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eিমেন ট ডােমন eবং
আেমিরকায় জিম aিধgহণ িবেরাধী আেnালন
বৃি ক gp
১. eিমেন ট ডােমন কী?

৪. ১৯৯৮ থেক ২০০৫-eর ঘটনাবলী

আেমিরকায় eিমেন ট ডােমন হল ভারেতর ‘জিম aিধgহণ আiন’eর সমাথক। a াংেলা-sা শn* সাংিবধািনক আiন মাতােবক ei
আiিন pিkয়ািটর মাধ েম রাT ব িk-মািলকানাধীন সmিt aিধgহণ
করেত পাের।
আেমিরকান সংিবধােনর প ম সংেশাধনী(১৭৯১)- ত ei
eিমেন ট ডােমন আiন pেয়ােগর সীমা বঁেধ দoয়া হেয়েছ। নতুন
বয়ােন রাT কবল তখনi ব িkগত সmিt aিধgহণ করেত পাের,
যিদ তা 'জনসাধারেণর ব বহােরর জn' নoয়া হয় eবং তার
িবিনমেয় মািলকেদর 'যথাযথ kিতপূরণ' দoয়া হয়। ভারেতর ১৮৯৪
সােলর জিম aিধgহণ আiন মূলগতভােব eিমেন ট ডােমন আiেনর
ei বয়ােনর সােথ িমেল যায়।
যিদo 'জনসাধারেণর ব বহােরর জn' কথািটেত as তার aবকাশ
িছল, িকnt বাsবত eটা Tন লাiন, বেড়া রাsা, হাসপাতাল, sুল,
সরকাির aিফস তিরেত ব বhত হত। তাছাড়াo য শহেরর য
aংশgিল মূমষু ূ বেল িচিhত হত, সরকার সখানকার বসবােসর
anপেযাগী বেল িবেবিচত পিরত k বািড় বা বিsgিলেক aিধgহণ
করত, মূলত সgিলেক পুনঃsাপেনর জn।

১৯৯৮ সােল oষুধ িশেlর দানিবক কেপােরট সংsা ‘ফাiজার’ িনu
ল ডেনর কােন িটকেট নাগিরকেদর ব িkগত ১১৫িট জিমখN িনেত
চায়। oi জিমর eকাংেশ eকটা হােটল িরসট, eকটা কনফােরn
হল, eকটা নতুন uদ ান, িকছু গেবষণাগার eবং aিফস eবং বািক
জিমেত আবাসন o িরেয়ল eেsট বানােনার পিরকlনা িছল
ফাiজােরর।
sানীয় িসিট কাuিnল (িনu ল ডন িসিটর sানীয় সরকাির
আিধকািরেকরা) ফাiজােরর pকেlর সােথ সহমত পাষণ কের। ei
pকেl যােদর জিম নoয়া হে তােদর kিতপূরেণর িবষয়িট িছল।
িকnt kিতপূরেণর পিরমাণ িনেয় pায় বছরখােনেকর টানােপােড়েনর
পেরo পেনেরাজন বািসnা সmিt িদেত রাজী হনিন।
২০০০ সােল oi পেনেরাজেনর মেধ ন'জন oখানকারi বািসnা
sেজ কেলার নতৃেt িসিট কাuিnেলর িবrেd sানীয় আদালেত
মামলা কের। মামলার কারণ, ei aথৈনিতক unয়ন আiিন সীমার
বাiের, কারণ তা ‘জনসাধারেণর ব বহােরর জn’ িকছু হে না,
ফাiজােরর লােভর জn হে । বািসnারা বা িসিট কাuিnল, কui
মেন িনেত রািজ হি ল না। aবেশেষ মামলা গল আেমিরকান
sিpম কােট, যার নািন হল ২০০৫-eর ফbrয়ািরেত।

৩. eিমেন ট ডােমন আiন : ১৯৫০ থেক ২০০০ পযn

৫. sিpম কােটর রায়

eিমেন ট ডােমন আiেনর ei বয়ান িবেশষ কানo সমsা ছাড়াi
১৯৫০ পযn চলিছল, যতিদন না বৃহৎ বসরকাির কেপােরশনgিল
sিবশাল জিম gাস করার জn তৎপর হেয় uঠল। তার ফেল ei
আiেনর পিরমাজন করেত হয়। pথেম ১৯৫৪- ত, তারপর আবার
১৯৮৪- ত, যােত pাiেভট ডভলপার বা pােমাটেররা ‘শহেরর
মূমষু ূ eলাকা’-র জিম িনেয় বেড়া বেড়া আবাসন, aিফস বানােত
পাের। 'জনসাধারেণর ব বহােরর জn' কথািটর পিরসর ব াp হল, যা
নতুন কমসংsান তির করেব eবং/বা সরকােরর কর আদায় বৃিd
করেব, eসবi eিমেন ট ডােমন আiেন nায তা পল।
ei সংেশাধেনর ফেল pাiেভট কেপােরশন eবং সরকাির
aিফসারেদর যৗথ uেদ ােগ aথৈনিতকভােব aনgসর, মূলত শহেরর
বিsবাসীেদর সmিt কেড় নoয়ার আiিন sেযাগ তির হল।
eভােব aেনক বিs 'সাফ' করা হল।
e pসে uেlখ করার মেতা ব াপার হল, aতীেত ১৭৯৮ সােল
eক িবচারপিত sামুেয়ল চজ সতক কেরিছেলন, "সরকােরর eরকম
বাধাহীনভােব eকজেনর সmিt িনেয় an eক বসরকাির সংsােক
তােদর িনেজেদর লােভর জn িদেয় দoয়া যুিkস ত নয়।”

sিpম কােটর নয়জন িবচারেকর মেধ ঐকমত হল না। িকnt
শষপযn রায় গল িসিট কাuিnেলর পেk eবং বািসnােদর
িবrেd। ৫-৪ ভােট ভাগাভািগ হল। য চারজন বািসnােদর পেk
ভাট িদেয়িছেলন, তাঁরা িছেলন িবচারপিত সাndা দ o' কানার, মুখ
িবচারপিত uiিলয়াম রiনিকs, িবচারপিত আেnািনন sািলয়া,
িবচারপিত kােরn থমাস।
িবচারপিত সাndা দ o' কানার-eর মূল আপিt িছল eরকম :
"aিনবািচত, aথাৎ ভাটারেদর কােছ দায়বdতািবহীন eকিট
pাiেভট কেপােরশন ei সরকাির aিধgহেণ uপকৃত হে । eর
ফেল ei ধরেনর uলেটা রিবন hড মাকা aিধgহণ (গিরেবর
কাছ থেক িনেয় বড়েলাকেদর িদেয় দoয়া) ব িতkম না হেয়,
িনয়মi হেয় uঠেত পাের। eেত uপকৃত হেব সiসব বৃহৎ
কেপােরশন o ডভলপেম ট ফাম যােদর সরকাির মহেল ভােলা
চনাজানা আেছ।”
kােরn থমাসo তাঁর িনজs িবেরাধ ব k কেরন eiভােব,
“ei দামী শহর-পুনগঠন pকl, যােত as ভােব নতুন
কমসংsান eবং রাজেsর pিতrিতর কথা বলা আেছ, তা
সেnহজনকভােব ফাiজার কেপােরশেনর ei pকেlর kেto
pেযাজ eবং তা কানo সাধারণ বাধবুিdেতi 'জনসাধারেণর
ব বহার’-eর জn বলা যায় না।

২. eিমেন ট ডােমন আiন : ১৭৯১ থেক ১৯৫০-eর দশক পযn
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... কবলমাt জনসাধারেণর ব বহােরর জni সরকার সmিt
িনেত পারেব eমন কথা বলা হয়ত যেথ খারাপ†, িকnt যখন আেরা
লাভজনক kেtর জn সmিt নoয়া হে , তখন তার kিতর
িদেক থােক গিরেবরা। তারা য ধু গিরব, তাi নয়, তারা
রাজৈনিতকভােবo pভাবশালী নয়।”
sিpম কােট বািসnারা হের গেলo ব াপারটা eখােনi শষ হেয়
গল না।

"ক াsল কায়ািলশন হল inিটিটuট aফ জািsস-eর দশব াপী
সmিtর aিধকার sরkার আেnালেনর eকিট pকl। ei
কায়ািলশন ছােটা ছােটা কারবাির eবং বািসnােদর শখায়,
লাভী সরকার eবং ডেভলপারেদর িনেজেদর sােথ ব িkগত
সmিt কেড় নoয়ার uেdে eিমেন ট ডােমন আiন
pেয়ােগর হাত থেক কীভােব তারা িনেজেদর বাঁচােব। আর
আমােদর পৃ েপাষকেদর কল ােণ আমরা তা িবনা পয়সােতi
কের থািক।
“আমােদর ‘eিমেন ট ডােমন a াবiuজ সারভাiভাল
গাiড’-eর মাধ েম আমরা সারা দেশরi কমীেদর pেয়াজনীয়
সর াম eবং কৗশল সরবরাহ কের থািক যােত eিমেন ট
ডােমন আiেনর aপব বহারেক সফলভােব আটেক দoয়া যায়।
আমরা দেশর িবিভn pােn ঘুের ঘুের সখানকার সংি
মাnষেদর সােথ দখা কির eবং শখাi, কীভােব তারা তােদর
সরকােরর জিম কেড় নoয়া থেক বাঁচেত পাের, eবং আমরা
তার জn pিশkেণর ব বsাo কির। আমােদর সদsযাগােযােগর মাধ েম আমরা রাজs- লালুপ সরকার eবং জিমলালুপ ডেভলপারেদর কবেল পেড় যারা সব থেক বিশ
িবপn, তােদর সহায়তা pদান কের থািক।”
“ কেলা বনাম িনu ল ডন শহেরর pশাসেনর িববােদর
পিরেpিkেত ‘আমার ঘর থেক হাত oঠাo’ নামক eকিট তীb
pচার, sানীয় eবং রাTীয় sের eিমেন ট ডােমন আiেনর
ব াপক পিরবতেনর জn, আমরা r কেরিছ।
“যিদo আমরা সব kেt হsেkপ করেত পাির তা নয়, তবুo
আপনার eলাকায় ei eিমেন ট ডােমন আiেনর aপব বহার
রােধর কলা- কৗশল সরবরাহ করার মাধ েম আমরা আপনােক
সাহায করব। সরকার eবং তােদর কেপােরট িমtেদর হাত
থেক আপনার ঘর, ছােটা ব বসা, চাচ, বা ফামিটেক বাঁচােনার
জn আমরা যতটা পাির করব। আমরা আপনােদর সােথ কাজ
করেত চাi।”

৬. sিpম কােটর িসdােnর ফল : ২০০৫-২০০৭
কেলা বনাম িসিট কাuিnেলর ei মামলা িমিডয়ােত aেনক pচার
পেয়িছল। জনমত সমীkা থেক দখা যাি ল, sিpম কােটর রায়েক
বিশরভাগ মাnষ pত াখ ান করেছ। ‘িkি য়ান সােয়n মিনটর’-eর
aনলাiন সমীkায় দখা গল, ৯৩% মাnষ oi রােয়র সে eকমত নয়।
an বh জনমত সমীkা থেকo বাঝা গল, ব িk-নাগিরকেদর কাছ
থেক সmিt িনেয় pাiেভট কেপােরশনেক তার িনজs লােভর জn
দoয়ার ei রাTীয় আচরণ ব াপক জনসাধারণ anেমাদন করেছ না।
তেব ei মামলার ফেল যটা হল, সারা দশ জুেড় ei eিমেন ট
ডােমন আiেনর িবrেd eকটা pিতেরােধর লড়াi তির হল। e eক
বিচt ময় লড়াi, যা নীেচ আেলািচত হল।
৭. ২০০৫-২০০৭ :
eিমেন ট ডােমন আiেনর িবrেd তৃণমূল sের সংgাম
sিpম কােটর রােয়র পের সারা দশ জুেড় aসংখ ছােটা ছােটা
সংগঠন তির হয় ei আiেনর িবrেd, যার মেধ uেlখেযাগ ‘ক াsল
কায়ািলশন’ eবং তােদর 'আমার ঘর থেক হাত oঠাo’ pচার,
‘ নাল া ডg াব ড aগ’, ‘inিটিটuট a জািsস’ pভৃিত।
নাল াNg াব ড aগ-eর eকিট িরেপােট বলা হয়,
“আেমিরকান sিpম কােটর ei রায় eকিদেক যমন eিমেন ট
ডােমন-eর aপব বহােরর eকিট দৃ াn তির করল, তমিন তা eর
িবেরািধতার eকিট জাতীয় kto তির করল।”
আর eকটা িরেপােট বলা হয়,
“pিতবাদকারীরা মেন কের, কেলার ei মামলার ব াপাের sিpম
কােটর রােয় সmিtবান pােমাটারেদর পk নoয়া হল িনmমধ িবt বািসnােদর িবিনমেয়, জনগেণর uপকােরর িবষেয়
সেnহজনক বসরকারী pকেl sানীয় pশাসেনর মদতেক uৎসাহ
দoয়া হল। ... সমােলাচকরা eo বলেলন, সফল পুনগঠেনo কবল
িকছু জায়গারi unিত হে eবং বািক sানgিল তিলেয় যাে ।”‡
৮. ক াsল কায়ািলশন

িsেভন a া ডারসন ,িডেরkর; জিনফার জiগলার ,আiিন পরামশদাতা;
িkিsনা oয়াল , কা-aিডেনটর; িkস gােডিক , লখক।

আর তােদর ‘আমার ঘর থেক হাত oঠাo’ pচার:
“ei pচার সাধারণ নাগিরকেক সরকােরর জিম aিধgহণ কের
সখােন বসরকাির uেদ াগ তিরর হাত থেক িনেজেদর ঘর
বাঁচােত uপায় বাতেল দেব। কেলা বনাম িনu ল ডন
pশাসেনর মামলায় sিpম কােটর ভয়ানক রায় eবং তার
িভিtেত দেশর য কান sােন সরকােরর বসিত eবং ছােটা
ব বসার জিম aিধgহণ কের বসরকাির uেদ াগেক িদেয়
দoয়ার ছাড়পt pদােনর পটভূিমেত ei pচার গেড় uেঠেছ।”
আর eকটা grtপূণ কাজ তাঁরা করেছন, সারা দেশ কাথায়
কাথায় eিমেন ট ডােমন আiেনর aপব বহার হে , তা স যতi
ছােটা হাক, তার তািলকা িনমাণ। তাঁেদর িনেজেদর ভাষায়,
“ei মানিচেt িচিhত aংশgিল হল eিমেন ট ডােমন
aপব বহােরর িকছু দৃ াn। e তািলকািট িহমৈশেলর চূড়া, কারণ
বিশরভাগ kেti ei ধরেনর aপব বহােরর ব াপারিট কাথাo

ক াsল কায়ািলশন কী? তােদর িনেজেদর ভাষায়:
†

uদাহরণ srপ ভারেত সদার সেরাবর বাঁধ িনমােণর pস টানা যেত পাের।
আেমিরকায় eকটা সংিkp ‘িশl o aথৈনিতক unয়ন’-eর পর িশl-িবদায়
eবং ফ াকিT kাজােরর বh নিজর রেয়েছ। aেটােমাবাiল (eবং an ভাির িশেl)
uৎপাদনকারী pাiেভট কেপােরশেনরা হাজার হাজার iনার িসিট িমকেক কমচূ ত
কের শহেরর বেড়া বেড়া eলাকা ফাঁকা কের চেল যায়। িমিশগান, oিহo,
iি ডয়ানা eবং anাn রােজ , ডTেয়ট, িkভল া ড, ি ট, গ াির iত ািদ শহর
sায়ীভােব চূড়াn িবপযs হেয়েছ, আেগকার িবপুল িমক-জনসংখ া িনদাrণ
দািরেdর মেধ সখােন িদন কাটাে ।
‡
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খবের আেস না। pিতিট িচিhত aংেশi বশ িকছু ঘর বা
ছােটা ব বসা িছল বা আেছ। কবল পাঁচ বছেরর মেধ
(১৯৯৮-২০০২) আমরা pায় ১০,০০০িট ঘটনা পেয়িছ যখােন
হয় সিত সিত ঐ ঘর বা ব বসা ছাড়েত বলা হেয়েছ বা তার
জn ভয় দখােনা হেয়েছ। ক াsল কায়ািলশন pিতিদন eরকম
pচুর aপব বহােরর খবর পাে । আমরা pথেম সgেলা
পযােলাচনা কের িনi, তারপর সgিলেক তািলকার anভুk
কির।”
সবেশেষ ক াsল কায়ািলশন pে াtেরর eকিট নমুনা রািখ :
p : আমােক বলা হেয়েছ আিম যিদ s ায় আমার সmিt িবিk
না কির, তাহেল ডেভলপাররা তা িনেয় নেব eবং সেkেt আিম
কম টাকা পাব। তারা িক eরকম করেত পাের?
utর : “kিতপূরেণর আiন eক eকটা রােজ eক eকরকম। তাi
আপনার আiনজীবীর সােথ যাগােযাগ করা uিচত। িতিনi eর সিঠক
utর িদেত পারেবন। সাধারণভােব বলা যেত পাের, যিদ কu
আপনার সmিt িনেয় নয়, তাহেল আপিন ‘যথাযথ kিতপূরণ’
পেত বাধ । িকছু রােজ eর মােন হল কবল আপনার জিম eবং
বািড়র মূল । িকছু িকছু রােজ eর মেধ আপনার ব বসার মূল ,
ব বসার sনাম pভৃিতo পেড়।
“‘ s ায়’ িবিk eবং aিধgহণ, e’dেয়র মেধ কানিটেত টাকা
বিশ পাoয়া যােব, তা বশ িকছু an ব াপােরর oপর িনভর কের।
ডেভলপার হয়ত pথেম আপনােক সরকাির ধায মূেল র চাiেত বিশ
টাকা িদেত চাiেত পাের। আবার aিধgহেণর সময় আপিন দখােত
পােরন, য আপনার সmিtর মূল সরকাির s া িবkয়মূল যা ধায
করা হেয়েছ, তার থেক aেনক বিশ। আপনার সmিtর দাম কত
হেত পাের তা আপনােকi আnাজ করেত হেব।
“িকnt সব থেক grtপূণ ব াপার হল, aেনেকi তােদর ঘর বা
ছােটা ব বসা িবিk কের িদেত চায় না। তারা তােদর বতমান aবsা
eবং aবsান িনেয়i থাকেত চায়। যারা িনেজেদর ei aবsান ব k
করেছ, eবং যারা eিমেন ট ডােমন aপব বহােরর িবrেd লড়েত
চায়, ক াsল কায়ািলশন তােদর জn। আপনার ঘর (বা ছােটা
ব বসা) সিত i আপনার কােছ pাসাদ, eবং সরকার তা আপনার
থেক কেড় িনেয় বসরকাির uেদ াগেক তার লােভর জn িদেয়
িদেত পাের না।
“যিদ কu আপনােক বেল থােক, ডেভলপার আপনার সmিt
িনেয় নেব (সরকার নয়), তাহেল িলখুন িঠক কী বলা হেয়েছ, ক
বেলেছ eবং কখন বেলেছ। সাধারণত কান বসরকাির uেদ ােগর
aিধgহেণর kমতা নi, তাi eিট ভিব েত eকিট মূল বান আiিন
হািতয়ার। আপিন বা কােনা আiনজীবী ei ব াপারিট ভালভােব
পযােলাচনা কের দখেত পােরন।”

জn eিমেন ট ডােমন আiেনর ব বহার সীমািয়ত করেত চেয় ‘ঘর,
ছােটা ব বসা eবং ব িkগত সmিt আiন ২০০৫’ নােম eকটা
খসড়া psাব পশ কেরন। eর বয়ান িছল, (ক) যিদ ‘জনসাধারেণর
ব বহার’-eর যুিk থােক কবল aথৈনিতক unয়ন, তেব যুkরাTীয়
sের eিমেন ট ডােমন আiেনর ব বহার বn করা হাক। (খ) eকi
সীমােরখা ধায করা হাক ‘যুkরাTীয় aথ খরচ কের’ রাজ o sানীয়
সরকারgিলর kেto। ei psাব eরপর হাuস aব
িরেpেজে টিটেভo কংেgস সদsরা পশ কের।”
১০. eকিট uদাহরণ : িমিশগােন আiন সংsার
কেলা rিলং আiনসভােতo িবতক তির কের, যেহতু সামেন িছল
২০০৬-eর জাতীয় িনবাচন। িমিশগােনর ৪নং ব ালট psােব িছল
eিমেন ট ডােমন আiেনর সংsার-eর িবষয়িট। ব ালটিট িছল
িনmrপ:
psাবনা ০৬-৪
eকিট আiন সংেশাধেনর psাব, যােত সরকার বসরকাির
uেদ ােগর জn ব ািkগত সmিt aিধgহণ করেত না পাের।
psািবত সংিবধান সংেশাধেনর ফেল :
সরকােরর ব িkগত সmিt aিধgহণ কের aথৈনিতক unয়ন
বা রাজেsর বৃিdর জn an eক ব িk বা বসরকাির সংsােক
িদেয় দoয়া িনিষd হেব।
জনসাধারেণর জn যিদ কান ব িkর pধান বাসsানিট
সরকার aিধgহণ কের তেব তার বাজােরর যা দাম তার ১২৫%
িদেত হেব।
যিদ সরকার সংsার সাধেনর জn বা জনসাধারেণর জn
সmিt aিধgহণ কের, তেব তার তুল মূল pমাণ দািখল করেত
হেব।
সmিt মািলকেদর বতমান aিধকার sরিkত হেব।
ei psাব িক গৃহীত হেত পাের?
hাঁ

ভােটর ফেল ৩৫ লk ভাটােরর ৮০%-eর চেয়o িকছু বিশ
'hাঁ'-eর পেk eবং ২০%-eর কম িবপরীত রায় িদেয়িছেলন।
eর পর পরi আরo িকছু রাজ ( যমন িনu hাmশায়ার) ei
ধরেনর eিমেন ট ডােমন িবেরাধী আiন পাশ কেরিছল।
১১. anাn রােজ আiিন uেদ াগ
২০০৬ সােলর নেভmর মােস আেমিরকার সাধারণ িনবাচেনর সময়
ব ালেট ন'টা রােজ eিমেন ট ডােমন আiেনর aপব বহােরর িবrেd
psাব িছল। কেলার িবচােরর পর eকবছর কেট যাবার পেরo eর
বিশরভাগi জয়ী হয়। ৯িটর মেধ ৭িট রােজ ei মাতােবক আiন
pণয়ন বা সংেযাজন-সংেশাধন করা হয়। জাnয়াির ২০০৭ পযn
৩৪িট রাজ eিমেন ট ডােমন আiেনর কানo না কানo সংsার

৯. কংেgেসর pিতিkয়া
কেলা মামলার রােয়র পর আেমিরকান কংেgস বা সংসেদo ei
eিমেন ট ডােমন আiেনর aপব বহােরর িবrেd আoয়াজ oেঠ।
eকটা িরেপােট দখা যাে ,
“২০০৫ সােলর ২৭ জুন সেনটর জন করিনন aথৈনিতক unয়েনর
মnন সামিয়কী
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সাধন কেরেছ, ১৩িট রাজ িকছু করেত পােরিন। ৩৪িটর মেধ ১৭িট
রাজ বসরকাির unয়েনর জn ei eিমেন ট ডােমন আiেনর
ব বহার িনিষd কেরেছ, বািক ১৭িট রাজ eিমেন ট ডােমন
ব বহােরর িবrেd sরkামূলক ব বsা জারদার কেরেছ।

aিধgহণ বা তার hমিক দoয়া হেয়েছ ৫৭৮৩িট। যিদo ei
aপব বহােরর পিরমােণ িকছুটা ফারাক হেয়েছ iদানীংকােল।
২০০৫-eর িডেসmের, ািরডায় িরিভেয়রা িবচ sানীয় pশাসন
২৮৩িট সmিt থেক pায় ১০০০ ভাড়ায় থাকা মাnষেক uে দ
কের eকটা িবলাসবhল আবাসন eবং eকটা সমুd সকত বানােনার
পিরকlনা কের। তারা চ া কেরিছল ািরডায় eিমেন ট আiন
সংsােরর আেগi িবষয়িট সের ফলেত, িকnt পাের িন। ২০০৬-eর
নেভmেরর পর ei সংsার হেয় যায় eবং eখন unয়ন pকlিট
বাsবািয়ত হেত পারেব িকনা তা িনেয় সেnহ দখা িদেয়েছ।

