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পূবূ র্াশা েহােমর সেঙ্গ বাসন্তী চকৰ্বতর্ীর
েযাগােযােগর পৰ্মাণ আেগই েপেয়িছল
পুুিলশ। ‘পলাতক’ বাসন্তীেক েখাঁজাও
হিচ্ছল। শিনবার রােত িনেজই েস
ঠাকুরু পুক
ু ুর থানায় যায়। পুিু লশ তােক
একদফা িজজ্ঞাসাবাদ কের খবর েদয়
িসআইিড’েক। রােতই তােক েগৰ্ফতার
করা হয়।

িগৰ্ন পাকর্ এলাকায় ‘েজাকা িমেলিনয়াম
ওল্ড এজ েহাম অয্ান্ড িরহয্াব েসন্টার’ নােম
একিট েসব্চ্ছােসবী সংস্থা িবমল অিধকারী
এবং বাসন্তী িমেল চালাত। পের েসই েহাম
সিরেয় িনেয় যাওয়া হয় েদািস্তপুের। এিদন
েদািস্তপুেরর েসই েহাম েথেকই পুিলশ
২০িট িশশুেক উদ্ধার কেরেছ। শুকৰ্বার
রােত পুিলশ িবমলেক েগৰ্ফতার করেলও
বছর পঞ্চান্নর বাসন্তীেক তখন পায়িন।
হাঁসপুকুেরর েমেয় বাসন্তী। িবেয়র পর
েস িগৰ্ন পােকর্ চেল যায়। পৰ্থেম আয়ার
কাজ করত। িবমেলর সেঙ্গ পিরচেয়র সূেতৰ্
বছর ১৫ আেগ ওই েসব্চ্ছােসবী সংস্থায়
কাজ শুরু কের। ইদানীং িবমল ও বাসন্তীেক
গািড়েত একসেঙ্গ েঘারাঘুির করেতও েদখা

পূূবর্াশার পর শিনবার সন্ধয্ায় েজাকার
েদািস্তপুেরর ‘িমেলিনয়াম ওল্ড এজ
েহাম অয্ান্ড িরহয্াব েসন্টাের’ হানা িদেয়
পুিলশ উদ্ধার করল ২০িট িশশুেক।

’
: ঠাকুরপুকেু রর পূবার্ শা

ফাউেন্ডশেনর বাইের পুিলেশর
জটলা। (পােশ) পিরদশর্েন
‘ওেয়স্টেবঙ্গল কিমশন ফর
েপৰ্ােটকশন অফ চাইল্ড রাইটেস’র
েচয়ারপাসর্ন অননয্া চকৰ্বতর্ী। ■
সুপৰ্িতম চেট্টাপাধয্ায়
েযত বেল জািনেয়েছন স্থানীেয়রা।
পূবূ ার্ শার রক্ষণােবক্ষেণর দািয়েতব্
থাকা এক মিহলা পুিলশেক জািনেয়েছন,
বাসন্তীর িনেদর্েশই িগৰ্ন পােকর্র ওই সংস্থা
েথেক ১০িট িশশুকনয্ােক এেন পূবূ ার্ শায়
রাখা হয়। শুকৰ্বার পূবূ ার্ শার রক্ষণােবক্ষেণর
দািয়েতব্ থাকা ওই মিহলা এবং তাঁর দুইু
েমেয়েক ঠাকুরপুকরু থানার পুিলশ একদফা
িজজ্ঞাসাবাদ কেরিছল। এিদন েফর পুিলশ
তােদর িজজ্ঞাসাবাদ কেরেছ।
এিদন দুপুের ‘ওেয়স্টেবঙ্গল কিমশন
ফর েপৰ্ােটকশন অফ চাইল্ড রাইটেস’র
েচয়ারপাসর্ন অননয্া চকৰ্বতর্ী পূবর্াশায় যান।

