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ফলতার পঁিচশ বছেরর কীিতর্
aতীেত আমােদর েদেশ েমলা িছল মাnেষর েমলবার জায়গা। েযমন িছল
হাট। সpােহর িনিদর্ িদেন হাট বসত। হাট eখন বেস না, বসােনা হয়।
েমলাo eখন েলাক জেড়া করার eকটা িফিকর। মাnেষর sতঃsূতর্
েমলবার iেচ্ছর oপর eকটা কারসািজ। eমনকী পুরেনা েমলাgেলাo ei
কারসািজর েঠলায় দূিষত হেয় পেড়েছ।
ফলতায় েsশাল iকনিমক েজােনর রজত জয়nী বষর্ uদ্যাপন
চলেছ। ei uপলেkয্o েজােনর কতৃর্পk েসখােন eকটা েমলা বিসেয়
িদেয়েছ। বেড়া বেড়া েতারণ ৈতির করা হেয়েছ; ফলাo কের েsশাল
iকনিমক েজােনর মিহমা কীতর্ন চলেছ। aথচ েজােনর ৬০ েথেক ৮০
শতাংশ িঠকা িমক। ei হাজার হাজার িঠকা িমক --- িবেশষত মিহলারা
--- পঁিচশ বছর ধের েটর েপেয় চেলেছ েজােনর মিহমা! জীবজগেতর
মেধয্ eকমাt মাnষi েবাধহয় িনেজর sাথর্বুিdর িদেক তািকেয় eতখািন
িবকারgs হেয় পড়েত পাের eবং an মাnষেক eiভােব লািঞ্ছত করেত
পাের --- যা চলেছ ফলতায় কড়া পাহারায় েজান নামক েঘরােটােপর
আড়ােল।
eবােরর সংখয্ায় আমরা ফলতার aিভjতা িনেয় িকছুটা আেলাচনা
করেত েচেয়িছ। চীেনর েsশাল iকনিমক েজান eবং েসখানকার
িমকেদর জীবন িনেয় eকটা চচর্া iিতমেধয্i শুr হেয়েছ। িকnt আমােদর
পি মবেঙ্গ েয eভােব eকটা pিkয়া টানা পঁিচশ বছর ধের চলেত পারল,
তার sনাম (বা dনর্াম) কােদর pাপয্? িদিl না রাজয্ সরকােরর? নািক
an কারo? পাঠকরাo িবষয়টা েভেব েদখেবন।

আমার কমর্জীবেনর aিভjতা
েলখক ফলতা eসiেজেড কমর্রত নাম pকােশ aিনচ্ছুক eক যুবক, সmাদনা : পাথর্ কয়াল
ফলতা থানার হিরণডাঙা ১নং gাম পঞ্চােয়েতর anগর্ত বরমালী gােমর
বািসnা eক েছাT েছেলর জীবন iিতহাস বণর্না করিছ।

ৈশশেবর pিতjা
আিম তখন েছেলমাnষ। বয়স মাt ছয়। বরমালী sুেল kাস oয়ােন
পড়তাম। sুেল খুব d ুিম করতাম। eমনকী িশkক মহাশয়েক aেনকবার
চক eবং ডাsার ছুেঁ ড় েমেরিছ। আিম pায়িদন sুেল েযতাম না। gােমর
কাকা, জয্াঠা বয়s েলােকরা েজার কের মারেধার কের sুেল পািঠেয়
িদেতন। িদেল কী হেব, আিম পািলেয় আসতাম। িশkক মহাশয় বাবামােক sুেল আসার জn খবর পাঠান, আমােক sুল েথেক তািড়েয় েদoয়া
হেব। েশেষ িশkক মহাশেয়র হােত-পােয় ধের sুেলi েথেক েগলাম। pথম
বছর আিম েফল করলাম। বাবা-মা আমার পড়ােশানা বn কের েদেবন
িঠক করেলন। িকnt gােমর grজেনরা বাবা-মােক বুিঝেয় আমােক sুেল
পাঠােলন। eiভােব আিম চতুথর্ ে ণী utীণর্ হলাম।
eকিদেক বািড়র aথর্ৈনিতক dদর্শা, anিদেক আমরা চার ভাi-েবান।
ei aবsায় আমার পড়ােশানা eেকবােরi aসmব হেয় পড়ল। তখন
আমার মেনর মেধয্ eকটা েজদ ৈতির হল েয, আমােক পড়ােশানা করেতi
হেব। eকিদন বাবা-মােক বললাম, আমােক েকান আ েম ভিতর্ কের
দাo। শুেন তাঁেদর d’েচাখ িদেয় জল পড়েত লাগল। বাবার eকমাt
েছেল আিম। eকমাt েছেলেক বাiের পাঠােত িতিন রািজ হেলন না। িকnt
আমােক পড়ােশানা করেতi হেব eবং িনেজর পােয় দাঁড়ােত হেব, eটাi
িছল pিতjা। েশেষ আমােক ‘মহীরামপুর িশশুকানন oেয়লেফয়ার েহাম’e ভিতর্ করা হল। েসখােন িগেয় pথম aবsােত মন পেড় থাকত িনেজর
বািড়র িদেক। মেন বh dঃখ, কাnা েচেপ থাকত। al বয়েস eiভােব
আমার eক aসীম kমতা সৃি হল।
১৯৯৯ সােল িশশুকানেন আমরা pায় ৩৭৫ জন েছেল িছলাম। eকi
সেঙ্গ েখলাধূলা, পড়ােশানা, খাoয়াদাoয়া আর গl চলত। ফেল eখােন
জীবন আনেn কাটত। বছের িতন-চারবার বািড়েত আসার জn ছুিট
েপতাম। বািড়েত যাoয়ার জn মন বয্াkল হেয় uঠত। বািড়েত মা-বাবােবােনেদর েদখার জn চেল আসতাম।
তারপর oখােন পঞ্চম ে ণীেত utীণর্ হলাম। sুেলর িশkক
মহাশয়েদর সেঙ্গ পিরিচত হলাম। pেতয্েকi আমােক খুব ভােলাবাসেতন।
আর ei ভােলাবাসার তািগেদi আমার পড়ােশানার unিত হল।
সবেkেti সাহাযয্ েপতাম। আমার জীবেন তা eখন পযর্n িচরsরণীয়
হেয় আেছ। মহীরামপুর হাisুল েথেক ২০০৫ সােল মাধয্িমেক pথম
িবভােগ utীণর্ হলাম। বািড়েত েযেত বাবা-মা খুব খুিশ হল, বুেক জিড়েয়
ধের কাঁদেত লাগল। আিম তাঁেদর সাntনা িদলাম। বললাম, েতামরা
আমােক আিশবর্াদ কেরা যােত আিম িনেজর পােয় দাঁড়ােত পাির। মাধয্িমক
পাশ করার পের sুেলর িশkক মহাশয়েদর সেঙ্গ পরামশর্ করলাম েয,
eর পের আিম কী করব, েকানিদেক যাoয়া uিচত। েশেষ আিম কািরগির
িশkার জn টািলগঞ্জ আiিটআi-েত ভিতর্ হলাম। েসখান েথেক pথম
িবভােগ utীণর্ হলাম। আiিটআi পাশ কের মহীরামপুর sুেল uচ্চ
মাধয্িমক পড়ার জn ভিতর্ হলাম। িকnt বািড়েত খুব সংকেটর মেধয্ িদন
চলেছ। বাবা মুখ ফুেট আমােক কাজ করার জn বলেত পারেছন না।
েদেখ আমার খুব ক হয়। মেনর মেধয্ eকটাi pিতjা, আমােক ভােলা
চাকির েপেত হেব। েশেষ uচ্চ মাধয্িমক পাশ কের ফলতা ি েTড েজােন

eকিট েকাmািনেত কােজ েযাগ িদলাম। কােজর পাশাপািশ আবার আিম
পড়ােশানা শুr করলাম। ফিকরচাঁদ কেলেজ ‘েনতািজ মুk িবশব্িবদয্ালয়’eর িবe েকােসর্ ভিতর্ হলাম। তখনo মন িঠক কােজর ankল নয়, iচ্ছা
িছল বেড়া িকছু করার। eকটা কথা না বেল পারিছ না েয, ৈশশেবর
েছেলমাnষী pিতjা আমােক েয eতদূর eিগেয় িনেয় যােব, তা আিম
ভাবেত পািরিন। ২০০৮ সােলর ১১ েম pথম যখন আিম কমর্জীবেন িনযুk
হi, তখন েসi েকাmািনেত alসংখয্ক িমক কাজ করত। বাiের েথেক
মেন হত e eক রাজpাসাদ। বাiেরর েখালসিট খুব চমৎকার বা
ঐিতhময়। তা সকলেকi আকষর্ণ কের। েদেখ মেন হেয়িছল eখােন আিম
কাজ করেত পারেল িনেজেক ধn মেন করব। িকnt নতুন বয্িk িকছু না
জানায় েকান িকছু িবচার-িবে ষণ না কেরi সহেজ িনযুk হেয় যায়।
েভতেরর শাঁসটা েস তখনi েটর পােব, যখন চার েদoয়ােলর মেধয্ pেবশ
করেব।

বাiেরর েখালস
eকটা েমেয়েক যখন সাজােনা হয় িবিভn aলঙ্কার, গয়না, শািড় o
চnেনর েফাঁটা িদেয়, তােক তখন aপrপ েদখেত লােগ। ei aপrপ
চাকিচকয্ েদেখ েয েকান বয্িk pলুb হেত বাধয্। oi rেপ pলুb হেয়
যখন তার মেধয্ pেবশ করা হয়, তখন oi rেপর মাধুযর্ কমেত থােক।
কারণ তার বাiেরর rেপর মিহমা থাকেলo িভতের তা থাকেবi, eর
েকান িন য়তা েনi। তাi িভতেরর aবsা বাiেরর েথেক আলাদা হেত
পাের। আর ei িভতেরর aবsা েথেকi বয্িkজীবেনর sখ, sাচ্ছnয্ o
জীবেনর unিত হেত পাের। তাi বয্িkর বাiেরর েথেক িভতেরর aবsা
জানা aবশয্i দরকার।

িভতেরর aবsা
েয েকান েকাmািনেত েদখা যায় েয, তার বাiেরর দৃশয্িট aিতিথেক
আকষর্ণ করার জn সািজেয় েতালা হয়। তার জn যত মূলধন দরকার
খরচ করা হয়। তােত িমকেদর মাiেন বাড়ল িক বাড়ল না, েসিদেক
নজর েদoয়া হয় না। সিতয্ কথা বলেত িক, pায় েকাmািনেত কােজর
জn uপযুk যntপািত েনi, pযুিkর aভাব, পিরকাঠােমা বা পিরচালনার
aভাব, েমিশেনর বয়স পুরেনা eবং সেবর্াপির িনয়ম-শৃঙ্খলার aভাব লkয্
করা যায়। িকnt মােসর েশেষ েpাডাকশন িঠক রাখেত হেব। নাহেল
কমর্চারীেদর oপর চাপ পড়েব। বলা বাhলয্, েকu eর pিতবাদ করেত
সাহস পায় না। কারণ pেতয্েকর সংসার আেছ। তাi সংসােরর মুখ েচেয়
সবাi িনিবর্চাের তা সh কের যায়। anিদেক েকাmািনর কমর্চারীেদর
(পামর্ােনন্ট) েবতন an কমর্চারীেদর তুলনায় aিধক িছল। তাi তােদর
েকান aিভেযাগ থাকার কথা নয়। oi কমর্চারীেদর েকানরকম aিতিরk
সময় (oভারটাiম) কাজ করােনা হয় না। anিদেক, েকাmািন-কমর্চারী
নয় eমন বয্িkেদর িদেয় aিতিরk সময় কাজ করােনা হয়। কারণ তােদর
েবতন কম। তারা িনিবর্চাের মুখ বুেজ কাজ কের চেল। pিতবাদ করার
মেতা সাহস পায় না, পােছ কাজ চেল যায়। িকnt pেতয্েকর মেন eকটা
েkাভ েথেক েগেছ। তবুo েবৗ-েছেলেমেয়র িদেক েচেয় কাজ কের েযেত
হয়। েযখােন eকজন েকাmািন-কমর্চারী পেনেরা েথেক পঁয়িtশ হাজার
টাকা মাiেন পায়, eরা ৪৫০০ েথেক ৭০০০ টাকা মাiেন পায়। ei িবশাল
বয্বধােনর মাiেনেত সবাi কাজ কের। িকnt সমs ধরেনর কমর্চারীেদর
... পরবতর্ী aংশ ৬ পৃ ায়

ফলতা িবেশষ িশlাঞ্চেলর কথা
পাথর্ বেnয্াপাধয্ায়
শুrর কথা

আকৃ করার জn েসজ-eর পিরকlনা।
২০০০ সােল েকndীয় সরকার েয eিkম পিলিস বা রpািন-আমদািন
নীিত েঘাষণা কের, েসi নীিত anসাের ফলতা iিপেজড েসজ-e পিরণত
হেলo রাজয্ সরকার েসজ-eর বয্াপাের েয খুব uদাসীন িছল বা িবেরাধী
িছল, ঘটনাkেম িকnt তার নিজর েমেল না। যিদo েসজ িনেয় যখন
পরবতর্ী সমেয় েদশজুেড় িবতকর্ ঘনীভূত হেয়েছ, তখন বাম ন্টভুk
দলgেলা েসজ িবেরািধতায় েসাচ্চার হেয়েছ। েসজ িনেয় গেবষণার কােজ
২০০৮ সােল আিম যখন িসিপeেমর তৎকালীন সাংসদ হাnান েমাlা eবং
িসটুর রাজয্ সmাদক কালী েঘােষর সাkাৎকার িনi, তাঁরা পি মবেঙ্গ
েসজ ৈতিরর যাবতীয় দািয়t েকndীয় সরকােরর oপর চািপেয় েদন। হাnান
েমাlা বেলন, পি মবঙ্গ েকান sাধীন েদশ নয়, েকndীয় সরকােরর নীিত
রাজয্ কাযর্কর করেত বাধয্। েসজn নীিতগতভােব আমরা েসজ-িবেরাধী
হেলo eরােজয্ েসজ pেয়ােগ সmত হেয়িছ। আর কালী েঘাষ বলেলন,
ফলতা েতা কংেgস আমেল হেয়েছ। তবু oখােন ম আiন যােত কাযর্কর
হয়, িমকেদর aিধকার যােত sরিkত হয়, েসটা আমরা েদখিছ।
aথর্াৎ eরােজয্র শাসকদেলর েনতারা েসজ গঠেনর েকান দািয়t
sীকার করেত রািজ নন। িকnt uেlখেযাগয্ িবষয় হল, েদেশর মেধয্
eরােজয্i pথম েসজ আiন ৈতির করা হয় eবং রাজয্ িবধানসভায় তা
িবনা বাধায় পাশ হেয় যায় ২০০৩ সােলর িডেসmর মােস। eমনকী েকndীয়
সরকার তখনo েসজ আiন ৈতির কেরিন। রাজয্ সরকােরর uেদয্ােগi
২০০৪ সােল মিণকাঞ্চন নােম aলঙ্কার িশেlর েসজ eবং ২০০৫ সােল
uiেpা তথয্pযুিk েসজ সlেলক uপনগরীেত sািপত হয়। eছাড়া আরo
েবশ িকছু েসজ pিত ার uেদয্াগ রাজয্ সরকার েনয়, যার মেধয্ বৃহtম
pকlিট িছল নnীgােম সােলম েগা ীর েকিমকাল হাব গড়ার psাব। েয
pকl rপািয়ত করেত রাজয্ সরকােরর uৎসাহ uেদয্ােগর পিরণিতেত
নnীgাম aতয্াচার o pিতেরােধর পীঠsােন পিরণত হয়। আর েসজ েগাটা
েদশ জুেড় িবতেকর্র েকndিবnd হেয় oেঠ। ei েpিkেত ফলতা েসজ-eর
জিমর সমsায় eক নজর েদoয়া যাক।

১৯৮৪ সােল দিkণ ২৪ পরগণার uপkলবতর্ী ফলতায় eকটা িশlাঞ্চেলর
sাপনা হয়। েস সময়টা েবশ মেন পেড়। রােজয্ বাম ন্ট সরকার তখন
িdতীয় দফায় kমতাসীন হেয়েছ। েকেnd iিnরা গাnীর েনতৃেt কংেgস
সরকার। রােজয্ kমতাসীন বামপnীেদর মূল ে াগান তখন, ‘রােজয্র
হােত aিধক kমতা িদেত হেব’। তােদর বkবয্, েকেnd iিnরা গাnীর
সরকার kমতা েকndীভূত কের েরেখেছ। রােজয্র unিতর জn রাজয্
সরকারেক তাi আরo েবিশ sায়ttশাসেনর aিধকার িদেত হেব।
িঠক েসi সময়i সবার aেগাচের pতয্n ফলতায় ২৮০ eকর জিমর
oপর ekেপাটর্ pেসিসং েজান (iিপেজড) বা রpািন pিkয়াকরণ aঞ্চেলর
সূtপাত হয়। ei ২৮০ eকেরর মেধয্ ১৯৩ eকর aথর্াৎ েবিশরভাগটাi
িছল কলকাতা বnর কতৃর্পেkর জিম। বািক ৮৭ eকর জিম কৃষকেদর
বাst o কৃিষজিম, যা aিধgহণ করা হয়। ei িশlাঞ্চল pধানত েকndীয়
সরকােরর uেদয্ােগ গেড় uঠেলo রােজয্র বাম ন্ট সরকার েসখােন
grtপূণর্ ভূিমকা েনয়। তারাi কৃষকেদর জিম aিধgহণ কের, বাসsান
েথেক uেচ্ছদ কের dেটা gােমর aিধবাসীেদর ant চেল েযেত বাধয্
কের। aতঃপর িশlাঞ্চল িনrপdেব চালনা করার যাবতীয় দািয়t gহণ
কের।
aথর্াৎ রাজনীিতর েkেt যখন বাম ন্ট সরকার েকndীয় সরকােরর
kমতা েকndীভবেনর িবrেd খড়গহs, েসi সমেয়i ফলতায় িবেশষ
িশlাঞ্চল গেড় uঠল েকnd o রাজয্ সরকােরর েযৗথ uেদয্ােগ। েযৗথ
হেলo ei িশlাঞ্চেল েকndীয় সরকােরর ভূিমকাi pধান, তােদর কথাi
েশষ কথা। রাজয্ সরকার ei uেদয্ােগ েছােটা শিরক, েকেndর সহেযাগী।
েদoয়ােল তখন jলjল করেছ, ‘রােজয্র হােত aিধক kমতা’র
ে াগান। িকnt ফলতায় তার িবপরীত-যাtা। ফলতায় েকেndর হােত aিধক
kমতা। আর তা রােজয্র শাসকেদর পূণর্ সহেযািগতায়। eভােবi ফলতা
িশlাঞ্চল েগাড়ার িদন েথেক রাজৈনিতক sিবেরােধর সাkী। uদািরকরেণর
েয pিkয়ায় ১৯৯১ সাল েথেক পুিঁ জপিতেদর aিধক kমতা েদoয়া শুr
হয়, ফলতা িশlাঞ্চেল শুr েথেকi েসi pিkয়া চালু িছল। শুrর েসিদন
েথেকi রাজয্ o েকেndর uভয় সরকার হােত হাত ধের েস পেথ চলা শুr
করল, যা আজo aবয্াহত।

জিম িনেয় জট
ফলতায় গঙ্গার তীের িতনিট gাম েসজ pিkয়ায় kিতgs হয়। aকালেমঘ
o িসমুলেবিরয়া gাম dিট পুেরা uেচ্ছদ হয়। ৈননান gামিট আংিশক uেচ্ছদ
হেয় েসজ-eর কাঁটাতার েদoয়া uঁচু পাঁিচেলর পােশ সংkিচত হেয় িটেক
আেছ।ei িতনিট gােমর pায় ৫০০ পিরবার তােদর িভেট-মািট েথেক
uেচ্ছদ হয়। ei পিরবারgিল িছল মূলত কৃিষজীবী o মৎsজীবী। alsl
িনেজর জিম বা পেরর জিমেত চাষবাস করার পাশাপািশ নদী েথেক মাছ
ধের তােদর জীিবকা চলত পুrষাnkেম। েসজ pিkয়ায় তােদর সবেচেয়
বেড়া kিত হল জীিবকা হািরেয়। বাstজিমর বদেল পুনবর্াসন িমলেলo
জীিবকার পুনবর্াসন িমলল না। েস কথা পের।
বাst েথেক uেচ্ছদ হoয়া পিরবারgেলার পুনবর্াসেনর জn পাশব্র্বতর্ী
েগাপালপুর gােমর কৃিষজিম ৮০ eকর aিধgহণ কের সরকার। েসখােন
মািট েফেল uঁচু কের uেচ্ছদ হoয়া পিরবারgেলােক জিম েদoয়া হয় ৪১০ শতক পযর্n। নতুন gােমর নাম হয় হাiলয্ান্ড। নতুন কের ঘর বাঁধার
জn েদoয়া হয় ৫০০০ েথেক ১০,০০০ টাকা। আর কৃিষজিমর দাম ধাযর্
করা হয় ১৫,৩৭০ টাকা pিত eকর। কৃিষজিমর জn ei সামাn

েসজ তুিম কার
ফলতার ei িশlাঞ্চলিট ২০০৩ সােলর েগাড়ায় ‘িবেশষ aথর্ৈনিতক
aঞ্চল’ বা েসজ-e rপাnিরত হয়। iিপেজড-েক eসiেজড বা েসজ-e
পিরণত করার ei িসdাn বা uেদয্াগ eকাnভােব িছল েকndীয়
সরকােরর। েদেশর রpািন বাড়ােনার জn িশlপিতেদর যাবতীয় sেযাগsিবধা িদেত ei িবেশষ িশlাঞ্চেলর পিরচালনা, যা কাযর্ত ‘িবেদিশ
eলাকা’ বেল পিরগিণত। aথর্াৎ পুিঁ জপিতেদর পুিঁ জ িবিনেয়াগ েদেশর
ant েযসব িবিধিনেষধ েমেন চেল, eখােন েসসব কাযর্কর হেব না বা
িশিথলভােব pেয়াগ করা হেব। uৎপািদত পেণয্র oপর শুl-মাশুল বা
িশl েথেক আেয়র oপর কর, eসব িকছুi eখােন িদেত হেব না। আয়কর
পাঁচবছর পর েথেক ৫০ শতাংশ হাের eবং সাতবছর পর েথেক পুেরাপুির
লাg হেব। িমক িনেয়াগ o পিরচালনার আiন-কাnন থাকেব িশিথল।
iতয্ািদ eকgচ্ছ ছাড় িদেয় িশlপিতেদর রpািন-িনভর্র পণয্ uৎপাদেন
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িতনgণ কমর্সংsান হয়)। আবার sায়ীকরেণর uটেকা দািবo eড়ােনা যায়।
eমনi sেখর কাজ েমেল েজান-e।

kিতপূরেণর টাকাo eকবাের েদoয়া হয় না। ২৫ বছর পর েক কত জিমর
টাকা েপেয়েছ আর কত kিতপূরণ েদoয়া বািক আেছ, e িনেয়o pচুর
সমsা ৈতির হেয়েছ। হাiলয্ান্ড gােমর uেচ্ছদ হoয়া পিরবােরর anতম
pবীণ বািসnা জািহর আহেমদ বলেলন, তাঁর ১ eকর ১০ শতক জিম
aিধgহণ হেয়িছল। তার মেধয্ ১০ eকর জিম বাst িহসােব িতিন
েপেয়িছেলন। বািক জিমর aেধর্ক kিতপূরণ িতিন েপেয়েছন, aেধর্ক
পানিন। েকuবা ৮০ শতাংশ জিমর kিতপূরণ েপেয়িছেলন, ২০ শতাংেশর
টাকা পানিন।
কৃষকেদর আরo েkাভ, বাম ন্ট রাজেt তােদর পাoনা বািক
kিতপূরণ িনেয় েকu িকছু কেরিন। eখন চাকা ঘুরেত শুr করায় িবেরাধী
দেলর েনতৃেt তারা আবার নড়াচড়া শুr কের eবং নতুন কের
kিতপূরেণর েচক পাoয়া শুr হয়। েদখা যায়, েকu ৫ টাকার েচক
েপেয়েছ, েকu বা ২৮.৯৮ টাকার। েক বা কারা েকাথায় বেস kিতপূরেণর
িহসাব কষেছ eবং েচক পাঠােচ্ছ, uেচ্ছদ হoয়া হতভাগয্ মাnষgেলা তা
জােন না। কলকাতায় eেস েখাঁজখবর করার aবsাo তােদর েনi। তাi
জিমর বািক kিতপূরণ পাবার জn তারা uদীয়মান িবেরাধী দেলর
েনতােদর মুখােপkী, তেব তােদর rপo েযভােব drত বদলােচ্ছ, তােত
কতিদন তােদর oপর ভরসা করা যােব, েস সংশয়o রেয়েছ।

েসজ-eর েভতেরর কথা
ফলতার েসজ-eর েভতের খািনকটা েঘারার েসৗভাগয্ আমার হেয়িছল।
চারেট কারখানার েভতেরo anমিত িনেয় েযেত েপেরিছলাম। েভতের
সবেচেয় বেড়া বেড়া েশডgেলা হেচ্ছ pািsক কারখানার। eমন ১৪টা
কারখানা আেছ, েযখােন েদশ-িবেদশ েথেক বয্বhত pািsক সংgহ কের
আনা হয়। িবশাল েশেডর তলায় িবরাট িবরাট বsায় েসgেলা জেড়া কের
রাখা থােক। aসংখয্ মিহলা ei pািsকgেলা বsা েথেক েবর কের
সাফাi করার কােজ যুk। sানীয় মাnেষর ভাষায় eটা ‘কচড়া কাজ’।
িহিnেত কচড়া মােন েনাংরা। কাজটা সিতয্i েনাংরা ঘাঁটার কাজ। বয্বhত
pািsকgেলা eমনকী sদূর আেমিরকা েথেক জাহােজ কের আেস। তার
মেধয্ পচা খাদয্dবয্ েথেক শুr কের রk-মাংস কী-i না থােক! pািsক
পির ার কের তার িরসাiিkং কের তা আবার িবেদেশ পাঠােনা হয়।
আমােদর েদেশ মিহলােদর েরাজগােরর পথ d pাপয্। তাi তােদর
িদেয় কম মজুিরেত যত েনাংরা কাজ, asাsয্কর কাজ কিরেয় েনoয়া
যায়। ফলতা েসজ-e মিহলা কমর্ীর সংখয্া নজের পড়ার মেতা। িশফ্ট
ভাঙার সময় েদখা যােব, বh দূর দূর gাম েথেক দেল দেল মিহলারা
আসেছ কাজ করেত। েকu েকu eক-েদড়ঘন্টা েহঁেট কমর্sেল েপৗঁছায়।
eেদর েবিশরভাগi ei কচড়া কােজ যুk। eছাড়া ২০িট েটkটাiল
কারখানা আেছ, েযখােন gাভ্স েথেক েমাজা নানান িকছু ৈতির হয়।
েসiসব কারখানােতo েচিকং পয্ািকং pভৃিত কােজ pচুর মিহলা কাজ
কের। eরা pায় সবাi িঠকাদােরর aধীন। ৈদিনক মজুির iদানীং েবেড়
হেয়েছ ৮১ টাকা। িকছু মাস আেগo িছল ৬৫ টাকা। জমানা বদেলর
হাoয়ায় িমকরা িকছুটা দািব আদায় কের িনেয়েছ। যিদo সরকার
িনধর্ািরত নূয্নতম মজুিরর িহেসেব pািsক কারখানার aদk িমেকর
মজুিরo ১২৩ টাকা হoয়ার কথা।
সরকােরর েকাষাগাের ঘাটিত িদেয় েসজ গঠেনর েপছেন anতম
যুিk িছল বিধর্ত কমর্সংsান o unত pযুিkর সাহােযয্ িবশব্মােনর পণয্
pstত করা। কমর্সংsােনর েচহারাটা েতা আমরা েদখলাম। ম আiেনর
েকানo েতায়াkা না কের িঠকা িমকেদর িদেয়i েভতের েবিশরভাগ কাজ
চালােনা হেচ্ছ। ieসআi, pিভেডন্ড ফােন্ডর sেযাগo কম িমকi পায়।
pািsেকর েনাংরা েঘঁেট শরীের দগদেগ চমর্েরাগ িনেয় হাiলয্ােন্ড রেয়েছন
জাহানারা িবিব। েরাগ েবেড় সারা শরীের দাগড়া দাগড়া ঘা ছিড়েয় পড়ার
পর তাঁর কাজ েগেছ, kিতপূরণ িকছুi পানিন। eমন বh িমক আেছ,
িবেশষত পয্াটন কারখানায় কমর্রত, যােদর eক বা eকািধক আঙুল চেল
েগেছ েমিশেনর গেতর্। িকnt তারা kিতপূরণ পায়িন। েসজ-eর েভতের
কারখানাgেলায় েকান iuিনয়ন েনi। iuিনয়ন aিফস বাiের। তেব েসটা
িঠকাদারেদর aিফসo বলা চেল। iuিনয়ন েনতারা নােম-েবনােম িঠকাদাির
কের পয়সা কামায়। রkকi ভkক। sতরাং িমেকরা কার oপের ভরসা
করেব? িসিপeেমর েনতােদর পাশাপািশ হাoয়া বদেলর sেযােগ তৃণমূেলর
েনতারাo িঠকাদািরেত েযাগ িদেচ্ছ। ‘েয যায় লঙ্কায় ...’!

