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কযামাস
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কোদ শলগড়ত পড়য়া
ছাড়াই চলছ পুর—সÓল!
আপাতভাব
আর দশট
কযামাসর
মোই৷ কন
কাস রম পা
রাখল মন
হব ভÓল কর
ছটর দন চল
এসছন৷ কন
না। আসল
এমনই এক
সÓল কযামাস
কযখান
কযালনারর
পতট দন
ছট৷ লখছন
সঞীব মণল

এ বশক আম এ শশর বাসোগয কর
যাব আম....
কোর কব সুকান ভটাচাযর
কবতার লাইন কলখা সÓলর দরজার
ঠক উপর৷ কদওয়ালর চারপাশ
কবগর রবীননাথ, ঋষ অরবি,
রামোহন রায়র ছব। সপাহ ছয়দন
সÓল কোলা। আপাতভাব আর দশট
কযামাসর মোই৷ কন কাস রম পা
রাখল মন হব ভÓল কর ছটরদন
চল এসছন৷ হয়তা তাই শনশান৷
কন না৷ আসল এমনই এক সÓল
কযামাস এটা কযখান কযালনারর
পতট দন ছট৷
কারণ, একজনও পড়য়া কনই কয!
পতযন গাম নয়৷ এমন পড়য়াহীন
অদূতÓড় সÓল আজও দবয চলছ খাস
শলগড় শহরর ২৭ নমর ওয়াডর
কদশবনÓপাড়ায়। নাম এক নমর শশ
বদযালয়৷ শিকা একজন৷ সবশিা
মশনর আথক সহায়তা সময়মো
মলছ। তবু ককন পড়য়ার কদখা কনই?
উোরচাপান থাকলও পের সঠক
উতর কনই৷
১৯৪৯ সাল সÓল চালু হয়৷ কবশ
ভালই চলছল৷ ২০১৩-২০১৪ সাল
কথক সমসযার সূতপাত৷ পড়য়া সংখযা
কমত থাক৷ ২০১৬-কত ফাঁকা হয়
যায়৷ নতÓন কUনও খুদ ভত হয়ন৷
পরহহত কদখ চনত এলাকার
বাসিারা৷ যদও তা নয় কহলোল
কনই কতåপির৷ বাসিাদর অভোগ,
কয়ক বছর আগও সÓলর এমন দশা
ছল না৷ তখন খুদ পড়য়াদর বসার
জায়গা কর কদওয়াই দায় হত৷ ২০১৫কত সÓলর খাতায় পড়য়ার সংখযা কম
দাঁড়ায় ছয়৷ পরর বছর শূনয। ককন
এমনটা হল?

পতযন কUনও গাম নয়৷
এমন পড়
য়াহীন সÓল
আজও দবয চলছ খাস
শলগড় শহরর ২৭
নমর ওয়াডর
কদশবনÓপাড়ায়৷ নাম এক
নমর শশ বদযালয়৷
শিকা একজন৷
সবশিা মশনর
আথক সহায়তা সময়
মো মলছ। তবু
পড়
য়ার কদখা কনই।
ওয়াড কাউিলর পশান চকবতী বলন,
“এলাকায় বি কনই। কবশরভাগ বাসিা
কছলময়দর কবসরকার সÓল ভত
করছ৷ অনক চল যাে হাইসÓলর
সে যুক পাথমক সÓলগলত৷ ফল
এক সময়র নামী পাইমার সÓলট
পড়য়ার অভাব
ধুঁকছ৷” যদও
বাসিাদর একাংশ কাউিলরর সাফাই

