯৩৫ 
সােল pথম iংল াে ড FGD বসােনা হiেছ। বতমােন iuেরাপ eবং 
মািকন যুkরাT eবং চীেন য গ াস  eিমশন  s া ডাড করা হiেছ 
সiটা মে টন করেত হেল aব i FGD বসােত হেব। 

eiখােনi আেস iি ডয়ার eিমশন s া ডাড থাকা না থাকার 
পাথক । iি ডয়ােত সালফার eিমশ নর কােনা আiন নাi। ei 
জেn iি ডয়ােত মাt eকটা pা ট আেছ যiটায় FGD আেছ। 
সiটাo করা হiেছ, ভারেতর sিpম কা টর রা য়র পর। ভারেতর 
য s া ডাড সi মেত eখন রামপাল িডজাiন করা হiেছ eবং 
বতমান রামপাল pা টর িডজাiন anসাের ২৭৫ িমটার লmা eকটা 
s াক (িচমিন সদশৃ) বািনেয় বায়ুমNেলর aেনক oপের সালফারটা 
ছিড়েয় দoয়া হেব, যােত সালফারটা aেনক dের ছিড়েয় প ড়। 
eiটা ভারেতর s া ডাড। িকnt dিনয়া ei s া ডাড থেক পার 
হেয় গ ছ। িবে র িবিভn দেশ ei ভাবনা ৫ কািট বছর আেগ 
বািতল হেয় গেছ। 
িকnt ভারেত বািতল হয় নাi। কন বািতল হয় নাi? 
কারণ eiটা খুব ekেপিnভ টকেনালিজ। eকটা eফিজিড iনsল 
করেত ৩০০ থেক ৪০০ িমিলয়ন ডলার খরচ হয় eবং eiটা 
পিরচালনা করেত িগেয়o খরচ হয়। আর di নাmার হiল FGD-র 
জেn পার iuিনট খরচটা বােড়। পার টন সালফারেক pেসস 
করেত ব ড়া সাi জর FGD ত মািkমাম ৫০০ ডলা রর ম তা খরচ 
হয়। ফেল ৫৫০০০ টন সালফার pেসস করেত FGD-র বাৎসিরক 
খরচ হ ব ম ািkমাম ২৫ িমিলয়ন ডলার যiটা আসেল aেনক বিশ 
না। িকnt কািপটাল  iনেভsেম টটা ভা লাi। eখন কথা হে  
আপিন ei খরচটা করেবন নািক িচপ িচপ পিরেবশ দূষণ করেবন, 

ei aপশনটা আপনার। ei খরেচর জেni eখনo iি ডয়ােত 
FGD রাখাটা s া ডাড করা হয় নাi। আজেক তাi যিদ, iি ডয়ার 
ম তা আর eকটা লা টক দশ যi দশ তার জনবসিতেক 
সালফার িদয়া ক টািমেনট করােক s া ডাড মেন কের সi দেশর 
টকিনিশয়ান িদেয় eকটা ব ড়া pা ট বানাi, তা eরা আমােদর 
বাঝােব য, FGD কত িডিফকাl, কত দািম। িকnt আপিন যিদ 
iuেরাপ থেক টকেনালিজ আেনন, oরা িচnাo করেত পারেব না 
আপেন  FGD বাদ িদয়া ২০১৩ সােল eেস eত ব ড়া eকটা 
পাoয়ার pা ট করেবন। 

eখন p  হiল, আমরা িক  iি ডয়ান s া ডাড মানব নািক 
বািক িবে র s া ডাড মানব। আর যিদ খর চর কথা বেলন, 
তাiেল আপনােক িরকা ডার মেডেল  দখেত হেব, ei সম পিরমাণ 
িবd ৎ uৎপাদন করেত গেল alারেনিটভ কী টকেনালিজ আেছ 
eবং তার খরচ কী হেব? আমার ধারণা, তােত দখেবন ei 
eফিজিড সহ কয়লা িভিtক pা টর খরচ কম হ ব। 