িমথয্া pিতrিতর Tািডশন সমােন চেলেছ
ঘেরর বদেল ঘর না হয় হল, যিদo েস জিমর পাTা eখনo েমেলিন,
িকnt জীিবকার সংsান কী হেব? কৃিষজীবীর জিম েগল, মৎsজীবীর নদী।
হাiলয্ােন্ড uেচ্ছদ হoয়া মাnষgেলার বসিত আর গঙ্গানদীর মাঝখােন
িবশাল পাঁিচল তুেল দাঁিড়েয় েগল িবেশষ aথর্ৈনিতক aঞ্চল। পািটর্ েনতারা
েতা বেলiিছেলন, eছাড়া তৎকালীন মুখয্মntী sয়ং েসজ-eর uেdাধন
করেত eেস ভাষণ িদেয়িছেলন, kিতgs pিতিট পিরবার েথেক anত
eকজন যােত েসজ-e চাকির পায়, তাঁরা তার বেnাবs করেবন।
তারপর পঁিচশ বছর েপিরেয় েগেছ। েসজ-e কারখানার সংখয্া
kমাগত েবেড়েছ, uৎপাদেনর পিরমাণ eবং তা েথেক আয়o ভােলামাtায়
েবেড়েছ। িকnt uেচ্ছদ হoয়া মাnষgেলার কথা েক মেন েরেখেছ? যারা
েসজ-eর ফেল জীিবকাচুয্ত হেয়িছল, েসi pজেnর েকu েসজ-e কাজ
েপেয়েছ, eমন খুেঁ জ পাoয়া েগল না। নতুন pজেnর যুবেকরা eবং
মিহলারা eখন aেনেক ‘েজােনর কােজ’ যােচ্ছ (eলাকার মাnষ েসজ-েক
সংিkp কের বেল েজান)। eকজন জানােলন, uেচ্ছদ হoয়া
পিরবারgিলর খুব েবিশ হেল ৫০ শতাংশ েথেক যুবক o মিহলারা eখন
েজােন কাজ পােচ্ছ। িকnt েসটা pিতrিত েমাতােবক নয়। pিতrিত িছল,
িশেl কাজ করার জn uপযুk pিশkেণর বয্বsা করেব রাজয্ সরকার।
িকnt েস pিতrিত হাoয়ায় িমিলেয় েগেছ। সmpিত িসঙ্গুের জিম aিধgহণ
িনেয় িবতেকর্র পেবর্ eমন pিতrিত পরবতর্ী মুখয্মntীর কেন্ঠ েশানা েগেছ।
Tািডশান বজায় েরেখ চেলেছন িতিন?
pিশkণহীন sানীয় মাnষ েসজ-e aদk কােজর জn িবেবিচত হয়,
েয কাজ মািলেকরা মূলত িঠকাদার মারফত িমক িনেয়াগ কের সmn
কের। দk িমক, িশিkত িমক o sপারভাiজার-ময্ােনজাররা বাiের
েথেক আেস। sানীয় যুবক o মিহলারা pিতিদন িশফ্ট শুrর আেগ েসজeর েগেট জেড়া হয়। িঠকাদার তােদর মধয্ েথেক বাছাi কের কােজ েলাক
পাঠায়। eকi েলাক েরাজ কাজ করেল sায়ী হবার দািব করেত পাের,
তাi িকছুিদন কাজ করার পর তােদর বিসেয় েদoয়া হয়। eক দেলর
জায়গায় an দল কাজ কের। eেত কমর্সংsান েবেড় যায় (eেককজন
মােস ১৫ িদন কাজ করেল িdgণ কমর্সংsান, ১০ িদন কাজ করেল

মnন সামিয়কী
নেভmর-িডেসmর ২০০৯

কারo েপৗষমাস ...
uেচ্ছদ হoয়া sানীয় মাnষ eবং িমকেদর যখন eমন aবsা, তখন
েসজ-eর েভতের কারখানাgেলার aবsা িকnt রমরমা। িকছু িকছু
কারখানায় মnার pভাব বা an কারেণ সংকট থাকেলo, সামিgকভােব
uৎপাদন o মুনাফার হার drতi েবেড় চেলেছ। ২০০৫-০৬ সাল েথেক
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২০০৮-০৯ মাt িতন বছের ফলতা েসজ েথেক রpািন ৫২৪.৯৫ েকািট
টাকা েথেক েবেড় হেয়েছ ৯৬১.২৬ েকািট টাকা। িতন বছের pায় ৫৫
শতাংশ েবেড়েছ। uেlখেযাগয্ হল, িবিভn ধরেনর কারখানার মেধয্
সবেচেয় drত বাড়েছ pািsক, রাবার o িসনেথিটক কারখানাgেলার
রpািন, যা ২০০৫-০৬ সােল ৩৩.১৮ েকািট েথেক েবেড় হেয়েছ ৮৮.৮৯
েকািট, বৃিd আড়াi gেণরo েবিশ।
unয়েনর গlটা eখােন ফাঁস হেয় যায়। aদk ম সsায় লুেট
েনoয়ােতi েবিশ মুনাফা। িমক তােত kিতgs হেল হাজার িমেকর
লাiন আেছ বাiের। ‘েপাষায় কাজ কেরা, নাহেল রাsা েদেখা’ --- eটা
unয়েনর সংsৃিত। মািলক-িঠকাদার-েনতা সবার eকi কথা। েগাটা
পি মবঙ্গ জুেড় aবশয্ ei গlটাi চলেছ। sায়ী িমকেদর কাজ asায়ী
িঠকা িমকেদর িদেয় সsায় কিরেয় িনেয় মুনাফার পাহাড় ৈতির করেছ
পুিঁ জর মািলকরা। ফলতা েসজ ei সংsৃিতর সেঙ্গ খাপ েখেয় েগেছ। েসজ

ৈতিরর মেধয্ িদেয় েকেndর শাসেকরা unয়েনর েয মেডল ৈতির করেত
েচেয়েছ, নg েশাষেণর েয সংsৃিত ৈতির করেত েচেয়েছ, eরােজয্ বাম ন্ট
জামানায় বh আেগi েতা েস মেডল, েস সংsৃিত ৈতির হেয় আেছ।
pথেম iিপেজড eবং পের েসজ িনেয় পরীkা-িনরীkার জn সারা
ভারেত pথম েয চারিট aঞ্চল েবেছ েনoয়া হেয়িছল, সহেজi
পি মবেঙ্গর ফলতা তার anভুk
র্ হেয়িছল। পি মবেঙ্গর সরকারi pথম
িবেশষ aথর্ৈনিতক aঞ্চল আiন ৈতির কের েসজেক ৈবধতা িদেত েচেয়েছ।
পি মবঙ্গ সরকারi pথম নnীgােম েসজ গঠেনর জn গণহতয্া o
গণধষর্ণকাN সংঘিটত কেরিছল। আবার ei নnীgােমi েসজ গঠেনর
িবrেd েদেশর মেধয্ দীঘর্তম eবং বৃহtম pিতেরাধ সারা িবেশব্র দৃি
আকষর্ণ কেরিছল। ভারতবেষর্র েসজ মানিচেt তাi পি মবঙ্গ eকটা
িবেশষ sান। ফলতা েথেক নnীgাম --- pথম pেয়াগ েথেক pথম
pিতেরাধ। iিতহাস েবাধহয় eভােবi eিগেয় চেল।

ফলতা eসiেজড-e িমেকর েজাগান
পাথর্ কয়াল
aবশয্i িনmবেগর্র মাnষ বাদ িদেয়। যারা চমর্কার, েজেল (১৯৮০-র
দশেক মাছ ধরার বয্বসায় িভn েলাকজন আসেত শুr করেছ, আেগর
মেতা আর তা লাভজনক থাকেছ না), যারা েবেতর ঝুিড়-চুবিড় eককােল
বুনত, যারা মােছর িডম ফুিটেয় েপানা ৈতির করত, যারা বাগিদ
সmpদায়ভুk --- eসমs েলাকজনi ফলতা িফ-েটড েজােনর কােজ চেল
আসেত থােক। eছাড়া, oi েজান sাপেনর জn যারা িভেটমািট ছাড়া
হেয়িছল aথর্াৎ aকালেমঘ o িশমূলেবড় gােমর মাnষ কাজ পায়। eরাo
িনmবেগর্র eবং eেদর মেধয্ িহnd-মুসলমান di aংশi িছল।

ফলতা িবেশষ aথর্ৈনিতক aঞ্চল sানীয় পিরভাষায় ‘িফ-েটড েজান’ নােম
পিরিচত। Free Trade Zone কথািটর aপ ংশ eিট। যিদo ফলতা নািক
েকানকােলi Free Trade Zone বা FTZ িছল না। eর শুr হয় ১৯৮৪
সােল, Export Processing Zone বা EPZ িহসােব। তখন pাiম
িমিনsার aিফস িপিছেয় পড়া aঞ্চেলর জn িবেশষ িsম িহসােব eটােক
চালু কের।
২০০৩ সােল eেস eটা Special Economic Zone বা SEZ
িহসােব কাজ শুr কের। তার কারণ েদখােনা হেয়িছল, eখানকার
কারখানাgিল যােত আnজর্ািতক sের বািণিজয্ক pিতেযািগতায় সkম হয়
eবং eর জn িমক িনেয়াগ করার শতর্ েযgিল রেয়েছ --- নানান
িবিধিনেষধ --- েসgিলর হাত েথেক যােত ei েজান পিরtাণ পায়। নয়
নয় কের ei eসiেজড-eর বয়স ২৫ হল। ফলতা েসজ সংkাn
oেয়বসাiেট েলখা রেয়েছ, ফলতা গণpজাতntী চীেনর িবেশষ aথর্ৈনিতক
aঞ্চলgিলর মেতাi হেয় uঠেত চায়।
eরকম নানা িকছু জিড়েয় আেছ ফলতা েসেজর সােথ। আর তার
সােথ জিড়েয় আেছ হাজার আেটক িমক, যার মেধয্ eকটা বেড়া aংশi
চাকির কের কয্াজুয়াল িমক িহসােব। aবশয্i eেদর মেধয্ মিহলা
িমেকর সংখয্াটাi েবিশ। তেব িবগতিদেন নানা পিরবতর্ন ঘেটেছ eবং
ঘেট চেলেছ।

সtেরর দশেক ফলতায় কমর্সংsােনর pকৃিত
ফলতার বh কারখানাi পূবর্ iuেরােপর েদশgিলেত তােদর মাল রpািন
করত। িকnt আিশর দশেকর েশষিদেক পূবর্ iuেরােপ রাজৈনিতক পট
পিরবতর্েন ei রpািন মার খায়। eকi সােথ চীন আnজর্ািতক বাজাের
pিতেযািগতায় নামেত শুr কের ei সমেয়i। আর সরকাির লাল িফেতর
ফাঁসo তখন আলগা নয়। ম আiনgিলo তখন আজেকর মেতা আলগা
িছল না। sতরাং ফলতার কারখানাgিল kমশ লুp হেত থােক। eিদেক
চােষর কাজo kমশ aলাভজনক হেচ্ছ। ১৯৮৭-৮৮ েথেক সােরর দাম
বাড়েত থােক। চােষর খরচ বােড়। eিদেক মূলয্বিৃ dর কারেণ আেগর মেতা
খরেচ আর সংসার চালােনা সmব নয়।

সtেরর েশষ েথেক ২০০০-e aবsা যা দাঁড়াল

ফলতায় আেগ যারা কাজ করত

aেনক কারখানাi বn। aথচ কাজ করার েলাক আেছ pচুর। িকnt তােদর
েকান দkতা েনi। তাi ei িমকেদর কােজ লাগােল েবিশ মজুিরo
লাগেছ না। আর কারখানাgিলo চাiিছল পুরেনা িমকেদর বাদ িদেত।
তােদর িদক েথেক কেয়কটা কারণ িছল eiরকম :
• eকসেঙ্গ aেনকিদন কাজ করার ফেল eকটা eকতােবাধ ৈতির হয়।
িবেশষত, িনmবগর্ীয়েদর মেধয্ eকটা সহজাত ঐকয্েবাধ লkয্ করা
যায়।
• িনmবগর্ীয় মাnেষর আেবগ বা েkােভর pকাশ সরাসির। eর সােথ
মািলক আর কারখানার anাn বাবুরাo পিরিচত নয়। sতরাং dিট
পki eেক aপরেক বুেঝ uঠেত পারত না, ফেল ঝােমলা-ঝঞ্ঝাট
pায়i েলেগ থাকত।

ফলতায় eকদম pথেম েকu কাজ করেত রািজ হত না। gােম gােম েলাক
ঘুরত ফলতায় কাজ করেত যাoয়ার psাব িনেয়। েগাড়ার িদেক
কারখানাo চালু িছল েবশ aেনকgিল। eেদর পুেরাটাi pায় িমিডয়াম
eবং sল েsল iন্ডািsT। sতরাং তার জn pেয়াজনীয় েয মশিk, তার
দkতা aজর্েনর জn পূবর্-aিজর্ত পারদিশর্তার খুব eকটা দরকার হত না।
কারখানায় কাজ করেত করেতi েসi দkতা kমশ aজর্ন কের েনoয়া
েযত।
pথেমi েযটা বেলিছ, িপিছেয় পড়া bক হoয়ার জn sানীয়
aথর্নীিতর unিতকেl iিপেজড-eর pিত া। যারা aদk িমক িহসােব
কাজ করেত আসত, তারা েকান জায়গায় কাজ না েপেয়i আসত। আর
eখানকার gামীণ সমাজ কাঠােমায় কৃিষ সংkাn কাজ সবাi করত,
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• sানীয় মাnষ যিদ কারখানায় কাজ পায়, কারখানা সংkাn েকান
সমsায় sানীয় সমাজ drত eিগেয় আেস। ফেল ঝােমলা বােড়।
• চতুথর্ত, কারখানার কােজ নানান ধরেনর unত েমিশেনর বয্বহার eবং
তা িঠকঠাক বয্বহার করেত হেল eকটু-আধটু েলখাপড়া জানাo
দরকার হেয় পেড়। িবেশষত, যৎসামাn iংেরিজ জানেত হয়। িকnt
তা িনmবগর্ েথেক আসা িমকেদর মেধয্ eেকবােরi apতুল।
ফলত বাiের েথেক aথর্াৎ eসiেজড-eর খুব eকটা কাছাকািছ বাস
নয়, eমন েলােকরা কারখানায় কাজ করেত শুr কের। কারখানা
কতৃর্পko ei ধরেনর েলােকেদর কােজ িনেত পছn কের। kমশ েদখা
যায়, কােজ েযাগদানকারী aদk িমেকরাo েবিশরভাগ আর sানীয় নয়।
aথচ কারখানার বাiেরi রেয়েছ eমন মাnষ যারা কােজর জn েচ া
করেছ। eেদর সংখয্াটা pচুর eবং তা বাড়েছ। জিমেত চােষর কাজ কেম
যাoয়ার ফেল --- সমাজকাঠােমায় যারা eকটু uঁচুেত রেয়েছ, েযমন
কােয়ত, মািহষয্ বা kmকারেদর ঘেরর েছেল-বuরাo কােজর সnােন
েবিরেয় আসেত লাগল ei েজােনর িদেক। eরা েকui েতমন ঝােমলা

পাকােনার েলাক নয়। কাজ চেল েগেল pিতবাদ কের। িকnt sানীয়
পাড়াgেলা েথেক েলাক কম আসায় েশষপযর্n েসi pিতবাদ iতয্ািদেত
sানীয় সমােজর ভূিমকা থােক না। আবার েকu েকu eকটু-আধটু
েলখাপড়া িশেখ, েযমন মাধয্িমক, uচ্চ মাধয্িমক পাশ বা sাতক হoয়ায়,
তােদর িদেয় েলবােরর কােজর বদেল sপারভাiজােরর কাজ, খাতা েলখার
কাজ (aবশয্i pেয়াজন মেতা) করােনা যায়। aথচ খুব eকটা েবিশ
পয়সা িদেত হয় না। কারখানা কতৃপর্ k ei aংেশর েমজাজ-মিজর্, হাবভাব খািনকটা বুঝেতo পাের।
sতরাং kমশ সমােজর ei aংশ েথেক eবং aবশয্i েজােনর eকটু
দূর েথেক আগত িমেকরা কাজ েপেত শুr করল। আর sানীয় বািসnারা
aদk িমেকর কাজ েথেক ছাঁটাi হেত শুr করল। েসi জায়গাটা ভরাট
করেত শুr করল সমাজকাঠােমায় aেপkাকৃত uঁচুেত থাকা মাnষজন,
যারা eখান েথেক আেয়র িকছুটা বাঁিচেয় েসi aেথর্ ant মুিদর েদাকান,
চােয়র েদাকান বা an বয্বসা কের।

ফলতা eসiেজড-eর কয্াচড়া বৃtাn
শুেভnd বkী
ফলতা eসiেজড-eর ১ নং েসkের pাsন, িরমা, aিনতা, েpামেজােমর
মেতা aেনক কয্াচড়া কারখানা আেছ। oi সমs কয্াচড়া কারখানায়
৯৯% মিহলা কমর্ী। eরা আেস sানীয় িবিভn gাম েথেক eবং বh
দূরদূরাn েথেক, েযমন সিরষা, ডায়মন্ডহারবার, দিsপুর, আমতলা
েথেকo আেস। ei সমs কারখানায় িডuিট হয় dিট িশফ্েট। pথমটা
সকাল ছ’টা েথেক েবলা dেটা eবং পেররটা dেটা েথেক রাত দশটা।
ৈদিনক মজুির ৮১ টাকা, েনা oয়াকর্ েনা েপ। েpামেজােমর কেয়কজন
কমর্ীর কথা anযায়ী, oi কারখানায় aেনক কমর্ী পাঁচ-ছ’বছর কাজ
করেছ, িকnt তারা মজুির পায় নতুন কমর্ীেদর মেতাi। eতিদন কাজ করা
সেtto কারo ieসআi কাডর্ েনi eবং েকান pিভেডন্ট ফান্ডo েনi।
যিদ েকান কমর্ী dঘর্টনায় পেড়, তেব কন্Tাkর ১-২ হাজার টাকা সাহাযয্
কের কতর্বয্ পালন কের। pথম িশফ্েট িডuিট থাকেল েভার চারেটর সময়
uেঠ বািড়র যাবতীয় কাজকমর্ েসের ভাড়া করা aেটােত েচেপ বা পােয়
েহঁেট কারখানায় হািজর হেত হয়। eর জn aেটাoয়ালােক মাথা িপছু
ভাড়া িদেত হয়। oেদর কথা anযায়ী, িdতীয় িশফ্ট িডuিট ভােলা। তােত
বািড়র সমs কাজ েসের েমেয়রা িডuিটেত েযেত পাের। সারা বছরi
কমেবিশ কাজ হয়, তেব বষর্াকােল কাজ কম থােক। েসiসময় নতুন
কমর্ীরা বিs হেয় যায়। েকবলমাt aিভj eবং পুরেনা কমর্ীরাi কাজ
পায়। সmpিত pাsন কারখানায় আgন লাগার ফেল েসখানকার
েবিশরভাগ কমর্ীi কমর্হীন। তােদর মেধয্ িকছু িকছু কমর্ী anাn কারখানায়
কাজ েপেয়েছ। oখানকার কমর্ীেদর ধারণা মািলকপki হয়ত iচ্ছাকৃতভােব

ei aিgকাN ঘিটেয়েছ। oiসমs কারখানায় বয্বhত pািsেকর মেধয্
েথেক আেগ বাছাi করা হয়, তারপর দানা ৈতির করা হয়। দানা ৈতিরর
সময় dগর্nযুk গয্াস িনগর্ত হয়। aথচ কাuেকi েকান মুেখাশ (মাs)
েদoয়া হয় না, কমর্ীরা মুেখ গামছা েবঁেধ কাজ কের। oখােন বাতাসo
dগর্nময়। pথম pথম যারা কােজ যায়, েসi গn সh করেত পাের না,
পের সh হেয় যায়। েpামেজােমর eকজন কমর্ীেক িজjাসা কেরিছলাম,
‘আপনারা যা পির ম কেরন আর যা মজুির পান, েসটা িক আপনােদর
কােছ িঠক মেন হয়?’ eর utের িতিন বলেলন, ‘আমরা িঠক মজুির
পাi’। eকজন েতা বেলi েফলেলন, ‘ei কারখানাgেলা িছল বেল
aেনক েলাক কের কেm খােচ্ছ, নাহেল চুিরচামাির েবেড় েযত।’ সারা
বছের মাiেন ছাড়া aিতিরk পাoনা হল, পঁিচেশ িডেসmর eক টুকেরা
েকক, রেথ িজিলিপ, িবশব্কমর্া পুেজায় eকটা িমি র পয্ােকট --- eেতi
তারা খুিশ। েশানা যােচ্ছ েয, মজুির েবেড় eকশ টাকা হেব, তেব তখন
বয়s মিহলােদর কােজ েনoয়া হেব না। oi সমs কারখানায় েবিশরভাগ
কমর্ীi জােন না, তারা েকান মািলেকর হেয় কাজ কের। েpামেজােমর
aেনক কমর্ীi ছ’টা-dেটা িডuিট করার পের জুতা কারখানায় ফুরেন কাজ
কের। তার ফেল aিতিরk ৫০-৬০ টাকা uপাজর্ন হয়। oi সমs
কারখানায় কমর্ীরা pিতিনয়ত িচnায় থােক, আগামীকাল আমার কাজ
থাকেব েতা?

আমার কমর্জীবেনর aিভjতা ... ২ পৃ ার েশষাংশ
কােজর ধরন বা kমতা pায় eকi ধরেনর। uভেয় eকi পির ম কের
থােক, aথচ তােদর েবতন হল আলাদা। uভেয়র মেধয্ বয্বধান থাকা
uিচত, িকnt তার eকটা সীমা থাকা aবশয্i দরকার।
আিম েয েকাmািনেত কাজ কির, েসখােন pায় ২৫০-৩০০ জন কমর্ী
িনযুk আেছ। eেদর মেধয্ pায় ১৮০ জেনর মাiেন pায় ৪৫০০-৭০০০
টাকার মেধয্, ৭০ জেনর মাiেন pায় ১৫০০০-৩০০০০ টাকার মেধয্ eবং

২০ জেনর মাiেন ৪৫০০০-৭০০০০ টাকার মেধয্। eর েথেক েদখা যায়,
েবিশরভাগ কমর্চারী al েবতেন কাজ কের থােক। ফেল েকাmািন কম
েবতন িদেয় aিধক মুনাফা aজর্ন কের। e েযন েসi বেড়া মাছ েছােটা
মাছেক িগেল েফলার গl। িকnt eটা গl নয় সিতয্। ei সমs কম
মজুির pাp কমর্চারীেদর oপর েজার জুলুম আমার মেন eক বেড়া
anেশাচনার সৃি কের। ei aবsা েদেখ আমার িনেজর খুব dঃখ লােগ।
িকnt েকান uপায় থােক না। eর জn দরকার pেতয্েকর সহেযািগতা o
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েজাটবdতা। আমােদর েকাmািনেত েকান iuিনয়ন না থাকায় eর pসার
আরo বৃিd েপেয়েছ। কারণ ১-১৫ জন মেনানীত িবিশ বয্িkেদর িনেয়
eকিট পিরচালন কিমিট ৈতির হয়। তােদর iচ্ছা anসাের সবিকছু মুখ

বুেজ েমেন িনেত হয়। যিদ ভিবষয্েত eর পিরবতর্ন হয়, তাহেল বয্িk o
সমি গতভােব uপকৃত হব।

েশনেঝন েথেক ফলতা
eসiেজড : িতন দশেকর পিরkমা
িজেতন নnী
না িবফল, তার েচেয়o বেড়া কথা হল তার বয্ঞ্জনা, তার iিঙ্গত। েগাটা
dিনয়াটােক েস েযন বয্বহার করেত চাiেছ eক নতুন আিঙ্গেক। পি িম
dিনয়ায় পিরেবেশর p টা সামািজক rপ েপেয় েগেছ। েসটা মাথায় েরেখ
পিরেবশ-ৈবরী oয়াকর্শেপর aবsানটা িঠক করেত হেব।
েশনেঝন বাছাi হেয়িছল মেন হয় িবিভn েখলুেড়েদর eরকমi
পারsিরক সমমনsতার িভিtেত। ১৯৭৯ সােল চীনা সরকার gয়াঙদঙ
pেদেশর েশনেঝন eবং ফুিজয়ান pেদেশর ঝুহাi-েত eসiেজড গড়ার
িসdাn িনল। ১৯৭৯ েথেক ১৯৮১-র মেধয্ েশনেঝেনর পিরকাঠােমােত
িবেদিশ িবিনেয়াগ েবেড় েগল ১১% েথেক ৫০%। েবিশরভাগটাi eল
হঙকঙ eবং ময্াকাo েথেক, লয্ান্ড েডভলপেমন্ট, েরিসেডিnয়াল হাuিজং
eবং টুয্িরs েডভলপেমন্ট খােত। ১৯৯৫ সােলর মেধয্ হঙকেঙর
ময্াnফয্াকচািরং েকাmািনgিল েশনেঝেন ৪০ লk মাnষেক িনেয়াগ
কেরিছল, হঙকেঙ তােদর কমর্ী িছল ৫ লk। েশনেঝেনর ৯৬% েটkটাiল
iন্ডািsT eবং ৯৫% গারেমন্ট iন্ডািsTর মািলকানা িছল হঙকেঙর
েকাmািনgিলর। ১৯৮০ েথেক ১৯৯৫ সােলর মেধয্ েশনেঝেনর রpািন
েবেড়িছল বছের গেড় pায় ৭০% হাের। an চীনা eসiেজেড aবশয্ ei
হাের রpািন o িবেদিশ মুdা সংgহ হয়িন।
েশনেঝন শহেরর ১.২ েকািট বািসnার মেধয্ ৭০ লk aিভবাসী
িমক। eেদর মেধয্ িবপুল সংখয্ক িশশু- িমক রেয়েছ। েকান চাকিরর
িনরাপtা ছাড়াi eরা খুব al মাiেনেত কাজ কের। eমনকী eেদর
মাiেন কারখানাgিলর কােছ বািক পেড় থােক। েশনেঝন সহ gয়াঙদঙ
pেদেশ িশেl dঘর্টনার সংখয্া বাড়েছ। পিরিsিত eমনi েয, েকান sাধীন
েTড iuিনয়ন না থাকা সেtto (সরকাির iuিনয়ন আেছ) আচমকা
েবআiিন ধমর্ঘেটর সংখয্াo বছর বছর েবেড় চেলেছ। eকi সেঙ্গ
েশনেঝেন েবেড়েছ aপরােধর ঘটনা।
চীেনর দিkণ uপkলভােগ েশনেঝন শহর; পি মবেঙ্গর দিkেণর
uপkলভােগ দিkণ ২৪ পরগণা েজলার ফলতা bক। েশনেঝন eবং
ফলতায় eসiেজড গেড় oঠার িপছেন েযমন eকi ধরেনর েভৗেগািলক
aবsােনর িদকিট রেয়েছ, আবার d’জায়গােতi সরকাের ‘কিমuিনs’
দেলর uপিsিত রেয়েছ। dিট েkেti ‘েজান’ গেড় েতালার pিkয়া pায়
eকi সমেয় শুr হেয়েছ। যিদo ফলতায় েজান গেড় েতালার িপছেন
আn ািনক মূল ভূিমকা িনেয়িছল ভারত সরকার। পরবতর্ীেত যখন eটা
eসiেজেড rপাnিরত হল, তখন eসiেজড িনেয় --- িসিপআi o
িসিপeম --- di কিমuিনs দেলর নীিতগত নানা সমােলাচনাo িছল।
িকnt েশনেঝন o ফলতার নানান িমেলর িদকিট সবটাi আপিতক নয়।
uভয়েkেti সবিকছুর aলেkয্ পুিঁ জর িবশব্মেনর গিতিবিধ লkয্ণীয়।
েযমন, ১৯৯৫ সােলর eকিট পিরসংখয্ােন েদখা যােচ্ছ, eিশয়ায়
iিপেজডgিলেত িমকেদর ৭০-৮০% মিহলা, েকান েকান েজােন তা

