মানবািধকার রক্ষা রােষ্টৰ্র দায়
ৃ ু , বন্ধ চা বাগােন অনাহাের মত
ৃ ু ...এ সব মানবািধকার লঙ্ঘেনর ঘটনা নয়?
বন্ধ কারখানার শৰ্িমেকর মত
ু
পৰ্শ্ন তলেলন
নব দত্ত
১০ িডেসমব্র, ২০১৫, ০০:২০:০০

েঢকলাপাড়া চা বাগােনর শৰ্িমক/

ু / তখনকার কারখানায় কেয়কেশা শৰ্িমক
বাবা ডাক্তার/ অঞ্চেলর পিরিচত মানষ
কাজ করেল িনয়ম েমেন স্থায়ী, অস্থায়ী ডাক্তার থাকত/ েছেল দু’জন ডৰ্াফ্টসমান
ু
িডেপ্লামাধারী, চাকির জটল
কামারহািটর েবণী ইিঞ্জিনয়ািরং-এ/ েছাট েছেল মানু
ু
এলাকায় িসিপএম করেতন/ কারখানা বন্ধ হল/ েতমন েকানও কাজ জটল
না/
ু
ু েজােট না, েলখাপড়া
একমাতৰ্ েমেয় রক্তাল্পতায় ভগেছ
/ পয়সার অভােব ওষধ

ৃ
বন্ধ/ এক বিষ্টর
িদন ওর ঘের িগেয়িছলাম/ ঘেরর চারিদেক মশািরর মেতা
ু
কের প্লািস্টক টাঙােনা/ ছাদ ফেটা
হেয় েগেছ/ েভেঙ পেড়েছ বািড়র চারধার/
ু / েসলাইেয়র কাজ করেতন, তা-ও আজকাল
জঙ্গেল পিরণত/ মানু িনেজ অসস্থ
েজােট না/ কারণ, পা-ই েয চেল না/ অসহ এক কষ্ট/ িনদারুণ দািরদৰ্/
সিতই কী রকম েযন/ েবিশ ক্ষণ েদখা যায় না/ ঘের টাঙােনা ডৰ্াফ্টসমােনর
ৃ ু
ু ছিব/ অিনবাযর্ মতেক
পৰ্তীক েসই ‘িট’ এবং েলিনেনর অেধর্ক-মানষ
পৰ্তক্ষ
কের এলাম/
ু ঘের
ু েমাম
িনমাই/ সারা শহরটা সাইেকেল যাতায়াত/ েসানার েদাকােন ঘের
ু
ু
েবেচ/ িদেন সাকেল
পঞ্চাশ টাকা েরাজগার/ রােত এক সহৃদয় মানেষর
ঘেরর
বারান্দায় েশাওয়া/ আমার কােছ আসেতন/ ওঁর িপ এফ-এর েয টাকাটা
কতর্ৃ পক্ষ িদেয়েছন, ওঁর মেন হেয়েছ েসটা পিরমােণ কম/ েমটাল বক্স
কারখানায় িনমাই কাজ করেতন/ িদেনর পর িদন িপএফ-এর টাকা কতর্ৃ পক্ষ
েকেট িনেয়ও জমা েদনিন/ অবেশেষ েকােটর্র িনেদর্েশ েসই টাকা িদেলও
িহেসেবর গরিমল কেরেছ/ ইউিনয়ন িকছু বেলিন/ িকন্তু অল্পিশিক্ষত িনমাই
ু
নােছাড়বান্দা/ সিপৰ্ম
েকাটর্, হাইেকােটর্ মামলা কের কী ভােব েয িনমাই এটা
ু কেরেছন, েস এক অসম
পৰ্মাণ করেলন সিতই কতর্ৃ পক্ষ িহসােব কারচিপ
লড়াইেয়র অনন কথা!
ু জট
ু িমেল কাজ করেতন/ টানা ছিতৰ্শ বছর কাজ
ু / েগৗরীপর
মহম্মদ ইউসফ
ু বাজাের েসলাই েমিশন
কেরেছন/ কারখানা বন্ধ হেয় যাওয়ার পর, েগৗরীপর
ু
িনেয় বসেতন/ টকটাক
িরফু েসলাইেয়র কাজ কেরন/ েচােখ কম েদেখন/
ু বাজাের
েভেবিছেলন পয়সা হােত এেল ডাক্তার েদখােবন/ এর মেধ েগৗরীপর
ু এেকবাের
আগুন লাগল/ েসলাইেয়র কাজ েগল/ িবনা িচিকত্সায় েচাখ দেটা
ু বািড় কাজ করেত যান/
অন্ধ হেয় েগল/ বউ আিমনা িবিব কলকাতায় বাবর
ু , তঁার িবিব আর েমেয়— িতন জেন িমেল
িতিনও আর পােরন না/ অন্ধ ইফসফ
টায়ার ছাড়ান/