িকnt eiটা সmণূ an আেলাচনা। eiটা eকটা grtপণূ 
আেলাচনা। িকnt ei লখাটায় ধু মাt eনভায়রনেম টর 
iমপ াkটার িভিtেত সব আেলাচনা করা হে , কs বেনিফট ei 
আেলাচনায় আেস নাi। তাi oi িদেক আমরা eখন যাব না। 

eর পেরo eকটা কথা থােক, তা হiল, FGD iনsল না 
কেরo কয়লা হেত সালফা রর eিমশন কমােনা যায় eবং সi 
kেt, আপনােক সাব-িবটুিমনাস কয়লা ব বহার করেত হেব। ei 
কয়লার দাম aেনক বিশ। মািকন eনািজ iনফরেমশন 
a াডিমিনেsTশন oেয়বসাiট : 
http://www.EIA.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=4410 
িকnt রামপা ল কী ব বহার করা হেব?? 
যিদo EIA-eর িবিভn জায়গায় বলা হiেছ, হয় িবটিুমনাস নয় 
সাব-িবটিুমনাস কয়লা ব বহার করা হেব। িকnt eiটা ছলনা বেলi 
মেন হয় যখন pা টর বিসক ডসিkপশােন পির ার ভােব বলা 
হiেছ eiটা হেব িবটুিমনাস কয়লা িভিtক pা ট। পৃ া ৯৫-e 
আেছ, রামপাল হেব, sপার িkিটকাল িবটুিমনাস পাে ভরাij ড 
কাল pা ট। 

মাdা কথা হiল, কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd রামপা ল করা না 
করার pধান eকটা কিnডােরশান হল সালফার। ফেল আপিন 
snরবন থেক যত dেরi যান আপিন যিদ  বছের ৫২০০০ টন 
সালফার পিরেবেশ ছােড়ন তেব সiটাi পিরেবশেক kিত করেব, 
জনমাnেষর oপর dেযাগ বেয় আনেব। ফেল আমােদরেক pথম 
িবে র s া ডাড ফেলা কের িবd ৎ pা ট বানােত হেব, ভারেতর 
s া ডাড মে টন কের নয় eবং ভারেতর s া ডাড মে টন কের 
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snরবন থেক ৫০ িকিম dেরর pা টo snরবনেক kিত করেব। সi 
kেt আপনােক হয় সাব-িবটুিমনাস কয়লা ব বহার করার জেn 
uপেযাগী pা ট বানােত হেব aথবা আপনােক skাবার বসােত হেব। 
dঃখজনক ভােব eর কা নাটাi করা হয় নাi। 

আমরা আমােদর আেলাচনায় দখব, যিদ pপার pেটকশন নoয়া 
হয় তা snরবন থেক িনরাপদ dরেt  eকটা কয়লা িভিtক pা ট 
করা যায়। িকnt সigেলা না কের, ei pা টটা করা snরবনেক 
সিত i িবপদgs করেব। 
আমােদর কাবন িগl 
কাবন ডাi akাi ডর eিমশন িনেয় ক াচাল aিভেযাগ কয়লা িভিtক 
pা টর সব চেয় ব ড়া দূষণটা হয় কাবন ডাi akাiড িনেয় CO2। 
রামপা লর pা ট বছের ৭৯ লk টন কাবন ডাi akাiড uৎপn হেব 
যা পিরেবশ ক দূষণ করেব। যিদo জাতীয় কিমিটর কােনা বুকেলেট 
eiটা দািব করা হয় নাi eবং জেন বুেঝ কu ei দািব করেছ না। 
িকnt িবিভn জেনর সা থ আেলাচনায় আমার মেন হiেছ eকটা 
পারেসপশন আেছ  ei ৭৯ লk টন কাবন ডাi akাiড --- যiটা 
eকটা ব াপক পিরমাণ --- eiটার ফেল eলাকার তাপমাt বাড়েব eবং 
snরব নর ডাiেরk kিত হেব। 

