ি�পর
ু াইনেফা-র ১৮ েত পদাপর্ন
িমিডয়ােত খারাপ কােজর িন�া করার েলােকর অভাব েনই,
িক� আবার ভােলা কােজরও �শংসা করার েলাক খুবই কম
েদখা যায় - তাই শর েথেকই আমরা ভােলা কােজর �শংসার
পাশাপািশ নানা িদক িদেয় িপিছেয় থাকা ি�পর
ু ার েনেগিটভ
সাইড গিলর বদেল পিজিটভ সাইড গিলেকই িব�বাসীর কােছ
েবশী কের তু েল ধরার েচ�া কের আসিছ।
গত ১৭ বছর ধেরই একােজ আমরা েদশ-িবেদশ এবং
রাজয্বাসীর কাছ েথেক বয্পক সাড়া পাি�। ভিবষয্েতও আমরা
একই রকম ভােব ি�পর
ু ােক িব�বাসীর কােছ েপৗেঁছ েদওয়ার
একই কাজ চািলেয় েযেত চাই। এটাই আমােদর মূল উে�শয্ এবং
একােজ আমরা �িত�াব�।

-জয়� েদবনাথ
নানা কােজ যখনই রােজয্র বাইের েযতাম এবং ে�েন বােস িকংবা ে�ইেন বেস পিরিচত বা
অপিরিচত যার সে�ই কথা হেতা তােদর �ায় অিধকাংশরই একটাই �� িছল - 'ি�পুরা?' এটা
আবার েকাথায়?

আসােম না অে�?

�থম �থম এসব মানষ
ু েদর সাধারণ �ান খুব একটা

েনই মেন কের মনেক সা�না েদওয়ার েচ�া করতাম। এটা ৮০-এর দশেকর েশষ িদেকর কথা।
পরবত� কােল ৯০-এর দশেকর শরেত যখন রােজয্র বাইের অপিরিচত েলাকজনেদর সে� নানা
কারেণ কথা বাতর্ া হেতা তখন আবার অেনেকই িজে�স করেতন ি�পুরায় িক উ�প�ী ছাড়া
আর িকছু ই েনই?
১৯৮৯ সাল। তখন আিম ৈদিনক সংবাদ পি�কায় সেব ঢু েকিছ। �থম িকছু িদন �ফ-িরডারএর কাজ কেরিছ। ১৯৯০ এর শরেত তারপর িনউজ েডে� আিস। কংে�স -িট ইউ েজ এসএর েজাট সরকার রােজয্র �মতায়। �ায় �িতিদনই রােজয্র েকাথাও না েকাথাও স�াসবাদীেদর
হামলা লট
ু পাট অপহরণ েলেগই থাকেতা। িক কারেণ জািননা। ৈদিনক সংবােদর �িত�াতা ও
স�াদক ভূ েপ� চ� দত্ত েভৗিমক শর েথেকই এসব দা�া হা�ামার ঘটনা কভার করেতই
আমােক েবিশ কের পাঠােতন। আর এসব স�াসী কাজ কেমর
র্ ঘটনা কভার করেত �াম পাহােড়
ঘর
ু েত িগেয় আমার সব সময়ই একিট কথা মেন হেতা -আমরা েকাথায় আিছ, েকাথায় যাি�?
�াধীন ি�পর
ু ার এসব ে�াগান িদেয় যারা িদনরাত শধু মানষ
ু খুন, অপহরণ কের যাে� তার
েশষ েকাথায়? একটা রােজয্র েগাটা একটা �জ� জে�র পর েথেকই শধু উ�প�ী স�াসী কাজ
কমর্ েদেখ আসেছন। এভােব বিহঃরােজয্র মানেুষর কােছ এরােজয্র পিরচয় হেয় েগেলা একটা
স�াসী রােজয্র। েযন এরােজয্র সব মানষ
ু ই এেদশ েথেক আলাদা। উ�বাদী কাযক
র্ লাপ ছাড়া
এরােজয্ ভােলা কাজ িকছু ই হয় না।