ু শার ছিব িনেয় েদখা কেরিছলাম
এ রকম অজসৰ্ বন্ধ কারখানার শৰ্িমকেদর দদর্
রাজ মানবািধকার কিমশেনর তত্কালীন েচয়ারমান পৰ্য়াত িবচারপিত
ু ু
ু
মকলেগাপাল
মেখাপাধােয়র
সেঙ্গ/ িতিন বলেলন, মানবািধকার লঙ্ঘেনর আইিন
বাখায় এ সব নািক পেড় না/

বন্ধ েঢকলাপাড়া চা বাগান/

ু
ু
ডয়ােসর্
র হান্টাপাড়া চা বাগােনর েলােটা ঘািড়য়া জিন্ডেস ভগিছেল
ন/ িবনা
ৃ ু হেয়েছ/ ক’িদন আেগ, ১৭ নেভমব্র বীরপাড়া চা
িচিকত্সায় েলােটার মত
ু ু
ু কজেরর
বাগােনর দু’নমব্র িবজিল লাইেনর বািসন্দা বিদ
শরীেরর একটা িদক
পক্ষাঘােত আকৰ্ান্ত হয়/ তঁােক বীরপাড়া রাজ সাধারণ হাসপাতােল ভিতর্ করা
হয়, িকন্তু অবস্থার আরও অবনিত হয়/ ডাক্তাররা বেলন, এখােন িকছু হেব না/

ওঁেক উত্তরবঙ্গ েমিডকােল িনেয় যাও/ টাকা েনই/ কী ভােব িনেয় যােব?
বািড়েতই িফিরেয় িনেয় আসেত বাধ হল/ তার পর েথেক িবনা িচিকত্সায়
ু ু েশষ পযর্ন্ত মারা যান/ েছেল সধীর
ু ু
ু কজর
ু
ঘেরই পেড়িছেলন/ বিদ
কজরেক
িজজ্ঞাসা কির, েকন েতামার মােক েফেল রাখেল? তার বক্তব, দু’েবলা খাবােরর
ু মােক েদখব কী ভােব? তাই েচােখর সামেন
ববস্থা েনই ঘের/ েসখােন অসস্থ
ু করেত পারলাম না/
িতেল িতেল মরেত েদখলাম মােক/ িকছই
ু
ৃ ু হেয়েছ/
বিদেক
িনেয় গত কেয়ক মােস বীরপাড়া চা বাগােন ২০ জেনর মত
ৃ ু হেয়েছ/ সরকাির েঘাষণা
হান্টাপাড়া চা বাগােন ১৫ িদেন ১৬ জেনর মত
আেছ/ টাকা বরাদ্দ আেছ/ িকন্তু যার পৰ্েয়াজন তার কােছ সরকাির চাল েপঁৗছয়
ু নয়/ িচিকত্সা েপেত েগেল দূ ের েযেত হয়/
না/ েপঁৗছেলও তা খাওয়ার উপযক্ত
তার জন রাস্তায় খরচ করার মেতা অথর্ই েনই/ েসখােন িবনা িচিকত্সায়
মরাটাই ভিবতব/ এমন ঘটনা চা বাগান বেন্ধর আেগও হেয়েছ/ ২০০৬-’০৭ু
এ মজনাই
চা বাগােন ৫৭১ জন অনাহাের মারা েগেছ/ এমন ঘটনাও আেছ
েযখােন সাত িদন অনাহাের কাটােনার পর দু’মােসর িশশুেক মা িবিকৰ্
কেরেছন/
ু
এ সব মানবািধকার হরেণর ঘটনা নয়? ভারতীয় সংিবধােনর ৩৯০এ অনেচ্ছেদ
ু ভােব জীবনযাতৰ্া চালােত পাের েসটা রাষ্টৰ্েক
বলা আেছ, নাগিরেকরা যােত সস্থ
িনিশ্চত করেত হেব/ এক জন নাগিরক আিথর্ক বা অন পৰ্িতবন্ধকতা কািটেয়
ু িবচার পায় তা রাষ্টৰ্েক সিনিশ্চত
ু
উঠেত যােত যেথাপযক্ত
করেত হেব/ তেব
েকন শৰ্িমক তার নায পাওনা েথেক বিঞ্চত রেয় যােব? কারখানা বন্ধ করার
কারণ যা-ই থাক/ হেতই পাের, মািলক আর চালােত পারেছন না/ েসটা িঠক
না েবিঠক েস সব পেরর কথা/ আইন েমেন সমস্ত শৰ্িমকেক তঁােদর পৰ্াপ অথর্,
ূ েকন েদওয়া হেব না? হাজার হাজার বন্ধ কারখানায় এ িজিনস
ক্ষিতপরণ
ু
ঘটেলও সরকার েকন আইন অনযায়ী
ববস্থা িনেয় আইিন দািয়তব্, সাংিবধািনক
দায়বদ্ধতা পালন কের না? পৰ্শ্ন এটা নয়/ শৰ্িমকরা কারখানা, সংস্থা, বাগান

