কতটা পরিচ্ছন্ন আমাি মমট্রা?
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২০০৮ সালে ব্যাঙ্গালোলে পাতােলেলেে প্রথম োইনটি পাতাে শুরু হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রিল্পটি যর্ন আে
যেষই হলে না এব্ং তাে ফলে ব্যাঙ্গালোে এিটি কনেন্তে পকেব্তয লনে মলযয কিলয় র্ালে। প্রকতটি নতু ন োইলনে
সলঙ্গ সলঙ্গ যেনা জায়গা আে েযান্ডমািয হাকেলয় র্ায়, শুযু ভাঙালোো ইঁটপাথে, িাটা গালেে টুিলো আে কব্িীর্য
পকেসে পলে থালি। প্রকতব্াি থালম না আে তাে সলঙ্গ যমলরাে িাজও েেলত থালি। পাতােলেে েহলেে এ প্রান্ত
যথলি ও প্রালন্ত মসৃ র্ভালব্ র্াতায়াত িলে, এই জীব্ন্ত েহলেে ব্ু লনালটে টানালপালেন, েঙ তাে যোলে পলে না।
তাে িাঁলেে নলেে কভতে কিলয় যস শুযু এিটা ননব্যযকিি ব্াইলেে কিলি তাকিলয় থালি। ।

অলোি এিটি যোট েহে যথলি ব্যাঙ্গালোলে এলসলেন এব্ং কতকন পাপযে োইলনে যরন োোন। “এই সমস্ত ঝাঁ েিেলি জায়গাে কিলি তাকিলয় আমাে
কনলজলি েহলেে উপে কিলয় উলে র্াওয়া পাকেে মত োগকেে…এটা আমাে জীব্লনে সব্ যেলয় যোমাঞ্চিে অকভজ্ঞতা”, ব্যাঙ্গালোলেে অকভজাত োস্তা,
এমকজ যোলেে উপে কিলয় প্রথমব্াে যরন োোলনাে অকভজ্ঞতা ব্র্যনা িোে সময় কতকন ব্লেকেলেন। যরলন ব্লস র্ানব্াহলনে হট্টলগাে, যু লো আে
িেু লষে উপে কিলয় যভলস র্াওয়াে সময় মলন হয় এই েহে োন্ত আে সু েৃঙ্খেভালব্ েকেলয় আলে। যরনর্াত্রীে দৃকিে পকেসে সম্প্রসাকেত হয় যযাঁয়ালট
কিগলন্তে কিলি, র্ালি কিলে থালি ব্হুতলেে ব্েয় র্া প্রকতকিন আেও কব্স্তৃত হয়। মকহোর্াত্রীো ব্লে থালিন যর্, যেষ মাইলেে সংলর্াগব্যব্স্থা দুব্যে
হওয়া সলেও তাঁো মলন িলেন যমলরা অলনি যব্কে “পকেেন্ন”, “কনোপি” এব্ং “ভদ্র” অথযাৎ পকেপাটি, সু েৃঙ্খে এব্ং মূ েত মযযকব্ত্ত যের্ীে র্াত্রীোই
এই যর্াগালর্াগ ব্যব্স্থা ব্যব্হাে িলেন।

িনিপু ে যোে, ব্যাঙ্গালোে

যমলরা োইলনে জনয পকেষ্কাে িোে পলে িনিপু ে যোে, ব্যাঙ্গালোে

র্াব্তীয় ননপু র্য, উচ্চ প্রর্ু কি যিো স্বলেে যজযাকতময় এই র্ন্ত্র হাজাে হাজাে মানুষলি েহলে র্াতায়ালতে পকেেম যথলি মু ি িেলেও আসলে তা ভলে
আলে নব্পেীলতয। িমযোেীলিে হঠাৎ যমযিট ব্া যর্ ত্রুটিপূ র্য কনমযালর্ে িােলর্ নতকে হওয়া অস্বাভাকব্িতা, র্াে জনয ব্যস্ত পাপযে োইলনে এিটি অংে ব্ন্ধ
হলয় কগলয়লে, যসই কুেযাত “লমৌোলিে” রূপ কনলয় যসগুকে মালঝ মালঝ উপলেে স্তলে যভলস ওলঠ। ২০০৭ সাে যথলি েহলেে পকেলব্েকব্ি, জকম
হাকেলয়লেন র্াঁো এব্ং অনযানয ব্াকসন্দাো যর্ অমীমাংকসত র্ু দ্ধ োকেলয় র্ালেন পলথ যনলম এব্ং আিােলত, যসগুকেে উপেই পাতােলেলেে অকব্োম গকত
কনভয ে িলে। তলব্ এই েোই পাতােলেলেে র্াতায়ালতে উপে েু ব্ এিটা প্রভাব্ যফেলত পালে কন। েহে জু লে পাতােলেে অব্ালয েু লট েলেলে, তাে
গকতপথ ক্রমে প্রসাকেত হলয় মূ ে েহলেে ব্াইলেে অঞ্চেলিও আত্মস্থ িলে কনলে।

