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“িশlায়ন pিkয়া থমকােব িক, বড় p

pিতেবদন :

কয়লাখিন a েল আgন েকন?
আসানেসােল কয়লাখিন িঠকা িমকেদর গণ নািন

e কার ক ঠsর !
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েসটাi”

e p কার? প ােয়ত িনবাচেনর ফলাফল pকােশর সে সে বেড়া
গলায় ei বেড়া p েক তুলল? খবেরর কাগেজর িশেরানােম, িটিভর
পদায় p কতা িছেলন আমােদর সকেলর েচনা িমিডয়া-কমীরা। utরo
মnন সামিয়কী : ২০০৭ সােলর আয়-ব েয়র িহেসব পৃ া ২৮
েযন জানাi িছল। িসিপeম, তৃণমূল iত ািদ দেলর েনতা-েনtীরা
eকবােক বলেলন, িশlায়ন চলেব। িশlমহেলর pিতিনিধরাo বলেলন,
িশlায়েনর ভিব ৎ িনেয় আশ া েনi। আনnবাজােরর জনমত সমীkায় ৬২% মত িদল, ‘িস ুর-নnীgােমর ei ফল রােজ র িশlায়ন pিkয়ােক
িপিছেয় েদেব না’। eেতo আ s না হেয় আনnবাজার পিtকার সmাদকীয়েত ২৩ েম ২০০৮ েলখা হল, “প ােয়ত-পীিড়ত শাসকরাo হয়েতা
aতঃপর েভাট হারাiবার ভেয় িশlায়েনর pে ‘সংযত হiেবন, যাহার aথ unয়েনর গিতভ । েস েkেt ei িনবাচন পি মবে িsতাবsার শাসন
িফরাiয়া আিনেব। যিদ তাহা হয়, তেব বুিঝেত হiেব সpম প ােয়ত িনবাচেন বাম ট পরািজত হয় নাi, িবেরাধীরাo পরািজত হন নাi, পরািজত
হiয়ােছ পি মব , পরািজত হiয়ােছ বাঙািলর ভিব ৎ।”
eবার েবাঝা েগল ‘িশlায়ন pিkয়া’ িনেয় ‘বেড়া p ’ কেপােরট বেড়া িমিডয়ার। প ােয়ত িনবাচেনর ফলাফেলর মেধ o তারা ei ‘িশlায়ন
pিkয়া’র সমােলাচনার iি ত পাে । েনতা-েনtী আর িশlপিতেদর আ াসবাণীেতo তােদর শ া কাটেছ না।
েকন ei ‘িশlায়ন pিkয়া’ আজ জনসমােজ সমােলািচত? pথমত, ei pিkয়ার িকছুটা জায়গা জুেড় রেয়েছ িব-িশlায়ন বা িডi ডািsTয়ালাiেজশন আর িকছুটা িবকৃত-িশlায়ন, যার মেডল হল SEZ। SEZ-eর জn জিম aিধgহণ করেত িগেয় পা াব, মহারাT, ঝাড়খN,
uিড় া eবং েগায়ােত েয জনেরােষর সmুখীন হেয়েছ েসiসব রােজ র সরকার, নnীgােম তা-i ঘেটেছ। anpেদেশর েমহবুবনগর েজলায়
েপােলপািl ফামা SEZ–e জিমহারা পিরবােরর পুrষ o মিহলা িনেয় ১৩ জন িবধানসভার uপিনবাচেন জাদেচরলা আসেন সমs দেলর পাশাপািশ
িনদল pাথী িহেসেব দাঁিড়েয় ৮০০০-eর েবিশ েভাট েটেন েনন।
িস ুেরo জনমতেক েতায়াkা করা হয়িন। আজ টাটার ১ লাখ টাকার েমাটরগািড় তির িনেয় আিদেখ তা করা হে ; রতন টাটােক ‘ভারত রt’eর মুkট পরােনা হে । িকnt েকাথায় েগল গত প াশ বছর ধের সরকাির sিবধাpাp ‘িহnেমাটর’?
েষাল-সেতেরা হাজার মাnেষর কমসংsােনর েkt িছল utরপাড়ার িহnেমাটর। eকটা গািড় কারখানা eবং eকটা েkন o মািট কাটার যnt
তিরর কারখানার মেধ ২িট ফাuি D, ১টা েফাজ p া ট, ৩িট েমিশন শপ, ২িট েpস শপ, ২িট ডাi শপ, ১িট েপi ট শপ, ১িট বিড শপ, ১িট বিড
a ােসmিল শপ, ১িট কার a েসmিল শপ, ১িট iেলেkTােpিটং শপ। eর েকানটার ব বসা ফুিরেয়েছ? গািড়, েলাহা, েফাজ-ফাuি D সেবরi েতা দাrণ
বাজার! তাহেল েকন প ু কের েফলা হে ei চালু ব বsাটােক? েকন সরকােরর কাছ েথেক ‘িশlায়ন’-eর জn েনoয়া িহnেমাটেরর জিমেত
আজ িরেয়ল eেsেটর ব বসা চনমিনেয় uঠেছ? িহnেমাটেরর ৩১৪ eকর জিমেত eখন েব ল ীরাম হাiেটক িসিট িলিমেটড eবং dিট
আেমিরকান iনেভsেম ট েকাmািন, oয়ালটন sTীট o sারuড, ৫৫০০ েকািট টাকা িবিনেয়াগ করেছ। সামাn aংেশ আiিট পাকo eকটা হেব।
িহnেমাটেরর িব-িশlায়ন আর হাiেটক িসিটর িবকৃত-িশlায়েনর ককেটল পািট জেম uঠেত চেলেছ েসখােন। িহnেমাটেরর aবিশ ৫০০০ কমীর
মেধ ২০০০ জনেক দূর-দূরােn বদিল কের, নানারকম েহনsা কের তাড়ােনার নকশা তির কের েফেলেছ িবড়লারা। আজ েয দk িমকরা েচােখর
জল েফলেত েফলেত িবদায় (েs া aবসর !) িনে ন, হয়ত আগামী েকানিদন তাঁেদরi েছেলরা পািটর ঝাNা কাঁেধ িনেয় হাiেটক িসিটর দােরায়ািন
করার জn জান লিড়েয় েদেব। ei ‘িশlায়ন pিkয়া’র জni েতা কেপােরট বেড়া িমিডয়া eত uিdg!
েgাবাল কেপােরট বেসরা eখন ‘বাঙািলর ভিব ৎ’ িনেয় খুবi িচিnত। মােন েসi ‘শরেপ লাল rিশ েটািপ, িফর িভ িদল hায় িহndsািন’! েযখােন
... পরবতী aংশ মলােটর িভতের
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নবম রাTীয় আhাদ
েগািবn চkবতী
যারপর নাi আনn সংবাদ! ব েদেশর gামেদেশ িবপুল সমােরােহ নবম
রাTীয় আhাদ েখেপ েখেপ sসmn হiল। হাড়-হাভােত গাঁ-গে
আেমােদর uপকরণ িবেশষ aবিশ নাi। তাi eখন তািড়র বদেল চুlু
িবেশষ চিলেতেছ। শারদীয়া পূজার আেমাদ সকল গাঁেয় েপৗঁছায় না।
িকnt রাTীয় আেমােদর িটিকট সকেলর হােতi িঠক িঠক েপৗঁছাiেব।
সকলেকi oi আেমােদ শািমল হiেত হiেব, তা িতিন িহnd বা
মুসলমান, েবৗd বা ি sান, িযিনi েহান না েকন। িতিন জেল-জ েলপাহােড়, eমনকী মাoবাদীেদর খpের থািকেলo রাTদূেতরা িটিকট লiয়া
হািজর হiেব eবং আhােদ শািমল কিরয়াi ছািড়েব। কালা-েবাবা-an,
eমনকী পরপােরর dয়ােরর সামেন যারা লাiন িদয়ােছ, তাহােদর লাiন
ভািঙয়া, আঙুেল কািল েলিপয়া আhােদ শািমল করাiেবi করাiেব।
সকল রাTীয় দলgিলর ঐকািnক েচ ায় সত সত i রাTীয় আhাদ বণাঢ
হiয়া uিঠেতেছ। নানান রেঙর পতাকা-েফsুন-েপাsাের gামেদশেক
মুিড়য়া িদয়া কতারা kাn হয় নাi, নরেমধ-নারীেমধ-িশ েমধ-বৃdেমেধর
uপাচাের সাজাiয়া িদয়ােছ। েমধ লiয়া েকহ েখদ কের না। কারণ ei
আhােদর eকটাi দstর, পরমানেn আিসেত আিসেত যাiেত যাiেত
েমধপব চিলেতi থািকেব। রাTীয় kিসর ভাগ লiয়া বnktার মেতা
তুমল
ু সংঘেষ রk েতা ঝিরেবi। ব ালেট বুেলেট pাnর ছয়লাপ হiেব।
ঘর েপাড়াiয়া gাম jালাiয়া udাম বিh-uৎসব পািলত হiেব।
আতসবািজ বা পটকা নেহ, আগমাকা ল া ডমাiন, হাতেবামা, বndকরাiেফল, সােজায়াগািড় লiয়া gামেদেশর েকােণ েকােণ রাTীয় kমতা
আপন আিধপত pিত া কিরেব।
পিNেতরা িটিক নািড়য়া কিহেলন : kুর ঘষণং, kুর ঘষণং, তােত
িচিরক িচিরক পািন, েতামার যা মেনর কথা েস েতা আিম জািন। aথাৎ,
তাহােদর মেত, কৃষেকর জিম লুNন কিরয়া িশlপিতেদর ভূ-দান কিরবার
েকৗশল gাম মাnষ সমথন কিরেতেছ না। তাi kমতাসীন রাTীয় দলিটর
েভাট কিময়ােছ। মাnেষর ei মূখতায় kমতাসীন দেলর pবুdরা বেড়াi

মমাহত। কারণ, সকল রাTীয় দলgিলi েতা িশlপিতেদর aকাতের
ভূিমদােনর pিতrিত িদেতেছন। তাহা হiেল kমতাসীন দলিটর aপরাধ
হiল েকাথায়? তাহারা ভািবয়া আkল হiেতেছ। anিদেক kমতাহারা
দেলরা kমতা পাiবার আশায় ব াkল হiেতেছ। iত বসের গাঁেয়র
গলায় রাTীয় নবম েগঁেড়ািট চািপয়া বিসল। আমরা সকেলi তুিরয়
আেমােদ িবগিলত হiলাম।
রােTর ei dমিত হiেত গাঁ-gামেক বাঁচাiবার জn গাঁধীবাবা
িবি nতাবাদী সািজয়া প ােয়তী রােজর নােম gােমর sায়tশাসন দািব
কিরয়ািছেলন। আমােদর পরম েসৗভাগ oi েলাকিট gিল খাiয়া
মিরয়ােছন। না হiেল কী েয হiত! েগাখা-কামতাপুরীরা ঝােমলা
পাকাiেতেছ। তাহার oপর গাঁেয় গাঁেয় গাঁiয়ােদর sশাসন (!), ভািবেলo
রােTর রk িহম হiয়া আেস। যিদo রাT aত সহেজ দিমবার পাt নেহ।
গাঁধীবাবােক ধমবাপ বানাiয়া, প ােয়তী রােজর তকমা আঁিটয়া, রাTীয়
দলgিলেক লড়াiয়া িদয়া গাঁ-েগরামেক রাTীয় বnেন আবd কিরয়া রাT
eখন থাবা চািটেতেছ।
রাT দািড়oয়ালা মাk সােহবেক ভােলা জb কিরয়ােছ। দািড়oয়ালা
মাk d রাTেক না খাoয়াiয়া কাiয়া মািরবার ফিn আঁিটয়ািছেলন।
িকnt হiেল কী হiেব? তাহা েধােপ িটিকল না। তাঁহার ধমপুtগণ যখন
oi ফিn ভাঁিজেত ভাঁিজেত রােTর ঘােড় চািপয়া বিসল, তখন ধীেরsেs
মাkপুtগণেক uদরs কিরয়া েবহায়া রাT পৃিথবী কাঁপাiয়া aTহােs
ফািটয়া পিড়ল। পরপাের মােkর বুেক তাহা বjাঘােতর nায় বািজয়া
uিঠল। বতমােন মােkর ছিব গলায় লiয়া রােTর িনmrিচ ভৃত গণ
পদেলহন কিরয়া uদরপূিত কিরেতেছ।
aতeব ei সত িট সকেলi hদয় ম কিরেতিছ। লাল-নীল পতাকা
যতi uড়ুক, যতi ঘর jলুক, মrক িকংবা মাrক, মাoবাদীরা
ল া ডমাiন যতi ফাটাক, যতi uলেট িদক পালেট িদক, রাT তার আপন
চােল আপিন চিলেব। আমরা টুঁ শbিট কিরব না।

e কার ক ঠsর ... মলােটর েশষাংশ
েয ঢেঙ আ িলকতার sড়sিড় িদেল কাজ হয়, েসখােন েসi ঢেঙ বািজমাত
কেরা। aথাৎ ei ‘িশlায়ন pিkয়া’র পেk জনমত গঠন কেরা। ei
জনমত গঠন িমিডয়া-িশেlর সবেচেয় বেড়া িsল! eিদেক, eত ‘েমৗ’ সi
করেছন রােজ রােজ মুখ মntীরা, eত িবপুল aে র িবিনেয়াগ েঘািষত
হে । aথচ eেদেশ িশেlাৎপাদন বৃিdর হার কমেছ। সবেচেয় চাঙা িনমাণ
িশl o রাsাঘাট-হাioেয়-পিরকাঠােমা েkt বাদ িদেল িশেl uৎপাদেনর
agগিত হতাশজনক। তবু েচােখর oপর জলজ াn িব-িশlায়নেক ‘িশlায়ন’
বলেত হেব। হয় তা বলুন, নয় আপিন িশlায়েনর িবrেd দাঁড়ান। আপনােক
‘hাঁ’ িকংবা ‘না’ বলেত হেব। কেপােরট বেড়া িমিডয়া আপনার সামেন
মাiেkােফান uঁিচেয় p করেব, ‘আপিন িক িশlায়েনর পেk?’, ‘আপিন
িক বnেধর পেk?’, ‘আপিন িক মাoবাদী?’... েবিশ কথার জায়গা েনi।
কারণ েখলাটা চলেছ েকািট েকািট টাকার িবjাপেনর েsােতর মােঝর eক
িচলেত পিরসের। oi দািম b া ডgেলা দয়া করেছ বেলi েতা িটেক রেয়েছ
আমােদর মহান গণতnt, আমােদর কথা বলার aিধকার!

েরােম িব খাদ সেmলেন িকuবা েচেয়িছল, খাদ মাnেষর
েমৗিলক aিধকার িহেসেব sীকৃত েহাক। তা হয়িন। aধ-শতাbী ধের
িকuবার oপর বা ১৯৯০-eর দশেক iরােকর oপর মািকন aথৈনিতক
aবেরােধর িদক েথেক eর eকটা grt রেয়েছ। আমােদর েদেশর
েkেt eর grt িকnt আলাদা। আমােদর চািষরা iদানীংকােল েরকড
২২৭০ লk টন খাদ uৎপাদন কেরেছ। বাজাের থের থের খাবার
সাজােনা আেছ। তবু েকন eত চড়া দাম? েকন আমরা pেয়াজন
মেতা িকনেত পাির না? সারা পৃিথবীেত ২০০৭ সােল চািষরা েরকড
২৩০০ েকািট টন খাদ শs uৎপাদন কেরেছ, তবু আজ িবে খাদ
স ট! আমােদর েতল-nন, dধ, ফলমূেলর কারবারটাo যিদ কেপােরট
b া ডgেলা দখল কের েনয়, তাহেল কীেসর প ােয়তী রাজ? কীেসর
বা gামsরাজ?
জনসমােজর বাiের েথেক আসা eকটা p িদেয় r
কেরিছলাম। an িকছু pে eেস েশষ করিছ ei সংলাপ। p gেলা
aেnর কােছ নয়, িনেজর কােছ, িনেজেদর িবচার-িবেবচনার কােছ।

মূল বৃিd o খাদ সংকট
শমীক সরকার
ফাঁিক, যা খুব eকটা েচােখ লাগত না, eখন তা aেনক বেড়া হেয়
েদখা িদেয়েছ। দিkণ আেমিরকার হাiিতেত খাদ -দা ায় কম কের ৬
জন মারা েগেছ। pধানমntী isফা িদেত বাধ হেয়েছন। গায়ানায়
আখচািষরা সsার বীেজর জn sTাiক কেরেছ। সরকার েথেক
মাnষেক বলা হেয়েছ পেড় থাকা জিম চাষ করেত। iuেরােপরo
িবিভn সরকার চািষেদর ei পরামশ িদে । ভারত, চীন, িমশর,
িভেয়তনাম pভৃিত চাল রpািনকারী েদশgিল তােদর চােলর রpািনর
uপর ঊধসীমা ধায কেরেছ। েজরবার মালেয়িশয়ান pধানমntী েঘাষণা
কেরেছন eকিট িবশাল ধান uৎপাদনী pকেlর। বাংলােদেশ kুধাত
েটkটাiল িমকেদর সােথ পুিলেশর স ষ হেয়েছ, িমিলটাির নামােত
হেয়েছ। িমকরা চাiিছল মুল বৃিdর সােথ সাম sপূণ েবিশ মজুির।
িফিলপাiেn সরকার েথেক িমিলটাির নািমেয় কম পয়সার চাল সরবরাহ
করা হে । pস ত, িফিলপাin িবে র সব চাiেত বেড়া চােলর
আমদািনকারী েদশ। িকিনয়া eবং কেmািডয়ােত sুেলর িমড েড িমেলর
pকlgিল বn কের েদoয়া হেয়েছ। তািজিকsােনর খাদ সহায়তা
aেধক কের েদoয়া হেয়েছ। ক ােমrেন ২০০৮-eর েফbrয়াির েথেক
r হেয়েছ খাদ -দা া, ২৪ eিpল জাতীয় খাদ sরkার জn
সরকার eকিট ২ বছেরর আপৎকালীন pকl হােত িনেয়েছ। বারিকনা
ফােসায় ২২ েফbrয়াির খাদ দা া r হয়। েসখানকার সরকার মজুত
খাদ েছেড় িদেত বাধ হয় eবং খােদ র oপর কর কিমেয় েদয়।
আেমিরকায় েরেsাঁরা eবং েছােটা িরেটলারgিল eর পের আরo দাম
বাড়েত পাের েভেব খাদ শs মজুত করেছ। তাi েদেখ oয়াল-মাট,
কsেকা pভৃিত িরেটল কেপােরটরা ‘তেব েকন আমরা িনেজরাi না
মজুত কির’ েভেব জনpিত চার বsার েবিশ চাল েকনার oপর িনেষধ
চািপেয়েছ। আমােদর কলকাতায় ei মoকায় মােকিটং কের িনে
িবগ বাজার না শপার sপ েক eকটা --- তােদর মলgিলেত
eিpেলর েশষ সpাহ আর েম’র pথম সpাহ, ei পেনেরািদন সমs
িকছু ২০ শতাংশ কম দােম পাoয়া যােব বেল িবjাপন িদেয়েছ।
রাTপু তার ২০০৮ সােলর সদ pকািশত eিশয়া eবং
প ািসিফেকর aথৈনিতক o সামািজক সমীkা িরেপােট বলেছ, ২০০৭
সােলর খাদ মূল বৃিdর জn aংশত দায়ী aেsTিলয়ার খরা, চীেনর
বnা eবং iuেরােপর
আবহাoয়া। নেল েকমন ২০০ বছর
আেগর পৃিথবীেত আিছ বেল মেন হয়। না, তা েবাধহয় েনi। কারণ,
eiসব পিরবতেনর জn দায়ী, oi িরেপােটi আেছ, েgাবাল kাiেমট
েচ বা িব জলবায়ু পিরবতন। আর ei িব জলবায়ু পিরবতেনর
েপছেন আমােদর শিk-কারখানা-েমাটরগািড়-eিস-বনা ল ংস-যুd
(পড়েত পােরন াডলাiেট িkেকট-েকিমক াল হাব-nােনা-bুsারছিtশগড়-কািগল) aধু িষত জীবেনর িদেক ঝুেঁ ক যাoয়ার দায় েয
িসংহভাগ তা েক না জােন। রাTপু o তা মােন। oi িরেপােট জলবায়ু
পিরবতেনর েপছেন কাবন ডাiakাiড িনঃসরেণর কথা আেছ। eকটু
ঘুিরেয়। যাi েহাক, খাদ মূল বৃিdর বািক দায় কার, তা নেল মেন
হেব সিত i আমরা আধুিনক হেয়িছ। দায় বােয়া-ফুেয়েলর। মােন?
মােন হল, েহkেরর পর েহkর জুেড় খাবার জn চােষর বদেল চাষ

aবেশেষ জগৎেজাড়া খাদ াভাব েদখা িদেয়েছ। িdতীয় িব যুেdর পর
সবেচেয় বেড়া জগৎেজাড়া খাদ াভাব। যিদo আমরা কেয়ক দশক
আেগ েথেকi জািন, চালু খাদ যথা চাল, গম, ডাল, ভুTা, েজায়ার
iত ািদ না েখেয় খাদ িপল েখেলi sাs তndরs থােক, তার সােথ
েকাক, িচpেসর মেতা ফালতু খাদ েখেয় েপটটা ভিত ভিত রাখেলi
হল, তবু খাদ াভাব েদখা িদেয়েছ। যিদo িজন-pযুিkর বীজ ব বহার
কের uৎপাদেনর হার pচুর বািড়েয় েদoয়ার আ াস েদoয়া হেয়িছল,
খাদ সংকেটর িচরsায়ী সমাধােনর গl েশানােনা হেয়িছল, তবু
eসেবর আতুড়
ঁ ঘর আেমিরকা iuেরাপo আজ খাদ াভােবর আoতার
বাiের েনi। তেব িক খােদ র aভাব eতিদন িছল না? িছল,
সবসময়i িছল। আিদ বািসnােদর িচরাচিরত খােদ র uৎেস যখন হাত
পড়িছল, েসখােন মাiিনং হি ল, িশl হি ল, তখন েথেকi তারা
খাদ াভােবর মেধ িছল। েয চািষরা েকবল িনেজেদর খাoয়ার জn
চাষ কের, মাছ ধের, জলবায়ুর পিরবতন মািটর চিরt pভৃিতর বাপঠাkদাকৃত িবে ষেণর jান সmল কের, তারা যখন েদখল আবহাoয়ার
গিত-pকৃিত drত বদেল যাে , মািট বদেল যাে , নদীেত-খােল বা
uপkেল আর মাছ আসেছ না কারখানার দূিষত জেলর-েতেলর
pভােব, তখন েথেক তােদরo খাদ াভাব িছল। খােদ র সnােনর জn
তােদর েরাজগােরর সnান, আজেকর ‘unয়ন’-eর ভাষায়
‘কমসংsান’-eর সnান, eবং তােদর কারo কারo শহের পািড়
জমােনা, ফুটপাথ ভরােনা, ঝুপিড়-বিs বানােনা। তাi খাদ াভাব িছল।
সারা পৃিথবী জুেড়i িছল। কালo িছল, পর o িছল। যিদo ei
মাnষরাi েবিশ িছল পৃিথবী জুেড়, যারা ei কিদন আেগo খাবােরর
জn বাজাের েযত না, বা খুব েবিশ হেল sানীয় বাজাের েযত, েয
বাজােরর যুিk িছল, আমার মূেলাটা েবিশ হেয়েছ তাi েসটা িবিk
কের কলাটা িকনব। eেদর খােদ র aভাব যখন েথেক r হল, তখন
তা ‘খাদ াভাব’ বেল sীকৃিত পায়িন। তাহেল আজ কী হল? আের
বাবা, aভােবরo েতা eকটা মাপকািঠ আেছ, না িক! েসi মাপকািঠেত
aভাব ধরা পড়েল তেবi তা aভাব, নেচৎ নয়! আজ খাদ dেব র দাম
েবেড়েছ পৃিথবী জুেড়। আজ িব ব া বেলেছ গত িতন বছের
িব জুেড় খাদ মূল ৮৩ শতাংশ েবেড়েছ। আজ ২০০৮ pথম বছর
বেল েঘািষত হেয়েছ, েয বছের পৃিথবীেত gামবাসীর তুলনায় শহরবাসী
েবিশ। eবং শহরবাসীরা, ােট থাkক বা বিsেত, িনেজেদর খাদ
িনেজরা uৎপাদন করেত পাের না। aতeব, জগৎেজাড়া খাদ সংকট।
তা িনেয় বুশ সােহব aবিধ েsটেম ট িদে ন!
খাদ মূল বৃিdর ফেল িবিভn ভােব gােম বা শহের িবেkাভ
ধূমািয়ত হে , েকাথাo েকাথাo সরাসির, েকাথাo ঘুিরেয়। আমােদর
ei রােজ আমরা গত কেয়ক বছরi েদেখিছ iিতuিত েরশন িনেয়
িবেkাভ। আর eবাের েতা তা েরশন িবেdােহ rপাnিরত হেয়িছল।
েরশন িডলারেদর dনীিতেক েকnd কেরi eক ব াপক গণিবেdাহ
রাজৈনিতক েভদােভদ aিতkম কের ছিড়েয় পেড়িছল িবsীণ
gামা েল। বাজাের িজিনেসর দাম যত েবেড়েছ, মাnষ তত েরশনমুখী
হেয়েছ। চাপ েবেড়েছ েরশেনর েদাকােন। িডলারেদর eতিদনকার
৩

করা হে আখ, ভুTা বা গম --- পিচেয় iথানল বানােনার জn,
aথবা a ালিজ বা জাে াপা, যা েথেক সরাসির জব jালািন পাoয়া
যায়। েকন জব jালািনর সnান? জীবা jালািন কেম আসেছ, তা
ছাড়া জীবা jালািনেত কাবন ডাiakাiড েবেরায়। আর তা ছাড়া
েতেলর জn আেমিরকােক কতi না সমেঝ চলেত হয়, eমনকী
েভেনজুেয়লার মেতা পুঁচেক েদশেকo! ২০০৬ সােল জজ বুশ েঘাষণা
কেরন, iueসe ‘jালািন েতেল েনশাgs’ eবং আগামী ২০ বছেরর
মেধ আমদািনকৃত jালািন েতেলর ৭৫% বােয়া-ফুেয়ল িদেয়
pিতsািপত করেত হেব। r হয় ঝাঁেক ঝাঁেক কৃিষ জিমেক বােয়াফুেয়ল চােষর জিম বািনেয় েফলা। কািগল, মনসাে টা, eিডeম pভৃিত
কেপােরট eবং মািকন রাT, আnজািতক aথ সংsা-িব ব া -িব
বািণজ সংsার েযৗথ uেদ ােগ চািষেদর চাপ েদoয়া r হয় িব জুেড়
খাদ শেsর uৎপাদেনর বদেল বােয়া-ফুেয়ল চােষর জn। আেমিরকার
খাদ শs রpািন কেম যায়, আমদািন েবেড় যায়। iেnােনিশয়ায়,
bািজেল জ ল ংস কের বােয়া-ফুেয়ল uৎপাদন চলেত থােক।
আিদবাসীরা আবার eকবার uৎখাত হেত r কের জ ল েথেক।
বেড়া বেড়া কেপােরট, েযমন েজনােরল েমাটরs, ei বােয়া-ফুেয়েলর
ব বসায় নামেত r কের। aজুহাত eকটাi, eর ফেল িবে কাবন
ডাiakাiড িনঃসরেণর পিরমাণ কমেব। কেপােরট েসাsাল oয়াক!
সিত িক তাi? িমেনেসাটা িব িবদ ালেয়র ২০০৮ সােলর eকিট
গেবষণাপেt েদখা যায় “bািজল, দিkণ পূব eিশয়া eবং আেমিরকার
েরiনফেরs, জলাজিম, সাভাnা বা তৃণভূিমgিলেক বােয়া-ফুেয়ল
চােষর জিমেত পিরণত করার ফেল ‘বােয়া-ফুেয়ল কাবন ঋণ’ তির
হেয়েছ, জীবা jালািনর বদেল uৎপn বােয়া-ফুেয়েলর ব বহার েয
পিরমাণ কাবন ডাiakাiড o anাn gীনহাuস গ াস িনঃসরণ
কমাে , তার েথেক ১৭-৪২০ gণ েবিশ কাবন ডাiakাiড বাড়েছ
[oi সব জলা, জ ল বা তৃণভূিম ংস করার ফেল]”। ২০০৮
সােলর িpnটন িব িবদ ালেয়র eকিট সমীkাo eকi কথা বেল।
ল ডেনর রয় াল েসাসাiিটর ২০০৮ সােলর পযেবkণo eকi রকম।
যাi েহাক, eসব কারেণ স তভােবi eেস যায় আর eকিট তক।
jালািন েতল না খাদ শs --- েকানটা েবিশ জrির? আমােদর eখােন
হয়ত ei তেকর খুব মূল েনi, কারণ েলােক বলেব ‘চােলর বদেল
িক েপেTাল েখেয় বাঁচব নািক?’ িকnt তথাকিথত unত েদেশর
ব াপারটা েবাধহয় eমন নয়। তাi হয়ত eিশয়া প ািসিফেকর পূেব
uিlিখত সমীkা িরেপােট ‘e a েল’ jালািন েতেলর তুলনায়
খাদ শেsর grt েবিশ তা শতাংেশর িহেসব িদেয় েদখােত হয়! “e
a েলর aেনক েদেশর কােছ মুdাsীিতেত খাদ মূল jালািন মূেল র
তুলনায় েবিশ grেtর। েকন? কারণ eসব েদেশর মাnষ jালািন
েতেলর তুলনায় খােদ aেনক েবিশ খরচ কের। িফিলপাinেসর
েভাগ পণ সূচেক খােদ র aংশ শতকরা ৫০ ভাগ, েযখােন jালািন
েতেলর aংশ ৭ ভাগ মাt। ভারেত েভাগ পণ সূচেক খােদ র aংশ
৪৬ ভাগ, iেnােনিশয়ায় ৪২ ভাগ, চীেন ৩৩ ভাগ।”
আমােদর েদেশর মুdাsীিত eবং খাদ মূল বৃিdর জn িস িপ
চndেশখর pমুখ বামপnী aথনীিতিবদরা েদশীয়ভােব pধানত dিট
িবষয়েক দায়ী কেরেছন। pথমত, কৃিষর েবহাল aবsা। ১৯৯০-eর
দশক েথেকi জনpিত খাদ শs uৎপাদেনর পিরমাণ কমেতi
মnন সামিয়কী