ৃ
বেন্ধ অধর্াহাের-অনাহাের মতপৰ্ায়
অবস্থায় আেছন/ েযন মড়ক েলেগেছ/ খবের
ু ু েবেরায়? এত বড় েদশ, এত টাকা কারেণ-অকারেণ খরচ হয়/
আর কতটক
ু
ু
এই সব মানেষর
জন একটু মাথা েগঁাজার ভদৰ্স্থ ববস্থা, দু’েবলা েপটপের
ু , েছেলেমেয়র েলখাপড়া— এ সেবর ববস্থা করা
খাবার ববস্থা, িশশুেদর দধ
যায় না, এটা আিম মািন না/
শুধু এটাই নয়, পৰ্ায় চার দশক ধের বাংলার একটা পৰ্জেন্মর শৰ্িমেকর
ৃ ু ঘটল তার েকানও িহসাব হল না/ েয েবণী
‘দক্ষতা’র েয ভােব মত
ইিঞ্জিনয়ািরংেয়র শৰ্িমক অতন্ত উন্নতমােনর েজনােরটর ৈতির করেতন, অাসল্ট
রাইেফেলর যন্তৰ্াংশ ৈতির করেতন, েয শৰ্িমক েরলওেয় িসগনািলংেয়র যন্তৰ্
বানােতন, িভগাল ইিঞ্জিনয়ািরংেয়র েয শৰ্িমক িবমােনর যন্তৰ্ বানােতন— তঁােদর
অেনেকরই িশক্ষা পরম্পরাগত েলাকায়ত িশক্ষা/ যা েহডিমিস্তৰ্র কােছ কানমলা
েখেয়, চড়চাপড় েখেয় ‘ছাতৰ্’ িহেসেব েশখা/ এ সব অিজর্ত দক্ষতালt শৰ্িমক
েসৰ্ফ েবঁেচ থাকার জন সিuর েভন্ডার, েরেলর কামরায় আমলকী, লেজন্স
িবেকৰ্তা/ েকউ েকউ চােয়র েদাকান চািলেয় জীিবকা িনবর্াহ করেছন/ এই
ৃ ু ‘পৰ্জেন্মর’ িবশব্াস েভেঙেছ, বাংলার অেনক িকছেকই
ু
‘দক্ষতা’র মত
নসাত্
ু
কেরেছ/ এটা েকন মানেষর
মেতা েবঁেচ থাকার মানবািধকার ভেঙ্গর ঘটনা হেব
না?
ু অন িবষেয়/ আমার না েশানার অিধকার আেছ/ শxতাণ্ডেবর
এ বার আসন
ু িদেত হাইেকাটর্ ১৯৯৭ সােল এক রায় িদল/
িবরুেদ্ধ, শxযন্তৰ্ণা েথেক মিক্ত
ভয়ঙ্কর শেxর পৰ্িতবাদ করেলন দীপক দাস/ পৰ্ায় এক দশক আেগর ঘটনা/
ু হেত হল/ এ ভােবই মারা েগেলন গত পেনেরা বছের আট জন
তঁােক খন
ু / িনহতেদর অপরাধ, তঁারা আইন েমেন পৰ্িতবাদ
নানান বয়েসর মানষ
কেরেছন/ তঁােদরও ‘বিন্দ েশৰ্াতা’ না হওয়ার অিধকার আেছ, েসটাই
ু
জািনেয়িছেলন/ আজ সবাই আকােশর ‘তারা’ হেয় েগেছন/ দঃেখর
কথা, এক