১২. িব িব a া ড িট কেপােরশেনর িসdাn
কেলা মামলার রােয়র িবrেd eতi আoয়াজ uেঠিছল য, িকছু
বসরকারী সংsা পুনগঠেনর কােজ eিমেন ট ডােমন আiন ব বহার
হাক তা চাiেছ না। আেমিরকার anতম বৃহtম বসরকাির ব া িব
িব a া ড িট, তার চয়ারম ান eবং িসio জন আিলসন ঘাষণা কের
য তারা " সi সব বািণিজ ক ডেভলপারেদর ব া লান দেব না,
যারা সরকাির সহায়তায় eিমেন ট ডােমন ব বহার কের নাগিরকেদর
জিম aিধgহণ কের সখােন pেমাদশালা, শিপং মল, বা anাn
বসরকাির pকl গড়েত চাiেছ”। কারণ তা নিতকভােব gহণীয় নয়,
eবং ‘ মৗিলক aিধকার’-eর পিরপnী।

১৬. ভারতীয় পিরিsিত বনাম আেমিরকান আেnালেনর গিত-pকৃিত
লk ণীয়, eকমাt তৃণমূল sেরi আেমিরকার আেnালন রাজৈনিতক
rপ িনেয়েছ। তৃণমূল sর থেক আেমিরকান কংেgস পযn eটা িছল
মূলত আiিন লড়াi। ভারতবেষ যভােব ঘটেছ, িঠক সভােব eটা
রাজৈনিতক নয়, আেমিরকার রাজৈনিতক দলgিল eখনo িনেজেদর
sােথ ei আেnালনেক ব বহার কেরিন। ভারেতর সে তুলনা কের
দখেল eটা হল eকটা eিগেয় থাকা পুঁিজবাদী দেশর আভ nরীণ
গণতািntক ব বsার eক uদাহরণ, যা তার নাগিরকেদর aগণতািntক
a েভর হাত থেক রkা করেত সkম। annত uপিনেবশgিলেক
িকnt ei a েভর হােত আkাni হেত হে ।
eখনকার আেমিরকান আেnালেনর আর eকটা বিশ হল,
ব িkগত সmিtর oপর গণতািntক aিধকােরর p eবং aথৈনিতক
unয়েনর pে র সmূণ িবে দ। ১৯৫০ থেক r কের sিpম
কােটর কেলা rিলং পযn ei dিট p জিড়েয় থেকেছ। যার
ফেল মুনাফা সৃি কারী কেপােরশেনর মাধ েম ‘aথৈনিতক unয়ন’
আেদৗ ‘জনসাধারেণর ব বহার’-eর দৃ াn হেত পাের িকনা, eিনেয়
যেথ িব ািn তির হেত পেরেছ। sিpম কােটর কেলা rিলংেয়র
পর তৃণমূল sেরর জনআেnালন ei dিট p েক s ভােব আলাদা
করেত r কের।
eটা grtপূণ য ২০০৫-২০০৬ সােলর আেnালন থেক আiন
pণয়ন পযn জনমত িকnt aথৈনিতক unয়েনর চেয় জনসাধারেণর
গণতািntক aিধকােরর p েক s agািধকার িদেয়েছ। িবপুল
সংখ ািধক জনমত eটাi বলেত চেয়েছ, eমনিক যিদ pাiেভট
কেপােরশেনর জn জিম aিধgহেণর ফেল uে দ হoয়া মাnষ
বাড়িত আিথক sিবধা পায় eবং দীঘেময়াদীভােব সকেলরi sিবধা
হয়, তাহেলo aিধgহণ যুিkযুk নয়। ei মত আসেল আদালেতর
কােছ sেজ কেলার aিভেযােগর যথাথতােকi pমাণ কের। সখােন
বলা হেয়িছল, মুনাফা সৃি কারী কেপােরশেনর মাধ েম ‘aথৈনিতক
unয়ন’ ‘জনসাধারেণর ব বহার’-eর দৃ াn হেত পাের না।
হয়ত আেমিরকানরা i ডািsT িবদায় নoয়ার ফেল িবশাল িবশাল
eলাকার aথৈনিতক িবপযেয়র iিতহাস ভুেল যায়িন।

১৩. eিমেন ট ডােমন eকিট dমুেখা সাপ
ক ালেফািনয়ার হারিকuিলেসর eকিট ঘটনা বশ grtপূণ। oখােন
oয়াল-মােটর ১৭ eকর জিম আেছ তােদর sার বানােনার জn, যা
কান aসdপােয় aিধগৃহীত হেয়িছল। সখানকার বািসnারা দািব
জানায়, ei জিম eিমেন ট ডােমন আiন pেয়াগ কের তােদর
িফিরেয় দoয়া হাক, কারণ তা সখানকার বািসnােদর দীঘেময়ািদ
uপকার করেব।
২৩ ম ২০০৬ হারিকuিলেসর িসিট কাuিnল ঐক বdভােব
িসdাn নয়, ei জিম eিমেন ট ডােমন pেয়াগ কের বািসnােদর
িফিরেয় দoয়া হেব। ei ভােটর আেগর eকটা জন নািনেত sানীয়
বািসnারা oয়াল-মােটর িবrেd aিভেযাগ কের য, সটা তােদর
sানীয় ব বসা বn কের িদে , লােভর কিড় িনেজেদর ট াঁেক তুেল
sানীয় aথনীিতর kিতসাধন করেছ। কাuিnল ei pসে কেলা
মামলার রােয়র যুিk ব বহার কের বেল, oয়াল-মাট sানীয় aথনীিতর
kিতসাধন করেছ, তা আটকােনা uিচত। oয়াল-মাট হারিকuিলস
শহর pশাসেনর িবrেd আiেনর সাহায িনেয়েছ িকনা eখনo জানা
যায়িন।
১৪. pিসেড ট বুশ চান, eিমেন ট ডােমন থাkক। িকnt তা িক চলেব?
কেলা মামলার রােয়র পর pিসেড ট বুশ sিpম কােটর রােয়র
পেk দাঁড়ান eবং eিমেন ট ডােমন আiন কndীয়ভােব rজু রাখার
পেk সoয়াল কেরন। িকnt কেলার িবচাের sিpম কােটর রায়
িবতক তুেল দoয়ায় eখন eিমেন ট ডােমন আiেনর ব াপাের রাজ
বা sানীয় sেরi িবচােরর ফয়সালা হে ।
১৫. eিমেন ট ডােমেনর aপব বহার eখনo চলেছ
eকথা বলাi বাhল , eতসব আiন সংsােরর পরo eিমেন ট
ডােমন-eর aপব বহার eখনo চলেছ ( য রাজ gিলেত আiন হয়িন
সখােন বিশ চলেছ)। িহেসব কের দখা গেছ, ২০০৫-eর কেলা
rিলংেয়র পর eখনo aবিধ ei ধরেনর sানীয় pশাসন কতৃক
যার মাধ েম বািসnােদর কাছ থেক তােদর i ার িবrেd সmিt
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১৭. anাn দেশর িদেক তাকােল ...
sামুেয়ল চজ সi ১৭৯৮ সােলi বেল িগেয়িছেলন a াংেলা
sা শন আiেন eিমেন ট ডােমন নামক িবপjনক ফাঁকিটর কথা,
কেড় নoয়া যেত পাের। যেহতু eটা মৗিলক গণতািntক নীিতরi
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পিরপnী, তাi কান কাযকর গণতেntর দেশ ei আiেনর আgাসী
rেপ rজু থাকা মুশিকল। যমন আমরা দখলাম আেমিরকােত।
সখােন eকিট মামলার রায় সারা দশ জুেড় মাnেষর িবেরাধী মত
তির কের িদল, eকিট তৃণমূল sেরর আেnালন গেড় uঠল, eবং
aবেশেষ রাজ sের আiন সংেশাধন হেত থাকল।
ei eিমেন ট ডােমন আiেনরi aত n আgাসী eকিট rপ
সজ ( sশাল iেকানিমক জান) আiেনর মাধ েম িবিভn দেশ
iদানীং দখা যাে । িকnt কাযকর গণতািntক কান দেশ, যমন
ভারেত ei সজ-eর িটেক থাকা খুব মুশিকল। sেজ কেলা sিpম
কােট মামলায় হের িগেয়িছেলন। িকnt তা দশেজাড়া pত াখ ােনর
আgন jেল িদেয়িছল। আজ নnীgাম হয়ত নানান আkমেণর মুেখ
দাঁিড়েয় eক aপূরণীয় kিতর সmুখীন হেয়েছ। িকnt সmবত তা
সজ-eর কবর ভােলাi খুঁেড় িদেয় গেছ।

যাi হাক, চীেনর মেতা টাটািলটািরয়ান সমােজ সজ-eর ভিব ৎ
কী, তা িকnt eখনo দখার আেছ।
টীকা
ব ালট psাব কী?
আেমিরকায় pিত d’বছের eকবার দশ জুেড় সাধারণ িনবাচন হয় নেভmর মােস।
iueস কংেgেসর সকল হাuস িরেpেজে টিটভ (৪৩৫ জন সদs, যােদর
pেত েকর ময়াদ d’বছর), ৩৩ জন সেনট সদs, বিশরভাগ আiনpেণতা eবং
বh সরকাির পদািধকািররা িনবািচত হন। িকnt সরকােরর pিতিনিধ িনবাচেনর
পাশাপািশ বh রােজ ‘ব ালট psাব’-eর আকাের eকটা গণেভােটর ব বsা করা
হয়। egিল হল psািবত আiনগত uেদ াগ, psািবত চালু রাজ িভিtক
আiনgিলর সংেশাধন বা pত াহার aথবা psািবত সাংিবধািনক সংেশাধন, যার
oপর িবষয় anযায়ী নাগিরেকরা ‘hাঁ’ িকংবা ‘না’ িলেখ সরাসির ভাট দয়।
বাsেব, য কান psািবত uেদ াগ বা গণেভােটর psাব জনসাধারণi eকটা
িনিদ সংখ ক সাkর সংgেহর মাধ েম পশ কের ভােটর জn নেভmেরর
িনবাচেন। সাধারণত বশ িকছু ব ালট psাব আেস pেত ক সাধারণ িনবাচেন।
pেত ক psােব নাগিরকেদর সমsার িবষয়gিল িনিদ ভােব uেঠ আেস।

ডাu কিমক ালেক আেমিরকা যুkরাT দূিষত বজ eলাকা aিবলেm দূষণমুk করার িনেদশ িদেয়েছ
Down to Earth

পিtকার ১২ আগs ২০০৭ সংখ ায় pকািশত sনীতা dেবর রচনা, বাংলায় ভাষাnর eবং সংেযাজন কেরেছন গৗরা

২৭ জুন ২০০৭ আেমিরকা যুkরােTর পিরেবশ sরkা সংsা
(Environmental Protection Agency, US বা iিপe) kখ াত ডাu
কিমক ালেক (ভূপাল dঘটনায় kখ াত iuিনয়ন কাবাiেডর utরসূরী)
িনেদশ িদেয়েছ য তারা যন িমিশগান, িমডল ােN িতtাবাoয়ািস নদীর
ভািট বরাবর দশ িকিম eলাকা aিবলেm সmূণ দূষণমুk কের। ৭৬৯
হkর eলাকা জুেড় ১৮৯৭ সাল থেক p া টিট চলেছ। ei সময়কােল
মাsাড গ াস, eেজ ট aের , নাপাম নামক িবিভn kিতকারক
রাসায়িনক পদাথ eবং ২,৪,৫ Tাiেkােরােফনল, ২,৪-িড eবং ডু sবান
বা kােরাপাiিরফs নামক কীটনাশক pstতকােল সহনমাtার বh বhgণ
kিতকারক ডাiaিkন dারা দূিষত কের গেছ ডাu।
১৯৮৬- ত ei eলাকার eক নমুনা সমীkায় aতু মাtার
ডাiaিkেনর দূষেণর pমাণ পাoয়া যায় eবং তদnযায়ী জনসাধারণেক
oখানকার মাছ মাংস িডম eসব খেত িনেষধ করা হয় আর মািটর
সংsশo যথাসmব eিড়েয় চলেত বলা হয়।
১৯৯৬-e iিপe িমিশগান পিরেবশ gণমান দpরেক (Michigan
ডাuDepartment of Environment Quality, সংেkেপ িডiিকu)
eর পিরেবশ দূষণমুk করার কােজর oপর কড়া নজর রাখেত বেল।
িকnt নানা oজর দিখেয় িডiিকu খুব সামাn a েল দায়সারা নজরদাির
কের আর তা থেক pাp তথ ািদo নানা িবতেক জিড়েয় পেড়।
িডiিকu-র eক সমীkায় সংগৃহীত চৗিtশিট নমুনায় ডাiaিkন দূষণমাtা
pিত িTিলয়েন ৩৩ ভাগ থেক ৭২৬১ ভাগ দখা যায়। ei তথ গাপন
করার চ া করেলo িডiিকuর eক আিধকািরক সমীkার ফলাফল
sানীয় eক পিরেবশ গা ীর হােত তুেল দয়। জানা যায়, oi দূষণ
সহনমাtার pায় পঁিচশgণ। ei িবষেয় ডাu-eর সে িডiিকu eক
d চk গেড় তােল। ei d চk aব নানা pে র সামেন পড়েল
িডiিকu-র eক pিতিনিধ রবাট ম াকসান নানা মেতর কথা sীকার

মnন সামিয়কী

সনgp।

কেরo ডাu-eর সে eক বাঝাপড়ায় সেচ হবার কথা বেলন। িকnt
িমিশগােনর পিরেবশ sাs o বাstতেntর ডাiেরkর Tিস isেহাপ জানান
য িমিশগান িমডল ােN শহেরর aিধবাসীেদর eক িবরাট aংশ ডাu-eর
কমী বেলi তাঁেদর থািমেয় রাখা হেয়েছ oiসব ভুল তথ িদেয়। তাঁর
মেত, pকৃত তথ না জানােনার eটা কানo যুিki নয়। ডাu ২০০৩
সােল পিরেবশ দূষণমুk করার য psাব দয় তা িছল ফাঁকেফাঁকের
ভরা, ফেল িডiিকu তােদর নতুন কান psাব িদেত বেল। িডেসmর
২০০৬-e ডাu সংেশািধত psাব দয়।
নেভmর ২০০৬-e aথাৎ নতুন psাব দবার িঠক eকমাস আেগ
ডাu িনযুk কের eক pিত ান যার নাম আন আরবার pযুিk পিরেষবা
সংsা। ei সংsা িতtাবাoয়ািস নদীতীেরর দশ িকিম দূষণাkাn a েলর
সােড় নয় িকিমেত সমীkা কের জানায় য সখােন ডাiaিkেনর পিরমাণ
pকৃত সহনমাtার pায় হাজার gণ। aতeব oi a ল পিরেবশ দূষেণর
িদক িদেয় eক ভয়াবহ aবsায় আেছ। কারণ বnা বা ভূিমkেয় দূষণ
eলাকা িবsৃততর হবার আশ া। ডাu-eর pিতিনিধ ম াকম ান aব
বেলন, ২০০৪-০৫ সােল বh সতকীকরণ বাড নদীতীের টাঙােনা
হেয়েছ। িকnt oখানকার বািসnা ক ািথ িমলার জানান, তাঁরা যন গৃহবিn
হেয় িদন কাটাে ন। কারণ ছেলেমেয়েদর সবা আবৃত কের মুেখাশ
পিরেয় eবং মািটর সংsশ বাঁচােত বাiের না যেত িদেয় আটেক
রাখেত হে । oiসব সতকীকরেণর মূল কাথায়?
৭ জুলাi ২০০৭ iিপe ডাu-eর সংেশািধত psাব সmেক িবrপ
মnব কের। তারা বেল, ডাu-eর শতািধক বছেরর ei কারখানািটর
পিরচালনায় তথা বজ বstর s ু (?) ব বsাপনায় বh trিট আেছ। য
kিতকারক uপজাত বst (ডাiaিkন) তারা বজ rেপ নদীতীের ফেল
eেসেছ eতিদন, তা মািটেত িমেশ eবং বষায় মািট ধুেয়
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নদীর জেল িমেশ মািট eবং জল uভয়েকi দূিষত কের চেলেছ।
তােদর সংেশািধত psােব eসব কানo তথ i নi। বরং eসব তথ
গাপন করায় তারা সেচ ।
iিপe সজn oi eলাকােক দূষণমুk করার িনেদশ িদেয়েছ
ডাuেক eবং aিবলেm তা না পালন করেল কড়া পদেkপ নবার
hঁিশয়ািরo িদেয়েছ। eেত ডাu eবং িডiিকu uভেয়i eক asিsকর
aবsায় পেড়েছ। ভবুিdসmn মাnষজন aব iিপeর সিkয়তায়
সেnাষ pকাশ কেরেছ। তােদর আশা য পিরেবশ eবার িনমলতর
হেব।
anবাদেকর সংেযাজন : ‘বতমান’ পিtকায় ১৯ আগs ২০০৭
eকিট সংবাদ pকািশত হেয়েছ, যখােন পি মবে র tাণমntী ডা.
মাতাজা হােসন " কিমক াল হাব" গঠেনর তীb pিতবাদ কেরেছন।

িতিন জািনেয়েছন য, িশlমntী িনrপম সন ei কিমক াল হাব গঠন
সmেক িবধানসভায় বেলেছন, “dঘটনা ঘটেব বেল িকছু না করেল
তা ‘নnলাল’ হেয় ঘের বেস থাকেত হেব। dঘটনা ঘটেতi পাের,
িকnt ভিব ৎ pজেnর কথা ভেবi eসব করা হে ।” হােসন
জািনেয়েছন য িচিকৎসক িহেসেব িতিন eর িবপদ সmেক uিdg।
তাঁর মেত জনমানবশূn eলাকায় eসব গড়া যেত পাের। িতিন ক’িট
p তুেলেছন : পি মবে যসব িবেদিশ/বhজািতক সংsা কিমক াল
হাব গড়েত চেলেছ, তারা মূলত আেমিরকার পুঁিজপিত --- তাহেল
আেমিরকায় তারা কিমক াল হাব গড়েছ না কন? চীন কন তােদর
রাসায়িনক কারখানাgেলা তাioয়ােন সিরেয় িনে ? জাপানi বা কন
তােদর টরাপেথিলক a ািসড তিরর কারখানা িনেজর দেশ sাপন
করেছ না?

বiপাড়ায় বাiি ডং িশেlর হাল-হিককত
িজেতন নnী
কেলজ sTীেটর বiপাড়ায় বশ িকছুকাল যাবৎ যাতায়াত করিছ। বi
নামক বstিটেক িঘের কতরকমi না কাজ সখােন চলেছ। কাগজ,
বi, খাতা, ফাiল, খাম, িবেয়র কাড, iত ািদ হেরক রকম
দাকানদাির তা আেছi। আর আেছ সgেলােক িঘের নানান রকম
uৎপাদেনর কাজ। সiসব কােজর আলাদা আলাদা সব কািরগির।
তােত িনেয়ািজত রেয়েছ বh ছােটা-মাঝাির মািলক আর হাজার
হাজার কািরগর। eপাড়ায় বেড়া মািলকেদর আনােগানাo aব
আজকাল িকছুটা টর পাoয়া যাে । eরকমi eক sানীয় িশl হল
বাiি ডং িশl। িশl িহেসেব eর aিst aেনক সময় আমােদর নজর
eিড়েয় যায়। iদানীং eকটা ধমঘট হেয় গল ei িশেlর
কািরগরেদর। তােত আমরা, যারা বi বা পিtকার কাজ কির, বশ
টর পলাম বাi ডার আর বাiি ডং ঘেরর কািরগরেদর aিstেক।
সi সূেti ei আেলাকপাত, aথাৎ িনেজেদর খািনকটা আেলািকত
করা।
বi বা পিtকা ছাপার পব সের আমরা বাঁধাi করেত যাi
বাi ডােরর কােছ। বাi ডার বলেত আমরা সাধারণত জািন
eকধরেনর ছােটা মািলক বা ব বসায়ীেক। স aেনক সময় িনেজo
িকছুটা বাঁধাiেয়র কাজ জােন। িকnt কাজ তা aেনক। বাiি ডং ঘর
বা বাi ডােরর কারখানায় আমরা দখেত পাi eকধরেনর
কািরগরেক। স হয়ত eক মেন ফমা ভাঁজ করেছ, নয় স
ফমাgেলােক সলাi করেছ, িকংবা আঠার লi লাগাে , কািটং
করেছ। তখন আমােদর বশ তাড়া, ভাবখানা eমন য আসল কাজ
তা হেয়i গেছ, মােন ছাপার কাজ, eবার বi িনেয় বেরােত
পারেলi হয়। িকnt শেষর ei কাজটা মার খেল সবটাi পN!
আমার পিরিচত বাiি ডংখানায় গেলi দখেত পাi ফণীদােক,
মািটেত বেস ফমা ভাঁজ করেছন, কেরi চেলেছন। ফণীদা কেব থেক
কীভােব ei লাiেন eেলন জানেত iে কের। aবেশেষ eকিদন
িকছুটা জানার sেযাগ পাi।

ফণী সরকার
দশ sাধীন হoয়ার আেগi eেসিছ। বাবা eেস রানাঘােট বািড় কের।
বাবা খুব চ া কেরিছল লখাপড়া করােনার। isুেলর হডমাsারi
বলল : ‘eর আর পড়ােশানা হেব না।’ aেনক চ া করিছলাম।
তােত আমার কান dঃখ নাi পড়ােশানার িদক িথকা। বাবা বলল,
কাকার aিফেস চাকির আেছ, সাঁতরাগািছেত [সরকাির pস]। তখন
ভাবলাম, ei লাiেন কাজটা িশiখা লi, কাকা আেছ ঢুকাiয়া িদব।
তখন তা চাকিরর aভাব নাi, মাiনা কম িছল। eিদেক আমার তা
চাকিরর বয়স হয় নাi, চাকির পাব কী কiরা? তখন য যখােন
দাঁড়ায়েছ, চাকির হiয়া গ ােছ। আমার তখন বয়স কত হেব?
kিড়-বাiশ। কাকা আমার িপেসমশাiের ঢুকােয়িছল। আমার চাকিরর
জn কাকা ঘুষo িদিছল। iিnরা গাnী মারা গল। চাকির আর হল
না। তখন তা oi pস uঠােয় দoয়ার কথাo হiিছল। eখন aবিধ
uঠায় নাi।
শষকােল ei ... ei uেdে i আমােদর বাiি ডংখানায় আসা।
চাকির হiল না, ei িtশ-পঁয়িtশ বছর হেয় গল ei লাiেন পেড়
রiলাম। তাo eমিন ধrন চ া করেল হত। ভাবলাম, eিদেক কাজ
কামাi কrম, oiিদেক দৗড়ামু? কী কiরা হেব? oiিদেকo যিদ
করতাম, তাহiেল চাকির-বাকিরর চ া হiয়া যত।
pথেম িছলাম বঠকখানায় রি ৎ সাহার oiখােন। খাoয়া-দাoয়ায়
িছলাম। কারখানায় থাকতাম। পয়সা িকছু িদত, সামাn হাত- খারািক
িদত। eখন যমন ঢুকেলi kিড় টাকা পঁিচশ টাকা রাজ, তখন তা
সটা িছল না। কাজ-টাজ িশখতাম। oiখান িথকা আবার চেল
গলাম ধমতলায়। ফাiেলর কােজ। তখনকার বাজাের মাiনা িদত
তারা দড়শ টাকা [মােস]। দড়শ টাকা মাiনায় িচnা করলাম, ei
আপ-ডাuন বাসভাড়া ... যাdঘর তখন ি িছল, ি েত যাoয়া-আসা
করতাম, কান পয়সা লাগত না। তারপর oখান থেক ছেড় eেস
চেল গলাম, বাস-টাস দাপাদািপ ছাiড়া, ঘেরর পােশi বাiি ডংখানা