১৯৭২ সােল েঘার কিমuিনs িবেরাধী বেল পিরিচত আেমিরকান
েpিসেডন্ট eেসিছেলন ‘কিমuিনs চীন’-e। সাতিদেনর চীন সফের
েচয়ারময্ান মাo েসতুঙ eবং pধানমntী েচৗ eন লাiেয়র সেঙ্গ তাঁর
আলাপ eবং সমেঝাতা সংkাn তথয্ািদ েগাপন রাখা হেয়িছল ২৫ বছর।
২০০৩ সােলর ১১ িডেসmর মািকর্ন যুkরাT তা pকাশ (িডkািসফাi)
কের। আমরা জানেত পাির, d’েদেশর মেধয্ বািণজয্ o aথর্ৈনিতক
সmেকর্র িবষয় ছাড়াo িছল তাioয়ান সmেকর্ eকিট grtপূণর্ মািকর্নী
িসdাn : তাioয়ােনর sাধীনতা আেnালেন মািকর্ন যুkরাT আর মদত
েদেব না (তেব মািকর্ন মদত িনরেপkভােব তা গেড় uঠেল তােক দমনo
তারা করেব না)। eছাড়া দিkণ েকািরয়ায় জাপােনর সামিরক হsেkপেক
মািকর্ন যুkরাT anৎসািহত করেব।
আপাতভােব ei েগাপন চুিkর সেঙ্গ eসiজেডর েকান সmকর্ েনi।
িকnt eকটা েঘরােটােপর আড়ােল িশl eবং uৎপাদেনর পরীkা-িনরীkা
শুr হেয়িছল oi তাioয়ান (eবং দিkণ েকািরয়া) েথেকi। ei di েদেশ
যখন পরীkাটা শুr হল, তখন নাম িছল ekেপাটর্ pেসিসং েজান,
সংেkেপ iিপেজড। পের দফায় দফায় সংsার কের দাঁড়াল েsশাল
iকনিমক েজান বা eসiেজড। তাioয়ান o দিkণ েকািরয়া িছল ১৯৭০eর দশক পযর্n আেমিরকার কােছ কিমuিনজম-িবেরািধতার গড়।
েকািরয়ায় মািকর্ন দখলদারীেত eবং তাioয়ােন koিমনটােঙর আমেল eক
িবেশষ ধরেনর পিরকিlত ভূিম সংsার ঘটােনা হেয়িছল। তার েজর ধেরi
eেসিছল aতয্n পিরকlনামািফক iিপেজড গড়ার pিkয়া। ei di েদেশর
আiন o সরকাির পিরকlনা eখােন রpািনেযাগয্ iেলkTিনক িশl গেড়
তুলেত সাহাযয্ কের।
১৯৭২ সােলর িনkন-মাo েবাঝাপড়া পুিঁ জর ei নতুন পরীkািনরীkােক sীকৃিত িদেয়িছল। মাo েসতুঙ eবং েচৗ eন লাi বলেত
েচেয়িছেলন, তাioয়ান চীেনর aংশ। িনkন বা িকিসঞ্জার তােত েমােটi
আপিt কেরনিন। িকnt তাioয়ােনর রpািন-িনভর্র aথর্নীিতেত uভয়পki
হাত িদেত চায়িন। ১৯৬০-eর দশেকi চীনারাT ঋণ েশাধ করার জn
িবেদিশ মুdার চািহদা, খাদয্াভাব eবং আমদািন-িনভর্রতা েথেক পিরtােণর
জn রpািন বাড়ােত চাiিছল। eিদেক চীন ‘সমাজতািntক’। েদঙ িশয়াo
িপঙ চীেনর kমতায় eেস ei সহাবsানেক তািttক rপ িদেলন eiভােব :
‘eক েদশ, di বয্বsা’। তাঁর যুিkটা িছল eiরকম, ১০০ েকািট মাnেষর
মূল ভূখেN ‘সমাজতnt’ রেয়েছ, তােক িক আর ২ েকািট মাnেষর হঙকঙ
আর ৫.৫ েকািটর তাioয়ান িগেল িনেত পারেব? েমােটi নয়।
aথর্াৎ kমতার di েমrেত p টা দাঁড়াল, েক কত বেড়া মাছ হেয়
েছােটা মাছেক িগেল েখেয় িনেত পারেব। িকnt সকেলর aলেkয্ পুিঁ জর
eকটা িবশব্মন েযন গেড় uঠেছ, েস মন েযন eকটা নতুন বয্বহািরক ধাঁচা
গেড় িনেত চাiেছ। তাioয়ান, হঙকঙ তার কােছ দৃ াn। েস দৃ াn সফল
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৯০%। eেদর বয়স ১৬ েথেক ২৫। iন্টারnাশনাল কনেফডােরশন aফ ি
েTড iuিনয়nস ২০০৩ সােল জানােচ্ছ, ‘েমেয়রা sশৃঙ্খল, খুিঁ টনািট
বয্াপাের aিত-সতকর্ eবং েছেলেদর েচেয় মািনেয় চলেত জােন বেল চট
কের iuিনয়েন েযাগ েদয় না eবং েসi কারেণ িবেবকহীন মািলকেদর
কােছ ঈশব্রেpিরত। আর তারা যুবতী, eকা eবং বাচ্চা েনi eমন
েমেয়েদর পছn কের।’ ফলতােতo আমরা eকi ছিব েদখেত পাi।
eখােন মািলক বা তার কন্Tাkেরর মধয্ িদেয় পুিঁ জর িবশব্মন েযন কাজ
কের যায়।
দৃ াnsrপ, ফলতার pািsক িরসাiিkং iuিনটgেলার কথা বলা
েযেত পাের। ২৬ নেভmর মাঝরােত েসখানকার pাsন পিলমার pাiেভট
িলিমেটেড আgন েলেগিছল। িতনিদন েলেগেছ েসi আgন েনভােত। oi
েকাmািনর ছ’টা iuিনট পুেড় ছারখার হেয় যায়। খবেরর কাগেজ যতটুk
খবর েবিরেয়েছ তােত জানা যােচ্ছ, ei iuিনটgেলােত েকান আgন
েনভােনার বয্বsা েনi। ফলতা eসiেজেডo েতমন েকান বয্বsা েনi।
২০০৭ সােলর eিpল মােস ei েকাmািনেতi আgন েলেগিছল। তখন
পি মবঙ্গ িবধানসভার িশl o বািণজয্ িবষয়ক sয্ািন্ডং কিমিট ফলতা
eসiেজেড যায় eবং oi কিমিটর েচয়ারময্ান sদীপ বেnয্াপাধয্ায়
বেলিছেলন, ‘আমােদর িরেপােটর্ আমরা sপািরশ করব েয ফলতায় eবং
রােজয্ েযসব eসiেজড হেব সবর্t িবপযর্য় েরাধ করার eবং uপযুk
আgন েনভােনার বয্বsা রাখেত হেব।’ d’বছর েগেছ, িকছুi করা হয়িন।
eবছর জুলাi মােস েকndীয় সরকােরর বািণজয্ মntক ফলতা eসiেজেডর
aিg-িনবর্াপক বয্বsার জn ৪২.১৩ লk টাকা anেমাদন কেরেছ, েসi
pকl ২০১০-eর ৩১ মাচর্ েশষ হoয়ার কথা। আপাতত, oi েকাmািনর
ময্ােনজারেক েgpার করা হেয়েছ বেল জানা েগেছ। ২০০৭ সােল আমরা
েজেনিছলাম, আgন লাগায় ২৩০০ িমেকর কাজ বn হেয়িছল, eখন
eরকম ৬০০০ িমেকর কথা জানা েগেছ। আরo জানা েগেছ, ei
pািsক িরসাiিkং iuিনটgেলার ৯৯% মিহলা িমক।
েমেয়রা egেলােক বেল কয্াচড়া েকাmািন। কয্াচড়া মােন আবজর্না,
িবেদশ েথেক বিজর্ত pািsক যাবতীয় আবজর্না সেমত eখােন আনা হয়।
েমেয়রা খািলহােত egেলা পির ার কের। তারপর েছেলরা ei pািsক
েথেক েমিশেন দানা ৈতির কের। কেয়কমাস আেগ ফলতা eসiেজেডর
কােছ জালালপুর gােম িগেয়িছলাম। sিমতা িম নােম eকজন মিহলার
সেঙ্গ পিরচয় হয়। িতিন কয্াচড়া েকাmািনেত কাজ কেরন। তেব েসiসময়
তাঁর কাজ িছল না। ক’মাস আেগ sিমতার sামী মারা েগেছ, ঘের িতনেট
বাচ্চা। কয্াচড়া েকাmািনেত েপেতন আটষিT টাকা েরাজ। ঘন্টাখােনক
েহঁেট pিতিদন সকাল ছ’টায় eসiেজড ১নং েসkেরর েগেট িগেয় িতিন
িফের আসেছন। aগতয্া পাড়ার কােছi eকজেনর বাগােন ৪০ টাকা েরােজ
খাটেছন। তাঁর বেড়ােছেল kাস নাiেন পড়েত পড়েত isুল েছেড় িদেয়
কয্াচড়া েকাmািনেতi েমিশেন কাজ কের। তােকo তখন কাজ েথেক
বিসেয় েদoয়া হেয়েছ। তেব কাজ কের েস েপত আিশ টাকা। পেথ
জালালপুেরর পর কাশীপুেরর রাsায় েদখলাম েমেয়রা িডuিট েসের হােত
থিলেত িটিফন েকৗেটা ঝুিলেয় হনহন কের ঘের িফরেছ। eত al
েরাজগার েয বােস চেড় িডuিট যাoয়া সmব নয়। আর িকছু িকেন খাoয়া
1
সmব নয় বেল সেঙ্গ ভাত িনেয় েমেয়রা িডuিট যায়।

eসiেজেড মিহলা িমকেদর েকন েবিশ েদখা যায়? কারণটা পিরবার
েথেকi আnাজ করা যায়। ঘের েধাoয়া-েমাছা aথবা বাচ্চা-বুেড়ার g-মুত
সাফ করার কাজটা সাধারণত েমেয়রাi সামলায়। ফয্াকিTেতo eরকম
েনাংরা কােজ েমেয়েদরi দরকার। eছাড়া, সরকাির নূয্নতম মজুির েতা
দূরsান, েছেলেদর েথেকo কম মজুিরেত eবং কন্Tাkর-sপারভাiজারেদর
সমs aতয্াচার-aপমান মুখ বুেজ সh করার kমতা েমেয়েদর েবিশ
বেলi মেন করা হয়। কারণ ঘের রেয়েছ আরo কতgেলা েপট, েসgেলা
ভরােনার দায় েথেকi তারা ফয্াকিTেত eেসেছ। eখােন েমেয়রা eকটা বগর্
eবং ে ণীo বেট --- সব িমিলেয় eকটা সমাজ। ei েমেয়রা aিধকাংশi
আসেছ িনmবগর্ পিরবার েথেক। েযমন, sিমতা িম িবেয়র আেগ িছেলন
তফিশিল সmpদায়ভুk। িবেয় হেয়িছল aবাঙািল eক মজুেরর সেঙ্গ। sামী
মারা যাoয়ার পর িভেটটাo ছাড়েত হেয়েছ। uপায় না েদেখ িk ান ধমর্
িনেয়েছন িতিন, বদেল েপেয়েছন িতনেট বাচ্চােক িনেয় eকটা মাথা
েগাঁজার ঠাঁi।
পুিঁ জর িবশব্মন ei sিমতােদর েরিডেমড েপেয় েগেছ। eেদর পাoয়া
েগেছ চীেন, েকািরয়ায়, বাংলােদেশ, ভারেতর uপkলবতর্ী কাnলা বা
ফলতায়। েশনেঝেনর মাnষ eসiেজড হoয়ার আেগ কােজর জn চেল
েযত হঙকেঙ। eখন হঙকঙ পুিঁ জ িনেয় হািজর হেয়েছ েশনেঝেন। হঙকঙ
বা তাioয়ান মােন eকটু আেগভােগ ৈতির হেয় যাoয়া পুিঁ জর িবশব্মন।
েস পথ েদিখেয়েছ কাnলা, ফলতা, সাnাkুজেক।
দিkণ ২৪ পরগণা েজলা eবং তার লােগায়া কলকাতার দিkণপি মাংেশ িবড়লাপুর, বজবজ, বাটানগর, মেহশতলা, েমিটয়াbrজগােডর্নরীচ, তারাতলা, হাiড েরাড --- eক িবsীণর্ eলাকা জুেড়
আধুিনক কল-কারখানার পtন হেয়িছল uনিবংশ শতাbীর েশষভাগ
েথেকi। eখােন গেড় uেঠিছল কারখানাgিলর কমর্কাN িঘের বh
িমকাঞ্চল। সংগিঠত েTড iuিনয়েনরo েগাড়াপtন হয় eখােন।
কিমuিনs পািটর্o eখানকার েTড iuিনয়ন কমর্কাN েথেক শিk সঞ্চয়
কের েবেড় oেঠ। আধুিনক কারখানাgিলর মেধয্ pথম যুেগ পাটকল,
sতাকল eবং পের iিঞ্জিনয়ািরং িশেlর বয্াপকতা েদখা েদয়। িকnt ei
েTড iuিনয়ন আেnালন িমকেদর সাধারণভােব ঐকয্বd করেত পােরিন।
েছােটা কারখানা বেড়া কারখানার েভদােভদ েতা িছলi। আরo মারাtক
হেয় oেঠ eকi কারখানার গিNর মেধয্ ভাগা, বদিল, কয্াজুয়াল, িঠকা
iতয্ািদ নানান মpথা। ei নানান sের িবভk িমেকরা মজুির, সmান
o aিধকােরর িদক েথেক িছল আলাদা। মজুির, কােজর শতর্, েTড
iuিনয়ন, িঠকা pথা িনয়ntণ o বািতেলর আiন থাকেলo িমেকরা
েসgিল বয্বহার কের িনেজেদর িবেভেদর pে র সমাধান করেত পােরিন।
১৯৭০-eর দশক েথেক শুr হয় লকআuট, েলaফ বা েkাজার েঘাষণা
কের দীঘর্কাল কারখানা বn কের রাখার েরoয়াজ। eর িবrেdo েTড
oভারটাiম করেতi হেব, িকnt oভারটাiম িহেসেব েবতন েদoয়া হয় না।
anিদেক, মািলক eকতরফাভােব হাi েpাডাকশন টােগর্ট িsর করেল িমেকরা
তা পূরণ না করেত পারেল েবতন েকেট েনoয়া হয়। েসফিট ikiপেমন্ট/েপাষাক
েদoয়া হয় না। কারণ তােত uৎপাদেনর খরচ েবেড় যােব eবং কােজর গিত o
পিরমাণ কেম যােব। েমেয়েদর নাiট িশফ্েট কাজ করেত হয়, aথচ তােদর ঘের
েপৗঁছােনার বয্বsা করা হয় না। তােদর মাতৃtকালীন ভাতা েদoয়া হয় না। বরং
তারা গভর্বতী হেল কাজ েথেক ছুিট কের েদoয়া হয়। তােদর বাচ্চােদর রাখার
বয্বsা েনi। যুবতী eবং aিববািহত েমেয়েদর পছn করা হয়। টয়েলট বয্বহার
করার জn েটােকন িনেত হয়। েযৗন িনপীড়নo েবশ চেল। ’ ফলতার aিভjতা
আলাদা িকছু নয়।
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২০০২ সােল িসআiিটiu আেয়ািজত iিপেজড/eসiেজড িনেয় eক সবর্ভারতীয়
কনেভনশেন িমেকরা িরেপাটর্ কের, ‘aয্াপেয়ন্টেমন্ট েলটার, েপ-িsপ েদoয়া
হয় না। িনmতম মজুির লাg হয় না। িমকেদর িঠকাpথায় খাটােনা হয়।
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iuিনয়ন আেnালন শkভােব দাঁড়ােত পােরিন। িমকেদর uেlখেযাগয্
aংশ তােদর gােমর িভেটমািটর সংেযাগ েরেখ িনেজেদর ei কমর্হীন
aবsায় আtরkা কেরেছ। eছাড়া, বh বেড়া বেড়া কারখানায় শুr
হেয়িছল ফািমর্ং আuট, aথর্াৎ uৎপাদেনর িবিভn aংশ কারখানার বাiের
ভাগ ভাগ কের কিরেয় েনoয়ার pথা। eটা আিশর দশেক িবপুল আকার
েনয়। eকi সেঙ্গ আেস েবশ িকছুটা েমকানাiেজশন বা unততর pযুিk,
তা pেতয্ক কারখানায় িমক সংেকাচন করেত সাহাযয্ কের। eর সামিgক
ফলাফল দাঁড়াল, সংগিঠত িশেlর সেঙ্গ যুk িমক পিরবারgিলর েফর
aসংগিঠত িশেlর কােজকেমর্ িফের যাoয়া।
ei পটভূিমেতi ১৯৮৪-৮৫ সােল ফলতার েজােনর আিবভর্াব।
eকিদেক তখন মজীবীেদর মেধয্ নড়বেড় িবভk েTড iuিনয়ন, মজুিরর
kয়, কাজ হারােনার টাটকা aিভjতা; anিদেক ফলতায় চাষ, মাছধরা,
ঘর ছাoয়া, কাপড় েবানা বা চমর্কােরর পুrষাnkিমক েপশাo সংকটgs।
১৯৬০-eর দশেক eখােন েসেচর aভােব বছের eকটার েবিশ ধান েরায়া
েযত না। ১৯৬৭ সােল যুk ন্ট সরকােরর আমেল েসেচর পিরিsিত খিতেয়
েদখার জn eখােন েকndীয় েসচমntী েক eল রাoেক িনেয় আসা হেয়িছল।
আেগ জুটিমেল কিঠন পির েমর কাজ করেত আসত িবহার-utরpেদেশর
মাnষ। পের eiসব eলাকার বাঙািলরাo aেনেক oiসব কিঠন পির েম
রািজ হেয় েগল। বh gামবাসীেক aভােবর তাড়নায় িভkাবৃিtর আ য়
িনেত হেয়েছ। সmpিত কলাতলাহাট aঞ্চেলর gােম িগেয় শুেনিছ, gােমর
সমথর্ পুrেষরা আেগ কােজর জn দূর-দূরােn an রােজয্o চেল েযত।
ফলতায় েজান হoয়ার পর sানীয় গিরব মাnষ যা েহাক িকছু েরাজগােরর
aবলmন েপেয়েছ। sামী eকা েরাজগার কের সংসার টানেত না পারেলo
েবৗ আর েছেলেমেয়রা ঘর েথেক েবিরেয় সামাল িদেচ্ছ। েকননা চােষর
কাজ যা রেয়েছ, মােঠ ফসল েরায়া আর েতালার সময় যতটুk কাজ
েজােট, তােত মজুর েখেট বছেরর aিধকাংশ সময়টাi চেল না।
ফলতা eসiেজেডর aিফিসয়াল oেয়বসাiেট রেয়েছ, eখােন ২৫৩
eকর েঘরা (আরo ২৭ eকর eখনo হােত রেয়েছ) চারিট েসkের ১০১িট
iuিনট রেয়েছ। আরo ৩০িট iuিনট ৈতির হেত চেলেছ। eর মেধয্
িশlগত ভাগ anযায়ী iিঞ্জিনয়ািরং ১২িট, iেলকTিনk ২িট, েকিমকাল o
েপেTােকিমকাlস ৬িট, েলদার o েsাট্সর্ ৪িট, েজmস o জুেয়লাির ২িট,
ফুড o aয্ােgা েpাডাkস ৭িট, an ২৫িট ছাড়া সবেচেয় েবিশ রেয়েছ
েটkটাiল iuিনট --- ৩০িট eবং pািsক, রাবার o িসনেথিটক ১৩িট
iuিনট। eখােন আমদািন হয় মূলত চীন, আেমিরকা, জামর্ািন, iতািল o
িbেটন েথেক; eখান েথেক রpািন হয় মূলত মালেয়িসয়া, হঙকঙ, সংযুk
আরব আিমরশাহী, আেমিরকা, কাজাখsান, াn, iতািল o িসঙ্গাপুের।
sায়ী কমর্ীসংখয্া েমাট ৩৮৮১ জন, িঠকা িমক ৪০০০, যার মেধয্ pায়
৬০% মিহলা।
যিদo ei িহেসব যাচাi করার েকান বয্বsা ফলতায় েনi। েকানo
eসiেজেডi তা থােক না। নiেল বাiেরর সমাজ o জনজীবন েথেক
কাঁটাতার আর uঁচু পাঁিচল িদেয় িঘের রাখার মােন কী? eসiেজড হল
িমেকর eক িবিচt বnীদশা। পুিঁ জ আর েমর পারsিরক লড়াi o
সmেকর্র েজর ধেরi িমক ei বnীদশা uপহার েপেয়েছ। িমেকর
iিতহােসর সেঙ্গ েয শৃঙ্খেলর pসঙ্গ যুk, তারi হালিফল rপ ei

মnন সামিয়কী
নেভmর-িডেসmর ২০০৯

বnীদশা। চীেন েশনেঝন eবং ঝুহাi েথেক eকটা মেডল ৈতিরর েচ া
হেয়িছল। েদঙ িশয়াo িপঙ ১৯৮৫ সােল বেলিছেলন, ‘েশনেঝন eসiেজড
eকটা ekেপিরেমন্ট’। eেত িবেদেশর মাnষ সেnহ pকাশ কেরিছল। েক
জােন, চীন হয়ত পুরেনা েগাঁড়ািম ছাড়েব না। েদঙ utর িদেয়িছেলন,
‘বিহিবর্েশব্র কােছ খুেল েদoয়ার েগাটা নীিত eকটা ekেপিরেমন্ট ... তা
aপিরবিতর্ত থাকেব’। েসটাi সিতয্ হেয়েছ। pথেম eকটা পাঁিচল েতালা
হেয়িছল eকটা িনিদর্ eলাকােক িঘের, িকংবা েকাথাoবা eকটা শহর
িঘের। েসখােন েকান মিহলা িমক হাজার লাঞ্ছনা আর aপমােনo েচঁচােত
পারত না। কারণ আoয়াজটা বাiের েপৗঁছাত না। িকnt তােক েsচ্ছায়
িফের আসেত হত েসi aপমােনর চার েদoয়ােলর মেধয্। ফলতায় eকজন
িমক কারখানায় কাজ করেত করেত dঘর্টনায় মারা িগেয়িছল। কারখানাকতৃর্পk, থানা বা পঞ্চােয়ত েকাথাo েকান p েতালা যায়িন তা িনেয়।
তাঁর stী dেটা েমেয়েক খাoয়ােত েফর ঢুেকিছল েজােন eবং কয্াচড়া
েকাmািনেতi।
aথর্াৎ eসiেজড eকটা pিkয়া; পুিঁ জর তরেফ িমকেক িনংেড়
েনoয়ার eকটা নতুন পযর্ায়। ei pিkয়ায় েগাটা চীনi আজ eকটা েজােন
rপাnিরত হেয়েছ। নানান ধরেনর েজান আজ চীন জুেড়। ১৯৯২-৯৩
সােলর eক পিরসংখয্ােন েদখা যােচ্ছ, চীেন েমাট pায় ১৫০০০ বগর্িকিম
eলাকা িনেয় ৬০০০ েথেক ৮৭০০ নানান ধরেনর েজান; ১৯৮৭ সােলর
‘লয্ান্ড aয্াডিমিনেsTশন ল’-eর sেযাগ িনেয় িরেয়ল eেsট েডভলপাররা
pায় ১২৭০০০ েহkর জিমর ছাড়পt েপেয়েছ, aথচ তার মাt ৪৬.৫%
তারা েডভলপ কেরেছ।
২০০৫ সােলর ১০ েম ভারতীয় পালর্ােমেন্ট যখন eসiেজড িবল
utািপত হয়, সাংসদ eম রামদাস বেলিছেলন, ‘eসiেজেডর মেধয্ িদেয়
unিত কেরেছ eমন েদশ িহেসেব চীন eক ujjল দৃ াn। ...’ মাt
d’ঘন্টার আেলাচনায় aিধকাংশ সাংসেদর anপিsিতেত ধব্িনেভােট পাশ
হেয় যায় eসiেজড িবল। বামপnীরাo িবেলর dিট পেয়েন্টর িবেরািধতা
ছাড়া েগাটা িবলেক নাকচ কেরিন। কারণ ২৫ বছর আেগo ‘প াদপদ’
ফলতােক ‘িশেlাnত’ করার িদিlর ফমুলর্ ােক তারা নাকচ কেরিন। আজo
‘unয়ন’ o ‘িশlায়ন’-eর ei মেডেলi তােদর আsা aটুট।
সূt :
1. Declassified documents of Nixon trip to China, The
National Security Archive, 11 December 2003
2. In the name of growth: The Politics and the Economics of
India’s Special Economic Zones, Shankar Gopalkrishnan,
April 2007
3. Fundamental Issues in Present-day China, Deng Xiaoping,
1982-87
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জন-িবেবচনায় মহারােTর eসiেজড
ভূিমকা

বুlস iন্ডািsTয়াল iন াsTাকচার িলিমেটড eসiেজড’ ১০২৩.৪৩ েহkর
মািl-েpাডাk eসiেজড গড়ার pাথিমক নীিতগত (iন-িpিnpল)
anেমাদন েপেয়েছ।
aমরাবতী : নাগপুেরর কােছ মহারােTর utর-পূবর্াঞ্চেলর েজলা
aমরাবতী। দািkণােতয্র মালভূিম aঞ্চেলর aংশ ei েজলায় গম, মটর,
েজায়ার, িতল o সূযমর্ খু ীর চাষ হয়। eছাড়া তুলা, কমলােলবু, িচনাবাদাম
o সয়ািবেনর মেতা aথর্করী ফসলo eখােন uৎপn হয়। aমরাবতীর
৬৫.৭% চােষর জিম। নnগাঁo-েপঠ aঞ্চল eকিট ‘ফাiভ sার’
iন্ডািsTয়াল কমেpk িহেসেব নিথভুk হেয়েছ। ei aঞ্চল ‘মহারাT
iন্ডািsTয়াল েডভলপেমন্ট কেপর্ােরশন’ MIDC-র কাছ েথেক ১৫ বছেরর
জn িবdয্ৎ শুl েথেক ১০০% ছাড় পােব। ২০০২ সােল eর িকছুটা জিম
েকিমকাল হােবর জn MIDC aিধgহণ কেরেছ। ২০০৬ সােল মািlেpাডাk eসiেজড ৈতিরর জn নnগাঁo-েপেঠ ১০১০ েহkর জিমর
anেমাদন েপেয়েছ।
নাগপুর : aমরাবতীর পূবির্ দেক মহারােTর পূবর্াঞ্চেলর েজলা নাগপুর।
দািkণােতয্র মালভূিম aঞ্চেলর ei েজলার ৯,৮৬,৫৫০ েহkর জিমর
মেধয্ ৬,৪০,৭৭৫ েহkর চােষর জিম। eখােন ধান, আখ, গম, েজায়ার,
রকমাির ডাল, সয়ািবন, িচনাবাদাম, িতল eবং aথর্করী ফসেলর মেধয্
তুলা o কমলােলবু uৎপn হয়। eখােন মাnষ চােষর সেঙ্গ সmিকর্ত নানা
েপশায় যুk। িমহান aঞ্চেল েডয়াির িশl েবেড় uঠেছ। ‘মহারাT
eয়ারেপাটর্ েডভলপেমন্ট েকাmািন িলিমেটড’ eখােন িমহান eসiেজড
গড়ার জn ১৫১১ েহkর জিমর anেমাদন েপেয়েছ।
পুেন : মুmাi েথেক ১৮০ িকিম দূরেt মহারােTর েকাঙ্কান aঞ্চেল েদেশর
পি মাঞ্চেলর েজলা পুেন। eখােন ধান, নাচািন, েজায়ার, বাজরা, গম,
সূযমর্ খু ী, িচনাবাদাম o আখ uৎপn হয়। eখানকার চারিট eসiেজড --১০০০ েহkর িনেয় িভিডoকন িরয়ালিট aয্ান্ড iন াsTাকচার মািlেpাডাk eসiেজড, ৩১.৪৯ েহkর িনেয় রািজব গাnী iনেফােটক পাকর্,
১০৮৫ েহkর িনেয় ভারত েফাজর্ মািl-েpাডাk eসiেজড eবং ১০০০
েহkর িনেয় মািহnd িরয়ালিট েডভলপাসর্ মািl-েpাডাk eসiেজড --িপপlস aিডেটর আoতায় eেসেছ। কৃিষজীবী ছাড়াo িফশাির, েডয়াির o
েপালিTর সেঙ্গ যুk মাnষ eর dারা িবপযর্s হেব।
মুmাi-থােন : েগারাi, মােনাির o uথান gাম eবং ধারািভ আiলয্ান্ড
aঞ্চেলর মেধয্কার পাশর্বতর্ী gামgিল মুmাi sবাবর্ন eবং থােন uভয়
েজলার মেধয্i পড়েছ। eখােন eকটা পুরেনা মৎsজীবী সমাজ রেয়েছ।
eরা ধান o শাকসবিজo ফলায়। eখােন েবশ গভীর বাদাবন রেয়েছ। বh
মাnষ eখােন লবণ ৈতিরর সেঙ্গ যুk। মুmাi শহেরর কােছ ei aঞ্চেলর
pাকৃিতক েসৗnযর্য্o মেনারম। ei dীেপ পয্ানiিন্ডয়া পািরয়াতন েকাmািন
িলিমেটড eকিট মািl-সািভর্স eসiেজড গড়ার anেমাদন েপেয়েছ। দশিট
gাম eর ফেল kিতgs হেব। pথেম eেসল oয়াlর্-eর eসiেজেডর জn
৫৪৭০ েহkর েনoয়ার কথা ভাবা হেয়িছল। জনpিতেরােধ জিমর পিরমাণ
কিমেয় ১১০ েহkর করা হয়। eটাi eখন iন-িpিnপল anেমাদন। eর
েবিশরভাগটাi বাদাবন।