েথেকেছ। (যিদo পৃিথবীব াপী িহেসেব জনpিত খাদ শs uৎপাদন
বাড়েতi েথেকেছ।) িdতীয়ত, গণব টন ব বsার dবলতর হoয়া।
২০০৩-০৪ সােল ফুড কেপােরশন aব iি ডয়া খাদ শs সংgহ
কেরিছল ১৬.৮ িমিলয়ন টন, ২০০৪-০৫ সােল ১৪.৮ িমিলয়ন টন,
২০০৫-০৬ সােল ৯.২ িমিলয়ন টন, ২০০৬-২০০৭ সােল ১১.১
িমিলয়ন টন। ফেল খাদ শেsর বাজােরর oপর ব বসায়ীেদর pভাব
বাড়েছ। eছাড়াo েকu েকu, েযমন সংসেদর বামপnী দলgিল,
েশয়ার বাজাের খাদ শেsর আগাম বািণজ েকo দায়ী কেরেছ, যার
ফেল কৃিtম aভাব, মজুতদারী eবং ফাটকাবািজ চলেত থাকেছ --চাল, গম, ডাল, আলু, সেষর েতল pভৃিত িনেয়। পেণ র আগাম
বািণজ হল eকমাস পের েকানo eকিট পেণ র দাম কত হেত পাের
তা ‘েskেলট’ কের তা েশয়ার বাজাের িকেন রাখা। বলা েযেত
পাের utরাধুিনক, বায়বীয় মজুতদারী-ফাটকাবাজী। e pসে eকিট
মজার গl বলা যাক ei ফাঁেক। চাল, গম eবং আরo কেয়কিট
পেণ র েশয়ার বাজাের আগাম বািণজ িনিষd কের েদoয়ার সােথ
সােথ ২০০৭ সােলর ২ মাচ েকndীয় সরকার কেমািডিট
িফuচার/ফরoয়াড েTিডং বা পেণ র আগাম বািণজ মূল বৃিdেত কতটা
pভাব িবsার কের তা েবাঝার জn p ািনং কিমশেনর সদs,
জoহরলাল েনেহr িব িবদ ালেয়র aথনীিত িবভােগর ভূতপূব
aধ াপক aিভিজৎ েসন-eর েনতৃেt eকিট পাঁচ সদেsর কিমিট তির
কের eবং ২ মােসর মেধ িরেপাট তির করেত বেল। কিমিটর টামs
aব েরফােরেn িছল ‘ei pভাব কমােনার জn পেথর সnান েদoয়া’
eবং কীভােব ‘কৃষকেদর ei আগাম বািণেজ আরo েবিশ কের
anভুk করা যায় যােত তারা দাম জানেত েপের uপকৃত হয়’, তা
বলা। oi ২ মাস েশেষর মাথায় কিমিট আরo dমাস সময় েবিশ চায়
eবং ১ জুলাi িরেপাট েপেশর িদন িঠক হয়। আগেsর মাঝামািঝ
কিমিট জানায়, েসi মােসর েশেষ তারা িরেপাট জমা েদেব eবং
সাংবািদকেদর eক pে র utের aিভিজত েসন বেলন, তাঁরা িরেপােট
েকানo পেণ র আগাম বািণেজ র oপর িনেষধাjা জাির করেত
বলেবন না, কারণ তা কিমিটর টামs aব েরফােরেn েনi। ২০০৮
সােলর জাnয়ািরর েশেষর িদেক কিমিট জানায় d’সpােহর মেধ
িরেপাট েদেব। ২০০৮ েফbrয়াির মােস ei কিমিট আরo eকমাস
সময় চায় িরেপাট েদoয়ার জn। oi মােসi মািl কেমািডিট
ekেচ aব iি ডয়া জানায় েয খাদ শেsর মূল বৃিdেত আগাম
বািণেজ র েকান ভূিমকা েনi, বরং তা চািষেদর পেk uপকারী।
২০০৮ সােলর eিpল মােসর মাঝামািঝ, শরদ পাoয়ার সংসেদ hমিক
েদন, আর দশিদেনর মেধ যিদ িরেপাট পাoয়া না যায়, তাহেল
সরকার aত াব কীয় পেণ র আগাম বািণেজ র িনেষধাjা িবষেয়
eকতরফাভােব িসdাn েনেব। eকসpােহর মেধ কিমিট eকিট খসড়া
িরেপাট েদয়, যােত বলা থােক, যথাযথ আগাম বািণজ খাদ শেsর
দােমর িsিতকরেণর পেk ভাল। চািষ eবং েভাkার মােঝ েskেলটর
থাকেল ভাল হয়, কারণ চািষ eবং েভাkার েবচা-েকনার কায়দার
মেধ aসাম s থােক। েskেলটর eেস বাজাের িলkiিডিট সরবরাহ
কের। ei হল গl।
খাদ মূেল র বৃিdর জn aব িব জুেড়i দায়ী করা হে কৃিষর
েবহাল aবsােক। কৃিষ েয eকটা মাnাতার বাবার আমেলর uৎপাদন
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ব বsা তা সবাi জােন। তার আধুিনকীকরেণর a ােজ ডা বhিদন
েথেকi িছল সবsের। দিkণপnী েথেক বামপnী --- েকui ei
মতামেতর িবেরাধী িছল না। িবjান o pযুিkর আধুিনকতম দাoয়াiিট
িছল িজন-pযুিk ব বহার কের তির করা u ফলনশীল বীজ বা হাiiিlং সীড। কািগল মনসাে টা pভৃিত কেপােরটরা েতা ei ব বসা
কেরi আজ দানব। ei আধুিনকতম দাoয়াiিট বাদ িদেয় আর েয
eকটু পুরেনা আধুিনকীকরেণর দাoয়াigিল িছল, রাসায়িনক সােরর
ব বহার, বীেজর বিচt ন কের েকবল u ফলনশীল সংকর বীেজর
ব বহার, pচুর েসেচর ব বsা, মািট চষার বদেল T াkর িদেয় মািট
uেl েফলা, রাসায়িনক কীটনাশেকর pভূত ব বহার --- েসgিল
১৯৭০-eর দশেক কৃিষেত pযুk হেয়িছল, েকাথাo েবিশ েকাথাo
কম। েযমন পা ােব েবিশ, সবুজ িবpব। আজ েসi সবুজ িবpেবর
ফলাফল কী? প ােবর চািষরা aেনকিদন েথেকi জােনন। জােনন
আরo aেনেকi। িকnt oi েয বেলিছ, জানা আর তােদর মানা eক
িজিনস নয়। aিত সmpিত ২০০৮ সােলর eিpল মােসর ১৫ তািরেখ
েজাহােনসবাগ শহের a ােসসেম ট a eিgকালচারাল নেলজ, সােয়n
a া ড েটকেনালিজ ফর েডেভলপেম ট (IAAKSTD), িব ব া o
রাTপুে র ফুড a া ড eিgকালচারাল aগানাiেজশেনর েযৗথ uেদ ােগ
তির হoয়া eক সংsা ৪০০ জন িবেশষেjর eকিট গেবষণাপt
pকাশ কেরেছ। ei গেবষণা pিkয়া r হয় ২০০৪ সােলর
েসেpmর মাস েথেক। যিদo oi গেবষকেদর েমৗিলক পযেবkণ eবং
িসdােnর সােথ পৃিথবীর ৬৪িট েদেশর রাTীয় pিতিনিধেদর
টানােপােড়েনর ফসল হল ei িরেপাট, তবুo িরেপাট eক কথায়
বলেত েগেল বতমান eবং আসn বৃহtর খাদ সংকেটর জn
i ডািsTয়াল কৃিষ বা চাষ-িশlেক দায়ী কেরেছ। [সারণী ৩ েদখুন]
আেমিরকা, কানাডা eবং aেsTিলয়ার রাTীয় pিতিনিধরা oi িরেপােটর
সােথ পুেরাপুির eকমত হেত পােরিন। oi িরেপাট pকাশ uপলেk
IAAKSTD েpস িবjিpেত বেলেছ, “আধুিনক চাষ খাদ uৎপাদেন
uেlখেযাগ বৃিd ঘিটেয়েছ। িকnt eর sফল ছিড়েয়েছ aসমভােব
eবং েবিশ েবিশ কের aসহনীয় হেত থাকা মূেল । ei মূল চুিকেয়েছ
েছাট চািষ, মজুর, gামীন েকৗমসমাজ eবং পিরেবশ।” িরেপােট আেছ,
“১.৯ িবিলয়ন েহkর জিমর (২৬০ েকািট মাnেষর চােষর জিম) মান
aেনক খারাপ হেয় েগেছ। ৫০ বছর আেগ মািটর তলা েথেক জল
েতালা হত eখনকার িতনভােগর eকভাগ। আর ei uেtািলত জেলর
৭০ শতাংশ pেয়াজন হয় চােষর জলেসেচ। eর ফেল িকছু িকছু
জায়গায় মািট লবণাko হেয়েছ। pায় ১৬০ েকািট মাnষ eখন বাস
কের ভূগেভ জলাভাব থাকা eলাকায়। িনঃসৃত িমেথেনর ৬০
শতাংেশর জn eবং নাiTাস akাiেডর ৫০ শতাংেশর জn দায়ী
কৃিষ। েবিঠক সার pেয়ােগ aেনক uপkলবতী a ল েযমন গাlফ
aব েমিkেকা, eবং aেনক hদ iuেTািফেকশন eবং বেড়া বেড়া মৃত
a েল পিরণত হেয়েছ। েবিঠক কীটনাশক ব বহােরর ফেল ভূগভs
জেলর দূষণ, জবৈবিচt হািন eবং আরo িকছু kফল েদখা েগেছ।”
েসাজা কথা, আধুিনক চাষ, খুব কিমেয় বলেল, চােষর ভিব ৎেক
ংস কেরেছ, আজo কের চেলেছ। কৃিষর দশা েবহাল হেয়েছ। আর
আমােদর পৃিথবীেত েযেহতু কৃিষ aেনক মাnেষর কােছ, pায় ৪০%
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মাnেষর কােছ েকবল মজীবীতা নয়, জীবনযাপন --- তাi তােদর
খাদ াভাব r হেয়েছ aেনক আেগi।
কৃিষর েবহাল দশা সেtto জনিপছু খাদ শেsর uৎপাদেনর পিরমাণ
সারা িবে বাড়েত বাড়েতi েগেছ, েসi ১৯৬১ সাল েথেক। anত
িহসাব-িকতাব তাi বেল। তাi যারা বেল খাদ াভােবর কারণ
জনসংখ া বৃিd, তারা জজ বুেশর েথেকo িমেথ বাদী। িকnt eকটা
ব াপার ভাবার মেতা। েকান েকান বেড়া েদেশ, েযgিল আেগ খাদ শs
uৎপাদেন sয়ংসmূণ িছল, েযমন ভারত, চীন pভৃিত, েসgিল kমশ
খাদ শs আমদািন করেত
r কেরেছ। যিদo খাদ শেs
sয়ংসmূণতার ব াপাের রােTর েkিডট খুব সামাni িছল। u েকািটর
পিরভাষায় যােক ‘সাবিসেsn eিgকালচার’ বলা হয় eবং দািরেd র
pতীক বেল ধরা হয়, aথাৎ চািষ যখন বাজােরর জn চাষ কের না
বা করেত পাের না, েকবল িনেজেদর পিরবােরর জn eবং eেকবাের
sানীয় বাজাের udৃtটুk িনেয় যাবার জn চাষ কের, তা েসi কেরi
েতা খােদ sিনভরতা --- anত ei ধরেনর েদশgিলেত। িকnt
চােষর unিতর দশেকর পর দশক েজাড়া গেl kমশ সার-কীটনাশকজলেসচ-কৃিষমজুর িনভরতার aেভ স eবং uদারীকরণ পরবতী
dিনয়ায় সার-কীটনাশক-েসচ kমশ দািম হেয় যাoয়া eবং সরকাির
ভতুকী pায় uেঠ যাoয়ার pেকােপ ei িনেজেদর জn চাষo আজ
স েট। আর unয়েনর তারsর িচৎকাের বাজােরর জn চােষ সরকার
েথেক r কের িমিডয়া সব তরেফর uৎসাহ, বৃিt িহেসেব চাষবাসেক
খােটা করা (pস ত মেন পেড় েগল, িস ুর আেnালনপেব যাদবপুর
িব িবদ ালেয় বামপnী ছাt সংগঠেনর েপাsার পেড়িছল eকটা িহেসব
িদেয় --- চাষ করার তুলনায় েসi জিম িবিk কের ব াে টাকাটা
েরেখ তার sেদ খাoয়া কত েবিশ লাভজনক!), ব াপক চািষর pথেম
জিম হািরেয় কৃিষমজুের পিরণত হoয়া আর তারপের শহর পােন পািড়
েদoয়া --- সব িমিলেয় ei ধরেনর েদশgিলর িচরাচিরত খাদ আহরেণর ব বsািটi জট পািকেয় েগেছ। নতুন েবসরকাির পুঁিজ যা
ঢুকেছ তা pিkয়াকৃত খােদ র কাঁচামাল আহরেণর জn, েযমন েপপিস
আলু।
জজ বুশ বেল িদেয়েছন, ভারত o চীেনর মধ িবtরা েবশ স ল
হেয় uেঠেছ, তারা েবিশ খাে । েসi anপােত খাদ uৎপাদন বাড়েছ
না। তাi ei খাদ াভাব। ei আপাত িবেdষমূলক কথার মেধ o যিদ
েখাঁজা যায়, িকছু সত লুিকেয় আেছ েদখেত পাoয়া যায়। ভারত বা
চীেনর মধ িবtরা িক আেমিরকার বা পি ম iuেরােপর বা জাপােনর
মধ িবtেদর েথেকo েবিশ খায়? িন য় নয়। িকnt dিনয়া জুেড়i
মাnেষর খাদ াভ ােসর মেধ eকটা পিরবতন আসেছ eটা িঠক। আর
ei পিরবতেনর সূচনা িবnd িকnt আেমিরকা, জাপান, কানাডা, পি ম
iuেরাপ। আজ তােদর মেতা কেরi dধ, িডম, মাংস pভৃিত েখেত
চাiেছ ভারত-চীন সহ আরo কেয়কিট েদেশ িব ায়েনর pসাদ pাp
মধ িবt মাnষ। IAAKSTD-র গেবষণায়o eর pমাণ িমেলেছ।
আজ আরo েবিশ েবিশ মাnষ সরাসির দানাশs যথা চাল (ভাত), গম
(rিট) খাoয়া কিমেয় িদে । দানাশs কম েখেয় বাড়েছ pিkয়াকৃত
(processed) খাদ খাoয়ার েঝাঁক, িডম, মাংস pভৃিত আিমষ খাবার
েঝাঁক। [সারণী ১ েদখুন] eসব তিরেত aেনক েবিশ দানাশs লােগ,
pত k বা পেরাkভােব। uদাহরণ, eক েকিজ মাংেসর জn লােগ ৬
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সারণী ২
ei জগৎেজাড়া খাদ াভােবর মেধ কৃিষ কেপােরটেদর লােভ ভাঁটা েতা
পেড়iিন, বরং েজায়ার eেসেছ। তারাi েতা আজ eকাধাের মজুতদার,
আড়তদার, ফাটকাবাজ … আরo কত কী?

েকিজ দানাশs। তাi পিরবিতত খাদ াভ ােসর মাnেষরা েয আসেল
েবিশ খাে ন, eকথা বলা যায়। ei পিরবিতত খাদ াভ াস সরাসির
uৎসাহ পাে কেপােরটেদর কাছ েথেক, কখনo সখনo তারা তা
pচারo করেছ। েসাজা িহেসব, pিkয়াকৃত খাবার বা মাংস জাতীয়
খাবার েবিশ েখেল তােদর ব বসার sেযাগ েবিশ। তাছাড়া, pত k
দানাশs খাoয়ার মেধ িদেয় মাnেষর খাদ gহেণর eকিট ভারসাম
থােক। েবিশ খাoয়ার আেগi েপট ভের যায়। pিkয়াকৃত খােদ তা
থােক না। pিkয়াকৃত খাদ যারা pstত কের, তারা খাদ িটর েয
aংশgিল oi খাদ িট আরo েবিশ েখেত বাধা িদেত পাের, েসi
খাদ াংশgিল বাদ িদেয় েদয়। বদেল িকছু নতুন িজিনস সংযুk করা হয়
েযgিল আরo েবিশ েখেত pলুd কের। চেকােলট বার-e যুk করা
aিতিরk ফ াট, nন, িচিন, ক ােফiন --- ei ধরেনর িজিনস। eকদম
Dােগর মেতা। তােত মাnষ েবিশ েবিশ খায়। eেত কেপােরেটর লাভ।
সংকটgs পুঁিজ তার যাtাপেথ মানবতার hঁশ ব াপারিটেক েভাঁতা
কের িদেত িদেত চেলেছ। কী uৎপাদন হে , কীভােব uৎপাদন হে ,
eমন uৎপাদেন আমােদর সnান-সnিতরা আর uৎপাদনটুk করেত
পারেব িকনা, ei uৎপাদেনর েভাগ কারা কীভােব করেছ --- eসব
p করা েতা দূরsান, কী খাি , েকন খাি , কতটা খাি eসব
ব িksােথর p gিলo করা েযন বাতুলতার পযােয় চেল যাে
kমশ। আর eভােবi পুঁিজর স ট kমশ সামিgক মানবতার সংকটেক
tরািnত কের চেলেছ। জগৎেজাড়া খাদ াভাব সমােজর ei ববরতার
িদেক যাtারi পূবাভাস।

কৃিষ পেণ র
কেপােরট
মনসাে টা (বীজ)
িসে টা (বীজ)
কািগল (শs)
eিডeম (শs)
বা (শs)
েনা l (শs)

# কৃিষ-jান, িবjান o pযুিk কৃিষেত uৎপাদন বািড়েয়েছ
aেনকটা, ফেল খাদ িনরাপtায় eর ভূিমকা রেয়েছ। যিদo ei
বৃিdর sফল সমভােব বি টত হয়িন। েযমন সাব সাহারান আি কা
a েল দািরd সীমার নীেচ বসবাসকারী মাnেষর সংখ া গত ২০
বছের eকi রেয় েগেছ।
# ei uৎপাদন বৃিdর ফেল িকছু েkেt পিরেবেশর oপর kpভাব
পেড়েছ। পিরেবেশর oপর kpভাব eবং দািরd্ d চেkর মেতা
eেক aপরেক বািড়েয় চেলেছ।
# আগামী ৫০ বছের পৃিথবীেত খাদ শেsর চািহদা বাড়েত চেলেছ
৭৫ শতাংশ eবং মাংেসর চািহদা pায় িdgণ হেত চেলেছ। ei
চািহদার di-তৃতীয়াংশi unয়নশীল েদেশ। ei চািহদার ফেল
খাদ স ট েদখা েদেব eবং তার ফেল kিতgs হেব দিরd েভাkা
eবং দিরd uৎপাদেকরা।
# কৃিষ েকবল খােদ র েযাগান নয়, সমােজ eর ভূিমকা িবিবধ।
তাi, uৎপাদনশীলতা বািড়েয় aথচ পিরেবশেক বাঁিচেয় সামািজক
aসাম দূর করেত কৃিষ-jান, িবjান o pযুিkর anিবধ সংে ষ
o pেয়াগ জrির। eর জn েমেয়েদর ভূিমকা আরo বাড়ােত
হেব।
# েছােটা চােষর িদেক নজর েফরােত হেব। েপাষনেযাগ চাষ
(sustainable agriculture) চাi। যিদo বতমান সরকাির নীিত,
িনয়ntণ িবিধ eবং আnজািতক চুিk ei dিট লেk র pিতবnক।
# ঘেরায়া পিরকাঠােমা যিদ না থােক তেব ঘেরায়া কৃিষ বাজারেক
আnজািতক হােট আগলমুk করেল দীঘকালীন aেথ তা দািরd
বাড়ােত পাের, পিরেবশ ংস করেত পাের, খাদ িনরাপtা িবি ত
করেত পাের। রpািন িনভর কৃিষর কারেণ ঘেরায়া খাদ িনরাপtা,
জল o uবরা মািট eবং পিরেবেশর ভারসাম রpািন হেয় যাে ।
িকছু েkেt ম েশাষণ বাড়েছ।
সূt: www.IAAKSTD.org
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সাkাৎকার

gাম প ােয়েতর েভােট an নnীgাম
স লক : িজেতন নnী

েসখ সাiফুেলর সে পিরচয় হেয়িছল েগল বছর ৩ জাnয়ািরর পর। িতিন
িসিপeেমর সমথক হেয়o নnীgােমর sতঃsূত গণpিতেরােধর ঘটনায়
নাড়া েখেয়িছেলন। an েকান দেলর ছtছায়ায় না িগেয়o নnীgােমর
আেnালন, সntাস, হত াকােN িতিন েবশ িবচিলত হেয় পেড়িছেলন।
নnীgাম ২নং bেকর আমড়াতলা gােম তাঁর ঘর, জায়গাজিম েনi।
েছেলেবলা েথেক েমেটবুrেজ eেস িতিন দিজিশেlর কােজ যুk
হেয়িছেলন। eখন জামাকাপেড়র প াটানেমকার --- sানীয় পিরচেয়
ম াটিজ। নnীgােমর ১নং bেক তাঁর েসরকম যাতায়াত িছল না। তবু
২০০৭ সােলর ঘটনা আরo aেনেকর মেতা তাঁেকo েটেন িনেয় িগেয়িছল
ঘটনাsেলর gামgিলেত। িতিন ২০০৩ সােল gাম প ােয়েত আমড়াতলা
মkব বুেথ িসিপeেমর pাথী হেয়িছেলন। েভােট তৃণমূেলর pাথীর কােছ
েহের যান। eবােরর েভােট িতিন pাথী না হেয়o িসিপeেমর pাথী
কাজাহার শা-eর পেk pচার কেরেছন।
আমরা মnেনর পk েথেক ৩ জুন ২০০৮ েমেটবুrেজ েসখ
সাiফুেলর সে কথা বিল। কেথাপকথেন েযাগ িদেয়িছেলন পূব
েমিদনীপুের েদেশর বািড় eবং eখােন কমসূেt রেয়েছন eমন আরo
dজন, যেjশ েবরা o pদীপ জানা; ডায়মN হারবােরর gােম বািড় eবং
eখােন কমসূেt রেয়েছন িগয়াsিdন পাiক; পিtকার পেk িজেতন নnী
o aিমতা সাnাল। আমােদর কথাবাতা pে াtেরর মধ িদেয় eিগেয়েছ,
েসভােবi পাঠেকর কােছ েপশ করা হল।
িজেতন নnী : ২০০৩-eর প ােয়ত েভােট আপিন দাঁিড়েয়িছেলন েকন?
েসখ সাiফুল : আমার নামটা যখন psাব করা হল, pথেম রািজ হiিন।
আিম িবেদেশ থািক, গিরব মাnষ --- গিরব েতা pায় সকেলi। oপেরর
েনতৃt, আমােদর আমড়াতলার বািসnা aেশাক তুঙবাবু বারবার বলেলন,
তুিম না েকার না, েতামােক যখন জনগণ সকেল চাiেছ তুিম দাঁড়াo।
িতিন িছেলন িসিপeম পািটর েজলা কিমিটর সদs। তার আেগ eটা িছল
মিহলা-আসন, দাঁিড়েয়িছেলন আমার isুেলর বnুর েবৗ জাহানারা িবিব,
খাঁ পিl েথেক। eকটা পাড়ার মেধ eকটা ভােলা েলাক েদখেত হেব
েতা। pথেম নাম oখােন uেঠ eেসিছল আমােদরi েসখপিlর সিফর। o
গrর ব বসায়ী। oখােন েসখপিl আর খাঁপিl, খুব dnd, িতনেট িপঁিড়
েথেকi আমােদর খুব েটনশন থােক oেদর সে । আিম কলকাতা েথেক
েযেতi আমার মাসতুেতা ভাi জােলম আমােক েডেক িনেয় েগল
িমিটংেয়। সিফর নামটা আমােদর পািটর েছােটাখােটা েনতা-কমীেদর পছn
হয়িন। তখন জােলম আর আমার নাম uঠল। জােলম রািজ নয়। আিম
বললাম, আিমo রািজ নয়। তাসেtto সবাi বলল, তুিম থােকা।
িজেতন নnী : eবাের আপনােক পািট িটিকট িদল না েকন? আপিন েহের
িগেয়িছেলন বেল?
েসখ সাiফুল : মাnষেক িনেয় েতা েভাটটা হে । জনগণ যােক চাiেব,
তােকi েদেব। আমােদর dেটা পিl যখন ভাগ হে , খাঁপিl আর েসখপিl,
oরা চাiল গতবাের সাiফুল দাঁিড়েয়িছল েসখপিl েথেক, oটা হে
utরপিl, eবাের তাহেল দিkণ সাiড েথেক pাথী করা েহাক। েসi
িহসােব oরা --- িসিপeম েথেক িক, তৃণমূল েথেক িক, আিম dেটা িমিটংেয়

বেসিছ --- েসi eকi কথা, েসখপিl েথেক oরা pাথী েনেব না। গতবার
তৃণমূেলর েয িজেতিছল েসo িছল েসখ, েসখ সরাফত, সmেক আমার
দাd। eবার খাঁপিl েথেক আমার ভাগনা, িবe পাস েছেল, সানাuর আিল
খাঁ-eর নাম oরা তৃণমূেলর েথেক psাব করল। আর িসিপeেমর দাঁড়াল
কাজাহার শা। আেগর বাের আমার পেk পেড়িছল ২১৫, িবপেk ৩০৩।
eবাের িসিপeম ৬৪টা েভােট েহেরেছ। eবাের মািজন কেমেছ, কারণ
কাজাহার শা গতবার িছল তৃণমূেল। িকnt o আসেল িসিপeেমর েলাক।
oেদর পিlেত জিমজায়গা িনেয় oরা eকটা েকসকাছািরেত জিড়েয় যায়।
oরা েকসকাছাির েথেক udার পাoয়ার জn পািটর কােছ েগল। পািটর
েনতৃt বলল, ‘িঠক আেছ তুিম েকসটা তুেল নাo। যা পয়সাকিড় খরচ
হেয়েছ, হেয় েগেছ। আমরা েদখিছ কী করা যায়।’ ফেল oরা েকসটা তুেল
িনেয়েছ। পািট িকnt আর grt িদল না। তখন oরা পািটর pতীক িচh,
ঝাNা, কাগজপt িনেয় aেশাক তু বাবুর কােছ িদেয় eল। তােতo
aেশাকবাবু grt িদেলন না। তারপর আিম যখন pাথী িহেসেব দাঁড়ালাম,
নলাম oরা রােগ পািট েথেক বার হেয় িগেয় তৃণমূল করেব। oখােন
আমােদর ১২০টা েভাটার িছল। তারা আমার কাছ েথেক সের েগল।
তাসেtto আিম eতgেলা েভাট েপেয়িছলাম। িকnt eবাের েসi ১২০টা
েভাট যুk হেয়o কাজাহার শা ৬৪ েভােট েহেরেছ। eবাের কাজাহার শা
েকন, আরo aেনেক পািটেত িফের eেসেছ। িফের আসা সেtto আমােদর
দল পরািজত হয়।
িগয়াsিdন : েকন?
িজেতন নnী : তার আেগ বলুন, আপনারা েভােট কী pচার কেরেছন?
েসখ সাiফুল : তৃণমূেলর পk েথেক বািড় বািড় িগেয় বেলেছ, েতামরা যিদ
িসিপeমেক েভাট দাo, তাহেল নnীgােম েযমন েছেলেদর ধের েমেরেছ,
েবৗেদর ধষণ কেরেছ, আরo জায়গাজিম েকেড় িনে , েতামােদরo েসi
aবsা হেব। আমরা তােত বিল, নnীgােম কতgেলা েলাক মেরেছ? তাহেল
েসi িবষেয় আেলাচনা েহাক। aশািn েক ঘিটেয়েছ? চেলা েসখােন িগেয়i
েদখা যাক। oসব িমথ া pচার। আমােদর েতামরা েভাট দাo।
িকnt েলােক েভাট আমােদর েদয়িন। সমs জায়গায় আমরা িরেপাট
েপেয়িছ eকi কথা। যারা আমােদর সে ঝাNা িনেয় ঘুেরেছ, সহেযািগতা
কেরেছ, িকnt েভাটটা িদেয়েছ িবপরীেত। সব বুেথেতi eকi কথা। আমরা
যখন ছটা বুথ িমেল িমিছল কেরিছ, জনসমাগম ভােলা। যখন বািড় বািড়
pচার করেত যাi, তােতo সাড়া ভােলা। তৃণমূলo ছটা বুথ িমেল িমিছল
কেরেছ। িকnt oেদর তুলনায় আমােদর সংখ া েবিশ িছল, আমরা েদেখিছ।
িজেতন নnী : তাসেtto ফলটা eরকম হল েকন? নnীgােমর জিমকােNর
জni িক …
েসখ সাiফুল : আসল কথা oটা না। মাnেষর েkাভ-িবেkাভ, চাoয়াপাoয়ার যুগ। েসi িহেসেব মাnষ চাiেছ eকটু পিরবতন েহাক, েদিখ। েসi
িহসােব েভাটটা িদেয়েছ তারা। িশlেক েকnd কের নnীgােম যা হেয় েগল,
eটা েযন pকৃত কারণ মেন হে না। িশlেক িনেয় মাnেষর eকটা েkাভ
থাকেত পাের। eটা sাভািবক। দূর েথেক েবামা-gিল eসব চলুক েকu
৭

জবাব েপেয় েগিছ। আিম িগেয়িছলাম কথাটা sরপিত েদবনাথেক বলেত।
েদখা হয়িন। আিম আর যাiিন।
তারপর আমড়াতলা বাজাের, তৃণমূল িসিপeম সবাiেয়র সামেন,
aেশাক তুঙ সকালেবলা আেসন। িতিন েসখােন বেলন, ‘আজেক
aেশাক gিড়য়া kমতায় আেছন, আিমo িছলাম। আজ আিম kমতাচু ত
েকন? েযসব ঘটনা ঘেটেছ, aেশাক gিড়য়া kমতায় েথেকo তাঁেক
পুিলশ েpােটকশন িদেয় রাখেত হেয়েছ। আিম েসটা েমেন িনেত পািরিন
বেল আিম েs ায় ঘুের েবড়াি । আমার েবৗ বা ার oপর েকu েkাভ
pকাশ কেরিন। িকnt aেশাক gিড়য়ার oপর েkাভটা সবাiেয়র আেছ।’
যারা নিছল, সবাi বেল, ei মাsারবাবুেক চা েদ। সকেল খুিশ হেয়
তাঁেক চা খাoয়ায়। তৃণমূেলর হেয় জেয়নপুkর েথেক িজেতেছ আবdল
হাiত খান, কথাটা েস আমােক বেলেছ।
িগয়াsিdন : আ া, নnীgােম রাsাঘাট, িটuবoেয়ল বা unয়েনর
ব াপাের েভােট েকান pভাব পেড়িন?
েসখ সাiফুল : unয়েনর ব াপারটা েকান pভাব েফেলিন। আিম েতা
unয়েনর জn সবসময় মাnষেক বেলিছ। আিম যখন pাথী হলাম,
বেলিছলাম রাsাটা কের েদoয়া েহাক, িবd ৎখুিঁ ট েযটা বািক আেছ েদoয়া
েহাক। আিম েতা েস িনেয় লড়াi কেরিছ। আমার পেk েতা েলাক েভাট
েদয়িন।
িজেতন নnী : aেশাক তুেঙর eসব কথা েতা পািটর কােন েগেছ …
েসখ সাiফুল : েস জািন না। তারপেরo িতিন পািটর পেk pচাের
েগেছন। আমােদর েখাদামবািড় ২নং a ল েথেক তাঁেক পািটর pাথী
িহেসেব প ােয়ত সিমিতেত দাঁড় করােনা হেয়িছল। aেশাক তুঙ জীবেন
ei pথম হারেলন। যাঁর কােছ হারেলন, sbত হাজরা, িতিন uপpধান
িছেলন। িসিপeম েথেক েবিরেয় িগেয় তৃণমূেলর হেয় দাঁিড়েয় িজেত
েগেলন, al ২৫-৩০টা েভােট।
২নং bেক সহ সভাপিত িছেলন কানাi দাস। আমরা ২০০৩-e যখন
দাঁড়াi, িতিন তৃণমূল েথেক িজেতিছেলন। uিন eবাের তৃণমূল েথেক বার
হেয় eেস িসিপeম েথেক pিতdিndতা কেরেছন। িতিন িশিkত মাsার
েলাক, িTপল eমe। আেগ মাsাির করেতন, eখন িরটায়ার হেয় েগেছন।
আমরা যখন েছােটা তখন েদেখিছ, oঁর কাকা দাঁড়ােতন জাতীয় কংেgস
েথেক। uিন দাঁড়ােতন িসিপআi েথেক। তারপর িসিপeম যখন হল,
িসিপeম েথেক দাঁড়ােতন। ২০০৩-e aেশাক gিড়য়ার কােছ pিতবাদ
করেত িগেয়িছেলন, আমােদর eলাকার েয প ােয়ত সিমিতর pাথী
eেসেছ তােক না িদেয় আমােদর eলাকা েথেক pাথী েনoয়া েহাক।
aেশাক gিড়য়া বেলন, আপিন েক? uিন বেলন, আিম পািটর েলাক।
aেশাক gিড়য়া eকসময় oনার ছাt িছেলন। িতিন বেলন, আপিন েতা
পািটর েমmার নন। আপনার কথা আমরা েনব না। … তক-িবতক হয়।
কানাi দােসর আtসmােন লােগ। িতিন িঠক করেলন, িসিপeেমর িবrেd
দাঁড়ােবন িনদল েথেক। রাতারািত তৃণমূেলরা খবর েপেয় েগল। তারা িগেয়
কানাiবাবুর হােত-পােয় ধের রািজ করায়। তৃণমূেলর pতীক িচেh দাঁিড়েয়
িজেত যান। bেক সহ সভাপিত হেয়িছেলন। uিন aেনক টাকা খরচ
কেরিছেলন। েশানা কথা, d’লাখ টাকা খরচ কেরিছেলন। eবাের িতিন
িসিপeেমর হেয় দাঁড়ান। িকnt eকপয়সাo খরচ কেরনিন।
aিমতা সাnাল : খরচাটা কীভােব কেরিছেলন?