আেছ। eiখােন --- টr িব ােসর কারখানায় --- ঢুiকা গলাম।
eক নাগােড় পঁিচশ বছর করলাম।
oiখােন আমরা [সকাল] আটটায় িডuিটেত ঢুকতাম, আধঘ টা
িটিফন িনতাম। মাiনা িসেsেম িছলাম। আেগ [রাত] দশটা aবিধ
িডuিট িছল। তারপর iuিনয়ন-িফuিনয়ন হiল, সােড় নয়টা aবিধ
িডuিট হiল। ei কiরা ei ক’বছর কাটাiলাম। আমার মািলকo
সiরকম তা, di িবয়া করেছ স। oiজn তা কারখানাটা ন
হiয়া গল। ছােটা ছেলের pস- Tস কiরা িদল। স তা,
টাকাপয়সা ধারেদনা কiরা, di-িতন লাখ টাকা িদয়া eকটা বi
করেত গল। বােপ কেলজ sTীেট দাকান কiরা িদল। সi দাকােন
চাট- ফাট খাiয়া, স eকটা মােন রাফ লাiেন ঢুiকা গল। aেনক
টাকা ঢালল। eকটা বi ছাপেত কম টাকা লােগ? কাmািন বলল,
না ei কারখানা রাখব না। তারপর di-িতনবার asখ-টsখ কiরা
গল। পয়সাকিড় িবেশষ রাখত না ঘের। যাoয়ার আেগ di-িতনবার
হাসপাতােল ভিত হল, pচুর টাকা খরচা হল। মরার আেগi ছারখার
কiরা িদল। oনার ভােলা নাম িছল ভূবন িব াস, কারখানার নাম
িছল সীতারাম বাiি ডং হাuস, পােটায়ারবাগােন।
বেড়া ছেল বাiি ডংেয়র সে i িছল। বেড়া ছেলের িকছু কের
দয় নাi। oi খাiেত-খাiেত ঘুরেত-িফরেত সব শষ কiরা ফলল।
টাকাপয়সা ধারেদনা হiয়া গল। শেষ তার জামাi টাকাপয়সা িদয়া
কারখানাটা িনেজর hাফাজেত রাখিছল। কারখানাটা চারটা ভাগ
হiল। আেগর পেkর eক ছেল, e পেkর িতনজন। oi জায়গা
িনয়া aেনক ঝুটঝােমলা হল। পােশ জ াঠা আিছল, বািড়টা িবিk
করেত িদল না। জ াঠা আটকাiয়া িদল।
রাজ িছল ধেরন যার যরকম মাiনা। তখন তা মাiনা কম
িছল, চাdশ-পেনেরাশ। বানাস িছল কারo চিlশ িদন, কােরা
বাহাn িদন। aেনক aেনক জায়গায় di মােসরo বানাস দয়।
বিশরভাগ দড় মােসরi বানাস দয়। মাiনায় িহসাব, মাiনা আমার
ধেরন চাdশ টাকা, সi িহেসব মেতা আমায় ধেরন দড় মােসরi
বানাস িদল। বছের আঠােরাটা ছুিট িছল। ছুিট মােস মােস কাiটা
লiতাম। ছুিট পাoনা থাকেল ছুিটর পয়সা ক’খান িদত। iuিনয়ন
হoয়ার পের eiসব হiল। আেগ তা িছল থাক মাiনা। ছুিট
তখনo থাকত। dগাপূজার ছুিট, কািলপূজার ছুিট। আগড়ুম-বাগড়ুম
িদয়া তখন বােরা- তেরাটা থাকত। iuিনয়ন িথকা যখন বাinা িদল
আঠােরাটা ছুিট ... a াকচুয়ািল আমােদর পঁিচশটা ছুিট। বছর বছর
eকশ টাকা কiরা বাড়ত। বাড়েত বাড়েত কারo uিনশ’শ, কারo
di হাজার, eiরকম দাঁড়ায়েছ। আগরপাড়ায় থাকতাম।
তারপর যারা ধেরন রােজ কাজ কের, িঠকা কাজ কের, আিশ
টাকা নbi টাকা eকশ টাকা। eমিন আেগ রাজ িছল সtর-বাহাtর
টাকা। িঠকা কাজ হল ক Tাkেরর আ ডাের। আিম ei িডuিটটা
ক Tাk িনলাম, দশহাজার বi আেছ। eখন পাঁচ-সাতজন লাক
আiনা আমার hাফাজেত কাজ। আিম িবশ হাজার টাকায় ক Tাk
িমটাiয়া িনয়া, তারপর আমার সােথ আর লবােরর সােথ আলাদা
eকটা মীমাংসা। মািলেকর আ ডাের কাজ হiতােছ, যখন কােজর চাপ
পড়ল, aরা diজন লাক টাiনা িনয়া আসল। আেজ ট কাজটা uiঠা
গল। আিশ টাকা নbi টাকা রাজ িদল।
মnন সামিয়কী

আিম আর eক জায়গায় পাiিছলাম। সিত কথা বলেত আমার
িকছু নাi, ei দবরাজi আমায় টাiনা িনয়া আসল। নাহেল oখােন
আিম ভােলা জায়গায় িছলাম। oখােন মাiনা আমার di হাজার টাকা
হiত। eখােন eেস আিম ... কন য আিম eখােন আiলাম? eখন
আিম রােজ কাজ কির, সtর টাকা রাজ। টুটল
ু মাiনায় কাজ কের।
iuিনয়ন কের লাভটা হে , বছর বছর টাকাটা বােড়। eমিন eমিন
তা মািলক বাড়ােব না। তাo ধrন, বাiর সাiেড রট বিশ িদে ।
বািড়েত আমার di কnা, sামী-stী। বেড়া মেয়র িবেয় িদেয়িছ
di বছর হল। আর eক মেয় বােরা kাস aবিধ পড়ােশানা কiরা,
িবেয়শািদ করেবন না িতিন। ভােলা ভােলা সmn আiিছল। eখন
জার কiরা তা মেয় িবেয় দoয়া যায় না। ছােটা মেয়র আমার
oপর রাগo আেছ। জার কের িকছু কiেল uলটাপালটা কথা বেল।
eখন পড়ােশানা কiরা িটuশিন কের, বািড়েত সলাi- ফাঁড়াi কের।
eকটা িটিভ আনেছ। oi কiরা সময় কাiটা যায়।
বাiি ডং লাiনটা আমােদর খুবi ভােলা লােগ। পয়সার িদক িদয়া
আমােদর মাiনা খুবi কম, সংসার চেল না। যা বাজার চেড় গেছ
না। ধমঘট হiয়া গল। মািলকরা শানাiতােছ জাnয়াির জাnয়াির।
eiিদেক আটার দাম হiয়া গেছ চাd-পেনেরা টাকা কিজ।
eখন নতুন যারা কাজ িশখেত আেস, তােদরo kিড়-পঁিচশ টাকা
রাজ। চা-টা আনা, ফমা-টমা আনার জn আেস, তারপর আেs
আেs কাজ িশখেত ... e লাiেন নতুন কান লাক আসেছ না।
ভিব ত নাi।
আমার ঘরভাড়া, লাiটভাড়া, ফ ানভাড়া, সব িনেয় ... আমার যা
pেয়াজন। ...
আিম যখন ঘর িনেয়িছলাম তখন িtশ টাকা ভাড়া িছল। eখন
বাড়েত বাড়েত diশ ষাট টাকা। Tেন পঁচািশ টাকা মাnিল। ঘরভাড়া
িতন বছর anর বােড়। ei বছর িtশ টাকা বাড়াiল। iেলকিTেকর
৪টা কের পেয় ট, ২৬০ টাকা লােগ।
eকার রাজগাের চেল না। stী bাuজ সলাi কের। eখন কম
কেরi আেন, ei ধrন, di ডজন।
শরবিত লবু ফল-টল িনয়া বসেলo পয়সা আেছ, ভােলা
রাজগার। তােতo খারাপ না। aব আমরা আর পাrম না।
...
...
...
ফণীদার সে কথা বলেত বলেতi eখানকার বাi ডার দবরােজর
সে কথা r হয়।

দবরাজ সরকার
িমক আর মািলক, িমকেদর iuিনয়ন আর মািলকেদর iuিনয়ন,
dজেন যুিk-পরামশ কের ধমঘট ডেক িদে । eেত ফায়দা লুটেছ
বেড়া বেড়া কারখানার মািলকরা। মােঠ মারা যাে আমােদর মেতা
ছােটা ব বসায়ীরা। পােটায়ার বাগােন িকছু বেড়া বেড়া বাi ডার
আেছ। তারা কেলজ sTীেট eেস দাঁড়ােলi কাজ পােব। eরকমi
তােদর পিরিচিত। ছােটাখােটা বাi ডাররা ধrন, সরকম কাজ পােব
না। যমন কেলজ sTীেটর ছায়া pকাশনী, রবীnd লাiেbির, আনn
পাবিলশাস, িমt ঘাষ --- eসব জায়গায় যিদ আমরা যাi, চট কের
কাজ পাব না।
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d’মাস ধের আেnালনটা হেয়েছ, কাজ বn িছল দশ-বােরা িদন।
চুিk হেয়েছ, িতনশ টাকা িতন বছের বাড়েব। আবার িতন বছর পর
দািবদাoয়া হেব, ধমঘট। িটিফন বাড়েছ আট আনা, আেগ িছল সােড়
িতন টাকা। নাiট হেল িটিফন িদেত হয়। oভারটাiম হেল িটিফন
আেছ, িমল আেছ, খারািক আেছ।
e লাiেন হল, খাটিন বিশ, পয়সা কম। িমক বলুন আর
মািলক বলুন, dজেনi লুি পের খাটেছ। পােটায়ারবাগােন গেল
দখেবন। তাহেল বলেবন, pসoয়ালােদর পয়সা কী কের হে ?
pসটা হে , মিশনাির জব, আর আমােদর হল ম াnয়াল জব।
বাi ডারেদর কাঁেধ বndক রেখ পাবিলশাররা ব বসা কের যাে ।
যার জn ধrন, আিম eখন পাবিলশারেদর কাজ কিরi না। হয়ত
তার বi eকটা িসজেন d’হাজার িতন হাজার চলেব। বi eখন
আমােক যt কের রেখ িদেত হেব পাহারায়। আমার জায়গাটা তা
ধrন জুেড় থাকেছ। পেম ট হেব ডিলভািরর oপর। আমার
জায়গােত তার মাল থাকেব। eiসব দািয়t eড়ােনার জn aেনেক
পাবিলশােরর কাজ বn কের িদেয়েছ। an কাজ হয়।
eখােন িমকেদরo ভিব ত নi, মািলকেদরo ভিব ত নi।
আসেল আমােদরo তা বাiি ডংেয়র ব বসা নয়। আমােদরo
pস। বাবা িঠক মেতা শারীিরক কারেণ কের uঠেত পােরিন।
আমােদর লটার pস িছল। লাiনটা যখন চ হেয় যাে , তখন
শারীিরক assতার কারেণ বাবা aফেসেট যেত পােরিন। মাথার
oপর dেটা বান িছল। তাছাড়া তখন জেয় ট ব বসা িছল, জ াঠাo
aতটা আgহ দখায়িন। তার ফেল pসটা আর চালু করা যায়িন।
eখন aেনক টাকার ব াপার। লটার pস থেক aফেসেট আসেত,
কu পেরেছ, কu পােরিন।
eখােন eকটা খেয়ােখিয় আেছ। আমার পােশর ঘেরi বাi ডার
কী রেট কাজ করেছ, আিম জািন না। aথচ স pচুর কাজ করেছ।
কীভােব করেছ? িন য় স কম রেট করেছ। িমকেদর িকnt রট
eক আেছ, মািলকেদর নi।
কu ৪ টাকায় ফমা করেছ, কu ৮ টাকায় করেছ, কu আবার
৩ টাকায় করেছ। য িতন টাকায় করেছ, স িনেজর ছেল মেয় বৗ
িনেয় করেছ। য ৮ টাকায় করেছ, পাঁচজন লাক িনেয় করেছ।
আবার য হয়ত মাঝামািঝ করেছ, স হয়ত কানরকম জবকাজ
করেছ।
eখন মেয়র সংখ া e লাiেন কেম গেছ। মেয়রা সাধারণত
সলাiেয়র কাজটা কের। সলাiেয় মিশন ঢুেক গেছ। eকটু বেড়া
বেড়া কারখানায় মেয়েদর ঢাকায় না। pবেলম হয়। মেয়েদর রট
রাজ বা মাiেনেত কম, ফুরেন eকi রট। eকটা ছেল যা কাজ
করেব, eকটা মেয় তা তা পারেব না। আমার eখােন eকজন মেয়
িছল, তার ৫২ টাকা রাজ িছল। তখন ফণীদার ৬৬ টাকা িছল।
eখন সtর টাকা হেয়েছ।
রােজর লােকর ছুিট নi। রােজর লােকেদর বানাসo নi।
eবাের কান কাmািন খুিশ হেয় িদল, সটা আলাদা ব াপার। না
oয়াক না প। মানিবকতার খািতের দoয়া হয়। ... সীতারাম ঘাষ
sTীেট ব ল বাi ডাস, aত বেড়া কারখানা uেঠ গল। ... ঠাkদার
হােতi pস গড়া ১৯০১ সােল। বাiি ডং হয় আমােদর ১৯৬৪ সাল
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থেক, ক Tােk। বাবা r কেরন। তখন ei eলাকায় িতনেট pস
িছল। eক, আমােদর kািসক pস। আর eকটা িছল মাহন pস।
আর eকটা বাধ হয় লয়াল pস। আমার ঠাkদা েনিছ eকটা বেড়া
pেস ম ােনজার িছেলন। সখােন ম ােনজাির কের ei বািড়টা ভাড়া
নন। eকসময় আনnবাজার পিtকা eখােন ছাপা হত। আনnবাজার
তখন ট াবলেয়ড সাiেজ বেরাত, চার পেজর। লােক তখন মদ
খেয় কাজ করত রািtেবলা। সটা বাবাo দেখেছ।
...
...
...
ei বাiি ডংখানােতi সিদন ফুরেন কাজ করেত eেসিছেলন eক
মিহলা কািরগর। িতিন ফমা সলাi করিছেলন খুবi drততার সে ।
কথা বলার মেতা ফুরসতo তাঁর িছল না। তাo আমার anেরােধ
হাত চালােত চালােতi কেয়কটা কথা বেল গেলন।

a িল পাল
ei লাiেন আমােক eকজন িনেয় eেসিছল। আমার বািড় হে
চাকদা। আিম bাuজ সলাiেয়র জn আসতাম। সখান থেক
eকজেনর সে পিরচয় হেয় ei লাiেন আিস। আিমi oনােক
বললাম। সেব তখন সpাহ খােনক সpাহ dেয়ক হেয়েছ। তখন আিম
নতুন, eক বািড়েত িগেয় িশখিছ। বেস থাকতাম পােশ, uিন সলাi
করেতন, দখতাম। আিম তখন eেসিছলাম ক ালকাটা বুক
বাiি ডংেয়। ব বাসী কেলেজর কােছ। oiখােনi আমার হােত খিড়।
oi মিহলা আর oনার বাবাo oখােন কাজ করেতন। oখােন রােজ
কাজ করতাম। বi িsচ হত। বi টানতাম। মিশেন কািটং হত,
সiখােন বi তুেল িদলাম, নামালাম। করেত করেত কাজটা িশখলাম।
তখন হত oi দশ-বােরা টাকা রাজ। সn ােবলায় oভারটাiম হেল
িটিফেনর পয়সা িদত। আিম যখন কােজ ঢুকলাম, তখন eক বছর
তা হয়িন। তার পেরর বছর থেক বানাস। oখােন আিম দশ-বােরা
বছর কাজ কেরিছ। রােজ কেরিছ বছর চােরক হেব। তারপর ফুরেন
কেরিছ। ফুরন িশেখ িনেয়িছ। রােজ তা মেয়েদর পেk সব সময়
কাজ করা সmব হয় না।
eখন ধেরন আিম eখােন কাজ করিছ। টানা করিছ, eকটা কথার
কথা বলিছ। দখা গল, আিম dিদন করেত করেত eকিদন eলাম
না। কাজটা আেজ ট আেছ। তখন কাmািনর asিবধা হেত পাের
eবং আিম না eেল আমারo তা dেটা পয়সা হেব না। যখন িবেশষ
pেয়াজন হেব, তখন তা করেতi হেব। ফুরেন আিম যিদ পাঁচ টাকা
কমo কাজ কির, তাo মেন করব আমার পেk ভােলা।
ei ধrন ৩৫০০ আমার বi আেছ, আিম যিদ eকা করেত
পাির, আমার সােড় িতন হাজার ফমা হেব। তার oপর রট anযায়ী
টাকা। আিম ন’টায় কােজ বসব। িটিফন টাiম আেছ আধঘ টা। আিম
সােড় সাতটায় চেল যাব। তার মেধ আমার যা হল। oটার মেধ
আমার রােজর পয়সাটা আমার তুেল িনেত হয়। সটা আমায় িহেসব
রাখেত হয়। ei টাiেম কােজ বেসিছ, ei টাiেম uেঠ যাব। eকটা
কােজ eেস বেসিছ, আমার তা eকটা রােজর পয়সা আেছ। সiটা
যিদ আিম নাi করেত পারলাম, তাহেল আর eত দূর থেক eেস
আমার কী হল? সiটা আমার িনেজর িহেসব। আিম য কয়জেনর
সে কাজ কেরিছ, তারা ফুরেন কের।
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আিম যখন ক ালকাটা বুক বাiি ডংেয় কাজ কেরিছ, তখন
iuিনয়েনর মmার িছলাম। যখন বn হেয় গল, আমােদর টাকাপয়সা
িমিটেয় িদেয়েছ। তারপর থেক আর নi। eখন oখােন বাiি ডংেয়র
কাজ ক Tাkেরর আ ডাের িদেয় িদেয়েছ। সবাiেকi টাকাপয়সা িদেয়
িদেয়েছ। যারা মাiনা িসেsেম িছল তােদরেকo িদেয় িদেয়েছ, যারা
ফুরেন িছল, িকnt পামােন ট িছল, তােদরেকo িদেয়েছ। য, য কয়
বছর, কাজ িহেসেব --- কu আট হাজার, কu দশ হাজার, কu
সাত হাজার --- সi anযায়ী পেয়েছ। pায় িtশ-পঁয়িtশজন লাক
িছল। মিহলা িছল বােরা- তেরাজন।
ব বসা খুব চালু িছল, কারখানা খুব বেড়া িছল, তােদর খুব
ভােলা কাজ হত। যখন বn হেয় গল, আমার শরীর খারাপ িছল,
আিম িতন মাস কােজ আিসিন। নীলরতন হাসপাতােল যখন ডাkার
দখােত eলাম, তখন নেত পলাম, সবাiেক জািনেয় িদেয়েছ,
পুেজা aবিধ কারখানা থাকেব, তারপর বn হেয় যােব। আিম তা
ছােটা oiখােন, আমার থেক যারা বেড়া বেড়া, মাiনা sাফ িছল,
ফুরন sাফ িছল, আিম যার জn aতটা iেয় কিরিন। পামােন ট
মাiনায় িছল oখােন আটজন। ফুরন িছল বােরা- তেরাজন, বািক সব
রােজ িছল। uিন পাষােত পারিছেলন না, ক Tােk িদেয় িদেলন।
eখন কােজর আমােক খাঁজ রাখেত হয়। যরকম eখােন আিম
eেস িজjাসা করলাম, দাদা আপনার eখােন কাজ আেছ? আিম
িফের কkেনা যাiিন। িমথ া কথা বলব না। কkেনা কানিদেনর জn
আিম বািড়েত িফের যাiিন। ডiিল আিম আিশ টাকার কাজ কির,
সখােন হয়ত প াশ টাকার কাজ করব। eেকবাের শূn হােত যেত
হয় না। সpােহ ছ’িদনo আিস, সাতিদনo আিস। কাজ থাকেলi
আিম আিছ। যতkণ কাজ আেছ, আিম আিছ। আিম চাi আিম গােয়
খেট dেটা পয়সা যিদ হয় তা আমারi হয়।
বািড়েত আমার মা আেছ, ভাi আেছ। eকটা বান িছল, ছােটা
বােনর িবেয় হেয় গেছ। আিম িবেয় কিরিন। ভাi সবার ছােটা।
িবেয় করেল মা-বাবার asিবধা হেব, ভাiটার asিবধা হেব। ভাi
eখন সানার কাজ িশেখেছ, ei বৗবাজােরi করেছ। বাবা জুলাi
মােসর ৪ তািরখ মারা গল। মােঠ জেনর কাজ করত। আমােদর
কান জিমজমা নi। ধু বাstটাi যা আেছ।
ধমঘট কের লাভi হেয়েছ। আমরা কাজ কির, মািলকরা
িঠকমেতা রট বাড়ােত চায় না। চারিদেক মিশনপt uেঠ গেছ। সব
মিশেন বi সলাi হে । আমােদর মেতা aেনক লবার আেছ,
কলকাতায় eেস িফের যাে , কাজ নi। তার জn iuিনয়ন
আেnালন করেছ। িকnt মিশনgেলা তা বn করেত পারেছ না।
aেনক aেনক কারখানা আেছ, যখােন দশ-বােরাটা লাক বেস
সলাi করত। সখােন দখা যাে , eকটাo সলাiেয়র লাক নi।
পােটায়ারবাগােন eখন বিশরভাগ বাiি ডং কারখানায় সলাiেয়র
মিশন চলেছ। িনেজেদর লাক আেছ। বিশরভাগ ছেলরাi কের
ogেলা।
aেনক aেনক কারখানায় iuিনয়েনর চাঁদা িদেত হয়। aেনক
aেনক জায়গায় চাঁদা িদেত হয় না। হয়ত iuিনয়েনর কu যায় না।
সখােন কােলকশনi নi। যটা বাড়ল, আিম eখনo পযn পাiিন।
মাটামুিট আমার িনেজর রাজ আিম বািড়েয় িনেয় কাজ করিছ। eখন
মnন সামিয়কী