,

নতুন েনাট হােত আসেতই বাজাের
িভড় বাড়েছ! েনাট বািতেলর িসদ্ধােন্তর
েজের পৰ্ায় এক পক্ষকাল েলাকসােন
ভুগেত থাকা খুচেরা বয্বসায়ীরা
এবার আশায় বুক বাঁধেছন। তার
মেধয্ই উটেকা ঝােমলা ধমর্ঘট।
যিদও ধমর্ঘট খুচেরা বাজারেক
েতমন পৰ্ভািবত করেব না বেলই মত
েকৰ্তা-িবেকৰ্তা উভেয়রই।

েনাট বািতেলর েকন্দৰ্ীয় িসদ্ধান্ত দিক্ষণ
কলকাতার বড় বাজারগুিলেত মন্দা
পিরিস্থিত ৈতির কেরিছল। গিড়য়াহাট
বাজােরর একািধক িবেকৰ্তা শিনবার
জািনেয়েছন, েনাট বািতেলর িসদ্ধােন্তর
পের এক সপ্তােহ িবিকৰ্র পিরমাণ অেনকটা
কেম িগেয়িছল। নতুন েনােটর েজাগান
বাড়ার পর েথেকই বাজাের ধীের ধীের
িভড় বাড়েছ। মাছ িবেকৰ্তা েগৗর সাহার
কথায়, ‘‘িবিকৰ্ েতা কেমেছ। েজাগানও
কম। বাজাের েকৰ্তার সংখয্াও কেম
িগেয়িছল। এখন পিরিস্থিত পাল্টােচ্ছ।’’
এই অবস্থায় ধমর্ঘেট েলাকসােনর বহর
বাড়ােব? ওই মাছ বয্বসায়ীর সতকর্ জবাব,
‘‘ধমর্ঘেট বাজার বন্ধ থাকেব িক না, তা েতা
বাজার সিমিত িঠক করেব।’’
নাম পৰ্কােশ অিনচ্ছুক েলক মােকর্েটর

এক আলু-েপয়াজ িবেকৰ্তার কথায়,
‘‘চাকিরজীবীরা এখন েগাটা সপ্তােহর
বাজার কেরন শিন-রিববার। ফেল
েসামবার বাজার বন্ধ থাকেলও েতমন
িকছু হেব না।’’ তাঁর যুিক্ত, মন্দার বাজাের
একেবলা েদাকান বেন্ধ িবেশষ পৰ্ভাব
পড়েব না।
অবশয্ অনয্ সুর েশানা েগল গিড়য়া
বাজােরর সি িবেকৰ্তা হািফজ আিল

,

!

হালদােরর কােছ। িতিন বেলন, ‘‘বয্বসা
দারুণভােব ক্ষিতগৰ্স্ত হেয়েছ। এমিনেতই
মের আিছ। ধমর্ঘট েডেক িঠকই কেরেছ।’’
ধমর্ঘটেক েতমন আমল িদেত চানিন
অিধকাংশ েকৰ্তাই। েলক মােকর্ট বাজাের
দাঁিড়েয় সায়ন্তনী েঘাষ বলেলন, ‘‘রাজনীিত
করার জনয্ ধমর্ঘট ডাকা হেয়েছ। আমােদর
কথা রাজনীিতকরা সিতয্ই ভােবন নািক!’’
আেরক েকৰ্তা িপ েক বেন্দয্াপাধয্ােয়র
স্পষ্ট কথা, ‘‘ধমর্ঘট েডেক িকছু হয় না,
সকেলই ফায়দা লুটেত চাইেছ।’’

িতিনও ওই মিহলােক িজজ্ঞাসাবাদ কেরন।
কীভােব ‘আশা’র (সরকাির পৰ্কল্প)
কমর্ীরাও ওই বািড়র িতনতলার কারবার
সম্পেকর্ অন্ধকাের িছেলন, জানেত চান েস
কথাও। অননয্া বেলন, “িসআইিড’র সেঙ্গ
েযাগােযাগ েরেখ আমরাও এই ঘটনার
পৃথ
ৃ ক তদন্ত করিছ। শিনবার পূবূ র্াশায়
এেসিছলাম। এরপর বাদুিড়য়ােতও যাব।”
পূবূ র্াশার রক্ষণােবক্ষেণর দািয়েতব্
থাকা ওই মিহলা এবং তাঁর দুই েমেয়র
েমাবাইল েফান বােজয়াপ্ত কেরেছ পুিলশ।
বৃহৃ স্পিতবার রাত েথেকই পূূবর্াশার সামেন
পুিলশ েমাতােয়ন রেয়েছ। সূেতৰ্র খবর,