সরকার পেkর বkব  বলা হেয়েছ, ei দূষণ রােধ sপার 
িkিটকাল pযুিk ব বহার করা হেব, যা আবার কাu টার করা হেয়েছ 
ei  বেল য, sপার িkিটকাল pযুিkেত কাবন দূষেণর মাtা 
মাt  ১০% কমেব। িকnt আলিটেমটিল snরবেনর kিত হেবi eবং 
snরব নর তাপমাtা বাড়েবi। জাতীয় কিমিটর বi য় aিভেযাগটা 
িছল, ei কাবন snরব নর oপর কী সmাব  pভাব ফল ব 
তা  EIA ত  আেস নাi। 
আসল কািহিন 
আসল কািহিনটা বুঝেত হiেল আমােদর বুঝেত হেব য কাবন ডাi 
akাiড i  সলফ কােনা eলাকার তাপমাtা বাড়ায় না। কাবন ডাi 
akাi ডর kিতকর pভাবটা পুেরা িবে র িgনহাuস গ াস িনগমেনর 
সােথ জিড়ত p । eiটা লাকাল is  না। eiটার pভাব gাবািল হয় 
পুেরা বায়ুমNেলর oপর pভােবর কারেণ। লাকাল eলাকােত কয়লা 
িভিtক pা ট হেত িনগত কাবন ডাi akাi ডর kিতর কােনা p  
নi। গাছপালার oপর কাবন ডাi akাi ডর কােনা kিতকর pভাব 
নাi কারণ কাবন ডাi akাiড গা ছর সােলাক সংে ষ ণর খাদ । 
p টা িgনহাuস গ া সর। কাবন ডাi akাiড eকটা িgনহাuস গ াস। 
eর বিশ  হল eটা তাপেক ির k কের। eর ফেল sেযর যi তাপ 
মািট থেক িরে ক হেয় বায়ুমN ল যায়, তা মহািবে  িফের যেত 
পাের না, কাবন ডাi akাiড eবং anাn িgনহাuস গ া সর সােথ 
ধাkা খেয় মািটেত িফের আেস। ফেল পৃিথবীর তাপমাtা বৃিd পায়। 
gাবাল oয়ািমং হয়, লাকাল oয়ািমং না। তবুo ei পৃিথবীর নাগিরক 
িহেসেব, aব i আমােদর সnানেদর ভিব েতর কথা িচnা কের, 
কাবন eিমশন  কমােত হেব। িকnt িpজ ei িচnাটােক eকটা 
পারেsকিটেভ আনা জrির।   

আমরা ei pথম eকটা ব ড়া কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd করিছ। 
পুেরা পৃিথবীেত য কাবন ডাi akাiড িনগত হয় তার মেধ  বাংলােদশ 

বছের ৪৬ লk টন কাবন িনগমন কের যা পৃিথবীর মাt 
০.১৬%। (২০০৮ সােলর িহেসব)  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon
_dioxide_emissions 

eখন যিদ ei pা টটা হয়  তা  বাড়েব আরo ৭.৯ লk টন, 
মােন বতমান িনগম নর আরo ১৭% বাড়েব। আর eকi সময় ভারত 
১৭ কািট টন কাবন পিরেবেশ ছাড়েত থাকেব। (পূেবর িলংক) তাi, 
আমােদর aেনক বিশ কাবন িগl িফল করার আেগ, eকটু িনেজেদর 
aবsানেক gাবাল পারেsকিটেভ যাচাi করা uিচত eবং কাবন ডাi 
akাi ডর কারেণ snরব নর তাপমাtা বাড়েব ei ধরেনর হাsকর 
পারেসপশান থেক বিরেয় আসা uিচত। 