জন অপরাধীও শািস্ত পায়িন/ সংিবধান িভিত্ত গেড়/ রাষ্টৰ্ আইন ৈতির কের/
িবচারপিত বাখা েদন/ তবু মানবািধকার রিক্ষত হয় না/
৬ অগস্ট ২০১৫/ েকন্দৰ্ীয় পিরেবশমন্তৰ্ী পৰ্কাশ জােভদকর জানােলন, দশ
ু ষেণর কারেণ ভারেত ৩৫ হাজার মানষ
ু শব্াসনািলেত পৰ্চণ্ড
বছের অতিধক বায়দূ
ু মারা েগেছ/ পৰ্িত বছর ২ েকািট ৬০ লক্ষ মানষ
ু
ু ভেগ
সংকৰ্মণজিনত অসেখ
ু
ু ষেণর কারেণ এই অসেখ
ু ভগেছ
বায়দূ
/ আমরা আতিঙ্কত এটা েজেন েয
ু
ু
ু সংখায় েবিশ/ ২০১৪-এ
পিশ্চমবেঙ্গ অন রাজগুিলর তলনায়
ভক্তেভাগী
মানষ
ু আকৰ্ান্ত হেয়িছল এই অসেখ
ু /
রােজ ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৬২৩ জন মানষ
এবং ৬২৫ জন এক বছের মারা েগেছন/ ২০১১ েথেক ২০১৪, এই ক’বছের
পিশ্চমবেঙ্গ শুধু এই েরােগ মারা েগেছন ২৬৬২ জন/ রাজসভায় বক্তব জানার
পর িলিখত ভােব রাজ সরকােরর কােছ জানেত েচেয়িছলাম, মন্তৰ্ীর েদওয়া
বয়ানিট কতটা সিত! েকানও উত্তর আেসিন/
উত্তর ২৪ পরগনার িমনাখঁা ব্লেক কেয়কিট গৰ্াম েথেক পৰ্ায় ২০০ জন কাজ
ু
ু
করেত যান বধর্মােনর রািনগঞ্জ, জামিরয়া
, কলিট
অঞ্চেলর িতনিট কারখানায়/
পাথরভাঙা কেল ২০১০ েথেক ২০১৩, কাজ করেত করেত ‘িসিলেকািসস’
ৃ
েরােগ আকৰ্ান্ত হন/ আজ পৰ্ায় ৫০ জন মতপৰ্ায়
অবস্থায় রেয়েছন, সবর্ক্ষণ
অিক্সেজন িনেয় শুেয় আেছন/ িকছু েসব্চ্ছােসবী সংগঠন কেয়কিট অিক্সেজন
িসিলন্ডার িকেন িদেয়িছল/ েবশ কেয়ক বার চাল, ডাল, টাকা িদেয়েছ/ িকন্তু
ু
পৰ্েয়াজেনর তলনায়
সামান/ ভয়ঙ্কর অবস্থা/ েগায়ালদহ গৰ্ােমর ১০ জন মারা
েগেছন যােদর বয়স ১৯ েথেক ৩০-এর মেধ/ এেদর ‘েডথ সািটর্িফেকট’-এ
ু
ৃ ু কথা/ ঝপাখািল
েলখা আেছ ‘িসিলেকািসস’, েপশাগত েরােগ মতর
, েদবীতলা,
গািন্ড, জীবনতলা— এ সব গৰ্ােমও েবশ কেয়ক জন মারা েগেছ/ জাতীয়
ৃ ু খবর জািনেয় এবং িচিকত্সা
মানবািধকার কিমশেন ১৩ জেনর মতর
ূ
ক্ষিতপরেণর
দািব জািনেয় আেবদন করা হেয়েছ/ অেক্টাবের পিশ্চমবেঙ্গর
ু
মখসিচবেক
ঘটনার জন কারণ দশর্ােত বলা হেয়েছ/ জাতীয় মানবািধকার

