6/27/2016

Bartaman Patrika

ইিলেশর 囆টাপ িদেয় অফ িসজেন টু
�িরȀেদর টানেত তৎপর পয磌
টন
সং瘠ȀাṄȀিল
বা犾Āািদত� রায়েচৗধু
রী, কলকাতা: গ驇Āায় 囆নৗকা ভািসেয় িদনভর ꋌȀে틯Āাড় আর ইিলেশর চব磌
�囆চাষ� আেয়াজেনর
সং鈐Ȁৃ
িত কলকাতায় নতু
ন নয়। এমনকী শহেরর বাহাির 囆হােটেলর শীততাপ িনয়ি纥Āত অ炯Āরমহেল ইিলেশর
পĀব�⩠Āন িদেয় ভূ
িরেভােজর আেয়াজনও পু
রােনা। বাঙািলর ইিলশলালসােক আরও একটু
মািতেয় িদেত এবার
দীঘাম炯Āারমিণতাজপু
র িকংবা সু
炯Āরবেন ইিলশ উৎসেবর আেয়াজন ȀȀ কেরেছ রােজ�র হেরক টু
�র
অপােরটর। ঝােল囆ঝােলঅ䪛Ȁেল ইিলেশর 틊Ȁাদ িনেত পয磌
টেকেদর জন� এলািহ আেয়াজন কেরেছ 囆সই সব পয磌
টন
সং瘠Ȁা। আনে炯Āর ইিলশ পাব磌
েণর আড়ােল অবশ� বইেছ ম炯Āা বাজােরর হাওয়া। পয磌
টনওয়ালারা বলেছন, রােজ�
পয磌
টন ব�াবসায় এখন মািছ তাড়ােনার মরȀম। পয磌
টক 囆নই, বু
িকং 囆নই। তাই ইিলেশর 囆টাপ িদেয় যিদ
টু
�িরȀ 囆জাগাড় করা যায়, 囆সই আশােতই আেছন তাঁরা।
ধরা যাক দি⌰ণ ২৪ পরগনার ক�ািনংেয়র এক⸔Ā টু
�র অপােরটর সং瘠Ȁার কথাই। আগামী ১৩ এবং ১৯ আগȀ
দু
’দফায় িতনিদেনর ইিলশ উৎসেবর িব뉘Āাপন িদেত ȀȀ কেরেছ তারা। িজেভ জল আনা 囆মনুকাড磌
।
িতনিদেনর উৎসেব আেছ ইিলেশর ভাপা, 囆বṄȀন ইিলশ, ইিলেশর মাথা িদেয় কচু
শাক, সরেষ ইিলশ, দই ইিলশ
আর ইিলেশর টক। সে驇Ā আেছ িচেকন পেকাড়া, িচিল িচেকন, খািসর মাংস, িচংিড়র মালাইকািরসহ হেরক
আেয়াজন। ননএিস ঘের 囆থেক ওই উৎসেব শািমল হওয়ার দি⌰ণা চার হাজার টাকা। এিস ঘর হেল, তার
খরচ পাঁচ হাজার টাকা। টু
�র প�ােকেজ আেছ সু
炯Āরবন লেĀ Āমণ। দি⌰ণ কলকাতার বাবু
বাগান এলাকার
এক⸔Ā পয磌
টন সং瘠Ȁা সু
炯Āরবন িনেয় যােĀ ইিলশ খাওয়ােত। দি⌰ণা সােড় চার হাজার টাকা 囆থেক সােড়
ছ’হাজার টাকা। খাওয়াদাওয়া, জলজ驇Āেল ঘু
ের 囆বড়ােনা 囆তা আেছই, সে驇Ā থাকেছ নাচগােনর আসর। এমন
হেরক সং瘠Ȁা এবার বষ磌
ায় সু
炯Āরবনেকই পািখর 囆চাখ কেরেছ। দীঘাতাজপু
রম炯Āারমিণজু
েড়ও চলেছ 囆বশ
কেয়ক⸔Ā ইিলশ পাব磌
ণ। িদন িতেনেকর 囆সই টু
�রṄȀিলর সবক’⸔Āই আগȀ মাস জু
েড়। 耊Āেত�ক⸔Ā প�ােকজ টু
�েরই
খাওয়াদাওয়ার িবরাট আেয়াজন। সে驇Ā ‘সাইট িসইং’। খরচ মাথা িপছু
িতন হাজার টাকা 囆থেক পাঁচ হাজার
টাকার মেধ�।