যমলরা যেেন, িাব্ন পািয

কব্এমআেকসএলেে (িয ব্যাঙ্গালোে যমলরা িলপযালেোন) মযালনকজং কেলেক্টে সলঙ্গ আমাে এিমাত্র সাক্ষাৎিালে কতকন স্পিভালব্ জাকনলয় যিন যর্, আমালি
যমলরাে আকযিাকেি, িমযোেী ব্া র্াত্রীলিে সাক্ষাৎিাে যনওয়াে অনু মকত যিওয়া হলব্ না। তাে ফলে আমালি পাতােলেলেে এই জগলত যগকেো নৃ তেকব্ি
কহলসলব্ প্রলব্ে িেলত হলয়লে। গত পাঁে ব্েে যলে যমলরািমীলিে জীব্ন সম্পলিয যজলনকে অনু চ্চ িলেে আলোেনা আে যগাপন নব্ঠলিে মাযযলম, এব্ং
দূলে িাঁকেলয় যিলেকে, পাতােলেলেে জনয মাটি যোঁোে র্লন্ত্রে কনলে কি ভালব্ জীব্ন্ত ব্সকত আে তাে আলেপালেে অঞ্চে ধ্বংস হলে।

আবু ি িান্নাঘি
আব্ু কনলজলি এিজন ফকিে ব্লে ভালব্ন। ব্যাম্বু ব্াজালেে আলেপালেে জনব্হুে আে নব্কেত্রময় অঞ্চলেে এিমাত্র যোোলমো অংে ব্ান্ডা গ্রাউলন্ডে
কভতলে যর্ কসটি িলপযালেোন অকফস আলে, তাে োউকনে কনলে কতকন থািলতন। আব্ু যোো আিালেে কনলেই িু মালতন আে, র্েন তাঁে সময় আসলব্
তেন স্বলগয যর্লত পােলব্ন এই আোয় কতকন আল্লাে নাম জপ িলে সময় িাটালতন। কুকেলয় আনা িাঠ আে কপেলব্ালেযে টুিলো কিলয় কনমগালেে কনলে
আগুন জ্বাকেলয় কতকন কিলন এিব্াে োন্না িেলতন। মালঝ মালঝ যিউ হয়ত তাঁলি োস্তাে ওপালেে ঝু পকে যথলি ো এলন কিত। আব্ু ে সব্ যেলয় মূ েযব্ান
সম্পকত্ত – কিেু ব্াসন আে মক্কাে এিটি েকব্ – এিটি ভাঙালোো, ব্াকতে গাকেে কভতলে োো থািত।

কতন ব্েে আলগ কনমীয়মান কপঙ্ক োইলনে কব্নযাস ব্িলে র্ায় এব্ং নতু ন গকতপলথে আোই কিলোকমটালেে মলযয যসই োইন আব্ু ে িে আে কতনটি যেোে
মাঠ গ্রাস িলে যনয়। কতনটি জনব্হুে কনম্ন-আয় অঞ্চলেে কেশু ও ব্য়স্কলিে এিকত্রত হওয়াে, যেোে, প্রাথযনা ও পাোপাব্যলর্ে এিমাত্র সামাকজি
কমেনলক্ষত্রলি যেেলনে জনয কনলয় যনওয়া হয়।

