gr দশেdাহী, িমিডয়া িক ভুল বলেছ? সবাi িক ভুল বলেছ? ...
আিম যখন যাদবপুেরর oi পাঁচজেনর কথা বললাম, যারা বাদ িদেয়
কu oi াগান তােলিন$ তখন oরা বলেছ, oেদর িবrেd কী
ব বsা নoয়া হেব? ধু রাজাবাজাের নয়, আমার য বnুরা
আiআiিট- ত আেছ, তারা ফসবুেক িলেখেছ, oi পাঁচজনেক শািs

িদেতi হেব$ eেদর আিম িচিন, eরা eিবিভিপ ব াকgাuে ডর নয়$
বলুেড়র িমশেন আমরা eকসে পেড়িছ$ oখােন eকটা িহndেtর
টান থােক, যেহতু সn াসীেদর জায়গা$ আিম oেদর যুিkর িদক
থেক aেনক কথা বেলিছ$ িকnt বেল িকছু হে না$

ধন েয়র ফাঁিস

eবার িফের দখেছ oর gাম
kলুিডিহেত ধন েয়র বািড়েত ছাতনা থানা থেক পুিলশ খাঁজখবর
করেত যায়। তার পরিদন ধন েয়র ভাi িবকােশর পiেতর an ান
িছল। ধন য় uপিsত িছল না। an ােনর পর রােত সখােন
কলকাতার লালবাজার থেক পুিলশদল eেস তাNব চালায়। বািড়র
লাকজনেক মারধর কের। ভয় দখায়, মেয়েদর তুেল িনেয় যােব।
গাটা gাম সnts। eরপর ক-িদন বােদ বােদ পুিলশ হানা িদেত
থােক। আtীয়sজেনর বািড়েত তlািশ চলেত থােক। d-মাস পের
ধন য় gpার হয় kলুিডিহ থেকi।
কস যখন কােট uঠল, বলা হল িতনজন সাkী ধন য়েক
খুেনর িদন িবেকেল oi ােট দেখেছ। হতােলর মা যখন বািড়র
বাiের, সi ফাঁেক ধন য় নািক টিলেফান করেত oi ােট
ঢুেকিছল। বলা হল, ধষেণর pমাণ িমেলেছ পাs মেটেম। বলা
হল, খুেনর জায়গা থেক ধন েয়র জামার বাতাম আর গলার চন
পাoয়া গেছ। oi াট থেক চুির যাoয়া লিডজ হাতঘিড়
ধন েয়র বািড় থেক নািক udার হেয়েছ। সরকার পেk ২৯ জন
সাkী দাঁড়ায়, uেlািদেক eকা ধন য়। দায়রা আদালেত ফাঁিসর
আেদশ হয়। sুলছাtীেক ধষণ-খুন – জঘn, িবরলতম aপরাধ;
তাi ফাঁিসর সাজা। হাiেকাট আর sিpম কােট সi সাজা বহাল
থােক। আদালত, রাজ পাল, রাTপিত সবার কােছ pাণিভkার
আেবদন কের ধন য় িনেজ, পের তার stী, মা, ভাi। কলকাতািদিlর আদালেত দৗেড়ােদৗিড় সব ব থ হয়। ২০০৪ সােলর ২৫ জুন
থেক ফাঁিস eকবার িপিছেয় যায়, িকnt শেষ সiবছরi ১৪ আগs
ফাঁিস হেয় যায়।
ফাঁিসর সমেয় কাগেজ খবর দেখ আমােদর সেnহ হেয়িছল। ফাঁিসর
িদন িতেনক পের আমােদর বnু পরেমশ গাsামী ছাতনা আেসন।
ধন েয়র বাবা বংশীধরবাবুর সে কথা বেলন। uপিsত aেনেকর সে
কথা বেলন। িফের িগেয় জানান, eখানকার কu িব াসi কের না য
ধন য় eমন কাজ করেত পাের। বেড়া eকটা গালমাল হে কাথাo।
তখন আমরা কস সmেn খাঁজখবর িনi। কেসর কাগজপt জাগাড়
কের খুিঁ টেয় পিড়। সi সময়কার সব খবেরর কাগজ খুিঁ টেয় পিড়। খুন
যখােন হেয়িছল সi আনn a াপাটেম ট দশন কির। পুিলশ aিফসার
যাঁরা তদn কেরেছন, পাs মেটম ডাkার, ফেরনিসক িবjানী,
মামলার সাkী, পdপুkের হতালেদর pিতেবশী, kলুিডিহেত ধন েয়র
আtীয়-বnু-pিতেবশী, জেল ধন েয়র pিতেবশী, জেলর ডাkার,
ধন েয়র uিকল, ধন েয়র সহকমী িসিকuিরিট গাড, সবার সে কথা

বাঁkড়ার ছাতনা কামারkিল মােড় গত ২৪ জাnয়াির eক পথসভা
anি ত হয়। oi মাড় থেক িতন িকেলািমটার দূের kলুিডিহ; সi
gােমর ধন য় চেTাপাধ ােয়র নাম pায় সবাi েনেছন। ধন য়েক
চােdা বছর কারাবােসর পর ফাঁিসেত ঝালােনা হেয়িছল ২০০৪
সােলর ১৪ আগs। sুল-ছাtী eকিট মেয় হতাল পােরখেক খুন,
ধষণ আর ঘিড় চুিরর aিভেযােগ স দাষী সাব s হেয়িছল। ছাতনার
পথসভা হেয়িছল সi মামলার পুনিবচােরর দািবেত। সভার uেদ াkা
িছল গণতািntক aিধকার রkা সিমিত (eিপিডআর)।
সভার rেত eিপিডআর-eর তরেফ aিরিজৎ গা িু ল জানান
iি ডয়ান s ািটিsকাল inিটিটuেটর di aধ াপক দবািশস সনgp
o pবাল চৗধুরী গত eগােরা-বােরা বছর ধের anসnান কের
দিখেয়েছন, য-সব পািরপাি ক pমােণর জাের ধন েয়র সাজা
হেয়িছল, সgেলা pায় সবi ভুেয়া। eমনকী ধন য় আেদৗ ei খুন
কেরিন, eমন সmাবনা s হেয় uেঠেছ তাঁেদর িনরীkা থেক।
মামলার পুনিবচােরর দািব িনেয় ei সভার আেয়াজন করা হেয়েছ
সi কারেণi।
দবািশস সনgp বেলন, ‘আজেক আমরা সমেবত হেয়িছ
ধন য় চেTাপাধ ােয়র নােম। যার ফাঁিস হেয়িছল হতাল পােরখ নােম
eক sুল ছাtীেক খুন করার দােয়। ei িবষেয় কােনা আেলাচনা
করার আেগ মূল ঘটনা কী িছল eকটু sরণ কের নoয়া দরকার।