যিদও এিনেয় ভাবনা িচ�া করার জনয্ আিম িনছকই একটা েছা� মানষ
ু তাও �ায়শই মেন মেন
ভাবতাম তার েথেক েবেরােনার রা�া েকাথায়। এিনেয় ৈদিনক সংবােদর হেয় খবর কভার
করেত করেত, পাশাপািশ সংগিঠত এসব স�াসী ঘটনার উৎস েখাজ
ঁ ার েচ�া শর করলাম।
১৯৯০ েথেক ২০০০ সাল টানা দশ বছর ধের রােজয্র স�াসবাদী কাজকেমর
র্ শলক স�ােনর
পাশাপািশ ঘটমান এসব স�াসী কাজকেমর
র্ ইিত বত্ত
ৃ া� িনেয় ২০০০ সােল 'স�াস�া� ি�পর
ু া' নাম
িদেয় একিট গেবষণা ধম� বই িলেখ েফললাম। কলকাতা বই েমলায় ৈদিনক সংবােদর েসৗজেনয্
বইিটর আন�
ু ািনক �কাশ ঘেট। বইিটর �কাশক িছল ৈদিনক সংবাদ পি�কা কতৃর্ প�। কলকাতা
বইেমলায় 'স�াস�া� ি�পর
ু া'-েবশ সাড়া েফেল। এর আন�
ু ািনক উে�াধেনর পর েমলা �া�েন
েসখানকার একািধক ি�� ও িটিভ িমিডয়ার েলাকজনও আমােক ি�পুরায় স�াসবাদী কাযক
র্ লাপ
িবষেয় এমন সব �� করেলন যার েথেক বার বারই মেন হি�ল- ি�পুরার মানষ
ু এবং তার
েভৗেগািলক অব�ান ইতয্ািদ

িবষেয় পােশর বাঙািল �ধান রাজয্ পি�মবে�র মানেুষরই যখন

�ােনর পিরিধর এমন েবহাল অব�া তখন িদ�ী ম�
ু াইেয়র মানেুষর তরেফ ি�পর
ু ােক অে�র
'ি�পুর' িকংবা আসােমর একিট েজলা িকংবা বাংলােদেশর েকােনা এলাকা ভাবাটা �াভািবক। হেব
নাই বা েকন, �ানীয় িমিডয়ােতা বেটই, বিহঃরােজয্র িমিডয়ােতও তখন শধু রােজয্র এসব
স � া স ব া দী ক া য ক
র্ লাপ ইতয্ািদ স�েকর্ েনেগিটভ �চারটাই েবিশ হেতা। রাজয্ সরকােরর তরেফ
রােজয্র ভােলা িকছু র পিজিটভ �চার করার খব
ু একটা বড় রকম উেদয্াগ কখনই িছল না।
তাই ি�পর
ু ায় স�াসবাদী কাযক
র্ লাপ িবষেয় গেবষণা ধম� বই 'স�াস�া� ি�পর
ু া' েলখার কােজর
পাসাপািশ ১৯৯৮ সাল েথেকই মেন মেন একটা অনয্ িচ�া মাথায় এেলা িকভােব ি�পুরাটােক
বিহঃরাজয্ বা বিহঃিবে� একটু তু েল ধরা যায়। েদশ জেুড় তখন েতেহলকা ডট কম িনেয় �চ�
মাতামািত চলেছ। িক� এরােজয্ তখন েসভােব ই�ারেনট ওেয়বসাইেটর �চলন হয় িন। সরকাির
�ের িকছু িকছু দ�ের ই�ারেনেটর বয্বহার শর হেলও ওেয়বসাইেটর বয্াপাের আইিডয়া খব
ু কম
েলােকরই িছল। েগাটা আগরতলা শহের মা� একিটই সাইবার কােফ িছল। ওেয়বসাইট বানােনার
মেতা দ� তথয্ �যিু�র েলাকও কম িছল। মেন মেন ভাবেত থাকলাম িক করা যায়। এক ব�ু
খবর িদেলন কলকাতায় তার জানা েশানা একিট েকা�ািন আেছ যারা ওেয়বসাইট ৈতরী কের
েদয়। িক� কত টাকা েনেবন ইতয্ািদ বয্াপাের তার েকােনা আইিডয়া েনই। িক� মেন মেন
�চ� ই�া একটা ওেয়বসাইট েখালেবা। রাজয্টােক বিহঃরােজয্র মানেুষর কােছ তু েল ধরেত
ওেয়বসাইেটর মেতা েকােনা মাধয্মই আগামী িদেন একমা� হািতয়ার হেত পাের। তাই একিদন
হঠাৎ কের একাই কলকাতা পািড় েদই। এবং কলকাতার েসই ব�ু েক সে� িনেয় তথয্ ডট কম
নােম ওেয়বসাইট ৈতিরর েকা�ািনেত িগেয় হািজর হই। িগেয় েদিখ েসই েকা�ািনেত এরােজয্রই
দইু যুবক কমর
র্ ত। এবং তারাই মল
ূ ত ওই েকা�ািনর হেয় ওেয়বসাইট ৈতরীর মল
ূ কািরগর।
এর মেধয্ একজন আবার বতর্ মােন আমার সহধিমন
র্ ীর েছাট ভাই েসৗগত ভ�াচায।
র্ অনয্জেনর
নাম সিুনমল
র্ েসন। বািড় রাজধানী আগরতলােতই । তােদর মাধয্েম কথা বাতর্ া বিল েকা�ািনর
িডের�র � ই�নীল বয্ানাজ�র সে�। িক� েয সব �েটাকল ও টাকা পয়সার কথা বলেলন
অেনকটা িনরাশ হেয়ই েসখান েথেক িফের আসেত হেলা।