িক চাiেব? শাসনকতা হেত েগেল eকটু ঠাNা-মিs হoয়া দরকার। েস
েতা আর ধু তৃণমূেলর শাসনকতা নয়, সকেলর শাসনকতা।
িজেতন নnী : পািটর েলােকেদর িবে ষণটা কীরকম?
েসখ সাiফুল : পািটর েলােকরা বhিকছু বেল, আমরা বh েভােট িজতব।
যতবার িমিটংেয় েডেকেছ, আিম সবkণi বেল েগিছ, আমােদর েভােট
ঘাটিত আেছ। anরা বলল, সাiফুল পাড়ায় েঘােরিন, o না েজেনi
বলেছ। আিম বেলিছলাম, বুথটা আমরা কম েভােটর মািজেন িজতব।
oরা আশা কেরিছল ৬০-৭০টা েভােট িজতব। আিম বেলিছলাম, দূর!
eকটা েভােট যিদ িজিতস তাo aেনক। কারণ লড়াi হেব।
আমােদর pকৃত েভাটার, িবেশষ কের েমেয়রা, কাজাহার শা-েক
েভাট েদয়িন। kাব করার জn eকটা জায়গােক েকnd কের িকছু মাnষ -- oi kােবর সদs --- আর তােদর েবৗরা, তােদর িকছু েkাভ িছল
কাজাহার শা-বাবুর oপর, আমােদর িসিপeেমরi েলাক সব, কTর
িসিপeম, eেকবাের মাকামারা িসিপeম, তােদর কাছ েথেক েভাট েকu
িছিনেয় িনেত পারেব না, তারা েভাট িদেয়েছ িবপেk।
আমার ভাগনা --- তৃণমূেলর সানাuর --- eকটু ডাkারবাবু িহেসেব
কাজ কের, িশিkত েছেল, বািড় বািড় িগেয় iে কশন ফুটায়। েসi
িহেসেব েমেয়রা … কাজাহার সােহেবর ঘর eকটু দূের হেয় যায়,
ভাগনাটা আমােদর কােছ হয়।
িজেতন নnী : পুেরা নnীgােম --- ১নং o ২নং bক িনেয় িসিপeেমর
ei িবপযেয়র কারণ কী?
েসখ সাiফুল : নnীgােমর ব াপারটা আিম েভােটর আেগi েনিছ, মােন
গড়চkেবিড়য়া, oসমানচেকর েযসব েলাক েমিটয়াবুrেজ আেছ, pিতটা
েলাকেক বলেত েনিছ, িসিপeমেক eবার দূর হটাo।
aেশাক তুঙ েনিছ ১৪ মােচর ঘটনায় anতp। uিন েজলা দpেরর
কােজ যানিন। নলাম uিন েজলা কিমিট েথেক বাদ েগেছন। কাছাকািছর
মেধ আমােদর পািটর েজলা েনতৃt sরপিত েদবনাথেক আিম িজেjস
করলাম, দাদা, তুঙবাবু িক েজলা কিমিট েথেক বাদ েগেছন? িতিন
বলেলন, িঠক আেছ। তুিম যখন কথাটা বলেল, েতামােকi দািয়tটা
েদoয়া হল, বাদ েগেছন িকনা, aেশাকবাবুেক তুিম িজেjস কের eখােন
খবরটা িদেয় যােব। আিম aেশাক তুঙবাবুর কােছ যখন েগলাম,
সকালেবলায় িতিন bাশ করেছন। চােষর সময়, েরায়া চলেছ তখন, dচারজন আেছ, uিন রাsায় দাঁিড়েয় আেছন। আিম িজেjস করলাম, দাদা
eকটা কথা িজেjস করব? uিন বলেলন, কী? না, আপনােক িক েজলা
কিমিট েথেক বাদ েদoয়া হেয়েছ? িকছু বলেলন না, চুপ কের থাকেলন।
তারপর আিম যখন oনার ঘেরর কােছ বাঁশগােছর oখান িদেয় আিস,
আিম বললাম, ১৪ মােচর পর আিম দিনক েsটসম ান কাগজটা
পড়তাম। তােত েজ ািতবাবুর সাkাৎকাের িছল, আিম েতা আমার
তৎকােল জিম িনেয়িছ দিkণ ২৪ পরগণার ফলতায় বািণজ েকnd গড়ার
জn, েগৗতম েদবেক িদেয় মাnেষর সে েখালাখুিল আলাপ-আেলাচনা
কেরিছ, মাnষ েs ায় জায়গা িদেয়েছ িশেlর জn। তার জn রkপাত
খুনখারািব কিরিন। তাহেল আজেক েকন রkপাত খুনখারািব হে ? …
তখন িকnt aেশাক তুঙবাবু সাড়া েদন --- ‘eটা িক েকu েমেন িনেত
পারেব? আিম েতা eকজন মাsারমশাi, আিম েতা েলাকেক িশkা িদi।
আিম িক েমেন িনেত পারব?’ ব স eiটুkিন। আর িকছু বেলনিন। আিম
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িজেতন নnী : িসিপeম তৃণমূল েতা েবামারo ব বsা কের েনিছ --েসখ সাiফুল : না আমােদর gােম হয় না।
যেjশ েবরা : আমােদর gােম েদেখিছ েবােমর েকাটা আেছ।
pদীপ জানা : সব gােমi থােক।
েসখ সাiফুল : না না। eবাের েকন, েছােটােবলা েথেক েভাট েদখিছ।
আমােদর gােম শািn-শৃ লা েরেখ েভাট হয়। নnীgােমর ২নং bেক ১১টা
বুথ েকাথাo হয় না। ১নং bেক সােত াবািড়, মহmদপুর, নnীgােমর
পূবিদেক হত, েন আসিছ, েগালাgিল চলত।
eবার আমরা েয েহেরিছ, সব sারgেলা িছল িসিপeেমর। সব
প ােয়েতর সদs, িবচার-সািলিশ করেনoয়ালা েলাক। তারাi েহের েগল।
আর সব চ াঙড়াgেলা িছল তৃণমূেলর পেk। আমার ভাগনা েযসব
েছেলপুেল িনেয় ঘুেরেছ, তােদর কারo েভােটর বয়স হয়িন। oরা িজেত
েগল।
যেjশ েবরা : eiবাের আমােদর gাম নয়াপুেট েদেখিছ, েনতারা সব েহের
েগেছ। ২০০ েভােট েহেরেছ। িকnt an gােম সাধারণ িসিপeম-কমী, েয
সারাবছর gােমর মাnেষর সে আেছ, েস ৭০-৮০ েভােট িজেতেছ। eটা
েকন হল? তলার িদেক িসিপeেমর হারটা েবিশ হেয়েছ।
pদীপ জানা : পটাশপুের আিম iেলকশেনর পের েগিছ। িগেয় েদখিছ
থমথেম, মনটা সবার খারাপ। যিদo আমােদর gামটা, iে বািড়েত িসিপeম
িজেতেছ। িকnt a ল D আর েজলা েতা তৃণমূেল চেল েগেছ। pধােনর
িসটটা, িসিপeেমর মেধ eকদল বলেছ, না ছাড়ব না, টস কেরi িজতব।
aেনেক বলেছ, না েছেড় েদ। আমরা েতা eত বছর করিছ। oরা কী কের
েদিখ। আমরা েতা eটা কিরিন, েসটা কিরিন, সব তৃণমূেল েগল। যাক
শালাgেলা। eখন আষাঢ় মােসর জেল মাছ খলবল কের েখলেছ, েখলুক।
আবার কািতক মােস মাঠ িকেয় েগেল সব eেস যােব।
ei েয িসিপeম হারেছ, e িকnt ধু নnীgােমর ব াপার না। পাঁচ-ছ
বছর আেগ েথেক চলেছ। ধrন, d’ভাiেয়র eকটা সমsা চলেছ
জিমজায়গা িনেয়। িসিপeেমর মেতা s ভ
ু ােব িবচার করা, কংেgস
েকানিদন পােরিন। eখন িকnt রায়টা eকপk মানেত পারেছ না। েবিশ
েবিশ িবপেk চেল যাে ।
েসখ সাiফুল : িসিপeম গিরব দরদী eটা িঠক। িকnt …
মহােদব বাগ েভােট দাঁিড়েয়িছেলন কানাi দােসর িবrেd। pচার
হেয়িছল প ােয়ত সদs কিবতা মাiিতর সে তাঁর aৈবধ সmক। কিবতা
মাiিতর dেটা বা া রেয়েছ। িতিন গতবাের তৃণমূেলর হেয় দাঁিড়েয়
িজেতিছেলন। তৃণমূল বেলেছ, eটা িমথ া কথা। তাঁর ভাগনা আমােক
বেলেছ, eটা সিত কথা। oঁর sামী eকসে ঘর করেছন না। aথচ
কানাiবাবু শািnিpয় েলাক। তাঁেকo মাnষ চায়িন। কিবতা মাiিতেক িনেয়
ei pচার সেtto eবাের oi আসেন তৃণমূল pাথী আবdল হাi খান
িজেত েগেছন। মাnেষর মনটা আসেল eiবার ঘুের েগেছ।
pদীপ জানা : িসিপeেমর িবrেd ei কথাটা ভােলাভােব pচার হেয়েছ,
eতবছর শাসন করেছ েতা eরা। eকবার তৃণমূলেক েভাট িদেয় েদিখ।
েসখ সাiফুল : eকথা সিত ।
িগয়াsিdন : eসব সেtto আপিন িসিপeেম েথেক েগেলন েকন?
েসখ সাiফুল : আিম েতা পািট সদs নi, সমথক। মমতােক আিম িঠক
দািয়tশীল েনতৃt মেন কির না। uিন খামেখয়ািল। eকবার eনিডe-র সে
যান, eকবার কংেgেসর সে ঘিন হন। eটা আিম মানেত পাির না।

েসখ সাiফুল : িজতেত হেব, রােগ-েkােভ, েয যখন টাকা েচেয়েছ
িদেয়েছন। েকu eেস বেলেছ, মাsারমশাi আমার asিবধা আেছ, িকছু
টাকা িদন। আিম আপনার হেয় েভাট কােলকশন করব। দয়াশীল েলাক, েন
কত িনিব। দশ হাজার েন, প াশ হাজার েন। eকটা গাঁট কের েয েনতা
হেয়েছ তােক িব াস কের িদেয়েছন। েস ভাগ-বােটায়ারা কেরেছ। েকu
টাকা েফরৎ েদয়িন।
যেjশ েবরা : প ােয়ত েভােট eকটা টাকার েখলা হয়। টাকা, চাল, গম।
eবাের নnীgােম হেয়েছ?
েসখ সাiফুল : আমােদর gােম হয়িন। আমােদর বুথটায় আমরা খরচা
করেত পািরিন। আমােদর পািটর নীিত হল, েভাট েনব, টাকা েনব। িসিপeম
পািট েতা গিরেবর পািট। আিম েসখােন বেলিছলাম, eটা আেগর যুগ নয়।
েসসব ভুেল যাo।
যেjশ েবরা : pাথী েভাট েনoয়ার জn িনেজ খরচ কের d’িতন লাখ --েসখ সাiফুল : আমােদর eলাকায় েসরকম খরচা েকu কেরিন। sাভািবক
eকটা চা িবিড় খাoয়া --- আমার েভােটর সময় পািট েদয়িন। আিম িনেজ
খরচা কেরিছলাম। eবাের েলােকর মুেখ েনিছ, েজলা পিরষদ েথেক
দাঁিড়েয়িছেলন মিহলা pাথী sজাতা মাiিত, িতিন নািক হাজার টাকা কের
িদেয়িছেলন। আর eকজন েক পাঁচশ টাকা িদেয়িছল নলাম। তা কতটা
সিঠক আিম জািন না।
িগয়াsিdন : কানাi দাস িক eবাের িজেতেছন?
েসখ সাiফুল : না eবাের oi আসেন তৃণমূেলর ২নং bেকর পিরচালক
মহােদব বাগ িজেতেছন।
িজেতন নnী : আপনার েভােট আপিন কত টাকা খরচ কেরিছেলন?
েসখ সাiফুল : আিম হাজার পাঁেচক টাকা খরচা কেরিছলাম। খরচা বলেত
কীরকম? oi চা পান িবিড় েখেয়েছ। আর d-িতনজনেক ধার িদেয়িছলাম।
েকu হয়ত eেস বলল, ei টাকা দাo। নাহেল আিম থাকেত পারব না।
দিজকােজ েমেটবুrেজ চেল যাব। তােক িকছু িদলাম। eiরকম। তেব
েভােটর পর আিম টাকা আদায় কের িনেয়িছ।
eবাের তৃণমূেলরা মাংসভাত খাiেয়েছ। েডিল খাে । েকাথা েথেক
টাকা েপেয়েছ জািন না। তেব েনিছ, েযসব কােলকশনgেলা নnীgােমর
ফাে ড eেসিছল বাiের েথেক, েসখান েথেক িকছু েপেয়েছ। েযমন,
কংেgেসর aধীর েচৗধুির িগেয়িছেলন, তাঁর সে ১৭০টা গািড় িগেয়িছল,
পা াব লিরেত মাল িগেয়িছল। েসgেলা িক oiসব eলাকার মাnষ
েপেয়েছ? জািন না। তেব গতবার আিম েহের িগেয়o মাংসভাত খাiেয়িছ।
আমােক আমােদর পািটর েলােকরা বলল, তৃণমূেলরা েখেয়েছ, আমরা খাব
না? আিম বললাম, hাঁ খােব। aেশাকবাবুর কােছ যাoয়া হল। িতিন
বলেলন, ‘িঠক আেছ, পয়সা িনেয় যাo। বািক মসলাবাজারটা সাiফুল িদেয়
দাo।’ েচাdশ টাকা িদেয়িছেলন িতিন। চাল িছল ঘের। মাংসটা িকেন
খাiেয়িছ।
pদীপ জানা : বাiের নnীgােমর েয েছেলgেলা থােক, েভােটর সময়
তােদর আনা হয়। তােদর গািড়ভাড়া িদেত হয় েতা?
েসখ সাiফুল : না, গািড়ভাড়া আমােদর পািট, anত আমােদর বুেথ েকu
েদয় না। েভাটটা eমন uৎসব, েয যার পািটভk েতা, তােক েযেতi হেব।
গািড়ভাড়া েকu বেল বেট, আমরা েতা িনi না।
িগয়াsিdন : িরিগং?
েসখ সাiফুল : না, আমােদর gােম িরিগং হয় না। সকেল সকলেক েচেন।
মnন সামিয়কী
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রkাk েভাট পরব মুিশদাবােদ
মুহাmদ েহলালudীন
প ােয়ত েভাট না েবামার েভাট! িtsর প ােয়ত েভাট েশষ পযn
েবামার েভােট পিরণত হল। েভাটপব r হoয়ার আেগ েবামা বানােত
িগেয় aেনেক pাণ হারাল। uেড় েগল িটেনর চাল িকংবা বািড়র ছাদ।
েভাটgহণ েশষ হেলo িহংসা জাির আেছ। ফাটেছ েবামা, কাঁপেছ
gাম।

বুেলেটর েজার যার েবিশ তারi ব ালট বাk। যিদ েকান দল
বুঝেত েপেরেছ, তােদর জেয়র েকান ভরসা েনi, তেব েশষ মুহূেত
েভাট বাk িছনতাiেয়র ঘটনা ঘেটেছ। eমিন eকিট uদাহরণ খড়gাম
থানার মাড়gাম। তখন সn া সােড় পাঁচটা। েভাটপব েশষ। বুেথ
েগাটােনার েতাড়েজাড় চলেছ। ক াডার বািহনী eেস েজার কের েপািলং
aিফসারেক o িবেরাধীেদর তািড়েয় িদেয় েভাটবাk িনেয় uধাo হেয়
যায়। খড়gাম থানার সাদল a েলর শ রপুের বুথ দখল o ব ালট
েপপার িছনতাi হয়। িকnt পুনিনবাচন হয়িন। পেরর িদন মােঠ িছn
ব ালট েপপার পেড় থাকেত েদখা যায়। খবেরo তা pকািশত হয়। বh
জায়গায় িছল সnts থমথেম পিরেবশ, শােনর শািn! তেব েযখােন
িবেরাধীরা েবশ dবল, েকান pিতেরাধi গড়েত পােরিন, েসখােন
শািnেত েভাট হেয়েছ। পুনিনবাচনপেবo েফর েবামা। েভােটর ফলাফল
pকােশর পেরo েবামা। েনতারা রkাk প ােয়ত িনবাচেনর জn
pstত হেত বেলিছেলন, কমীরা েসi িনবাচনেক সিত i রkাk কের
ছাড়ল।
২০০৩ সােলর প ােয়ত িনবাচেন মৃতু হেয়িছল ১৯ জেনর।
eবাের মৃতু হেয়েছ ২৬ জেনর। গতবার ধু মুিশদাবােদi ১৩ জেনর
মৃতু হেয়িছল। ফেল eবােরo বেড়া রকেমর েগালমাল হেত পাের,
eকথা িক কারo aজানা িছল? তা rখেত সরকার o িনবাচন কিমশন
কী ব বsা িনেয়িছল? eর জবাব িক আমরা চাiেত পাির না?
বােরা-েচাd বছর ধের িসিপeেমর মুিশদাবাদ দখেলর টােগেটর
কথা আমরা েন আসিছ। eকসময় ei েজলায় পািটর কােজর
েদখভাল করেতন আমােদর মুখ মntী বুdেদব ভTাচায। eখন েদখেছন
আর eক বষীয়ান েনতা ামল চkবতী। dজেনi দীঘিদন ধের
পুরসভা o েজলা পিরষদ িছিনেয় েনoয়ার কথা বেল আসেছন।
gামা েল আমরা eমনটাi নেত পাi। eবােরo আেগ েথেকi নিছ
মুিশদাবাদ দখল করেব িসিপeম! aধীর েচৗধুিরo তাঁর dগরkার
স েl aটুট। dপki ‘মাির aির পাির েয েকৗশেল’ eতটুk িপছপা
নয়। আমরা িক েক কম, েক েবিশ, িনিk eেন মাপেত থাকব?
eকজন মাnষo বা েকন ei kমতা-যুেdর বিল হেব?

েভাটমুখী জনতা
বাঙািলর বােরা মােস েতেরা পাবেণর মেতা েভাটo eকিট পাবণ বা
পরব। pিতিট পরেব মাnষ ঘরমুখী হয়। আমরা যারা গাঁেয়র েছেল,
কলকাতা শহের কমসূেt থািক, েয যার পরেব ঘরপােন ছুিট। ফেল
বােস েTেন িতলধারেণর ঠাঁi থােক না। িকnt েভাটমুখী জনতা তার
কেয়কgণ েবিশ। েভাট পরব িহn-মুসলমান সবার পরব। ছুত-a ুত
েকu eেত বাদ েনi। তাi িভড়o েবিশ। আমােদর মেতা দূর-দূরাn
েথেক যারা বািড় যায়, তারাi েসটা েটর পায়। মুিশদাবাদ eবং
utরবে েভাট িছল ১৮ েম। anসময় আিম বােস বা প ােস ার
েTেন যাi। ১৬ েম বািড় যাবার জn িতsা-েতাসা ekেpেস uিঠ।
েসখােনo পা-রাখার ঠাঁi েনi। কথাবাতায় বুঝেত পাির, aেনেকi
েভাট পরেবর যাtী।
an পরেব মাnষ িনজ খরেচ যাতায়াত কের। িকnt েভােটর সময়
েকu যিদ বািড়েত আসেত না চায়, িকংবা ভাড়ার টাকার সংkলান
করেত না পাের, তেব েভাটদাদারা তােদর েখাঁজখবর িনেয় েভােটর
রাহাখরচ েদয়। oi দাদারা েভােটর সময় বািড় আসার জn মৃdমn
চাপo েদয়।

েবামার েভাট
েভাটাভুিটর লড়াiেয় েবামা eখন eকিট kিটরিশেl পিরণত হেয়েছ।
ঘের ঘের েবামা তির হে , বাজারজাতo করা হে । েনিছ, eকeকিট েবামার বাজার-দর নািক eকশ-েদড়শ টাকা। মুিড়-মুড়িকর
মেতা ফাটেছ েবামা, েবামা-বাrদ আসেছ eক aদৃ হােতর মাধ েম।
pিতিট দলi eখন েবামার oপর িনভরশীল। বুেলেটর েজাের ব ালট
বাk ভরার কসরেত েকu িপিছেয় েনi। ধু িক েবামা? বndকিরভলভার? পুিলেশর সামেনi বndক হােত িনেয় েঘারাঘুির করেত
েদখা যাে দাদােদর। আমরা তা িদিব েদখিছ িটিভর পদায়!
গত প ােয়ত িনবাচেন খড়gােম আমােদর বুথটায় িসিপeম
িবেরাধীপkেক েভাট িদেত েদয়িন। আমােদর oখােন বরাবর ঘেরর
েমেয়রা সকাল সকাল েভাট িদেত যায়, পুrেষরা যায় পের। েমেয়েদর
যাoয়ার পেথi hমিক িদেয় িফিরেয় েদoয়া হেয়িছল। gােম েক
িসিপeমেক েভাট েদেব আর েক কংেgসেক েদেব aেনকটাi জানা
থােক। সকেলi সকলেক েচেন। ফেল সামাn েভাট কংেgস েপেয়িছল,
িসিপeম eকতরফা িজেত যায়। eবাের কংেgসo শিkস য় কেরেছ।
িসিপeেমর েভাটদাদােদর সে কংেgেসর েভাটদাদারা আেগi
বলাকoয়া েসের িনেয়েছ, eকতরফা েভাট করেত েদব না। eবাের
িসিপeম েভাটার িহেসেব িচিhত েলাক বাদ িদেয়o anরা েভাট িদেত
েগেছ।

িবিচt েভাট িবিচt েজাট
eবাের েদখলাম িবিচt েভাট িবিচt েজাট! েক কার সে েজাট, কার
সে িবেরাধ, e eক জিটল সমীকরণ! eখােন বাম-ডান,
সাmpদািয়ক-aসাmpদািয়ক --- কারo েকান নীিত-আদেশর বালাi
েনi। মূল লk kমতা দখল।
েভােটর আেগ িতsা-েতাসা ekেpেস সালাের েনেম কািn হেয়
খড়gােমর পেথ যাtা। েদখলাম, ভরতপুের বেড়া বেড়া ব ানার ঝুলেছ।
তােত বেড়া বেড়া হরেফ েলখা রেয়েছ, ‘aধীর েচৗধুিরর েsহধn
(িনদল) pাথীেদর েগালাপ ফুল িচেh েভাট িদন’। aধীর েচৗধুির
হে ন মুিশদাবাদ েজলা কংেgেসর সভাপিত eবং কংেgেসর মাননীয়
সাংসদ।
১০

কািn মহkমায় েযসব গNেগাল হেয়েছ, তার aিধকাংশi
কংেgেসর di েগা ী aধীর-aতীশপnী কংেgস কমী-সমথকেদর মেধ ।
কািnর জমুির anখা প ােয়েতর পাড়রসরা gােম বুথ েতালপাড় কের
চেল েগল aধীরপnীরা। িকছুkণ পের রাজাবাবু মােন aতীশ িসংেহর
সবুজ িজপিস গািড় পাড়রসরা gােম েঢােক। গািড়র সামেন দাঁিড়েয়
eক বৃdা হাu হাu কের েকঁেদ বেলন, ‘রাজাবাবু েগা আমােদর
বাঁচান’। gােমর eক মিহলা মমতা দাস, তাঁর হােত পােয় িপেঠ
কালিসেটর দাগ েদিখেয় বলেলন, ‘যারা িপিটেয় েগল সbাi কংেgস
কের’!
আমােদর েজলার েরিজনগর, সালার, ভরতপুর o বড়ঞায়
বাম ে টর শিরক দেলর মেধ েরষােরিষ েপটােপিট হেয়েছ। ভরতপুর
o বড়ঞায় িসিপeম-আরeসিপর মেধ তুমল
ু uেtজনা িছল। eখােন
িহংসার pিতেযািগতায় কংেgস েনi।
খড়gাম bেকর indানী-সাদল a েল pচুর েবামাবািজ হয়। indানী
a েল রিহgােম েবামার আঘােত eকজেনর মৃতু হয়। সাদল a েলর
শ রপুের েবামা-gিলর লড়াi চেল বhkণ ধের। িসিপeম সমথকরা
আেঠেরা-িবশজন কংেgিসেক gামছাড়া কের েদয়। শ রপুের েভােটর
পেরর িদন সকাল দশটা নাগাদ িগেয় েদিখ gােম যtতt জটলা, eকটা
থমথেম ভাব।
েজাট িকnt সবsের সমান নয়। নীচুতলায় েজাট- বিচt anরকম।
uঁচত
ু লার েনতারা ei নীিতহীন েজাটেক বেলন ‘ে ডিল ম াচ’! েজলা
পিরষেদ বাম ট ১৭িট আসেনর মেধ েপেয়েছ ১৩িট aথাৎ ৭৬.৪৭
শতাংশ, প ােয়ত সিমিতেত ৩২৯িটর মেধ ১৮৭িট aথাৎ ৫৬.৮
শতাংশ আর gাম প ােয়েত ৩২২০িটর মেধ েপেয়েছ ১৫৮৫িট aথাৎ
৪৯ শতাংশ। যত নীেচর িদেক েনেমেছ ততi িসিপeেমর প ােয়িত

kমতা কেমেছ। মুিশদাবাদ েজলা পিরষদ aব তারা কংেgেসর কাছ
েথেক িছিনেয় িনেয়েছ। কংেgস েপেয়েছ ৩১, িসিপeম ২৭, আরeসিপ
৫।
েরিজনগর, ভরতপুর, বড়ঞা bেক িসিপeম আরeসিপ eেক
aপেরর oপর মারমুখী। েভােটর পেরo তার েজর রেয়েছ। ei েজর
িনেয়i েতা বামপnীরা েজলা পিরষদ গঠন করেব। তা কতটা কেমর
eকতা বজায় রাখেত পারেব? aপরিদেক, মুিশদাবােদর di সাংসদ
মাnান-aধীর কািজয়ায় সাগরিদিঘ, লালেগালা, হিরহরপাড়া eবং
রািণনগর ২নং bেক কংেgস দাrণ ধাkা েখেয়েছ। ১১িট আসেনর
মেধ ১িট েপেয়েছ কংেgস। aথচ গতবার ১০িট িছল তােদর দখেল।