সলাiটা আিম শেয় d’টাকা ষাট পয়সায় করিছ। ভাঁজাiটা aেনক
aেনক জায়গায় কির সেতেরা টাকা হাজার। eখন iuিনয়েনর চাটi
বেরায়িন। আিম য মািলেকর কােছ eকটা আেnালন করব, ei
রট িদেত হেব, চাটটা যিদ আিম মািলকেক দখােত পাির, তাহেল
হয়ত স কমেবিশ কের িকছু দেব।
ফুরন লােকর, ছেল আর মেয়, সব eকi রট। রােজ মেয়রা
কম পায়। ছেলরা রােজ য কাজটা করেত পারেব, মেয়রা সi
কাজটা করেত পারেব িক? িকছু িকছু মেয় আেছ িsচ করেত পাের,
িকছু িকছু মেয় আেছ িsচ করেত পাের না। িকছু িকছু মেয় আেছ
কাটেতo পাের। সigেলা মেয়েদর সােথ ছেলেদর aেনক তফাৎ
আেছ।
সব িমিলেয় যা বুঝিছ, ei লাiন aেনেক ছেড় িদে , মােকেটর
যা কি ডশন eখন। মিশন eেস িগেয় কােজর যা পিরিsিত, লাক
eেস ঘুের যাে , কাজ পাে না। তােত aেনেক ছেড় যাে ।
আমার বািড় থেক sশেন আসেত পঁয়িtশ িমিনট লােগ। কান
সময় হঁেট আিস, কান সময় ভ ােন আিস, িতন টাকা ভাড়া। ভাত
িনেয় আিস। sশন থেক Tেন িশয়ালদা আসেত di ঘ টা, দশ
িমিনট কম লােগ। eেস ন’টা পাঁচ-দেশ কােজ বিস। সােড় সাতটা
বাজেল পেড় আিম বিরেয় চেল যাi। আটটার Tনটা ধির। বািড়েত
পৗঁছােত পৗঁছােত সােড় দশটা বােজ।
মােস আপনার a াভােরজ সেতেরা-আঠােরাশ টাকা হয়, কােজর
oপের, বিশ হেল d’হাজার। eখােন আসেত মােস িতনশ টাকা
মেতা খরচ হেয় যায়।
আমরা ঢাকা থেক চাকদায় eেসিছলাম বছর পেনেরা আেগ।
তার আেগ বাবা আমােদর eক আtীয় --- জ ঠার মেয়র জামাi
--- মারফত বশ িকছু টাকা পািঠেয়িছেলন। সi টাকাটা মার যায়।
eখােন আসার পর ভাi হল।
তার আেগ oেদেশ আমােদর aবsা ভােলাi িছল। আমােদর
মািটর ব বসা িছল, মািটর হাঁিড়-কলিস তির হত, বািড়েত aেনক
লাক কাজ করত।
...
...
...
eরপর আিম যাi বঠকখানা রােড। পােশi পােটায়ারবাগান লন।
eটােক বলা যেত পাের বাiি ডং িশেlর কnd। eখােন ছােটা-বেড়া
িমিলেয় কেয়কশ বাiি ডং কারখানা আেছ। eখােন আিম যাi eমন
eক বাi ডােরর কােছ, িনেজর বশ বেড়া ঘর জুেড় যাঁর কাজ। নাম
সরকার বাiি ডং। তেব তাঁেকo বেড়া বাi ডার বলা যায় না।
িনিখল সরকার
১৯৮৯-e আিম ei লাiেন eেসিছ। eটা আমােদর িনজs বািড়।
eর aেধকটা ভাড়া িছল, বািক aেধকটা বুক বাiি ডং কারখানা িছল
ভাড়ায়, তখন নাম িছল কফুর বুক বাiি ডং। মািলক িছেলন কফুর
আিল মাlা। বয়স aেনক হেয় িগেয়িছল, ছাড়েত তা হেবi eকিদন
না eকিদন। ছেড় uিন দেশ চেল গেলন। যাoয়ার মাস পাঁেচক
পেরi মারা গেলন। is পািকsান, eখনকার বাংলােদেশ oঁর দশ
িছল। চেল যাoয়ার আেগ আমােদর anেরাধ করেলন, আপনারা
ব বসাটা িনেয় িনন। তখন বাধ হেয় আিম eলাম। পািটপto িদেয়
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িদল। আর ব বসাটাo পেয় গলাম। বুক বাiি ডং িশlটা আেগ িছল
বাংলােদেশর মুসিলম সmpদােয়র। কেয়কটা জলার লাক বিশ দখা
যায়। তার মেধ বিরশাল, ঢাকা, ময়মনিসংেহর লাক আেছ। eখন
তা িহndরা ঢুেক গেছ। িবহাির মুসলমান যারা aেনকিদন করেছ,
তারা আেছ, তেব কম।
আমরাo eকসময় পূববে িছলাম। আমার বাবার িছল বেতর
ব বসা। ছাতার য বেতর s া ড oiটা আমরা করতাম। তারপর
আমার বাবার বুক বাiি ডং কারখানাo িছল, খাতার লাiন। সটা
িছল ৭২নং বঠকখানােত। diটা দখা না করেত পারেতন না।
লােs oটা ভাড়ায় িদেয় িদেয়িছেলন। পের oটা আমার জ াঠার
ভােগ চেল যায়। আমরা eটা পুেরাটাi পেয় যাi। আমােদর বািড়
কলকাতায়।
eখােন বi বাiি ডং হয়। ডােয়িরo হয়। ডােয়িরর dেটা সকশন
ভাগ হয়। য বi িরিফল করল, স আর লাs িফিনিশংেয়র িদেক
যােব না। সটা an কারখানায় হয়। আমরা aেধক িরিফল পযn
কের ছেড় িদi। িরিফল বলেত সলাi, ভাঁজাi, i টারিলফ, কভার
পযn কের কেট ছেড় িদi। eবার oi বাডটা anরা লাগায়।
সটা ডােয়ির বাiি ডংখানায় হয়।
ডােয়িরর িসজন eখন থেক r হে , িডেসmের কমিpট হেয়
যােব। যেহতু oi ডােয়িরর ময়াদ হল eকবছর। বiেয়র ময়াদ
িকnt eকবছর নয়। কান কান বi সারা জীবনi চেল। বiেয়রo
িসজন আেছ। যমন, নেভল বi বুক ফয়ার, িডিsTk ফয়ার ধের
চেল। তখন আমােদর নেভল বi বাiি ডংেয়র খুব চাপ থােক। আবার
যখন isুল িসজন হয়, isুেল ছেলরা ভিত হoয়ার d’মাস আেগ
থেকi আমােদর কাজ r হেয় যায়। আবার isুেলর িসজন শষ
হoয়ার সােথ সােথ হায়ার সেক ডািরর িসজন আরm হেয় যায়।
তারপর কেলজ, eiভােব ধারাবািহক চেল।
বiেয়র কােজ পাবিলশােরর কােছ যেত হয়। তারা আমােদর
জায়গা দেখ, কতটা মডান মিশন আেছ, সসব দেখ েন আমােদর
কাজটা দয়। তারপর ফােন ফােন যাগােযাগ সারেত হয়। eকটা
সমsা হল, তখন হয়ত পািটর সে িগেয় কথা বলেত হয়।
আমার eখােন মডান মিশন আেছ মূলত, eকটা সলাi মিশন,
eকটা পােফk মিশন আর eকটা কািটং মিশন। সলাiেয়র
মিশেনর টকেনালিজটা eেসেছ জামািন থেক, মিশনটা ভারতীয়রা
দেখ দেখ বািনেয়েছ। সলাi মিশন কলকাতার মােকেট ৪-৫
বছেরর মেধ eেসেছ। পারেফk মিশন eেসেছ বছর িতেনক। কািটং
মিশন আেগ ম াnয়াল িছল, eখন পাoয়াের চেল। eেসেছ বছর
দশ-পেনেরা।
সলাi মিশেন দk কািরগর দরকার হয়, মকািনকাল কাজ
জানেত হয়। anত পেk ছ’মাস শখােতi লােগ। aপােরটর eেস
Tিনং িদেয়েছ, ei লাiেনর পুরেনা লাকi িশেখেছ।
আমার eখােন না oয়াক না প। য যরকম কাজ করেব, স
সiরকম পয়সা পােব। আমার eখােন ম ািkমাম িসেsম রােজ।
eকটা ছেলেক আিম মািসক রেখিছ। o মাটামুিট আিম না
থাকেলo দখা না কের। o সব কাজটাi জােন। আিম িনেজ কাজ
কির না। তেব হঠাৎ দখলাম, িতনজেন কাজ করেছ, সটটা িঠক
মnন সামিয়কী

হে না। আমােক তখন কাজটা eকটু eিগেয় িদেত হয়। হয়ত eক
ঘ টা করলাম, আবার anিদক থেক আর eকজন চেল eল।
আমার eখােন যারা কাজ কের, আিম চ া কির সারা বছরi
তােদর কাজ িদেত। যিদ না িদেত পাির তারা তা ... আমারo তা
eকটা দািয়t আেছ। eমনo হয়, কাজ নi, aথচ আমােদর কাজ
িদেয় রাখেত হে , মােন eটা oটা। গেড় সাত থেক আটজন কাজ
কের। কারণ আমরা বিশ লাক রািখ না। কাজ পেড় গেল আমরা
oভারটাiম দব। লাক বিশ রাখেত গেল, ছােটা কারখানা,
ieসআi eেস হামলা করেব। pিভেড ট ফা ড বলেব, িপeেফর
টাকা দাo। আমােদর পেk সiটা সmব না।
ধমঘেটর পের লবার iuিনয়েনর সােথ আমােদর মািলক- িমক
যটা চুিk হেয়েছ, ১৭০ টাকা কের pথম বছের বাড়েছ। পেরর
d’বছর ১০০ টাকা কের। eেদর মাiনা মােস পেনেরা- ষালশ টাকা।
িকnt eরা pায় রাজi oভারটাiম কের। সিদক থেক রাজগার
eর ডাবল আপিন ধরেত পােরন। eখন কাজ কম। িকnt কখনo
হাল নাiট পযn কাজ হয়। রিববার করেলo ডাবল। সকাল সােড়
ন’টা থেক পাঁচটা পযn িডuিটর পর কাজ করেল রাত সােড় ন’টা
পযn আর eকটা রাজ। আবার রাত সােড় ন’টা থেক dেটা aবিধ
করেল ফর আর eকটা রাজ। oভারটাiম করেল ডাবল পয়সা
আর িটিফন, নাiট করেল রােতর খাoয়ার টাকা।
কu পামােন ট লবার ছেড় গেল বছের দশিদন িহেসেব
gাচুiিট িদেত হয়। eছাড়া বানাস আেছ।
িতন বছর anর ধমঘট হয়। eখন ক Tাkটা হেয় গেছ, eখন
িতন বছর পযn oরা ধমঘেট যেত পারেব না। eকবার eকটা
anবতী ধমঘট হেয়িছল। িজিনসপেtর দাম asাভািবক বেড়
িগেয়িছল। সটা বছর পেনেরা আেগ। কাজ বn না করেল পাবিলশার
oখােন নড়েব না। আমরা তা পাবিলশােরর মুেখর িদেক তািকেয়
থািক। চুিkটা আমােদর সে i হয়। পাবিলশাররা আমােদর বেল,
তামরা কের নাo, আমরা তামােদর দখব। তেব পাবিলশার তা
িশিkত বদমাস। তারা বেল, িকnt কের না। পাবিলশারেদর
dেটা-িতনেট সংগঠন আেছ।
eকটা বi কত ফমার হেব, তার oপর বস কের eকটা রট
হয়। তারপর সi বiটা কী টাiেপর বাiি ডং হেব, কী টাiেপর
িফিনিশং হেব সi anযায়ী রটটা বােড়।
পােটায়ারবাগান- বঠকখানা িঘের গড়পাড়া, হdয়া, তালতলা সব
িনেয় বাi ডার আেছ পাঁচ-ছ’শ। বেড়া যােদর আিম দেখিছ, সবi
pায় বn হেয় গেছ, যমন, ব ল, লাকনাথ। তারা ieসআi
িদত। eতসব িদেয় মiনেটন করেত পারল না। লবার আেগ sানীয়
িছল। eখন সলাi মিশন আসােত বিশরভাগ বাiের থেক
আসেছ। বনগাঁ, মন লাiন, সাuথ থেকo আসেছ। বধমান, hগিল,
হাoড়ার লাক কমi আেছ। মিহলা oয়াকােরর সংখ া aেনক বিশ
িছল। সলাi মিশন eেস যাoয়ােত নতুন কের িতন-চার বছর আর
মেয়রা আসেছ না। e লাiেন মেয় কেম গেছ।
...
...
...
িনিখল সরকােরর মেতা দবরােজর oখােনo eকজন মাস-মাiেনর
কািরগর আেছ। তেব ভাঁজাi, কািটং, গািমংেয়র কাজ মূলত হে
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রাজ িহেসেব। য মাস-মাiেনর লাক, স িকছুটা কিরৎকমা,
বাiি ডং ঘেরর পুেরা কাজটা মাথায় রেখ সবটা সামলােত পাের,
কােজর জায়গায় বাi ডােরর পেরi তার sান। আর সলাiেয়র কাজ
মূলত হে ফুরেন। সব শেষ আিম সীতারাম ঘাষ sTীেট সলাi
মিশেনর eক মকািনক-কাম-aপােরটেরর সে কথা বিল।

oভারটাiম। ফুরন িসেsম, পাবিলশােরর কাছ থেক বাi ডার যিদ
২৫ টাকা ১০০০ ফমায় পায়, আিম পাi ৭ টাকা। ১৬ পেজ ১
ফমা। মাটামুিট ঘ টায় ২৫০০ কির। িসজেন ন’টা থেক ছ’টা ভােলা
কাজ হয়, দড়শ টাকা মেতা। an সময় d-িতন ঘ টা কাজ হয়।
ভােলা কািরগর হেল রট বিশ। আড়াi লাখ টাকার মিশন য
আপনার oপের ছাড়েছ, ভােলা কািরগর মিশেনর মকািনকটা জােন।
সটা আমােকi দখেত হয়।
আিম তা বাiের থেক eেসিছ কােজর জn। পাষােল করব, না
হেল ছেড় চেল যাব। যখােন sেযাগ পাব, সখােন চেল যাব। কাজ
না হেল খরচা বিশ। কাজ হেল পের খরচা কম হয়। শাহাজাদপুেরর
আরo ছেলেক আিম িনেয় eেসিছ। আিম eকটা ছেলেক কাজ
িশিখেয় মিশেন বিসেয় িদেয়িছ, যমন আিম চালাি । আর eকটা
ছেল রািনং হে । মাট চারটা ছেল আমরা আিছ। oরা pথেম
আমার কােছ হlাির কেরেছ eক- দড় বছর কের। হlারেক
কাmািন রােজর িহেসেব দয় ৩৫ টাকা। oভারটাiেম eকঘ টার
কােজ d’ঘ টার পয়সা। সলাi মিশেন ৮০% মুসলমান। তার মেধ
২০% বাঙািল, ৮০% udভাষী।
মােস আমার চার হাজার টাকা মেতা আয় হয়। িসজেন সকাল
৭টা থেক রাত dেটা aবিধ চালােত হয়। তখন আমােদর আয় হেয়
যায় সােড় িতনশ টাকা ডিল। ছুিটর িদেনo কাজ হয়।
বািড়েত আমার দশজন মmার। খাস জিম িকছু আেছ। আিম
িনেজ িকেনিছ দশ কাঠা মেতা। তােত চাষ হয়। পাঁচ-ছ’মােসর চাল
িকনেত হয়। বাবা মােকেট মজdির কের। কানিদন হল তা হল, না
হেল হল না। বেড়া ভাi আলাদা আেছ। ছােটা ভাiরা বাiের
মাdাসায় পড়েছ। আমােক বািড়েত pিত মােস িতন হাজার টাকা
িদেত হে ।
িদিlেত ৩০-৪০ বছর ধের সলাi মিশন চলেছ। পুরেনা িদিlর
দিরয়াগ , জামা মসিজদ, ফেত পুর, চাঁদনীচক, সিলমপুর আর িনu
িদিlর পারপাসগ , পাহাR , জািকর হােসন কেলেজ বাiি ডং
লাiন চলেছ।

আbুল কাiয়ুম
আিম ei লাiেন eেসিছ ছ’বছর। বািড় মালদা জলার গােজাল
থানার শাহাজাদপুর gােম। pথেম আিম লখাপড়া করতাম।
িকষনগে র মাdাসা থেক আিম পািলেয় িগেয়িছলাম িদিlেত।
ফেত পুেরর লালkঁয়ােত ছ’মাস কাজ কেরিছলাম। তখন আমার kিড়
বছর বয়স। বািড় থেক চাপ িদল, তামােক পড়েত হেব। তামার
টাকা চাi না। আিম বললাম, িঠক আেছ। oখান থেক আিম চেল
গলাম সাহারানপুের। oখােন িতন বছর পড়লাম। দখলাম আমার
শরীরটা সাথ িদে না পড়ােত। মােক বললাম, দেখা, আমার
শরীরটা সাথ িদে না। বািড়র তা eরকম aবsা। আিম পড়া ছেড়
িদি । আbা আমােক বারণ করেত গল, না পড়া ছাড়েত হেব না।
কারণ আিম তা ছেলেবলা থেক কান কাজ কিরিন। কান কােজ
যিদ হlo করেত যতাম, বাবা-মা বলত, eটা তামার কাজ নয়।
তামার যটা কাজ সটা কর। ei পিরিsিতেত বাবা-মােয়র কাছ
থেক আেদশ িনেয় আিম চেল গলাম িদিlেত, সi লালkঁয়ায়।
oখান থেক সলাi মিশেনর কাজটা িশেখ, d’বছর oখােনi কাজ
করলাম। কলকাতায় আিম ঘুরেত eেসিছলাম। তারপর ei সলাi
মিশেনর য eেজ ট তার সে যাগােযাগ হল। uিন বলেলন, তুিম
eখােন থাক, আিম তামােক মিশেন বিসেয় দব। ei মিশন সব
aমৃতসেরর। আেগ জাপােনর মিশন িছল। aমৃতসর থেক মিশন
িনেয় আেস eেজ ট।
eখােন গাপালদার িসিট বাi ডাের আমার d’বছর হেয় গল।
আিম কারখানােত থেক কাজ কির। খাoয়াদাoয়া হােটেল। সকাল
ন’টা থেক সn া ছ’টা aবিধ কাজ। eটা িডuিট, তারপর
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‘সংহিত ’-র সদs কৃশাn, সামনাথ eবং িব িজত-eর লখা ব িkগত িববরণ।

১৯৯০ সাল পযn িহndsান মাটের pায় ১৬,০০০ িমক-কমচারী
কাজ করত। iuিনয়নgিলর মেধ সবেচেয় শিkশালী িছল
িসআiিটiu। সারা hগিল জলার মেধ Tড iuিনয়ন িহেসেব
িসআiিটiu িছল আভ nরীণ o uপদলীয় কাnেলর জn kখ াত।
নbiেয়র দশেকর গাড়ার িদেক তৎকালীন িসআiিটiu সেkটাির
মলয় ঘাষ িহnেমাটর রলেsশেনর কােছ দেলর িবেরাধী গা ীর
হােত িনহত হন।
নbiেয়র দশেকর মাঝামািঝ ফ াকিTর পিরিsিত বদলােত r
কের। ম ােনজেম ট বh িমকেক ছাঁটাi করার িসdাn নয় eবং সi
pিkয়ােক tরািnত করেত s া aবসর pকl (VRS)-eর psাব
িনেয় আেস। িসআiিটiu aব pকাে ei psােবর িবেরািধতা
মnন সামিয়কী

কেরিছল, িকnt ফ াকিTর িভতের ব াপারটা িছল anরকম। তারা
VRS-eর জn দর কষাকিষ r কের িদল। তােদর ছtছায়ায় থাকা
বh িমক kাভ pকাশ করেত r করল।
ei সময় িসআiিটiu-র মেধ কার aেপkাকৃত িবpবী eকিট aংশ
jান চkবতীর নতৃেt ‘কারখানা বাঁচাo কিমিট’ গঠন করল। eরা
িছল সiসব িমক, যারা ১৯৮২ সােল কারখানায় ‘সংgাম সিমিত’
তির কেরিছল। eরা িসআiিটiu-র মেধ গা ীগত aিst বজায়
রেখিছল eবং iuিনয়েনর আভ nরীণ িনবাচেন িজেতoিছল
কেয়কবার। eকদা ছাt রাজনীিতেত যুk দীপক বিk, aিমতাভ
ভTাচায eবং আরo কেয়কজেনর সে eেদর যাগােযাগ গেড় oেঠ,
যারা পরবতীেত িরল াkন, আiিসআi সহ hগিল জলার anাn
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কারখানার Tড iuিনয়ন আেnালেন যুk হয়। ei যাগােযাগi eক
নতুন sাধীন Tড iuিনয়ন গঠেন pরণা জাগায়। ei পযােয়
anাnেদর মেধ uেlখেযাগ ভূিমকা িনেয়িছেলন গািবn চkবতী।
িতিন িছেলন ei কারখানার িমক আেnালেনর সে যুk eবং সtর
দশেকর নকশাল আেnালেনর eক aিভj ব িkt।
সদ জাত aবsায় eকটা নতুন iuিনয়ন গেড় তালার মেতা সাহস
িমকেদর িছল না। তাi তারা িবিভn aিভj Tড iuিনয়ন নতার
সে
যাগােযাগ কের। aবেশেষ িসিপআi সদs eবং
eআiিটiuিস-র পি মব শাখার সmাদক grদাস দাশgেpর সে
তােদর eকটা বাঝাপড়া হয়। যেহতু বিশরভাগ িমক চেয়িছল
নতুন iuিনয়েনর কান পািট-সংেযাগ থাকেব না, তাi grদাস দাশgp
pিসেড ট হেলo বাঝাপড়া িছল ei য, নতুন iuিনয়ন
eআiিটiuিস-র সে যুk হেব না।
সi মেতা ১৯৯৭-e পািট-সংেযাগ িনরেপkভােব eক sাধীন
iuিনয়ন গঠন করা হল, সংgামী িমক-কমচারী iuিনয়ন ( SSKU)।
eর pথম সভাপিত িছেলন grদাস দাশgp eবং সাধারণ সmাদক
িছেলন লkী চkবতী।
গাড়ার িদেক iuিনয়ন কান uেlখেযাগ pিতেরাধ গেড় তুলেত
পােরিন। িকnt যখন কাmািন িমকেদর ল-aফ করেত r করল,
SSKU আদালেত গল eবং pিkয়াটােক rখেত সkম হল। eর
ফেল িমকেদর মেধ সমথন বাড়ল। eর পের r হল s া
aবসেরর িবrেd লড়াi।
লড়াiেয়র ei নতুন পযােয়র পটভূিমেত eেস দখা গল, িকছু
নতা ম ােনজেমে টর সে eকটা ব িkগত বাঝাপড়া তির কের
িনেয়েছ। আপেসর পেথ িগেয় তারা VRS মেন িনল eবং
সামিgকভােব iuিনয়েনর aবsােনর সে তােদর eকটা সংঘাত তির
হল। SSKU ছাড়া anাn iuিনয়ন িমকsােথর িবrেd িগেয়
ম ােনজেমে টর সে বাঝাপড়া কের িনল। aতeব SSKU দািব
করল, কারা ‘ Tড iuিনয়ন বােগিনং eেজ ট’ হেব সটা িনবাচেনর
মাধ েম িsর হাক। দীঘ মামলার পর ২০০১-২০০২ সােল িনবাচন
হল।
িসআiিটiu-র pিত িমকেদর দীঘিদেনর জমা kােভর
িবেsারণ ঘটল। SSKU ৫৫% ভাট পেয় ‘ সাল বােগিনং eেজ ট’
িনবািচত হল। iuিনয়েনর িবsার ঘটেত r করল, তার কাযকলাপo
বেড় গল। পাট-টাiম িমকেদর eবং কনভয় Dাiভারেদর আলাদা
আলাদা iuিনয়ন তির হল। sাভািবকভােবi iuিনয়েনর ei িবsৃিতর
ফেল ম ােনজেমে টর আkমণ আরo জারদার হল। pায় ১০০০
িমকেক তারা anাn রােজ িহnেমাটেরর িবিভn শাখায় Tাnফার
করল। eেদর বিশরভাগi িছল SSKU সদs। eর uেd িছল,
িমকেদর VRS-eর িদেক ঠেল দoয়া। SSKU eবার িকছুটা
রkণশীল pিতেরােধর রাsা িনল --- িমকেদর বলা হল, pেয়াজেন