uপিsত aেনেকi হয়েতা ei কািহিনর িকছুটা জােনন, িকছুটা
জােনন না।
হতাল পােরখ কলকাতায় পdপুkেরর eক াটবািড়েত থাকত।
চারতলায় সi াট। oঠানামার িলফট িছল। িলফেটর পােশ
িসিকuিরিট গাড পাহারায় থাকত। ধন য় িছল eকজন গাড। ঘটনার
িদন dপুেরর পর থেক হতােলর বাবা আর দাদা পািরবািরক
দাকােন। সকােল পরীkা িদেয় ফরার পর থেক বািড়েত ধু
হতাল আর তার মা। িবেকেল িকছুkেণর জn মা মিnের যান।
িতিন ফরার পর ডাকাডািক সেtto ােটর বn দরজা কu
খােলিন। লাকজন জেড়া হেল দরজা ভেঙ দখা যায় হতাল খুন
হেয় পেড় আেছ। খুনটা কu হেত দেখিন। িতন ঘNা পর পুিলশ
আেস। পােরখেদর তরেফ ধন েয়র নােম ধষণ আর খুেনর aিভেযাগ
করা হয়। আর বলা হয় ধন য় নািক বপাtা। পুিলশ সi কথা
তখনi সাংবািদকেদর জানায়। পরিদন সব কাগেজ ধন েয়র নাম
বেরায় পলাতক খুনী িহসােব। সিদন, মােন খুেনর পরিদন, রােত
মnন সামিয়কী
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সের পড়েতi পাের। তাi বেল হতােলর বািড়র লাক বেলেছ
বেলi ঘাষণা করা হেব ধন য় খুনী, তাi পািলেয়েছ? oটা তা oর
বািড় নয়, তখনকার িডuিটর জায়গা নয়, oখােন aকারেণ তােক
থাকেত হেব কন? আমার aিফেস আজ সকােল খুন হেল বলা
হেব, আিম aিফেস নi তাi আিমi খুন কের পলাতক? আসেল
ধন য় পািলেয়েছ িক পালায়িন জানার আেগi পুিলশ ঘাষণা কের
দয়, স খুন কের পািলেয়েছ। কাগেজ কাগেজ খবর বেরায়।
ধন য় খুনী, ধষক, তােক পুিলশ খুজ
ঁ েছ। তারপর পািলেয় বড়ােনা
ছাড়া ধন েয়র আর uপায় কী।
পুিলশ তা ভুল কের ধন য়েক সেnহ করল। িকnt ধু
সেnেহর বেশ aিভেযাগ, স aিভেযাগ আদালেত িটকেব কী কের?
আদালেতর ব াপারsাপার িনেয় aেনেকরi ধারণা নi। আমােদরo
িছল না। আদালত আর পাঁচটা সরকাির aিফেসরi মেতা। সখােন
আসল কথা হল কাগজ। কাগজi সব। কাগজপt সাজােত পারেল
তেব িঠক িবচার হয়। পুিলশ চাiেল িঠকমেতা তদn কের কাগজ
সাজােত পাের। স sেযাগ তােদর আেছ। িকnt aেনক কেস চাপ
থােক বেল পুিলশ ভােলা কের তদn করেত পাের না। সালমান
খােনর মেতা লাকজন মাnষ মেরo ছাড়া পেয় যায়। তাi an
কেস পুিলশেক কাজ দখােত হয়। eত খুন হয় চারিদেক। anত
িকছু লাকেক দাষী pমাণ কের শািs িদেত না পারেল pশাসন
আর িবচার ব বsার oপর লােকর ভরসা থাকেব না। তাi মােঝ
মােঝ িকছু লােকর দাষ pমাণ হoয়া দরকার। কমন কের হেব?
কস সািজেয় হেব। পুিলশ যােক সেnহ করেছ, িবচারকরা যােত
তােকi দাষী সাব s কেরন তার জn সাkীসাবুদ সাজােত হয়।
সাজােনা সাkী। সাজােনা pমাণ। স kমতাo তােদর আেছ। িমথ া
কের সাজােনার মেতা আiেনর sিবধা আেছ। গােয়nা পুিলশ ei
কাজটা খুব ভােলা পাের। তদn ভােলা করেত পাের তা নয়। যােক
সেnহ হে , তােক আ া কের ফাঁসােত পাের। ধন েয়র বলায়
eটাi ঘেটিছল।
পুিলশ কত খারাপ আমরা িকnt স কথা বলিছ না। পুিলশ
আiন শৃ লা বজায় রােখ। ei সভার জn যমন। aেনক সময়
পুিলশেক মাnেষর িবপেদ সাহায করেত দখা যায়। পুিলশ আপনার
আমার মেতা সাধারণ লাক। সাধারণ লাক sান কাল বুেঝ আচরণ
কের, পুিলশo তাi। সাধারণ ছাt পরীkা িদেত িগেয় যিদ টুেক পাশ
করার sেযাগ পায়, তাহেল স সi sেযাগ নেব না কন? ক
কের পড়ােশানা স করেব কন? পুিলশ যিদ ক কের তদn না
কের ধু সাkীসাবুদ সািজেয় মামলা পশ করার sেযাগ পায়,
ভােলা কের তদn করার iে তার হেব কন? আসল কথা হল,
বতমান ব বsায় পুিলেশর সi sেযাগ আেছ, ছােtর যমন টাকার
sেযাগ থােক। ছাt টুেক পাশ করেলo kিত হেত পাের। বেড়া রাগ
হেল টুেক পাশ করা ডাkােরর হােত িচিকৎসা হাক, আমরা কu
িক চাi? তমিন িঠকমেতা তদn না কের কস সাজােনার sেযাগ
যিদ থােক, তা হেল তার থেক আপনার আমার য কােনা লােকর
িবপদ হেত পাের। ভুল কের জল। ভুল কের যাবjীবন। ভুল কের
ফাঁিস। ধন েয়র যভােব ভুল কের ফাঁিস হেয়েছ বেল মেন হে ,

বিল। an িবেশষjেদর সে কথা বিল। সব িকছু খিতেয় দেখ বুিঝ,
ধন য় িনেদাষ।
সmূণ সাজােনা কস। মাt আধঘNা সময় হতােলর মা নািক
িছেলন না। eiটুk সমেয় ধষণ, বাiশটা আঘাত কের খুন, চুির --eত কাN সের কu বিরেয় যােব, তার গােয় আঁচড়িট লাগেব না,
লােক দেখ িক ুিট বুঝেব না --- eমন হেত পাের না। তা ছাড়া