েভােট নরবিল
আেগকার িদেন dগাপূজা-কািলপূজােত মিহষ-ছাগল-পায়রা বিল হত।
eমনo েনিছ ধু প বিলi নয়, নরবিলo হত। আজ আমরা সভ
(!) হেয়িছ, নরবিল বn হেয়েছ, eমনকী প বিল িনেয়o p uেঠেছ।
েভাট পরেব িকnt নরবিল হেয় চেলেছ েজার কদেম।
মুিশদাবােদ েভােটর িদনi ১৫ জেনর মৃতু হেয়েছ। েভােটর আেগ
হেয়েছ, পেরo হেয় চেলেছ। েভােটর িদন মুিশদাবাদ েজলার
েডামকেল বেড়া ধরেনর গNেগােলর আশংকা কেরিছেলন েখাদ েজলা
িনবাচনী আিধকািরক তথা েজলা শাসক sধীর kমার ভd। তবুo ei
নরবিল আটকােনা েগল না েকন? েডামকল, কািn, বহরমপুর, জি পুর
হাসপাতােল রিববার েসামবার িছল কাnা আর আতনােদর িদন। েকu
gিলিবd, েকu েবামার আঘােত বা টািঙ-েহঁেসার েকােপ জখম। সমs
আতনাদ আর arজল kমতার ulােস চাপা পেড় যায়।

gাম প ােয়েত uমা
িজেতন নnী
আেছ ১২-১৪ ঘর িk ান। gােম eকটা sুল আেছ --- রsল মামুদ
চক o েছােটা রামনগর ী pাiমাির sুল। েছেল েমেয় সকেলi kাস
েফার পযn েসখােন পড়েত পাের। আগামী িদেন kাস eiট aবিধ
হoয়ার কথা আেছ। বছর চােরক হল িk ান পাড়ায় িমশেনর eকটা
sুল হেয়েছ, কািলনগর sুেড ট েস টার ী sুল। eখােনo গাঁেয়র
েছেলেমেয়রা kাস েফার পযn পড়েত যাে ।
eবার মেনানয়েনর আেগi জানা িগেয়িছল gােমর pথম বুথটােত
মিহলা pাথী িদেত হেব। aতeব িসিপeম eবং তৃণমূল যুৎসi েমেয়
pাথীর েখাঁেজ েনেম পেড়। eর আেগর প ােয়ত েভােট তৃণমূল েথেক
িজেতিছল তাপস পুরকাiত মাt চার েভােটর ব বধােন। eবাের তাi
d’দেলরi টানটান uেtজনা। তৃণমূেলর েলােকরা েদখল, েমেয়-pাথী
eমন eকজনেক করেত হেব, েয িসিপeেমর িনি ত-েভাট িকছু েটেন
েনেব। তাহেল আরােম েজতা যােব, eকটুর জn আসনটা ফেs
যাoয়ার ভয়o থাকেব না। রsল মামুদ চেকর িসিপeম বািড়র েমেয়
uমা eিদকটায় েবৗ হেয় eেসেছ েবশ ক’বছর আেগ। oর বাবা
আঁধারমািণক a েলর প ােয়ত aিফেস জব a ািসsা ট। তাঁর
ছ’সাত িবেঘ জিমo আেছ। uমা েলখাপড়া িকছুটা কেরেছ, মাধ িমক

দিkণ ২৪ পরগণার িব ুপুর পূব ১নং bক িতনিট তফিসিল a ল
িনেয় গিঠত : পানাkয়া, আমগািছয়া o kেলর দাঁিড়। আমগািছয়া
a েলর ১২িট gাম প ােয়েতর মেধ পাশাপািশ dিট বুথ : েছােটা
রামনগর আর রsল মামুদ চক। েছােটা রামনগর বুথ eবােরর
প ােয়ত েভােট মিহলা সদেsর জn সংরিkত। েছােটা রামনগেরর
নবkমার সরদার আমার পূব পিরিচত। েসi সূেt ৩১ েম আিম oখােন
যাi।
রথতলা েমাড় েথেক নবkমার সরদার আমােক িনেয় যান িবজয়ী
pাথী uমা নsেরর বািড়েত। oখােন আিম কেয়কজেনর সে eবােরর
েভাট িনেয় কথাবাতা বিল।
pথেম gামটার eকটা পিরচয় িদi। রামনগর gােমর পূবপাড়া,
দিkণপাড়া আর পি মপাড়ার eকটা aংশ িনেয় eকটা বুথ,
পি মপাড়ার বািক aংশ আর কা মহেলর eকাংশ িনেয় আর eকটা
বুথ। dেটা বুথ aথাৎ রামনগর gাম েথেক dজন প ােয়ত সদs।
gােম আnমািনক পাঁচ-ছ’শ ঘর, েভাটার ন’শ েথেক eক হাজার।
gােম aিধকাংশi তফিসিল জািতভুk --- তােদর পদিব নsর,
পুরকাiত, মNল, সরদার। d’চার ঘর বামুনo আেছ, মুখািজ। আর
মnন সামিয়কী
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েফল। oর sামী পাnালাল নsেরর সে েগাপেন যুিk কের রািজ
করােনা হল। পাnারা পাঁচ ভাi। oর বাবার জিম িবেঘ পাঁেচক। িতিন
েছেলেদর কাuেকi তার ভাগ েদনিন। পাnা ভােগভুেত খায়, aথাৎ
aেnর জিম ভােগ িনেয় ধান চাষ কের। eখােন ধােনর eকটাi
েখােরাচাষ --- গরেমর সমেয়। ei েভােটর িঠক আেগ মাঠ েথেক
ধান েকেট েতালা হল। eখনo al িকছু মােঠ রেয় েগেছ। পাnা
েরর িতন িবেঘ জিম ভােগ িনেয় আর িবেঘখােনক বাiের েথেক
িনেয় েমাট চার িবেঘেত ধানচাষ কের। পাnা আর uমা oেদর িতন
েমেয় িনেয় আলাদা ঘের থােক। বেড়া েমেয়র বয়স ছ’বছর। বেড়া
আর েমজ েমেয় isুেল যায়, েছােটাটা েকােলর। uমা সংসার
চািলেয়o মােঠর কােজ যায়। তখন বেড়া েমেয়টা েছােটা di েবানেক
েদখা না কের। পাnারo আtীয়sজন aেনেক িসিপeম করত। uমা
pাথী হoয়ায় তারা তৃণমূেলর িদেক চেল আেস।
তেব ব াপারটা aত সহেজ uতেরায়িন। িসিপeম েযi নল uমার
মেনানয়ন জমা পেড়েছ, তারা uমােদরi jািত পিরবােরর েমেয় িশখা
নsরেক মেনানয়ন িদল। িশখা ঘেরর েবৗ, বািড়র aবsা ভােলা।
oেদর ধানঝাড়ার েমিশন, aেটা আর দশ-বােরা িবেঘ জিমo আেছ।
আেগর েভােট িশখার বািড়র েলাক িছল তৃণমূেলর িদেক। eবার তারা
িসিপeম হল। ফেল কাটাkিট হেয় dপেkর টানটান েটনশন aটুট রেয়
েগল।
১৯৯৩ সােল eখােন pথম িসিপeেমর হার হয়। কংেgেসর pাথী
যুবক aিনল নsর িজেত যায়। িবেজিপ pাথী নবkমার নsর বামিবেরাধী েভাট িকছু কাটেলo িসিপeেমর sিবধা হয়িন। পেরর েভাট
েথেক eখােন সরাসির pিতdিndতা িসিপeম আর তৃণমূেলর। ১৯৯৮
o ২০০২-e েজেত তৃণমূেলর তাপস পুরকাiত।
ei eলাকায় চাষ েসরকম unত নয়। eকসময় েবশ িকছু েলাক
গাঁ েথেক সরকাির চাকির বা দূেরর কলকারখানায় কাজ করেত েযত।
আমােদর আDােত eরকমi eকজন িছেলন পাnার কাকা aরিবn
নsর। িতিন Tাম েকাmািনেত কাজ করেতন। eখন aবসর িনেয়েছন।
তাঁর aথবা aবসরpাp anেদর েছেলপুেলরা আর েসiসব জায়গায়
চাকির পায়িন। নবkমার সরদারo তারাতলা েরােড sতাকেল কাজ
করেতন। তাঁর েছেলরাo oi লাiেন sেযাগ পায়িন। eগাঁেয়র aেনক
েছেলi আগাম ১২০০ টাকা িবেঘpিত িদেয় ভােগভুেত চাষ কের
খায়। আগাম টাকা না িদেত পারেল চাষ কের িবেঘpিত িতন বsা ধান
িদেত হয়। eরা বছেরর an সময় রাজিমিst বা রেঙর েজাগােড়র
কাজ, সবিজচাষ বা টুকটাক িকছু কের েকানরকেম চািলেয় েনয়।
eছাড়া, মূলত জনমজুির েখেট সংসার চালায় eরকম পিরবার gােম
pায় শ’িতেনক। eরা ভােগo িবেঘখােনক চাষ কের, তােত সংসাের
বছরকার চােলর েখারািকটা হেয় যায়। গাঁেয়র আেশপােশ কাছাকািছ
েযসব নতুন কারখানা হেয়েছ, েসখােনo িকছু েলাক কােজ ঢুেকেছ।
েসখােন মজুির কম হেলo ঘেরর েখেয় সাiেকেল যাতায়াত কের
পুিষেয় যায়। ৮-১০ ঘর রেয়েছ যােদর ১০-১২ িবেঘ জিম রেয়েছ।
eরা জিম ভাগচােষ েদয়। ৭০-৮০ ঘর eমন রেয়েছ, েযখােন an
নানান েপশার মাnষ রেয়েছ। তারা হয়ত ১-২ িবেঘ ধানচাষo কের।
eবাের রsল মামুদ চক o েছােটা রামনগর ী pাiমাির sুেলর
বুেথ েভাট িছল ৫১৩িট। েসখােন pাথী uমা আর িশখা। েমাটামুিট
মnন সামিয়কী

েচাdআনা েভাটােরর পছn d’দেলর কমীরা জােন। েসটা েতমন
নড়চড় হoয়া মুশিকল। বািক েভাট gণিতেত al হেলo তােতi
হারিজেতর ফয়সালা। তৃণমূেলর কমীেদর মেত, নতুন কলকারখানায়
যারা কাজ করেত যাে , ei aংশটাi েদােনােমােনা। ভয়ভীিতpেলাভেন eরাi টেল যায়। পয়সা িদেয়o েভাট েকনা হয়। eমন
কাuেক হয়ত শ’পাঁেচক টাকা েদoয়া হল, যার িপছেন পাঁচ-দশটা েভাট
আেছ। তেব eর pমাণ আিম পাiিন।
িসিপeম eখােন ১৯৯৩ সাল েথেকi েহের আসেছ েকন? তৃণমূল
সমথকেদর মেত, প ােয়েতর মাধ েম েযসব কাজ হয় --- েযমন iিnরা
আবাসন pকেl ঘর কের েদoয়া, িটuবoেয়ল বসােনা, রাsা করা,
পুkেরর গাডoয়াল বসােনা, iেলকিTেকর েপাs বসােনা --- েসgেলােত
পািটবািজ হেয়েছ, গাঁেয়র েলােকর সে পরামশ করা হয়িন। ১৯৭৮
সাল েথেক যারা িজেত eেসেছ, তারা পািটর sাথ েদেখেছ, েদেশর sাথ
েদেখিন। তেব সবেচেয় বেড়া aিভেযাগ হল, ৪-৫ জন পািটর েলাক
চাকির িনেয়েছ। আমগািছয়া প ােয়ত pধােনর aিফেস েসেkটাির, জব
a ািসsা ট পেদ, গাঁেয়র েচৗিকদার িহেসেব বা isুেল চাকির েদoয়া
হেয়েছ। তৃণমূল আসার পর কী কী কাজ কেরেছ? েসটাo জানােনা হল :
১২-১৩ খানা ঘর কের িদেয়েছ iিnরা আবাসেনর, গাডoয়াল কেরেছ,
d’খান িটuবoেয়ল বিসেয়েছ, ১৭টা iেলকিTক েপাs বিসেয়েছ, ৪০০
ফুট িসেমে টর ঢালাi রাsা কেরেছ। eসব কােজ তৃণমূল পািটবািজ
কেরিন।
সরকাির pচাের আমরা েজেনিছ, gাম প ােয়ত হল eকিট sানীয়
সরকার। েকndীয় সরকার েযমন েদেশর সরকার, পি মব সরকার
েযমন সারা রােজ র সরকার, প ােয়ত েতমিন sানীয় eলাকার সরকার।
pস বদেল আিম বললাম, ‘প ােয়তীরাজেক েতা sানীয় sায়tশাসন
aথাৎ গাঁেয়র মাnেষর িনেজেদর শাসন বলা হয়। আপনারা gামসভার
কথা জােনন?’ সকেলi চুপ কের রiেলন। আিম িজেjস করলাম, ‘gাম
সংসদ?’ Tাম েকাmািনর pাkন িমক aরিবn নsর বলেলন, ‘আিম
aত পািট-টািটর ব াপাের থািক না।’ eকজন ek-িমিলটাির ম ানo
িছেলন আDায়। তাঁর নাম শেলন নsর। িতিন তৃণমূেলর unয়েনর
কােজর িফিরিs েদoয়ার সময় খুবi সরব িছেলন। িতিনo চুপ। ১৯৯৩
সােল েভােট েজতা aিনল নsর eবং তৃণমূেলর সিkয় কমী িবমল নsর
মুখ খুলেলন। ei dজন gাম সংসেদর সভায় েগেছন। তাঁরা জােনন,
বছের dবার সংসেদর িমিটং হয়। তােত বছরকার িমিটংটায় বেড়ােজার
শ’খােনক েলাক হয়। ছ’মাস anর েযটা হয়, েসটা েতমন হয় না।
িমিটংেয় প ােয়ত aিফস েথেক েসেkটাির বা জব a ািসsা ট eেস
বেলন, কী কী কাজ হােত েনoয়া হেয়েছ। তেব সব িমিটংেয় eঁরাo
যানিন কখনo।
uমা সংসার সামলােত সামলােত eেস বসিছল আমােদর মােঝ।
তােক িজেjস করলাম, ‘আপিন কখনo gাম সংসেদ েগেছন?’ uমা
ঘাড় নাড়ল। আিম বললাম, ‘তাহেল আপিন কীভােব চালােবন
প ােয়ত?’ uমা বলল, ‘আিম িক আর চালাব? আমােক eরা চালােব।
আিম eেদর কাছ েথেক িশখব।’ পাশ েথেক শেলন নsর সায় িদেলন,
‘ei eখন েথেক বুেঝ েন েনেব। তাছাড়া পািট েতা আেছ। a াকিটভ
ekিপিরেয়nড কমীরা আেছ। তারাi িশিখেয়-পিড়েয় েনেব।’ নবkমার
সরদার েযাগ করেলন, ‘বুঝেলন দাদা, eখােন পািটi সব। oসব
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আমরাi সামেল েনব। oর েকানo িচnা েনi। তাছাড়া গাঁেয়র েলাক
eসব িমিটং-িফিটংেয় েযেত চায় না।’ নবkমার gাম-সmেক uমার
জ াঠামশাi। uমার sামী পাnালাল মুচিক মুচিক েহেস সায় িদি েলন।
isুলবািড়েত েভাট, d’দলi বুথক াm বিসেয়েছ। uমার
বুথখরেচর জn পািট েথেক ১৭০০ টাকা েদoয়া হেয়েছ। কাগজপt,
েদoয়াল েলখা, েপাsােরর খরচ আলাদা। আলাদা আলাদা লাiন কের
েমেয়রা পুrেষরা েভাট িদেয়েছ। d’দলi ক ােm েছােটা েছােটা
েঠাঙায় মুিড় আর েছালা েরিড কের েরেখিছল। েভাট িদেয় েফরার
সে সে দল anযায়ী েঠাঙা হােত তুেল েদoয়া হেয়েছ। কী কের
জানা যায়, েক কােক েভাট িদে ? নবkমার সরদার বলেলন, ‘o
আমরা বুঝেত পাির।’ aরিবn নsরo সায় িদেলন, ‘যারা েডার-টুেডার ক ােmন কের, তারা eকটা আnাজ করেত পাের।’
আnাজ aব পুেরাটা েমেলিন। ৫১৩-র মেধ েভাট পেড়িছল
৪৮২ আর ৪েট েপাsাল। ১১টা বািতল হেয় তৃণমূল েপল ২৪৯ আর
িসিপeম ২২৬। আেগর বােরর েথেক uমার মািজন েবেড়েছ। িকnt
তৃণমূেলর আnাজ িছল শ’িতেনক েভােটর।
কথায় কথায় েবাঝা েগল, ১৯৯৩ সােল ei gােম রাজৈনিতক
সমথেনর বেড়া eকটা রদবদল হেয়িছল। তার আেগর েভােট িসিপeম
ei বুেথ eকশ’র েবিশ েভােট িজেতিছল। ১৯৯৩ সােল িবেজিপo
দাঁিড়েয়িছল, েপেয়িছল ২৯ েভাট। কংেgস pাথী aিনল নsর ei
সবটা কভার কের ২৪ েভােট েজেতন। তেব িসিপeম ১৯৯৩-e েহের
িগেয়o পরবতীকােল েবশ িকছুটা সমথন ধের েরেখেছ। েসটা কীেসর

েজাের? ek-িমিলটািরম ান শেলন নsর বলেলন, মারিপট, আত ...
তৃণমূেলর সিkয় কমী িবমল নsর বলেলন, oপরতলার pশাসন
oেদর হােত। েছেলর চাকির বা েলান যা িকছু oরাi েদেব বেল িমথ া
আ াস েদয়। যিদo পািটর েলাক যারা েলান েপেয়িছল েশাধ না করায়
ei gােম ব া েলান েদoয়া বn েরেখেছ। pাkন সদs aিনল নsর
জানােলন, eবার iেলকশেন eকটা নতুন is হেয়েছ। তুিম আমার
জিম চাষ কর আর আমােদর েভাট েদেব না? সামেনর বছর তুিম জিম
পােব না। যারা বষিয়ক েলাক, েদখেছ, সবসময় oেদর জায়গার oপর
িদেয় েযেত হয়, oেদর রাsা িদেয় েযেত হয়, oেদর ডাঙায় uৎপাত
করেত হয়। আমােদর েতা ডাঙা েনi। ফেল গিরব মাnষ eকটু ভয়
েখেয়েছ। ...
রামনগেরর আDায় eকটা িজিনস েবাঝা যাি ল, িতিরশ বছর
ধের প ােয়ত েভােটর মাধ েম gােমর মাnষ সরকােরর সে eক
পাoনা-গNার সmেক জিড়েয় েগেছ। সরকার আর প ােয়েতর মােঝ
েযাগসূt পািট, েসখােন gােমর মাnষ েনi। পািট --- েস খারাপ পািট
বা ভােলা পািট যা-i েহাক --- eখােন মধ sতার ভূিমকায় aবতীণ।
সরকাির pশাসন, gােমর unয়ন আর দল --- eমন eক িtভুজ বা
বূ হ রচনা কেরেছ, kমতার aদলবদেল তা aটুট থাকেছ। গাঁেয়র
নীচুতলার মাnষ eখােন িনেজেদর শাসেনর কথা েমােটi ভাবেছ না,
বরং unয়েনর েমাড়েক িনেজেদর পাoনা-গNার তিdর করার কথা
েবাধহয় eকটু ভাবেত পারেছ।

প ােয়ত েভাট : যা েদেখিছ, েনিছ ...
পাথ কয়াল
থািক শহের। কােজর জায়গা gােম বা gাম না বেল মফsল বলাi
ভােলা। মূল কলকাতার দিkেণর pাnসীমা যিদ েজাকা Tামিডেপা ধরা
হয়, তাহেল খাতায়-কলেম আমার চাকিরsল েসখান েথেক ৪০-৪২
িকেলািমটার দূরেt। েয চtের কাজ কির েসিট eকিট sুল। sভাবতi
নানারকম মাnেষর সােথ পিরিচিত ঘেট। আর gামসমােজর নানা িকছুi
কােন আেস। প ােয়ত েভােটর আেগ মেন হল যিদ কান েপেত েসi
সব কথাgেলা েশানা যায়, তেব েকমন হয়? েশানার েচ া কেরিছ
মাt। িবচার-িবে ষেণর জায়গায় েনi, anত ei মুহেূ ত। নানা মুখ,
নানা কথা, নানা গl ভােস। েতা েসi গli েহাক বা ঘটনাi েহাক,
েসটাi েতালার েচ া করিছ। তেব oi ীরামকৃ যা বেলেছন aথাৎ
‘যত মত, তত পথ’। ei eকi গেlর নানা মুেখ নানা রকমেফর
আেছ। আিম আমার মেতা কের বলার েচ া করিছ মাt।
ফলতা bেকর eকিট gাম পাkরিদগড়া। পাkরিদগড়ার
aিধবাসীেদর জীিবকা বলেত চাষ-আবাদ, িমেল চাকির আর aিধকাংশ
পিরবােরর আেছ জিরর কাজ। পাkরিদগড়ায় eবােরর iেলকশেন
লড়েছন পাঁচজন pাথী। eকজন িসিপআieম aথাৎ বাম ট, eকজন
িটeমিস, eকজন িনদল pাথী িযিন gােমর িটeমিস-র নীচুতলার
কমীেদর সমথেন দাঁিড়েয়েছন, eকজন কংেgস সমিথত িনদল pাথী
আর eকজন িবেজিপ pাথী। গl বা ঘটনা ei কংেgস সমিথত িনদল
pাথীেক িনেয়i। iিন kঠার িচেh দাঁিড়েয়েছন। নাম িসরাজুল েশখ।
মnন সামিয়কী

iিন বাম ে টর eকিন কমী। মহীরামপুর anদাশংকর েমেমািরয়াল
sুেলর (েমেয়েদর sুল) পিরচালন কিমিট িনবাচেন eকসময় pাথী
িছেলন। েসi িসটটােত টাi হয়। তারপর েয েকান কারেণi েহাক
তাঁেক বাদ েদoয়া হল। eনার েছেল রাজা েশখ eকসময় মিহরামপুর
u িবদ ালেয় পড়ত। েসখােনo iিন পিরচালন কিমিটেত দাঁড়ােবন বেল
িঠক করেলন। িকnt েসi িসেটo সবসmিতkেম an eকজনেক
েনoয়া হল।
ei িসরাজুল েশখ eবার প ােয়েত gামসভায় দাঁড়ােবন বেল
মনিsর করেলন। gােম তাঁর পিরিচিত ভােলাi। িকnt বাম ট
কমীসভায় িsর হল, an eকজনেক দাঁড় করােনা হেব। তখন
িসরাজুল িনেজi িনদল িহেসেব দাঁড়ােলন। তাঁর িচh kঠার। সমথেন
কংেgস। কংেgেসর সমথন েদoয়ার কারণ হল কংেgেসর হেয় েকu
দাঁড়ােত চায় না, ফেল তােদর pাথী েনi। আর দাঁড়ােত না চাoয়ার
কারণ, oেদর হেয় দাঁড়ােল pাথী েজেত না।
িসরাজুল েশখ েতা লড়াiেয় নামেলন। িকnt aেথর দরকার। কারণ
চা-পািন েতা েলাকজনেদর খাoয়ােত হেব, যারা তাঁেক েভাট েদেব বা
িদেত পাের তােদরেক বা িনেদনপেk তাঁর হেয় িমিছেল হাঁটেব। তাঁর
িনেজর ফলতা থানার কােছ eকটা ঘিড়র েদাকান িছল। েসটা নািক
চালু েদাকান। েতা েয েকান কারেণi েহাক েসটা তুেল িদেয়
মিহরামপুর sুল েমােড় িতিন eকটা ঘিড়র েদাকান িদেলন। েসটা চলল
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কেরন। কারণ, oi মিহলার বা া তখন খুবi েছােটা। sভাবতi
a ােpাচ করেল িতিন না বেলন eবং pধান পািটেত িফের eেস
বেলন “uিন েতা রািজ হে ন না, তা, oনার sামী বেলেছন আমার
stীেক দাঁড় করােত।” েসi সময় oi a েল পািটেত েকান কারেণ,
সিঠক িবচার-িবেবচনার aভাব িছল। ফেল, pধােনর stীেক দাঁড়
করােনা হয় eবং িসটটা িসিপeেমর হাতছাড়া হয়। ei বছর oi
eকi িসেট pিতdিndতা িসিপeম বনাম তৃণমূেলর। pথম িদেক eকদম
৫০-৫০ aবsায় িছল। সmpিত oi gােম eকটা ধাপাস বল ম াচ
আেয়াজন করা হয়। ধাপাস বল ম ােচর আেয়াজন কের নারানতলার
িটeমিসর েছেলরা। ei ম ােচর িদন an িবিচtাn ানo িছল। ম ােচর
িদন হারা েজতােক েকnd কের ঝােমলা লােগ d’দেলর মেধ ।
eকপেk ei gােমর েলােকরা। anপেk an gােমর েলােকরা। েয
েকানভােবi েহাক aপর পেk িকছু িটeমিসর েছেল িছল। ei
ঝােমলা ঝ াট েদেখ, নারানতলা েলােকেদর মেধ ধারণা হেয়েছ
aথবা pচািরত হেয়েছ েয, িটeমিস যিদ েজেত েতা gােম ঝােমলা
বাড়েব। ফেল যা দাঁিড়েয়েছ, িটeমিসর িকছু েভাট eখন িসিপeেমর
িদেক েহেলেছ।
মিহরামপুর েমৗজা ফলতা bেক েবলিসংহা ২নং gাম প ােয়েতর
aধীন। eখােন ৩৪নং বুেথ িটeমিস pাথী rপালী েবরা। িতিন েয
পিরবােরর বu, েসi পিরবারিট মূলত িসিপeম সমথক। িটeমিসর পk
েথেক eঁেক মেনানয়ন েদবার কারণ হল, যিদ পািরবািরক সmেকর
েজের িকছু েভাট আেস। anিদেক, বাম ে টর বেড়া শিরক িসিপeম,
pাথী িনবাচন সভায় eমন eকজনেক দাঁড় করােত েচেয়িছল, যােদর
পিরবােরর িবেজিপ রাজনীিতর সােথ সখ তা িছল eকসময়। uেd ,
িবেজিপ-িটeমিসর িকছু েভাট কাটা যােব। িকnt, বাম ে টর বুথ
ভাগাভািগেত ৩৪নং বুথ িসিপআiেয়র ভােগ পেড়েছ। িসিপআi যােক
দাঁড় কিরেয়েছ তাঁর পািট-সmক kীণ। মূলত িতিন গৃহবধূ। পূবতন
িসিপআi pাথীর সে আtীয়তার সmক আেছ। িটeমিসর িহেসেবর
জায়গা হল, আেগর িনবাচেন ২০০৩-e ei বুেথ তারা ৬৮ েভােট
েহেরিছল। eবার যিদ তারা িসিপeেমর িকছু েভাট কাটেত পাের,
তাহেল oi দূরt কমােত পারেব বা িজতেত পারেব।
মিহরামপুর েমৗজার মেধ আেছ মিহরামপুর sুল লােগায়া a ল,
মিহরামপুর কেলািন, যা ১৯৭৮ সাল নাগাদ তির হয়। মূলত েভেsড
ল া ড --- শান িছল oখােন। জিম েনi, িদনমজুর, sানীয়, eকটু
দূের uিsর (েদাsপুেরর কােছ) বািসnা, eরকম নানা ধরেনর মাnষ
--- কায়s, কবত , বামুন --- সব িনেয়i মিহরামপুর কেলািন।
জীিবকা বলেত আেগ িছল জনমজুির। eখন বািড়র েমেয়রা জিমেত বা
ant নানা টুকটাক কাজ কের চালায়। েছেলরা গাছকাটার কাজ,
নারেকল পাতা সংgহ, েছােটাখােটা েফিরoয়ালার কাজ কের, হােট
alসl িজিনস েবেচ। তেব eখন aেনক alবয়সী েছেল বাiেরর
কােজ যাে --- জিরর কাজ, েসানা-rপার কাজ বা বাiেরর রােজ
ডািkং-eর কাজ (eয়ার কি ডশিনং-eর কােজ যুk), কখনo িনমাণকমীর
কােজ।
eকটা সময় িছল যখন বলা েযত, েয মিহরামপুর কেলািনর সমs
েভাটটাi বামপnীেদর পেk যােব। িকnt, িবগত কেয়ক বছের aবsাটার