এেন ব্ান্ডা গ্রাউন্ড এিটা কব্োে গহ্বে। এই অঞ্চলেে ব্াকসন্দাো গভীে োলত্র তাঁলিে ব্াকেে যিওয়ালে মাটিে কনলেে সুেঙ্গ যোঁোে িম্পন যটে পান।
কনোেয় আব্ু এেন যিাথায় যিউ জালন না। এোনিাে ব্াকেগুকেলি যভলঙ যফোে জনয হেু ি েঙ কিলয় কেকিত িলে োো হলয়লে। যসই ব্াকেে ব্াকসন্দাো
তাঁলিে পু নব্যাসলনে কব্ষলয় কিেু ই জালনন না। নতু ন যেেনগুকে নতকে হওয়াে পে যসোলন আলগ কি কেে আে কি হাকেলয় যগে, তাে যিান কেিও পলে
থািলব্ না।

ব্ান্ডা গ্রাউলন্ড অল্পব্য়সী যেলেলমলয়

ব্ান্ডা গ্রাউলন্ডে এিটি দৃেয

আব্ু ে োন্নািে

অস্বে এব্ং অপে পলক্ষে অংেগ্রহলর্ে প্রকক্রয়ালি একেলয় র্ালে ব্লে পাতােলেে কনগমলি যাোব্াকহিভালব্ অকভর্ু ি িো হলে। সব্ু জ টিলনে অস্থায়ী
যব্িনী কিলয় যমলরা যেোলনে কনমযার্স্থেলি শুযু আোে িলেই োো হয় কন, পাতােলেলেে গকতপলথে কব্নযাস এব্ং হঠাৎ তাে কিি পকেব্তয লনে মত
কব্ষয়লি, যসগুকেে ফলে র্াঁো সব্ যেলয় যব্কে প্রভাকব্ত হলব্ন তাঁলিে িাে যথলি যগাপন োো হলয়লে।

সট্ষে ি মট্যে ভূত
গত ব্েে, অলপক্ষমান যমলরার্াত্রীলিে প্ল্যাটফলমযে কিনাো যথলি দূলে োোে িাকয়লে কেলেন যর্ মকহো কনোপত্তািমী, কতকন অজ্ঞান হলয় যেেোইলনে
উপে পলে র্ান। যসৌভাগযব্েত, কতকন নব্দুযকতি োইনটি যথলি কিেু টা দুলেই পলেকেলেন এব্ং তাঁলি তােপে ব্াকে পাঠিলয় যিওয়া হয়। সম্ভব্ত, কতকন আে
িালজ কফলে আলসন কন। যমলরা ওয়ািয ােস’ ইউকনয়লনে যনতা, স্বামীে ব্যােযা অনুর্ায়ী, ওই মকহোিমী হয়ত তু মু ে ক্লাকন্ত ও অব্সালিে িােলর্ অসু স্থ হলয়
পলেকেলেন। পাতােলেেলি গকতময় োলে যর্ সামাকজি সম্পিয গুকে তালিে ব্ৃ হত্তে আেযানলি এইেিম মু হূতয ই কব্ব্ৃ ত িলে।

পাতােলেে েলে অকত-আযু কনি কেকজটাে প্রর্ু কিে সাহালর্য। মাোে িকম্পউটাে এব্ং জটিে অযােলগাকেিলমে মাযযলম পাতােলেলেে েকজকেিস,
সময়সূ েী ও েোলফো কনয়কন্ত্রত হয়। র্কিও আনু ষ্ঠাকনি আেযালন েিু ভালব্ যিোন হয়, কিন্তু আসলে এই উলিযাগ সম্পূ র্যভালব্ কনভয ে িলে সজীব্ ও জেব্স্তু
– যস ঝােু ব্া িকম্পউটালেে পযালনে র্াই যহাি – তালিে মলযয অন্তেঙ্গ সহাব্স্থান ও সহলর্াকগতাে উপে। তলব্, িালজে ব্যব্স্থাপনা ক্ষমতাে কব্নযালস