sরিkত চারতলার াট, বাiেরর কােরা ঢুকেত পারারi কথা নয়।
eকটু খাঁজ িনেতi বাঝা গল, di সাkী িমথ া সাk িদেয়েছ।
িতন নmর সাkী তা আদালেতi uেlা কথা বেলেছ। তাহেল
দাঁড়াল ei, ধন য়েক খুন করেত কu দেখ িন, ােট ঢুকেতo
কu দেখ িন। বািক রiল বাতাম, ঘিড় আর চন। ঘিড় চুিরর
pমাণi হেয় দাঁড়ােব ধষণ খুেনর pমাণ! aথচ eটাo বাঝা যাে ,
বাতাম, ঘিড় সব ভুেয়া। ধন েয়র বািড় থেক পুিলশ eকটা নতুন
জামা চেয় িনেয় গল, রেkর দাগ িক ু পাoয়া গল না, সটা
হেয় গল খুেনর জামা। লালবাজােরর পােশ রাধাবাজাের aেনক
ঘিড়র দাকান, সখানকার eকটা ঘিড় দিখেয় বলল ধন েয়র বািড়
থেক পেয়েছ। জামা-ঘিড় িসজ করার সময় সাkী থাকার কথা
বািড়র আেশপােশ কাrর। মােন kলুিডিহর। পুিলশ বলল তারা
সাkী সে কের িনেয় গিছল ছাতনা থেক। কমন সাkী? তার
মেধ eকজনেক আদালেত হািজরi করা গল না। আর eকজন হল
থানায় চা িদেয় যায় eমন eক যুবক। স নািক gpােরর দেল িছল।
eরকম eকজনেক িনরেপk সাkী বলা যায় িক? স তা পুিলশ যা
বলেত বলেব তাi বলেত বাধ । স য gpােরর দেল িছল না তার
pমাণ আেছ। ধন য়েক কাথা থেক খুেঁ জ পাoয়া গিছল তাi িনেয়
তার কথার সে aিফসােরর কথা মেলিন। থানার মেজাবাবুর
কথাo মেলিন। eকজন বেলেছ ধন য় খেড়র চােল েয় িছল,
আর eকজন বেলেছ স খেড়র গাদার িপছেন বেস িছল। eরা eকi
দেল িগেয় থাকেল eক eকজন eক eকরকম বলেব কন?
নারী িনযাতেনর গlo িমথ া। খুন তা হেয়iেছ, নৃশংস খুন।
িকnt পাs মেটম িরেপােট য বাiশ দফা আঘােতর কথা আেছ,
সব মাথায় মুেখ ঘােড়। খুন ছাড়া an য ঘটনার জn eটােক
জঘn িবরল aপরাধ বলা হল, তার িচhমাt নi। পাs মেটম
ছাড়াo ফেরনিসক পরীkা হেয়িছল। ei dেটা পরীkার িরেপাট কu
িমিলেয় দেখিন। দখেল পির ার বাঝা যত, eটা সরকম কস
নয়। খুেনর d-eক ঘNা আেগ সmবত আর eকটা ঘটনা ঘেটিছল।
eমন ঘটনা যা জানেত পারেল বািড়র লাক রেগ আgন হেয় যেত
পাের। ধু ধু বলা হল, সটা জবরদিs কের হেয়েছ, oটাi ধষণ,
ধন য় কেরেছ।
কন eমনটা হল? পুিলেশর সে আসল খুনীেদর যাগসাজস
হেয়েছ eমন কথা আমরা িকnt বলিছ না। পুিলশ ভুল ভেবেছ।
কন ভেবেছ? হতােলর বািড়র লাক ধন েয়র নাম কেরিছল
বেল, আর ধন য় পািলেয়িছল বেল। সিত i িক পািলেয়িছল?
ভাiেয়র পেতয় তা oর eমিনেতi বািড় আসার কথা িছল। সিদন
না হাক পেরর িদন। eকটা খুন হেয় গেছ, পুিলশ ধের টানাটািন
করেব, বািড় যাoয়া ভেs যােব, ei aবsায় লােক তাড়াতািড়
মnন সামিয়কী
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িনি ত জানেতন না। eখন জানেলন। আজ আবার eিপিডআর
eেসেছ আপনােদর পােশ। eবার আপনারা সকেল িমেল িঠক কrন
কী করেবন। আমােদর কাজ আপাতত শষ। আপনারা িকছু r
করেবন িকনা ভেব দখুন। আপনােদর জn েভ া রiল।’
বণীমাধব চেTাপাধ ায় ছাতনার নাগিরকেদর তরেফ মুখ মntীর
uেdে লখা eক sারকিলিপ পাঠ কের শানান, যােত ধন েয়র
ফাঁিসর পুনিবচার চাoয়া হেয়েছ। দবdলাল মুখািজ ( দoঘিরয়া)
ধন েয়র gpােরর সময় পুিলেশর সাkী িহসােব আদালেত িগেয়
ধন েয়র িবrেd সাk িদেয় eেসিছেলন। তাঁর সােk র জাের
pমাণ হয় য ধন য় খুেনর জায়গা থেক eকটা ঘিড় চুির কেরিছল।
যেহতু ধন য়েক খুন বা ধষণ করেত কu দেখিন, চুিরর pমাণi
হেয় দাঁিড়েয়িছল খুন-ধষেণর pমাণ। সi দবdলাল মুখািজ সভায়
দাঁিড়েয় pকাে জানান, িতিন পুিলেশর চােপ িমথ া সাk
িদেয়িছেলন। িতিন বেলন, ‘আিম ছাতনা থানার সামেন চােয়র
দাকান কির। ভাের দাকান খালার সময় থানায় আমায় ডাকা
হল। যেয় দখিছ ধন য় বেস আেছ। ধনার সে িগেয় কথা
বললাম। oরা বলল জািনস নািক eেক? জািন বলেতi বলল, সi
কর। কলকাতায় িগেয় দখিছ uলটা কস। আমার dারা চার pমাণ
হেয়েছ। আর oiসব হািবজািব aিভেযাগ ogেলা আিম িকছুi জািন
না, oর বািড়o আিম যাiিন। আমায় জবরদিs বলা করাiল আিম
oর বািড় িগেয়িছলাম, বািড়েত আমার সামেন oেক ধরা হেয়িছল।
আর হােতর ঘিড় বা জামা বা বাতাম ogলা eখােন তা িসজ
হয়িন, ogলা পের যখন বেলেছ সi কের িদেয়িছ। আমার dারা
চার pমাণ হল। আমােদর eখান থেক যখন কােট যেত হয়,