না, বতমােন বািড় বািড় jালািন কাঠ েজাগান েদন। eটাi তাঁর
আেয়র uৎস। সে কেয়কজন েলাক কাজ কের। ei েভাট eেস
যাoয়ায় pথমত oi ব াবসা বn। তার oপর oi িমিছেল হাঁটার জn
আর েদoয়াল েলখার জn যারা তাঁর সে কাজ কের তােদর
েরাজকার মজুির সহ খাi-খরচা িদেয় রাখেত হে । eমতাবsায়
বািড়েত তাঁর িবিব িজেjস কেরিছেলন, েযখােন িনেজেদরi সংসার
চেল না েসখােন ei িবলািসতার মােন িক? িসরাজুেলর utর --“িসরাজ কারo যুিk েশােন না।”
pস ত বলা ভাল, sানীয় িসিপআiেয়র েনতা িদলীপ মNল যখন
িসরাজুল েশখ-eর কথা uঠল তখন েহেস uেঠ বেলিছেলন েয, ei
ধরেনর ক াি ডেডটরা aেনক সময়i টাফ ফাiট েদয়। eরকমi eকজন
মুসিলম pাথী ২০০৩ –e pায় িদনi িবিরয়ািন খাoয়ােতন eবং তাঁর
দাoয়ায় গr দাঁড় করােনা থাকত। িতিন ১ েভােট প ােয়েত েহের
যান। পাঁচবার গণনাকারীেদর িদেয় িডিসআরিস-েত gিণেয়িছেলন
িনেজর গাঁেটর পয়সা খরচ কের। পাkরিদগড়ায় িটeমিস-র পk েথেক
িযিন দাঁিড়েয়েছন, িতিন নািক িনেজর নামটা sপািরেশর েজের
মেনানয়ন কিরেয়েছন। তাi, gােমর তৃণমূল sেরর িটeমিস কমীরা
িনদল িহেসেব eকজনেক দাঁড় কিরেয়েছন। তাঁর নাম ছটুলাল।
মিহরামপুর u িবদ ালেয় eবং পা বতী গালs sুেল চা-eর িদিদ
সিবতা মNল। eঁর বর গ ােরেজ কাজ কেরন। েছেল আেগ aেটা
চালাত, eখন েপেTাল পােm কাজ কের। েছেলর েবৗ g াজুেয়ট।
আ রািল gােমাnয়ন পিরষদ েথেক sাs িবষয়ক িতনিদেনর েTিনং
িনেয় eখন িতিন sাs সেচতনতা সংkাn কাজ কের থােকন আর
টুiশন পড়ান। িবিপeল কােড নাম েতালা eবং তা িনেয় আমােদর
রােজ র িবিভn aংেশর মেতা ফলতা bেকo নানান সমsা বা
গNেগাল হেয়িছল। তখন eকিদন ei িদিদ চা িদেত িদেত েবলিসংহা
প ােয়ত-২ uপpধান িদলীপ মNলেক বলেছন নলাম েয, “আমার
নাম যিদ িবিপeল তািলকায় না oেঠ, তাহেল eখন িকছু না, িকnt
েভােটর আেগ eকবার েযo --- ”
ei েভােটর ক’িদন আেগ, pাথীেদর মেনানয়ন েপশ করার পর,
eকিদন েসi সংkাn গালগl হে । িদিদ চা িদেত িদেত বলেলন,
“িটeমিস েথেক আমার েবৗমােক দাঁড়ােত বেলিছল, িকnt আমরা oসব
িদেক েনi।” eকথা বেল িতিন aেনকটা িটeমিস-র িবপেk আ s
করেলন। তার কিদন বােদ যখন pাথীরা বািড় বািড় েযেত r
কেরেছ, তখন আবার িদিদেক p করলাম “pাথীরা বািড় েগেছ?”
িদিদ বলেলন – “তপনদা, (তপন েদব সরকার, প ােয়ত সিমিতর
pাথী) িদলীপদা েযেত, িজেjস করলাম, যখন সজেন গাছ পেড়
আমার ঘরটা েভেঙ েগল তখন েতা েকu আেসনিন। eখন
eেসেছন?”
ডায়মN হারবার ২নং bেকর সিরষা a েলর eকিট gাম
নারানতলা। ১৯৬৭ সাল েথেক িসিপeম eখােন িজেত আসেছ।
২০০৩-eর প ােয়ত িনবাচেন নারানতলা gামিট মিহলা তফিসিল
আসন িহেসেব েঘািষত হয়। তখন িযিন প ােয়ত pধান িছেলন, িযিন
oi gাম েথেক িনবািচত, তাঁর stীেক দাঁড় করাবার েচ া কেরন। িকnt
oi gােম যার pভাব েবিশ েসরকম eকজন পািট সদেsর stীেক দাঁড়
করােব বেল, পািট েথেক িsর হয়। আসেল, oi pধানi তা িsর
মnন সামিয়কী
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aেনক পিরবতন ঘেটেছ। eখন, alবয়সীেদর েভাটটা আর বামপnীেদর
িদেক যাে না। বয়s, মিহলােদর েভাটটাo ভাগ হে ।
৩৪ নং বুেথর eকটা বেড়া aংেশর েভাটাররা থােক ফিকরপাড়ায়।
মিহরামপুেরর সামেন িদেয় েয বাসরাsা েগেছ, তার aপর পাের ei
পাড়া। iট িবছােনা রাsায় বাসরাsা েছেড় িকছুটা eেগােলi েচােখ
পড়েব কাঁচা-পাকা েদoয়াল, টািলর চাল বা পাকা ছােদর বািড়। eকসময়
eপাড়ার মাnেষর dদশার েশষ িছল না। জিম েতা কাrরi িছল না।
আশপােশর সমs চাষজিম িছল রায়, নাথ, েদব সরকার আর
pামািণকেদর। জিমেত eকটার েবিশ চাষo হত না। uপায়-ধাnা বলেত
েকবল oiসব বাবুেদর বািড়েত গতরখাটা; আর েকu যিদ িমেল কাজ
করেত েযত, তাহেল েসটাi। তা, েস আর ক’জন!
কoেসর আিল ফিকর eকসময় েদব সরকারেদর বািড়েত মজুর
খাটেতন। েসi sাধীনতার সমেয়র কথা। তাঁর কথা, ‘o েস বাবুেদর কী
েরায়াব। রাsা িদেয় যাি । ধের বলল, hাঁ ের েতার বাপ আমার কাছ
েথেক ধার িনেয়িছল আর েশাধ কেরিন। আয় েখেট িদেয় যা। রাsায়
গান করেল ধরত।’ আর েছাঁয়াছুিয়র ব াপারটা েতা িছলi। eiখােন
সবpথম তাঁেদর পাড়ায় জাতপােতর েবড়া েভেঙ িমশেত r কেরন
যতীশ রায়, aি নী েদব সরকার pমুেখরা। কoেসরবাবুর বািড়েত
eকিচলেত ঘের তাঁরা িদনরাত কািটেয়েছন। eখােন বষাকােল বা জল
হেল রাsায় eকহাঁটু কাদা, েসi কাদার মধ িদেয় পাkড়িদগড়া
েগাপালপুর েপিরেয় oিদেক হিরশপুর েপিরেয় eঁরা েযেতন িরিলফ িনেয়
কিমuিনs পািটর সংগঠন গড়ার জn। হিরশপুর জলা নীচু জায়গা,
eকদমi চাষবাস হত না। কoেসরবাবু eখনo মেন কেরন েসi িদেনর
কথা, যখন যতীশবাবু তাঁেদর sুেলর জিমেত sাs েকnd খুলেলন
eতদa েলর মাnেষর জn। েসi sাs েকnd নkবাবু (েদব সরকার
পিরবােরর েলাক) eবং আরo কেয়কজন িমেল িপছেন েলেগ তুেল
িদেলন, িনেয় েগেলন ফলতা a েল, eখন েযখােন ফলতা থানা তার
uেlািদেক। oiখােন আেগ gাম প ােয়ত aিফসo িছল। পের
েলাকসংখ া বাড়ায় --- তা বতমােন থাকেলo --- ei ৩৪, ৩৫নং বুথ
সব েবলিসংহা ২নং gাম প ােয়েতর aধীেন পড়েছ।
কoেসর আিল িনেজ খুব eকটা পড়া না কেরনিন। ফিকরপাড়ায়
তাঁর েছােটােবলায় েস চল িছল না। কারণ পড়ার মেতা sেযােগর aভাব
িছল। মহীরামপুর sুেলর নীেচরতলায় েযখােন আজ sাফrম, েসiখােন
িটেনর চােলর sুল িছল। তার মািটর েদoয়াল, সামেন খািনকটা বাগান
িছল। তা িছল pাiমাির sুল। oখােনi িতিন kাস oয়ান-টু পযn
পেড়েছন। তারপর জনমজুেরর কাজ। আর েসi কাজ করেত করেতi
যতীশবাবু, aি নীবাবুেদর সংsেশ আসা আর পািটেত জিড়েয় যাoয়া।
তখন িসিপআi-িসিপeম িছলo না আর েলােক eসব বুঝতo না।
কoেসরবাবুর বয়স eখন আিশ চলেছ। ১৯৪৭ সােল িতিন pায় যুবক।
িতিন sাধীনতা িনেয় আলাদা udীপনা েখয়াল করেত পারেলন না।
েনিছেলন েদশ sাধীন হেয়েছ। েদশভাগ-দা া eigিল তাঁর sৃিতেত
েবশ ujjল।
আর যা তাঁর sৃিতেত ujjল, তা হল খাদ াভাব। তীb খাদ াভাব।
মাiেলা ভুTা খাoয়া আর pফুl েসেনর কাঁচকলা খাoয়ার পরামশ।
তখন খাদ াভাব eত তীb িছল েয, ষােটর দশেকর েকান eকসমেয়
বজবেজর কােছ নদীেত eক খাদ শsবাহী জাহাজ ডুেব যায়। চােলর
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বsা ডুেব জেল েথেক পেচ। তােত েতল, ভাসমান বজ পদাথo িছল।
eতদসেtto েলােক জল েথেক oigিল েতােল। oi চােলর মােঝর
শাঁসটুki িবিk হত, েলােক িকনত eবং েখত।
১৯৬৭ সােল যুk ট সরকার kমতায় আসীন হয়। তখন
পি মবে েসচমntী িব নাথ মুখািজ। িতিন o বুrেলর কিমuিনs
পািটর uেlখেযাগ ব িkt pভাস রায় িমেল েকndীয় েসচমntী েক eল
রাoেক আেনন eবং ei a েল খাল সংsােরর কাজ r হয়।
কoেসরবাবুর বেড়া েছেলর বয়স eখন ৫২। তাঁর বয়স যখন
২৬-২৭, তখন eিদক-oিদক ঘুের েবড়াে ন। েকান কাজ েনi।
কাছাকািছ মিlকপুর হাট, েগাপালপুের ঘুরেছন িতিন। িঠক করেলন
দিজর কাজ িশখেবন। েগাপালপুের eক দিজর কােছ েগেলন। িতিন
বলেলন, “বাবা আমার কােছ eেয়চ? আমার েমিশেনi জা ার
(মরেচ) পেড় যাে ...”। তারপর oi পাড়া েথেক oঁরা ৫-৬ জন
চেল যান েমিটয়াবুrেজ। কাজ িশখেত লাগেলন। সtর দশেকর
মাঝামািঝ নাগাদ r করেলন িনেজর ব বসা, ৭০ টাকার পুঁিজেত।
ব াবসা বলেত জামাকাপড় তির কের িবিk করা। িবিk করেত
েযেতন আশপােশর হােট। আবার হাoড়ার ম লাহােটo েযেতন। কথা
বলেত বলেত েসiসব কথাi ঘুেরিফের আসিছল। েসিদেনর কে র
কথা। আর বলেত বলেত েরেগ যাি েলন পুিলিশ aত াচােরর কথায়।
eকবার হাoড়ায় েবচােকনা করেত েগেছন, psাবখানায় ঢুেকেছন।
েসখােন িগেয় পুিলশ ধেরেছ, টাকা িদেত হেব। চড়-থাpড় েতা িদলi।
e েকবল eকবার নয়, বhবার হেয়েছ। পুিলেশর তাড়া েখেয়
েবচােকনা বn কের পালােত হেয়েছ।
কoেসরবাবু কংেgিস আমেলo প ােয়েত িনবািচত হেয়িছেলন।
তখন ফলতা থানার সামেন িছল প ােয়ত aিফস। কংেgেসর খেগন
পাড়ুi, sধীর চkবতী িছেলন বেড়া েনতা। েসiসময় প ােয়েত
আজেকর মেতা eত িবিভn pকার েযাজনা িছল না। িছল পামােন ট
িরিলফ আর েটেmারাির িরিলেফর টাকা। eকবার িঠক হল, িরিলেফর
টাকায় ফিকরপাড়ায় কoেসরবাবুর বািড়র কােছ কল বসােনা হেব।
তখন ei a েল পানীয় জেলর িটuবoেয়ল েবিশ িছল না। তা uিন
প ােয়েত বলেলন, আমরা েতা oi পুরকাiতেদর বািড়র কােছর কল
েথেক জল আনেত পাির। িকnt সহরারহােটর প াননতলায় eকটাo
কল েনi। আমার মেন হে oখােন কলটা বসােল ভােলা হয়।
কoেসরবাবু eiসব সাতপাঁচ কথা বলেত বলেত বলিছেলন,
“eকিদন pচN বৃি েনেমেছ, তখন পািট aিফেস িটেনর ছাuিন।
আিম, যতীশবাবু আর aি নীবাবু বেস আিছ সেn েবলা। যতীশবাবু
বলেলন, আ া, eiসময় কী েখেল ভােলা হয়? aি নীবাবু বলেলন,
কী আবার, চা। যতীশবাবু িজjাসা করেলন, কoেসর, কী খাoয়া
েযেত পাের? utর eল, েছালাভাজা আর মুিড়। যতীশবাবু বলেলন,
িঠক বেলছ। তেব aি নীবাবুর কথাটাo মাথায় থাকল। েশেষ চা।”
েম মােসর ৭ তািরখ, প ােয়ত েভােটর আেগ আেগ। মিহরামপুর
sুলেমােড় দাঁিড়েয় আিছ। আরo ২-৩ জন দাঁিড়েয় আেছন। যুগল
হালদার সামেন িদেয় যাে ন। eকজেনর মnব , oi েতা pাথী যাে ।
আেরকজন, eখন রাজনীিত মােনi বদনাম, গাল খাoয়া। ei pসে
পুরেনা কথা uঠল। eকবার যতীশবাবু েহের েগেছন। তারপর আ েমর
দাoয়ায় বেস আেছন। আ েমর েছেলরা মাথায় জল ঢালেছ। আর
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েজ ািতময় বs --- ea েলর তৎকালীন eমeলe --- বািড়েত ডাkার
িনেয় eেসেছন। পােছ হােরর েশােক aকsাৎ িকছু হেয় যায়।
মালা-মিহরামপুর লােগায়া gাম েবিনয়াবািট। চলিত কথায় েবেনবািট।
নদীর ধােরর a ল। মািট uবর। ভােলা চাষ হয়, িবেশষত সবিজ চাষ।
eকসময় িছল, যখন মােঠর সবিজ মােঠi ন হত। eখন েরােডর
কল ােণ তা বাজাের আেস। েসখানকারi eক বািসnার কথায় --eমনo হেয়েছ ২০টা ফুলকিপ হােট িনেয় েগিছ। িবিk হয়িন। aবেশেষ
েলােকর হােতপােয় ধের ১০টাকায় চটবsা সেমত পুেরাটা িবিk কেরিছ।
বতমােন েবেনবািটেত েযমন চািষবাসী মাnষ থােক, েসরকম আধাচািষo
রেয়েছ। কােছi ফলতা মুk বািণজ েকnd হoয়ায় েসখােন হয়ত তারা
লিরর খালািসর কাজo কের। আবার বািড়েত চাষo কের। eরকম
হােমশাi েদখা যায়। েকu আবার দিজর কাজo কের।
আটাtেরর pথম প ােয়েত েবেনবািট েথেক িনবািচত হন pয়াত
জগদীশ হালদার। পের েবেনবািটেত dেটা বুথ হয়। oঁর মৃতু র পর
eকিট বুেথ তাঁর েছেলেক মেনানয়ন েদoয়া হয়। aপর বুেথ আhাদী
হালদারেক pাথী িনবািচত করা হয়। eঁরা সবাi িছেলন বামপnী

রাজনীিতর ছtছায়ায় থাকা েলাকজন। মূলত িসিপআi। eর কারণ
িছল, eখানকার eকসময়কার িবধায়ক ডাঃ রিব রােয়র pভাব। pয়াত
রিব রােয়র জনদরদী মেনাভাব, েসবার আদশ eঁেদরেক িসিপআiেয়র
ছtছায়ায় িনেয় আেস। eভােবi আhাদী হালদারo আেসন। তাঁর
eকিট বেড়া পিরচয় িছল, িতিন gােম দাiমার কাজ করেতন, eখনo
কেরন। ডাকেলi যখন তখন পাoয়া যায়। ফেল িতিন িছেলন সবার
আপনজন eবং ১৯৯৩ সােল সহেজi িনবািচত হন। িকnt েগাল বাধল
তার পেরর িনবাচেন। িসিপআi েথেক জৈনক ব িkর pভােব তাঁর
stীেক oi আসেন মেনানয়ন েদoয়া হল। আhাদী হালদার িটিকট
েপেলন না। তখন িটeমিস oi a েল আhাদী হালদারেক দাঁড় করায়
eবং িতিন িজেতo যান। eখনo পযn িতিন িজেত চেলেছন।
পােশর বুেথ pয়াত জগদীশ হালদােরর েছেল িজতেলন ১৯৯৩
সােল। ১৯৯৮-e আর তাঁেক মেনানীত করা হল না। eিদেক gােমর
েলােকর পূণ সমথন িছল তাঁর িপছেন। ফেল gােমর েলাক েখেপ িগেয়
মেনানীত করল িটeমিসর pাথীেক --- যাঁর িবrেd ফলতা থানায়
aেনক েকস আেছ।

সেষ চাষ িনেয় েktসমীkা
নীলকমল েবরা
আিম rপনারায়ন নেদর তীের aবিsত hগিল েজলার খানাkল থানার
জগৎপুর gােম চেtর dপুের েপৗঁছলাম। gামিট eেকবাের rপনারায়ন
নেদর তীেরi। aপর পাের পি ম েমিদনীপুেরর েজ াৎকাnরামগড়
aবিsত। জগৎপুেরর তুলনায় েজ াৎকাnরামগেড় সেষ o আলুর চাষটা
কমi হয়। ধােনর চাষটা eখােন ভােলাi হেয় থােক। eবােরর বnােত
জগৎপুেরর েবিশর ভাগ eলাকা জেলর তলায় িছল pায় েদড় মাস।
আিম হাoড়া েথেক েTেন কের তারেক র, তারেক র েথেক গেড়র
ঘাট-তারেক র বােস কের গেড়র ঘােট েপৗঁছলাম। বােস pায় ২ ঘ টা
সময় লােগ। গেড়র ঘাট েথেক ১৫ িমিনট হাঁটা পেথ জগৎপুর gােম
েপৗঁছলাম। eবােরর বnােত রাsাঘােটর েবিশর ভাগ aংশi ন হেয়
েগেছ। েয পথিট িদেয় হাঁটিছলাম েসিট িছল নদী বাঁধ। eখােন
েবিশরভাগ মাnষ কৃিষ কাজ কের জীিবকা aজন কের। িকছু িকছু
জিরর o েসানার কাজo হেয় থােক। কৃিষ কাজi eেদর pধান
জীিবকা। eরা ধান, পাট, আলু, সিরষা, বাদাম, িতল-িতিস pভৃিতর
চাষ কের থােক। eবােরর বnার জn ধােনর চাষটা হয়িন। ধান
চাষটা েয সময় হoয়ার কথা েস সময় ব াপক বnায় মাঠgেলা জেলর
তলায় িছল।

জল খুব েবিশ লােগ না। eকবারi জল েদoয়া হয়। সাধারণত eক
কাঠা জিমেত ৫০ েথেক ৮০ gাম সেষ বীজ, d’িকেলা iuিরয়া, eক
িকেলা পটাশ eবং ৫০০ gাম িড.e.িপ. লােগ। eবােরর বnার জn
eকটু েদির কের সেষর বীজ েবানা হেয়িছল। সাধারণত ei বীজ
কািতেকর িdতীয় সpােহ েবানা হেয় থােক। eবােরর সেষর চােষ
agহায়ণ মােস বীজ েবানা হেয়েছ আর েপৗষ মােসর েশেষ েতালা
হেয়েছ। pথেম জিমেত পািটলাের কের eকবার চাষ িদেয় বীজgেলােক
ছিড়েয় েদoয়া হয়। বীজgেলা ছড়ােনার আেগ জিমেত হালকাভােব জল
েদoয়া হয়। eরপর iuিরয়া, পটাশ eবং িড.e.িপ. ছিড়েয় েদoয়া হয়।
ei চােষ মজুর খুব েবিশ লােগ না। কখনo কখনo যিদ জেলর
pেয়াজন হয় তখন জল েদoয়া হয়। কারo যিদ বািড়েত দমকল থােক,
তাহেল জেলর সমsা েসখান েথেক েমটােনা হয়। নদীর কাছাকািছ যিদ
জিম থােক তাহেল নদী েথেকi জল সরবরাহ করা হয়, তা না হেল
পুkর েথেক জল সরবরাহ কের। আর েবিশর ভাগ মাnষi েহিভর জল
ব বহার কের থােক। aিতিরk জেল সেষ চােষ kিত হয় বা aিতবৃি র
ফেলo সেষ চােষ kিত হেয় থােক। েবিশ জল বা বৃি র জn সেষ gেম
(sাঁতেসঁেত হেয়) যায়, যার ফেল সেষ েথেক েতলটা কম আেস। ei
চােষ েসরকম মজুর লােগ না, যিদ েতালার সময় বৃি হেয় যায় তাহেল
মজুর খরচটা েবিশ হেয় যায়। িতন মাস পর েদখা যায় গাছটা হলুদ হেয়
েগেছ, তখনi েবাঝা যায় েয সেষ েপেক েগেছ। eর পর গাছgেলােক
েকেট িনেয় eেস যাঁক েদoয়া হয়। eর ফেল সেষর শsgেলা ঝের
যায়। ঝরা সেষgেলােক িতনচারেট েরাদ িদেয় বsায় ভের রাখা হয়।
eবােরর সেষর ফলন আেগর তুলনায় aেনক েবিশ হেয়েছ। ধু
েতালবার সময় খরচটা েবিশ হেয় েগেছ। েকননা সেষ েতালবার মুেখ
d’বার বৃি হেয়েছ। pেয়াজন মেতা সেষ কাছাকািছ সেষর েতেলর
িমেল িনেয় যাoয়া হয়। eক িকেলা সেষ েথেক সবেচেয় কম ৩৮০

আিম dজন েলােকর সে সেষর চাষ সmেn কথা বললাম।
eকজেনর নাম aিনল সামn, anজন oনারi দাদা aনািদ সামn।

aিনলবাবু o aনািদবাবুরা পাঁচ ভাi। সকেল eকসে eকi সংসাের
থােকন। aনািদবাবু হেলন সবার বেড়া। uিনi চােষর সে যুk। আর
বািক ভাigেলা সকেলi িবহাের rেপার কাজ কেরন। বাiের থাকেলo
সকেলরi কমেবিশ চােষর aিভjতা রেয়েছ। eবার oঁরা িবেঘ িতেনক
সেষর চাষ কেরেছন। সেষ চােষ বীজ বািড়েতi বানােনা হয়। েয সেষ
তুলনামূলকভােব ভােলা েসgেলােক বীেজর জn রাখা হয়। ei চােষ
মnন সামিয়কী
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gাম, সবেচেয় েবিশ ৪০০ gাম েতল পাoয়া যায়। eবং িমল খরচ
িদেত হয় ৩ টাকা। কাঠা িপছু ৮ েথেক ১০ িকেলা সেষ হেয় থােক।
বাজাের eক িকেলা কােলা সিরষা িকনেত েগেল ২৫-৩০ টাকা িদেত
হয়। সেষ ভা ােত েয েখালটা পাoয়া যায় েসটা বািড়েত িনেয় যাoয়া
হয় গrর খাবােরর জn। আবার কখনo কখনo eটা সার িহসােবo
ব বহার করা হয়। িকছু িকছু মাnষ ei েখালটা বািড়েত না িনেয় eেস
িমেলর েলাকজনেক িদেয় েদয়, েকননা oi েয িমল খরচ িকেলােত ৩
টাকা েসটা আর বািড় েথেক িদেত হয় না। oi িমল মািলক েখােলর
দrন িকেলােত আবার ২ টাকা কের চািষেক েদয়। বাজাের oi েখাল
১০ টাকা দাম িদেয় িকনেত হয়। eবাের বnার কারেণ ধােনর চাষ
েতা হয়iিন, েস জn aেনক েবিশ পিরমােণ সেষর চাষ কেরেছ
eলাকার মাnষ। aিনলবাবুরা ব বসার জn সেষর চাষ কের থােকন
না। eবাের aিনলবাবুরা িতন েথেক সােড়-িতন ki টাল সিরষা
েপেয়েছন। oঁরা িনেজেদর বািড়েত খাoয়ার জni তা ব বহার কের
থােকন। তাo আবার বছেরর েশেষর িদেক িকছু েতল িকেন িনেত
হয়। জগৎপুর eলাকায় ব াবসার জn সিরষার চাষ করেছ eরকম
েলাক েনi। সকেলi িনেজর বািড়েত ব বহােরর জn সিরষার চাষ
কের থােক।
eবাের সেষর েতেলর ঊধমুখী দােমর সে সেষর ব াপক ফলেনর
েকানo সmক েনi। eবাের সেষর েতেলর eত দােমর eকটাi
কারণ, eটা iেলকশেনর বছর। eবছর প ােয়ত েভাট, আগামী বছর
েলাকসভার েভাট। সাধারণ মাnেষর িনত pেয়াজনীয় েযসব িজিনস
রেয়েছ েসসব িজিনেসর দামi েবিশ েবেড়েছ। েয সেষর েতেলর দাম
৫০-৫২ টাকা িছল, েসটা ৮৫-৯০ টাকা হেয়েছ। েয মুsর ডােলর
দাম িছল ৩০-৩২ টাকা, তা েবেড় হেয়েছ ৫৫ টাকা। ১৯৭৮ সােল
েয পািটলােরর দাম িছল ২২,০০০ টাকা আর েয িটিভর দাম িছল
৩২,০০০ টাকা, eখন ২০০৮ সােল েসi পািটলােরর দাম দাঁিড়েয়েছ
১,৩২,০০০ টাকা আর রি ন িটিভর দাম দাঁিড়েয়েছ ধু ২২০০
টাকােত। eখন সাধারণ মাnেষর pেত েকর বািড়েতi রি ন িটিভ।
কৃিষ সmিকত েয সব িজিনস রেয়েছ েস সকল িজিনেসর দামi িদন
িদন েবেড় চেলেছ। sাধীনতার পর কৃিষর েকানরকম unিত ঘেটিন।
চািষ যখন বাজাের ফসল িবিk করেত যাে েস েতা দাম পাে i না,

আবার আমরা যখন বাজাের িকনেত যাি তখন oi সকল ফসেলর
দাম আকাশ েছাঁয়া। চািষ eবং আমােদর মেধ মধ ব িk নামক
eকজন রেয়েছ, েসi হে নােটর gr। oরাi বাজাের িজিনসপেtর
দাম িনয়ntণ কের। পি ম েমিদনীপুেরর eকজেনর কােছ েনিছলাম
েয িরলােয়n নািক সেষর েবিশর ভাগ aংশিট িকেন িনে ।
aিনলবাবুেদর ei p িট করেত oঁরা বেলন েয oঁেদর কােছ eরকম
েকান খবর েনi। সেষর েতেলর দােমর আর eকটা কারণ হেত পাের।
সরকার eবােরর েভােটর জn ব বসায়ীেদর কাছ েথেক pচুর
পিরমােণ টাকা িনেয়েছ। েসi টাকাটা তুলবার জn ব বসায়ীরা
কৃিtমভােব aভাব সৃি কের সেষর েতেলর দামটােক বািড়েয়েছ।
সেষর uৎপাদন খরচ েতা আর িdgণ হয়িন েয সিরষার েতেলর দাম
িdgণ করেত হেব। সেষ তথা anাn িজিনসপেtর দাম েয েবেড়েছ,
েস জn েকান সংগঠন বা পািট েথেক েকানরকম আেnালন বা
pিতবাদ হয়িন বা কেরিন। সেষর েতেলর দাম বাড়ার মুেখi বা কেরিন
েকন আর সেষর েতেলর দাম িকছুটা কেম যাoয়ায় eখনi বা তারা
pিতবাদ করেছ েকন? eেত িকছুটা রহs েথেকi যাে । aনািদবাবুর
ধারণা “েয সব ব বসায়ীেদর কাছ েথেক সরকার েভােটর জn টাকা
িনেয়িছল, তারা সরকারেক িকছু িদন চুপ থাকেত বেলিছল, েকননা
টাকাটা েতা তুলেত হেব, eখন টাকাটা uেঠ েগেছ। েসজn িকছু িকছু
pিতবাদ হে , eটাi হে pকৃত ঘটনা”।
ei েয সরকার ষাট হাজার েকািট টাকা কৃষেকর ঋণ মkব করল,
eেত েতা কৃষেকর aবsার unিত হoয়ার কথা। িকnt কৃষেকর aবsার
েকান পিরবতন হয়িন। যখন েদেশ কৃষেকর eiরকম ষাট হাজার েকািট
টাকা ঋণ মkব করেত হয় না, তখন যিদ সরকার কৃিষেত টাকা ঢােল,
তাহেল েতা েদেশ আিথক aবsার unিত হoয়ার কথা। তা না হেয়
আিথক aবsার aবনিত হে । যখন ১৯৮৯-e েদবীলাল কৃষেকর
হাজার হাজার েকািট টাকার ঋণ মkব কেরিছল, ei কেয়ক বছের
েতা কৃষেকর aবsা িফের যাoয়ার কথা, কৃষেকর আtহত ার ঘটনা
েতা ঘটার কথা নয়। আর যােদরেক লk কের ঋণ মkব হল, আেদৗ
তােদর ঋণ মkব হেয়েছ িক? সিরষা বা anাn িজিনসপেtর দাম
বাড়ার জn গভনেম ট পিলিস দায়ী।

পাঠকসভায় আমntণ
আগামী ১৩ জুলাi ২০০৮ রিববার িবেকল ৫টায় ৩/১০২ িচtর ন কেলািন, কলকাতা ৩২ িঠকানায় (শািমল, েছােটােদর পাঠশালা,
দূরভাষ : ২৪২৫৩১২৭) eক পাঠকসভায় পাঠকেদর আমntণ জানােনা হে । িবষয় : মnন সামিয়কী’র বতমান সংখ া।
েযাগােযাগ : ২৪৯১৩৬৬৬।

মnন সামিয়কী’র ei সংখ া pকােশ যাঁরা সাহায কেরেছন, তাঁেদর মেধ রেয়েছন
R. N. Construction, Bakshi Construction eবং Surana Sales Corporation
আমরা পিtকার পk েথেক তাঁেদর সাহােয র জn ধnবাদ জানাি ।
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নnীgাম ২০০৭ : মৃতু র খিতয়ান
সnীপ বেn াপাধ ায়
নnীgােমর আেnালন eবং হত াকাN িনেয় সবgাh eকিট িববরণ পাoয়া েবশ মুশিকল। anাn asিবধার পাশাপািশ বেড়া িমিডয়া o দলীয় রাজনীিতর aিতসিkয় হsেkপ ei সত u ঘাটেন নানা জিটলতার সৃি কেরেছ। মৃতু র সmূণ খিতয়ান পাoয়াo মুশিকল। ei pবnিট হােত পাoয়ার পর আমােদর সে পূব
েমিদনীপুেরর eকিট gােমর eক যুবেকর সে আলাপ হয়। কথা pসে জানেত পাির, তাঁর a ল েথেক যাঁেদর eকিট দেলর পk েথেক িনেয় আসা হেয়িছল,
anদেলর েলােকেদর হােত তাঁেদর েকu েকu খুন হেয় যান। ei মৃতেদহgিল pথমদেলর পk েথেক drত সিরেয় েফলা হয়। সংঘেষ শািমল di দেলর
েকানপki ei ঘটনােক pকাশ করেত চায়িন। eরকম ঘটনা যিদ আরo ঘেট থােক, তেব মৃতু র pকৃত তািলকা eবং সংি িববরণ পাoয়া কীভােব সmব?
১৯৪২ সােলর মিহষাদল আেnালেনর িববরণ pকােশo েসiসময় কংেgস কিমuিনs েকান দলi আgহ েদখায়িন। aেনক পের গেবষণার মধ িদেয় তা kমশ
u ঘািটত হেয় চেলেছ। বতমান েলখেকর নnীgাম িনেয় খিতয়ান তিরর েচ াo সত u ঘাটেনর eক চলমান pিkয়ার a ।

নতুন ‘সূেযাদয়’ oi িদনgেলােক anকারাবৃতi েরেখ েদেব। ১৪ মােচর
গণহত া িনেয় iিতমেধ i pচুর েলখা হেয়েছ --- সমীkা, pিতেবদন
iত ািদ pকািশত হেয়েছ; তথ িচt তির হেয়েছ; িকnt আমরা যা খুঁজেত
চাiিছ, তার utরo oiসব সূt েথেক সবটা পাoয়া যােব না।