েsশাল iকনিমক েজান aয্াk বা eসiেজড আiন হেয়েছ ২০০৫ সােল।
তখন েথেক eেদেশ ১০৪৬িট eসiেজড সরকাির anেমাদেনর িবিভn sের
রেয়েছ। ei drত anেমাদন বৃিdর মধয্ িদেয় িবপুল পিরমাণ জিম
বয্িkগত মািলকেদর কাছ েথেক ‘জিম aিধgহণ আiন, ১৮৯৪’ িকংবা
রাজয্িভিtক oiধরেনর আiন মারফত েনoয়া হেচ্ছ। িশlsাপেনর যুিkেত
চােষর জিম eবং সমি গত সামািজক বয্বহােরর জিম aিধgহণ েদশজুেড়
pিতেরােধর জn িদেয়েছ।
ei পটভূিমেতi িবিভn রােজয্র আেnালনকারী সংগঠন, কমর্ী eবং
গেবষেকরা eকিট ‘িপপlস aিডট’ aথর্াৎ জনসাধারেণর িদক েথেক
eসiেজেডর মূলয্ায়েণর কমর্সিূ চ িনেয়েছ। মহারােT ei aিডট হেয়েছ ১৫
েসেpmর ২০০৯, রায়গড় েজলার েপন তালুেকর িদভ gােম। মহারােTi
রেয়েছ েদেশর মেধয্ সবেচেয় েবিশসংখয্ক eসiেজড, iিতমেধয্ ২০৪িট
anেমাদন েপেয়েছ। ei জন-িবেবচনার আoতায় eেসেছ রায়গড়, নািসক,
নাগপুর, aমরাবতী, পুেন eবং মুmাi-থােন েজলা। ১০িট eসiেজেডর
বৃtাn ei aিডেট েপশ করা হেয়েছ। ei aিডেটর সারাংশ-pিতেবদন
সংকিলত কেরেছন sমnা েভলামুর। িবsািরত সmূণর্ pিতেবদনিটo
pকািশত হেয়েছ। আমরা সারাংশ-pিতেবদনিট িকছুটা সmাদনা কের
বাংলায় তজর্মা কের pকাশ করিছ। সmাদনা o তজর্মা কেরেছন িজেতন
নnী।

েজলাgিলর aবsা
রায়গড় : uপkলবতর্ী ei aঞ্চলিট মহারােTর চাল uৎপাদেনর জn
সকেলর কােছ পিরিচত। নানান ধরেনর সবিজ eবং ফল eখােন uৎপn
হয়। eখানকার কৃিষজীবী মাnষ মাছ ধরা, েপালিT o পশুপালনo কের
থােক। eছাড়া eখােন লবণ ৈতির কেরo বh মাnষ েবঁেচ থােক। aঞ্চলিট
মুmাiেয়র কােছ eবং েরলপথ o সড়ক েযাগােযাগ ভােলাi। eখানকার
১৪,০০০ েহkর িনেয় িরলােয়n iন্ডািsTেজর ‘মহামুmাi eসiেজড’ গড়ার
কথা ভাবা হেয়িছল। ei eলাকার মেধয্ রেয়েছ ৪৫িট gাম eবং তার
১১,৬৯৬ েহkর চােষর জিম o বসিত eলাকা। ৪৫িটর মেধয্ েপন তালুেক
২৪িট, uরােন ২০ eবং পানেভেল ১িট gাম পেড়েছ। যখন eসiেজেডর
জn সরকার ৫০০০ েহkেরর uধর্সীমা েঘাষণা করল, তখন ei
eসiেজেডর জn নীিতগত-anেমাদন কিমেয় ৫০০০ েহkর করা হল। িকnt
সরকার বা েডভলপার েকui বলল না, সংেশািধত eলাকাটা কী দাঁড়াল
বা েকান েকান gাম eখন oi ৫০০০ েহkেরর মেধয্ পড়েছ। জিম
aিধgহেণর েনািটশo ৪৫িট gােমi বহাল থাকল।
রায়গেড় আিলবােগর শাহপুর-েধরান aঞ্চেল িরলােয়n iন াsTাকচার
িলিমেটেডর আর eকিট িবdয্ৎ-uৎপাদন eসiেজড হoয়ার কথা। aবশয্
ei dিট eসiেজেডর জিম aিধgহেণর সময়সীমা েপিরেয় েগেছ eবং সময়
বাড়ােনার আেবদন হাiেকাটর্ o sিpম েকােটর্ নাকচ হেয় েগেছ।
নািসক : মুmাi েথেক ১৮৫ িকিম eবং পুেন েথেক ২০২ িকিম দূের
নািসকেক িশেlর পেk uপযুk aঞ্চল মেন করা হেয়েছ। eখানকার
িসnার তালুেকর জিম েসচযুk সমৃd চােষর eলাকা। eখানকার আখ চাষ
েথেক sানীয় মাnষ aেনকটা আয় কের। সmpিত রাজয্ সরকার িসnার
তালুেকর pায় ২৭০০ েহkর জিমেক eকিট ফাiভ sার েমগা iন্ডািsTয়াল
eেsেট rপাnর করেত েচেয়েছ। ei eেsেটর aংশ িহেসেবi ‘iিন্ডয়া

মnন সামিয়কী
নেভmর-িডেসmর ২০০৯

শুনািনর িববরণ
শুনািন েথেক জানা যায়, aিডেটর আoতায় আসা eসiেজডgিলর জিম
aেনকটাi চাষেযাগয্ eবং uৎপাদনশীল। মুmাi, থােন, রায়গড় o পুেন
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সেমত েকাঙ্কান aঞ্চেল বৃি পাত সবেচেয় েবিশ। ফেল ধানচােষর পেk তা
খুবi uপযুk। চািষেদর সরাসির বkবয্ েথেক জানা েগেছ, eসiেজেডর
জn aিধগৃহীত হেব eমন জিমর aেনকটাi খুব uবর্র eবং ফলনশীল।

pাকৃিতক সmদ সমােজর কাছ েথেক কেপর্ােরটেদর দখেল যােচ্ছ
রায়গেড়র aয্ািসsান্ট িডেরkর aফ টাuন pয্ািনং জানান, রায়গেড়র েপন
তালুেকর ২২িট gামেক িgন েজান েঘাষণা করা হেয়েছ। ei িgন েজােন
চােষর কাজ ছাড়া eকমাt eয়ারেপাটর্ িনমর্াণ হেত পাের। eটা s
কেরi বলা হেয়েছ, eখােন িশl বা eসiেজড হেত পাের না। aথচ
মহামুmাi eসiেজেডর জn িচিhত aঞ্চেলর মেধয্ পড়েছ ei ২২িট gাম।
ei িgন েজান আবার েসচ দpেরর aধীেন ৫৫িট gাম িনেয় েহতাভেন
িমিডয়াম iিরেগশন pেজেkর আoতায় পড়েছ। ei pকেlর মাধয্েম
eখােন চােষর েসেচর জn pচুর জল সরবরাহ হেব। eসiেজড হেল েসi
জল েসখােন বয্বhত হেব।
eকiভােব িসnার o নািসেকর জিমেত sানীয় চািষরা মহারাT
সরকােরর ‘আদশর্ gাম েযাজনা’-র মাধয্েম বয্াপক েসেচর বয্বsা কেরেছ।
eখানকার নদী, kেয়া eবং পুkরgেলা েসেচর জn রkণােবkণ করা হয়।
বয্িkগতভােব চািষরা ধারকজর্ কের জলাধার, পাiপলাiন বিসেয় মােঠ
চােষর জল িনেয় আেস। eসiেজড হেল ei জলসmদ কেপর্ােরটেদর
মুনাফাবৃিdর কােজ বয্বhত হেব।
যিদo মুখয্মntী বারবার বেলেছন, uৎকৃ চােষর জিম eসiেজেডর
জn aিধgহণ করা হেব না। anিদেক সরকার বলেছ, রায়গেড়র জিম
পিতত eবং aনাবাদী। শুনািনেত জানা যায়, ei জিমgেলােত গr-ছাগল
চরােনা হয়, পুkর খুেঁ ড় মাছচাষo হেচ্ছ। জিম সংkাn কাগজপt নয়ছয়
কের েদখােনা হেচ্ছ েয, জিম চােষর uপযুk নয়।
রায়গেড়র গাঁoথান (gােমর বসিত eলাকা) aিধgহেণর আoতার
বাiের রাখা হেয়েছ। ei eলাকা সমুdপৃ েথেক ৬ ফুট িনেচ। যিদ
আশপােশর eলাকােক েডভলপ কের নগরায়ন করা হয়, তাহেল ei
বসিত eলাকা pািবত হেয় যােব। েডভলপার েয kিতপূরণ o পুনবর্াসেনর
পয্ােকজ িsর কেরেছ, তার মেধয্ ei eলাকার বািসnােদর ধরা হয়িন।
পিরেবশগত িদক েথেক েদখা যােচ্ছ, জলসmদ কেপর্ােরটেদর দখেল
েগেল ভূগভর্s জলsর েনেম যােব; িশlগত uৎপাদেনর ফেল তাপমাtা

বৃিdর ফেল বাতােসর আdতার oপর িনভর্রশীল রিবশেষয্র kিত হেব।
নািসক েজলার সরকাির oেয়বসাiেট েদখা যােচ্ছ, িশlায়ন o drত বন
ধব্ংেসর ফেল uেdগজনকভােব তাপমাtা বৃিd হেচ্ছ eবং বৃি পােতর
পিরমাণ কমেছ।

িসdাngহেণর গণতািntক pিkয়া
রায়গড় েজলায় মহামুmাi eসiেজেডর জn ২০০৬ সােল জিম aিধgহেণর
েনািটশ েদoয়া হয় ‘জিম aিধgহণ আiন, ১৮৯৪’-eর ৪ নং ধারােত।
oi আiেনর ৬ নং ধারােত ২০০০০ চািষ o জিমর মািলেকরা লয্ান্ড
aয্াkiিজশন aিফসােরর কােছ তােদর আপিtর কথা জানায়। েহতাভেন
েসচ pকেlর আoতায় থাকা ২২িট gােমর চািষরা oi eলাকােক
eসiেজেডর মেধয্ না রাখার দািব জানায়। মুখয্মntী েঘাষণা কেরন, oi
eলাকার জিম িডেনািটফাi করার আেগ জনমত যাচাi করা হেব। ২১
েসেpmর ২০০৮ েজলা কােলkর eকিট গণেভাট েনন। ১৫ িদেনর মেধয্
তার ফল েঘাষণা করার pিতrিত িদেয় সরকার তার েখলাপ কের।
‘জাগিতকরণ িবেরাধী কৃিত সিমিত’ ei গণেভােটর ফল েঘাষণা কের।
তােত জানা যায়, ৯৫% চািষ eসiেজেডর জn জিম িদেত নারাজ।
aিধgহেণর জn িনধর্ািরত রায়গেড়র ৪৫িট gাম রেয়েছ ১২িট gাম
পঞ্চােয়েতর aধীেন। ei ১২িট পঞ্চােয়ত সবর্সmিতkেম িসdাn িনেয়েছ,
eখানকার জিম eসiেজেডর জn aিধgহণ করা হেব না। ei িসdাn
লয্ান্ড aয্াkiিজশন aিফসার, েজলা কােলkর eবং মহারাT সরকারেক
জানােনা হেয়েছ। রায়গেড়র েজলা পিরষদo eকi িসdাn িনেয় রাজয্
সরকার eবং িদিlেত eসiেজেডর েবাডর্ aফ aয্াpুভাল-eর কােছ
পািঠেয়েছ। ei সংিবধানসmত গণতািntক িসdাngহেণর pিkয়ার sীকৃিত
পযর্n তারা েদয়িন।
eছাড়া, রায়গেড় eসiেজেডর েডভলপার eেজন্ট িনেয়াগ কের
চািষেদরেক জিম িদেত রািজ করােনার েচ া কেরেছ। eমনকী, জিমর
মািলেকর ajাতসাের িকছু জিম িকেন েনoয়াo হেয়েছ। ei েলনেদেনর
জn েভাটার আiেডনিটিট কাডর্ পযর্n জাল করা হেয়েছ। শুনািনেত
eiসব তথয্ uেঠ eেসেছ।

সভয্তা িনেয় জন েজেজর্েনর িবচারমূলক আেলাচনা
৪ িডেসmর ২০০৯ িবেকল ৫.৩০টায় রয্ািডকাল িহuময্ািনs aয্ােসািসেয়শেনর সভাঘের জন েজেজর্ন তাঁর ভাবনার কথা কলকাতার িকছু মাnেষর কােছ েপশ কেরন। িতিন
কলকাতায় েমাট িতনিট েছােটা সভায় uপিsত িছেলন। eছাড়া িদিl eবং anto িতিন আেলাচনা কেরেছন।
unয়েনর কথা eকসমেয় সাধারণ সতয্ িহসােব sীকৃত হেয় আসিছল। আজ ei সাধারণ সতয্েক িনেয় তকর্ uেঠেছ, pিতবাদ হেচ্ছ। সারা িবশব্ জুেড় ei েয pতকর্, তা
aেনক মাtােক ছুেঁ য় যােচ্ছ, aেনক সীমােক ছািড়েয় যােচ্ছ। েয ‘সভয্তা’ (Civilization)-েক unয়েনর pিkয়া ধারণ কের, েসi ‘সভয্তা’-o ei pতেকর্র মেধয্ চেল
eেসেছ। সভয্তা সmেকর্ মুgতা আজ pে র সmুখীন।
জন েজেজর্ন হেলন েসiসব মাnেষরi eকজন, যারা শুধুমাt unয়ন নয়, সভয্তার নানা aবদানেক --- যা সাফলয্ িহসােব িচিhত হেয়েছ iিতহােসর পাতায়,
pিতিদেনর ভাবনায়, েযমন ভাষা, িবমূতর্ িশl, jান, িবjান, pযুিk iতয্ািদেক --- an মাtা িদেয় িবচার কের চেলেছ, p তুেলেছ, িবেরাধ েরেখেছ।
জন েজেজর্ন, জn ১৯৪৩ সােল, আেমিরকা যুkরােT। আেমিরকার িভেয়তনাম আkমণ o দখলদািরর িবrেd ১৯৬৬ সােল আেমিরকা যুkরাT জুেড় গণ আেnালেন
িতিন শািমল হন eবং কারাrd হন। যিদo ১৯৬০ সােল সান ািnসেকায় েসাশাল oেয়লেফয়ার িডপাটর্েমেন্ট কাজ করার সময় েসখানকার িমকেদর iuিনয়ন গেড় েতালার
মধয্ িদেয় তাঁর রাজৈনিতক জীবেনর সূtপাত। iuিনয়েনর ‘রয্ািডকাল’ িলডােরর ভূিমকা েথেক kমশi িতিন ৈনরাজয্বােদর িদেক ঝুঁেক পেড়ন। 5th Estate Anarchy
পিtকার সােথ eকজন ৈনরাজয্বাদী িহসােব কাজ করেত থােকন। আিশর দশক েথেক pযুিkর িনরেপkতা, ৈনবর্য্িkকতা িনেয় িতিন ভাবেত শুr কেরন। জন েজেজর্েনর
রিচত pধান বigিল হল : Elements of Refusal (1999), Future Primitive and other essays (1994), Running on Emptiness (2002), Twilight of the
Machines (2008); সmাদনা কেরেছন Against Civilization:Readings and Reflections (2005)
আমরা চাi আমােদর পাঠেকরা তাঁেদর uপলিb েথেক ei ভাবনােক িবচার করেবন eবং eকিট সংলাপ গেড় তুলেবন। েজেজর্েনর বkবয্েক বাংলায় তজর্মা কেরেছন
শমীক সরকার o রঘু জানা। েনাট ৈতির কেরেছন েযাগীন েসনgp।
মnন সামিয়কী
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আপনােদর ধnবাদ, আমার মেতা eকজন আেমিরকা-িবেরাধী
আেমিরকানেক ডাকার জn। আমার anভূিত হেচ্ছ, আিম eকলা নi।
যারা চালু আদশর্gিল eবং পdিতgিলর (approaches) pিত
িবশব্াসভেঙ্গর মেধয্ িদেয় হাঁটেছ, তােদর আিম eকজন।
আজ যখন আধুিনকতা েভেঙ পড়েছ, মাস েসাসাiিট (mass
society) [ েনাট : ১] েভেঙ পড়েছ, তখন আমার মেন হয় আমরা
বুঝেত পারিছ, চালু আদশর্gিলর েথেক an িকছু ভাবা দরকার। eটা
s , যা চলেছ তা আেরা খারাপ হেয় যােব। িকnt eটা িনেজ েথেক
েশাধরােব না যিদ আমরা eটার িবrেd aয্াকশন না িনi। eটা বh তথয্
েথেক s , pজািতgেলা েশষ হেয় যাবার েয হার, তা kমাগত েবেড়
যােচ্ছ। সমুd আর কাবর্ন ডাi akাiড শুেষ িনেত পারেছ না। আমরা
চরম জলবায়ুর সmুখীন হিচ্ছ। েমrর বরফ গেল যােচ্ছ। d’িদন আেগi
শুনলাম, snরবন বdীেপ u তা আশঙ্কাজনকভােব েবেড় যােচ্ছ। utর
ভারেতর ২০০০ িকিম লmা জায়গা জুেড় ভূ-গভর্s জল শুিকেয় যােচ্ছ।
মুdার oিপঠ --- আমােদর বয্িkগত o সামািজক জীবনটাo িবপযর্s হেয়
পড়েছ। মানিসক বয্ািধ, আশঙ্কা, চাপ, আtহতয্ার হার, egিল শুধু
পি মী dিনয়ায় নয়, পূেবর্o pচন্ডভােব েবেড় যােচ্ছ। anিদেক মানব
জীবেনর pাথিমক কাযর্কলাপgেলা, েযমন খাoয়াদাoয়া, েযৗন pিkয়া,
egিল sাভািবকভােব করেত পারিছ না, আেমিরকায় েকািট েকািট েলাক
egিলর জn Dােগর oপর িনভর্রশীল হেয় পড়েছ। শহরgেলা েতা
সভয্তার pতীক, িকnt শহরgেলা আর বাসেযাগয্ থাকেছ না, েসখােন
শব্াস েনoয়া কিঠন হেয় পড়েছ।
জামর্ান দাশর্িনক মািটর্ন হাiেডগার দশর্েনর েশষ হেয় যাবার
ভিবষয্ৎবাণী কেরিছেলন, ei িসdােn েপৗঁেছ েয, আমােদর সামািজক
aিsেtর শতর্ হেয় যােচ্ছ েটকেনালিজ (technology) eবং iন্ডািsTর
(industry) পৃিথবী। সবিকছু মাপা হেচ্ছ, সংjািয়ত হেচ্ছ eবং মূলয্ািয়ত
হেচ্ছ ei িনিরেখ েয েসgিল কতটা িশl eবং pযুিkেক েজাগান িদেত
পারেব। আমােদর সমs জীবনটা eকটা েযন মজুতঘর, aেপkা কের
আেছ ei িশl সভয্তােক েজাগান েদoয়ার জn। দশর্েনর েশষ বলেত
িতিন বুিঝেয়িছেলন, েটকিনকয্াল কয্ালkেলশন (technical calculation)
িচnা eবং anসnােনর জায়গা েনেব। aথবা িচnা eবং anসnান েকানo
বয্িkর শখ িহেসেব েথেক েযেত পাের, িকnt েসgিলর সামািজক
pাসিঙ্গকতা আর থাকেব না। eর uদাহরণsrপ বলা েযেত পাের, েয
sরটায় (note) utর আেমিরকানরা sতsুতর্ ভােব মেন মেন গান গায়,
েসটা হেচ্ছ B-natural, oেদর সােরগামার। eর কmাঙ্ক িমেল যায় ৫০
সাiেকল pিত েসেকেন্ডর eিস iেলিkTিসিটর সেঙ্গ। iuেরােপ েলােক Gsharp-e sাভািবক ভােব গায়, েসটাo oখানকার ৫০ সাiেকল pিত
েসেকেন্ডর eিস iেলিkTিসিটর সেঙ্গ িমেল যায়। আমােদর সভয্তা eতটাi
গভীরভােব িশlায়ন dারা pভািবত হেয় পেড়েছ, েয গান আমরা
sাভািবকভােব গাi তার কmাঙ্কটা iেলিkTিসিটর সােথ িমেল যায়। ei
pিkয়াটা aেনকিদন ধের চলেছ, eটা আমােদর বn করেত হেব। ei
আধুিনক িশl/pযুিk সংsৃিত, eটা aিনবাযর্ নয়। বরং eটা aিনবাযর্ ধরার
ফেল আমােদর aেনক মূলয্ িদেত হেয়েছ। আমরা বতর্মান ei
েটকেনালিজর িবেশষ িকছু uদাহরণ িদিচ্ছ। ei েয েটকেনাকালচার
(technoculture)-eর [ েনাট : ২] pসার পি ম eবং পূেবর্ ঘেটেছ, তার
ফেল আমােদর sেযাগ eেসেছ গভীরভােব eর মাশুলটােক েদখার। আমরা
েয eভােব খুব eকটা েদিখিন তার কারণ েবাধহয় আমােদর মতাদশর্gেলা
দািব কেরেছ, েটকেনালিজ হল িনরেপk। িকnt েটকেনালিজ েকানিদন

িনরেপk িছল না, eখনo নয়। েটকেনালিজ সমােজর সােথ িমেশ িছল।
বstত, েটকেনালিজi হল সমাজ। েটকেনালিজর মেধয্ িদেয় সমােজর
আিধপতয্কারী পছn, মূলয্gিল (values) pিতফিলত হয়। e pসেঙ্গ
আমরা ৈদনিnন জীবেন েয সাধারণ টুলgেলা বয্বহার কির, [ হাতুিড়,
খুিn iতয্ািদ] েসgেলার মূেলয্র সােথ আধুিনক, িসেsেমিটক
(systematic) েটকেনালিজর মূেলয্র তুলনা কের েদখেল েদখেবা, dেটার
মেধয্ তফাৎ আেছ। সাধারণ টুলgেলার মেধয্ িনিহত আেছ েয মূলয্gেলা,
কাযর্কারীতা, সংহিত, নমনীয়তা, সহজ aথর্াৎ িবেশষjেদর pিত aতয্n
কম িনভর্রতা। িকnt আধুিনক েটকেনালিজ বয্বsায় বরং িবপরীত মূলয্gিল
সমােবিশত, েযমন aনমনীয়তা : েমিশন িনেজi িঠক কের, তােক কীভােব
বয্বহার করা হেব। eবং egেলার বয্বহােরর মেধয্ েকানo আনn েনi,
aেনকটাi িনভর্র করেত হয় িবেশষjেদর oপর। আরo eকটা কারেণ
ei েটকেনালিজ িনরেপk নয় : eর uৎস আধুিনক iন্ডািsT সংগঠন। eটা
ছাড়া েটকেনালিজর aিst েনi। আর ei iন্ডািsT সংগঠেনর মােন হল
েকািট েকািট মাnেষর iন্ডািsTয়াল দাসt, eবং কাঠােমাগতভােব pকৃিতর
ধব্ংস। eখােন মূলয্েবাধ eবং পছn-aপছেnর জায়গা িকnt আেছ, আমরা
সবাi জািন ঝকঝেক েসলেফানgেলা েকাথা েথেক আেস, িকnt আমরা
বেড়া eকটা তা িনেয় িচnা কির না। pচার আেছ েয আধুিনক
েটকেনালিজ আমােদরেক kমতাবান কের, িকnt বাsবত kমবধর্মান
েটকেনালিজকয্াল সমােজর িদেক তাকােল েবাঝা যায়, eটা আমােদর
kমতাহীন করেছ। pচার আেছ, আধুিনক েযাগােযােগর েটকেনালিজ
মাnেষর মেধয্ েযাগােযাগ ঘটােচ্ছ। aথচ বাsেব মাnেষ মাnেষ েযাগােযাগ
aেনক কেম যােচ্ছ। আেমিরকায় বnুেদর সেঙ্গ েদখা হoয়া কমেছ। আেরা
েবিশ েবিশ কের মাnষ eকলা থাকেছ। দািব করা হয়, oয়াiরড েসাসাiিট
[ কmুয্টার, iন্টারেনটoয়ালা সমাজ : anবাদেকর েনাট] ৈবিচtয্
বাড়ােব। aথচ িভnতা কেম িগেয় sয্ান্ডাডর্াiেজশন [ ছকবd হেয় যাoয়া
: anবাদেকর েনাট] বাড়েছ। দািব করা হয়, আধুিনক েটকেনালিজর ফেল
কাগেজর বয্বহার কেম যােব বা থাকেবi না। িকnt েটকেনালিজ eকi
সেঙ্গ ফেটাকিপ বািনেয় িদেচ্ছ, িpন্টার জুেড় িদেচ্ছ কিmuটােরর সেঙ্গ,
eবং তার জn কাগেজর বয্বহার aেনক েবিশ েবেড় েগেছ।
িকnt ei েটকেনালিজর uৎস aেনক pাচীন, iন্ডািsTয়ালাiেজশনeরo aেনক আেগ, যেব েথেক সভয্তার, ডেমিsেকশেনর [ েনাট : ৩]
aথবা কৃিষর জn হেয়েছ। মাnষ যেব েথেক শৃঙ্খলার আবেd চেল
eেসেছ, তখন েথেক েটকেনালিজর জn। আমরা বলেত পাির, আজেক
েয আমরা েজেনিটক েটকেনালিজ, েkািনং, nােনা-েটকেনালিজ iতয্ািদ
েদখিছ তার সূচনা হেয়িছল যখন আমরা দশ হাজার বছর আেগ
ডেমিsেকশেনর িদেক সের eেসিছলাম। eককথায় eটা হেয়েছ কৃিষর
আিবভর্ােবর সােথ সােথ, যখন েথেক আমরা গাছ eবং পশুেক ঘের বাঁধেত
শুr করলাম। দশ হাজার বছর আেগ ei টািনর্ং পেয়ন্টটােক আজেক
aেনেক বলেছ মাnেষর iিতহােসর সবেথেক বেড়া ভুল। ei পিরবতর্নটা
হল pকৃিতর দােন চলা সমােজ বাঁচার বদেল pকৃিতেক িনয়ntণ কের, তার
oপর আিধপতয্ কের, তােক পদদিলত কের বাঁচা। pকৃিতর দান আহরণ
কের চলা সমাজgিলর oপর ei ডেমিsেকেটড সমাজ যখন িবজয় aজর্ন
করল, তখন আমােদর যুিkpিkয়ায় eকটা পিরবতর্ন ঘেট েগল, ei
পিরবিতর্ত যুিkpিkয়ার হাত ধেরi eেসেছ আজেকর েজেনিটকয্ািল
মিডফােয়ড খাবার। আজেক েয আমরা গভীরভােব pকৃিতেক দমন,
ধব্ংস, aদলবদল করা েদখিছ, েসgিলর সূtপাত হেয়েছ েসi সভয্তার
শুrেত।
eiভােব বয্িkগত সmিtরo সূtপাত তখন, যখন মাnষ eকটা