Tাnফার মােনা, িকnt VRS মেনা না।
িমেকরা iuিনয়েনর আেবদেন সাড়া িদল। তার ফেল গণবদিল
কেরo কাmািনর s া aবসর pকl সফল হল না। aিধকাংশ
িমক Tাnফার মানল, িকnt VRS িনল না।
eর পের SSKU ‘দািবসনদ’ পশ করল। দািবgিলর মেধ
সবেচেয় grtপূণ িছল িডe চালু করার দািব। eছাড়া িছল
কাmািনর pসার ঘটােনার জn কেয়কিট udাবনশীল psাব, যমন,
জলযান, gামীণ পিরবহণ যান িনমাণ, iত ািদ। িকnt কাmািন
আেলাচনায় বসল না। িবপরীেত, িকছু SSKU নতার মেধ
pিতেরােধর পথ থেক সের যাoয়ার ঝাঁক দখা গল। যিদo
iuিনয়েনর মেধ dনীিতর িবrেd নজরদাির রাখা eবং ম ােনজেমে টর
সে আপস না করার পেk eক লাগাতার লড়াi চেলেছ। ei
পিরিsিতর sেযাগ িনেয় grদাস দাসgp eআiিটiuিস-র সে যুk
হoয়ার জn iuিনয়েনর oপর চাপ সৃি করেলন। iিতমেধ d’বছর
পর আবার iuিনয়েনর িনবাচন হয়, SSKU ৬২% ভাট পেয়
পুনিনবািচত হয়। সাধারণ সmাদক হন দীপক বিk।
eরপর iuিনয়েন গা ীdnd বেড় যায়। ম ােনজেমে টর সে
আপস করার পাশাপািশ grদাস দাশgp eআiিটiuিস-র সে যুk
হoয়ার জn চাপ বািড়েয় িদেলন। iuিনয়েনর মেধ eক নতুন
মrকরণ r হল। ei pবণতার গিতপেথ সাধারণ সmাদক দীপক
বিkেক বিহ ার করা হল eবং grদাস দাশgp iuিনয়েনর সmূণ
িনয়ntণ িনেজর হােত িনেত চাiেলন। িকnt iuিনয়েনর কাযিনবাহী
সিমিতর ৯০% সদs eর িবrেd দাঁড়ােলন eবং grদাস দাশgpেকi
বিহ ার করা হল। iuিনয়ন তাঁেক বাদ িদেয় সেmলেনর আেয়াজন
করল, নতুন সভাপিত িনবািচত হেলন aিমতাভ ভTাচায। ei
পুনগঠেনর সময় grদাস- গা ী pচার কের িদেত চাiল য তারাi
‘আসল SSKU’। ei pেচ ায় িবফল হেয় তারা SSU নােম eকটা
নতুন iuিনয়ন গঠন করল।
grদাস দাশgp eবং তাঁর anগামীেদর থেক আলাদা হoয়ার
পর SSKU-র সংgামী মজাজ eবং pিতেরাধ বেড় গল। আর সi
মেতা ম ােনজেম ট আরo আkমণ বািড়েয় িদল। ঘটনাkেম eমন
স ট দখা িদল, ১৩ মাচ ২০০৭ ম ােনজেম ট SSKU-র ১৫জন
কমীেক সাসেপ ড করল। ফ াকিTেত aিনিদ কালীন ধমঘট r হল
eবং তা ৬১িদন চলল। ei লড়াi চলাকালীন SSU pথেম তােক
সমথন কের। িকnt পের তারা ধমঘট ভাঙেত িসআiিটiu-র সে হাত
মলায়।
আজ পযn কারখানায় িমকেদর pকৃত pিতিনিধেtর pে
মrকরণ হেয় রেয়েছ। ‘বােগিনং eেজ ট’ িহেসেব SSKU-র
ময়াদকাল pায় শষ। SSKU সহ সমs iuিনয়ন আসn িনবাচেনর
জn pstত হে । হয়েতা পরবতী িনবাচেনর মধ িদেয়i িহnেমাটর
িমকেদর pিতেরােধর নতুন পযায় r হেব।

িস ুর : য kিতর পূরণ নi
িবেশষ সমীkা : িস েু রর দাবাঁিদ gাম
মnন সামিয়কী pকািশত ei পুিsকািট পাoয়া যােব কেলজ sTীেট বুক মাক, বiিচt, পািতরাম, িনu হরাiজন, িপিবeস-eর sেল। দাম ১০ টাকা।
মnন সামিয়কী
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aধশতেকর বহমানতায়

িহnেমাটেরর িমক আেnালন
গািবn চkবতী
pথমিদেনর কথা
১৯৪৭ সােল sাধীনতা। ১৯৪৮ সােল িব.eম.িবড়লার sেpর িশl
িহndsান মাটরs িলিমেটেডর পথ চলা r। িবধান রােয়র
সহেযািগতায় utরপাড়া o কাnগেরর মধ বতী sােন রললাiেনর
পি মিদেক, aিত uবর চােষর জিমর ৭৪২ eকর aিধgহণ করা হয়।
মধ o ছােটা চাষীেদর জিম কেড় নoয়ার pিতিkয়ায় গেড় oেঠ
আেnালন। চাষীরা চায় uপযুk kিতপূরণ eবং পিরবােরর eকজেনর
চাকির। oi আেnালেন নতৃt দন তৎকালীন কৃষক o িমক নতা
মেনার ন হাজরা। চাষীরা kিতপূরণ তমন পায়িন, কu কu চাকির
পেয়িছল। oi সময় িহnেমাটরেক িঘের sাধীনতার আtািভমান যমন
িছল, আবার eলাকার বাstহারা মাnেষর মেধ ‘e আজািদ ঝুটা
hায়’-eর হাহাকারo িছল। িছল জিমহারা মাnেষর িবপnতা। তাi
১৯৫২ সােল িবধানসভা িনবাচেন utরপাড়া কেnd জয়ী হন
কিমuিনs pাথী মেনার ন হাজরা।
১৯৫২ সােলi iংলে ডর মিরস মাটর কাmািনর সহেযািগতায়
িহnেমাটর িনজs গািড় uৎপাদেন সফল হল। oi বছরi jানর ন
চkবতী ফাuি D িমক িহেসেব কােজ যাগ দন। পরবতী aধশতেক
িতিন হেয় uেঠিছেলন িহnেমাটর িমক আেnালেনর eক grtপূণ
ব িkt। pথেম িকছুিদন িতিন আieনিটiuিস iuিনয়ন কেরন। কারণ
জnলg থেক কাmািনর sীকৃত iuিনয়ন িছল ব ামেকশ ব ানািজর
নতৃtাধীন আieনিটiuিস। ১৯৫৬ সােল মহmদ iিলয়ােসর সে
তাঁর যাগােযাগ হয়। ডাঃ রেণন সন, কািতক দাস eবং মেনার ন
হাজরার সহেযািগতায় eআiিটiuিস-র নতৃেt ‘িহndsান মাটরs
oয়াকাস iuিনয়ন’ pিত া কেরন। দবাiপুkেরর মসবািড় হেয় oেঠ
িমক আেnালেনর pধান কnd। সখােন থাকেতন ফুিলয়া
পিলেটকিনক থেক আসা jান চkবতী o তাঁর সহেযাগীরা। eলাকার
pতাপশালী agদূত kােবর তাঁরাi িছেলন মূল সংগঠক। pথেম aিত
সnপেন iuিনয়েনর কাজ r হেলo ধীের ধীের সংগঠেনর শিkবৃিd
হেত থােক।
১৯৬১ সােল r হয় বানােসর দািবেত লাগাতার ধমঘট। oi
ধমঘট িমক আেnালেনর iিতহােস sান কের িনেয়িছল। ধমঘট
ভাঙার জn কতৃপk eকিট sশাল Tেন aবাঙািল িমকেদর িনেয়
eেসিছল। ধমঘটী িমেকরা pবল pিতেরাধ কেরিছল। নাট কার
uৎপল দt, aিজত লািহড়ী তখন ei আেnালেনর সে যুk িছেলন।
uৎপল দt সi পটভূিমকায় ‘ sশাল Tন’ নােম পথনািটকা
িলখেলন। সi নাটক aিভনীত হoয়ার মধ িদেয় বাংলার িদেক িদেক
িহnেমাটর িমক আেnালেনর বাতা পৗঁেছ গল। পরবতীকােল
kমশi কারখানার মেধ oয়াকাস iuিনয়েনর শিkবৃিd পল।
আieনিটiuিস িপছু হটেত থাকল। jান চkবতীর িটেমর হােত
দালােলরা আkাn হল। aেনেকরi কান কাটা গল। সi গl eখনo
কu ভােলিন।

১৯৬৪ সােল কিমuিনs পািট ভােগর সময় iuিনয়েনর সাধারণ
সmাদক দীেনন ভTাচায মধ পnী aবsান নoয়া সেtto jান চkবতী
দৃঢ়ভােব চীনপnী eবং পের িসিপআieেমর পেk aবsান gহণ
কেরন। ফেল iuিনয়েনর মেধ িসিপআi কান pভাব ফলেত
পােরিন। ১৯৭০ সােল িসআiিটiu-র জn হয়। jান চkবতী
িসআiিটiuেত যাগ দন। oয়াকাস iuিনয়েন কান িবভাজন হয়িন।
eআiিটiuিস িবলুp হয়।
১৯৬৬ সােল খাদ আেnালেনর ধাkায় িহnেমাটেরর িমকরাo
আেnািলত হল। কাnগর িহnেমাটেরর মাঝখােন কােটায়া লাকাল
jািলেয় দoয়া হল। ১০ সেpmর ei ঘটনায় পুিলেশর gিলেত pাণ
হারান িহnেমাটেরর িমক িপ ক িসং। িবkুb িমেকরা তাঁর দহ
িনেয় িমিছল কের eলাকার কংেgিস নতােদর বািড় বািড় হামলা কের।
কাnগের শিহদ হেলন সদ িকেশার sেদব ঘাষাল। পের eক বৃdেক
তার শিহদ বিদর তলায় দিশ গালাপ লাগােত দেখিছ। িতিন
জায়গাটার দখভালo করেতন।
১৯৬৭ সােল যুk ট সরকার kমতায় আসার পর oয়াকাস
iuিনয়ন কাmািনর sীকৃিত পল। eলাকােতo িসিপআieম যেথ
pভাব িবsার করেত থাকল। িব.eম.িবড়লার সে জ ািত বsর
sসmক eবং ei iuিনয়েনর সে তাঁর ব িkগত যাগােযােগর জn
sীকৃিত পেত sিবধা হেয়িছল।
১৯৭২ সােল নব কংেgেসর utান eবং লkী বােসর নতৃেt
চাঙা প া ট, চoড়া বl, ছুঁচেলা জুেতা o লmা জুলিফর মsান
বািহনী eকটার পর eকটা লালঝা ডা iuিনয়ন দখল কের িনেত
থাকল। িহnেমাটেরo iuিনয়ন aিফস আkাn হল। আkাn হেলন
কেয়কজন নতা। jান চkবতী আkমেণর pধান লk হেলন।
নকশালপnীেদর িদক থেকo iuিনয়েনর oপর আkমণ eল। jান
চkবতী বরাবরi দলীয় সংকীণতার uেধ িছেলন। তাi িকছুটা লড়াi
কের, িকছুটা আেলাচনা চািলেয় িতিন ei আkমণ মাকািবলা করেত
সkম হেলন। ফেল oi সntােসর িদনgিলেত িহnেমাটর eলাকা
িসিপআieেমর শlাের পিরণত হল। jানবাবুর সাহায িনেয়
নকশালপnীরাo ei শlার ব বহার কেরেছ। jানবাবু নকশাল নতা
sশীতল রায়েচৗধুিরর সে দীঘ আেলাচনা কের বুেঝিছেলন য Tড
iuিনয়ন বজন কের gােম যাoয়ার লাiন সিঠক নয়। তাi িতিন
নকশালেদর দেল যাগ দনিন।
১৯৭৩ সােল আieনিটiuিসর ঝ া বািহনী aনিভjভােব কাজ
করেত থােক। iি িনয়ািরং িশেlর িtপািkক চুিk লাg করার দািবেত
িবেkাভ দখােত িগেয় তারা কাmািনর কেয়কিট গািড় jািলেয় দয়।
pায় সােড় িতনশ িমক সাসেপ ড হয়। ei ঘটনায় আieনিটiuিসর
oপর ম ােনজেম ট আsা হারায়। িসআiিটiuর িভত মজবুত হয়।
১৯৭৩ সােলর ৭ জুলাi িহnেমাটর sশেন চাল পাচারকারীেদর
সে রল পুিলেশর সংঘষ বােধ। িনত যাতায়ােত পিরিচিত, সরকার

িবেরাধী মেনাভাব eবং পুিলিশ জুলমু
িমকেদর িবkুb কের।
িমেকরা সংঘেষ জিড়েয় পেড়। Tন jািলেয় দoয়া হয়। Tেন কাটা
পেড় o পুিলেশর gিলেত ৭ জন িমক িনহত হয়।
১৯৭৪ সােল কারখানার িবিভn aংেশ কাmািন িমকেদর লaফ কের। ১৯৭৬ সাল পযn সi ল-aফ চলেত থােক। ল-aেফর
ধাkায় pায় ১৬০০ িমক-কমচারী চাকির ছেড় চেল যায়।
১৯৭৫ সােল জrির aবsার মেধ utরপাড়া কেলেজ পুিলিশ
হামলার pিতবােদ থানা ঘরাo করা হয়। সখােন jান চkবতীর
নতৃেt িহnেমাটেরর িমেকরাo aংশgহণ কের। ব াপক লািঠচাজ
হয়। aেনেকi আহত হয়। ei ঘটনার pিতবােদ জrির aবsােক
agাh কের pথম িদন কারখানা বn, িdতীয় িদন eলাকা বn eবং
তৃতীয় িদন জলা বn কের সারা দশেক নািড়েয় দoয়া হয়। gpার
হন শািn দাসgp, পেরশ িসংহরায়, বাsেদব ind সহ আরo aেনেক।
আেnালেনর ei িদনgিলেত কারখানার বাiের থেক যাঁরা নতৃt
িদেয়িছেলন, তাঁেদর মেধ িছেলন জ ািত বs, কৃ পদ ঘাষ, দীেনন
ভTাচায, মহীেতাষ নnী, িবজয় মাদেকর মেতা aিভj নতারা।
১৯৭৮ সােল বাম ট সরকার kমতায় আসার পর নকশাল নতা
পlু সেনর নতৃেt আনিslড িমেকরা iনেসনিটেভর দািবেত
আেnালন কের। oi আেnালনেক jান চkবতীo সমথন কেরন।
দীেনন ভTাচায oi আেnালেনর িবেরািধতা কেরন eবং দলীয় kমতা
কােজ লািগেয় আেnালন দমন করার জn eলাকার বকার ছেলেদর
ব বহার কেরন। তাঁর ei ঘারতর aৈনিতক কােজর জn jান
চkবতী eবং তাঁর সমথেকরা দীেনন ভTাচােযর িবেরািধতা কেরন।
iuিনয়েনর মেধ s ভােব d’িট মেতর লড়াi চলেত থােক।
iিতমেধ কাmািন pগান চুিরর aজুহাত দিখেয় কারখানার aেধক
লকআuট কের আর বািক aেধক চালু রাখেত চায়। jান চkবতীর
anগামীরা ধমঘট ডাকার psাব আেন। d’িদন ধের দীঘ আেলাচনার
পর কাযিনবাহী সিমিতর সভায় দীেনন ভTাচােযর আপিt সেtto
ধমঘেটর িসdাn গৃহীত হয়। িমকেদর মধ াhেভােজর সময় থেক
লাগাতার ধমঘট r হয়। পlু সন pকাে eবং দীেনন ভTাচায
িভতর থেক oi ধমঘেটর িবেরািধতা কেরন। ধমঘট চলাকালীন সারা
বাংলা জুেড় নিজরিবহীন বnা r হেয় যায়। মুখ মntী জ ািত বs
pাকৃিতক িবপযেয়র কারেণ ধমঘট pত াহার করেত বেলন।
ম ােনজেম ট ধমঘট ভাঙার যথাসাধ চ া চালােত থােক। eত বাধািবপিt সেtto jান চkবতীর নতৃেt ধমঘট চািলেয় যাoয়া সmব
হয়। ৭২ িদন বােদ ধমঘেটর িন িt হয়। sায়ী ধরেনর কােজ sায়ী
িমেকর দািব আদায় হয়। pায় ২৪০০ িমক sায়ী হয়। বানােসর
িতন বছেরর চুিk হয়। পযায়kেম সােড় ষাল, সােড় সেতেরা eবং
সােড় uিনশ শতাংশ বানাস আদায় করা সmব হয়। পেরাkভােব
uৎপাদেনর সে যুk িমকেদর iনেসনিটভ দoয়া r হয়। িতনশ
িঠকা িমকেক sায়ী করা হয়। eক কথায় ধমঘট সাফল লাভ কের।

সংগঠন, আtসntি , িব াসঘাতকতা ei পরাজেয়র কারণ।
িসিপআieম ei sেযাগ কােজ লািগেয় jান চkবতীেক পািট থেক
বিহ ার কের। pিতবােদ pায় ৬৬ জন পািট সদs পদত াগ কেরন o
িনিkয় হেয় যান। ফেল iuিনয়ন পুেরাপুির কাmািনর িনয়ntেণ চেল
যায়। আেnালেনর মূল uে দ করার uেdে
কাmািন jান
চkবতীেক an রােজ বদিল কের। আিশর দশক আেnালেনর
anকার দশেক পিরণত হয়।
১৯৮০ সােল িমক-কমচারীর সংখ া সব িমিলেয় ১৬,৫০০-র
কাছাকািছ পৗঁছায়। তখন মােস pায় ২৫০০ a াmাসাডর, ১৫০িট
কে টসা, ২৫িট পাটার eবং মােস pায় d’ কািট টাকার uৎপাদন হত।
১৯৮০-৮১ সােল utরপাড়া p া ট থেক িনট লাভ হয় ১১২ কািট
টাকা। গাটা দশক জুেড় লাভ চলেতi থােক।
কােজর লােকরা --- যাগ িমক বা যাগ ম ােনজার --িহnেমাটর কারখানায় কানিদনi সmান পায়িন। কাজ না কের মাiেন
নoয়াi আিশর দশেক সবচাiেত সmািনত হয়। iuিনয়েনর নতা o
কমীরা কারখানায় eেস কােজ হাত দoয়া aসmানজনক মেন করত।
িকnt তারা oভারটাiেম সবচাiেত বিশ টাকা আয় করত eবং
iনেসনিটভo আদায় করত। যারা িসিপআieম-eর পািট-সদs,
তােদর লিভ জমা দoয়ার জn oভারটাiম বুক কের দoয়া হত।
ei দশেকi আিশক ভd নােম eক িঠকা িমকেক চুিরর aপবাদ
িদেয় িসিকuিরিট aিফেস পুিড়েয় মারা হয়। নতােদর sদk তৎপরতায়
oi ঘটনা ধামাচাপা পেড় যায়। কu শািs পাoয়া তা দূেরর কথা,
eকটা eফআiআর থানায় হয়িন। ei দশেকi িমকেদর eকিদেনর
বতন কেট িনেয় বেk র তহিবেল জমা দoয়ার জn িসআiিটiu
নতা পািটর ‘ রড sালুট’ পেলন।
ei pিkয়ায় িহnেমাটর িমক তােদর সংgামী aতীত িবsৃত হেয়
নতা o ম ােনজারেদর পদেলহন করেত থােক।
ei পূিতগnময় পিরেবেশ মুি েময় pিতবাদী িমক বুকভরা jালা
িনেয়, িনেজেদর কােজর মেধ ডুিবেয় রেখ uপযুk সমেয়র aেপkা
করেত থােক। কেয়কজন নতা কারখানােত িনেজেদর মেধ eলাকা
ভাগ কের িনেয় শাসন করেত লাগল। ফেল কাmািনর ei sিদেন
িমকেদর কানo দািব আদায় হল না। কবলমাt iি িনয়ািরং িশেlর
িশlিভিtক চুিkেত যা পাoয়া যায়, তাi তারা পল।

আবার আেলার হাতছািন
গঁিজেয় oঠা ei পাঁেকর মেধ i হঠাৎ jেল uঠল যন ফসফরােসর
আেলা। oয়াকাস iuিনয়েনর তৎকালীন সভাপিত িবজয় মাদক ei
aবsার aবসান ঘটােত uেদ াগী হেলন। িতিন বুঝেত পারেলন, ei
d চেkর (িতিন নাম িদেয়িছেলন ‘চারচkী’) িবrেd jান চkবতী
ছাড়া কu লড়েত পারেব না। ১৯৯০ সােল িতিন jানবাবুর সে দীঘ
আেলাচনা কের িsর কেরন, ‘সংgাম সিমিত’ নাম িদেয় িমকেদর
সংগিঠত কের দালাল নতােদর িবrেd লড়াi r করা হেব। jান
চkবতী হেবন সi সিমিতর pধান নতা। পািট সদsপদ না থাকায়
jানবাবুর eকােজ খুব sিবধা হল। নতুন uদ েম িতিন লড়াi r
করেলন। pথেম কারখানার বাiের থেক সংগঠন r হেলo
কারখানার িভতের সংগঠন ছিড়েয় িদেত সময় লােগিন। কারখানার

িনেভ গল আেnালেনর আেলা
১৯৮১ সােল jান চkবতীরা iuিনয়ন o পািটেত সংখ াগির তার
sেযাগ িনেয় iuিনয়েনর আভ nরীণ িনবাচেন গাপন ব ালট চালু
কেরন। িকnt ম ােনজেমে টর কৗশেল তাঁরা পরািজত হন। িঢেলঢালা
মnন সামিয়কী