িক� মেনর মেধয্ �িত িনয়তই একই িচ�া। কােক িদেয় িকভােব একটা ওেয়বসাইট ৈতরী করা
যায়। হঠাৎ কের একিদন খবর েপলাম বাধারঘােটর কােছ একটা েছেল রেয়েছ নাম িস�াথ।
র্
সােথ সােথ েমাটর সাইেকল িনেয় েখাজ
ঁ েত েবর হেয় েগলাম। িক� েপলামনা। এভােব অেনকিদন
চেল েগেলা। একিদন খবর েপলাম রবী� ভবেনর পােশ একিট সাইবার কয্ােফেত িব�ব েচৗধুরী
নােম একিট েছেল রেয়েছ।েস েমাটামিট
ু ‘ওেয়ব সাইট’ ৈতরীর কােজ পারদশ�। কাল িবল� না
কের েসই সাইবার কয্ােফেত িগেয় হািজর হই। ‘ই�া থাকেল উপায় হয়’-িগেয় িব�বেক েপেয়ও
েগলাম। .........বাস আর েদরী নয়। েমাটামিট
ু
সব কথা বাতর্ া পাকা কের িস�া� হেলাwww.tripurainfo.com হেব আমােদর ওেয়বসাইেটর এে�স। েরিজে�শনও কের িনলাম অনলাইেন।
ধীের ধীের শর করলাম কনেট� েডেভলপেমে�র কাজ।এর আেগ স�াস �া� ি�পর
ু া ছাড়াও
ি�পুরার উপর েজনােরল নেলজ, কাের� এেফয়াসর্ ইতয্ািদ িনেয়ও আিম একিট বই �কাশ
কেরিছলাম। এসব বই-এ �কািশত তথয্াবলী ইতয্ািদ ক�াইল কের এেন িদলাম ওেয়বমা�ারেক।
কিদন বােদ সব ঘটনা জানালাম আমার ব�ু িসিনয়র সাংবািদক মানস পাল ও েটিল�াফ
পি�কার বষ�য়ান সাংবািদক � েশখর দত্তেক। দজ
ু নেকই েগাটা পিরক�নার কথা েখােল বললাম।
েশখরদা ও মানস এক কথােতই সব রকেমর সাহােযয্ রাজী হেয় েগেলন।
�থম িদেক আমােদর ওেয়বসাইেট খুব েবশী তথয্াবলী িছলনা। িতন চারিট ওেয়ব েপজ আর
িছল ি�পুরার �াম পাহাড় সবজ
ু
বনানী সহ েবশ িকছু পযট
র্ ন �েলর ছিব। ‘ি�পুরাইনেফা
ডটকম’ নাম িদেয় সাচর্ করেল লাল ও সাদা কালােরর ওেয়ব েপইজ-এ ি�পুরার উপর যখন
এসব ছিব ই�ারেনেট েভেস উঠেতা তখন মনটা আনে� ভের েযেতা। বিহঃ রােজয্র যতজন
জানা েচনা েলাক িছল এেক এেক েটিলেফান কের সবাইেক ি�পর
ু াইনেফা ডটকম নােম ি�পুরা
েথেক েবসরকাির পযার্েয় চালু �থম ওেয়বসাইট েদখার বাত্তর্ া েপৗেঁছ িদেত থাকলাম। পাশাপািশ
রােজয্র সরকারী অিফসার, বিু�জীবী অংেশর মানষ
ু ও িসিনয়র সাংবািদকেদর এই আন�
সংবাদিট িদেত শর করলাম। সবাই আন� ভের এই উেদয্ােগর সাধব
ু াদ জানােলন। েয যার
সাধয্মেতা সাহােযয্র �িত�িত িদেলন।
িশলচরবাসী অিনর� ল�র তখন আগরতলায় আজতক িট িভ র সাংবািদক। ক'িদন বােদ েসও
আমােদর িটেম জেয়ন করেলা। ক'িদন বােদ ফেটা�াফার িহসােব সুমন েদবরায় - এর পর
জেয়ন করেলা কাজল ৈকরী এবং সাংবািদক িহসােব জেয়ন করেলা �দীপ মজম
ু দার। �দীপ
আবার ি�পুরা অবজারভােরও কাজ করেতা। রবী� ভবেনর পেশ একিট সাইবার কয্ােফ েথেকই
কাজকমর্ চলেলা। িক� এভােব সাইবার কয্ােফ েথেক ওেয়বসাইট �িতিদন আপেডট করা কতটা
স�ব। তার মেধয্ টাকা একটা অনয্তম েফ�র। ওেয়বসাইট তখন েদেখনই বা কতজন েয
সরকারী বা েবসরকারী �ের কাউেক িগেয় বলেবা েয িব�াপন িদন। ৈদিনক সংবােদ েবতন
িহসােব েয টাকা েপতাম তার �ায় পেুরাটাই চেল েযেতা ওেয়বসাইট চালােত। িক� িপেছ
তাকােনার েকানও সেুযাগ েনয়। তাই কলকাতা েথেক ওেয়বমা�ার সুিনমল
র্ েসনেক িনেয় এলাম।
অেনেক নানান ভােব