িনিদর্ জিমেত চাষবাস করেত লাগল, sাভািবকভােবi েস েযেহতু oটােত
েমহনত িদেচ্ছ, তাi eকটা সmিtর মেনাভাবo জn িনল। eখােন
আমরা িসগময় েয়েডর eকটা মূলয্বান বi েদখেত পাির --Civilization and Its Discontent. েযটা আিশ বছর আেগ িতিন িলেখ
েগেছন। েয়ড সভয্তা বলেত ডেমিsেকশনেকi বুিঝেয়েছন, যিদ তাঁর
বiটা ভােলা কের পড়া যায় তাহেল েবাঝা যােব, েয়ড বেলেছন
ডেমিsেকশন েয জীবন আনল তার কথা eবং তার সেঙ্গ সেঙ্গ আসা
aসntি র কথা। আপনারা হয়ত জােনন, িতিন িসdােn েপৗঁেছিছেলন, যত
েবিশ আমােদর সভয্তা eিগেয় যােব তত আমরা asখী হব। েয়েডর
oi বiেয়র eটাi মূল কথা েয িনuেরািসস (sায়িবক পীড়া) eবং সভয্তা
eকসূেt বাঁধা। আিশ বছর পর আমরা েদখিছ েসটা akের akের িমেল
েগেছ। বরং েয়েডর anমােনর তুলনায় আর eকটু েবিশi েবেড়েছ
aসntি । েয়েডর মেত মাnষেক বশয্তার মেধয্ িনেয় eেল, তার
sাধীনতা কেম যায়, তার aসntি েবেড় যায়। ei েমৗিলক িসdােn
েপৗঁছেনার পেরo আমরা জািন েয েয়ড জািনেয়িছেলন, ডেমিsেকশন
ছাড়া আমরা কাজ করেত পারব না, আমরা িসmিলক সংsৃিত সৃি করেত
পারব না। েয়ড ei েমৗিলক িসdােn েপৗঁছেলo বেলিছেলন, কী আর
করা যােব, আমােদর েতা চলেত হেব, কাজ করেত হেব, সংsৃিত িনমর্াণ
করেত হেব, তাi ডেমিsেকশন চলুক।
িকnt আজেক যখন আমরা ei asখ anভব করিছ, তখন p
করেত হেচ্ছ, েকৗম সমাজ বা েযৗথ জীবেনর কী হল? পি মী dিনয়ায়
েকবলমাt রাজৈনিতক েনতারা সsার জনিpয়তা পাবার জn কিমuিনিট
বা েকৗম সমাজ শbটা pিত মুহেূ তর্ বয্বহার কের। িকnt eটার েকানo
বাsব aিst েনi। আিদবাসী সমােজর oপর যারা তttচচর্া করেছ, তারা
eটা খুব s ভােব েদেখেছ েয, আধুিনক সভয্তা eবং আধুিনক
iন্ডািsTয়াল সভয্তা হল eমন বয্বsা েযখােন কিমuিনিটর কবর হয়।
রবীndনাথ eকশ’ বছর আেগ বেলিছেলন েয আমােদর েকৗমসমােজর
িনিবড় সmকর্ েভেঙ্গ যােচ্ছ pিতিদন। আমরা জািন গাnীিজo gামসমাজ,
সহজ জীবেনর কথা বেলেছন। িকnt আজেক সহজ জীবন বা sিনভর্র gাম
সমাজ, েকানoটাi েনi।
[ িনu iয়কর্ টাiমস পিtকায় bয্াকেবিরর পাতােজাড়া িবjাপেন
িহমবােহর ছিব েদিখেয় েজেজর্ন বেলন] ei িবjাপন বলেছ েসলেফান
বয্বহার করার কথা, িকnt eর বয্াকgাuেন্ড িহমবােহর ছিব। ei
িহমবাহgেলা সব গেল যােচ্ছ। িকnt ei েসলেফান, ei iন্ডািsTয়াল
সভয্তার কারেণi ei িহমবাহgেলা গেল যােচ্ছ।
তাi আমােদর িpিমিটিভজেমর িদেক িফরেত হেব। anেpরণা েপেত
হেব সভয্তা eবং ডেমিsেকশেনর আেগর সমােজর েথেক, যার সmেn
আমরা িকছুi জািন না। গত কেয়ক দশেক ei আিদম সমাজ সmেকর্
আমােদর জানােবাঝা aেনক েবেড়েছ। oi আহরণকারী সমােজর চিরt
িছল পরsেরর সােথ ভাগ কের েনoয়া, েসখােন সবাi সমান িছল। eবং
ei ডেমিsেকেটড নয় েয সমাজ, েসখােন মাnেষর মেধয্ সংগিঠত িহংসা,
যুd – eসেবর েকানo pমাণ পাoয়া যায় িন। েসi সমােজ মিহলারা বst
হেয় যায় িন, তােদর sশাসন িছল (The condition of women in

eকটা ভারসাময্ িছল। asাভািবক জনসংখয্া বৃিd গত ২০ লk বছের হয়
িন, ei ভারসাময্ েভেঙ েগেছ আজ দশ হাজার বছর।
আজ আমােদর pেয়াজন সবিকছু পুনিবর্েবচনার, ভাবনার
কাঠােমাটােকi বদেল েফলার। আমার কােছ বা আমােদর কােছ চটজলিদ
utর েনi ei সমsা সমাধােনর। আমরা েকবল শুr করিছ। পুনিবর্েবচনা
করিছ। আিম িনেজo বামপnী েTড iuিনয়ন আেnালেনর সােথ যুk
িছলাম। মাkর্ীয় তttকাঠােমাo ei iন্ডািsTয়াল মেডেলর কথাi বেল, যা
আমরা pতয্াখান কেরিছ। েসিদক েথেক আমােদর aবsানটা utর-বাম,
যিদ না তােক বামিবেরাধী বলা হয়। আিম বামিবেরাধী, কারণ েকu েকu
মেন কের, utর-বাম কথাটা eকটা েধাঁয়াশা ৈতির কের।
...
...
...

জন েজেজর্েনর মূল বkবয্ eখােনi েশষ হয়, বামিবেরাধী eবং utর-বাম
িনেয় সভাsেল িকছুটা েধাঁয়াশা ৈতির হoয়ায় েজেজর্ন ৈনরাজয্বাদী
রাজনীিতর dিট ধারা, বাম eবং বামিবেরাধী (েয ধারার িতিন eকজন)
ধারার তকর্ সmেকর্ eকটা ধারণা েদন।
িচরাচিরত বাম ৈনরাজয্বাদী eবং ei সবুজ ৈনরাজয্বাদীেদর মেধয্ eকটা
তকর্ চলেছ। পৃিথবীর িবিভn aংেশ সবুজ আেnালন eবং iন্ডািsTয়াল
সভয্তা িবেরাধী আেnালেনর িবকাশ ঘেটেছ। ৈনরাজয্বােদর মূল কথা
সমাজ o uৎপাদেনর আtিনয়ntণ (self management), aথর্াৎ যারা
uৎপাদন করেব, তারাi uৎপাদন িনয়ntণ করেব। িকnt যিদ েকu বেল,
কারখানারi দরকার েনi, তখন কারখানার িনয়ntেণর p টাi আেস না।
ei আেলাচনাটা করার জn aবশয্ ৈনরাজয্বাদী হবার দরকার েনi। dেটা
েsাগান লাল বা বামপnী ৈনরাজয্বাদীেদর সামিgক মুিkর pকl pিতিনিধt
কের : রাTেক চূণর্ কেরা eবং পুিঁ জবাদেক ধব্ংস কেরা। আমরাo aবশয্i
ei dিট চাi। িকnt যিদ তুিম ei জিটল সমাজেক, ei iন্ডািsTয়াল
সমাজেক িজiেয় রাখেত চাo, তেব তুিম কখনi রাTেক েশষ করেত
পারেব না eবং পুিঁ জবাদেক কখনi ধব্ংস করেত পারেব না। ঊনিবংশ
শতাbীর ৈনরাজয্বােদর ei েsাগানgেলা আজেকর সমােজ খুব aথর্হীন
হেয় পড়েছ যিদ ei জিটল সমাজ িটিকেয় রাখেত চাoয়া হয় eকiসােথ।
আধুিনক iন্ডািsTয়াল সমাজ eত জিটল েয তার চলার জn রােTর
দরকার রেয়েছ eবং বাড়েছ। তুিম রাT ছাড়াi চলেত পােরা, যিদ তুিম
ei জিটল সমাজটােক ছাড়া চলেত পােরা। eবং eকi কথা খােট পুঁিজবাদ
ধব্ংেসর েkেto। তুিম যিদ ei iন্ডািsTয়াল জিটলতােক না হটাo, তুিম
পুিঁ জবাদেক হটােত পারেব না। আমরাo চাi মজুির- ম o পণয্র
aবসান। িকnt আধুিনক dিনয়াটাi পুিঁ জবাদী dিনয়া। ei আধুিনক dিনয়া
পুঁিজবাদ ছাড়া কীভােব চলেব? েসখােন িক মাnষ পাির িমক পােব না?
মজুির ম ছাড়া eখানকার কাজ কীভােব হেব? eর eকটা utর েদoয়া
হয়, েসটা হল aংশgহণমূলক aথর্নীিত। েসখােন িমকরা েযৗথভােব
িনয়ntণ করেব কীভােব uৎপাদন হেব, কীভােব বন্টন হেব। আিম মেন
কির eটাo eকটা পুঁিজবাদ, েকবল েসটােক an িকছু নােম ডাকা হেচ্ছ।
ei েয িমক িনেজেদর মেধয্ বেস িঠক করেব, দেল দেল েকািট েকািট
িমক িবিভn জায়গায় িমিটং করেব। তারপর ei িমিটংgেলা েকা-aিডর্েনট
করেত হেব। েক করেব?
ei দশেক িবশব্ায়ন িবেরািধতা eকটা pচন্ড চালু কথা। িকnt eটা
কতটা িবশব্ায়ন িবেরাধী তা িনেয় সেnহ থাকেছ কারণ, বােমরা pকৃতপেk
িবশব্ায়েনর িবrেd নয়। oরা ei কেপর্ােরট, পুিঁ জবাদী িবশব্ায়েনর িবrেd।
েয েকানo িবশব্ায়েন iন্ডািsTয়ালাiেজশন জিড়ত। আমরা আkিরক aেথর্i

those societies was characterized by non-objectification and
autonomy)। মাnেষর কাজকমর্ িছল খুব কম, খুব েবিশ হেল িদেন ২-৪

ঘন্টা, তােদর জীবনধারেণর জn। আর আজেক আমরা েকাথায় eেস
দাঁিড়েয়িছ। eটা ভাবার কারণ েনi েয eটা েকানo কlনা, eটা eখন
পাঠয্পs
ু েকo চেল eেসেছ। oi সময় মাnেষর সংখয্ার সােথ pকৃিতর
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িবশব্ায়েনর িবrেd, কারণ আমরা চাi সিতয্কােরর িবেকndীভূত,
আtিনয়িntত eকটা জগৎ।

pে াtর পেবর্ িকছু pে র utের েজেজর্ন িকছু বয্াখয্া েদন। েসgেলা িনেচ
েদoয়া হল।

মেন হয় না িকnt p টা দরকার। িকnt আিম যিদ বিল আিম বnতার
মেধয্, িp-ডেমিsক সমােজ িফের যাব, িড-ডেমিsেকেটড করব, ei
ভাবনা ভাবেলi েয মনটা বদেল যােব, বয্াপারটা তা নয়। eর জn
দরকার বh সংgাম। আমােদর চারপােশর বাsব পিরিsিতgেলা বদেল
েফলার সংgাম দরকার।

ডেমিsেকশেনর িবেরাধ pসেঙ্গ

কিমuিনিট pসেঙ্গ
শারীিরক বা বয্িkগত sের েযাগ না থাকেল েসটা কিমuিনিট হেত পাের
না। eকটা মাnেষর সােথ আেরকটা মাnেষর শারীিরক ঘিন তা থাকেব।
kয্ান েসাসাiিটেত রাT িছল না। আধুিনক েসাসাiিটেত বা রােTর েকেnd
আেছ pিতিনিধt বয্বsা। kয্ান েসাসাiিটেত েসi aেথর্ েকানo রাজনীিত
েনi েকন না েসখােন আমার েকানo pিতিনিধ েনi। আিম িনেজi েসখােন
সরাসির aংশgহন কির। মাস েসাসাiিট আর নাগিরক সমােজর (civil
society)র মেধয্ তফাৎ েনi। নাগিরক সমাজ বেল েযটা বলা হয় েসটা
মাস েসাসাiিট। েসটা চূড়াnভােব িবষাk o ass হেয় পেড়েছ।
uদাহরণsrপ েদখা যায় েকানo বাচ্চা বা েকu gিল চািলেয় বhজনেক
েমের িদল eবং eটা িনেয় ei সমাজ েকানo আেলাচনা বা p তুলেত
পাের না বা েকানo utর িদেত পাের না। কারণ মাnষ eত aবশ হেয়
েগেছ eত ass হেয় েগেছ েয তার পেk eটা করা সmব নয়। মূলত
কিমuিনিটর েয বাঁধন েসটা আজ সmূণভ
র্ ােব েভেঙ পেড়েছ।

আমরা নতুন েকানo তথয্ বা তtt খাড়া করিছ না। ei সভয্তার িবrেd
বh তকর্, pিতেরাধ বh আেগ েথেক নানাভােব হেয়েছ। িবেশষ কের
আিদবাসীেদর মেধয্ েথেক বh pিতেরাধ হেয়েছ েযgেলা খুব েমৗল। eক
ধােপ হঠাৎ কের ডেমিsেকশন আেসিন। ধীের ধীের aেনক আেগ েথেক
েসটা গেড় uঠিছল। বয্াপারটা aেনক জিটল িছল। আিম েসi জিটলতা
েপিরেয় েসi sরgেলায় যাiিন। eখােনর আেলাচনা তাহেল aেনক েবিশ
িডেটলস-e চেল েযত। eটা বলা েযেত পাের, মিবভাজন, িবেশষj
িনমর্াণ --- eটা ডেমিsেকশেনর pাচীন uৎস।

৬০০ েকািট মাnেষর pেয়াজন েমটােনা pসেঙ্গ
আিম মেন কির না ৬০০ েকািট মাnেষর pেয়াজন েজাগাড় করার জn
েটকেনালিজকয্াল মেডল aবশয্mাবী। েকননা েটকেনালিজকয্াল মেডল
েমেন িনেল pকৃিতর ধব্ংস aবশয্mাবী হেয় oেঠ। ei েটকেনালিজ বা
eিgকালচারাল েটকেনালিজ সমাধান নয়। eটাi বরং সমsা। েকান
সমsা হেল েটকেনালিজ বেল, নতুন েকানo েটকেনালিজ িনেয় আসব
তার dারা সমাধান করব, িকnt বাsেব আমরা েদিখ তারা eকটা সমsা
সমাধান করেত িগেয় an eকটা সমsা েডেক আেন।

েনাট :
1. মাস েসাসাiিট : েয সমােজ বয্িk o েগা ী আিধপতয্বাদী সমাজবয্বsায়
সmৃk।
2. েটকেনাকালচার : েয িসmিলক সংsৃিত aঙ্গাঙ্গীভােব েটকেনালিজর সেঙ্গ
জিড়ত।
3. ডেমিsেকশন : pাণী, গাছপালা eবং িনেজেদর (মাnষ) মুk বা বnতােক
মানিসক, শারীিরক, eবং pজািতগতভােব েভেঙ আমােদর সঞ্চয় o েভােগর
চািহদা anযায়ী পুনিনর্মার্ ণ করা, যােত তার পূণর্ sাধীন aিst হািরেয় েস
হেয় oেঠ আমােদর সঞ্চয় o েভােগর েজাগানদার। eর জn দরকার হেল
তােক েমেরo েদoয়া েযেত পাের, যিদ কােজ না লােগ, আগাছা বেল তােক
েশষ কের েদoয়া হেব। eiভােব আমরা gেহর েবিশরভাগ pজািতেক ধব্ংস
কের েফেলিছ।
4. kয্ান েসাসাiিট : েযৗথ, েকৗম সমাজ, যা েgাবাল আিধপতয্বাদী
সমাজবয্বsার বাiের েথেকেছ।

আিদবাসী সমাজ pসেঙ্গ
আিদবাসী সমাজ বেল eকটা সমসtt িকছু েনi। আিদবাসীেদর মেধয্o চাষ
বা ডেমিsক সমাজ বয্াপকভােব আেছ। িহংসা, পুrষতেntর েয
pমাণgেলা েদoয়া হয় েসgিল আিদবাসী সমােজর মেধয্ েথেকi েদoয়া
হয়, িকnt কৃিষ-পূবর্ বা আহরণকারী সমােজ egেলা aেনক আলাদা।
েসখােন egেলা aেনক কম িছল।

বnতায় েফরা pসেঙ্গ
ei পিরবতর্নটা েতা িনেজ িনেজ হয়িন। বh যুেdর রkপােতর মেধয্ িদেয়
মুk সমাজgেলােক দমােনা হেয়িছল। আজেকর aবsায় eেস
ডেমিsেকশন েথেক েবিরেয় আসেত হেল বh পথ aিতkম করেত হেব।
বh pিkয়া করা, খাটা-খাটিনর বয্াপার। ফেল eটা েকানo সহজ পথ বেল

আবহাoয়া পিরবতর্ন o uপkেলর জনেগা ী
sজয় বs
গত ২৭ aেkাবর পিNেচরীেত eকিট grtপূণর্ জনশুনািন anি ত হল।
শুনািনিট জাতীয় পযর্ােয়র। িবষয় : ‘আবহাoয়া পিরবতর্ন o uপkেলর
জনেগা ী’ (National Public Hearing on Climate Change and
Coastal Communities)। ei শুনািনেত সমুd uপkেলর সব ক’িট
রাজয্ (পি মবঙ্গ, uিড়ষয্া, anpেদশ, তািমলনাড়ু, পিNেচরী, েকরালা,
কনর্াটক, মহারাT, gজরাত) eবং আnামান-িনেকাবর o লাkাdীপ
aংশgহণ কের। আবহাoয়া পিরবতর্েনর pভাব uপkল aঞ্চেল
জনেগা ীgিলর জীবন-জীিবকায় কীভােব পড়েছ, তার সংিkp িববরণ eক
িবচারকমNলীর কােছ eেক eেক েপশ কের। ei শুনািনিটর আেয়াজেন
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হাত েমলায় পেনেরািট সংsা, aিধকাংশi িবিভn রােজয্ ধীবর সmpদােয়র
কলয্াণ-আেnালেন যুk --- েযমন, তািমলনাড়ুর নাগপTীনােমর ‘েsহ’,
কনর্াটেকর ‘েsহkঞ্জ’, মহারােTর ‘মিছমার trিত সিমিত’, পি মবেঙ্গর
‘িদশা’, iতয্ািদ। uপkেলর aিধবাসীরা িবিভn েপশায় িনযুk আেছ।
eেদর pেতয্েকi আবহাoয়া পিরবতর্েনর ফেল alিবsর পীিড়ত হেচ্ছ।
সরাসির তােদর কাছ েথেক মূলয্বান aিভjতার কথা েজেন িনেয় eবং
eেদেশ anাn মpধান েপশায় যারা আেছ তােদর pিতিkয়ার কথাo
anrপভােব সংgহ কের েকােপনেহেগেনর িবশব্ আবহাoয়া সেmলেন েপশ
করার েয পিরকlনা ভারেতর েsচ্ছােসবী সংsাgিল েথেক েনoয়া হেয়েছ,
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বতর্মান শুনািনিট তারi aঙ্গ।
ei জনশুনািনেত েদেশর uপkলবাসী মৎsজীবীরা (o লবণ
pstতকারকরা) তােদর জীিবকার oপর আবহাoয়া পিরবতর্েনর pিতkল
pভাব, বতর্মান o ভিবষয্ৎ kয়kিতর আশংকা eবং kিতর পিরমাণ
anমােনর কথা eবং ei kিত uপশেমর জn তােদর পেk করণীয়
পদেkপgিলর কথা eক িবচারকমNলীর কােছ তুেল ধরার কথা।
িবচারকমNলীর মnবয্ সহ uপkলবাসীেদর বkেবয্র সারাংশ grt
সহকাের িবেবচনার দািবেত ভারেতর েsচ্ছােসবী সংsাgিলর pিতেবদেন
sান পাoয়ার কথা।
পিNেচরীেত আেগর িদন aথর্াৎ ২৬ aেkাবর েথেক pিতিনিধরা আসেত
শুr কের। sানীয় বয্বsাপনার দািয়েt িছল নাগপTীনােমর ‘েsহ’ সংsািট।
সংsা-pধান ীযুkা েজs েরিটনােমর aতয্n দk েনতৃেt pিতিনিধেদর
যথাযথ আিতেথয়তা িছল trিটহীন। পিNেচরীর মৎsজীবী আেnালেনর
েনতা pাkন িবধায়ক ী iলানেগাবান-eর সহেযািগতাo িছল pশংসনীয়।
পিNেচরী শহেরর েকেnd লাল বাহাdর শাstী সরিণর oপর eকিট বেড়া
সভাগৃেহ পাঁচশ’র েবিশ pিতিনিধেদর uপিsিতেত শুনািন শুr হয় সকাল
দশটায়। uেdাধনী an ােন pধান aিতিথ িছেলন পিNেচরীর মুখয্মntী eম
ভাiয়ািলঙ্গম। তাঁর ভাষেণ িতিন আবহাoয়া পিরবতর্নজিনত kয়kিতর কথা
বেলন eবং uপkলবাসীেদর জীবন-জীিবকার sরkার জn ভারত
সরকােরর দািয়েtর uেlখ কেরন। সাmpিতককােল sনািম েযভােব uপkেল
আঘাত েহেন িবপুল kয়kিত কেরিছল eবং kিতgsেদর পুনবর্াসেনর
বয্বsা, যা eখনo aসmূণর্i রেয়েছ, সরকাির pstিত o তৎপরতায় আরo
েজারােলা করার eবং ei সmেকর্ সেচতনতা বাড়ােনার grt বয্াখয্া
কেরন। মুখয্মntীর তািমল ভাষায় বkবয্ সাংবািদক o মৎsজীবী
আেnালেনর দীঘর্িদেনর সাথী েসতুরামিলঙ্গম iংেরিজেত ে াতােদর কােছ
েপৗঁেছ েদন। চা পােনর িবরিতর পর মূল aিধেবশন শুr হয়।
শুনািনেত eেক eেক িবিভn রােজয্র pিতিনিধরা তােদর aিভjতা o
আশংকার কথা বেল। পি মবেঙ্গর দিkণবঙ্গ মৎsজীবী েফারােমর শয্ামল
মNল, তািমলনাড়ুর ীমতী aজnা, uিড়ষয্ার মঙ্গলরাজ, aেnর িপ
িতrপিত, কনর্াটেকর দােমাদর পাটগার, মহারােTর আর েক পািতল,
আnামান-িনেকাবেরর পিথরাজ, লাkাdীেপর জােফর হাসাম, gজরাতকেচ্ছর আহেমদ iিলয়াস o anাn রােজয্র pিতিনিধ-pধানরা eেক eেক
মেঞ্চ আেসন। আবহাoয়া পিরবতর্ন eখন পযর্n েয পিরবতর্ন eেনেছ তা
খুব েয েবিশ তা বলা যায় না। িকnt eেদর aেনেকর কােছi sনািমর
pবল িবপযর্য় েথেক জীবনরkার মরীয়া aিভjতা eখনo amান। ফেল
pাকৃিতক dেযর্াগ, তীb ঝড়-ঝঞ্ঝা েযgিল আরo েবিশ কের uপkেল
আঘাত হানেব বেল আবহাoয়াতttিবদরা বলেছন তা েথেক িনেজেদর
sরিkত রাখার বয্বsািদর কথাo eঁরা বেলন। sানীয় সমsািদo eঁেদর
বkেবয্ uেঠ eেসেছ। েযমন শয্ামলবাবু snরবন রkার aপিরসীম
pেয়াজনীয়তার uেlখ কেরন। দিkণবেঙ্গর ei বনাঞ্চল েয বnা েথেকi
uপkলেক রkা করেব তাi নয়, িবিভn pজািতর মাছ-পািখ o anাn
জীবেদরo আ য়sল ei বনভূিম। iদানীং বh জায়গােতi িচংিড় চােষর
জn বন েকেট েভিড় করা হেয়েছ। eর sরkার জn pেয়াজনীয় বয্বsািদ
যা েনoয়া হেয়েছ তা eকাni aপযর্াp, eমনi aিভমত শয্ামলবাবুর।
sনািমর aংশ বাদ িদেল আবহাoয়া পিরবতর্ন জিনত সমsাgিল সব
রােজয্র েkেt pায় eকi রকম। েসgিল হল :
1. মােছর লভয্তা কেমেছ eবং কমেছ। আেগ সমুেd ২-৩ িকিম েগেলi
েয মাছ পাoয়া েযত, eখন ৪-৫ িকিম েগেল তা পাoয়া যায়। ফেল
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2.

3.

4.
5.