eখােন আবার বলা uিচত, রামপা লর সমােলাচনার pাথিমক সাস 
যমন জাতীয় কিমিট বা anাn আেলাচনা থেক ei ভুল ধারণাgেলা 
আেসিন। মূল িকছু আiিডয়া ডালপালা ছড়ােত ছড়ােত ei পযােয় 
পৗছাiেছ eবং কয়লা িভিtক িবd ৎ কnd সmেক জনমেন ভুল ধারণা 
ছড়াে । আিম মেন কের ei ধরেনর ভুল পারেসপশন ছড়ােনার থেক 
সকেলর সতক থাকা uিচত। কারণ, কয়লা িভিtক কnd সmেক 
মাnেষর মেন ei ধরেনর বিসক ভুল ধারণা আমােদর িফuচারেক 
িবপযs করেব। কারণ, আমরা পের যখন eনািজ িমk িনেয় িডসকাস 
করব তখন দখব, আমােদর eনািজ িফuচা রর জেn কয়লা iজ মাs। 
িkিটকাল sপার িkিটকাল pযুিkর is  
eiটাo আবার কাব নর সােথ জিড়ত। িkিটকাল sপার িkিটকাল 
pযুিkর মূল is i হiল কাব নর eিমশন কমােনা। কথা হiল কাব নর 
eিমশন কমােত হেব। পুরান কথাi বলেত হয় য আমরা বায়ুমNেল 
eমন িকছু কাবন ছড়াি  না য ei িkিটকাল sপার িkিটকাল pযুিk 
িনেয় আমােদর eত মাথাব থা করেত হেব ei মুহূ ত। আিম মেন কির, 
eকটা ১২০০ মগাoয়াট pা টর kেt eত বিশ কাবন িগl িফল 
করার দরকার eখনo আেস নাi। 
আরo eকটা imটা ট পিলuেট ট হল মাকাির 
aিভেযােগ বলা হেয়েছ, ei pা ট থেক বছের ৪৪০ পাu ড মাকাির 
বায়মুN ল ছাড়া হ ব eবং ২৫ eকর আয়ত নর eকটা পুkের যিদ eক 
চামেচর ৭০ ভা গর eক ভাগ মাকাির বা পারদ ছাড়া হয় তা সi 
পুk রর মাছ খাবার aেযাগ  হেয় প ড়। ফেল, সারা বছর ধের ei 
৪৪০ পাu ড মাকাির ছিড়েয় দoয়ার য পিরকlনা সiটা snরবন 
eবং আশপােশর পিরেব শর aব i kিত করেব।  
EIA ত কী বলা আেছ ? 
িকছু বলা নাi। 
আসল ঘটনা কী? 
আসল ঘটনা হiল, eiটা eকটা ভয় র aিভেযাগ eবং EIA ত দখা 
যায় মাকাির ক িনয়ntণ করার জেn কােনা পিরকlনা নoয়া হয় নাi 
eবং sট aফ দা আট-eর গান গেয়, aতn মাnাতার আমেলর 
pযুিk ব বহার কের snরবনেক িবপযs করার পিরকlনা কেরেছ 
সরকার, তার ভারতীয় বnুেদর সােথ িনেয়। কয়লা িভিtক pা টর 
মাকাির ক ক াপচার করার জেn ACI বা a াডভাnড কাবন 
iনেজকশন পdিত ব বহার করা হয় িবে র িবিভn দেশ। eigেলা 
eখন s া ডাড। 



মnন সামিয়কী                24                         সেpmর-aেkাবর ২০১৩ 

http://www.slideshare.net/EnvDefenseFund/mercury-alert-
cleaning-up-coal-plants-for-healthier-
lives?from=ss_embed 

ei ACI iনsল করা খুব ekেপিnভ না eবং বতমােন মািকন 
যুkরােT pিত pা ট ei ACI iনsল করা বাধ তামূলক করা হেয়েছ : 
http://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2013/03/20/coa
l-plants-belching-out-less-mercury/ The Government 
Accountability Office has determined that “activated 
carbon injections” have the potential to cut mercury 
emissions by 90 percent — at an average price of $3.6 
million per plant.  