িতনিদন আেগ তুেল িনেয় গিছল। তারপর লালবাজাের আেগ
কাটটা বসল। কাট তির করল --- য ei ei বলেত হেব।
তখনi আিম বুঝেত পের গলাম। তার আেগ আিম তা eখােন
কােট সাkী িদেয়িছ, আিম জািন তা। আিম যাiেয় দখিছ
আমােদর আর কu নi, আিম eকা। সরকােরর য uিকল সo
দখিছ oেদর ধাের। জীবন বাঁচােনার জn oiভােব বেল আিম বার
হেয় eেসিছ।’
eরপর eিপিডআর-eর বিলয়ােতাড় শাখার তরেফ মুkারাম
ঘাষ বেলন, ধন য়েক তা আর ফরােনা যােব না, স নi। িকnt
আমরা যারা সাধারণভােব জীবনযাপন কির, আমােদর ভিব ৎটা
কী? দবdলালবাবু বেল গেলন তাঁেক পুিলশ কীভােব শািসেয়েছ।
সিত কথাটা বলার aিধকার থাকেছ না। সাধারণ মাnষ কত কে র
মেধ রেয়েছন, মাnেষর সংসার চালােনা দায় হেয় uেঠেছ। তার
uপের আবার যিদ eমন uৎপাত করা হয়, তাহেল sাভািবক
জীবনযাপন করা dঃসাধ হেয় পড়েব।
ধন েয়র বান শািn মুখািজ বেলন, ‘আিম ধন েয়র বুন।
ছােটা ভাiেয়র পiতার পেরর িদন পুিলশ বািড়েত যায় আর আমার
ভাiেক pচN মারেধার কের। বেল য ধন য় eiিটi বেট। িকnt স
ধন য় িছল না, ভাi িছল। আমার ছােটা ভাi িবকাশ। ধন য় য
খুনী সi pমাণ কােনািদনi হয়িন, ধন য় ei ধরেনর ছেল
কােনািদনi িছল না, স ei কাজ করেত পাের না। িকnt আমার

সভােব আজ বােদ কাল আর eকজেনরo শািs হেত পাের।
aবsাটা ভয়ংকর। ধন েয়র pাণ গেছ। eরকম চলেত িদেল
আমােদরo যেত পাের। e কমন ব বsা? সাধারণ লাকেক চাপ
িদেয় সাkী বািনেয় আর eকজন সাধারণ লাকেক ফাঁসােনা। আসল
খুনী পার পেয় যােব। যােক ফাঁসােনা হল, বাঁচার জn স uিকল
দাঁড় করােব। মামলার ডট পড়েব বার বার। uিকলেক টাকা িদেত
হেব জিম বnক রেখ। ঘিটবািট বnক রেখ। হােত পােয় ধের
বলেত হেব, sার আর eকটু কেম হয় না? sার িনমরািজ হেবন,
িকnt মামলার কাগজপt ভাল কের পড়েবন না। আেগর িদেনর
সাkী কী বেলিছল, পেরর িদন সটা ভুেল যােবন। নতুন সাkী
uেlা কথা বলেছ িকনা --- ধরেতi পারেবন না। রায় হেয় যােব
গিরব লােকর িবrেd। হাiেকােট আিপল করেত গেল কাট
বলেব, eকথা আেগ বলিন কন? কাগজপেt দখা যাে , sেযাগ
থাকেত তামার uিকল আপিt কেরিন। eখন বলেল তা হেব না!
গিরব লাক তাহেল যােব কাথায়? ক আেছ তার সহায়?
ধষণ খুন জঘn aপরাধ। শািs দরকার। তার মােন িক হােতর
কােছ যােক পাব তােকi শািs িদেত হেব? আমার মেয়র uপর যিদ
aত াচার হয়, স যিদ খুন হয়, তাহেল dম কের রাsা থেক eকটা
লাকেক ধের ঝুিলেয় িদেলi িক শািn পাব? িনেদাষ মেয়র খুেনর
বদেল আর eকটা িনেদাষ লােকর pাণ কেড় িনেয় শািn পাব?
eরকম eকটা ব বsায় কu িনরাপদ নয়। গিরব মাnেষর িবপদ
সবেচেয় বিশ। ধন য় বেলিছল, গিরব বেলi তার ফাঁিস হে ।
কথাটা eকদম িঠক। ei িবপদ ঠকােনা দরকার। বলা দরকার,
ধন য়েদর যমন খুিশ ফাঁিসেয় দoয়া চলেব না। সরকারেক বলা
দরকার, sীকার কেরা তামরা ভুল কেরছ। নতুন কের মামলার
তদn কেরা। আসল খুনীেক খুেঁ জ বার কের তার িবচার কেরা। eক
বার ফল কেরছ, আর eকবার চ া কের পাশ কেরা। মহামাn
আদালতেক বলা দরকার, আপনারা মন িদেয় খুেঁ জ দখুন, িনেদাষ
মাnেষর রk আপনােদর হােত লেগ গল িকনা। কী কের সটা
হল। aেনেক িমেল বলেল িকছু কাজ হেত পাের। ধন েয়র pাণ
আর িফরেব না। িকnt ei বপেরায়া ব বsাটােত eকটু bক কষা
হেব। তােত আপনার আমার pাণ বাঁচেত পাের।
আমরা িশkক। ছাt পড়াi, a কিষ। তদn করা আমােদর
কাজ নয়। ধন েয়র ফাঁিস দেখ আমােদর মেন হল িকছু করা
দরকার। তাi আমরা বiেয়র a ছেড় ধন েয়র কেসর a
কষলাম কেয়ক বছর। জানলাম, ধন য় সmূণ িনেদাষ। জানলাম
আমােদর আiন, গােয়nা পুিলশ আর িবচারব বsা িমেল কীভােব
িনেদাষ eকটা মাnষেক খুন কেরেছ। তখন মেন হল, আমরা যা
জেনিছ, সবাiেক জানােনা দরকার। eকটা বi লখা হল। আরo
িবsািরত eকটা বi লখা চলেছ। খবর ছড়াে । নানা লােক
জেনেছ। eিপিডআর জেনেছ। eিপিডআর-eর uেদ ােগ নানা
সভায় eসব কথা বলা হেয়েছ। eবার আপনারাo জানেলন।
বােরা বছর আেগ আপনারা পেথ নেমিছেলন ঘেরর ছেল
ধন েয়র ফাঁিস ঠকােনার দািবেত। eিপিডআর িছল আপনােদর
সে । তখন আপনারা হয়েতা িব াস করেতন য স িনেদাষ, িকnt
মnন সামিয়কী