েমাটর চািলত েনৗকা ছাড়া আেগর মেতা মাছ ধরা সmব হেচ্ছ না।
ধীবর সmpদােয়র dবর্ল aংশ pিতেযািগতায় না েপের anাn েপশায়
যাoয়ার েচ া করেছ।
েকান েকান pজািতর মাছ, আেগ েযgিল pচুর পিরমােণ পাoয়া েযত,
eখন আর পাoয়া যােচ্ছ না। aিভjেদর ধারণা মােছর pজনন
তাপমাtা বৃিdর জni েহাক বা কমেবিশ লবণাkতার জni েহাক,
কমেছ। িবিভn রকম রাসায়িনক দূষণo eর জn দায়ী। বh নদীর
েমাহানায় sাd জল আেগর মেতা পিরমােণ েপৗঁছেচ্ছ না। িবপরীেত
েমাহানা েথেক utের েনানা জল uঠেছ।
pায় সব রােজয্i সমুd uপkেল িবশাল ভূিমkয় হেয়েছ। সমুd oপের
uেঠ eেসেছ --- বািলয়ািড় জেল ডুেবেছ। eর ফেল েবলাভূিম সংকীণর্
হেয়েছ। জাল শুেকােনা, মাছ শুেকােনা, জাল েবানা-েমরামিতর জn
pেয়াজনীয় জায়গার aভাব বাড়েছ।
আবহাoয়া পিরবতর্ন হেচ্ছ। বষর্া আসেছ েদিরেত। হঠাৎ হঠাৎ eক
নাগােড় ঝড়-বৃি র সংখয্া বাড়েছ। ei সময় মাছ ধরা বn রাখেতi
হয়। আেগ ঝড়-বৃি র pেকাপ eত েবিশ িছল না।
uপkল aঞ্চল আেগ যতটা শাn িছল, eখন আর তা েনi। বািল
েতালা, েজিট কের মালপt আনা-েনoয়া iতয্ািদেত uপkল eখন
uপdrত। পযর্টন েকndgিল uপkলভূিমেক নানাভােব দূিষত করেছ।

ei পিরবতর্নgিল মৎsজীবীেদর িনজs aিভjতার আoতায় eেসেছ।
েযgিল আেসিন, েসgিল হল :
• সমুেdর তাপমাtা বাড়েছ। েবিশ পিরমাণ কাবর্ন ডাiakাiড শুেষ
েনoয়ার জn বাড়েছ সমুdজেলর amতা। pবাল-pাচীর (Coral
Reef)-gিল ei amতায় pবলভােব kিতgs হেব। aিত সmpিত
uপgহ েথেক েতালা িচt েথেক েদখা যােচ্ছ মাnার uপসাগেরর
pবাল-pাচীেরর aেনকটাi kিতgs হেয়েছ। সামুিdক জীবৈবিচtয্
রkায় pবাল-pাচীেরর aনn ভূিমকা রেয়েছ। eর sরkার pেয়াজন।
• বেড়া বেড়া Tলার েয জােল মাছ ধের, তা সমুেdর তলা aবিধ যায়।
sl গভীরতায় তলেদেশ েয মাছ o anাn জলজীবরা বংশবৃিd
কের, েসi pজননভূিম ei জাল টানায় িবপযর্s হয়। খুব েছােটা
ফাঁেকর জােল েয মাছ Tলারgিল ধের, তার eকটা বেড়া aংশ
িবপননেযাগয্ নয় বেল েফেল েদয় --- ততkেণ মাছgিল আর জীিবত
থােক না। ei kয় সাmpিতককােল খুব বাড়েছ।
• eকিদেক েযমন িকছু িকছু বnর বয্বসার aভােব মৃতpায়, anিদেক
িবিভn রােজয্ নতুন বnর ৈতিরর িহিড়ক পেড়েছ। বnর ৈতিরেত েয
ভাির কাজকমর্ হয়, তা sাভািবকভােবi uপkেলর শাn aবsার
পিরপnী। বhেkেti েদখা েগেছ, uপkেল েছােটাখােটা বাঁধ িদেয়
েজিট iতয্ািদ ৈতির করার ফেল েসখােন ভূিমkয় হেয়েছ eবং সমুd
aেনকখািন িভতের চেল eেসেছ। তািমলনাড়ুেত eটা েবিশমাtায়
ঘেটেছ।
• িবdয্ৎেকndgিলেত pচুর জেলর দরকার হয় বা েক শীতল কের তরল
জেলর aবsায় আনেত। uপkল aঞ্চল িবdয্ৎেকেndর পেk pশs,
কারণ জেলর aভাব েনi। পরমাণু িবdয্ৎেকেndর দkতা কম হoয়ায়
জেলর pেয়াজন েবিশ। িবdয্ৎেকেnd শীতলীকরেণর পর জেলর
তাপমাtা েবেড় যায়। ei জল নদী সমুd েযখােনi েফলা েহাক না
েকন sানীয় তাপমাtা বাড়েব। u জেল মােছর pজনন আেদৗ
বয্াহত হেব না তা বলা যায় না। েয হাের uপkল aঞ্চেল পরমাণু
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িবdয্ৎেকnd বসেছ, তােত মােছর লভয্তা কমার সmাবনা uিড়েয়
েদoয়া যােচ্ছ না।

pে াtেরর পর সভার কাজ েশষ হয়।
পিরিশ
gজরাত কচ্ছ েথেক eেসিছেলন আহেমদ iিলয়াস, সtেরর কাছাকািছ
বয়স, িকnt শরীর eখনo শk, মুেখi েকবল eকটু েনানা জেলর ছাপ।
সভােশেষ আমার কােছ eেস িজjাসা করেলন, পি মবঙ্গ েথেক eেসিছ
বেল, হেরকৃ েদবনােথর কথা। আমার সেঙ্গ হেরকৃ বাবুর পিরচয় আেছ
েজেন খুিশ হেলন। eর আেগ pথম যখন হিরপুের পরমাণু িবdয্ৎেকnd
করার psাব oেঠ, তখন তমলুেক সভা করেত িগেয় আলাপ হয় eবং
pথম সাkােতi ভােলােবেস েফিল তাঁেক। েতজী মাnষ --- aসাধারণ
েজারােলা বkবয্ রােখন --- আেবগpধান নয় যুিkpধান। পদাথর্িবদয্ায়
ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র eমeসিস। ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র ছাt iuিনয়েনর
pথম o েশষ িহnd সাধারণ সmাদক। বঙ্গবnু মুিজেবর খুবi ঘিন o
িবশব্াসভাজন িছেলন। মুিজব হতয্ার পর ei বেঙ্গ আেসন eবং
‘nাশনাল িফশারেমnস েফারাম’ NFF–eর সবর্ভারতীয় সভাপিত হন।
eমনকী রাTসংেঘo িতিন মৎsজীবীেদর pিতিনিধt কেরন।
আহেমদভাiেক হেরকৃ েকমন আেছ বলেত পািরিন, েবশ িকছুিদন
েযাগােযাগ েনi বেল। িফের eেসi হেরকৃ র খবর িনi eবং জানেত
পাির o ass, ফুসফুেসর কয্ানসাের ভুগেছ। তারপর েপলাম হেরকৃ
েদবনােথর মৃতুয্র খবর। আিম িনঃsাথর্ েনতৃেtর েযাগয্ aকােল pয়াত ei
বিল মাnষিটর pিত আমার anেরর dা জানাi।

anাn kয়kিতর সmাবনা kেমi pবল হেয় uঠেছ। সমুd-িবjানীরা
aেনকিদন ধেরi সতকর্ কের আসেছন। dঃেখর িবষয়, তাঁেদর কথা
uপkল-unয়ন কমর্ীেদর কােছ েপৗঁছেচ্ছ না।
শুনািন েশষ হেল িবচারকমNলীর িতন সদs মুmাi হাiেকােটর্র
aবসরpাp িবচারপিত মাননীয় eiচ sেরশ, িবিশ মৎsচাষ-িবেশষj
িtবাndেমর নিলনী নায়ক o কলকাতার বতর্মান িনবnকার তাঁেদর পৃথক
পৃথক aিভমত েপশ কেরন। িবচারপিত sেরশ েজাটবd হেয় ei pিতkল
পিরিsিত েমাকািবলার কথা বেলন। িবিভn রােজয্র মৎsজীবী সংগঠেনর
েয েকndীয় সিমিত তােক বলশালী কের করণীয়gিল করবার জn সংঘবd
হoয়ার পরামশর্ েদন িতিন। pথেম ভারত সরকােরর কােছ ei সমsাgিল
তুেল ধের pিতকার দািব করা eবং আnজর্ািতক sের তােদর সমsার
সমাধান আেলাচনায় িনেয় আসা। েযেহতু িকছুিদেনর মেধয্i আেলাচনা
শুr হেচ্ছ, ei শুনািনর সারাংশ েপৗঁছেলi আপাতত চলেব। ীমতী
নায়ক আবহাoয়া পিরবতর্নজিনত সমsাgিলর পযর্ােলাচনা কেরন eবং
eর pিতকাের sানীয় sের কী কী করণীয় eবং আnজর্ািতক sের gহণীয়
psাবgিলর uেlখ কেরন। বতর্মান িনবnকার uপkল sরkার sােথর্ dিট
পরামশর্ েদন --- pথমত, তটেরখার পরবতর্ী কমপেk পাঁচ িকেলািমটার
aবিধ ঘন বনসৃজন করা eবং uপkেল সবরকম ভাির িনমর্াণকাজ
aিবলেm বn করা eবং ভিবষয্েত িবেশষ িবেবচনার সেঙ্গi সবিদক যাচাi
কের িনমর্াণ psাব anেমাদন করা, যিদ eকাn করেতi হয়। সামাn িকছু

পিtকা পযর্ােলাচনা

আঞ্চিলক iিতহাসচচর্া o
snরবন aঞ্চেলর eক পিtকা
a েঘাষ
িবশব্াসেযাগয্ হেয় oেঠ না। বাiেরর গেবষক-পিNতেদর পুিঁ থগত jােনর
grt aপিরসীম, িকnt তার সেঙ্গ েলাকায়ত pতয্k jান o েবােধর
সিmলন না ঘটেল aঞ্চেলর iিতহাস িনভর্রেযাগয্ হেয় uঠেব না। snরবন
aঞ্চেলর iিতহাস িনমর্াণ করেত হেল আরo eক আটেপৗের সমsার কথা
জািনেয়েছন সমােলাচয্ পিtকািটর সmাদক : ‘eকটা কথা sীকার কের
েনoয়া যায় িনmবেঙ্গর iিতহাস রচনার কাজিট খুব সহজসাধয্ নয়। aসংখয্
নদী-নালা-খাল-িবল-েনচা-খািড় pভৃিত আর বনজঙ্গেল ভের আেছ ei
েদেশর aেনক aঞ্চল। েসgিল dগর্মo বেট। ধু ধু মাঠ, কদর্মাk পথ,
aপিরছn পিরেবশ, সাপ-বাঘ-kমীর-কামট, anাn িহংs জnt জােনায়ার
eমনকী ডাকােতরo aভাব েনi eখােন। ফেল েkt-গেবষক,
পযর্েবkকেদর খুব ক কের pাণ হােত িনেয় চলােফরা করেত হয়। িবেশষ
কের বাiেরর মাnেষর পেk িবপদসঙ্কুল ei েদশ। তাi েkt-গেবষণার
কােজ eিগেয় আসেত হেব sানীয় মাnষেদর। eখানকার ‘মািটর
মাnষ’(sons of the soil)-েদর ei দািয়t gহণ করেত হেব। তেবi
pকৃত তথয্ uদ্ঘাটন করা eবং যথাথর্ iিতহাস রচনা করা সmবপর হেব।’
snরবেনর েভৗেগািলক pকৃিত, জল-জঙ্গল, ময্ানেgাভস িকংবা তার
জলবায়ুর pকৃিত o পিরসংখয্ান, তার নদ-নদী, খাল-িবল-খািড়র বৃtাn,
তার চাষবােসর সমsা o িবকl চাষবােসর পdিত-pকরণ িনেয় ei
পিtকার pেতয্ক সংখয্ােতi eকািধক grtপূণর্ রচনা sান পায়। aিভj o

েবশ কেয়ক বছর ধের snরবন aঞ্চল েথেক eকিট পিtকা pকািশত
হেচ্ছ, পিtকািটর নাম ‘িনm-গােঙ্গয় snরবন সংsৃিত পt’, সmাদনা
করেছন িবমেলnd হালদার। পিtকািট ষাnািষক eবং কেলবের েতমন বৃহৎ
নয়, িকnt gণমােন সমৃd।
আমােদর সারsতচচর্ায় সাmpিতককােল নানাধরেনর সমsা o dবর্লতা
দৃি েগাচর হেলo পাশাপািশ sাsয্pদ ঘটনাo িকছু িকছু ঘটেছ। তার মেধয্
eকিট েবাধহয় আঞ্চিলক iিতহাসচচর্ার pিত মেনািনেবশ। ei কাজিট
সmাদেনর জn েktসমীkা, pাচীন iিতহাস সংgহ, পুরাতািttক o
ptতািttক বst সংgহ, ভাষা-uপভাষার িবে ষণ, েলাকসংsৃিত িকংবা
আঞ্চিলক সািহেতয্র pকৃিত িবে ষণ iতয্ািদ বয্াপারgিল িবেশষ
pেয়াজনীয়। িবেশষ pেয়াজন aঞ্চলিটর েভৗেগািলক িবেশষt িকংবা তার
নৃতািttক, সামািজক, aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক বা সাংsৃিতক aবsার
িবে ষণ o পযর্ােলাচনা। eসব কােজর জn বi, পt-পিtকা, েজলা
েগেজিটয়ার বা anrপ সরকাির-েবসরকাির দিলল-দsােবজ
aবশয্pেয়াজনীয় eবং েসসব uপাদান সংgেহর জn েছােটাবেড়া
gnাগােরর grt aনsীকাযর্। িকnt eসেবর সেঙ্গ আরo েবিশ grtপূণর্
আঞ্চিলক েকৗমভুk মাnষজেনর pতয্k aিভjতা, jান o সাধারণ বুিd।
মািটর সেঙ্গ িনিবড়ভােব সংলg মাnষজেনর বhকাল-সিঞ্চত jানবুিdর
সরাসির েযাগ ছাড়া েকানo aঞ্চেলর iিতহাসi pাণশিkসmn o
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aঞ্চেলর পারদশর্ী মাnেষরা িকংবা বাiেরর পিNতজেনরা েসসব তথয্
সংgহ o িবে ষণ করার কােজ সতত তৎপর থােকন। েগৗতমkমার দাশ,
কলয্াণkমার বেnয্াপাধয্ায়, kমুদরঞ্জন নsর, েদবীশংকর িমদয্া, aিনমা
মNল িমিst pমুখ আরo aেনক েলখেকর রচনায় eসব িবষেয় aজs তথয্
o িবে ষণ েমেল। ২০০৬-eর জুন মােস eবং ২০০৮-eর জাnয়াির মােস
বছর েদেড়েকর বয্বধােন ei পিtকার dিট িবেশষ সংখয্া pকািশত
হেয়েছ। নদ-নদী-খাল-িবল িছল তার aধীত িবষয়বst। গেবষকেদর িববরণ
েথেক আমরা জানেত পারিছ েয, বতর্মােন snরবেন eকিtশিট েছােটাবেড়া নদী রেয়েছ। aতীেত আরo aসংখয্ নদী িছল যা eখন মেজ েগেছ।
বh নদী sিত খােল পিরণত হেয়েছ। আবার বh শাখানদীরo জn হেয়েছ।
গেবষেকরা জানােচ্ছন, নদ-নদীর সিঠক িহেসব পাoয়া কখনo কখনo
eকটু শk হেয় পেড়, কারণ eকi নদীর বh আঞ্চিলক নাম।
‘পাথরpিতমা থানার েগাবিধয়া নদীেক --- েগাবিধয়া, বকচরা eবং
মৃদঙ্গভাঙা নােম আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। ঠাkরান নদীর আর eক নাম
জািমরা। েগাসাবা eবং েগামর eকi নদী। হাতািনয়া-েদায়ািনয়া নদীর আর
eক নাম ঘুঘুডাঙা নদী বা ঘুঘুডাঙা গাঙ।’ --- eসব তথয্ পািচ্ছ
সmাদক িবমেলnd হালদােরর েলখােতi। snরবেনর শ-খােনেকর িকছু
েবিশ dীপ ei নদীgিল dারা েবি ত, eসব aঞ্চেল aসংখয্ জীবৈবিচtয্
আর ঘন aরণয্ািন। নদীgিলর sােsয্র oপেরi িনভর্রশীল snরবেনর
ময্ানেgাভস o জীবপিরমNেলর ভিবষয্ৎ, নদীgিল িবিচt ধারায় pবািহত
হেয় পিরেবেশর ভারসাময্ বজায় েরেখ চেলেছ। বstত ei নদীর
ভরণেপাষেণi snরবেনর জঙ্গল, বনজ সmদ, কৃিষ o কৃিষজ সmদ
আর ei নদীgিলেতi জnােচ্ছ িচংিড়-কাঁকড়া সহ কত িবিচt েছােটাবেড়া
মাছ। েসi নদ-নদীর যথাযথ সংsার আর রkণােবkণ না ঘটেল িবপযর্s
হেব সমg গােঙ্গয় বেঙ্গর পিরেবশ, বstত পািরেবিশক েসসব সমsা dলর্k
নয় eখন। পিtকার ei di িবেশষ সংখয্া মেনােযাগ িদেয় পড়েল তার
আভাস পাoয়া যােব।
পরবতর্ী সংখয্ােত snরবেনর মাnষেদর েলাকায়ত ধমর্িবশব্াস,

েলাকাচার, েলাকসংsৃিতর িবচার-িবে ষণ েচােখ পেড়। িবমেলnd হালদার,
কৃ কালী মNল, pdয্ৎkমার সরদার, েদবীশংকর িমদয্া, sভাষ িমিst pমুখ
েলখকেদর েছােটা েছােটা গেবষণাধমর্ী রচনাgিলেত ছিড়েয় আেছ eসব
িবষেয় pচুর তথয্ o anপুঙ্খ িবে ষণ। মাnেষর েরাগ েশাক dঃখসহ
ৈদনিnন িদনযাপেনর নানা সমsার িনরসেন aজs েলৗিকক েদবতার pিত
aগাধ িবশব্ােসর িববরণ eসব রচনায় েমেল, সেঙ্গ থােক বনেদবীর pিত
akন্ঠ আsা িযিন েরাগ-েশােকর pিতকািরনী নন, িযিন snরবেনর ভয়ঙ্কর
শব্াপদ-সঙ্কুল পিরিsিত েথেক ভk মাnষেক udার কেরন। তারi
পাশাপািশ সnান েমেল লুppায় মিnর বা an sাপতয্ািদর iিতহাস বা
নাথধমর্ জাতীয় িবিভn আঞ্চিলক সmpদােয়র ঐিতh িবে ষণ। aজs
uপাদােনর িভিtেত েলাকায়ত সংsৃিতর িবশব্s aবয়ব eiভােবi গেড়
uঠেত থােক।
েলাকpযুিkর ধারণা েদবারo েচ া হেয়েছ e-পিtকায়। কৃ kমার
িমদয্া ei pসেঙ্গi িলেখেছন hঁেকা িবষেয় িকংবা েতেলােডাঙা pযুিkর
কথা। েদশজ pথায় জলেসেচর জn িকংবা পুkর েছঁচার জn তালগাছ
িদেয় ৈতির েডাঙার নাম েতেলােডাঙা। েসসব েতেলােডাঙা eখন আর
েতমন বয্বhত হয় না, unত যntযুগ eখন েদশজ pযুিkেক বািতল কের
নতুন নতুন pযুিk িনেয় eেসেছ। সাংsৃিতক ধারাo পাlােচ্ছ। িবsৃতpায়
েলাকpযুিkর িবে ষণমূলক েলখাgিলেত সামািজক পিরবতর্মানতার
ধারাgিলo লk করার মেতা। aিনমা মNলিমিst যখন snরবেনর
িবলুppায় েখলাধুেলা িনেয় েলেখন তখনo ei েসাশয্াল িডনািমক্েসর
আবহিট pতয্k হেয় oেঠ।
ei রকম নানা িদক েথেক snরবেনর সািহতয্, iিতহাস,
েলাকসংsৃিত, ptসংsৃিত, ভাষা iতয্ািদ িবষেয় তথয্-সংgহ o সীিমত
পিরসের িবে ষণ কের মুি েময় কেয়কজন গেবষক েয-কাজিট কের
চেলেছন তা রীিতমেতা aিভনnনেযাগয্। বstত eiসব তথয্ o আলাপআেলাচনার িভিtেতi snরববেনর iিতহাস পূণার্ ঙ্গ rপ লাভ করেব eবং
েসটাi হেব আমােদর eক মহাঘর্ সmদ।

দােnoয়ারার আশপােশ
িসdাথর্ িমt গত েসেpmর মােসর েশষ িদেক ছিtশগেড়র দােnoয়ারা িগেয়িছেলন, সালoয়া জুডুেমর aতয্াচাের gামছাড়া হoয়া মাnষেদর gােম িফের আসার পর েসi
gামgেলােক সেরজিমেন েদখেত। িফের eেস িতিন েলেখন তাঁর সফরবৃtাn, An account of the trip to rehabilitated villages near Dantewada। eর aংশিবেশষ
বাংলায় anবাদ কেরেছন শমীক সরকার।

আমরা িঠক করলাম গািড়েত যাব, েকাপা বেলিছল গািড়েত েবিশরভাগটাi
যাoয়া যােব। যিদo পের েদেখিছলাম, েসটা িঠক না। রাsার pথম
aংশটা গািড়েত যাবার েযাগয্, পাথর আর মািট িদেয় ঠাসা। সদয্ বৃি
চারপােশর িনসেগর্র েসৗnযর্েক unুk কের িদেয়েছ। িনরkীয় বনানী uপেচ
পড়েছ সবুেজ। টলটেল জেলর ধারা বেয় যােচ্ছ রাsার মাঝ িদেয়, িনচ
িদেয়। িমিলেয় যােচ্ছ েকাথায়। িকছুkণ পেরi আমরা েপিরেয় েগলাম
eকটা ঘন জঙ্গল। তারপর eল চাষজিম। করাল িচেhর মেতা েছেয় থাকা
বাiলািডলা পবর্তমালা ৈতির কেরেছ যার পটভূিম।
বাiলািডলা কথার aথর্ ষাঁেড়র kঁজ। পবর্তে ণীিটর চূড়াgেলা oরকমi
েদখেত, আর তাi ei নাম। ei aিনnয্ পবর্তে ণীিট, যার মুখ েঢেক
আেছ দন্ডকারণয্ aরেণয্র aংশ eখানকার ঘন জঙ্গেল, বছেরর পর বছর
ধের পালেপাষ কেরেছ গন্ডী uপজািতেদর। ei পাহােড়র গােয় বা
পাদেদেশ েথেকেছ তারা। পাহােড়র গা িদেয় েনেম eেসেছ aেনক নদী,
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জেলর ধারা। আ য় েপেয়েছ বn জnt জােনায়ার, যােদর িশকার কের
খাবার সংgহ কেরেছ sানীয় গন্ডীরা। আর আেছ িবিবধ গাছপালা, জীব,
আেছ েভষজ গাছড়া।
িকnt ei পাহাড় eখন হেয় দাঁিড়েয়েছ আেশপােশ বসিত করা মাnেষর
কােছ eক aিভশােপর মেতা।
কারণ বাiলািডলা েকানo সাধারণ পাহাড়ে ণী নয়। eেত যা েলাহার
আকিরক জেম আেছ, তা িবেশব্ eক anতম। পাহােড় েচাdিট জায়গায়
ছিড়েয় রেয়েছ আকিরক, যার পিরমাণ দাঁড়ােব েমাট িতিরশ হাজার লk
টন। যার মেধয্ বােরা হাজার লk টন ‘uচ্চ ে ণীর’। eনeমিডিস-র খিন
কতর্ােদর মেত, বাiলািডলা িবেশব্র েলাহা আকিরেকর বাজাের eকটা নাম,
eর uচ্চ ে ণীর কারেণ। eখানকার আকিরেক েলাহার পিরমাণ ৬৬
শতাংশ, গnক বা an েকানo েবজােতর িমেশল েনi, িsল ৈতিরেত
eর জুিড় েমলা ভার।
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আর eখােন থােক মূলত গন্ডীরা, ভারেতর পূেবর িদেকর জঙ্গেলi
যােদর আিদ বাস। বাiলািডলা েয েজলায়, েসi বsার-e আিদবাসী
জনসংখয্া ৭০ শতাংশ, যা ভারেতর আিদবাসী জনঘনেt েবশ oপেরর
িদেক।
ei বাiলািডলার েলাহার আকিরক eখানকার গন্ডীরা বয্বহার কের
যুগ যুগ ধের, তােদর snর snর ধাতব কাrিশেl।
আজ ভারেতর বৃহtম খিন েকাmািনgিলর নজর পেড়েছ ei
আকিরেক।
aেনক বছর ধেরi eখােন খনন হেচ্ছ, িকnt পেড় আেছ aেনক
eখেনা, আেরা ৩০-৪০ বছেরর মেতা। নেয়র দশেকর েশষােশিষ ভারত
সরকােরর nাশনাল িমনােরল েডেভলপেমন্ট কিমশন বা eনeমিডিস-র
েভেঙ পড়ার সােথ সােথi pাiেভট মাiিনং েকাmািনgিলর সmাবনা
ujjল হেয়েছ।
আর ২০০০ সােল ৈতির হoয়া ছিtশগড় সরকােরর আকষর্ণীয়
psােবর েলােভ তারা হািজরo হেয় েগেছ চটজলিদ। ২০০৫ সােলর জুন
মােস টাটা িsল ছিtশগড় সরকােরর সােথ eকটা েমেমারান্ডাম aফ
আন্ডারsয্ািন্ডং সi কের। টাটা িsেলর pকlিট দশ হাজার েকািট
টাকার, যা pাথিমকভােব ২০ লk টন eবং তারপর ৩০ লk টন েলাহা
তুলেত সkম। eর eক মােসর মেধয্ ছিtশগড় সরকার eসার grেপর
সােথ আর eকিট চুিk sাkর কের, যার েজের ei কেপর্ােরটিট pথেম
১৬ লk টন o তারপর ৩২ লk টন েলাহা তুলেত সkম হেব।
েবিশরভাগ েলাহার আকিরকi ধুেয় eখান েথেক পাiেপ কের পাঠােনা
হেব িবশাখাপtনেম। েসখান েথেক aেধর্ক যােব জাহােজ কের জাপােন।
eর জn ২৬৭ িকিম লmা পাiপলাiন eখনi আেছ বাiলািডলা o
িবশাখাপtনেমর মেধয্, যা েবাধহয় িবেশব্ িdতীয় বৃহtম। aবশয্i ei
আকিরেকর েধায়ার ফেল পিরেবেশর oপর pভাব পড়েব। বsার েজলার
dিট নদী, শিঙ্খনী eবং দিঙ্খনীর তামােট লাল জল ei ধরেনর মাiিনংেয়র
পিরেবশগত kpভােবর pমাণ।
িকnt ei পিরেবেশর kিত eখানকার মাiিনং বাদশােদর মূল িচnার
িবষয় নয়। যতিদন eখােন নকশালরা সিkয় আেছ, আর যতিদন
eখানকার ভূিমপুtরা সmাবয্ মাiিনং েkt তােদর আবাসভূিম েছেড় চেল
না যােচ্ছ, ততিদন ei খননকাযর্ eেগােব না।
আiন েমাতােবক, যােদর সরাসির uেচ্ছদ হেত হেব জিম েথেক েসi
gামবাসীেদর সmিত েপেল তেবi aঞ্চলিট মাiিনং েকাmািনgিলর হােত
ছাড়া যােব। িকnt চািষেদর মেধয্ িবেkাভ eবং gামবাসীেদর মেধয্ েথেক
ei সmিত না েমলার আশঙ্কায় রাT তিড়ঘিড় মােঠ েনেম পেড়। টাটা
িsেলর জn জিম aিধgহেণর জনশুনািন পিরণত হয় pহসেন। সালoয়া
জুডুম gামবাসীেদর ভয় েদখায় যখন তারা জেড়া হেয়িছল শুনািনেত
যাoয়ার জn, আর দােnoয়ারা পুিলশ েসi পেথ বয্ািরেকড কের
জনশুনািনেত আসা আটকায়। জনশুনািনেত eমতাবsায় gামবাসীেদর
বkবয্ বেড়া eকটা েশানা যায়িন।
িকnt নকশাল সমsািট আলাদা রকেমর। dেটা রাsা আেছ
নকশালেদর তাড়ােনার। oখােন দীঘর্েময়াদীভােব unয়নমূলক কমর্সচূ ী
েনoয়া, যা দািরdয্েক দূর করেব eবং যা ei নকশাল আেnালনo চায়।
আর anটা হল ‘িভেয়তনােমর কায়দা’। gামবাসীেদর eবং uপজািতেদর
িনিদর্ িকছু কয্ােm সিরেয় দাo eবং জিমেত আকাশ েথেক তীb সশst
আkমণ চািলেয় জঙ্গল েথেক মাoবাদীেদর েবর কের দাo। েমৗ-eর ফাঁস
গলায় আটেক ছিtশগড় সরকার িনল ei িdতীয় পথটােক।
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জn িনল সালoয়া জুডুম (গন্ডী ভাষায় যার aথর্ ‘পিরশুিdকরণ’),
সশst নজরদারী েগা ী, নকশালেদর সােথ লড়াi করার জn। েবিশর ভাগ
জুডুম সদsi sানীয় uপজািত eবং দিলত। িকnt eর েনতারা সব sানীয়
শহেরর বয্বসায়ী, যারা েবশ মুশিকেল পেড়িছল জঙ্গেলর িজিনস
নকশালেদর কbায় থাকায়। ৈতির হবার পর েথেকi ei জুডেু মর সদsরা
িমিলটাির eবং sানীয় পুিলশ সােথ িনেয় gামেক gাম ঘুের ঘুের
gামবাসীেদর কয্ােm তািড়েয় িনেয় েযেত লাগল। gামবাসীরা ছাড়েত
চায়িন তােদর পূবপর্ ুrেষর বসত, িকnt তারা আর কীi বা করেত পারত।
জুডমু রা মুেnের eেসিছল বছর চােরক আেগ। তার পেরi gামবাসীরা
পালায়। তারপর আেs আেs িহংসা eকটু কমেল, eবং sিpম েকাটর্
সরকারেক সমs gামবাসীেদর gােম েফরােনার িনেদর্শ িদেল বছর খােনক
আেগ তারা আবার gােম েফের।
আমরা গািড় eকজায়গায় েরেখ েশষ d’মাiেলর মেতা কাদাভরা
রাsায় েহঁেট চললাম। মােঝ মােঝ জেল ভরা oi রাsা িদেয় হাঁটেত
হাঁটেত কথা বলিছলাম েকাপার সেঙ্গ :
--- সালoয়া জুডমু শুr হল কী কের?’
েকাপােক িজেjস করলাম আিম।
--- o েতা আেগ েথেকi িছল। pথেম িকছু মাnষ নকশালেদর
িবrেd িছল। ঝগড়া হত। oরা eককাTা হেল নকশালরা oেদর েমের
িদত। eটা aেনকিদন ধের চালু িছল।
েকাপা utর িদল।
--- eখন সরকােরর মেন হেয়েছ েয তােদর eiটা েথেক িকছু ফায়দা
হেত পাের। তখন সরকারi eেদর বndক িদল, িমিলটািরর মদত িদল।
তারপর ei েলােকরা gােম gােম িগেয় gাম jািলেয় িদেত থাকল।
েকu aবাক হেত পােরন, নকশালেদর িবেরািধতা করিছল েয
uপজাতীয় মাnষরা, তােদর pিত eমন সহাnভূিত েকন সরকােরর, যিদ
ei নতুন মাiিনংেয়র sােথর্র কথা মাথায় না থােক!
--- িকnt gামবাসীরা িক eটার কথা জােন?
--- আর যারা জুডুেমর দেল েযাগ িদেয়িছল, তােদর ঘেরর সবাi গাঁ
েছেড় শহের চেল েগল। তােদর দাদা, ভাi, েবান সবাi।
uপজািতেদর মেধয্ eকটা ভাগাভািগ িছল। সালoয়া জুডুম eটা নg
কের িদল। সমাজটা eবার েভেঙ েগল oi ভাগাভািগর জায়গা েথেক।
তুিম হয় সালoয়া জুডুম aথবা নকশাল। মাঝামািঝ িকছু েনi।
িশগিগিরi আমরা কেয়কটা ছাদিবহীন, ভাঙা মািটর বািড়র মুেখামুিখ
হলাম। আর কেয়কবার বৃি হেলi ei মািটর বািড়gেলা েভেঙ িমেশ
যােব মািটেত। gােম িফের যাবার আেগ gামবাসীরা ei সালoয়া জুডুম
কয্াmgিলেত িছল। েকাপা বলল, egেলার আেগ ছাদ িছল, gামবাসীরা
egেলা েছেড় gােম িফের যাoয়ার সময় ছাদgেলা খুেল িনেয় েগেছ।
যিদo আিম তখনo ভাবিছলাম, কীভােব eখােন মাnষ থাকেত পাের!
ছাদgেলা িটেনর িছল।
--- েকাপা বলল। ঐিতhগতভােব ভারতীয়রা খেড়র ছাuিন েদয়
ঘের।
--- pথেম যখন gামবাসীরা ঘর েছেড়িছল, oরা দূেরর eকটা কয্ােm
েগিছল। তারপর gােম েফরার িকছু আেগ তারা ei কয্ােm আেস।
েযেহতু eটা gােমর aেনক কােছ।
ডানিদেক আরo eরকম ধব্ংসাবেশষ পেড়িছল। আর কী আ যর্,
oখােন eকটা ছাদoয়ালা ঘরo রেয়েছ, eখেনা েকu আেছ oখােন। আিম
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বািড়র দাoয়ােত চেল eল। dপুর গিড়েয় েগেছ তখন। দূেরর পাহােড়র
ছায়া gােমর িদেক eেগােচ্ছ।
েকাপা েদাভািষর কাজ করিছল। আিম েমাড়লেক িজেjস করলাম,
িঠক কী ঘেটিছল eখােন।
--- eক িদন জুডুম eল। gােমর িকছু েলাকেক েমের িদল। আমরা
oেদর পুেঁ ত িদেয় পািলেয় েগলাম।
eকদম ei রকম। জয্াn, শব্াস েনoয়া মাnষ িমিনেটর মেধয্ মাংেসর
টুকেরােত পিরণত।
--- কত জন মারা েগিছল? কারা িছল তারা?
আিম িজjাসা করলাম। েস নাম বলেত শুr করল, আিম েকাপােক
আমার েছাT েনাটবুেক িলখেত বললাম নামgেলা।
বাধক
চাlু
পঞ্চক
eরা েসi মাnষgেলা, যােদর িদেনর েবলা টুকেরা টুকেরা কের েফলা
হেয়িছল। sূেপ পিরণত হেয়িছল eবং েঝঁিটেয় েদoয়া হেয়িছল। েকানo
িচh রাখা হয় িন। খুব েবিশ হেল হয়ত তােদর sরেণ িকছু পাথর রাখা
হেয়িছল েকানo মােঠ। গন্ডীেদর sৃিতsmgেলা কখেনা কখেনা েবশ
জমকােলা হয়। িকnt আমার সেnহ আেছ eেদর জn gামবাসীরা oরকম
সাজােনার মেতা িকছু েপেয়িছল িকনা।
তািলকা চলিছল। িকnt েলখার জn আমার কােছ আর েকান কাগজ
িছল না।
--- eেদর নােম েকানo eফআiআর করা হেয়েছ?
আিম িজেjস করলাম, বৃথা আশা।
েমাড়ল আমার িদেক ফাঁকা েচােখ তািকেয় রiল। আের েতামার িক
মাথা টাথা খারাপ?
কেয়কিদন আেগ sানীয় সাংসদ বিলরাম কাশয্েপর বেড়া েছেল
তানেসন কাশয্প (২৫) তার gােম মিnর েথেক পুেজা িদেয় েবেরােনার
সময় মাoবাদীেদর gিলেত মারা যায়। তার ভাiেয়রo gিল েলেগিছল।
ভারতীয় িমিডয়া খাড়া হেয় uেঠিছল ei িন রু হতয্াকােNর সংবাদ
পিরেবশন করেত। eকi িরেপাটর্ pায় সবকটা কাগেজ pকািশত হেয়িছল।
aেনক িরেপােটর্i uেlখ িছল, বিলরাম কাশয্প eবং তার পিরবার
সালoয়া জুডমু েক েখালাখুিল সমথর্ন করত,
--- সালoয়া জুডেু মর লkয্ বsার েথেক মাoবাদীেদর তাড়ােনা,
েযখােন oi বামপnী জঙ্গীরা ১৯৮০র দশেকর েশষ েথেক কbা েরেখেছ।
eকথা বেলেছ টাiমস aফ iিন্ডয়ার িরেপাটর্।
িমিডয়া িক eখনo বুঝেত পারেছ না? eবছেরর pথম িদেক sিpম
েকাটর্ সালoয়া জুডমু েক েবআiিন আখয্া িদেয়েছ। eমনকী ছিtশগড়
সরকােরর িনেজর pশাসন বেলেছ জুডুম িহংসা eবং বh মানবািধকার
লঙ্ঘেনর ঘটনার সােথ যুk। েয ৈদতয্ তারা ৈতির কেরেছ, eখন তা
তােদর হােতর বাiের। সালoয়া জুডুম যিদ আর িকছু কের থােক, তেব
তা হল েস নকশাল আেnালনেক শিkশালী কেরেছ। যার ফল eখন
সবাi েটর পােচ্ছ।
an জায়গায় বলা হেয়েছ, তানেসন কাশয্েপর খুনীরা সাiেকেল কের
পািলেয়েছ। িদেন dপুের। gােমর মেধয্। gােমর রাsা খুব পির ার নয়।
কীভােব েসখান েথেক েকu পালােত পাের খুব drত তা বুেঝ oঠা
মুশিকল। eটা সmব েকবল তােদর েকu তাড়া না করেল। তারা হয়ত
হাঁিট হাঁিটo পািলেয় েযেত পারত।