অতথ

মানত রাজী হয়ন৷ তাঁদর অভোগ,
সÓল শিক ছলন তনজন। একজন
পাশশিক অনযত চাকর কপয় চল
গয়ছন৷ এখন একমাত শিকা এনাশী
বসু৷ সÓল পড়য়া ভতর কUনও উদগ
এঁদর ছল না৷
ওয়াডর শিা কমটর সদসয
ইনজৎ কোষ বলন, “পড়য়া কম
কগলও শিক-শিকাদর কহলোল
কদখন৷ এডÓকশন কমটর তরফ
কয়কবার সমসযার কথা ডআই-কক
জানাো হয়ছ৷ কন লাভ হয়ন৷ ”
যদও শিকা এনাশীদবী এই
অভোগ অসীকার করছন৷ তাঁর দাব,
“ছয় মাস আগ সÓলর দায়ত নয়ছ৷
ওই সময় একজনও পড়য়া ছল না৷
অনক কচষা কর কয়কজন পড়য়া
কোগাড় করছ৷” যদও কজলা বদযালয়
পরদশক (পাথমক) তপনকুমার বসু
বলন, “ইংরজ মাধযম পড়াোনার
বযবসা কর সÓলটক রিার কচষা
চলছ৷” পাথমক শিা সংসদর
কচয়ারমযান পণব ভটাচায জানয়ছন,
সব একজন নতÓন শিকা সÓলর
দায়ত নয়ছন৷ তন কচষা করছন৷
তব কছ সমসযা আছ৷
ছব : কলনা সূতধর

সÓল কযামাস ড়
শধুই কছ কর
কদখাোর হাতছান

ডামডম গজন
বদযামির হাইসÓল
কবশরভাগ পড়ত
আস ডামডম,
মালবাজার,
ওদলাবাড় এবং
বাগরাUট চা
বাগান এলাকার
পড়
য়ারা বভন
কোকশনাল কUস
পশিণ নয় নতÓন
কছ করার সে
বোর৷ কবড়ছ
কখলার মাঠর
কনশাও৷ বশষ
কর ফÓটবল ও
রাগবত কবশ নাম
করছ পড়
য়ারা৷
লখছন
অরপ বসাক

ভবষযতর সপণ পূরণ করত
সÓলই চলছ ‘পযারা কমডকযাল’
কাস৷ চালু হয়ছ ‘ওয়লডং’
পশিণর বযবহহা৷ কমউটার
কাস৷ মালবাজার মহকুমার চা
বাগান কঘরা ডামডম গজন
বদযামির হাইসÓল কযামাস
ড় শধুই কযন কছ কর
কদখাোর হাতছান৷ শধু কো
কলখাপড়া অথবা পশিণ নয়৷
চলছ রাগব-র মো কখলা
নয়ও হইচই৷
কদশ সাধীনর পর বছর
১৯৪৮ সাল মাত চিশজন
পড়
য়াক নয় সÓলর যাতা
শর৷ এরপর শধুই এগয় চলা৷
চা বাগান এলাকায় সচতনতা
বাড়ত কমশ কবড়ছ ভড়৷
এখন পড়
য়া সংখযা ১ হাজার
২৫০ জন৷ কবড়ছ শিক
সংখযাও৷ সায়ী এবং অসায়ী

মলয় পঁচশজন শিক

উতরবের জনজাতদর নয়
ককনীয় সংগহশালা কহাক
অনকদনর ইো উতরবের জনজাতদর নয় ককনীয় সংগহশালা কহাক
উতরবে। এখান বভন জনজাতর বসবাস কমচ, রাভা, ধীমাল, কটাটা
আরও কত কী পতযক জনজাতর ভাষা, সংসåত কযমন গবষণার বষয়
অনযদক একশণর পযটকদর কাছও আকষণীয়। তাঁদর বযবহত সামগী
নয় সংগহশালা গড় উঠল উতরবের গবর সমদ হত পার। পশাসনক
মহল বষয়ট জানয়ছ।
কগৗরীশংকর ভটাচায,
ভমণ কলখক
ভমণ আমার কনশা। ভমণ সংকান
কলখালখর সূত ঘুরছ পচÓর। কখনও
পায় কহট। আবার কখনও গাড়ত। বহ
মানুষর সে পরচয় হয়ছ।
জনজাতদর জীবনযাতার সংসশ
এসছ। অনক দনর ইো উতরবের
জনজাতদর নয় ককনীয় সংগহশালা
কহাক। এখান বভন জনজাতর বসবাস।
কমচ, রাভা, ধীমাল, কটাটা আরও কত
কক পতযক জনজাতর ভাষা, সংসåত
কযমন গবষণার বষয় অনযদক
একশণর পযটকদর কাছও আকষণীয়।
তাঁদর বযবহত সামগী নয় সংগহশালা
গড় উঠল উতরবের গবর সমদ হত