বে炯Āাব퐞Ȁ যতটা তাক লাগােনা, ব�াবসা 囆য ততটা জু
তসই নয়, মানেছন পয磌
টন সং瘠Ȁার কত磌
ারাই। অেনেকই
বলেছন, মাচ磌মাস 囆পরেলই পি鳱Āমবে驇Ā 囆সভােব আর 囆বড়ােনার পয磌
টক 囆মেল না। বষ磌
া পড়েল 囆তা অব瘠Ȁা
আরও খারাপ হয়। 囆সই ম炯Āা কাটােতই তাঁরা িকছু
টা ঝু
ঁ িক িনেয় ইিলশ উৎসেবর আেয়াজন করেছন। গত বছর
যাঁরা এই ধরেনর প�ােকজ টু
�েরর আেয়াজন কেরিছেলন, তাঁেদর ব�াবসা 囆মােটই ভােলা হয়িন, এ কথা
জািনেয়েছন অেনেকই। তাই এবারও ঝু
ঁ িক রেয়ই যােĀ। টু
�র অপােরটরেদর অন�তম সংগঠন 苿ােভল এজে�Āস
অ�ােসািসেয়শন অব 囆ব驇Āেলর সাধারণ স铓Āাদক 耊Āবীর িসনহা রায় বেলন, সাধারণ টু
�র প�ােকেজর সে驇Ā ইিলশ
উৎসেবর মেতা ‘ভ�ালু
অ�ািডশন’ এখন নতু
ন 囆苿芟Ā। আসেল এটা আমােদর বাঁচার লড়াই। এই মরȀেম
ব�াবসা কম। ⸔Āেক থাকেতই তাই অেনেক ইিলশেক সামেন 囆রেখ প�ােকজ সাজােĀন। তেব 囆যেহতু耊Āেত�েকই
আেগ 囆থেক িদন⌰ণ 囆ঘাষণা কের উৎসব করেছন, 囆সেহতুবাজাের ইিলেশর 囆জাগান 囆কমন থাকেব, তার
উপরই িনভ磌
র করেব সাফল�, বলেছন 耊Āবীরবাবু
রা।
প�ােকজ টু
�েরর আেয়াজনকারী এক সং瘠Ȁার কত磌
ার কথায়, আমরা বলিছ বেট ইিলশ উৎসব, িক亇Ȁ এে⌰ে阅Ā
ইিলশ বলেত যা বু
িঝ, তা হয়েতা িদেত পারব না। কারণ বাজাের এখন 囆খাকা ইিলেশর ছড়াছিড়। তার গ隲Ā বা
틊Ȁাদ 囆কানও⸔Āই তাক লাগােনা নয়। তাছাড়া ইিলেশর দােমর সে驇Ā পা⩠Āা লড়েতই আমােদর িচেকন, Ȁই বা অন�
囆কানও মােছর আেয়াজন রাখেত হেĀ। এেত পয磌
টকেদর একেঘেয়িমও কাটেব, ব�াবসায় িকছু
টা সু
রাহাও হেব।
সু
炯Āরবেনর 囆নানা জেল 囆য ইিলশ হয় না, তা সবার জানা। এমনকী দীঘাম炯Āারমিণর ইিলশ উৎসেবর মাছও
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আেস কলকাতার বাজার 囆থেক আইস 囆苿’囆ত, তা মানেছন ওই ব�বসায়ী। িতিন বেলন, সু
炯Āরবেন মানু
ষ
আেসন কাঁকড়া, পারেশ, ṄȀরজাওয়ািলর মেতা মাছ 囆খেত। তবু
আমরা ইিলশেকই সামেন রাখিছ 囆সই ব�াবসার
িদেক তািকেয়ই। আমােদর সু
িবধা, সু
炯Āরবেনর 囆কানও 囆হােটল বা 囆র퐞Ȁরাঁ 囆সখােন ইিলেশর এলািহ আেয়াজন
কের না। 囆লাভী বাঙািলেক তাই ইিলেশর 囆টাপ িদেত সু
িবধা হয়, ম삩Āব� পয磌
টন সং瘠Ȁার কত磌
ার।
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