নnীgােম ২০০৭ সােল েমাট কতজন মাnষ মারা িগেয়েছ? েসাজা কথায়
eর utর : আমরা জািন না। েকu েবাধ হয় জােন না। iংরািজ
েs সম ান পিtকায় ২ িডেসmর, ২০০৭ িবজয় েচৗধুরী িলেখিছেলন, ৩৪
জেনর মৃতু sীকৃত (confirmed)। ৩১ িডেসmর দিনক েs সম ােন
skমার িমt জানান, ভূিম uে দ pিতেরাধ কিমিটর িহসােব তােদর ২৯
জন সদs বা সমথেকর মৃতু হেয়েছ। জাnয়াির, ২০০৮ িসিপআi(eম)
pকািশত ‘দ Tুথ িবহাi ড নnীgাম’ পুিsকােত দািব করা হেয়েছ,
pিতেরাধ কিমিটর আkমেণ তাঁেদর ২৯ জন সমথক pাণ হািরেয়েছ। ৩
জাnয়াির, ২০০৮ নnীgাম িবেdােহর pথম বষপূিতর িদেন দিনক
েs সম ান সারা বছের kয়kিতর েয িববরণ pকাশ কের, েসখােন
রেয়েছ : পুিলশ eবং িসিপeম বািহনীর আkমেণ িনহেতর সংখ া : ২৭।
s i েদখা যাে , eকটা সূt েথেক পাoয়া িহসােবর সে আর
eকটা সূেtর িহেসব িমলেছ না। pিতেরাধ কিমিটর ২৯ জন eবং
িসিপeেমর ২৯ জন --- সব িমিলেয় ৫৪ জেনর মৃতু হেয়েছ --eiরকম eকটা খিতয়ানo তির করা যােব না ; কারণ তািলকা েথেক
েদখা যাে , িনহেতর মেধ কেয়কজন ‘আমােদর েলাক’ বেল di পেki
দািব কেরেছ। নnীgাম কৃষক িবেdাহ eবং রাTীয় সntাস িনেয় সবেচেয়
েবিশ খবর pকাশ কেরেছ দিনক েs সম ান-i। সারা বছর ধের oi
পিtকায় pাণহািনর যত সংবাদ pকািশত হেয়েছ, তার সে িকnt oi
পিtকােতi (৩.১.২০০৮) pকািশত মৃেতর তািলকা সংখ ার িহসােব
েমেল না। েশেষাk তািলকায় aব েকবলমাt pিতেরাধ কিমিটর
কতজন মারা েগেছ, তার খিতয়ানi েদoয়া হেয়িছল। িকnt কিমিট
েযখােন ২৯ জেনর মৃতু র কথা বেলিছল, oi তািলকায় েসখােন রেয়েছ
২৭ জেনর নাম। দিনক েs সম ােনর oi তািলকািটেক মৃতু র সmূণ
খিতয়ানo বলা যায় না; িনহত িসিপeম সমথক বা ভাড়া-করা gNােদর
নাম oi তািলকায় েনi। মেন রাখা ভােলা, pিতেরাধ কিমিটo মােসর
পর মাস েখজুিরর িদক েথেক আkাn হবার পর েসেpmর মােসর পর
েথেক pত াঘাত করেত r কের। েসi আkমেণ aথবা যেথ েবামাgিলবষেণ নnীgাম-েখজুিরর িসিপeম সমথক ভাড়া করা gNা, eবং
সাধারণ gামবাসীo কেয়কজন pাণ হািরেয়িছল। যারা িঠক েকানo
পেkরi সিkয় সদs িছল না, তােদরেক eখন di পki ‘আমােদর
েলাক’ বেল দািব করেছ --- eটাo সmব; কারণ eরকমi হেয় থােক।
সmূণ eবং েমাটামুিট pামাণ খিতয়ান েয পাoয়া যােব না, তার
eকটা বেড়া কারণ : নেভmর মােসর pথম সpােহ, িবেশষত ৭-১০
নেভmর, ‘পুনদখেলর’ নােম নnীgােম িঠক কী ঘেটিছল --- তা আমরা
eখনo জািন না eবং েকানিদন েবাধহয় জানেতo পারব না। নnীgােমর
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৭ জাnয়াির ভরত মNল, েশখ েসিলম eবং িব িজত মাiিত নােম
িতনজন যুবেকর মৃতু হেয়িছল --- ei সংবাদিট িনেয় েকান িবতক
েনi। যার বািড় েথেক িবেdাহী gামবাসীেদর oপর gিল েছাঁড়া হি ল,
েসi kখ াত শ র সামেnর বািড়o kুb জনতা jািলেয় েদয়; eবং
আgেন পুেড়i শ েরর মৃতু হেয়িছল বেল জানা যায়। ৭ জাnয়াির
মৃেতর সংখ া তাহেল চার। ১৪ মাচ পুিলশ eবং পুিলশেবশী িসিপeম
বািহনীর gিলেত ১৪ জেনর মৃতু হেয়েছ --- ei সংবাদিটo sীকৃত।
হাiেকােটর িনেদশ anসাের সরকার ১৩িট পিরবারেক kিতপূরণ িদেয়
িদেয়েছ; eকজন মৃত ব িkেত শনাk করা যায়িন --- ei তথ িনেয়o
েকান িববাদ েনi। িকnt eকটা p েথেক যাে : eকজনেক শনাk
করা েগল না েকন? মৃেতর পিরবার েথেক েকu kিতপূরেণর দািব িনেয়
eখনo পযn eিগেয় আেসিন েকন? মৃেতর সংখ া িক ১৪-i, নািক
আরo েবিশ? আরo কেয়কজন মৃত ব িk িক eখনo aশনাki রেয়
েগেছ?
িশ েদর পা েটেন িছঁেড় েফলা হেয়েছ, েকেট নদীর জেল ভািসেয়
েদoয়া হেয়েছ, িকছু মািটেত পুঁেত বsা বা পাথেরর চাঙর িদেয় েদoয়া
হেয়েছ --- eiসব বীভৎস কািহনীর কথা আমরা ১৪ মােচর পর েথেকi
েন আসিছ। anত eকজন মিহলা আমােক জািনেয়িছেলন, িতিন
িনেজর েচােখ eকিট িশ হত ার ঘটনা েদেখেছন। তাঁর sামীর আপিt
িছল না, িকnt oi মিহলা আমােক তাঁর নাম িলখেত িনেষধ কেরন, তাi
pকাশ করেত পারিছ না। সারা ভারেতর নাগিরক uেদ ােগর আেয়াজেন
২৬-২৭ েম নnীgােম েয জন নািন বা পাবিলক Tাiবুনাল হয়, েসখােন
aব কেয়কজন gামবাসী নাম pকাশ কেরi oi ধরেনর হত াকােNর
pত kদশী বেল সাk েদন। ঘটনাgিলেক তাi কাlিনক বা আত gs
মেনর pলাপ বেল eেকবাের agাh করা যায় না; যিদo oi জাতীয়
িববরেণর pত k pমাণ eখনo িকছু পাoয়া যায়িন।
eেকবাের িকছুi পাoয়া যায়িন, তা-o আবার বলা যায় না। ১
eিpল েঝােপর েভতর েথেক eকটা মৃতেদহ udার হেয়িছল --- ei
তথ িট েবাধহয় aেনেকরi মেন েনi। pথেম েশানা িগেয়িছল, dিট দg
েদহ; পের eকিট মৃতেদহi পাoয়া যায়। ১৬ মাচ িসিবআi তদnদল
নnীgােম েপৗঁছেল gামবাসীরা ভাঙােবড়ার eকিট জায়গার িদেক তাঁেদর
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নাম েদoয়া হেয়েছ। ei তািলকা eমeসিস-র তািলকার সে পুেরা
িমেল যায়। ajাত মৃত ব িk sbত সামn বেল ei বiেত anমান করা
হেয়েছ।
১ eিpল েয eকিট মৃতেদহ পাoয়া িগেয়িছল, তার কথা িকnt
েকানo িরেপােটi েনi। ১৪ মােচর িহংসাকােN আর eকজেনরo মৃতু
হেয়েছ। আহত aবsায় কলকাতার eস.eস.েক.eম. হাসপাতােল কেয়ক
মাস িচিকৎসাধীেন থাকার পর ২৯/৩০ aেkাবর মারা েগেছন তাপস
মাnা।

দৃি আকষণ কের বেল, eর নীেচ বিড আেছ। জায়গািট খুঁেড় েদখা
হয়িন। তেব eকটা বাগােনর েভতর েথেক িসিবআi েগািবn পাiক নােম
eকজন grতর আহত ব িkেক udার কের হাসপাতােল পাঠায় ( দিনক
েs সম ান, ১৭.৩.২০০৭)। আরo কেয়কিদন েদির হেল েসi ব িkিটo
সmবত বিড হেয় েযেতন। sbত সামn নােম eখনo eকজন ‘িনেখাঁজ’
হেয়i আেছন। eক বছর েকেট যাoয়ার পরo তাঁর সnান পাoয়া
যায়িন। পাবিলক Tাiবুনােলর িরেপােট aব েদখিছ, eকজন pতk দশী
জািনেয়েছন, িতিন sbতেক gিল েখেয় পেড় েযেত েদেখিছেলন; তার
েদহটা েটেনিহঁচেড় সিরেয় িনেয় যাoয়া হয় (বাংলা anবাদ, পৃঃ ১৫)।
eরকম ঘটনা আরo িকছু ঘেট থাকেত পাের ---eমন আশ া aমূলক
নয়। আর eকিট মৃতু র কথাo জানা েগেছ িসিপeম সূt েথেক। sনীতা
মNল নােম eক গৃহবধূেক ৯ েফbrয়াির ধষন কের হত া করার পর, তার
েদহটা গােছ টািঙেয় েদoয়া হেয়িছল --- eiরকম eকিট িববরণ পাoয়া
যায় (গণশিk, ৩০ মাচ, ২০০৭)। িসিপeম pকািশত তািলকায় যািমনী
মNল নােম আর eকিট নামo আেছ।
িবিভn সূt েথেক পাoয়া তেথ র িভিtেত বলা যায় ১৪ মাচ anত
১৭/১৮ জেনর মৃতু হেয়িছল। ৭ জাnয়াির েথেক িহসাব করেল মাচ
মােস নnীgােম মৃেত র সংখ া দাঁড়াে kিড়র েবিশ, pায় ২২ জেনর
মেতা। eিpল েথেক aেkাবর মােসর েশষ পযn নnীgােম pায়
pিতিদনi েকান-না-েকান সংঘেষর ঘটনা ঘেটেছ; pথম কেয়ক মােস
eকতরফা আkমণ কেরেছ েখজুিরর িসিপeম বািহনী --- eকথা আমরা
সবাi জািন। তারপর aব পালটা আkমণo r হয়। ei সংঘেষ
েবশ কেয়কজন gামবাসীর মৃতু হয়। েস-pসে যাবার আেগ ১৪ মােচর
মৃতু -তািলকাটা আর-eকবার েদেখ িনi।

১৪ মােচর পর
eিpল েথেক aেkাবেরর মাঝামািঝ সময় পযn েযসব মৃতু র ঘটনা
ঘেটেছ, তার সংবাদ বাংলা eবং iংেরিজ েs সম ােনi েবিশ pকািশত
হেয়েছ। oi dিট পিtকার সংবােদর িভিtেত eরকম eকটা খিতয়ান
পাoয়া যায় : ১। িদলীপ মNল (েগাkলনগর, ২৯ eিpল)। ২। মহীেতাষ
করণ (জামবািড়, ২৯ eিpল) ৩। বাপন পাt (েশরখাঁচক, ২৯ জুলাi)।
৪। মহােদব মNল (েখজুিরর বািসnা, নnীgােম চেল eেসিছেলন।
িসিপeম বািহনীর gিলেত pাণ হারান ২৪ আগs)। ৫। পাবতী িমt
(নnীgাম, ৬ aেkাবর)। ৬। মানস মNল ( িসিপeম সমথক, সংঘেষ
িনহত ৭ aেkাবর)। ৭। কাiয়ুম কাজী (pিতেরাধ কিমিটর [িবiuিপিস]
সমথক, ২৯ aেkাবর) ৮। গ াধর বs (নnীgাম, ২৯/৩০ aেkাবর)।
৯। মীর মুরেসদ (িবiuিপিস সদs, েখজুিরেত িনেয় িগেয় হত া করা হয়
aেkাবর মােসর েশেষ; সংবাদst : আনnবাজার পিtকা ১ নেভmর)।
aেkাবর মাস পযn িহসােব তাহেল anত ৩০ জেনর মৃতু হেয়িছল
বেল জানা যাে । িকnt ei খিতয়ানo সmূণ নয়। aেkাবর মােসর
েশষ সpােহ কতজন মারা িগেয়িছল, েসi িবষেয় নানা সূt েথেক নানা
রকম সংবাদ পাoয়া েগেছ। েসi pসে আমরা পের আসিছ। তার
আেগ জািনেয় রািখ, িসিপeম-pকািশত তািলকায় িদলীপ মNল,
মহীেতাষ করণ, মহােদব মNল, মানস মNল, বাপন পাt-র নাম আেছ
eবং তােদর িসিপeম সমথক বেল দািব করা হেয়েছ। বাপন পাt মারা
িগেয়িছেলন জিমেত লাঙল িদেত িদেত, আচমকা gিলর আঘােত। িতিন
েকান দেলর সদso হেত পােরন, আবার eকজন সাধারণ কৃষক হoয়াo
সmব। মহােদব মNল সmেক আমরা আেগ যা েনিছ, ei তািলকায়
বিণত মৃতু র কারণ তার সে িমলেছ না। বলা হেয়েছ, িতিন tাণিশিবের
মারা িগেয়িছেলন। মৃতু র িদন ২৪ জুন। পিtকায় pকািশত সংবােদর
সে ei তািলকায় uিlিখত মৃতু িদেনর তািরেখর আরo িকছু aস িত
আেছ। ভুল uভয়পেkরi হেত পাের; িনছক ছাপার ভুেলo তািরখ
বদেল যাoয়া aসmব নয়।
তার েচেয় বেড়া পাথক হল : িসিপeম তািলকায় আরo কেয়কজন
মৃত ব িkর নাম পাoয়া যাে : ১। রাম কািমলা (৫ েম)। ২। sনীতা
জানা (৭ েম)। ৩। রাসমিণ দাস (৮ েম)। ৪। হেরকৃ িচিট (৪ জুলাi)।
৫। arণ দাস (৪ আগs)। ৬। েমাহন মNল (৮ aেkাবর)। ৭। েগা
দাস (২৭ aেkাবর)। ৮। sনীল বার (২৭ aেkাবর)। ৯। ব ন গাড়ু
দাস (২৭ aেkাবর)। ১০। ীমn দাস (৩০ aেkাবর)। েশেষর dজেনর
tাণ িশিবের মৃতু হেয়েছ বেল uেlখ করা হেয়েছ। eছাড়া মীরখুরেসদ
(২৬ aেkাবর) নােম আর eকজেনর মৃতু র কথাo বলা হেয়েছ।
সmবত ei ব িk আনnবাজাের (১ নেভmর) uিlিখত মীর মুরেসদ।
পিtকায় তাঁেক িবiuিপিস সদs eবং েখজুিরেত িনহত বেল বণনা করা

eিpল মােস গণতািntক aিধকার রkা সিমিত (eিপিডআর) eবং
পি মব েখতমজুর সিমিত েযৗথভােব তথ াnসnােনর পর েয pিতেবদন
pকাশ কের, তােত ৯ জন মৃেতর নাম িদেয় জানােনা হেয়িছল, ৫িট
মৃতেদহেক eখনo শনাk করা যায়িন। eরপর জুন মােস েমিডক াল
সািভস েস টার (eমeসিস) আরo তথ পূণ eকিট িরেপাট iংেরিজেত
pকাশ কের। oi িরেপােট (পৃঃ ৬) ১৩ জন মৃেতর নাম-পিরচয় িদেয়
eকজনেক ajাত (‘আনেনান’) বেল িচিhত করা হেয়িছল। তািলকািট
ei : ১। iমদাdল খান (২০)। ২। েগািবn দাস (৩০)। ৩। sিpয়া
জানা (৪০)। ৪। রাজা েসখ iমদাdল (২০)। ৫। রতন দাস (৩০)। ৬।
বাসnী কর (৬২)। ৭। পুে nd মNল (২৭)। ৮। জয়েদব দাস (২৪)।
৯। বাদল মNল (৪৫)। ১০। pলয় িগির (২৫)। ১১। রাখাল িগির
(৩২)। ১২। প ানন দাস (৪৫)। ১৩। শmু পাল (৩০)। ১৪। ajাত।
সব িমিলেয় ১১ জন পুrষ eবং dজন নারী। মৃতেদর মেধ যুবকবয়সীরাi সংখ ায় েবিশ।
পাবিলক Tাiিবনােলর িরেপাট িকnt ১৪ জন মৃেতর নামi পাoয়া
যাে (বাংলা anবাদ, পৃঃ ১৪-১৫)। ei তািলকায় রাখাল িগিরর নাম
েনi; িকnt গড়চkেবিড়য়ার সািকলা িবিব বেল eকজেনর কথা জানা
যাে । eছাড়া রেয়েছ oi a েলরi রাজা রাম দােসর নাম। মৃত শmু
পাল “utম’ নােমo পিরিচত --- ei তথ িটo েদoয়া হেয়েছ। সmpিত
আkামুল হক eবং িনমাi সাu dজেন িমেল সমীkালb তেথ র িভিtেত
েয grtপুণ বiিট pকাশ কেরেছন, েসখােনo (পৃঃ ৫১) ১৩ জন মৃেতর
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মাiিত (৬ নেভmর), চ ল িমদ া (৭ নেভmর, দীপক দাস (৩ নেভmর)।
[েমাট ৬ জন]
anিদেক দিনক েs সম ােন িনরাপদ ঘাটা (খাটুয়া?) eবং মদন
দাস নােম আর-eকজন ভাঙােবড়ায় ল া ডমাiন িবেsারেণ িনহত
হেয়েছন বেল uেlখ করা হেয়িছল। িসিপeম তািলকায় িনরাপদ
িবেsারেণ মারা েগেছন বেল uেlখ করা হেলo মদন দােসর নাম েনi।
নেভmেরর েসi ভয়ানক িহংসার িদেন আহত হেয় পের মারা েগেছন
েশখ sেলমান (২৭ নেভmর) eবং িবd ৎ বালা মাiিত (২৯ নেভmর)। ৩
জাnয়াির ২০০৮ দিনক েs সম ােনর তািলকায় লালু িগির eবং ামলী
মাnা নােম আরo dজন মৃেতর নাম রেয়েছ। িসিবআi তদn দল হেরন
pামািণক নােম eক gামবাসীর মৃতেদহ মািটর তলা েথেক খুঁেড় েবর
কেরেছ। ei নামgিল eকt করেল আমরা আরo ৬িটর মৃতু র সংবাদ
পাi।
িসিপeম তািলকা েথেক ৬ জন মৃেতর নাম আমরা আেগi
েপেয়িছলাম। তারা সংখ ার সে ei সংখ া েযাগ িদেল ১২ জন মৃত
ব িkর নাম-পিরচয় পাoয়া যাে । eর আেগ আমরা anত ৪০িট
মৃতু র কথা েনিছলাম। তার সে ei ১২িট নাম েযাগ িদেল মৃেতর
সংখ া ৫০ ছািড়েয় যায়, pায় ৫৫।
িকnt ei সংখ ািটেকo a াn বলা যােব না। pথমত eকi ব িkর
নাম aেনক সময় d-বার uিlিখত হেয়েছ; েযমন িনরাপদ খাটুয়া আর
িনরাপদ ঘাটা সmবত eকi ব িk। ৩ জাnয়াির দিনক েs সম ােনর
তািলকায় গ ারাম দাস বেল eকিট নাম আেছ। iিনi সmবত গ াধর
বs যার মৃতু র খবর oi পিtকােতi আেগ pকািশত হেয়িছল। eiসব
aসংগিত eেকবাের asাভািবক নয়। তেব oi তািলকার সে oi
পিtকােতi pকািশত সংবােদর গরিমলo লk করা যায়। আিদত
বসাক, মদন দাস, িবমল মNল eiরকম কেয়কজন মৃত বেল েঘািষত
ব িkর নাম পাoয়া যায় না।
oi তািলকােত েকবলমাt িসিপeম বািহনীর আkমেণ িনহতেদর
নামi েদoয়া হেয়িছল। তাi েবাধহয় িসিপeম সমথকেদর নাম বাদ
েদoয়া হেয়েছ। িকnt আিদত বসাক বা মদন দাসেক িসিপeমo
‘আমােদর েলাক’ বণনা কেরিন eবং িসিপeম-pকািশত তািলকায়
তাঁেদর নামo েনi। pকািশত সব মৃতু সংবাদ pামাণ oi তািলকায়
১২জন িনেখাঁজ ব িkরo নাম আেছ। eর েবিশ িকছু না-o হেত পাের।
আমরা জািন না। িসিপeম-eর তািলকািটo আমরা পুেরাপুির যাচাi কের
েনoয়ার sেযাগ পাি না।
আমরা বstিন , pামাণ eকিট খিতয়ান রচনার েচ া কেরিছলাম।
েকান uৎসেকi আগাম সেnেহর েচােখ েদিখিন; eবং মৃতেদর
রাজৈনিতক রঙ িবচার কিরিন। pায় ৫৫িট pাণহািণর কথা আমরা
েনিছলাম। যাঁরা pাণ হািরেয়েছন, তাঁরা েয-রাজনীিতi কrন, সাধারণ
কৃিষজীবী মাnষi তাঁেদর মেধ সংখ ায় েবিশ। সকেল হয়েতা খুব সিkয়
রাজৈনিতক কমীo িছেলন না। মৃতু র পর শাসক aথবা িবেরাধী দল
eখন তাঁেক ‘আমােদর েলাক’ বেল দািব কেরেছ। ei আশ া িভিtহীন
নয়; কারণ মৃতেদহ িনেয় রাজনীিতর দলাদিল েমােটi েকান নতুন ঘটনা
নয়। eটা বরং রাজনীিতরi aংশ হেয় েগেছ বলা যায়।
২০০৭ সােল নnীgাম-েখজুিরেত pায় ৫৫িট pাণ িবন হেয়েছ --ei েঘাষণাটাo আমরা যেথ েজার িদেয় করেত পারিছ না। কারণ

হেয়িছল। ei তািলকায় তাঁেক িসিপeম সমথক eবং সােত াবািড়েত
িনহত বেল uেlখ করা হেয়েছ।
তািলকায় sনীতা জানা বেল eকিট নাম রেয়েছ; মৃতু র তািরখ ৭
েম। ২৫ েম আনnবাজার পিtকায় eকিট সংবাদ pকািশত হেয়িছল :
sমিত জানা বেল নnীgােমর eক গৃহবধূ েখজুিরর tাণিশিবের সপিরবাের
বাস করিছেলন। মানিসক aবসােদ িতিন আtহত া কেরন। sনীতা আর
sমিত eকi নারী িকনা, আমরা িনি ত বলেত পারিছ না। তেব তাঁর
মমািnক মৃতু েক নnীgাম িহংসাকােNর পিরিsিত েথেক িবি n কের
েদখা uিচত নয় বেল আমরা মেন কির।
যাi েহাক, িসিপeম-pদt তািলকা েথেক আমরা anত আরo
১০িট মৃতু র সংবাদ পাি । eিpল-aেkাবর ei সময়কােল তাহেল pায়
১৮ জন eবং জাnয়াির েথেক িহসাব করেল আমরা আেগ েয ২২িট
মৃতু র কথা বেলিছলাম, তার সংখ া িগেয় দাঁড়াে ৪০। িকnt eটাo
পূণা eবং pামাণ খিতয়ান বলা যােব না। ২৭ aেkাবর দিনক
েs সম ান চার জেনর মৃতু র খবর িদেয়িছল। ৩০ aেkাবর
আকাশবাণীর সাn sানীয় সংবােদ েঘাষণা করা হয় : গত কেয়ক িদেন
নnীgােম ৭ জেনর মৃতু হেয়েছ। সংখ া িনেয় িব ািn চরেম েপৗঁেছ যায়
নেভmর মােস। oiসময় েকান তািরেখ কতজন মারা েগেছ --- তা
আমরা eখনo জািন না।

নেভmর িহংসাকাN
৮ নেভmর সn ায় আকাশবাণীর sানীয় সংবােদ বলা হেয়িছল ২৬
aেkাবর েথেক ৭ নেভmর পযn সময়কােল ১২ জন মাnষ pাণ
হািরেয়েছ নnীgােম। মৃতেদর নাম uেlখ করা হয়িন। সংবাদপt েথেক
কেয়কিট নাম পাoয়া যাে : িবiuিপিস-র রিবন দাস (েসানাচূড়া) eবং
di িসিপeম সমথক তুষার সাu (সােহবগ ) o িনরাপদ খাটুয়া (ঘাটা?)
[ভূপিতনগর] --- eেদর মৃতু হেয়িছল ৬ নেভmর। িনরাপদ ঘাটা eবং
তুষার সাuেয়র নাম িসিপeেমর তািলকােতo আেছ; তািরখo িমেল
যাে ।
৭-১০ নেভmর নnীgাম রণেkt হেয় িগেয়িছল; সাংবািদকরা pেবশ
করেত পােরিন। ফেল oi কেয়কিদেন কী ঘেটিছল --- তার পুেরা
িববরণ িলিপবd েনi। িনরst gামবাসীেদর িমিছেলর oপর িসিপeম
বািহনী gিল চািলেয়িছল ১০ নেভmর eকথা আমরা জািন। gিল চালনা
eবং সংঘেষ ৪ জেনর মৃতু র কথা সরকাির সূt েথেকo েঘাষণা করা
হেয়িছল। ১০ নেভmর দিনক েs সম ান েশখ েরজাuল নােম eক মৃত
ব িkর নাম pকাশ কের। ১৪ নেভmর জানা যায়, িবমল মNল, জগnাথ
েবরা eবং তাঁর stী িনহত হেয়েছন। aবসরpাp েমজর আিদত
বসাকেক েখজুিরেত িনেয় িগেয় হত া করা হেয়েছ বেলo eকিট সংবাদ
pকািশত হয়। oi িদনi (১৪/১১) আনnবাজার পিtকায় খবর িছল :
নদীেত eকিট মৃতেদহ ভাসেত েদখা েগেছ।
oপের েয-নামgিল uেlখ করা হল তার মেধ েরজাuল কিরম ছাড়া
আর কারo নাম িসিপeম তািলকায় েনi। েরজাuল tাণিশিবের ৩
নেভmর মারা েগেছন বেল uেlখ করা হেয়েছ। সংবাদপেt আমরা
খবরিট েপেয়িছলাম ১০ নেভmর। িসিপeম-pকািশত তািলকায় নেভmর
মােস মৃত আরo কেয়কজেনর নাম পাoয়া যাে : েগৗর দাস (১
নেভmর), েগািবn িসং (১ নেভmর), তপন মাnা (৩ নেভmর), শংকর
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আেগi বেলিছ, ১০ নেভmর কতজন pাণ হািরেয়িছেলন, তা eখনo
ajাত রেয় েগেছ। iংেরিজ েs সম ােন িহেসব েদoয়া হেয়িছল :
৩০/৩৫। ১০ নেভmর কলকাতার ধমতলায় েমধা পাটকেরর aনশন
মে রাত সােড় নটা নাগাদ নnীgাম েথেক েসলেফােন খবর আেস :
মৃত anত ৪৫। ীমতী পাটকর িনেজi মাiেkােফােন ei সংখ ািট
েঘাষণা কেরন। েসিদন আমরা কেয়কজন সারারাত aনশন মে
বেসিছলাম। aেনক মাnষ মারা েগেছ, aেনক মৃতেদহ পাচার কের
েদoয়া হেয়েছ --eiরকম খবর মােঝমােঝi েসলেফােন আসিছল,
নnীgাম েথেক ei জাতীয় সংবােদ িকছু aিতশেয়ািk থাকেত পাের।
িকnt ভয়াবহতার মাtা সmেক eকটা ধারণা পাoয়া যায়। সংবাদপেt
pকািশত সব সংবাদi হয়েতা pামাণ নয়, িসিপeম-pকািশত
তািলকার মেধ o িকছু কাlিনক নাম েথেক যাoয়ার সmাবনা eেকবাের
agাh করা যায় না।
eiসব aসংগিত, িব ািn eবং সীমাবdতা সেtto িকnt আমরা
anত ৫৫িট মৃতু র খবর িলিপবd রেয়েছ েদখেত পাি । ১০ নেভmর
যাঁরা pাণ হািরেয়েছন, তাঁেদর সংখ া ধের িহেসব করেত পারেল
pিতেবদন

নnীgােম মৃতু র খিতয়ান কী হেত পাের, তা ভাবেলo আর eকবার
িশহিরত হেত হয়।
তথ সূt :
১। ‘নnীgাম গণহত া’, তথ াnসnান িরেপাট। গণতািntক aিধকার রkা সিমিত
eবং পি মব েখতমজুর সিমিত; eিpল ২০০৭।
২। ‘নnীgাম েজেনাসাiড a া ড মাস েরপ’, েমিডক াল সািভস েস টার; জুন
২০০৭।
৩। ‘নnীgাম গণহত া’, জন নািনর pিতেবদন; সারা ভারত নাগিরক uেদ াগ
(বাঙলা anবাদ), িডেসmর ২০০৭ [মুল iংেরিজ িরেপাটিট pকািশত হয়
আগs মােস]।
৪। ‘দ Tুথ িবহাi ড নnীgাম’, িসিপআi(eম), জাnয়াির ২০০৮।
৫। ‘নnীgােমর hদয় হেত’, ামল চkবতী; nাশনাল বুক eেজিn।
(pকাশকাল েদoয়া েনi)
৬। ‘গণ aভু tােনর আেলােক নnীgাম’, আkামুল হক eবং িনমাi সাu;
a েমধ, েফbrয়াির ২০০৮।
৭। দিনক েs সম ান, দ েs সম ান, দ টাimস a iি ডয়া, আনnবাজার
পিtকা, গণশিk।
৮। ‘েডথ েটাল iন নnীgাম’, সnীপ বেnাপাধ ায়; ি টয়ার, ৯-১৫ মাচ ২০০৮।

কয়লাখিন a েল আgন েকন?
sদীpা পাল
“সাতgাম দাu দাu কের jলেছ”