সাজালনা। যসই অনু র্ায়ী িমীে অব্স্থান কনকিয ি হয় আে যসই তােতময অনু র্ায়ী যব্তলনে হাে ও েুকিে কভন্নতা যিো র্ায়। সাফাই ও কনোপত্তািমীলিে
যক্ষলত্র যব্তন ও অনযানয সু কব্যা ব্াব্ি মালস যমাটামু টি ১২,০০০ টািা যথলি ১৫,০০০ টািা ($১৫০-১৯০ ইউএসকে) যার্য হয়। পাতােলেলেে োেিো পান
গলে মালস ৩০,০০০ টািা ($৩৮৫ ইউএসকে)। আে মযালনজােো, র্াো মূ েত সেিাকে িমী, তাঁলিে যব্তন িত তা যোোেু কে তথয কহলসলব্ জানা র্ায় না।
পোমেযিাতাো স্বাযীনভালব্ তাঁলিে যব্তন কনলয় িোিকে িেলত পালেন। যব্তলনে মানিলেে সব্যকনম্ন প্রালন্ত আলে কব্এমআেকসএলেে এিমাত্র “স্থায়ী
িমযোেীো”, অথযাৎ অলোলিে মত র্াঁো যমলরাে যিোলোনা িলেন ব্া োকেলয় কনলয় র্ান। কনোপত্তা ও সাফাইিমীো েুকিকভকত্তি িমীলিে কপোকমলেে সব্
যেলয় কনলেে স্তলে আলেন। যব্তন েু ব্ই িম হওয়াে িােলর্ জীব্নযােলর্ে উপর্ুি যোজগালেে জনয তাঁলিে মলযয অলনলিই আলেিটি োিকে িেলত ব্াযয
হন। মকহো কনোপত্তািমীো ব্লেন যর্, ঠিিািােলিে সলঙ্গ যব্তন কনলয় িোিকে িো অসম্ভব্। তাহলেই তাঁলিে ব্ো হয়, এই যব্তলনই িাজ িেলত হলব্
অথব্া যেলে কিলত হলব্। নকন্দনী গুপ্তু যর্মন ব্লেলেন, অসম যব্তন এব্ং েুকিকভকত্তি িালজে যক্ষলত্র অতযাকযি যোষর্ এিমাত্র কব্এমআেকসএলেেই
নব্কেি নয়, অলনি সংস্থালতই এই কজকনস িলট থালি।

সিালেে তাকেলমে সময় মকহো কনোপত্তািমীো

ম াট্েি আড়াট্ে
পাতােলেে এমন এিটি অদ্ভুত অব্স্থালি উপকস্থত িলে যর্োলন িমযলক্ষত্র আযু কনিতম প্রর্ু কিলত ভো, কিন্তু যসোনিাে সামাকজি সম্পিয গুকে আসলে
যসলিলে েীকতনীকতেই পুনোব্ৃ কত্ত। এে ফলে র্াঁো “পকেোেনা” িলেন এব্ং র্াঁো “েম” যিন তালিে মলযয এিটা সু কব্োে কব্ভাজন নতকে হয়। সাত ব্েে
আলগ গঠিত ইউকনয়নটি এেনও স্বীিৃকত পায় কন। “পকেোেিমেেীে” মলত, যমলরালত যিান “েকমি” যনই, িাের্ সব্াই প্রর্ু কিকনভয ে িাজ িলেন। তাই,
যর্ ইন্ডাকিয়াে কেসপু টজ অযাক্ট (১৯৪৭) েকমিলিে নানা সু েক্ষা আে নযার্য যব্তন ও িালজে পকেলব্ে োওয়াে অকযিাে যিয় তা যমলরাে িমীো িাকব্
িেলত পালেন না। তাে উপে, এিটি “লমৌনতা কব্কয”-যত (অথযাৎ, নন-কেসলক্লাজাে একগ্রলমন্ট) সই িো িমীলিে জনয ব্াযযতামূ েি। এই কব্কয অনু র্ায়ী, নানা
অসঙ্গকত ও যক্ষাভ সহ িমযলক্ষলত্র আেও র্া হলে যস কব্ষলয় জনগর্ ব্া সংব্ািমাযযলমে িালে আলোেনা িো কনকষদ্ধ। যমলরাে িমযোেীো জাকনলয়লেন যর্,
অসংেয কসকসটিকভ িযালমো কিলয় তাঁলিে উপে সব্ সময় নজে োো হয় ও তাঁো কি ব্েলেন ব্া িেলেন যস কব্ষলয় সাব্যালন থািলত হয়।