সাহাযয্ করেলন । এভােব ি�তীয় বছর চেল এেলা। ২০০১ সােলর ২৬েশ

েম শভারে�র পেরর বছর ২০০২ সােল রাজধানী শহেরর �িতিট বড় �াব ও পূেজা উেদয্া�ােদর
অনেুরাধ করলাম আপনােদর পেূজার �িতমা ও পয্াে�েলর ছিব েতােল আমরা ি�পর
ু াইনেফা
ওেয়বসাইেট েদেবা। তাহেল বিহঃ রােজয্র মানষ
ু ও আপনােদর পেূজা িবেদেশ বেস েদখেত পারেবন।
অিব�াসয্ রকমভােব �ায় এক ডজেনর েবিশ �াব কতৃর্ প� রাজী হেয় েগেলন। আমার ব�ু বর
িচ� সাংবািদক সম
ু ন েদবরায়-েক সে� িনেয় পেূজা শরর আেগর িদনই রাজধানীর সম�
দগ
ু ার্পেূজার পয্াে�ল, �িতমার ছিব েতােল এেন ওেয়ব সাইেট আপেলাড করলাম। �থম বছর
এভােব েয টাকা েপলাম এিদেয় অিতির� পির�েমর খরচ উেঠ েগল। এবং ওেয়বসাইট চালর
ু
পর এটাই িছল আমােদর �থম উপাজর্ ন। আগরতলার দগ
ু ার্পেূজা পির�মা ওেয়বসাইেট েদেখ
বিহঃরাজয্ েথেক কম কেরও শতািধক মানষ
ু এই উেদয্ােগর �শংসা কের ই-েমল পাঠােনার সােথ
সােথ অেনেকই েযেকান রকম সাহাযয্ সহেযািগতার �িত�িতর কথা িলখেলন। অেনেক বুি�
পরামশও
র্ পাঠােলন িকভােব িক করেল অেথর
র্ েযাগান আসেত পাের।
এভােব পাচ
ঁ বছর চলার পর ২০০৫ সােলর েফ�য়ারী মােস একিদন িঠক হেলা- আমরা
আমােদর অথার্ৎ ি�পর
ু াইনেফা-র প�ম বষর্ পিূতর্ উপলে� একিট কুয্ইজ অন�
ু ান করেবা।
শয্ামলীবাজােরর �ু ল অব সােয়� এর অধয্� অিভিজৎ ভ�াচাযর্ হেলন কুয্ইজ মা�ার। কুয্ইজ
অ ন�
ু ােনর সাফলয্ �থম বছরই এমন পযার্েয় চেল েগল েয অন�
ু ােনর উে�াধন করেত এেস
তৎকালীন মখ
ু য্ম�ী � মািনক সরকার অন�
ু ান মে� ভাষণ িদেত িগেয় এই অন�
ু ানিটেক �িত
বছর করা যায় িকনা তা েভেব েদখার অনেুরাধ করেলন। ি�পর
ু াইনেফা-র মখ
ু য্ উপেদ�া িহেসেব
ে শ খ র দা ম খ
ু য্ম�ীর অনেুরােধ সাড়া িদেয় এধরেনর কুয্ইজ অন�
ু ান এখন েথেক �িত বছরই
করার েচ�া হেব বেল মাইেক েঘাষণা কের িদেলন। তার
ঁ পর েথেক �িত বছরই আগরতলা
শহের ি�পুরাইনেফা গত ১২ বছর ধের কুয্ইজ অন�
ু ােনর আেয়াজন কের আসেছ। যােক আজ
সবাই “ইনেফা কুয্ইজ” িহসােবই জােনন। শধু তাই নয়, �েম �েম ি�পর
ু াইনেফা-র েমগা কুয্ইজ
এ�েণ রাজধানী আগরতলা শহেরর একিট বািষক
র্
অন�
ু ােন পিরনত হেয় েগেছ। পাশাপািশ
রােজয্র অনয্ানয্ �ােনও কুয্ইেজর মেতা েমধা িবকােশর অন�
ু ান আজ েবশ জনি�য় । এরােজয্র
�িতিট নগর শহের কুয্ইজ আজ েমধা িবকােশর একিট ধারাবািহক অন�
ু ােন পিরণত হেয়েছ।
অথার্ৎ শর েথেকই রােজয্ েমধা ও �গিতর �সাের ি�পুরার িশ�া সং�ৃ িত, তার ইিতহাস ঐিতহয্
এবং িপিছেয় থাকা এরােজয্র মানেুষর ভােলা কােজর �চার �সারই আমােদর মল
ূ ম� িছল।

আেরকটা উে�শয্ িছল- েযভােবই েহাক এরােজয্র বয্াপাের বিহঃরাজয্ ও বিহঃিবে�র মানেুষর
মেধয্ একটা ভােলা ধারণা ৈতরী করা। যা আজও অবয্াহত আেছ। এবং ভিবষয্েতও থাকেব।
ওেয়ব সাইেট �চার িকভােব কােজ আসেত পাের এই �স��েম এখােন একটা িবষয় বলেত চাইি�পুরার �ু -পেটেটা িসড সংে�েপ যােক বলা হয় TPS এক সময় এ রােজয্ �চু র পিরমােন

উৎপাদন হেতা। িক� কৃ ি�ম উপােয় এরােজয্র কৃ িষ িব�ানীেদর আিব�ৃ ত TPS েক বিহঃিবে� েতা
দেূরর কথা বিহঃরােজয্ পয�
র্ েসভােব মােকর্ িটং করা হয়িন। আমার এখেনা মেন আেছ তৎকালীন

কৃ িষ দ�েরর অিধকতর্ া ড: িপ েক পাল একিদন TPS স�েকর্ একিট েলখা ওেয়বসাইেট আপেলাড

করেত আমােক পাঠান। আমরাও িতন চার প�
ৃ ায় আেলাকিচ� সহ েলখািট ি�পুরাইনেফা ডটকম

ওেয়বসাইেট আপেলাড কির। আ�যজ
র্ নক ভােব ল�য্ কির িতন চারিদেনর মেধয্ই েবশ িকছু ইেমল আমােদর কােছ এেলা। অেনেকই TPS চাষপ�িত স�েকর্ িব�ৃ ত জানেত চাইেলা। এর মেধয্