কদশ সাধীনর পর
বছর ১৯৪৮ সাল
মাত চববশজন
পড়
য়াক নয় সÓলর
যাতা শর৷ এরপর
শধুই এগয় চলা৷ চা
বাগান এলাকায়
সচতনতা বাড়ত
কমশ কবড়ছ ভড়৷
এখন পড়
য়া সংখযা ১
হাজার ২৫০ জন৷
কবড়ছ শিক
সংখযাও৷

পার। পশাসনক মহল বষয়ট
জানয়ছ। লাটাগড়র কাছ কগালাবাড়
সংগহশালার আদশ যায়গা হত পার বল
আমার মন হয়ছ। কন এখনও কসরকম
সাড়া পাইন।
আলপুরয়ারর কাজমান কগাল নাম
এক বযাক নজস উদযাগ এ ধরনর
সংগহশালা গড় তÓলছলন। কন এটা
অত সামানয নমুনা মাত। ককনীয়ভাব বড়
আকার সংগহশালা গড় কতালা জরর।
কারণ সময়র সে জনজাত সমাজর
অনক কছই পালাে। পুরনা কাপড়র
বযবহার এখন কনই বললই চল। আরও
অনক সামগী ি বলুপর পথ। অনক
খুঁজও তাঁত মলছ না। আরও কদর হল
কছই পাওয়া যাব না। কন ককানও
বযকর পি এই কাজ কমাটও সমব নয়।
কারণ, বযয়বহল আয়াজন। এটা সরকার
উদযাগই সমব। সরকার এগয় এল
পযটনর নতÓন দীগন খুল যাব। শধু তাই
নয়। গবষণার কাজও যথষ সহায়তা
মলব।
পকৃত উতরবেক উজার কর
দয়ছ। সমাবনাও পচÓর। পতদনই
পযটনর নতÓন নতÓন দগন খুলছ। কন
পযটন মান সবটাই পকৃত নভরতা নয়।
এলাকার মানুষ জনজাতরাও পযটনর অে
হত পার। তাঁদর পাতযহক জীবনযাতা
কথক অনক কছই শিার আছ।
বাইরর পযটকদর কাছ খুবই আকষণীয়
তা। ককনীয় সংগহশালা গড় উঠল
পযটনর এই শাখা বকাশ েতমন েকানও
সমসযা থাকব না। পাশাপাশ জেলর
উপরও চাপ কমব। এই মূহত ে যটা
খুবই জরর। কন জান না েকন সরকার
তরফ আজও েকন সাড়া মলছ না।
সুস পযটনর পরবশ কগড় কতালার
জনযই আমার মন হয় খুবই দরকার রসট