জন্মিদেনর পািটর্েত উদ্দাম গানবাজনার আসেরর পৰ্িতবাদ করায় মার
েখেত হল এক বৃৃদ্ধা ও তাঁর েছেলেক।
বৃদ্ধার অিভেযাগ েপেয় পুিলশকমর্ীরা
ঘটনাস্থেল েগেল তাঁেদরও মারধর
করা হয়।

ঘটনািট ঘেট শুকৰ্বার রােত েলক
থানা এলাকার গিড়য়াহাট েরােড। পুিলশ
অিভযুক্ত ১১ জন তরুণ-তরুণীেক
েগৰ্ফতার কের। শিনবার ধৃত
ৃ েদর আিলপুর
আদালেত েতালা হেল িবচারক সবর্জয়া
েচৗধুরী নােম এক তরুণীেক আগামী ২৯
নেভমব্র পযর্ন্ত েজল েহফাজেতর িনেদর্শ
েদন। বািক ১০ জন জািমন পায়।
পুিলশ ও স্থানীয় সুেতৰ্র খবর, গিড়য়াহাট
েরােড পঞ্চাননতলার কােছ একিট বািড়েত
শুকৰ্বার সতৰ্ািজৎ েঘাষদাস নােম বছর
বিতৰ্েশর এক যুবেকর জন্মিদেনর পািটর্ িছল।
িবেকল ৪েট েথেকই পািটর্ উপলেক্ষ বািড়র
িতনতলায় িমউিজক িসেস্টম চালু কের
পৰ্চণ্ড েজাের গান-বাজনা শুরু হেয় যায়।
সন্ধয্া হেতই সতৰ্ািজেতর বন্ধু-বান্ধবীরা
হািজর হেল েসই আসর আরও জেম
ওেঠ। রাত ১২টা েবেজ যাওয়ার পেরও
আসর না থামায় পােশর বািড়র ষােটাধব্র্
েরণু পৰ্ামািণক সওয়া ১২টা নাগাদ েলক
থানায় েফান কের অিভেযাগ জানান। িকন্তু
পুিলশ তখন যায়িন। েযেহতু েরণুর জানলা
খুলেলই সতৰ্ািজেতর ঘেরর জানলা েদখা
যায় তাই আওয়াজও খুব েজাের আসিছল।
রাত বাড়েত হুেল্লাড় আরও বােড়।
রাত ৩েট নাগাদ েরণু েফর থানায় েফান
কেরন। তখন পুিু লশ ঘটনাস্থেল হািজর
হয়। পুিলশকমর্ীরা িতনতলায় েপঁৗছেতই
পািটর্েত হািজর দু’িতনজন তরুণী তাঁেদর

পূূবর্াশার একতলা এবং েদাতলায় এখনও
জনাকুিড় মানিসক েরাগী রেয়েছন।
এিদন পূবূ র্াশার েদখােশানার দািয়েতব্
থাকা ওই মিহলা বেলন, “বাসন্তীেক এই
অঞ্চেলর সকেলই েচেনন। আিমও অেনক
বছর ধের জািন। তেব ওর এমন কাজকেমর্র
কথা জানতাম না।”
ওই মিহলা জানান, উদ্ধার হওয়া িশশুেদর
েদখােশানা করার জনয্ িদনরাত িমেল দু’জন
আয়া রাখা হেয়িছল। বৃৃহস্পিতবার সকােল
তাঁেদর একজন বািড়েত সমসয্া হেয়েছ বেল
চেল যান। অনয্জন ঘটনার পর েথেক আর
আসেছন না।