16

জুলাi-আগs ২০০৭

িভতের িTমশেপ ঘাঁিট গেড় দালাল নতােদর িবrেd pবলভােব
pচার আেnালন r হেয় গল। সংgাম সিমিতর নােম পাsােরকাটুেন-ছড়ায় কারখানা ভেস গল। নতুন নতুন কমীরা eিগেয় eল।
নতােদর pকা সমােলাচনা জারদার হল। িমেকরা আবার কথা
বলেত r করল। পািট নতা o িসআiিটiu নতােদর আিধপত খব
হল। sেযাগ বুেঝ িবজয় মাদক iuিনয়েনর আভ nরীণ িনবাচন
ঘাষণা করেলন। িsর হল িনবাচন হেব গাপন ব ালেট।
িনবাচেনর uৎসােহ iuিনয়েনর সদs হল বােরা হাজার িমক,
aথাৎ an iuিনয়নgিলর aিst িবপn হল। িসিপআieম o
িসআiিটiuর ছ’শ pাথীর িবrেd সংgাম সিমিত pাথী িদেত সkম
হল। িমেকরা যন ei sেযােগর aেপkােতi িছল। সংgাম সিমিত
ভােট সংখ াগির তা পল। সেmলেন ei নতুন নতৃt িবপুল ulােস
aংশ িনল। তারা পুরেনা নতােদর তীb সমােলাচনা করল। িডপাটেম ট
কিমিটর হােত aিধক kমতা চাiল। বদিল িমকেদর sায়ী করার দািব
uঠল। দািবসনেদর drত মীমাংসা চাoয়া হল।
সেmলেনর পর eকটার পর eকটা িডপাটেম ট কিমিট গেড় uঠল।
নতােদর uেপkা কের eকটার পর eকটা আেnালন গেড় uঠেত
লাগল। jান চkবতী ei নতুন নতৃেtর িভতর থেক eকশজনেক
িনেয় eকটা কিমিট গঠন কের সরাসির ei আেnালেনর নতৃt িদেত
থাকেলন। সবt গণতািntক পিরেবশ িফের eল। দলীয় সংকীণতা িপছু
হেট গল। িমকেদর oপর িসিপআieম পািটর জুলমু বn হেয় গল।
১৯৯২ সােল ধমঘট ছাড়াi দািবসনেদর মীমাংসা হল। jান চkবতীর
চােপ দলীয় পিরচয় িবচার না কের িসিনয়িরিটর িভিtেত বদিল
িমকেদর sায়ী করার দািব আদায় হয়। eগােরা’শ বদিল o িতনশ
কনভয় Dাiভার, মাট ১৪০০ বদিল িমক sায়ী হল। eরা sায়ী
হoয়ার আশাi কেরিন।
১৯৯৪ সােল আবার গাপন ব ালেট িনবাচন হয়। িকnt oi
িনবাচেন ম ােনজেম ট o দালাল নতারা িমিলতভােব িমকেদর নানান
sেযাগ-sিবধা দoয়ার ঢালাo pিতrিত িদেত থােক। িমকেদর
eকটা বেড়া aংশ eেত pেলািভত হয়। ফেল সংgাম সিমিতর pাথীরা
সংখ াগির তা হারায়। jান চkবতী eকশজেনর কিমিট িনেয়
িসআiিটiuর মেধ কাজ করেত থােকন। eরপর িবজয় মাদেকর মৃতু
হয়।
eবার pবীর সনgp iuিনয়েনর সভাপিত হন। ১৯৯৪ সােলর
নেভmর মােস িসআiিটiuর নতৃবেৃ nর সে pকা সভা কের
মািলক চndকাn িবড়লা জািনেয়িছেলন, utরপাড়া p াে টর
সmpসারেণর জn িতিন নতুন পুঁিজ িবিনেয়াগ করেবন। সiজn িতিন
সমs
িমক-কমচারীেদর কােছ সাহােয র আেবদন কেরন।
িস. ক.িবড়লার আেবদেন সাড়া িদেয় িমেকরা uৎপাদেন িবরাট
agগিত ঘটায়। ১৯৯২-৯৩ আিথক বছের a াmাসাডেরর uৎপাদন
িছল ১৯,৩০০, সখােন ১৯৯৫-৯৬ সােল uৎপাদন হয় ২৪,০০০।
eকiভােব কে টসা ২৬০০ থেক বৃিd পেয় হয় ৩৮০০। Tাক
uৎপাদন শূn থেক হয় ৪৯০িট। sয়ার পা েসর uৎপাদনo
uেlখেযাগ ভােব বৃিd পায়। সব িমিলেয় মাট uৎপাদন ১৯৯২-৯৩
আিথক বছের ২৩,১০০ থেক ১৯৯৫-৯৬ সােল বেড় দাঁড়ায়
৩১,৩৯০িট গািড়। aথচ ei সমেয় কমীসংখ া ১৫,০০০ থেক কেম
মnন সামিয়কী

১২,০০০ হেয়েছ।
৯ ফbrয়াির ১৯৯৬ িসআiিটiu o আieনিটiuিস দািবসনেদর
মীমাংসা কের। oi চুিkেত ১০ বছেরর নীেচ যােদর চাকির তােদর
২০০ টাকা, ২০ বছেরর নীেচ ২৫০ টাকা eবং ২০ বছর o তার
বিশ ৩০০ টাকা বতন বৃিd হয়। বদিল sায়ীকরেণর পূেবর চুিk লাg
রাখা হয়, anাn ি
বিনিফট িকছু িকছু বাড়ােনা হয়।
১৯৯৭ সােল আবার গাপন ব ালেট িনবাচন anি ত হয়। সংgাম
সিমিত an চারিট গা ীর সহেযািগতায় ‘প দলীয়’ জােটর মাধ েম
িনবাচেন pিতdিndতা কের eবং সংখ াগির হয়। িকnt পািট নতারা
িনবাচেনর ফলাফল ঘাষণা না কেরi সংgাম সিমিতর জাটেক
পরািজত ঘাষণা কের।
ei ঘটনায় সাধারণ িমক o নব িনবািচত pিতিনিধেদর মেন
pবল kােভর সৃি হয়। utরপাড়ায় ‘ভামা াট’-eর eকিট হেল
নব িনবািচত pিতিনিধরা সভা কের। সভায় সভাপিতt কেরন jান
চkবতী। pায় সমs বkা eকবােক নতুন iuিনয়েনর দািব জানায়।
aেনক নতাo oi দািবেত সায় দন। িকnt aিভj নতা jান
চkবতী সকেলর মত agাh কের নতুন iuিনয়েনর দািব খািরজ কের
দন। িকছুিদন বােদ িতিন সকলেক িনেয় ‘কারখানা বাঁচাo কিমিট’
গেড় তােলন। িকnt oi কিমিট sায়ী হল না। jানবাবুর আশ া
anযায়ী oi চারিট দেলর লােকরা আবার িসআiিটiuেত িফের
গল।

আবার িপছু হটা
iিতমেধ ম ােনজেম ট ম ািকnেস কনসালেটিnেক িহnেমাটের িনেয়াগ
কেরেছ। ম ািকnেস জািনেয় িদেয়েছ, িহndsান মাটরসেক ভারেতর
pিতেযািগতায় িটেক থাকেত হেল কারখানার চিরt বদল করেত হেব।
গািড়র যntাংশ uৎপাদেনর চালু ব বsা বািতল করেত হেব। যntাংশ
আমদািন কের a ােসmিল করেত হেব। িহndsান মাটর হেব গািড়
তিরর a ােসmিল p া ট। তােত িতন হাজােরর বিশ িমক লাগেব
না। ei কথার aথ হল, িবশাল ফাuি D, ফাজ p া ট, মকািনকাল
িডিভসন, pস শপ, pিটং শপ সহ ছােটা বেড়া aেনক িডপাটেম ট
aেকেজা হেয় যাoয়া। sতরাং ম ােনজেম ট ১৯৯৮ সােল সংবাদপেt
িববৃিত িদেয় জািনেয় দয়, ১১,০০০ িমেকর মেধ ৮,০০০ িমককমচারী কমােত হেব। ১৯ ফbrয়াির ১৯৯৮ সবpথম িভআরeস-eর
নািটশ লাগােনা হয়। মুখ মntী বুdেদব ভTাচাযo সংবাদপেt বেলন,
দশ-বােরা হাজার িমক িনেয় কারখানা চালােনার যুগ শষ হেয়
গেছ।
ei তtt anযায়ী ম ােনজেম ট িনিবচাের িবিভn যntাংশ আমদািন
করেত r কের। িবিভn িডপাটেম ট বn কের দয়। শত শত
মূল বান মিশন িবিk কের দয়। aগিণত িমক কমহীন হেয় পেড়।
হাজার হাজার িমেকর iনেসনিটভ বাবদ আয় কেম যায়। িমকেদর
মেধ আত ছিড়েয় পেড়। ei sেযােগ কাmািন, eকিদেক
ল-aেফর আেবদন কের। anিদেক, িভআরeেসর জn িমককমচারীেদর oপর pবল চাপ সৃি কের। গেট হািজরা কের বািড়
পাঠােনা; ‘নন pাডাকশন ড’ নাম িদেয় কারখানা বn রেখ িপeল
ছুিট জার কের কেট নoয়া; i াকৃতভােব বতন িদেত দির করা;
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িমকেদর পাoনা বতন pেয়াজেন aিgম দoয়া বn করা, িমসপাি ং
কের িদেয় হাজার হাজার িমেকর বতন কাটা চালু করা; কাmািনর
sুেলর বতন, iেলকিTক চাজ বাড়ােনা; ক াি টেনর kপেনর দাম
বাড়ােনা; কাmািনর হাসপাতােল বডভাড়া চালু করা; ব য় সংেকােচর
নােম িমকেদর সফিটর িজিনসপt সরবরাহ বn করা eবং সব শেষ
১০ শতাংশ বতন কাটার psাব দoয়া।
কাmািনর ei সবাtক আkমণেক িসআiিটiu o
আieনিটiuিস িবিধর িবধান সাব s কের pচার চালােত লাগল।
তারা বলল, কেnd িবেজিপ সরকার িব ায়েনর পেথ চেলেছ। ফেল
িবেদিশ কাmািনgিল ভারেতর বাজার দখল কের িনে ।
িহnেমাটেরর গািড় বাজাের িটেক থাকেত পারেব না। বতমান
ম ােনিজং িডেরkর আর.সাnারাম তখন হাজার হাজার িমেকর
eকািধক সভায় বামপnীেদর ভাষায়, বাম-যুিkেতi কেndর
সমােলাচনা কের িহnেমাটেরর সবনােশর গl শানােলন। িমকেদর
মেধ িভআরeস নoয়ার জিম তির হল। শষ কাজিট করেলন
িসআiিটiuর সবভারতীয় সভাপিত িচtbত মজুমদার। িতিন নবgােম
মহােদশ পিরষেদ িসআiিটiu আেয়ািজত eক সভায় uদারনীিতর
িবsািরত ব াখ া কের বলেলন, িহnেমাটেরর মেতা কারখানাgিলর িদন
শষ হেয় গেছ।
oi সভার পর িসআiিটiu pভািবত িমকেদর মেধ চাকির
ছাড়ার ঝাঁক বাড়ল। তারা ভাবল, কারখানার নতারা কাmািনর
দালাল হেলo িচtবাবু িঠক কথাi বলেছন। sতরাং aবsা সিত i
খারাপ, িভআরeস িনেয় নoয়াi ভােলা। তাছাড়া িসআiিটiu নতারা
pিতিনয়ত pচার করত, তারাo িভআরeস িনেয় নেব। িসআiিটiu
নতােদর কিঠন পির েমর ফেল pায় ৪০০০ িমক-কমচারী
িভআরeস িনেত বাধ হয়। তেব eকথা িঠক, িসআiিটiu নতারা
িভআরeস সফল করার জn য পির ম কেরেছ, িহnেমাটেরর
িমেকরা িনেজেদর চাকির বাঁচাবার জn তার eক শতাংশ পির মo
কেরিন।
ম ােনজেম ট o িসআiিটiu নতােদর যৗথ pেচ ায় কারখানার
মেধ ব াপক সntাস ছিড়েয় পেড়। eলাকার মাnেষরাo আতি ত হেয়
পেড়। সংবাদপেt p oেঠ, িহnেমাটর িক ডানলপ হেত চেলেছ?
দাকানদােররাo িহnেমাটর িমকেদর ধার িদেত ভয় পেত লাগল।
িমেকরা চরম dি nা o িব ািnর মেধ িদন কাটােত লাগল। িকnt
তারা pিতবাদী িমকেদর সািরেত যাগ িদল না। বরং িনরাপদ দূরt
বজায় রেখ চলেত লাগল। সাধারণ িমেকরাi pচার করল, ‘ কu
িকছু করেত পারেব না, ম ােনজেম ট যা চাiেব তাi হেব।’ তােদর
ei িনমম aসহেযািগতার মেধ i সংgাম সিমিতর কমীরা দাঁেত দাঁত
িদেয় লড়াi চািলেয় যেত লাগল। eেদর pায় সকেলi িছল
১৯৯৮-eর িডপাটেম ট কিমিট গড়ার আেnালেনর নতা।

থেক কলকাতা aিফেস বদিল করা হেয়েছ। নতুন আhায়ক িনবাচন
কের যখন কাজ r করা হল, তখন uৎসােহর চাiেত ভয় বা
আশ াi বেড়া হেয় uঠল। সi সময় ছাt রাজনীিত থেক আসা
dজন যুবক িহnেমাটের িমক আেnালেনর কােজ যাগ দoয়ার
uৎসাহ দখান। তাঁেদর iuিনয়ন গঠেনর কােজ নoয়া হল। jান
চkবতী বলেলন, eকজন বেড়া নতা ছাড়া িহnেমাটের iuিনয়ন
চালােনা কিঠন। eআiিটiuিস নতা grদাস দাশgেpর সে
যাগােযাগ করা হল। jানবাবু দফায় দফায় আেলাচনা কের বেলন,
যেহতু িহnেমাটের eআiিটiuিসর কান pভাব নi, তাi
eআiিটiuিস iuিনয়ন eখােন করা যােব না। eখন pেয়াজন দল o
মত িনিবেশেষ সকল িমকেদর ঐক বd কের eকিট sাধীন iuিনয়ন
গঠন করা। পরবতীকােল grদাস দাশgp চাiেল সেmলেন
eআiিটiuিসর সে সংযুিkর psাব করেত পােরন, সংখ াগির
pিতিনিধরা চাiেল eআiিটiuিস হেব। ei psােব grদাসবাবু রািজ
হন। তাঁেক সভাপিত কের ১৯৯৮ সােলর ম মােস iuিনয়ন গঠন করা
হয়। সাধারণ সmাদক হন লkীকাn চkবতী। িতিন eকসময়
িসিপআieেমর eকিট bাে র সmাদক িছেলন। দীঘিদন িতিন
িসআiিটiuর কাজ কেরেছন। িতিন নকশালপnীেদর আ য়দাতা eবং
পৃ েপাষকo িছেলন।
ei কিঠন পিরিsিতেত নবগিঠত ‘সংgামী
িমক-কমচারী
iuিনয়ন’ eসeসেকiu-র সামেন pধান কতব িছল, ei কারখানার
ভিব ত সিঠকভােব anমান করা eবং সi anযায়ী িবকl কমপnা
িsর করা।
সi সময় িমকেদর ভাবনা-িচnা o মত গঠেন সাহায করার
জn eকিট ধারাবািহক পাঠচk r করা হয়। সi সূেt ম ািকnেস
িরেপাট িনেয় দীঘ আেলাচনা হয়। দীঘ আেলাচনার পর ধীের ধীের
িবকl ভাবনা পির ার হয়। eসeসেকiuর মূল বkব হয় : eক,
ম ািকnেসর পথ িহnেমাটের সmব নয়। কারণ, িনত নতুন গািড়
বানাবার কািরগির দkতা, িবপুল aে র পুঁিজ িনেয়ােগর kমতা o
uপযুk ম ােনজেম ট ei কারখানায় নi। di, a াmাসাডেরর িকছুটা
বাজার eখনo থাকেব। িকnt a ােসmিল p া ট বািনেয় যntাংশ
আমদািন করেল uৎপাদন ব য় বাড়েব। তােত বাজােরর kিত হেব।
আমােদর ei বkব পের Tকার গািড়র kেt সিঠক pমািণত
হেয়েছ। যেথ চািহদা থাকা সেtto যntাংশ আমদািন করেত িগেয়
uৎপাদন খরচ বেড় যাoয়ায় uৎপাদন বn কের িদেত হয়। িতন,
ফাuি D, ফাজ p া ট, মকািনকাল িডিভসন o pসশেপর uৎপাদন
kমতা ব বহার কের sাধীনভােব ব বসা করেত পারেল তার aথমূল
গািড়র ব বসার চাiেত কম হেব না। চার, বতমান পিরকাঠােমা
ব বহার কের কম পুঁিজেত টু-hiলার, ছােটাগািড় বা জলযান তির
করা সmব। পাঁচ, িভআরeস িদেয় ছাঁটাi করেল দk িমক o দk
ম ােনজাররা কারখানা ছেড় চেল যােব। ফেল বতমান কাঠােমােক
কােজ লািগেয় ঘুের দাঁড়ােনা কিঠন হেব। ছয়, aেটােমাবাiল িশেl
িবপুল pসার ঘটার ফেল aেটােমাবাiল যntাংেশর িবরাট বাজার সৃি
হেয়েছ। ei বাজাের aংশgহণ করার মেতা পিরকাঠােমা o কািরগির
দkতা িহnেমাটরেসর আেছ। সাত, ছাঁটাi কের কারখানা বাঁচােনা
সmব নয়। সিঠক পেথ ব বসা কেরi কারখানা বাঁচেব। সংেkেপ, ei

আঁধােরi jলুক মশাল
কারখানা বাঁচাo কিমিট থেক চার দেলর লােকরা িসআiিটiuেত
চেল যাoয়ার পর jান চkবতী সংgাম সিমিতর লােকেদর িনেয় নতুন
iuিনয়ন গঠেনর uেদ াগ িনেলন। তখন pাথিমক আেবগ o kাভ
aেনকটা িsিমত হেয় গেছ। সংgাম সিমিতর আhায়কেক কারখানা
মnন সামিয়কী
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বkেব র oপর িনভর কের eসeসেকiu pচার o সংগঠন গেড়
তালার চ া r করল।
১৯৯৯ সােলর pথমিদেক ম ােনজেম ট ল-aেফর আেবদন কের।
রাজ সরকার সi আেবদন নাকচ কের। ম ােনজেম ট হাiেকােটর
dারs হয়। ei মামলা সংবাদপেt grt পায়। ম ােনজেমে টর পেk
খতান কনসালেটিn, রাজ সরকােরর পেk নরনারায়ণ gp,
eসeসেকiuর পেk পাথসারথী সনgp eবং আieফিটiuর পেk
arণ pকাশ চ াটািজ মামলা লেড়ন। ফেল মামলার িবsািরত িববরণ
সংবাদপেt pকািশত হেত থােক। ei মামলােক কnd কের
eসeসেকiu ধারাবািহক pচার o aথসংgেহর মাধ েম kমশi
শিkবৃিd করেত থােক। হাiেকােটর ২৬ eিpল ১৯৯৯-eর রায়
ম ােনজেমে টর পেk যায়। ফেল িডিভসন বে আিপল করা হয়।
িডিভসন ব মামলািট িবচােরর জn i ডািsTয়াল Tাiবুনােল
sানাnিরত কের। ফাs Tাiবুনােল িবচার হয়। eসeসেকiuর সাkী
আেলাচনা কের pমাণ কের, ল-aফ নয়, ম ােনজেমে টর আসল
uেd ছাঁটাi করা। আদালত ei বkেব সহমত হেয় ল-aেফর
আেবদন agাh কের। ১২ আগs ১৯৯৯ Tাiবুনােলর রায় হেয়িছল।
ei রােয়র িবrেd কাmািন আবার হাiেকােট আেবদন কের।
মামলািটর eখনo িন িt হয়িন। রাজ সরকার িনরেপkতার
aজুহােত Tাiবুনােল মামলায় aংশ না নoয়ায় আদালেত সমােলািচত
হেয়িছল।
ei পেব jান চkবতী o পlু সেনর নতৃেt eসeসেকiu,
আieফিটiu, eআiিসিসিটiu o িবeমeস, ei চারিট iuিনয়ন
িনেয় যুk সংgাম কিমিট গঠন করা হয়। ei কিমিটর pধান শিk িছল
eসeসেকiu। পের eআiিসিসিটiu o িবeমeেসর কমীরা
eসeসেকiuেত যাগ দয়।
৩১ জুলাi ২০০০ িসআiিটiu o আieনিটiuিস ফর
দািবসনেদর মীমাংসা কের। oi চুিkেত ১০ বছেরর নীেচ যােদর
চাকির তােদর মািসক ২১৫ টাকা, ২০ বছেরর নীেচ ২৭০ টাকা eবং
৩০ বছেরর নীেচ ৩২৫ টাকা o তার oপের ৩৩০ টাকা বতন বৃিd
করা হয়। বদিল িমকেদর di িকিsেত sায়ী করার কথা বলা হয়,
anাn ি
বিনিফেটর যৎসামাn বৃিd ঘেট। কাmািনর দoয়া
১২িট শেত িসআiিটiu o আieনিটiuিস সmিত জানায়। তার মেধ
uেlখেযাগ হল, ক াি টেন খাoয়ার kপেনর দাম ৪৭ পয়সা থেক
১২.৫০ টাকা eবং sাফেদর ১.২৫ টাকা থেক ১৪.৫০ টাকা করা
হল। কাmািন কান কারেণ কাজ বn রাখেল ছুিট কেট িনেত
পারেব। iনেসনিটেভর হার পিরবতন করা যােব না। iনেসনিটভ
দoয়া হেব শষপযn য িজিনস ‘oেক’ হেব তার oপর। তাছাড়া
‘ িkিবিলিট’ বা নমনীয়তার নােম কাmািনরা যা চায়, স সব তা
আেছi। ei চুিkর পর ‘নন pাডাকশন ড’ নাম িদেয় কাmািন
ব াপকভােব কাজ বn রেখ িমকেদর ছুিট কেট িনেয়েছ। িকnt eক
িকিs বদিল পামােন ট কের আর eক িকিs আজ পযn কেরিন।
ক াি টেন kপেনর দাম ৩ টাকা পযn বািড়েয়েছ।
eসeসেকiu আলাদাভােব দািবসনদ পশ কেরিছল। িকnt
কাmািন eসeসেকiuর সে আেলাচনা করেত asীকার কেরিছল।
ei চুিkর পর ২০০১-eর সেpmর মাস থেক িডe ি জ করা
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হয়। aথাৎ িমকেদর বতনবৃিd বn হেয় যায়। গত ছ’বছর ধের
িডe ি জ থাকায় দািবসনেদর মীমাংসা করাo সmব হয়িন। িডe চালু
না কের সটা করাo aথহীন। সmpিত আেnালেনর চােপ ম ােনজেম ট
জানায়, িসআiিটiuর সে আেলাচনা কেরi িডe ি জ করা
হেয়িছল। ২০০১ সােলi আেnালেনর মাধ েম িডe িফের পাoয়ার
sেযাগ না থাকায় আiিন পেথ Tাiবুনােল eসeসেকiu oi মামলা
চালােত থােক। িসআiিটiu o আieফিটiu মামলায় aংশgহণ কের।
গত ছ’বছর ধের সi মামলা চলেছ। বhবার িবচারক বদল হেয়েছ।
িবচার drততর করার জn হাiেকাট িনেদশ িদেয়েছ। তবুo িবচার
শষ হয়িন।
২০০০ সােলর আগs মােস ‘ Tড iuিনয়ন a াk ১৯৯৮’
anযায়ী eসeসেকiu বােগিনং eেজ ট িনবাচেনর আেবদন কের।
২০০১ সােলর ১০ eিpল িনবাচেনর িদন ঘাষণা করা হয়। ম দpর
ajাত কারেণ িনবাচন বািতল কের। eসeসেকiu ম দpেরর
িবrেd হাiেকােট আেবদন জানায়। হাiেকাট ৯০ িদেনর মেধ িনবাচন
করেত িনেদশ দয়। ২০০১ সােলর ২৭ নেভmর িনবাচেনর িদন
ঘাষণা করা হয়। আবারo ম দpর িনবাচন বািতল কের।
eসeসেকiu আবার হাiেকােট আেবদন কের। হাiেকাট ৬০ িদেনর
মেধ িনবাচন করার িনেদশ দয়। ২০০২ সােল ২৩ eিpল ফর
িনবাচেনর িদন ঘাষণা হয়। eবােরo ম দpর িনবাচন বািতল কের।
eসeসেকiu আবার হাiেকােট যায়। হাiেকাট eবার কেঠার
মেনাভাব ব k কের। ফেল ২৯ aেkাবর ২০০২ িনবাচন anি ত
হয়। িনবাচেন িহnেমাটের eসeসেকiu ৫২.৭%, িসআiিটiu
৪১.৭% আieনিটiuিস ৩.২%, আieফিটiu ২.১% eবং িবeমeম
০.১% ভাট পায়। হায়dাবাদ i ডািsTেজ eসeসেকiu ৫৬.৬%,
িসআiিটiu ৩৭.৮% আieনিটiuিস ৫.৪% ভাট পায়।
ei িনবাচেন eত pিতkলতা সেtto eসeসেকiuর িভতেরর
সংগঠেকরা pিত বুেথ pচুর কমী িনযুk করেত সkম হয়। কারখানার
িভতের ভাট হoয়ায় বাiেরর বাধা কািটেয় oঠা সmব হয়।