১২িট বািড়েত ফাটল ধের। পরবতী িতনমােসর মেধ িতনবার আgন
jেল uঠেত েদখা যায় িনমচা েকািলয়ািরেত। েকািলয়াির a েল pবাদ
আেছ মািটর বুক িচের কয়লা তুেল আনার েরােষ ধিরtী মাnেষর oপর
pিতেশাধ িনে । e-েতা pবাদ! সিত i ধিরtী কীভােব কােদর oপর
pিতেশাধ িনে ? আর কারা পার েপেয় যাে ? eর সমাধান কী? ei
p gেলার utর েখাঁজার মেধ িদেয় ২৩৮ বছেরর পুরেনা কয়লাখিন
a েলর সাতgাম o িনমচার আgন jেল oঠার o চাপা পড়ার গlিট
সম ক েবাঝার েচ া কির।
েকমন কের আgন jলল বা jলেছ?
সাতgাম ভারেতর তথা eিশয়ার সবেথেক পুরেনা রাণীগ কয়লাখিন
a েলর eকিট gাম। pায় ছয়-সাতেশা বছর িক তারo েবিশ পুরেনা
gাম। েকািট েকািট বছর আেগ িনরkীয় kািnয় a েলর গভীর বনা ল
pবল ভূিমকmেনর ফেল মািট চাপা পেড়। তারপর েকািট েকািট বছর
ধের পৃিথবীর িভতেরর pবল তাপ o চােপর ফেল কয়লায় rপাnিরত
হয়। ei কয়লার সnান পায় মাnষ। জীবাে র মেধ শিkর uৎস
িহসােব কয়লাi pথম আিব ার হয়। বতমােন কয়লা pায় ৭০ শতাংশ
শিkর uৎস। কয়লা pথেম মািটর al গভীরতা েথেক সারেফস মাiিনং
বা েখালামুখ খিন কের eবং পরবতীকােল kমশ মািটর আরo গভীর
েথেক কয়লা েতালা হেত থােক। মািটর তেলর কয়লার sর েথেক তুেল
আনার পিরণিতেত কয়লাখিন a েল তির হয় স, গ াস o আgেনর
সমsা। রাণীগ ঝিরয়া কয়লাখিন a েল ei সমsািট জিটল আকার
ধারণ কেরেছ। তারi ফলrিতেত সাতgাম o িনমচার আgন।
১৭৭৪ সাল েথেক r হয় রাণীগ a েল বািণিজ ক ভােব
কয়লার uেtালন। eখােন u মােনর নন-েকািকং eবং েকািকং কয়লার

২০০৮ সােলর pথম িদেন সাতgাম o েবনালী gাম সংলg eলাকায়
পাঁচ-ছয়িট েবআiিন কয়লাখিনেত আgন jলেত েদখা যায়। তার
eকমাস পের সাতgাম gােমর eকিট যুবক িনিবকার ভােব মজা করেত
করেত ei কথাgেলা বেল। iিসeল sীকার কেরেছ, েসখােন
iিসeল-eর িনেজর েকািলয়াির িছল। তারo আেগ িছল িbিটশ
মািলকেদর েকািলয়াির।
gাম েথেক মাt ২০ িমটােরর মেধ আgন jলেছ। কােছi েতেলর
পাiপ, েরললাiন, জাতীয় সড়ক। পাঁচিদন ধের আgন jলল। সামিরক
তৎপরতায় আgেনর িশখা চাপা েদoয়া হল। বুলেডাজার িদেয় gঁিড়েয়
েদoয়া হল েবআiিন খাদান। জাnয়ািরর ১ তািরেখ সাতgােম কীভােব
আgন ধরল --- তা gােমর মাnেষর কােছ জানেত চাiেল pেত েকi
বলল --- “আিম ঘটনার সময় gােম িছলাম না”। ei a েলর
তৃণমূল েনতা বেলন, কয়লা মািফয়া o pশাসেনর েযাগসাজেশ
পুেরাদেম চেল েবআiিন খাদান। তেব আgন লাগার সময় oi খাদােন
নািক েকান মাnষ কাজ করিছল না। তেব িজ িট েরাড েথেক খুব
কােছ ei eলাকার িদেক নজর িদেলi েদখা যায় িদেনরেবলায় চলেছ
েবআiিন খাদান। খাবােরর েদাকান িনেয় sানীয় বা আিদবাসী (বাiের
েথেক কাজ করেত আসা) মাnেষর েমলা বেস েগেছ। সাতgােমর
মাnষ আরo বেল “আgন িক আজেকর নািক? aেনকিদন েথেকi
আমরা েদখিছ েধাঁয়া uঠেছ। pায় ৮৪ সাল েথেকi”। eখােন ১৯৮০
সাল েথেক iিসeল-eর ফায়ার ফাiিটং pেজk চলেছ। তাহেল আgন
িক aেনক পুরেনা? আgন লাগল িকভােব? পরপর আরo ঘটনা ঘেট
চেলেছ। কােছi ফায়ার ফাiিটং pেজk eলাকার মেধ িনমচা gােমর
মnন সামিয়কী
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েকান p ান না থাকায় েকাথায় কী মােপর িপলার o গ ালাির শূnsান
আছ, তার ফেল েকান eলাকা kমশ স pবণ eলাকায় পিরণত হে
তার েকান িহসাব েনi। িকছু িকছু eলাকা েকাল েকাmািনgিল স
pবণ eলাকা িহসােব িচিhত করেলo anমান করা হে ভিব েত
আরo aেনক eলাকা স pবণ eলাকা িহসােব িচিhত হেত পাের।
১৯৭৩-e জাতীয়করেণর পেরo রাTায়t েকাল েকাmািনgেলার
aবেহলায় কয়লা খনন েসর সmাবনা বািড়েয়i চেলেছ। drত pেমাশন
o চুিরর কারেণ দািয়tpাp aিফসাররাo েকাল মাiনs েরgেলশন না
েমেন eকটা িনিদ সমেয় p ান anসাের েয পিরমাণ কয়লা েতালার কথা
তার েথেক েবিশ কয়লা uেtালন কেরেছ। বািল ভরােটর টাকা
িঠকাদারেদর সােথ ভাগ কের িনেয়েছ। েসর সমsা রাTায়t েকাল
েকাmািনgেলাo িনয়ntণ করেত পারল না।
কয়লা িশl জাতীয়করেণর pায় সমসামিয়ককাল েথেক r হoয়া
েবআiিন কয়লা খাদােন চেল আিদম পdিতেত কয়লা েতালার কাজ। pায়
েকানরকম পুঁিজর িবিনেয়াগ ছাড়াi মািটেত kঁেয়া খুেঁ ড় তারপর sড় খুঁেড়
কয়লা েতালা হয়। মািটর খুব কম গভীেরর েথেক কয়লা কাটা হয় বেল
সহেজi oপেরর sের স হয়।
eiসব কারেণ কয়লাখিন েথেক কয়লা তুেল আনার পর oপেরর sর
কেয়ক ফুট বেস যায়। তােত oপেরর sের ফাটল ধের। eেকi বেল
কয়লাখিনর জn oপেরর sের স হoয়া। oi ফাটল িদেয় aিkেজনপূণ
বাতাস নীেচ িগেয় কয়লার sেরর সংsেশ আেস eবং aেটা aিkেজশান
হয়। কয়লার sেরর েভতের েফেল আসা কয়লার তাপমাtা বাড়েত
থােক। তাপমাtা বাড়েত বাড়েত eকটা সময় কয়লা িনেজ েথেক jেল
oেঠ। আর কয়লা তুেল আনার পর খািল জায়গায় িমেথন, কাবনমেনাkাiড pভৃিত jলনশীল গ াসভিত a েল িবেsারণ হয় eবং আgন
ছিড়েয় পেড়।
েকাল মাiনs েরgেলশন তির হবার আেগ পযn ব িk মািলকানার
কয়লাখিনর েকান নিথ বা ম াপ বা p ান তির হয়িন। তার ফেল িঠক কেব
েথেক েকাথায় েকাথায় আgন jলেছ তা সিঠক ভােব eখনo েকাল
েকাmািন বা িবেশষjরা শনাkকরণ করেত পােরিন। আেলাচনায়
uিlিখত সাতgাম o িনমচার কথা েকাল েকাmািনর িবিভn নিথেত
eমনিক মাiিনং-eর আgেনর সমsা িনয়ntেণর pযুিkর কথা পাঠ
বiেতo uেlখ আেছ। ei a েলর আgন েনভােনার জn ১৯৮৩
সােলর েফbrয়াির মােস েকাল iি ডয়া eকিট ফায়ার ফাiিটং pেজk তির
কের। েসখান েথেক জানা যায় ei a েলর নয়িট eলাকায় ১৯২১ সাল
েথেক আgন jলেছ। ei নয়িট eলাকায় আgন শনাkকরণ করা হয়
১৯২১, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৫, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৩ o
১৯৬৫ সােল। ১৯৮৩ সােল eেস আgন েনভােনার কাজ r হয়।
পালােমে ট আgেনর সমsািট িনেয় আেলাচনা হেল iিসeল কতৃপk ei
ফায়ার ফাiিটং pেজk হােত েনয়। ei pেজেk aংশgহণকারী eকজন
pাkন iিসeল কমীর মেত pেজk anসাের েয কাজ হেয়েছ তা
pেয়াজেনর েথেক খুব কম। মূলত iিসeল পালােম টেক িরেপাট েদবার
জn আgন েনভােনার নাটক কেরেছ। আgন েনেভিন।
কার মুনাফা িনি ত করেত eবং কােদর বি ত করেত ei আgন?
িbিটশ মািলকরা eেস sানীয় জিমদােরর েথেক জিম িলজ িনেয়
েকািলয়াির খুলল। জিমদারেক pেত ক বছর তারা িলজ বাবদ eকটা

pচুর ভাNার আেছ। মািটর al নীচ েথেক r কের ৬০০ িমটার
গভীরতা পযn রেয়েছ পরপর সাতিট কয়লার sর। মাt ১৬০ িমটােরর
মেধ আেছ pায় আিশ শতাংশ কয়লা। আমােদর েদেশ eত unতমােনর
u তাপ সmn কয়লা ei a েলi পাoয়া যায়। কয়লার sর pায় eক
িমটার েথেক পাঁচ িমটার পযn পুr। uনিবংশ শতাbীেত drত লােভর
আশায় al গভীরতা েথেক যেথ ভােব কয়লা uেtালন করা হয়।
rেত িbিটশ মািলকরা পের েদশীয় জিমদার ে ণী পুঁিজ িবিনেয়াগ করল
কয়লাখিনেত। oiসময় কয়লার sর েথেক কয়লা েকেট েনবার পর
oপেরর sেরর kিতসাধন না কের বা িsিত o সংরkেণর মাধ েম সব
েথেক েবিশ পিরমাণ কয়লা uৎপাদেনর বািণিজ ক পdিত জানা িছল না।
তার জেn oপেরর sের যােত স না হয় তার জn সিঠক পdিতেত
কয়লা েতালা হয়িন। তাছাড়া তারা pেত েকi িছল মূলত কয়লা ব বসায়ী।
েযমন কের েহাক drত কয়লা তুেল লােভর a বািড়েয় যাoয়াi িছল
তােদর pধান uেd । িbিটশ eবং তারi ধারাবািহকতায় েদশীয় খিন
মািলকরা িbেটেনর কয়লাখিনর aিভjতা eেদেশর েkেt pেয়াগ
কেরিছল। িকnt িbেটেনর aিধকাংশ uেtালনেযাগ কয়লার aবsান al
( ােলা) গভীরতায় eবং কয়লার sেরর u তা খুব কম বা কম পুr।
তার ফেল মািটর তলার খিনেত কী কী িনয়ম েমেন কী পিরমােণ কয়লা
েছেড় েরেখ uৎপাদন করেল oপেরর sের স হেব না তার মাপকািঠ
ভারত o িbেটেনর েkেt eক নয়। তাi িbেটেনর aিভjতা ভারেতর
কয়লাখিনেত স pিতেরাধ করেত পােরিন। ভারেত pথম ১৯০১ সােল
মাiনs a াk তির হল। আiন েমেন কয়লাখিনেত কাজ হে িকনা তা
নজরদািরর জn তির হল িডেরkর েজনােরল a মাiনs েসফিট।
রানীগ -ঝিরয়া কয়লাখিন a েল েবিশরভাগ মািটর তলার খিন েথেক
“েবাড a া ড িপলার” পdিতেত কয়লা েতালা হেয় থােক। কয়লা sেরর
মেধ pথেম গ ালাির বা sড় তির কের মােঝ মােঝ িনিদ মােপর
িপলার েরেখ pথেম েডভলpেমে টর কাজ হয়। তারপর sিনিদ পdিতেত
িপলার েথেক ধােপ ধােপ কয়লা কাটা হয়। eেক বেল িডিপলািরং পdিত।
oপেরর sের যােত স না হয় eবং িনরাপেদ সবেথেক েবিশ পিরমাণ
কয়লা েকেট আনা যায় তার জn গ ালাির o িপলােরর মাপ, িপলার
েথেক কয়লা েকেট আনার পdিত বা কতটা পিরমাণ কয়লা মািটর তলায়
েছেড় আসেত হেব তার সমs িনয়মকাnন েকাল মাiনs েরgেলশেন বলা
আেছ। oপেরর sেরর u তা, গঠন o oপেরর sর িপলােরর oপের
কতটা চাপ তির করেব তার oপর িনভর কের সমs গ ালাির o
িপলােরর মাপ, কতটা সমেয়র মেধ েকান পdিতেত কয়লা েকেট আনা
হেব iত ািদ।
কয়লা িশl জাতীয়করেণর আেগ েবসরকাির মািলকরা েকান িনয়ম
নীিত বা েরgেলশন েমেন কয়লা কােটিন। েয েকান ভােব drত েবিশ
পিরমাণ কয়লা তুেল আনার িদেক নজর িছল। বািল pেয়াজনমেতা ভরাট
না কের খািল জায়গা িসল কের িদেয় চেল আসত। যতটা চoড়া িপলার
েছেড় eেল oপেরর sের স হেব না তার েথেক কম সাiেজর িপলার
েরেখ কয়লা তুেল আনত। তাছাড়া সমেয়র সােথ সােথ িপলােরর ধারণ
kমতা কেম যায় eবং িপলােরর বয়স যত বাড়েত থােক তার ধার বা
েকাল েথেক কয়লা খেস িগেয় িপলার কমেজাির হেয় পেড়। eর ফেল
বািণিজ ক ভােব মািটর তলা েথেক কয়লা খনেনর rর সময় েথেকi
স িনত নিমিtক ঘটনা িছল। িডিজeমeস তির হবার আেগর খিনর
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েমাটা টাকা েপেম ট করত। েবশ িকছু জিম কািশপুেরর রাজা বা
িসয়ারেসােলর রাজার কাছ েথেকo েকাল েকাmািনgেলা হsাnর কের।
িকnt ei জিমর oপর িনভরশীল রাজা বা জিমদােরর েয aসংখ কৃষক
pজা তােদরেক েকানরকম মুনাফার ভাগ েদoয়া হল না। uপরnt তখন
কম মজুিরেত খিনেত aমাnিষক পির ম o েয েকান মুহেূ ত dঘটনার
ভেয় sানীয় মাnষ খিনেত কাজ করেত চাiত না। তার ফেল ব িkগত
মািলকানার েকািলয়ািরর সময়কােল কয়লাখিন েথেক pাp মুনাফার ভাগ
সাধারণ মাnেষরা েতা েপলi না, আবার েসর o আgেনর কারেণ
kিত sীকার কের িনল সাধারণ মাnষ। কয়লাখিনর কারেণ ন হল ei
a েলর জ ল-িনভর জীিবকা, anবর হেয় পড়ল ei a েলর কৃিষ
জিম। িকেয় েগল সমs জেলর uৎস। al িকছু জিমর মািলক জিমর
িবিনমেয় চাকির েপেয়েছ বা টাকার aে kিতপূরণ েপেয়েছ। িকnt
জিমর oপর িনভরশীল জীিবকা হারােনা েবিশর ভাগ মাnষ সমsরকম
ভােব বি ত হেয়েছ। আজ তারা েকu েবআiিন খাদােনর anকাের
মরেছ বা েকu িঠকা িমক িহসােব েকািলয়ািরেত খুব সামাn মজুিরেত
খাটেছ। জাতীয়করেণর পের sরkার নীিত কাযকর না হেলo sরkা
খােত ব য় হেয়েছ রাTীয় পুিঁ জ বা জনগেণর পয়সা। ei aেথর ভাগ
েপেয়েছ dনীিতgs aিফসার, মািফয়া িঠকাদার। “েয েকান মূেল কয়লা”
ei নীিতেত জাতীয়করেণর পর েদেশর সমs সmদেক uৎপাদন খরেচর
েথেক কমদােম টাটা, িবড়লা, েগােয় া সহ সমs িশlপিতেদর হােত
তুেল েদoয়া হেয়েছ, তােদর মুনাফার হার বাড়াবার জn। aথচ রানীগ
কয়লাখিন a েলর িচনাkিড় েকািলয়ািরর সংলg gাম জুnট বা সালুিনেত
িবd েতর লাiন েপৗঁেছেছ মাt পাঁচ বছর আেগ। িকেয় যাoয়া জেলর
uৎেসর পিরবেত আজo েপৗঁছয়িন িব d পানীয় জল। েকাল
েকাmািনরi িরেপাট anসাের স o আgেন kিতgs রাণীগ
কয়লাখিন a েলর ১ লk ৩৫ হাজার মাnষ।
খিন আiন কীভােব ব নার হািতয়ার হল?
আজ েথেক ২৩৮ বছর আেগ pথম বািণিজ ক কয়লার uেtালন r
হয়। ১৯০১ সােল pথম মাiনs a াk eবং ১৯২৩ সােল pথম েকাল
মাiনs েরgেলশান তির হেলo ১৯৫৭ সােল pথম েকাল মাiনস
েরgেলশেন বলা হয় নীেচ কয়লাখিনর কােজর জn oপেরর sেরর
েকানরকম kিত হেত পাের েস েkেt কয়লা িপলার েথেক েকেট আনা
বা িডিপলািরং r হবার আেগ মািটর oপেরর জিম aিধgহণ করেত
হেব। আর েরল লাiন, রাsা, বািড়ঘর, জেলর uৎস থাকেল েসখান
েথেক dিদেক ৪৫ িমটার পযn কয়লার প ােনল েছেড় কয়লা কাটা হেব।
তাছাড়া কয়লা যিদ কাটেত হয় আশপােশর বািসnােদর জানােত হেব।
িনেজর জিম বা বািড়র kিত হবার পর সাধারণ মাnষ জানেত েপেরেছ।
যার kমতা আেছ েস িনেজর তািগেদ েকাল েকাmািনর সােথ দরদstর
কের চাকির o kিতপুরণ পাে । “oপেরর sেরর kিত হেত পাের”
েকাল মাiনs েরgেলশেনর ei ভাষার আর েকান সাধারণ aথ-সnান
পরবতীকােল হয়িন।
সমsার সমাধােনর লেk :
১৯৯২ েথেক ১৯৯৭ সাল : স o আgেনর সমsা সমাধােনর লেk
১৯৯২ সােল pথম তির হয় সাবিসেডn কিমিট। তারপর eেকর পর
eক কিমিট তির হেয়েছ। স o আgন eলাকা িচিhত হেয়েছ।
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সমsার িনয়ntেণর জn পিরকlনা করা হেয়েছ। স কবিলত eলাকার
েsিবলাiেজশেনর জn পিরকlনা করা হেয়েছ। িকnt েকান কাযকর
পদেkপ েনoয়া হয়িন। ১৯৯৭ সােল আসানেসােলর pাkন সাংসদ
হারাধন রায় রাণীগ o ঝিরয়া কয়লাখিন a েলর স o আgেন
kিতgs মাnষেক পুনবাসন eবং স o আgেনর হাত েথেক মািটর
oপেরর sেরর সmদ o নীেচর কয়লা সmদেক বাঁচােনার জn eকিট
জনsাথ মামলা দােয়র কেরন।
১৯৯৭ েথেক ২০০৩ সাল : ১৯৯৭-েত কয়লাখিনর কােজর ফেল
পিরেবেশর সমsা িনেয় ভারতবেষ pথম জনsাথ মামলা হয়। eর ছয়
বছর বােদ sিpম েকােটর িনেদশ তির হয়, কয়লা eমনভােব কাটেত
হেব eবং তা তুেল আনার পর ফাঁকা sােন বািল িদেত হেব যােত
oপেরর সmদ সংরিkত হয়।
১৯৫৭ সােলর আেগ যা kিত হবার হেয় েগেছ। তারপর কী হল?
pথমত, জিম aিধgহণ আiন েকাল িবয়ািরং a াk ১৯৫২-েত বলা
হল, সরকার চাiেল সাতিদেনর মেধ কয়লা সmেদ সমৃd a েলর
oপেরর sেরর aিধgহণ কের েফলেত পারেব। দরকাের শs েকেট
েফলেব। পের জিম মািলেকর সােথ বেস িঠক হেব কী হেব kিতপূরণ।
িdতীয়ত, oপেরর sের kিত হেব িক হেব না তার p ান িঠক করেব
েকাল েকাmািন eবং anেমাদন করেব িডিজeমeস। ei জিটল p ািনং
বা কয়লাখিনর iি িনয়ািরং সাধারণ মাnেষর পেk েবাঝা সmব নয়।
কখন কয়লা খিনেত িডিপলািরং বা কয়লা কাটার কাজ r হল তা
জানােনার কথা েরgেলশেন বলা েনi।
তৃতীয়ত, রাণীগ a েল নbi শতাংশ কয়লাখিনর গভীরতা মাt
১০০০ ফুেটর মেধ । ei গভীরতা েথেক েয পdিতেতi কয়লা তুেল
আনা েহাক না েকন তােত oপেরর sের kিত হেব না eমন গ ারাি ট
েকu িদেত পাের না। িকnt kিত সােথ সােথ েদখা যায় না। চাkুস হয়
কয়লা কাটা r হবার aেনক পের।
eiসব কারেণ সাধারণ মাnষেক anকাের েরেখ কয়লা কাটা িনেয়
চেলেছ জাতীয়করেণর আেগ স o আgন িনয়ntেণর জn a াকশন
p ান। a াকশন p ান anসাের রাণীগ কয়লাখিন a েলর ৯২িট
kিতgs সpবণ a েলর পুনবাসন, ৫২িট a েল বািল ভরাট কের
oপেরর sরেক েsিবলাiজ করা eবং ৭িট আgন েনভােনার pকl
তির হয়। তােত বলা হয় সমs কােজর জn েমাট ১৯৮০ েকািট টাকা
লাগেব।
২০০৩ েথেক ২০০৫ সাল : ২০০৩ সাল েথেক পরীkামূলক ভােব r
হেয়েছ ১১িট a েল বািল ভরাট কের েsিবলাiেজশেনর কাজ eবং
৪িট eলাকা পুনবাসেনর কাজ। তাছাড়া ১৯৮৩ সােল r হয় সাতgাম
eিরয়ােত েজ েক নগর ফায়ার ফাiিটং pেজk। ei pেজk eিরয়ার
মেধ i পড়েছ আেলাচ সাতgাম o িনমচার আgন eলাকা। েদখাi েগল
আgন েনভােনার কােজ বh টাকা খরচার পরo আgন েনেভিন। জনsাথ
মামলার আেবদনকারীর aিভেযােগর িভিtেত sিpম েকােটর িনেদেশ
eকিট তদn কিমিট তির হয়। তারা িরেপাট েদয় pকl anসাের েকান
কাজ eেগায়িন। বািল ভরাট কের oপেরর sরেক ১০০ শতাংশ
েsিবলাiজ করা যােব না বেল কিমিটর িডিজeমeস-eর pিতিনিধ
িরেপাট েদয়। তার ফেল িঠক হল েsিবলাiেজশেনর পাশাপািশ সমs
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সpবণ eলাকা েথেক মাnষেক uে দ কের পুনবাসন িদেত হেব।
তার সংখ া ১৩৫ হাজার জন।
২০০৫ সাল েথেক ... আজ পযn তদn কিমিট িতনিট কােজর agগিতর
িরেপাট েদয়। তােত িবেশষ িকছু কাজ eেগায়িন। িবকl জিম, েযখােন
মাnষgেলা পুনবাসন পােব, তা পযn িঠক হয়িন। iিতমেধ ২০০৭ সােল
আেবদনকারী হারাধন রায় মারা যান। iিসeল ২০০৭-eর জুন মােস
eকটা পুনবাসন pকl জমা িদেয়েছ। eেত ধুমাt বসতবািড় eবং
বাstজিমর kিতপূরেণর েদoয়া হেব। চােষর জিমর জn েকান kিতপূরণ
েদoয়া হেব না। kিতপূরণ কত হেব তা িনণয় করেব আসানেসালdগাপুর েডভলপেম ট aথিরিট। eখনo পযn ei pকl anেমািদত
হয়িন।
তাহেল কী হেব?
আবারo ২৭ মাচ তািরেখ িনমচা েকািলয়ািরর মুখ েথেক আgন jলেত
েদখা েগেছ। পুেরা আেলাচনায় েদখা েগল কয়লা িশl জাতীয়করেণর
আেগ o পের িনয়ম-নীিত না েমেন িনিবচাের aৈবjািনক কয়লা খনেনর
ফেল oপেরর sের স হল। েসর ফেল মািট িকছুটা বেস িগেয়
ফাটল ধরল। েসi আgন কয়লা sেরর মেধ িদেয় jলেত jলেত মািটর
oপের uেঠ eল। ei a েল pেত কটা আgন েলেগিছল ১৯২১ েথেক
১৯৬০-eর মেধ । ফায়ার ফাiিটং-eর েচ া হেয়েছ। বুলেডাজার, মািট,
বািল িদেয় িকছু আgন েনভােনার েচ া হেয়েছ। িকnt সব ফাটল

েবাজােনা হয়িন। আবার নতুন নতুন ফাটলo হেয় চেলেছ। েবআiিন
খাদান ei সমsােক বািড়েয়েছ। িকnt মূলত েবআiিন খনন মািটর খুব
কম গভীরতায় হয়, েযমন বেড়া েজার ৪০-৬০ ফুেটর মেধ । তাi
বাতােসর সংsেশ কয়লার তাপমাtা খুব eকটা বাড়েত পাের না।
েকাল েকাmািনর দায়দািয়tেক pশাসন o িমিডয়া েযভােব আড়াল
কের চেলেছ তােত মেন হে েবআiিন খাদােনর জni আgন ধেরেছ
সাতgাম o িনমচায়। aথচ েবআiিন খাদােন মৃতু র িরেপাট িমিডয়া
eত ফলাo কের ছােপ না। p o েতালা হল না আgন jেল oঠার
িদন ক’জন মাnষ oi খাদানgেলােত কাজ করিছল? eকমাস ধের
oi a েল ক াm কের আgন চাপা েদoয়া হল। চাপা েদoয়া হল
তার pমাণ ২৭ মাচ তািরেখর আgন। ei a েলর মাnষ বছেরর
পর বছর ধের আgন o েসর মেধ i বসবাস করেছ। ঘের ফাটল
ধরেল তা েমরামত কের িনেয় েসi ঘেরi িনি েn ঘুমাে । ফাটল
েবিশ হেল dিদন আকােশর তলায় েথেক েনতােদর েথেক বাঁশ, েকাল
েকাmািনর িtপল o পুরেনা বািড়র ভা া iঁট িদেয় eকটু সের আবার
ঘর তির করেছ। নতুন eলাকা স pবণ িকনা বা পরবতীকােল
সpবণ হবার সmাবনা আেছ িকনা তা মাnষgেলা জােন না।
জানােনার দািয়to pশাসন বা েকাল েকাmািন েকu পালন করেছ
না। uপরnt েকাল েকাmািন ei সমs দায়দািয়t েঝেড় েফেল ধােপ
ধােপ eিগেয় চেলেছ েবসরকািরকরেণর িদেক।

আসানেসােল কয়লাখিনর িঠকা িমকেদর গণ নািন
aিমতা সাnাল
১৮ েম েভারেবলায় sদীpা েবিরেয় েগল, আিম আর িশpা দরকাির
সব কাগজপt, ঝাNা-লািঠ-ব ানার iত ািদ িনেয় aেটায় চেড় সকাল ৯টায়
েপৗঁছালাম gজরািত ভবেন। তখনo েধায়ােমাছা হয়িন হলঘরটা।
‘aিধকার’-eর eকজন কমী েসখােন হািজর িছেলন। িকছুkেণর মেধ
কােজারা a েলর িঠকা িমকেদর eকিট grপ eেস েগল। সবাi িমেল
হাত লািগেয় ঝাNা-ব ানার টািঙেয় েচয়ার েটিবল েপেত সভাsল েরিড
করেত করেত anাn েকািলয়ািরর িমেকরা, েসiসােথ sদীpা eবং an
আমিntেতরা eেস পড়ল। গণ নািনর িবচারক িহেসেব যাঁরা আমিntত
িছেলন কলকাতা েথেক িবধােন েচেপ তাঁেদর আসার কথা িছল। eকজন
কমী তাঁেদর িনেয় eেলন, েকu েকu আেগi চেল eেসিছেলন। sানীয়
িকছু িমিডয়ার েলাকজন, িবিশ িকছু েTড-iuিনয়ন েনতা ছাড়াo িবিভn
কয়লাখিনর pায় ১৫০ জন িঠকা িমক eবং ১০-১১ জন ির াkির িমক
uপিsত িছল। িমকেদর মেধ dজনেক েদখলাম eকিট খাতায় সবার সi
সংgহ করেছন। িমকেদর মেধ eকটা uৎসাহ-udীপনা o কমতৎপরতা
লk করলাম। aিধকাংশ িমকi তrণ।
হলঘরিটেত eকিট বেড়া ম থাকা সেtto িবচারকেদর জn বসার
ব বsা হেয়িছল ে াতােদর eেকবাের সামেন, মে র িঠক নীেচ। কথা িছল
সােড় দশটায় নািন r হেব। r হল eগােরাটার কাছাকািছ। pথেম
uেদ াkােদর পk েথেক িঠকা িমকেদর aবsা eবং গণ নািনর uেd
সংেkেপ জানােলা sদীpা। েঘাষণা করা হল, pথমােধ িমেকরা তােদর
aিভেযােগর কথা, সমsার কথা জানােব। তারপর জলেযােগর িবরিত
আধঘ টা। eরপর uপিsত anাn সংগঠন o েTড-iuিনয়েনর pিতিনিধরা