িকnt রামপা ল সiটা iনsল করা হে  না eবং ঘুের িফের দখা 
যাে  iি ডয়ান pযুিk eবং iি ডয়ান s া ডাড ব বহার কের aত n 
dবল পিরেবশ মা নর eকটা পাoয়ার pা ট করা হে , যার ফেল 
snরব নর aব i kিত হেব।  
কয়লা িভিtক pা টর pধান পিলuেট ট eigেলাi।  
eর বািহের িবিভn ধরেনর পদাথ িনগমন হয় যার সবgেলার 
pা টকশন মকািনজম আেছ, আিম oigেলা িনেয় আেলাচনা eiখােন 
করলাম না, তার কারণ, oi পািট  লgেলার বাৎসিরক য  িনগমন 
হেব, তার iমপ াk aত বিশ নয়। eবং রামপাল pা ট iেলেkTাsািটক 
pিসিপেটটর sাপন করা হে , যার ফেল ei ভারী মেটিরয়াল eবং 
সাসেপে ডড পািট  লgেলার ব ড়া aংশেকi ক াপচার করা হেব। 
eiখােন বলা ভােলা রামপা লর িকছু সমালচনায় বলা হেয়েছ য 
iেলেkTাsািটক pিসিপেটটর হে  না কারণ eiটা aেনক দািম।  িকnt 
রামপা লর EIA--eর ৪০৫ নাmার পজ-e দখা যায়, iেলেkTাsািটক 
pিসিপেটটেরর জেn ২৫৩ কািট টাকা বরাd আেছ। তাi ei 
ধারণাটা ভুল বেল ধের নoয়া যায়।  

ei গল বায়ুমN ল িনগত দূষণgেলার আেলাচনা। eখন আিস 
পািন িনেয় য আেলাচনা তার oপর। 
প র নদী থেক পািন pত াহার : aিভেযাগ 
iআie িরেপাট anসাের কয়লা িবd ৎ কেndর ব বহােরর জn প র 
নদী থেক pিত ঘ টায় ৯১৫০ ঘনিমটার কের পািন pত াহার করা 
হেব। কয়লা িবd ৎ কেnd শীতিলকরণ সহ িবিভn কােজ ব বহােরর পর 
aবিশ  পািন পিরেশাধন কের ঘ টায় ৫১৫০ ঘনিমটার হাের আবার 
নদীেত ফরত দoয়া হেব। ফেল নদী থেক pিত ঘ টায় কাযকর পািন 
pত াহােরর পিরমাণ হেব ৪০০০ ঘনিমটার। 

eভােব প র নদী থেক ঘ টায় ৪০০০ িমটার পািন pত াহােরর 
ফেল পািনর লবণাkতা, নদীর পিল pবাহ, pাবন, জায়ার-ভাটা, মাছ 
সহ নদীর uিdদ o pাণীজগৎ iত ািদর oপর কমন pভাব পড়েব, 
iআie িরেপােট তার কা না িবে ষণ করা হয়িন ei যুিkেত য 
৪০০০ ঘনিমটার পািন প র নদীর কেনা মৗsেমর মাট পািন 
pবােহর ১ শতাংেশরo কম। 

dভাবনার িবষয় হল, pত াহার করা পািনর পিরমাণ ১ শতাংেশরo 
কম দখােনা হেয়েছ ২০০৫ সােলর ডাটা ব বহার কের। নতুন কােনা ডাটা 
করা হয়  নাi। যiটা করা pেয়াজনীয় িছল, কারণ eখন নদীর uজােন 
িশl, কৃিষ, গৃহsািল সহ িবিভn unয়ন কমকাN o পিরেবশ িবপযেয়র 
কারেণ নদী থেক িদেন িদেন পািন pত াহােরর পিরমাণ বাড় ছ। 

সরকাির utর 
যেহতু পািন pত াহার প র নদীর  মৗsেমর পািন pবােহর 

০.০৪% সi যুিk িদেয় EIA ত পািন pত াহা রর কারেণ প র 
নদীেত কােনা ধরেনর সমসsা হেব না ব ল দািব করা হiেছ। আসল 
কািহিন কী? aিভেযা গর মূল মজাজটা aব i সত । আজেক ২০১৩ 
সােল যিদ প র নদীেত eকটা pা ট বসােনা হয় তেব নদীর নাব তা 
িনয়া ২০০৫ সােলর ডাটা কন ব বহার করব? নতুন ডাটা করা uিচত 
eবং ei পািন টেন িনেল নদীর uিdদ o pাণীজগেতর oপর কী 
pভাব পড় ব তাo কােনা sািড করা হয় নাi, িকছু uiশফুল 
sটেম ট দoয়া হiেছ। ei aিভেযাগটা সৈবব ভােব সত । 
তবুo আমরা আমােদর বাঝার sােথ প র নদীর জল pত াহার 
সmেক িকছু আেলাচনা করেত পাির। 

