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জীণ, ভ

ায় টালা সতুর সং ােরর িস াে র সে সে জিড়েয় িগেয়েছ সতু সংল বািস ােদর ভিবষ ৎ। উে দ হেত চেলেছন শতািধক পিরবার। তাঁেদর কৃত

পু নবাসন িনেয় কানও পিরক না নই নগরকতা িকংবা সরকােরর।

য়া আচায -এর িতেবদন।

দি েণর পর উ র। মােঝরহােটর পর টালা সতু িবপযেয় িবপয শহেরর জনজীবন, যাগােযাগ ব ব া। নাগিরকেদর সময় ও অেথর য িবপু ল অপচয়, শারীিরক ও
মানিসক

শ, পিরবহন ব বসার য িবপু ল

য় িত সতু িবপযেয়র সে জিড়েয় গল তার কানও িহেসব অদূ র ভিবষ েত কখেনা হেব বেল ইি ত নই। আর

একিদেক, ৫৭ বছেরর পু রেনা, জীণ, িবিট রােডর সে সংেযাগকারী অিত

পূ ণ টালা সতু ভেঙ ফলার িস াে র সে জিড়েয় িগেয়েছ আরও ব মানু েষর উ া

হওয়ার আশ া। সতুর ভ দশা, নবিনমাণ, ািফক পিরচালনা িনেয় যত আেলাচনা হেয়েছ, যত পিরক না হেয়েছ, কথা হেয়েছ শাসিনক ও িমিডয়া মহেল, তার ু
অংশ ব য় হয়িন, সতুর নীেচ, পােশ বসবাসকারী খেট-খাওয়া সই মানু ষেদর জন ।
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কের এখােন ায় শতািধক পিরবােরর বসবাস। ওই অ েল দীঘ ৬০-৭০ বছর ধের তারা রেয়েছন। িনেদশ জাির হেত না হেতই রাতারািত তােদর

বািড়ঘর ছেড় িদেত বলা হয়। এতজন মানু ষ কাথায় থাকেবন? কী হেব তােদর

সাধারণ মানু েষর সে কথা বেল জানা যায়, ২৪ সে
ি জ সারােনার িদন েলােত এই মানু েষরা যন অন

িজ- রাজগােরর, ছেলেমেয়েদর পড়ােশানার — তার উ র অবশ কতৃপ

দয়িন।

র রাত ন’টা নাগাদ ানীয় কাউি লর ও বােরা চয়ারম ান ত ণ সাহা এলাকায় এেস বেলিছেলন, ধুমা টালা
চেল যান। আরও বেলন, তােদর িজিনসপ সব বািড়েতই থাকুক এবং ি জ সারােনা হেয় গেল তারা আবার

বািড়েত িফরেত পারেবন। এমনিক এলাকার সকল মানু েষর জন (ি জ সারােনার িদন েলােত) অ ায়ী থাকার ব ব া কের দওয়ায় িত িতও িদেয়িছেলন!

অিভেযাগ, িঠক তার পেরর িদনই অথাৎ ২৫ সে

র দুপুের ত ণ সাহা আবার এেস ত ু িন ঘেরর সম িজিনসপ

বর কের দওয়ার িনেদশ দন।থাকার ব ব া

িহেসেব মািনকতলা সািহত পিরষেদর কােছ অিনিদ একিট জায়গার কথা বেল িতিন তখনকার মেতা চেল যান। খুব াভািবক ভােবই এই অব ায় এলাকার মানু ষজন
মানিসক ভােব চ

ভেঙ পেড়ন এবং সু র ার অভাব বাধ কেরন। পরবতী পদে প স

েক িদশাহারা হেয় পেড়ন।ইিতমেধ ই কাউি লর পু নরায় িফের এেস জানান

য িকছু আইিন গালেযােগর কারেণ িতিন মািনকতলায় থাকার ব ব া করেত পারেছন না। তার বদেল ক ানাল সংল পােড় এবং িচৎপু র রলওেয় ইয়ােড থাকার ব ব া
করেবন।

এই পিরি িতেত ওই এলাকার মানু ষজন এই িস াে র িব ে

ােভ ফেট পেড়ন। কাউি লেরর িত তারা

ছু ঁেড় দন য একবার সম িজিনসপ সেমত বািড়

থেক বিরেয় আসার পের তারা য আবার তােদর পু রেনা বাস ােন িফের যেত পারেবন, সই িন য়তা কাথায়? িলিখত িত িত িদেত বলা হয় তাঁেক।

অিভেযাগ, এর পেরই

হয় লাগাতার মিক দওয়া। কাউি লর জানেত চান, এলাকাটা তােদর স

ি িকনা ! কার অনু মিত িনেয় তারা এখােন রেয়েছন!