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বাবা িনধন, ধন িছল না, গিরব মাnষ। eiজn য- কােনা ভােব
আমার দাদােক ফাঁিস িদল। ছােটা ভাiেক মারেধার, আমািদেগ
aভাষা kভাষা। গােয়nা িবভােগর য pধান pসূন মুখািজ (শািn
নামটা ভুল বেলেছন : সিদন লালবাজােরর পুিলশ দেলর নতৃেt
িছেলন লালবাজােরর পুিলশ aিফসার sনীল চkবতী যাঁর বািড়
ছাতনার কােছ রাঙামািটেত) বলেলন, যিদ eটা তামার হত,
তামােক কী করেত হত। চল আমরা তুেল িনেয় যাব। ফুেলর মেতা
মেয়েক ন কেরেছ ধন য়। তামার বাবা মাথায় হাত িদেয় বলুক
য ধন য় eর খুনী নয়। িকnt বাবা আমার িকছুi জােন না তােক
মারেধার pচN করা হয়, ভাiেক মারেধার করা হয়। সখােন আিম
িছলাম আিম পেড় গিছ। তারপর গয়নার বাs িলেয় টানাটািন কের
বলেছ ei তা ei সব ধন য় রেখ গেছ। িকnt মূেল eসব আমার
বৗিদর গয়না িছল। ধন য় eমন eকজন িছল য কােনািদেনর জn
খারাপ কােজ িকছু থােক নাi। কােনা asিবধার মেধ ধন য় থােক
নাi। িকnt কীভােব ধন য়েক মের িদল।
ছাতনা নাগিরক কিমিটর পk থেক চNীদাস চ াটািজ বেলন,
‘ধন য় আমার সমবয়িস। আমরা eকi সে পড়ােশানা কেরিছ,
eকi সে খলাধূলা কের ছােটা থেক বেড়া হেয়িছ। আমরা
মাnষেক বুঝাবার চ া কেরিছলাম eবং pিতবাদ কেরিছলাম
কলকাতায় িগেয়, িকnt ফাঁিস রদ করেত পাির িন। আজেক ei য
বi িলেখ pচার হে , eেত আমােদর dঃেখর িদেনo আনn
লাগেছ। পপাের দেখিছলাম, ফাঁিস হবার িদন ধন য় শাnিচেt
বেলিছল, আিম গিরব মাnেষর ছেল আিম nায িবচার পলাম না,
পুিলশ কিমশনার, তুিম যিদ পােরা, তা হেল ei রকম িনরীহ গিরব
মাnেষর সাজা যন আর না হয়, eiটুki দখেব। স তা আজ
নi, িকnt আমােদর kলুিডিহ gােমর, ছাতনাবাসীর, বাঁkড়াবাসীর
য কলে র বাঝা, সটা যিদ eঁরা মুেছ িদেত পােরন তা হেল
হয়েতা তার আtা eকটু শািn পােব।’
রােজndনাথ বাগ eিপিডআর-eর পk থেক বেলন, eখন িযিন
মুখ মntী িতিন kমতায় আসার পর, সাঁiবািড় হত া, আনnমাগী
হত া iত ািদ িতিরশ চিlশ বছেরর পুেরােনা, িন িt হেয় যাoয়া
িকছু মামলার পুনিবচােরর জn িবচারিবভাগীয় তদn কিমশন
বিসেয়েছন। ধন েয়র ফাঁিসর পুনিবচােরর জn আজেক ছাতনা
নাগিরক কিমিটর পk থেক য দািব uেঠেছ, সটাi বা হেব না
কন? ২০০৪ সােল আমরা ei gােম eেসিছলাম। তখন আমরা
ফাঁিসটা রদ করার চ া কেরিছলাম। sিpম কােটo eকটা মামলা
করা হেয়িছল শষ মুহেূ ত, িকnt সটা খািরজ হেয় যায়। আজেক
আরo aেনক তথ সামেন eেসেছ। eেত আমােদর সিদেনর
সেnহgেলা আরo পাকােপাk হে । িবনা দােষ eকজনেক
ফাঁিসেত ঝালােনা হেয়িছল, ei কথাটা িদেনর আেলার মেতা
পির ার হেয় যাে । তােক কলে র বাঝা িনেয় চেল যেত
হেয়েছ। তার পিরবার পিরজনেক asিsেত পড়েত হেয়েছ। eটা
পুিলশ-pশাসন-আদালেতর ভুেলi হেয়েছ। পুিলশ-pশাসন-সরকারআদালতেক সi ভুল sীকার কের িনেত হেব। কারo সmান িনেয়
eরকম িছিনিমিন খলা যায় না। ei য eখন নতুন তথ হােত
মnন সামিয়কী

eেসেছ, মেন হে িনেদাষ িনরীহ eকটা লাকেক বেড়ােলাকেদর
খুিশ করার জn ফাঁিসেয় দoয়া হেয়েছ, eরকম বhেkেti ঘেট।
বীরভূেম eক তলকেলর মািলক eককাঠা জায়গা দখল করার জn
ঘের আgন লাগােনার aিভেযাগ আেন সi জিমেত য িছল তার
িবrেd। িসuিড় আদালত তারo মৃতু দেNর আেদশ দয়। িকnt িকছু
তথ pমাণ হািজর করার ফেল হাiেকােট গত বছর সi মৃতু দN রদ
হেয়েছ। িকnt যিদ কারo মৃতু দN eকবার হেয় যায়, তা হেল নতুন
তেথ র আেলােক সi মাnষটােক িনেদাষ মেন হেলo তােক আর
ফরােনা যায় না। eটা eকটা বেড়া কারণ, য জn eিপিডআর
মৃতু দN িবেলাপ করেত চায়। আজেক য দরখাs মুখ মntীর কােছ
পাঠােনার জn ছাতনায় তির হে , an জায়গা থেকo সi দািব
তুলেত eিপিডআর uেদ াগী হেব।
ধন েয়র বnু িনমল দt বেলন, kাস ফাiভ থেক আিম
ধন েয়র সে পড়ােশানা কেরিছ। পাশাপািশ বসতাম, হিরদাস
চেTাপাধ ােয়র কােছ eকসে dজেন িটuশিনo পেড়িছ। sুেলর পর
dজেন di লাiেন চেল যাi। eকটা gােমর ছেল য ei ধরেনর
কাজ করেত পাের, eটা ভাবা যায় না। আর sুেলo আমরা কােনা
বদমাiিস করেল ধন য় আমােদর oপর রেগ যত। আমরা বাের
বাের বেলিছ, ধন েয়র নােম a ািলেগশন সmূণ িমথ া। sগীয়