গত ১৮ েম ২০০৮ আসানেসােলর uষাgােম gজরািত ভবেন কয়লাখিনর
িঠকা িমকেদর dদশা িবষয়ক eক গণ নািনর আেয়াজন কেরিছল
‘aিধকার’ --িমেকর aিধকার, আেnালন, গেবষণা o
সমাজকল াণমূলক eকিট সংগঠন। oi সংগঠেনর sদীpােক িচনতাম।
আমার ব িkগতভােব বhিদেনর i া িছল েকািলয়াির িমকেদর eখনকার
aবsাটা eবং oেদর কাজকম সmেক জানার জn eকবার আসানেসােল
যাoয়ার। মnন পিtকােক আমntণপt পািঠেয়িছল oরা। আিম eকজন
আgহী ে াতা o দশক িহেসেব eকিদন আেগ চেল েগলাম।
pায় ৩২ বছর পের আসানেসাল শহের পা িদলাম। শহরটা
sাভািবকভােবi aেনক বদেল েগেছ। িকnt সব েথেক ক েপলাম েTেন
যাoয়ার পেথ eকটাo েকািলয়ািরর ‘চাণক’ েচােখ পড়ল না। ‘চাণক’
মােন যতদূর মেন আেছ eকটা বেড়া চাকা বা কিপকল, যার dিদেক dেটা
Tিল। eকটা যখন খােদ নােম, anটা তখন uেঠ আেস। পের নলাম,
পেথর ধােরর aেনক েকািলয়াির িবিভn সমেয় বn হেয় েগেছ, মািটর
নীেচর কয়লার মজুত ফুিরেয় যাoয়া aথবা েকান dঘটনা iত ািদ কারেণ।
eটা খুব asাভািবক নয়।
েsশন েথেক sদীpার স ী িশpা আমােক িনেয় েগল oেদর েডরায়।
ঢুেকi বুঝলাম oরা eক কমযেjর মেধ আেছ। সারা ঘের কাগজপtফাiেলর stপ। েভার েথেক রাত পযn চরিকর মেতা েঘারা, রােত িফের
ফটাফট রাnা কের খাoয়া, আবার পরিদেনর কােজর pstিত, ঘর
েগাছাবার সময় েকাথায়? গণ নািন েদখেত িগেয় তার আেয়াজকেদর
কমকাN pত k করা আমার eক বাড়িত পাoনা।
মnন সামিয়কী
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eবং সবেশেষ িবচারকমNলী তােদর বkব রাখেব। িবচারকমNলীর
সদs িহেসেব িছেলন ‘নাগিরক ম ’-eর নব দt, িবিশ aথনীিতিবদ o
সমাজকমী েভnd দাশgp, িবjান o সমাজকমী সমর বাগচী eবং
েমেহর iি নীয়ার, ‘গণতািntক aিধকার রkা সিমিত’-র aিমতd িত
kমার, ‘ মজীবী সমnয় কিমিট (বিসরহাট)’-eর পৃ ীশ বs, ‘েবলুড়
মজীবী হাসপাতাল’-eর ফনীেগাপাল ভTাচায। eছাড়া uপিsত িছেলন
আiনজীবী সাধন রায়েচৗধুির।
আসানেসাল সংলg dিট কয়লাখিন a ল েসাদপুর eবং কােজারার
েযসব েকািলয়ািরর িঠকা িমেকরা ei গণ নািনেত aংশ িনেয়িছেলন,
েসgিল হল পারেবিলয়া, dেব রী, িমঠািন, েমনেধেমা, েবজিড, িচনাkিড় ১
o ২নং, মাধবপুর iত ািদ।
pথম বkা পারেবিলয়া েকািলয়ািরর eক িঠকা িমক। তাঁর বলা r
হেতi মাiক িনেয় eকটা িবপিt েদখা েগল। েকui িকছু বুঝেত পারেছ
না। মাiেক বkব রাখার েkেt িমকেদর aনভ াস, oi হেলর সাu ড
িসেsম সmেক uেদ াkােদর ajানতা, েসi সে oi a েলর খিন
িমকেদর বাচনভ ী-u ারণ iত ািদর সে িবচারক o ে াতােদর কারo
কারo aপিরচয় --- সব িমিলেয় িকছুটা সময় ন হয়। তারপর িঠক হয়,
যার কথা েবাঝা যােব না, স ালক সংেkেপ েসটা আবার বেল েদেবন।
eভােবi চলেত থােক।
সভার িববরণ িবশেদ জানাবার মেতা পিরসর েনi। িমেকরা eেকর
পর eক eিগেয় eেস সpিতভভােব িনেজেদর সমsার কথা,
aিভেযােগর কথা aকপেট জািনেয়েছ, িবচারক o ে াতােদর িবিভn
pে র utর সাধ মেতা িদেয়েছ আর আশা pকাশ কেরেছ েয ei
নািনর মধ িদেয় হয়ত eকটা sরাহার ব বsা বা েকানo পথ তারা
েদখেত পােব। যিদo iিসeল কতৃপk eবং খিন a েল কমরত সমs
েTড-iuিনয়নেক আমntণ জানােনা হেয়িছল, িকnt iিসeল-eর তরেফ
েকu হািজর হনিন। আর িসটু o আieনিটiuিস পিরচািলত েকানo খিনিমক iuিনয়েনর pিতিনিধ আেসনিন। eেসিছেলন eআiিটiuিস eবং
iuিটiuিস পিরচািলত di iuিনয়েনর েনতা, ধানবাদ-িনরসা a ল েথেক
‘aসংগিঠত মজdর েমাচা’-র েনতা, ‘iেsা িরলাiিনং oয়াকাস iuিনয়ন’
o ‘iেsা মজdর iuিনয়ন’-eর pিতিনিধরা। আমার পােশ eকদম pথম
সািরেত পােয়র oপর পা তুেল বেসিছেলন eকজন pিতি ত iuিনয়ন
েনতা। িমকেদর যখন িবিভn p করা হি ল, মােঝমােঝi িতিন aৈধয
হেয় পড়িছেলন, ‘oেদরেক eসব p কের কী হেব?’, ‘oরা আর কী
জােন?’
িঠকা িমেকরা েযসব সমsার কথা বলেলন, তা খুবi মমািnক। eখন
পযn খিন িমকেদর জn েযসব আiন আেছ, েস নূ নতম মজুির আiন
েহাক বা খিনর িনরাপtা o sরkা সংkাn আiনi েহাক, েকানটাi oেদর
েkেt মানা হয় না। ei িঠকা িমকেদর েকানo পিরচয়পt েনi, যার
ফেল খিনেত েকান dঘটনা ঘটেল েকান kিতপূরণ দািব করার p oেঠ
না। েকu ৪-৫ বছর ধের, েকu বা ১০-১২ বছর ধের eকi িঠকাদােরর
aধীেন কাজ কের যাে । সpােহ ৬ িদন কাজ। সpাহােn িঠকাদােরর
ঘের েপেম ট হয়, সাদা কাগেজ িটপ ছাপ িদেয়। আiন মেতা খিনকতৃপেkর কারo uপিsিতেত তােদর সi করা কাগেজ েপেম ট হoয়ার
কথা। eসেবর েতায়াkা েকu কের না। মােঝমােঝ al al কের বাড়েত
বাড়েত eiসব িঠকা িমেকর দিনক মজুির eখন েকাথাo ৬০ টাকা,
মnন সামিয়কী

েকাথাo ৭০ িকংবা ৮০ টাকা। aথচ পি মব সরকােরর বতমান আiেন
খিন িমকেদর নূ নতম মািসক মজুির হoয়ার কথা ২৭০০ টাকা, aথাৎ
দিনক ১০৫ টাকা। ei সামাn মজুির ছাড়া আর েকানo িকছুi তারা
পায় না --- িপeফ, gাচুiিট, ieসআi বা েকান েমিডকাল েফিসিলিট,
খাদান-ভাতা, eমনকী বছের eকবার েবানাসo না। মািটর নীেচ খাদােন
কাজ করার জn িনরাপtা o sরkার েযসব সর াম aিত জrির, েসi
টুিপ-েবl-জুেতার ব বsাo েকu কের না, না িঠকাদার, না iিসeল
কতৃপk। পিরবােরর েপট চালাবার দােয় sায়ী িমকেদর কাছ েথেক
তােদর ব বhত পুরেনা জুেতা-টুিপ-েবl িঠকা িমেকরা িনেজরাi সংgহ
কের খােদ নামার জn। বািত েদয় েকািলয়াির কতৃপk, তেব েসটাo
ঝড়িত-পড়িত। ei বািত ছাড়া খােদ কাজ করাi যায় না। eিদেক কাজ
করেত করেত বািত িনেভ েগেল আর পয়সাo পাoয়া যায় না। েসিদনটাi
বরবাদ হেয় যায়।
eক-eকজন িমেকর পিরবাের anত ৪-৫ জন সদs। ei বাজাের
oi সামাn মজুিরেত তােদর চেল কী কের? ei pে র utের জানা
েগল, চেল না। ধারেদনা কের চালােত হয়। খাoয়া-খরচ, িচিকৎসা,
েছেলেমেয়র েলখাপড়া চালােনা aসmব হেয় পেড়। েকu েকu সেn র পর
েঠলাগািড় কের িডম aথবা ফুলুির-চপ িবিk করেত েবেরায়। বছর kিড়র
eকজন িমক জানােলন, তােদর ১০-১২ জেনর eকিট grপ আেছ, সবার
বয়স ১৮-২৬ বছেরর মেধ --- eরা সাiেকেল েচেপ ১২টা েকািলয়ািরেত
ঘুের ঘুের কাজ কের। oেদর eকজন বেড়া ক Tাkর আেছ, তার eকজন
সাব-ক Tাkেরর aধীেন oরা কাজ কের। কাজটা কী? Dােমর মেধ
িলkiড আেস েকাmািনর। তােত িবটুিমন আেছ, িসেলট আেছ।
আ ডারgাuে ড আiেসােলশন sিপংেয় ফায়ার eিরয়ােত তা িদেত হয়।
কয়লা কাটার পর েয ফাঁকা জায়গা থােক, তােত ফুেটা বা ছ াঁদা থাকেল
aেনক সময় েসখান েথেক গ াস েবিরেয় eেস dঘটনা ঘটায়। তাi oi
িবটুিমন িদেয় েসখােন িসিলং করেত হয়, ei কােজ Dাম িপছু েমাট ১০০
টাকা পাoয়া যায়। ১০-১২ জন িমেল েসi Dাম েঠেল েভতের িনেয় িগেয়
কাজটা কের। িদেন ৫ েথেক ১০টা Dােমর েবিশ কাজ হয় না। কত Dাম
হেব, তা িনভর কের iিসeেলর oপর। েমাট টাকাটা িমক িপছু ভাগ
হয়। েকান েকান িদন েকািলয়াির েথেক ঘুেরo চেল আসেত হয়। ১২
েথেক ১৫ িকিম েরিডয়ােসর eলাকায় ei ১২টা েকািলয়াির। বছের
েমাটামুিট ৩ েথেক ৪ মাস ei কাজ হয়। বািক ৭-৮ মাস তারা dেব রী
বা পারেবিলয়া েকািলয়ািরর িঠকাদােরর aধীেন কাজ খুঁেজ েনয়। কাজটা
খুব িবপjনক েজেনi oরা কের। বছর পাঁেচক আেগ গরম গ াস েলেগ
eকজন িমক েবhঁশ হেয় পেড়িছল।
খােদর নীেচ সমs িবপjনক o grtপূণ কাজ কের িঠকা িমেকরা।
তার eকটা হল আiেসােলশন sিপংেয়র কাজ। aথাৎ েযখােন কয়লা
কাটা হেয় েগেছ, েসi ফাঁকা জায়গায় গাঁথিনর কাজ। মাথার oপর চাল
েভেঙ পড়ার সmাবনা pিত মুহেূ ত। আর eকটা কাজ হল েসi চােল
েহাল বা গত করার কাজ। eেক বেল rফ েবাl। তারপর েসখােন বেড়া
েলাহার রড ঢুিকেয় জ াম কের rফ সােপািটংেয়র কাজ করেত হয়।
eছাড়া কয়লা কাটার আেগ কয়লার মেধ o েহাল করেত হয়। তার মেধ
বাrদ েঠেস bািsং হয়। কয়লা কাটেত কাটেত মােঝমােঝ ডাiক aথাৎ
পাথেরর sর পেড় যায়। তখন তা সরােত হয়। েসi পাথর কাটার সমs
কাজটাi িঠকা িমেকরা কের।
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কাজ করেত করেত pায়i নানারকম েচাটঘাট লােগ। েসসময় ১৫-২০
িদন (েচােটর grt anযায়ী) বেস েযেত হয়, তার েকান পয়সা
িঠকা িমেকরা পায় না। সmpিত পারেবিলয়া েকািলয়ািরেত eমনi eক
dঘটনার িশকার হন eকজন িঠকা িমক। oখানকারi আর eকজন
বলিছেলন, “আমােদর মুরিশেদর পােয় গাঁiিতটা েগঁেথ েগল। pচুর রk।
uয়ােক েকানরকেম খাদ েথেক আমরা তুেল িনেয় eলাম। iনচাজেক
বললাম েয আপিন eকটু িলেখ েদন যােত েকানরকেম pাথিমক িTটেম টটা
eকটু হয়। েস বiলেছ, ‘আমার িক ফাঁসবার আেছ? আিম ফাঁiসেবাক
নাi।’ েতা হাসপাতােল ডাkােরর কােছ িনেয় েগলাম। েস বেল, ‘তুমরা
িঠকাদার েলবার? ভােগা-ভােগা, েবেরাo iখান েথেক। তুমােদর জn েকান
িTটেম ট নাi।’ তখন বাiেরর pাiেভট হাসপাতােল তার িTটেম ট করলাম।
িঠকাদার pথেম প াশ টাকা িদল। দশ-পেনেরা িদন বােদ aেনক বলার
পর ১০০ টাকা িদল। aথচ িTটেম ট করেত ৪৫০ টাকার মেতা খরচা হল।
... আমােদর িঠকমেতা েপেম ট নাi, কােজর গ ারাি ট নাi, পিরচয়পt নাi।
... আমােদর যিদ a াকিসেড ট হয়, ম ােনজােরর েলাক কােন তুলা িদেয়
ঘুমােব। আমােদর িদেক েকu েদখেবক না। েকান iuিনয়েনর েনতাo
আমােদর েদেখ নাi আর েদখেবকo না। আমরা aেনক েকঁেদিছ, েকu
েনিন। ... ei েয গণ নািন হে , আশা করিছ হয়ত িকছু sরাহা হেব।”
কীভােব িঠকা িমেকরা কাজ r কের? দীঘিদন ধের িঠকা িমেকরা
কাজ কের আসেছন, বছর dেয়ক হল মুনিস হেয়েছন, eমন eকজন
বলেলন : pথেম আমােদর eকটা িভ.িট. েTিনং মােন েভােকশনাল েTিনং
করেত হয়। ২৪ িদন সারেফস আর ২৪ িদন আ ডারgাu ড। েয ২৪ িদন
সারেফস কির, তার েকান পয়সা পাi না। আর ২৪ িদন যখন
আ ডারgাu ড কির, তখন িঠকাদােররা পয়সা েদয় না িঠকi, তেব আমরা
েTিনং মাsােরর সে কনসাl কের িকছু িকছু িঠকা কাজ কির। কারণ
ঘেরর েলাক েতা আমােদর ৪৮ িদন বেস বেস েখেত েদেব না।
ম ােনজেম ট জানেত পারেল মুশিকল। মােন oi সময়টা আমােদর ি
খাটাবার িনয়ম --- খুটঁ া বoয়ােনা, গািড় তুলা, সাফাi করা, uয়ােদর
েকায়াটােরর কাজ। েসgেলা িকছু কির, আর িকছু নীেচর কাজ কির পয়সার
জn। েমাট ৪৮ িদেনর েTিনং েশেষ িভ.িট. ম ােনজােরর কাছ েথেক আমরা
eকটা সািটিফেকট পাi। তােত েলখা থােক েয টুিপ-জুতা-েবl মােন
েসফিট িজিনস সব িদেয় আমােদর খােদ পাঠােত হেব। িকnt েসi িজিনস
িকছুi আমরা আজ পযn পাiিন।
পাবিলক Tাiবুনােলর সদs eবং ে াতােদর মধ েথেক িমকবkােদর নানান p করা হয়। েযমন, আপিন কতিদন ধের কাজ করেছন,
খাদােন কী কাজ কেরন, পিরচয়পt আেছ িক-না, কােজর জn যা যা
িজিনস লােগ েসgেলা েক েদয়, েপেম ট েকাথায় হয় --- iিসeেলর
কাu টাের না িঠকাদােরর ঘের, িডেরkর েজনােরল aব মাinস েসফিট-র
েয inেপkর আেছন, িতিন কখনo eেস কথা বেলেছন আপনােদর সােথ,
আপনােদর েযসব sেযাগ-sিবধা পাoয়ার কথা েস সmেn কখনo জানেত
েচেয়েছন, সরকাির কাuেক জািনেয়েছন? ei েশষ pে র utের eকজন
বেলন, ‘না sার, জানেত েগেল asিবধােত েফঁেস যাব আমরা।’
--- আপনােদর oপর েয anায়gেলা চলেছ তার pিতবাদ করার কথা
েভেবেছন কখনo?
--- না। pিতবাদ করার সাহস আমরা eতিদন পাiিন। কারণ, কথা
বলেত েগেলi কাজ চেল যাবার ভয়। eমন aেনকবার হেয়েছ েয eকটু
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েবিশ মজুির বা an েকান sেযাগ-sিবধা চাiেত েগেল িঠকাদার বেল,
‘িঠক hায় তু েকা কাম করেন নহী েহাগা, ঘরেম যা েক আরাম কর।
uতনা হাম নহী েদেন সেকগা।’
সদsেদর মেধ eকজন p কেরন, iিসeেলর সমীkায় েদখা েগেছ
েয কমরত িমকেদর aেনেকর বুেকর ক বা িটিব হয়, eখােন েতমন
েকu আেছন?
ei pে র utের েকান সাড়া পাoয়া যায় না। যিদo িঠকা িমকেদর
মেধ eকটু বয়s িমকo কেয়কজন িছেলন। িকnt েকান ভয় বা
সংেকােচর কারেণ aথবা সিত i তারা জােন না বা েবােঝ না বা grt
েদয় না eiসব assতােক --- সিঠক কারণটা েবাঝা েগল না েয েকন
সবাi িনrtর থাকল। anাn েTড-iuিনয়নgিলর ভূিমকা িনেয় p করায়
সবাi খুব েনিতবাচক utর েদয়।
aেনেকi জানেত চান েয ei িঠকাদার কারা হয় --- তারা িক oi
েকািলয়ািরর aথাৎ iিসeেলর েকান কমচারী aথবা েTড-iuিনয়েনর সে
সংি েলাকজন?
utের জানা যায় েয dরকেমর িঠকাদার আেছ, িকছু েরিজsাড, িকছু
আনেরিজsাড। তেব েবিশরভাগi েলাকাল েলাকজন। তােদর aেনেকরi
আtীয়sজন iিসeেলর sায়ী িমক বা েTড-iuিনয়েনর েনতা। তেব িনিদ
কারo নাম pমাণ করা যােব না।
ির াkির েথেক েয িমেকরা eেসিছল, তােদর মেধ িকছু মিহলা
িমক িছল। েকািলয়ািরেত েযমন মিহলারা কাজ কের না, ির াkিরেত
িকnt pচুর মিহলা িমকo কাজ কের। তােদর মেধ eকজেনর বkব
রাখার কথা িছল, িকnt সময়াভােব pথমােধ তাঁর বলা হয়িন। জলেযােগর
পেরাটা সবিজর pstিতেত eত সময় চেল যায় েয িবরিতর পর আর তাঁেক
েদখা েগল না। তেব eকজন পুrষ িমক বkব েরেখেছন। তাঁর বkব
েথেক জানা েগল : িমঠািন সংলg eকিট ির াkিরেত pায় ৫০-৬০ জন
কাজ কের। তার মেধ পামােন ট ১২ জন, বািকরা ক াজুয়াল। তােদর মেধ
েকu চার বছর, েকu পাঁচ বা ছয় বছর ধের কাজ করেছ। পামােন টেদর
িপeফ আেছ, বছের eকবার েবানাস আেছ। ieসআi েনi, েমিডকাল
েনi। বছের ৯টা ছুিট আেছ। gাচুiিট েবিশরভাগi পায় না। গত িতনবছের
আর নতুন কের েকu sায়ী হয়িন। মিহলােদর জn েকান বাথrম-পায়খানার
ব বsা েনi। পামােন ট o ক াজুয়াল েলবাররা eকi কাজ কের। মজুিরo
সবার eকi, ৬০ টাকা। পামােন টরা বছের eকবার কের িপeেফর িsপ
পায়। েবতন হয় সpােহ, েকান খাতায় সi করােনা হয় না। কাজ করার
জn েহলেমেটর দরকার, gাভস-জুেতা দরকার। েসসব িকছুi েদয় না।
সাধারণত ৮ ঘ টা িডuিট। তেব তারপেরo কখনo ২ ঘ টা কখনo ৪
ঘ টা, eমনিক রিববার িদনo pায়i কাজ করেত হয়। তার জn েকান
আলাদা েরট েনi, oi হাজিরর ঘ টা িহেসেবi পয়সা। বষাকােল
ক াজুয়ালেদর eমিনেত বিসেয় েদয়। তেব ভাগাভািগ কের পালা কের িকছু
েলাকেক িতনিদন, আবার িকছু েলাকেক আরo িতনিদন eভােব েডেকo
কাজ করায়। কারo েচাট েলেগ েগেল যিদ dচারিদন কােজ না আসেত
পাের, েস েকান পয়সা পায় না --- তা েস ক াজুয়াল েহাক িকংবা
পামােন ট েহাক। iuিনয়েনর কােছ েগেলo েকান sরাহা হয়িন। আশপােশ
eরকম aেনকgেলা ির াkির আেছ। সবারi eক aবsা।
িবরিতর আেগ েশষ বkা িছেলন ধানবাদ-িনরসা a ল েথেক আসা
‘aসংগিঠত মজdর েমাচা’-র েpিসেড ট arপ চ াটািজ। িতিন বলেলন,
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eখােন িমেকরা েযসব সমsার কথা জানাে ন তা aেনেকর কােছ
নতুন হেত পাের, তেব aসংগিঠত িমকেদর সবti egেলােক
েমাকািবলা করেত হয়। িতিন িবsয় pকাশ কেরন, েয পি মবাংলায়
িমক আেnালেনর জn eত গব করা হয়, েসখানকার েকািলয়ািরর িঠকা
মজdেররা eটাo জােন না েয নূ নতম মজুির আiনত কত পাoয়ার কথা!
oেদর oখােন ঝিরয়ােত সব েথেক েবিশ িঠকা মজdর আেছ, যারা
কয়লাখিনেত কাজ কের। টাটার িকছু মাinস আেছ েযgেলােত েমাটামুিট
িতন-চারহাজার িঠকা মজdর মািটর নীেচ কাজ কের। iেsার dেটা মাinস
--- চাসনালা eবং আর eকিটেত --- েমাট িতনহাজার িঠকা মজdর
আেছ। oi চাসনালােত ১৯৭৫ সােল eকটা বেড়া dঘটনায় eকসােথ
৩৭৬ জন িমেকর জলসমািধ হেয়িছল --- যােদর েবিশরভাগi িছল
িঠকা িমক। েশানা েগেছ তখন নািক সাiেকল বা বািত gেণ িঠক হেয়িছল
কত মাnষ মারা েগেছ।
ei বkা িনেজ িসটুর সে যুk। িকnt িতিন sীকার করেলন, ‘eটা
পুেরাপুির সত েয েকান aগানাiজড েসkেরর iuিনয়ন েকানিদন
আপনােদর জn িকছু করেব না। েস আieনিটiuিস, িবeমeস, িসটু েযi
েহাক। eটাi আজেকর পিরিsিত। eর কারণ হল, বhেkেt যারা েনতা
তারাi িঠকাদার। টাটার মাinসgেলােত যারা রংবাজ টাiেপর েলাক
তােদরেকi ম ােনজেম ট িঠকা েদয়। েয ২০-২২ জন েলবার তার
আ ডাের কাজ কের তারা লড়ার শিk পায় না। পিলিটকাল পািটgেলার
েতা েভাট দরকার। d-eকসময় eমন হেয়েছ েয, েকান েTড-iuিনয়ন
িলডার মজdরেদর হেয় দাঁড়াবার েচ া কেরেছন, তখন oi েকাmািনরাi
সািজশ কের তাঁেক েমের েফেলেছ।
চাসনালা খিনেত িমেকরা ২০ বছর ধের eকটার পর eকটা
iuিনয়েনর ঝাNা পালেট পালেট িকছুi না েপেয় যখন kাn, েসi সময়
arপবাবু oখােন কাজ r কেরন। eকটা gােমর িবজিল-পািনর সমsা
িনেয় লড়াi হয়, ৮-১০ িদন ধনায় বসার পর েসটােত িজত হয়। তখন
েথেক িঠকা মজdরেদর সােথ তাঁর েযাগােযাগ গেড় oেঠ, লড়াiেয়র মধ
িদেয় আsা o িব াস তির হয়। তাঁর মেত, জেয়র মূলমnt হল িমকেদর
eকতা। iেsােত ২২০০ মজুর সবাi eকটা মে eেসিছল। ৬ মাস
আেnালেনর পর তােদর মজুির eখন ১৩৯ টাকা, তার সে িপeফ
iত ািদo েবেড়েছ। iেsা eবং টাটার মাinেস eখন িপeফ, ieসআi
িদে । ধানবাদ-িনরসা খিন a েলর িঠকা িমেকরা কম-েস-কম ৮০-৯০
টাকা পায়। oখােন aেনক জায়গায় েহlথ কাড আেছ, যা েদখােল
িTটেমে টর sিবধা পাoয়া যায়। পিরচয়পt বা আiেডি টিট কাড আেছ, যা
পি মবে র েকািলয়ািরেত িঠকা মজdরেদর েদoয়া হয় না।
িবরিতর পর eআiিটiuিস পিরচািলত ‘েকািলয়াির মজdর সভা’র
েনতা আর িস িসং তাঁর বkৃতায় ei িবষয়িটর oপেরi েজার িদেলন।
aথাৎ আiেডি টিট কােডর oপর। বলেলন, আসানেসাল সংলg
কয়লাখিনgিলেত িকছু েরিজsাড ক Tাkর (আনেরিজsাড বh আেছ)
আuটেসািসং করেছ। ম ােনজেম ট যখন সবিনm েট ডােরর িভিtেত
তােদর সে চুিk করেছ, তখনi সমs ম-আiনেক তারা তুেল িদে ।
েকািলয়ািরর িdপািkক চুিkেত িঠকা িমকেদর িবষয়টা anভুk থাকেলo
নূ নতম মজুির আiন কাযকর হে না। সংগিঠত o sায়ী িমকেদর িবষয়
িনেয় েবিশ ব s থাকার ফেল িঠকা িমকেদর সমsাটা সাধারণত েনতােদর
নজর eিড়েয় যায়। আর িঠকা িমেকরাo কাজ হারাবার ভেয় eেগােত
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চায় না। d’eকবার িতিন eেদর দািব িনেয়, িবেশষত পিরচয়পেtর দািব
িনেয়, িকছুটা েচ া কেরিছেলন, ভুখ হরতাল কেরিছেলন, iিসeল কতৃপk
িনমরািজ হেয়oিছল। িকnt পের তা কাযকর করল না। িঠকা িমেকরা েয
খুবi খারাপ aবsায় আেছ তা সত । িনেজেদর ভূিমকার dবলতাo িতিন
sীকার করেলন। তাঁর পরামশ হল, সব iuিনয়ন েথেক eকটু দািয়t িনেয়
যিদ eকেযােগ আেnালন গেড় েতালা যায়, তেব হয়ত িকছুটা sরাহা হেত
পাের।
iেsা িঠকা মজdর iuিনয়েনর েসৗেমnd গা ুিল বলেলন, eখােন
িঠকা িমেকরা যা বলেছন, ei িশlা েলর লk লk িঠকা িমেকর
জীবেন eটাi নg বাsব। তাঁেদর p করা হে েয ei সামাn
েরাজগাের তাঁেদর চেল কী কের িকংবা তাঁরা িনেজেদর সমsা বা
দািবgেলা জানােত েগেছন িকনা? আজেক িমেকরা হয়ত eটা েবাঝােত
পারেছ না েয তােদর কাজ েথেক ছাঁটাi কের েদoয়াটা eক gাস জল
খাoয়ার েথেকo েসাজা। আর তােদর কােজ িফিরেয় আনাটা eকটা
পাহাড় তুেল েফলার েথেকo কিঠন। pেত কটা জায়গায় ম ােনজেম ট,
তার সে pিতি ত iuিনয়ন েনতৃt, রাজৈনিতক দল, থানার oিস, পুিলশ
sপার, িডeম --- সবটা িমিলেয় eকটা িসেsম। eiরকম eকটা
pিতkলতার িবrেd দাঁিড়েয় িঠকা িমকেদর সংগিঠত করা eকটা
সাংঘািতক কিঠন কাজ। তেব, eর িবকl েTড-iuিনয়ন ছাড়া িকছু েনi।
iuিটiuিস পিরচািলত iuিনয়েনর েনতা মেনাজ দাস বেলন, eতিদন
িকছুi করা হয়িন তা িঠক নয়। তেব eখনo aেনক কাজ বািক।
েকািলয়াির জাতীয়করেণর আেগ িমকেদর aবsা আরo খারাপ িছল,
aেনক লড়াi-আেnালন তখন হেয়েছ।
আরo dজন iuিনয়ন েনতা তাঁেদর নািতদীঘ বkব রােখন। সমেয়র
eকটা সমsা iিতমেধ i েদখা েদয়। িমকেদর মেধ আরo dজন বkব
রাখেলন খুবi সংেkেপ। aবেশেষ িবচারকমNলীর পেk নব দt
জানােলন েয তাঁরা eকটা িরেপাট তির করেবন, পি মবে র an
নাগিরকেদর কােছ েকািলয়ািরর িঠকা িমকেদর dরবsার কথা তুেল
ধরেবন। েসi সে তাঁর পরামশ :
১. রাজ সরকােরর েঘাষণা মেতা মাinেস যারা কাজ কের, তােদর
নূ নতম মািসক মজুির ২৭০০ টাকা eবং েসi anযায়ী িভিডe (পেয় ট
িপছু ১ টাকা কের) বছর বছর বাড়বার কথা। eটা দািব করার আiনস ত
aিধকার িঠকা িমকেদর আেছ।
২. মাinেসর জn sরkার সর াম যিদ িঠকাদার না েদয়, তেব iিসeল
কতৃপkেকi তা িদেত হেব। কারণ eর সে জিড়েয় আেছ সামিgক
sরkা o িনরাপtার p ।
৩. েযেহতু সবেচেয় ঝুিঁ কপূণ কাজ িঠকা িমকেদর িদেয় করােনা হয়, তাi
েকািলয়াির হাসপাতােল তােদর িচিকৎসার ব বsা না করা েগেলo
aিবলেm েযন ieসআi লাg করা হয়, েসi দািব েতালা uিচত। eেkেt
েকািলয়াির িমকেদর েপশাগত assতার েয িচt iিসeেলর সমীkায়
uেঠ eেসেছ, েসটা লkণীয়।
৪. সমs দািবর মেধ সবেচেয় grtপূণ হল পিরচয়পt। েযেহতু মূল
িনেয়াগকতা iিসeল কতৃপk, তাi eকটা েকািলয়ািরেত যত িঠকাদার
আেছ, তােদর aধীেন কমরত সমs িমেকর eকেযােগ আেnালন করেত
হেব। দািব জানােত হেব iিসeেলর কােছ।
সভা েশষ হয় িবেকল পাঁচটার িকছু আেগ।
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