ু
কিমশনেক ২০১১ সােল সিপৰ্ম
েকাটর্ রাজস্থােনর িসিলেকািসেস আকৰ্ান্ত
শৰ্িমকেদর তরেফ আেবদেনর েপৰ্িক্ষেত িনেদর্শ েদন, এেদর িবষয়িট
মানবািধকার আইন লঙ্ঘেনর ঘটনা ধের িনেয় তদন্ত কের আেদশ িদেত হেব/
এর পর রাজস্থান, গুজরাত, ঝাড়খণ্ড, পিশ্চমবঙ্গ-সহ একািধক রােজ নানা শৰ্িমক
সহায়ক েগাষ্ঠী মানবািধকার কিমশেন আেবদন কের/ কিমশন ঝাড়খেণ্ড
ূ েদওয়ার িনেদর্শ েদয় যা ঝাড়খণ্ড
‘িসিলেকািসস’ আকৰ্ান্ত শৰ্িমকেদর ক্ষিতপরণ
ু
সরকার কাযর্কর কেরেছ/ জাতীয় মানবািধকার কিমশন ২৫ জলাই
২০১৪-য়
‘িসিলেকািসস’ িনেয় এক জাতীয় সেম্মলেন বলল, শৰ্িমক বা েকানও বিক্ত
িসিলেকািসেস আকৰ্ান্ত হেল রােজর সাংিবধািনক বাধবাধকতা হল আশু এবং
ু াসেনর
ু
দীঘর্স্থায়ী ববস্থা গৰ্হণ করা/ আকৰ্ান্ত মানেষর
জন িচিকত্সা এবং পনবর্
ববস্থা করা/

দলিসংহপাড়ার বন্ধ চা বাগােনর শৰ্িমকরা/

েয কারখানায় শৰ্িমকরা কাজ করেত িগেয়িছল েস কারখানায় শৰ্িমক েরিজস্টারু
এ আকৰ্ান্ত শৰ্িমকেদর নাম আেছ িক েনই? আেদৗ এই অসখটা
েপশাগত েরাগ
ূ
িক না? ক্ষিতপরেণর
দায় কার? মািলক না সরকােরর? িচিকত্সার দািয়তব্ েক
েনেব? মািলক না সরকার? এ সব িনেয় সরকাির জবািব হলফনামা ৈতির হেত
পাের? অেনক গেবষণা িরেপাটর্, িবেশষজ্ঞ মতামত থাকেত পাের/ িকন্তু এটা
বাস্তব েয িমনাখঁা গৰ্ােমর পৰ্ায় ২০০িট পিরবার ও তােদর আত্মীয়-িপৰ্য়জেনরা
ৃ , েকউ
ু
বড় কেষ্ট আেছ/ পিরবােরর একমাতৰ্ েরাজেগের মানষরা
েকউ মত
ৃ
মতপৰ্ায়
শুেয় আেছ, িদন গুনেছ/

ু সাফাই আর এেক অেনর চাপনউেতাের
আমােদর মানবািধকার চচর্া িক শুধই
রক্ষা পােব?