কােনারকম িলিখত িত িত িদেত সরাসির অ ীকার কেরন।

য সকল মানু েষরা দীঘিদন ধের এই এলাকায় রেয়েছন, যাঁেদর জীবন-জীিবকা সবিকছু ই এই এলাকােক ক

কের গেড় উেঠেছ তাঁেদর িবনা আইিন নািটেশ ায়

মিক িদেয় এবং যথাযথ পু নবাসন ছাড়া উে দ করা নীিতগত ভােব এবং আইনত অপরাধ বেল মেন কেরন অেনেকই। এলাকার েত কিট মানু েষর কােছ ওই িঠকানায়
তােদর পিরচয় প , ইেলকি ক িবল,গ ােসর িবল ইত ািদ যাবতীয় তথ

মাণ রেয়েছ।অথাৎ, কােনা না- কােনাভােব সরকার, পু রসভা, ানীয় পু রিপতার আইনস ত

অনু মিত রেয়েছ। অথচ, তাঁেদর থাকার জন িবক ব ব া না কেরই সতু ভেঙ ফলার িস া
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তই বুঝেত পােরন য তােদর সােথ তারণা করা হেয়েছ।

কােনা রকেম বাঁেশর বড়া আর াি েকর ছাউিন িদেয় বানােনা পরপর কেয়কিট ঘর; উ া িশিবেরর মেতা দখায়। সখােন একজন মানু েষর বঁেচ থাকার নূ ন তম
উপকরণ িলও নই যমন-িবদু ৎ,পানীয় জল, শৗচালয় ইত ািদ। বশ িকছু টা দূ ের একিট শৗচালয় থাকেলও সিট রাত আটটার পের ব হেয় যায়। খালা রাখার
অনু েরাধ কেরও কানও লাভ হয়িন। সখােনও িতবার যাওয়ার জন দু’টাকা কের িদেত হয়,ফলত অেনেকর পে ই সই বাড়িত খরচ বহন করা স ব হে

না।

একিদেক দীপাবিলেত কলকাতা শহর যখন আেলায় আেলািকত হেয় উেঠেছ তখনই এই মানু ষেদর ঘের গাঢ় অ কার। কননা িবদু ৎ প ছায়িন। এমনকী সখােন রা া
করার কানও ব ব াও নই। শ বািজর িবকট আওয়াজ যন বার বার িব প করিছল তাঁেদর। তাঁরা ভয় পাি েলন শষ স ল াি েকর ছাউিন িলেত যন আ ন
ধের না যায়!
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এরা সকেলই এই শহেরর খেট খাওয়া মানু ষ। িদন আিন িদন খাইেয়র সংসাের এইভােব মাথার ওপর থেক ছাদ চেল যাওয়ার কথা ভাবেতও পােরনিন কউ। এেদর
মেধ রেয়েছ ায় ৬০-৭০ জন িশ ও িকেশার, ায় ৫০ জন বয়

মানু ষ। বৃ ি হেলই াি েকর ছাউিন িদেয় ঘের জল ঢােক।ঘেরর থেক কেয়ক হাত দূ রে ই

নদমা। সখানকার জমা জল থেক মশাবািহত রােগর স াবনা রেয়েছ। ইিতমেধ ই িতনজন ড ু েত আ া হেয়ছন। রেয়েছন িতন জন ক া াের আ া

রাগী। এই

পিরি িতেত তােদর শারীিরক এবং মানিসক অব ার আরও অবনিত হেয়েছ। ছা -ছা ীেদর মেধ অেনেকই সামেনর বছর মাধ িমক-উ মাধ িমক পরী া দেব।
জীবেনর থম বেড়া পরী ার আেগর িদন েলােত এইরকম টালমাটাল পিরি িতেত পড়ােশানা ায় ব হবার জাগাড়।

এর মেধ মরার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মেতা গত ৬ অে াবর টালা সতু সংল এলাকায় পূ তিবভােগর প
ওই এলাকার মানু েষরা বআইিন ভােব জায়গা দখল কের আেছন! তােদরেক অিবলে

থেক একিট িলিখত নািটশ দওয়া হয়। নািটেশ বলা হেয়েছ,

সখান থেক সের যেত হেব নয়েতা ‘উপযু ’ ব ব া নওয়া হেব!

উে দ হওয়া পিরবার িলর মেধ ৫৬িট পিরবার কােনারকেম ওই ইয়াড সংল ঘর িলেত থাকার জায়গা পেয়ছ। ঘাষবাগান ও পাইকপাড়ার ায় ৪০িট পিরবার
এখনও কােনা রকম থাকার জায়গা পায়িন।এিদেক তােদর এতিদনকার ায়ী ঘর ভাঙার

িত পব ায়

হেয় গেছ। নািটশ জাির কের বআইিন ঘাষণার পর

তােদর পু নবাসন জুটেব িক না তা িনেয় আশ ায় আেছ ওই পিরবার েলা।

এলাকার মিহলারা মূ লত গৃহ পিরচািরকার কাজ কেরন।পু েষরা কউ ছাটখােটা দাকােন কাজ কেরন, কউ ছাতু িবি
কেরন। যটুকু স য় িছল, তাই িদেয়ই অেনেকই পাকা বািড় কেরিছেলন। সই বািড় ভাঙার কাজ

কেরন, কউ অ া ু েল চািলেয় রাজগার

হল বেল!

সু ু পু নবাসন ও অিধকার র ার তািগেদ, ভু েভাগী মানু েষর উেদ ােগ, দলমত িনিবেশেষ একিট কিমিট তির করা হেয়েছ। কিমিটর নাম — বি বাসী মজীবী
অিধকার র া কিমিট (টালা)। কিমিট আগামী ১৮ তািরখ, বাগবাজার রীিডং লাইে ির-এ, একটা কনেভনশন ডেকেছ ভিবষ েত এই লড়াইেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার
জন ।

িতেবদক ছা ছা ী আে ালেনর কমী।
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