ইে�ােনিশয়া েথেক একিট ই-েমল-এ জানেত চাওয়া হেলা TPS এর মজত
ু কতটা রেয়েছ এবং

িক দােম কতিদেনর মেধয্ কত পিরমােন এই বীজ পাঠােনা যােব। ইেমলিট ি�� কের আিম
দ�ের পািঠেয় েদই। পের অবশয্ জানেত পাির িকছু বীজ নািক ইে�ােনিশয়ায় পাঠােনা হেয়িছল।
একই রকম ভােব ি�পর
ু ার বাশ
ঁ েবেতর সাম�ী পযটর্ন স�াবনা , রাবার,

আনারস,

চা স�েকর্ ও

তখন �ায়শই িব�ৃ ত জানেত েচেয় আমােদর কােছ �চু র ইেমল আসেতা। আমরা অবশয্ এসব ই-েমল

গিল সংি�� দ�র কতৃর্ পে�র কােছ পািঠেয় িদতাম। এখনও তাই কির।

�স�ত আরও একিট িবষয় আজ এখােন না উে�খ কের পারিছনা আর েসিট হেলা- ি�পর
ু া
মধয্িশ�া পষদ
র্ -এর মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমেকর ফলাফল (েরজা�) ওেয়ব সাইেট �দান। যােত
রােজয্র বাইের েথেকও েয েকউ পষদ
র্ এর ফলাফল জানেত পাের। ইিতমেধয্ই িসিবএসই,
আইিসএসিস-সহ জাতীয় �ের অিধকাংশ জেয়�-এ�াে�র ফলাফল ওেয়বসাইেট �দান শর হেয়
েগেছ। িক� ২০০২ সাল েথেক আমরা এিনেয় ি�পর
ু া মধয্িশ�া পষদ
র্ কতৃর্ পে�র সে� েযাগােযাগ
শর কির। িক� পষদ
র্ কতৃর্ প� ফলাফল িবেন পয়সােতও ওেয়বসাইেট িদেত েকানওভােবই রািজ
হি�ল না। যাই েহাক েশষ পয�
র্ ২০১০ সােল িগেয় রাজী করােনা েগেলা। এবং ি�পর
ু া
মধয্িশ�া পষের্দর েরজা� আজকাল েছেলেমেয়রা বাড়ীেত বেসই েদখেত পারেছ। শধু তাই নয়,
একই রকমভােব ি�পুরা িব�িবদয্ালয় েথেক শর কের তৎকালীন ি�পর
ু া ইি�িনয়ািরং কেলেজর
ছা�ছা�ীেদর েরজা�ও অনলাইেন আপেলাড করার কাজিট আমরাই �থম শর কির। পের
তােদর ওেয়বসাইটও আমরা ৈতির কের েদই। তার পর আবশয্ ধীের ধীের রাজয্ সরকােরর
িবিভ� দ�র গিলও িনজ� ওেয়ব েপাটর্ াল চালু করেত শর কের।
আজেকর তািরেখ এটা অন�ীকাযর্ েয অখয্াত এরাজয্িট স�েকর্ বিহঃরােজয্র মানেুষর মেধয্
ি�পুরার ইিতহাস ঐিতহয্ সহ এরােজয্র মানেুষর ভােলা কােজর �চার �সাের ি�পুরার �থম
অনলাইন িমিডয়া িহসােব ি�পর
ু াইনেফা ডটকম �থম েথেকই সেচ� এবং অেনকটাই সফল।
আগামী িদেনও আমােদর এই �েচ�া জাির থাকেব। েকননা, আমরা িব�াস কির েযেকােনা
িমিডয়ােতই খারাপ কােজর িন�া বা সমােলাচনার জনয্ মানেুষর খব
ু েবশী অভাব েনই। িক�
ভােলা কােজর �শংসার জনয্ িমিডয়া সং�া গিলেত খুব কম েলাকই পাওয়া যায়। তাই আমরা
আমােদর ধারাবািহকতা বজায় েরেখ �ু � ও িপিছেয় পড়া ি�পর
ু ােক িব�বাসীর সামেন তু েল
ধরার কাজেকই আগামী িদেন আরও েবশী কের এিগেয় িনেয় েযেত চাই।