শত ফুল িবকিশত হাক
ei িনবাচেনর পর ম ােনজেম ট o িসআiিটiu unt আkমণ r
কের। িসআiিটiu নতারা গটিমিটং কের জািনেয় দয়,
eসeসেকiuেক কাmািন sীকৃিত দেব না। sীকৃত iuিনয়ন িহেসেব
িসআiিটiui থাকেব। িসআiিটiu আর ম ােনজেম ট িমেল যা করেব,
তাi সকল িমকেদর মেন চলেত হেব। িসআiিটiu আর
ম ােনজেম ট িমেল িলs তির কের, an রােজ Tাnফার করার
aডার ধিরেয় িদেয় িভআরeস-eর জn চাপ িদেত লাগল।
eসeসেকiu আiনেjর পরামশ মেতা িমকেদর িভআরeস না
িনেয়, Tাnফার তখনকার মেতা মেন নoয়ার পরামশ দয় eবং
ভিব েত লড়াi কের তােদর কারখানায় িফিরেয় আনার pিতrিত
দয়।
২০০৩ সােলর ২৫-২৬ জাnয়াির ৪০০ ডিলেগট িনেয়
eসeসেকiuর সেmলন হয়। ei সেmলেনi দলগত িবেরাধ pকাে
আেস। সভাপিত grদাস দাশgp িমকেদর eআiিটiuিসেত যাগ
িদেত anেরাধ কেরন। িকnt jান চkবতীর চােপ িপছু হটেত বাধ
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হন। jানবাবু িনবাচেন জয়লােভর পর বেলিছেলন, “eতিদন আমরা
দলীয় iuিনয়ন কেরিছ। eiবার আমরা চ া করিছ দলমত িনিবেশেষ
eকিট iuিনয়ন চালােনা যায় িকনা।” oi সেmলেনi বাঝা গল,
দলীয় লােকরা সটা িকছুেতi মেন নেব না। তবুo pিতিনিধেদর
pবল uৎসােহর মেধ তখনকার মেতা দলীয় সংঘষ ধামাচাপা দoয়া
সmব হল।
সেmলন থেক িডপাটেম টিভিtক কিমিট গঠেনর িসdাn হল।
চারিদেক সােজা সােজা রব পেড় গল। eকটার পর eকটা
িডপাটেমে ট গণ কিমিট ধাঁেচর িবরাট িবরাট কিমিট গেড় uঠল। তারা
িনত নতুন ধারায় িবিচt পেথ আেnালন গেড় তুলেত লাগল। d-eকিট
িডপাটেম ট ছাড়া সব িডপাটেম ট িসআiিটiuর হাতছাড়া হেয় গল।
ঘরাo কের বতন আদােয়র লড়াiেয় িবপুল সংখ ক িমক যাগ
িদল। িমিটং-িমিছল- ডপুেটশেন হাজাের হাজাের তারা শািমল হল। ৫২
শতাংশ ভাট পেয় ৯০ শতাংশ িমকেক আেnালেন শািমল করা
সmব হল। কারখানার চার দoয়ােলর মেধ আেnালন pিতিদেনর
কাযকলােপ পিরণত হল। নন pাডাকশন ড ঘাষণা কের
ম ােনজেম ট নািটশ দoয়ার পর িমেকরা িতনিদন কাজ বn রাখল।
নন pাডাকশন ড করা বn হল। িসিকuিরিটেত িঠকা িমক িনেয়াগ
বn হল। স িটর দািবেত আেnালন কের িমেকরা বশ িকছু কাজ
কিরেয় িনল। িpেভি টভ মiে টnাn করার দািবেত আেnালন হল।
আনিslড থেক সিমিslেড pায় সােড় পাঁচশ িমক আেnালন
কের আপেgড হল। শূnপেদ লাক দoয়ার জn আেnালন কের
pায় সমs সারpাস িমকেদর কােজ লাগােনা হল। মােস ১৩০০
গািড় করার জn o মিশন িবিkর িবrেd আেnালন হল। রাত
জেগ পাহারা িদেয় জনােরটর সট িবিk আটেক দoয়া হল।
শষপযn মমntীর িনেদেশ তা ছেড় দoয়া হল। pিতিট িডপাটেম ট
িমকেদর িনয়ntেণ চেল গল। কিমিটর সহেযািগতা ছাড়া িডপাটেম ট
চালােনা aসmব হেয় পড়ল। ৩০ aেkাবর ২০০৩ ছুিটর িদেন কাজ
করার নািটশ দoয়ার িবrেd ধমঘট ডােক eসeসেকiu। বািক
সমs iuিনয়েনর সিkয় িবেরািধতা সেtto ধমঘট সফল হয়। ৩ মাচ
২০০৪ বতেনর দািবেত িমেকরা ম ােনজারেদর কারখানা থেক বার
কের িদেয় কারখানার uৎপাদন চালু রােখ। আেnালেনর ei
িদনgিলেত কারখানার িভতের pায় সমs িডপাটেমে ট সাpািহক সভা
চালু হেয় যায়। oiসব সভায় কারখানার aবsা, iuিনয়েনর ভাবনা,
আেnালেনর খবরাখবর, িমকেদর সমsা o anাn হাজােরা p
িনেয় সoয়াল-জবাব চলেত থােক। আoয়াজ oেঠ : কারখানা
আমােদর, ব বসা oেদর।
ধারাবািহক আেnালেনর চােপ Tাnফাড
িমেকরা আবার
কারখানায় িফের আেস। eটা িছল নিজরিবহীন। eর আেগ যােদর
শািsমূলক Tাnফার হেয়েছ, কu কারখানায় িফরেত পােরিন। eমনিক
jান চkবতীেকo িবজয় মাদক িফিরেয় আনেত পােরনিন। মিশন
িবিkর িবrেd লাগাতার আেnালেনর ফেল eকিট চুিk হয়। oi
চুিkর মূল কথা িছল : য মিশন আর কানিদন চালু করা যােব না,
তা িঠক করেব iuিনয়ন pিতিনিধ, ম ােনজেমে টর pিতিনিধ আর
মiে টnােnর aিভj িমেকরা।
আেnালেনর ঢu িঠকা িমক, কনভয় Dাiভারেদরo ঐক বd
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কের। ২০০৩ সােলর ২২ মাচ িঠকা িমক o কনভয় িমকেদর যুk
সেmলেন সােড় চারশ pিতিনিধ যাগদান কের। oi সেmলন থেক
িঠকা িমক o কনভয় Dাiভারেদর আলাদা আলাদা dিট iuিনয়ন
গঠন করা হয়। কনভয় Dাiভারেদর সমsা িছল, তােদর সকলেকi
কাmািন িকছু টাকা িদেয় ছাঁটাi করেত চাiিছল। iuিনয়ন কের
আেnালেনর মাধ েম ছাঁটাiেয়র চkাn ব থ কের দoয়া হয়। িকnt
িকছুিদন বােদ Dাiভােররা ম ােনজেম ট o িসআiিটiuর চkােnর
িশকার হয়। Dাiভারেদর নতারা িসআiিটiuর pেলাভেন pলুb হেয়
িসআiিটuেত যাগ দয়। eকমােসর মেধ i সকলেক ছাঁটাi করা হয়।
িঠকা িমকেদর সমsা িছল মজুির কেম যাoয়া (িসআiিটiuর
সে কথা বেল িঠকা িমকেদর দিনক মজুির কিমেয় দoয়া
হেয়িছল), মজুির দoয়ায় িবলm, ieসআi-eর টাকা জমা না দoয়া,
ক Tাkরেদর aত াচার eবং sায়ীকরণ না করা। eiসব দািব িনেয়
ধারাবািহকভােব িঠকা িমকেদর আেnালন r হয়। oi আেnালেন
sায়ী িমেকরা নতৃt িদেত থােক। ফেল আেnালেনর শিk িদন িদন
বাড়েতi থােক। িঠকা িমেকরা কাজ বn কের। oi আেnালন
ভাঙার জn ফ াকিT ম ােনজােরর নতৃেt u পদs ম ােনজােররা
ল াটিরন সাফাi কের। বরাবর পুেজার ছুিটেত িঠকা িমকেদর িদেয়
মiে টnাn করােনা হয়। eবার িঠকা িমেকরা sায়ী িমকেদর
নতৃেt কারখানা িঘের রােখ। কাজ সmূণ বn থােক। বতন িদেত
দির করেলi িঠকা িমেকরা কাজ বn কের িদেত থােক। aবেশেষ
কাmািন iuিনয়নেক sীকৃিত িদেয় আেলাচনায় বেস। সভাপিত
grদাস দাশgেpর সে o কাmািনর আেলাচনা হয়। কেট নoয়া
মজুির ফরত দoয়া হয়। বতেনর িনিদ িদন িsর হয়। ieসআi
aিডট কের ieসআiেয়র টাকা জমা দoয়া হয়।
eসeসেকiu জয়লােভর পর কাmািনর পk থেক
grদাসবাবুেক জানােনা হয়, eসeসেকiuর সামেন িতনিট পথ খালা
আেছ। eক, িভআরeস মেন িনেত হেব; di, eসeসেকiu কারখানা
চালাক; িতন, কারখানা বn কের িদেত হেব। grদাসবাবু ei psাব
pত াখ ান কেরন। আেnালেনর ফেল সিদন ei psাবgিল ভেস
যায়।
সংgােমর ei িদনgিলেত হাজার হাজার িমকেক শা-কজ
নািটশ, চাজিশট দoয়া হয়, সাসেপ ড করা হয়। তারা সসmােন
পুনবহাল হয়। তার মেধ uেlখেযাগ , pসশেপ eকi িদেন ২৭ জন
িমকেক সাসেপ ড করা হেয়িছল। pসশেপ কাজ বn রাখা হয়।
jান চkবতী আেলাচনায় বেসন। পেরর িদনi সকলেক িফিরেয়
নoয়া হয়। কাmািনর আেবদেন jানবাবু pসশেপ িগেয় িমকেদর
সে আেলাচনা কের কাজ চালু কেরন। কারখানায় ei ঘটনায়
eসeসেকiuর িবরাট pভাব িবsার হয়।
আেnালেনর ei pসােরর ফেল ছাt আেnালন থেক আসা কমী
দীপক বিk, aিমতাভ ভTাচাযরা রাজৈনিতক সংগঠন গড়ার জn
pলুb হয়। ‘মজdর kািn পিরষদ’ eমেকিড নাম িদেয় eকিট
রাজৈনিতক গা ী তারা গঠন কের। ২০০৪-eর পালােম ট িনবাচেন
eমেকিড কারখানার eকজন িমক তথা iuিনয়েনর কাষাধ kেক
pাথী কের। ei ঘটনা iuিনয়েনর মেধ eকটা স ট তির কের।
jানবাবু বেলন, “eখন গা ী গঠন করেল iuিনয়েনর িবভাজন
20

জুলাi-আগs ২০০৭

ঘটেব। ei আেnালেনর গিতrd হেব। eর ফেল ম ােনজেম ট
লাভবান হেব।” দীপক বিkরা eেত িনরs হেলন না। তাঁরা
ভেবিছেলন, ei িবরাট আেnালেনর pভােব তাঁরা ভােলাi ভাট
টানেত পারেবন। তােত দলগঠেনর পেk sেযাগ সৃি হেব। িকnt
তাঁেদর ei anমান ব থ হল। খুবi সামাn ভাট সi pাথী পেলন।
আেnালেনর kিতi হল। গা ী িববাদ চরেম uঠল।
grদাসবাবু iuিনয়ন ছেড় চেল যেত চাiেলন। jানবাবু
aেনকটা আেপাষ করেত বাধ হেলন। grদাসবাবুর চােপ কারখানার
গেট সভা কের িসিপআieম pাথীেক সমথন জানােত বাধ হেলন।
দীপক বিkরা eমেকিড pাথীর সমথেন তুমল
ু pচার চালােলন।
সাধারণ িমকেদর সামেন iuিনয়েনর িবভাজন পির ার হেয় গল।
কারখানার িভতের িমক নতারা িবপn হেয় পড়ল। কাmািনর
চাপ তা িছলi। eমেকিড চাiল, pকৃত সংগঠেকরা তােদর দেল যাগ
িদক। aেনেকi রািজ হল না। িসআiিটiuর নতৃেt কারখানার
anসব iuিনয়ন দীঘিদন ধের চলা eiসব আেnালেনর িবেরািধতা
কেরেছ।
িমকেদর মেধ িব ািn ছিড়েয়েছ। আেnালেনর
সাফল gিলর aপব াখ া কেরেছ। আেnালেনর িভতের ঢুেক িগেয়
তােক িবপথগামী করার চ া কেরেছ। eসeসেকiuর িভতেরর ei
পিরিsিত তােদর sিবধা কের িদল।
ei aবsায় ২০০৪ সােলর ১৮ মাচ কারখানার বােগিনং eেজ ট
িনধারেণর িdতীয় িনবাচেনর িদন ঘাষণা হল। ম ােনজেম ট an
iuিনয়নgিলেক eকেজাট কের সব ক’িট গেট সভা করার িদন িঠক
কের থানা থেক anমিত িনেয় িনল। eসeসেকiuর গটসভা করার
uপায় থাকল না। কানমেত eকিটমাt গটসভা করা িগেয়িছল। িকnt
কারখানার িভতেরর সংগঠেকরা akাn পির ম কের িমকেদর পেk
িনেয় eল। তােদর eতটাi আtিব াস িছল, িমকেদর কান
pিতrিত না িদেয়i ৬২ শতাংশ ভাট পেয় eসeসেকiu
পুন;িনবািচত হল।
ei িবরাট জেয়র পর eমেকিড o eআiিটiuিস uভয়পki
iuিনয়েনর oপর তােদর পূণ িনয়ntণ কােয়ম করেত চাiল। িনবাচনী
ফলাফেলর udীপনা o গা ীdnd, ei diেয় িমেল আেnালেন
িবশৃ লা দখা িদল। ম ােনজেম ট eমনi eকটা sেযাগ খুজ
ঁ িছল।
িভতেরর নতারা আেnালেনর শৃ লা িফিরেয় আনার চ া করা
সেtto তা িনয়ntেণ eল না। ম ােনজেম ট ei sেযাগ কােজ লািগেয়
দফায় দফায় আkমণ চািলেয় ১৩৭ জন িমকেক সাসেপ ড করল।
িdধা িবভk iuিনয়ন নতৃt ei আkমেণর িবrেd pিতেরাধ গেড়
তুলেত পারল না।
রাজৈনিতক sের সমাধােনর জn সভাপিত grদাসবাবুেক uেদ াগী
হেত হল। aবেশেষ দীঘ ন’মাস পের ১৩৭ জনi কারখানায় িফের
eল। তােদর oপর সাসেপনশন uেঠ গল, িকnt চাজিশট বরাবেরর
রীিতেত থেক গল। দীপক বিkরা e িনেয় p তুলেলন।
eসeসেকiuর িভতেরর গা ীdnd pকা সংঘােত পিরণত হল।
jানবাবু বুঝেলন, দলীয় আnগেত র বাiের দাঁিড়েয় iuিনয়ন
করার সফল চ া ব থ হেত চেলেছ। তবুo িতিন গণতািntক পdিতেত
ei সংঘােতর মীমাংসা করার শষ চ া করেলন। িতিন psাব
িদেলন, “aিবলেm সেmলন করা হাক। সেmলেন uভয়পk িনজ িনজ
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psাব রাখুক। গাপন ব ালেট pিতিনিধরা িসdাn িনক।”
eমেকিড ei psােব মৗিখকভােব রািজ হেলo iuিনয়েনর চাঁদার
টাকা, রিজেsTশন সািটিফেকট সহ anাn কাগজপt iuিনয়ন aিফস
থেক সিরেয় িনেয় আলাদাভােব সেmলন করল। িমিডয়ােক ডেক
জািনেয় িদল, grদাসবাবু eবং anাn নতােদর iuিনয়ন থেক
বিহ ার করা হেয়েছ। eমেকিডর নতৃেti আসল eসeসেকiu
চলেছ। iuিনয়েনর িবভাজন হেয় গল। দীঘিদেনর সংগঠেকরা আবার
ধীের ধীের িনেজেদর সংগিঠত কের িডপাটেম টিভিtক pিতিনিধ িনেয়
সেmলন করল।
কােনািরয়া জুটিমল iuিনয়েনর িবভাজেনর aিভjতা থেক বাঝা
িগেয়িছল, dেটা eসeসেকiu চালােল কাmািনর sিবধা হেব,
িমেকরাo িব াn হেব। aতeব eকটা psাব িভতেরর সংগঠকেদর
মধ থেক eল, দীপক বিkেদর হােত eসeসেকiuেক ছেড় িদেয়
নতুন iuিনয়ন গঠন করা হাক। ei psােব তখনকার মেতা সকেল
eকমত হেত পারল না। তাi আরo িকছুিদন dেটা eসeসেকiu
চলেত থাকল। কাmািনo ei aবsার sেযাগ িনল। eকিদেক তারা
eমেকিডেক সহেযািগতা করেত থাকল। anিদেক grদাসবাবুেক সাল
বােগিনং eেজে টর sীকৃিত িদেয় িডe না িদেয় eকিট মজুির চুিk
করার জn চাপ িদেত আরm করল। তােদর বkব িছল, যntাংশ
ব বসার সে স িত রেখ eকিট মজুির চুিk করা pেয়াজন। ৩
সেpmর ২০০৬ কাmািন িলিখত psাব িদেয় জানায়, ৭ িদেনর
মেধ চুিk করেত হেব। জবােব grদাসবাবু িচিঠ িদেয় eসeসেকiu
eবং সাল বােগিনং eেজ ট িহেসেব pিতিনিধেtর aিধকার ছেড়
দoয়ার কথা ঘাষণা কেরন। drত িসdাn িনেয় ‘সংgামী িমক
iuিনয়ন’ eসeসiu নাম িদেয় নতুন iuিনয়ন গঠন করা হয়। চাপ
িদেয় তিড়ঘিড় চুিk কিরেয় নoয়ার কাmািনর চkাn ব থ হয়। িকnt
কাmািনর pেয়াজনটা মেট না। তারা eসeসেকiuর সে চুিk
করার মতলব আঁেট। িকnt সেkেt সমsা হল, িসআiিটiu o রাজ
সরকার তা সহেজ মেন নেব না। তাi eমন eকটা aবsার সৃি
করা দরকার যােত সকেলi oi চুিkেত সi করেত বাধ হয়।
eভােবi িহnেমাটের ধমঘেটর pkাপট রিচত হেয়িছল।
eসeসেকiuর মাধ েম চুিk করার জn ম ােনজেমে টর িহসাবটা
িছল eরকম, eসeসেকiu ধমঘট ডাকেব, িসআiিটiu তা
িবেরািধতা করেবi, jানবাবু যিদ িবেরািধতা কেরন, তেব
িসআiিটiuর িদেকi পাlা ভাির হেব। িকnt eকটা গNেগাল হেব,
কারখানার িভতের o বাiের মারামাির হেব। তখন সi sেযােগ
কাmািন সব iuিনয়নেক িনেয় চুিk করেব।
eসeসেকiu ধমঘেটর িসdাn নয়। ধমঘেটর আেগর িদন ১২
মাচ ২০০৭ eসeসেকiuর কমী সেজ কাmািনর দালােলরা িবনা
কারেণ নবগিঠত eসeসiuর কমীেদর oপর হামলা চালায়।
eসeসiuর কমীরা িশ েটর শেষ iuিনয়ন aিফেস জমােয়ত হেয়
পালটা আঘােতর দািব জানায়। jানবাবু aত n িবচkণতার সে দীঘ
আেলাচনা কের গা ীdেndর uেধ uেঠ কমীেদর kাভ pশিমত
কেরন। সবশিk িদেয় ধমঘটেক সফল করার িসdাn gহণ করা হয়।
eর ফেল ধমঘেটর পাlা ভাির হয়। ধমঘট ভাঙার কাmািনর
পিরকlনা ব থ হেয় যায়।
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হেত না দoয়ার জn িসআiিটiu o ম ােনজেম ট যৗথভােব
িবেরািধতা কের। িমেকরা চ ােল কের s া েমর মাধ েম oi
ঘাট িনমাণ করেত সkম হয়। ei ঘটনায় িসআiিটiu o
ম ােনজেমে টর িবrেd কেলািনবাসীরা ঐক বd হয়।
সেবাপির, িডe না দoয়ায় িবগত ছ’বছর ধের oেয়জ ি জ
থাকার ফেল সাধারণ িমকেদর aবsা কিঠন হেয় পেড়িছল। eiবার
িকছু eকটা ফয়সালা হেত পাের, ei আশা িমকেদর মেন িছল।
িকছুিদন আেগi জুটিশেlর িডe আদায় হoয়ার ঘটনা িমকেদর মেধ
িডe-র দািবর pিত জার বািড়েয়িছল।
সব িমিলেয় eকটা বেড়া aংেশর sতঃsূত সমথন পাoয়া সmব
হেয়িছল। িকnt eকথাo ভালা uিচত নয় য eকটা uেlখেযাগ aংশ
ধমঘেটর িবrেdi িছল। কাmািন সাসেপনশন aফ oয়াক চালু কের
দoয়ার পর িমকেদর বিশরভাগ aংশ আর ধমঘট চালােত চাiিছল
না। eমনিক ধমঘটী কমীরাo aৈধয হেয় uেঠিছল।
িডe িনেয় eসeসiuর pচার eতটাi সফল হয় য
eসeসেকiuর নতারাo মােঠ ময়দােন িডeর দািব তুলেত r কের।
তােদর মুখপেto eকনmের িডeর দািব লখা হয়। িকnt ১৫ মাচ
eসিডo aিফেসর িমিটংেয় আবার তারা দািবসনেদর মীমাংসা চায়।
সখােন eসeসiu িডeর দািব utাপন করেল eসeসেকiu
বাঝােত চ া কের, িডeর দািব আদালেতর িবচারাধীন। oi
িমিটংেয়র পর eসeসেকiu eসeসiuেক যুk সংgামী মে যাগ
দoয়ার জn চাপ িদেত থােক। ২৩ মাচ ম
মমntীেক সমাধান সূt
িদেয় আবার িচিঠ দয়। সখােনo দািবসনদ মীমাংসার দািব eকনmের
রাখা হয় eবং িডeর uেlখo করা হয় না।
iিতমেধ ম ােনজেম ট ধমঘেটর মেধ বেকয়া বতন িমিটেয় দয়।
eলাকায় িসিপআieম সntাস সৃি কের, িমেকরা আkাn হয়।
jানবাবু ei সntাস বn করার জn িসআiিটiuর সে আেলাচনা
r কেরন। সntাস বn হয়। িসআiিটiu িডeর দািব সমথন করার
pিতrিত দয়। jানবাবুর কথায় আieফিটiu নতা পlু সনo
িডeর দািব িনেয় uেদ াগ িনেত সmত হন। eসeসiu, িসআiিটiu
o আieফিটiu িডe o বদিলেদর sায়ী করার pে eকমত হয়।
মে র আhবায়ক তৃণমূল কংেgসo eেত সmিত জানায়।
১০ eিpল কারখানায় সাসেপনশন aফ oয়ােকর নািটশ দoয়া
হয়। কাmািন জদ ধের িবনা শেত ধমঘট তুেল িনেল তেবi তারা
সাসেপনশন aফ oয়াক pত াহার করেব। মমntীর সে বারবার
আেলাচনা চলেত থােক। ম ােনজেমে টর কৗশল িছল, কান pিতrিত
না িদেয় কারখানা খালার পর িকছু টাকা িদেয় দািবসনেদর মীমাংসা
কিরেয় নoয়া। যার aথ িছল oেয়জ ি জ বজায় থাকা। eমেকিড
যিদ সাল বােগিনং eেজ ট িহেসেব eটা কের িদেত পারত, তা হেল
ম ােনজেমে টর সে sায়ী সমেঝাতা গেড় uঠত। িকnt eসeসiuর
aনড় aবsােনর ফেল ম ােনজেমে টর oi চkাn ব থ হল। jানবাবু
িডe o বদিল িমকেদর sায়ী করার s pিতrিত আদায় কের
তেবi কারখানা খালার পেনেরা িদন বােদ মীমাংসা করার চুিkেত সi
করেত রািজ হেলন। সােথ সােথ মমntীেক বাঝােত সkম হেলন,
িমিডয়ােক না জািনেয় eবং সাল বােগিনং eেজ ট িহেসেব
eসeসেকiuেক sেযাগ না িদেয় কান চুিk করা িঠক হেব না। মntী