েকাপােক িজেjস করেত বলল,
--- হয়েতা ei ঘরটা oর েখেতর পােশi, তাi eখােন রেয় েগেছ।
তাi িক? না িক oরা gােম সমাদৃত নয়, তাi?
gােম েঢাকার িঠক আেগ eকদল gামবাসীর সােথ েদখা হল, যােদর
েকাপা েচেন। েকাপা িনেজo eকজন েগান্ডী eবং সmবত eেদর পিরজন।
িকnt তােদর সােথ oর সাংsৃিতক িবেরাধ সহেজi েবাঝা যায়। েকাপা
পেড় আেছ িট শাটর্, পয্ান্ট, ঘিড়। oেদর খািল পা, ঐিতhগত েপাষাক।
oরা েকাপােক েদেখ uেdিলত, তােত েকানo লুেকাছাপা েনi। আিম
েগান্ডী বুিঝ না, িকnt তােদর uচ্ছব্াসটা বুঝেত পারিছলাম। আর েকাপা,
শহেরর আর পাঁচটা েলােকর মেতাi, aেনক সংযত। oরা কথা িদল,
gােমর সব েলাকেক ডাকেব, যােত আিম তােদর সােথ কথা বলেত পাির।
gােম েঢাকার মুেখi eকটা পিরতয্k িবিlং নজের eল। দাঁিড়েয়
আেছ শািn িচh হেয়। েকাপা না বলেল বুঝেতi পারতাম না oটা িছল
eকটা sুল। কেয়কটা গr ঘাস খােচ্ছ, আর eমন ভােব দলেবঁেধ, েযন
মেন হেচ্ছ েয তারা sুেলর ঘিন্ট শুেন eেগােচ্ছ sুল ঘেরর িদেক।
--- জুডুম eখােন sুল খুলেত েদয়িন। বেলেছ, বাচ্চারা কয্ােm sুেল
যােব। তাi eখন sুল বn।
েকাপা বলল।
সালoয়া জুডুম মােন েকবল gামবাসীেদর গাঁ ছািড়েয় কয্ােm েতালা
নয়। eর মােন eকটা নতুন িনেদর্শতেntর জn। যিদo ভারেতর ৬০
শতাংশ েলাক চািষ, আিদবাসী বা কৃিষ িমক, তােদর িজিডিপেত ভাগ
মাt ২৬ শতাংশ। নতুন িনেদর্শতেnt যখন েবিশরভাগ মাnষ শহের
থাকেব, আর িবিভn িশেl, খিনেত কাজ করেব, তখন েস aথর্নীিতর
eকটা মােন থাকেব। রােTর িক ei মতলবo িছল, যখন েস সালoয়া
জুডুম ৈতির করিছল?
চাষবাস o গr ছাগল পালেপাষ করা ছাড়াo gামবাসীরা িনভর্র কের
আরo aেনক pিত ােনর oপর, েযমন sুল, aঙ্গনoয়াির, gাম
পঞ্চােয়ত। জুডুম েচেয়িছল, কয্ােmi ei pিত ানgিল গেড় তুলেত।
জুডুেমর খুব iচ্ছাo িছল না, gামবাসীরা িফের আসার পর gােমর aবsা
sাভািবক েহাক। যিদo sিpম েকােটর্র িনেদর্েশর পর তারা eটা
আটকােতo পারিছল না।
না িক an েকানo কারণ আেছ, sুলটা না েখালার?
sুল বািড়র লােগায়াi sুেলর িশkেকর বািড়। বেড়া বািড়। বািড়র
সামেনর িদকটায় eকজন, েবাধহয় েছেল, কােঠর কাজ করেছ। আিম
তােক িজেjস করলাম, sুল েকন বn? েস বলল, eর মেধয্ aেনক িকছু
বয্াপার আেছ। িফের আসেব যখন, তখন eখােন আসেব, বলব।
জুডুম চাiেছ না বেলi িক sুলটা খুলেছ না? না িক eখােন sােথর্র
dnd আেছ, িশkক মশাi বুেঝ uঠেত পারেছন না, িতিন েকান পk
েনেবন, তাi খুলেছ না sুল। আমরা িকছুkেণর মেধয্i gােম িগেয়
uঠলাম।
মেন হল েযন আমােদর েকu সময় ঘিড়েত হাজার বছর িপিছেয়
িদেয়েছ। eক ভারতীয় শহর েথেক ei gাম ২০ িকিমর মেধয্। ঘরgেলা
িচরাচিরত gােমর বািড়। মািটর। খেড়র ছাuিন। eকটা বাঁেশর ঝুিড়েত
িকছু মাশrম আর েছাট শুকেনা মাছ নজের eল। িকছু খরেগাশ ধরার
ফাঁদ eিদেক েসিদেক। eক বয়sা মিহলা কােঠর jােল রাঁধেছন িকছু। সব
িমিলেয় eকটা সহজ িকnt পির ার gােমর বািড়।
িকছুkেণর মেধয্i কেয়কজন gােমর মাnষ, gােমর েমাড়ল সহ ei
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বলল, আমােদর সহায়তা করেব। তাi আমরা িফের eলাম।
--- েতা eখন gােম থাকেত েতা েকানo সমsা হেচ্ছ না?
আিম িজেjস করলাম।
--- hাঁ, eখন চেল eেসিছ বেট। িকnt আমােদর সব গাigেলা েতা
চেল েগেছ। তার oপর eবছর বৃি o হয়িন, আমরা িকছু করেত পারিছ
না।
সালoয়া জুডুেম aেনক uপজাতীয় মাnষ আেছ। eকটা gাম খািল
করার পর তারা pায়শi গr-টr সব েমের েখেয় িনত।
ei মাnেষরা পুনবর্াসেনর কােজ সহায়তাকারী েগা ীgিলর েরশেনর
oপর েবঁেচ আেছ। eর মেধয্o oরা আমােদর dেটা েখেত িদল। মুিড়
আর নারেকল। আমার asিs হিচ্ছল ei হাভােত মাnষgেলার কাছ
েথেক খাবার িনেয় েখেত। িকnt গাঁেয়র েলাক িনেজ না েখেয়o
aিতিথেক খাoয়ােব।
eক বাপ-মা মরা েমেয়েকo েদখলাম eখােন। তার বাবা িহংসার
িশকার। … মুেnেরর aভাগী বাচ্চােদর মেতা eo বুঝেত পারেছ না,
েকন েস eখন সকেলর নজেরর েকেnd।
েদির হেয় যােচ্ছ েদেখ আমরা িঠক করলাম, িলঙ্গািগিরর মূল
gামটায় যাব, eখান েথেক d িকিম দূর। মােঠর মেধয্ রাsা আর েনi।
eক eক সময় আিম বাiক েথেক েনেম পেড় জেলর মেধয্ িদেয়
যািচ্ছলাম আর েকাপা বাiক িনেয় oপাের িগেয় aেপkা করিছল।
ei gােমর েলােকরা আমােদর েদেখ খুব খুিশ। িভিসe eখােন
aেনকটা পুনবর্াসেনর কাজ কেরেছ। gােমর েকেnd রেয়েছ eকটা বেড়া
kঁেড়ঘর, েসখােনi জমা থােক িভিসe-র সরবরাহ করা েরশন eবং
anাn সামgী। gােমর েলােকরা drতi জেড়া হেয় েগল। েলােক eটােক
িভিসe-র িমিটং িহেসেবi েভেব িনেয়েছ। িভিসe eবং eeসিডeস ei
gােম aেনকgিল sাsয্pকl চালু কেরেছ। চািষরাi সmpিত চািষেদর
েশখােচ্ছ ধান েবানার নতুন পdিত।
ei gাম আরo ভয়ানক aতয্াচােরর সাkী। িলঙ্গািগিরর anাn
gােমর মেতাi, eেদরo বলা হেয়িছল gাম েছেড় কয্ােm েযেত। যখন
তারা শুনল না, জুডুমরা মােঝমেধয্i eেস eেলাপাথািড় েপটােত লাগল,
কখনo কখনo চােষর কােজর সমেয়o। eক বয়sা মিহলা
েশানািচ্ছেলন, কীভােব িতিন কাঁেধ িপেঠ বারবার লািঠর বািড়
েখেয়েছন। িতিন হয়েতা eখনo েস মােরর িচh শরীের বহন করেছন,
িকnt িতিন লjা পাoয়ায় আিম আর েদখােত েজার কিরিন।
তারপর eকিদন জুডুম eল দেল ভাির হেয়। কেয়কশ জুডুম, েপছেন
পুিলশ িমিলটাির িনেয় eেস কাজ েসের ঘেরর িদেক আসা চারজন
gামবাসীর oপর চড়াo হল। িতনজন পুrষেক তারা েকেট েফলল। আর
eকজন িছল মিহলা, তােক ধষর্ণ কের ছুির বিসেয় িদেয় েমের েফলল।
আিম গতকাল িহমাংশু kমােরর (িভিসe-র pাণপুrষ, দােnoয়ারায়
থােকন) ঘের মৃতেদেহর ছিব েদেখিছ। uিন আমােক ছিবgিল
েদিখেয়িছেলন, েদিখেয়িছেলন িতিন কী কী আiিন pিkয়া শুr কেরেছন,
বা শুr করার েচ া কেরেছন।
ছিবেত শরীরgিল পচেনর িবিভn মাtায় রেয়েছ। মিহলার শরীরটা
পেচ গেল পড়েত শুr কেরেছ, িকnt তােক তবুo েচনা যায়। েপেটর
eকটা kত েথেক তার antটা েবিরেয় আসেছ।
েকানo েকস করা যায়িন। মৃতরা নকশাল, পুিলশ দািব কের। সংঘেষর্
মারা েগেছ। আর pমাণ েকাথায়? েবিশরভাগ েkেti যিদ বা েকানo
pতয্kদশর্ী েথেক থােক েতা েস রেয়েছ সালoয়া জুডুম কয্ােm। আিম

eটা েকবল eকটা খুন নয়। eটা জনসমেk চরম শািs েদoয়া।
সবার সামেন, হয়ত সবার হাততািলর মেধয্। তাi যখন হতয্াকারীরা চেল
েযেত চায়, তখন তােদর েকানo কসরত করেত হয় না। সালoয়া জুডুম
আতঙ্ক ৈতির কেরিছল। যিদ তুিম তােদর পেk থােকা eবং েতামার সেঙ্গ
িমিলটাির না থােক, তাহেল gােম েতামার জীবেনর ঝুিঁ ক রেয়েছ। eবার
ভােবা, কতgিল সংবাদপt চাlুর মৃতয্ু র খবর কেরিছল? পাঁচ? di?
eক? যিদ বিল েকu না?
…...............
িলঙ্গািগির যাoয়ার েশষ পথটুkেত ছ’টা িমিলটাির েচক পেয়ন্ট রেয়েছ।
… ছ’নmর েচকেপােsর পর আমরা pথম gামটায় িগেয় uঠলাম। কেয়ক
িকিম পরপরi eখােন aেনকgেলা gাম রেয়েছ। েমাড়ল eবং gামবাসীরা
eখােন জেড়া হল, আমরা oখােন যাoয়ার পর। মুেnের েযমন
েদেখিছলাম, েমেয়রা, বাচ্চারা eবং পুrষরা আলাদা আলাদা জটলা কের
দাঁিড়েয় েগল। eখানকার গlটাo গতকােলর মেতাi। েমাড়ল িহিn বলেত
পাের, আমায় বলল,
--- নকশালরা আেগ েথেকi আসত। oরা oেদর নাচ করত।
িমিলটাির িকছু বলত না।
েশষ েচকেপাs আর ei gােমর েভতেরর রাsাটা eকi। eকটা নদী
আেছ েচকেপাs আর gােমর মাঝখােন। েচকেপােs েয েসিন্T বেস আেছ
েস সহেজi aেনক দূর পযর্n ei রাsায় নজর রাখেত পাের। তাহেল
েকন নকশালরা aেনকিদন ধের আসা সেtto eবং pহরীর েচােখর সামেন
িদেয় তােদর িনজs নাচ করা সেtto িমিলটাির eতিদন িকছু বেলিন?
েকনi বা হঠাৎ কেয়ক বছর আেগ তােদর ei মত বদল?
মুেnেরর েচেয় eখােন anত েলােক eকটা বাছাবািছর sেযাগ
েপেয়িছল। েমাড়ল বেল,
--- জুডুম pথেম আমােদর gােম eেস বলল, কয্ােm চেলা gাম
েছেড়। আমরা যাiিন।
--- িকnt হঠাৎ নকশালেদর সেঙ্গ আেছ বেল যখন গাঁেয়র িকছু
েলাকেক েমের িদল, তখন আর আমরা িকছু ভাবেত পারলাম না। eকিদন
জুডেু মর aেনক েলাক eল। oেদর সােথ িছল পুিলশ, িসআরিপeফ। িকছু
লাশ রাsায় পেড় েগল। আমরা তােদর সমািধ িদলাম। তারপর oi িদনi
আমরা সবিকছু িনেয় গাঁ েছেড় েভেগ পড়লাম।
জুডুম গাঁেয়র সব ঘর পুিড়েয় িদেয়িছল তার পর। খেড়র চালা
েপােড় ভােলা, িবেশষ কের gী কােল।
--- েতা আপনারা েকাথায় েগেলন?
আিম িজেjস কির।
--- আমরা anpেদশ চেল েগলাম। oখােন আমােদর িকছু আtীয়
আেছ।
--- কী কাজ করেতন oখােন?
--- আমরা মািট েখাঁড়ার কাজ করতাম। kিলর কাজ করতাম।
মােস িতনশ েথেক পাঁচশ টাকা আয় হেতা। oi িদেয়i ভাড়া আর
খাবার িকনেত হত, িকছুi বাঁচত না। তাi ভাবলাম, মের েগেলo gােম
িফের আসব।
--- আর িভিসe-র [ বনবাসী েচতনা আ ম, oi gােম
gামবাসীেদর পুনবর্াসেনর সহায়তাকারী সংগঠন] কথা েকাথা েথেক
শুনেলন?”
--- আমরা oনােদর িলেখিছলাম, আমরা gােম িফরেত চাi। oরা
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আিম যুিk খুজ
ঁ েত চাiলাম, েপলাম না।
আরo aেনক িকছুi েতা হoয়া uিচত। eবং আেরা aেনক িকছুi
হoয়া uিচত নয়।
যখন ছিtশগড় িনেয় কথা বেলিছল েয কেয়কজন খয্াতনামা
aয্াকােডিমক, তােদর eকজন নিnনী snর ei েগারকা gােম
িগেয়িছেলন, িফের eেস েদেখন, তাঁর গািড়টা ভাঙা হেয়েছ আkমণ কের।
oi gােম েযেত েগেল জঙ্গেলর মেধয্ িদেয় ২০ িকিম েহঁেট েযেত হয়,
গািড় েরেখ। eটাo েতা হoয়ার কথা িছল না, িকnt হেয়েছ।
--- hাঁ।
িহমাংশুিজ হাসেলন,
--- আমরা eকটা eফআiআর করার েচ া করিছ, আমােদর
eসিপo-র কােছ েযেত হেব, দীঘর্ pিkয়া।
eকিদন আমােদর আশা, আমরা েকসটা েরিজsার করেত পারব।
আমরা eমনকী িনিদর্ কের কের মানবািধকার লঙ্ঘেনর দােয় aিভযুkেদর
িবচােরর সামেন হািজর হoয়ার জn বলিছ। েকবল আশা, সরকােরর
েলােকরা মাnক, aিবচার হেয়েছ।
eর মেধয্ uিম যিদ aিভেযাগ না জািনেয় েফরত যায়, তাহেল oর
ঝুিঁ ক বাড়েব। eবার হয়ত oেক বাঁচােনার জn কাuেক পাoয়া যােব না
...

oেদর েদoয়া সাkয্gেলা েদেখিছ। pিতটা সাkয্ hবh eক। eটা
নকশালেদর কাজ। সালoয়া জুডুম আমােদর বাঁচােত েচেয়িছল, মৃেতরা
নকশাল eবং েদািষ। pিতটা বয়ান eক, শুধু সাkীর নাম, মৃেতর নাম,
আর ঘটনার aksল আলাদা। eবং সাkী যিদ gােমi থােক, eবং কথা
বলেত uৎসাহী হয়, তেব তার বয়ান িবশব্াসেযাগয্ নয়, কারণ তারা সবাi
নকশাল বা নকশালেদর সহমমর্ী।
তুিম কয্ােm েথেক েতা আর জুডেু মর িবrেd মুখ খুলেত পারেব না।
…...
সেnয্ হেয় িগেয়িছল [ দােnoয়ারায়] বনবাসী েচতনা আ েম িফরেত।
--- েদখেলন?
েহেস বলেলন িহমাংশুিজ। আিম েকবল আমার মাথা নাড়ােত
পারলাম। eখেনা আিম যা েদেখিছ, তা সামেল uঠেত পাির িন। eখােন
আ েমর দাoয়ায় কেয়কজন বেস আেছ। eকজন মিহলা, রঙচেঙ শািড়
পেড়। তােক সেঙ্গ কের িনেয় eেসেছ কেয়কজন। িহমাংশুিজ আমােক
তােক েদখেত বলেলন।
--- o েগারকা gাম েথেক eেসেছ। oর কাপড় খুেল েনoয়া হেয়িছল,
ধষর্ণ করেত যািচ্ছল oেক oরা। eক মিহলা oেক বাঁিচেয় িদেয়েছ।
--- বেল যািচ্ছেলন িহমাংশুিজ,
--- o eখন eখােন eেসেছ েকস ফাiল করার জn।
--- eটা কী কের হয়?
আিম িবশব্াস করিছলাম না।
“আপিন িনেজi oেক িজেjস কrন না।”
িহমাংশুিজর anেরােধ মিহলািট আমার সামেন েচয়াের eেস বসেলন।
িহমাংশুিজ আমােক বেল িদেয়িছেলন, মিহলািট িহিn জােনন, তাi আমার
আর েদাভািষর দরকার হল না। আিম তাঁেক তাঁর গl বলেত বললাম।
নাম uিম েদoয়াং। পির ার গলায় গl বলার sেরলা ভঙ্গীেত, যা
গন্ডী ভাষার টােন আেছ, েস আমােক তার aিভjতার কথা বেল েগল।
oরা eকিদন aেনেক িমেল eেসিছল। সােথ িছল িসআরিপeফ, িমিলটাির।
েস িকছু বুেঝ oঠার আেগi oরা তােক িঘের েফলল।
--- oরা আমার শািড় খুেল িনল। েপিটেকাট খুেল িনল।
েস থামল। তারপর বেল চলল,
--- আমার ময্াডাম, যােক আিম িবশ বছর ধের িচিন, মাঝখােন eেস
আমােক বাঁিচেয় িদল।
েকানo eক বয়sা মিহলা, িনেজেক uদয্ত লালসার িভেড়র সামেন
দাঁড় কিরেয় ei মিহলােক ধষর্ণ eবং তারপর সmাবয্ খুেনর হাত েথেক
বাঁিচেয় িদেয়েছন। িতিন িনেজo মারা েযেত পারেতন। ভারেতর
সাহিসকতার পুরsার পd ী েদoয়ার জn oi বয়sার েচেয় েযাগয্
কােরার কথা আিম আপাতত ভাবেত পারিছ না।
--- তারপর েকস করা হয়িন? আiন কাnন বেল েতা eকটা বয্াপার
আেছ। e েতা খুব খারাপ!
আিম aসহায়ভােব িকছু বলার েচ া করলাম।
--- কীভােব েকস করব? িমিলটাির আর পুিলশi েতা জুডেু মর সােথ
িছল।
--- যারা gাম আkমণ করল, তােদর কােছ কীভােব িবচার চাiেত
যােব?
িহমাংশুিজ ধিরেয় িদল।
--- িকnt আiেনর েতা িকছু eকটা করা uিচত।
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anবাদেকর েনাট
১) মণবৃtােn uিlিখত িলঙ্গািগির যাoয়ার পেথর pথম gামিটর নাম
বাসাgডা। ei বাসাgডা eবং পাশব্র্বতর্ী eলাকা েথেক েলােক পালায়
২০০৬ সােল। কীভােব তারা পালায় তার eকটা িববরণ পাoয়া যায় তrণ
সাংবািদক
জােভদ
iকবােলর
iন্টারেনট
bেগ
(http://moonchasing.wordpress.com/)।
বাসাgডার eকজন gামবাসীর কথায়,
“২০০৫-eর ৫ িডেসmর সালoয়া জুডুম eবং িসআরিপeফ বাসাgডায়
eেস eকটা েপাsার েমের িদেয় যায়। তােত েলখা িছল, সালoয়া জুডুম
কােছi েছাT শহর আভাপlীেত ২০০৬ সােলর ১ জাnয়াির eকটা িমিটং
করেব। তােত েযসব gামবাসী আসেব না তােদর ধের েনoয়া হেব
নকশাল বেল। আমরা ১ জাnয়ািরর িমিটংেয় যাi। েসখােন বলা হয়, যারা
যারা eখােন সংঘম সদs (নকশালেদর gাম-সংগঠন) আেছ, eখােন তারা
যিদ ekুিন আtসমপর্ন না কের, তাহেল সবাiেক েমের েফলা হেব।
ন’জন gামবাসীেক েজার কের সংঘম সদs বেল sীকার করােনা হয় ei
িমিটংেয়। তারপর আমরা িমিটং েশষ হoয়া পযর্n থািক, তারপর gােম
িফির। ২০০৬ সােলর ২১ েফbrয়াির সালoয়া জুডুম বাসাgডা gােম eেস
আমােদর বেল নকশালেদর িবrেd বkবয্ রাখেত eবং যারা রাখেব না,
তােদর নকশাল বেল ধের েনoয়া হেব। d’িদন পের বাসাgডার
gামবাসীেদর েজার কের িনেয় িগেয় িলঙ্গািগির, েবােরgডা, েকারসাgডা,
সারেকgডা, মােlপািl eলাকায় সালoয়া জুডুম িমিছল কের। oi িমিছল
েথেক oiসব gােম aেনক বািড় েপাড়ােনা হয়। aেনক মাnষেক েপটােনা
হয়, aেনক েমেয়েক েরপ করা হয়। (oi gামgিল িছল নকশালেদর
pভািবত।) eর pিতেশাধ িনেত ২০০৬ সােলর ৫ মাচর্ রােt বndক হােত
নকশালেদর েনতৃেt eকিট দল বাসাgডায় eেস চারজনেক েমের
েদয়।”...
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aেনেকi চেল যায় পােশর রাজয্ anpেদেশর খাmাম েজলার েচরলায়।

পরিদন যারা েদহ িনেয় েসতু েপিরেয় থানায় িগেয়িছল িরেপাটর্ করেত,
তােদর ধের েপটায় িসআরিপeফ eবং সালoয়া জুডুম eবং তােদর ধের
জুডেু মর কয্ােm ঢুিকেয় েদয়, gােম আর িফরেত েদয়িন। eরপর gােম
ঢুেক aতয্াচার চালােত থােক িসআরিপeফ eবং সালoয়া জুডমু । েলােক
পালােত থােক। ২০০৬-eর জুন মােসর মেধয্ বাসাgডা gাম ফাঁকা হেয়
যায়।
...