কারণ ei বাঝাটার সােথ ধু পািন pবাহ নয়, নদীেত পিলuেট ট 
িডসচাজ িনেয় eর ভুিমকা রেয়েছ। প র নদীর চিরt eকটু বাঝা 
দরকার। প র নদী পdা, মঘনা যমুনা বা বাংলােদেশর anাn নদীর 
ম তা িহমালয় বা an কা না পাহাড় বা বnায় জেম থাকা পািন থেক 
uৎসািরত নদী না। eiটা সাগ রর eকটা ekেটনশান যার সােথ utর 
িদক থেক নেম আসা িমেঠ পািনর িমলন ঘেট। িকnt, গ া 
aববািহকায় ভারেতর kমাগত পািন pত াহা রর কারেণ বতমােন প র 
নদীর pধান pবাহ লানা পািনর। 
প র নদীেত িদেন di বার জায়ার ভাটা হয় সাগেরর সােথ সােথ। 
সাগেরর পািন snরব নর ম ান gাভ ফেরsেক ধৗত কের প র নদী 
িদেয় pবািহত হেয় নদীর kেল eেস বািড় খায় জায়া রর সময় eবং 
ভাটার সময় সi পািন আবার সাগ রর িদেক pবািহত হয়। ফেল ei 
নদী থেক আপিন জায়া রর সময় যতi পািন িনেবন, জায়ার ততi 
পািন সাগর থেক টেন আনেব। আর eমনকী ভাটার সময় যi a ল 
পযn ভাটা হেব, সi a ল পযn ভাটার পািন সবসময় চালু থাকেব। 

জাs কkবাজা রর কথা িচnা কেরন। কkবাজা রর পার যi aংশ 
eমনকী যi সময় ভাটা  থাকেব, সi সময় যিদ আপিন িবশাল ব ড়া 
eকটা পাm বসান তবুo আপিন পািন টেন শষ করেত পারেবন না। 
কারণ  ভাটার পািন ঘুের িফের oi জায়গােক িফল আপ করেব। 
কkবাজা রর তুলনাটা িদলাম বাঝার জেn। প র নদী সাগর না, 
সাগেরর ekেটনশান eবং eকটা নদী পেথ আসা sিনিদ  পিরমাণ 
পািনেকi eiটা পার পযn িনেয় যায়। ফেল aেনক বিশ পািন টানেল 
aব i ভাটার সময় বা কেনা মৗsেম যখন পািন pবাহ কেম যায় 
তখন aব i পািনর সংকট হেত পাের। 

ফেল যিদo আমরা আnাজ কের িনেত পাির য, দিনক di বার 
সাগেরর পািন জায়ার বা ভাটার  কারেণ য কা না সমেয় gী কােলর 
০.০৪% পািন টেন িনেলo প র নদীর জলpবাহ কেম যাoয়ার তমন 
কােনা সmাবনা নাi, িকnt রামপা লর সমা লাচনার যৗিkকতােক 
asীকার করা যােব না য, ধারণাবশত আiিডয়ার oপর িনভর না 
কের রামপােল eকটা পাoয়ার pা ট sাপন করেল প র নদীেত কী 
pভাব পড় ব তার aব i eকটা িডেটল সােভ হoয়ার uিচত।  

eiখােন আবার আর eকটা িবপদ আেছ। সiটাo ei আেলাচনায় 
বাঝা জrির।
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stািধকারী িজেতন নnী কতকৃ িব ২৩/২ রবীndনগর, পাs aিফস বড়তলা, কলকাতা-১৮ হiেত pকািশত eবং তৎকতকৃ িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী। 
i- মল : manthansamayiki@gmail.com;  দূরভাষ : 2491-3666 

 


	Manthan S-O 2013_1.pdf
	Manthan S-O 2013_2.pdf
	Manthan S-O 2013_3.pdf