আটাn িদেনর ধমঘট
ধমঘেট মজুির চুিkর দািবেক সামেন িনেয় eসeসেকiu eকিট যুk
সংgামী ম গঠন কের। িসআiিটiu ধমঘটেক সmূণ িবেরািধতা
কের। eসeসiu যুk সংgামী মে শািমল হয়িন। িকnt তােদর কমী
o নতারা সকল পkেক aবাক কের িদেয় কারখানার গেট dেবলা
uপিsত হেয় ধমঘেটর িপেকিটংেয় aংশ িনেয়েছ। িবেকলেবলা িনয়িমত
কমীসভা চািলেয়েছ। anসময় িহnেমাটর কেলািনেত িমকেদর মেধ
pচার চািলেয়েছ। oi কেলািনেত eসeসiuর সভাপিত grদাস
দাশgp িবরাট eক জনসভা কেরন। িবিভn যুk িমিছল-িমিটংেয় তারা
sসংগিঠত আকাের aংশ িনেয়েছ।
ধমঘেটর দািব িনেয় যুk সাধারণসভায় িমেকরা রায় িদেয়িছল,
eকনmর দািব িডe, dনmর বদিল পামােন ট, িতননmর সাসেপনশন
pত াহার। aথচ eসeসেকiuর নতৃেt যুk সংgামী ম সরকােরর
কােছ দািবসনদ মীমাংসার দািব জানায়।
ধমঘট সাধারণ িমকেদর মতামত িনেয় ডাকা হয়িন। সi aেথ
চারিট iuিনয়ন o তৃণমূল কংেgস জার কের ধমঘট তােদর oপর
চািপেয় িদেয়িছল। ধমঘেটর আেগ ধমঘেটর জn িবেশষভােব কান
pচারo করা হয়িন। িকnt সাধারণ িমেকরা ei িসdাnেক মেন
িনেয়িছল। ধমঘেটর rেতi নnীgােমর aতবেড়া গণহত ার ঘটনা
ঘেট যাoয়ায় ei মেন নoয়া ধীের ধীের সমথেন rপাnিরত হয়।
তবুo eকটা aংশ িসআiিটiuর সহেযািগতায় কারখানায় ঢুেকেছ।
আর eকটা aংশ িটিফন িনেয় কারখানার গট aবিধ যত, িকnt
িভতের ঢুকত না। তারা হয়ত পিরিচত বnুেদর সে শtrতা করেত
চাiত না।
সাধারণ িমকেদর মেধ সবেচেয় সিkয় ভূিমকা িনেয়িছল
িহnেমাটর কেলািনর লােকরা। তারা মারমুখী না হেয় uঠেল ধমঘট
চালােনা যত না। oi কেলািন থেক মাt কেয়কজনi কারখানায়
ঢুেকেছ। নnীgাম o িস ুের মেয়েদর ভূিমকায় anpািণত হেয় ei
কেলািনর মেয়রাo আেnালেন ঝাঁিপেয় পেড়িছল। ছােটা ছােটা
ছেলরা o যুবেকরা কানিদনi িহnেমাটেরর Tড iuিনয়ন আেnালেন
aংশgহণ কেরিন। eবার তারা ei আেnালনেক pায় গণআেnালেনর
rপ িদেয়িছল। aথচ িবগত িদেনর ধমঘেট ei কেলািন a ল িছল
কাmািন o তার দালালেদর িনরাপদ আ য়। কেলািনবাসীরা ধমঘেটর
িবেরািধতা করা কতব মেন করত। ধমঘটীরাo কেলািনবাসীেদর শtr
ভাবত।
eবার কেলািন ধমঘটীেদর শk ঘাঁিট হেয় uঠল কন? কেয়কিট
কারণ িছল। eক, িসআiিটiu নতারা ei কেলািনেত থাকত eবং
a লটােক িনয়ntণ করত। িসআiিটiu o ম ােনজেম ট িমিলতভােব
তােদর িনেজেদর লােকেদরi কায়াটার ব টন করত। িকnt
পরবতীকােল লড়াi কের িসিনয়িরিটর িভিtেত কায়াটার ব টন করেত
বাধ করা হয়। ফেল কেলািনর oপর িসআiিটiu o ম ােনজেমে টর
eকািধপত ন হেয়েছ।
কাmািন কেলািনবাসীেদর নানান সmpদােয় িবভk কের রাখত।
jান চkবতী সতকভােব uেদ াগ িনেয় িবিভn সmpদােয়র লােকেদর
সংগিঠত কেরন। যমন, ছটপুেজােক কnd কের কেলািন সংলg
জলাশেয় eকিট ঘাট িনমাণ করার uেদ াগ gহণ করা হয়। oi ঘাটিট
মnন সামিয়কী
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eসeসেকiuেক িবেশষ মযাদা িদেয় চুিkেত aংশ নoয়ার আেবদন
জানােলন। eসeসেকiu রািজ না হoয়ায় eসeসiu, িসআiিটiu o
আieফিটiuর সে িdপািkক চুিkর িভিtেত ১০ ম সাসেপনশন
aফ oয়াক eবং ধমঘট pত াহার করা হল। eসeসেকiu oi
চুিkেক কালাচুিk আখ া িদেয় লাগাতার ধমঘট চািলেয় যাoয়ার
িসdাn িনল। িমেকরা সi িসdােn আমল না িদেয় কােজ যাগ
িদল। eমনিক eসeসেকiuর নতৃsানীয় কমীরাo কােজ যাগ িদল।
eসeসেকiu dিদন বােদ ধমঘট pত াহার কের নয়।
পেনেরা িদন বােদ দািব িনেয় আেলাচনা r হয়। ৮৯৭ পেয় ট
িডe িদেত কাmািন রািজ হয়। তার মেধ ৩০০ পেয়ে টর পয়সা
িমিটেয় িদেয় বািকটা জাnয়ািরেত দoয়া হেব eবং সi সমেয়র মেধ
বদিল িমকেদর sায়ী করার চুিk হয়। oi চুিkর সময় কাmািন
১৪িট শত আেরাপ করার চ া কের। eসeসiu eকিট শতo মানেত
asীকার কের। চুিk িবলিmত হয়। কারখানায় রেট যায়, eসeসiuর
aনড় মেনাভােবর জni িমেকরা িডe পাে না। যিদo শষপযn
কাmািন শতgিল pত াহার কের নয়।

সাধারণ িমেকরা বেল, “ম ােনজেম ট যা চাiেব, তাi হেব।” সi
ধারণা তখন আরo বdমূল হত। Tড iuিনয়ন চালােনাi মুশিকল
হত। নানান ঘটনাচেk দািব িকছুটা আদায় হেয়েছ। তাi anত eটা
বলা যাে , লড়েল িকছু আদায় করা যায়।
িকnt কাmািন তা জােন িমেকরা aসংগিঠত, তাi ২০০২
সােলর আেগর মেতা আবার িভআরeেসর নােম ছাঁটাi করার মতলব
আঁটেছ। িবনা বাধায় ei kকম সmn করার জn ৩২ জন pিতবাদী
িমকেক সাসেপ ড কের রেখ তারা eনেকায়ািরর pহসন চািলেয়
যাে । aথচ িবগত চুিkেত কাmািন eবং মমntী পযn ei
সাসেপনশন pত াহােরর িবষেয় দািয়t নoয়ার a ীকার কেরিছেলন।
eসeসেকiu িমকেদর রােয় িনবািচত sীকৃত iuিনয়ন হoয়া সেtto
চুিkেত সi না করায় িtপািkক চুিk হেত পােরিন। চুিkিট িdপািkক
হoয়ায় ম ােনজেম ট সাসেপনশন eবং চুিkবd an is েত গালেযাগ
পাকােনার িকছুটা sিবধা পেয় গল। ২৩ জন িঠকা িমকo ছাঁটাi
হেয় রেয়েছ। সmpিত কাmািন িসিকuিরিটেত িঠকা িমক িনেয়াগ
কেরেছ। িসিকuিরিটেদর মেধ িবেভদ থাকায় নূ নতম pিতেরাধ গড়া
যায়িন। তারা ক াি টন তুেল দoয়ার কথা বলেছ। হাজার হাজার
িমকেক কাজ না থাকার aজুহােত বািড় পািঠেয় িদে । anিদেক
বাড়িত কােজর বাঝাo চাপাে । eসেবর িবrেd িমেকরা eখনo
সরব হে না।

আজেকর aবsা
বতমােন নানান িববাদ-িবসmােদর ফেল িমকেদর মন িবিষেয় রেয়েছ।
তারা িব াn, ফেল sিবধাবাদী aবsােন রেয়েছ, লড়েত চাiেছ না।
তােদর মেধ িবেভদ চরেম পৗঁেছেছ। ei ধমঘট যিদ ব থ হত, তেব
িহnেমাটের আবার eক anকার যুগ নেম আসত। eমিনেতi
িচিঠপt

িবষয় : আংিশক সমেয়র aধ াপনা eবং কেলজ রাজনীিত
িবrেd asাs কর পিরেবেশর বাতাবরণ তির করেছ। ei িবেশষ
িবষয়িট সmেক আপনার দৃি আকষেণর দািব রািখ, কন না রাজৈনিতক
গা ীেক সমথন করা বা না করা িন য়i eকজন ব িkর সmূণ
ব িkগত ব াপার। আিম ঘটনাসূেt দিkণ ২৪ পরগণার শহরতলীর eকিট
মহািবদ ালেয়o aধ াপনা কেরিছ। িনেয়াগপt gহেণর সময় আমার pিত
আেদশ িছল --- 'kােসর দিড়িট যন তামার হােতi থােক, eরা দিরd
aভাবী, তামার পড়ােনাi eেদর সবিকছু'। মাননীয় সmাদক, আপনারা
রােজ র gাম eবং pত n শহরতলীর সূkাি সূk সমsা সmেক যেথ
aবিহত, তাi আপনােদর জানােত বাধ হি । আমার চারমােসর
aিভjতা বলেছ, য dঃs aভাবী হয় তার aবমাননার শিk থােক না;
বয়ঃসিnkেণর d ু বুিdo যােক ছািপেয় যায়; যােদর িমথ া কথায় o
pেরাচনায় আংিশক সমেয়র aধ াপকেদর চাকিরর ময়াদ িনভর কের।
কন? eকজন ছাtেনতা বা আেnালনকারী দল যিদ তার পািরপাি ক
সmেn eতi সজাগ হয় তেব তার পঠনপাঠেনর দািয়to তা স িনেজi
িনেত পাের, তার কান িশkক বা সহায়তার pেয়াজন আেছ বেল তা
মেন কির না। ei pসে ব িkগতভােব পড়ােনার (টাকার িবিনমেয়)
p িটo a া ীভােব জিড়ত, যার oপর িভিt কের থােক eকজন
আংিশক সমেয়র aধ াপেকর জীিবকা, সi সংি কেলেজ থাকার জn
তােক aপমান o রাজনীিতর জােল আবd করার সাহস পায় কী কের?
িবগত পাঁচ বছের pাথিমক িবদ ালেয়র পযায় থেক r কের
u িবদ ািশkার sের ব াপক হাের পিরবতন eেসেছ। িব ায়ন বা
পিরবতেনর হাত ধের আমােদর সমােজ, িশkায় লেগেছ সi ধারা। ei

মাননীয় সmাদক
িবগত দড়বছর ধের মnন পিtকার আিম পাঠক, পশায় দিkণ কলকাতার
eক মহািবদ ালেয়র আংিশক সমেয়র aধ ািপকা। িব রাজনীিত o সi
ঘটনার pkাপেট সাmpিতক ঘটনাসমূহ ei পিtকায় যভােব pাসি ক
হেয় oেঠ eবং িবেশষ sান নয় তা আমােদর কােছ আকষণীয় eবং
সমানভােব pেয়াজনীয়। ধু মতামত jাপন নয়, ভিব েতর pেয়াজনীয়
িশkা, সাmpিতক সমsার আেলােক যভােব আেলাচনা হয়, তা aব i
িবেশষ uেlেখর দািব রােখ। মnেনর িবিভn আেলাচনার সূt ধের আজ
সmূণ িনজs aিভjতার oপর িভিt করা eকিট pে র আেলাচনার
দািব রাখব : 'ছাtরাজনীিত না ছাtিবেkাভ' কান পেথ আমােদর
পািরপাি ক িশkাজগৎ আবৃত? p িটর সূt eকাn ব িkগত aিভjতার
oপর িভিt কের রiেলo সমsা বা eর বাsব rপিট িকnt ব াপক।
িবিভn মহািবদ ালেয়র য ছাt iuিনয়ন আেছ তােদর বাsিবক ভূিমকা
কী? pিত ােনর পঠনপাঠন চলাকালীন ণীকেkর মেধ ধুমাt দলীয়'
সমথেনর জাের িশkক-িশিkকােক aবমাননার aিধকার কান দলগত
গণতািntক pিত ান sীকৃিত িদেয়েছ, স সmেক আেলাচনার দািব রািখ।
ছাt iuিনয়ন য গা ীরi হাক না কন pিত ােনর সাবেভৗম kমতার
ঊেd িন য় তার kমতা নয় --- কত ভাল স eকিট িশkা pিত ােনর
হেয় করেত পাের যা দীঘিদন kমতায় থাকা eকজন aধ k eবং
aধ াপকমNলী করেত পাের না। সব থেক dভােগ র eবং পিরহােসর
িবষয় হল eকে ণীর sায়ী aধ াপক ei জাতীয় ঘটনােক িনত িদন তােদর
জনিpয়তার হািতয়ার কের asায়ী o sায়ী a-রাজৈনিতক aধ াপকমNলীর
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pসে i uেlখ কির িশkক িক ধুমাt দিড় ধরার ধারক o বাহক না
তার লb jান িবতরেণর মাধ ম। আমােদর িশিkকারা বলেতন, “ য
সময়টুk বকাবিক করব, তাহেল পড়াব কখন?” eকিট পিরণত মিs েক
কখনo বকাবিক করা চেল িকনা আমার জানা নi; যিদ ভুল সংেশাধেনর
মাধ ম বেল িশিkকােক গণ করা হয়, বতমান পিরিsিতেত তারo কানo
sান নi। কারণ, 'ছাtরা কানo ভুল করেত পাের না, িশkকেদর uিচত
তােদর দািবদাoয়া মটােনা' --- ei হল বতমােনর চলিত াগান।
িশkক যখন পরীkা চলাকালীন পাহারাদােরর ভূিমকা নয় সখােনo তার
কাযাবলীর oপর িনয়ntণ আেরাপ করা হয়; 'ছাtেদর ভিব ৎ' iত ািদ
dমূল is র িভিtেত। পরীkা চলাকালীন তােদর সমs pকার anায়
আবদার (aব i নকল করা) 'শাn মজােজ handling কর' --- ei
হল আমােদর oপরতলার কতৃপেkর িনেদশ। ' কানo ঘটনােকi
ব িkগতsের িনেয় যo না। oপর oপর িদেয় ম ােনজ কর।' ei সকল
কথার পিরভাষা eবং aথ কানটাi বাধগম নয়। anায়কারী ছাtেক
শািssrপ ব বsা িনেল oপেরর কতৃপk আেরা নমনীয় ভূিমকা নoয়ার
জn anেরাধ কের। eiসব uদাহরণ সহেযােগ আেলাচনার eকিট
সdtর --- eiসব ছাটখােটা ব াপার grt িদo না। য কােজর সে
িশkক িহেসেব আিম ব িkগতভােব সংি তােক grt দব না! আমার
জানা নi eর pকৃত aথ। pথেমi বেলিছ ঘটনাসমূেহর িববরণ আমার
ব িkগত aিভjতার oপর িভিt কের আেছ। ...
২৫ জুন ২০০৭
মhয়া রায়
কসবা, কলকাতা
eক পাঠেকর জবাব
মnন পিtকার তরফ থেক ীমিত মhয়া রােয়র ei িচিঠিট আমােক
পড়েত দoয়া হেয়েছ। তার মূল কারণ আিমo দিkণ কলকাতার eকিট
মহািবদ ালেয়র আংিশক সমেয়র aধ ািপকা। িচিঠিটেত ীমিত রায় eকিট
মহািবদ ালেয়র পিরেবশ eবং আংিশক সমেয়র aধ ািপকা িহেসেব সখােন
কাজ করেত িগেয় য aিভjতা হেয়েছ তা বেলেছন। িতিন তাঁর
aিভjতাgিলেক 'ব িkগত' বেলেছন, িকnt eকটু চাখ-কান খালা রেখ
চািরিদকটা লk করেলi বাঝা যায় য সবটা ব িkগত নয়। eর থেক
eকিট সাধারণ ছিবo s হেয় oেঠ। কারণ eকিট মহািবদ ালেয়র
ভতেরর ছিব, aথাৎ ছাt iuিনয়নgিলর সে কেলজ কতৃপেkর
সmক, ছাt িশkক সmক, কেলেজর sায়ী aধ াপকেদর সে আংিশক
সমেয়র aধ াপকেদর সmক, ছাtেদর সে
আংিশক সমেয়র
aধ াপকেদর সmক, eমনিক আংিশক সমেয়র aধ াপকেদর পারsিরক
সmক o আংিশক কমচারীেদর সে কতৃপেkর সmক --- eসব িকছুi
eকিট িনিদ সমেয়র মহািবদ ালয়gিলর ভতরকার সাধারণ ছিব।
য aবsার মেধ িদেয় সািবকভােব আমরা চেলিছ তা য শষপযn
কাথায় িনেয় যােব তা ভাবেল শি ত হেত হয়। জেয় ট e Tােn ব াপক
কারচুিপ, pাথিমক sর থেক সেবা িশkাsর পযn য হাের পছেনর
দরজার খলা চলেছ তােক িধkার জানােনার মেতা ভাষার aভাব বাধ
কির মােঝ মােঝ। আর eসব িকছুর পছেন রেয়েছ রাজনীিত, গত ৩০
বছেরর eকi শাসন-যেntর (রাজ sের) িkয়া। রাজনীিতর pথমপাঠ
ছাtাবsােতi হoয়া কাম , িকnt বতমােন রাজনীিত jান বা পাঠ কান
িকছুরi ujjল uপিsিত নi ছাtেদর মেধ । d দল ছাt দিখ --eকদল রাজনীিত eিড়েয় চেল, anদল রাজনীিত aথাৎ কেলজ

iuিনয়েনর an সমথক। য দল কােয়মী ব বsায় জাঁিকেয় বেস আেছ
তােদরi সমথন করেছ। হয় ant, নয়ত ভয় eতটাi য, iuিনয়েনর
কানo আচরেণর িবrdাচারণo চােখ পেড় না।
নতুন বছর aথাৎ নতুন িশkাবষ r হoয়ার সে সে iuিনয়ন
তরেফ r হেয় যায় তারsের দািব pকােশর নাটক। নাটক বলিছ ei
কারেণ, য sাগানgিল তারা আoড়ায় তা সi মাnাতার আমেলর।
আজেকর aবsায় তার pাসি কতা কতটা তা-o িবচার কের না ছাtরা।
কােদর 'কােলা হাত' কারা ' ভে ' দেব তা aেনক সময়i বুেঝ uঠেত
পাির না। কারণ ছাt ভিতর সময় থেক iuিনয়নgেলার তৎপরতা বেড়
যায়। মহািবদ ালয়gিল ছাtভিতর য মাপকািঠ তির কের তােত য
iuিনয়নgিলর pত k pভাব থােক তা বলাi বাhল । তাছাড়া বিশরভাগ
kেti কেলজ কতৃপেkর iuিনয়ন তাষণo eকিট সাধারণ ছিব। pায়
pিতিট মহািবদ ালেয়র aধ াপক o aধ ািপকা sায়ী-asায়ী িনিবেশেষ eর
ভুkেভাগী। anত আমার দীঘ ১২ বছেরর aিভjতা (eকিট কেলেজ)
তা-i বেল। ণীকেkর 'ছিড়িট' কার হােত থাকেব --- e িনেয় আমােক
বা আমােদর কেলেজর asায়ী aধ াপকেদর কান স ট দখা না িদেলo
anাn কেলজgিলেত য তা ঘেট না eমনটা নয়। ীমিত রােয়র লখািট
তা বেটi তাছাড়া আমার anাn বnুেদর aিভjতা জেন শ া হয়।
asাs কর পিরেবশ তির হে ব াপকভােব। ছাtেদর নানা nাkারজনক
কাযকলাপেক aেনকসমেয়i sায়ী aধ াপকেদরo িগলেত হে । ধু ছাt
iuিনয়নi নয়, aিশkক কমচারীেদর iuিনয়েনর আচরণo িনnনীয়।
মহািবদ ালেয়র কিমিটর চয়ারম ানেক aবমাননা করার মেতা ঔdত
দখােতo তারা িপছপা হয় না। e য pত k রাজৈনিতক মদত তা
s i বাঝা যায়।
ছাtেদর কথার oপর আংিশক সমেয়র aধ াপকেদর ‘চাকিরর ময়াদ
িনভর কের’ --- eটা সািবকভােব সত নয়। হয়ত কান কান কেলেজ
eমনটাi হেয় থােক। িকnt আমার pত k aিভjতা তা বেল না।
ছাtেনতা pত kভােব পঠন পাঠন িবষেয় কথা বলেছ --- eমন
পিরিsিতর মুেখ আমােদর পড়েত হয়িন। হেল ১২ বছর বা আমার আরo
কেয়কজন সmানীয় সহকমীর আেরা বিশ বছর eকi কেলেজ কাজ করা
সmব হ'ত না। eিদক থেক আমরা য aেনকটাi ss পিরেবেশ কাজ
কির তা বলেতi হেব। kাস করােনার িবষেয়o eকিট কথা বলা যায় য
সমs pিতkলতােক uেপkা কের পড়ােনার কাজিট চািলেয় যেত হেব।
aধ ািপকা রােয়র লখািট পেড় eটুk বুঝেত পেরিছ য িতিন
আnিরকভােবi ছাtেদর পড়ােত চান। তাi তাঁেক eটুki বলব য, িতিন
যন ছাtেদর বুিঝেয় দন য, িতিন পড়ােত চান eবং পিরিsিত যমনi
হাক না কন কাজিট চািলেয় যােবনi। দৃঢ়ভােব eটুk বাঝােত পারেলi
aেনকখািন কাজ হয়। হয়ত সকেলর স sেযাগ মেল না, তবুo eভােবi
িনেজেক pিত া করা যেত পাের। anত আমার িনেজর aিভjতা তা-i
বেল।
পরীkাহেলর য পিরেবেশর কথা ীমিত রায় বেলেছন, তা-o eকিট
চলিত ছিব। তেব ছাtেদর বেক ঊdতন কতৃপেkর সহেযািগতাi পেয়িছ,
uলেটা কানo িনেদশ পাiিন। িচিঠটার িনিরেখ িনেজেক বা িনেজেদর
সৗভাগ বান মেন করিছ। তেব eo বুঝেত পারিছ য আমার aিভjতাi
sাভািবক, িবপরীত ঘটনািট খুবi dভাগ জনক o aপমানকর।
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