িবিভন্ন জায়গা েথেক ওই িশশুেদর
েসখােন এেন রাখা হেয়িছল বেল খবর।
ওই সংস্থার দািয়েতব্ িছল িবমল অিধকাির
এবং বাসন্তী চকৰ্বতর্ী। িবমলেক শুকৰ্বার
রােত পুুিলশ েগৰ্ফতার কেরেছ। তেব
েদািস্তপুেু রর েহামিট িবমেলর েবান তাপসী
অিধকারী চালাত বেল খবর।
এিদন ‘ওেয়স্টেবঙ্গল কিমশন ফর
েপৰ্ােটকশন অফ চাইল্ড রাইটেস’র
পৰ্িতিনিধরা েদািস্তপুের যান। েহােমর

কমর্ীরা কিমশেনর সদসয্েদর জানান,
ওেয়লেফয়ার
কিমিট’র
‘চাইল্ড
অনুমু িতকৰ্েম িশশুগুিলেক েসখােন রাখা
হেয়িছল। এিদন পুিু লশ এবং কিমশেনর
পৰ্িতিনিধরা েহােমর কাগজপতৰ্ খুিঁু টেয়
েদেখন। পৰ্াথিমকভােব েকানও অিনয়ম
খুুেঁ জ পাওয়া না েগেলও পুিলশ িবস্তািরত
েখাঁজখবর িনেচ্ছ।
েহামিটেত ১২ বছর বয়স পযর্ন্ত
িশশুেদর রাখার অনুমু িত িছল বেল
খবর। উদ্ধার হওয়া িশশুেদর মেধয্ ১৩
জেনর বয়স ১০ বছেরর কম। সাতজেনর
বয়স ১০ েথেক ১২-র মেধয্। সকােল
ফলতা থানার পুিু লশও ওই েহােম
যায়। েদািস্তপুুেরর েহােমর আয়ারা কাজ
েযাগ েদনিন। তাই উদ্ধার করার পর ওই
িশশুেদর লক্ষ্মীকান্তপুেরর একিট েহােম
আপাতত রাখা হেয়েছ।

,
ি
িদেক
েধেয় যায়।
া ওইই তরুণ-তরুণীরা তখন
মৎত অবস্থায় িছল বেল অিভেযাগ। সেঙ্গ
মিহলা পুুিলশ না থাকায় পাল্টা তাঁেদর
িবরুেদ্ধই শ্লীলতাহািনর অিভেযাগ উঠেত
পাের এই আশঙ্কায় পুিলশকমর্ীরা েরণু ও
তাঁর েছেলেক ওই বািড়েত েডেক িনেয়
যান। েরণু এবং তাঁর েছেল িতনতলায়
েগেল তাঁেদর ওই তরুণ-তরুণীরা মারধর
কের বেল অিভেযাগ। থামােত েগেল থানার
িডউিট অিফসারেকও এক তরুণী মারধর
কের। এরপর পুিলশ, েরণু ও তাঁর েছেলেক
িনেয় বািড়র নীেচ এেস েকালাপিসবল েগট
আটেক
েদয়, যােত অিভযুেক্তরা পািলেয়
: পািটর্েত হুেল্লাড়। (পৰ্তীকী)
েযেত না পাের।
ডাকা হয় মিহলা পুিলশেক। েভার সওয়া
৪েট নাগাদ মিহলা পুিলশ এেল ওই তরুণতরুণীেদর েগৰ্ফতার করা হয়। তােদর
িবরুেদ্ধ েরণু এবং তাঁর েছেলেক মারধর,
পুিলশকমর্ীেদর কােজ বাধা েদওয়া ও
মারধেরর অিভেযাগ দােয়র হয়। অিভযুক্ত
...
সতৰ্ািজেতর মা আেগই মারা িগেয়েছন।
বাবােক পিরচারকেদর েকায়াটােসর্ পািঠেয়
িদেয় বািড়েত েস একাই থােক।