pভাস চ াটািজর নতৃেt ছাতনায় eকটা নাগিরক কিমিট করা
হেয়িছল। ফাঁিস ঠকােনার চ া করা হেয়িছল। ফাঁিসর আেগর িদন
ধন েয়র বাবার pচN শরীর খারাপ। pভাসদা কতgেলা মিডিসন
িদেয় বলেলন, িনমল তুi ধন েয়র বাবােক egেলা িদেয় আয়।
তখন কলাiেবড়া থেক গাটা gামটা ১৪৪ ধারা। পুিলেশ িঘের
রেখিছল। বলল যেত দoয়া হেব না, asিবধা আেছ। eেক
ধন েয়র eমন aিবচার হে , তার oপর eকটা oষুধ পযn িনেয়
যেত দেব না। আিম বাধা না মেন oষুধ িদেয় eেসিছলাম। ঘটনা
যখােন ঘেটিছল, সখােন ধন েয়র বnুবাnব oর সে যারা িছল,
তারা িনেজেদর রাজসাkী বািনেয় ফলল, আর ধন য় gােমর সরল
ছেল স দাষী হেয় গল। কাথায় কাথায় পািলেয় পািলেয় বড়াল।
eখােন থানার কাছ থেক dজনেক জার কের সাkী বানােনা হল।
eকজন আমারi বnু dলাল দoঘিরয়া, য eখােন eকটু আেগ বেল
গল। স বলল, কী করব, লালবাজাের পুিলেশর যরকম
বড়াজাল, িমথ া সাkী দoয়া ছাড়া আমার কােনা uপায় নi।
আর eকজন নnেগাপাল দoঘিরয়া, তােকo জার কের থানায়
িনেয় িগেয় সi কিরেয়িছল। তখনকার মুখ মntীর stী মীরা ভTাচায
রাsায় নেমিছল, কী কের ধন েয়র ফাঁিস দoয়া যায়। আমার বnু
বেল বলিছ না। আিমo eকটা বাম কমী। ei পি মবাংলার বুেক
গত কেয়ক বছর ধের aেনক বেড়া বেড়া ঘটনা ঘেটেছ, তারা পার
পেয় গেছ। সমs ঘটনা সাজােনা ঘটনা। আমার aবাক লােগ,
‘মীরা ভTাচায, হতাল পােরেখর পিরবার বেড়ােলাক বেল িক
আপিন রাsায় নেমিছেলন, কi আর আপনােক তা রাsায় নামেত
দখিছ না?’ আিম aত n s ভােব বলেত চাi, ধন েয়র পিরবার
যিদ স ল হত, তা হেল ধন েয়র ফাঁিস হত না, ei সভারo
দরকার হত না। আজেক ধন য় চেTাপাধ ায় eকটা কল িনেয় চেল
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াটবািড়েত চারতলায় eকটা খুন হেত গেল --- যখােন চিbশ
ঘNা িসিকuিরিট গাড পাহারায় থােক, িলফেট কের লােক oঠানামা
কের --- সখােন িভতেরর কােনা লাক না থাকেল eরকম eকটা
খুন হoয়া সmব নয়। বািড়র দরজা আটকােনা িছল, বাiেরর কu
eেল িভতর থেক দরজা খুেল না িদেল কu সখােন ঢুকেত পারেব
না। দরজায় কােচর চাখ িছল, তাi দরজা না খুেলo িভতর থেক
দেখ নoয়া যত বাiের ক eেসেছ। কােজi পিরবােরর লােকরা
কােনাভােব জিড়ত না থাকেল eরকম খুন হoয়া সmব নয়।
যটা খুব adুত সটা হল হতােলর মা বিরেয় গিছেলন, িফের
eেস দরজায় d-চারবার ধাkা িদেয়i দরজা ভেঙ ফলেত বেলন।
পাঁচ সাত িমিনেটর মেধ ােটর সদর দরজা ভাঙার িনেদশ। আমার
বািড়েত eরকম হেয়েছ – শীতকােল বািড়েত কu নi, আিম eকা
ঘুিমেয় পেড়িছ, িফের eেস তারা দরজা ধািkেয়েছ িকnt আমার ঘুম
ভােঙিন। eরকম aবsায় বািড়র লাক ডাকাডািক করেব, আoয়াজ
করেব, িকnt পাঁচ িমিনেটর মেধ দরজা ভেঙ ফলেব eরকম
কখেনা আমার বািড়েত হয়িন। eরকম হয় না কাথাo। তাi দরজা
eত তাড়াতািড় ভেঙ ফলা খুব asাভািবক। eকটু ভােলা কের
তিলেয় দখেল পিরবােরর লােকেদর সেnহ করার যেথ কারণ
পাoয়া যায়।
িকnt ei মামলার তদেnর eকটা adুত চিরt হে , বািড়র
লাকেক সবসময় তদেnর বাiের রাখা হেয়েছ। িঠক যমন তদেnর
আেগi pথম িদন থেক ধন য়েক aপরাধী বেল ধের নoয়া
হেয়েছ, তমিন পিরবােরর লােকরা সmূণ িনরপরাধ সটা pথম
িদন থেকi ধের নoয়া হেয়েছ। পুনতদn হেল egেলা খিতেয় দখা
দরকার। খুন তা eকটা হেয়েছ। ধন য় যিদ িনরপরাধ হয় তেব
সত টা কী, সটা মাnেষর জানার aিধকার আেছ বেল মেন হয়
আমার। সজn ei পুনতদেnর আেবদন, যটােত আপনারা সবাi
সi করেছন, তার eকটা aংশ হল pকৃত সত বিরেয় আsক,
আসল aপরাধী িচিhত হাক।
পুনতদেnর ব াপাের eকটা িজিনস আপনােদর জািনেয় রাখা
দরকার। িদিlর eকটা মানবািধকার সংগঠন আেছ, িপপলস iuিনয়ন
aফ ডেমাk ািটক রাiটস (িপiuিডআর, eখানকার eিপিডআেরর
মেতা), oরা ধন েয়র ফাঁিস ঠকােনার চ া কেরিছল ২০০৪ সােল।
আমােদর anসnােনর পের গত সেpmর মােস তারা eকটা পুিsকা
বর কের ধন য়েক িনেদাষ বেল দািব কেরেছ আর মামলার
পুনতদেnর দািব জািনেয়েছ। তােদর দািব, sিpম কাটেক sীকার
করেত হেব য তারা ভুল িসdাn িনেয়েছ আর ধন য়েক বকsর
ঘাষণা করেত হেব। কােজi আদালেতর কােছ পুনতদেnর eকটা