রয়ছন সÓল৷ পড়
য়াদর.
কবশরভাগ ডামডম, মালবাজার,
ওদলাবাড় এবং বাগরাUট চা
বাগান এলাকার৷ বভন
কোকশনাল কUস পশিণ
নয় নতÓন কছ করার সে
বোর পতযক৷ কবড়ছ
কখলার মাঠর কনশাও৷ বশষ
কর ফÓটবল ও রাগবত কবশ
নাম করছ পড়
য়ারা৷ সÓলর
শরীর শিার শিক
আশসকুমার টÓডÓ জানয়ছন,
কয়ক বছর কথক পড়
য়াদর
মধয কখলাধূলায় উৎসাহ কমশ
কবড়ই চলছ৷ কখলার মাঠও
কয ভবষযত জীবন ততরর অে
কসটা ওরা অনুভব করত সিম
হয়ছ৷ তাই এখন মহকুমা কো
বটই৷ কজলাির কথকও
পুরসার আসছ। পড়
য়াদর
ভবষযৎ জীবনর দশা ঠক কর
দত ’ট বষয় কোকশনাল
কUস চালু করা হয়ছ৷ একট,
পযারা কমডকযাল কUস৷ অনযট
ওয়লডং৷ সÓলর পধান শিক
সুশানকুমার পণত বলন,
“পুেি সরকার পযারা
কমডকযাল কUস পড়াচছন৷
ওয়িংয় কাস নেন আজাদ
কোi৷ ট কUস ছয় মাসর৷”
এছাড়াও রয়ছ কমউটার
পশিণর বযবহহা৷ তব
এতকছর মধয সমসযা কনহাত
কম কনই৷ সÓল হহায়ী শিক
থাকার কথা তশজন৷ আছন
মাত পনোজন৷ সমসযা কাস
রমরও৷ পড়
য়াদর গাদাগাদ
কর বস কাস করত হচছ৷
কনই সীমানা পাঁচল৷ তাই
নরাপতার পে কথকই যায়৷
চÓর কলগই আছ সÓল৷ সমসযা
এড়াত তনশ পহরীর কথাও
বলছন সÓল কতåপি৷ সামানয
বৃষত জল থইথই হয় থাক
সÓলর মাঠ৷ কোডশডংয়
থাক না পানীয় জল৷ সÓলর
পধান শিক বলন,
“সমসযাগলর কথা কতåপিক
জানাো হয়ছ৷” কন কUনও
বযবহহা হচছ না কদখ
অভভাবক মহল কিভ
বাড়ছ৷ পে উঠছ যখন সÓল
পড়
য়ারা কখলায় সাফলযর মুখ
কদখছ তখন ভাল মাঠর বযবসা
হব না ককন!
ছব : পতবদক

এবং কহাটল গড় কতালায় রাশ টানা।
কারণ, যততত কয ভাব রসট, কহাটল
গড় উঠছ এবং পকৃত পযবিণর নাম
কবললাপণার পবণতা কদখা দে কসটা
অতযন বপজনক। তাই নয়নণ জরর
হয়ছ। নজরদারর পয়াজন রয়ছ।
সমত জয়নী ও বকায় কহাটল রসট বন
করা নয় আদালত রায় দয়ছ। এই রায়
পরবশ ও বনযপাণর পি ভাল। জান
এর ফল অনকর কমসংসান নষ হব।
হয়ত তাই কিাভ কদখা দয়ছ। কশষ
পযন ক হব জান না। কন এটা বলতই
পার নয়ম কমন পকৃতর ভারসাময রিা
কর কাজ করল এই ধরণর বপদ
এড়ানা সমব।
উতরবে পযটনর বকাশ অনক
কাজ হয়ছ। হেও। তব এখনও
উতরবে এমন অনক জায়গা রয়ছ যার
কথা কসভাব মানুষ জান না। কলখালখর
জনয অনকবার ঘুর অবাক হয়ছ।
অজানা জায়গাগলক মানুষর সামন
তÓল ধরা দরকার। পাশাপাশ
ইতহাসভতক পযটনও একটা গরতপূন
দক। কসই দকট এখনও অনকটাই
অবহলত রয়ছ বল মন হয়।
ককাচবহার রাজবাড়র কবহাল দশা।
জলপাইগড় রাজবাড় নয়ও কছ করা
হয়ন। গরতপূণ কগাসানমারীর সাপতয বা
কসখানকার সংগহশালাটও কসভাব
মানুষর কাছ তÓল ধরা হয়ন।
চলাপাতার জেল নলরাজার গড়র ইট
চÓর হয় যাে। ককানও নজরদার কনই।
বকার গর অবসাও তথবচ। এগলা
খুবই পীড়া কদয়। চাইব যাত সরকার
উদযাগী হয়। উতরবের সমদক রিা
করার পাশাপাশ অনযদর জনযও তÓল
ধরত পার আমরা।
অনুলখন : সবযসাচী ভটাচায