২) ei মণবৃtােn uিlিখত aঞ্চেলর সাmpিতক পিরিsিত
e বছর িডেসmর মােসর pথেমi িলঙ্গািগির যাoয়ার রাsািট পুিলশ বn
কের িদেয়েছ। aজুহাত, oi aঞ্চলিট যুdেkেt পিরণত হেয়েছ। ফেল
পুনsর্ািপত gামgিলেত বাiের েথেক সাহাযয্ করার pিkয়ািট বn হেয়
েগেছ। নেভmেরর েশষ িদেক বনবাসী েচতনা আ মেক বলা হেয়েছ oi
eলাকায় সমs রকেমর কাযর্কলাপ বn রাখেত, কারণ oখােন ‘aপােরশন
িgন হান্ট’ চলেছ। যিদo েকndীয় sরাTমntী বেলেছন, ‘aপােরশন িgন
হান্ট’ বেল িকছু হেচ্ছ িক না িতিন জােনন না। িকnt ছিtশগড়
সরকােরর আিদবাসী কলয্াণ মntেকর eক সংsার েদoয়া oi েনািটেশ
s ভােব oi কথাক’িটর uেlখ আেছ। িডেসmর মােসর ১০ তািরখ িবশব্
মানবািধকার িদবেস pবেn uিlিখত েলখেকর সঙ্গী বনবাসী কলয্ােণর
সােথ দীঘর্িদন ধের জিড়ত সমাজকমর্ী েকাপা kঞ্জমেক েgpার কের পুিলশ,
পুনম েহাঙ্গা নােম eকজনেক খুেনর সেঙ্গ জিড়েয়। বstত, েকাপা আহত
পুনম েহাঙ্গােক বাঁচােনার েচ া করিছল। পুিলশ েহফাজেত েকাপােক
েবধড়ক মারা হয়, বলা হয় বনবাসী েচতনা আ ম েছেড় চেল েযেত।
eখনo েকাপা েজেল। িডেসmেরর pথম সpােহ বনবাসী েচতনা আ েমর
সামেন িবেkাভ েদখায় সালoয়া জুডমু । ১৪ িডেসmর েথেক আ েমর
pাণপুrষ িহমাংশু kমারেক িঘের থাকেছ সাত আটজন পুিলশ,
সরকািরভােব জানােনা হেয়েছ, তাঁেক রkা করার জn তােক পুিলশ
eসকটর্ েদoয়া হেয়েছ।

িলঙ্গািগিরর েয মূল gােমর কথা েলখায় বলা হেয়েছ, েসিটর নাম
েবােরgডা। oi gামিটেত িসআরিপeফ, eসিপo eবং জুডুম আkমণ
কেরিছল ২০০৬-eর িডেসmর মােসর ২৫-২৬ তািরখ নাগাদ। oi েগাটা
gামটা েছেড় সবাi পািলেয় িগেয়িছল ২০০৬-eর িডেসmর মােসর মেধয্i।
বাসাgডা েথেক ২ িকিম দূের dিট gাম পােকলা eবং িপেসপাড়া। oi
dিট gােমi িসআরিপeফ eবং সালoয়া জুডুম aতয্াচার চািলেয়েছ,
িতনজন খুন হেয়েছ gাম েছেড় পালােনার সময়। ২০০৬-eর মেধয্ ei dিট
gাম েছেড় েলােক পািলেয় যায়।
...
বাসাgডা gােমরi মাহারপাড়ায় ২০০৬ সােল নকশালেদর হােত
িতনজন খুন হয়। ei মাহারপাড়া gামo ফাঁকা হেয় যায় oi বছেরi।
২০০৬ সােলর মেধয্i বাসাgডা bেকর gাম o পাড়াgিল :
kমারপাড়া, েদােলgডা, ধরমপুর, পাঠানপাড়া, নয়াপাড়া --- ফাঁকা হেয়
যায়। eকসময় ei বাসাgডা িছল eকটা বেড়া বাজার eলাকা। পােশর
anpেদশ েথেকo eখােন েলাক আসত। eখােন থাকত মাহার, েতলগা,
মুিরয়া, মুসিলম, হালবাস, দিলত, kনিব, কলার uপজািতরাo। ...

িচিঠপt

িবষয় : সমsা সমাধােন ‘মnন’
বছর dেয়ক ধের আমরা মnন সামিয়কীর পাঠকবnু। মাচর্-eিpল ২০০৯
সংখয্ায় eকিট িচিঠর িবষয় িছল, ‘সমsা সমাধােন মnন’ eবং e pসেঙ্গ
পূেবর্ pকািশত dিট িচিঠেত েয p বা িবষেয় আেলা েফলা হেয়েছ,
আমােদর মেন হয় তা খুব grtপূণর্ িবষয় হেয় দাঁড়ােচ্ছ। েদড়শ বছেরর
পুরেনা বামপnার িবপুল কমর্কাNেক আজেকর aবsায় দাঁিড়েয় নতুন কের
িহেসব-িনেকশ করা জrির। যারা সমাজমঙ্গেলর কথা ভাবেছ, তােদর ei
িবচারধারায় যুk হেত হেব। eছাড়া সামেন eেগােনার আর েকান পথ
েনi। তাi আিম মাচর্-eিpল ২০০৯ সংখয্ার পtেলখক রঘু জানার সেঙ্গ
sর িমিলেয় বলিছ, “আমােদর চাi কেথাপকথেনর সংsৃিত। চাi
েখালােমলা েমশার eকটা েমজাজ, পরsেরর মেধয্ আপন িচnাভাবনা
েবােধর িনয়ত আদানpদান। আমার কােছ ‘মnন সামিয়কী’ পিtকািটর
pেয়াজন eখােনi। আমরা যিদ মnনেক তথাকিথত agণী, তািttক
ভূিমকায় েদখব আশা কির, েমাহািব হi, তেব মnেনর মৃতয্ু ঘন্টা
আমােদর হােত বাজেব না েতা?”
আমরা আরo েখালসা কের বলেত চাi, েখালােমলা কতটা আর
কেথাপকথেনর সীমানাটা েকাথায়? eখনo পযর্n আমােদর েরoয়াজ বা
aভয্াস বামপnী সীমানাটােক aিতkম কেরিন। ei বামপnায় েথেকেছ
aেনকgেলা pিতপাদয্, বয্ানার o ে াগানসবর্sতা, িsর িন য়তার রাজt
o dগর্। মুিk মােন সমsা-ৈবjািনক িবে ষণ-সমাধােনর হাioেয়। মুিk

মnন সামিয়কী
নেভmর-িডেসmর ২০০৯

মােন মােkর্র তtt-রাজt, েলিনন-rশ িবpব, মাo েসতুঙ-চীন িবpবিভেয়তনাম িবpব-কিমuিনs পািটর্, সাচ্চা েনতৃt, সাচ্চা পথ। ei
পরmরার মেধয্ থাকার সবেচেয় বেড়া সমsা হল, eর বয্থর্তার ভয়ঙ্কর
rপgেলা েদখবার েচাখ বা মন থােক না। rশ িবpেবর পের েলিনেনর
কিমuিনs পািটর্র pধান িতনিট কমর্কাN িছল : িমিলটাির ৈsরতািntক
eকনায়কতেntর pিত া; িবেরাধী িচnাgিলেক জবরদিs দমন, মৃতয্ু দN বা
িনবর্াসন; জার আমেলর িবশাল uপিনেবশgিলেক আরo িনিবড়ভােব
পুনদর্খল o সmpসারণ। ষােটর দশক েথেক আমরা েদখলাম,
‘সমাজতািntক েসািভেয়ত iuিনয়ন’ হেয় uঠল uপিনেবশ o ৈsরতntিবেরাধী aজs সংgােমর রণেkt। ১৯৮৯ সােল rশ সাmাজয্ pায় েভেঙi
পড়ল। চীন, িভেয়তনাম, utর েকািরয়ায় িক খুব eকটা আলাদা িকছু
হেয়েছ? িতbত, পূবর্ তুিকর্sান (uiঘুর বা চীনা নাম িজনিজয়াং) iতয্ািদ
১৯৪৬-eর আেগকার sাধীন েদশgেলার মাnেষর aবsান েথেক েদখেল
মহান চীন িবpব েকমন েদখা যায়? aেনেক বেলন, েলিনন-মাo-েহা িচ
িমনরা kমতােলাভী, ৈsরতািntক িছেলন, যাঁরা েশাষণমুিk o
সমাজমঙ্গেলর বয্ানারটােক ঢাল o তেরায়াল িহেসেব বয্বহার কেরিছেলন।
আমরা িকnt মেন কির, সমাজমঙ্গল o েশাষণমুিkর তাড়নাi তাঁেদর
পিরচািলত কেরিছল। uচ্চাকাkী kমতার ভাiরাস তাঁেদর আদশর্বাদী
anেpরণাgেলার মেধয্ ঢুেক তােক িবকৃত কেরিছল। ei ভাiরাস কাuেকi
22

ছােড় না। আমােকo নয়। aেনেক বেলন, তারা মােkর্র তtt েবােঝিন
বেল েpয্াগেক িবকৃত কেরিছল। আিম utর আেমিরকার আিদবাসী কমর্ী o
তািttক aয়াডর্ চািচর্েলর ভাষােত বলব, “মােkর্র তেttর মjায় রেয়েছ
পি ম iuেরােপর iন্ডািsTয়াল unয়নবাদী দৃি ভঙ্গী eবং যুিkবাদ। eর
সেঙ্গ আিদবাসীেদর মুিkর িচnা eেকবাের খাপ খায় না।” আর
uচ্চাকাkী kমতার ভাiরাস িক মাkর্েক েছেড় িদেয়িছল?
আমােদর p , ১৯১৯ সাল েথেক আজ পযর্n বামপnী ধারার মেধয্
আমরা যারা েথেকিছ, তারা ei মুিkসংgামgেলােক কতটা sীকৃিত িদেয়িছ
o সমথর্ন জািনেয়িছ? সারা িবেশব্র বামপnী িবpব সবেথেক েবিশ
eিশয়ােতi ঘেটেছ eবং সমs িবpবi চূড়াn ৈsরতািntক o েশাষণিভিtক
পুিঞ্জভবন pিkয়া (accumulation process)-র জn িদেয়েছ। চীন
আজেক িবশব্পুঁিজর েpাডাকশন লাiন। েকািট েকািট মাnেষর িবrেd
সবেচেয় আkমণাtক বশর্ামুখ। আমরা ষােটর দশেক বামপnী কমর্ীরা ddেটা pজnেক ei spভেঙ্গর আgেন িনঃেশষ হেত েদেখিছ। eকিদেক
আমােদর মহান িপতার pিত dা o anিবশব্াস; anিদেক বh মাnষ
বলেছ, িপতািট মািফয়া ডন। ei pচN আেলাড়েনর মেধয্ আমরা
েচাখবুেজ পkাঘােতর মেধয্ আ য় িনেয়িছ। তাi আমরা ei মমর্ািnক
aবsােক বামপnার সঙ্কট আর বলেত চাiিছ না। আমরা বলব, সব
ধরেনর েশাষণ, হায়ারািকর্র িবrেd মুিkকামী ধারাgিলর oপের বামপnা
eক িবশাল সঙ্কেটর জn িদেয়েছ। বামপnা sয়ং eকটা সঙ্কট িহেসেব
েদখা িদেয়েছ।
“েছােটােবলা েথেক আমােদর মেতা ঘের pায় সব grজনেদর কােছ
আিশবর্াদ েপেয় থািক ‘বেড়া হo’, ‘pিতি ত হo’।” রঘু জানার ei
মnেবয্র সােথ আমরা আরo িবsৃত পিরেpিkেত eকথা ভাবেত চাi,
আমােদর সকেলর মেনর মেধয্ সমাজমঙ্গেলর আকাkা েযমন থােক,
েতমনi থােক aেnর oপর kমতা pিত ার iচ্ছা, anরাT ৈতির করা
eবং তার সmpসারেণ যুk হoয়ার iচ্ছা। আমােদর সামািজক
পরmরাgিলর মেধয্, আমােদর কৃি o sভােব, আমােদর মেনর গভীের

ei সব ধরেনর ধারার aঙ্গািঙ্গ জিড়েয় থাকা eবং eেক anেক pভািবত
করার রহsময় িkয়াকাN েকndীয় eকিট িবষয়। ভােলা কাজ করেত েগেল
ভােলা হয় েযমন, েতমন aেনকসময় খারাপo হয়। eটা শুধুমাt
মাkর্বাদীকােজর মেধয্ সীিমত নয়। eটা আমরা জাতীয়তাবাদী, গাnীবাদী,
জয়pকাশ নারায়ণবাদী, সমs বেড়া ধারার মেধয্ েদেখিছ। আবার েছােটা
েছােটা kাব বা িলট্ল ময্াগািজন pভৃিত সংগিঠত pয়ােসর মেধয্o েদিখ।
িকnt ei খারাপ কাজgিল কীভােব কতটা হয়, কীভােব eেদর
kমতাদূষণেক কম করা যায়, eটা িনেয় আেলাচনা কতটুk হেয়েছ বা
হয়? p াকাের বলা যায়, ei আেলাচনা করার ধারণাগত সাধন
(conceptual tools) বা ভাষার িনমর্াণ কতটুk eিগেয়েছ?
eেগােনা, আছাড় খাoয়া, েভেঙ পড়া --- ei d চk েথেক
আদানpদান (sharing) ছাড়া কীভােব েবেরােনা সmব? eিশয়ােত eটা
আজেকর jলn p । আবার েসi কথাটােতi িফের আিস। েখালামেন
aেnর কথা শুনেত হেব। েশাষণমুিkকামী বামপnার কথা aবশয্i আমরা
শুনব। িকnt তার বাiেরর কথাo শুনেত িশখেত হেব। শুনেত হেব সমs
ধরেনর সমাজ o বয্িkমঙ্গেলর কথা। শুনেত হেব তােদর কথা, যারা
oiধরেনর তেttর ভাষায় কথা বেল না। শুনেত হেব সাধারণ মাnেষর বh
রেঙর কথা, জীবেনর কথা। শুনেত হেব তােদর কথা, যারা unয়নuৎপাদন-eিগেয় যাoয়া-oপের oঠার েদৗেড় আসেতi চায় না; যারা
তলািনেত থােক। শুনেত হেব তােদর কথা, যারা নানাধরেনর সkমেদর
kমতার েজােট চাপা পেড় থােক। শুনেত হেব সমs বn o মুk পশুপািখ
o গাছপালােদর কথা। শুনেত হেব ei gেহর সমs pাণী-pজািতেদর
কথা, যােদর আমােদর sােথর্ লােগ না বেল, যােদর বশ করা যায় না বেল
আমরা ধব্ংস কের েফেলিছ। eরা সবাi আমােদর মেনর মেধয্o আেছ।
৩১ িডেসmর, ২০০৯

আমিরন (িডmল) o েযাগীন
েসাদপুর, utর চিbশ পরগণা

তপেনর সংসার
anিলখন : তমাল েভৗিমক
ei বয়ান যাঁর, নাম তাঁর তপন হালদার। িঠকানা িজেjস করায় বেলিছেলন, েদuিলয়া েsশেন েনেম দশ িমিনেটর রাsায় কানপুর gাম, েপাs aিফস , থানা uিs,
ডায়মন্ডহারবার। তপন পুরেনা কাগজ িকনেত আেসন আমােদর বািড়েত। তাঁর বািক কথা তাঁর মেতা কেরi আমার েলখায় রাখার েচ া করলাম।

o ঘটনা ভুলবার নয়। িকরিকের মাছ দাদা বাজার েথেক িকেন eনিছল।
িকরিকের মাছ জােনা? aয্ামন আঙুল েদ তাের িটেপ িদেল েপট ফুিলেয়
েগাল কের টয্াপা মতন হেয় যায়। বাবা েগছল uিsেত কংেgস পািটর্র
িজলা সেmলেন রাnা করেত। সন কত জািন না --- বাম ন্ট আসার
আেগ। আমার বয়স তখন দশ, দাদার আঠােরা বছর। eখন আমার বয়স
ধেরা চিlশ-পঁয়তািlশ হেব।
েঝ কথা বলিছলাম। মা আর আমরা িতন ভাi মাছ রাnা কের
েখেয়িচ। দাদা ঘের শুেয়। আিম েদিখ দাঁড়ােত পারিচ না। িজভটা েক েঝন
িভতর িদেক েটেন িনেচ্চ। কত জল খািচ্চ, গলার েভতরটা তাo শুকেনা
লাগেচ। েচােখ আঁধার। দাoয়ায় বেস মা আর d ভাi ঢুলিচ। পােশর ঘর
েথ কাকা আর কাকী eেস চারেট ভয্ােন আমােদর শুiেয় িনেয় েগল
েদuিল েsশেন --- ডায়মন্ডহারবার হাসপাতােল েন যােব। দয্ােখ তার
কাটা। েTন বn। ভয্ান ছুটল uিsেত। দাদার তখন সাড় েনi। আিম সব

মnন সামিয়কী
নেভmর-িডেসmর ২০০৯

শুনেত পািচ্ছ, িকnt েচােখ সব েঘালা েঘালা েদখিচ। oখােন পাশ করা
ডাkার েগালাম রsল, নাম জােনা? তখন খুব বেড়া ডাkার িছল। িতিন
েদেখ বলল, দাদা মারা েগেছ। আমােদর বাঁচােত হিল হাসপাতােল েন
েযেত হেব। বাবােক সেmলেন খবর েদoয়া হল। oখােন eমeলe sেধnd
মNল eেস বলল, ‘কী হেয়েছ ের?’ বাবা েকঁেদ পড়ল। সব শুেন বলল,
‘কার গািড়েত েতল আেছ দয্াখ্’। eমুন কপাল দয্ােখা, কংেgস সেmলেন
aত গািড়, কাr গািড়েত েবিশ েতল েনi! েশেষ eকটা সাদা গািড়র
Dাiভার d’ জানলায় লাল কাপড় uিড়েয় েকানরকেম িনেয় েগল ডায়মন্ড
হাসপাতােল। েসখােন সাতিদন েসলাiন চলল। মা আর d’ভাi েবঁেচ
িফরলাম। দাদা চেল েগল।
দাদা চেল েগল। বাবার শরীর ভাঙল। িনেজেদর েকান জিম েনi।
েচাdশতক বাst ভাগাভািগ হেয় েপৗেন শতক আমরা েপেয়িছ। েসখােন
eকটা মাথা েগাঁজার মেতা ঝুপিড়। বাবা, sগর্ীয় কালীপদ হালদার, আেগ
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চােষর কাজ করেতন। বেড়া ভাi মারা যাoয়ার পর আর পােরন না।
আিম তখন oi কাকীর সােথ খুেদর কারবাের লাগলাম। d’kাস aিb
পেড়িছলাম। eখন সব ভুেল েগিছ। িলখেতo পাির না, পড়েতo পাির না।
শুধু িনেজর নামটা সi করেত পাির। েতা কাকীর সােথ চেল েযতাম হাiড
েরােড --- েমটালবk েকাmািনর পােশ িজিঞ্জরাবাজার, oiিদেক। বািড়
বািড় ঘুের খুদ িকনতাম। সব বািড়েত চাল েচেল খুদ রাখত মা-িদিদরা।
তাi িকনতাম কাকীর সােথ িগেয়। pথেম িদেন eক িকেলা লাভ থাকত।
তাi ঘের eেন চারজেন eকেবলা েখেয় েকানরকেম কাটাতাম।
আেs আেs লাভ হেত লাগল। খুদ িকনতাম িজিঞ্জরাবাজার
eলাকায়। িবিk করতাম েদেশ। আমােদর মতন যারা গিরব-dঃখী, তারা
িকনত। তা pায় দশ-বােরা বছর ei খুেদর বয্বসা আিম কেরিছ। d’পয়সা
জিমেয়িছ। তখন বাবা আমার িবেয় িদল। আমার শব্শুরমশােয়র পাড়ার
মেধয্ সবেচ েবিশ বাstজায়গা িছল --- িবেঘ খােনক। বাবা তার কাছ
েথেক d’কাঠা েচেয় তার েমেয়টার সােথ আমার িবেয় িঠক করল। িতিন
eক কাঠা িদেয়িছেলন। েসখােন মািট েঢেল েরেখিছ। ভগবােনর কৃপা হেল
ঘর করব েকানিদন।
আিম খুদ-বয্বসা েছেড় পুরেনা কাগজ-িশিশ েবাতেলর বয্বসা ধরার
পাঁচ বছর বােদ মার েsTাক হল। বাবা তার আেগi মারা েগেছ। পাঁচ
বছের বয্ােঙ্ক pায় kিড়-বাiশ হাজার টাকা জিমেয়িছলাম। মার িপছেন সব
টাকা খরচ হল। মা আর uঠল না। জােনন েতা দাদা, আমার d’েছেল
eক েমেয়। আপনােদর আিশবর্ােদ েমেয়টার িবেয় িদেত েপেরিছ। বেড়া
েছেলটা gাজুেয়ট হেয়েছ। পড়াশুনায় ভােলা। েকানo kােস েফল কেরিন।
েছােটাটাo eখন gাজুেয়ট হেয়েছ। কাজ েকui পায়িন। বেড়াটা িকছুিদন
িপয়ারেলস হাসপাতােলর কােছ eকটা oষুধ েকাmািনেত কন্Tােk কাজ
করত। মাiেন িছল মােস ৩৬০০ টাকা, েপত ১৮০০ টাকা। বািক টাকাটা
েয oেক কােজ লািগেয়িছল েস িনত। d’বছেরর মাথায় েস বলল,
‘মহােদব েতােক আর কাজ করেত হেব না। েতার d’বছর হেয় েগেছ।

eখন েকাmািন েতােক িনেয় েনেব। তাহেল আমার আর টাকা হেব না।’
মহােদব বলল, ‘দাদা, বাবা-মােক লুিকেয় িবেয় কেরিছ। eখন েবৗ িনেয়
যাব েকাথা, খাব কী? িকছু eকটা বয্বsা কের িদন।’ েস বলল, ‘িকছু
শুনেত চাi না। তুিম চেল যাo।’ কী বলব দাদা! ঝােমলা করা যায়।
িকnt েকান লাভ েনi। oরা েলাকাল েলাক। েছেলেক েবাঝালাম, ‘সবi
ভগবােনর iেচ্ছ। তুিম চাকিরর পরীkা দাo।’ েছেল eখন pাiমাির
িটচােরর পরীkা িদেচ্ছ।
মুশিকল হেচ্ছ, কাগজ িবিkর লাiেন েতমন লাভ েনi। eিদেক ঘােড়
েছেল, েছেলর েবৗ। কাuেক েফলেত পারবিন। কাগজ িবিk বছের
িতনমাস চেল --- ভাd, আিশব্ন, কািতর্ক আর বছের d’বার পরীkার
পর বেড়া েজার আরo d’িতনমাস। তােত মােস িতন েথেক চার হাজােরর
েবিশ হয় না। বষর্ার সময়টা aেnর জিম িনেয় চাষ করেত হয়। সবাi
িমেল কির --- আিম, েবৗ আর েছেলরা। eবাের d’িবেঘ জিম
িনেয়িছলাম েচৗিtশশ’ টাকায়। Tাkর-সার-oষুধ িনেয় d’িবেঘেত আট
হাজার টাকা খরচ। eকসেঙ্গ সবটা খরচ হয়িন। আর বৃি র জেল চাষ,
জেলর খরচ লাগেছ না। ধান হেব চিbশ বsা। পাঁচশ টাকায় eক বsা
িবিk করেল পাব বােরা হাজার টাকা। িবিk কের লাভ কী? eক বsার
ষাট িকেলা ধান েথেক পঁয়তািlশ িকেলা চাল হয় --- বাজাের েস চাল
িকনেত নয়শ টাকা লােগ।
oi ধান আমরা িবিk কির না, খাi। মাস আে েকর েখারািক হেয়
যায় চিbশ বsায়। পাঁচ কাuন খড় পাব, েসটাi লাভ --- jািলেয় ধান
িসd করব, িবিk করব, eকটা গr আেছ, খােব। আমােদর oখােন জিম
uঁচু, জেলর aভাব, েখােরা চাষ হয় না। পয়সাo েনi েয চােষর জল
িকনব। েদিখ বেড়াটার যিদ eকটা চাকির-টাকির হয়। আচ্ছা দাদা,
pাiমাির িটচাের খুব কিmিটশান না? হাজার হাজার েছেল নািক পরীkা
েদেব শুনিছ? আমােদর পাড়ায় eকজন বেলেছ, িভতর েথেক েদখেব
যােত েছেলটার হয়। লাল পািটর্র েলাক না, an পািটর্র। েদিখ কী হয়?

মnন সামিয়কী পাoয়া যােচ্ছ
কলকাতায় কেলজ sTীেটর পািতরাম, বুকমাকর্, িপপলস বুক েসাসাiিট eবং বiিচেt; িশয়ালদহ েsশেনর নথর্ pয্াটফেমর্ েসlফশাiন বুকsেল, হাoড়া
েsশেন sবীর মুখািজর্র sেল, uেlাডাঙায় েসািনর েশাrেমর সামেন, ডালেহৗিসেত হঙকঙ বয্ােঙ্কর গােয় aিজত েপাdার o েকােল বুকsেল, তারাতলায়
eলআiিস aিফেসর পােশ রাজু বুকsেল, েবহালা Tামিডেপায় পাnা siট্েসর িবপরীেত েতoয়াির বুকsেল, রাসিবহািরেত pেgিসভ বুকsেল,
nিঙ্গ েমােড় িপপlস লাiেbিরেত (sিমত রতন কর), যাদবপুর ৮িব বাসsয্ােন্ডর িপছেন jােনর আেলায়;
েকাননগর o েসানারপুর েরল েsশেন, আসানেসােল েপাs aিফেসর কােছ বানর্oয়াল বুক sেল
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মnন সামিয়কীর gাহক হন
জাnয়াির েথেক িডেসmর পযর্n ৬িট িdমািসক সংখয্ার gাহক-চাঁদা ৫০ টাকা
মািনaডর্ার/ডাকেযােগ টাকা পাঠােনা eবং িচিঠপেt েযাগােযােগর িঠকানা
িজেতন নnী
িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ১৮
দূরভাষ ২৪৯১৩৬৬৬
i-েমল : manthansamayiki@gmail.com
eবং pিত মঙ্গলবার েযাগােযাগ
বাকচচর্া, ৫০ সীতারাম েঘাষ sTীট, কলকাতা ৯-e dপুর ৩টা েথেক সnয্া ৬টা পযর্n

ম সংেশাধন
পিtকার েসেpmর-aেkাবর ২০০৯ সংখয্ায় pকািশত েকৗিশক চেTাপাধয্ােয়র ‘গেড় oঠার পাঠ’ রচনািটর eক বেড়া aংশ বাদ েগেছ। ফেল eিট aসmূণর্
েথেক েগেছ। আমরা ei ভুেলর জn dঃিখত। আগামী েকান সংখয্ায় সmূণর্ েলখািট পুনমুর্dণ করা হেব।
stািধকারী িজেতন নnী কতৃক
র্ িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডর্নরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক
র্ িpিন্টং আটর্, কিলকাতা-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
Website : http://manthansamayiki.googlepages.com, E-mail : manthansamayiki@gmail.com, Telephone No. 2491-3666
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