দািব iিতমেধ i uেঠেছ।
আপনারা আেবদনটা করেছন রাজ সরকােরর কােছ। eখন p
হল, মৃতু দN যখন কাযকর হয়, তখন দািয়tটা কার। an সব
aপরােধর kেt আদালত দN দয় eবং সi দN কাযকর কের
সরকার। িকnt মৃতু দেNর kেt ব াপারটা anরকম। আপনারা
সবাi জােনন, মৃতু দেNর আেদশ হেয় যাবার পর রাজ পােলর
কােছ, রাTপিতর কােছ আেবদন করা যায়। তাঁেদর আiিন পরামশ

গেছ। তার পুনিবচােরর দািব িনেয় য পেথ নামা হেয়েছ, তার
কল েমাচেনর জn আেnালন হে , আিম তােক sাগত জানাি ।
আর যন কােনা গিরব ছেলর ei ধরেনর শািs না হয়।
আপনােদর কােছ আমার িরেকােয়s, আপনারা ei আেnালেন
শািমল হান।
ধন েয়র ছােটা ভাi িবকাশ চেTাপাধ ায় বেলন, পািরপাি ক
eিভেডেnর oপর িভিt কের ফাঁিস দoয়া, তাo চােdা বছর জল
খাটার পর, কী রকম ব াপার দখুন। মুখ মntী যিদ িনuTাল
থাকেতন, তা হেল eরকম হত না। তাঁর stী মীরা ভTাচায
ফাঁsেড়েক সে িনেয় সভা করেলন, কাnায় ভেঙ পড়েলন য
ধন য়েক ফাঁিস িদেত হেব। oিদেক দখুন মিহলােদর নg কের কের
তািড়েয় িনেয় যাে , তার বলায় মীরা ভTাচােযর চােখ জল
আেসিন। ১৪ আগs কাকেভাের তােক ফাঁিস িদেয় িদেত হেব। কারণ
কী তার বাবার কােনা টাকাপয়সা নi, স কােনা মntী আমলার
ছেল নয়। চােdা বছর কনেডমড সেল থাকল, বলল স সmূণ
িনেদাষ, তবু তার ফাঁিস হল। তার oপর আমােদর oপর পুিলিশ
aত াচার। লালবাজার থেক g ডাবািহনী eেন আমােদর পিরবারেক
যভােব ধালাiটা করা হেয়েছ সটা ভাষায় pকাশ করা যায় না।
িকnt দাদা, aপরােধর grt যতi বিশ হাক, রােTর দািয়t pাণ
রkা করা, কারo pাণ কেড় নoয়া নয়। eকজনেক pাণ দoয়া
যায় না, তাi রাT তার pাণ কেড়o িনেত পাের না। রাTপিতর
কােছ পুনিবেবচনার আিপল হল। আমরা সাধারণ মাnষ জািন,
পুনিবেবচনা মােন আেগর িবচার নয়, নতুন কের িবেবচনা। িকnt
দখা গল সi মৃতু দNi বহাল। ei য পুনিবচােরর দািব নতুন
কের uঠেছ, আেnালন হে , আপনারা eর সে থাkন।
ধন েয়র মামলা িনেয় aেনক বছর ধের anসnান কের তার
িনেদািষতার ব াপারটা যাঁরা pকাে eেনেছন, তাঁেদর eকজন
হেলন aধ াপক pবাল চৗধুরী। িতিন বেলন, ‘িতন িতনেট আদালত
ধন য়েক দাষী সাব s কেরিছল খুন, ধষণ আর eকটা ঘিড় চুিরর
aিভেযােগ। eর মেধ ঘিড় চুিরর ঘটনাটা আপনারা তা নেলন,
ঘিড় udােরর িযিন সাkী িছেলন িতিন আপনােদর সামেনi eেস
বেল গেলন আসেল কী ঘেটিছল। ধষেণর ব াপাের আমরা ei
মামলার পাs মেটম ডাkােরর সে আেলাচনা কেরিছ বhবার,
ফেরনিসক ekপাটরা আমােদর নানাভােব সাহায কেরেছন শষ
িদেক, তাঁরা সবাi আমােদর য সমs তথ িদেয়েছন সgেলা খুিঁ টেয়
দেখ কােরা মেন কােনা সেnহ থাকার eকটুo জায়গা নi য
কােনা রকম ধষেণর ঘটনা eখােন ঘেট থাকেত পাের। ধষেণর
কােনা ঘটনাi বাsেব ঘেটিন। ধন য় তা দূেরর কথা, কui িকছু
কেরিন। মেয়িটর সে কােরা িকছু ঘেট থাকেত পাের িকnt তার
সে ধন েয়র আেদৗ কােনা সmক নi। sতরাং ধষেণর ব াপারটা
সmূণ সাজােনা। তেব খুন eকটা ঘেটিছল, সi িনেয় তা কােনা
সেnহ নi, তাi না? তাহেল খুনটা করল ক? eটার জn eকটা
তদn দরকার। আমার সi তদn করার kমতা নi। আমার সi
পুিলশ বািহনী নi, আমার ফেরনিসক িডপাটেম ট নi। আিম
সাধারণ লাক। তেব যতটুk বলেত পাির, oiরকম eকটা
মnন সামিয়কী
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বয়স নািক িছল চােdা বছর। egেলা eকটাo সিত কথা নয়।
আদালেতর নিথপেt, ডাkাির পরীkার িরেপােট, ফেরনিসেক
কাtাo eরকম কােনা তথ নi। egেলা িছল িমথ া pচার।
u িশিkত মাnষরা যারা তথাকিথত বুিdজীবী eবং সিলিbিট তাঁরা
ei সমs pচার কেরেছন। ২০০৪ সােলর ২৫ জুন ফাঁিসটা হবার
কথা িছল। সটা যখন িপিছেয় গল, তার পেরর িদন ২৬ জুন eকটা
সভা হেয়িছল। সখােন বh লাক uপিsত িছেলন। মীরা ভTাচায,
rপা গা িু ল, sজন চkবতী – িবিভn দেলর লাকজন সখােন
িছেলন। তাঁরা eiসব aবাnর িমথ া কথাgেলা বেলিছেলন। ei
ধরেনর pচার যখন হয়, সটা pত n gােম ডাiনী pথার কথা মেন
কিরেয় দয়। ডাiিন pথায় কােনা eকটা মাnষেক হত া করার জn
কােনা eকটা aপরােধ দাষী সাব s করা হয়। তারপর eকটা
িবরাট pচার হয়। pচােরর মাধ েম eমন eকটা পিরিsিত সৃি করা