টিলমাকথ পযাকের্যাট, তাঁে এভকে টু লয়েভ যসলিন্ডসঃ ইন্ডাকিয়াে স্লটাে অযান্ড যথ পকেটিিস অফ সাইট নালমে িসাইোনাে নৃ তলে নজেিাকে ও িেলোলযে
প্রকক্রয়া, র্াে সাহালর্য মাংস উৎপািলনে সলঙ্গ জকেত নৃ েংসতালি সব্াে যোলেে আোলে োো হয়, যস কব্ষলয় কেলেলেন। ব্াকর্কজযি উলেলেয িটা এই
েু লনে ব্ব্যেতালি যগাপন যেলে োওয়াে থাোয় পকেলব্েন িো মাংসলি “সভয” িো হয়। িসাইোনাে এই উপমা ব্যব্হাে িোলি অকতকেি ব্লে মলন
হলেও, পযাকের্যালটে ব্িলব্যে সােমময যমলরালেলেে যক্ষলত্রও প্রাসকঙ্গিঃ েহলে পাতােলেলেে ইমােলতে উপকস্থকতলি “ভালো” ও “পকেেন্ন” কহলসলব্
পকেেয় কিলত এই ননঃেব্দ ও যগাপনীয়তালি ব্জায় োোে েতয গুকে অতযন্ত প্রলয়াজনীয়।

যর্ েহে (ব্া োষ্ট্র) ক্রমাগত এই তু মু ে পকেব্তয লনে মলযয কিলয় র্ালে তাে িালে এে অথয কি? েহে, ব্াসস্থান ও প্রাতযকহি জীব্লনে ওপে “জনলগাষ্ঠীে
এিাংলেে” যর্ প্রভাব্ তাে উপে কভকত্ত িলে পাতােলেে নামি ব্যব্স্থাটি এিটি ক্ষমতাে কব্নযাস কনমযার্ িলে। যমলরাে কব্ষলয় কিেু টা প্রেংসা অব্েযই প্রাপয,
তলব্ তা তাে অন্ধিাে কিলিে আেযানগুকেলি ঢািা কিলয় কিলয়লে। যর্ েহেগুকেলত যমলরা কনকমযত হলব্ (অদূে ভকব্ষযলত তাে সংো প্রায় পঞ্চাে) যসগুকেও
এই জটিে সাংগঠকনি েীকতনীকত ও অস্বে “িালজে প্রথা”-ে ওপলেই িাঁকেলয় থািলব্ ও এি েূোন্ত নব্ষমযমূ েি ব্যব্স্থালি ব্হন িলে কনলয় র্ালব্। র্েন
র্ু দ্ধ েলে এিটি অদৃেয ভূেলে, তেন এিটি েহেলি ব্াসলর্াগয িলে যতাোে জনয তাে ব্াকসন্দালিে যর্ কনেন্তে েোই তা আেও িঠিন হলয় ওলঠ। এই
অকব্োম কব্ব্ালিে ফলে হয় যমলরা এিটি সমানাকযিাে কভকত্তি নাগকেি ভকব্ষযত হলয় উঠলব্ অথব্া পকের্ত হলব্ এমন এি সু কব্োে অন্ধ ক্ষমতাব্যব্স্থায় র্া
েূোন্ত ব্েপ্রলয়ালগ এিটা িকল্পত েহেলি ব্াস্তলব্ে পকেসে ও মানু ষলিে উপে োকপলয় যিলব্।

ঊষা োও (কপএইে.কে. অযানথ্রপেকজ ইউমাস আমহােয, আইআইটি কিল্লী) এিজন স্বাযীন গলব্ষি, কমকেয়া কনমযাতা ও অযানথ্রপেকজে। এই প্রব্ন্ধটি
ব্যাঙ্গালোে যমলরা কনলয় ২০১৫-১৯ সালে পকেোকেত নৃ তাকেি যক্ষত্র সমীক্ষাে উপে কভকত্ত িলে যেো এব্ং এটি তাঁে েক্টোে গলব্ষর্াে অংে। ব্ান্ডা গ্রাউন্ড
কনলয় তাঁে িাজটি এেনও েেলে।

আলোিকেলত্রে সে যেেলিে। সমস্ত নাম পকেব্তয