হয় যােত যােক ডাiনী বলা হেছ তার মৃতু দNটা কাযকর করা হয়।
কলকাতা শহের সবার য pচারটা হেয়িছল সটা eকমাt সi
ডাiনী pথার সে i তুলনীয়। আমার মেন হয় ছাতনাবাসীর দািয়t
আেছ কলকাতার সi ডাiনী pথাটােক রদ করার। কলকাতার
লােকরা নানা জায়গায় ডাiনী pথা বn করার জn aেনক
আেnালন কেরেছন। eবার কলকাতার ডাiনী pথা বn করার
আেnালন হাক ei ছাতনা থেক।’
eিপিডআর-eর বিলয়ােতাড় শাখার তরেফ বে র রায়
ধন েয়র ফাঁিসর পুনিবচােরর সে সে দশ থেক মৃতু দN িবেলাপ
করাo কন দরকার সi যুিk দন। িতিন ডাiনী pথার িবেশষ িকছু
সাmpিতক িনদশেনর কথা uেlখ কের সব ডাiনী pথা বn করার
ডাক দন।
গাটা সভািট s ভ
ু ােব পিরচালনা কেরন eিপিডআর-eর
aিরিজৎ গা িু ল।

দবার লাক আেছ। কােজi মৃতু দেNর kেt আদালতi য শষ
কথা সটা িকnt বলা যায় না। রাজ সরকােরর eকটা ভূিমকা আেছ
eবং শষ কথাটা রাজ i বেল। রাTi বেল। কােজi িপiuিডআর
আদালেতর কােছ য দািব তুেলেছ তার সে রাজ সরকােরর কােছ
আপনােদর ei দািবটা খুব যথাথ। dেটা দািব পাশাপািশ হoয়া
দরকার। আদালত eবং সরকােরর eখােন সমান দািয়t আেছ।
ধন য় কােনা িবি n ঘটনা নয়। িদিlেত eকজন আiনj,
তাঁর নাম anপ sেরndনাথ, িতিন সারা ভারতবেষ যত মৃতু দN
হেয়েছ তা িনেয় গেবষণা করেছন। তাঁর সে আমরা কথা বেলিছ।
িতিন আমােদর বেলেছন, ফাঁিসর সাজা পাoয়া কেয়কেশা আসামী
নানা জেল আেছ। তার মেধ চিlশিটরo বিশ মামলায় িতিন
পুনিবচার চাiেছন। তাঁর মেন হেয়েছ িবচাের ভুল হেয়েছ। তাহেল
eবার ভেব দখুন, dেশাটার মেধ চিlশটা কেস তাঁর মেন হেয়েছ
য aপরাধী ভুল কের সাজা পেয়েছ। ei aবsায় কত ধন য় য
চতুিদেক রেয়েছ আমােদর জানা নi। কােজi eটা eমন eকটা
সংkামক ব ািধ য তার জn eকটা pিতেষধেকর দরকার আেছ।
আজেকর ei সভাটা হে সi pিতেষধেকর সূtপাত। eতিদন
পের হেলo eটার মs বেড়া pেয়াজন আেছ। eটা aেনক িদেনর
পুেরােনা আবজনা, িকnt আবজনাটা eখনo পির ার করা হয়িন।
সiজেni আজেকর সভা। ছাতনা থেকi eকসময় ধন য়েক িনেয়
আেnালন r হেয়িছল। আশা করব ei সভা থেক সi
আেnালন পুনজীিবত হেব। আপনােদর সi আেnালন aেনক বেড়া
আকার নেব। ei বেড়া anায়টােক শষ পযn ভারতবেষর মািট
থেক সিরেয় দেব।
আর eকটা কথা আপনােদর বলা দরকার। ২০০৪ সােল আমরা
টিলিভশন দেখিছ, কাগজ পেড়িছ। তখন eকটা adুত ব াপার
ঘেটিছল। নানা রকম pচার হেয়িছল যার সে বাsব ঘটনার
কােনা সmক নi। ধু ধষণ নয়, eরকম pচার হেয়িছল য
খুেনর পর নািক ধষণ হেয়েছ। eরকম pচার হেয়েছ য মেয়িটর

snরবেনর কথা

pণয় দ

যিদেক তাকােনা যায় ধু জল আর জল$ তারi মেধ িদেয় ল চেলেছ$ গরান aরণ িদেয় আবৃত dীপgেলােক ছািড়েয় যেত যেতi দখা গল kিমর$
জল আর ডাঙার সংেযাগsেল রাদ পাহাে $ িবে র anতম pাকৃিতক বিশ সmn snরবন$ পযটন কnd$ রয়াল ব ল টাiগােরর আবাসsল$ িকnt
eর িপছেনi আেছ dঃখ, ক , দািরd , aনাহার$ রাজৈনিতক দলgেলার হােতর পুতুল হoয়া তা নিমিtক ব াপার$ সi সােথ সরকাির ব না তা
আেছi$ সবিকছু িনেয় কথা বলেলন snরবেনর গাসাবা a েলর eক যুবক$ িনরাপtার কারেণ তাঁর আসল নাম pকাশ করা গল না$

p : আপনার সmেক িকছু বেলন$ মােন আপনার নাম, আপনার
বািড় কাথায়, কী কেরন?
utর : আমার নাম সজল দাস (পিরবিতত নাম)$ আিম গাসাবা
a েলর পািখরালয়-e থািক$ পশাগতভােব আিম snরবেনর
eকজন গাiড$ ২০১২ সােল ei পশায় আিস$ ei কাজটা যত না
আমার কােছ পশা, তার থেকo বিশ নশা$
p : eকটু থামাi$ আপিন বলেলন eটা আপনার কােছ যতটা না
পশা, তার থেকo বিশ নশা$ eমনটা বলার কারণ?
মnন সামিয়কী

utর : আসেল ছােটােবলা থেকi আমার eকমাt sp িছল আিম
ফেরেs কাজ করব$ গাiেডর ei কাজটায় ১০০-২০০ টাকা যা
পাi, তােত আমার aথৈনিতক sা n নi িঠকi, িকnt জ েলর
pিত আমার টান আর ভােলাবাসা আিম eখােন খুেঁ জ পাi$ আসেল
ei a েল জেnিছ, জnভূিমর eকটা টান রেয় গেছ$ ছােটােবলা
থেকi বাঘ, kিমর, হিরণ, মাছ িনেয়i আমার বেড়া হoয়া$ যত
বেড়া হলাম বুঝলাম snরবন eক বৃহৎ sােথ মাnেষর সােথ যুk$
p : বৃহৎ sাথ?
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